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هاسكام راولينگز در دفترش پشت ميز نشست. همانطور كه به اشياي روي ميز مي نگريست،نگاهش به  ادوارد
روزنامه صبح افتاد و لبخندي بر لبانش نقش بست.در صفحه پنجم روزنامه،عكس بزرگي از يك زن جوان به چشم 

با سنت مارتين بود، زني كه در  كتزيامي خورد كه تبسمي بر لب داشت و از پلكان هواپيما پايين مي امد.اين زن، 
اجتماع وجهه و احترام خاصي داشت. عكس كوچكتر ديگري هم در همان صفحه بود كه او را در كنار مرد قد بلند 
و جذابي نشان مي داد. در ان عكس ، ان دو شانه به شانه يكديگر به طرف اتومبيل ليموزيني كه در بيرون ترمينال 

ارد اين مرد را مي شناخت. وي جوان ترين شريك شركت حقوقي بنتون،تاچر، پاورز و . ادو دمنتظرشان بود مي رفتن
فراي بود و وينتي هيورث سوم نام داشت. اين جوان ده سال پيش از دانشكده حقوق فارغ التحصيل شده بود و 

وي نداشت بلكه به  هيادوارد از همان زمان او را مي شناخت ولي هنگامي كه به تصاوير روزنامه مي نگريست،توج
توجهش به زن ريزنقشي معطوف بود كه در كنار وينتي ديده مي شد. ادوارد هنوز هم موهاي سياه و چشمان ابي 

 .و پوست كرم رنگ چهره كتزيا را كامال به ياد داشت

 نيز كتزيا حتي در روزنامه هم سرحال و شاداب به نظر مي رسيد. لبخندي بر لب داشت و پوست چهره اش اكنون
برنزه اش شده بود.مهمترازهمه اينكه باالخره برگشته بود.هر گاه كتزيا به مسافرت مي رفت و از محفل دوستان 
دور مي شد،ادوارد مي پنداشت كه غيبتش تا ابد طول خواهد كشيد.و هر بار كه كتزيا برمي گشت،ادوارد متوجه 

 .مي شد كه اشتباه مي كرده است

 :روزنامه نوشته بودند در

كتزيا سنت مارتين كه براي گذراندن تعطيالت اخر هفته به خانه عمه اش خانم هيالري سنت مارتين)ملقب   نمخا
به كنتسا دي ريكاميني( رفته بود،اخيرا از ماريال مراجعت كرده است ولي قبل از ان،تعطيالت تابستاني اش را در 

 .جنوب فرانسه در گوشه انزوا مي گذرانده است

خنده اش گرفت چون در تمام طول تابستان،دائما خبرهايي راجع به كتزيا در « گوشه انزوا»عبارت  از ديدن  ادوارد
روزنامه خوانده بود و مي دانست كه وي اوقاتش را درلندن ،پاريس،بارسلون،نيس و رم گذارانده است. بار ديگر 

ر گوشه انزوا سرش واقعا شلوغ گفت:"بله،د  خودنگريست و در حالي كه مي خنديد، با « گوشه انزوا»به عبارت 
 "!بوده

پايين همان صفحه،اسامي دو نفر ديگر از همسفران كتزيا درج شده بود:اولي،دختر يكي از پولداران يوناني بود  در
كه پدرش كشتي هاي باربري متعدد داشت و ثروت كالني براي دخترش به ارث گذاشته بود و دخترك به سرعت 

بود كه براي تفريح و خوشگذراني  ژيكيبلبه يكي از چهره هاي سرشناس اجتماع مبدل شد بود. دومي،يك پرنسس 
از پاريس به نيويورك امده بود. ادوارد با خود انديشيد:"چه همسفران جالبي!البد كتزيا با ان دو تخته نرد بازي 

 .كرده و مبلغ كالني برنده شده!" كتزيا در بازي نرد نظير نداشت

ش مي روند و روي جلد مجله خود را به او اختصاص دريافت كه با مراجعت كتزيا،بار ديگر نشريات به سراغ ادوارد
مي دهند.هميشه همينطور بود.كتزيا چه هنگامي كه وارد يك رستوران ميشد و هنگامي ك از يك تئاتر بيرون مي 
امد، هميشه مركز توجه و هدف فالش دوربين خبرنگاران بود. اين وضع، زماني كه كتزيا در دوران نوجواني به سر 

وج خود بود. در ان هنگام،عكاسان و خبرنگاران هميشه تشنه سوژه هاي داغ بود و به دنبال شكار مي برد، در ا
مناسبي مي گشتند تا عطش كنجكاوي خود را فرو نشانند. در ان زمان كه پدر كتزيا تازه فوت كرده بود و ارثيه 
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كه در پي طعمه اند، همه جا در گذاشته بود، خبرنگاران عكاسان و همچون جانور درنده اي    ترشكالني براي دخ
تعقيب كتزيا بودند. ولي اكنون كه سالها از ان زمان مي گذشت و مخبران جرايد به كتزيا عادت كرده بودند و اتش 

 .توجه شديدشان به او ماليم تر شده بود

. البته اين موضوع اغاز، ادوارد تالش فراواني مي كرد تا او را از دسترس خبرنگاران و مطبوعات دور نگه دارد  در
مربوط به زماني مي شد كه كتزيا نه سال بود. انتظارشان هم چندان طول نكشيد.روزي كه كتزيا سيزده ساله شده 
بود و داشت به موسسه اليزابت اردن مي رفت، متوجه شد كه يك خانم خبرنگار جوان و سرخ رو وي را تعقيب مي 

 ضوع در هم رفت و زير لب گفتكند. چهره ادوارد از به خاطر اوردن اين مو

 "لعنتي!چطور دلش امد كه از يك دختربچه چنين سوالي بپرسد؟":

خبرنگار در مقابل عده اي غريبه از كتزيا پرسيده بود:"چه احساسي داشتيد وقتي مادرتان...؟"البته موضوعي  خانم
د و كهنه شده بود. كتزيا چيزي درباره اين كه خبرنگار به ان اشاره مي كرد، مربوط به چهار سال قبل از ان تاريخ بو

موضوع نمي دانست ولي خبرنگار بر خالف او از خيلي از مسائل اگاه بود. كتزيا از سئوال خبرنگار شوكه شد.و اين 
 .اولين بار بود كه كتزيا مزه تلخ زندگي را مي چشيد

انگشت نما بودن،تا چه حد مي تواند تلخ بار بود كه حس مي كرد پولدار و قدرتمند بودن و در عين حال   نخستين
باشد. والدينش سابقه تاريخي طوالني داشتند. اجدادش نيز پولدار و نام اور بودند. اجداد مادرش تا نه پشت و 

انها هميشه سابقه تاريخي و قدرت پول   نوادهاجداد پدرش تا سه پشت، از طبقات باالي جامعه بودند. در خا
زهايي هستند كه هيچكس نمي تواند از ديگران قرض بگيرد يا بدزدد. اينها بايد از بدو فراوان بود واين سه ،چي

تولد در گوشت و خون انسان وجود داشته باشد. انگاه كه اين سه چيز)به عالوه زيبايي و شخصيت( در وجود يك 
 .تنفر جمع شد، و به كتزيا سنت مارتين تبديل مي شود. و در دنيا فقط يك كتزيا وجود داش

قهو اش را در فنجاني سفيد و طاليي ساخت ليموژ بود بهم زد و سپس روي صندليش چرخيد و به منظره  ادوارد
بيرون خيره شد. رود شرق كه قايقها و كرجيها مانند نقاطي سياه رنگ بر روي ان ديده مي شدند،همچون نواري 

سوي شمال نگريست.منطقه مالهاالن با  خاكستري در سمت راستش جاري بود.از همان جايي كه نشسته بود،به
توده مترا كمي از اسمانخراشهايش در برابر ديدگان وي قرار گرفت. سپس سرش را قدري چرخاند و به مناطق 

 .مسكوني خيابان پارك و خيابان پنجم نگاه كرد. در نزديكي انجا چشمش به انبوه سبز و قهو اي پارك مركزي افتاد

تيره رنگ)كه هارلم بود( ديده مي شد. اين فقط بخشي از چشم نوازي بود كه ادوارد به  فاصله اي دور،لكه اي در
 .ان نگاه مي كرد. ولي او چندان توجهي به اين منظره نداشت چون ادم پر مشغله اي بود

اي از قهوه را سر كشيد و سپس روزنامه را به دست گرفت و به خواندن ستوني كه نويسنده اش مارتين   جرعه
الم بود پرداخت تا ببيند از ميان اشنايش چه كسي عاشق كي شده،چه كسي قرار است ضيافت شام بدهد و ها 

و چه افرادي به علت نفرتي  ساننداين ضيافت در كجا برگزار مي شود، چه كساني بناست در ضيافت حضور به هم ر 
كه درباره ماريال فقط يكي دو خبر   كه از يكديگر دارند،در ضيافت مزبور شركت نخواهند كرد.ادوارد مي دانست

دراين ستون درج شده است .باشناختي كه ازسبك نويسندگي كتزيا داشت ، وباآگاهي ازاينكه كتزيا آدم محتاطي 
درستون ذكرخواهد كرد...حدسش درست بود: درآن ستون كه مطالبش جنبه  رااست، مي دانست كه وي نام خود 

 : طنز داشت؛ چنين نوشته بود
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اسامي فرارياني كه تعطيالت تابستان را درخارج گذرانده واكنون به وطن بازمي گردند؛به نام اشخاص   ستدرلي
برمي خوريم :اسكوترهالينگر ورث،بيبي آدامزجونز،مليساسنتري ،ژان كلودري،كترياسنت مارتين وجوليان بادلي .به 

 دند؟به !همه اراذل واوباش گردهم آمده اند!همه به خانه بازمي گر 

 ....سپتامبر بود وادوارد هنوز مي توانست صداي كتزيا رادر ماه سپتامبرهفت سال قبل بشنود ماه

خيلي خوب ادوارد.من وظايفم رابه پايان رسانده ام. تحصيالتم دركالج واسار ودانشگاه سوربن را تمام كردم  -
كنون مي خواهم تغييري در زندگيم وامسال تابستان راهم در خانه عمه هبل گذراندم.بيست ويكسال شده ام وا 

است كه ديگرنمي خواهم خود را بدانم كه   ينايجاد كنم .ديگر نمي خواهم مقيد به اينجورچيزها باشم .منظورم ا
خواسته هاي پدرم ياچيزهايي را كه مادرم ترجيح مي داد يا حتي آنچه را كه تو"معقوالنه" مي داني انجام 

ال به عنوان يك وظيفه براي من تعيين كرده بودند يا تو تعيين كرده بودي،انجام دهم.هركاري را كه آنها تا به ح
داده ام. اما حاال ديگر همه اش تمام شد و رفت. حاال ديگر همه اش تمام شد و رفت. اما حال ديگر همه اش 

 .تمام شد و رفت.حاال ديگر مي خواهم كامال در اختيار خودم باشم و براي خودم كار بكنم

اين حرفها بر زبان مي راند و در همان حال با چهره اي توفاني در دفتر ادوارد قدم مي زد و ادوارد نيز همه   ياكتز
 .اش در اين فكر بود كه منظور كتزيا از"حاال مي خواهم كامال در اختيار خودم باشم"چيست

 "با كنجكاوي پرسيد:حاال دقيقا بگو نقشه ات براي اينده چيست؟ ادوارد

كه بسيار زيبا و در عين حال جوان و بي تجربه بود،با سرگشتگي پاسخ داد:"دقيقا نمي دانم.ولي ايده هايي   كتزيا
 ".در سر دارم

 .اين ايده ها را برايم شرح بده-

 .خيلي خوب،ولي سعي نكن با من مخالفت كني و بكوشي عقيده ام را تغيير دهي-

ارد متوجه شد كه برق ياقوتي رنگي در چشمان ابي سيرش مي درخشد. به طرف ادوارد برگشته بود و ادو  كتزيا
كتزيا دختري جذاب و جالب توجه و در همان حالت تكان دهنده بود. به ويژه وقتي خشمگين مي شد،تكان دنده 

گونه ها كمي سرخ شد و اين   رتر مي شد. سپس رنگ چشمهايش تقريبا ارغواني شد، پوست كرم رنگش در زي
ميان چهره و چشمها باعث شد موهاي سياهش همچون عقيق بدرخشد و به جلوه درايد. همين موضوع  تباين رنگ

موجب مي گشت كه انسان فراموش كد كه او ريز نقش است. قد او به زحمت به صد و پنجاه سانتيمتر مي رسيد، 
ود جذب مي كرد و باعث مي ولي اندامش متناسب بود،با چهره اي در حال خشم ، انسان را مانند يك اهنربا به خ

شد قربانيش نتواند چشم از چشمهايي او بردارد...و بار اوردن او به طور كامل،مسئوليت ادوارد بود، مسئوليتي 
 خشمكه زمان مرگ والدينش به عهده او قرار گرفته بود. از زمان فوت پدر و مادرش، بار سنگين ان چشمان ابي 

 .د)پرستارش(و عمه اش هيالري كنتسا دي سان ريكاميني افتاده بودالود بر دوش ادوارد و خانم تاونزن

هيالري دلش نمي خواست كسي مزاحمش شود. وي خيلي مايل بود كه ايام كريسمس را با كتزيا در لندن  البته
بگذاراند با او براي تعطيالت تابستان به ماريال بيايد ولي دوست نداشت كتزيا با مسائلي كه ان "چيزهاي بي 

" يا ماجراي عاشقانه او با پسر سفير صلحاهميت" مي ناميد مزاحمش شود. مثال عضويت كتزيا در "گروه طرفدار 
ارژانتين در سه سال قبل جزو همين"چيزهاي بي اهميت" به شمار مي امد. افسردگي كتزيا پس از ان كه پسر ان 
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هميت" بود،همچنانكه ساير برخوردهاي كتزيا با سفير با دختر عمويش ازدواج كرد نيز در زمره همان "چيزهاي بي ا
ديگر از همان قبيل محسوب مي شد. عمه هيالري چندان نفوذي بر كتزيا نداشت و به  اهايمردم و اماكن وماجر 

همين دليل،مشكل اصلي به طرز اجتناب ناپذيري متوجه ادوارد بود.با رسيدن كتزيا به بيست ويك سالگي ،دوازده 
 .بار لذت مي برد اينه بار او بر دوش ادوارد سنگيني ميكرد. ولي ادوارد از تحمل كردن  سال طوالني بود ك

خوب كتزيا، آنقدر بر روي قالي دفتر من راه رفته اي كه تمامش ساييده شده است ولي هنوز هم به من نگفته  -
رشته ي روزنامه نگاري دانشگاه  اي كه اين نقشه هاي اسرار آميز تو براي آينده چيستند.عقيده ات درباره تحصيل در

 اي؟كلمبيا چيست؟نكند عالقه ات نسبت به آن را از دست داده  

 .راستش را بخواهي ادوارد....بله...عالقه ام را از دست داده ام. دلم مي خواهد بروم وكار بكنم- -

كردن براي انجمن خيريه   با شنيدن اين حرف، آشكارا لرزيد وبا خود گفت: " اوه ،خدا كند منظورش كار ادوارد
 "باشد." سپس پرسيد:"براي چه كسي كار بكني؟

 .مي خواهم براي يك روزنامه كار بكنم و شبها به دانشگاه بروم و رشته روزنامه نگاري بخوانم -

كتزيا در اين هنگام حالت مقاومتي سبعانه به خود گرفته بود. او مي دانست كه ادوارد با شنيدن حرفش   چهره
 .چه خواهد گفت و علت ان را نيز مي دانست

گفت:"به نظر من بهتر است به دانشگاه كلمبيا بروي و رشته روزنامه نگاري بخواني،ليسانس بگيري و بعدا   ادوارد
 ".ني،ان راه عاقالنه تر استدرباره كاركردن فكر ك

بعد از اينكه ليسانس روزنامه نگاري گرفتم،البد پيشنهاد مي كني كه بروم و در روزنامه اي نظير نشريه ويمنز وير -
 كار كنم؟

متوجه شد كه در چشمهان كتزيا رگه هايي از خشم و نوميدي موج مي زند.با خود  ادوارد
دختر مشكل شد!هر سال لجوج تر از سال قبل مي شود.درست شبيه پدرش!" انديشيد:"اوه،خدايا،دوباره درك اين 

 "رب؟از كتزيا پرسيد:"پس چه نوع روزنامه اي را در نظر داري كتزيا؟ ويليچ ويس يا بر كلي با

 ".جواب داد:"هيچكدام.دلم مي خواهد در روزنامه اي مثل نيويورك تايمز كار كنم كتزيا

ب دختر بلند پروازي است، حداقل اين حسن در او هست كه به چيزهايي كم ارزش و نزد خود فكر كرد:"عج ادوارد
جزئي قانع نيست،هميشه اين حس جاه طلبي در او بوده و من همواره او را تحسين كرده ام." سپس گفت:"من 

اري،به نظر است كه تو هم در ذهن د   چيزيهم موافقم عزيزم.فكر مي كنم ايده خارق العاده اي است. اما اگر اين 
 "...من عاقالنه تر اين است كه در دانشكاه كلمبيا رشته روزنامه نگاري بخواني،ليسانست را بگيريو

با حركت دست حرف او را قطع كرد. از روي دسته ي مبلي كه روي ان نشسته بود برخاست.به طرف ادوارد  كتزيا
كه پشت ميزش قرار داشت رفت و با خشم به او خيره شدو با لحني تمسخر اميز گفت:"...و بعد هم البد با يكي از 

 "!م....اره؟كن  ريدانشجويان همكالسم ازدواج كنم و بقيه عمرم را به بچه داري سپ
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مكثي كرد و در جواب گفت:"البته كه نه عزيزم. تا زماني كه خودت مايل به چنين كاري نباشي، هيچكش  ادوارد
نمي تواند تو ر مجبور به اين كار بكند." انگاه با خود انديشيد:" دختره كج خلق كسل كننده!هر چه مي گذرد، 

 "!خطرناك تر مي شود!درست شبيه مادرش

 .ين كاري نيست كه من مي خواهم بكنمخوب ، ا -

كتزيا اين را گفت و از دفتر ادوارد بيرون رفت. ادوارد بعدا فهميد كه كتزيا قبل از ان روز كاري در نشريه تايمز  -
 .براي خود دست و پا كرده بود و دقيقا سه هفته و نيم بر سر ان كار بوده است

فاق افتاد. كتزيا يكي از پنجاه زن ثروتمند دنيا بود و با در نظر گرفتن چيزي كه ادوارد از وقوع ان مي ترسيد،ات هر
زيبايي بسيارش سوژه مناسبي براي عكاسان شد. هر روز در نشريه هاي متعدد، خبر يا عكسي از او چاپ مي شد. 

اله اي او را . و اين ادامه كابوسي بود كه همچون هتادندنشريات ديگر نيز خبرنگاران خود را به سراغ او مي فرس
احاطه كرده بود.در ميهماني چهاردهمين سالگرد تولدش ناگهان عكاسان وارد خانه شدند و شروع به گرفتن عكس 
هاي متعدد از او كردند.وقتي كتزيا پانزده ساله شد، هر وقت كه با ادوارد به اپرا مي رفتند يا براي تعطيالت 

 انان را احاطه  به جايي مي رفتند، عكاسان و خبرنگاران سمسكري

 بانهایبر سر ز ایدرباره ادوارد وکتز یادیز عاتیشا یدادند. حت یبه آن دو نم دنیکردند و فرصت نفس کش  یم
 گریگرفت که د  میشد و ادوارد تصم یکه بالخره ترس بروجود هر دو مستول  افتیوضع انقدر ادامه  نیافتاد. ا

چاپ  دیاز او در جرا  یی.معذلک مرتبا عکس هاداران دور نگه دار نبرد و از دسترس عکاسان و خبرنگ رونیرا ب ایکتز
 یهم نم یشد و گاه یاوقات موفق م  ی. بعض ردیجلو چاپ ان عکسها را بگ دیکوش  یشد، البته ادوارد م یم

جز  دیترس ینم زیچ چیهفده ساله شد از ه ایکتز  یکه وقت  دیرس ییتونست مانع چاپ انها شود. بالخره کار به جا
کرد   یم لیترس بر او تحم نیکه ا  ییترس مبدل به نفرت شد . از انزوا نی، ا یسالگ جدهانگشت نما بودن . در ه

زد.  یبه نفرتش دامن م نیکند و هم  اری، متنفر شد . از ترس انکه انشگت نما نباشد ، مجبور بود گوشه انزوا اخت
از دست ادوارد   ی، کار یارحتن نیکاهش ا  یبرا یه بود ولبه سن او نامعقول و ناراحت کنند یدختر یوضع برا نیا

 یداد، سبک تر سازد . در خانواده انها رسوم یدست م ایرا که به کتز یتوانست بار غم و اندوه یآمد و نم  یبرنم
دختر اصال  یمشکل و طاقت فرسا بود ، برا اریبس ایرسودم از نظر کتز نیشد و ا یم تیرعا ستیبا یبود که م

 یدختر ایکتز  ،یبود( که جلب توجه نکند. از نظر اذهان عموم رممکنیغ  تگف  یتوان م یم ینبود)وحت ستهیشا
وضع  نیبا ا ستیبا ینبود و او م یزیموضوع گر نیخبرساز. از ا لیدل نیو جالب توجه، و به هم بایبود جوان و ز

 وانستت یدر واقع نم یدهد . ول یم رییوضع را تغ نیخواست وانمود کند که ا یم ایساخت. گرچه خود کتز یم
موضوع تعجب  نیادوارد از ا  یداشت. ول ینظر نیداد. حداقل ادوارد چن ینم رییهم وضع مزبور را تغ چوقتیو ه

برد.(  ی)حاال ادوارد دوباره او را با خود به اپرا م زدیتوانست از عکاسان بپره یخواست، م یاگر م  ا،یکرد که کتز  یم
 یرسند و او دست از سرشان برنم یم یهرگاه به خبرنگار دید یم رایکرد ز  یم نیرا دل تحس ای. ادوارد مهارت کتز

 ینشاند که خبرنگار نم یرا بر سرچالش م یکننده چنان ماهرانه و  جیلبخند گ کیدو کلمه و  یکیبا  ایدارد ، کتز
 سیپل لیقصد دارد او را تحو یحت ایکند ،   یشرکت م یو یشاددر  ایکند   یدارد مسخره اش م ایکتز  ایفهمد که ا

 نیموقر و سنگ یزیحال ، چ نیدر ع یکننده در او بود. ول  دیتهد یتیداشت ، خاص یمهارت نیچن ایبدهد . بله... کتز
 بیو غز بیعج  ییا  زهیام  ایکرد. کتز  یم جی(( بود که همه را گزموقری))چ نیخورد و هم یدر وجود او به چشم م زین

 .از پدر ومادرش بود



 

 
7 

بودند،  یبیو غر بیزوج عج زین نشیاستحکام را از پدر به ارث برده بود. والد  یرویرا از مادر و ن فیظرافت لط ایکتز
 نیا  شهیپدرش بود . ادوارد دائما و هم هیشب شتریبه هر دو شباهت داشت، گرچه ب ایشگفت اور. و کتز یزوج

بود. صدها سال اداب و رسوم  انیبه مادرش ل ایکتز  باهتترساند ، ش یه که ادوارد را م. اما انچ دید یموضوع را م
 انیجر انیل یکه در رگها  یخون –ارل بود   کیفقط  شیپدر یاین گرچه  –که دوک بود   یمادر یاین کی،  ییایتانیبر

 چیه انیل یبود. ادوارد از همان لحظه اول عاشقش شده بود. ول یزیچ نیو شکوه روحش چن تشیداشت ، شخص
 یبگذارد . ول انیموضوع را با او در م نیتواند ا یدانست که هرگز نم یموضوع نشد. ادوارد م نیوقت متوجه ا

 یریجلوگ یعموم  ییرسوا کی... کابوش . حداقل انها از دیاقدام کرد . جنون ... تهد  عیشن اریبس یبه کار انیل
موضوع  چوقتی. ادوارد ه رداز شوهرش و ادوا  ریبه غ چکسیموضوع اگاه نشد . ه قتیاز حق  چکسیکردند . ه

فقدان  یبود . نوع نانیکمتر از ک  اری، بس یبود؟ او از لحاظ روح مردانگ دهیدر ان پسرک چه د انیرا درک نکرد . ل
کرد .   ییا  هودهیانتخاب ب  انیگرفت. ل  دهیشد ناد یدر ان جوانک بود که نم یو خام یتجربگ یب یشعور اجتماع

 یانتخاب ، ب  نیبود . ا دهیرا به عنوان معشوقش برگز ایمعلم زبان فرانسه کتز انیلو پست.  هودهیب اریبس یانتخاب
 هزاران دالر خرج کرد تا زین نانیتمام شد . ک انیل یزندگ یبود . و بالخره هم به بها نهیحا پرهز نیتناسب و در ع

 . موضوع را مسکوت بگذارد

خود را  انیبعد از ان ، ل کسالیرا به فرانسه برگداندند.  یداد که د یبیکرد و ترت  رونیمعلم جوان را از خانه ب نانیک
را پرداخته  یگزاف  نهیهز ییرسوا نیا  یبرا انیدر لجنزار مواد مخدر غرق کرد . ل انهیو مخف نیو شامپا اکیکن  یایدر در

 ینم تیاهم  زیچ چی، از فرط غم و غصه به ه انیبعد از مرگ ل یشد. و هحادثه کشت کیده ماه بعد در  نانیبود. ک
 کنیکند ل  یریتوانست از مرگ خود جلوگ یم نانیادوارد معتقد بود که ک  یداد. البته مرگ او واقعا تصادف بود ول

غصه   چنگاز   دیکند تا شا  جادیا  یتناکمنحرف شود و تصادف وحش ریکار را نکرد و گذاشت مرسدس بنز از مس  نیا
نداشت... فقط  یاحتماال قصد خودکش  یخسته بود . ول یلیخ ایست  دی، شا ی. هنگام رانندگ ابدی ییرها شیها
 .دهد انیپا زیخواست به همه چ یم

خود به همه امور عالم  یتوجه یداد و ب ینم یتیبه دخترش( اهم ی)حتزیاخر عمرش به همه چ  یدر ماهها نانیک
با ادوارد  یچا زیبر سر م زین انیل یرفت. حت یرا بارها به ادوارد گفته بود چون ادوارد محرم خانواده به شمار م

 دنیادوارد به شن  یخواست بشنود . گاه ینم دلشراند که ادوارد اصال  یبر زبان م ییزهایکرد و چ  یدرددل م
و در  ستینگر یبه او م انیل ینشود . گاه ضیمر یو یتا از حرفها زدیق بگرخواست از اتا  ی، دلش م انیسخنان ل

 .را سردهد هیبکشد و گر ادیخواست فر یزد که ادوارد م یموج م ینگاهش چنان غم و اندوه

کرد . ادوارد   یمراقبت م انیاو پاکتر از ان بود که لمسش کند( و دختر ل  دهی)که به عق انیبا توجه فراوان از ل ادوارد
 یاورد که با جوان  یم جانیرا به ه انیموضوع ل نیا  ای:)) ادیپرس یاز خود م  انیل ییرسوا یدرباره ماجرا شهیهم
 یهم به خاطر فرانسو دیجوان بود؟ شا یعاشق او شده بود چون و  ای،  زدیهم بر یتر از طبقه خود رو نییپا اریبس

 بودنش به او دل باخته بود!((

دور نگه دارد و از سالها قبل هم به خود  هاییو رسوا هایوانگید لیقب نیرا از اقدام به ا ایتوانست کتز یم ادوارد
 . کند  نیقول داده بود که چن

دور نگه دارد و از سالها قبل به خود قول  هاییو رسوا هایوانگید لیقب نیرا از اقدام به ا ایتوانست کتز یم ادوارد
ادوارد را به خود اختصاص داده بود ادوارد درصدد بود   تیو مسوول فهیتمام وظ ایزکند. کت  نیداده بود که چن
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رود. او قسم خورده بود که  یاز طبقه او انتظار م  یختردرست همان طور باشد که از د ایکند که رفتار متز  یکار
 ییابرو  یو ب ییث رسواباع یفرانسو یرخ دهد و اجازه ندهد که جوان ایکتز  یدر زندگ یحادثه ا اینگذارد فاجعه 

 تیو ترب میطبق اداب و رسوم و روش تعل قایدق ایشکل مشکل بود . کتز نیبه ا ایشود، البته بار اوردن کتز ایکتز
نحو او را کامال  نیبه ا ایکه بار اوردن کتز  دیشیاند  یکرد . ادوارد م  یرفتار م شیو پدر یاجداد مادر  یو زندگ

فکر ، چه  نیا  یاجرا  یدانست که برا یدانست . او م یم ونیهم مد ایاست . خود را به کتز  انیو ل نانیک  ونیمد
و  یشناس فهیحس وظ دیدانست که چقدر با یم واردبرطرف سازد . اد دیرا با یبکند و چه مشکالت دیبا ییکارها

رفتار  نیاز ا  یشد، گاه یگ مهمچنان که بزر  ایکند . کتز  نیتلق ایرا به کتز یاداب و رسوم خانوادگ  تیاحساس رعا
هر چه بود ، ادوارد را  ی. ول دینام یعذاب(( م  هیرا ))ما تینحوه ترب نیا  یبه شوخ یشد و گاه یم یادوارد عصب

 به او اعتماد ایدانست که کتز یاو اعتماد داشت . ادوارد هم م  تیو به حسن ن کرد  یدرک م

است که   نیبگذارد هم ایکتز  اریتواند در اخت یکه م  ییزهایاز چ  یکیکند. ادوارد معتقد بود که   یو درکش م دارد
محترم و متشخص،  نیسنت مارت یهولمز اوبر ایبود، کتز نیسنت مارت ای. او کتزستیو چ ستیبه او بفهماند که ک
 ونهایلیثروت کالن م  نیدالر ثروت داشت و با ا ونهایلیمکه پدرش   کا،یآمر  یکراس  ستویو آر ایتانیاز اخالف اشراف بر

 یم شیپ یزده بود. اگر فرصت بیو نفت به ج کیفوالد، مس، الست عیدر صنا یگذار  هیسرما قیاز طر  گریدالر د
 نانیشد، ک یم شقدمیکه حتمًا پ  یاز کسان  یکیکند،   یگذار  هیسرما ییرا در جا یبخواهد پول گزاف یامد که کس
 کیاز افسانه قرار داده و به   یرا در هاله ا یو ثروت کالن، و ریچشمگ یاقتصاد  تیفعال نیبود. هم نیسنت مارت
به ارث برده بود. البته  یپدرش را همراه با خوش شانس یاسطوره   ایمبدل کرده بود. کتز ییکایآمر  یشاهزاده 

خالف قانون وارد  یخود را در کارها یدستها یکه در آن جامعه داشت، مجبور بود تا حد  یشغل یبه اقتضا نانیک
بود، از آن  یجنتلمن واقع کیکرد،   یجلب توجه م شهیهم نانیآلوده نشود. ک  ادیکرد ز  یم یسع شهیکند، اما هم

 .کنند  یم یبخشند و چشم پوش یم نند،یرا از آنان بب یکه مردم هر قصور  یینوع جنتلمن ها

 ...رفت یبه شمار م ایبران کتز یو وحشت دیتهد انیل گر،ید یسو از

خاص بماند و از  یدر محدوده  دیفهماند او با یم ایبود که به کتز یزیاو چ  یبعد از مرگش خاطره  ای انیل وجود
 .)همچون مادرش( جان خود را از دست خواهد داد نصورتیرایآن محدوده فراتر نرود، در غ  یمرزها

را حس خواهد  یدرد کمتر ب،یترت نیکرد به ا  یپدرش باشد، فکر م هیشب شتریب ایخواست کتز یدلش م ادوارد
تر، بهتر، زرنگتر و  رومندیبود که ن نیکه با مادرش داشت، ا  یبود و تنها تفاوت انیاز ل  یریتصو ایغالبًا کتز  یکرد. ول

 .از مادرش بود  باتریز یلیخ یحت

و شکوه افسانه  ییبایاز ز  ینطوال یا  رهیبازمانده در زنج یحلقه  نیاز زوج خارق العاده متولد شده بود. او آخر  ایکتر
 ریزنج انیاز هم نگسلد. ل  رهیزنج نیادوارد بود که مراقب باشد که ا  یبه عهده  تیمسئول نیبود . و اکنون ا یا

 ییافراد تنها  یر پاره نشده بود و هنوز سالم بود و ادوارد مانند همه یزنج یبه پاره شده کرده بود. ول دیمزبور را تهد
 ریکامل را ندارند، تحت تأث  یقدرت روح چوقتیو ه ستندین بایز چوقتیکنند و ه  یکامالً جرئت نم  چوقتیکه ه

و از ما  بیعجمردم   نیفرسنگها با ا کنیبودند. ل ایالدلفینسبتًا ف یاو از طبقه   یقرار داشت. خانواده  ریزنج نیا
جام  نیادوارد محافظ آنان بود و نگهبان اخدمتشان را به عهده گرفته بود فاصله داشتند. اکنون   یبهتران که و
 لیدل نیرفت. به هم یشد به شمار م یخودش هم محسوب م ی نهیخانواده، که گنج نیگنج ا  ا،یمقدس، کتز
خوشحال شد. همه  یلیبود از دست داد، ادوارد خ آوردهبدست   مزیتا ی هیرا که در نشر یکار  ایکتز  یبود که وقت
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بود که مورد  ارشیدر اخت ایآرامش وجود داشت. کتز  نیا  یگشت. حداقل تا مدت  یدوباره به آرامش باز م زیچ
به  یهنوز دستور ایبود تا گوش به فرمانش باشد. کتز ایکتز  اریو ادوارد در اخت ردیمراقبت و مواظبتش قرار گ

ها به ادوارد عالقه . آننشیبکند. درست مانند والد یکار  نیچن یکه او روز  دیترس یادوارد م  یبود ول هادوارد نداد
 .دادند یداشتند و دستور م نانینداشتند، فقط به او اطم یا

به کالج رفت و  یتا مدت د،یاز کارش دست کش  ایداده نشده. کتز یبه او دستور مزیتا ی هینشر یمورد ماجرا در
شد.  رییدچار تغ ایاز همه کتز  شتریکرد. ب  رییدوباره تغ زیهمه چ ز،ییدر پا یتابستان را عازم اروپا شد. ول التیتعط
 .انداخت  یادوارد را به وحشت م  شهیموضوع هم نیو ا

با  یبار مشورت نیخورد. ا یخشک تر و زنانه تر به چشم م یزیبرگشت که در رفتارش چ ورکیویبه ن یدر حال ایکتز
و دوساله  ستیب یوقت ای. کتزداور یبر زبان ن زیبالغ شده ام ن گریمورد که حاال د نیدر ا یصحبت یادوارد نکرد و حت

تاونزند در آن به  یبا خانم توت یسال تمام به راحت زدهیپارک واقع بود و س ابانیرا که در خ یشد، آپارتمان مشترک
از آنها را   یکیدو آپارتمان کوچکتر اجاره کرد و  ،یتوت یها هیاعتراضات ادوارد و گر  رغمیسر برده بود، فروخت و عل

 مانکه مشکل آپارت  یرا به خودش. سپس بر آن شد که به همان نحو گرید یکیاختصاص داد و   یتوت یزندگ یبرا
 .بود یابتکار  یبیبه طرز عج د،یشیشغل اند افتنی یکه برا  یدست و پا کند. راه حل یخود کار یرا حل کرد، برا

نهاد، خبرها را  یدر جلو او م یو فرانسو ذیلذ ییکه غذا  یدعوت کرد و در حال دشیادوارد را به آپارتمان جد  یشب
 .او رساند  یبه آگاه

گفت که   یسخنانش شوکه شده بود، به و دنیکه ادوارد از شن  یآورده بود و در حال  ریگ  یادب  ی ندهینما کی ایکتز
 بیفرستاده است. و موضوع عج اتینشر یچاپ در تابستان برا یکه در اروپا بوده، سه مقاله برا  یتاکنون از زمان

: ادداشتیخوشش آمده بود. ادوارد مقاله ها را به  نهااز آ  یمزبور را خوانده و حت یبود که ادوارد مقاله ها نیا
 یا  لهیقب یدر باره  یقیتحق یمقاله ا یگرینوشته و پست کرده بود، د ایتالیآن را در ا  ایکه کتز  یاسیمقاله س کی

 یبود سرگرم کننده در باره  یهم مقاله ا یرده بود، سومبه آنها برخو انهیدر مسافرتش به خاور م ایکه کتز  یبدو
بود که  یمقاله، مقاله ا نیچاپ شده بودند. و آخر اتیدر نشر لری. هرسه مقاله به نام ک. س. مسیپار یکلوپها

 .حوادث را به تحرک در آورد یبعد ی رهیزنج

از   یحاک یکرد جمله ا  یم یسع یگریگذاشت، با موذ  یدر برابر ادوارد م یکه نوشابه ا  یدر حال ایاز شام، کتز  بعد
 یمیهمان احساس قد گریشد، بار د ایمتوجه تالش کتز یبکشد. ادوارد وقت رونیاز زبان ادوارد ب  دیتا نو نیتحس

 ای. هروقت که آن برق خاص در نگاه کتزنهاستیااز    شیب یزیرا در معده اش حس کرد. مطمئن بود چ یغرق شدگ
 ادیگونه مواقع، ادوارد را به   نیدر ا ای. حالت نگاه کتزافتی یاحساس را در معده اش م  نیارد اادو   د،یدرخش یم

فهماند که همه  یحالت نگاه پدرش، به ادوارد م هیشب ایانداخت. حالت چشمان کتز  یم نیسنت مارت نانیپدرش ک
 .توان کرد ینم یمنصرف ساختن و یبرا یکار  نیالزم اتخاذ شده و کمتر  ماتیشده و تصم دهیکش  الً نقشه ها قب ی

در بخش دوم جلب کرد.  یصبح را نزد ادوارد آورد و توجه او را به صفحه ا یاز روزنامه   یسپس نسخه ا ایکتز
نمانده  ینخوانده باق یزیچ گریمزبور خوانده و د یمقاله ها یرا در باره  زهایچ یکرد که همه   یم الیادوارد خ

 نیآن مارت  ی سندهیو نو یدر ستو اجتماع ایخواند. اما کتز یروز صبح از اول تا آخر م روزنامه را هر نیاست. او ا
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توجه از آن گذشته و زحمت خواندن آن را  یب یبود ول دهیستون را د نیهاالم اشاره کرد. ادوارد همان روز صبح ا
 .به خود نداده بود

مقاله را به  یسرسر یاقدام شده بود. ادوارد با نگاه  ماه قبل به درج آن در روزنامه کیبود و از  یبیستون عج نیا
کس   چینوشته شده بود. ه نانهیبدب یاندک  یاش بود ول  سندهینو عیاز اطالعات وس  یسرعت خواند. مقاله حاک

هاالم هر که بود،  نیزد. به هرحال، مارت یم یباره حدس نیهم در ا یو هرکس ستیهاالم ک نیدانست مارت ینم
کرد.   یمقاله اشاره م یدر باال یزیبه چ اینوشت. کتز یم زیــ چ عیوس یحال، با اطالعات نیــ و در ع تیبدون سوءن
 «خوب؟»: دی. لذا پرسدیند ایاز کتز  یذکر اینام  یداد خواند ول ینشان م ایرا که کتز یادوارد محل

 .هاالم است نیاز دوستانم آشنا کنم. منظورم مارت  یکیخواهم تو را با  یخوب که خوب! حاال م ـ

به طرف ادوارد دراز کرد که  یدستش را طور ای. سپس کتزدیرس یبه نظر م جیو ادوارد گ دیخند یآشکارا م  ایکتز
 دهیدر چشمانش د ییرنگ و جادو یاقوتیو همان برق  دیخند یکه م  یخواهد با او دست بدهد و در حال یانگار م

 «ست؟هاالم هستم. حالت چطور ا نیسالم ادوارد. من مارت» شد گفت: یم

 «.ندارم یشوخ یاالن اصالً حوصله   ست؟یمنظورت چ ایکتز  ؟یچ»که از تعجب شاخ در آورده بود گفت:   ادوارد

مجله  ریسردب یدانست. حت یموضوع را نم نیا  چکسی. تا به حال همیگو  یم یهم جد یلیکنم. خ  ینم یشوخ ـ
محتاط  یلیو او هم خ تیام پنهان ا  یادب  ی ندهیمن و نما انیم زی. همه چستیمقاله ک ی سندهیداند نو یهم نم

کردم.   یهمکار ین روزنامه فرستادم و تقاضایا  یبرا یهاالم نامه ا نیزند. من به نام مارت ینم یحرف یست و به کس
به مدت  دیتقاضا، با رشیپذ ینوشته بودند برا هاالم فرستاند که در آن نیمارت یبرا یآنها هم در جواب، نامه ا

. جواب مثبت انها امروز به سمیتوانم مقاله بنو یتا آنها بدانند که م سمیبنو شانیبرا یشیماه مقاالت آزما کی
 نیسه بار به طور منظم در ا یهاالم هفته ا نی. و حاال به بعد قرار شده که ستون مارتدیرس هاالم نیدفتر مارت

 ست؟ین یخوش شانس نیا  ایروزنامه چاپ شود. آ

 ؟ یچطور توانست ایواقعًا که! کتز ؟یخوش شانس ییگو  یم نیتو به ا ؟یخوش شانس ـ

از من   یکسان  ای یکه باعث شود کس  سمینو ینم یزیوقت چ چیمن ه ؟یکن  یچرا نه ادوارد؟ چرا مخالفت م ـ
. تنها هدفم از نوشتن مقاالت ندازدیمردم را به خطر ب یکنم که زندگ  یرا هم افشا نم یخسارت کنند. اسرار یادعا

 .بگذارم ارشانیدر اخت یدیاست که مردم را شاد و سرگرم سازم و اطالعات مف  نیو چاپ آنها ا

 نیو مارت لریمحترم، و هم ک. س. م نیسنت مارت ایبود، هم کتز ایاو هم کتز  گریهر حال هر چه بود، بود. حاال د به
که   یگشت. از زمان  یدوباره به خانه بازم ،یتابستان التیبود که پس از گذراندن تعط ایکتز  نیهم نکیهاالم. و ا

 یم تشیموضوع به جذاب نیموفق بود و ا ایکتز  اکنونشده بود.   یشغلش را شروع کرده بود، هفت تابستان سپر
 ری. غدیبخش یقابل تحمل م ریغ  باً یطمع تقر ینوع ز،یاسرار آم  یموضوع به او درخشش نیافزود. از نظر ادوارد ، ا

و درشت به کار خود ادامه دهد؟  زیهمه مدت با وجود آن همه مشکالت ر نیتوانست ا یم یچه کس ایاز کتز
به آنان اعتماد کرده بود و نزدشان افشا نموده بود که  یبودند که و یتنها کسان ایکتز  یادب  ینده یادوارد و نما

مرفه اش  یزندگ یمختلف و متعدد درباره  دیکه روزنامه ها و جرا  یمحترم اجتماع تیشخص نیتسنت مار  ایکتز
 .ستینکس از آن آگاه   چیهم دارد که ه یگرید یو زندگ تیکنند، شخص  یم ییقلم فرسا
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را  یتوانست به او تلفن کند. تازه ساعت ده شده بود. گوش یاش نگاه کرد. حاال م  یدوباره به ساعت مچ ادوارد
ارتباط برقرار شد به اتاق او   یو وقت ردیداد تا بگ یاش م  یرا به منش گرید یبرداشت و شماره را گرفت. شماره ها

را برداشت و جواب  یگوش  ایگرفت. تلفن دو بار زنگ زد و کتز  یخودش م شهیرا هم ایوصل کند. اما شماره کتز
 یصدا در آن هنگام از روز خوشش م نیطبق معمول هر روز صبح، خشک بود و ادوارد از آهنگ ا شیاد. صداد 

اول روزنامه   یصدا وجود داشت. ادوارد همچنان که نگاهش به صفحه  نیدر ا یو درون یشخص اریبس یزیآمد. چ
 یبه خانه خوش آمد»گفت:   ایکتز  یصدا دنیزد و به شن یلبخند ست،ینگر یم ایکتزصبح بود و به عکس بزرگ  

 «.ایکتز

 .بود یواقعًا خال تیتنگ شده بود! جا تیادوارد ، دلم برا  ییاوه، تو  ـ

 یا»گفت:  یو گله مند یبا شوخ ختهیآم  یزد. ادوارد با لحن یموج م یخاص یگرم  ایشعف کتز یپر از شاد یصدا در
کارت   کیو حداقل  یکه به خودت زحمت بدهنه آنقدر   یننگ شده بود ول میدخترک بدجنس! بله... دلت برا

که او از من خوش شانس   دمیخوردم و ضمن آن فهم ی. شنبه هفته قبل ناهار را با توتیبفرست میپستال ناقابل برا
او با تو » در جواب گفت: دیخند یکه م  یدر حال ایکتز« .ینوشت یم یاو نامه ا  یبرا یچون حداقل گاه ٬تر بوده

را که  یفنجان یادوارد صدا  ٬نیدر همان ح« کند!  یفورًا غش م ٬مرده ایاگر نداند که من زنده ام   یفرق دارد! تون
که احتماالً خطاب به مستخدمه   دیبه گوش رس ایکتز  یصدا ٬و متعاقب آن دیاز پشت تلفن شن  ٬گذاشتند  زیم یرو

 یفکر نم»گفت:  یباز هم به شوخ ادوارد« خامه بدون شکر. یبا کم زیبر یخورم. چا یقهوه نم ٬نه»گفت:  یاش م
و  یحرفا هست نیتر از ا هیبن یقوتو  ٬زیالبته که نه ادوارد عز -« کنم؟!  یغش م  ٬خبر بمانم یمن هم اگر از تو ب یکن

خوب. حق  یلیخ ٬خوب یلیخ -...! رهیو غ رهیغش کردن کار زنهاست و غ  ٬! در ضمنیشو یبدفرم م ٬یاگر غش کن
مشخص  یزیچ ٬بود. در وجود ادوارد ایکرد. حق با کتز  یاغلب ادوارد را دستپاچه م  ایبا توست. صراحت لهجه کتز

نگفته  ایوقت به کتز چیبود که ه لیدل نیداد. به هم یم تیبه آن اهم یلیخ ووجود داشت که ا« فرم » به نام 
 ایهم ابراز عالقه نکرده بود. ادوارد از کتز ایبود که به مادر کتز لیدل نیبه هم یبود که عاشق اوست. حت

شده ام.  زیپ البه اندازه چند س ٬که انجا بودم  یمدت یکنم ط  یوحشتناک بود. فکر م -« چطور بود؟ الیمار»:دیپرس
خدا را شکر که آنها پانزده  میبگو دیبا ٬هفده هجده ساله بود. ادوارد یپر از انواع و اقسام بچه ها لیخانه عمه م

شوند؟  یروند و با پرستارشان سرگرم نم یآمده اند و از من کوچکترند! چرا به خانه شان نم  ایبعد از من به دنسال 
آهنگ کالم   دنیبا شن زیسخنان و ن نیا  دنیادوارد به شن  -را آنجا بودم.  هفتهآخر   التیخدا را شکر که فقط تعط

مگر ستون روزنامه امروز  - «؟یقبل از آخر هفته کجا بود»:دیو پرس دیبه قهقه خند ٬جمالت نیا  یهنگام ادا ایکتز
فرانسه در  وبرا در جن یتابستان التیدر آن ستون نوشته شده که من قسمت اعظم تعط ؟یصبح را نخوانده ا

زد. علت لبخند ادوارد آن  یقهقهه خنده را سرداد. ادوارد هم لبخند ٬سخنان نیگوشه انزوا به سر بردم. بعد از ا
سر  ییدر جنوب فرانسه به تنها یالبته من واقعًا مدت»ادامه داد:  نطوریا  شیبه حرفها ایه از بازگشت کتزبود ک

خوش گذشت و توانستم جند تا از  یلیکردم. خ  یم یسوار قیقا رودخانهاجاره کرده بودم و با آن در   یقیکردم. قا
شده  یزندان هیکه در ترک  ییکایاجع به سه نفر آمراز مقاله ها همان بود که ر   یکیالبد  -« .سمیرا بنو میمقاله ها

هم رفته خوب بود. تو آنجا  یرو یکسل کننده و ناراحت کننده بود ول  ی. آن را خواندم. کمیبودند نوشته بود
 .ناراحت کننده بود یآن مقاله کم  ٬ییگو  یدرست م٬آنجا بودم. درضمن  ٬آره  - ؟یبود
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عوض   یکند. لذا برا  یکه با هم درباره شان موافقت ندارند صحبت  ییزهایچ ۀندارد دربار  ی دانست که لزومیم ادوارد
 «؟یبه کجا ها رفت گرید»: دیکردن حرف، پرس

 .نمیانگلستان را بب  ۀزدم. بعد به لندن رفتم تا ملک سیبه پار یدر رم رفتم. سپس سر یافتیخوب، به ض -

 !یهست یبیتو آدم عج ایکتز -

 یلیخ ،ی دانیبود. م یخال یلیخ تیجا یحق با توست! ول»کرد و گفت:   یسکسکه ا د،یشنو یچا یبزرگ ۀجرع ایکتز
کرده   ییرا دارد و چه کارها ییکارها  ایکه قصد انجام چه کار   دی کس بگوچیدردناک است که آدم نتواند به ه

 «.است

. خوب؟ قرارمان امروز یکرده ا  ییکن چه کارها  فیتعر میمن، و برا شیپ نجایا  ایکه غم و غصه ندارد. ب  نیخوب، ا -
 . قبول؟ییناهار در الگره نو

مدت که من  نیدر ا ی. راستمینیرا بب گریهمد می توانیبعد از آن م یقرار دارم ول مپسونی! من امروز با سستیعال -
 نبودم، حالت خوب بود؟ نجایا

 ...ای... کتزیمن حالم خوب است. راست -

 ؟ی خواهیبله، چه م -

خاص  قیهم به ادوارد عالقمند بود، البته به طر ایچندان لطافت نداشت. کتز یآرام و موقر بود ول  ایکتز  یصدا
پدرش را پر کرده و نگذاشته بود  یخال یسال، جا ستیب نیخودش. باالخره هر چه باشد، ادوارد در تمام مدت ا

 .دیآ  دیدر او پد یاحساس غم و انبوه  نیکه کمتر

 «.واقعًا خوشحالم یبرگشت نکهیاز ا»گفت:   ادوارد

 !داد تیاهم  نجایبه بود و نبود من در ا یشد و کم داینفر پ کیخوشحالم که باالخره  یلیمن هم خ -

 . دهدینم تیبه وجود تو اهم یگریکه انگار کس د  ی زنیحرف م یطور نیبدجنس! ا ۀدختر  یا -

همه از  نیشده ام! ا «چارهیدخترک پولدار ب» یماریار برا به حساب من بگذار که من دچ نیا  زم،یخوب ادوارد عز -
 !به دست آورده یکالن  یۀاست که ارث  یدختر یمخاطرات شغل

 کرد. یوجود داشت که ادوارد را ناراحت م یخاص یبرندگ شیدر صدا یزد. ول یحرف، قهقهه ا نیبعد از ا ایکتز
 «.نمتی بیم کیساعت »باالخره به ادوارد گفت: 

کار را چنان   نیدستگاه گذاشت و ا یرا رو یگوش  یرا گذاشت. ادوارد هم متعجب شده بود، به آرام یگوش  ایکتز
را تحمل کند. سپس مدت ها به همان  یدارد که دستگاه بتواند وزن گوش دیآرام و با دقت انجام داد که انگار ترد

 .شد رهید، خگرفته بو  رقرا شیماند و به دستگاه تلفن که ساکت سر جا یباق یجیحالت گ

*** 
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تختش  یبود. رو دهیصبحش را خورده و در بستر دراز کش یچا ایو دو بلوک دورتر از دفتر ادوارد، کتز ستیب
بودند.  دهی خورد. پرده ها را از جلو پنجره کنار کشینامه به چشم م یکنار تخت، انبوه  زیم یروزنامه و رو یتوده ا

در باغ  یقرار داشت. پرنده ا ایدر برابر چشمان کتز نآ   یبایرنگارنگ ز یااز باغچه و گل ه  ییبایلذا چشم انداز ز
 .دی رسیزنگ در خانه به گوش م یمشغول خواندن بود و صدا

تخت  یرا که در پا یدیآمد و روبدوشامبر ساتن سف  ریو سپس از تخت به ز« .یاه... لعنت»لب گفت:  ریز ایکتز
 زند. سپس یزنگ م یفکر بود که چه کس نیدرهم بود، در ا شی که اخم هایو در حال دیافتاده بود، برداشت و پوش

 یدر را گشود، پسرک ی. حدسش درست بود. وقتستیبود که ک افتهیبه حدس در ییباز شد، گو یکم  شیاخم ها
 دیبزرگ و دراز سف ۀاست، به او سالم کرد و بست  ییکوی داد پورئورینشان م ی اش به خوبافهینقش و الغر که ق زیر

 .را به طرفش گرفت یرنگ

 دانست که داخل آن یدالر به پسرک انعام داد و در را بست. قبل از باز کردن بسته، م کیبسته را گرفت،  ایکتز
بودند  دهیرا که آن گل ها را از او خر یگلفروش  یفرستاده. حت ی دانست بسته را چه کسیدسته گل است، م کی
. بعد از چهار افتیدرون آن خواهد  ش ایمنش اداشتی دانست که بعد از گشودن بسته، یم ی شناخت. حتیم

نام داشت  ی اش افیکارت بفرستد. منش  کیگل و   ۀدست شیشده بود که برا یمی اش آنقدر با او صمیسال، منش
ته گل رز بفرستد، دس کی سشیرئ ی دانست اگر برایکه م  کیرومانت یبود پنجاه و چهار ساله با افکار ی ازهیو دوش

 ۀ داد که فرستندیموضوع نم نیبه ا یتیچندان اهم ای. البته کتزسدیبنو دیبا یزیآن چه چ  ۀمیضم ادداشتیدر 
 .ندارد یچندان تی کرد واقعًا اهمیفکر م ت،یو ایاست   یدسته گل اف

 که کارت در دستش یدر حال ایشام آن شب دعوت کرده بود، و کتز یرا برا ایخود، کتز ادداشتیبار در  نیا  یاف
که متعلق به   یبا روپوش مخمل آب ی ایصندل ی. سپس بر رودیشی اندیم شی حرکت به آن و محتوایب یبود، مدت

که به خاطر مسائل   یبود. از زمان دهیندرا  تیماه بود که و کیکرد.   یبا کارت باز یمادرش بود نشست و مدت
شب  یفردا تی گذشت. ویماه م کیآنابل شرکت کرده بود،   ۀخان فتایدر ض تیبه لندن رفته بود و با و یشغل

 یبود ول دهیرا در فرودگاه د تیبود. البته شب قبل و دهیاز آن روز به بعد او را ند  ایمجبور شد برود و کتز افتیض
 . کردندی وقت واقعًا با هم صحبت نمچی. آن ها هبودندبا هم نکرده  یصحبت

قرار  یکوچک چوب  زیم کی یتلفن که رو یهنوز در دستش بود، متفکرانه به سو یاف  ی که کارت ارسالیحال در
او فرستاده بود:   ی اش برایافتاد که منش  ییاز دعوتنامه ها  یداشت خم شد و در همان حال، چشمش به توده ا

 شترید. ب شیچندان دور مربوط م هن ی اندهیبه آ گرید یبعض یاز دعوتنامه ها گذشته بود، ول  یبعض خیتار
ارتباط   هیریخ یمد و انجمن ها شینما شگاه،یافتتاح نما  ل،یشام، کوکت افتیض لیاز قب  ییزهایدعوتنامه ها با چ

 . شدیم دهیجشن تولد هم د کیو  یآن ها دو جشن عروس  انیداشت. در م

 ایشد. کتز دهیشن تیو یصدا یرا گرفت و منتظر شد تا ارتباط برقرار شود. پس از لحظه ا تیدفتر و ۀشمار  ایکتز
 دیاست. با  بی. واقعًا عجزمیعز  یداریوقت روز ب نیتو ا ا،یاوه، کتز»: دیبا تعحب پرس تیکرد و و  یخود را معرف

 «.یخسته باش

 .متشکرم باست،یواقعًا ز یهنوز نمرده ام! دسته گل ارسال یخسته ام ول یکم -

 .نشود دایهو شیدر آهنگ صدا یاز آن اثر  دیکوش  یشد ول انیبر لبانش نما یلبخند سپس
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واقعاً خارق العاده  شبید ایموضوع خوشحالم که از آن خوشت آمده. کتز نیا  دنیاز شن  باست؟یواقعاً به نظرت ز -
 !یشده بود

که در ظرف   دی طور به نظرش رسنیا  یبود چشم دوخت. لحظه ا هیکه در باغ همسا  یزد و به درخت یقهقهه ا ایکتز
متشکرم که  یلی... ختیو»گفت:   تیرشد کرده! سپس در جواب تشکرات و یتنیاز و  شیدرخت ب نیچهار سال، ا

باعث شد که از همان آغاز روز،  ،یم فرستادیهم برا ی. دسته گلی. واقعًا لطف کردیمرا از فرودگاه به خانه رساند
 خوردم که یداشتم غصه م بابت هم قلبًا از تو متشکرم. تازه نیشود. از ا دایدر وجودم پ یاحساس فرحناک

 «.را چگونه باز کنم میچمدان ها

را باز  شینبود که چمدان ها یبود. لذا کس ینظافتچ یزن ها یمرخص یاز روزها  یکیوارد شده بود،  ایکه کتز  یروز
مشغول و نگران سازد و با  یپا افتاده ا شیمسائل پ نیفکرش را بابت چن ادینبود که ز یهم آدم ایکتز  یکند. ول

 توانند همچنان بسته بمانند یهم م گریدو روز د یکی د،به هر حال، چمدان ها که چند روز بسته بوده ان»خود گفت: 
 «!و صبر کنند

شام بر پا  افتیض کی ها هیاورن  ؟یی گویشام امشب کرده ام چه م یکه از تو برا  یدعوت ۀدربار »: دیپرس تیو
 «.میبه رافلز برو یکرده که بعد از آن همگ  شنهادیپ هیگزاو  ،یخسته نباش ادیکرده اند و اگر ز

 یسفرها یبرا شهیهم تیسوئ نیاتاق داشتند. ا  ی شماریبا تعداد ب یتیسوئ ری یدر برج هتل پ هیاورن  ۀخانواد
 .( رزرو شده بوددی کشیهفته طول م کیکه فقط   ورکیویاگر اقامتشان در ن  ی)حت ورکیویآن ها به ن  ۀانیسال

 ۀکه دفع  یبرو یبه اتاق ،ی رویم تیدارد که هر بار به آن سوئ یچه لطف ی دانیم»به سخنانش ادامه داد:  تیو
 «!خواهد بود یجالب و متنوع ۀ! صحن؟یقبل نرفته بود

 یتازگ ایکتز  یاموضوع بر  نیا  ی شدند. ولیرا متقبل م یگزاف  ۀنیو دوستانشان هز انیاز آشنا  ییرایپذ ی ها براهیورن
 یزی اش چیدر ستون مطبوعات ستی بایم ایبود که کتز ی ها هم از قبل موضوعاتهیشام اورن یهمانینداشت. م

 کرد، و ناهار خوردن با یم جادیکارش ا  ۀدر برنام یعتنو ستی بایم یرفع خستگ ی. به هر حال، براسدیآن بنو  ۀدربا
 نییبه پا دیآورد که امروز با  ادیناگهان به  یکند. ول  جادی توانست تنوع مورد نظرش را ایم ییادوارد در الگره نو

 یبرا ییزهایشهر چ نییشهر برود. در پا

خبر  ییزهایچ نیممکن است از چن ایکه کتز  دیرس یبه فکرش هم نم یحت تیکردن روحش وجود داشت. و  شاد
خط  یدر آن سو تیاست که و  یناگهان متوحه شد که مدت کنیزد ل یفکر لبخند نیبه ا دنیداشته باشد. با رس

 .دیبگو یزیساکت مانده و منتظر است تا او چ

 یام فضا  یکنم علت خستگ  یواقعًا خسته ام. فکر م یول میایخواهد ب یدلم م یلی. ختیخواهم و یمعذرت م ــ
 .بوده یالریشلوغ و کسل کننده خانه عمه ه

ها  هیاورن  یبرا یمن، عذر امدنین یبهتر است برا» اش افزود:   یشگیهم یخ طبعفکر کرد و سپس با شو یکم  بعد
به  یسر س،یکنم قبل از مراجعت آنها به پار  یم یمرده! من هم در عوض سع ای. مثالً به آنها بگو که کتزیبتراش

 «.آنان بزنم

 «شود؟ یپس قرار خودمان چه م» : دیپرس یدیبه نوم ختهیآم  یبا نگران تیو



 

 
15 

 یامروز واقعًا از خستگ  یبه خاطر تو و به خاطر قرارمان، من فردا زنده خواهم شد. ول» زد و گفت:  یقهقهه ا ایکتز
 «.رمیم یدارم م

 خی... مرا ببخش که بتیخواهم و یمن... معذرت م یآه... خدا» و گفت:  دیو خند دیکش  یا  ازهیخم سپس
 «.دمیکش  ازهیگوشت خم

خوب. فکر  یلیخوب بابا، خ یلیخ» زد و گفت:  یشان راحت شده بود لبخند یاز بابت قرار دو نفر  الشیکه خ  تیو
قبل از ساعت نه شام خود را تمام کرده اند. اخالق شان  ناً یقیها هم  هیکنم در مورد امشب حق با توست، اورن  یم

ساعت دو صبح هم به  میبه رافلز بزن یسر میبخواه همو بعد  میکنم اگر به آنجا برو  یم الی... خیشناس یرا که م
 «.یرس یخانه نم

است   یزیشلوغ و کسل کننده است، چ ینیرزمیدر رافلز که ز دنیرقص» : دیشینام رافلز با خود اند دنیبه شن ایکتز
خوشحالم که » خط منتظر جوابش بود گفت:  یکه در آن سو  تیسپس به و« که اصالً تاب تحملش را ندارم...

هشت شب  ایکنم. بعد هم ساعت هفت   نبه دو سه جا تلف دیبا ،ی. راستش را بخواهتیو یکن  یدرک م وضع مرا
 «!در برابرت حاضر خواهم شد انیژ  ریروم الال کنم! در عوض، فردا مثل ش یم

 .خوب. پس تا فردا موقع شام خداحافظ اریبس ــ

 یهست از طرف خانواده مارش. ظاهرًا آنها م کارت دعوت  کیمن  زیم ی... رویخوب... باشد... راست یلیخ ــ
 م؟یبرو ییآ  یهم فرداست. م خشی. تاررندیجشن بگ یسالگرد ازدواجشان را در سن ژر نیخواهند نود و هشتم

. من در الکوت رندیگ  یسال ازدواجشان را جشن م نیو پنجم ستیچاک دهنت را ببند دختره بددهن! آنها ب ــ
 .میآخر وقت به آنجا برو  میتوان یکنم... م  یرا رزرو م یزیباسک م

 .. پس تا فردا خدانگهدارزمیعز  ستیعال  ــ

 .دنبالت میآ  یساعت هفت م ــ

 «!این چوقتیاصالً ه» : دیشیو سپس با خود اند« .اینه... ساعت هشت ب» در جواب گفت:  ایکتز

 «.نمتیب یباشد. بعد م» گفت:   تیو

را به  شیکه پا  یانداخت و در حال  یگرید یرا رو شیاز پاها  یکینشست؛  یدلصن یرا گذاشت، رو یگوش  ایکتز
جلوه کند.  شهیاز هم  باتریز تیکرد تا در نظر و  یم یکار  ستیبا یداد به فکر فرو رفت. م یو آنسو تکان م نسویا

دانستند. از نظر او،  یم گریکدی یبرا یمناسب وجندانستن چه بود؟ همه آنها را ز ایدانستن  بایز یبرا تیو اریمع
 تی... وزیعز  یتنیباشد. و ایاسکورت کتز  دیکوش  یم شهیبود. هم دیمف شیهم برا یجذاب و تا حد یمرد تیو
صد و  قاً یبود با قد دق یمرد یتنیکند. و  ینیب شیرا پ تیتوانست حرکات و رفتار و یم یبه آسان ای! کتزچارهیب

ساخت  یو پنج ساله. کفشها یبلوند و انبود و کوتاه و س ییموها ،یا  شهیو ش یمتر، چشمان آبیهشتاد و دو سانت
بود.  اژهیاش ساخت پ  یکرد. ساعت مچ  یاستعمال م  یونچیبست. اودوکلن گ یم وری. کراوات ددیپوش یم یگوچ

دوستانش دوستش  هبود و هم یمشهور یدعاو لیپارک و شصت و سوم داشت. وک یابانهایدر تقاطع خ یآپارتمان
 یم یسع ایبود که کتز لیدل نیبه هم یشد. ول یمحسوب م ایکتز  یبرا یحساب، ظاهراً زوج مناسب نیبا اداشتند. 
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و لفظاً  دیرنج یواقعًا از او متنفر نبود بلکه غالبًا از او و حرکاتش م مییکرد از او متنفر باشد... نه... بهتر است بگو
 سیهم در ساتن پل یدوست یتنیبه او ابراز نفرت کند. و شیروح ازیو ن تیاز و  کرد  یم یکرد. سع  یابراز نفرت م

 .از ماجرا باخبر است  ایدانست که کتز ینم یبدارد. ول یموضوع را از همه مخف نیا  دیکوش  یداشت و م

آل و   دهیاسکورت ا  یتنیسودند بود. و یحال محتاطانه و حت نیدر ع یمسخره ول یا  یباز ،یتنیبا و ایکتز  یباز
داشت با  الیدو سال قبل خ یکیآورد که   یبه خاطر م ایخطر و مطمئن. هر وقت کتز یب یاو بود، اسکورت  یابد

نبود. آنها بعد از  انیازدواج نکردنشان در م  یراب یلی. البته ظاهرًا دلدیلرز یازدواج کند، از ترس پشتش م  یتنیو
 یتوانست باز هم درباره مقاالت یم ایکردند و کتز  یج مبپردازند که قبل از ازدوا ییتوانستند به کارها یازدواج هم م

برودند و دوستان  یهمانیتوانستند به م یباز هم م ،یصحبت کند. بعد از عروس تینوشت با و یم اتیکه در نشر
او دسته گل   یبرا گرید تیرفت. بعد از ازدواج، و یبود م دهیبرگز یکه در زندگ  یبه راه کی. هر نندیرا بب شانسابق

خود  یبرا یخواب جداگانه ا یآورد. اتاقها  یاو م  یگرفت و برا  یفرستاد بلکه خودش دسته گل را به دست م ینم
آن دو   یاز جدا بودن اتاقها  یآنکه کس  یبرا رد،ک  یدوستانش را به منزل دعوت م ایکتز  یدادند و وقت یم بیترت

شهر  نییتوانست به پا یکند. او م  یمعرف «انهمانیاتاق خواب م» را به عنوان  تیتوانست اتاق و یمطلع نشود م
 یبا هم نم یمورد صحبت نیدر ا چوقتیسر بزند، و البته ه سیهم اجازه داشت همچنان به ساتن پل تیبرود و و

 زیرا بر سر م گریکدی زیکرد. هر روز صبح ن  یهم موکالنش را مالقات م یتنیرفت و و یم جیبر یبه باز ایکردند. کتز
 تیو رضا یمشترک آن دو با آرامش و خشنود یزندگ ب،یترت نیخورند. به ا یو با هم صبحانه م دندید یصبحانه م
 !یپاک و معصومانه ا یایشد. چه رؤ یم یط نیخاطر طرف

آورد. به   یخود به حساب م یمیاز دوستان قد  یکیرا  تیافکار خنده اش گرفت. او اکنون و  نیآوردن ا  ادیبه  با
 نیدر اطراف خود عادت کرده بود و ا تیبه بودن و مییاو عالقمند بود... بهتر است بگو  به بیو غر بیعج  ینحو

 .ساخت یموضوع را بغرنج تر م

در خانه خودش بود  نکهیبر لب داشت وارد اتاق خوابش شد. از ا یکه لبخند  یدر اتاقها زد و در حال یگشت  ایکتز
که دوباره به خانه راحت و امن خود برگشته و   تیعال  یلیکه خ  دیرس یکرد. به نظرش م  یخاطر م تیاحساس رضا

از   یبزرگ ریکه تصو  دیبود سف یا  پارچهتختخوابش  یخوابد. روتخت یو بزرگش م دیتختخواب سف یمجددًا رو
 نیگفتند که ا  یبابت آن پرداخته بود و دوستانش م یگزاف  یکرده بودند. بها  میان ترس  یرا رو یروباه نقره ا کی

روحش را  یروتخت نیداد. ا ینم یتیحرفها اهم نیاو به ا  یوحشتناک اوست. ول یاز عالئم اسرافکار  رگید یکیهم 
 یباال وارید یاتاق خوابش متعلق به مادرش بود. رو  فیکوچک و ظر  هیبود. اثاث یکاف  شیبرا نیکرد و هم  یشاد م

 ) که به اندازه دیبود. در تابلو خورش دهیآن را خر  سبونیبود که سال قبل در ل ییتختخواب، تابلو

که تازه   ییجوانه ها یخود را بر رو اتبخشیو ح ییو انوار طال دیدرخش یم زیحاصلخ ینیبود(بر فراز زم یطالب کی
در اتاق خواب  یوقت ایکرد کتز  یمزرعه اش کار م یبر رو یاز تابلو برزگر  گرید ی. در قسمتدیپاش یسبز شده بودن م
 چیاحساس در ه  نیآمد. ا  یم دیدر وجودش پد ییناو آش تیمیبا صم ختهیآم  یاس گرما و حرارتخودش بود احس

 گتونیواقع در کنز یدر ماربال در خانه دوست داشتن یالریداد. در قصر عمه ه یبه او دست نم ایدر دن یگریاتاق د
 یدر لندن آنقدر اتاق وچود داشت که م یالریاختصاص داده بودند در خانه عمه ه  یرا به و یکه اتاق مخصوص

جز در آپارتمان و اتاق خواب  یدرهمه آن اتاقها به سر برده بود ول ایرا در آن جا داد. کتز رگارتش بز  کیشد 
 کی ایرا حس نکرده بود. در اتاق خواب کتز یاحساس شگرفت آرامش و خوشبخت  نیا  گرید یجا چیخودش هر ه
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 کیبود. نزد دهیو خر دهیدو پسن دهیبش از مفرغ بود و آن را سال قبل در لندن دهم بود. تختخوا یوارید یبخار
 یجانور وحشت کیاز پوست   دیسف یا  چهینرم قرار داشت و قال یبا روکش مخمل قهوه ا یصندل کی یوارید یبخار
نرم است که آدم هوس  یبه قدر چهیقال نیپهن شده بود. دوستانش بارها به او گفته بودند که ا یصندل ریدر ز

 زیپنجره ن کیگذاشته بود. نزد  اهیپر از گل و گ یاتاق گلدانها  یها وشهآن برقصد در گ  یبرهنه رو یکند با پا  یم
 یبخار شیپ یکه رو  ییبودو شمعها ختهیسبز درخشان از سقف آو یو رنگارنگ با برگها بایز یاز گل ها  یانبوه

 خانهپراکند چقدر خوب است که انسان در  یرا در اتاق م یآرامش بخشو   میشب نور مال یکیگذاشته بود در تار
 .خودش باشد و در تختخواب خودش بخوابد

زد. برخاست  یشد و لبخند یسکرآور یفرورفته بود غرق در شاد ینیریافکار ش  نیبه چن نکهیبه خود آمد و از ا ایکتز
قطعه  زیشورانگ یرا در آن گذاشت و دستگاه را روشن کرد. ناگهان نوا یرفت. کاست ویکاست استر  گرید یبه سو

از   زیلذت کرد. سپس به حمام رفت تا جسمش را ن نیاتاق را پر و روحش را قر  یاثر گوستاومالز فضا  نیترانه زم
 .دیاالیب هایناپاک

را که تا آخر  یشهر برود.....نزد مارک برنامه ا نییداشت به پا الی. خدیشیاند  یاستحمام به آن شب م  یاثنا  در
را  ییزنم بعدناهار را در الگره نو یام م  یبه منش یخود مرور کرد: اول سر زین گریداشت بار د شیآن شب در پ

 .روم یمارک م شیخوردم و آخر سر هم پ یادوارد م

که در داخل   ی نهیآمد جلو آ  رونیز وان ببرخاست ا ایکتز  دیرس یاز اتاق خواب تا حمام م  نیآهنگ ترانه زم  یصدا
 رشیبلند تصو یکرد و سپس با صدا  یرا همراه کیخود موز یبا صدا یمدت ستادینصب شده بود ا واریحمام به د

تو دخترک  ایکرد گفت: کتز  یبه آن اشاره م ندشو بل کیکه با انگشت بار  یرا مخاطب قرار داد و در حال نهیدر آ
 یهست یطانیبدجنس و ش

بلندش کنار زد و قهقهه را  یشانیپ یرا از رو سشیخ یبه آن داد و موها یسرش را به عقب برد و حرکت سپس
 نهیدر آ رشیو به چشمان تصو ستادی. شق و رق ادیرس یبلند بود که تا کمرش م یبقدر اهشیس یسرداد. موها

شود کرد؟ من  یچه م یهستم...ول یا  یعاد  ریدانم....آدم غ یبا آن گفت:آره...م شیشد و در ادامه صحبتها رهیخ
 یکردن هم راهها  یزندگ یکنم برا  یآدمها زندگ  هیانسان هستم و مجبورم مانند بق  کیدر درجه اول  یدخترم ول کی
 هست یادیز

 ییدوگانه خودش به تضادها تیداخل وان شد و در آن نشست و در همان حال به فکر فرو رفت. به شخص دوباره
اصال به   ی. ولدیشیاند  ینهفته بود م تیکه در هر شخص  یداشت و به اسرار یگریبا د تهایشخص نیاز ا  کیکه هر 

 ینگفته بود. ول یبه کس یزیاسرارش چ  ره. او دربادیدروغ بگو انشیکه به مردم و دوستان و اطراف  دیفکرش نرس
. دیدروغ بگو یبه کس ایدهد  بیرا فر یگذاشت چون واقعا قصد نداشت کس  ینم ییرا به حساب دروغگو نیا

 یدر زندگ یاو آدم اگر اسرار  دهیبود. به عق یو بد ندیناخوشا یکه مملو از دروغ باشد از نظر او زندگ  یا  یزندگ
 .در ذاتش باشد روغداشت بهتر از آن بود که د

 یبود . مارکوس وول ینی. مارک پسر خوب و نازندیشیبرد به مارک اند یآب داخل وان لذت م  یاز گرما  همچنانکه
و بگو و بخند بود.  کیشطرنج را دوست داشت و اهل موز یکه باز  شانیمجعد و اغلب پر یبود با موها یجوان
: مارک دیشیمارک را در ذهنش مجس سازد. در همان حال با خود اند افهیکه ق  دیچشمانش را بست و کوش ایکتز
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 یکند م  یداند درکم م یارد. مرا واقعا دوست خودش مبه من ند  ینظر جنس گرانیاست بر خالف د  یجوان خوب
 .توانم کامال به او اعتماد کنم

وان  وارهیاز او دور شدند و به د  جیشد که بتدر جادیدر سطح آب ا ییموجها جهیدر وان کرد و در نت یحرکت سپس
 .برخوردند و در بازگشت محو گشتند

در آورد. لباس حوله  یرا پشت سرش جمع کرد و به شکل گوجه فرنگ شیآمد موها  رونیبعد از وان ب قهیدق ستیب
و از حمام خارج شد . بعد از آنکه بدنش را خشک کرد. در  دیبود پوش دهیرا که در فلورانس خر وریساخت د یا

د. بود به تن کر  دهیرا هم در فلورانس خر آنرا که   یرنگ دیسف یاتاق لباسش را عوض کرد و بلوز پشم  نهیبرابر آ
 وانهیمن د یکن  یگفت: فکر م  نهیدر آ رشیبر سرگذاشت و خطاب به تصو یکوریرا برداشت و  شیاز کالهها  یکی

 ام

 ....بود یشگیهم نیسنت مارت ایاو همان کتز  دیرس یبه نظر نم وانهید یول

هم قرار بود ناهار  ورکیویخورد و امروز در ن یرفت و ناهار م یبه رستوران فوکه م سیکه در پار  ینیسنت مارت ایکتز
 .با ادوارد صرف کند ییرا در الگره نو

 یاو داد زد: تاکس  دنیدربارن به د دیکه آپارتمانش در آن واقع بود رس  یمجتمع مسکون یبه در خروج یوقت

ان با عالمت تشکر به درب یلبخند ای.کتزستادیا  یباالتر پارک کرده بود حرکت کرد و جلو در خروج یکه کم  یا  یتاکس
قرار  گریبار د نی: ادیشیدوباره شروع شده بود. با خود اند ورکیویدر ن شیشد. زندگ یداد و سوار تاکس لیتحو

را که در نظر دارم تمام خواهم  یکتاب  گریچند وقت د ات ایآ  فتد؟یاتفاق ب  میبرا ورکیویدر ن ییاست چه ماجراها
 یکنم ؟ با چند مقاله جالب توجه برا  یازدواج م  یمرک وولبا  ایبا مرد مورد عالقه ام آشنا خواهم شد؟ آ ایکرد؟ 

و گوشه  ییتوانم در تنها یم ایاست ؟ آ  دهیفرا رس میزندگ ییلحظات طال ایمهم کشور خواهم نوشت ؟ آ اتینشر
 داشته باشم؟ یآرام و سعادتمندا  یزندگ اانزو 

در  ورکیویدر ن یاز زندگ  یگریداشت فصل د اریو گوشه انزوا باشد. چون آنها را در اخت یینبود نگران تنها الزم
 .شد یچشمانش شروع م شیپ

در ظرف  ستینگر یم رونیاز پنجره دفتر به ب  یزد گاه یدر دفترش قدم م یهمان لحظه ادوارد داشت به آرام در
 قهیدق : چنددیشیبه آن انداخت و با خود اند یساعت ده دوازده مرتبه به ساعتش نگاه کرده بود باز هم نظر کی

آورد تا ادوارد   یرا جلو م یشانیزند. سپس پ یلبخند م شیو به رو ندیب یشود و او را م یوارد دفتر م ایبعد کتز
نگرد  یشود به ادوارد م یاز آن ساطع م  یکه برق خوشحال  یپاک و معصومانه و با چشمان یببوسد و آنگاه با لبخند

 یاش را سر م  یشگیخوشحالم و بعد قهقهه شاد و هم یلیخ دنتی: اوه ...ادوارد....از ددیگو  یشاد م یو با لحن
 .ندینش یاو م  یدهد و پهلو

برگشته  ورکیویدوباره به ن ایو سپس به ساعتش انداخت و مجددا به فکر فرو رفت: کتز رونیبه ب یگرید نگاه
 یموضوع م نیا  یبرس در روزنامه چاپ خواهد شد به یهاالم در مقاله اش که به زود نیمارت گریاست پس بار د

که در   یهم به کتاب لریبود و ک.س.م نشسته زیبر سر کدام م یهمراه با چه کس یچه کس ییپردازد که در الگره نو
 .کند  یفکر م سدیدور قرار است بنو ندهیآ
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شکافت  یرا م تیبا فشار دست و بازو جمع ایزد.کتز یموج م یانبوه  تیجمع ییرختکن و محوطه بارالگره نو نیب
ازدحام کرده بودند.   یادیخوردند. دربار عده ز یدر آنجابه چشم م یریرفت. هنگام ناهار بود و عده کث یو جلو م

گرفتند. دکور بار   یمختلف در رفت و آمد بودند و سفارش غذا م یزهایم انیپر بود گارسنها دائما در م زهایم
 ییو گلها وارید یرو یرنگ روغن یهایرنگ نقاش یصورت یهایزیسرخ رنگ روم یچرم یهاینکرده بود. صندل یرییتغ

 یمتبسم ینشسته بودند چهره ها زهایکه پشت م  یعوض نشده بود. افراد  کیچیشد ه یم دهید زیهر م یکه رو
 .شد یم دهینوشابه خنک د یبطر کیبود که درون آن  ینقره ا یدسته گل سطل کناردر   زیهر م یداشتند. رو

جلوه  بایخود را ز شیکرده بودند با آرا  یسع ایبودند  بایواقعا ز اینشسته بودند  زهایکه در بار پشت م  ییخانمها
کردند مردها کت و شلوار   یصحبت م یبود که اغلب به زبان فرانسو انیبار آکنده از زمزمه مشتر یدهند. فضا

 یقهوه ا یدر بسته ها امیکه در آن ا  دندیکش  یبرگ رومانوف م گاریبه تن داشتند و س دیسف راهنیو پ یمشک
 .شد یوارد م سیسوئ قیرنگ بدون اسم به طور قاچاق از کوبا و از طر

بود که از مد روز  یکپوشانیرستوران فقط پاتوق ثروتمندان و ش نیشود. ا ییتوانست وارد الگره نو ینم یکس  هر
 .کردند  یم یرویپ

استرانگول   یکند به طرف صدا برگشت و آمور  یم شیصدا یرفت متوجه شد که کس یهمچنانکه در بار جلو م ایکتز
 ؟ یتو هست نی...اایگفت: اوه ...کتز  یبا تعجب و خوشحال ی. آموردیرا د

 . روح من است ستمیخودم ن ینیب یکه م  نی.....ازمیبر لب راند و گفت: نه عز زیتمسخر آم یلبخند ایکتز

 یشده ا بایز یلیخ امروز

به چهره آفتاب  ینگاه ایدر آنجا حمام آفتا گرفته باشد برنزه شده بود. کتز ییبرگشته بود گو ونانیتازه از  یمورآ
 .یشده ا دهیرنگپر یلیزد و گفت: تو هم خ یگریسوخته او انداخت و لبخند د

 کجاست؟  یتنی:ودیپرس یآمور

گفت:   ینزد دوستش رفته است و سپس در پاسخ آمور سیدانم که االن به ساتن پل ی: مدیشیبا خود اند ایکتز
 ؟ییآ  یشام خانواده مارش م افتی...تو فردا شب به ض نمی...بب یکند راست  یبه گمانم االن دارد مثل خر کار م

 یقرار دار یبا کس نجای: ادیپرس ایشده بود فقط با سر جواب مثبت داد و از کتز ایکتز  یبایکه محو جمال ز  یآمور
 ؟ یهست تنها ای

 ناهار بخورم نجایگفت: نه قرار است با ادوارد در ا  ایکتز

 خوش شانس تر از من بوده شهیو گفت: آهان...او هم دیکش  یآه  یآمور

 یکه به و  دیرا د یانبوه را شکافت و جلو رفت از دور گارسن  تیزد و به راه افتاد. جمع یلبخند یدر پاسخ و ایکتز
 . شده است رهیخ
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ادوارد برد.   زیاو را سر م  زیگارسن رفت و گارسن ن  یکند. به سو  شییکه منتظر اوست تا نزد ادوارد راهنما  دیفهم
 .خورد یغذا م  زیم نیآمد بر سر هم  یم ییهر وقت به الگره نو شهیمورد عالقه اش را رزرو کرده بود هم زیادوارد م

گذاشت   زهایاز کنار م  ایبرسد. کتز زیبه م ایتا کتز ستادیبرخاست و به احترام او ا دیرا از دور د ایکتز  نکهیهم ادوارد
نشسته  زهایکه پشت م  یاز کسان  یکرد که همه چشمها به او دوخته شده است . بعض  یو در همان حال حس م

 یدوستانه پاسخ آنان را م یبا لبخند زین ایکردند و کتز  یم یرفتند و با او احوالپرس یبه شمار م انشیبودند از آشنا
گونه برخوردها   نیراندند. او با ا یاو بر لب م  ییبایز شیو ستا دیاز تمج  یحاک یلبخند یو دنیبا د زیداد. گارسنها ن

 شیابر  یداد در هجده سالگ ینگاهها و جلب توجه کردنها عذابش م نیشانزده ساله بود ا یبزرگ شده بود. وقت
 نیبرد. ا یاز آن لذت م  یو نه سالگ ستیتفاوت بود و اکنون در ب یب شیبرا یالگو دوس ستیشده بود در ب یعاد

 لیقب نیمتوجه نشود که او از ا یکرد که کس  یرفتار م یکرد البته طور  یسرگرمش م یبا و گرانیطرز برخورد د
به تن دارد مردها  یکه چه لباس جالب و خوشدوخت  دندکر   یاو با خود زمزمه م  دنیبرد. زنها با د یبرخوردها لذت م

گفتند: اگر ما   یخوردند. زنهابا مشاهده او نزد خود م یغبطه م  یتنیو به و دندیکش  یاز حسرت م  یآه  دنشیبه د
لب پچ  ریز ایکتز  یگارسنها با تماشا  میکالهش بر سر بگذار  ییبایبه ز یکاله  میتوانست یم میهم ثروت او را داشت

رستوران  یخواست از در ورود یم ایکتز  یآمد وقت  نجایآمد....دوباره به ا  نیکردند که اوه ...خانم سنت مارت  یپچ م
از او   یخارق العاده عکس یو سرعت یسرراهش سبز شد و با تردست ریو منزیاز مجله و  یوارد شود عکاس ییالگره نو
 .کرد  یم فایا  یبود و او نقشش را به خوب ایکتز  یسرگرم هیکار ما  نیگرفت. ا

: اوه دیاو نشست و پرس  یپهلو یصندل یپرسشگر به او انداخت و رو ی. نگاهدیادوارد رس  زیبه م ایکتز
 ؟ یبه خودت گرفته ا یبیعج  افهی...ادوارد....چه ق

 :گفت  یسرشار از خوشحال یدرخشان و لحن یبا چشمان ادوارد

 یسرحال شده ا یلیمن ....خ یکوچولو  یایکتز

پدرانه  یادوارد هم با حالت  دیگونه اش را بوس  ایعرضه کرد و کتز  ایتزگونه اش را به ک  یشگیبه عادت هم سپس
 .دیکش  ایکتز  ینوازشگر به موها یدست

 یرس یدر جواب ادوارد گفت: تو هم سرحال به نظر م ایکتز

 ؟ یچه کرد مپسونیصبح با س امروز

....بهتر  یبه من داد ول یخوب یها دهیا  میزد یحرف م سمیدارم بنو الیکه خ  یو بارآور بود با هم درباره کتاب یعال
 م؟یمسائل صحبت نکن نیدر مورد ا نجایکه ا  ستین

مسائل حرف زد. از  نیتوان درباره ا یاست که نم  ادیز یاطراف به قدر  طیمح یدانستند که سروصدا یدو م هر
کردند. ادوارد غالبا   یمصحبت  ایکتز  یسندگیو نو یسیکمتر درباره حرفه مقاله نو  گرانیآنها در حضور د  گریطرف د

 . تاس  یاجتماع  تیالزمه شجاعت و شخص  اطیداشت که حزم و احت دهیعق

 ؟ یخور ی....نوشابه م خوب

 بدهم ؟ یسوالت پاسخ منف نیآمده که در جواب ا  شیبه حال پ تا
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 .ختیر ایکتز  ینوشابه برا یوانیبه گارسن کرد و او هم ل یاشاره ا  ادوارد

 "!مردم باشم نیا  انیو در م نجای... چقدر دوست دارم که در ا ایگفت:" اوه ... خدا  یسرشار از شاداب یبا لحن ایکتز

نشسته بودند و  زهایزد و سپس به مردم اطرافش که بر سر م یدوباره به ادوارد انداخت و لبخند ینگاه سپس
 .شد رهیبودند خ گریکدیمشغول غذا خوردن و صحبت با 

 یممکن ریتو آدم غ ایکتز  یکن  یچه کار م یدانم دار یکرد و گفت:" م  دنیشروع به خند ایحرف کتز دنیبا شن ادوارد
 "!یهست

نوشتن مقاله  یبرا یفکر بود که سوژه مناسب نیشده بود و در ا رهیهمچنان با دقت به مردم اطرافش خ ایکتز
 .اوردیب ریگ  دشیجد

 :زد و گفت ایبه کتز ینوشابه اش را بلند کرد و لبخند وانیل ادوارد

 "!دی!... به خانه خوش آمدایشما مادموزال کتز یبه سالمت "

 "!مثل پدرم دوستش دارم رکهیادوارد پ  یرا برداشت و در جواب گفت:" به سالمت وانشیهم ل ایکتز

ا دوست طرز غذا خوردن ر  نیآمد و ا  یکار خوششان م  نیاز ا  دندیرا بهم زدند و نوشابه را سرکش شانیوانهایل
 .داشتند

 ؟ینیب یشام اورا م یچطور است؟ امشب برا یتنیو -

مسافرت  نیا  یخواهم به خانه بروم و بخوابم تا خستگ ی. منمیب یشام او را نم یحالش خوب است امشب هم برا -
 .از تنم خارج شود

 رمیپذ یم یزنیحرف را م نیچون ا یکنم بتوانم حرفت را باور کنم ول  یفکر نم -

 ارزش و احترام قائلم  تیخاطر است که دوستت دارم و برا نیبه هم دیادوارد. شا  یهست یعاقل  یلیتو مرد خ -

 نیمحکم و در ع دیکوش  یکه م  یسپس دستان او را در دستش گرفت و با لحن ستینگر ایبه کتز یلحظه ا ادوارد
 یکن  یاست که هرکار م  نیکه از تو دارم ا  یهش... تنها خوا ایدلسوزانه باشد به او گفت:" کتز یاز توجه  یحال حاک

 "ریرمرد را بپذیمن پ حتیکنم نص  یخواهش م یگدار به آب نزن  یو ب یمراقب باش

 یکه بدان  یآنقدر مرا شناخته باش  یکن  یمطمئن باش ادوارد من کامال مراقبم و از خودم مطمئن هستم . فکر م -
 .زنم یگدار به آب نم  یب چوقتیه

کرد.   ییادوارد شروع به طرح پرسش ها  انیدرباره مشتر ایبود. کتز ندیمطبوع و خوشا شهیمثل هم ناهارشان
اش خراب   هیکه در آپارتمانش داشت و رو  یکه در مورد مبل  دیاز او پرس  نیشان را به خاطر سپرد. همچن یاسام

که با آنها آشنا   یگذشتند کسان  یآنها م  زیم کناراز    یمختلف ینه. آدمها ایکرده   ریآن را تعم  ایشده بود چه کرده و آ
آنها   زیادوراد به سر م  یهم دونفر از شرکا یدادند مدت یجوابشان را م زیکردند و آنها ن  یبودند به آنها سالم م

 ایکتز  یکرد ول  یسواالت ایبه گفتگو گذراندند و سپس برخاستند و رفتند ادوارد درباره مسافرت کتز یآمدند و مدت
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مراقب رفت و  ایکتز  دیپرس یکه ادوراد سواالتش را م  یدرباره سفرش به او نگفت و در تمام مدت یادیز یزهایچ
به آنجا آمده اند چه گفته  یخواست بداند امروز چه کسان یشدند م یاز آن خارج م  ایبود که وارد بار  یآمد کسان

 .اند و چه کرده اند  دهیاند چه شن

 فهیطبق معمول انجام وظ ریو منزیکرد. عکاسان مجله و  یوارد خداحافظبرخاست و از اد زیسه از سر م ساعت
 یبرا یجدا شود و به دفترش برگردد تاکس ایو ادوارد گرفتند ادوارد قبل از آنکه از کتز ایاز کتز  ییکردند و عکسها

کرد   یم تیو امن الیخ یاست احساس راحت  گشتهبه خانه بر  ایکه کتز  دید یم یوقت شهیگرفت ادوارد هم  ایکتز
خود را به او  عیتواند سر یداشته باشد، ادوارد م اجیدر شهر است و هروقت به او احت ایدانست که کتز یچون م

اسباب   زین نیو ا دید یم کترینزد یدر شهر بود ادوارد خود را به او و به زندگ ایهروقت که کتز گریبرساند از طرف د
فط در رافلز  ایکتز  یکرد که زندگ  یحس م یدانست ول ینم چوقتیخاطر ادوارد. ادوارد ه شیآسا  یبرا دبو یگرید

هم وجود  یتر انهینکات مخف ایکتز  یشد و در زندگ یدارند خالصه نم یکه خانواده مادرش برپا م  ییافتهایو ض
مورد به ادوارد  نیدر ا یزیچ ایکتز  هشود. البت یخالصه نم یتنیفقط در وجود و ایکتز  یکرد که زندگ  یداشت حس م

 ینم ایکتز  یبرا یکه اتفاق  یبود تا زمان دهینپرس یبابت از و نیاز ا  یزیچ اینگفته بود و ادوراد هم به احترام کتز
از او   یزیچ ایداد در مورد اسرار کتز یافتاد و او سرحال و سالم بود ادوراد خاطر جمع بود وبه خودش اجازه نم

 یرا با بودن در کنار مرد ایاز آن بود که کتز  شیبود ب ایپدرش که در وجود کتز تیقسمت از شحص نآ   یبپرسد. ول
کرد   یاحساس م  یبود و به خوب نیدانست هم یم ایکه ادوارد درباره اسرار کتز  یزیارضا کند. تنها چ  یتنیمانند و

در باره شان  یزیچ چکسیکه ه  ینفر خانم ود یبرا یباتیرا اجزا کردند و ترت ایکه بتواند کتز  ستین یمرد یتنیکه و
 .داست داده بودند ینم

از کنار آنها گذشت   ایخورد کتز یزباله بچشم م یکرد و رفت. جلو در مقدار  ادهیرا جلو در خانه اش پ ایکتز  یتاکس
را که به تن داشت در آورد و به حمام  ورید دیگشود و داخل شد لباس سف  دیدر را با کل دیو به در خانه اش رس

را  شیبه پا کرد موها نیساعت بعد شلوار ج مین دیمتفرقه اش رس یآمد و به کارها  رونیرفت . سپس از حمام ب
اش را ضبط   یتلفن امیزنگ زد پ یکس  بتشیکرد تا اگر در غ  میرا تنظ امهایدستگاه ضبط پ ختیر شیشانه ها یرو

مزاحمش شود و آرامشش را به هم بزند چند  یخواست تا فردا ظهر کس یکردن" بود نم  کند. او در حال " استراحت
 .خارج شد پارتمانلحظه بعد از آ

نکرده  یشیآرا  چیه دیمترو رس ستگاهیبه ا نگتنیکزیهفتاد و هفتم و ل یابانهایاز خانه دور شد. در تقاطع خ  ادهیپ
 .بر لب داشت یولبخند بیپول خرد در ج یمحتو یکوچک  فیهم به دست نداشت فقط ک یفیبود. ک

به  یتیشد و هر شخص یم ریتکث یدر ابعاد بزرگتر یا  حهیبود؛ هرصدا و را ورکیویاز ن  یظیمانند شربت غل مترو
 یپسران دندیرس ینقابدار به نظر م یکرده بودند، همچون آدمها  ظیغل  شیکه از بس آرا  یرزنانی. پدیرس یم تینها

در دست  یبزرگ یچرم فیاز مد ک  یرویکه به پ  ییبایسبان به پا داشتند؛ دختران نه چندان زتنگ و چ یکه شلوارها
 دیبو شد نیا  یداد و بقدر یم گاریعرق و س  یکه بدنشان بو  یرفتند مردان یگرفته بودند و به طرف مقصدشان م

خواستند  یراه راه به تن داشتند و م یکه لباس  یتصادف یو عابران ستدیبا کشانیکرد نزد  یرغبت نم چکسیبود که ه
و  غیاز ج  یا  نهیکه با زم  بیو غر بیو اصوات عج حیبود که از مناظر و روا یجالب یبروند. سمفون تیبه وال استر

 .ساخت یمنظره را کاملتر م نیا  زیترمزها و تلق تلق چرخها ن غیج یداد قطارها توام شده بود. صدا
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داغ مترو به صورتش خورد و آشغال  مید و چشمانش را بست و در همان زمان نسحبس کر  نهینفسش را در س ایکتز
به همراه  ایو کتز ستادیقطار در آسمان به پرواز درآمدند قطار ا عیو آنسو بردند بر اثر حرکت سر نسویرا که ا ییها
 .پشت سرشان بسته شد زیسوار شد و در قطار ن گرانید

آن خانم   یپهلو یصندل یرو ایشد. کتز یم دهیبه دست داشت د دیخر فیکه ک  یرزنیدر کنار پ یا  یخال یصندل
جوانا  یمار یکردند بو  یکه م  ینشستند با هرحرکت ایسوار شدند و کنار کتز یزوج جوان یبعد ستگاهینشست در ا

که همراه   یانبودند مرد جو  دهیجوانا کش یارم گاریشد معلوم بود که تازه قبل از سوار شدن س یاز آنها متصاعد م
پنهان  فشیآن را در ک  زیآورد و به زن همراهش داد. زن ن  رونیجوانا ب یمار گاریس کیبرد و  بیزن بود دست به ج

 یم شیبه روبرو میمسائل نشد چون مستق نیزد اصال متوجه ا یکه در طول قطار قدم م  یساخت. کنترلچ
 یجوانا به شدت از آنها به مشام م یمار یکه بو  دیشیبه فکر فرو رفت. با خود اند وزد  یلبخند ای. کتزستینگر

: دیآ  یم دیپد ینئشه شود، چه صحنه جالب و خنده دار دیشد یبو نینشسته از ا شیکه پهلو  یرزنیرسد اگر پ
 ییهمانجا نجای. اردکانال توقف ک  ابانیقطعا توجه همه را به خودش و به آن زوج جوان جلب خواهد کرد. قطار در خ

 .ستیشد و به دوروبرش نگر ادهیپ یشد لذا پس از باز شدن در قطار به چابک یم ادهیپ ستیبا یم ایزبود که کت

 قیفرار به هنگام بروز حر یپلکان اضطرار یجاریاست  یکاال و آپارتمان ها  ی. انبارهاگرید یدر خانه بود. خانه ا دوباره
از هنرمندان و   یو قهوه خانه ها با انبوه یهنر یها شگاهیو چند بلوک آن طرف تر نما یفروش هیاغذ  یو مغازه ها

که هنوز در آنجا به   یداشتند. مکان یانبوه  یها شهیکه ر  ییامشت آدمه کیتراشان و شاعران و  کریپ سندگانینو
 .کردند  یم شیو پولوک را ستا نگیگذاشتند ودو کوم  یکامو و سارتر احترام م

داشته  یتیچندان اهم ستیبا ینم نی. ادیتپ یم نهیدر س یلبش اندکبه راه افتاد. ق عیسر ییبا قدمها ایکتز
خوب به  نقدریا  ستیبا یآنها بود... مراجعت به آنجا نم  انیدر م یکه مسائل  یقیباشد... نه در سن او... نه به طر

آمد   یشک نبود که مراجعت به آنجا خوب به نظر م یمتفاوت بوده باشد... ول زیهمه چ دی... حاال بادیرس ینظر م
 خواست که یدلش م ایو کتز

 .بماند یهمان طور باق زیهمه چ شهیهم

بود، با  دهیپوش یرنگ دیسف نیو کاپشن ج نی پوست و قد بلند که شلوار جاهیس یمرد «؟یدخترک چطور سالم»
 .به او سالم کرد یمملو از شعف و خوشحال ینگاه

 «!جورج»

به پرواز درآمد  باً یتقر یداد و به سبک شیبه پاها یبود، حرکت تنیمتروپول یاپرا  ۀ پوست که عضو گروه بالاهیس ردم
 «!خوشحالم دنتیاوهووو از د»آمد.   نیبه زم ایکتز  یو جلو

 زد. دستش را دراز کرد و با یحبس کرده بود و لبخند م نهیبود، نفس در س ستادهیا  ایهمچنانکه در برابر کتز جورج
 «؟ینداشتم. مسافرت رفته بود یوقت بود که از تو خبر یلیخ»دست داد. سپس گفت:  ایکتز

شد.  انینما دی درخشیم لیکه همچون عاج ف  دشیسف یو دندان ها افتی شیدر همان حال لبخندش افزا و
 .فرا گرفته بود یانبوه  شیصورتش را ر
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از   می هاهیکه نکند همسا  دمی ترسیکه در سفر بودم، همه اش م  یبودم. در تمام مدتدرست است، به سفر رفته  -
 !رفته باشند نیب

 !است  یفکرها نکن و نترس. سوهو مکان مقدس نیاز ا  چوقتیاوه... ه -

 «؟ی رویم یکجا دار»به راه افتادند.  گریکدی ۀو سپس شانه به شان دندیحرف خند نیدو از ا هر

 «؟یچطور چیفنجان قهوه در پارتر کیبا  -

عوض شده باشد.   زیکه نکند همه چ  دی ترسیم نی. از اافتیبه دلش راه  یمارک ترس دنیناگهان از فکر د ایکتز
 . باره بپرسدنیدر ا یزی خواست از او چیدلش نم ایکتز  ی دانست ولیجورج م

 گذارم! یم ارتیرا در اخت میساعت از وقت گرانبها کیو  رمی پذیدعوتت را م ،یکن  لیتبد رقهوهیاگر قهوه را به ش -
 .میدار نیما ساعت شش تمر

لطفًا »شد و جورج به او گفت:  کیبه آن ها نزد ینشستند. گارسون زهایاز م  یکیرفتند و پشت  چیرستوران پارتر به
 «!رقهوهیدو فنجان ش

کرد، از آن ها دور شد تا   زیو مثالً آن را تم دیکش  زیم یبر رو ی که دستمالنیکرد و پس از ا  یمیتعظ گارسون
 .سفارششان را انجام دهد

مدت که  نیدر ا نمیکن بب  فیخوب، دخترک ناقال، تعر»: دیکرد و پرس  ایپس از رفتن گارسون، رو به کتز جورج
 «؟یدید زهایو چه چ یامت، کجاها رفت  دهیند

و عکس  دهیکه ضمن سفرش د  ییبایدهد، از مناظر ز صی توانست تشخیکه جورج نم  یمصنوع یهم با حرارت ایکتز
 .کارش رفت  یگذاشت و دوباره پ  زیم یشد. دو فنجان رو کیگرفته بود سخن گفت. ضمن صحبت، گارسون نزد

فنجان ببرد،  یدست به سو ای آنکه منتظر شود کتزیسپس ب ست،یقابل وصف به فنجان ها نگر ریغ  یبا لذت جورج
که در آن   ایکتز  ی. ولدیداخل آن را سر کش ۀرقهویاز ش  یبزرگ ۀجرع یهولناک یفنجان خود را برداشت و با سر وصدا

 .با فنجانش پرداخت یباز بهتر کرد و  ینداشت فقط لب رقهوهیبه خوردن ش یلیلحظه چندان م

 بچه؟ ستیچ ی دانیم -

 .نم دانم. خودت بگو تا بداینه جورج، نم -

 .ی اندازیتو مرا به خنده م -

 ؟یوحشتناک است. چطور -

 ستیکاف  ی دانیکه با آنکه م  یو پدرسوخته هست یکرده و تو آنقدر لعنت  یعصب  نقدریتو را ا یزی دانم چه چیچون م -
! ی پرسیاز من نم  یزیو چ ی شویو الل م ی گذاریجگر م یبرطرف شود، باز هم دندان رو تیسؤال از من، نگران کیبا 

سؤال  نیا  ایدر مخچه ات فرو رفت.  یشد و همچون خار داریسؤال ذهنت پد نیا  ،یدیکه مرا د  یاز همان لحظه ا
 . گذارمیم ارتیخودم بدون پرسش تو جواب را در اخت نکهیا  ایرا از من بپرس 
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 هست که احتماالً من نخواهم بدانم؟ یزیچ ایآ -

و مشغول  یدر چه حال ینیتا بب ی گردیو دنبالش نم ی رویاو نم  ویاالن به استود  نیپدر سوخته! چرا هم یایکتز  یا -
 بهتر باشد؟ ی طورنیا  ی کنیاست؟ فکر نم  یچه کار

 ایآورد. سپس خطاب به کتز  رونیکرد و سه دالر ب  بشیسخنان، برخاست و دست در ج نیپس از گفتن ا جورج
 «.حاال بلند شود و به خانه برو نیمن... هم یخوب بانو اریبس»گفت: 

 . دانستیرا م نیهم ا ایکتز  یکرد... حت  ریطور تعب نی شد ایم یقینزد مارک؟ بله، به طر خانه؟

 ۀخود را در آستان گریبار د ایسر داد. کتز یبلند ۀکرد و در حال راه رفتن، قهقه  یرا دم رستوران همراه ایکتز  جورج
عابران   ۀبه چهر  یعصب  یبا حالت ینشد. ول رهیسرش را بلند نکرد و به پنجره ها خ ی. حتافتی ابانیدر و در خ یآشنا

 . گرددیآشنا م  یزیچ لآن ها به دنبا   یمایدر س ییگو  ست،ی نگریم بهیغر

. دی تپیم نهیدر س د،یکه بر سندان فرود آ  میعظ  ی. در همان حال قلبش همچون پتکدیساختمان رس یدر ورود به
حبس کرده بود. دستش  نهیو منگ داشت. از فرط اضطراب نفس را در س جیگ  ی. حالتدیبه محل مورد نظرش رس

الغر و   یآشفته و چهره ا  یبلند قد با موها یردبالفاصله باز شد و م باً یرا بلند کرد و بر در کوفت. در آپارتمان تقر
از   یادیصورتش را از هم گشود و فر یبر او افتاد، لبخند که نگاه مرد نیدر ظاهر شد و به محض ا ۀدر آستان دینوم

 .وارد شد ایسر داد. کتز یخوشحال

 !؟ی! پس تا حاال کجا بودیلعنت ی... ایی... توایمن... کتز یاوه... خدا -

و شعف  یکه شاد  ی نشست، مرد قد بلند با لحنیآن م  یبر رو ای که کتزیکرد و در حال  فیتعار ایبه کتز ی ایصندل مرد
 «.خوشحالم دنتیواقعًا از د»گفت:   دی باریاز آن م

عوض   زیچ چی. همان چهره ها، همان سقف اتاق، همان مارک. هستینشست و به اطرافش نگر یصندل یرو ایکتز
 .بود یزی آمتیبازگشت موفق نینشده بود. ا

... به نظرم ایاوه... خدا»ود، گفت: حال خوشحال ب نیثابت ماندن اوضاع هم متعجب و هم در ع  نی که از ایحال در
 «. امامدهین نجای رسد که سال هاست به ایم

 .نوشابه به دستش داد یوانیل ندیصاحبش را بب ای آنکه کتزیب ی. دستدیو باز هم خند دیدوباره خند ایکتز

 ...انیداد... و حاال خانم ها و آقا زهیجا طانیبه تو دخترک ش دیاوه... واقعًا که با -

جمله، خم شد و  نیدر حال گفتن ا د،ی رسی انتها به نظر میب یقد همچون نردبان یقد بلند که از فرط بلند مرد
من برگشته است. به  یبانو»اشاره کرد و ادامه داد:   ایکرد و در همان حال دستش را دراز کرد و به کتز  یمیتعظ

 «!دیریبگ شنج دی توانیمناسبت م نیشما اراذل و اوباش به ا گر،یعبارت د

گرم و   یطیگفتگو که در مح  یکردند. پس از ساعت  ایبا کتز یو شروع به سالم و احوالپرس دیبه قهقهه خند حاضران
 .را به حال خود گذاشتند ایرفتند و مارک و کتز گرانیدوستانه برگزار شد، د
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 که نیو شرور! از ا طانیش ۀبچ یا»زد و گفت:  یلبخند ستی نگریم ای که به کتزیاز رفتن آن ها، مارک در حال  پس
 «.واقعًا خوشحالم ی ایبه خانه برگشت

 «. طورنیمن هم هم»شاد و صادقانه جواب داد:  یبا لحن ایکتز

و نگاهت کنم. قبالً که به تو گفته بودم...  نمیبنش ،یهست نجایکه ا  ی خواهد در تمام مدتیدلم م»گفت:   مارک
چشمم بود،  یصورتت دائمًا در جلو ی که تمام اعضانیبا ا ،ینبود نجایکه ا  یاز تو بکشم. وقت  ییدارم تابلو الیخ

 الی آمد و خیبه سراغم م یشگیباز هم وسواس هم م،کن  می بردم تا چهره ات را ترسیدست به قلم مو م یاما وقت
 گفتم ی شدم و با خود میملول م تو نشود. آنوقت هیشب دیبکشم، شا یی کردم اگر بدون حضور خودت از تو تابلویم

 کشم و مطمئن یرا م شی نشانم و تابلویخودم م یبرگردد و آن وقت او را جلو ایصبر کن تا کتز یندارد... کم یاشکال
 «.از آب در خواهد آمد  ایخود کتز هیبود که کامالً شب مخواه

برو  یهست یهر کس»زد:  ادیفر انهیظاهرًا پرخاش جو یهمان زمان، در آپارتمان به صدا در آمد و مارک با لحن در
 «!گمشو

 «!شوم ی روم و گم هم نمیمن هستم، نم»: دیاز پشت در به گوش رس  ییصدا

 .جورج بود یصدا صدا

 «؟یبگو چه کار دار ایکارت و   یبرو پ ایپدرسگ!  ۀگوسال»بانگ زد:  مارک

  رفت تایم یگریبه اتاق د ایبرخاست و در همان حال که کتز سپس

او را نبيند، در را باز کرد. جورج در آستانه در ظاهر شد. در حالي که لبخندي بر لب و شيشه اي نوشابه در   جورج
 .دست داشت

 .به خاطر جشن امشب است مارکوس -

 !جورج... تو چه پسر ماهي هستي -

ين پله که قدم گذاشت، برگشت و شيشه نوشابه را به مارک داد و سپس به طرف پلکان رفت و روي اول جورج
 .دستي براي مارک به عالمت خداحافظي تکان داد و رفت

هي... کتزيا... حال و حوصله اش را داري که نوشابه بخوري؟ »در را بست و شليک خنده را سرداد و داد زد:  مارک
 «.نوشابه اش تگري است و آدم را سرحال مي آورد

 «.آره... ميخورم... يک ليوان برايم بريز»يد: از همان داخل اتاق داد کش  کتزيا

بيا... ريختم... بهتر »ليواني را پر کرد و روي ميز که در گوشه اي از اتاق بود گذاشت و با صداي بلند گفت:  مارک
 «.است تا گرم نشده و گازش تمام نشده بيايي و آن را بخوري

رنگهاي مختلف در دست داشت از اتاق بيرون آمد. آنچه را در حالي که سه چهار قلم مو و يک جعبه رنگ با  کتزيا
که حمل ميکرد در گوشه اي روي موکت اتاق گذاشت و به ميز نزديک شد. نگاهي به مارک که اينجا و آنجاي 
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نوشابه که پر بود و حبابهاي گاز روي  نصورتش لکه هاي رنگ به چشم ميخورد انداخت و سپس نگاهي هم به ليوا 
 .لز و ولز ميجوشيد انداخت. ليوان را برداشت و با يک جرعه آن را خالي کردآن با صداي ج

با قيافه اي متعجب کتزيا را نگريست و پس از آنکه کتزيا ليوان نوشابه را با يک جرعه سر کشيد، با لحني  مارک
بنازم به آن معده... در آن ليوان آنقدر گاز بود که اگر يک فيل نر آن را با يک جرعه سرميکشيد از »خنده دار گفت: 

 «!اي  هفشار گاز ميترکيد! عجيب است که تو هنوز منفجر نشد

خيلي خوب... خيلي خوب... بهتر است اينقدر خوشمزگي »دهن کجي به مارک کرد و با لحني مسخره گفت:  کتزيا
نکني نمکدان! به جاي اين حرف ها بهتر است قلم موهايت را برداري و تابلويي را که وعده دادي از من بکشي 

کارت را به عقب انداخته اي. ولي اکنون   وشده شروع کن. تا به حال هر بارکه خواسته اي شروع کني، چيزي مانع 
بهترين فرصت است و من به هيچ وجه حاضر نيستم که بيش از اين کارت را به تاخير بيندازي. معلوم نيست که 
دوباره کي فرصت کنيم و يک چنين محيط آرام و دنجي گير بياوريم. اگر واقعا قصد داري تابلو را شروع کني االن 

 «!است. ببينم چه ميکنيبهترين موقعيت  

همچون شاگرد گوش به فرماني که از معلمش حرف شنوي دارد، سرش را به عالمت پذيرش تکاني داد و  مارک
باشد... حاال که اينقدر اصرار داري، من هم حرفي ندارم. پس حاضر شو. اگر به حرف من پيرمرد گوش »گفت: 

راي همين منظور به اينجا آوردي ب بلميکني، توصيه ميکنم که همان پيراهن ساتن بلند و سفيد رنگي را که دفعه ق
بپوشي. چون فکر ميکنم اگر آن لباس به تنت باشد، شوق و ذوق بيشتري براي شروع کار در من ايجاد شود. راستي 
تا يادم نرفته تذکري را که قبال هم داده ام تکرار ميکنم و آن اينکه براي آنکه مدل اين تابلو شوي، به هيچ وجه 

 «.اجازه نداري آرايش کني

 «.ولي مارک... ببين... امروز اصال آرايش نکرده ام»با اعتراض گفت:  کتزيا

منظورم حاال »که انگار تازه متوجه اين نکته شده بود، بي آنکه اعتراف کند که متوجه نبوده، جواب داد:   مارک
تمام کنم و حداقل نيست... براي دفعه هاي بعد است... چون حتما ميداني که تابلو را همين امشب نميتوانم 

که يادت نرود که تا زماني که مدل من   ادمهفت هشت جلسه بايد روبرويم بنشيني. اين تذکر را به اين جهت د 
 «.هستي نبايد آرايش کني

باشه... تو کار را شروع کن، من هم قول »بار کتزيا همچون شاگرد گوش به فرمان سري تکان داد و گفت:  اين
 «.ادامه کار به اينجا آمدم، ساده بيايمميدهم که هر وقت براي  

بعد از گفتن اين حرف، چهارپايه اي را که در گوشه اتاق بود پيش کشيد و در کنار تابلو که هنوز ورقه اي  کتزيا
 .سفيد و خالي از نقش بود نشست و به مارک خيره شد

هارپايه خودش را ميزان کرد روبروي هم وقتي ديد کتزيا درخواستش را قبول کرد و روي چهارپايه نشست، چ مارک
تابلو قرار گرفت و مدتي به ورقه سفيدي که در پيش چشم داشت خيره شد. جايش را چند بار تغيير داد و هر بار 

به خود گرفت چون مارک ديگر به آن  مطلوبينپسنديد و کمي جابه جايش کرد. پس از لحظاتي ظاهرا کاغذ وضع 
 .ور نرفت
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بابا مگر شروع کردن »ول و تفصيل حوصله اش سر رفته بود با کسالت دستي تکان داد و گفت: که از اين ط  کتزيا
يک تابلو هم اينقدر دنگ و فنگ دارد. طراحان موشک هاي فضاپيما هم اينقدر لفتش نميدهند! مگر ميخواهي 

 «!هليکوپتر طراحي کني

ست که اينقدرغر نميزند! بهتر است به جاي وراجي ساکت... مزيت هليکوپتر به تو آن ا»با لحني خندان گفت:  مارک
مثل بچه آدم... آه... معذرت ميخواهم... مثل بچه يک هليکوپتر)!( آرام سر جايت بنشيني و فقط وقتي حرکت 

 «.کني که من به تو اشاره کنم

ندهد! يا زودتر خدا مرگت »که هميشه اين روحيه شاد و زنده دل مارک را ميپسنديد قهقهه اي زد و گفت:   کتزيا
کارت را شروع کن يا بلند ميشوم و لباسم را عوض ميکنم و يک دقيقه ديگر هم اينجا نمي مانم. در آن زمان ديگر 

 «!هم بنويسي نخواهم ماند قانههرقدر هم اصرار کني، نمي مانم... حتي اگر برايم نامه عاش

. قبال هم که به تو گفته بودم... من فقط براي انگار خيلي دلت خوش است..»هم با همان لحن جواب داد:  مارک
 «!دوشيزگان باالي هفتاد و پنج سال نامه عاشقانه مينويسم نه براي اطفال زبان نفهمي مثل تو

خيلي خوب... پس من هم تا »درحالي که از روبرو به حرکات قلم مو بر روي کاغذ مينگريست، جواب داد:  کتزيا
 «!و آنوقت اگر برايم نامه عاشقانه نوشتي قبول نخواهم کرد هفتاد و پنج سالگي صبر ميکنم

مارک ديگر جوابي به او نداد چون غرق در کارش شده بود. هميشه همين طور بود. مارک خيلي زود در کارش  اما
فرو ميرفت و فراموش ميکرد کجاست و در اطرافش چه ميگذرد. در چنين حالي، بهترين کار اين بود که او را به 

 .برگردد حالل خود رها کنند تا از فرط خستگي دست از کار بکشد و به زمان حا 

از مارک خوشش مي آمد. نه اينکه عاشق او باشد. نه... عاشقش نبود... از اين موضوع اطمينان داشت...   کتزيا
مارک هم اين را ميدانست... خود مارک هم عاشق کتزيا نبود... فقط از او خوشش مي آمد. هر دو روحيه يکديگر 

بود که هر دو به کار خود عشق مي ورزيدند.  آن  ازرا ميشناختند. عالقه اي که ميان آن دو بوجود آمده بود، ناشي  
کتزيا خودش عاشق کارش بود و هميشه با عالقه فراوان به کارش مي انديشيد و کارهايش را انجام ميداد. لذا 
دوست داشت که همه اطرافيانش نيز همينطور باشند و به کار و حرفه خود عالقمند باشند. وقتي ميديد يکي از 

کار خود را با بي حوصلگي يا بي عالقگي انجام ميدهد، از کوره در ميرفت. ولي از وقتي که با   يانشدوستان يا آشنا
مارک آشنا و متوجه شده بود که او نيز ازاين لحاظ شبيه خودش است و به کارش عشق مي ورزد، حس کرده بود 

ميديد درمورد لطايف  چون دحس کرده بود که در درونش عالقه اي به مارک پيدا شده. مارک را تحسين ميکر 
وظرايف کارش اطالعات وسيعي دارد. مارک مطالعات زيادي در نقاشي داشت. کافي بود نام يکي از مکاتب نقاشي 
يا اساتيد اين فن را در نزدش ميبردند... آنوقت او هم بالفاصله شروع ميکرد به ارائه توضيحات مفصل درباره 

ه بود. زود هم غرق درتوضيحات مفصل خويش ميشد و فراموش مکتب يا شخصي که از دهان طرف بيرون پريد
ميکرد که در کجاست و مخاطبش کيست.آنقدر در توضيحات خود فروميرفت که مخاطبش بي حوصله ميشد و به 
دنبال فرصتي ميگشت که از نزد او بگريزد. کمتر چيزي بود که مارک درباره نقاشي نداند. کتزيا هيچوقت به ياد 

از فالن شخص يا مکتب خاص طرفداري )و به ويژه طرفداري تعصب آميز( کرده باشد. وقتي درباره او    هنداشت ک
مکاتب يا اساتيد نقاشي حرف ميزد، کامال بي طرف مي ماند... انگار در نظر او رافائل و هانس توراي هيچ برتري 

 .نسبت به هم نداشتند
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آمد و دست از کار کشيد. نگاهي به کتزيا انداخت. گذشت و مارک که ظاهرا خسته شده بود، به خود    ساعتي
 کتزيا همچون نهال تازه غرس شده چنار شق و رق روي چهارپايه نشسته بود، انگار اصال خسته

 زیبا چشمان ت ایکه مارک مشغول کار بود، کتز  یمارک شده بود. در تمام مدت یمحو کارها ایدرواقع کتز ست،ین
دانست تابلو  یکرد. کامال از چهره اش معلوم بود که با آنکه م  یاو را تماشا م  یحرکات مچ دست و قلم مو نشیب

خواست تابلو تمام  یحال دلش م نیدارد، با ا الزموقت و کار   یادیمدت ز یانیتازه شروع شده و هنوز تامرحله پا
و  ندیبنش شیوبروحرکت طبق دلخواه مارک ر یساعتها ب یکرد وقت  یدانست چون فکر م یشده بود و او اکنون م

 .بداند زیثمره زحمات خودش ن  یرا بر خود هموار و استراحت را حرام کند، حق دارد تابلو را تا حد یخستگ

از عدم   یناش یبه بدنش داد تا خستگ یرا به اطراف گشود و کش و قوس شیقلم مو را کنار گذاشت، دستها مارک
در چهره  یاز خستگ  یانداخت و چون آثار  ایکتز  گربهید ینشستن را از خود دور سازد. سپس نگاه ادیتحرک و ز

مقدس!  میمر ای»گفت:   ایخطاب به کتز یسرشار از شگفت یبه خود گرفت و با لحن یصورتش حالت متعجب د،یند یو
... نه نوشابه خوردنت به آدم یهست یبیگفتم تو عجب جانور عج  ی... بهتر بود مدی... ببخشیهست یتو عجب آدم

 «!حرکت نشستن خسته ات نکرده؟ یهمه ب نی... انمیشدنت. بب ینه مدل نقاش ماند و یم

گرفت که از رو نرود و خود را نبازد   میتصم دیمارک را شن یچون حرفها یکرد ول  یم یاحساس خستگ  یاندک  ایکتز
وچهار ساعت تمام  ستیتوانم ب یاگر الزم باشد، م  ی... حتستین یزیچ نکهیخسته... قاه، قاه، قاه.. ا»لذا گفت: 

 «!نمیبنش ینیب یوضع که م نیو به هم هیچهارپا نیهم یرو

 «!یهست یبیواقعا جانور عج»شاد تکرار کرد:  یبود با لحن افتهیاش را باز   یو سرزندگ یکه شوخ طبع  مارک

است همانطور   بهتر ،یرا که در خور خودت است به من بچسبان ییبرچسبها نکهیا  یخوب... حاال به جا» گفت:   ایکتز
 ی... البته الزم به تذکر است که اجازه نداریحرف بزن میبرا یدرباره مکاتب نقاش یکم  ،یقول داد شیکه دفعه پ

 یدان یبگو که م میرا برا ییزهای... پس فقط چ یدان یم. اخالق مرا که یو حوصله ام را سر ببر یریمخ مرا بکار گ
 «...عالقمند کند  یو ممکن است مرا به نقاش دیآ  یخوشم م

چرت بخوابم،  کیخواهم خبر مرگم  یافتاده ام. حاال که م  یریامشب عجب گ» ظاهرا معترض گفت:  یبا لحن مارک
 «...ساعت قبل، جورج مزاحمم شد... االن هم تو کیکنم.   ییسخن سرا تیبرا یخواه یم

 هیتک وارینشست و به د نیزم یروبرخاست و به گوشه اتاق رفت و  هیچهارپا یاز رو  یشگیبه عادت هم سپس
خوب... »نشسته بود، گفت:  نیبر زم شیکه آمده و روبرو  ایداد. انگشتان دو دست را درهم فرو کرد و آنگاه به کتز

 «.عالقمند سازد  یکه تو را به نقاش  میبگو تیرا برا ییزهایکنم چ  یم یسع ،یهمانطور که خودت خواست

 ؟یحاضر ـ

 .حاضرم ـ

به  یکرد و لبخند  ایبه کتز ینگاه د،ینوش یاز آن م  یکرد و جرعه ا  یهمچنان که فنجان قهوه اش را بلند م یتنیو
 چیمطمئن بودند که ه یداشتند ول ریدو ساعت تأخ سیخانواده مادرش در هتل سنت رج افتیض یاو زد. آنها برا

پانصد  بایآن شب تقر  افتیض یبرا امارشهدهد چون  یبه آن م یتیشود و نه اهم یم زشانیکس نه متوجه تأخ
 .نفر را دعوت کرده بودند
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او را دو   ییبایپوشاند و ز یبه تن کرده بود که تا گردنش را م یو خاکستر یآب  یبه رنگها یلباس ساتن بلند ایکتز
انعکاسش توجه هر   دیتاپ یبه آن م ینور یبود که وقت ختهیبه گوش آو یالماس  یکرد. گوشواره ها  یچندان م

بود، پشت سرش به صورت گوجه  اهیرا که همچون شب س شیکرد. موها  یرا به گوشواره ها جلب م یا  نندهیب
 یرا افزون تر م یو تیبود و جذاب نیجالب و مت زیبود ن دهیپوش یتنیکه و  یجمع کرده بود. لباس شب یفرنگ

 .دانستند یخود آنها(نبز م یتموضوع را همه ) و ح نیبودند و ا یساخت. آنها زوج جالب

به  یکه لباس شب با شکوه  یشد. مردان یم دهید یانبوه  تیجمع سیمرونت به هتل سنت رج یجلو در ورود در
الماس نشان و   یبا گوشواره ها ییشد. خانم ها یفورچون چاپ م هیتن داشتند و نامشان دائما در صفحات نشر

گشت. از   یواگ درج م هینشرشان به طور مرتب در  یخصوص یزندگ التیکه عکس و تفض  ییطال ییگردن بندها
به دنبال اسمشان قرار داشت،  یو طول و دراز نیکه القاب سنگ  یانیدعوت شده بودند: اروپائ ییهمه جا مهمان ها

کرد که آن جوانان تا چه حد در ثروت   یانسان را متوجه م  نشانیاسم والد  دنیکه شن  ییکایآمر  یبچه پولدارها
 .لزیه یو بورل لیو اسکاتزد نتیو گراس پو چیاز بام پ  یانیغوطه ورند. آشنا

که هر   نیمدعو لیخ انیسنگ تمام گذاشته بودند. گارسنها دائما در م یهمانیم نیا  یمارش در برگزار خانواده
آن چند   یه روبود ک یکردند. در پشت اتاق، بوفه ا  یسرو م اریگشتند و نوشابه و خاو  یشد م یلحظه انبوه تر م

رفتند و از  یبه سراغ آنها م سیخودشان همچون سلف سرو نیگذاشته بودند و مدعو  نیریخرچنگ بزرگ آب ش
 یها کیشباهت به ک یبزرگ و چند طبقه هم آنطرفتر قرار داشت که ب اریبس کیک  کیکردند.   یم ییرایخود پذ

با  یعروس  کیآن را با ک  یآن نگذاشته بودند تا کس  یرو لیقب نیاز ا  ییزهایچ ایشمع  ینبود ول یمجالس عروس
بود،  افتیض نیا  یبرگزار خیحک شده بود نام مارش و تار کیک  نیا  یکه رو  یزی. تنها چردینگ یجشن تولد عوض

خوشمزه بود که مهمانها بعد از  یمزبور به حد کیداده شد، ک ییایرؤ کیک  نیاز ا  یاز مهمانها تکه ا  کیبه هر 
با هم  یگشد هم یخواست از آن بخورند و اگر آداب و رسوم مانعشان نم یباز هم دلشان م ،یخوردن تکه اهدائ

 .کردند  یبردند و پاره پاره اش م یهجوم م میعظ  کیآن ک  یبه سو

 وانیاو را نگه داشت و دو ل  یتنیگذشت، و  یتنیو و ایاز کنار کتز  وانینوشابه و چند ل یحاو ینیس کی ای یگارسن
را  ایکتز  یبازو گرشیرا هم خود در دست گرفت. سپس با دست د یکیداد و  ایرا به کتز یکینوشابه از او گرفت. 

 .ردندک  تیگرفت و آرام آرام شروع به قدم زدن در سالن پر از جمع

 م؟یقدم زنان در سالن گردش کن یده یم حیترج نکهیا  ای میدور با هم برقص کیخواهد  یدلت م ـ

 .تیو میدهم گردشمان را ادامه ده یم حیترج ـ

 یاز صحنه ها  یماندن ادیب یدعوت کرده بودند تا عکسها یرا هم به آن مهمان یمارش خبر نگار عکاس خانواده
 یبا نگاه یتنیبود چون همانطور که و ی. ظاهرا عکاس مزبور آدم موقع شناس و زبلردیبگ نیو از مدعو ییرایپذ

شد و تا آنها به خودشان  دهیشن نیدورب اترش «کیکل  کیکل» یصدا ست،ینگر یم ایسرشار از عالقه و محبت به کتز
از   یکیفردا در  نیقیبه  بیاز آن دو گرفته که به احتمال قر  یآمدند، متوجه شدند که عکاس زرنگ عکس جالب

 .آورد  یرا با خود به ارمغان م عاتیاز شا  یشود و موج یها چاپ م هینشر

بود که صبح همان روز با مارک در  بیکرد. به نظرش عج  یم یبود احساس آرامش و راحت یتنیبا و یوقت ایکتز
 یبه آپارتمانش برگشت. به منش ایکردند و کتز  یزدند و در ساعت سه از هم خداحافظ یسوهو پرسه م یها ابانیخ
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داشت  الیکه خ  ینوشتن مقاله ا یتا برا دینماکند و بعد برود و استراحت   زیتم را زیم یاش تلفن کرد که دفتر رو
 گریبا همد یکند آماده شود. ادوارد به او تلفن کرده بود تا حالش را بپرسد و سپس مدت  کتهیهمان شب به او د

در مقاله روز  ایکتزدانست که   یصحبت کرده بودند. ادوراد همان موقع هم م ییدرباره نهار روز قبل در الگره نو
خواهد کرد. و حاال که مقاله را خوانده بود، متوجه شده بود که  ییبه حضوزشان در الگره نو یا  ارهبعدش حتما اش

جذاب  یبا مرد نیسنت مارت ایدرج کرده و اشاره کرده که کتز هیدرباره آن در نشر یبا نام مستعارش اطالعات ایکتز
 .دصرف کردن ییناهار را در الگره نو نگزیبه نام ادوارد هاسکام راول

! من از یبنام« جذاب»مرا  یتوان یم یتو را به خدا به من بگو که چطور»: دیپرس ایخاص از کتز یبا لحن ادوارد
 «!دارم شتریشصت سال هم ب

 . اگریهست یآدم جذاب  ای. ثانیسال دار کیاوال تو فقط شصت و »اش جواب داد:   یشگیبا لحن شوخ هم ایکتز
. آن یو خودت را خوب و بدقت تماشا کن یستیبا نهیآ  یجلو یاالن برو  نیبهتر است هم ،یکن  یحرف مرا باور نم

 «.وقت اظهارات من ثابت خواهد شد

 .میایکرده ام که به سر و وضع خود نرسم تا جذاب بنظر ن  یسع شهیاتفاقا من هم  ـ

 .سوزد یم تی... دلم براچارهیآه... ادوارد ب  ـ

در مورد رفتن  یخواست صحبت یاز آن دو نم  کیچیکه الزم بود بپردازند. ه  یکردند فقط به موضوعات  یسع آنها
 .دانستند یرا خوب م نیبه سوهو نزد مارک مطرح کنند. هر دو ا ایکتز

باز هم »مارشهاست:  افتیخارج ساخت و به او فهماند که هنوز در ض التشیرا از عالم تخ ایکتز  یتنیو یصدا
 «ا؟یکتز  یخور یابه منوش

آن را   اتیآنکه متوجه باشد، همه محتو  یکه ب  افتیکه در دست داشت انداخت و در  یخال وانیبه ل ینگاه ایکتز
داشت  الیکه خ  ی: به ادوارد،به مقاله ادیشیاند  یم یگرید یزهایخورده، در واقع، در همان لحظه داشت به چ

که قرار بود در انتخابات شرکت کنند. و چون   یان برجسته و مشهورفردا حاضرش کند، به زن یو برا سدیامشب بنو
 .خانواده مارش را فراموش کرد افتیو ض یتنیو گریمسائل به مغزش هجوم آوردند، بار د نیا

 «.امشب تمام کنم  نیکنم که مقاله ام را هم  یم دایفرصت پ ای.. آایاوه... خدا»: دیشیبا خود اند ایکتز

 یکه همچنان به او م  یتنیبر لبانش ظاهر شد. و یفکر دز ذهن خود خنده اش گرفت و لبخند نیاز وجود ا  سپس
 .شد رهیخنداند به او خ یم شتریرا ب ایکه کتز  جیگ  یعلت او با حالت  یخنده ظاهرا ب دنیاز د  ستینگر

 مسافرت از تنت خارج نشده؟ یانگار هنوز خستگ  ـ

 االتی.. داشتم در خیحالت انداخت... راستش را بخواه نیمسافرت نبود که مرا به ا ی... خستگتیاوه... نه و  ـ
 .زدم یمخصوص به خودم دست و پا م

که همه در فکر   ییجا نیچن کیکه در   یدار یتو چه حال و حوصله ا»حرف گفت:  نیا  دنیبا تعجب از شن یتنیو
 «!یرو یفرو م تیاهایهستند، در رؤ یو خوشگذران دنیخوردن و نوش
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کرد. سپس   نیچن زیداد تا دوباره پر کند و او ن یتنیرا به و شیخال وانیحرف نداد و در عوض، ل نیبه ا یجواب ایکتز
 یبه آن سو رفتند و از همانجا به تماشا افتندی نکهیو هم اورندیب ریگ  یبه دور و بر انداختند تا گوشه دنج ینگاه

 .رقص پرداختند ستیپ

در آمد  تیشد و مغزش بالفاصه به فعال رهیخ دندیرقص یکه با هم م  ییزوجها یهنگام به رو در آن ایکتز  چشمان
 یهمه آنها را در ذهنش جا صانهیخواست حر یاند. م  دهیپوش ییرقصد و چه لباسها یم یبا ک یچه کس ندیتا بب

 :خود استفاده کند اتیمقاله از ذهن یدهد تا برا

کرده   یرو ادهیز شیخو نیکه در تزئ  یافراد  لیمشهور، جوانان نظرباز و خ انیبارویاپرا، بانکداران، ز  خوانندگان
 .بود زانیو الماس و زمرد آو اقوتی شانیبودند و از سر و رو

 «.یشده ا شهیاز هم  باتریتو امشب ز ایکتز»: ختیرشته افکارش را از هم گس یتنیو یصدا

 ؟یکن  یم یچاپلوس یدار ـ

 .میگو  یرا م تیواقع یعنی... میگو  یرا م نیوجه... فقط چون دوستت دارم ا چینه .. نه... به ه ـ

موضوع را  نیرا بر زبان آورد. آنها هر دو ا یحرف نیاحمق باشد که چن  دیچقدر با یتنیکه و  دیشیبا خود اند ایکتز
او بود، البته به روش عاشق    یتنیو دیزد. شا یخم کرد و لبخند کسویسرش را با متانت به  ایکتز  یدانستند. ول یم

مرد خوش  یتنیو ،یدوست زمان بچگ کی ایبرادر کوچکتر  دبه او عالقه داشت، البته مانن زین ایکتز  دیخودش. شا
 .کرد  یفرق م نیبودن؟ ا یتنیو یبود و دوست داشتنش مشکل نبود. ول یمشرب

 !سرحال آورده یانگار تابستان امسال تو را حساب  ـ

 ؟یگفت  یچ ـ

در هم رفته است. رو به آن سمت  شیشده و اخمها رهیخ یکه او به نقطه ا  افتیو در ستینگر ایبه کتز یتنیو
 قهیکه عرق از شق  یآمد در حال  یآنها م  یبه سو نگنیشده بود. بارون فون اشنل رید ی. ولابدیکرد تا علت را در

 .د، خوشحال شده بودبو دهکر   دایپ یآنها را در گوشه ا  نکهیبود و انگار از ا ریسراز شیها

رقص کرد لطفا به او بگو که  ی... اگر از تو تقاضاایمن... کتز یاوه... خدا»بارون به نجوا گفت:  دنیبا د یتنیو
 «!یبا او برقص یتوان یبه او بفهمان که نم یکجوری... خالصه یحالش را ندار ای یهست ضیمر

آمد، دچار سوء تفاهم شد و   یم شیو پ ستینگر یبه آنها م رهیاز خنده منفجر شد و بارون که همچنان خ  ایکتز
 .از خوشحال شدن از مالقات اوست  یناش ایکرد خنده کتز  الیخ

 یتر شدن لهجه اش م ظیباعث غل نیو هم دیدرخش یم یاش از خوشحال  افهیکه ق  یو در حال دیبه آنها رس بارون
 یشما امشب واقعا عال ی... هر دوایکتز  ری.. شب به خیتنیو ریخوشحالم... شب به خ یلیخ دنتیاز د»شد، گفت: 

 «.دیشده ا

و چشم  زیو چاق و خپله و نفرت انگ نیریگرم و ش  شهی. در ضمن مثل همیشده ا یمتشکرم مانفرد. تو هم عال ـ
 !یچران
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 شود مگر نه؟ یوالس است، به خاطر ما اجرا م کی نیا  ـ

 .نه ـ

 «.میتوانم به او نه بگو یچرا نه؟ چرا نم»: دیشیکه به بارون داد باخود اند  یپس از پاسخ منف ایکتز

بفهماند که چقدر پدر مرحومش رادوست داشته  ایکرد به کتز  یم یمناسب سع یب ایبه مناسب  شهیهم بارون
اهر بود. رقصنده م کیدور با او برقصد، به خاطر پدرش. حداقل او  کیوالس را  نیبود که ا نیاست. ساده تر ا

 .دیرقص یخوب م یطیوالس را در هر شرا

 .رقص برد ستیو او را به پ ردیبه عالمت قبول در برابر بارون فرو آورد و دستش را دراز کرد تا بارون بگ یسر ایکتز

کرد و   ایسر در گوش کتز انهیمخف یتنیو فتد،یرا گرفت و قصد داشت به راه ب ایکه بارون دست کتز  یهمان حال در
 «.نجات خواهم داد کهیمرت نیبالفاصله بعد از خاتمه والس تو را از دست ا»گفت:   یبه آرام

 که  یشده بود، در حال دیکل  یدیاز فرط نوم  شیکه دندان ها  ایکتز

 ".یمن بکن یبرا یتون یاست که م  یکار  نیبهتر نیلب جواب داد:" ا ریظاهرا شاد به خود گرفته بود، ز یا  افهیق

 نیاز ا  یفکر به خنده افتاد. حت نیکند؟ از ا  انیمارک ب یرا برا نیا  هیشب یزیچ ای یزیتوانست چنسن چ یم طورچ
خنده اش  زیرود ن یمارک به سوهو م دنید یکه برا  دیشود بگو کیکه به در مزونت نزد  یکه به هر کس  شهیاند

 ییخود بارون به جاها ادیکند. به احتمال ز  کموضوع را در  نیا  یتوانست به راحت یگرفت. مطمئنا بارون خپله م
پا بگذارد. اصال  یاماکن  نیبه چن زین ایانتظار نداشت که کتز  یتر از سوهو قدم گذاشته بود ول بیو غر بیعج

 نیممکن بود چن یتوانست بکند، در مورد هر کس ینم یتصور نیچن چکسیتوانست بکند. ه یفکرش را هم نم
 چوقتیمحترم، ه نیسنت مارت ایزن، در مقام کتز کیبه عنوان  ایدر مورد کتز یول دبه سر دوستانش بزن یافکار

مردها  ی هیکرد. بارون هم مثل بق  یبه هر حال فرق م نیکرد... و ا  یکس خطور نم  چیبه ذهن ه یافکار  نیچن
او در   ایبود؟ آ ونواقعا متفاوت و گوناگ ایکرد... آ  یم تیگوناگون هدا  لیرا به طرق متفاوت و به دال شیماجرها

 یخود باز یبزند و با دوستان بوهم یو آنجا سر نجایبه ا شهیبود که قرار بود هم یا  چارهیواقع دخترک پولدار ب
شد. مزونت  یو سرگشته م رانیفکر ح نیاوقات از ا  یآمد؟ بعض  یم یاز آنها به نظر او واقع  کی چیه ایکند؟ آ

شد او  یباعث م یکه گاه  یواقع یبود.... به قدر ی. بارون واقعدبو یواقع یتنیبود. و یواقع سیهتل سنت رج
وقت از نام و چهره و  چی. انسان هزدیتواند از آن بگر یکه انسان هرگز نم  ییقفس طال کیکند،   یدیاحساس نوم

 گذرد. انسان هرگز از  یندارد که چه مدت از مرگ آنها م یحال فرق نیدر ا زد،یگر  یو پدر و مادرش نم اکانین
به  یممکن است شخص ای. آزدیشود و بگر دایپ یهم کس دی. شازدیگر  ینم ایاغن  یبه نام اجبار طبقات یمزخرفات

باز نگردد. آنوقت فردا  گریآرام و صادقانه بر لب دارد، سوار مترو شود و برود و د  یکه لبخند  یدر حال یسادگ نیهم
شد." نه،  دیمحترم شب گذشته ناپد نیسنت مارت ایتز:" خانم کسندینو یدرشت م نیصبح در روزنامه ها با عناو

نخواهد کرد، برعکس،  نیصدا چن یدورو برش را ترک کند، مطمئنا آرام و ب یهایمسخره باز نیا  یاگر بخواهد همه 
خواهد کرد...  نیخودش چن نیخواهد زد. با سبک دلنش یاقدام  نیبا شکوه هر چه تمام تر و آشکارا دست به چن

موضوع را علنا  نیخواست، ا ی. اگر واقعا سوهو را مزدیسوار مترو شود و بگر یسکوت مطلق و پنهان در نکهینه ا
 یزیهمان چ نیا  ایدانست و از آن مطمئن بود. اما آ یخوب م یلیرا خ نیآورد، فقط به خاطر خودش. ا  یبه زبان م

توانست داشته باشد؟ تفاوت  یم نجایا  بر یتیمز ایبهتر بود و آ نجایخواست؟ سوهو چقدر از ا یبود که واقعا م
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 دیپسند یدو غذا را نم نیاز ا  کی چیبود. ه هیو سوفله گران مارن ونهیزابال یدو جا درست مثل تفاوت غذاها نیا
کردن   هیخوب و مغز پخت بود. تک کیاست  کیداشت  اجی. آنچه که به آن احتستندین یداشت مقو دهیچون عق

به اندازه مصرف شش  ویاور  ینیریش یبود که مقدار نیخود ساخته بود، مانند ا یبرا یکه مارذک وول  ییایبه دن
 ضیتعو گرید یایرا با دن ییای. او فقط دنگرید یزی... نه چنیشود. فقط هم یمخف ییماه با خود بردارد و در جا

از   یکه خودش به خوب  بود نیداد. بدتر از همه ا یاو قرار م  یگذاشت و مارک را به جا  یرا کنار م یتنیکرد. و  یم
سوال را با  نیمن کامل هستم؟" نتوانست بفهمد که ا ایکامل نبود..."آ  زیچ چینکات خبر داشت. ه نیا  یهمه 
 .در درون خود ایاست   دهیبلند پرس یصدا

 "؟یدر گوشش زمزمه کرد:"تو چه گفت د،یرقص یرقص با او م ستیهمچنان که در پ بارون

 را لگد کردم؟ تانیپا ایخواهم... آ ی... معذرت ماوه

رسد  یبه نظرم م نطوریکنم، ا  یم سهیمقا هیبق دنیرا با رقص دنتیرقص ی. وقتینه دخترم. فقط قلبم را لگد کرد -
فقط به  یقیموس یای... انگار والس را در دن یرقص یقشنگ و با متانت م یلی... خ یکه تو مادرزاد رقاص بوده ا

 !یبرقص سو با آهنگ وال ییایب ایمنظور ساخته اند که تو به دن نیا

 «.متشکرم مانفرد»بر لب آورد و به بارون گفت"  یلبخند مطبوع ایکتز

زدند و والس  یگریافتاد. چرخ د  یتنیبه چشمان و ایزدند و در همان حال، نگاه کتز یدو با آهنگ والس چرخ آن
 .از بارون فاصله گرفت و دوباره از او تشکر کرد  ستاد،یشق و رق ا ای. کتزافتی انیپا

 «خواهند با هم برقصند؟ یهم م گریدور د کینکند »: دیشیبا خود اند یتنیهمان حال و در

 یگاه»برد و با خود گفت:  یاش پ  یبه مکنونات قلب یتنیاز حالت نگاه و  ایسرش را تکان داد. کتز یدیبا نوم و
 «!شود یم چقدر کودکانه تیاوقات رفتار و

 یبه احترام برا یکه سر  یراحت شده بود، نزدشان شتافت و در حال الشیکه خ  یتنیو و دندینرقص گریآن دو د  یول
 «.جناب بارون دیرقص یو استادانه م بایز اریشما والس را بس»کرد گفت:   یبارون خم م

 «.یتنیهستند و یو شما هم مرد خوش شانس»گفت:   یتنیهم در جواب و بارون

را گرفت و با هم به راه افتادند و از بارون دور شدند  ایدست کتز تیبا هم رد و بدل کردند. و ینگاه یتنیو و ایکتز
 .و خپله داد ریبارون پ لیتحو یمجددًا به عنوان تشکر لبخند ایو در همان حال کتز

 ؟یهنوز زنده ا -

 .روح صحبت نکرده ام کیبل بوده ام. من امشب با تن یا  دکنندهیکامالً زنده و سرحالم. واقعًا به طرز نوم -

 .داشت که انجام بدهد و هنوز اول شب بود یفراوان یکارها  ایکتز

 ؟یو با دوستانت خوش و بش کن یبمان نجایا  یخواه یم -

 .ام  دهیرا ند چکدامشانیمراجعت کرده ام هنوز ه یچرا نه؟ از وقت -
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 .آنجا هستند  یچه کسان مینیو بب میوندیبپ شهیب رانیبه جمع ش ایمن. ب یپس شروع کن بانو -

در آن جمع حاضر بودند.  انشیبود، همه دوستان و آشنا دهید افتیدر بدو ورود به مجلس ض ایکه کتز  همانطور
باالخره  ستادند،یا  یکوچک چند نفر  یرقص کنار گروهها ستیپ کیهم نزد یدر سالن زدند و کم یو بعد از آنکه دور

 .موضوع خوشحال شد نیو از ا دینفر از دوستانش را ددو  ایکتز

 ایکتز  یبرا یدود کند. دست یگاریاز دوستان خودش س  یکیاو را با دوستانش تنها گذاشت و رفت که با   یتنیو
 .هاوانا او را از نظر پنهان ساخت یبرگها گاریاز س  یظیتکان داد و سپس دود غل

 .سالم بر شما دو نفر -

 دنی. آن دو ظاهرًا از مراجعت او خبر نداشتند چون به محض دوستیبه جمع دو خانم جوان الغر و بلندقد پ ایکتز
 .گشت  انینما شانیمایحالت تعجب در س ،یو

 .یکه از سفر برگشته ا  میدانست ینم -

 .ستندینگر گریکدیکردند و مشتاقانه به   یبا هم روبوس ینفر سه

و فعال  اریوالترز هوش نایمار یخورده بود. ول ی. ظاهرًا مشروب الکلدیرس ینظر ممست به  یکم  نیبنجام یفانیت
وال  یشرکت دالل نیمرد شماره دو در بزرگتر نیپاترسون بنجام امیلیبا و یفانیالکل نبود. ت  دنیبود چون اهل نوش

هر دو ما بهتر است چون  یبرا ینطوریا»گفت:   یو م وداز شوهرش طالق گرفته ب  نایازدواج کرده بود. مار  تیاستر
 «.میرا تحمل کن یگرید میتوانست ینم کیچیه

 .کرد  یحرفش را باور نم ایکتز  اما

 یچه لباس قشنگ ؟یاز اروپا برگشت  یک»: دیاو انداخت و پرس  یبایبه لباس ز یزد و نگاه ایبه کتز یلبخند نایمار
 «؟یا  دهیاز سن لوران خر  نمیاست! بب

 .مثبت دادبا حرکت سر جواب  ایکتز

 .است  دهیبا خودم گفتم که حتمًا از سن لورن خر دم،یلباس را به تنت د نیا  نکهیپس حدسم درست بود. هم -

 .یخانم چشم عقاب یا  دهیدانم که تو هم آن را از سن لورن خر یو م باستیز یلیلباس تو هم خ -

 .است  شینما کیحرکت فقط  نیدانست که ا یم ایکتز  یبه عالمت تشکر فرود آورد ول یبا لبخند سر نایمار

 «.دور نبوده ام نجایاز ا  چوقتیمن ... دو روز است که برگشته ام اما انگار ه یخدا»ادامه داد:   ایکتز

 .دییپا یرا م افتیزد محتاطانه سالن ض یکه حرف م  یهمان حال در

به موقع بچه ها  ستیبا یکنم. من هفته قبل برگشتم چون م  ی. احساست را درک میدار یدانم چه احساس یم -
 یبردم. برا یم یبچه ها رابه دندانپزشک ستیبا یبود. م ختهیکردم. هزار جور کار بر سرم ر  یمدرسه آماده م یرا برا

کارها آنقدر سرم را   نیکردم. ا  یبرپا م تولدسه جشن  ستیبا یو م دمیخر یدوران مدرسه شان کفش و روپوش م
 ؟ی... امسال کجا رفته بود ای... کتز یگرم کرد که فراموش کردم که هفته قبلش در مسافرت بودم. راست
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 نا؟یمار یبودم. تو کجا رفته بود الیدر مار یالریبه جنوب فرانسه و بعد هم چند روز آخر سفر را در خانه عمه ه -

 .وجه به من خوش نگذشت چیتابستان به ه نیاقعاً کسل کننده بود. اصالً اتمام تابستان را به هامپتون رفتم. و  -

 «؟یچطور برگشت»: دیرا به عالمت تعجب باال برد و پرس شیابروها  ایکتز

 .تنها باً یتنها ... تقر -

 ریز یها سهیبرود و ک کیفکر بود که نزد جراح پالست نیو غالبًا در ا دیرس یم یو شش سالگ یداشت به س نایمار
اش را درمان کند.   نهیرفته بود تا س خیجراحان زور نیاز معتبرتر  یکیچشمش را برطرف کند. تابستان پارسال نزد 

از خواندن آن   نایموضوع اشاره کرده بود و مار نیا  بهنوشت،  یکه با نام مستعار م  شیاز مقاله ها  یکیدر  ایکتز
آسوده   ایکتز  الیشناخت، خ یمقاله را نم سندهیچون نو یو کبود شده بود ول اهیمقاله از فرط خشم صورتش س

 .بود

مجبور بودکه  لیهم با چند تن از اقوام دورش در رم گذرانده بود. ب یرفته بود و چندروز ونانیتابستان به  یفانیت
وجود  یلداشت. و اجیدر آنجا احت سشیدائمًا به حضور رئ نی. ظاهرًا شرکت بالوک و بنجامدیایزود به خانه ب یلیخ

فکر و ذکرش را به خود معطوف کرده بود و نوسان  امتم یبه آن شرکت داده بود. شرکت دالل یرونق نیبنجام
هاالم در ستون مقاله اش در  نیبود که مارت زهایچ نیشد. ا یکندتر شدن ضربان قلب او م  ایباعث تندتر  متهایق

 نکهیبود. او قبل از ا نیهم کارش هم یفانیکرد. پدر ت  یموضوع را درک م نیا  یفانینوشت. اما ت یم هینشر
 یشرکت استاک اکسچنج بود. به باز سیرئ رد،یبم یبر اثر حمله قلب یهفته بعد از بازنشستگ کیبازنشسته شود و 

 یفانیمادر ت یگلف بود. زندگ  نیدر زم گرشید یدر شرکت و پا شیپا کی شهیعالقه داشت و هم  یلیگلف هم خ
 .کمتر از دخترش  یخورد ول یم یالکل  ینوشابه ها یفانیبود. او هم مانند ت کیکمتر درامات

. و برادرش نطوریاز پدرش هم مهمتر بود. از برادرش هم هم  یبود. حت یکرد. او مرد مهم  یافتخار م  لیبه ب یفانیت
 کیشر یاز وکال  یکیزد. برادرش  یم ایبود که گلور یحرف نیزد. البته ا یم تیدست به فعال لیبه همان شدت ب

بالوک  یشرکت دالل ی( بود. ولتیوال استر سساتمو نیتر یمیاز قد  یکیفوربز ) -نگیاسپالد- لریو یموسسه حقوق
 دهیبخش یفانیپرارج به ت یتیو همسرش شخص یفانیبود. ازدواج ت تیشرکت در وال استر نیمهمتر نیو بنجام

به  ییموضوع که به تنها نیا  یبرا یفانی. و لذا تدندینام یم «نیپاترسون بنجام امیلیخانم و»حاال او را  رایبود ز
و در  چیبه پام پ هیبه گشتاد، در فور سمسیقائل نبود. او فرزندانش را در کر یتیاهم  چندانبرود  التیتعط
 .برد یتابستان به آکاپولکو م التیتعط

پارد گذراندندو سپس عازم اروپا شدند و از مونت کارلو،  نیدر وا لیماه را همراه با مادر ب کیتابستان آنها  در
خوش  یلیبه عمل آوردند. خ دیبازد زیآتن و رم ن  وس،یاسکورپ  ال،یکان، سن تروپه، کاپ دانتپ، مار  س،یپار

 یمعلوم م نجایاز ا  یفانیکالمش بود. حماقت ت  هیتک «یعال»بود. کلمه  «یعال» زیهمه چ یفانیگذشت. و به قول ت
 .افراط کرد  یمشروبات الکل دنیگذشت، در نوش  یبه او خوش م یلیچون خشد که 

 ؟یا  دهید ینیریو ش یگرم  نیبه ا یپارت چوقتیتا به حال ه ایآ -

 ایو کتز نایداد. مار یدست تکان م شانیچشمش به چند آشنا افتاده بود و داشت برا نیمدعو انیدر م یفانیت
مدرسه  کیباهم به  یفانیبه عالمت مثبت تکان داد. او و ت یسر ایردوبدل کردند و کتز گریبا همد عیسر ینگاه
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آمد.   یبه حساب م یمشرب و مردم دار وشکه مست نبود، دختر خ  یتا وقت یفانیبودند. ت یرفتند و همکالس یم
دانستند که او  ینوشت درج نکرده بود. همه م یآن مقاله م  یکه برا  یا  هیدر ستون نشر ایبود که کتز یزیچ نیا

نبود که  یزیچ نیکردند. اما ا  یم شیو ترحم برا یبابت احساس دلسوز نیرفته و از ا یبه سراغ مشروبات الکل
توان  یبود متفاوت و دردناک. م یزیموضوع چ نیدرباره آن بکند. ا یزیبه نوشتن چ یبتواند وجدانش را راض ایکتز

 .دینام «نیبا شامپا یخودکش»آن را 

 ا؟یکتز  ستیات چ  ندهیبرنامه آ -

 .مشروبش شد السیدوباره محو جمال گ یفانیروشن کرد و ت یگاریس نایمار

 .دادم یپارت کی دیدانم. شا ینم -

 «.سمیکنم و بنو  ادهینوار پر کرده ام پ یرا که امروز رو یالبته بعد از آنکه مقاله ا»: دیشیبعد با خود اند و

 یافتیتوانم ض ینگاه کنم، باز هم نم نیمثل ا یزی! اگر من به چیشجاع شده ا یلیها خ یمن ... تازگ یاوه ... خدا -
 نه؟ ای یمان یم تیآرتر  تهی... امسال باز هم عضو کم یآن برپا کنم. راست  هیشب

 یز من خواسته اند که فکرا  تهیکم  ییایمانم. اول یآره ... م»سرش را به عالمت مثبت جواب داد و گفت:  ایکتز
 «.هم درباره مجلس رقص کودکان معلول بکنم

حرفها به خود آمد،  نیا  دنیبه شن د،ینوش یرا م نشیکه تا آن زمان غرق در فکر بود و جرعه جرعه شامپا  یفانیت
 .است  دهیانگار از خواب پر

 !کودکان معلول؟ چقدر وحشتناک است -

که معموالً در دفاع از   نایاستفاه نکرده بود. مار( «یعال»کالمش )کلمه   هیبار از تک نیبود که او ا بیعج  ایکتز  یبرا
وحشتناک است؟  زشیچه چ»داد، به سرعت کفت:  یفرصت را هم از دست نم یمورد عالقه اش لحظه ا یزهایچ

 «.تواند سرگرم کننده باشد یم گریمجلس رقص هم مثل هر مجلس رقص د نیاتفاقًا به نظر من ا

 !!نگاه کند؟ یکند به آنها حت  یرغبت م یاست که چه کس  نیکودکان معلول؟ منظورم ا  یول -

...  زمی... عز یفانیت»و سپس گفت:  ستیخاص به او نگر یناراحت شده بود، با حالت یفانیحرف ت نیکه از ا  نایمار
 «؟یا  دهینفر معلول را هم د کی یحت تیتو در مجلس رقص بزرگساالن مبتال به آرتر ایآ

 .باشم دهیکه د  دیآ  ینم ادمینه ...  -

 .دید یرا نخواه یکودک معلول  چیخوب ... پس در مجلس رقص کودکان معلول هم ه -

مملو  یوانیحرفها انگار ل نیا  دنیبه شن ایکتز  ی. ولدیراحت شد و خشنود گرد الشیخ زین یفانیبود و ت نایبا مار حق
 .باشد، احساس تهوع کرد دهیاز لجن سرکش

 ؟یمجلس رقص را بده نیا  بیترت یدار الیخ ای... آ ای... کتز ی. راستنایکنم حق با تو باشد مار  یفکر م -
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نه. رک و  ایرا اصالً قبول کنم  شنهادشانینگرفته ام که پ می... هنوز تصم یدانم ... راستش را بخواه یهنوز نم -
 ییبا به عنوان اعانه پول گدا گرانید یو برا فتمیو دوره ب رمیکاسه دستم بگ  کی نکهی... از ا میپوست کنده بگو

کار منزجر شده   نیروحًا از ا گریکنم که د  یاالن فکر م  یول امکار را کرده    نیجمع کنم خسته شده ام. سالهاست که ا
 .ام

 «... مگر نه؟ میهمه ما خسته شده ا»گفت:  نایمار

شد و بعد ناگهان متوجه شد که مقدار  رهیخ یفانیبه ت یو کم ایبه کتز یکم  رد،یبگ هیاز بق  قیتصد نکهیا  یبرا و
آرام دستش   ی. لذا با حرکتزدیهر لحظه امکان دارد بر کف سالن بر گارشیدود شده و خاکستر س گارشیاز س  یادیز

 .را تکاند گاریبرد و س یگاریرسیز کیرا نزد

 .است  ی... عال ایکتز  یهر چه زودتر ازدواج کن دیتو با -

پر از  ینیرا که همان موقع با س یزد و گارسن ایو شعف به کتز یپر از شاد یحرف، لبخند نیبعد از گفتن ا یفانیت
 .دیاز آن نوش  یبرداشت و جرعه ا ینیس یاز رو  نیشامپا یالسیگذشت متوقف ساخت و گ  یمشروب از کنارشان م

 یمشروب السیگ  نیسوم نیکه نزد آنها آمده ام، ا  یاز وقت»با خود فکر کرد:  ایاز آنکه گارسن از آنها دور شد، کتز  بعد
 «.است که خورده

رقصندگان را  شیبرخاست که با آهنگ دلنواز خو یشروع والس یاز آن اتاق صدا  یگریهمان زمان از گوشه د در
 .برقصند همراه با آهنگ آن یومدت ندیایرقص ب ستیپ یبه رو عتریکرد که هر چه سر  یم قیتشو

به وجد  یخاک یایدن یورا ییایبخشد و در دن یروحتان را آرامش م د،یشنو یکه م  یوالس نی... ا زمیدوستان عز -
 .است  یوالس رقص بدشانس نیمن، ا یآورد. اما برا  یم

را از نظر  عیآن اتاق وس  یایخود همه زوا نیزبیراند، با نگاه ت یسخنان را بر زبان م نیکه ا  یدر همان زمان ایکتز
 «.ستین شیدایرفته ... اصالً پ یکدام گور  یلعنت تیو نیپس ا»گذراند و در دل گفت: 

 ست؟یمنظورت چ ؟یبدشانس -

 دیی... بفرما دیفهم یاالن منظورم را م»تکان داد و گفت:  یسوال، سرش را به سمت نیا  دنیبه محض شن ایکتز
 «.دیآ  یمن ... خودش است ... دارد م یبدشانس ویهم د نی... ا

که وجد و سرور همراه   یکه بارون خپله در حال  دندیکرد برگشتند و د  یاشاره م  ایکه کتز  یبه سمت نایو مار یفانیت
و در همان حال،  دیآ  یاندازد و دارد نزد آنان م  یچکد شلنگ و تخته م یاش م  یشانیدرشت عرق از پ یبا دانه ها

 .زل زده است ایانداخت، به کتز  یروباه م ادیرا به  یمبا چشمانش که آد

بود که در  مساعتیرقص را هم از او گرفته بود، ن یگفت، چون قول دور بعد  ایکتز  یکه بعدًا برا  یبه طور بارون
 .افتیگشت تا باالخره او را   یم ایآن اتاق شلوغ به دنبال کتز

 یم میبه تو حسود ی! گاهیهست یعجب آدم خوش شانس»گفت:   ایبار بر لب راند و به کتز طنتیش یلبخند نایمار
 «!شود
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روانشناس متبحر با همان نگاه، تمام  کیخواهد همچون  یشده بود که انگار م رهیهم چنان به بارون خ یفانیت
 .بارون را بکاود و بشناسد تیروح و شخص یایزوا

داد  یکه با انگشتش ارکستر را نشان م  یراه دور، در حالنشده بود، از همان  کیکه هنوز کامالً به آنها نزد  بارون
 «!... زود باش ااهللی...  ی... والس ما شروع شد ... پس معطل چه هست زیعز  یایکتز»نعره زد: 

 نایو مار یفانیت یبرا یبه عالمت خداحافظ یسر ایکتز  ل،یدل نینداشت. به هم یا  دهیبارون فا یآوردن برا  بهانه
 .رقص روان شدند ستیپ یبارون حلقه کرده بود با هم به سو یکه دستش را به دور بازو  یحال فرود آورد و در

 مردک عالقمند شده است؟ نیبه ا ایکتز  یکن  یفکر م -

 عقلیمست ال یوقت یحت یفانیبود. ت افهی. بارون واقعًا زشت و بدقدیرس یمتعجب و سرگشته به نظر م یفانیت
 .ابدینکته را در نیتوانست ا یم یهم بود، به خوب

 نیشود، منظورم ا یم میبه تو حسود یو من گاه یبه او گفتم که چقدر خوش شانس ینه ... احمق جان! وقت -
که بگردد و جوان آراسته و   ابدیب یکنم که فرصت  ینم الیپلکند، خ یکه دور و بر او م  ییرسگهایپ نیبود که با ا

 .کند  دایخود پ یبرا یبینج

 یگشت. و اگر مدت  یشوهرش م نیداده بود. دو سال بود که او به دنبال دوم صیتشخ یمسئله را به خوب نایمار
 یکار از کار گذشته بود و همه و  گریکرد، آنوقت د  ینم دای( را هم پبینج مهین ی)حت یگذشت و کس  یهم م گرید

خود حساب کرده بود که  شیپ نای. مارفتدیب اوکرد به فکر ازدواج با    یرغبت نم یو کس دندینام یم «ردختریپ»را 
و کوشش  یهمه سع ل،یدل نیفرصت دارد و به هم کسالیشوهر مناسب، با توجه به سنش، فقط  کی افتنی یبرا

 .خود دست وپا کند یبرا یهدف کرده بود که به هر شکل که شده، شوهر نیخود را متمرکز بر ا

خرده  کی... اخالقش  یشناس یرا که م ایبه او عالقمند باشد. کتز ایًا کتزواقع ایکتز  دی... شا نایدانم ... مار ینم -
 ده،یکه به او رس  یکه دارد، درآمد و ثروت  یسن وسال کم نیکنم که با ا  یوقتها فکر م یاست. بعض  بیو غر بیعج

تو  یخواهد گذاشت. وقت ریبرسد، بر او تأث یبه هر کس یگزافثروت    نیگذاشته است. البته، چن  یمنف ریبر او تأث
خود  یبرا یعیو طب یعاد  یزندگ یتوان ینم گرانید یبه آسان ،یافراد جوان جامعه ات باش  نیاز ثروتمندتر  یکی

 ... یروبراه کن

به عالمت کسالت خاطر تکان داد و به او  یحوصله اش سررفته بود، دست یفانیمستانه ت یکه از فلسفه باف  نایمار
تا  یریگ  یدوش آب سرد نم کیو  یرو یاالن به خانه نم  نی... چرا هم یفانیا به خدا بس کن تاوه ... تو ر »گفت: 

 «؟یمزخرفات به نباف نقدریاز سرت بپرد و ا  یمست

اوه ... » که اشک به چشم آورده بود گفت :   یشد ، در حال یچشمه اشکش فعالتر م یکه در حال مست  یفانیت
 « ! ؟ یبا من حرف بزن ینطوریداشت که ا ی... چه لزوم نایمار

تو  ی... وقت زمیعز  یفانیت» آزاررسان جواب داد :   یبه ستوه آمده بود ، با لحن یفانیت یها یکه از مست باز  نایمار
 « .حرفها اعصاب تو را داغان کنم نگونهی، من هم حق دارم با ا یکن  یاعصاب مرا خرد م  تیمست شدن ها نیبا ا
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و مشغول صحبت بودند به  ستادهیا  گریبا چند نفر د یکه هلپرن مدل  یکرد و به سمت  یفانیپشتش را به ت سپس
منابع موثق! ( که هلپرن و همسرش  قیبود ) البته از طر دهیرفت ؟ چون شن یم یمدل یراه افتاد. حاال چرا به سو

 .شوهر است افتنی یفرصت برا نیبهتر نیکرد که ا  یفکر م نایبا هم متارکه کرده اند. مار لیلوس

 نیکند و در ع  نیتوانست معاش خود را مثل سابق تأم یم یشده بود و به سخت یعاص  ستنیکه از تنها ز  نایمار
توانست نظر هلپرن را به خود  یشد اگر م یخوشحال م یلیسه کودک را هم به عهده داشت ، خ یحال سرپرست

کند   هیداشت که بتواند به او تک یزندگرا در  یمرد شد و یآسوده م  ییاز تنها  گریجلب و با او ازدواج کندچون د
 .مناسب خواهد بود یشوهر شیآمد که هلپرن برا  یم نیو به نظر او چن

 کیسالن ، گرم صحبت با  گریدر سمت د یتنی. ودیرقص یآرام و سبک با بارون م  یبا حرکات ایرقص ، کتز ستیپ در
 .سه ضربه نواخت یواریدالل جوان بود. ساعت د

 ینشسته بود برخاست و به قسمت پشت اتاق رفت و رو نایو مار ایهمراه با کتز شیپ یکه لحظات  ییاز جا  یفانیت
درباره  یزیچ لیبه نظرش ب یآمد ول  یکجا بود ؟ درست به خاطرش نم  لیبا روکش مخمل قرمز نشست. ب یکاناپه ا

. اوردیتوانست به خاطر ب ی؟ چرا فرانکفورت ؟ نم رتبه فرانکفورت تلفن کند بر زبان رانده بود. فرانکفو دیبا نکهیا
نبود ... ساعتها قبل ؟ ... باز هم به خاطر  ادشیبه سالن انتظار هتل رفته بود ... چه هنگام ...  لیبه هر حال ب یول
 نجایبه ا لیآورد که امشب با ب  ادیتوانست به  ی؟ نم لیکردند. ب  دنیدر نظرش شروع به رقص زیآورد. همه چ  ینم

 یآمده بودند. کاش م  افتیبه ض ایهمراه با مارک و گلور یفانیبه خارج از شهر رفته بود و ت لیب نکهیا  ایآمده بود 
کرد افکارش را منظم کند تا بلکه مسائل   یآورد؟ سع  یبه خاطر نم یزی... چرا چ ی... لعنتاوردیتوانست به خاطر ب

 ای؟ ... آ لیخودش و بچه ها بدون ب ایدر خانه خورده بودند؟ ... و بچه ها  لیشام را با ب ایروشنتر شود : آ شیبرا
و در همان لحظه  دیچرخ ی؟ ... اتاق همچنان دور سرش م ایبودند؟ ... آ اردی نیدر وا نیبچه ها هنوز با مادر بنجام

 .شود یم ضیکه دارد مر  دیحس کرد که معده اش هم همراه با اتاق شروع به دوران کرده است. فهم

 ؟ یفانیت ـ

 یوضع نیبود. هروقت که چن ستادهیهم درست پشت سرش ا ایبرادرش مارک بود با همان نگاه خاص. گلور یصدا
 ایگلور  یمارک ، چه از سو ی. چه از سودیبار یاز سرزنش و مالمت بر سرش م  یآمد ، باران  یم شیپ یفانیت یبرا

 یخانه شخص ایاست   سیهتل سنت رج نجایآمد که ا  ینم ادشی یاست ... حت  ی... لعنت به هر چه مشروب الکل
که   یو سرگشته سرش را باال گرفت و با چشمان جیگ  یبا حالت یفانی. تاوردیتوانست به خاطر ب ی. اصال نمگریکس د

 « ... مارک ... من» کرد و گفت :   یافتاد ، من و من  یهم م یرو شیمرتب پلکها یاز فرط مست

کرد و   ایبود که او در صرف الکل افراط کرده است رو به گلور دهیفهم یفانیت دنیبا دکه از همان لحظه اول   مارک
 « .را به اتاق مخصوص زنها ببر یفانی... زودباش ... ت ایگلور» گفت : 

شناخت.  یعالئم را خوب م  نیرا با صحبت با خواهرش تلف نکرد. فقط به همسرش گفت چه کار کند. مارک ا وقتش
در عمق وجود  یزیرا به خانه رسانده بودند. و چ یفانیت دشیجد نکلنیل لیکه با اتومب  یبار نیدرست مانند آخر

گرفت. مهم نبود که   یسرچشمه م نجایاز وضع آگاه بود. مشکل از هم  یهمچون گل پژمرده شد. او به خوب یفانیت
نکته را از آهنگ  نیاه بود. اموضوع آگ نیاز ا  یباز هم خودش به خوب دینوش یاو چقدر مشروب بنوشد. هر قدر م
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 ینم رونیاز مغزش ب  چوقتیآهنگ ه  نیداد. ا یم صیرد و بدل شده بود تشخ ایمارک و گلور انیکه م  یکالم
 .مغزش ثبت شده بود یگانیشد... انگار در با ینم مترآرا  نشیطن چوقتیرفت ... ه

مرا  یرفته ... اگر بتوان رونیاست ! ... از شهر ب  لیب ریخواهم مارک ... همه اش تقص یمن ... من ... معذرت م ـ
 .از تو ممنون خواهم بود  ایدن کی،  یبه خانه برسان لیبا اتومب

 زیو مارک ن دیبه سمت او دو یعصب  یبا حرکات ایزد و گلور یبلند آروغ یکلمات ، با صدا  نیپس از ابراز ا یفانیت
 .ستیاهرش نگرمملو از نفرت به خو  یبه عقب رفت و با نگاه یقدم

 ... ؟ یفانیت ـ

 .اش  یشگیبود ، با همان لبخند محو هم لیب

 .یکردم ... به خارج از شهر ... رفته ا  یم الیخ ـ

او را حرکت   یاالمکان به آرام  یکرد حت  یاو را گرفت سع  یو شوهرش بازو دندیخود را به عقب کش ایو گلور مارک
هتل را پشت سر  یخراب سالن ها یکرده بود ، با حال  هیکه به شانه شوهرش تک  یبرخاست و در حال یفانیدهد. ت

 نیهمه مدعو بایخراب بود که تقر یبه قدر یفانیت ی. وضع ظاهردیرس یم انیکم کم داشت به پا  افتیگذاشت. ض
 .ستندینگر یبه او م رهیمتوجه شده بودند و خ

 ... کردم  یم الیخ ـ

جا گذاشته  یکاناپه مخمل  یرا رو فشیاصال حواسش نبود که ک  یفانیبودند و ت دهیهتل رس یاکنون به الب  آنها
...  فمی... ک فمی... ک لیب» شوهرش کرد و گفت :  یمستانه رو به سو یناگهان به خاطر آورد و با حرکت یاست. ول

 «.ممکن است آن را بردارد و ببرد یکی... وگرنه  اوریب میبراکاناپه جا گذاشته ام ... لطفا آن را   یآن را رو  نکهیمثل ا

 .آن را ببرد... مواظبش خواهم بود  یگذارم کس  یخوب ... نم یلی... خ زمیباشد ... عز ـ

کنم که حتما   ی... حس م دیبنشان یصندل کی یخراب است ... مرا رو یلی... حالم خایمن ... من ... اوه ... خدا ـ
 .نمیبنش دیبا

 گریهم فراموش شد و د فشیصحبتها ، ک نیه به نجوا مبدل شده بود. پس از انبود بلک یعیطب گرید شیصدا
 .ناراحت تر شود یفانیشد که ت یباعث م نیکرد و هم  یتند حرکت م یلیخ لیآن نبود. ب  ادیبه  یکس

آزاد و خنک   یخرده هوا کی،  یآن هست  ازمندین یلی... آنچه که االن خ یندار اجی... تو به نشستن احت زمینه عز ـ
 .آورد  یاست ... مطمئن باش حالت را جا م

از کنار   یو در همان حال ، وقت دیکش  یاو را به دنبال خود م  بایبود و تقر دهیرا چسب یفانیت یمحکم بازو لیب
. .. موندیسالم ... ر» کرد :   یم یراند و با آنها احوالپرس یاش را بر لب م  یگذشت ، لبخند دائم  یرهگذران آشنا م

 « ...جاشوآ وشحالمخ دنتی... حالت چطور است ؟ ... از د یسا ریصبح به خ

 .در نگاهش وجود نداشت یو حرارت یحال گرم نیشد ... در ع یلبخند از لبانش محو نم چوقتیه
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 ایمن ... تازه ... من ... اوه ... خدا ـ

 یخورد و کم یم یفانیبه صورت ت یمحکم یلی، همچون س دیوز یساختمان هتل م رونیکه در ب  یخنک مینس
کند. لذا به تنها ملجأ   یحرکت م شیمعده اش به طرف گلو یناگهان احساس کرد که تمام یحالش را جا آورد ول

اش خارج نشد   نهیاز س  یفیضع ینجواجز  یبزند ول ادیکرد فر  یفشرد و سع لیبه ب شتریخود پناه برد : خودش را ب
 « ... لی... ب لیاوه ... ب: » 

بپرسد...  لیاز ب  یخواست سئوال وحشتناک یلحظه ... م کی... فقط  ستینگر لیبه چهره ب یو لحظه ا برگشت
کرد که نتواند   ی... دعا م ای... اوه ... چقدر وحشتناک است ... اوه ... خدا دیپرس یم دیسئوال وحشتناک را با

هم  کباری یسئوال را از برادرش بپرسد. حت نافتاد که آ   یفکر م نیشد ، به ا یمست م یلیخ یوقت یبپرسد. گاه
سخت بود.  یلیبه گوشش نواخته بود . خ یمحکم یلیبود ... و مادرش هم س دهیسئوال را از مادرش پرس نیا

سوخت  یفروزان در عمق وجودش م یسئوال همچون اخگر نی، ا دیرس یحد م نیاش به ا  یمست یوقت شهیهم
کوفت و احساسات او را   یوجودش م یدرون یها وارهیبه د ییها زبانهرا به صورت  شیسرکش خو یو شعله ها

 .آورد  یم انیبه غل

 یتاکس کی... االن سوار  زمیعز» االمکان آرام و نوازشگر باشد به همسرش گفت :   یحت دیکوش  یکه م  یبا لحن لیب
 .رسد. اصال نگران نباش یم انیبه پا زیشود و همه چ ی. آنوقت حالت خوب م میرو یو به خانه م میشو یقشنگ م

» 

را که چند قدم باالتر توقف کرده  یا  یبه سرعت تاکس زیبه دربان کرد دربان ن یحرف اشاره ا نیپس از گفتن ا لیب
 لیتا ب دیرا گشود و خود را کنار کش یو در عقب تاکس دیدربان دو ستادیا  لیب یپا یجلو یخواند تاکس شیبود پ

 .شوندسوار  یفانیو ت

 ...یخواه ی... تو... ملی... بیتاکس کیاوه...  -

... سوال ایآن سوال به مغزش هجوم آورد... اوه ... خدا  دنینتوانست جمله اش را تمام کند بازهم فکر پرس یفانیت
 یفانیو از دهان ت ابدیخود ب یبرا یممکن راه قیخواهد به هر طر یکه انگار م  دیجوش یچنان با شدت در ذهنش م

 .وارد خواهد آمد یفانیبه ت یچه فشار دردناک بیرتت نیسوال اصال مهم نبود که به ا یبپرد. انگار برا رونیب

 ...... درست استزمیدرست است عز -

در مغز  یمختلف یهنوز به حرفش توجه نکرده بود صداها یصحبت کند ول یخم شد تا با راننده تاکس یاندک  لیب
که   یعابران  یصدا زدیراننده که داشت حرف م یکرد صدا  یکه با راننده صحبت م  لیب ی: صدادیچیپ یم یفانیت

 نیاز ا  کیچیه یکردند ول  یحرکت م ابانیکه در خ  ییها لیگذشتند غرش موتور اتومب  یم یگهگاه از کنار تاکس
آدرس   لیکه ب  دیداد ناگهان شن یکرد و اورا مخاطب قرار نم  یبا او صحبت نم چکسیصداها متوجه او نبودند ه

کامال مطمئن و   یچهره ا لیب یکرد ول  یم یشتریب یجیدهد در آن لحظه احساس گ یخانه شان را به راننده م
 .آسوده خاطر داشت

 "نمتیب یگفت:" صبح م  یاورا به خود آورد که م  لیب یصدا یکه چه مدت گذشت ول  دینفهم یفانیت
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دربان خودشان را  یامد که چهره آشنا  یقبل از آن بنظر م. دیبسته شدن در آپارتمان به گوشش رس یصدا سپس
و آن را باز کند... دوباره  ردیپنجره را بگ رهیبابت مطمئن نبود. دستش را دراز کرد تا دستگ نیاز ا  یاست ول  دهید

توانست  ینم گریبپرد. د رونیب یفانیکه از دهان ت  دکر   یسع یشتریب یرویبار با ن نیو ا دیآن سوال در مغزش جوش
تا او بتواند سوالش  ندیایآمدنش بشود. آنها مجبور بودند به خانه ب  رونیسوال را در درونش نگه دارد و مانع از ب

متعفن از دهان او و از  یهمراه با استفراغ همچون نهر زیاز جلو در خانه دور شد و سوال ن  یتاکس یرا بپرسد ول
 "...؟یمرا دوست دار ای:" آ ختیر ابانیچهارچوب پنجره به خ انیم

 یاعتراض  نیبدون کوچکتر لیکرد. ب  یدالر مطالبه م ستیرساندن آنها به خانه آنهم با آن سرعت ب یبرا یتاکس راننده
که در   یبه طبقه باال به اتاق لیجواب سوال را نداده بود. ب چوقتیه لیرا به راننده پرداخت. ب یمبلغ درخواست
از آنها قدکوتاه و اهل پرو بود و   یکیبودند.  تظرت. هردو دستش هنوز منرزرو کرده بود رف سیهتل سنت رج

آورد که تنها به خانه   ینم ادیبه  یحت یفانیت دیصبح دم ییروشنا نکهیقد بلند و اهل فرانکفورت. و هم یگرید
 .کامال مطمئن بود  لیب ینه. ول ایبرگشته بوده 

*** 

 م؟یبرو یحاضر -

 .بله... قربان!... حاضرم -

 یتنیو یبه عالمت موافقت برا یو خواب آلود سر دیکش  یا  ازهیپا بند نبود خم یرو یکه از خستگ  یدرحال ایکتز
 .تکان داد

 ... ساعت چند است؟یبود.راست یخوب اریبس افتیض -

 :و گفت ستینگر یواریسرش را برگرداند و به ساعت د ایکتز

 "؟یدر دفترت چرت بزن جانینعش ب کیقرار است مثل  چهار فردا بایتقر "

ماند. حاال چه  یم داریصبح ب یها یکیهر شب تا نزد بایکار عادت داشت هر در طول هفته تقر  نیبه ا یتنیو یول
 .رفت یم سیبه ساتن پل ایکرد و   یشرکت م لیقب نیاز ا  ییها یهمانیدر م

 ؟یکن  یخواهم تا ظهر در دفترم چرت بزنم. توچه م یآره... م -

 .توانم تا ظهر در خواب بمانم یمن نم -

 افتیخواب بودند آرام آرام از سالن ض جیکه هردو گ  یگرفت و درحال  متیرا به مال ایکتز  یدر همان حال بازو یتنیو
 میاز نس  یلیر همان لحظه سگذاشتند د  ابانیآمدند و قدم به خ  رونیب سیو سپس از ساختمان هتل سنت رج

 .دیپر شاناز وجود  یاندک  یبه صورتشان خورد و حالت خواب آلودگ یخنک صبحگاه

 یحت دید یکرد م  یحاال که فکرش را م یتواند تا ظهر در رختخواب بخوابد. ول یگفته بود که نم  تیبه و ایکتز
 افتیراحت بخوابد فکر نوشتن مقاله درباره ض الیتواند به بستر برود و با خ یاالن هم که صبح است نم  نیهم

 .بماند داریتا ساعت نه صبح ب ستیبا ینوشتن مقاله هم م ی. براابدیگذاشت خواب به چشمانش راه   ینم شبید
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 "در راه است؟ نیا  هیشب یافتیفردا شب هم ض ای... آای:" کتزدیپرس تیزدند و یکه قدم م  یهمان حال در

درست در برابر  یبود دست بلند کرد و تاکس دهیرا از دور د یتاکس کیکه   تیجواب بدهد و ایکتز  نکهیاز ا  قبل
دامن ساتن  ایدر را باز کرد و کتز تی. وستادیداشت ا یخاص نیکه در آن لحظه از روز طن  یزوزه ا یبا صدا شانیپا
را داد  ایآدرس خانه کتز  هم سوار شد و تیو تعقب در گوشه نشس  یجمع کرد و رفت در صندل یرنگش را کم یآب

 .را به منزلش برساند یتنیو سپس و ایبه راه افتاد تا اول کتز یو تاکس

 :پر از اکراه جواب داد یبا حالت تیدر جواب سوال و ایکتز

نداشته باشم. بعد از تابستان انگار کم کم دارم از خط  شیدر پ یشب نیچن گرید دوارمیمن... ام یاوه... خدا "
 "شوم یرج مآموزشم خا

 الشینظر در تابستان خ کیاز   ینداشت.ول یبا لحظات کنون یرا پشت سر گذاشته بود چندان فرق یتابستان درواقع
 !و زجر بکشد ندیصورت را بب ویقرار نبود دائما بارون خپله و د گریتابستان د التیراحت تر بود در تعط

جمعه در  ایباشد. آ ییکنم جمعه در ال موروکو خبرها  یفکر م یخورم ول ی... فردا شب من با چند نفر شام منیبب -
 ؟یرو یبه خارج از شهر م ای یشهر هست

 .رفت یم شیپارک پ ابانیبه سرعت در خ یحال تاکس درهمان

که باهم   ردیکند که از من قول بگ  یم ی... هنوز مرددم ادوارد سع یدر پاسخ گفت:" راستش را بخواه ایکتز
است که آن   نیاصرار ادوارد هم ا  ی. علت اصلمیو پاتالش شام بخور ریه با چند تن از دوستان پآخر هفت  التیتعط

 ".شناختند و با او دوست بودند یجوانان از مد افتاده پدرم را م

بهانه  نیبهتر یتنیرها شدن از شر و یبود که برا دهیرس جهینت نیگفت بلکه به مرور به ا  یرا نم تیواقع ایکتز  البته
 .پدر مرحومش یمیاست که در ارتباط با ادوارد و دوستان قد  یزیچ اوردیتواند ب یکه م  یا

 .رافلزها افتیدوشنبه باشد... دوشنبه... شام در ض یپس قرارمان برا -

بوده که به  یکه آورده در واقع دروغ  یدانست که بهانه ا یداد خودش م هیتک یتنیزد و به شانه و یلبخند ایکتز
 یبهتر است سع یمواقع نیدانست که در چن یبا ادوارد نگذاشته بود. ادوراد م یاست. او قرار و مدارگفته    تیو

را به حال خود بگذارد تا آخر هفته اش را هرطور  ایکتز  هبقبوالند بلکه بهتر آن است ک اینکند برنامه خود را به کتز
است که به   ازمندین یکرد از نظر روح  یشب فکر مداشت به سوهو برود. بعد از ام الیخ ایاست بگذراند. کتز  لیما

 نیا  د؟یبگو یتنیبه و یداشت که دروغ کوچک یتیموضوع چه اهم نیمارک برود... پس بخاطر ا دنیسوهو به د
 !!!بر زبان آورده بود : بخاطر صداقت خودش دروغ گفته بود یمهم لیخاطر دل بهدروغ را 

جالب باشد لذا  ینوشتن مقاله ا یبرا یخوب هیتواند دستما یشام دوشنبه م افتیفکر افتاد که ض نیبه ا ناگهان
 "است  یگفت:" دوشنبه... شام در نزد رافلزها... عال  یتنیبه و

 نیشام دوشنبه از آنها کسب کند و در ع افتیدرباره ض یتوانست به دوستانش زنگ بزند و اطالعات یضمن م در
 یخوب برا یاز سوژه ها  یکیرا  نایمار افتهایها و ض یکسب خبر از مهمان  یرادوستانه هم با آنها بزند ب یحال گپ

 دهیپوش ایکتز  نیزبیدر مزونت از چشمان ت یبه هلپرن مدل نایبحساب آورد. عالقه و توجه مار زینوشتن مقاله ن
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نظر دوستش را جلب کرده  نقدریدانست که چرا هلپرن ا یم ایتوجه نبود. کتز یب ناینمانده بود. هلپرن هم به مار
نبود که بتوان آن  یرا سرزنش کرد. جدا شدن از شوهر شوخ نایخاطر مار نیتوان به ا یاست و متوجه بود که نم

 .رفت یمارنا بشمار م یدرمان مشکالت روح نیو هلپرن در حال حاضرمناسبتر فتگر   یرا سرسر

و بعد هم  میبخور 21هم در لوتس  یناهار مختصر میانبتو  دیشا ایزنم کتز یپس فردا به تو زنگ م ایمن فردا  -
 .تا وقت شام فرا رسد میکدام محفل سرگرم کننده تر است و به همانجا برو  مینیبب

 .است  یخوب شنهادی... پتیموافقم و -

 ایتا کتز دیو خود را کنار کش دیپر نییپا یرا گشود و به چابک یدر تاکس یتنیو ستادیا  ایجلو در آپارتمان کتز یتاکس
 نیهم ا دیشا ؟یقهوه بخور کیباال که  ییآ  یکرد و گفت:" نم  تیرو به و ایشدن کتز ادهیشود بعد از پ ادهیپ

 "!؟یدست پخت خودم را بچش یمرویافتخار را به تو بدهم که ن

را به وم یبه موقع آمبوالنس را خبر کن ینتوان مرویترسم بعد از خوردن ن یهم خنده کنان جواب داد:" م تیو
 "!خواهد بود لی... آنوقت حسابم با حضرت عزرائیدرمانگاه برسان

قهوه با من  کی یحت یتوان یسرت شلوغ است که نم نقدریا  یعنی! مزهیلوس ب یبا لبخند گفت:" ا زین ایکتز
 "!؟یبخور

و بعدش هم بالفاصله خود را به  رمیدوش بگ کیبه خانه بروم و به سرعت  دی. االن بازمیتوانم عز یواقعا نم -
 یم شنهادیصورت به تو هم پ نیزدم. و در ا یهم بعد از دوش گرفتن چرت دیبند کار بکنم. شا کیدفترم برسانم و 

 "یکار را بکن  نیکنم که هم

 .خوش گذشت یلی... ختیخوب... خداحافظ و -

 !ذردگ  یبه آدم خوش م شهیهم یافتیبودن در کنار تو آنهم در چنان ض -

کرد و سپس منتظر شد تا دربان در را   یتا دم در آپارتمان همراه یرا کنار تاکس ایجمله کتز نیپس از گفتن ا یتنیو
درباره  یجالب یگفت:" حتما روزنامه فردا صبح را بخوان چون مطمئنم که پر از خبرها  ایباز کند سپس خطاب به کتز

 زین یبود دهیکه تو امشب پوش  ییبایدرباره لباس ز یالم حتها  نیکنم مارت  یمارشهاست. فکر م شبید یمهمان
 "!سدیدر ستون مخصوصش بنو ییزهایچ

را تماشا کردند دربان هم با صبر و  گریبا نگاه همد یشد. مدت رهیخ ایبه کتز یسرشار از عالقه قلب یبا نگاه سپس
... یتنیو نمتیب یتکان داد و گفت:" بعد م یتنیو یبرا یدست ایکار بود! باالخره کتز  انیفراوان منتظر پا ییبایشک
 "!کند  یم ریزودتر پ راکار کردن آدم   ادی!... چون زیکار نکن  ادیکن ز  یسع

 یرا کامال نبسته بود که تاکس یشتافت و سوار شد و هنوز درتاکس یکرد به سمت تاکس  یهم از او خداحافظ تیو
د از پله ها باال رفت و در آپارتمانش را گشود و داخل شد. بار خواب آلو یبا حالت ایکرد و به راه افتاد. کتز  یغرش

 یهمراه با آرامش خاطر وجودش را پر کرد. لباس ساتن آب یندیدر خانه خودش بود احساس خوشا نکهیاز ا  گرید
 ییهم با وجود همه مراقبتها دیماند شا یلباس تا صبح دوشنبه همانجا م نی. اختیآو  یرا از تن درآورد و به جالباس

خود! درست  یبا خود و ب ستنیکردن و ز  یزندگ یبرا یماند. چه روش احمقانه ا یکرد تا ابد در همانجا م  یکه م
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و مراقب  یبپوش ییبایز اری!... لباس بسیو خوش مشرب یمردم دار ایپر از دوز و کلک  یزندگ نیهالوو یزندگ هیشب
و در تمام مدت  یخنده دار برو افتیض کینداشته باشد... بعدش به  ینقص چیکه سر و وضعت ه  یباش

 ییزهایبعدا در مقاله ات چ تاکنند.   یو چه م ندیگو  یچه م ینیتا بب ییها را بپا بهیدوستانت و غر یچهارچشم
اسرار مگو را فاش   ی... بعضیاز مو بگذار  کتریبار ینکته ها ی... دست رویسیدرباره آنها و رفتار و گفتارشان بنو

 نی... ایو بخند یخون گرفته از فرط خشم آنها بخند ایاز فرط خجالت   دهیزنگپر یها افهی... و از تجسم قیساز
 یدوماه طول م یکیهم جمع شده بود. معموال  یرو نی" بود که درست در مرحله آغاز ی" فصل نیهمان نخست

 .بود دهیزودتر از موعد فرا رس یریناپذ یو خستگ یآرام  یامسال ب  یحد برسد. ول نیتا او به ا دیکش

و در همان لحظه  دیاتاق را خاموش نمود و در بستر دراز کش  یآن روزش را روشن کرد. چراغها  گاریس نیآخر  ایکتز
 .به صدا درآمد. ساعت هشت صبح بود یواریکه ساعت د  دیشن

 4 فصل

کرد درباره   یم الیاز آنچه که خ  یداد طرح ییفهایکار کرد: شرح و توص  دشیمقاله جد یسه ساعت تمام بر رو ایکتز
 یپنداشت م ینوشت که م یبه افراد مهم ییآورد و نامه ها  دیپد سدیدرباره شان بنو یزیخواهد چ یکه م  یزنان

 لریک. س. ممقاالت   نیاز بهتر  یکیمقاله  نیبود ا ربگذارند قرا ارشیدر اخت یشتریتوانند درباره آنها اطالعات ب
آن   یاش رفت. در ان را گشود و به وارس  یلحاظ خوشحال بود. بعد به سراغ صندوق پست نیاز ا  ایباشد. و کتز

 یو صورت هیدعوت نامه سه چهار تا نامه خنده دار از طرف چند مجله و نشر یتعداد یپرداخت: درون صندوق پست
 .خورد یبه چشم م ندازدیبه آن ب یداشت همراه با او نگاهکه ادوارد قصد   یاتیادوارد در مورد فهرست مال  یاز سو

ساخت او طرح مقاله  یرا برطرف نم یآن لحظه و  ینبود و ناآرام ریو نظرگ جیبه نظرش جالب و مه نهایاز ا  کیچیه
درباره سوءرفتار با کودکان در خانه توسط  یتوانست به او کمک کند مقاله ا یم دیرا در ذهن داشت که شا یگرید

توانست  یمقاله مزبور م ابدیب یبازار ین مقاله ایچن یتوانست برا یم مپسونیافراد طبقه متوسط جامعه. اگر س
خاص  یافتهایخانواده مارش با ض ایکه آ  دیشیاند  یموضوع م نیداغ و بازارگرم کن شود. او با تعجب به ا یلیخ

محالت پست  اینه. سوءرفتار با کودکان.  ایفکر کرده اند  یزیچ نیتاکنون به چن ایدعو داشت آشان که صدها نفر م
 یآمد اگر واقعا علل درون  ی" بشمار نم یعلل " درون  نهایاز ا  کیچی. هایفرنیمجازات مرگ در کال ای هرش فیو کث

 زیکوچک شگفت انگ  هیدستما کی ای یمجلس رقص افسانه ا کیشد  یبر آنها مترقب م یا  دهیبودند مطمئنا فا
 یحراج کیمنتظر شروع  نایکه مار  یحالبرپا شده باشد... در  انیرو بایاز ز  یا  تهیکه توسط کم  یکامال متعال  یزیچ

برد  یکالمش را بکار م  هیتک یفانیگشت و در همان زمان ت  یبهانه خوب در اورباخ م کیبه دنبال  ایدر بندل بود 
 .خواند ی" میو آن را " عال

دست نوشته  نایداشته باشد که مار تیاهم  شیموضوع برا نی... چرا ایافتاد؟... آه... لعنت  یداشت م یاتفاق  چه
 یتیاهم  شیبرا نهمیا  ایبه سر ببرد آ یتمام روز را در حال مست یفانیمقاله اش را بردارد و بخواند؟ اگر ت یها

 یموضوع اورا آزار م نیا  یول ز؟ی... لعنت بر چه چیست" ؟ رازیچ... لعنت بر... لعنت بر " چه یداشت؟ آه... لعنت
توانست اعصابش را آرام سازد  یحماقت م یمقدار دیداد! شا یموضوع اورا آزار م نی... چقدر اایداد. اوه... خدا

 .مارک بود ویدر استود میهدف ساعت دوازده و ن یو ب شانیافکار پر  نیبه هرحال با ا

* * * 
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 ؟یمن... با خودت چه آورده ا یالم بانواوه... س -

 اورم؟یبا خودم ب یزیچ دیام... اصال چرا با  اوردهیبا خودم ن زیچ چیه -

مارک و کار  یو به تماشا ستادیجالب آمده بود. لذا ا ایبنظر کتز نیکرد ا  یگواش کار م  کی یداشت رو مارک
 کردنش پرداخت. از

 ینم یآن تمام شد آنرا از او بخرد ول  یمارک کارش بر رو نکهیامد.دوست داشت پس ااز ا  یکار خوشش م  نیا
 هیهد ایبه او ببخشد  ینطوریتوانست اجازه بدهد که مارک آن را هم یحال نم نیکند و در ع  نیتوانست چن

 .دیایرنآنقدر عاقل بود که در صدد معوضه با پول ب  یدارد ول اجیکه مارک به پول احت  دانستیمند.م

تو  یباعث ناراحت یمن فکر کردم که موضوع لیدل نی.وبه همیدر آپارتمان را محکم بست یوارد شد یوقت خوب
 داده بود ایآپارتمانش را به کنز  دیشده است.مارک کل

 .بودم یخورده عصبان کیکنم در آن موقع   ینه ناراحت نبودم.فقط فکر م-

 ؟یبود یعصبان  زیاز چه چ-

 .بودم یکنم عصبان  یدانم.فقط فکر م یخودم هم نم یراستش را بخواه-

 یحال یبر لب راند و خود را با ب یزد لبخند یصدا که در چشمانش موج م یب یهمان لحظه با وجود شعله خشم در
 یخال تیجا یدر مهمان شبید>و خطاب به مارک گفت: دیکش  یداخل اتاق انداخت و آه یاز مبلها  یکی یبر رو

 <.کجا بروم  چیبه ه یداد ینم هکنم که کاش به من اجاز   یاوقات با خودم فکر م  ی...گاهیدان یبود...م

 ایتا کنون رفتار  ای...آ؟ییگو  یمتلک م ی....دارنمیبه او انداخت و گفت:))بب یمعتجب نگاه یا  افهیبا ق مارک
 هستم؟!(( گرید یمن مخالف رفتن تو به جاها یکن  یکه فکر م  یا  دهیاز من د  یگفتار

به او داده  یآوردن آنها احساس آرامش خاص  رونیاز ب  کهیرا در آورد و در حال شیزد و کفشها یقهقهه ا ایکنز
 نبود...(( نیبود.گفت:))نه...خنگ خدا.... منظورم ا

 .یدار یمنظور نیفکر کردم چن-

رد که حالش بهتر شده است و ک  یهم کم کم احساس م ایموضوع ناراحت نشده بود.کنز نیظاهرا از ا مارک
 .بندد یاز وجودش رخت برم  تیعصبان

 شیاحتمال  ضیشد تا نقا رهیکرد رفت و به آن خ  یان کار م  یکه از صبح همان روز رو  ییمارک به طرف تابلو سپس
شد و پس از  رهیشانه مارک به آن خ یو از باال ستادیو بر طرف کند.به طرف تابلو رفت و پشت سر مارک ا ابدیرا ب

 <.دیآ  یاز کار کردن با گواش خوشم م>تماشا به مارک گفت: یمدت

 .دیایاز آب در ب  یجالب زیتابلو را با عالقه شروع کردم...چ نیاست...ا  یجالب و خوب زیچ-

آورد و پس از باز کردن کاغذ دور آن رو   رونیشکالت از آن ب کدانهیو  ردی راهنشیپ بیدر همان حال دست به ج و
 .دور انداختمش شکالت را بدهان گذاشت
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 ینیریش ژهیدانست که مارک عاشق شکالت و بو ینظر گرفته بود.م ریمدت حرکات مارک را ز نیدر تمام ا ایکتز
عالقه مارک و حرکاتش هنگاام باز کردن کاغذ شکالت و خوردن آن خنده اش گرفت و با   نیاست.از ا  یشکالت یها

 !(یمرا راحت کن الیخو  یریبگ ابتیترسم باالخره د یم یخور یتمسخر گفت:)از بس شکالت م

و  یکرد  یتا حاال چه م روزیاز د  نمی... بگو ببتهایپاراز نیا  یبه او کرد و سپس گفت:)به جا یدهان کجج مارک
 (؟یکجاها رفت

 ...اوه...بگذار حواسم را جمع کنم تا بتوانم جوابت را بدهم-

 قرار است:هشت نیکردم از ا  روزیکه د  ییآمد...کارها  ادمی...آهان

شرکت  سیرئ نییمجلس رقص رفتم...در انتخابات تع کی...به دمیدو لومتریکتاب خواندم...دو سه ک  جلد
 .روزمره را انجام دادم یکارها  ریکردم...و سا

است و   یبند ی،خالیکه زد  ییحرفها شتریکنم ب  یفکر م نی.بنابرایکن  یهمه کار نم نیروز ا کیتو که در عرض -
 .یکارها را واقعا انجام داده ا  نیحداکثر دو تا از ا ای کیفقط 

 یستیخواهد،مجبور ن یبا خودت است.اگر دلت نم اریرا باال انداخت و گفت:"اخت شیشانه ها یتفاوت یبا ب ایکتز
 ".یرا باور کن میحرفها

موضوع  نیدانست که مارک واقعا به ا یم ای. کتزستینگر ایبه کتز رهیزد و خ یحرف قهقه ا نیا  دنیبه شن مارک
رفت و  یراه خودش را م یدهد. او در زندگ ینم یتیکند اهم  یرود و چه م یبه کجاها م ستین نجایا  یکه او وقت

 یمردم فضول ینداشت. در کارها یبه کار کس یکرد. کار  یکرد و با دوستان خودش معاشرت م  یکار خودش را م
 یاز علل عالقه   یکینداشت. شیو کارها ایهم نسبت به کتز یجنباند. تعصب خاص یکرد و سر و گوش نم  ینم

بود که هم  افتهیبا مارک در ییآشنا  یلحظه  نیاز همان اول  ایموضوع بود.کتز نیبه مارک هم ایکتز  بیو غر بیعج
خودش و  یزندگتواند آسوده خاطر  یو هم م ردیروشن تر شدن ذهن و فکرش کمک بگ یتواند از افکار او برا یم

 .کند  یاحتماال حسادت نم  ای یریندارد و سختگ یبابت تعصب نیرا ادمه بدهد و مارک هم از ا شیخو یخط مش

 یقهر آلود گفت:"فکر نم یخاطر به خود گرفت و با لحن دهیرنج یا  افهیق ستیبه مارک نگر یپس از آنکه مدت ایکتز
. من یاعتماد دار  میکردم کامال به من و حرفها  یم الیبگو که خ ...دستت درد نکند...مرایکردم مرا دروغگو بپندار

 یفکر م تیواقع نیتو برخالف ا یسازم مارکوس.ول انرا از تو پنه یتوانم موضوع ینتوانسته ام و نم چوقتیه
 ".یکن

 یشود شوخ یکرده ام...اصال با تو نم  ریگ  یشاد در جواب گفت:"عجب بدبخت یخندان و لحن یبا چهره ا مارک
 ".یریخواهد آبغوره بگ ینم گری...دستیخوب،کاف یلیکرد...خ

 روزید ییگو  ی...تو که مای...کتزیشادابتر از قبل گفت:"راست یموضوع صحبت را عوض کند با لحن نکهیا  یبرا سپس
 ".بود یخال نجایتو در ا یجا روزید میگو  یهم به تو م ،منیکرد  یمرا خال یموصوف جا یدر آن مهمان

 "ست؟ی:"منظورت چدیموضوع باال برد و از مارک پرس دنیرا به عالمت نفهم شیابروها  ایکتز
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 یشما نم افتیض یما به پا افتی...البته ضمیبرپا کرده بود افتیض هیشب یزیچ نجایما هم در ا روزیخوب...د-
خواست که تو  یدلم م یلیبود و من خ یخال تیبه هر حال جا ی...ابعادش کوچکتر از مال شما بود...ولدیرس

 .یشد یم کیما شر یو در شاد یبود یم نجایا

 نجایمرا در ا یافتم،جای یم یتو را در آنجا خال یاز آنچه که من جا  یمین یکنم که تو به اندازه   یاما من فکر نم-
 .یکرده باش  یخال

خودش با بارون  دنیرقص یصحنه  ژهی)بوشبید افتیاز ض  ییزد،صحنه ها یحرف را م نیکه ا  یدر همان زمان ایکتز
شد.مارک هم  رهیدورتر به مارک خ یعقب تر رفت و از فاصله ا  یشد. سپس قدم داریچشمش پد شی(پافهیبدق

 نیحال خل تر نیو در ع نیتر لهیپ لهیش یزد و گفت:"مارک...تو ب یلبخند ایهمچنان به او زل زده بود. آنگاه کتز
 "!ام  که تا به امروز با او آشنا شده  یهست یآدم

علتش   یدان یگفت:"خوب...م  یمعطل ینداشت ب ایاز کتز  یدست کم یو حاضر جواب ییکه در متلک گو  مارک
به نام  ییبایاز آنها دختر ز  یکیبه خصوص اگر  انمیدوستان و اطراف تیشخص ریزود تحت تاث یلی...من خست؟یچ

 "!رمیگ  یباشد قرار م ایکتز

 "!مزه یعنتر ب  یبه او کرد و گفت:"ا یزد دهن کج یمارک محظوظ شده بود قهقه ا یحاضر جواب نیکه از ا  ایکتز

فرو برد و  شیرا به هم گره زد،انگشتانش را در موها شیافتاده باشد،ابروها  یمهم زیچ ادیانگار ناگهان به   مارک
 "نه؟ ای یه اشکالت آورد می...برای:"راستدیپرس ایرا به خاطر آورده باشد از کتز یمهم ینکته  ییگو

بار زد و  طنتیش یسر به سر مارک بگذارد لبخند یکه در آن هنگام هوس کرده بود کم  ایکتز
 یم ابتیو گرنه د یو افراظ نکن ینخور یادیبچه...بهتر است ز ستیخوب ن تیگفت:"شکالت...هاها!...شکالت برا

روز و دو ساعت بعد از  ازدهیو سه ماه و  کسالیخودم دفنت کردم، یبا دستها یترسم وقت ی.آنوقت میریگ
 "!دیقبرت درخت شکالت برو ین،رویتدف

و  کماهیمدت سه سال و  نیوجود داشته باشد که ظرف ا یکنم درخت  یو گفت:"فکر نم دیهم خند مارک
 "؟یرا پشت سر هم قطار کرد ی...چه ارقامی...راست

البداهه ذکر کرده   یرا که ف ین باز کرد تا دوباره همان مدتآنکه حضور ذهنش را به رخ مارک بکشد،دها   یبرا ایکتز
لذا از اثبات حضور ذهنش منصرف شد و گفت:"مهم  امدین ادشیهر چه فکر کرد  یبود،تکرار کند ول

 ".ریبگ دهی...فراموش کن...نشنستین

پرسم و وجدانا انتظار  یم یخوب...حاال از تو سوال یلیآنکه موضوع را عوض کند به مارک گفت:"خ  یبرا سپس
 "...قبول است؟ییدارم راستش را بگو

 ".باال اندخت و گفت:"قبول یشانه ا مارک

 شکالت را؟ ای یدوست دار شتریبا گواش را ب ینقاش نمیبگو بب-
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انه کاره ات را ادامه دهم.البته متاسف  مهیتا تابلو ن ینیاست بنش  ،بهتریمزخرفات را به هم بباف نیا  نکهیا  یبه جا-
 یگرید یجلسه هم تمام نخواهد شد و اتمامش به جلسه  نیشما در ا یخودم برسانم که تابلو یبه اطالع بانو دیبا
 .افتد  یم

 یتکان داد و گفت:"اه...تو هم که موقع کار کردن همه اش فس و فس م یحوصلگ یبه عالمت ب یدست ایکتز
 "!یکرد.و خدا را شکر که قابله نشده ا  یههفته تابلو را تمام خوا کیکه در عرض   ی!خودت گفتیکن

 :دیکرد،از مارک پرس  یم یچون خودش احساس گرسنگ سپس

 "...؟یندار زهایچ نجوری...تو معده و روده و از انمیبب"

 چطور؟-

 .شود ی...انگار گرسنه ات نمیچیه-

 !مثل تو را درسته ببلعم ییبایتوانم جانور ز یشود...االن هم گرسنه ام و م یچرا گرسنه ام م-

 ...باشد؟یباش یو من مدل بشوم و تو نقاش مییایو بعدا ب میناهار بخور میبرو ؟اولیخوب پس چرا معطل-

.فقط میبه عالمت موافقت تکان داد و گفت:"باشد...برو ید،سرید یرا مقرون به صرفه م شنهادیپ نیکه ا  مارک
 ".فتمیراه برا بپوشم بعدش  رونمیصبر کن من لباس ب یکم

*** 

 "؟یخور یم ی:"شام چدیاز مارک پرس  ایکتز

بار بر لب راند و گفت:"شکالت...اگر هم  طنتیش یبگذارد،لبخند ایسر به سر کتز یکه هوس کرده بود کم  مارک
 "!باشد،چه بهتر یشکالت ینیریش

 ؟یخور یچه م گریاز شکالت د  ریباش.غ یخرده جد کی!یشکالت خوردنت پدر مرا در آورد نیاهه...تو هم با ا-

 .میبخور زهایچ نجوری...از ااری...خرچنگ...خاوکیکنم است  یم شنهادیخوب...پ یلی...آهان...خنمیآ...آه بگذار بب-

 د؟یایات ب  دهیکه بر زبان بر  ستیپوکت ن یدر کله  یگریهم بگو؟...لغت د ؟بازیخواه یچه م گریخوب...خوب...د-

خواهد و خودم  یم ینیهم دلم فتو چ دیهوس پاستا کرده ام...شا یمن و من کرد و گفت:"واهلل...کم یکم  مارک
خرده هم  کی یتوان یم نی...ببی!...راستستیآل پستو باشد بد ن  یهم سس اسپاگت شهیش کیخبر ندارم...اگر 

 "...!...تازه باشدهایریبگ حانیر

 د؟یآ  یات با سس صدف چطور است؟خوشت م  انهی.مستیصلش نبچه.االن ف یگفت  ریرا چهار ماه د یکی نیا-

 .یکرد  یخوب شنهادیدمت گرم...خوشم آمد...پ-

خرده به وضع  کیهم خودت را جمع و جور کن و  رم،تویبگ یرا که گفت ییآت و آشغالها  نیروم ا یپس تا من م-
 ...شده لهیاپارتمان برس...درست مثل طو  نیا
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 کیموز یکم  یدارم...تا تو برگرد یبهتر شنهادیکرد،مارک گفت:"من پ  یرا به پا م شیکفشها  ایکه کتز  یحال در
 ".کنم  یگوش م

 ی.سپس در حالختیبه صورتش ر شیحرکت،موها نیبه عقب برد و با ا یسرش را قاطعانه به عالمت منف ایکتز
تا  ای...همان که گفتم.ریخکرد گفت:"ن  یکفش را به پا م  یزد و لنگه  یکه موها را با دست از چهره اش کنار م

 و رو به راهش یرس یم نجایبه وضع ا یبرگشتن من کم

 «.... يا اينکه سرراهم به جاي مزخرفاتي که گفتي، مرگ موش ميخرم و برايت مي آورمميکني

اگر خودت به من بخوراني، قبول دارم... اگر دلت خواست حتي ميتواني اسيد کلريدريک »خنديد و گفت:  مارک
 «!بخري و منهم آماده ام تا آن را مثل کوکاکوال با يک جرعه سر بکشم

بينم خيلي خوب... خوشمزه بازي را بگذار کنار و هر چه گفتم انجام بده تا برگردم. دلم ميخواهد وقتي برگشتم ب -
 ..اينجا مثل دسته گل تميز شده است... شيرفهم شد... در غير اين صورت، شام بي شام

 !اصال گور پدر هر چه شام است -

گور پدر خودت!... اصال تو لياقتت بيشتر از اين زباله داني نيست. تعجب ميکنم که چرا شبها نميروي در بشکه  -
آن بشکه ها تميزتر از اينجاست! به هر حال اگر برگشتم و ديدم   هاي گوشه خيابان بخوابي... به نظر من درون

 !ديدي دتاينجا همينجوري مانده و دست نخورده، هر چه ديدي از چشم خو

چشم »که از رو رفته و متوجه شده بود حريف کتزيا نيست، با حالتي مسخره سالمي نظامي داد و گفت:   مارک
 «.ماييدجناب سرهنگ. اطاعت ميشود. هرچه شما بفر 

به اتاق پشتي رفت و وقتي برگشت کيف خريدش را در دست داشت. موهايش را هم به شکل دم اسبي با  کتزيا
يک روز بايد با همين ريخت و قيافه مدلم بشوي تا »روباني قرمز رنگ بسته بود. مارک با ديدن او خنديد و گفت: 

 «.من تابلوي قشنگي از تو بکشم

 .بايد اين حماقت خود را کنار بگذاري و آدم شوي تو هم باالخره يک روز -

دهن کجي به مارک کرد و مارک دوباره سري به عالمت تعظيم خم کرد و کتزيا به سرعت از آپارتمان خارج و  سپس
 .راهي خريد شد

ورد. آن حوالي چند سوپرمارکت بود که بيشتر مواد غذايي مي فروختند که به درد طبخ غذاهاي ايتاليايي ميخ  در
البته اقالم غذايي غير ايتاليايي هم داشتند. کتزيا خيلي دوست داشت که براي مارک خريد کند. در آن سوپرها هم 

ميوه هاي متنوع در اندازه هاي گوناگون، گوجه  زه،غذاهاي خوشمزه اي مي فروختند. پاستاي خانگي، سبزيجات تا
ير که بوي خوششان آدمي را گيج ميکرد و به هوس مي فرنگي هاي قرمز خوشرنگ و انواع و اقسام سوسيس و پن

انداخت که همانجا همه را بخورد و بازمانده آن را به خانه ببرد و ضيافتي شاهانه برپا کند. نان هاي محلي و لذيذ 
که انسان دلش ميخواست درست مثل خود اروپايي ها، چند تا از آنها رابخرد و زير بغل بزند و از   يايتالياي
 .ارکت تا خانه پياده برودسوپرم
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به سوپرمارکت مورد نظرش چندان طول نکشيد. آن هنگام زماني از روز بود که هنرمندان جوان کم کم از  رسيدن
پناهگاه هايشان خارج ميشدند. زماني از روز که شبکارها به زندگي برميگردند و کساني که در روز کار ميکنند، 

در خيابانها پديدار ميشدند. بعضي ها بي  ريي دارند. کمي بعد مردم بيشتاحتياج به تمدد اعصاب و پياده رو
هدف در خيابانها پرسه ميزدند، بعضي با همراهشان صحبت ميکردند، عده اي گراس ميکشيدند، عده اي خمار در 

اهير آن گوشه اي مي افتادند يا در کافه ها تلپ ميشدند و يا به استوديوي دوستان يا تازه ترين نمايشگاه مش
محله اي بود پر از صميميت و يکرنگي. همه ساکنان آن هنگام کار سختکوش بودند و اغلب  ومنطقه ميرفتند. سوه

يک »در مواقع بروز مشکالت به ياري هم برمي خاستند. ميشد روي آنها حساب کرد. به عبارت ديگر ميشد آنها را 
هنرمندي پيدا ميشد: رقاص،  ربودند. در ميان شان همه جو ناميد. در دنياي هنر پيشتاز« روح در کالبدهاي متعدد

نويسنده، شاعر، نقاش. و همه اين هنرمندان در اين محله جمع شده بودند... اينجا... مرز جنوبي نيويورک، در 
ميان پليديها و آشغالهاي رنگارنگ گرينويچ ويليج و ديوارهاي بتوني و شيشه اي وال استريت. اما اين محله 

 .که ساکنانش را دوستان يکرنگ صميمي تشکيل ميدادند  اييتر بود. دنيايي بود... دني شيرين

به سوپرمارکت رسيد. در آن را گشود و داخل شد. صداي زنگوله اي که به باالي چارچوب در وصل شده بود  کتزيا
لحظه اي بعد سروکله و با گشوده شدن آن به صدا در مي آمد، ورود يک مشتري را به صاحب مغازه اعالم کرد. 

بود. صاحب سوپرمارکت با لهجه غليظ ايتاليايي  دهمغازه دار پيدا شد. کتزيا حاال ديگر با او درست و حسابي آشنا ش
آه... سينيوريتا... بفرماييد... »در حالي که ميکوشيد کلمات انگليسي را حتي االمکان صحيح تلفظ کند گفت: 

 «.يدخوش آمديد... به مغازه ما خوش آمد

 .متشکرم مادر -

 بفرماييد... چه ميخواستيد؟ -

کتزيا آنچه را که ميخواست سفارش داد و کيف پول خرد را که هميشه موقع آمدن به سوهو همراه مي آورد باز   و
قابل ندارد... »کرد و يکي دو اسکناس با چند مسکوک بيرون آورد روي پيشخوان گذاشت. صاحب مغازه گفت: 

 «.مهمان ما باشيد

حس ميکنم که مهمان شما و همه آدمهاي خوب و شيرين متشکرم مادر... من هر وقت که به سوهو مي آيم،  -
 .اين منطقه ام... از بس همه تان خوبيد!... بيش از اين شرمنده ام نکنيد

 ...خواهش ميکنم سينيوريتا -

 .باز هم متشکرم... خداحافظ -

 .خدا نگهدارت.... بسالمت -

در حالي که کيف خريدش پر از اجناس بود از مغازه بيرون آمد. از جلوي يک تخم مرغ فروشي گذشت. چند  کتزيا
قدم که دور شد ايستاد و لحظه اي به فکر فرو رفت و سپس برگشت داخل تخم مرغ فروشي شد و چند دانه تخم 

ر به يک شکالت فروشي رسيد. مرغ هم خريد و در کيف گذاشت و از مغازه بيرون آمد. حدود پنجاه متر جلوت
همينکه نگاهش به آنجا افتاد، به ياد مارک لبخندي در صورتش دويد. با خوشحالي کودکي که به اسباب بازي 
محبوبش دست يافته باشد، وارد شد و سه بسته شيريني شکالتي خريد، از همان نوعي که ميدانست مارک دوست 
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ل انبوه جمعيتي که کم کم در خيابانها ظاهر ميشدند پيوست. در راه سي بهدارد. بعد از خروج از شيريني فروشي 
به ياد صاحب سوپرمارکت ايتاليايي افتاد و خنديد. واقعا زن بامحبتي بود. اسمش فيورال بود و يکي از عللي که 

کردن   خريدبه گفته خودش باعث شده بود به کتزيا عالقمند شود اين بود که ميديد کتزيا دختري است که طرز 
 .را بلد است

در سوپرمارکت در ميان رايحه مطبوع و دلپذير اطعمه گوناگون، ساالمي و پنير، نان، پياز و گوجه فرنگي خريده  کتزيا
بود. در تمام آن مدت فيورال به او خيره شده بود و با تحسين به او مي نگريست. هم زيبايش را در دل تحسين 

عجب دختري... ميداند چقدر ساالمي »مواد غذايي. فيورال با خود ميگفت: ميکرد، هم سليقه اش را در انتخاب 
بخرد، چه چيزهايي در سس بريزد، چگونه يک بل پائز خوشمزه و خوشبو درست کند. دختر نازي است. فکرميکنم 

ليايي شوهرش حتما ايتاليايي است که او اينقدر به اينجا مي آيد و با دقت و صحت فوق العاده اي غذاهاي ايتا
فيورال هيچوقت از کتزيا سوالي بويژه درموردشوهرش)فيورال فکرميکرد که کتزيا حتما شوهر دارد.(  هالبت« ميخرد.

 .نکرده بود

خوش نان تازه و ساالمي مشام کتزيا را پر کرده و او را در دنيايي زيبا فرو برده بود. اين بو گاهي با بوي ماري  بوي
عابران به مشام ميرسيد قطع يا آلوده ميشد. در مسيرش از کنار چند قهوه خانه رد شد جوآنا که از سيگار بعضي از  

را نواخت. آسمان زيباي مهتابي در باالي سرش تا بي  انشو در همان لحظه بوي خوش قهوه دم کشيده مشام ج
ا پاکتر و تميزتر نهايت گسترده بود. ماه زيباي سپتامبر بود، هنوز ميشد گرماي مقتضي فصل را حس کرد ولي هو 

از هميشه بود. سرش را اندکي بلند کرد و به بخشي از آسمان نگريست. نورهاي صورتي رنگ در آن قسمت ديد و 
به ياد يکي از تابلوهاي آبرنگ افتاد که مارک چندي پيش روي آن کار ميکرد. کبوتران در پايين خيابان  اربي اختي

ز خانه ها دوچرخه اي تکيه داده شده بود. اينجا و آنجا کودکاني در حال بغبغو کنان قدم ميزدند. به ديوار بعضي ا
 .بازي به چشم ميخوردند

خانه رسيد. در را گشود وداخل شد. مارک روي کف اتاق دراز کشيده بود وداشت سيگار ماري جوانا ميکشيد.  به
 «چه خريده اي؟»د و پرسيد: با ديدن کتزيا نيم خيز شد و کمي براندازش کرد. سپس دوباره به پشت خوابي

 .هر چه که سفارش داده بودي. استيک، خرچنگ، خاويار و از اين جور چيزها -

پس از اين حرف با خستگي به طرف در آشپزخانه رفت و از همان دم در کيف خريدش را روي ميز کوچکي که  کتزيا
 .زد، درست در وسط ميز افتاددر وسط آشپزخانه بود پرت کرد. کيف بدون آنکه محتوياتش بيرون بري

 چي؟... استيک خريده اي؟ -

 .از آنکه اميدوار باشد، نوميد به نظر ميرسيد  بيش

 !دمیخر یتن ساالم کی. من هم میبخور یبه اندازه کاف یساالم دیحفظ بهداشت با یگفت برا  یم ورالیف ینه... ول-

 .میم دعوت کنهمه سوهو را به شا میتوان یخوب شد. پس م یلیاوه... خ-

از   گرید یکی ورالیآورد. ف  یشبش را به روز م یشکالت ینیریسبز و ش ایمارک، او با لوب یبه زندگ ایاز ورود کتز  قبل
 .به او اهدا کرده بود ایکه کتز  یا  هیاز هزاران هد  یکیبود...  ایاسرار وجود کتز



 

 
54 

 .است... واقعا خوب است  یزن خوب ورالیف-

 .درست است... حق با توست-

 .شود یشاعرانه م یلی. خمیخرده قدم بزن کیو  رونیب میخواهد برو ی... دلت مایکتز  نمیبب-

 ی. بهتر است فقط راجع به نقاشیحرف بزن یمربوط به شعر و شاعر یزهایراجع به چ دینبا ،یتو که نقاش هست-
 !یصحبت کن

 «؟یبه فلسفه باف یردباز هم شروع ک»زد و گفت:  یقهقهه ا مارک

شوند و به سرشان  یم وانهیدوند و د یزنند، م یشهر، مردم قدم م یاست. در باال  نطوریهم شهیاز نظر من هم-
هر شب  هاییایتالیکنند. درست مثل اروپا. ا  یزندگ یدانند چه جور ی... در سوهو... مردم منجایزند. اما در ا یم

و هنگام ظهر  کشنبهی دیکنند، آن روز حتما با  یرو ادهیپ یحیزنند. اما اگر بخواهند در روز تفر یدم غروب قدم م
پوشند  یم دیسف راهنیو مردها پ یمواقع، زنها لباس مشک نگونهی. و در ایمیقد یباشد، آن هم فقط در شهرکها

. رندیگ  یبزرگ هم در دست م یدست فیک  کیزنند. تازه...  ینم ونیپاپ ایکراوات   یگذارند ول  یو کاله بر سر م
کنند و اگر دوستانشان   یاغلب سر و وضعشان را کنترل م  یرو ادهیاند. موقع پ  یاند... مردم با حال  یبکشاورزان خو

 یبه سالم و احوالپرس نندیرا در راه بب

فکر  ند،یب یرا م زهایچ نیآنهاست و ا  انیدر م یبرخورد کنند. آدم وقت یچه جور گرانیپردازند. خوب بلدند با د یم
آنها به رسم و   انیدر م زهایچ نیاست. ا  یآداب اجتماع  یریمشغول فراگ یآموزش  یتویانست  کیکند انگار در   یم

 .هستم زهایچ نیرسومات مبدل شده... و.... و من.... من عاشق ا

 !میقدم بزن یکه گفت  یمنجوریه میبرو ایپس ب-

دستش را با مهارت از دست مارک به در آورد و  ایکتز  یول دیطرف در کش گرفت و او را به  ایو دست کتز برخاست
 کی.... صد رحمت به عمله!.... حداقل برو یقدم بزن یبرو یخواه یم ینجوری.... انمی... صبر کن ببیآها»گفت: 

 «.رونیب میتنت کن و بعد برو یلباس درست و حساب

 راهنیشد، عوض کرد و پ یم دهیآن د  یگله به گله رو  یرا که لکه ها راهنشیو رفت پ رفتیمتواضعانه پذ مارک
 .آمد  ایو نزد کتز دیپوش یزیتم

 .یکرد  دایآدمها را پ  افهیخوب... حاال خوب شد... ق-

 «.میبرگشت یرو ادهیکه از پ  یوقت یشام هم باشد برا»گفت:   مارک

قدم  یگشتند. اول کم  یدوازده برنم ای ازدهیاعت زودتر از س نایقی: ستیحرف چ نیا  یدانست که معنا یم ایکتز
رفتند. بعد هم  یاز هنزها داشت م  یدر رشته ا یدست کیزدند. بعد نزد دو سه نفر از دوستان مارک که هر  یم

از   یکی ویشد و آنها به استود یم کیبعد هوا تار یزدند. مدت یو با هم گپ م ستادندیا  یم ابانیدر خ یمدت
 یادیز تیبعد جمع یاثر دوست مورد نظرش باشد و کم  نیتازه تر شرفتیرفتند تا مارک شاهد پ یدوستان مارک م

 شد و یبرپا م یافتیآمدند و سپس ض  یگرد هم م  ویدر استود
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 ایکردند و کتز  یم یگذراندند و ناگهان ساعت ها بعد آنها احساسا گرسنگ  یرا م یدر کنار هم ساعات خوش انیآشنا
مناسب  کیمتعدد و موز یوجود شمع ها افتیض نیکرد تا بخورند. در ا  یدرست م ینیساعت نه شب فتوچ یبرا

از مهمانها   ی. تعداددیبخش یبه محفل م یشور و حال تاریگ  یخنده و آوا یکرد و صدا  یم جادیشاعرانه ا یطیمح
 یبار م گاریرا که قبال آماده کرده بودند در س شیتخته حش کیجلوه دهند،  گرانیتر از د دهیآنکه خود را فهم  یبرا

 یلب زمزمه م ریو روسو و کاسا و پالوک را ز یکل  یاسام  یکردند و سپس در همان حال نشئگ  یزدند و روشن م
کرد که آنان زنده   یبود، حس م یکه هرکس در آن جمع م  یگشت، به طور  یدهان به دهان م شانیکردند و نامها

مضحک" که  یها یها" و "کثافت کار ی"دلقک باز نیبایترت نیس حضور بهم رسانده اند. به اشده اند و در آن مجل
که البد   دیشیاند  یخود م با ای. کتزافتی یاز شب ادامه م  یتا پاس دند،ینام یآن را مودبانه "روشنفکرمابانه" م

موضوع احساس  نیا  یادآوریبوده است و از  نیا  هیشب یمحافل یدارا زیها ن ستیونیدردوران امپرس سیپار
کرده اند، در کنار هم   یچیهنر سرپ یعیکه از اصول جاافتاده و مرسوم و طب  یچندش کرد. با خود فکر کرد:"افراد

حال از بابت  نیو بخندند و در ع ندیبگو گریکدیل داده اند تا در کنار یخاص خود را تشک یایگرد آمده اند و دن
 یشود و آنها و " استعدادها دایپ یروز شخص کیکه   نیرت بدهند... تا او جسا یدواریام  گریکدیبه  ندهیآ

 مندبعد ثروت یکند که مدت  یبشناساند و مشهورشان سازد و کار انینامکشوف آنها!" را کشف کند و سپس به جهان
به  یبود که حت دواریام  بایتقر ایبخورند!! واقعا شرم آور است! کتز اریودکا و خاو ،یشکالت ینیریش یشوند و به جا

اشتهار و   یگردوغبار گرفته خود خارج نشوند و به سو  یها ویاز استود  چوقتیهم که شده، ه نانیخاطر خود ا
و چشمان غمبار به  یمصنوع یبپوشند و با لبخند ها نگیشوند لباس اسموک یآن وقت مجبور م  رای! نروند زاریخاو

و  دندیرقص یخورند و در ال مورو کو م ی" غذا م21ها در کلوب"بنگرند. در آن صورت آن انشانیو به اطراف گریکدی
 .رفتند یشد، م یکه در مزونت برپا م  ییها یبه پارت

تابستان  یروزها نیفاصله داشت و هوا هنوز مملو از آخر ایدن کیاز سوهو فاصله داشت.   یلیپارک خ ابانیخ یول
 .بود و شب سرشار از لبخند افراد گوناگون

*** 

 ؟یبرو یخواه یکجا م -

 .خودم انجام دهم دیهست که حتما با ییشهر؛ چون کارها یخواهم بروم باال یم -

 .نمتیب یپس بعدا م -

 .کرد  یآن کار م  یبود، که با گواش رو یینداشت چون تمام حواسش متوجه تابلو ایبه کتز یتوجه مارک

شد. دستان هنرمند مارک همراه قلم مو با سرعت و در  رهیو به تابلو خ ستادیآمد و پشت سر مارک ا  کینزد ایکتز
 یم یباق یاثر  د،یرس یرفت و به هر کجا که م یسو به آن سو م نیکرد، از ا  یتابلو حرکت م یحال با دت رو نیع

قرار دارند و نقششان هم آشکار بود.  یمناسب یآثار از همان موقع معلوم بود که در جا  نیاز ا  یگذاشت. بعض
را نشان  یخاص زیوجه پ چیاز آثار، به ه  یاست. اما برخ  یزیچه چ انگریآن بخش از تابلو ب  ندهیبود که در آمعلوم 

 یقگیبه حساب بدسل ای ستیبارش ن یاز هنر نقاش  یزیمارک چ ایکرد که   یفکر م د،ید یآنها را م  یداد و اگر کس ینم
 یگذاشته و حت  انیآمده بود و آن را با مارک در م  شیهم پ ایخود کتز یاحساس قبال برا  نیگذاشت. ا  یم یو

روشن  ایکتز  ینکات مبهم را برا رایساده و گ یانیپرحوصله با ب یمارک مانند آموزگار یمشخه اش کرده بود. ول
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بار هم متوجه شد که مارک در  نیا  ایزکت  یبود که وقت لیدل نیساخته و ابهامات آن را برطرف کرده بود. به هم
 یو اعتراض دیاز او نپرس  یزیرند، چ یبه نظر م یرمنطقیگذارد که ظاهرا نامربوط و غ  یبه جا م یاها آثاراز ج  یبعض

کند، قبال در مغزش ثبت شده و کارش حساب   یتابلو ثبت م یدانست که هر آنچه که مارک بر رو یهم نکرد چون م
 !است  یمباالت یو ب یدقت یو آپارتمانش که مظهر ب یزندگ یدارد، بر خالف وضع ظاهر یقیو کتاب دق

شده بود  رهیو آماده رفتن بود به فکر فرو رفت. چشمانش به تابلو خ ستادهیهمچنان که پشت سر مارک ا ایکتز
که اگر از سوهو خارج   دیترس یشهر متنفر بود، انگار م یزد: از رفتن به باال یپرسه م یگرید یافکارش در جا  یول

 یایاز دن  یشخص یینکند. گو دایبه سوهو را پ مراجعتشهر، راه  یشهر برود، موقع برگشتن از باال یه باالشود و ب
 یخواهد به سوهو برگردد و م یکرده، کجا بوده و م  یباشد، بداند که او چه م افتهیراه  یو ریخود او به کنه ضم

فکر تمام وجودش را از ترس به  نیکه مبادا آن شخص بر آن شود که مانع از مراجعت او به سوهو گردد. ا  دیترس
که از نظر او مظهر سوهو   ییزهایداشت، به مارک و همه چ ازیداشت برگردد، به سوهو ن ازیانداخت. او ن  یلرزه م

کرد که به سوهو   یم نیوع را به خود تلقموض نیهم ا دیدارد...شا ازیکرد ن  یداشت...خودش فکر م ازیبودند ن
! او یبیپدر مرحومش؟ چه فکر عج روحممکن بود مانع از بازگشتش به سوهو شود؟ ادوارد؟  یدارد. چه کس ازین
کرد که از   یشهر برود، احساس م یشد، که به باال یاز سوهو خارج م  یحال، وقت نیو نه سال داشت. با ا ستیب

در  یو قراول شاهنگیو همچون پ ردیگ  یقرار م نیشود و در پشت پرده آهن یمن مدش نیمنطقه امن وارد سرزم
 یمورد و نیدر ا یالبافیدهد. خ یخود را در معرض هالکت قرار م طارانشهم ق شیشاپیخطرناک پ تیمامور کی

 ای یریشهر و مراجعتش به سوهو سخت گ یکرد از بابت رفتن او به باال  یم یساخت. مارک هم سع یرا سرگرم م
 ایندو د نیا  انیم یواریساعت د کیهمون آونگ  یشد، که و یموجب م زیرفتار مارک ن نینکند و هم دهیابراز عق

 .دیبه نوسان درآ

افکار   نیرفت، از ا یم نییآمد و در همان حال که از پلکان پا  رونیکرد و از آپارتمان ب  یسرعت از مارک خداحافظ به
 .را انباشته بود، به خنده افتادکه تا چند لحظه قبل تما مغزش 

 نگتونیلگز ابانیاز خ  ادهیپ ایکرد. کتز  ادهیبود و مترو او را سه بلوک دورتر از آپارتمانش پ یدرخشان و آفتاب یروز
خود را آماده  لیلنوکس ه مارستانیلذت هم برد. پرستاران ب یرو ادهیپ نیهفتاد و چهارم گذشت و از ا ابانیو خ

 نیسنگ کی. ترافدندیرس یشدند، خسته به نظر م یآماده م  هربعدازظ دیخر یکه برا  یکردند. مردم  یناهار خوردن م
 .شدند یم دهیتر و متراکم تر د فیبلندتر بودند و مناظر کث اریبود صداها بس

ان مناسبت در ساختم نیکه به هم  یبه عالمت احترام به کالهش برد. در سردخانه ا یدر را باز کرد و دست دربان
رفت، در انتظار  یگلها همان طور که انتظار م  یاو گذاشته بود. ول  یبرا یشده بود، دسته گل هیتبع یمجتمع مسکون

 یدر سوهو م ایشهر بود و  یخود در باال یکارها  دنبالبه  ایپژمرده شده بودند و او در همان زمان  ایکتز  دنیرس
 .فرستاده است شیبرا تیداد که دسته گل را و یخورد، نشان م یکه در کنار گلها به چشم م  یدی. جعبه سفدیپلک

نوشتن و اصالحات  ی دانست که برایبا خود کرد. م یعیسر ۀ اش انداخت و محاسبیبه ساعت مچ ینگاه ایکتز
. در ضمن ردی جا و آن جا خبر بگنیبه چند جا تلفن کند و از ا دیبا سدی نویهاالم م نیمقاله اش که به نام مارت

و سپس شرکت در  عیسر ی کرد. حمامیم کتهید اش  یبه منش یتلفن ستی بایرا که قبالً آماده کرده بود م یاله امق
 یبرا یخوب و مناسب یۀآن سال بود و دست ما  نگیتیم نینخست نی. انیمجلس رقص به خاطر معلول نگیمت

 توانست تا ساعت پنج دو مرتبه به سوهو باز ی آمد. او میهاالم به شمار م نیاز مقاالت مارت  گرید یکینوشتن 
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کامل   زیشبانه به همراه مارک آماده شود. همه چ ی روادهیپ یتوقف کند و سپس برا ورالیف ۀدر مغاز  یگردد، کم
 .دی رسیبه نظر م

دوبار  هم نایکرد. ادوارد تلفن کرده بود. مار  ادداشتیرا  دهیرس ی هاامیرا روشن و پ یتلفن ی هاامیضبط پ دستگاه
 یتنیناهار با هم بخورند. به و 21فردا در کلوپ  ردیتلفن کرده بود که از او قول بگ تی بار هم وکیزنگ زده بود. 

گل تشکر نمود و سپس   ۀفرستادن دست یبخورند. از او برا ارتلفن کرد. به او گفت که حاضر است فردا با هم ناه
بعد او که  ۀقیکرده بوده است. پنج دق  یرا خال شیچقدر جا گفت یگوش داد که م  تیو یبه حرف ها ییبایبا شک
 دیچیبود به دور خود پ دهیخر راً یرا که اخ ییبایز ۀگرفت و سپس حول  یخارج شده بود، دوش تیاز فکر و  یبه کل
 .حروف اول اسمش را حک کرده بودند یآن با رنگ صورت  نییپا یۀحوله در حاش یخارج شد. رو حمامو از 

*** 

ده سال  یبود ول ایمورگان. او همسن و سال کتز مپلیو ری شد. خانم آنجیمورگان بر پا م زابتیال  ۀدر خان نگیتیم
 یآقا  یهمسر شوهرش بود. دو همسر قبل نیو شوهرش سه برابر خود او سن داشت. سوم دی رسیبه نظر م رتریپ

را به  ندهیآ  یسعادت و خوشبخت یدرها بودند،به ارث گذاشته  شیکه برا  ییمورگان فوت کرده بودند و با پول ها
 .دی رسیخانه م یهنوز داشت به کارها زابتیاو گشوده بودند. ال  یرو

از زن ها در هال خانه تجمع   یادیو به محض ورود، متوجه شد که تعداد ز دیاز موعود رس  رترید قهیده دق ایکتز
 ۀدر گوش زین مونادیل ی کردند. ظرف بزرگیسرو م یو چا چیساندو یمشک ی هافورمیونیکرده اند. دو مستخدم با 

آن   ی توانستند به سویخشک شدن گلو م رتدر صو نگیتیو شرکت کنندگان در م همانانی شد که میم دهیهال د
 مونادیکند و دائمًا سفارش آوردن ل  یریحمله کنندگان جلوگ ورشیمأمور بود که از  یگارسون  یببرند. ول ورشی

 . رساندیرا به دست سفارش دهنده م مونادی گرفت و لیم لیتحو

آنها   یمسن تر بر رو ی. خانم هادی رسیپانزدهم بود که تعدادشان به هشت م یلوئ ۀاز دور   یآن سالن مبلمان  در
 یو گوشواره ها ییطال یبه خود گرفته بودند. گردنبندها لسوفانهیف ی اافهیدولت، ق ۀنیکاب  ینشسته و مانند اعضا

 رهیمد روزشان چشم را خ بیو غر بیعج  ی هاکالهو   بایز یداشت. لباس ها یالماس آنان درخشش فوق العاده ا
 یو طبق معمول با لحن ستندی نگریجوان تر م یمسائل توجه نداشتند بلکه به زن ها نیخود آن ها به ا ی کرد. ولیم

 . کردندیم بتیپشت سر آنان غ بیعج

شانزدهم بود و  ی خورد، متعلق به زمان لوئیهال به چشم م ۀکه در گوش  ی انهی. شومبلند بود اریسالن بس سقف
بود، در واقع  ختهیکه از سقف آو  یبود. لوستر چند شاخه ا دیدور و برش همه از مرمر سف ینیتزئ یسنگ ها

 یناهار خور زیم گرید یبه دخترش داده بود. در گوشه ا یعروس  یبه عنوان کادو زابتیبود که مادر ال ی اهیهد
 ریتحر زیم گرید ی ساخت. باز هم در گوشه ایم رهیرا خ دگانیداشت و د یجالب ناتی خورد که تزئیبه چشم م ییبایز
به شمار  یهنر طراح یاز شاهکارها  گرید یکی شد که یم دهید شی هایپا یبر رو بایز ی هایبا کنده کار یگرید
 .بود ی پرستبایاز مظاهر تمدن و نبوغ و ز  یکی ایز رفت و از نظر کتیم

 ها و تعارفات معمول گذشت و سپس جلسه وارد دستور شد! و توجه همه به قسمت یبه احوال پرس یساعت مین
 .جلسه را به عهده داشت استیبود و ر ستادهیدر آن جا ا مزیسنت ج یاتاق معطوف گشت. کورتن  ییجلو
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به  التیدر تعط دوارمی... امدی... خوش آمددیتابستان به خانه برگشته ا التیعطخوب... خانم ها... باالخره از ت -
 ...! رسد که واقعًا به همه خوش گذشته استیبه نظر م نیچن یهمگ ۀشماها خوش گذشته باشد. از چهر 

غول بود و چون چهار شانه و   دهی( پوشییایدر یرویلباس افسران ن هی)شب یاهیو س دیسف شمیلباس ابر یکورتن
 راهنشیپ ۀقی یبود. رو دهیخنده دار به او بخش یو حالت دهیبدنش چسب یاز قسمت ها  یبود، لباس به بعض کریپ

با  یو مناسب بای. کالهش به طرز زاشتبه گردن د  دیاز مروار  ی شد. گردنبندیم دهید یدرشت اقوتی ۀنیگل س
 شی هاشهیکه ش  ینکی شد. عیم دهید ییطال ییانگشترها  شی آمد. به چهار انگشتان دست هایلباسش جور در م

 ساخت، دستانش ی زد و آنان را مخاطب می که با خانم ها حرف میبود به چشم زده بود و در حال رهی دامیبه شکل ن
 . آوردیرا به جلوه در م ترها داد و انگشیحرکت م زیرا ن

 اریبس اریجشن بس نیو به ا میکه به کارمان بپرداز  دیبهتر است اجازه ده ،یهمه احوال پرس نیخوب... بعد از ا -
 .می. قرار است امسال جشن را در هتل پالزا بر پا کنمیبرس زمانیشگفت انگ

برپا  ری یجشن در هتل پ شهیاست!... تا به حال هم  بیاست!... واقعًا عج  بیعج»حضار در گرفت:  انیم ی ازمزمه
 «...!ستیعال  یلی!... خستیشود!... واقعًا عال یامسال در هتل پالزا برگزار م  ی شد ولیم

 یفانی کرد. تیآن ها سرو م  نیب مونادیبه دست ل ینیس شخدمتیحضار در گرفته بود، پ انیزمزمه م نی که اهمچنان
 یو سر ستی نگریم شیبرلب داشت دوستانه به آشناها ی که لبخندینشسته بود و در حال تیجمع یجلو فیدر رد

شد. همه حاضر  رهیخ یهر کدامشان لحظات بهحرکت داد و  تیجمع ینگاهش را بر رو ای داد. کتزیتکان م شانیبرا
 بهیهمان ها هم غر ی شد ولیم دهیدر جلسه د زین دیجد ۀدو تا چهر  یکی. البته یمیقد یبودند. همان چهره ها

 انشانیدر م ی ابهیغر  چی. هجلسه شان شرکت کرده بودند نیجلسه در آمده و در اول تینبودند بلکه تازه به عضو
 . شدند، متعلق به همان جمع و محفل و از همان طبقه بودیم دهید ادر آن ج ینبود. هرکس

 بود؟ یکه مادر او چه کس  دیاوریب ادیو به  دیحتماً به خاطر بسپار دی... بادیمتوجه باش دی!... بازیدوستان عز یول -

از دوستانش به   یکیرا که  ی ابهیکرده بود غر  یسع نیو الگر یپیآمد که پارسال ت  شیپ لیدل نیسخنان به ا نیا
 .جلسه در آورد تی رفت به عضویشمار م

 !ی کنیدخترک را شرمنده م یتو واقعاً دار یپیاست! ت  یهودی مهی دانند که مادر او نیاست که همه م  نیمنظورم ا -

شد. به  یزیطرح ر نگیتیم یآت  ی. دستور کار داده شد. برنامه هاافتیادامه   لیقب نیاز ا  ییبا صحبت ها جلسه
 یخانم ها ب،یترت نی آمدند: به ایآن ها جور در م  یشخص یدو بار. کامالً با برنامه ها یمدت هفت ماه، هفته ا

 توانستند توجه یچون اگر م ابندیب دنینوش یابر  ی ازهیو انگ یزندگ یبرا یلی توانستند دلیحاضر در جلسه م
بخورند! و  مونادیل وانیمخصوص به خود جلب کنند، امکان داشت در هر جلسه چهار ل یرا با اشاره ها شخدمتیپ

از خانم ها   کیبه هر  مونادیل یوانی گشت و هر بار لیچند بار دور اتاق م شخدمتیسرگرم شوند. پ بیترت نیبه ا
 !پر بود شهیبود، هم شخدمتیکه در دست پ  یمونادیحال تنگ ل نی کردند و در عیتر م ییو گلو دی رسیم

سمت  نیبه ا دنی که در شهر بود، رسیشد. تا زمان دهیبرگز یمقدمات ۀتیکم  سیبه عنوان رئ ایمعمول کتز طبق
نبود که مطمئن باشند،  نیاز ا  شیب یزیچ گرانید یبرا ی رفت. ولینوشتن مقاالتش سودمند به شمار م یبرا

 آوردند یافتخار را به دست م  نیاز آن ها ا  ی ادهیبرگز ۀو عد ندی آیبه مجلس رقص م دیجد یتازه واردان و اعضا



 

 
59 

اعضا که در جلسه حضور   ریبچسبانند و آن ها را به آدرس سا یپست یپاکت ها یکه در جلسات متعدد تمبر بر رو
 کردند که دخترانشان ی کرد و تصور میم رهیرا خ دیجد یکه چشم مادر اعضابود   یافتخار  نیندارند پست کنند و ا

 لیقب نیاز ا  ی دهند! و سپس با کلماتیخارق العاده انجام م یشده اند و کارها ی استهعضو انجمن مهم و برج
!... واقعًا نیآه... مجلس رقص معلول» کنند: یو شرکت در جلسات م تیعضو  ۀبه ادام قیفرزندانشان را تشو

 « ...!!... خارق العاده است!... خارق العادهستیعال

به خانه بروند و به  ینبود که آن ها نتوانند به راحت ریزمان آن قدر د نی. البته اافتیساعت پنج خاتمه  نگیتیم
 «...!مثمر ثمر بود یلیبود... خ یخوب ۀجلس»: ندیشوهرانشان بگو

 «...!بود ی ایعال  ۀواقعًا جلس» گفت: یم لیبه خانه به شوهرش ب دنیبعد از رس یفانیکه ت  ستین شک

 ...؟ی آمد چیاگر به خانه نم  ی آمد. ولیبه خانه م لیکه ب  دیبگو لی توانست به بیم یحرف را در صورت نیا  البته

ناراحت کننده و دلسرد کننده در  یکم کم داشت به صورت  د،ی شنیم یفانیت ۀدربار  ایروزها کتز نیکه ا  یعاتیشا
 . آمدیم

 یکه مدتها از زمان وقوعشان م  یآورد،خاطرات  یم ادشیرا به  یگرید د،خاطراتیرس یم ایکه به گوش کتز  یاخبار
 دهیبسته شن یکه او از پشت درها  یبه طور کامل فراموش نشده بودند.خاطرات چوقتیه یگذشت ول
بود.او اکنون از  یفانیمثل ت همزند! مادرش... او  یدت حال آدم را به هم مکه به ش  ی... و سخناندهایبود...تهد

شد  یم زیاز آن در سخنانش ن  یزد که رگه ا یدر چشمانش موج م یاریبود.درد و رنج بس زاریهم ب یفانیت یتماشا
داند او کجاست،به کجا  ینم قایگفت دق  یم نکهیاز ا  یداشت... سرگشتگ ی.نگاهش حالت ابهام و سرگشتگافتی

 .رفته و چرا رفته

خواست وقتش را با توقف  یبود.نم میپنج و ن بای.تقرستیبه ساعتش نگر یو ناراحت تیحالت عصبان یبا نوع ایکتز
مورد  ینه... خوشبختانه آنقدر در طرح تابلو یشد...ول یمتوجه م دیلباس تلف کند.مارک شا ضیدر خانه و تعو

شد انتظار داشت که  ی... البته اگر مشدداشته با زهایچ نیبه ا یتوانست توجه یه نمنظرش غرق شده بود ک
و در  تیممکن بود.با عصبان ریغ  بایتقر یآوردن تا کس  ریگ  گرینکات توجه کند.در آن ساعت د لیقب نیمارک به ا

هم به چشمش  یخال یتا کس کی یحت یو آنطرف چرخاند ول نطرفیبه ا ابانیسرش را در خ یدیحال ناام نیع
 .نخورد

 ؟ یگرد  یم یدنبال تاکس-

رنگ نشسته بود.راننده  یآب  یبنتل لیاتومب  کیبود در  یفانیبا تعجب سرش را برگرداند.ت یچندان دور نبود.کتز صدا
 .است  یفانیمتعلق به مادرشوهر ت لیدانست که اتومب یم ایهم پشت فرمان بود.کتز

 .من گذاشت اریرا در اخت لشیاتومب  نیمادر بنجام-

 افتیها و ض یمهمان یایشد.در نور آفتاب اواخر بعدازظهر،دور از دن یحس م یو عذرخواه ،پوزشیفانیت یصدا در
 یها به نظر م افتیاز آن است که در ض  رتریپ یلیو احساس کرد که دوستش خ ستینگر یفانیت ۀبه چهر  ایها،کتز

 یم ماریشد و پوست صورتش زردرنگ و ب یم دهید یفانیاز غم و غصه در اطراف چشمان ت  ییرسد.چروکها
کم کم از چهره   ییبایاکنون آن طراوت و ز  یبود... ول بایبود... هنوز هم ز بایز اریدر دوران مدرسه بس یفانینمود.ت
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توانست نگاه کردن به  یم یمادرش افتاد.به سخت ادیبه  یفانیت دنیبا د ایکتز  گریبست.بار د یاش رخت برم
 .درا تحمل کن یفانیچشمان ت

 .یراهت را عوض کن یخواهم به خاطر من مجبور شو ینم ی.ولیفانیمتشکرم ت-

 .ستیدور ن ادی!... خانه تو زایکتز  یزن یاست که م  یچه حرف نیا-

جوان به نظر  بایتقر گریشد بار د یرنگ که باعث م یخسته و ب یزد... لبخند یحرف،لبخند نیا  یبعد از ادا یفانیت
 دهیزمان مراجعت به خانه فرارس گریبود... و اکنون د ادیاز حد ز  شیب شیبودن برا گرانیانگار در کنار دبرسد. 

مسائل دوروبر خود را به دست  گریشده بود که بار د عثبا  ادیمقدار ز نیبود و هم دهینوش یبود.او مشروب فراوان
 .قرار گرفته و به سر برده بود یتیموقع نیسالها در چن زین ایبسپارد.کتز یفراموش

 .ندارم به خانه بروم الیاکنون خ  ی.ولستیدور ن ادینه... خانه من ز-

 !خوب... چه بهتر یلیخ-

دوست غمخوار در کنار خود دارد.و  کیبه وجود  یمبرم ازیکه ن  دیرس ی.به نظر مدیرس یتنها به نظر م یلیخ یفانیت
 ختنیبه او بدهد.بغضش گرفته بود و اشک در چشمانش جمع شده و آماده فرو ر یتوانست پاسخ منف ینم ایکتز
 .بود

 .خوب متشكرم بسيار

لبخندي زد . به اتومبيل نزديك شد و خود را وادار ساخت كه به چيز هاي ديگر فكر نكند،نميتوانست در برابر  كتزيا
از بابت چه چيز؟ مرگ مادرشدر بيست سال قبل تيفاني گريه كند. اصال نميتوانست و دلش هم نميخواست.گريه  

 ....مي آمد؟ ساب؟... يا به خاطر تيفاني كه از هم اكنون تقريبا مرده به حا

همچنانكه درب عقب اتومبيل را ميگشود و در صندلي مي نشست سعي كرد به هيچيك از اين مسائل فكر  كتزيا
 !ين سعي ميكرد چندان به او بد نگذردنكند . بار داخل اتومبيل رو به راه بود !مادر بنجام

 «. هارلي ... انگار دوباره بوربون مان تمام شده»رو به راننده كرد و گفت :  تيفاني

 بله خانم:»بدون اينكه كوچكترين احساسي در سخنانش وجود داشته باشد ، فقط سري تكان داد و گفت  هارلي

.» 

 .دوباره رو به كتزيا كرد و لبخندي زد تيفاني

 ؟یخوریم نوشابه

 ؟یو بعدا نوشابه بخور یبه خانه برس یکنیتکان و سپس گفت : چرا صبر نم یبه عالمت منف یسر ایکتز

ندارد و سپس  تیاهم  شیموضوع اصال برا نیآن بود که ا  یرا باال انداخت که به معنا شیشانه ها یفانیت
 ایآورد که آ  یو به خاطر م کردی. داشت فکر مستینگر رونینوشابه در دستش بود ، از پنجره به ب وانیهمچنانکه ل

مطمئن  یسه روز در لندن بوده است ول لیکرد که ب  ینه . با خود فکر م ای دیآ  یشام امشب به خانه م یبرا لیب
 .مربوط به هفته قبل بوده است ایاقامت سه روز قرار است در هفته بعد انجام شود   نینبود که ا
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 ا؟یکتز

 ه؟یچ

جلب  یرا به فکر خاص ایتوجه کتز خواستیم یفانیداد . ظاهرا ت هیتک یپهن کرد و به پشت یصندل یخود را رو ایکتز
 .کند

 ؟یتو مرا دوست دار ایآ

شده بود و  جی. او گدیرس یپرسش وحشتزده به نظر م نیهم ضمن طرح ا یفانیخورد . ت کهیسوال  نیاز ا  ایکتز
جن  ای ویسوال خود را تکرار کرد . انگار د یفانی. ت تیا  دهیرو درست نفهم یفانیآمد که سوال ت  نیبه نظرش چن

 «.... کردمیفکر م یگرید شخصمن ... من...متاسفم...داشتم به :»کرده است   ریوجود او را تسخ

انداخت و ناگهان متوجه شد که   ایدست برداشت و نگاهش را به چهره کتز لیبه خارج اتومب نیاز نگرست  یفانیت
 .کندیم هیشده و گر ریسراز ایک از چشمان کتزاش

 !؟یکنیم هی...گر ای... کتز آه

 ....ناراحت نباشستین یزی...چیفیت ستین یزیچ

به آن دو  نهیشان برقرار شد. راننده از آ انیسکوت م یطوالن یرا به دور شانه دوستش انداخت و مدت بازوانش
قابل  ریصبور و غ یخود نشست و آنگاه حالت ی. سپس نگاهش را از آنان برگرفت و سفت و محکم در جاستینگر

نداشت. به  لیبه حضور او در اتومب یهاز ان دو زن توج  کیچیآمد . ه  دیمحتاط در چهره اش پد ارینفوذ و بس
 یبکنند ، به راحت یتوجه یکس  خواهند به ینم یبار آمده بودند که وقت ینطوریکار عادت کرده بودند . ا  نیا

 .رندیبگ دهیناد شیوجودش را در کنار خو

 یدرصندل دیآ  شیشان پ انیم یآنکه صحبت  یحرکت و ب یتمام صبر کرد و در همان حاآلن دو زن ب قهیپنج دق راننده
 ینم قایاز آن دو بود. راننده دق  یکی هیهق هق آرام گر ی، صدا شدیم دهیکه شن  ییعقب نشسته بودند. تنها صدا

 .دیگریاز آنها م  کیدانست کدام

 ؟ مادام

 ؟یهارل بله

 .دیرس یجوان و شاداب به نظر م اریکه جواب راننده را داد ، بس  یفانیت یصدا

 ؟ میرا به کجا ببر نیخواستم بپرسم قار است خانم سنت مارت یم مادام

 .دانمی... نماوه

 یکه لبخند  ینمود و در حال ایبا دستش که درون دستکش بود ، چشمانش را پاک کرد . سپس رو به کتز یفانیت
 «؟یکجا برو  یدار الی....خیراست»: دیزد پرس یبه او م

 ؟یکن  ادهیمرا در آنجا پ یتوانیندرلند بروم. م یبه شر خواستمی...مواهلل
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 ....حتماحتما

از آن دو   یکیخود نشسته بودند .  یعقب آرام سر جا  یروشن شد و به راه افتاد .دو نفر زن در صندل لیاتومب
جلو را با دستان خود  یدر دست داشت و لبه صندل یمشک ریدستکش ج یگریو د یخاکستر یچرم یدستکش ها

:اگر ندیتوانند بگوکه ب  ندهم نداشت یزیشد و ساکت بودند.چ یشان ردوبدل نم انیم یگرفته بودند. کالم
شان  انیکه اگر در م  دندیرس جهینت نیهر دو به ا نیشد.بنابرا یمطرح م زهایچ یلیند،خیبگو یزیچ خواستندیم

 .هر دو بهتر است یسکوت برقرار باشد ، برا

در  لیب ایکه آ  اوردیب ادیبه  توانستینم یصرف شام به خانه اش دعوت کند ول یرا برا ایداشت کتز الیخ یفانیت
را از شرکت به  ییاغلب اوقات کارها  لیآمد. ب  یخوشش نم یفانیاز دوستان ت  لی، ب گرینه. از طرف د ایشهر است 

 ایبرسد  شیراحت به انجام کارها الیشام با خ ازکه بعد    خواستیآوردکه در خانه انجام دهد و دلش م  یخانه م
 شیمجبور باشد بعد از شام ، مثل مجسمه سر جا نکهیاز خانه برود ، نه ا  رونیبه ب شیها نگیتیشرکت در م یبرا

با  یفانیقانون درآمده بود و ت کیدر خانه آنها به صورت  بایروش تقر نیگپ بزند.ا  یفانیو با دوستان ت ندیبنش
« قانون» نیبه ا با علم یراحت شود ول زین ییرا به منزل دعوت کند تا از شر تنها ایکتز  خواستیدلش م یلیآنکه خ

 ینم چکسیشکل بود که ه نیقانون اغلب به ا نیچشم بپوشد. ا ایکه بهتر است از دعوت کردن کتز  دیدیم
! سالها بود که او به انجام اوردیب نهاو را دعوت کرده باشد و به خا  لیشد مگر آنکه ب یبه خانه آنها دعوت م ستیبا
بود که  لیدل نیرا عوض کند... اما موفق نشده بود و به هم لیروش ب نیکرده بود که ا  یو سع دهیکار کوش  نیا
خواست آنها به  ینم لیآمدند چون ب  یبه خانه آنها نم ادیز یفانی. پدر و مادر تکردیم ییقدر احساس تنها نیا

در خواهند  ییشد ، آنها او را ازتنها یصاحب فرزندان ی،وقت لیکه بعد از ازدواج با ب  کردیم کرف یفانی. تندیایآنجا ب
در خانه است  یآمد که وقت  یاصال خوشش نم  لیخواست بچه ها هم دوروبرش بپلکند. ب ینم یحت لیب یآورد . ول

شام  نگلتونیس یبعداظهر در آشپزخانه با نان 5:30بچه ها در ساعت ل،یدل نیبچه ها را بشنود !به هم ی،سر و صدا
هنگام شام خوردن بچه ها در آشپزخانه در کنار آنها باشد ، عمل  یفانیمعتقد بود که اگر ت یو نان خوردندیم

جهت بود که  نیکنند! به هم  یشد که بچه ها احساس ناراحت یکار باعث م  نیانجام داده است. ا  ینامعقوالنه ا
 لیب ایکه آ  کردیبا خود فکر م یفانی. ت کردیصرف م 7:30 ساعتدر  ییشامش را به تنها یفانیت

 یعصبان  اریبه خانه برگردد،بس لیب یوقت دیکه شا  دیشیاند  ینه... ضمنًا م ایم به خانه خواهد آمد شا یبرا امشب
 .باشد

 ا؟یکتز-

 !هان-

کرد. بار   یدر معده اش حس م یمیقبل درد مال قهیدق ستیهم در افکار دردناک خودش غوطه ور بود...از ب ایکتز
 «؟ییگو  ی...چه مهیچ» :دیبفهماند که حواسش به اوست،پرس یفانیبه ت نکهیا  یبرا گرید

 ؟ییآ  یشام به خانه ما نم یچرا امشب برا-

 .به سرش زده باشد یبود که فکر جالب یدخترک کوچک هیشب یفانیحال ت نیا  در

 .توانم ینم ی...متاسفم...ولست؟یموضوع چ یدان ی...من...من...میفیت-
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کار   نیمارک برود. خود را موظف به انجام ا دنیکه به د  دید یخودش را موظف مبکند.  یکار  نیتوانست چن ینم
 ژهی...به وندیمارک را بب دیآرامش فکر حتمًا با  یکرد برا  ی. فکر مدید یکار م  نی...خود را محتاج به انجام ادید یم

پشت سر گذاشته و تحمل کرده است.  افتیرا در ض یاساعات کسل کننده   یکرد امروز به اندازه کاف  یکه حس م
 «.توانم ینم یول میایخواست ب یدلم م یلی... خیفیمتاسفم ت:» گفت   یفانیبه ت گریجهت بار د نیبه هم

 .. اصالً فکرش را هم نکنیبه من ناراحت باش یبه خاطر دادن جواب منف ستی. الزم نستین یاوه... مسئله ا-

رو متوقف  ادهیرا کنار پ لیو اتومب دیندرلند رس یشر ابانیبه خ یحال، هارل . در هماندیرا بوس ایگونه کتز  سپس
 .دندیرا سخت در آغوش کش گریکدیانگار قرار است سالها از هم دور بمانند،   ایو کتز یفانیکرد. ت

 !یمانیپش دهییزا یگریبود و از نظر د اقیاز اشت  یناش یکیاز نظر   دن،یدر آغوش کش نیمعلوم بود که ا کامال

 .زمیخب مواظب خودت باش عز یلیخ -

 .راحت باشد التیخ -

 .به من بزن ی،زنگیهر وقت فرصت کرد -

 .سرش را به عالمت قبول تکان داد یفانیت

 ؟یده یقول م -

 ....حتماً زمیحتمًا عز -

شده است، سپس از  ریدوباره پ یفانیحس کرد که ت ایکردند،کتز  یبا هم ردوبدل م یگریکه لبخند د  همچنان
 لیتکان داد. اتومب یفانیت یبرا یبه حرکت درآمد،دست لیشد. در را بست و در همان حال که اتومب ادهیپ لیاتومب

که از   یتاکس نیصبر کرد و سپس جلو اول یق ایپنج دق ایو از نظر پنهان شد. کتز دیچیو پ دیبه چهارراه اول رس
به راننده آدرس سوهو را داد و  ایچند قدم انطرف تر نگه داشت. کتز یبلند کرد. تاکس یگذشت دست  یم ابانیخ

 یدر همان حال که رو ایبه راه افتاد. کتز یسوار شد و تاکس ایراننده سرش را به عالمت مثبت تکان داد،کتز یوقت
خارج بود از ذهنش  دهید یفانیرا که در چشمان ت یو غم یکرد دلتنگ  یشد،سع یجابه جا م یعقب تاکس  یصندل

 یبرا گرید سکسیو وانیل کی لینشسته و از بار داخل اتومب لیاکنون که در اتومب  یفانیدانست که ت یکند. م
بد است که  یلی... خچارهیسوخت...زن ب یفانیت یدلش برا گریآن است. بار د  دنیو مشغول نوش ختهیخودش ر

 چارهیب قیطر نیپناه ببرد و خود را به ا یمشروباط الکل دنیبه نوش ییبه خصوص که زن باشد... از فرط تنها یکس
 .کند

 کجاست؟  راهنمیآمد! آه...پ  ندرالیمن.... باز هم س یاوه... خدا -

 .را جا گذاشتم راهنتیمارک...واقعًا متاسفم.پ یرا بخور راهنتیغصه پ  ادیکردم ز  یفکر نم -

 که دوباره آمده... مگر نه؟  ندرالستیس نیا...  ندرالیخرم. آه... س یم گرید یکیندارد.  یاشکال -

 .را به تو بدهم گرید راهنیپ کی... فقط آمده ام پول اوریدرن یخب... مسخره باز یلیخ -
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 !د؟یخواه یپول هم م دیممنون مادام...البد رس یلیخ -

 !ستیبه آن ن ینه، احتاج -

 .یدیشکالت نخر -

 .رفت بخرم ادمیعجله داشتم. هنوز هم دارم.  یلینه. خ -

 «.بعد،خداحافظ داریخوب.. تا د»گذاشت. بعد گفت:  زیم یپول رو یمقدار ایکتز

 .را که شروع کرده ام نشانت بدهم یخواستم کار تازه ا ی!... م؟یرو یاهه... کجا م -

 .گریوقت د کی یباشد برا -

 .از آپارتمان خارج شد  و

5 

 .خوشحالم دنتانی. از دنیآه... سالم خانم سنت مارت -

 امده؟یهنوز ن ورثیه ی. آقالیمتشکرم ب -

 ..دییرزرو شده است. بفرما زیم یهنوز نه... ول -

 .مانم یمنتظرش م نهیشوم کینزد نجایمتشکرم. هم -

 .شماست لیهر طور م -

به آنجا  ی. افراد مختلفزدیدر آن موج م تیجمع شهیمشهور آن منطقه بود که هم یاز رستوران ها  یکی،21 کلوب
 نما،یکنندگان س  هیپرطرفدار، ته یها شهیمشهور، هنرپ یکارمندان موسسات بزرگ، مانکنها  لیآمدند از قب  یم

 .رهیناشران نام آور و غ

ادوارد افتاد. فکر کرد   ادیو منتظر شد. به  ستادیا  نهیبود. همانجا کنار شوم امدهیناهار خوردن به آنجا ن یبرا ایکتز
 یفرانسو یبه غذاها شترینه، ادوارد ب دیشیبعد اند ی. ولندیو او را بب دیایب نجایممکن است ادوارد به ا ایآ  که

 .سترالیدر م ایرستوران لوتس است  رد ایاکنون   ادیعالقمند است. لذا به احتمال ز

اگر بچه هار ا   یکن  یفکر م» : دیرا از سمت راست شن یافکار بود، ناگهان زمزمه ا  نیکه مشغول ا  یهمان ضمن در
 «د؟یایببرم، خوششان ب چیبه پام پ

والترز و  نایشد. مار ینم نیگرفت. بهتر از ا  دنیبرگرداند و ناگهان چشمانش درخش یسرش را به آهستگ ایکتز
 کی هیچه خوب شد!... دستما:»  دیشیاند  ایزدند. کتز یکنار هم نشسته بودند و داشتند گپ م  یهالپرن مدل

 «.هم فراهم شد گریقاله دم

 !بود ایبودن کتز زهیم زهیر یایاز مزا  نهمیبودند. ا دهیو هالپر او را ند نایمار
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 ایرفت. کتز یراه م یبه تن داشت و با وقار خاص یآب  یراهنیو پ رهیت یخاکستر یشد. لباس دایپ تیسروکله و بالخره
 .آمد  ایکتز  یدست تکان داد و او هم به سو شیبرا

 !؟یشنگول یلی... انگار امروز ختیسالم و -

 ؟یشنگول ترم. تو چطور شبیشنگولم. الاقل از پر یلیآره... آره... حق با توست. خ -

 !بودم دهیممنون...حالم خوب است. تمام روز را خواب یلیخ -

آن دو   دنیبا د یگشیبروند. گارسون هم یراه گشودند تا به ناهار خور تیجمع انیهر دو برخاستند و از م سپس
 «.طرف نیاز ا  دیی... بفرمادیی! بفرمانی! خانم سنت مارتورثیه یآه ...آقا»گفت:

 یصندل یرو نکهیبعد از ا اینمود. کتز ییکرد راهنما  یمعموالًدر آنجا رزرو م تیکه و  یزیآن دو را به سمت م  و
آشنا بودند.   زیمانکنها ن ی. حتیشگیهم تیآشنا و همان جمع  یبه دوروبرش نمود. همان چهره ها ینشست،نگاه

 .در وارد شده بود زتازه ا یلیپ بیدر گوشه سالن نشسته بود و ب یزیپشت م یتیوارن ب

 ؟یچه کرد شبید نمی... بگو ببای... کتز خوب

 .کردم  یم یباز چیبر-

 .یرسد برنده هم شده ا یبه نظر م-

 .من بودشب برد  شبیبله برنده شدم.اصال د یراستش را بخواه-

 .شنوم یرا م نیخوشحالم که ا-

 .ردیآمد تا سفارش بگ  کیبود کرد. او نزد یبه گارسن که در همان حوال یاشاره ا  سپس

 ...تارتار بزرگ کیاست  کیو  یمر یگفت:دو تا بالد  تیو

 ؟یخور ی... نوشابه منمیکرد و گفت:بب  ایبه کنز یحرفش را قطع و نگاه بعد

 .بس است یمر ینه...نه...همان بالد-

 .اریخوب...پس همانها را که گفتم ب یلیرو به گارسن گفت:خ تیو

گفت   ایبه کنز لیدل نیمجبور بود ساعت دو در دفترش باشد. به هم تیکرد و دور شد.و  یکوتاه  میتعظ گارسن
 .کردند  پر از غذا شد هر دو به سرعت ناهار را صرف زیم یرو نکهیتواند طولش بدهد و بعد از ا ینم ادیز

 ؟یهفته در شهر هست نیآخر ا  التی...تعطای...کنزیه

را با ادوارد  التیتعظ نیکه قبال هم به تو گفته بودم که ا  ستین ادتی مگری...باز فراموشکار شده اتی... وآه
 .هستم

 انمیاز مشتر  یبا بعض دیرفته بود.خوب...من با ادمیآه...درست است...درست است...عجب حواس پرت شده ام!-
 ندارد؟ یزنم.اشکال یدوشنبه به تو زنگ م یبه کوئوگ بروم.ول
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 ..از ناهارت هم متشکرمستیهم عال یلینه...نه...اتفاقا خ-

 .(نمتیب یکرد )پس دوشنبه م  یادآوریهم به او  تیبرخواست و و ایکنز

شد و بعد  ادآوریروز دوشنبه را گرفت و دوباره قرار   شیبرا یتاکس کیکرد.  یرا همراه ایرستوران کنز رونیتا ب تیو
 .دفترش رفت یاو هم به سو  یاز حرکت تاکس

 یدور و بر بو ی.هوادیوز یم یمیمال میبود.نس یو آفتاب یآخر هفته را نزد مارک رفت.آسمان آب  التیتعط ایکنز
کردند.البته فقط مارک   یم یآپارتمان مارک را نقاش  منیداد و در همان زمان او ومارک داشتند اتاق نش یم یزگیپاک

بزند.و  یرا رنگ آب منیاتاق نش  یوارهایشد بود که د آنپرداخت.مارک بر   یبه نظافت اتا م ایکرد و کنز  یم ینقاش
 اتاق هم به رنگ چشمان تو شد!(  نیا  یوارهایگفت:)خوب...ححاال د  ایکار تمام شد خطاب به کنز  یوقت

حرف مارک برگشت و اول به او و بعد به  دنیکردو با شن  یم زیا تمر  منیداشت پنجره اتاق نش ایآن موقع کنز  در
را  وارهایو دور خود گشت تا بهتر بتواند د ستادی.بعد به وسط اتاق رفت و کنار مارک استینگر وارهاید وارهاید

 .کند  یابیکار را ارز  تیفیتماشا و ک

 !من...خوشت آمده؟ یندرالی...سنمیبب-

 .قشنگ شده یلی...فوق العاده است.خستمارکیآه...عال-

 وارهایاز د  دیو تمج فیبه رنگ چشمان توست.شروع به تعر وارهایمن گفتم د نکهیدختره بدجنس!هم یا-
 !باست؟یکه رنگ چشمانت ز  یاعالم کن  میمستق ریغ  یخواست ینطوریا  یعنی.یکرد

 !؟یگر ومکار...باز متلک پراندن را شروع کرد  لهیح یمارکوس وول یآه ...ا-

 میبرو گریکدیغر زدن به   یخوب...خوب...چطور است به جا-

 م؟یریمناسبت بگ نیبه هم یو جشن کوچک رونیب

 به کدام مناسبت؟-

 .منیاتاق نش  یوارهاید ینقاش افتنی انیبه مناسبت پا-

 .(میکجا برو  یدار الی...حاال خمیخوب...باشد.برو یلیو گفت:)خ دیخند ایکنز

 .گنج خودم  رهیگفته باشم به جز  قتریگنج!دق  رهیها...به جز یکینزد نیجا...هم چیه-

 !یهست یواقع وانهید کیآه..مارک...تو -

 .دانم یرا که خودم هم م نیبگو ا یتازه تر زیچ-

شدندکه  یکیاتوبان خارج و وارد جاده بارراندان رفتند.از   رهیجز کینزد وریر ستیکوچک در ا  یا  رهیهم به جز با
قلعه  کیناگهان چشمش به  ایشد.جاده ظاهرا کوره راه رد شدند و کنز یم دهید یکوچک  یهر دو طرفش بوته ها

 .افتاد  عهدر کنار قل ییایفانوس در هیشب یکیو ساختمان بلند و بار یمیقد
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 .اندازد  یانگلستان م13قرن  یها هیدوره شوال ادیاست مارک...آدم را به   ییآه...عجب جا-

را خودم کشف  نجایاست که ا  نیدانم ا یم کهیزیفهمم.تنها چ ینم یکن  یم یرا که سرهم بند یمزخرفات نیمن ا-
 .کردم و متعلق به من بود.حاال متعلق به تو هم هست

بر او گذاشته.سپس  یچه اثر یمیقد هینیآن ا  دنید ندیخواست بب یشد.م رهیخ ایحرفش را قطع کرد و به کنز بعد
متوجه  چکسی...هنوز هیعنی...دیآ  ینم نجایبه ا چکسیقرار دهد ادامه داد:)ه ریتحت تاث شتریرا ب ایآنکه کنز  یبرا

 متعلق به نجایا  نیبناها نشده.بنابرا نیوجود ا

 نجایام را به ا  هیپاوقت ها بوم و سه  یکه چطور است بعض  دیبه فکرم رس روزی...دیما...راست ی...به هردوماست
 ست؟ی.نظرت چدیاز کار درا  یناب زیکنم.فکر کنم چ  هیته نجایدو تابلو از مناظر ا یکیو  اورمیب

 .ستیو شاعرانه ا بایز یکنم جا  ی...فکر میخوب... راستش را بخواه-

 باست،نه؟یز-

 ؟یخواه یخرده نوشابه م کی...نمی...ببیهم هست.ه ییبای.روز زباستیز یلیآره..خ-

و در همان حال دستانش را به اطراف گشود و بعد جواب  دیکش  یقیآسمان گرفت.نفس عم  یسر به سو مارک
 !آسمان به من بده  یکم  کیداد:نه...نه...فقط 

 !؟یشد لسوفیباز زد به سرت و ف-

در  ایز.کتدیآسمان درخش  عیوس یبرق در صحنه  نیشدند و ساعت چهار عصر اول داریکم کم در آسمان پد  ابرها
...جناب یرا داشت به مارک گفن:ه یدیو هر لحظه انتظار بارش باران شد ستینگر یکه به آسمان م  یحال

 یکه چه قدرت  ینیبیبه تو بدهم.م یرا که خواسته بود یتکه آسمان کیاالن است که   نیهم کنمی..فکر ملسوفیف
 .یبرس تیدادم که به آرزو یبیح،ترتیدستور صر کینگذشت که من با  قهیو هنوز پنج دق یدارم.تو آرزو کرد

است   ،بهتریبند یخال ی.کف دستانش را رو به آسمان گرفت و گفت:به جادینشسته بود،از جا پر نیکه بر زم  مارک
 .میشو یآب م  سیوگرنه خ ینیبیکه م  واریطاق آن د ریز میو برو میبدو

و به  دیدرخش یاز اول  دتریشد یان لحظه برق.در همدندیرا نشان داد و هردو به آن سمت دو یواریانگشتش د  با
رعد محو نشده بود که رگبار  یوه نوز صدا دیآسمان به گوش رس  کرانیب یدر گستره  یرعد بیدنبال آن غرش مه

 .گرفت  یدیشد

خاک باران خورده لذت بردند.تا آنکه  یو از بارش باران و بو ستادندیا  میساعت و ن کی ران،حدودیو مهیطاق ن ریز
 .و باالخره بند آمد افتیباران کاهش  زشیکم کم ر

شام درست کرد و خوردند و سپس از مارک  ایمارک برگشتند.کتز یخود را جمع کردند و به خانه  لیوسا بعد
 راه افتاد گرشید یایکرد و به دنبال دن  یخداحافظ

 6 فصل
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 .دیآورد  فیدهم که تشر یاطالع م  مپسونیس ی. االن به آقانیخانم سنت مارت ریصبح به خ-

 متشکرم پت... اوضاع چطور است؟-

 .را بلدند نجایشده اند و فقط هم آدرس ا سندهیکننده. ظاهرًا بعد از تابستان، همه نو  وانهیدرهم و د-

 .فهمم پت یآه... م-

 .سدیبنو یدارد کتاب الیکه خودش هم خ  دیبه پت زد و به ذهنش رس یلبخند ایکتز

بود همسن و سال ادوارد.  یمرد مپسونیس یکرد. آقا  ییراهنما مپسونیس یرا به دفتر آقا ایبعد پت کتز یلحظات
سالم »رفت:  ایشده بود. او لبخند بر لب به استقبال کتز یاش فلفل نمک  قهیشق یوسط سرش طاس بود و موها

 «؟ی... چطورایکتز

 .مپسونیس یمتشکرم آقا-

 اوضاع روبه راه است؟-

 .گذرد  ی. مستی... بد نیا-

 دعوتت کردم،هان؟ نجایبا عجله به ا نقدریکه چرا ا  یخوب...البد تعجب کرد-

 د؟یخواه یم یچه جور کتاب ندفعهیه؟ایبله،تعجب کردم.خوب موضوع چ دیراستش را بخواه-

 .کند  یخرده فرق م کیدفع موضوع  نیواهلل...ا-

 !سم؟یدرباره دراکوال و خانواده اش بنو یکتاب  دیاچطور؟...البد ب-

 «.است  یگریکار من با تو کار د  ستیدر کار ن یاصال کتاب  نباری...نه...اایآه...نه کتز»و گفت: دیخند ونیمیس یآقا

 «؟یچه جور کار»:دیمتعجب پرس ایکتز

 .یمصاحبه انجام ده کیخواهم  یم یسیبنو یخواهم کتاب یبار نم نیراستش...ا-

 ؟یمصاحبه؟!...با ک-

جواب سوالت را  نکهیآهان...قبل از ا»روشن کرد و گفت: یگاریاش جابه جا شد.س  یصندل یرو ونیمیس یآقا
 «.نمیبچ یمقدمه کوتاه دیبدهم با

 !دینیخوب...بچ-

 د؟یآ  ی....اسم لوکاس جانز به نظرت آشنا نمنمیبب-

 لوکاس...لوکاس جانز...نه...چطور مگر؟-

 6چندسال قبل به جرم سرقت مسلحانه  نشخصی... اایکتز  نیشخص است.بب نیخوب مصاحبه هم مربوط به هم-
 لیتشک یبه نام سازمان کارگر یاست.در زنددان سازمان  یآدم زرنگ  یمحبوس بود.ول نیسال در زندان سن کوئت
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 نیو مشکالت شان با ا انیزندان حقوقراه انداخت و مرتبا از  یادیز یکرد.سروصدا  یداد و آن را با دقت سازمانده
کرد   یادامه داد و سع  شیتهایو آن حرف زد.بعد هم که عفو مشروط به او خورد و از زندان در آمد، باز به فعال

 یمطرح کند.حت یرا در هر محفل شانیروح ازیمشکالتشان و ن دیآ  یوارد م نیرا که در زندان به محبوس یفشارها
ن نوشت و کتابش خوب هم فروش   ایزندان یمورد،در مورد حقوق قانون نیدر هم یهم کتاب شیدو سال ب یکی

است که با   نینوشته.مهمتر از همه ا یگفت:مطالب جالب و با ارزش  دیرفت.من ان کتاب را خوانده ام.انصافا با
به زندان  رهدوبا تهایفعال نیکه راه انداخته عفو مشروط به او خورد و ممکن است به خاطر ا  ییسروصدا نهمهیا

 .برگردد

ت 4در آن سرق»:دیپرس ونیمیموضوع عالقمند شده بود.لذا از س نیانتظار داشت به ا  ونیمیهمانطور که س ایکتز
 «را هم کشته بود؟ یمسلحانه کس

 یتوانست دکترا یکرده و بعد از آزاد  لیرا در زندان تکم التشیتحص شتریسال دارد.ب 30نه...مطمئنا نه...ضمنا او -
 .ردیبگ یانشناسرو 

 خوب...حاال مگه تو دردسر افتاده؟-

 یکه او را مشغول کرده،همان طرفدار  یزیگردد.تنها چ  ینم زهایچ نجوریو ا یدوروبر سرقت و خالفکار گرینه...او د-
 گرشیاندازد.تازه...کتاب د  یاو را به دردسر م  یخودش به شکل نیاست و به نظر من هم  انیو دفاع از حقوق زندان

پرده تر و  یب یاست منتها کم  شیتوان گفت:جلد دوم کتاب قبل یداردمنتشر کند که در واقع م الیا هم خر 
 .مستندتر

 ست؟یچپ انیم نیمن در ا فهیخوب...حاال وظ-

گل   یلیکه خ  ینوشته بود یپ یس یس یدر م انیباشد...پارسال دو تا مقاله درباره شورش زندان ادتیاگر -
 ...یدار وایش یتوانا و نثر یقلم دمیکرد.واقعا هم جالب بود و من از خواندنش لذت بردم و فهم

 !دیده یمرا خجالت م یلیخ دی...دارمپونیس یمتشکرم آقا-

و  رمیگ  یزا م شیرادهایدر کارت باشد،بالفاصله ا ی.اگز اشکال/یشناس یکنم.مرا که م  ی...نه...مجامله نماینه کتز-
مقاالت سابقه  نگونهیا  هیکنم.به هر حال فکر کردم چون در ته  یدهم.پس مطمئن باش تعارف نم یتذکر م

داغ  یاز سوژه ها  یکی...االن ایکتز  یدان ی.مییهم برآ یکی نیاز پس ا  یتوان یم یگریاز هر کس د  ،بهتریدار
فرصت استفاده کردو تا تنور داغ است،نان  نیاز ا  دیاست.با  شیو کتابها تهایلوکاس جانز و فعال نیروز،موضوع هم

 ...را چسباند

 انیکه من درباره شورش زندان  ییزهایکنم...اما آن چ  یکه حرفتان را قطع م  دیبخش ی...البته ممپونیس یآقا  یول-
آنچه   یمصاحبه نکرده ام.در ثان یدر حد گزارش بود.من تا حاال با کس یزینوشتم،مصاحبه نبود.چ یپ یس یس یم

راجع به آنجا ندارم..من  یو من اطالعات استیفرنیالدرباره ک یکی نیا  یبود،ول یپ یس یس یمن نوشتم راجع به مکه 
 .دانند یم گرانیآنجا خبر دارم که د  یزندانها ستمیهم همانقدر از س

است و   یکیو در هر جا که باشند،اصولشان  یها به هر شکل ستمی.اوال سیریگ  یسخت م یلی...خزیعز  یایکتز-
 .با هم ندارند یتفاوت
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خواهم درباره لوکاس جانز با خود او مصاحبه  ی.میسیبنو یزیچ ایکالفرن  یهایخواهم تو درباره زندان یمن که نم ایثان
 .یکار کن  یدوم یرو دیدو موضوع جداگانه است و تو فقط با نهای.ایکن

 است؟  یچه جور آدم-

را نشان  زیمالند که هم باز است و همه چ یم یمثل کتاب نکهیو مهمتر ا هیبن ی...خوش سروزبان...قوبیعج  یآدم-
ندارند  یزیترسند چون چ ینم زیچ چیاست که از ه  ییدهد!از آن آدمها یرا نشان نم یزیدهد و هم بسته و چ یم

 .که از دست بدهند

 .از دست دادن دارد  یبرا یزیچ یهر کس-

از دست   یبرا یزی.او واقعا چستندین نجوریها ا یبعض یول یکن  یم سهیقا...تو همه را با خودت مزیعز  یاینه کتز-
 .دادن ندارد.چون آنچه را که داشته قبال از دست داده

 ست؟یمنظورتان چ-

تصادف کرد و کشته شد.راننده هم فرار کرد.زنش هم  لیشدن او زن و بچه داشت.بچه با اتومب یقبل از زندان-
 یکه افراد مختلف نظرات متفاوت  دید ی،خواهیکن  قیکرد.اگر درباره اش تحق  یودکشلوکاس خ یدوسال قبل از آزاد

را سرد و خشن  یو گرید یدانند و عده ا یم ربانو مه یاو را پرحرارت دوست داشتن  یکنند.عده   یدرباره اش ابراز م
 ی.در هر حال آدمیدو دسته راجع به جانز صحبت کن نیاز ا  کیدارد که با کدام نیبه ا ینامند.بستگ یم یوحش

 .ستیاز باطنش با خبر ن  یدر واقع کس یشناسندش ول یم یکنند به خوب  یاست که همه فکر م

 .دیدان یدرباره اش م یزهایزسد شما چ یبه نظر م یول-

مصاحبه  نینم اگر اک  یمرد مرا جلب کرده است.گمان م نیا  یو کارها تیاست که شخص  لیبه آن دل نیخوب...ا-
دارد.عده  یسخنران کی کاگویدر ش ندهیخواهد آمد!جانز هفته آ ریمشاه فیبعد از چاپ نامت در رد یرا انجام بده

 یاز آن حداکثر استفاده را برا  یتوان یم هفرصت است ک نیبهتر نیکنم ا  یکنند.فکر م  یدر آن شرکت م یادیز ی
کتعابش را هم با   نیاول  یکارت را شروع کن  یو راحت تر بتوان یاو را بهتر بشناس  نکهیا  ی.برایات ببر  ندهیشهرت آ

 دی.به خصوص باستیسخت ن یکن  یخودم آورده ام.آن ر ببر و بخوان.مطمئن باش آنقدرها هم که فکر م
 .مصاحبه هم شهرت خود توست نیا  امدیپ نیچون مهمتر است.و اول یریرا در نظر بگ شیامدهایپ

 !دیشد یخوانم.راض یکتاب را م  نی...من امشب امپونیس خوب یلیخ-

آه....خوب است »زد و گفت: یلبخند دیکش  یبه راحت یرا قانع کند نفس ایککه بالخره توانسته بود کتز  مپونیس
 «و نظرت را بگو.خوب؟ ریرا بخوان و فردا با من تماس بگ نی.امشب استی...عالایکتز

 .ایخداحافظ کتز-دهم.خداحافظ. یباشد.فردا به شما خبر م--

خارج شد.عجله داشت که به موقع به قرارش با ادواردو برسد.قرار بود باهم ناهار بخورند.به  مپونیاز دفتر س  ایکتز
 .آمدند و به رستوران الکاراول رفتند  رونیبا هم ب یفنجان چا کی دنیدفتر ادواردو رفت و پس از نوش
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 ایادواردو موافق نبود که کتز  یکرد.ول  فیادواردو تعر  یرا برا نیهابیف یو صحبتها مپونیبا س دارشید انیجر ایکتز
 یبه نظر من بهتر است فقط به همان مقاله نوشتن اکتفا کن»انجام دهد و گفت:  یفرد نیبا چن یمصاحبه ا نیچن

 یکار تو نم  یفعل نهیاش هم با زم  نهیو زم ستین ی.کار دلچسبینرو زهایچ نجوریخط مصاحبه کردن و ا یو تو
 «.خواند

 ؟یچرا با انجام مصاحبه مخالف-

بدجنس...اعتماد ندارم.او فقط منافع خودش  مپسونیس نی...اکهیمرت نی...من به ایخوب...راستش را بخواه -
کار زده فقط با در   نیتو به ا قیتشو یهم که برا یببرد.هر حرف دهیتو فا قیخواهد از طر یو م ردیگ  یرا در نظر م

 ؟یدینظر گرفتن منافع خودش بود نه منافع تو.حاال فهم

ممکن  مپسونی.البته سستیمورد درست ن نیکند و نظرش در ا  یکردم که ادواردو اشتباه م  یحس م ایکتز  یول
 یبود.ول ایبه فکر حفظ منافع کتز یهم کم دینباشد.شا ایو اصال در فکر کتزز شدیندیبود فقط به منافع خودش ب

کرده   دایپ لیهم به انجام دادن آن تما یمصاحبه )که حاال اندک نیرد انجالم دادن ا یفکر م ایبه هر حال کتز
 .اش موثر واقع خواهد شد  یشغل ندهیبود.(واقعا در آ؛

کار   نیا  یخواه ی...حاال منمیبب»:دیپرس ایشدند.ادواردواز کتز یتاکس کیآمدند و سوار   رونیاز رستوران ب  باالخره
 «؟یرا بکن

 کدام کار را؟-

 زد؟ یحرفش را م مپسونیکه س  یمصاحبه...مصاحبه ا نیهم-

 .کنم  یخرده راجع به آن فکر م کیدانم...امشب  ینم-

کار از   یوقت دیکن.شا  نیموضوع راغ سبک سنگ یریبگ میو بعد تصم یدرباره اش فکر کن قایو دق یلیبهتر است خ-
بهتر است  یول یهم نپرداز دی...الببته شایدر برابر آن بپرداز ینیسنگ یبها یکار گذشت و مصاحبه را انجام داد

 .یدار اریدر اخت یین چه فزصتهای.حداقل آماده و مراقب باش و ببیموضوع فکر کنن نیخوب به ا

داشته باشد  میبرا یاست عواقب نامطبوع  د،ممکنیآ  یم شیپ میکه برا  ییتهایفرصتها و موقع نیا  یکن  یفکر م-
 ادواردو؟

که االن به تو کردم   یحیاست که با وجود همه نصا  نیدونم ا یکه م  یزیدونم.تنها چ ی...واقعا نمایدانم کتز ینم-
مثال  نیهم با ا دیدانم...شا ی.اصال نمیکن  یککار را م  نیات دارمباالخره ا  هیکه از روح  یو با توجه به شناخت

 .شده ام جیکنم.خود هم پاک گ  یدارم کارها را برتر م حمینصا

که ممکن است من مجبور به   ریرا هم در نظر بگ نیا  یراحت باشد.ول التیشود ادوارد.خ ینه...کارها خراب نم-
 !مصاحبه باشم نیانجام دادن ا

 مپسون؟یبرابر س ؟دری...اجبار؟...اجبار در برابر کمجبور؟

 ..بلکه در برابر خودمسونمپینه...نه در قبال س-
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 .یزنیحرف را م نیدانستم که آخرش هم یدانستم...از اول هم م یم-

هردوشان را پرداخت و به دفترش  ی هیشد و کرا ادهیحرف به راننده گفت نگهدارد و پ نیبعد از گفتن ا ادوارد
 .به اپارتمان خود مراجعت کرد یهم با تاکس ایبازگشت و کتز

 یساعت تا شروع سخنران کیشد، ادهیپ مایدر فرودگاه از هواپ یرفت.وقت کاگویبه ش مایبا هواپ ایبعد،کتز ی هفته
 .اجاره کرده بود  ویشور درا ی اچهیدر کیدربست نزد یآپارتمان  ایکتز  یبرا مپسونیلوکاس جانز فرصت داشت.س

با خود به تفکر  ایزد تا او را به آپارتمانش برساند،کتز یرا دور م اچهیدر ایحامل کتز یکه تاکس  یحال در
در حد توانش  هیقض نیدانست ا ینم یبود.ول رفتهیقدم را برداشته و انجام دادن مصاحبه را پذ نیپرداخت.اول

نوشتن،با  لریبه نام مستعار ک.س.م الهنشستن و مق ریتحر نیتفائت پشت ماش دیشیاند  ینه.با خود م ایهست 
دانست که او تحت دو نام مستعار در  یو اسمان است.مارک نم نیدودر رو با طرف،مانند تفائت زم یمصاحبه 

 شیداد و ب یم تیاش اهم  ینقاش هیکرد.او فقط به سه پا  ی.البته مورد مارک فرق مسدینو یمطبوعات مقاله م
 یتیاش با خبر بود،باز هم اهم  یمطبوعات تیشناخت و از فعال یرا م ایهم کتز اگر. دیگنج  یدر فکرش نم یزیاز آن چ

سر به سر  یبلند بخندد و کم یبود که با صدا نیکرد،ا  یموضوع م نیکه بعد از اطالع از ا  یداد.تنها کار یبه آن نم
فرق داشته باشد.ممکن  کلوکاس جانز ممکن بود با مار  کنینداشت.ل یتیدر نظرش اهم هیکل قض  یبگذارد ول ایکتز

 .به نفع خودش سوء استفاده کند ایکتزکند از اشتهار    یبود سع

 یتاکس هی.کرازدیبر رونیاز آن ب  ندیافکار ناخوشا  نیداد تا بلکه ا یو سرش را تکان ستادیدر برابر آپارتمان ا یتاکس
بود که چشم  میعظ  یمجتمع مسکون کیرا پرداخت و به طرف مقصد به راه افتاد.آپارتمانش در طبقه نوزدهم 

 یخورده بود و نور را منعکس م قلیبزرگ آن پهن بود،ص یکه در راهرو  یداشت.پارکت اچهیبه در یانداز جالب
سرش لوستر  یکرد.باال  یم جادیا  یخاص نیو طن دیچیپ یدر راهرو م شیپا یرفت صدا یآنها راه م  یرو یکرد.وقت

خاک  یکه ورقه ا  دشیم دهید انویپ کیبزرگ  کلیگلکان ه  نییبود.در پا زانیاز سقف آو  یچند شاخه ا ستالیکر
 منیهال به اتاق نش نیکرده بودند.ا  یکار  نهییرا آ شیوارهایشد که تمام د یطوالن یهال ردآن نشسته بود.وا  یرو

 .بود ختهیهم دو سه لوستر از سقف آو نجای.در اشدیم یمنته

 ادیرا به  ایمالفه کتز ریآنها از ز  میجس کلیبودند و ه دهیکش  یدیسف یاثاث اتاق مالفه ها  یآپارتمان شد.رو  وارد
 یاتاق به آن اتاق م  نیاز ا  یحال با سرگرم نیاداخت.با تعجب،و در ع  دید یم ابانیکه هرروز در خ  یچاق یادمها

 ییبایز یانداخت.صحنه   رونیبه ب ینگاه شهیش.از پشت دیرس یهم بر لب داشت.به پنجره ا یرفت ولبخند
 ،امواجیمیمال میبا وزش نس یداشت و گاهگاه ینور آفتاب درخشش فوق العاده ا ریدر ز ویشور درا ی اچهیبود.در
خورد.به فکرش  یرنگارنگ به چشم م یبا بادبان ها یکوچک  یقهایاچه،قایدر یشد.رو یم جادیآن ا  یبر رو یکوچک

 ادشیبه  یاشد ولب زیدل انگ یصحنه ها نیشاهد ا کیقدم بزند و از نزد اچهیو در کنار در برودکه بهتر است   دیرس
و باطنا چه  رسدیبه نظر م یبود که بفهمد لوکاس جانز ظاهرا چه ور آدم نیا  نشانیکار دارد که مهمتر  یلیآمد که خ

 .دارد یتیشخص

بودند،خوشش آمده بود چون از  یاز لطافت ادب  یآن که عار  یهایکتاب جانز را خوانده بود و از جمله پرداز  ایکتز
شده او  یبیکرده بود به هر ترت  یسع مپسونیحس کرد که صادقانه نوشته شده است.س شدیدرون جمالت آن م

مصاحبه  نیشده او را از انجام دادن ا وربود،هرط دهیمصاحبه کند.ادوارد هم کوش نیرا وادار به انجام دادن ا
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که از او بدش   کردیمشده بود!و فکر  یدو نفر،از دست لوکاس جانز عصبان نیمنصرف سازد.به خاطر رفتار متناقض ا
 .سپرد یاحساس نفرت را به دست فراموش  نیخواند،کم کم ا یهمچنان که کتاب جانز را م ی.ولدیا  یم

جمالت کتاب،آشکار بود که جانز  یگرفته بود.از ورا  شیدر پ ینیریهم گذاشتن کلمات روش ش یپهلو یبرا جانز
خشک و کسل کننده  کیرتاسر کتاب با جمالت کالسدارد.البته س یخود قدرت شگرف یاحساسات درون  انیب یبرا

 .هم در نوشتن آن به کار رفته بود یشوخ طبع ینوشته نشده بود بلکه نوع

 کیبا  یخالف و در زندان گذرانده،اکنون بتواند کتاب یرا در کارها یکه عمر  یمرد دید یبود که م بیعج  ایکتز  یبرا
 انیرا که م ی.جا به جا و به صورت پراکنده،آداب و رسوم خاصسدیو جذاب بنو بایز نقدریرا ا رایو گ یموضوع قو

معمول است،در کتاب به  انیزندان نیآنجا در ب  یندانهاکه در ز   یاست،به خصوص آداب  جیها را ییایفرنیاغلب کال
اننده شد.با خواندن کتاب،خو  یلوکاس جانز احساس م یهایشوخ یاز آنها،مزه   کیخورد.و درون هر یچشم م
 گریاز بدو تولد،ظاهرا د  یو ییابتدا  تیمختلف.البته شخص یزهایاست از چ  یا  زهیکه لوکاس جانز آم  کردیحس م

 دیکتاب عا  یدر او وجود نداشت.بلکه آنچه که از مطالعه 

مي شد، شخصيتي بود كه در خالل زندگي پر نشيب و فرازش در او پديد آمده بود و ظاهرًا خود لوكاس  خواننده
 .جانز به اين تركيب عجيب شخصيتي كه در نهادش شكل گرفته بود ، احترام مي گذاشت

ربوط مي حق با سيمپسون بود.موضوع اين كتاب به طور غيرمستقيم تا حدي به من هم م»با خود انديشيد: كتزيا
شود. هر نوع پيوستگي و وابستگي )حتي ناهار خوردن منظم و دائمي در الگره نويي( مي تواند يك زندان محسوب 

 «.شود

بعد از اتمام كتاب، تصوير روشن تري از لوكاس جانز در ذهنش شكل گرفته بود. قبل از مطالعه كتاب، هر  اكنون
چاق و قد كوتاه با دستاني پر مو و قوي ،چهر ه اي زشت و  وقت مي خواست جانز را در ذهن مجسم كند، مردي

كلمات ركيك از دهانش در مي آيد در   غالباً زننده كه شرارت و تبهكاري از آن مي بارد، و صدايي بم و خشن كه  
تصورش پديد مي آمد، ولي حاال فكر مي كرد كه او چشماني ريز و گرد ، دستاني مرتعش ، شانه هاي فرو افتاده ، 

كمي برآمده و سري طاس با موهاي كم پشت در عقب سرش دارد. حس مي كرد كه او را مي شناسد ولي دليل ش
. اغلب اوقات ضمن خواندن كتاب، كتزيا مي توانست او را در ذهن مجسم كند كه بوداين احساس بر او پوشيده 

ش جان به او سپرده اند تا پشت تريبون سخنراني در حال حرف زدن است و شنوندگان مسحورش شده اند و گو
 .كلمه اي از سخنانش را نشنيده نگذارند

*** 

كتزيا وارد جلسه سخنراني شد، هنوز لوكاس جانز پشت تريبون نيامده بود . مردي درشت اندام داشت ذهن   وقتي
ار است حاضران را براي آمدن جانز و شروع سخنراني آماده مي كرد. از حرف هاي آن مردك مي شد فهميد كه قر 

) از ساعتي پنج سنت در جاهاي تمزدهاجانز درباره مشكالت و مسائل اتحاديه كارگري در زندان ها،كاهش دس
پست،تا ساعتي بيست و پنج سنت در مؤسسات آبرومندتر (، حرفه هاي بي فايده اي كه در زندان ها به محبوسين 

د داشته باشد آتش هيجان را در درون حاضران آموخته مي شد و غيره سخنراني كند. مرد غول پيكر بي آنكه قص
 .و روان موضوع سخنراني جانز را به اطالع آنان رساند دهشعله ور سازد ، با جمالتي سا
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به چهره مرد نگريست. صدايش گرفته و آرام و معذلك نيرومند بود و با همان صدا بود كه درباره ترس و  كتزيا
ي زد و بر حضار به خصوص كتزيا اثر عميقي مي گذاشت. عجيب بود بيمي كه در زندان ها وجود داشت حرف م

اين هم از ريزه كاري هاي مجلس   ايدكه قبل از شروع سخنراني جانز، اين مرد براي حاضران حرف بزند. ولي ش
سخنراني بود كه شخصي آتشين مزاج همچون جانز را بعد از مردي ماليم و آرام مثل اين يكي قرار داده بودند. 

زيا آنقدر تحت تأثير اين مرد و سخنانش قرار گرفته بود كه فراموش كرد طبق عادت هميشگي اش نگاهي به كت
 .پي ببرد. كامالً تحت تأثير حاالت سخنران قرار گرفته بود شانجمعيت بيندازد تا به كنه ضمير 

نكات كوتاهي درباره سخنگو  وقتي به خود آمد ، فورًا از داخل كيفش دفتر يادداشت كوچكي بيرون كشيد و كتزيا
ثبت كرد و بعد نگاهي كلي به حضار انداخت. در ميان جمعيت ، سه تن از سياهپوستان راديكال و دو نفر از رهبران 

كرد. تعداد زن ها خيلي كم بود. حتي يك وكيل جنايي   دهاتحاديه كارگري را كه قبالً با جانز همكاري داشتند مشاه
مي شد و كتزيا همينكه چشمش به او افتاد، شناخت زيرا اين وكيل غالبًا با مطبوعات هم در ميان حاضران ديده 

 سر و كار داشت. همه اعضاي اين جلسه اغلب دست اندركار اينگونه فعاليت ها بودند و در ساماندهي

 .در زندانها دست داشتند التیتشک

کرد.   رتیداد، از وجود آن اجتماع بزرگ ح یسخنگو گوش م یو به حرفها ستینگر یحاضران م ۀبه چهر  همچنانکه
 یصدا ایصحبت کردن  یپچ پچ و در گوش یحت ییصدا چیساکت و آرام بود. ه یبیبه شکل عج یسالن سخنران
 یب ییداخل سالن، مجسمه ها یهای. انگار بر صندلدیرس یهم به گوش نم گاریو روشن کردن س تیفندک و کبر

زد دوخته شده بود. قبالً فکر  یحرف م بونیصحنه پشت تر یکه رو  یمرد چشمها فقط به ۀجان نشسته اند. هم
لوکاس جانز دشوار خواهد بود.حاال  یبرا ت،یقرار دادن جمع ریکارو تحت تأث  ۀآن مرد، ادام  یکرده بود که با سخنران

کرد که حدسش درست بوده و لوکاس   یدادند، حس م یآن مرد نشان م  یفهاکه حاضران به حر   یتوجه دنیبا د
 .خود جلب کند یرا به حرفها تیتواند جمع ینم یجانز به آسان

و چشمان  اهیس یبه پدرش شباهت دارد. موها یبار حس کرد که او تا حد نیو ا ستیبه سخنگو نگر گریبار د ایکتز
کرد و   یرفتار م ید. سخنگو طورکر   یم خکوبیخود م یشد، او را بر جا یدوخته م یبه کس یکه وقت  نیسبز وآتش
 شیشناسد. چشمها یو صاحبان آنها را م تآشناس  شیآن چشمها برا  ۀزد که انگار نگاه هم یحرف م یبه گونه ا

و نگاه  دیکش  یطول نم ادیشدن و زل زدن ز رهیخ نیا  یماند ول یثابت م  یبر کس یکرد. گاه  یحضار حرکت م یرو
حرکتها و  نیهم انیثابت بماند و در م  یگریشخص د یرو گریپرداخت تا بار د یسخنگو دوباره به حرکت م نیآتش

 .دوخته شد ایبه نگاه کتز اهشتوقفها بود که ناگهان نگ

مانند  ایشده است، کتز رهیخ یکه او هم به و  افتیکه ناگهان به خود آمد و در  ستینگر یداشت سخنگو را م ایکتز
 نیکرد قدرت کوچکتر  یشد. حس م ریاس  یو نیو بند چشمان آتش دیق مار شود، در ینگاهها ریکه اس  یگنجشگ

برداشت و دوباره به حرکت  ایکتز  یاز رو  راچون آن مرد چشمان خود  دیطول نکش ادیحالت ز نیندارد. اما ا یحرکت
 .را ادامه داد شیدرآورد و حرفها

بچسبانند و به  وارید کیو او را از پشت به  رندیاش را بگ  قهیبود که  یداشت. مثل کس یبیاحساس عج  ایکتز
 تیو فشار دهند. ناگهان در آن سالن پرجمع رندیرا هم محکم در دست بگ شیبفشرند و در همان حال، گلو وارید

سخنگو  یبود که چرا سخنران تعجبو م ستیدوروبرش نگر تیبه جمع یحس کرد که گرمش شده است. به آهستگ
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 نیا  دیکه شا  دیزد. به نظرش رس یساعت بود که آن مرد داشت حرف م مین باً یاست. تقر  دهیطول کش نهمهیا
 .حاضران حرف بزند یبرا شتریبماند و ب بونیاز موعد مقرر بر صحنه و پشت تر  شیدارد که ب لیم یلیسخنگو خ

 یپ یزیچ نیتا آن موقع به چن نکهیاو روشن کرد. از ا  یرا برا زیو همه چ دیدرخش ایدر مغز کتز یجرقه ا ناگهان
 ایکه کتز  یشد به طور ادتریممکن بود، فشار خنده ز ریغ  دنینبرده بود، خنده اش گرفت و چون در آنجا خند

که   یخود را گرفت. و باز به موضوع یجلوهر طور بود  یاست منفجر شود. ول  کیاحساس کرد از فرط خنده نزد
داشت  بونیصحنه و پشت تر یکه رو  ینبود. مرد یاصل  یسخنران یامقدمه بر  کی نی: ادیشیکشف کرده بود اند

 .نگاهها به او دوخته شده بود، خود لوکاس جانز بود ۀزد و هم یحرف م

 8فصل

 قهوه؟ ای دیخور یم یچا-

 «لطفاً  یچا»به لوکاس جانز زد و گفت:  یلبخند ایکتز

 .بگ هم به دستش داد یت کیگذاشت و   ایکتز  یرا پر از آبجوش کرد. جلو یهم فنجان جانز

در آنها  مهیکه تا ن  یکاغذ  ی. فنجانهاندیآ  یاو م  دنیداد که دوستانش اغلب به د یاقامتگاه جانز نشان م  تیسوئ
و  ینیمملو از پوست بادام زم یهایگاریرسیخورده، ز مین یهاینیریش زیشد تکه ها و خرده ر یم دهیقهوه د ای یچا

چندان بزرگ نبود  تیهتل بود. سوئ کی هیشب باً یخورد. تقر یاتاق به چشم م  ۀر گوشهم د بایبار ز کی. گاریته س
که جانز چند وقت در آنجا   دیشد فهم یآن اتاق نم  ۀکرد. از مطالع  یم شیو آسا یآدم در آن احساس راحت  یول

کند. به نظر   یفردا آنجا را ترک م نیهم ایماند  یهم آنجا م گریسال د کیاو تا   ایشد گفت که آ ینم یبوده. حت
چشمانش  زیانگ  رتیتنش و برق ح یدر آن اتاق متعلق به شخص لوکاس جانز باشد. ظاهراً لباسها یزیچ دیرس ینم

 .بودند یو ییداده بود تنها دارا ایکه به کتز  یبگ یو ت

 .آورند  یمرا از همانجا م یزنگ بزنم.غذا نییآشپزخانه در طبقه پا  د،بهیبخور یزیچ دیخواه یاگر م-

 یلیتان خ شبید یسخنران یندارم... راست لیم یزیو چ ستمیجانز... چندان گرسنه ن یآقا  دیراستش را بخواه-
 یبی.شما استعداد عجدیزد یصحنه حرف م یراحت رو یلیقرار گرفتم.خ ریتحت تاث یلیبود و من خ جیجالب و مه

تبحر  یلیمردم خ یبرا دهیچیپ وضوعاتان دادن و سهل الفهم کردن ماست که در ساده نش  نی... منظورم ادیدار
 .دیدار

... من دیدان یحاصل شده باشد.م میبرا ادیز نیتمر جهیتبحر،در نت نیکنم ا  یمتشکرم... نظر لطفتان است.فکر م-
 است؟  ییاصالح زندان از نظر شما سوژه نو  ایکرده ام.آ  یسخنران یاریبس یگروهها  یبرا

در گرفته بود  یپ یس یس یم یکه در زندانها  یی.پارسال خودم دو مقاله درباره شورشهاستینو ن ینه... نو-
 .است  یوحشتناک زینوشتم.چ

خود اصالحات  یآمد.درباره موضوع اصالحات،نکته اصل  ادمی!...آه...آه... ؟یپ یس یس یم یشورش در زندانها-
که اکنون در   یصورت نیشدن)البته به ا یاست که مجازات زندان  نیمسئله،ا نی.به نظر من،تنها راه حل استین

اکنون   گریندارد.من و چند نفر د ییکارآ  گریمجازات،د یروشها لیقب نیاست(لغو شود.ا  گرانیذهن من و شما و د
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بروم و نظراتم  دیبه کاخ سف یئتیدارم راس ه الی.خمیکن  یزندان کار م یبه نام استمهال بنا یطرح یبر رو میدار
 .را ارائه دهم

 د؟یهست کاگویوقت است که در ش یلیخ-

در  یشود.وقت یمن محسوب م یتهایفعال یبرا یدفتر مرکز ینوع کاگویتوان گفت که ش ینه... هفت ماه است.م-
 یهم در کنارش م یگرید یدهم.کارها یرا م یجلسات سخنران بیکنم و ترت  یاز هتل کار م  رونیهستم،ب کاگویش

کتاب را آماده سازم.بعد   یکردم تا طرح کل  یماه خودم را زندان کیجا نوشته ام. نیرا در هم دمیکنم.مثال کتاب جد
 .نوشتم و تمامش کردم مایمتن کتاب را در هواپ هیو آنور بردم و بق نوریهم دستنوشته ام را با خودم به ا

 د؟یکن  یسفر م ادیز-

 یکنم که برا  یگردم.احساس م  یبرم نجایدست بدهد،به ا یهر وقت که فرصت یبله... اغلب اوقات در سفرم.ول-
 .من بهتر است یبرا یگرید یاز هر جا  نجایافتن،ایاستراحت کردن و آرامش 

 یبود که نم یرود.ظاهرا از آن جمله افراد یدر لوکاس جانز وجود نداشت که نشان دهد اغلب به سفر م زیچ چیه
شد حس کرد که در درونش  یم یداشت ول یمیو رفتار آرام و مال افهیق نکهینند.با او چگونه توقف ک یدانند ک

کرد   ینم یحرکت چیبزند،کامال آرام بود،ه فحر  یخواست با کس یم ینهفته است.وقت یمحرکه فوق العاده ا یروین
حالت،شباهت به حالت جانور  نیآمد که ا  یم نیچن ایبه نظر کتز یشد.ول یم رهیو به چشمان طرف صحبتش خ

بعد  یکند و لحظه ا  یشکار م یبر رو دنیکشد و خود را آماده پر  یم قیعم  یند،نفسینش یدارد که آرام م یدرنده ا
 یکند و م  ینم یکرد که جانز در حضور او چندان احساس راحت  یحس م ای.کتزردیگ  یمشکار را در چنگال خود 
در نگاهش مشاهد  زیبود،اکنون ن دهیدر چشمان او د شبید ایکه کتز  یبعباشد.شوخ ط اریکوشد با مالحظه و هش

 .شد یم

 !مصاحبه فرستاده اند یزن را برا کیها  یکنم که چرا مطبوعاتچ  یتعجب م-

 !جانز یآقا  دیهست ستینیدهد که شوو یحرفتان نشان م نیا-

بپرسم.البد فرستندگان شما به  یزیچ نیچن باعث شد که یسوءتفاهم نشود.فقط کنجکاو تانینه... نه... لطفا برا-
 داشته اند نانیکارتان اطم

 .کردند  یکار انتخاب نم  نیا  یگرنه شما را برا  و

همان  هیوجود دارد، شب یگستاخ  یحس کرد که در اهنگ کالمش نوع ایکرد، کتز  یکلمات را ادا م  نیجانز ا یوقت
 .در کتابش حس کرده بود ایکه کتز  یجسارت

بوده که پارسال نوشته ام.  یمصاحبه، همان دو مقاله ا نیا  یکنم که علت عمده انتخاب من برا  یاما من فکر م-
 .کرده ام  ییتوان گفت که قبال درباره موضوع زندانها قلم فرسا یم یپس تا حد

 جمله است.(( نیا  انیب یبرا یگریهم راه د نیو سرش را تکان داد و گفت:)) بله... درست است... ا دیخند جانز
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 گرانی... نکند از پلو بهتر از د ای ند،یبب یزیتواند چ یاز پهلو نم  چوقتیباشد . ادم ه ایعبارات گو  نیکنم ا  یفکر نم-
 !؟ینیب یم

برخوردار خواهند بود .  یاز تحرک و جنب و جوش کمتر  تیها دهیکنم، ، د  ی، به هر حال فمر م ینیهر جور بب یول
توان  یم ای ق،یطر نیبخشد. از ا یبه من م یدوست داشته ام در بطن متن باشم چون احساس بهتر شهیمن هم

 یوجود ندارد . اما از پهلو و از کنار ... نه ... نه ... اصال به دلم نم یتوان. حد وسط ینم ایدر کارها موف شد 
 !ندینش

 ایبه کتز یبود . نگاه نیسنگ یلیشد . افکارش خ انیبرلبانش نما یزد و لبخند یحال چشمان جانز برق نیهم در
ازمقاالت شما را   یکنم بعض  ی... فکر می. راست دیمن فکر کن یبه حرفها یانداخت و ادامه داد:)) بهتر است کم

 هیهم نشر دیبود... شا جستیدا درزیر دیبود.... شا هیدر کدام نشر دیا  ینم ادمیخوانده باشم . البته درست 
 .((ستین ادمیبود... درست  یگرید

.  سدیمقاله بنو جستیدا درزیر یامد که برا  ینم ایکتز  افهیشده است. به ق جیگ  یکه جانز لحظه ا  دینظر رس به
 .خوانده است اتیاز نشر  یکیدر  لریاز ک.س. م  یاواخر مقاله ا  نیجانز مطمئن بود که هم یول

درباره مسئله تجاوز بود . البته  د،یکه شما به ان اشاره کرد  یه ازد و گفت:)) مقال یتکان داد . لبخند یسر ایکتز
پوچ  یبه ادعاها دیاز مردها نوشته بودم. ضمن انهم گفته بودم که نبا  یتنوع ، ان را به طرفدار جادیا  یمن برا

جوان  کیبا  نکهیاز ا  ریندارند غ یگریزنها ، کار د لیقب نیاز ا  یاثر داد. بعض  بیاز زنان فاسد االخالق ترت  یبعض
بزنند که  ادیبا هم بگذرانند و بعد هم فر یو او را به خانه ببرند و مدت زندیهم بر یتجربه و ساده لوح رو یخام و ب

 ... مردم .... به من تجاوز شده.(( یاها

 .گفتم. جالب بود ومن از ان خوشم امد  یمقاله را م نیاهان ... بله .... درست است ... هم-

 .((ستیعیگفت:)) طب  ردیخنده خود را بگ یکرد جلو  یم یسعکه   ایکتز

 سندهیکردم نو  یکه من تا حاال فکر م  نجاستیکرد و گفت :)) اما...اما... خنده دار ا  یزیجانز خنده تمسخر ام لوکاس
 یهم بود که انتظار داشتم برا لیدل نیکنم به هم  یمردها بود. فکر م دگاهید هیمرد است . شب کیان مقاله 

را  یمصاحبه کردن، الزم باشد زن یکنم از ان دست مردها نباشم که برا  یمرد را بفرستند . فکر م کیمصاحبه با من 
 به سراغم بفرستند.((

 د؟یکن  یم یفکر نیچرا چن-

 . کند  یم دایشباهت پ شعوریب یاوقات رفتارم به ادمها  یاست که گاه  نیآه ... علتش ا-

 .هم خنده اش گرفت ایزد . کتز یه بلندحرف قهقه نیپس از گفتن ا و

 خنده است؟ یلیموضوع خ نیطور ؟... به نظر شما ا نیکه ا-

...  یعنیاز قهوه اش را خورد و جواب داد:))بله ...   یشد. جرعه ا ایپسر بچه دچار شرم و ح کیناگهان مثل  جانز
 یکار سرگرم کننده ا  یسندگی... نو نمیبب یاوقات . راست  یهم گاه دیخنده دار باشد. شا شهیهم دی... شا دیشا

 است؟((
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 فشیتوص یکنم کلمه سرگرم کننده برا  یفکر م یوست دارم.ول یلیرا خ یسندگیاره ... سرگرم کننده است و من نو-
کنم .   ینگاه نم دید نیاز ا  یسندگی. من به نودیده یانجام م  یاست که به عنوان سرگرم  یزیرسا نباشد . مثل چ

 میکه االن در ذهنم هست ، برا  یگرید یزهایچ یلیدارد. الاقل از خ تیاهم  یلیدارد. خ تیمن اهم یبرا یسندگینو
 .دارد تیاهم  شتریب

کرد که در برابر نگاه کاوشگر   یحس م ایداد . کتز یگوش م  شیشده بود و به حرفها رهیدر سکوت به او خ لوکاس
او و لوکاس با هم عوض شده   یکه جا  دیبه نظر رس نطوریلحظه ا هیبه خود گرفته است .  یلوکاس ، حالت دفاع

 . لوکاس جانز است که امده با او مصاحبه کند نیو ا

 .دارد تیاهم  میکنم، برا  یهم که من م ی.... هر کار ستیعیطب نیخوب ... ا-

 .شود یحس م یموضع در کتابتان به خوب نیبله ... بله... ا-

 ((د؟ی:)) آه ... کتابم ... مگر ان را خوانده ا دیجانز تعجب کرد و پرس لوکاس

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد و گفت:)) بله ... خوانده ام و از ان خوشم امد.(( ایکتز

 یلیتر است . خودم که ان را خ یحرفه ا یکمتر است ول  جانشیاست . البته ه  یکیام بهتر از ان   یکتاب بعد-
 . ام  هدیپسند

 . اوست  یبعد یتر از کتاب ها جیمعموال مه ،یا  سندهیهر نو هیاول  یکتاب ها-

 د؟ینوشته ا یشما تا حاال کتاب-

 یبه او انداخت و گفت:)) نه هنوز. ول یبه مصاحبه گر شده است . نگاه لیدوباره احساس کرد که جانز تبد ایکتز
 .((سمیبنو یکی یدارم که به زود الیخ

کرده ام. هفت   یسندگی:)) من هفت سال است که شروع به نودیشیناگهان احساس خجالت کرد . با خود اند ایکتز
بلکه دو تا کتاب  یکیمرد، نه  نیکه ا  یکتاب هم ننوشته ام . در حال  کی یسال ازگار سخت کار کرده ام. و هنوز حت

 خجالت اور است!(( یلینوشته . خ

 یلیاحساس حسادت، فقط به خاطر نوشتن دو کتاب نبود. به خاطر خ  نیاشد .   یم شیلوکاس جانز حسود به
 یاعتقاداتش... ول  یخود و جهش به سو یهدفها یریگیپ یاقشبرایبود: به خاطر سبکش، جسارتش، اشت زهایچ

همسر و فرزند مرده  ادیبه  هاننداشت که از دست بدهد. ناگ یزیوبد که جانز چ نیا  نهایعلت همه ا  دیخوب... شا
 .جانز افتاد

در درونش ... در عمق وجودش ... نهفته  دیکه با  فیلط یزیدر لوکاس هست... چ فیلط یزیحس کرد که چ سپس
 . باشد

به کار شما که مصاحبه است  میتوان یسوال . انوقت م نیهم دارم. اخر گریسوال د کی:)) من  دیپرس لوکاس
 . خوب؟(( میبپرداز

 .دیوالتان را بپرسباشد. س-
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 ست؟یحرف ک در نام شما مخفف چ-

 . است  تیمخفف ک-

 . است  ی... جالب است . اسم جالبتی... کتیک-

مدت کوتاهي همچنان که نام کيت را زير لب تکرار ميکرد، به کتزيا نگريست. انگار ميدانست او دروغ ميگويد.  جانز
خوب... خانم کيت ميلر... »ولي کتزيا مطمئن بود که او از هيچ چيز باخبر نيست. جانز پس از کمي سکوت گفت: 

 «موافقيد که صبحانه اي بخوريم و بعد بپردازيم به کارمان؟

 .باشد... موافقم آقاي جانز. اگر شما آماده ايد، من هم حاضرم -

 .سپس دفتر يادداشت و مدادش را از کيف درآورد به پشتي صندلي تکيه داد و منتظر شد کتزيا

جانز دو ساعت تمام به تفصيل درباره شش سال دوره محکوميتش در زندان حرف زد. درباره اينکه به سر  لوکاس
ر حالي که زنداني حتي مدت محکوميت خود را نميداند و احساسي که به چنين زنداني اي دست بردن در زندان د

دست هيئت عفو مشروط يا  درميدهد، صحبت کرد. ميگفت که سرنوشت و طول مدت محکوميت زنداني فقط 
اما آنها »زود: مسئوالن زندان است و حتي قاضيان نيز بر طول مدت محکوميت زنداني کنترلي ندارند و باالخره اف

نميتوانستند از شر من خالص شوند. حسابي موي دماغشان شده بودم. خوب... ميداني کيت... هيچکس از يک 
. من زندانيان ديگر را در گروه هايي منسجم کرده ام و براي بهبودي آيدسازماندهنده تشکيالت کارگري خوشش نمي  

کردن وضع زنداني هنگام مالقات با اقوامش و حتي ايجاد فرصت شرايط کار در زندان محاکمات عادالنه تر و، بهتر  
 «.هايي مناسب براي ادامه تحصيل زندانيان دست به فعاليت هايي زديم

 «چه جوري شد که به زندان افتادي؟»مدتي سکوت در ميانشان برقرار شد و بعد کتزيا پرسيد:  سپس

د. هنوز بي تجربه بودم. سرم براي دعوا و دردسر درد ميکرد. واهلل... راستش را بخواهي... بيست و هشت سالم بو -
حتي فکر ميکنم از زندگي هم خسته شده بودم. شب عيد بود که آن اتفاق افتاد. تا خرخره مشروب خورده بودم و 
خوب... بقيه اش را خودتان هم ميدانيد. سرقت مسلحانه. با يک هفت تير معيوب به يک مشروب فروشي رفتم 

را مجبور کردم که دو صندوق بوربون و يک صندوق شامپاين در صندوق عقب اتومبيلم بگذارد. توي دخلش  و بارمن
هم صد دالر پول بود. آن را هم خود بارمن به من داد. باور کن که اصال احتياجي به آن صد دالر نداشتم و بارمن 

ده ام و ميدانم در آن پول است. بعدش فرار خودش آن را به من داد. البد فکر کرده بود که توي دخل را نگاه کر 
کردم. من فقط ميخواستم شب عيد با دوستان دور هم جمع شويم و جشن کوچکي بگيريم و بساط مشروبخواري 

ديگر بيايند. ولي نيم  اعتراه بيندازيم. به خانه رفتم و مقدمات جشن را فراهم کردم. قرار بود دوستانم يک س
گرفتند. خنده دار اينجاست که وقتي داشتند مرا به طرف اتومبيل پليس ميبردند يکي   ساعت بعد پليس آمد و مرا

و من چيزي نداشتم که در جوابش « هي... عوضي... سال نو مبارک!»از پليس ها با لحن مسخره اي به من گفت: 
نظر برسد ولي آن  جلو هل داد و سوار شديم. شايد االن خنده دار به بهبگويم. فقط نگاهش کردم و او هم مرا 

 .موقع اصال خنده دار نبود. آدم وقتي دست به چنين کارهايي ميزند، ممکن است قلب خيلي ها را بشکند

حس ميکرد که اين خيلي ظالمانه است. البته جانز خالفکاري کرده بود. در اين شکي نيست ولي بهايي که در  کتزيا
برابر اين خالف نه چندان مهم پرداخته بود فوق العاده سنگين بود: شش سال زندان و خودکشي همسرش. ناگهان 
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تاد و در همان حال احساس کرد که دلش اف  بلبه ياد رستوران هاي اشرافي الگره نويي، لوتس، ماکسيم و آنا
ميخواهد استفراغ کند. در آن رستوران ها، صدها دالر فقط خرج يک وعده ناهار ميشود. دريايي از شراب و شامپاين 
در اطراف آدم جاريست و براي دست يافتن به آنها کافيست دستت را دراز کني! در اين رستورانهاي موند باال 

 !سفارش مشروب نميدهد دست ههيچکس هفت تير ب

خوب... کيت... از صحبت با تو لذت بردم. ولي »جانز نگاهي به ساعتش انداخت و خطاب به کتزيا گفت:  باالخره
متاسفانه قرار است ظهر براي گروهي سخنراني کنم. ولي قبل از خداحافظي دلم ميخواهد بدانم که آيا ممکن است 

هستي يا شايد هم مجبوري به نيويورک  بيته باشيم؟ تو شنونده خوبار ديگر با هم مالقات و گفتگويي داش
 « برگردي؟

خوب... راستش... بايد برگردم به نيويورک. ولي خيلي دلم ميخواهد که بار ديگر سخنراني ات را گوش بدهم.  -
 اين گروهي که قرار است برايشان سخنراني کني، چه گروهي است؟

م گزارش دست اول و تازه اي است راجع به اثرات رواني زنداني بودن. اعضاي روانپزشکند. موضوع سخنراني ه -
 .اين گروه بر روي خطرات روان جراحي در زندان تحقيق ميکنند

 منظورت اين است که آنها کارهايي مثل برش بخشي از مغز را انجام ميدهند؟ -

 .آره... تقريبا چيزي شبيه همين که گفتي -

 يلي از اين کارها انجام مي شود؟مگر در زندانها خ -

حتي اگر خيلي از اين کارها انجام شود، باز خيلي زياد است. ولي راستش را بخواهي، فکر نميکنم زياد از اين کارها  -
 .بکنند. البته گاهي چنين جراحيهاي صورت ميگيرد، مثل برشي از مغز، در مان با ايجاد شوک و خيلي چرنديات ديگر

من هم ميروم وسايلم را جمع کنم و بعد به جلسه سخنراني مي » هم نگاهي به ساعتش انداخت و گفت: کتزيا
 «.آيم

 در هتل اتاق گرفته اي؟ -

 .نه... رئيسم يک آپارتمان برايم اجاره کرده -

 .جالب است -

 .آره... خيلي جالب است -

 موافقي با اتومبيل گشتي اين دور و برها بزنيم؟ -

... نه... متشکرم لوک... چون از اين جا تا آپارتمانم بايد چند جا توقف کنم و به کسان ديگري هم سر بزنم. آه -
 .قرارمان باشد در جلسه سخنراني

 .راستي... خيلي دلم ميخواد وقتي مصاحبه ات چاپ شد، آن را بخوانم -

 .به رئيسم ميگويم که حتما يک نسخه از آن را برايت بفرستد -
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 .ساختمان، از هم جدا شدند و کتزيا تاکسي گرفت رونبي

* * * 

لوک براي روانپزشکان جالب بود و پزشکان مزبور نيز سراپا گوش بودند و ظاهرا خيلي تحت تاثير قرار  سخنراني
 .گرفتند. کتزيا هم ضمن سخنراني او، مرتبا نکته هايي را که جالب ميديد يادداشت ميکرد

زيا هر طور بود از ميان انبوه جمعيتي که جانز را احاطه کرده بودند، خود را به پشت سر او از سخنراني، کت  بعد
رساند و دستي به شانه اش زد. جانز تقريبا از جا پريد و به سرعت سرش را به عقب برگرداند و چون کتزيا را ديد 

سي که شش سال از عمرش را در هيچوقت دستت را اينطور از پشت سر روي شانه ک»بي آنکه لبخندي بزند گفت: 
 «!زندان بوده نگذار

 .آه... معذرت ميخواهم لوک... فقط آمدم ازت خداحافظي کنم. ساعت سه پرواز دارم -

 .خيلي خوب... باشد... تا دم در مي رسانمت -

طرف در که گوشه سالن بود رفتند. ولي قبل از رسيدن به آن دوباره عده بسياري از حاضران جانز را در ميان  به
گرفتند و فاصله زيادي بين او و کتزيا افتاد. کتزيا که بيش از آن نميتوانست صبر کند، براي آنکه به موقع خود را 

 .کند. تاکسي گرفت و به سوي فرودگاه حرکت کرد  کتر به فرودگاه برساند مجبور شد بدون خداحافظي سالن را 

متوجه رفتن کتزيا نشد ولي بعد از مدتي چون او را نديد، خود را از ميان جمعيت بيرون کشيد. به طرف دربان  جانز
 «آن خانم جوان کجا رفت؟»رفت و از او پرسيد: 

 برايش يک تاکسي به مقصد فرودگاه گرفتم قربان. اشکالي پيش آمده؟ -

 «.آه... نه... نه... چيزي نيست»لبخندي زد و جواب داد:  جانز

 .دوباره به سالن و ميان جمعيت برگشت و

 9 فصل

آه... کتزيا... باالخره »سيمپسون به آپارتمان کتزيا زنگ زد و وقتي او گوشي را برداشت، سيمپسون گفت:  جک
 «!آمدي؟... لوکاس جانز تلفن کرد و باهات کارداشت

براي من تلفن کرد؟! منظورت چيست؟! من که همين االن رسيده ام! از کجا ميدانست »با عصبانيت بانگ زد:  ياکتز
 «!که سراغ مرا از تو بگيرد؟

آه... آرام باش کتزيا... جوش نزن... شايد به روابط عمومي روزنامه زنگ زده و آنها شماره مرا به او داده اند.  -
 !رد که او برايت زنگ بزند؟! کجايش بد است؟تازه... مگر چه اشکالي دا

 خوب؟... چه کار داشت؟ -

 !واهلل... ميگفت که فکر ميکند مصاحبه کامل نيست -

 کامل نيست؟!... چرا؟... به چه دليل اين حرف را زد؟ -
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متن قبلي  خوب... ميگفت تا زماني که گزارشي درباره حضور او در واشينگتن به انتهاي مصاحبه اضافه نشود، -
کامل نخواهد بود. از من خواست که تو را به واشينگتن بفرستم تا فردا براي برنامه استمهال وي آنجا باشي و 

 رفتي پس ميتواني به واشينگتن هم بروي، نه؟ کاگوگزارش را کامل کني. به نظر منطقي مي آيد کتزيا! تو که به شي

 يي چه موقع برگزار ميشود؟خوب... حاال اين استمهال مستمهالي که ميگو -

 .فردا عصر -

آه... جک!... اگر من با هواپيما به واشينگتن بروم ممکن است يکي از آشناها مرا آنجا ببيند و بعد همه جا ر ا پر  -
کند که کتزيا سنت مارتين براي شرکت در يک پارتي به واشينگتن رفته بود! آنوقت سر و صدايش به همه جا 

بعدش هم در صدد بر مي آيد ببيند اين کتزيا سنت  ميرسد و لوکاس جانز هم چيزهايي درباره اش ميشنود و البد
مارتين کيست. آنوقت فعاليت هاي مطبوعاتي من هم افشا ميشود در صورتي که من نميخواهم کسي به هويتم 

 .پي ببرد

 ببينم... مگر وقتي به شيکاگو رفتي هويتت فاش شد؟ -

وشمان است. در ثاني من هيچوقت به شيکاگو نه... شيکاگو خيلي از نيويورک دور است ولي واشينگتن بيخ گ -
 .نميروم. اصال در آنجا کاري ندارم که بروم

 .به هر حال من نميدانم. فکر ميکنم رفتنت به واشينگتن الزم و بلکه واجب است -

 .خيلي خوب... خيلي خوب. يک کاريش ميکنم. شايد با اتومبيل رفتم -

 !يا با قاطر، فقط بروبراي من مهم نيست که پاي پياده بروي  -

 .خيلي خوب ... فعال يک دقيقه گوشي دستت باشد... وان حمام پر شده بايد بروم شير آب را ببندم -

ظاهرا اوضاع بر وفق مراد است. آنطور که جانز ميگفت چهار »کتزيا برود و برگردد، سيمپسون با خود انديشد:   تا
را خانم ميلر مي نامد حاکي از اين است که هويت اصلي کتزيا را ساعت با خانم ميلر صحبت ميکرده. همينکه او 

ميتواند به خوبي مصاحبه ها را انجام دهد.  تزيانشناخته. از طرف ديگر مصاحبه چهار ساعته نشان ميدهد که ک
 «پس اگر الزم شد باز هم از اين کارها برايش جور ميکنم. ولي کتزيا چه مرگش شده؟ چرا اينقدر عصبي است؟

چقدر لفتش دادي! فکر کردم در وان حمام غرق شدي. »کتزيا گوشي را برداشت و سيمپسون گفت:   باالخره
 «!ميخواستم به آتش نشاني زنگ بزنم

آه ... نه جک.... هنوز غرق نشده ام. ضمنا ازت معذرت ميخواهم که آنطور به ات پريدم. ولي وضع مرا درک کن!  -
 .ه نيويورک از اينجور کارها و مصاحبه ها انجام دهم، خيلي عصبي ميشوماگر قرار باشد در جايي نزديک ب

 ولي آن طور که من حدس ميزنم خيلي خوب از پس مصاحبه برآمدي، مگر نه؟ -

خوب... راستش را بخواهي آره. خيلي راحت بود. ولي جک... فکرميکني که مسئله استمهال خيلي ضروري است  -
حبه اضافه شود؟ يا اينکه اينهم يکي از کلک هاي جانز است و ميخواهد با انجام اين و حتما بايد به انتهاي مصا

 جلب کند؟ دميتينگ خودش را بيشتر مطرح کند و توجه افراد بيشتري را به خو
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واهلل... به گمانم حدست درست باشد و او از اين ميتينگ ميخواهد استفاده تبليغاتي براي خودش کند. ولي  -
جنبه هاي ميتينگ است و توجه داشته باش که افزودن آن به انتهاي مصاحبه به استحکام مقاله ات اين يکي از 

کمک ميکند. در هر حال، بقيه اش با خودت است و من فکر نميکنم که رفتن تو به آنجا ضرري داشته باشد. البته 
رفتي و هويتت فاش نشد فکر  ميدانم براي چي ناراحتي. ميترسي هويتت فاش شود ولي همانطور که به شيکاگو

 .ميکنم اين بار هم فاش نشود. او اصال نميداند تو کيستي. خيال ميکند خانم ک.س.ميلري

 نميدانم واهلل... شايد حق با تو باشد. ببينم... جانز نگفت که ميتينگ چه ساعتي برپا ميشود؟ -

 .چرا... ظهر. ميگفت صبح از شيکاگو به واشينگتن پرواز ميکند تا براي ظهر آنجا باشد -

خيلي خوب جک... من به واشينگتن ميروم. فکرميکنم »لحظه اي با خود فکر کرد و سپس به سيمپسون گفت:  کتزيا
 «.زياد طول نکشد. به واشينگتن ميروم و فردا شب خيلي راحت برميگردم به نيويورک

آفرين دختر خوب. ببينم... ميخواهي خودت به جانز زنگ بزني و اين خبر را به اش بدهي؟ يا من زنگ بزنم؟ چون  -
 .الزم است او در جريان باشد

 زنگ زدن ديگر براي چي؟ نکند او خيال دارد اگر من نرفتم يک مصاحبه گر ديگر براي خودش دست و پا کند؟ -

بعضي وقتها الزم است که کسي با چکش بر سرت بکوبد تا مطلب را خوب هضم کني! آه... کتزيا.... فکر ميکنم  -
 .نه... چيزي که ميگويي درست نيست. او ميگفت خيال دارد براي استقبالت به فرودگاه بيايد

خوب پس حاال که قضيه اينجوري است خودم به اش زنگ ميزنم. خوشم نمي آيد که کسي در فرودگاه به  -
 .ايداستقبالم بي

آره... من هم فکر ميکنم اگر خودت زنگ بزني بهتر باشد. راستي ... ببينم... ميخواهي مثل آن دفعه که به شيکاگو  -
رفتي، ترتيب يک آپارتمان را برايت بدهم؟ اگر بخواهي به يک هتل بروي ميتوانم هزينه هتل و همچنين هزينه 

 .پروازت را به پاي مجله بنويسم

تشکرم جک. لطف داري. ولي نميخواهم زياد آنجا بمانم. به محض اينکه کارم تمام شد برميگردم نه... نه... م -
نيويورک. راستي... گفتي آپارتمان و من يادم افتاد که به ات بگويم آپارتمان شيکاگو عجب جايي بود.... خيلي 

 .باحال بود

تمان زندگي ميکردم و خاطرات جالبي از خوشحالم که خوشت آمد. خيلي وقت پيش خودم مدتي در همان آپار  -
 آنجا دارم که اگر فرصت شد برايت تعريف ميکنم... خوب... پس... فردا شب برميگردي به نيويورک؟

 .آره... بايد برگردم... کار دارم -

 .خوب... پس فعال خداحافظ -

 .خداحافظ جک -

برداشت و اين بار شماره جانز را گرفت. تلفنچي گوشي را گذاشت. کمي فکر کرد و سپس دوباره گوشي را   کتزيا
 «بله؟»گوشي را برداشت و گفت: 
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 با آقاي لوکاس جانز کار داشتم... تشريف دارند؟ -

 ...گوشي -

 .متشکرم -

 «بله؟»لحظه طول کشيد تا جانز گوشي را برداشت و گفت:  چند

 ...سالم لوک. منم کت -

 بود بگويد "کتزيا" . ولي به سرعت حرفش را اصالح کرد و نزديک

 «.تیمنم ... ک»: گفت

 !رد؟یگ  ی! مگر زبانت م؟یزن یحرف م ینجوریچرا ا -

گذاشته   غامیپ میاالن به من زنگ زد و گفت که تو برا  مپسونینه. فقط عجله دارم. جک س»گفت:   دیخند ایکتز -
حضورم در واشنگتن  یکن  یکه فکر م  ی. چرا امروز صبح به من نگفتمیآ  یتن مبه واشنگ نگیتیحضور م ی. فردا برایا

 «الزم است؟

حضور داشته  نگیتیموضوع نبودم. بعدًا فکر کردم که الزم است تو هم در م نیتا بعد از رفتنت، اصالً به فکر ا -
 دنبالت؟ میایدر فرودگاه ب یخواه ی. میباش

 .مینیرا بب گری. فقط به ام بگو کجا همدمیآ  ینه، متشکرم. خودم م -

 «؟یخند یم یواسه چ»: دی. جانز پرسدنیکرد و سپس شروع کرد به خند  ادداشتیهم  ایآدرس را گفت و کتز  جانز

 !خندم یکه تنم است م  ی... به لباس یچیه -

 !که تنت است؟  یبه لباس -

 !مسخره است یلیآره ... خ -

هم  دیشا ای! ؟یشالق در دست گرفته ا کیو  یبه پا کرده ا ینظام نیجفت پوت کی ... نکند نمیاست. بب  بیعج -
 !؟یا  دهیپوش خداریم یمونیک  کی

 «.لوک. خداحافظ نمتیب یخرده از هر دو. فردا م کی»زد و گفت:  یقهقهه ا ایکتز -

است. تعارفش کرد و او هم   یتنیو دیدر را گشود و د ایبه صدا در آمد. کتز ایهمان موقع زنگ در آپارتمان کتز -
را  یگوش  چکسیه یچندبار زنگ زدم ول ؟ی... صبح تا حاال کجا بود نمیبب»: دیداخل شد و در همان حال پرس

 «.برنداشت

 ییو براق به دوش و صندلها اهیس یبه تن و شنل درنگیلباس بلند سف ایشد. کتز ایناگهان متوجه لباس کتز و
با  یتنیشد. و یم دهیالماس نشان د  یدستبند زیدستش ن یاز مچها  کیبه هر به پا داشت و  اهیو س یشمیابر
 «.باشم دهیرا قبالً به تنت د یلباس نیچن دیآ  ینم ادمیافتاده؟   ی... اتفاق تازه ا ه؟یچ»: دیپرس ئت،یه نیا  دنید
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 یکه تمام روز را با ادوارد بودم. کار تازه ا  میبگو دیپوشم. در جواب سوال اولت هم با ینم ادیلباس را ز نیا -
 .باهاش داشتم

 ...... به مارک ... به لوک تیگفت. به و  یداشت به همه دروغ م ایکتز  نطرف،یبه ا شیچند روز پ از

 «؟یحاضر»: دیپرس تیاز آپارتمان خارج شدند. و  یتنیرا برداشت و با و فشیک  ایکتز

 .خسته ام یلیکنم که خ  ی... احساس م تیخواهم و یمعذرت م -

 .شدند دیکش  یکه انتظارشان را م  ینیموزیل لیسوار اتومب تیسپس همراه و و

*** 

زود مست شد، ساعت  یلیآن شب خورد و چون عادت نداشت، خ  یخورد ول ینم یالکل  ینوشابه ها چوقتیه ایکتز
 .ده شب بود

. دیرفته بود باال کش نییرا که پا شیپرداخت. او جورابها ایکتز  یبه تماشادر رختکن زنانه رستوران ال موروکو  نایمار
 «؟یراه برو یتوان یکه م  یمطمئن ایمن ... کتز یخدا»: دیپرس نایخورد. مار یتلوتلو م یول

 !توانم یالبته که م -

 .کرد  دنیشروع به خند ،یابراز ناراحت  یبه جا یخورد ول نیشروع به حرکت کرد، به شدت زم یوقت یول

 ست؟یموضوع چ ا؟یشده کتز یچ -

 !است  یدوک ... منظورم آن صبحانه کوفت یعنی... فقط لوک ...  ستین یزی... چ یچیه -

 اورم؟یب تیفنجان قهوه برا کی نمی! بب؟یشده ا وانهی! نکند د؟ییگو  یکه م  ستیمزخرفات چ نیا -

 !خواهم یم نیخورم، نه قهوه... فقط شام... شام... پا یم ینه ... نه چا -

 مانیوگرنه آبرو ستین نجایا  بهیاوه ... خدا را شکر که غر»خنده اش گرفت و گفت:  ایاز طرز حرف زدن کتز  نایمار
 وزیهارگر ایناگهان زد به سرش و هر چه از دهانش درآمد به م ینگلیلی... وانسا ب ی... خبر دار یرفت. راست یم

 «!گفت

ظاهراً آنها  یماند ول یدر ذهنش باق ی. فقط اسامدیگو  یچه م نایمار دیفهم ینبود، نم شیحال یزیکه اصالً چ  ایکتز
هر چه از دهانش درآمد به وانسا گفت ... آه  ایچه گفت؟ ... م نایمار»کرده بود. با خود فکر کرد:   یرا با هم قاط

 «!گفت  ایبه م دانش درآموانسا هر چه از ده نکهی... نه ... مثل ا

 ینم ادشیدرست  یاست. ول  دهیموربانگ شن ایشیهم درباره باردار بودن پاتر ییزهایکه چ  دیرس ینظرش م به
بوده.  ایشیکنم پاتر  یم الیحامله شده و من خ یگریحامله است. نکند کس د ایشیپاتر»: دیشیآمد. باز با خود اند

 «!سخت است یلیخ زهایچ نیآه ... به خاطر سپردن ا

 !!سخت است یلیخ زهایچ نی... به خاطر سپردن ا نایآه ... مار -
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 !یکه تو نباش  ستیدرب و داغان ن ی! البته کیو داغان یدر یلی... امشب خ ایکتز -

 یریشوم. عجب گ داریب دیاست که فردا صبح زود با  نی! اهه... از همه بدتر انا؟یمار ییگویراست م رمیمن بم -
 .کرده ام

 نیخورد و به زم یتعادلش بر هم م نصورت،یا  ریرفت چون در غ یگرفته بود و راه م  واریحاال دستش را به د ایکتز
شده بود و او اصالً  دهیچیکه به تن داشت، اکنون همچون شنل به دور بدنش پ  یدیافتاد. لباس بلند سف  یم

 یبفهمد مست شده ام، حالش حساب تی. اگر ونمبه سرم ک یحاال چه خاک»گفت:   دهیبر دهیبر یمتوجه نبود. با لحن
 «.شود یگرفته م

تواند  یگذارد. چطور م  یدست چپ و راستش را از هم فرق نم تی! ویخوب ... به اش بگو آنفلوآنزا گرفته ا -
 .و آنفلوآنزا را بفهمد یتفاوت مست

 «.خانه یبرو دی... انگار بارینخ»پس گفت: و س ستاندیاو را سرپا ا  نایافتاد. مار  نیبه زم گریبار د ایکتز

 ؟یدان یرقصد، تو که م یقشنگ م یلیخ تیکنم بهتر باشد برقصم. و  ینه فکر م -

 .هم قشنگ برقصد دیبا -

 نا؟یمار -

 ه؟یچ -

 ؟یشده ا رنیعاشق هال  یراست راست ایآ -

 .بخشد، به او عالقمندم یم ینه دخترک ... نه. فقط چون به من آرامش فکر -

 ؟یستیهم عاشقش ن کذرهی یحت یعنی...  ؟یفقط به او عالقمند -

 .ارزش قائلم  شیگذارم و برا  یبه اش احترام م یلیخ ینه ... ول -

نم کرده  کی دینشناسدش؟ باالخره با چکسیکه ه  یدوست پسر پنهان کیمثالً  ؟یستیهم ن یگریعاشق کس د -
 !گرنه؟م ،یسر داشته باش ریز

 تی... تو عاشق و نمیآوردم. بب  یرا به زبان م یحرف نیچن دی... نبا ایخواهم کتز یآه ... معذرت م  ؟یمگه تو دار -
 ؟یهست

 .خوب ... معلوم است که نه -

زند. در همان موقع  یحرف م یادیآنقدر خرفت نشده بود که خطر را حس نکند. حس کرد که دارد ز  ایکتز  یول
 «؟یهست یپس عاشق چه کس»: دیپرس نایمار

 «!دوست دارم یلیخ یلیخ یلیخ یلیعاشق تو. من تو را خ»فوق العاده جواب داد:  یبا زرنگ ایکتز
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 ایدستان کتز د،یخند یکه م  یهم در حال نایکرد. مار  دنیانداخت و شروع به خند  نایدستانش را به گردن مار سپس
 .را از دور گردنش باز کرد

خواستم که مرا  یتو بودم، از او م یاگر من به جا  یول یرا دوست نداشته باش تی.. ممکن است و. زیعز  یایکتز -
 .به خانه ات یهرچه زودتر برو دیکنم با  یفکر م ،یکه تو دار  یحال نیبه خانه ام برساند. با ا

منتظرشان بود. از راه رفتن  رونیدر ب یتنیآمدند. و  رونیکه دست در دست هم داشتند، از رختکن ب  یدر حال سپس
 «... حالت خوب است؟ای... کتز یه»: دیانگار بو برده بود که مست است. لذا پرس  ایکتز

 !!بمیمن عج -

 یبیمن هم به طرز عج ی. ولیبیدانم که تو عج یآره ... م»گفت:   تیبا هم ردوبدل کردند و و ینگاه نایو مار تیو
 «.خسته ام چون شب شده

 !خواهد االن روز باشد یچون من دلم م ستی. االن هم شب نستمی... من اصالً و ابدًا خسته نرینخ -

که   یهاالم بده نیو گزک به دست مارت یکن  یزیآبرور  نیاز ا  شیب نکهی... بهتر است قبل از ا ایخوب کتز یلیخ -
 یهاالم خبر نیوگرنه فردا صبح همه در ستون مارت یو منزل عوض کن یفردا در روزنامه متلک بارت کند، جو بده

شد، مست مست  یاز رستوران ال موروکو خارج م  یوقت ن،یسنت مارت ایکتز  شب،ید»خوانند:  یمضمون م نیبه ا
 .خوب باشد تیبرا یوضع نیکنم چن  یفکر نم« بود.

 !شود ینم یزیهمچو چ چوقتیه -

 .ختیفرو ر ایحال قطرات درشت اشک از چشمان کتزسردادند و در همان  یقهقهه ا ایو مار یتنیو

 یاتفاق  نیهر کدام از ما ممکن است هر لحظه چن یافتد؟! ... برا  ینم چوقتیه یآه ... چه حرفها! ... همچو اتفاق -
 .فتدیب

 .هاالم دوستم نیافتد. آخر من ... من... من با مارت  یمن نم یبرا یول -

کنم که تو   ی... من فکر م ایآه ... نه کتز»گشت گفت:   یبرم یکه به پارت  یزد و در حال ایبه شانه کتز یدست نایمار
 «!یپسرخاله اش هست

داده بود، به سمت در به راه  هیبه او تک ایکه کتز  یرا گرفت و در حال ایبغل کتز ریز تیاز آنها دور شد. و  سپس
 .افتادند

 یپارت نیتو را به ا ستیبا یمن است. نم ری... تقص ایکتزمن است   ریتقص»و با افسوس گفت:  دیکش  یآه  تیو
 «.آوردم  یم

 !یبکن یکار  نیچن یتوانست ینم -

آمدم تا به راکت کلوب بروم و   رونیتوانستم. امروز صبح زود از دفترم ب یتوانستم ... خوب هم م یچرا... م -
 .کنم  یاسکواش باز
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 .بودم کاگوی. چون من در شیتوانست ی... نم میگو  یباز هم م -

 .خوب ... حق با توست یلیخوب ... خ یلیخ -

 یتنی... و یتنی... و تیآه ... و»انداخت و گفت:   تیدلسوزانه به و ینگاه ایاز رستوران خارج شدند، کتز  یوقت -
 «.سوزد یم تیدلم برا یلی... خ چارهیب

را به خانه  ایو کتز اوردیب ریگ  یتاکس کیفکر بود که هر چه زودتر  نیحواسش به او نبود. فقط در ا یتنیو یول
 .برساند

*** 

را از او گرفت.  فشیک  ست،یمساعد ن ایدانست حال کتز یچون م یتنیو دند،یرس ایدر آپارتمان کتز یجلو یوقت
بغل  ریرا ز فیانداخت و ک  فیرا در ک دیآورد. در را گشود. کل  رونیدر آپارتمان را از آن ب دیدرش را باز کرد و کل

شود. فردا صبح به ات  یبخواب. تا فردا حالت خوب م ریگبرو ب»زد. او را به داخل آپارتمان هل داد و گفت:  ایکتز
 «.زنم یزنگ م

آنکه پشت   یب ل،یدل نیدر واشنگتن باشد. به هم دیآورد که فردا با  ادیناگهان به  د،یحرف را شن نیا  نکهیهم ایکتز
 یخواهم حساب یصبح زنگ نزن چون م»گفت:   تیبلند کرد و به و ینگرد، دستش را به عالمت خداحافظسرش را ب

 «.روقتیزنگ بزن. د روقتیبخوابم. د رمیبگ

 .ریزنم. شب به خ یزنگ م روقتیخوب ... باشد. د یلیخ -

 .تیو ریشب به خ -

10 

بلند  یبا صدا یکردند. عده ا  یداشتند تلفن م یزد. عده ا یموج م تیکه لوکاس جانز در آن بود، جمع  یدفتر در
شدند. قرار بود ساعت دو بعدازظهر،  یبه آن وارد م ایهم مرتباً از آن دفتر خارج  گرید یزدند و عده ا یبا هم حرف م

 .شرکت کند یکنفرانس مطبوعات  کیجانز در 

هر طور بود، او را متوجه خود  ایکتز  یم بود. ولگر   گرانینشد چون سرش به د ایدر ابتدا متوجه ورود کتز جانز
 ای. به طرف کتزدیکش  رونیدوروبرش ب تیانبوه جمع  انیساخت. پس از آن، معلوم نشد که جانز چگونه خود را از م

 «رون؟یب میشلوغ است، برو یلیخ نجایا  یکن  یاگر فکر م»به او گفت:  ،یآمد و پس از احوالپرس

 .ام  دهیاست که شن  یشنهادیپ نیبهتر نیاز صبح تا حاال ا -

 .خوشمزه به ات بخورانم یغذا  کیدارم  الی... خ ایپس ب -

 !به فرودگاه بروم دیمن با یول -

ده  ونیروز افتاده؟! انگار با کام نیبه ا تیا  افهیو ق ختی. چرا ریدار اجی. فعالً به استراحت احتیرو یبعدًا م -
 !یچرخ تصادف کرده ا
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 یخسته به نظر م یلیخ»گفت:   یخاص یبار با نگران نیبه او انداخت و دوباره ا ینداد، نگاه یجواب ایچون کتز و
 «طاقت فرسا بوده، نه؟ تیبرا یلیسفر خ نیکنم ا  ی. فکر متیک  یرس

 .نمیبود. خوشحالم که آمده ام مراسم را بب میبرا ینه... حالم خوب است. امروز هم روز جالب -

 .نطوریمن هم هم -

 نمیبب»گذشتند، جانز گفت:   یخورد م یدر آن به چشم م یادینسبتًا ز تیکه جمع  یراهرو طوالن کیهمچنانکه از  -
 «؟ی... وقت که دار

 چطور مگر؟ -

. میرا پر کن مانیو معده ها مینیراحت آنجا بنش الیبا خ میتوان یدنج و خلوت سراغ دارم که م یجا کیخب ...  -
 ؟یموافق

 !سش؟! خوب ... معلوم است که موافقمو پر  یکین -

 «؟یکرد  یچه کار م شبی... د نمیبب»: دیپرس ایزدند، لوک از کتز یکه قدم م  یشدند و در حال ابانیخ وارد

 .بار تا خرخره مشروب خوردم و مست کردم نیاول  ی... بعد از سالها برا یراستش را بخواه -

 ... !؟ی! ... مست کرد؟یچ -

که   یزیلوک ... انگار تو به هر چ نمیبب»: دیبه جابز انداخت و پرس یسوال بدهد، نگاه نیبه ا یآنکه جواب  یب ایکتز
 «نه؟ ،یمربوط به زندان باشد عالقه دار یبه نحو

 .تکان داد یسر جانز

 «!... نکنه زبانت را گربه خورده؟ ؟یده ی... چرا جواب نم ه؟یچ»گفت:   ایکتز

کند. دوست دارم تمام   یکار مرا سرگرم م  نیکه ا  میبگو دیاست. در جواب سوالت هم با  شینه ... زبانم سر جا -
 .ارزشمند است  میکار بکنم. برا  نیخودم را صرف ا یانرژ

که در زندان به   ییو مشکالت آنها و بالها انیتا حاال هم که درباره حقوق زندان یکن  یهم باشد. اما فکر نم دیبا -
 به کارت نداشته اند؟ یکه آنها کار  یشانس آورده ا ،یقال راه انداخته ا داد و دیآ  یسرشان م

 دهم؟ یرا از دست م زی... چه چ اورندیهم بر سرم ب ییخوب ... بر فرض که بال -

 !ست؟یمهم ن تیهم برا نیات را. نکنه ا  یآزاد -

 یهلفدون یکه تو  یزمان یام را از دست نداده بودم. حت  یآزاد  چوقتی. من هیریگ  ینکته را در نظر نم کیتو  -
دوباره به  یوقت یام را از دست دادم. ول  یآزاد  یمدت کوتاه یبرا دیام را از دست ندادم. البته شا  یبودم هم آزاد

تواند  یکس نم  چیمطمئن باش ه یول میگو  یم خرفکه مز   دیایبه نظرت ب دیدستش آوردم، آن را حفظ کردم. شا
 .توانند بکنند یکه م  ستیتنها کار نیا  ی. البته ممکن است بتوانند تحرکت را کم کنند ولردیانسان را از او بگ  یآزاد
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 یراه نیو تحرکت را کم کنند. با ا ندیایممکن است دوباره به سرافت ب یکن  یبر فرض که حق با تو باشد، فکر نم -
درباره  یانتشار کتاب و نوشتن مقاالت  ،یکنفرانس مطبوعات  یبرگزار ،یسخنران رادیا  یعنی) ،یگرفته ا  شیکه در پ

که   یراه نیفراهم شود؟ به نظر من، ا تیبرا یممکن است دردسر تازه ا یکن  یدر زندان( فکر نم یکارگر  هیاتحاد
را  ییبدون آنکه حواسش باشدف داشت حرفها ایطناب است. کتز یدرست مثل حرکت بر رو ،یگرفته ا  شیدر پ

 .کرد  یلوکاس تکرار م یبود، برا دهیراجع به جانز شن سونمپیکه از س

. نطورندیزندان، هم رونیمردم، چه در زندان باشند و چه در ب شتریب»گفت:   ایدر جواب کتز یتفاوت یبا ب لوکاس
 یخود تو هم دار دیشا

طناب راه  یحرفت درست باشد و من دارم رو می. خوب... حاال فرض کنیو خودت خبر ندار یرو یطناب راه م یرو
 «.هم وجود نخواهد داشت یمشکل ،یطناب سقوط نکرده ا یکه از رو  یتا زمان ؟یروم. که چ یم

 پرتابت کنند؟ نییهلت بدهند و به پا ،یاگر هم خودت سقوط نکن  یکن  یفکر نم ـ

توانم شاهد  یظالمانه است. نم ستمیس نیاست که ا  نیدانم، ا یکه من م  یزی... تنها چزیعز  لریخانم م نیبب ـ
ارزش نخواهد   یزیپش مینکنم، زندگ یو اعتراض ینزنم. اگر حرف یدهانم را ببندم و حرف یباشم ول ییزهایچ نیچن

است   یراه نیسرزنش کرد. چون ا دیرا نبا چکسیهخوب...  رد،یام را بگ  قهیعواقب کار   ان،یداشت. اگر هم در پا
 بیاداره تأد  یخواهد شانسم را امتحان کنم. ول ینکرده و دلم م لیآن را به من تحم  یکه خودم انتخاب کردم و کس

 .دماغشان شده ام یمو یخواهد دوباره مرا به زندان برگرداند چون من درست و حساب ینم ایفرنیکال

 که ناگهان عفو مشروطت را لغو کنند؟  یترس یانگار اصال نم  ـ

 .افتد  ینم یاتفاق  نیوقت چن چیه ـ

 ایمقدمه از کتز یناگهان و ب لیدل نیبود و به هم یگرید یجمله، نگاه و حواسش به جا نیضمن گفتن ا جانز
 «چطور است؟ ییایتالیا  یات با غذاها  انهی.. متیک  نمیبب»: دیپرس

 .کنم  یم یخرده احساس گرسنگ کیاست،   یخوب شنهادیپ ـ

 .میشو ستاده،یکه آنجا ا  یتا سوار آن تاکس ای. بدو... عجله کن.. زود بمیپاستا بخور میپس برو ـ

سوار شد. جانز هم در حال سوار شدن و بستن  ایگشود. کتز  ایکتز  ی. جانز در را برادندیدو یدو به طرف تاکس هر
 «.خورد یاست. فقط به درد کوتوله ها م  یتیکبر  یعجب قوط»گفت:   ،یدر تاکس

شانس  یلیبد نگذرد!... خ»راحت نشسته بود انداخت و گفت:  شیخود سرجا زیکه با جثه ر  ایبه کتز یگاهن بعد
 «.یریجا بگ تیکبر  یقوط نیا  یتا تو یشد یمثل من چهارال م ستیبا یو گرنه م یا  زهیم زهیر نقدریکه ا  یآورده ا

 .آدرس رستوران مورد نظرش را به راننده داد  ا،یکتز  نانهیاعتراضات خشمگ  رغمیعل  سپس

... لوکاس جانز.. درست است که تو یه»که از اشاره لوکاس به جثه کوچک خود ناراحت شده بود بانگ زد:   ایکتز
 «... و یرا مسخره کن گرانیشود که د ینم لیدل نیا  یول ،یهست یبیجانور عج

 ! خانم است. زود به اش برخورد ژهیخوب. انگار شپش من یلیخوب بابا.. خ یلیخ ـ
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جانز.  یخواهد بزنم با مشت دماعت را له و لورده کنم آقا یدلم م یلیخ»شده بود گفت:  شتریکه خشمش ب  ایکتز
 «!جمع شود تیچشمها یترسم اشک تو یم یول

کرده بودند چون لوکاس جانز   یشود، دوباره با هم آشت کیهوا تار نکهیو قبل از ا دندیبه رستوران رس یوقت یول
 .بود یواقعا مرد خوش مشرب و مجلس گرم کن

 ؟ییآ  یم نطرفهایا  ادی.. تو زتیک  نمی. ببدیآ  یشهر خوشم م نیاز ا  ـ

 .میآ  یم یفقط گاه ـ

 .انداختم  یم نجایبودم، پاتوقم را ا ورکیویمن اگر ساکن ن یول ـ

 .میآ  یم یمن، همانطور که گفتم، فقط گاه یول ـ

 ؟ییآ  یم نجایبه ا یواسه چ ـ

 نکهیلوک.. از ا نمیبب ی. راستزهایچ نجوریبه دوستانم بزنم و از ا یو متفرقه... مثال سر یعاد  یکارها  یخوب... برا ـ
 ؟یشو یخسته نم ،یکن  یو آنور سفر م نوریبه ا نهمهیا

 یم یبرند نمیروزمره ام شده است. بب یاز زندگ  یمن جزئ یسفر کردن برا گریخسته بشوم. حاال د ینه.. واسه چ ـ
 ؟یخور

... دیآ  ینه ... نه... خوشم نم»سرش را تکان داد و گفت:  یکه مست کرده بود افتاد، با ناراحت  یآن شب  ادیبه  ایکتز
 «.دیآ  ی... همان که گفتم.... خوشم نم یعنی گری.... خوب دیعنی

... البد دیآ  یچرا خوشت نم دمیآهان... حاال فهم»را خوانده بود چون با خنده گفت:  ایلوکاس جانز فکر کتز انگار
 «در ذهنت مانده؟ یخاطره بد یکه مست کرد  یاز آن شب

 «!آره... چه جورم  ـ

 چطور بود؟ خوش گذشت؟ ـ

 دیاشتباه بوده. شا  المیکه نه.. خ  دمیبعدا فهم یگذرانم ول  یکردم دارم خوش م  یم الیاصال ... حالم بد شد... خ  ـ
 !بود که چند ساعت قبل از آن، با تو مصاحبه کرده بودم نیبه ام خوش نگذشت، ا نکهیهم علت ا

هم به سر من آمده.  نیندارد. بدتر از ا یبی! باشد... ع؟یانداز  یرا به گردن من م رشیتقص ی... دارستیآه .. ک  ـ
. آدم خوش دیآ  یازت خوشم م  یلی. خمیبه ات بگو یزیچ کیخواهم  ی... متی... ک ی. راستستین یزیچ نکهیا

 .یهست یمشرب

خواهم اعتراف  یبه ام خوش گذشته. آه... راست... لوک... م یلیسه چهار روزه خ نیمتشکرم. من هم در ا ـ
 ندارد؟ ینزد تو بکنم. اشکال یوحشتناک
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 یپاره کرد ،یداده بود بیرا که از مصاحبه با من ترت ییادداشتهایتواند داشته باشد. نکند  یم ینه.. چه اشکال ـ
 میاز اول شروع کن  میتوان یکه م  میگو  یشوم. در عوض م یناراحت نم ،یکار را کرده باش  نیاگر ا  ؟یا  ختهیو دور ر

 .چون از آن مصاحبه خوشم آمد

کردم. من   یمصاحبه م یمن با کسبود که  یبار نیاول  نیکه ا  میخواستم بگو ینبود. م نیآه .. نه... اعترافاتم ا  ـ
 .بود میبرا یمصاحبه تجربه تازه ا نی. اما اسمینو یم یتر یتر و کل یعموم  یمقاله ها شهیهم

 مصاحبه ات بود؟ نیاول  ـ

 ؟یمصاحبه نکرده باش ی! ... چطور ممکن است که تا حاال با کسعجب

 !دمیترس یخوب... آخر م ـ

سه چهار روزه  نی. آنطور که من در ایهست یخوب سندهی! ... تو که نو؟ی!... از ک؟ی!... از چ؟یدیترس یبه... م ـ
 !یستیشناخته امت، کمرو هم ن

 .شود ییدر حضورت دچار کمرو یکه کس  یستین یآخر تو هم آدم  یاوقات. ول  یچرا... هستم... البته گاه ـ

 یتوانم طور یم ،ی! اگر ناراحت؟یناراحت نموضوعی. نکند از افیهم شد تعر نی... دست شما درد نکند. انیبه ..آفر ـ
 !!یخجالت بکش یباهات رفتار کنم که درست و حساب

نه... نه »شد و در حال خنده گفت:  ریبه قهقهه افتاد که اشک از چشمانش سراز یحرف طور نیا  دنیاز شن  ایکتز
 «.بهتر است یکه هست  نطوریلوک.. اتفاقا هم

 «ست؟یه چترست از مصاحب لیپس ، دل ـ

. یشنو یخواهد، نم یرا که دلت م ییزهایچ چوقتیدر مصاحبه ه نکهیا  لشیاز دال  یکیداستانش مفصل است.  ـ
 ؟یترس یم یتو چطور لوک؟ تو از چ

 !از مصاحبه ات است و من خبر ندارم؟  یهم قسمت نی.. نکند انمیبب ـ

 .خودت را لوس نکن. جوابم را بده ـ

ترسم. ترس ممکن است  یم زهایچ یلیخوب خانم مصاحبه گر. عرض شود به حضور انورتان که من از خ یلیخ ـ
انسان را به خطر   کی یممکن است زندگ یترسم چون گاه یم یو نامرد یکند. من از بزدل  جیگ  یآدم را حساب

 نهایاز ا  ری. غمیرا از آن بکن تفاددهحداکثر اس دیکوتاه است و با  یترسم چون زندگ ی. از اتالف وقت هم مندازدیب
 .ترسم یترسم، از مرگ نم یکه من ازش بترسم به جز زنها. آنقدر که از زنها م  ستین یگرید زیچ

 «!؟یترس ی! ... از زنها م؟یچ»: دیو پرس دیبلند خند یبا صدا ایکتز

 .ترسم یهم م یلیآره... خ  ـ

گرم شود. باالخره   شتریبه صحبت پرداختند و دوباره سفارش غذا دادند تا سرشان ب گریگدیبا  گرید کباری سپس
که من اغلب به   جیهست به اسم رستوران پارتر ییجا ورک،یوی... لوک.. در منطقه سوهو در نیراست»گفت:   ایکتز
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پاتوق شاعران و هنرمندان  رستوران غالبا نی. انداختا  جیپارتر ادیمرا به  نجایا  یروم. االن هم حال و هوا یآنجا م
 «.و خوب است ایر یب یجوان و خالصه پاتوق آدمها

 !کنند؟  ی... آنجا هم با آدم مصاحبه منمیبب ـ

 گریبه کار کس د یآه... نه... آنجا هر کس سرش به کار خودش گرم است و کار»سرداد و گفت:  یقهقهه ا ایکتز
 «.ماست که آنجا را دوست دار   لیدل نیندارد. به هم

... تیک  یجاها باب طبع من هم هست. راست نجوریچون ا دیایکنم من هم از آنجا خوشم ب  یخوب... پس فکر م ـ
 ؟یکن  یچه کار م رکیویتو در ن

 یخرده هم سفر م کیروم.  یتئاتر م ای یهم به پارت یزنم. گاه ی. به دوستام سر مسمینو ی... مقاله م یچیه ـ
شناسم و اغلب در محافل شان شرکت  یرا در سوهو م یاری. هنرمندان بسسمینو یوقتها مقاله م شتریب یکنم. ول

 .کنم  یم

 ؟یکن  یاوقات چه م  هیبق ـ

 .به حال و حوصله ام دارد یبستگ گرید نی... البته انمینش یمردم م یواهلل... به تماشا ـ

 ؟یازدواج کرده ا  ـ

 .نه ـ

 ؟یکردم کرده ا  یفکر م ـ

 چطور مگر؟ ـ

هم که در تو  گرید زیچ کیماند که قبال ازدواج کرده و اکنون مطلقه اند.  یم ییبه زنها شتریواهلل... رفتارت ب ـ
 کی. انگار قبل از انجام دیآ  یبه نظر حساب شده م تی. کارها و حرفهایمحتاط یلیاست که خ  نیکشف کرده ام ا

حرف را زدم، باز هم  نی. خوب... حاال که ایرا گرفته ا متیو تصم یرا کرده ا تیحرف، خوب فکرها کیزدن  ایکار 
 !و پاتالم؟ ریپ ستینیشو کیکه من   یکن  یفکر م

 یفکر م یبه موضوع نگاه نکرده ام. ول هیزاو نیاز ا  چوقتیمن ه ی. ولیرا مطرح کرد ینه چندان. البته نکته جالب ـ
 .کنم ممکن است حق با تو باشد

 ؟یبه اصل مطلب، حاال نوبت من است که با تو مصاحبه کنم، نامزد هم ندار میخوب... دوباره برگرد یلیخ -

که عاشق   ستیهم ن چکسیو ه ستمین چکسیعاشق ه  یکه حت  میگو  یرا راحت کنم، م التیخ نکهیا  ینه. و برا ـ
 .من باشد

 «!شم یم دواری! دارم کم کم امستیآه ... عال»گفت:   یکرد و به شوخ  یخنده ا جانز

خوشش آمده بود، به خنده افتاد. آنگاه جانز ادامه  یشوخ نیهم که از ا ایو کتز دیخند یبلندتر یبا صدا سپس
 «!ییکنم راست بگو  یفکر نم یول»... داد: 
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 !میگو  یباور کن که راست م ـ

 !؟یهم ندار قیمف قیرف یحت یعنی... نمیب ـ

 .هم ندارم قی... مف فینه رف ـ

 ؟ییگو  یراست م ـ

 !آره  بایتقر ـ

 !؟یچ یعنیآره؟!   بایتقر ـ

 .زنم یبه اش م ینفر هست که باهاش مراوده دارم... البته هر وقت که فرصت کنم، سر کی... یدان یخوب... م ـ

 زن دارد؟ ـ

 .کند  یم ریخودش س یایدن یاست.... تو  ینه... نه... آدم خاص ـ

 کند؟  یم یدر سوهو زندگ ـ

 .ـآره

 !است  یگفت ادم خوش شانس  دیپس با ـ

پرسم که نکند  یوقتها از خودم م یاست. بعض  یاست. پسر خوب  یآدم سرگرم کننده ا  یینه... بهتر است بگو ـ
خاطر  نیکه به او دارم فقط به ا  ی. عالقه استمینه. عاشق ن نمیب یکنم، م  یخوب فکر م یوقت یعاشق شده ام. ول

وقت صورت  چیه یادیز لیاو دارم، به دال  اکه ب  یلوک... مراوده ا یدان یاست. م  یاست که آدم صاف و ساده ا
 .کند  ینم دایپ یجد

 ؟ییرا به من هم بگو ادیز لیاز آن دال  یکیخوب... ممکن است  ـ

هار سال از خود من کوچکتر متفاوت است. سه چ مانیدگاههای. هدفها و دمیبا هم فرق دار یلیراستش ... ما خ ـ
من مهم  یبرا ادیاست، ز  یگرید یایدن شیایموضوع که دن نیکند. البته ا  یمن فرق م یایبا دن شیایدن یاست ول

 .میدار قاست که ما فر  نیدارد، هم تیاز نظر من اهم  یلیکه خ  یزی. چستین

 مگر با هم فرق داشتن بد است؟ ـ

 یها قهیمتفاوت، سل یها نهی... فرق داشتن چند نوع است. مثال زمیدان ینبود. م نینه... نه. منظورم ا ـ
. دیای. معذلک از او خوشم ممیکند که من و او با هم کامال فرق داشته باش  یتا کار ستیکاف  نیمتفاوت... و هم

... از یا  قهیرف ....یتو هم از خودت بگو. نامزد . حاالمیزد ی... تا حاال همه اش راجع به من حرف منمی... ببیراست
 ؟یندار زهایچ نجوریا

چون  ستمین زهایچ نجوریو بند ا دیهم در ق ادیکنم. ز  یسفر م ادیاست که عادتا ز  نینه... ندارم. علتش هم ا ـ
از من گذشته است.   گریجور کارها د نیکنم که ا  یوقتها هم فکر م یکنم. بعض  یام را صرف کارم م  یانرژ  شتریب

 نیکارم که اعتقاداتم به آن وابسته است بچسبم. ا  هب دیبا ایبروم  یدنبال خانم باز دیبا ایمعتقدم که  ،یدرثان
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با افراد  میمن هم انتخاب خودم را کرده ام. البته ضمن سفرها ،یا  دهیاست و همانطور که فهم  یانتخاب اجبار  کی
 یو به صحبت م مینینش یعتها ماغلب اوقات سا   یکنم. ول  یهم ) چه زن و چه مرد( برخورد م یا  ستهیخوب و شا

 .است  نیدارد هم تیاهم  یلیمن خ یکه برا  یزیو چ میپرداز

 یلوک... آدم با هر کس و ناکس یدان یمهم است. م یلیمن هم ح یبرا ستهیصحبت کردن با افراد خوب و شا ـ
 رتیمتوجه کنه ضم قایو عم یباهاشان حرف بزن یکه بتوان  ییتواند نشست و برخاست کند و حرف بزند. آنها ینم

 .بشوند، انگشت شمارند

از   یکیزد، لوک را در ذهنش مجسم کرد چون به نظر او لوکاس جانز واقعا  یحرف را م نیداشت ا یوقت ایکتز
 .پرداخت قیعم  یبا او به صحبتها شدیبود که م ینادر یآدمها

هم به تو بزنم.  یآمدم، سر  رکیویبه ن یخواهد اگر روز یکشد. دلم م  یم شیرا پ یسئوال ن،یحق با توست. و هم ـ
 .میبرو جیبا هم به رستوران پارتر میتوان یندارد؟ م یاشکال

 یخوشحال م م،یبرو جیو با هم به پارتر ییایب ورکیویبه ن نکهیممکن است داشته باشد. از ا یآه... چه اشکال  ـ
 .شوم

 ؟یممکن است شماره تلفنت را به من بده پس

با خود فکر کرد که دادن شماره  ایدر آورد و آماده نوشتن شد. کتز بیاز ج  یحرف، مداد و کاغذ نیبعد از ا جانز
کند. لذا مداد و کاغذ را از لوکاس گرفت و شماره خود را   یرا نزد جانز فاش نم تشیندارد و هو یضرر چیتلفن ه

 .آدرسش را ننوشت  یکرد ول  ادداشتی

 ایگذاشت. سپس صورتحساب را پرداخت و برخاست و کمک کرد که کتز  بیاز او گرفت و در جمداد و کاغذ را   جانز
 «ندارد که تو را به فرودگاه برسانم؟ یکه... اشکال» : دیکتش را بپوشد و در همان حال پرس

 .داشته باشد یکنم اشکال  ینه... فکر نم ـ

 .میپس برو ـ

 .از رستوران خارج شدند  و

لوکاس تکان داد و  یبرا یپلکان دست یرفت. از رو مایبه طرف هواپ ایکردند و کتز  یفرودگاه، از هم خداحافظ در
 ورکیویو ن نگتنیدو روزنامه چاپ واش یکیجلو نشست و به  فیرد یهایاز صندل  یکی یوارد شد. رو مایبه هواپ

 نیو به مطالعه پرداخت. آن پرواز، آخر شتدااز آنها را بر   یکیآنکه حوصله اش سر نرود،   یشد. سپس برا رهیخ
 .بود ورکیویپرواز آن شب به ن

خود نگذاشت و همچنانکه آن  یروزنامه را در جا یروزنامه خواند، حوصله اش سررفت ول یبعد از انکه مدت ایکتز
است که   . درستدیدوباره نخواهد د چوقتیرا در دست داشت به فکر فرو رفت. مطمئن بود که لوکاس جانز را ه

 یکرد زنگ  یفرصت نم ادیبود که احتمال ز ودشخ یلوکاس آنقدر گرفتار کارها یشماره خود را به او داده بود، ول
 .را فراموش کند ایدو روز بعد شماره کتز یکی ،یشغل یهایبه او بزند. تازه... ممکن بود از فرط گرفتار
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گذشت و   نالیشد. از ترم ادهیپ مایآن موقع شب از هواپ  نیمسافر ریهمراه با سا ای. کتزدینکش یچندان طول پرواز
در آن وقت شب  ایرفت. رستوران الگارد ایگرفت و به طرف الگارد  یتاکس کیآمد و   رونیاز محوطه فرودگاه ب

شدند  یاز آن خارج م  ای ایکه وارد الگارد  یتیشد و به جمع ادهیپ یرستوران از تاکس یهمچنان شلوغ بود. جلو
 .ستینگر

گرفت.   گرید یتاکس کیگرفت به خانه برود. لذا   میبعد منصرف شد و تصم یشود. ول ایخواست وارد الگارد یم ولا
کرده و   بیاو را تا آنجا تعق  رهیت یبلند قد با موها یاما چنان در افکار خودش فرو رفته بود که متوجه نشد مرد

هم به راه  یشد و تاکس یکه او سوار تاکس  دیداشت، د نظر ریرا ز ای. آن مرد همچنانکه کتزستادهیا  یتاکس کینزد
 افتاد. مرد

را برگرداند تا کتزيا او را نشناسد. سپس به ساعتش نگريست. کتزيا نيم ساعت بعد به منزل ميرسيد و او  رويش
 .هنوز وقت داشت. خيال داشت نيم ساعت بعد به کتزيا زنگ بزند

 11 فصل

 «.بله. بفرماييد»رداشت و گفت: زنگ زد و کتزيا گوشي را ب تلفن

 .سالم کيت -

 .سالم لوکاس. از اينکه به ام زنگ زدي خوشحالم -

 ببينم ... صحيح و سالم به خانه رسيدي؟ -

آره... پرواز خوب و راحت و کوتاهي بود. ميخواستم توي هواپيما روزنامه بخوانم ولي پرواز به قدري کوتاه بود  -
 .که فرصت نکردم مقاله اي را که شروع به خواندنش کرده بودم تمام کنم

خنده نيفتد،  ولي جلوي خودش را گرفت و سعي کرد به« آره... ميدانم.»ميخواست در جواب کتزيا بگويد:  لوکاس
 «االن خيال داري چيکار کني خانم ميلر؟»سپس پرسيد: 

 !هيچي... ميخواهم دوش بگيرم و بعد هم الال کنم -

 ببينم... اشکالي ندارد دعوتت کنم که برويم به پارتريج و گلويي تر کنيم؟ -

 نجا بيايي؟آه ... انگار بال درآورده اي و ميخواهي از واشينگتن يک قدم برداري و به اي -

آره... ميخواهم با يک قدم خودم را به تو برسانم. منتها اين قدم را از واشينگتن بر نميدارم از جلوي در الگارديا  -
 !برميدارم

 .آه لوک... مسخره بازي درنيار. هواپيمايي که من سوارش شدم آخرين پرواز امشب بود -

انه اي است! براي نوشيدن يک نوشابه ميخواهد از واشينگتن عجب ديو »پس از اين حرف با خود فکر کرد:  کتزيا
 «!به نيويورک بيايد

 !ميدانم... ميدانم که آخرين پرواز را سوار شدي منتها از حسن تصادف، من هم همين کار را کردم -
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 «.چي؟!... لعنتي!... ولي من تو را نديدم»تازه متوجه موضوع شد و بانگ زد :  کتزيا

وار بودم که نبيني. براي اينکه بعد از شروع پرواز هم نتواني مرا ببيني مجبور شدم خودم را در صندلي من هم اميد -
 .پشت سرت دوال کنم و در تمام مدت پرواز هم دوال بنشينم. آخر... تو که ميداني... من آدم قد بلندي هستم

 ا چيست که در مي آوري؟من فقط اين را ميدانم که تو يک ديالق مسخره هستي. اين خلبازي ه -

چرا در نياورم؟ با خود فکر کردم و ديدم که فردا کاري ندارم. ضمنا از مراجعت تو به نيويورک هم ناراحت شدم و  -
 .حسابي حالم گرفته شد

 .من هم وقتي ازت خداحافظي کردم، حالم گرفته بود. البته نميدانم چرا... ولي به هر حال، حالم گرفته بود -

 خوب... حاال هر دو در نيويورک هستيم. پس دليلي ندارد که حالمان گرفته باشد، درست است؟ -

 منظور؟ -

ميخواهم بگويم کجا برويم؟ به رستوران پي جي يا پارتريج؟ شايد هم تو جاي بهتري را سراغ داشته باشي چون  -
 .من به سوراخ سنبه هاي نيويورک زياد وارد نيستم

 .مرگت ندهد... ميداني االن ساعت چند است؟! يک و نيم صبح. کله سحر که جايي باز نيستلوک... خدا  -

 !حتي در نيويورک؟ -

حتي در نيويورک. ولي خوب... حاال ديگر چاره چيست؟ اينهمه راه را به اميد آمده اي که يکي دو ساعتي با هم  -
 .گردش کنيم

 !آفرين!... حاال شدي دختر خوب -

ب... نيم ساعت ديگر در پي جي ميبينمت. تا تو به آنجا برسي من هم دوش ميگيرم، لباسم را عوض خيلي خو -
 ميکنم و مي آيم. راستي يک چيز را ميداني؟

 چه چيز را ؟ -

 !تو يک ديوانه تمام عيار هستي -

 .آه... کيت... لطف داري. خجالتم نده -

 ...نه ... جدي ميگويم -

 .خيلي خوب، جدي بگو. به هر حال نيم ساعت ديگر در پي جي ميبينمت -

* * * 

ساعت بعد، کتزيا وارد رستوران پي جي شد. شلوار جين و يک بلوز سفيد پوشيده بود. لوکاس همينکه او را  نيم
ميکرد، به نظرش ديد به طرفش رفت. در آن موقع جثه ريز کتزيا بيشتر در نظرش نمودار شد و وقتي به او نگاه 

 .ميرسيد که با يک دختر بچه رو به رو شده است
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پي جي مثل هميشه شلوغ بود. ميز کوچکي را در گوشه اي از سالن ديدند و به طرف آن رفتند. بعد از  رستوران
 اينکه نشستند گارسن به سراغشان آمد و سفارش نوشابه گرفت رفت. بعد از آنکه نوشابه ها روي ميز آمد، کتزيا

کاهي. هيچوقت کسي مرا با هواپيما تعقيب   رآه... لوک... خيلي آب زي»در حالي که لبخندي بر لب داشت گفت: 
 «.نکرده بود ولي تو آنقدر هفت خطي که اين کار را کردي

دو نيم ساعت در پي جي بودند. کتزيا دائما در ورودي رستوران را زير نظر داشت. ميترسيد يکي از آشنايانش  آن
در وارد شود و او را با لوکاس ببيند و آنوقت يکشنبه همه جا پر ميشد که کيت ميلر ديشب با مرد غريبه اي در از 

 .پي جي ديده شده است

چرا مثل بچه آدم سر جايت آرام نمي نشيني؟ منتظر کسي هستي يا »متوجه بيتابي کتزيا شد و پرسيد:  لوکاس
 « عصبي شده اي؟

 .ام  هيچکدام. فقط گيج شده -

 !گيج شده اي؟ -

 .آره -

 واسه چي؟ -

واسه اينکه يک ساعت قبل در واشينگتن شام خورديم. بعد تو مرا به فرودگاه رساندي و خداحافظي کرديم و حاال  -
 .تو اينجايي... توي نيويورک. خوب... انتظار داري از اين صحنه سريع السير گيج نشوم

 « از اين کار من ناراحت شدي کيت؟»پرسيد:  قيافه اي جدي به خود گرفت و لوکاس

 «نه... نه... نگران نباش. خوب... حاال ميخواهي چکار کني؟» براي راحتي خيال جانز لبخندي زد و گفت:  کتزيا

 با قدم زدن چطوري؟ -

 .آه ... انگار تو فکر آدمها را خوب ميتواني بخواني -

 چطور مگه؟ -

هيچي... آخر توي هواپيما داشتم فکر ميکردم که امشب خودم همين کار را بکنم. ميداني... گاهي اوقات، دير  -
 .وقت به ايست ريور ميروم. تا به آنجا برسم گردشي کرده ام و سرحال آمده ام، هم فال است و هم تماشا

 تنهايي به آنجا ميروي؟ -

 آره... چطور مگر؟ -

 .که ناگهان کسي به ات حمله ند و بکشدتانگار نميترسي   -

نظر ميرسيد که لوکاس جانز نگران جان کتزياست. کتزيا دستش را طوري تکان داد که انگار ميخواهد بگويد  به
آه... لوک... فکر نميکردم اينقدر احمق باشي. واقعا »هيچوقت چنين اتفاقي نمي افتد. آنگاه لبخندي زد وگفت: 
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خوانده اي، باورت شده. امنيت در نيويورک  ياصه هايي که درباره شبهاي نيويورک شنيده همه آن داستانها و ق
 «.هم مثل امنيت در هر شهر ديگر است

شان را خوردند و لوکاس صورتحساب رستوران را پرداخت. سپس با هم از آنجا خارج شدند و گردش کنان  نوشابه
هفتم رسيدند که مثل هميشه ترافيکش سنگين بود. ضمن قدم زدن از خيابان سوم باال رفتند. به خيابان پنجاه و 

 .در گوشه و کنار خيابان رستورانها و مغازه ها را تماشا ميکردند

تقاطع خيابان پنجاه و هشتم به طرف شرق رفتند و به ساتن پليس رسيدند. کتزيا در آنجا به ياد ويتني افتاد.  از
گي ميکرد و کتزيا لحظه اي با خود انديشيد که نکند امشب ويت به ديدار يکي از آشنايان ويت در ساتن پليس زند 

 .پنجره ببيند. سپس از اين فکر به خود خنديد پشتدوستش رفته و اکنون در آنجاست و احتمال دارد او را از 

به چه »سيد: تا آن موقع چند بار به کتزيا نگريسته و از وجنات او متوجه شده بود که در فکر است، لذا پر  لوکاس
 «.فکر ميکني کيت؟ انگار در عالم رؤيا به سر ميبري

آره... حق با توست... فکر ميکنم وارد عالم رؤيا شده بودم. ميداني... داشتم به بعضي »لبخندي زد و گفت:  کتزيا
 «.آشنايانم فکر ميکردم

ر رسيدند و آرام آرام به طرف شمال نگاهي به کتزيا انداخت و با هم به گردش ادامه دادند. به ايست ريو لوکاس
 «هي... لوک... امشب کجا ميخوابي؟»حرکت کردند. کتزيا بي مقدمه از لوکاس پرسيد: 

باالخره يک جايي براي خواب جور ميکنم. نگران آن نباش. قبال هم که به ات گفته بودم، عادتا زياد سفر ميکنم.  -
 .ست. پس خيالت راحت باشداغلب اوقات وقتي وارد شهري ميشوم، نصفه شب ا

انگار کتزيا از اينکه لوکاس آن شب جايي براي خوابيدن ندارد، دلش براي او سوخته بود. لذا با لحني دلسوزانه   ولي
دلت ميخواهد امشب در آپارتمان من روي کاناپه بخوابي؟ البته با اين قد و قواره اي که تو داري، کاناپه »گفت: 

چون جاي راحتي است. خودم قبال چند بار روي آن  بيميتواني روي آن راحت بخوا من برايت کوچک است. ولي
 «.خوابيده ام. راحت راحت است

 !!از اينکه دلت به حالم ميسوزد خوشحالم! حاال چون خيلي اصرار کردي، باشد... قبول است -

لوک... تو آدم شوخ طبعي هستي. »که اصراري نکرده بود، از اين حرف لوک خنده اش گرفت و گفت:   کتزيا
همصحبتي با تو اصال آدم را خسته نميکند. فقط گاهي اوقات به يک کله خر تمام عيار مبدل ميشوي، مثل امشب 

 «!و تعقيب من با هواپيما

 !آه... کيت... خجالتم نده -

کر کرد که چرا او را به خانه اش دعوت کرده. مگر اصرار نداشت که او به هويتش پي نبرد. پس کتزيا با خود ف  بعد
خوب... لوک آدم بدي به نظر نميرسد. »چرا حاال او را به خانه خود ميبرد؟ آنگاه در جواب اين سوال با خود گفت: 

اشکالي دارد که خانه او را ياد همه رفتار و حرکاتش هم نشان ميدهد که مرد باشخصيت و موقري است. پس چه  
بگيرد؟ آيا واقعا اهميت دارد که اين موضوع را آنقدر بزرگ کنم؟ تا کي ميتوانم هويتم را از او پنهان سازم؟ نه تنها 

 «از او... از خودم... و از دوست و غريبه؟
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نگيني ميکند. لوک حاال ديگر احساس ميکرد که اين مخفي کاري همچون بار طاقت فرسايي بر دوشش س کتزيا
 .ثابت کرده بود که ميتواند دوست و همنشين خوب و باشخصيتي براي او باشد. پس نگراني موردي نداشت

به تقاطع خيابان يورک و خيابان هفتاد و دوم رسيده بودند. ناحيه اي که از در و ديوارش فقر مي باريد. کتزيا  حاال
 «.ميخواهي همين االن به خانه من برويملوک... اگر خيلي خسته اي، »از لوک پرسيد: 

 «!ببينم... تو در چنين جايي زندگي ميکني؟»نگاهي به محيط اطرافش انداخت و گفت:  لوک

 .زياد از اينجا دور نيست -

خيابان هفتاد و دوم به سمت غرب رفتند. کم کم محله ها از حالت فقيرنشين خارج شد و رنگي تجملي به خود  از
 «خسته شدي؟»گرفت. لوکاس از کتزيا پرسيد: 

 .شايد... ولي احساس خستگي نميکنم -

انداخت و چون تا وقتي به خيابان پارک رسيدند، هيچيک حرفي نزد.آنوقت لوک نگاهي به دور و بر خود   ديگر
 «!ظاهرا از مقاله نويسي پول خوبي عايدت ميشود»محله را اشرافي ديد، لبخندي زد و گفت: 

 «!.بدک نيست... نان و بوقلموني گير مي آيد»به شوخي گفت:  کتزيا

همان موقع وارد خياباني شدند که با دو رديف خط کشي به سه قسمت تقسيم شده بود. کتزيا جلوي در اولين  در
 «پس خانه ات اينجاست؟»خانه اي که رسيد ايستاد و زنگ زد. قبل از اينکه در باز شود، لوکاس پرسيد: 

 .آره... همينجاست -

خواب آلود در را گشود و شب بخيري گفت و کنار رفت تا آن دو داخل شوند. با آسانسور به طبقه باال رفتند.  درباني
مان را باز کرد و به درون رفتند. روي ميز پايه کوتاهي که در وسط اتاق به کتزيا کليدي از جيب در آورد و در آپارت

زن نظافتچي نامه هاي کتزيا را در غياب او با سليقه روي ميز  راچشم ميخورد، توده اي نامه تلنبار شده بود. ظاه
 .چيده بود

 نوشابه ميخوري لوک؟ -

 .آره... خيلي احساس عطش ميکنم -

 .خوب... خانه قشنگي داري. تبريک ميگويم -

 .راستش را بخواهي... اينجا خانه پدر و مادرم است -

 ؟«بود»يا « است»خانه والدينت  -

مال من است. »انگار از اين حرف رنجيده باشد، يکي از ابروانش را باال برد و نگاهي به لوک انداخت و گفت:   کتزيا
 «.چنين خانه اي براي خودم دست و پا کنمآنقدر بزرگ شده ام که بتوانم 

 .آه... من که گفتم... انگار از مقاله نويسي پول خوبي گيرت مي آيد -
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 به جاي اينکه اينهمه ور بزني، بگو ببينم نوشابه ميخوري يا قهوه؟ -

 !باشد. قهوه بده بخورم. فکر ميکنم قهوه برايم بهتر باشد -

را آماده کند. لوکاس گشتي در اتاق زد. نگاهي به نامه هاي روي ميز انداخت. مدتي  به آشپزخانه رفت تا قهوه کتزيا
 «هي... کيت... تو هم اتاقي داري؟»با آنها ور رفت و سپس از همانجا داد زد: 

 «چي... چي گفتي؟»که از داخل آشپزخانه متوجه حرف لوک نشده بود، متقابال داد زد:   کتزيا

 ؟ در اين آپارتمان کس ديگري هم با تو زندگي ميکند؟پرسيدم هم اتاقي داري -

 نه... چطور مگر؟ -

 «شکر و خامه هم توي قهوه ات بريزم؟»قبل از اينکه جانز جواب بدهد، کتزيا پرسيد:  و

 «نه... تلخ باشد بهتر است. اگر هم اتاقي نداري، پس اين نامه ها مال کيست؟»جواب داد:  جانز

 نامه ها؟ -

 .آره... نامه هاي روي ميز. روي همه آنها نوشته شده که گيرنده شخصي است به نام کتزيا سنت مارتين -

حس کرد که زمان از حرکت بازايستاده. هيچکدام حرکت نميکردند. کتزيا خيلي زود به خود آمد و جواب داد:  کتزيا
 «.آره... ميدانم که گيرنده اش کتزيا سنت مارتين است»

 .. اين کتزيا سنت مارتين کيست؟ مي شناسيش؟خوب . -

 !آره... خيلي هم خوب مي شناسمش -

 خوب ... كيست و چه نسبتي با تو دارد؟-

 !خودمم-

 !چي؟-

 .گفتم كتزيا سنت مارتين خودمم-

د. جانز مبهوت به نظر مي رسيد. قيافه اش متفكر و انديشناك شده بود و اين حالت اصالً به او نمي آم لوكاس
 .كتزيا نزديك بود از خنده منفجر شود

 !منظورت اين است كه تو كيت . س. ميلر نيستي؟-

 .چرا ... وقتي مقاله مي نويسم، اسمم ك. س. ميلر است-

 !آهان...حاال فهميدم...ك. س .ميلر نام مستعارت است-

 .يكي از نام هاي مستعارم است . نام مستعار ديگرم مارتين هاالم است-
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 «!آه...پس تو كلكسيونر اسامي مستعاري؟:»خنديد و گفت  لوكاس

آره....اسامي مستعار... و زندگي هاي متعدد، من سه نفرم لوك!! آه... » كتري را روي اجاق گذاشت وگفت:  كتزيا
يت را هم نه... چهار نفر...اه...عجب حافظه اي دارم... نه ... درستش را بخواهي، حاال ديگر پنج نفر. البته اگر ك

 «است ، نه؟  سخرهحساب كنيم.ك. س. ميلر احتياجي به اسم كوچك ندارد. م

 باشد؟راستي...بهتر نيست برويم روي كاناپه بنشينيم و حرف هايمان را همانجا نشسته بزنيم؟ بايد

 .اگر آنجوري راحتي،خوب... برويم بنشينيم-

 .و روي كاناپه نشستند به دنبال لوك راه افتاد و به اتاق نشيمن برگشتند سپس

 سيگار مي كشي؟-

 .آره-

سيگاري براي كتزيا روشن كرد و سيگاري هم براي خودش.كتزيا پكي به سيگارش زد و به پشتي كاناپه تكيه  جانز
فكر مي كنم وقتي اين موضوع را پيش كسي افشا مي كنم ، به نظر طرف » داد. نگاهي به جانز انداخت و گفت:

 «.را برايش افشا كرده ام رازه نكند من خلم. البته تو اولين كسي هستي كه اين اينطور مي رسد ك

 !يعني تا به حال عكس العمل طرف متقابل را نديده اي؟پس از كجا مي داني كه او تو را خل مي پندارد؟-

.. تا حاال چون خودم فكر مي كنم خلبازي است. شايد اين روش ، براي زندگي كردن غيرممكن باشد، ولي خوب.-
سعي كرده بودم هيچكس از اين راز باخبر نشود. حتي تا حاال هم همه سعيم اين بود كه تو هم از اين موضوع 

 .خبردار نشوي. از زندگي مخفيانه من... از كتزيا سنت مارتين

 .سعي كرد پس از بيان اين جمله بخندد ، ولي خنده اش كامالً مصنوعي بود و خودش هم متوجه شد كتزيا

خوب ... حاال انگار اين راز را بالخره پس از مدت ها از سينه ات بيرون ريختي. اما من آدمي نيستم » گفت:  جانز
آهاي... مردم .. اين كه مي :» كه تو خيال كرده اي. البد خيال كرده اي االن از اينجا مي روم و همه جا جار مي زنم 

سنت مارتين است.... اما نه ... من از اينجور آدم ها نيستم.  اتزيبينيد خود را ك.س. ميلر معرفي ميكند، همان ك
 «.در مورد اين طرز زندگي هم با تو همعقيده ام. نوعي خلبازي است . تو لياقت بيش از اين ها را داري

 :بعد از اين حرف، مدتي به كتزيا خيزه ماند و سپس گفت جانز

ي خلبازي هم نيست. نوعي تنهايي شديد است ... تنهايي شديد مي داني چيست؟... به نظر من ،اين نوع اصالً »
 «.براي زيستن

درست است. حق با توست... حتي نمي :» در حالي كه بغش گلويش را مي فشرد، سري تكان داد و گفت  كتزيا
 «!دانم از كجا شروع كنم

گفتي تو به تنهايي پنج نفري.خوب ... از ميان اين پنج نفر، يكي را نتخاب كن و درباره اش حرف بزن. اينجوري -
 «.شايد هم سرت گرم شود، هم عقده هاي دلت را باز كني و روحت آرامتر گردد
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كتزيا داد. او هم   دو قطره اشك از چشمان كتزيا بر گونه هايش سرازير شد. جانز دستمالي از جيب در آورد و به-
خوب... اولين نفر كتزيا سنت مارتين است. يعني همان اسمي » اشك ها را پاك كرد و لبخندي به لوك زد و گفت:

پدر و مادرش را از دست داده. درست مثل فيلم  هكه روي نامه ها ديدي.كتزيا سنت مارتين، بچه پولداري است ك
 «هاي خانوادگي و گريه آور است، نه لوك؟

در هر صورت » نگاهي به جانر انداخت و دوباره دو قطره اشك بر گونه هايش پديد آمد ودر همان حال ادامه داد:-
، وقتي بچه بودم، پدر و مادرم مردند و يك خانه بزرگ و ثروت كالني برايم باقي گذاشتند. قيم من خانه را فروخت 

ايتاليايي ازدواج كرده. خودمم هم نزد قيمم و يك   تنو اين خانه را برايم خريد. من يك عمه دارم كه با يك ك
نديمه به اسم توني بزرگ شدم. البته، والدينم تنها ثروت كالن برايم به ارث نگذاشتند. نام برجسته و مشهوري هم 
برايم باقي گذاشتند. و صد البته ، اين يك نام معمولي نيست. يك نام مشهور و معتبر است. قبل از مرگ شان، 

بر روي من ماند...حك شد... و بعد از مردن شان ، ديگر من يك آدم عادي نبودم. بلكه كتزيا سنت مارتين  امناين 
 «بودم... كتزيا سنت مارتين محترم و ثروتمند... انگار تو روزنامه را نمي خواني، نه؟

ها و بيني اش را پاك كرد دستمال جانز را پس داد و از جيبش يك دستمال ابريشمي ارغواني در آورد، اشك  كتزيا
ببينم... اين ديگر »: و آن را همچنان در دست نگه داشت.جانز كه به دستمال خيره شده بود ، از او پرسيد 

 «چيست؟

 چه چيز را مي گويي؟-

 !!همين را مي گويم كه تويش فين كردي-

دستمال است . خيال كردي  خوب معلوم است كه چيست!... يك» به دستمال نگاه كرد و خنديد و گفت: كتزيا
 «چيست؟

 !واهلل ... خيال كردم تكه اي از لباس پاپ روم است! آخه لباس هاي او نيز همين رنگ است-

كه متوجه شده بود جانز با او شوخي مي كند تا غم و درد را از وجودش دور سازد ،با خوشحالي خنديد و   كتزيا
 .احساس كرد كه واقعًا حالش كمي بهتر شده

در مورد روزنامه خواندن هم ، كه پرسيدي ، بايد بگويم بله ... روزنامه مي خوانم . ولي حاال كه » گفت:  وكاسل
خودت قصه زندگيت را برايم گفتي ، فكر مي كنم همان بهتر كه از خودت شنيدم. چون دوست ندارم خبرهاي 

 «!مربوط به افراد مورد عالقه ام را در روزنامه ها بخوانم

لوك ... من آنقدر مشهورم كه هر وقت پايم را به هر نقطه اي مي گذارم در يك چشم به هم » ادامه داد:  كتزيا
 «.زدن، صدها عكس از من مي گيرند

 !ما كه امشب همچين چيزي را نديديم-

انس درست است.ولي اگر عكاس ها اين دور و بر بودند، مطمئن باش تا حاال اين كار را كرده بودند . واقعًا ش-
 آوردم. يادت هست كه وقتي در
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پيجي بوديم، همهاش در ورودي را ميپاييدم و تو پرسيدي که آيا منتظر کسي هستم؟... علتش همان  رستوران
بود که گفتم، در ثاني ميترسيدم يکي از آشنايانم مرا ببيند و براي احوالپرسي پيش ما بيايد و در حضور تو مرا به 

 .جاي کيت، کتزيا بنامد

 اين موضوع اينقدر برايت اهميت داشت؟! خوب... که چي؟ -

که چي ندارد... اگر چنين اتفاقي ميافتاد، حس ميکردم که درست و حسابي آبرويم پيش تو رفته و سنگ روي  -
 ...يخ شده ام. حس ميکردم که به صورت يک احمق تمام عيار درآمدهام... حس ميکردم که

 « که ترسيدي، نه؟»... اش را تمام کند و خودش اين کار را کرد: فرصت نداد کتزيا جمله   لوکاس

 .شايد -

چرا؟ چرا ترسيدي؟ فکر ميکردي اگر من از قضيه بويي ببرم، صدمه اي بهات ميزنم؟ يا به خاطر ثروتت... شهرتت...  -
 يا هزار کوفت و زهرمار ديگري که االن در کلهام نميآيد... تعقيبت ميکنم؟

لوک... يعني... خوب... ميداني... شايد... شايد هم چنين فکري به سرم زده بود! آدمهاي ديگر ممکن نه... نه  -
است مرا به خاطر چنين چيزهايي بخواهند ولي در مورد تو نه، من از اين جور نگراني ها ندارم و خيالم راحت است. 

خودش کسي است. چيزي دارد که به . براي نيستاما موضوع چيز ديگري است، کتزيا سنت مارتين من تنها 
خاطرش زندگي کند. وقتي بيست سالم بود، يک کاالي مرغوب و محبوب به شمار ميرفتم. درست مثل فرق بين 
زيراکس و فتوکپي، که بيشتر مردم زيراکس را ترجيح ميدهند! مردم فکر ميکردند که اگر مرا بخرند بعد از مدتي، 

 .دميزاي کالنيسرمايه گذاريشان سود  

در تمام اين مدت به او خيره مانده بود و ميديد درد و رنج کهنه و قديمي در چشمان خيس از اشک کتزيا  لوکاس
ولي موضوع فراتر از اين حرف ها بود. در پشت سر من... تاريخچه خانوادگي »موج ميزند. کتزيا همچنان حرف ميزد: 

 « ...... مادرممادربزرگ... بود... تاريخچهاي پر از وقايع خوب... بد... پدربزرگ

 « .ادامه بده. دارم گوش ميکنم»ساکت شد. انگار حرف زدن را فراموش کرده بود. لوکاس گفت:  کتزيا

کتزيا از اين حرف لوک به خود آمد.زيرا مثل اشخاص از خواب پريده تکاني به خود داد و به لوک نگريست.   ظاهرا
 :جانز گفت

 « .ادرت حرف ميزدي... داشتي راجع به ممادرت»

 « ...آه... فقط... بعضي چيزها» در حالي که صدايش ميلرزيد گفت:  کتزيا

 «چه جور چيزهايي؟ وقتي آنها مردند، چند سالت بود؟»نميتوانست ادامه دهد. لوک به کمکش شتافت:  انگار

 .هشت سالم. مادرم... مادرم آنقدر مشروب خورد تا مرد -

 .ز بعضي چيزها به او مربوط ميشودفکر ميکنم منظورت ا -
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آره... ميداني لوک... او ليدي ليان هومز اوبري بود. قبل از اين که زن پدرم بشود، اسمش اين بود. بعد از ازدواج  -
با پدرم، شد خانم کينان سنت مارتين. اسم پدرم کينان بود. نميدانم کداميک برايش بدتر بود. شايد ازدواج با 

در آنجا ميتوانست زندگي خوبي با پدرم داشته باشد. اما در  وپدرم بدتر از هر چيزي برايش بود. او انگليسي بود 
اينجا همه چيز فرق ميکرد... براي او فرق ميکرد. اينجا همه چيز سريع تر، تند و زننده تر و وقيحانه تر بود. هر وقت 

خانه بود،  دختربا کسي حرف ميزد، به اين موضوع هم اشاره ميکرد. ميداني لوک... او در اينجا بيشتر از زماني که 
احساس ميکرد که در معرض افکار عمومي است. البته خبرنگارها و عکاسها آنطوري که يکهو سر راه من سبز ميشوند، 

 .جلوي او ظاهر نميشدند. ولي روي هم رفته، او بخت و اقبال پدرم را هم نداشت

 خانواده مادرت هم پولدار بودند؟ -

لبته ثروتشان به پاي ثروت خانواده پدرم نميرسيد ولي مادرم مستقيما با خانواده آره... خيلي هم پولدار بودند. ا -
 ملکه انگلستان قرابت داشت. خنده دار است، نه؟

 .وهلل ... نميدانم... بايد باشد؟ به نظر من هنوز خنده دار نشده -

شد. خيلي ها هم از او بدشان ميآمد. آه... چه بهتر. پدرم خيلي پولدار و متنفذ بود. خيلي ها به او حسوديشان مي -
گاهي هم عده اي پيدا ميشدند که از او خوششان ميآمد. کارهاي عجيبي ميکرد. زياد به سفر ميرفت و ... 
نميدانم... خالصه هر کاري که دلش ميخواست ميکرد. ولي مادرم تنها بود. يعني... من فکر ميکنم که تنها بود. 

ر زاغ سياهش را چوب ميزدند. جاسوسيش را ميکردند. گزارش هايي دربارهاش به هميشه عده اي بودند که از دو
پدرم ميدادند. پشت سرش حرف ميزدند و دائما مثل سايه تعقيبش ميکردند. وقتي به يک مهماني ميرفت، 

و مادرم که در فالن پارتي، فالن لباس را پوشيده بوده. وقتي پدرم به سفر ميرفت   رسيدبالفاصله به پدرم خبر مي
به يک مهماني دعوت ميشد و با يکي از دوستان پدرم ميرقصيد، فورا از آن کوهي ميساختند و در روزنامه ها چاپ 

آمريکاييها خيلي   دي،ميکردند. به همين دليل بود که مادرم حس ميکرد فقط يک زنداني است. در چنين موار 
 .بيرحماند

 فقط آمريکاييها اينطورند؟ -

ا همينطورند ولي در اين جا ممکن است بدتر از بقيه جاها باشند. آمريکاييها گستاخ ترند و کمتر نه... همه ج -
دچار شرم و حيا ميشوند. تمکين و تسليم در آنها کمتر است... اصال نميدانم... شايد مادرم آدم ضعيف االراده اي 

 .بود... ولي مطمئنم که آدم تنهايي بود

 پدرت را ترک کرد؟ -

 ... نه... عاشق معلم فرانسوي من شدنه. -

 !داري سر به سرم ميگذاري؟ -

 .نه .... جدي ميگويم -

 و همين رسوايي بزرگي پيش آورد؟ -

 .فکر ميکنم، قاعدتا بايد پيش آورده باشد. اين قضيه او را به کشتن داد -
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 !منظورت اين است که به خاطر اين موضوع او را به قتل رساندند؟ -

.. يا... نميدانم... معلوم نيست... خيلي چيزهاي ديگر هم معلوم نيست. پدرم از جريان با خبر شد و معلم مرا نه. -
اخراج کرد. فکر ميکنم ضربه روحي شديدي به مادرم زد. خودش معتقد بود که به پدرم خيانت کرده و به همين 

روز بيشتر مشروب و کمتر غذا ميخورد. باالخره هم به  هدليل خودش را به مرگ محکوم کرد. رو به الکل آورد. روز ب
 .آرزويش رسيد و مرد

 .تو از جريان خبر داشتي؟ منظورم رابطه مادرت با معلمت است -

نه... آن موقع نه. قيمم ادوارد آن را بعدها به من گفت. البته هدفش از اينکه مرا در جريان گذاشت، عمدتا اين  -
 .بود که من از رسوايي مادرم عبرت بگيرم و دور و بر اينجور ماجراها نگردم

 داده بوده؟مينامي، به خاطر اين است که فکر ميکني مادرت پدرت را فريب « رسوايي»اينکه اين را  -

نه... موضوع اين نيست. اين را ميتوانستند به مادرم ببخشند و کاري به کارش نداشته باشند. مسئله نابخشودني  -
اين بود که او با عاشق يک معلم فرانسوي شدن، آبروي خود و خانواده و نياکانش را برده بود! از نظر آنها آن معلم 

. همين را نميتوانستند به او ببخشند. انگار اگر او با يآمدبه حساب م« نپست و پايي»فرانسوي، از لحاظ طبقاتي 
 .رئيس جمهور آمريکا روي هم ميريخت، از نظر آنها اشکالي نداشت

 آيا اين گناه است؟ -

باالييها »آه... لوکاس جانز... تو چه ميداني؟! ... به عقيده آنها اين يک گناه کبيره است! شعارشان اين است که  -
و اين شعار، زنهايي از طبقه مرا هم دربر ميگيرد. اما مردها مشمول اين « هيچوقت نبايد با پايينيها معاشرت کنند.

 !شعار نميشوند

 يعني از نظر خانواده هاي طبقه باال مردها ميتوانند با زنهاي پايين تر از خود روي هم بريزند؟ -

با در مجالس رقص رقصيده اند و به خيال خود با آنها خوش آره. صد سال است که جنتلمن ها با دختران زي -
 .گذرانده اند. اما هيچوقت انتظار نداشته اند همسرشان با کسي حتي صحبت کند

منظورت را ميفهمم کتزيا. ميخواهي بگويي اگر فاسق گرفتن بد است، زنها و مردها هيچکدام نبايد اين کار را  -
 .بکنند

ود. مادر من فاسق نگرفته بود. آنطور که ادوارد ميگويد)و او با روحيه مادرم به خوبي آشنا آره... منظورم همين ب -
بود( آنها رابطه جسمي با هم نداشتند. صرفا عشقي افالتوني ميانشان برقرار بود. با هم مينشستند و گپ ميزدند... 

روحشان را کسل يا شاداب ميکرد صحبت  ... از چيزهايي کهگفتندهمديگر را دلداري ميدادند... از آرزوهايشان مي
ميکردند.... خالصه، از اين جور چيزها در ميان بود نه صحنه هاي شنيع و تهوع آور، اما به نظر من اشتباهي که 

 .مادرم کرد اين بود که تصميم گرفت با معلم من فرار کند

 پدرت چه جوري از اين جريان خبردار شد؟ زاغ سياهشان را چوب ميزد؟ -
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نه... نه... اتفاقا پدرم اصال فکر نميکرد که آنها به يکديگر عالقمند شده باشند. ژان لويي)اسم معلمم ژان لويي  -
بود( خودش رفت پيش پدرم و موضوع را با او در ميان گذاشت! البته ژان لويي يک اشتباه هم کرد و آن اين بود 

ندهد، او موضوع را برمال خواهد ساخت. پدرم هم بيست و پنج  که پدرم را تهديد کرد که اگر پنجاه هزار دالر به او
 .هزار دالر به او داد و اخراجش کرد

 ببينم... اين چيزها را قيمت بهات گفته؟ -

 آره... چطور مگر؟ -

 و تو هم باور کرده اي؟ -

 چرا نکنم؟ -

 چرا بکني؟ -

 .او اين چيزها را به من گفت، تا خود من دست از پا خطا نکنم -

 تو هم دست از پا خطا نکردهاي؟ -

 .خوب... معلوم است که نه -

 !چرا؟ -

خوب... راستش... من به سرنوشت خودم عالقه دارم. البته اگر از اين حرف خنده ات نميگيرد. رابطه من با قيمم  -
فکر ميکنم اگر من طبق همان برنامه اي که « اين کار را نکن. اين کار را بکن.»در است: در واقع رابطه يک دختر و پ

پناه نميبرم و تا سر حد مرگ مشروب نخواهم خورد.  الکلبرايم تنظيم شده زندگي کنم، هيچوقت مثل مادرم به  
ايد به سرنوشتي شبيه سرنوشت ولي اگر آداب و رسوم خانوادگي را زير پا بگذارم و آبروريزي راه بيندازم، آنوقت ش

 مادرم دچار شوم. اين صحنهاي است که ادوارد برايم تشريح کرده. قشنگ نيست؟

 نه... دردناک است. و تو هم چيزهايي را که قيمت بهات گفته، دربست قبول کرده اي؟ -

چنين ماجرايي براي خودم مگر چاره ديگري هم داشته ام؟ خودم بارها شاهد چنين ماجراهايي بوده ام. حتي شبيه  -
 .هم اتفاق افتاده

 يعني تو هم به کسي خيانت کرده اي؟ -

نه... منظورم اين نبود. منظورم افشاي راز است. وقتي مردم دور و بر آدم را بشناسند و به هويت واقعي اش پي  -
نيست... يک افسانه « شخص» ببرند، طوري ديگر با او رفتار ميکنند. در آن زمان آن يارو از نظر مردم، ديگر يک

فکر ميکنند حتما بايد مالکش باشند. تمام کساني که  ماست... يک مبارزه... شايد هم يک کاال... کااليي که مرد
 .آدم را درک ميکنند آنهايي هستند که شبيه خود آدماند

 منظورت اين است که آنها تو را درک ميکنند؟ -
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ام از اين ترفندها در من اثري ندارد. انگار جنس خود من خراب بوده. من نه... و مشکل هم همين است. هيچکد  -
نميتوانم آن طور که برايم برنامه ريزي کرده اند ، باشم. از طرف ديگر نميتوانم به خواسته هايم برسم... شايد هم 

 ...ميترسم به خواسته هايم برسم... آه... لوک... نميدانم چه بگويم

 ؟بر سر پدرت چه آمد -

دچار سانحه شد. البته ناراحتي قلبي داشت ولي علت مرگش سکته نبود. از مرگ مادرم خيلي ناراحت شده بود  -
ولي زنهاي زيادي دور و برش بودند. خودم فکر ميکنم که گاهي دلش براي مادرم تنگ ميشد. بعد از مرگ او، خيلي 

. او هم به الکل رو آورد. هنگام رانندگي هم اصال شتبداخالق تر شد. انگار ديگر به هيچ چيز اعتماد و اطمينان ندا
 .احتياط نميکرد و با سرعت ديوانه واري ميراند. باالخره هم تصادف کرد و جا به جا مرد. به همين سادگي

نه... آنقدرها هم که فکر ميکني ساده نيست. برعکس، خيلي پيچيده است. از حرف هايت اين طور ميفهمم که  -
)البته اگر بخواهم عين اصطالحي را که خودت به کار بردي، ذکر کنم( ... خيانت به « خيانت»يک  ميخواهي بگويي

ميراث خانوادگي... خيانت به دنياي خاص طبقات باال... منجر به خودکشي، مرگ، سانحه اتومبيل، رسوايي و حمله 
قات و اينجور مزخرفات وضع کرده قلبي شده است. اما تبعيت از اين قوانين مسخرهاي که پولدارها درباره طب

اند... تبعيت از اين قوانين به کجا منجر ميشود؟ اگر طبق برنامه تنظيم شده عمل کني و هيچوقت به طبقه خودت 
ميافتد؟ اگر از همان قوانين مسخره اي که گفتم تبعيت کني، چه رخ ميدهد؟ توجه  اتفاقيخيانت نکني، چه  

 بقات باال به طور کلي نيست... منظورم خود تويي... چه اتفاقي براي تو ميافتد؟داشته باش کتزيا... که منظورم ط

 .دچار مرگ تدريجي ميشوم -

 اين همان چيزي نيست که دچارش شده اي؟ -

چرا... فکر ميکنم تا حدودي همينطور است. من هنوز هم سعي ميکنم بگريزم و خودم را از اين قيد و بندها که  -
يآزارد، نجات دهم. اين کارها به من کمک ميکند که احساس کنم توانسته ام بگريزم. مقاله نويسي واقعا روحم را م

 .از نظر من يک راه نجات از اين مخمصه است

آيا تا به حال شده که از اين رهايي آشکارا استفاده « . لحظات مسروقه»من به اين فرارهاي موقتي تو، ميگويم  -
 کني؟

 !ره بازي درنياور... چطور ميتوانم آشکارا چنين کنم؟آه... لوک... مسخ -

به هر حال مجبوري. بايد اين کار را بکني. من بهات توصيه ميکنم هر کاري که دلت ميخواهد بکن. آشکارا بکن...  -
 .تا تغييري در اين وضع ايجاد شود

 .نميتوانم لوک -

 چرا؟ -

 .چيزها هست که به من اجازه چنين کاري را نميدهدخوب... راستش... داليل زيادي دارد... خيلي  -

 مثال چه چيزهايي؟ -
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مثال ادوارد... مطبوعات... اگر کوچکترين کاري برخالف برنامه تنظيم شده انجام دهم، بالفاصله در مطبوعات  -
با کسي هر چيزي است که در تصورت بگنجد. مثال اگر ببينند من « کوچکترين کار»منعکس ميشود. منظورم از 

رسوايي و خيانت به »بالفاصله آن را يک  ردم،و پايين تر از طبقه خودم بيرون رفتم و شام خو« پست تر از خودم»
مينامند و در مطبوعات شکل وقيح و زننده اي به آن ميبخشند. حتي اگر من به جايي بروم که از « آرمان طبقاتي

باز هم همان الم شنگه راه ميافتد. اگر حرفي بزنم که از جانب ، « براي فردي از طبقه من نامناسب باشد»نظر آنها 
باشد و آنها تصور کنند که فردي از طبقه من نبايد چنان حرفي را بزند، غوغا به راه مياندازند. « نابجا» ابانآن عاليجن

 اگر لباسي که ميپوشم به نظرشان درخور طبقه من نباشد، قشقرق راه ميافتد. ميفهمي چه ميگويم؟

آره... ميفهمم. ولي اگر اين کارها را بکني... منظورم کارهايي است که در شأن طبقه تو نميدانند... آسمان که به  -
 .زمين نميآيد

 .انگار تو متوجه نيستي لوک... اطمينان داشته باش که ميآيد-

البد چون ادوارد ناراحت ميشود و به او برميخورد، آسمان هم به زمين ميآيد. که چي؟ اگر قرار است ادوارد از  -
 .اين موضوع ناراحت شود، خوب... به درک.... بشود

 ولي لوک... اگر حق با او باشد چي؟ اگر من... اگر من هم سرنوشتي شبيه مادرم پيدا کنم چي؟ -

 رت؟سرنوشتي شبيه ماد -

قول »در حالي که دو قطره اشک از گونه هايش سرازير بود، سر تکان داد. لوکاس براي دلداري او گفت:  کتزيا
ميدهم که هيچوقت سرنوشتت شبيه مادرت نشود. اصال نميتواند بشود. تو با مادرت فرق داري. مطمئنم که 

 «.اي و حتي باهوشتر از او هستي  آزادي تو بيش از آزادي اوست. احتماال بيشتر از او در دنيا گشته

 .لوک... دنيايي که طبقه من براي من ساخته و پرداخته اند، دنياي خاصي است... دنيايي خاص با قوانين خاص -

 «.درست مثل قوانين زندان»در چشمان لوکاس جانز دردي تلخ پديد آمد و در جواب کتزيا گفت:  ناگهان

 زندان؟ -

فکر ميکنم حق با توست. تو در يک زندان محبوسي... زنداني ساکت و »ن داد و افزود: سري به تصديق تکا  جانز
نامرئي با ديوارهايي از رنگ و روغنها، برق لوسترهاي چند شاخه، تجمالت افسانه اي، دروغها و نيرنگها، رياکاريها و 

وحشت. و دردناکتر  هاي بي ارزش و ترس و ضمحدوديت هاي خاص خودش... زنداني ساخته شده از پيش فر 
 «.از همه اينکه اين زندان پر از الماس و جواهر است

 .به کتزيا نگريست و خنديد سپس

 به چه ميخندي؟ -

 هيچي... داشتم به اين فکرميکردم که نهدهم از مردم اين دنيا هر -

 یزندان الماس نشان نیدر اکوبند تا بتوانند   یم گریکدی یافتند و به سر و کله   یم گریمثل گرگ به جان همد روز
 .شود یممکن م ریغ  شانیفرار کردن از آنجا برا گریزندان شدند،د نیوارد ا یحبس شوند و وقت یکه تو در آن هست
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 .ها فرار کرده اند یبتوانند فرار کنند.بعض دیشا-

.،چه ندیایکنار ب  یمسخره ا یایتوانند با چنان دن یکه نم  ییآنها  د؟یآ  یکنند چه م  یکه فرار نم  ییبر سر آنها یول-
 د؟یآ  یبر سرشان م

 .لوک رندیم یاز آنها م  یبعض-

 .رندیم یهست که نم ییآنها  گر؟منظورمید یو بعض-

گونه آدمهاست.او   نیاز هم  یکی.ادوارد ندیآ  یبا آن کنار م ی.به خوبندیآ  یمسخره کنار م یایخوب...آنها با آن دن-
 نیاست که او بلد است.البته ا  یتنها راه نی...اردیچون مجبور است بپذ ردیپذ یمسخره را م یایدن نیا  نیقوان

 .کرده  رانیاو را هم و  یمسخره زندگ یایدن

 .تباه نشود شیکند که زندگ  یکار  توانستیخوب... م-

 .توانند یها نم یتوانست.بعض ینه لوک...نه...نم-

 !بروند؟ زهایچ نجوریو ا یانچنان  یهایقادر نخواهند بود به مجلس رقص و مهمان گریتوانند؟چون د یچرا نم-

آدمها اگر   نجوریتوانند ناشناخته هارا هضم کنند.ا یهاغ واقعا نم یکن.بعض  رشیتعب ینجوری،ا یخواه یاگر م-
ق شوند و در شناخته شده و آشناست غر شانیکه برا  یا  یدهند همراه با کشت یم حیهم باشند،ترج یسوار کشت

 .ناشناس فرو نروند یاهایدر

 ی رهیجز کیبه  ایکنند   داینجات پ قیقا کی قهایجور غر نیاحتمال هست که ا  نیا  شهیکنند.هم  داینجات پ ای-
 ست؟یخوش آب و هوا برسند.نظرت چ

 یسالم بود دلم م کیو  ستیب یآنکه جواب سوال جانز را بدهد گفت:وقت  یبود.لذا ب یگریدر فکر د ایکتز  یول
خودم جور  یبرا مزیتا هیدر نشر یکردم کار  یسع لیدل نیخودم داشته باشم.به هم لیباب م یزندگ کیخواست 

مرا  یگذارم کس  ی.نممیآن کار بر آ  ستوانم از پ یخوردم که م یقسم م شیادوارد مخالفت کرد.من برا  یکنم ول
 یرفت.حت یبار نم ریوجه ز چینداشت.ادوارد به ه یا  دهیفا چیا هو اسم خانواده ام را بدنام نخواهم کرد.ام بدیبفر

که آنجا بودم،هرروز   یشدم.تا زمان یعصب  یمدت،دچار ناراحت نیا  یکار کردم و در ط  مزیتا هینشر یهفده روز هم برا
و  هایها،فضولیمن ساخته اند.شده بودم مرکز انواع و اقسام دشمن یدرباره  یمختلف یوکهاکه ج  دمیشن یم

به رختکن زنانه  یوقت یآوردند.حت  یمن به زبان م ی ،دربارهیکه فکر کن  یحسادتها،و هر نوع حرف زشت و زننده ا
کردند.انگار   یم یو چشم چران دندیکش  یاز پشت پنجره ها سرک م  ای دیرفتم تا لباسم را عوض کنم،از سوراخ کل یم

...که بتوانم خودم را ادیز یلیتالش کردم لوک...خ یلیبود.من خ حیو تفر یسرگرم هیما شانیعذاب دادن من،برا
 ،کهیعاد  یتیبا شخص یآدم معمول  کیمثل خودشان هستم... یبه آنها بشناسانم...به آنها بفهمانم که من هم آدم

واقعا قابل تحمل  یکردم که تحملشان کنم.ول  یسع یلی.خستینباشد،کمتر از آنها هم ن گرانیاز د  شتریاگر ب
که   نندیخواستند بب یمن دل بسته بودند.و م یو افسانه ا یخواستند.آنها فقط به اسم خانوادگ ینبود.آنها مرا نم

به کار  کاربه طور آش گریافتد.از آن پس د  یاتفاق م  یزیاگر انواع ظلم ها و اجحافات را به من بکنند،چه چ
وجود  یشراره ها نیبود که من آشکارا انجام دادم.آخر یکار  نیآخر  مزیتا ی هینپرداختم.هفده روز کار در نشر

 یماسک اسام ریدادم...ز یانجام م  انهیرا مخف میاطرافم بود.از آن به بعد همه کارها  یایمن در دن یواقع
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برخوردمان با هم،در وجودم  نیکه در اول  یزیبه چ دمش لی...به هر حال،تبدایتوسط شخص ثالث... ایمستعار...
 .زنمیحرف م یام با کس  انهیمخف یبار است که در مورد زندگ نیاول  نی.ایدید

 ؟یرو آورد یکار  یچرا به مخف-

کنند که من اداب و رسوم   یم الیرا حفظ کردم.همه مردم خ هیظاهر قض یمجبور بودم.ول دیخوب...راستش...شا-
در خور طبقه ام  ییها تهیروم،در کم یم مدرخور طبقه ا یها یخانواده و طبقه ام را حفظ کرده ام.من به پارت

 یدر خور طبقه ام معاشرت م یفرادروم،با ا یدر خور طبقه ام م ییجاها الت،بهیدارم،موقع تعط تیعضو
مردم شهرت دارد که  انیم یکنند که من مظهر آداب و رسوم طبقه خودم هستم.حت  یم الیکنم...خالصه،همه خ

 .خوابم یعد از مراجعت به خانه،تا ساعت سه بعد از ظهر مروم و ب یم یمن تمام شب را به پارت

 ؟یخواب یتا ساعت سه بعد از ظهر م یحاال راست راست-

و در رشته  سمینو یرا که دلم بخواهد م یدهم.هر مقاله ا یرا انجام م میکارها  انهینه...معلوم است که نه.مخف-
 .یبرس ییجا نیبه چن یتوان ی،نمیبه هم زده ام.اگر تا ساعت سه بعد از ظهر بخواب یخودم،اسم و شهرت خوب ی

در خور طبقه  یهم کار یسندگیخواند و از نظر آنها نو یدر خور طبقه ات"،با طبقه تو نم یکار از نظر "آدمها  نیوا-
 .هان؟ستیات ن

 ینم جادیا  سندهینو یبرا ی.در جامعه احترامستین یکار قابل احترام  یسندگینو ندیگو  ی.آنها مستیالبته که ن-
 ی.از من انتظار دارند که تمامستیآورد و لذا در خور طبقه من ن  یبه وجود نم یمن هم احترام یبرا نیشود.بنابرا

دور و بر  نکهیرا شانه کنم.نه ا میام بمانم وفقط موها  ندهیخالصه شود که در انتظار شوهر آ نیفقط در ا میآرزوها
 .سمیآنجا بنو  انیدر مورد شورش زندان یپرسه بزنم و مقاالت یپ یس یس یم یزندانها

 !کاگو؟یسابق زندان ش یزندان یدرباره  یمقاله ا ای-

است که من اصال   نی.حرف آنها اسیدر مورد فالن کس و بهمان شخص مقاله ننو ندیگو  یلوک...آنها نم نیبب-
و  یطبقات راثیاست به م  یانتیخ یسندگینو ندیگو  یاهد باشد.مخو  یم ی.حاال در مورد هر کسسمیننو یمقاله ا

 .من یخانوادگ

و از  یمیخورده قد کیطرز فکر آنها  نیا  یکن  ی...فکر نمایکتز  نمی.ببمیمن...انار به عصر حجر برگشته ا یآه...خدا-
 .گذرانند  یکار کردن م  قیرا از طر شانیو زندگ کنندیکه مثل تواند کار م  ییاز آدمها  یلیمد افتاده است؟خ

 شانیبرا یسندگیو نو گذردیشان م یبا ثروت کالن طبقات شانی.زندگستین یشغلشان واقع یدرست است...ول-
 ....گرید زیچ کیندارن.تازه... یشود،اصال توجه یم دشانیکه از آن عا  یاست و به پول  یسرگرم یفقط نوع

 .م به توستبه آن زد و گفت:گوش یروشن کرد و پک یگاریس جانز

 .ام  یطبقات راثیخائنم.خائن به م کی گر،منید یزهایچ یزد و گفت:سوا یلبخند ایکتز-

 چطور؟-

 .یخوانده باش زنمیحدس م ؟البتهیهاالم را در روزنامه خوانده ا نی.تو تا حاال ستون مارتمیگو  یاالن م-
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 آره...خوانده ام.چطور مگر؟-

جا  یدرست و حساب یشروع کردم ول حیو تفر یآن ستون منم.البته در آغاز آن را به عنوان سرگرم  سندهیخوب...نو-
 ...افتاد و

 !؟یسینو یرا تو م یآه...آن ستون لعنت-

 .هاالم خود منم نی.مارتسمینو یآره...من م-

 ؟یکنیپول م کی یدوستان طبقه ات را سکه  یهمه  قیو از آن طر-

آن ستون منم.اگر بفهمند،پوست از کله   سندهیدانند که نو ینم یوحشت دارند ول یلیستون خ نیآره...آنها از ا-
 .کنند  یام م

 !؟یاش تو باش  سندهیرسد که ممکن است نو یجالب است.البد اصال به فکرشان هم نم-

کنند مرد   یم الیزن است.خ کیآن ستون   سندهیدانند که نو ینم یبه من ندارد.حت یشک نیکمتر  چکسینه،ه-
شود و  یام انجام م  یمنش قیاز طر  میکارها  ی.همه ستیآن ک  سندهیداند نو یروزنامه هم نم راستاریو یاست.حت

ثبت   لرینام ک.س.م کند،بهیم یدگیام رس  یمطبوعات یام در آن به کارها  یکه من اجاره کرده ام و منش  یالبته دفتر
 .شده است

 .یسته یبی...تو واقعا آدم عجایآه ...کتز-

 .کنم  یفکر را م نیخودم هم هم یگاه-

ک.س   یشلوغ است.مقاله ها یلیحساب سرت خ نیحرف به خنده افتادند و جانز گفت:پس با ا نیاز ا  هردو
 .برد یبه تو نبرده و نم یشک نیهم کمتر چکسیات.ه  انهیمخف یهاالم و زندگ نیمارت لر،ستونیم

 دیشا کردمیم الیبا تو مصاحبه کنم.خ دمیترس یبود که م لیدل نی.به همستین ییگو  ینه...آنطور هم که م-
 خودم را به نکهیبعد از ا ،ویباش دهیدر روزنامه ها د «نیسنت مارت ایکتز»عکس مرا تحت نام 

 انمیاز آشنا  یکیبود که  نیمن ا یدارم. تمام نگران یا  انهیمخف یکه زندگ  یکردم، متوجه شو  یمعرف لریم تیک  نام
به  یبه آرمان طبقات انتیاست و خ  یسندگینو فیدر رد یزیو چون مصاحبه هم چ نندیاحبه با تو ببمرا ضمن مص

است که آن بخش از من که   نی. و آن امیبگو تیهم برا گرید زیچ کیشد.  یآنوقت کارم زار م  د،یآ  یحساب م
و به خاطر  یمتیق چیگذارم. به ه  یاست که من به آن عالقه دارم و احترام م  یکند، تنها بخش  یم یسندگینو
 .ندازمیآن بخش را به خطر ب  ستمیحاضر ن چکسیه

 . چرا؟یبا من مصاحبه کن یحاضر شد یعنی ،یانداخت  یول-

آورد،   یهم به من فشار م ریحال، کنجکاو هم بودم. از کتابت خوشم آمد. سر دب نیگفتم که... مجبور بودم. در ع-
 انیتوانم تا پا یداشته باشم، نم یا  یجد یخواهم شغل مطبوعات یگفت اگر م  ی. ماوردیکه البته حق داشت ب

 اریکه در اخت  ییشوم از فرصتها ید که مجبور میآ  یم شیپ یوقتها موارد یعمر خودم را از مردم پنهان کنم. بعض
 .ه کنم یهست استفاد بزرگ
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 بود؟ ارتیدر اخت یو فرصت بزرگ-

 .آمده بود  شیآره... فرصت پ-

 ؟یموضوع ناراحت نیاز ا-

 .هم خوشحالم یلینه... اتفاقا خ-

که برود گورش را گم کند و آنوقت هر   ییات... بگو  یپر زرق و برق طبقات یای... به دنایشود به آن دن ی... نمایکتز-
 تیهو نیو با هم یخودت انتخاب کن یرا برا لریک.س. م  تیهو یتوان ی. مثال نمیکه دلت خواست بکن  یکار

 ؟یکارت را ادامه ده

را  میمن در مطبوعات آبرو یلحظه در ذهنت مجسم کن که آمد. همطبقه ها کیکار را بکنم؟ فقط   نیا  یچطور-
و مقاله ها  ستیدر کار ن یلریکند. اگر مردم بفهمند که ک.س. م  یفقط وضع را بدتر م نیخواهند برد. به عالوه، ا

آن را   نیسنت مارت ایخوانند که کتز یخاطر م نیآنوقت مقاله ها را فقط به ا  سد،ینو یم نیسنت مارت ایرا خود کتز
که در   یگردم. دوباره همان اوضاع  یکه هشت سال قبل بودم برم  یینوشته است. آنوقت من دوباره به همانجا

از غصه دق   ام  چارهیمردم خواهم شد. آنوقت عمه ب یجوکها و متلکها هیشود و ما یآمد تکرار م  شیپ میبرا مزیتا
 یهمه شان را برده ام و ناراحت م یکنم که آبرو  یشود. خودم هم حس م یدار م حهیجر قلبش ممیکند و ق  یم

 .شوم

 .سالها و بلکه قرنها قبل مرده اند ،یهست شانیدر فکر حفظ آبرو نهمهیکه ا  یتوجه داشته باش که اجداد یول-

 .آداب و رسوم شان زنده است  یدرست است ول-

پر زرق و  ایآن دن  یحفظ آبرو تیمسئول ایتو بماند؟ آ یشانه ها یرو دیو طاقت فرسا با نیسنگ یهمه آن بارهاو -
در انگلستان دوره  گریاحمقانه است؟ االن د  یلیوضع خ نیکه ا  یکن  یبرق و مسخره فقط به عهده توست؟ فکر نم

 یخود را به موضوعات ارزشمند یارزش جا  یو ب وچپ یزهایچ نیعوض شده. ا  ای. دنمیکن  ینم یزندگ ایکتوریملکه و
 یمصنوع یو زندگ یکن  یم یباشد.... از همه مخف یتواند واقع یکه م  یا  یرا... زندگ تیزندگ یتو دار یداده. ول

. پس یگذار  یو به آن احترام م یعالقه دار  یسندگیکه به نو  یچند لحظه قبل گفت نی. همیگرفته ا  شیرا در پ
و با افتخار و غرور آشکارا به آن بپرداز.  ایب رونیات ب  انهیمخف یایاز دن  ؟یکن  یاستفاده نم  یکه دار  ییچرا از فرصتها

 ؟یترس یشود؟ نکند م ینم

کنم که من هم حق   جادیاحساس را در خودم ا  نیوقت نتوانستم ا چیترسم. ه یهم م دیدانم... شا یوهلل.... نم-
 .انتخاب دارم

 . هریحق انتخاب دار شهی. تو هماست  نیاشتباهت هم در هم-

 یخودت م دی! شا؟یرا انتخاب کن یزیچ یخواه یخودت نم دی. شایانتخاب کن  یتوان یم یرا که بخواه یزیچ
. به نظر یمختلف داشته باش یتهایمتفاوت با شخص یو ده جور زندگ یباش یمخف یعصب  ۀوانید کیمثل  یخواه
 .ام  هرا به ات گفت نیارزد. چند بار هم ا  یهم نم اهیپول س کی یجور زندگ نیمن ا
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تو  یندارد. ول یدر نظر خودم هم ارزش نمیب یکنم، م  یموضوع فکر م نینباشد لوک. االن که به ا نطوریا  دیشا-
 .و اجبار و آداب و رسوم است فهیو آن هم موضوع وظ یستینکته ن کیمتوجه 

 نجایخواهد تا آخر عمرت هم ینکند دلت م ؟یفکر کرده ا نیتا حاال به ا ؟یخودت چ ؟ی... در قبال کفه؟یوظ-
و با همان  یبرو یآنچنان  یها یو هنگام استراحت هم به پارت یسیرا بنو تیمستعار مقاله ها یو با اسام ینیبنش

 ؟یو آنور برو نوریمسخره ا ۀکیو با آن مرت یمعاشرت کن یمصنوع یآدمها

 مسخره؟ ۀکیکدام مرت-

 .تو در روزنامه چاپ کرده بودند یکه عکسش را پهلو  ارویهمان -

 ؟یتو از موضوع خبر داشت یعنی-

 «.آره... خبردار شده بودم»شد و گفت: رهیخ ایبه چشمان کتز ماً یمستق جانز

 ؟ینگفت یزیپس چرا تا حاال چ-

با  یبعد که خواست ۀع... دففهی... ضعیآها»گفتم:  یم ستیبا یم یکن  ی. فکر ممیتوانستم به ات بگو یچطور م-
 ستیبا یم ایآ«... دانم. یتو را م یاصل  تیبدان و آگاه باش که من روزنامه ها را خوانده ام و هو ،یمن مصاحبه کن

موضوع را به من  ،یداشته باش یخودت آمادگ یتکردم که وق  یفکر م ،یدرثان ؟یگفتم؟ هان؟ که چ  یرا م نیا
. اما اگر کشف ییباره به من نگو نیدر ا یزیچ چوقتیه دیکردم شا  یوقتها هم فکر م یگفت. البته بعض  یخواه

.  یکرد  یو از من فرار م یدیترس یآوردم، آنوقت تو م  یم تیکردم و به رو  یعثمان م  راهنیات را پ  یواقع تیهو
 .یخواستم تو ازم ن فرار کن یکه من نم  یدر حال

 دایرا پ یگرینوشتم، آنها کس د ینگران نباش. اگر من هم نم سم؟یکه مبادا مصاحبه ات را ننو  یدیترس یچرا؟ م-
 .داد یراحت باشد که مصاحب ات را از دست نخواه التیفرستادند. خ یکردند و به سروقتت م  یم

 .من از دست دادن توست ی. نگرانستمیشهرت نگران ن ایمن به خاطر از دست دادن مصاحبه -

 تیاهم  تیبرا یلیموضوع خ نیا»شد. سپس گفت: رهیث کرد و به جانز خمک یقبل از دادن جواب، لحظه ا ایکتز
 «داشت؟

 یم ایاست که آ  نیا  ،یریاالن بگ  دیکه تو با  یمیدارد. و تصم تیاهم  میبرا یکن  یاز آنچه که فکر م  شی. بیلیخ-
 یباش نینه. به نظر من کامالً احمقانه است که تو نگران ا ای یکن  یزندگ یعمرت را هم همچنان دروغ  یۀبق یخواه
دارد؟  تیواقعاً اهم ای. آیکن  یو چه کار م یرو یم قعچه مو ،یرو یرا چوب بزنند که کجا م اهتیزاغ س گرانیکه د

 یک  یدان ینکند خودت نم ای... یهست ی... به اشان نشان بده که واقعًا کدندی... به درک که دنندتیخوب... بب
 نیو مارت لریک.س. م  ۀهم به انداز  نیمارت اسنتینکند کتز ایباشد.  نیکنم اصل مطلب هم هم  یفکر م ؟یهست

 است؟  یگهاالم ساخت

است؟!   یسادگ نیبه هم یکن  یلنگش کن. فکر م ییگو  یو م یگود نشسته ا  رونیاه... لعنت بر تو لوکاس جانز! ب-
که وضع   یبفهم یتوانش یم یندارد. پس چه جور یاز تو انتظار  چکسیه ،یکه از دست بده  یندار یزیتو واقعاً چ

 .یبکن یتوان یکه دلت بخواهد م  یهر کار ،یتو هر وقت که بخواه ست؟یبه چ هیمن شب
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بر  فهیوظ ۀدربار  ییزهای. تو چنیخانم سنت مارت میرا به ات بگو یزی!... پس بگذار چ؟یکن  یفکر م نطوریواقعًا ا-
که ما با   یاز توست. تنها فرق  شتریب یلیخ فه،یو انجام وظ فهیدان که اطالعات من راجع به وظب ی. ولیزبان آورد

که تو   یمصنوع ینسبت به آدمها یا  فهیو وظ ستمین راناست که من وابسته به طبقات از ما بهت  نیا  م،یهم دار
را ندارند  چکسیکه ه  ییدانم... آدمها یموظف م یندارم. من خودم را در قبال مردم واقع یباهاشان برخورد دار

به شان  چکسیکه ه  یی... آدمهاردیبگ لیوک شانیندارند که برا یگوش بدهد... خانوا ده ا  شانیکه به حرفها
. هنوز هم آنها را ستندیدانم آنها ک یدانم. من م یآدمها خود را موظف م  نجوری... من در قبال ادهد ینم یتیاهم

محبوس بودند و بعد از چند سال حبس  یخود بودند... در سلول یدر انتظار آزاد یدواریبه خاطر دارم که با ام
، در زندان  یکه تو تا حاال کرده ا  یعمر  ۀداز از آنها به ان  ی... بعضایهمه فراموششان کرده بودند. کتز گرید دن،یکش

نکنم، مطمئن باش که  یادآورینکشم و حقوق آنان را به جامعه و مسئوالن آن  ادیبه سر برده اند! اگر من فر
است   نیتو، ا ۀفیمن با وظ ۀفیفرق وظ یمن آنها هستند. ول «ۀفیوظ»کند.   ینم شانیکار را برا  نیا  گرید چکسیه

ازشان مواظبت کنم خوش شانسم چون نگران آنها هستم و    یاند و من فکر م  یمن )که آنها هستند( واقع ۀفیکه وظ
ترسم  یم ایدانم  یکه خودم را مجبور به مراقبت از آنها م  ستین نیعلت آن ا  یکنم ول  یکنم.. از آنها مراقبت م  یم

خواهد مراقبت کنم. من به  یدلم م چونکنم   ی. ازشان مراقبت مدیایب نیکه اگر ازشان مراقبت نکنم، آسمان به زم
به نفع  یکنفرانس مطبوعات  ایتظاهرات  ای نگیتیم کیم چون هر وقت که در را در خطر انداخته ا میخاطر آنها آزاد

 و دوباره به زندان رندیخطر هست که مرا بگ نیزنم، ا یآنها حرف م

همانا برگردانند. پس باز هم پارازيت بده و به من بگو که وظيفه اي در قبال ديگران ندارم و چيزي ندارم که  پهلوي
از دست بدهم. اما قبل از اينکه دوباره از اين حرف ها برايم بزني، بگذار يک چيز ديگري هم بهات بگويم. اگر من 

آنها زندانياند و حقوقشان پايمال ميشود؟ »يگفتم: م ودمبه آنها اهميتي نميدادم و دوستشان نداشتم، پيش خ
خوب... به درک... بشود... به من چه؟... بگذار هر غلطي که دلشان ميخواهد بکنند. چرا من براي خودم دردسر 

آنوقت دوباره ازدواج ميکردم و صاحب يک دوجين بچه ميشدم در گوشه « ايجاد کنم و خود را به زحمت بيندازم.
م سکونت ميکردم و به زندگي ادامه ميدادم. آهان.... بگذار يک چيز ديگر هم بهات بگويم. اگر به آرا  واي امن 

زندگي اي که در پيش گرفته اي اعتقاد نداري، خوب... بيندازش دور. به همين سادگي. تو سعي ميکني از پرداخت 
بوري اين غرامت را بپردازي. تو مج ل،غرامت بابت اين زندگي نامطبوعت اجتناب کني. ولي بدان که در هر حا 

سالهاست وقت خودت را به خاطر اين زندگي تلف کرده اي و کارهايي را که دلت نميخواسته انجام داده اي و به 
خاطر اين موضوع، از خودت متنفري. اگر از اين زندگي مصنوعي لذت ميبردي، باز هم خوب بود. ولي تو نه تنها از 

 م داري. پس چرا هنوز به چنين زندگي اي ادامه ميدهي؟ه فرتآن لذت نميبري بلکه ن

 .راستش.... نميدانم. فکر نميکنم به اندازه تو جان سخت باشم -

تو هر قدر که بخواهي، ميتواني جان سخت باشي. اگر دلت نخواهد جان سخت هم نخواهي شد. انگار تو هنوز  -
پيدا شود... انگار منتظري که شخصي پيدا شود و دستت منتظري که براي خروج از اين دنيا، راهي سهل و ساده 

باشد ولي اگر از من ميپرسي، ميگويم  رسترا بگيرد و از اين دنياي مصنوعي بيرونت بکشد. خوب... شايد فکرت د
شتر در خواب بيند پنبه دانه. براي خروج از اين دنيا مجبوري خودت تنهايي اقدام کني. همان طور که ديگران به 

 .ي اين کار را کرده اندتنهاي

 «.کيت... من قصد نداشتم با اين حرف ها ناراحتت کنم»ميانشان سکوت برقرار شد و آنگاه جانز گفت:  مدتي
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 .آه... لوک... الزم بود که اين حرفها زده شود -

در چه جهنمي  شايد تو هم درباره من حرفهايي داشته باشي که فکر ميکني الزم است زده شود. من ميفهمم که تو -
گير کرده اي. شايد تا حدي هم حق با تو باشد و مسئله درمورد من خيلي ساده تر باشد. دور و بر مرا عده بسياري 
گرفته اند که هر وقت و بي وقت به من ميگويند آدم .......... هستم. منظورم هيئت عفو مشروط نيست. مردم و 

سفر »مورد من موضوع خيلي فرق ميکند و تقريبا ميتوان آن را دوستانم چنين چيزي را به من ميگويند. پس در 
ناميد. آنچه که تو سعي در انجام دادنش داري، خيلي سخت تر است. انگيزه ها پيروزي هاي « خويشتن خويش

. هدفها هم همينطور. اما بريدن از خانه... جدا شدن از دنيايي که آدم يک عمر در آن زندگي ندزيادي به همراه دار 
رده و قلقهايش را بدست آورده... هيچوقت پيروزي به همراه ندارد... اگر هم داشته باشد، در دراز مدت دارد. ک

راه وصول به هدفت را طي کرده  زولي تو به آن نقطه هم خواهي داشت. شايد خودت نداني، ولي تا حاال نيمي ا
 .اي

 اينطور فکر ميکني؟ -

ز خواهي شد. ولي واقعيت اينجاست که راه رسيدن به هدف هموار نيست. ميدانم که همينطور است. تو پيرو -
 دست انداز و چاله چوله زياد دارد. فکرميکني راه رسيدن به آزادي، به کجا منتهي ميشود؟ به سوهو؟

مزخرف نگو لوک. در سوهو به من خوش ميگذرد ولي هدف واقعي ام نيست. حتي خودم »خنديد و گفت:  کتزيا
هم اين را ميدانم. رفتن به سوهو فقط موجب ميشود که من مدتي از چرنديات دور و برم دور باشم. تنها چيزي 

 «.به حساب نميآيد، ک.س.ميلر« چرند»که در دنياي مصنوعي دور و بر من 

ک. س. ميلر يک شخصيت موهوم و ساختگي است و وجود واقعي ندارد. وجود واقعي آن تويي کتزيا. فکر   ولي -
 .ميکنم همين واقعيت را فراموش کرده اي. شايد هم عمدا فراموشش کرده اي

ر و شايد مجبور بودم فراموشش کنم. به زندگي من نگاه کن لوک. به هيچ جا نميرسد و بازيها روز به روز سخت ت -
سخت تر ميشوند. اصال فکر ميکنم تمامي صحنه هاي متعدد آن، مربوط به يک بازي طوالني است. بازي پارتيها، 

شايعات مارتين هاالم. همه اش بازي  تونو بازي س« دوست دختر نقاش سوهو»ضيافتها، مجالس رقص و بازي 
آنقدر محدود است که فقط هشتصد نفر را   است. ديگر از اين زندگي خسته شده ام... اين زندگياي که من دارم،

 .در برميگيرد. و من با صحنه هايي مثل صحنه سوهو جور درنميآيم

 !چرا؟ چون درخور طبقه تو نيست؟ -

 .نه.... چون جزيي از دنياي من نيست -

شان هستي. پس... از اين به بعد سعي نکن دنياي ديگران را بدزدي و وانمود کني که خودت هم جزيي از دنياي -
دنياي خودت را بساز. يک دنياي احمقانه... خوب... بد... يا هر کوفت و زهرمار ديگري که دلت ميخواهد... مهم 

است که دلت ميخواهد. در آن دنيا، ديگر   ماننيست چه باشد... هر چه ميخواهد باشد... فقط مطمئن باش که ه
ي بايد درمورد دنيايت سکوت کني و به کسي چيزي فقط خودت هستي که قوانيني وضع ميکني. اگر فکر ميکن

نگويي... خوب... نگو. ولي سعي کن به راهي که رفته اي، احترام بگذاري. به دنيايت خيانت نکن. حاال ديگر به 
 .راهت را انتخاب کني. فکرميکنم خودت هم اين را فهميده اي بورينقطه اي رسيده اي که مج
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ه همين دليل هم هست که جرئت کرده ام و تو را به خانه ام دعوت کرده ام. ميداني آره... ميدانم. فکر ميکنم ب -
لوک... حس ميکردم مجبورم اين کار را بکنم. تو مرد خوبي هستي. بهات احترام ميگذارم. حس ميکردم که ديگر 

. ديگر نميتوانم يک مشت دروغ و دغل تحويلت بدهم. به خودم هم ديگر نميتوانستم دروغ بگويم. نه..
 .نميتوانستم. مسئله فقط اعتماد و اطمينان است

 !از شنيدن اين موضوع خوشحالم. حاال شد چهارتا -

 چهار تا چي؟ -

قبال گفته بودي که تو در واقع پنج نفري. ولي االن چهار تا شده اي. دخترک پولدار، نويسنده، شايعه ساز و  -
 .از اين موضوع خوشحالم  توريست سوهو. پس پنجمي گورش را گم کرد و من

من هم خوشحالم. درضمن شايعه ساز هم نيستم. البته اگر منظورت مارتين الهام است که ستون شايعات را  -
 .مينويسد، آن ستون در واقع يک انجمن ادبي است

 .آه... معذرت ميخواهم آقاي الهام -

ام از اين حرفها را به کسي نزده بودم. فکر نفر پنجم که صحبتش را ميکردي همان کيت است. تا حاال هيچکد  -
 .جديدي بوجود آمده« من»ميکنم حاال که اين حرفها را از دلم بيرون ريختم، خودش نشان دهنده اين است که 

شايد هم بتوان گفت اين آغازي است براي پايان آن پنج نفر قديمي. به نظر من بهتر است ديگر نفر ششمي به  -
 .ي و بازي تازه اي را در پيش نگيري. صريح و آشکار کارت را بکناين ليست اضافه نکن

 .فکر ميکنم حاال ميتوانم بگويم خيالت راحت باشد. ديگر از آن چيزها خبري نيست و همه چيز عوض شد -

 .از شنيدن اين حرف خوشحالم کتزيا. به خاطر هردويمان. آه... نه... به خاطر خودت -

 .لوک... تو امشب نوعي آزادي به من بخشيدي. اين خودش خيلي است -

درست است. درست است. ولي من آن را به تو نبخشيدم. اگر يادت باشد، قبال هم بهات گفته بودم که هيچکس  -
ا نميتواند آزاديت را به تو پس بدهد. تو خودت آزاديت را به دست آوردي و توصيه من به تو اين است که آن ر 

 .حفظ کني

ناگهان به ياد قهوه اي افتاد که قرار بود دم کند و بياورد و با يادآوري آن، ناگهان همچون فنر از جا پريد و  کتزيا
 «.آه... قهوه... به کلي يادم رفت»گفت: 

به سوي آشپزخانه دويد. جانز قهقهه اي زد و به دنبالش به آشپزخانه رفت. بوي قهوه سوخته به مشام  سپس
 «.معذرت ميخواهم لوک. سوخته»يرسيد. کتزيا با تاسف رو برگرداند و گفت: م

 .اشکالي ندارد. يکي ديگر درست کن. اگر هم حالش را نداري يک نوشابه بهام بده بخورم -

 .باشه -
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 از يخچال يک قوطي نوشابه بيرون آورد و به دست جانز داد. او هم در قوطي را باز کرد و جرعه اي باال  سپس
به... عجب نوشابه اي! خيلي چسبيد. تگري هم هست. حال »انداخت. زبانش را به سق دهانش کوبيد و گفت: 

 «.کردم

 .از قهوه بهتر است -

 .آره... حق با توست -

 «.لوک... معذرت ميخواهم که امشب سرت را با اراجيف خودم درد آوردم»لبخندي زد و گفت:  کتزيا

را نزن. اوال که سرم را درد نياوردي. ثانيا اگر هم درد گرفته باشد، با اين نوشابه با حالي که نه کتزيا... اين حرف  -
 .بهام دادي، سردردم برطرف شد

 .لوک ... جايت را روي کاناپه مرتب ميکنم. مطمئن باش خيلي راحت خوابت ميبرد -

 .باشد. من در جاهاي بدتر از اينهم خوابيده ام و جيک نزده ام -

خوب لوک... من ديگر »مالفه اي روي کاناپه انداخت و پتويي هم کنار آن روي زمين گذاشت و بعد گفت:  کتزيا
 «ميخواهم بروم بخوابم. به چيزي احتياج نداري؟

 «.نه... نه... چيزي نميخواهم. برو بگير بخواب»فکري کرد و گفت:  لوک

 .پس... شب بخير و خواب هاي خوب ببيني -

 .ر کتزيا و تو هم خوب بخوابيشب بخي -

* * * 

ساعت بعد که لوکاس جانز روي کاناپه دراز کشيده بود و سعي ميکرد بخوابد، ولي خواب به چشمانش نميآمد.  نيم
افکار مختلف و گوناگوني در ذهنش بود. بيشتر به کتزيا ميانديشيد. از يک طرف دلش براي او ميسوخت چون 

آدم با دنياي دور و برش همساز نباشد،   قتييکند که با آن همساز نيست. ميفهميد که وميديد در دنيايي زندگي م
 .چقدر زجر ميکشد. بنابراين، ميتوانست درد و غم کتزيا را حس کند

طرف ديگر خوشحال بود که آن شب کتزيا خودش هويت واقعيش را بروز داده. اين موضوع اثر مطلوبي بر  از
همين اعتراف به هويت، مثبت بودن شخصيت کتزيا را نشان ميداد. لوک از اينکه با لوکاس جانز گذاشته بود. 

کتزيا به او داشت، ميافتاد بيشتر   کهکتزيا آشنا شده، خوشحال بود. به خصوص وقتي به فکر اعتماد و اطميناني  
خوشحال خوشحال ميشد. حس ميکرد که در زندگيش واقعا به وجود يک چنين دوست صميمي احتياج دارد. 

بود که اين دوست صميمي را باالخره يافته. اطمينان و اعتمادي که کتزيا به او داشت، باعث ميشد که او به خود 
 .و مثمر ثمر براي اطرافيانش دارد ثبتافتخار کند و حس کند که شخصيتي م

را تشخيص دهد.  بود که ميديد، صحبت هاي آن شبش با کتزيا باالخره باعث شد که کتزيا راه درست خوشحال
کتزيا هنوز در اين راه قدم نگذاشته بود. ولي همينکه آن را تشخيص داد، خودش خيلي بود. چون باالخره در آن 
راه گام ميگذاشت و به سوي هدفي عالي تر راه ميپيمود. جانز خوشحال بود که در اين راهپيمايي و رسيدن کتزيا 
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حس ميکرد حاال بهتر و بيشتر ميتواند به کتزيا اعتماد و روي او به هدف )البته در آينده( نقشي داشته است. 
 .حساب کند

هي... »غرق در فکر بود که صداي پاي کتزيا را نشنيد. کتزيا آمد و روي زمين جلوي کاناپه نشست و گفت:   چنان
 «لوک... خوابيده اي؟

 .نه... بيدارم -

اد و به کتزيا نگريست. کتزيا روبدوشامبري صورتي پوشيده پس از اين حرف نيم خيز شد و روي آرنج تکيه د  جانز
 «چيه؟ چي شده؟»بود و همچنانکه روي زمين نشسته بود، به جانز مينگريست. لوکاس پرسيد: 

 .هيچي... فقط خوابم نميبرد -

 .من هم خوابم نميبرد -

برگرداند. سپس کتزيا لبخندزنان گفت:  سيگاري روشن کرد و به دست کتزيا داد. کتزيا پکي زد و آن را به جانز جانز
 «.لوک... امشب بهترين کاري را که ميتوانستي، در حق من انجام دادي»

 منظورت چيست؟ -

به من اجازه دادي که حرفهايي را که سالهاست در دلم پنهان کرده بودم و مرا مي آزرد، برايت بگويم و بار غمم را  -
 .سبکتر کنم. مدتي بود که حس ميکردم واقعا احتياج به يک همصحبت دارم

 «لوک؟»سکوت برقرارشد و کتزيا دوباره به سخن درآمد:  مدتي

 چيه؟ -

 زنت چه شکلي بود؟ -

سکوت کرد و سکوتش آنقدر ادامه يافت که کتزيا پشيمان شد که چرا چنين سوالي کرده. اما باالخره جانز به  جانز
زنم چه شکلي بود؟ قشنگ، جوان، احمق. مثل خودم)البته در آن روزها(... خيلي هم ترسو بود. بعد »صدا درآمد: 

هر حال دختر خوبي بود... من خيلي  هباز حبس شدن من، بيش از پيش ترس در وجودش ايجاد شد. ولي 
دوستش داشتم... ولي االن که به او فکرميکنم، به نظرم اينطور ميآيد که موضوع مربوط به قرن ها قبل است. من 
آن روزها خيلي با امروزم فرق داشتم. زندگي خوب و خوشي داشتيم. از آن نوع زندگي هايي که خيلي ها به آن 

ي من به زندان افتادم همه چيز به هم ريخت. وقتي چنين اتفاقي براي آدم ميافتد، حسرت ميخوردند. ولي وقت
دلش ميخواهد کسي را پيدا کند و عقده هاي دلش را نزد او باز کند. ولي زنم نميتوانست اين کار را بکند. حتي 

ه سوي مرگ کشاند. وقتي دختر کوچکم کشته شد، نتوانسته بود با کسي صحبت کند. فکر ميکنم همين هم او را ب
تمام اين غم و غصه ها در قلبش جمع شد و ناگهان باعث مرگش شد. به گمانم مدت ها قبل از اقدام به خودکشي، 

 «.مرده به حساب ميآمد. يک خرده شبيه مادرت بود

هيچ  سري تکان داد و نگاهي به جانز انداخت. نگاه لوکاس در دوردستها سير ميکرد. اما در آهنگ صدايش کتزيا
 .هيجاني ديده نميشد. شايد گذشت زمان داغ دلش را کهنه کرده بود
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 «چطور شد به ياد زن من افتادي؟»به خو د آمد . نگاهي به کتزيا انداخت و پرسيد:  لوکاس

هيچي... فکر ميکنم کنجکاوي باعث شد. از طرف ديگر امشب همه اش درباره من حرف زديم ولي صحبتي راجع  -
 !ن نيامدبه تو به ميا 

ديروز هنگام مصاحبه خيلي درباره من سوال کردي و من هم جوابت را داده بودم. پس اين به آن در. چرا نميروي  -
 بگيري بخوابي؟

 «.شب بخير لوک»لبخندي زد. برخاست و درحالي که به طرف اتاقش ميرفت برگشت و گفت:  کتزيا

 .ي تا فردا بتواني شهرتان را به من نشان بدهيشب بخير کتزيا. راستي.... سعي کن بگيري بخواب -

 وقت داري که فردا را هم در نيويورک بماني؟ -

 .راستش.... چنين خيالي دارم. البته اگر تو فکر بهتري نداشته باشي -

 .نه... من هم فردا کاري ندارم. خوب... شب بخير -

 «کتزيا؟»راه افتاد که برود ولي جانز صدايش کرد و گفت:  سپس

 هان؟ -

 .ميخواستم يک چيزي بهات بگويم -

 .خوب... بگو -

 .دوستت دارم -

 .همچنان به او خيره مانده بود. کتزيا هم از حرف او متعجب شده بود جانز

 ...من... من... تو ارزش خاصي در قلب من داري لوک... من... من -

 از اينکه راز دلم را برايت گفتم، ترسيده اي؟ -

 «.يک خرده»سري تکان داد و گفت:  کتزيا

الزم نيست بترسي کتزيا. من تو را دوست دارم. مطمئن باش قصد ندارم صدمه اي »با اطمينان خاطر گفت:  لوک
 «.بهات بزنم. در تمام عمرم با زني مثل تو آشنا نشده بودم

ده بود و قدرت حرکت نداشت. او هم دلش ميخواست به جانز بگويد که تاکنون با مردي سر جايش ايستا کتزيا
 .چون او آشنا نشده بوده، ولي به دليلي نامعلوم نميتوانست اين حرف را بزند. هيچ چيز نميتوانست بگويد

در آنها  به سوي او رفت و دستش را در دست نيرومند خود گرفت و با چشماني که برق مهر و محبت لوکاس
 «...از صميم قلب دوستت دارم کتزيا. باور کن. آيا تو هم به من»ميدرخشيد به او نگريست و لبخند زنان گفت: 
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لوک... من در دنياي مصنوعي »کتزيا باعث شد که جمله اش را ناتمام رها کند. کتزيا سري تکان داد و گفت:   نگاه
 گير کرده ام و براي

 یآسان است؟...به من فرصت نم  میبرا یسوال نیجواب دادن به چن یکن  یبه پا کرده ام...فکر م یجهنم خودم
 «...که به موقع جوابت را بدهم؟  یده

به هر حال، خوشحالم  ی. ولیاالن جوابم را بده  نیمن بود که از تو خواستم هم ریچرا...چرا...حق با توست. تقص ـ
 .تو فاش کردم شیکه راز دلم را پ

 .خوشحالم یبا خبر ساخت تیمن هم از آنکه از راز درون ـ

است. بهتر   روقتیخوب لوک...د»به خود آمد و گفت: ایباالخره کتز نکهیماندند تا ا رهیدر سکوت به هم خ یمدت
 «؟یموافق میدر شهر گردش کن میتا فردا بتوان میبخواب میریاست بگ

 .ایکتز  ریموافقم شب بخ ـ

 .لوک ریشب تو هم به خ ـ

12 

 مهیکاناپه چندان راحت نبوده و ن  یجانز انگار رو دیرفت، د منیشد و چون به اتاق نش داریاز خواب ب  ایبعد کتز روز
را  شیرفت و دوش گرفت و لباسها اینشده بود. لذا کتز داری. هنوز بدهیشب از آنجا بلند شده و کف اتاق خواب

 .کرد  داریعوض کرد. سپس آمد و جانز را ب

 ؟یچه کار کن یدار الیلوک. امروز خ ریصبح به خ ـ

و از  جیبر س،یشود. مثل تن یپارک انجام م ابانیکه غالبا در خ  یمعمول ی... کارهایدان یآه...خودت بهتر م  ـ
 ؟یا  دهیقشنگ است. از کجا خر یلی...لباست خی. راستزهایچ نجوریا

 .دمیجنوب فرانسه خردارم که از  نیهم قشنگتر از ا گرید یکی الیاز مار  ـ

 .دیکن  یکه نم  یبیو غر بیعج  یواقعا شما بچه پولدار ها چه کارها ؟یبه آنجا که لباس بخر یراه رفته ا نهمهیا  ـ

 .لباس به آنجا نرفته بودم دیخر ینه لوک... من فقط برا ـ

 ؟یبکن یآنجا چه غلط  یپس رفته بود ـ

 .انزوا  یرفته بودم به گوشه  ـ

 انزوا؟  یگوشه   ـ

 .انزوا  یآره... گوشه   ـ

 .سر کار یمرا گذاشته ا ـ
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تابستان  التیدر تعط نیسنت مارت ای. آنجا نوشته بودند که خانم کتز ی. مگر روزنامه را نخواندمیگو  یم ینه...جدـ 
 .را خوش بگذراند التیانزوا تعط  یبه جنوب فرانسه رفت تا در گوشه 

 را نوشته بودند؟ تیحاال واقع ـ

 یخواستم داستان یرفتم. چون م ایاجاره کردم و به وسط در  قیقا کی ک،یاتیآدر  یایراستش...در آنجا و در در ـ
 .داد یرخ م یشمال یقایکه حوادثش در آفر  سمیبنو

 .یرو یو آنور م نوریا  ادیکنم ز  یفکر م ـ

روز با هم به  کی خواهدی...لوک...دلت میانجام دادم. راست  یادیز یآره... به خصوص امسال تابستان کارها  ـ
است مثل داکار، ماراکچ، کاماگو در   ادیز حیگردش و تفر  یخوب برا یکنم خوش بگذرد. جاها  ی. فکر ممیاروپا برو

 .یموافق میهم به اسکاتلند زد دیفرانسه. شا

 شیپ چوقتیه یمسافرت نیچن زیعز  یایمتاسفانه کتز یکرد. ول  حیتفر یتوان حساب یاست و م  یسفر خوب ـ
 .میبرو میتوان ینخواهد آمد...حداقل حاال حاالها نم

 چرا؟ ـ

 .به من عفو مشروط خورده...حق خروج از کشور را ندارم گریشود د ینم ـ

 .بد شد یلیخ ـ

 .بد شد یلیآره... حق با توست. خ  ـ

تا خواب از سرت  ریدوش بگ کیشو برو خوب...پا یلیخ» رفت، به لوک گفت: یآشپزخانه م  یهمچنان به سو ایکتز
 «میکنم که بخور  یدرست م یزیچ کیبپرد. من هم تا آن موقع 

 .باشه ـ

* * * 

که شهرتان را به من نشان   یخوب...دختر خوب...قول داده بود» روشن کرد و گفت: یگاریاز صبحانه، جانز س  بعد
 «.یبده

 «؟یهست یبیکه جانور عج  یدانست یم چیلوکاس...ه» زد و گفت: یقهقهه ا ایکتز

 .هستم کالس مالس هم ندارم یبیبود که جانور نج نیدانست، ا یکه م  یزیدانستم تنها چ ینه...نم ـ

 .نجاستیاشتباهت هم در هم  ـ

 اشتباه؟... در چه مورد؟  ـ
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لوک...موضوع کالس مسئله جالل و شکوه ، افتخار و مواظبت و مراقبت است و تو  یدان یم یکالس ندار  نکهیا  ـ
 یندارند. ول یکالس  چیپندارند در واقع ه یم یمن که خود را از کالس باالتر انیاطراف  ییآنها  یاز همه   یا  زهیآم

 ست؟ین بیظرت عجبه ن ییآنهم چه کالس باال  ،آدم برخوردم که همه کالس داشتند  نیدو ج کیمن در سوهو به 

 .یا  دهیتدارک د مانیبرا یکه امروز چه برنامه ا  یباشد در هر حال، نگفت بیعج  دیشا ـ

 .دهم یخوب...امروز شهرمان را به ات نشان م یلیخ ـ

به همان وال  یجور کرد و هر دو سوار شدند و به گردش پرداختند سر ینیموزیل لیکار را هم کرد، اتومب  نیهم و
. مدت دندیرس یچهل و دوم گذشتند و به برادو ابانیرفتند و از خ ریدرا وریر ستیزدند. بعد به ا جیلیو و تیاستر

 .خوردند. آنگاه عازم سنترال پارک و پالزا شدند چیتوقف کردند و ساندو کانسنیدل جیدر است یکوتاه

 دنیمتعددش د یکهایو بوت سونیرفتند. از مد نییپنجم پا ابانیدر اوک روم خوردند. از خ یپالزا توشابه ا در
 لیهم از اتومب ییرفتند و در جا تنیمتروپول یشهر برگشتند. سر راه شان به موزه  یکردند. سپس دوباره به باال

 .بود قدم زدند یکه در آن حوال  یشدند و در پارک ادهیپ

 یکیدر آن نزد یرا که از دکه ا ییتر کنند. و دانه ها ییتا گلو ستادندیشش بعدازظهر بود که در استنهوپ ا ساعت
 .کردند  یو دانه خوردنشان را نگاه م ختندیر یکبوتران م  یبودند، برا دهیخر

 .گردش خوب ، ازت متشکرم  نیبه خاطر ا ایبود کتز یجالب گردش

 .میحرفها را نداشت نیکنم لوک. با هم از ا  یخواهش م ـ

 ؟یاز دوستانم آشنا شو  یکیخواهد با  ی... دلت میراست ـ

 ؟یهم دار ییدوست و آشنا نجایمگر ا ـ

 .نه...در هارلم است نجاینه...ا ـ

 .چه جالب ـ

 .دیایشناسم. فکر کنم از او خوشت ب یاست که م  یآدم  نیاست. بهتر  یپسر خوب ـ

 .دیایمن هم از او خوشم ب نمشیکنم اگر بب  یفکر م ،یدان یم یخوب... چون تو او را آدم خوب ـ

 میریبگ یتاکس کیکارشان.   یبروند پ میرا بفرست نیموزیراننده و ل ،ی. اگر موافق باشستیسرد ن ادی...هوا زایکتز  ـ
 .میکن  لیگردشمان را تکم  ی هیو بق

 ؟یباز مزخرف بافت ـ

 دل بکنم؟ نیموزیاز ل  دیآ  یچطور؟...مگه دلت نم ـ

 .تر محتاطانه تر هم هست ییاست و هم تماشا  عتری. هم سرمیبا مترو برو میتوان ینه احمق جان. م ـ

 .محتاطانه تر هم هست...مسخره یقلمبه سلمبه هم که بلد یآه...حرفها  ـ
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 یخوب...راننده را مرخص کن تا قدم یلیرفتم؟ با موشک؟...خ یبه سوهو م یمن با چ یکن  ی...پس فکر منمیبب ـ
 .میبزن

. لوک دندیو پنجم بود رس ستیصد و ب ابانیکه در خ  یستگاهیتند. سر راه، به امترو رف ستگاهیا  یزنان به سو قدم
 «. چند بلوک آنطرفتر استمیدیرس»گفتت:  ایبه کتز

 وقت روز در خانه است؟ نیا  ارویکه   یلوک... حاال مطمئن نمیبب ـ

 یبعض یکند...حت  یار مبه محل کارش. االن حتما آنجاست. مثل خر ک میرویکه ... م  میرو یما به خانه اش نم ـ
 .رود غذا بخورد یم ادشیوقتها 

 .یرو یراه م یبی... لوک...طور عجیه ـ

 .مهمان بودم نیاست که در هتل سن کوئنت  یزمان ادگاری نیخوب... ا ـ

 منظورت همان زندان خراب شده است؟ ـ

به  یاهیس یهم لکه ها شیوارهاید ی. رو یقهوه ا یبا آجرها رانهیبود فق یساختمان یتکان داد و جلو یسر لوک
 خورد یچشم م

 .توشته بودند« هاوس  سیستیآرم» بود عبارت  وارید یسوخته که رو مین ییبود. بر تابلو قیاز حر  یظاهرا ناش که

 یدختربچه  کیده دوازده ساله و  اهپوستیموقع دو پسر س نیساختمان شدند و از پله ها باال رفتند. هم وارد
چه  نجایلوک ... ا»:دیبه لوک انداخت وپرس ینگاه ای. کتزدندیدو ییآمدند و به سو  رونیب یاز در  ییکویپورتور

 «دارد گرید یبا جاها یفرق

فحشا،  ،یدزد ،یچاقوکش اد،یها هم اعت نجایجا ندارد در ا چیبا ه یفرق چیاست و ه  گرید یهم مثل هر جا نجایا  ـ
 چی. هایدر دن یگرید یشهر...درست مثل هر جا نیا  گرید یاهاهست. درست مثل ج تیو جنا یمحل یزدوخوردها

با آلجاندرو  یبودم و تو کار ورکیوی. اگر من در نردفرق دا انتیتو و اطراف یایندارد. فقط با دن گرید یبا جاها یفرق
 اجیدهم . هر وقت به او احت یآلجاندرو را به ات م  یمنطقه نگذار. شماره  نیرا به ا تیپا چوقتیه ،یداشت
 ؟یدی. فهمستیتو ن یجا نجاینشود. ا تیدایپ نطرفهایا  چوقتیباشد که ه ادتیفقط به اش زنگ بزن  ،یداشت

 .دختر بچه ام کیکه انگار من   یکن  یصحبت م یطور یول دمیآره فهم  ـ

خواهد  یکند تو هم نم  یپرواز م یا  بهیسر هر آدم غر یبا هم ندارند. خطر باال یدختربچه و آدم بزرگ فرق نجایا  ـ
و ممکن است جانت  ستیبردار ن یشوخ نجایتنها آمدن تو به ا میاالن ما وسط هارلم هست  یاوریدر ب یقهرمان باز

 .افتدیبه خطر ب

 ... و ستیمن ن یجا نجایا  یلوک...گفت نمیبب ـ

 .نیهم ستیتو ن یای...دنستیتو ن یجا نجایآره...ا  ـ

 .وستت یاینکند دن ـ
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 توانم یم نجای. به هر حال، من در استین گریحاال د یسابقا بود ول ـ

 .یتوان یتو نم یخودم را از آب بکشم ول میگل

را گرفت و او را به درون  ایباز استاد، در را گشود و خودش وارد شد و بعد دست کتز مهیدر ن یجانز جلو لوکاس
چسبانده بودند. معلوم بود پوسترها  ییپوسترها وارهاید یرو دیبار یم شیبود که فقر از سر و رو یدوریبرد. کر

به مشام  یی. بود ادرار از جادندیرس یبه نظر م هچسبانده اند چون رنگ و رو رفت وارید یرو شیوقت پ یلیرا خ
 .شدیحس م شیحش یبو یگرید ی. از جادیرس یم

هاوس  سیستیبه آرم» آن نوشته بودند:  یکه رو  کهنه و زرد رنگ نصب شده بود  یورقه ا وارهایاز د  یکی یرو
قسمت آخر جمله را با رنگ قرمز خط زده  یو شخص «میمهر و محبت ببار تانیبه سر و رو میما آماده ا دیخوش آمد

 تانیبه سر و رو میما آماده ا» بود: آوردهصورت در   نیرا نوشته و جمله را به ا «میبشاش» یآن کلمه   یو باال
 «میبشاش

درقلب خود احساس  قیعم  یاندوه  اریاخت  یو به خصوص آن ورقه کهنه و زرد رنگ، ب دوریوضع کر دنیبا د ایکتز
اش   یمصنوع یایکه دردن  یو در کنار آن همه زرق و برق ورکیویکرد. تازه آنوقت بود که متوجه شد در همان شهر ن

 ورکیویکرد که هنوز هم ن  یبارد. حس م یم شانیاز سرو رو  یهم هست که فقر و بدبخت یگرید یجاها ده،یدائما د
 .ندینب چوقتیهم بهتر بود که ه دی...شادهیآن را ند  یاز جاها  اریشناسد و بس یرا نم

 «نجاست؟یکه االن ا  یحاال مطئن» :دیاز لوک پرس  ایکتز  ستادندیشکسته ا یدر یجلو باالخره

 .گذراند  یم یآشغالدان  نیتمام وقتش را تو ا نجاستیا  شهیکره خر هم  نیمطئنم ا زمیآره عز  ـ

ورود بخواهد. اما  یمنتظربود تا لوک در بزند و اجازه  ایکتز. «دالیآلجاندرو و»در شکسته فقط نوشته بودند: یرو
 ایبه درون آن انداخت و سپس وارد شد بعد کتز یه لوک با لگد در را گشود و به سرعت نگاه دیبا کمال تعجب د

 .برد را به درون

لگد، از  یصدا دنینشسته بود و به محض شن یزیاست، پشت م  یولیداد اسپان یاش نشان م  افهیکه ق  یمرد
 .آن مخروبه را پر کرد  یقهقهه اش فضا ی. سپس صداستیبرخاست و با تعجب به آن دو نگر زیپشت م

 یکه به در زد  یخنگ شده ام...از همان جفتک یکمیها  یتازگ ؟یبوگندو چطور مطور یآه...لوک...حرامزاده   ـ
 .کرده اند و آمده اند سراغم  دایرا پ میکردم آنها باالخره جا  الیلحظه خ کی. یکه خودت  دمیفهم یم ستیبا

گذشت   یا  قهیدق ستیبرده بودند. ب ادیرا از  ایخاطرات مشترکشان. انگار وجود کتز فیشروع کردند به تعر سپس،
» :دیشد و سپس پرس رهیخ ای. آلجاندرو هم به کتزستیافتاد و برگشت و به او نگر  ایکتز  ادیه که لوکاس ناگهان ب

 «ست؟یک  گرید نیآه...ا

 چوقتیپدر و مادر ه یلوک ب نیا  مینگو یزیخانم...اگر من چ دیبخش یم» گفت:  ایزد و خطاب به کتز یآنگاه لبخند  ـ
 «.نخواهد کرد. اسم من آلجاندرو است یما دو نفر را به هم معرف

 «...ایمن هم کتز» زد و گفت: یلبخند ایکتز
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 .دینیبنش دییکنم بفرما  یخواهش م ـ

 زیم یرا که جلو یگریو آن د دیلم زیاز آنها پشت م  یکی یشکسته بود. آلجاندرو رو یآن اتاق، فقط دو صندل  در
 .هم نشست ایتعارف کرد و کتز ایبود، به کتز

 اریبس شیداشت. چشمها یکیمکز یگذاشته بود و لهجه   شیبود که ر یاندام و چشم آب  زیر یجوان اندروآلج
 ایکتز  یمقابل لوکاس جانز بود. ول یکردند. آلجاندرو درست نقطه   یرا به خود جلب م نندهیمهربان بودند و توجه ب

 یاست.بعد از حرفها  یقلب و با صداقت وشکرد که او هم مانند لوک، آدم خ  یاز او خوشش آمده بود چون حس م
 انیفوق العاده م یتیمیکه از سالها قبل در لس آنجلس با هم دوست شده بودند و صم  دیلوک و آلجاندرو فهم

 .آمده بود  دیشان پد

 «؟یهست ورکیویچند وقت است که در ن» :دیاز آلجاندرو پرس  ایکتز

 .بودم دهیسال هم هست که لوک را ند کیسه سال است.  ـ

 یغوطه م  یآشغالدان  نیاست چند وقت است که در ا  ادیز یلیسه سال خ» داخل صحبت شد و گفت: زین لوک
 «به لس آنجلس؟ یگرد  یچرا بر نم ؟یخور

 میکه باهاشان سرو کارد دار  ییاست که بچه ها  نیکنم تنها مسئله مان ا  یکار م  یزیچ یدارم رو نجایچون ا ـ
از   یشتریتوانستم تعداد ب یم م،یداشت یشتریب التیاند آخ...اگر تسه  ییسرپا ماریبلکه ب ستندین یبستر ضیمر

 .و درمان کنم رمینظر بگ ریکودکان را ز  لیقب نیا

 «د؟یکن  یرا که معتاد شده اند را درمان م ییآل...شما بچه ها  نمیبب» :دیاز آلجاندرو پرس  ایکتز

 یتواند سوژه  یکودکان م  نیهد با خود فکر کرد که موضوع درمان اآلجاندرو جوابش را بد  نکهیقبل از ا سپس
 یبله...بچه ها»:ختیافکارش را از هم گس  یآلجاندرو رشته   یکتاب باشد. در همان حال، صدا  کی یبرا یخوب

 «.هم اند نیغالبا همنش  یفکارو خال ادی...اعتایکتز  یدانی. ممیریگ  ینظر م ریمعتاد و خالفکار را ز

بودند دست آخر  بانیکه با آن دست به گر  یکه تا آن زمان کرده بودند و مشکالت  ییشروع کرد به شرح کارها آنگاه
خورند و به  یکه در آن غوطه م  ینامناسب طیطفل معصوم ها را از مح نیاست که ا  نیما ا یهدف اصل»افزود:
 نیهدفمان از هم یعنی. میکن  جادیا  شانیدر زندگ یکل  یتحول می. قصد دارمیبکش رونیآورند ب  یخالف رو م یکارها

...آسان می...چطور بگویمنطقه ا نیچن کیهدف...در  نیبه ا دنی...رسایکتز  یدان ی...میحاال مشخص است ول
 «.ستین

 «آل  یکنم که تو خل  یمن هنوز هم فکر م»صحبت آمد و گفت: انیبه م لوک

کند و به هدف دوستش اعتقاد کامل دارد و همواره   یم یدانستند که لوک شوخ یهم آل و هم خود لوک م یول
هدف، چقدر کتک خورده  نیبه ا دنیکرده است. لوک بارها شاهد بود که آل به خاطر رس  بیو ترغ نیاو را تحس

و  دهیاز هدفش دست نکش  چوقتیه یمتورم و مجروح به خانه اش برگشته. ول یشده و با سر و کله  دیو تهد
 .افتهیراه نهم به دلش  یدینوم یحت
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خودت از من عاقل  یکنیم الیهه هه...مسخره...خ»در جواب لوک گفت: یهم با لحن شوخ آلجاندرو
به نام زندان ساخته نشود  ییجا ایدر دن گرید یکن  یکار  یخواه یبس که م نیتو هم یوانگی...زرشک...در د؟یتر

 «.پنبه دانه ندیشتر در خواب ب

وجود نخواهد  کایبه نام زندان در آمر یساختمان چیه گریسال بعد، د ی. سدید یخوب االغ جان. خواه یلیخ ـ
 .داشت

 ...هست ها نجایخانم در ا کیآه...لوک...چاک دهنت را ببند انگار   ـ

 ایهم سرگرم شدند. آلجاندرو رو به کتز یلیاست و اتفاقا خ  یدانستند که آن صحنه فقط شوخ یهر سه م یول ـ
 «؟ی...چه کاره امینی...ببایسراغ کتز میاال بروخوب...ح» :دیکرد و پرس

 .سندمینو ـ

 «.هم هست یخوب یلیعالوه بر آن، دختر خ» هم افزود: لوک

 «.من بگو یبعد نظرت را درباره  ،یاول بگذار مصاحبه ات چاپ شود و آن را بخوان» و به لوک گفت: دیخند ایکتز

... امشب نمیبب»روشن کرد. سپس به آلجاندرو گفت: یکیخودش هم  یبه آلجاندرو تعارف و برا یگاریس لوکاس
 «؟یبا ما شام بخور ییآ  یم

...چه یکش  یم ییکوبا  گاریس یآه...لوک...آدم شده ا» جواب، گفت: یانداخت و به جا  گاریبه س ینگاه آلجاندرو
 «غلط ها

 ؟یخور ینزن خرس گنده جوابم را بده شام با ما م یادیور ز ـ

 ...یخواست...ول یدلم م یلیتوانم خ یک...نمنه لو  ـ

که...تازه...بعد   ینیب یم»شد کرد و ادامه داد: یم دهید زیم یکه رو  ییبه انبوه کاغذ ها یبا دست اشاره ا سپس
که من هم حتما   میدار مارانمانیاز ب  یبعض نیبا حضور والد یکاغذها، ساعت هفت هم جلسه ا  نیبا ا یاز خر کار

 «.در آن شرکت کنم دیبا

 است؟  یگروه درمان  یمنظورت نوع ـ

کارها   نیاوقات از ا  ی. البته گاهمارانیب نیبه والد ی...کمک فکریآره نوع»مثبت کرد و گفت: یبا سر اشاره  آل
 «.میکن  یم

 ؟یمان یدر شهر م یتا ک نم،ی. حاال بگو ببگرید یفرصت یشام را بگذار برا ـ

 .برگردم دیعد باامشب و فردا هستم. ب  ـ

 .ایتو کتز دنیاز د  نیخوشحال شدم لوک همچن دنتیاز د  یلیخوب. خوب...خ یلی. خدمیآهان...فهم  ـ

 ستیبا یخوب...چاره نبود و م یکردند. ول  یم یمجبور بودند از هم جدا شوند، احساس ناراحت نکهیسه نفر از ا هر
 .دندیرس یشان م یشخص یبه کارها یهمگ



 

 
128 

 «.حق با تو بود» به لوک گفت: ایهاوس، کتز سیستیاز خروج از آرم  بعد

 در چه مورد؟ ـ

 .راجع به آلجاندرو ـ

احمق تمام روز و   نیدانم. ا یآه...آره...م» رفتند، لوک پاسخ داد: یمترو م ستگاهیا  یقدم زنان به سو همچنان
 یها و سرپرست یگروه درمان  نیترسم باالخره خودش را با ا یگذراند. م  یبه هدفش م دنیشبش را به فکر رس

 «.کند  یکودکان به کشتن بدهد. مثل خر کار م

 دارد نه؟ ینیهدف قابل تحس ـ

 .آره...حق با توست  ـ

. یکن  یبه اهدافت مبارزه م دنیرس ی. تو برانطوریجنگ است. کار تو هم هم هیلوک... کار آلجاندرو شب یدان یم ـ
 ی جهینت نی. و همدیشو یبه اهدافتان قربان دنیرس یکه برا  دیده ینم تیهم اهم چکدامی. هنطوریاو هم هم

با تو ندارد. او  یآلجاندرو هم چندان فرق  لحاظ نیدارد از ا تیشما اهم یهر دو یدارد. برا تیاست که اهم  یینها
 .کارا را بکند  نیداند که ا یهم خود را موظف م

 .یکن  یرد اشتباه ممو کیحال، در  نیبا ا ـ

 در چه مورد؟ ـ

 .ستیمن ن هیآلجاندرو اصال شب  ـ

 چطور مگه؟ ـ

 .است  یآلجاندرو آدم صاف ساده ا  ـ

 ؟یستیمگر تو ن ـ

خواهم از خودم  ینم امدهیآلجاندرو ن  ایکه سر من آمده، بر سر تو   ییهفت خط شده ام. بالها یلینه...من خ ـ
باشد،  ییهمچو جا کیآدم در   یسخت است. وقت یلیبه سر بردن، خ ایفرنیشش سال در زندان کال یکنم ول  فیتعر

نبرد، حسابش پاک  یپ تیباشد و به موقع ییوآدم بب  ارویخواهند ازش سو استفاده کنند و اگر  یدائما م گرانید
درنده  یدمها هم به گرگهاآ  نیساده تر ،یطیکنند. در چنان مح  یم دایپ یروز جسدش را در گوشه ا کیاست و 
 .شوند یمبدل م

 در زندان نبوده؟ چوقتیپس آلجاندرو ه ـ

 .نبود یزندان چوقتیاو ه  ینه نبوده. برادانش بودند ول ـ

 ؟یباهاش آشنا شد یپس چطور ـ

ما  نیکه ب  یتیمی. صممیشد قیاز برادرانش آنجا با هم رف  یکیروز در فالسوم آمده بود مالقات  کیراستش... ـ
 یکه بود، توانست برا  یمرا از فالسوم منتقل کردند، آلجاندرو به هر دوز و کلک یبوجود آمده باعث شد که وقت
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 چوقتیآلجاندرو ه  یبوجود آمد ول یبرادر یما نوع نیاز آن زمان به بعد ب  ردیمخصوص بگ یمالقات با من اجازه 
خانواده اش بود بعد هم رفت به  ی هیراهش جدا از بقنبود اصال از اولش هم  زهایچ نجوریو ا یخط خالفکار یتو

 .را گرفت شیدانشگاه استانفورد و دکترا

 .دیآ  یو از او خوشش م ردیگ  یاست که آدم از همان اول، محبتش را به دل م  لیدل نیبه هم ـ

 ادهیهفتاد و هفت پ ابانیخ ستگاهینزدند در ا یناتمام ماند و در طول راه هم حرف شانیمترو، صحبت ها دنیرس با
 .شدند

فهمم که  یافتادم. االن م  شبمید یسخنران ادی کهوی...ای...کتزیه» گفت:  ستینگر یم ایکه به کتز  یدر حال لوکاس
اول   یو عکست را در صفحه  یخبرساز مجالت باش نکهیاست و ا  زیچ کی ،یخودت باش نکهی. ایدار یچه احساس

 «.گرید زیچاپ کنند، چ

 ایپنج  یاول چاپ کنند حاضرم عکسم در صفحه   یلرزاند که عکسم را در صفحه  یکرش هم تنم را مف یآه...حت  ـ
و اختالسها  اتیو جنا هایاول به اخبار مربوط به دزد  یاول... آه... خدا نکند. صفحه   یصفحه  یچهار چاپ شود ول

ازحماقتشان است چون   نیروند. البته ا یآور نم  و نوریبا مترو ا چوقتیدوستان من ه شتریاختصاص دارد. ضمنا ب
 .دردسر یمسافرت ب یو راحت برا ریالس  عیاست سر  یا  لهیمترو وس

 .ماند یم ادمی...حتما به ایماند کتز یم ادمینکته حتما به  نیا  ـ

 ؟ میبخور یزیو چ میشو ادهیپ یبعد ستگاهیا  یخواه یم ـ

حال  نیدر ع یسرگرمم کرد ول نکهیکنم که گردش امروزمان با ا  یم احساس  ایبه شام ندارم. ثان لینه..نه... اوال م ـ
 .میبخواب میریخانه ات و بگ میندارد، برو یاگر از نظر تو اشکال  دیآ  یخوابم م یلیپدرم را در آورده خ یحساب

 .خانه میبرو ،یراحت تر ینجوریخوب...اگر ا یلیخ ـ

 دیکل  ،یو به سراغ دوستانت برو یکن  حیخواهد امشب تفر ی...تعارف معارف با من نکن. اگر دلت مایکتز  نیبب ـ
 یراحت یکنم. جا  ی. نگران من هم نباش.تازه دارم به کاناپه ات عادت میآپارتمانت را به من بده و خودت برو پارت

 .است

 ؟ یدیو کف اتاق خواب یآن بلند شد  یاز رو  شبیتو د یول ـ

 . خوبمیاین نییکاناپه پا  یکنم از رو  یم ی...امشب سعخوب ـ

 .را به من بده دتی... حاال کلشده؟

 یتوانم. برا یرا تحمل کنم. حداقل امشب نم یمصنوع یتوانم آن آدمها یروم. نم ینم یینه لوک... من هم جا _
جلوتر از آپارتمانم  ستگاهیدو ا یکیوقت دارم. چطور است  شهیمسخره شان هم یها یآنها و شرکت در پارت  دنید
خوب حرف  یلیلوک. خ دیآ  یزدنت خوشم م رفاز ح  یلیخ م؟یو قدم زنان و صحبت کنان به خانه برو میشو ادهیپ
 یشود و م یعوض م  یام به کل  هیباهات مصاحبت کنم، روح یاگر مدت  کنمی. فکر میزنیم یخوب یو حرفا یزنیم

 .یآدم حساب  کیشوم 
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 ..میتا به خانه برس میو صحبت کن می...باشد... قدم بزنایکنز  یلطف دار _

 .کار را کردند  نیهم و

 زدهمیس فصل

ناله از اتاق  دیکرد و د  زیرا ت شی. گوشهادیاز خواب پر  یناله ا یبود به صدا دهیهمچنانه که در بسترش خواب ایکنز
بود. از بسترش خارج شد. روبدوشامبرش را  دهیکاناپه خواب  یکه لوکاس رو  ییهمان جا رسد،یبه گوش م منینش

 .مشغول شد شیو به تماشا ستادیا  کاسسر لو  یرفت. باال منیبه اتاق نش نیپاورچ نیو پاورچ دیپوش

به او  یبا لوک، به قدر ییچند روز آشنا نیظرف ا ای. انگار دچار کابوس شده بود. کنزکردیداشت ناله م لوکاس
کند که شوکه   داریب یکرد لوکاس را طور  ی. لذا سعندیتوانست درد و رنج او را بب یعالقه مند شده بود که نم

 .نشود

 .چند بار او را تکان داد و نامش را صدا زد یشانه لوکاس گذاشت و به آرام یرا رو دستش

 لوکاس؟_

 ه؟یهان؟ چ _

 حالت خوب است؟_

 آره... حالم خوب است. ساعت چند است؟_

 .تبه پنج اس کربعی _

 آخ... آخ... پنج؟_

 ..آره _

 افتاده؟  یاتفاق  ؟یکنیسر من چکار م یباال _

 .یدیم ی. فکر کنم خواب بدیکردیناله م یخواب داشت یتو افتاده. تو یانگار برا  یمن، نه... ول یبرا _

 .کردم  دارتیب میکه با خروپفها  یبخشینگران من نباش. در ضمن مرا م _

لوک انداخته بود، از فرط عرق مرطوب شده بود. لذا  یکه رو  ینگران بود چون متوجه شد مالفه ا ایکنز  یول
 ی. داشتیگولم بزن  یخواه یکه م  ستمیمال خروپف نبود. منکه بچه ن دمیکه من شن  ییلوک... سرو صداها»گفت:
 «یوحشت داشت یزی. انگار از از چیکردیناله م

 .یموضوع عادت کن نیبه ا دیگفتم که... نگران نباش. با_

 .اورمیب تیبرا یخوریآب م  وانمیل کی ؟یشویدچار کابوس م یلیناله ها سابقه هم داشته ؟ خ نیمگر ا_

آنها   یرا گذرانده ام. مسلم است که همه  یاریبس یسفر کرده ام و ماجراها یادیز یبخواب. من به جاها ریبرو بگ_
 .بگذارد ریمن تاث ریضم یبر رو
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: دیخاطر پرس ی. لذا با نگرانیکه انگار شکنجه اش داده ا  کندیناله م یبود که لوکاس در خواب طور دهید ایزکن  یول
 «دارد؟ یارتباط  یکه در زندان بود  یکابوس با دوره ا  نیلوک... ا نمیبب» 

کابوس   نیاست که ا  نیا  میتوانم به ات بگو یکه م  یزیتنها چ» را باال انداخت گفت: شیلوکاس شانه ها اما
 «.یندارد نگران باش ی... لزوممیگویمن و تو ندارد. باز هم م ییبه آشنا یربط

 لوک؟_

 ه؟یچ_

 ؟یبمان نجایچند وقت ا یدار الیخ _

 .تا فردا _

 تا فردا؟ _

از دستت   یمتیق چیبه ه ستمینگران نباش. قبال هم که گفتم... من آنقدر تو را دوست دارم که حاضر ن یآره... ول_
 .بدهم. حاال برو بخواب

 .لوک ریخوب... شب به خ یلیخ _

 .زمیعز  ریشب به خ _

 .شدیاز آن به بعد لوک هر شب دچار کابوس م  یول

 لوک؟ یخوریصبحانه چه م _

 .هم وقت ندارم ادیدله به طرف صبحانه هجوم ببرم. ز یمثل آدمها دیآ  یو شکر. خوشم نم ریفقط قهوه بدون ش _

 ؟یوقت ندار ادیز_

 .عنوان از ذست نخواهم داد  چی. قبال هم که بهت گفته بودم، من تو را به هاینگاه نکن کنز یآه... آنطور_

 .شود لوک یتنگ م تیدلم برا _

 .هاالم نیمارت یآقا  شودیتنگ م تیمن هم دلم برا _

 .ازدهیآه... دهان گل و گشادت را ببند.پروازت ساعت چند است؟ __

 .هم قهوه ات نیا  ایاه...ب_

 !چسبد یم یلی!خیبه به ،عجب قهوه ا_

کردند و به راه   هیکرا  ینیموزیل لیاز خوردن صبحانه، به نوبت داخل حمام شدند و دوش گرفتند.سپس اتومب  بعد
 .افتادند

 ا؟یدارد کتز یانگار عقلت پاره سنگ برم_
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 چطور؟_

 ذار است؟ور و آن ور رفتن و گشت و گ نیهم طرز ا نیآخر ا_

 .گذردیگردش کرد.تازه..مطمئن باش خوش م  شودیهم م ینجوریخوب...معلوم است که ا_

 .کنم گناهکارم  یاحساس م  ینجوریا  یدرست است.حق با توست.ول_

 چرا؟_

 یهم...اه..اصال ولش کن...نم دیهم...شا دیروم...شا یو آنور نم نوریا  ینجوریوقت ا چیخودم ه نکهیا  یبرا_
 .بدهم حیتوانم توض

 .بهتر است ینجوریپس دهان گشادت را ببند و خوش بگذران.ا_

طرز  نیکه از ا  کردمیم نیلوک...من نصف عمرم را صرف ا یدانیم»گفت:  ایبه سکوت گذشت و باالخره کتز یمدت
 احساس  کهوی یکردم.ول  یم یآمد چون اسرافکار  یآمد...بدم م  یهم از خودم بدم م دیمتنفر باشم...شا یزندگ

فهمم که  ی...حاال مدیآ  یآن بدم نم  از  گرید کنمیکند...حس م  یناراحتم نم یطرز زندگ نیا  گریکردم که حاال د
 «خوش گذراند یتوان حساب یهم م ینجوریا

...و هم لوس و ننر ی.تو هم لوس و ننرایکنم کتز  ی.ازت تعجب میکنیم شرفتیپ ی...دارستیخوب...بد ن_
محبوبش را بدست آورده،از  یکه اسباب باز  یهم مثل بچه ا یو گاه یشویوضع ناراحت م نیاز ا  ی.گاهیستین

 .دکن  یسرگرمم م یلی.خدیآ  یاخالقت خوشم م  نیا  ،ازیشکن یبا دمت گردو م یخوشحال

 نی...و همچنیپر از نشاط و شاد یایاست...دن  یایخودش دن یهم برا نیلوک.ا دیآ  یوضع خوشم م نیمن هم از ا_
 .و سعادت یخوشبخت

بروند دوباره به راه  دیبا تیبه کدام گ دندیفهم نکهی.و بعد از ادندیرس یکه به فرودگاه جان اف کند  دینکش یطول
 .افتادند

 .ایکتز  یپدر سوخته ا یلیتو خ_

 .متشکرم خجالتم نده_

 حرف را زدم؟ نیا  یچ یبرا یدان ینه...نه...تو را به خدا...م_

 .دانمیآره...م_

 .مینگو یزیخوب...پس بهتر است خفه شوم و چ_

 .بهتر است ینجوریآره...خفه شو...ا_

او   گرید دیترس یکرد.از رفتن لوک ناراحت بود.م  یم یدر قلبش احساس نگران ای.کتزمودندیراه را به سکوت پ هیبق
 .است  ازمندیلوک ن دنید ز،بهیاز هر چ  شیکرد،ب  یکه حس م  یدر حال ندیرا نب
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بودند.با  گریکدی هیهمه شب سیپل یها لیداشت.از نظر لوک،اتومب یگریاو علت د  ینگران یهم نگران بود ول لوک
 لیاتومب  نیرا...هم یکی نیکرد.به خصوص ا  یآن ها را حس م  شهیدر عقب.هم یسقف و آنتن یچراغ چرخان رو

 نیکه از آخر  یاز همان شب  ایکه آ  ستدان یکرد.نم  یم بشانیبود دورادور و با حفظ فاصله تعق یکه مدت  یسیپل
 بعد از برگشتن از نزد روزیاز د  ایکردند   یم بشیآمد تعق  ورکیویپرواز به ن

 ای نگیتیزندانها م یدر حوال یکردند. سابقًا فقط وقت  یم بشیاز قبل تعق  شیب سهایاواخر ،پل  نی. ا آلجاندرو
 ! او بودند ...حرامزاده ها  یحاال همه در پ یکردند. ول  یم بشیداشت تعق یسخنران

منتظر بود . لوک سرش را از  لیدرون اتومب ایکرد و سپس اجازه داد برود .کتز  یکنترل ،ساک لوک را بازرس  مسئول
 «؟ ییآ  یپرواز م تیبا من گ:»  دیپنجره به درون برد و پرس

 «حق انتخاب هم دارم ؟:» گفت   یبه شوخ ایکتز

 . بار استثنائًا بله نیا-

.حماقت محض است که  یبمان ورکیویبهتر باشد همن جا در ن دیشا»گفت :   ایبه ساعتش کرد و کتز ینگاه وکل
 «. یندازیان ب  یاحتمال  یو دعوا نگیتیم انیخودت را به م

و بعد عکس هر دو  ندیما را با هم بب ییترسد که مبادا آشنا یم ایکتز:»  دیشیاند  ینگران بود . با خود م زین لوک
خراب  ایکتز  یبرا زیشود چطور؟ آنوقت همه چ کیبه من نزد سیپل لیدر روزنامه چاپ شود . حاال اگر اتومب مانی
 « زیشود ....همه چ یم

 . شود لوکاس یتنگ م تیدلم برا-

 . ایکتز  نطوریمن هم هم-

 یلوک ... دلم نم» :شد و او در همان حال گفت  ریسراز شیگونه ها  یو رو دیجوش ایقطه اشک در چشمان کتز دو
 «. یبرو شمیخواهد از پ

 . زنم ینگران نباش .امشب به ات زنگ م-

 یآمد . او رفته بود و اشکها  ایدور به چشم کتز یلوکاس در فاصله ا دهیو ورز رومندین کلیپس از چند لحظه ه و
 . بود دهیچک ایکتز  یبر گونه ها یشتریب

نرفتم ؟  تیچرا با لو ک به گ:»  دیشیاند  یبا خود م ایشهر به راه افتاد . کتز یبه حرکت در آمد و به سو لیاتومب
 «....؟ چرا ؟ ....چرا ؟ دمیکش  یشدن با او خجالت م دهیاز بودن در کنار او و د  ای؟ آ دیترس یاز چه م

که همراه من   یآقا» گفت :   ایکتز  یول دهیشن یرا گرفت و به راننده گفت دور بزند ، راننده فکر کرد عوض مشیتصم
 «. هر طور است به دستش برسانم دیرا جا کذاشته .با لشیاز وسا  یکیبود ،

را  نیا  دیوجود ندارد و لوک با یراه برگشت گری. حاال د دهیموقع جرئت داشتن فرا رس گرید:»  دیشیخود اند با
 «. آغاز راه است  نیبفهمد . ا
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 «. کنم با حداکثر سرعت شما را به فرودگاه برسانم  یم یخانم ...سع دیبخش یم:» گفت   راننده

 . متشکرم-

 . به پرواز در آمد لیداد و اتومب هیتک یصندل یرا گفت و به پشت نیا  ایکتز

بود که  نیکارش ا  نیو وارد سالن شد . مهمتر دیپر نییپا لیبه سرعت از اتومب ای. کتز دندیبعد رس قهیدق ستیب
  ً بایتقر تیگ  نیاست .ا  14شماره  تیکه گ  دیکدام است . پرسان پرسان فهم  کاگویپرواز به ش تیره گبفهمد شما

 . بود تیگ  نیآخر

و آن  نیشکافت . به ا یانبوه مقابلش را م  تیکرد تا بلکه به موقع برسد . جمع  دنیهمه توانش شروع به دو با
 یموانع نم نیاز ا  کیچیه ی. ول ندازدیب نیدو کودک بخورد و آنها را به زم یکیبود به  کیزد . چند بار نزد یتنه م

 . ردیرا بگ شیجلو ستتوان ینم ایدر دن یمانع چیه گریتوانست سد راهش شود .د

 صیمسافران تشخ ریسا انیلوک را در م یو عضالن  دهیورز کلیبود . از دور قد بلند و ه دهیباالخره به موقع رس و
 «! لوک:» زد  ادیتوانش فر داد. با همه

 رانیکند ،ح  یم شیصدا یکیکه   دیدر دستش بود و چون شن تشیبه عقب برگشت . هنوز بل یجانز به ارام لوکاس
،آشفته  دنیبر اثر دو شیکه موها  دیرا د ایشناسد . آنوقت بود که کتز یاو را م  ورکیویکه در ن  سیشده بود که ک

 یو به سو دیکش  رونیعجول ب  نیمسافر یال  بهخود را از ال  یو به آرام دیدرخش یشده .چهره لوکاس از خوشحال
 . رفت ایمتز

 یاالن که داشتم راه م  نی.هم یبه شهر برگشته باش دیکردم تا حاال با  یم الی...باز زد به سرت ! خ ایآه ....کتز-
 . افتادم ،همه اش در فکر تو بودم

 یمن...من... نصف ...راه ...رفته ...بودم ...ول:» گفت   دهیبر دهیربود ،ب امدهیکه هنوز نفسش به جا ن  ایکتز
 «. ...برگشتم ...مجبور ...بودم ....برگردم

 . ندارم ی؟.....ح.صله نعش کش یجا غش نکن نیموقع ا هی...حاال  ایآه....کتز-

راحت باشد که حمل و نقل  التینه ...خ» و سعادت زد و گفت :  یپر از شاد یبا همان حال خسته لبخند ایکتز
 «. افتد  یجسد من به گردن تو نم

 «. راحت شد المیخوب....حاال خ:» گفت   یبه شوخ لوگ

 . است  یعال-

 . ...دختره خل یازت ممنونم که برگشت-

 . آره ...برگشتم-

 .یزد ایباالخره دل به در-

 . مجبور بودم لوک .به خاطر خودم ،مجبور بودم . به عالوه ،من هم دوستت دارم-
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 یبرگشت نکهیبه هر حال ،از ا ی.....ول یدانستم که دوستم دار ی،باز هم م یگشت  یاگر بر نم  یدانم ...حت یم-
 . خوشحالم

...  ایخوب کتز یلیخ:» لوک گفت ها را با نگاه به هم گفتند .سپس  یماندند و نگفتن رهیدر سکوت به هم خ یمدت
 « .شود یبر پا م نگیتیم کیباشم چون انجا  کاگویساعت سه در ش دیبشون .با مایسوار آن هواپ دیمن با

 . لوک ....مواظب خودت باش-

 . مینیب یرا م گری...هفته بعد همد نطوریتو هم هم-

 شد دیبعد از نظر ناپد یباند برخاست و لحظه ا یاز رو  مایشد .هواپ مایلوکاس جانز به راه افتاد ،سوار هواپ آنجا

. 

14 

 "؟یکجابود  نمیسابقه بود گفت:"تو را به خدا بگو بب یب ایکتز  یخودش و هم برا یکه هم برا  یتیبا عصبان یتنیو

 .دمیپلک یدور و بر م نی!همیهست یعصبان  یلی...ختیآه...و-

 .یده یجواب نم یزنم ول یتبا به ات زنگ منباشم؟!چند روز است که مر  یعصبان  یخواه یم-

 که زنگ گوشخراش تلفن اعصابم را خورد نکند،دو شاخه تلفن  نیا  یعود کرده بود و برا  گرنمیدوباره م-

 .بودم دهیاز برق کش  را

 ؟ی...چرا بهم نگفتایخواهم کتز یدانستم...معذرت م یآه...نم-

 .حرف بزنم یچون اصال حالش را نداشتم که با کس-

اجازه داده بود به   یرفته بود و نه به کس یینه خودش به جا ایمدت،کتز نیگذشت و در ا  یروز از رفتن جانز م دو
 .دیایمالقاتش ب

 ؟یخوب...حاال حالت چطور است؟بهتر شده ا-

 .دارم یبیحال عج-

 هست؟ ادتی...برنامه امشب که نمیبب-

 ست؟یامشب؟منظورت چ-

 !اوریدرن ی.تو را به خدا باز..ایآه...کتز-

 ینم ادمی زیچ چیشده ام که ه جیکند.آنقدر گ  یمرا حواس پرت م گرنیم ست؟عودیمن چ ریخوب تقص-
 ست؟ی.خوب...حاال خودت بگو برنامه امشب چدیآ

 .شود یسرجنت ها از امشب شروع م یشام عروس-
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 !آه...پناه بر خدا...از امشب-

که   یدهد.نشان به آن نشان یامشب به افتخارشان شام م  یکاس  یدهند.عمه  یب مشامشان را امش نیآره...اول-
 آمد؟  ادتی.میبزن اهیس ونییسفارش کرده بود حتما پاپ

 .کنم حال آمدن به آنجا را داشته باشم  یفکر نم ی...ولیآمد.ول  ادمی...حاال تیآره و-

 ؟یدار یبیحال عج یمگر نگفت-

 مییایرا ندارم.اگر ب یافتیام و تحمل چنان ض  دهیبا امروز سه روز است که دائما در بستر خواب یچرا...گفتم...ول-
 .دیایبه ام فشار ب یلیترسم خ یبه آنجا،م

.از ییشان تو یکی.چون او پنجاه نفر را دعوت کرده که ییبگو ویمات تزیبه خانم ف دی،بایخوب...اگر حال آمدن ندار-
 .نشود ادیکم و ز  یخبر و بدون برنامه قبل ین،بین باشد که تعداد مدعوخواهد مطمئ یم گرید یطرف

 م؟یایب دیحساب حتما با نیپس با ا-

 .ییایکنم بهتر باشد ب  یآره...فکر م-

 .میآ  ی...متیخوب و یلیخ-

 .یکن  یو چه م ییدانستم کجا ینگرانت بودم.اصال ازت خبر نداشتم و نم یلی...خ یدختر خوب...راست نیآفر-

 .جا بودم نینرفتم.هم ییمن جا-

دسته گل  کیدانستم،حتما  ی...اگر م؟آخیکرد  یدست و پنجه نرم م گرنیو با م یبود دهیجا خواب نیآه...هم-
 .فرستادم یم تیبرا

 .ی...همان بهتر که نفرستادتینه و-

 ؟یگفت  ی...چ؟یچ-

 .کند  یرا بدتر م گرنمیگل م  یاست که بو  نیمنظورم...منظورم ا-

کن   یدنبالت.تا آن موقع سع میآ  ی.خوب...ساعت هشت میشده ا ضیدانستم مر یآه...پس همان بهتر که نم-
 .دیایتا حالت جا ب یاستراحت کن  یحساب

 د؟یسف ای اهیس ونیپاپ ی...گفتتیو نیبب-

 .یبزن دیرا روز جمعه با دیسف ونیپاپ زمی...عزاهیس ونیپاپ-

عمده اش را فراموش   یاش به هم خورده و قسمتها  یشگیبا لوکاس جانز،برنامه منظم هم ییکه بر اثر آشنا  ایکتز
 :دیکرده بود،پرس

 "جمعه؟!...مگر جمعه چه خبر است؟"-
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حواست را پرت کرده. جمعه  یبه کل تیبه ستوه آمده بود گفت:"اه...انگار سردردها ایکتز  یکه از فراموشکار  تیو
 "؟ییآ  ینم یمگر به عروس میکن  نیقرار است مجلس شام را تمر

 .شده ام جیبروم.پاک گ کاگویبه ش یجشن عروس کیهفته به خاطر  نیدانم.قرار است آخر ا یواهلل...نم-

 .نجایبه جشن ا میایب ایدانم بروم آنجا  ینم

 ست؟یک  ی...عروسکاگو؟یش-

 .ام  یمیقد یها یاز همکالس  یکی-

 شناسمش؟ یمن م-

 .است  یدختر خوب یلکنم.و  ینه...فکر نم-

 ای ییایبه من خبر بده که بدانم م ،قبالیگرفت  یمیکه بهتر است همان را بکن.فقط هر تصم  یخوب...هر کار یلیخ-
 .آمدنت حساب کرده بودم  ی.روییایسرجنت ها م یکردم حتما به عروس  ینه...فکر م

 .خداحافظنمتیب یکنم.بعدا م  یم شیکار  کی-

 ایخداحافظ کتز-

 .در ساعت هشت آماده سازد تیمالقات با و یرا گذاشت و رفت که خود را برا یگوش  ایکتز

********* 

مبهوت  یآمد و با لحن  دیدر نگاهش پد دیاز حسن و تمج  یافتاد،برق  اینگاهش به کتز یتنیو یوقت
 ".یا  دهیبه خودت رس ی.حسابیقشنگ شده ا یلی...خای...کتزی...وایگفت:"وا

بود  یونانیلباس، نیپوشاند به تن داشت.مدل ا یگرد که تمام گردنش را م  قهیدار با  نیبا لباس بلند و آست ایکتز
بود،صد  ختهیکه به خود آو  یالماس  یخورد و گوشواره ها و دستبندها یشانه اش دکمه م یاز آن رو  یو گوشه ا

 .افزود  یچندان بر جلوه اش م

 گفت:"تا حاال متوجه  یکرد و م  یم فیمانده بود و مرتب از او تعر رهیهمچون ابلهان به او خ تیو

 "یجذاب نقدریبودم که ا نشده

 .تیمتشکرم و-

ژرژ نام   یکند.و  ییبود تا آنان را به داخل راهنما نیمدعو دنیمنتظر رس ی،دربانیکاس  یدر خانه عمه  یجلو
 .تن بودمخصوص مارشال پ س،مستخدمیدر پار یبود و زمان یداشت،فرانسو

آن دو   دنیکه قبال آمده بودند،باد  همانانیآن دو را به داخل ساختمان برد و آنها وارد سالن شدند.آن عده از م  ژرژ
 وحرارت یکردند و مجلس کم کم برودت خود را از دست داد و گرم  یشروع به احوالپرس

 .مجالس عروسي را به خود گرفت مخصوص
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 .ن ويتني، به سويش رفتادوارد هم آمد و با ديد  باالخره

 .شب بخير ويت -

 .آه... سالم ادوارد -

 مجلس زيبايي است. نه؟ -

 .آره... ادوارد... کاسي سرجنت امشب سنگ تمام گذاشته -

 .آره... از ريخت و پاشهايي که امشب کرده، کامال معلوم است -

ره... آره... عروس و مجلس جشن و مدعوين آ»سپس نگاهي به عروس انداخت و لبخندي زد و ادامه داد:  ادوارد
 «.و هزينه هاي کمر شکن... انگار خانم فيتز ماتيو واقعا قصد داشته جشني بي نظير بگيرد

حق با ادوارد بود چون شام واقعا نظير نداشت. ادوارد بعد از آنکه مدتي به مدعوين و تاالر خيره شد از ويت  و
 «ويت... پس کتزيا کجاست؟»پرسيد: 

 .تو بهتر از من بايد بداني -

آه... بهتر نبود اينقدر مشروب نميخوردي. من تا اين لحظه هنوز نتوانسته ام او را ببينم و دو کلمه باهاش حرف  -
 .بزنم

 .وقت زياد است -

 .متوجه منظورت نشدم -

 .آه... معذرت ميخواهم ادوارد... فکر ميکنم جايي همين دور و برها ميپلکد -

 .ي وقتي من رسيدم، ديدم پهلوي تو ايستادهول -

خوب... حاال ديگر پهلوي من نيست. فکر هم نميکنم که ديگر بيايد کنار من بايستد. انگار با دوستانش حسابي  -
 .سرگرم شده

 ببينم... منظورت اين است که ميخواهي بدون کتزيا مجلس را ترک کني؟ -

 .شايد -

 است به او خبر بدهي. اشکالي دارد؟خوب... پس به نظر من بهتر   -

 .نه... اشکالي ندارد. ولي از خيرش گذشتم. واگذارش ميکنم به خودت. خوب... شب بخير ادوارد -

در ميان جمعيت ناپديد شد. کتزيا متوجه رفتن ويت شد ولي اهميتي نداد و چون چشمش به ادوارد افتاد، به  و
الم ادوارد... کي آمدي که من نفهميدم؟! ببينم.... چرا اخم هايت آه... س»سويش رفت و لبخندي زد و گفت: 

 «.توهم است؟ انگار عصباني هستي



 

 
139 

 .نه کتزيا.... عصباني نيستم. داشتم فکر ميکردم. راستي... بايد بگويم محافظت رفت -

به درک که رفت. »دريافت که ادوارد به ويتني و رفتنش اشاره ميکند. لذا با لحني بي تفاوت جواب داد:  کتزيا
 «.اصال از سر شب اوقاتش گه مرغي بود. پاک حالم را گرفت

 خوب... بگو ببينم... خيال داري در اينجا چکار کني؟ -

هيچي... با رفقا اينور و آنور بپلکم. چون خيلي از مدعوين را از چند سال قبل نديده بودم و ازشان خبري نداشتم.  -
 .به همين دليل تصميم گرفتم بيايم و دوباره ببينمشان

 .فکر نميکردم از چنين مجالسي خوشت بيايد -

نيايد، مجبورم بيايم... خودت که بهتر ميداني خوب... گاهي به اينجور مجالس مي آيم... حتي اگر خوشم هم  -
 .ادوارد

 «آره... آره کتزيا... خودم بهتر ميدانم. حق با توست. راستي... کتزيا؟»خنده اي کرد و گفت:  ادوارد

 بله؟ -

 .اين چند روزه کجا بودي؟ چند بارزنگ زدم ولي انگار کسي خانه نبود و به همين جهت، يک خرده نگران شدم -

 .کارداشتم -

 پيش همان يارو نقاشه بودي؟ همان که در ويليج زندگي ميکند؟ -

بود که ادوراد نگران است که مبادا کتزيا بي خود و بي جهت براي مارک پول خرج کند. کتزيا لبخندي زد و  معلوم
 «.او در سوهو زندگي ميکند، نه در ويليج... نه ... آنجا نرفته بودم»گفت: 

 پس موضوع چيز ديگري بوده؟ يا شايد هم بهتر باشد بگويم کس ديگري بوده؟ -

 ادوارد... انگار خيلي ناراحتي؟ -

 فکر نميکني بايد هم نگران باشم؟ -

 .آه.... ادوارد... طوري با هم حرف ميزني که انگار من يک دختر بچه ام -

دست ادوارد را گرفت و او را به سوي محفل کوچکي از آشنايان برد. ولي ادوارد از همان لحظه حس کرد که  سپس
 .چيزي اتفاق افتاده. چيزي که در زندگي کتزيا سابقه نداشت. اين را از چشمان کتزيا و حرفهايش حس ميکرد

*** 

ان پرسان دريافت که او به تنهايي مجلس را ساعت بعد ادوارد متوجه شد که کتزيا در مجلس نيست. پرس نيم
ترک کرده. ادوارد از اين رفتار کتزيا ناراحت شد. با خود فکري کرد و سپس از مجلس بيرون آمد. سوار اتومبيلش 

کتزيا را بگيرد. با اولين زنگ تلفن، کتزيا گوشي   رهشد و خود را به آپارتمان کتزيا رساند. دم در به دربان گفت شما
 .اشترا برد 
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 .سالم کتزيا -

 آه... سالم ادوارد. اتفاقي افتاده؟ -

 معذرت ميخواهم که االن مزاحمت شدم. ميتوانم بيايم باال؟ -

 .آره... بيا -

ادوارد از آسانسور بيرون آمد، کتزيا دم در آپارتمان منتظرش ايستاده بود و نگران به نظر ميرسيد. همينکه   وقتي
 «حالت خوب است ادوارد؟»ني پرسيد: ادوارد را ديد، با نگرا

آه... کتزيا ... ميدانم که درست نبود بيايم اينجا. ولي چون »سري تکان داد و وارد آپارتمان شد. بعد گفت:  ادوارد
نگرانت بودم، الزم ديدم بيايم و مطمئن شوم صحيح و سالم به خانه رسيده اي. چون مقدار زيادي جواهر همراهت 

 «.اتفاقي برايت بيفتد  کردهجلس بيرون رفته بودي، ترسيدم خداي نبود و تنها از م

آه... ادوارد.... چه آدم خوبي هستي!... متشکرم. همه نگرانيت همين بود؟ طوري با عجله و با قيافه پريشان  -
 .آمدي که يک لحظه خيال کردم اتفاق بدي افتاده

 .شايد هم افتاده باشد -

 ...آه -

حسابي خرفت شده ام. خيلي ترساندمت. معذرت ميخواهم. بهتر بود از همان جا به ات زنگ  فکر ميکنم امشب -
 .ميزدم

 خوب... اشکالي ندارد ادوارد. حاال که تا اين جا آمدي، با يک نوشابه چطوري؟ -

 .پس ... برايم پو آر بريز. متشکرم -

 «.آه...کتزيا... تو اصال به فکر من پيرمرد نيستي»روي صندلي نشست و گفت:  سپس

 .چرند نگو ادوارد -

خيلي خوب... خيلي خوب... از اينکه سالم به خانه رسيدي خوشحالم. ولي ميخواهم ازت بپرسم که داري چکار  -
 ميکني؟

ده روي ستون مارتين هاالم کار کنم. فردا بايد هيچي... ميخواهم اين جا پهلوي تو بنشينم. خيال داشتم يک خر  -
تلفني آن را به کارال ديکته کنم. البته شايد خوشش نيايد چون ميدانم حسابي سرش شلوغ است. اما چاره چيست؟ 

 .خيلي زود بايد آماده شود

جام دادن چه کاري را آه.... کتزيا.... تو را به خدا دست از شوخي بردار. منظورم اين نبود که همين االن قصد ان -
 .داشتي. منظورم اين بود که... خوب... ميداني... تازگيها رفتارت به کلي عوض شده

 تازگيها؟ .... منظورت از کي تا حاالست؟ -
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 ....مثال همين امشب -

ال بگو ببينم.... ببينم ادوارد... مگر امشب به نظر ميرسيد که من نگرانم... يا مريضم... يا رنگم پريده.... يا ... اص -
 منظورت از اينکه فرق کرده ام چيست؟ مگر چه جوري شده ام؟

 .نه... نه... منظورم هيچکدام از اينها نبود. تو کامال سرحال و شاداب به نظر ميرسي -

 و با اين حال تو نگراني، نه؟ -

ني منظورم چيست کتزيا. تو هم آره... ولي... ولي .... خيلي خوب... خيلي خوب... اصال ولش کن. خودت ميدا -
درست مثل پدرت هستي. وقتي ميخواهي کاري بکني، تا وقتي که کارت به پايان نرسيده، به هيچ کس چيزي 

 .حدس بزند و معما حل کند شنميگويي. آنوقت آدم براي اينکه سر از کارت در آورد، مجبور است همه ا

راحت باشد. هيچوقت الزم نيست معما حل کني... حداقل به خاطر آه... ادوارد... اين چه حرفيست؟! ... خيالت  -
من مجبور نيستي معما حل کني. خوب... حاال که خودت ميگويي من کامال سرحال و بانشاطم... پس ديگر چرا 

 ناراحتي؟

 باز هم که داري از جواب دادن طفره ميروي! چرا موضوع را به من نميگويي؟ چرا از من پنهان ميکني؟ -

آه... ادوارد... دست بردار... قبول دارم که به من عالقمندي... خيلي هم نگران مني... اين را هم قبول دارم که  -
مثل پدري مهربان هميشه از من مراقبت کرده اي. ولي... ولي... من ديگر بچه نيستم ادوارد... بزرگ شده ام. مگر 

ميکني؟ مگر تا حاال ازت پرسيده ام که آيا خانم بازي ميکني  کارمن تا حاال ازت پرسيده ام که وقتي تنها هستي، چه  
 ...يا نه... با کي ميپري؟... يا از اين جور سوال ها

 !آه... کتزيا... کتزيا... چه ميگويي؟! ... اين حرفها چيست؟ -

ي شبيه آنچه که بيخود عصباني نشو ادوارد. االن تو درست داري همين کار را ميکني. يعني االن داري سواالت -
 .گفتم از من ميپرسسي

 .خيلي خوب کتزيا... خيلي خوب... منظورت را ميفهمم -

خوشحالم که منظورم را ميفهمي. ولي براي اينکه خيالت را راحت کنم و از پريشاني درت بياورم، به ات ميگويم  -
 .که االن هيچ چيزي که موجب نگراني ات شود وجود ندارد. مطمئن باش

 آيا بعدا هم چيزي باعث نگراني ام نخواهد شد؟« ... االن»ب کتزيا... گفتي خو -

 !فکر ميکني من آنقدر احمقم که اگر چيز نگران کننده اي وجود داشته باشد، ازت قايم کنم؟ -

خيلي خوب... خيلي خوب... متاسفم... يعني... »که خيالش راحت شده بود، قهقهه اي سر داد و گفت:   ادوارد
.. متاسف نيستم.... چون تنها چيزي که ميخواهم، اين است که تو زندگي راحتي داشته باشي... راحت و بي نه.

 «.دردسر... و حاال هم ميروم پي کارم تا بتواني کارت را تمام کني
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نکه چند سوژه خوب گير آورده ام ادوارد... که خيال دارم حتما در ستون بگنجانم. البته طبق معمول و براي اي -
 .کسي به من شک نکند، يکي دو شايعه نادرست راجع به خودم هم توي مقاله ميگذارم

آه... من چندان از اين که گفتي خوشم نيامد. آخر راجع به خودت خيال داري چه دروغهايي ببافي؟ نکند راجع  -
 به لباسهايي که امشب پوشيده بودي ميخواهي چيزي بنويسي؟

شايد اشاره اي به لباسهاي کتزيا کردم. ولي يکي از بخش هاي مهم مقاله ام راجع به خروج  نه... خوب... البته... -
 .ناگهاني ويتني است

 چرا؟ مگر از دست او عصباني شده اي؟ -

نه... علتش اين است که فکرميکنم موقع شوخي و مسخره بازي تمام شده است. فکر ميکنم موقعش رسيده که  -
ز هم جدا کنيم و هر کدام به راه خودمان برويم. ولي نه ويت حاضر است چنين کاري کند و من و ويت را همان را ا

نه من ميخواهم مستقيما چنين پيشنهادي به او بدهم. اما اگر چيز خجالت آوري در مقاله راجع به ويت چاپ 
و ويت از هم جدا شود، مطمئنم که دوستش... همان که در ساتن پليس مينشيند... ترتيبي ميدهد که راه من 

 .شود، بدون اينکه هيچيک از ما در اين باره زحمت و دردسري متحمل شويم

 خداي من... کتزيا... مگر در مقاله ات چه نوشته اي؟ -

چيز ناجوري ننوشته ام. نميخواهم در صفحات روزنامه اتهام رسوايي برانگيزي به کسي نسبت دهم. حداقل با  -
نميکنم. موضوع اصلي اين است که من ديگر وقت ندارم اين بازي را تا آخر ادامه دهم. خودم يا ويت اين کار را 

 .که در مقاله نوشته ام برايت بخوانم  رابراي ويت هم خوب نيست. بيا... خوب گوشهايت را واکن تا آنچه 

سپس مانند گوينده هاي اخبار لحن رسمي به صداي خود داد و مقاله را براي ادوارد که مشتاقانه منتظر  کتزيا
شنيدنش بود، خواند. صحنه هاي مختلف جشن عروسي عمه کاسي را در مقاله آورده بود. اسم يکايک مدعوين را 

ه بود که ويتني و کتزيا اصال در کنار هم کرد  عنوشته بود. از جمله اسم خودش و ويتني را. بعد اشاره به اين موضو
نبودند. گر چه در بدو ورود، همراه با يکديگر وارد شده بودند ولي انگار همراهي آنها با هم نمايشي بيش نبود. و 
در سرتاسر جشن در واقع از هم ميگريختند و نميخواستند کنار هم باشند. سپس ويتني بي آنکه چيزي به کتزيا 

ز او خداحافظي کند و يا از دور دستي برايش تکان دهد، مجلس را ترک کرد و کتزيا را در ميان ا  حتيبگويد يا 
 .مدعوين تنها گذاشت

 « خوب؟ ... چطور بود؟.... خوشت آمد؟»از اتمام مقاله، کتزيا سرش را باال گرفت و از ادوارد پرسيد:   بعد

 .نميکنم ويت از آن خوشش بيايديک خرده ناراحت کننده است. راستش را بخواهي... فکر  -

قرار هم نيست خوشش بيايد! من فقط ميخواستم کاري کنم که آن يارو ساکن ساتن پليس ويت را قانع کند که  -
راه او و کتزيا يکي نيست. يک خرده هم روي اين حساب کرده ام که ويت دوست ندارد کسي به وجهه اش لطمه 

 .بزند. فکر ميکنم نقشه ام بگيرد

 چرا مستقيما به اش نميگويي که همه چيز را بين خودتان تمام شده تلقي کند؟ -
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چون دليل من براي جدايي از ويتني، همان يارو ساکن ساتن پليس است. ويتني نميداند که من از جريان باخبرم.  -
م دارد و آن اين من هم نميخواهم بداند. لذا نميتوانم اين موضوع را مستمسک قرار دهم. البته دليل ديگري ه

حوصله ام را سر ميبرد و کسلم ميکند. ولي در عين  ااست که ويتني با رفتار احمقانه و در واقع کودکانه اش واقع
 .حال، نميخواهم از من برنجد

 فکر ميکني از خواند مقاله ات نميرنجد؟ -

 .قاله کيستنه.... چنين فکري نميکنم. احتماال ناراحت ميشود ولي نميداند نويسنده م -

بقيه نوشابه اش را با يک جرعه سر کشيد و ليوان خالي را روي ميز گذاشت. سپس برخاست و گفت:  ادوارد
خوب... وقتي مقاله چاپ شد، خبرم کن که خواندنش چه اثري بر ويتني گذاشته است. خيلي کنجکاو شده ام »

 «.که بدانم

 .حتما خبرت ميکنم -

 .کني؟ به اين موضوع در مقاله ات اشاره اي نکرده بودي  بعد از ويت ميخواهي چکار -

 .نه... اشاره اي نکرده بودم چون فعال قصد ندارم با کسي طرح دوستي بريزم -

آه... کتزيا... تو مرا با کارهاي عجيب و غريبت گيج ميکني. ولي... به هر حال... عزيزکم... به ات شب بخير ميگويم  -
 .ه اين موقع شب به ات تلفن کردم و بعد هم آمدم اينجا و مزاحمت شدمو دوباره عذر ميخواهم ک

 !اشکالي ندارد ادوارد... هيچ اشکالي ندارد، البته به شرطي که دفعه آخرت باشد -

 .از اين شوخي کتزيا قهقهه اي زد و از آپارتمان خارج شد  ادوارد

 .زنگ زد و کتزيا گوشي را برداشت. لوکاس بود تلفن

 سالم دخترک.... ببينم... براي زنگ زدن که دير نيست؟ هان؟ -

 .آه ... سالم لوک... نه... چرا دير باشد؟ اتفاقا همين االن داشتم به تو فکر ميکردم -

 .من هم داشتم به تو فکر ميکردم، به همين خاطر هم به ات زنگ زدم. خيلي دلم برايت تنگ شده کتزيا -

 .شده لوک من هم دلم برايت تنگ -

 ببينم... دلت مي خواهد آخر اين هفته يک سري بيايي شيکاگو؟ -

 .اتفاقا خدا خدا ميکردم که اين را بپرسي -

 !خوب... پس منتظرتم. يادت نرود؟ -

 .نه.... يادم نميرود -

 .شب بخير کتزيا... و خواب هاي طاليي ببيني -
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 !.يشب بخير لوک و تو هم خواب هاي نقره اي ببين -

 .بود تیزنگ زد، و ایکه به کتز  یکس  نیصبح اول فردا

 .تی... منم وایسالم کتز -

 . دانمیبله... م -

 !؟ی دانیرا م زی!... چه چ؟ی دانیم -

 . ساعت چند است؟یهست یتنی دانم تو ویاست که م  نیاحمق جان... منظورم ا -

 مگر از خواب پراندمت؟ ؟ی پرسی... چرا منمیاز ظهر گذشته. بب -

 . کردمیبودم. داشتم نظافت م دارینه... نه... ب -

است که هنوز مقاله   نیا  شی کند. معنایهنوز مثل سابق دوستانه با من رفتار م تیو»: دیشیبعد با خود اند ایکتز
 «. خواند، پس روزنامه تا حاال چاپ نشدهیصبح و هم عصر را م ۀرا نخوانده و چون هم روزنام

افکارش را   تیو یعصب  یکرده بود. صدا  کتهیبه کارال د یشده و مقاله را تلفن داریصبح اول وقت از خواب ب ایکتز
 «.میبا هم بخور دی کنم ناهار را بایفکر م»بر هم زد: 

 .کنم  و لباسم را عوض رمیدوش بگ دیمن با تیاالن؟ اما و  نیدرست هم یعنی -

 منتظرتم. خوب؟ ییدر الگره نو کی. ساعت یحاال نبود. هر وقت حاضر شد نیآه... نه... نه... منظورم هم -

 یهفته به همان عروس نیگرفتم که آخر ا  می. باالخره تصمتیداشتم بهت زنگ بزنم و الیچه خوب! اصالً خودم خ -
 .بروم دی کنم بایگفته بودم( بروم. فکر م  تی)که برا کاگویدر ش

 ...ای... کتزی. راستیبرو دی کنم بایآره... من هم فکر م -

 ه؟یچ -

 ؟یصبح را خوانده ا ۀروزنام -

 ...ایشروع شده؟  ینه... چطور مگر؟ جنگ -

 .آه چرند نگو... منظورم ستون هاالم است -

 نه نخوانده ام. چطور؟ -

 .ی فهمیصبح را بردار و ستون هاالم را بخوان. آن وقت خودت م ۀخوب... پس روزنام -

 ستون هاالم نوشته اند؟ یتو یناجور زی... مگر چتی... ونمیبب -

 .می زنیسر ناهار راجع بهش حرف م -
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 .ییدر الگره نو کیخوب... باشد. پس ساعت  یلیخ -

 .آره... فعالً خداحافظ -

 .تیخداحافظ و -

*** 

به  زهایچ یلی زد. خیحرف م اینشسته بود و با کتز یشگیهم زیسر م یعصب  یبا حالت یتنیو ،ییالگره نو  رستوران در
 . دادیغالبًا ساکت بود و فقط گوش م  ایبر زبان راند و کتز زهایچ یلیخ یتنیگفت که و  دیهم گفتند... در واقع با

 ایبهتر از کتز ی کرد که دوستیچند سال، حس م نی زد. در ایداشت حرف م ایکه با کتز  ی شائبه ایب یاز دوست  تیو
باعث شده  نی شدند و همیم دهیو همه جا با هم د شهیبوده. آن ها هم ایدوستش کتز نی تریمینداشته و صم

 .زبان ها شود وردازدواجشان   ۀعیشا ند،ی باره بگونیدر ا یزی آنکه خودشان چیبود ب

که صحبت ها   ایکتز  یرا نرم کند ول ایکرد کتز  یسع یلیکرد. خ  یعذرخواه  شبشیبه خاطر رفتار د ایسپس از کتز تیو
بفهماند که از اول هم قصد ازدواج با او را نداشته و حاال هم  تیبه و دیداده بود، کوش صیو جو را مساعد تشخ

 عاتیشا گریار دنگذارد ب یباشند ول کرنگیو  کدلی دوستندارد با او ازدواج کند و بهتر است هم چنان با هم  الیخ
 .پشت سرشان نقل محافل شود یآن چنان

 یتنیموضوع حساب کرده بود. و نیهم یهم رو ایبود. کتز دهیهاالم به شدت ترس نیاز خواندن ستون مارت  تیو
معاون بود و  اری کرد، دستیکه کار م  یچون اکنون در شرکت ندیبب بی خواست وجهه اش در اجتماع آسینم ورتیه
قائل  تیاهم  شی کرد و برایحساب م وعموض نیا  یرو یلیبه معاونت برسد. خ گر،یدو سال د یکی داشت که دیام

 .داشت ی اش به آن بستگندهیبود چون آ

 شد، ممکن بود عذرش را از آن شرکت یم میاحتماالً وخ  ایدر افواه بود، بزرگ تر  ایاو و کتز  ۀکه دربار   یعاتیاگر شا  اما
بستن دهان  یشرکت، شغلش را عوض کند و احتماالً برا یبرا یبخواهند و مجبور شود بعد از چند سال خرحمال

 .دشوار بود یلیو خ رممکنیغ  شیبرا نیشروع کند و ا صفررا از  زیبرود و همه چ یگرید التیمردم، به شهر با ا

او با   یبود. اگر ماجرا سیموضوع شخص ساکن ساتن پل د،ی خلیم یمچون خاررا ه تیکه ذهن و  یگرید ۀنکت
در  انهیشرکت را مخف ۀکه او اطالعات محرمان  نیشرکت از ا یافتاد، ممکن بود رؤسا  یشخص بر سر زبان ها م

 . شدیتمام م یتنیهم به ضرر و نیپاپوش بدوزند، که ا شی گذاشت، مطلع شوند و برایم یگریشخص د اریاخت

 حیرا تصح گریکدیخود با  یگرفتند برخوردها  میتصم رند،یبگ ی اجهیآن روز خود نت  ی که از صحبت هانیا  یبرا باالخره
که در افواه رواج داشت،   ی اساسیپوچ و ب عاتیشا اً یدر شرکت متزلزل نشود و ثان یتنیو تیکنند تا اوالً موقع

 .از اذهان پاک شود  یبعد از مدت

در  ایکردند و همان طور که کتز  یرستوران با هم خداحافظ رونیرستوران خارج شدند و در ببرخاسته و از  سپس
 .به راه خود رفت کیاز هم جدا شد و هر   تیذهن داشت، راه او و و
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فکرها بود که دوباره  نیرا از دوشش برداشته اند. در هم ینی کرد بار سنگی کرد حاال آزاد شده. حس میحس م ایکتز
به سراغ مارک برود  ستی بایفراموش کرده بود. حتماً م یدوشش گذاشته اند. به کل یرو ینیاحساس کرد بار سنگ

 .کار را بکند  نیا  دی دیو او را هم از صحنه خارج سازد. خود را مجبور م

خوب به آن  یوقت یدهد؟ ول یکار را به خاطر لوکاس جانز انجام م  نیکه نکند ا  دی رسیبه فکرش م یگاه
 کس چیه یادوارد و نه برا  ینه برا ت،یو ی دهد، نه برایاو انجام م  یکار را نه برا  نی شد که ایمتوجه م د،یشی اندیم
 .کار را بکند  نیا  د،ی دی. فقط به خاطر خودش الزم مگرید

. دید ابانیرا در خ یتصادفًا و یآپارتمان مارک به راه افتاد. ول  یسوهو رساند و به سو ۀبا مترو خود را به منطق لذا
را تماشا کرد،  ایکتز  ۀچهر  کیاز نزد  یخوشحال شد. انگار بال در آورده است. اما وقت یلیخ ایکتز  دنیمارک از د

 .در شرف رخ دادن است ای افتادهاتفاق    یعیفج ۀ کرد که حادثی. احساس مختیقلبش ر

به او بزند. مارک  یمهم یدر همان اطراف بروند چون الزم است حرف ها یکرد که به رستوران  شنهادیبه مارک پ ایکتز
 .تکان داد و به راه افتادند یسر رفت،ی اراده پذیب شهیمثل هم

 یبود. چون در قلب خود نسبت به مارک عالقه ا یتنیصحبت کردن با مارک، مشکل تر از حرف زدن با و ایکتز  یبرا
به مراتب دشوارتر است.  شیگذاشتن مارک برا  انی دانست که در جری کرد. لذا میحس م قیدرانه و عمخواهر برا

 یزندگ نیشروع ا ی دانست برایم یو به خوب ندرا آغاز ک یدیجد یگرفته بود زندگ  مینبود. او تصم یچاره ا یول
 .نیسنگ ییبپردازد... بها ییبها دیبا ن،ینو

 .می آی جا نمنیبه ا گرید میخوب... مارک... آمده ام بگو -

 ؟یبرو ی خواهی... میعنی... یعنی -

 . خواهم برومیآره... م -

 .یامسال تابستان هم رفته بود  یول -

 . کندیقبل فرق م ۀبار با دفع نیاما ا -

 دارد؟ یچه فرق ؟یچ یعنی -

 خواهم تو به یدر خارج بمانم. نم یادیز ی گردم، چون مجبور شوم سال هایبر نم گری روم و دیدفعه م نیا  یعنی -
 .ی ات را تباه کنندهیو آ یو زندگ ینیانتظارم بنش

 ی خواهی... نکند مای... کتزنمیبب»شد و گفت:  رهیخ ایکرده. لذا به چشمان کتز  ی کرد کشف مهمیم الیخ مارک
 «؟یازدواج کن

 توانست خود را یآسان تر بود و زودتر م  ی طورنیبله و کار را تمام کند. ا دیکه بگو  دیرس ایبه فکر کتز ی الحظه
 ...... مارک هنوز کودک بوددیبه مارک بگو یدروغ نیچن امدیخالص کند. اما دلش ن
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خود  یدوست یخواهرانه و پرستارانه بود...برا یداشت، محبت ایکه از کتز  ی... تنها توقعشیآال  یساده و ب یکودک
صفا و  نیبه ا یبه خود اجازه دهد که روح توانستیچطور م ایقائل بود. کتز یقیارزش و احترام عم  ا،یبا کتز

 .صداقت را معذب کند

دارم به خارج  الی. همانطور که گفتم، خستین نیدر ب یمروس ینه... عروس >>اش را گرفت و گفت:   میتصم ایکتز
همچنان دوستت دارم مارک. تو  یمجبورم بمانم. ول یعنیجا خواهم ماند...سال ها در آن ادیبروم و به احتمال ز

 <<.یباش یکن تا ابد برادر خوب  یپس سع ،یبود ی. تا حاال برادر خوبیبود یبرادر خوب میبرا

 ازت بپرسم؟  یتوانم سئوال یم ایکتز -

 .بپرس -

 .دیایالبته ممکن است سئوالم به نظرت مسخره ب -

 .سئوالت را بپرس ست،یطور ن نینه... ا -

تو بود و بعد  هیبودم که شب دهیرا د بایزن ز کیروز به ات گفته بودم که در روزنامه عکس  کی دیآ  یم ادتی -
 ازت بکشم؟  ییتا تابلو یازت خواستم مدل من بشو

 هست. چطور مگر؟ ادمیآره... -

 نه؟ ،یدت بودبودم، خو دهیکه در روزنامه د  ی... آن زنای... کتزنمیبب -

شنود.  یم شیرا در گوش ها ینیضربان سنگ نیکرد که طن  یقبل از جواب دادن مکث کرد. حس م یلحظه ا ایکتز
آره...آره...مارک...خودم   >>شد و گفت:  رهیمارک خ یزود به خود آمد و به چشمان درخشان و کودکانه  یول

 <<.بودم

 دارد؟ یتو باشد، چه احساس...آدم اگر مثل یراحت شد، راست المیحاال خ -

را  نی...چه در روز و چه در شب. همیکی...احساس وحشت...احساس تاریی... احساس تنهایراستش را بخواه -
 ؟یبدان یخواست یم

 یم ؟یآمد  یمن م شیبود که پ ندیاحساسات ناخوشا  نیهم یواسه  >>جواب دادن سئوال کرد: یبه جا مارک
 <<؟یکردیرفت و احساس کسالت م یچون در آنجا...در آن باال... حوصله ات سر م نجایا  یآمد

 .پاک و مهربان ی...با قلبشیآال  یبود! صاف...ساده...ب یفشرد. مارک چه پسر خوب یرا م ایکتز  یگلو  بغض

 دیکه شا  یطی...از آن محطیاز آن مح  خواستمینه مارک...نه...در واقع م >>بغضش را فرو خورد و جواب داد: ایکتز
نزد من داشته  یرا بدان که تو ارزش خاص نیمارک...ا یو پر زرق و برق باشد...فرار کنم. ول بایز یلیبه نظر تو خ

 <<.یا

 ؟یاز آن باال فرار کن  یخواست یآن م  قیبودم که از طر یا  لهیمن وس ایآ -
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با جواب مثبت دادن  دادیوجدانش...قلبش...اجازه نم یسوال مثبت است. ول نیدانست که جواب ا یم ایکتز
رفت به صورت قطرات اشک از چشمانش  یرا که م یبغض گری. لذا بار دازاردیمارک را ب شیآال  یسئوال، روح ب نیبه ا

 ینجوریوقت ا چیمن ه یعنی ،یفرار من از آنجا نبود لهینه مارک...نه...تو وس >>شود فرو خورد و گفت: ریسراز
که من دوستش   یدرخور احترام...شخص یتیآدم...با شخص  کی...یشخص بود هیمن  یتو برا کردم،ینگاه نم به تو

 <<.داشتم

 ؟یندار گریمگر حاال د ؟یداشت -

دهان باز کند و او را با خود  نیخواهد زم یکرد دلش م  یخواست همان موقع صاعقه او را بزند. حس م یم ایکتز
 و کیبه اعماق تار

زمانه عوض ميشود مارک. و ما ... من و تو »مطلق ببرد. هر طور بود جلوي ريزش اشک را گرفت و گفت:  ظلمت
... هم مجبوريم بگذاريم عوض شود... يعني ... نميتوانيم جلوي عوض شدنش را بگيريم... اين کار به خاطر هر 

 «.ودمدويمان است... به خاطر من و تو ... به خاطر هردويمان من مجبور ب

 .سرش را پايين انداخت و به ليوان نوشابه اش خيره شد. کتزيا آهي عميق کشيد و برخاست مارک

 .خوب... مارک... من ديگر بايد بروم... زياد وقت ندارم. بايد عجله کنم -

 .باشد... کتزيا... موفق باشي... هر جا که ميروي، اميدوارم موفق باشي. فقط گاه گداري يادي از من بکن -

قطرات اشک از چشمانش سرازير شد. کتزيا هم نتوانست از گريه خود داري کند و قطرات درشت اشک همچون  و
 .رگبار بهاري از ديدگانش فرو ريخت. ولي به سرعت سرش را برگرداند و با عجله از رستوران بيرون دويد

نگه داشت. کتزيا همچون گلوله اي يک تاکسي از آن حوالي ميگذشت. کتزيا دست بلند کرد. تاکسي  خوشبختانه
 .به درون تاکسي پريد و آدرس داد و تاکسي هم به سرعت به راه افتاد

همان لحظه ، مارک در بيرون رستوران ايستاده بود و از وراي پرده اشک که در چشمانش ميجوشيد، آنقدر به  در
ر جيب شلوارش فرو کرد، سرش را پايين تاکسي خيره ماند تا سر پيچ از نظرش ناپديد شد. آنوقت دستانش را د

 .انداخت و آرام آرام به سوي آپارتمانش رفت

*** 

کتزيا وارد آپارتمانش شد، تلفن داشت زنگ ميزد. کتزيا حال خوشي نداشت. بعد از مالقات با ويت و مارک،   وقتي
احساس ميکرد که در يک روز دو دندان عقلش را کشيده اند. همچنانکه به سوي تلفن ميرفت، با خود فکر کرد: 

 «.... ويت که نيست، پس کيست؟ ادوارد؟ کارال؟»

 «سالم فسقلي. چطور مطوري؟»صداي لوک را شنيد: را برداشت و  گوشي

صدا ميکرد و به اين ترتيب به جثه ريز او اشاره مينمود. به شنيدن صداي او، کتزيا « فسقلي»گاهي کتزيا را   لوک
آه... لوک... تويي... اگر بداني چقدر از شنيدن صدايت »همه غمهايش را از ياد برد و با نشاطي واقعي فرياد زد: 

 «.ال شدم. خيلي خسته و کوفته ام. پدرم درآمدخوشح



 

 
149 

 !مگر امروز چکار ميکردي؟ کوه ميکندي؟ -

نه... نه... هزار تا کار کردم... يا... اصال بهتر است بگويم هيچ کاري نکرده ام. فقط ميتوانم بگويم روز وحشتناکي  -
 .بود

 چطور مگر؟ -

هيچي... ديشب مقاله ستون مارتين هاالم را تنظيم و امروز »د: که چيزي را از لوک پنهان نميکرد جواب دا  کتزيا
صبح تلفني آن را به کارال ديکته کردم. مقاله را براي اين نوشته بودم که دوست ويتني آن را بخواند و ترتيبي بدهد 

ها را قيچي  . همينطور هم شد. و امروز سر ناهار همه رشتهکدکه ويت ديگر اميدش را از من ببرد و دور و برم نپل
 « .کرديم. همه چيز تمام شد و رفت پي کارش

صدايت نشان ميدهد که حالت مساعد نيست. ببينم... »از صداي پريشان کتزيا نگران شده بود. لذا گفت:   لوک
حاال که به اين روز افتاده اي، فکر ميکني اتمام حجت با ويت ارزشش را داشته که حالت بد شود؟ همين را 

 « يخواستي اينجوري تمام شود؟ميخواستي؟ م

راستش... آره... ميخواستم همينجوري تمام شود. ميداني لوک... دلم نميخواست سابقه شغلي و وجهه عمومي  -
ويتني را ضايع کنم. فکر ميکنم بعد از اين همه سال دوستي و آشنايي با ويت، اين را به او بدهکار بودم. ما بازي 

هم ادامه داديم. بعدش هم رفتم سوهو، پيش مارک. از او هم بريدم. واسه همين  اي را شروع کرديم و تا آخر
 .هم هست که يک خرده حالم گرفته است

 .حق با توست کتزيا... اين چيزها حال آدم را ميگيرد. متاسفم که مجبور شدي يک روزه هر دويشان را جواب کني -

کين پيدا کرده ام. فقط خسته ام. خوب... تو چطوري؟ البد مي بايست اين کار را ميکردم. حاال حس ميکنم تس -
 سرت حسابي شلوغ است، نه؟

 نه به اندازه سر تو. خوب... ديگر چه کارها کردي؟ به آن ميتينگ مسخره رفتي؟ -

 آه... لوک... خوب شد يادم انداختي. ساعت پنج بايد به ميتينگي که به خاطر کودکان معلول برگزار ميشود بروم. -
 !تا حاال هم کلي دير کرده ام. اوه... بر پدر هر چي مردم آزار است لعنت

 «.جاي مارتين هاالم خالي، که بيايد و افاضات سرکار عليه را بشنود»با خنده گفت:  لوک

 .خفه شو گنــده بک مسخره -

خيلي خوب... خيلي خوب.... آرام بگير جان من. چون من هم چند تا خبر خوب برايت دارم. تو که امروز از بس  -
بد آوردي، حالت گرفته است. حاال من هم ميخواهم حالت را دو قبضه بگيرم. قرار آمدنت به شيکاگو از همين االن 

 .مکنسل شد. چون کاري برايم پيش آمده که مجبورم به کاست برو

 کاست؟ ... کدام کاست؟ -

وست کاست عزيزم.... وست کاست. البته اصال دلم نميخواست که چنين وضعي پيش بيايد و تو نتواني به  -
 شيکاگو بيايي. ولي خوب... چاره چيست؟ ببينم.... حالت خوب است؟
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 .آره... حسابي درب و داغانم -

 خيلي خوب.... بهتر است دختر خوبي باشي. خوب؟ -

 ببينم... منظورت اين است که نميتوانم ببينمت؟ -

 .آره... منظورم همين است -

 ميگويم... چطور است با هواپيما به وست کاست بيايم و آنجا همديگر را ببينيم؟ -

 .نه فسقلي.... نميشود -

و حاال هم اين خبري که تو به چرا نميشود؟.... آه... تو را به خدا لوک... اذيتم نکن... امروز واقعا عذاب کشيدم  -
 .من دادي، حالم را بيشتر گرفت.... تو را به خدا بگذار بيايم

اهه... اينقدر زنجموره نکش... گفتم که نميشود بيايي. من بايد بروم ترتيب يک کار بزرگ را بدهم. برايم خيلي  -
 .طول بکشد مهم است ولي نميخواهم تو را درگير آن کنم. ممکن است سه چهار هفته اي

 !َاه... سه چهار هفته ؟ -

 .گفتم ممکن است... شايد هم اينهمه طول نکشد -

ببينم... لوک... قرار نيست اتفاقي »ناگهان به خاطر لوک احساس نگراني کرد. لذا با خاطري پريشان پرسيد:  کتزيا
 « برايت بيفتد که؟ هان؟

نه.... نه.... خيالت راحت باشد. اتفاقي برايم نخواهد »لحظه اي در جواب دادن مکث کرد ولي باالخره گفت:  لوک
افتاد. تو هم مثل يک دختر خوب، بهتر است به همان ميتينگ مسخره ات بروي. اگر جاي ديگري هم قرار داري 

پوکت را هم به خاطر من ناراحت نکن.  و کبرو. سرگرمت ميکند. خالصه هر غلطي دلت ميخواهد بکن و کله کوچ
 «.چون من بيدي نيستم که از اين بادها بلرزم. به محض اينکه از وست کاست برگشتم، به ات زنگ ميزنم. خداحافظ

 .خداحافظ لوک.... مواظب خودت باش -

 .با خود فکري کرد و تصميمش را گرفت کتزيا

 .عجله خود را به ميتينگ رساند  سرعت دوش گرفت و لباسش را عوض کرد. سپس با به

*** 

 .در خانه تيفاني در خيابان پنجم شمالي برگزار ميشد ميتينگ

 .با ديدن کتزيا به استقبالش رفت تيفاني

 .سالم کتزيا -

 سالم تيفي. حالت چطور است؟ -
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 .ميکرديم آه... کتزيا... چه عجب! راه گم کرده اي؟! به موقع آمدي. تازه داشتيم جلسه را شروع -

 .متشکرم تيفي. سعي کردم به موقع خودم را برسانم -

 خوب... نوشابه ميخوري؟ -

 ...آره -

 خوب... تعريف کن ببينم. اوضاع رو به راه است؟ -

 .بد نيست -

 .بعد، مهمانان ديگر هم کم کم از راه رسيدند و جلسه رسمي شروع شد و

 16 فصل

 .سالم کتزيا.... منم ... ادوارد -

 سالم ادوارد... چه حال، چه خبر؟ -

 !من بايد اين را از تو بپرسم؟! آخر اين هم شد کار، که تو سه هفته مرا از خودت بي خبر بگذاري؟ -

 .آه... ادوارد... باز هم که شروع کردي. نگران نباش. من به خواي زمستاني ام فرو رفته بودم -

 م.... مريض شده اي؟ببين -

 .نه... فقط سرم شلوغ است -

 باز داري چيز مينويسي؟ -

 .آهان -

 .اين اواخر تو را در هيچ جايي نديده ام. کم کم داشتم نگران ميشدم -

نه. الزم نيست نگران باشي. من حالم خوب است. چند بار از خانه بيرون رفته بودم. براي تهيه سوژه مناسب براي  -
ام الزم بود بيرون بروم و به چند جا سر بزنم. البته اين سرکشي ها خيلي مختصر بود. چون تقريبا ميتوانم   مقاله

 .امبگويم مثل تمبر روي پاکت نامه، به خانه ام چسبيده  

 دليل خاصي دارد؟ -

ور رفتن را هم نه.... تنها دليلش اين است که ميخواستم درست و حسابي کار بکنم. حال و حوصله اينور و آن -
 .نداشتم

 ميترسيدي در يکي از همان پارتي ها با ويتني رو به رو شوي؟ -
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نه... نه... خوب... شايد... البته يک خرده. و کمي هم ميترسيدم که مبادا ديگران پشت سرم ور بزنند. ولي علت  -
اصلي اش همان است که گفتم. خودم را در کار غرق کرده ام. مگر نميداني؟ ... االن همزمان دارم روي سه مقاله 

 .کار ميکنم که قرار است هفته بعد چاپ شود

که حالت خوب است. ولي اينکه تلفن کردم، به خاطر آن بود که ميخواستم ببينم حالش را داري با هم خوشحالم   -
 ناهار بخوريم؟

عاليست... باشد... ناهار را هم با تو ميخورم. خوب شد؟! ولي شرطش اين است که در يک جاي معمولي و  -
 .هميشگي ناهار بخوريم

ا افتاده بود گوشه گير شده اي درست است؟! مطمئني حالت خوب است و آه... کتزيا... پس اينکه توي دهن ه -
 کسالت و مسالتي نداري ؟

 .آره... مطمئنم و تو هم مطمئن باش -

 خوب... حاال ناهار را خيال داري کجا بخوريم؟ -

 توي خيابان شصت و سوم شرقي يک رستوران خوب هست. موافقي؟ -

 ميخواهي راستش را بگويم؟ -

 .ب... معلوم استخو -

 .زياد چنگي به دل نميزند -

 «.آه... زياد سخت نگير ادوارد. به ات قول ميدهم که خوشت مي آيد»قهقهه اي زد و گفت:  کتزيا

خيلي خوب... چون خيلي اصرار کردي، جهنم، ... همانجا باشد. ولي کتزيا ... راستش را بگو... جاي ترسناکي  -
 !نيست که ؟

اگر باشد چي؟ اصال ميتواني از رستوران لوتس يک کيسه خوراکي بگيري و با خودت »خنديد و گفت:  دوباره کتزيا
 « بياوري آنجا؟

 !خيلي خوب... نمکدان -

 !ادوارد... توصيه ميکنم امتحان کني. بد نيست ها، پيرمرد -

 .آه... جواني ... کجايي که يادت بخير -

 .پس... ساعت دوازده و نيم همانجا منتظرتم -

 .باشد. سر موقع آنجا خواهم بود. فعال خداحافظ -

 .خداحافظ -

*** 
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ادوارد وارد رستوران شد، کتزيا را در گوشه اي ديد. به سويش رفت. بعد از آنکه روي صندلي نشست، خطاب   وقتي
 «.دلم برايت خيلي تنگ شده بود»به کتزيا گفت: 

 .هم دلم برايت تنگ شده بود ادوارد من -

ببينم.... انگار وزن کم »به کاوش کتزيا پرداخت. به نظرش رسيد کتزيا کمي الغرتر شده. لذا به و گفت:  ادوارد
 « !کرده اي؟

 .آره... ولي نه زياد. سرم به نوشتن مقاله گرم بوده. براي همين هم زياد به شکمم نرسيده ام -

 .بخوري تا هميشه شاداب و پرنشاط باشي تو بايد خوب غذا -

 .حق با توست ادوارد. بايد بيشتر به خودم برسم. ولي خوب... چه کنم... به کارم عالقه زيادي دارم -

 !ببينم اينجا به آدم نوشابه نميدهند؟ -

 .آه... ادوارد... ميبخشي... اصال يادم نبود که بايد فکري براي نوشابه ات بکنم -

ميداني ادوارد.... درست است که دلم برايت واقعا تنگ شده بود ولي حس »به صندلي تکيه داد و افزود:  سپس
 « .ميکردم احتياج دارم تنها باشم. براي همين هم بود که خبري از خودم به ات ندادم

خلوت و تنهايي  ميفهمم.... ميفهمم چه ميگويي. حرفت را هم قبول دارم. آدم بعضي وقتها واقعا احتياج به -
 دارد. ولي مثل اين است که سخت مشغول کار بوده اي؟

آره... داشتم مثل خر کار ميکردم. االن هم که به خانه برگردم، باز هم بايد کار بکنم. ميداني ادوارد... ستون مقاله  -
ا وسواسي که من دارم. ام بايد تميز از آب دربيايد، و تميز از آب در آوردنش به اين سادگيها نيست. به خصوص ب

 .که نکند بهتر باشد خودم را بازنشسته کنم  ميکنمولي بعضي وقت ها که خسته ميشوم، با خودم فکر 

 جدي ميگويي؟ -

راستش... بايد ببينم اوضاع چه جوري ميشود. نميخواهم در اين کار عجله کنم. ولي دارم رويش فکر ميکنم.  -
ت که دارم اين ستون را مينويسم... مدت کمي نيست. شايد وقتش رسيده فکرش را بکن ادوارد... هفت سال اس

 .باشد که مارتين هاالم دست بکشد و برود پي کارش

 آنوقت کتزيا سنت مارتين چکار بايد بکند؟ -

 .جوابي نداد. فقط به آرامي نگاهي به ادوارد انداخت کتزيا

اي که؟ وقتي شنيدم که از ويتني بريده اي، آرام شدم. ولي اگر قرار ببينم... کتزيا.... کار احمقانه اي انجام نداده   -
 ...باشد با آن يارو نقاشه ادامه اش بدهي

نه ادوارد... نه. با او هم به هم زدم. راستش را بخواهي... هر دو کار را در يک روز کردم. البته، آن موقع برايم  -
 .دادنش حس کردم که سبکتر و آرامتر شده امسخت و طاقت فرسا بود ولي باالخره بعد از انجام 

 و االن تنهاي تنهايي؟ -
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 .بله. فقط علي مانده و حوضش. منم و کارم. فقط همين. کارم را هم دوست دارم و دو دستي چسبيده امش -

ن شايد اين وضع بهتر باشد، چون فکر ميکنم مدتي بايد به خودت استراحت بدهي. ولي زياد هم موقع کار کرد -
 .به خودت فشار نياور، برايت خوب نيست. مرا هم نگران ميکند

 چرا برايم خوب نيست؟ -

خوب... تو جوانتر از آن هستي که تمام وقتت را پشت ماشين تحرير تلف کني. در کوتاه مدت اشکالي ندارد.  -
 .ولي در دراز مدت خوب نيست

 .الخره خودم را کشف کرده امادوارد... ميخواهم چيزي به ات بگويم. حس ميکنم با  -

دوباره مثل پدرش شده بود و ادوارد حس کرد که او هر فکري در سر دارد، قبال تصميم خود را گرفته است.  کتزيا
تنها چيزي که به تو ميگويم، اين است که مراقب خودت باشي کتزيا... و هيچوقت از ياد نبر که »لذا گفت : 

 «.کيستي

ميداني تا حاال چند بار اين توصيه را شنيده ام؟ در هر حال، نگران نباش ادوارد. هميشه يادم مي ماند. اگر هم  -
 !بخواهم فراموش کنم، تو نميگذاري

 « خوب... باالخره خيال نداري ناهار به من بدهي؟» براي عوض کردن موضوع گفت:  ادوارد

 ي ميخوري؟هوس کرده ام ميگو و املت بخورم. تو چ -

 .من هم همان را ميخورم -

 .سپس گارسن را صدا زدند و سفارش دادند و

*** 

 برايت تاکسي بگيرم؟ -

نه. هوس کرده ام قدم بزنم. نيويورک در ماه اکتبر خيلي قشنگ ميشود. دلم ميخواهد زيبايي هايش را از نزديک  -
 .ببينم

کتزيا؟ وقتي چند هفته ازت بي خبر مي مانم، حسابي نگران ميشوم. حتما باهام در تماس باش. اين کار را ميکني   -
 .از طرفي دوست هم ندارم که هي به در آپارتمانت بيايم و وقتت را بگيرم

نگران نباش ادوارد. موردي هم پيش نخواهد آمد که مجبور شوي به خانه ام بيايي. از ناهارت هم متشکرم.  -
 .نگفتم بد نيست. ديدي خوشت آمد

 .هم جدا شدند و کتزيا به تنهاي به راه افتاد. احساس ميکرد که به اين پياده روي احتياج دارد از

دقيقه بعد به آپارتمانش رسيد. جلوي در ورودي يکي دو نسخه از روزنامه ها را ديد. بنا به مقتضيات  بيست
 .شغلي، خود را موظف ميدانست در جريان آخرين اخبار باشد



 

 
155 

اعتصاب و زد و خورد در زندان سن کوئنتين، هفت کشته و »ه اول چشمش به تيتر درشتي افتاد: در صفح ناگهان
 «.دوازده مجروح به جا گذاشت

آه... خدايا... نکند براي لوکاس اتفاقي افتاده باشد. خدايا... خودت »به شدت شروع به تپيدن کرد:  قلبش
 «.حفظش کن

موقع تلفن زنگ زد. نميدانست گوشي را بردارد يا نه. باالخره تصميمش را گرفت. به سوي تلفن رفت. راه  همان
 .دور بود

 کتزيا؟ -

 چي؟ -

 .با خانم سنت مارتين کار داشتم -

 !تشريف ندارند. اگر پيغامي... آه... خداي من... لوک... تويي؟ -

 .آورده اي؟ تشريف ندارند. اگر پيغامي داريد... مسخرهاي دختره بدجنس... اين بازيها چيست در   -

 آه... لوک... خدا را شکر... خدا را شکر... حالت خوب است؟ -

 آره... حالم خيلي خوب است. طوري حرف ميزني که انگار جن ديده اي؟ چيه؟ چي شده؟ -

 .من بايد اين را ازت بپرسم -

داشته باش. آنوقت هر چه که دلت بخواهد، به ات ميگويم.  خيلي خوب... خيلي خوب. دو سه ساعتي صبر -
 راضي شدي؟

 منظورت چيست؟ -

منظورم اين است که بقچه بنديلت را بردار و بيا اينجا پيش من. دلم خيلي برايت تنگ شده. حاال فهميدي  -
 منظورم چيست؟ چطور است با پرواز بعدي خودت را برساني کتزيا؟

 پا شوم و بيايم سانفرانسيسکو؟منظورت اين است که  -

 !آه... چه عجب که باالخره فهميدي منظورم چيست! حس ميکنم از زماني که نديده امت، پنج هزار سال گذشته -

 ...آه... لوکاس... اگر بداني چقدر دلم برايت تنگ شده و اگر بداني االن چه فکري در سرم ... روزنامه را برداشتم و -

فهميدم عزيزم. خبر اعتصاب را توي روزنامه ديدي. مهم نيست. همه چيز رو به راه است. فکرميکنم ميخواستي  -
 همين را بشنوي، نه؟

 «خوب... حاال خيال داري چکارکني؟»آهي کشيد و پرسيد:   کتزيا

ارم به ديدنش بروم، خيال دارم چند روز مرخصي بگيرم و سري به دوستانم بزنم. اولين دوستي هم که خيال د  -
 تويي. تا کي ميتواني خودت را برساني اينجا؟
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نميدانم. من ... من... پرواز بعدي چه »نگاهي به ساعتش انداخت و ديد سه بعدازظهر است. سپس گفت:  کتزيا
 «ساعتي است؟

 ساعت پنج و نيم. ميتواني با آن بيايي؟ -

آه... اين کار... يعني اينکه ساعت پنج در فرودگاه باشم. معنايش اين است که ساعت چهار بايد از خانه بيايم  -
 بيرون و ... اه... باشد.... هرطور شده با همان پرواز مي آيم. با خودم چه بياورم.؟

 .دست ها و پاها و تنه ات را ! من چه ميدانم. ولي اگر مي آيي، زود باش -

 نجا هوا سرد است يا گرم؟آ -

 .روزها مه آلود است و شب ها سرد. هر چه ميخواهي بياور. ولي پالتو پوست مينک را نياور -

 از کجا ميداني که من يک پالتو پوست مينک دارم؟ -

 حدس زدم. به هر حال، بچه پولداري مثل تو بايد يکي داشته باشد، نه؟ -

 ورم. چيز ديگري هم هست که الزم باشد به من بگويي؟خودم هم خيال نداشتم آن را بيا -

 .فقط همين مانده که بگويم دوستت دارم و هر چه زودتر بيا -

 خيلي خوب... خيلي خوب. همين االن راه مي افتم. راستي... ببينم... مي آيي استقبالم؟ -

 توي فرودگاه؟ -

 .آره -

 حتما بايد بيايم؟ فکر نميکني بهتر باشد نيايم؟ -

 .باز داشت احتياط ميکرد لوکاس

 .به جهنم که بهتر است يا بهتر نيست. بايد بيايي -

 !چشم... اطاعت ميشود قربان... امر ديگر نيست؟ -

 .نه... يعني فعال نه. همين االن راه مي افتم -

 !.خوب.... پس جان بکن -

 17 فصل

بعدازظهر به وقت سانفرانسيسکو در فرودگاه به زمين نشست. کتزيا از آن خارج شد و  7:  14در ساعت  يماهواپ
 .از ميان انبوه مسافران و استقبال کنندگان و بدرقه کنندگان خود را به زحمت بيرون کشيد

تر بتواند پيدايش کند.  بلند لوکاس در ميان جمعيت مشخص بود و دستي براي کتزيا تکان داد تا او را راحت قد
 .کتزيا هم با عجله به سمت لوک رفت. لوک يک سيگار برگ ضخيم و بلند در دست داشت
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 «!سالم فسقلي! اگر بداني چقدر از ديدنت خوشحالم»به هم رسيدند و لوک با خوشحالي فرياد زد:  باالخره

 آه... لوکاس. حالت چطور است؟ -

راجيف را بگذاريم براي بعد. فعال بگذار ساک و ماکت را بردارم و راه بيفتيم خوب... خوب... بهتر است اين ا -
 برويم. ببينم.... چند تا ساک با خودت آورده اي؟

 .دو تا -

 .همه اش دوتا؟! ولي ما قصد داريم فقط سه روزاينجا بمانيم. آه... خيلي خوب... بهتر است برويم -

ببينم... پس آن »لوازم کتزيا را برداشت و باهم راه افتادند. مدتي در سکوت ميرفتند تا اينکه لوکاس گفت:  لوک
 « زبان درازت کجاست؟ انگار گربه خورده، هان؟ ... نکند خسته اي؟

 .يديم ميگذردنه لوک... خوشحالم. خيلي هم خوشحالم. آه... لوک... انگار سالها از آخرين دفعه اي که همديگر را د -

 !!آره... خيلي ميگذرد. ولي ديگر نميگذارم اينهمه ازم دور باشي. براي اعصابم خوب نيست -

 «کجا بايد اقامت کنيم؟»بيرون محوطه منتظر تاکسي بودند، کتزيا پرسيد:  همچنانکه

 .هتل ريتس -

 !جدي ميگويي؟ -

نتينگتون اقامت کني؟ البته آنجاها قشنگتراست ولي باور کن. شايد هم ترجيح ميدهي در هتل فيرمونت يا ها -
 ...من فکر کردم شايد از خبرنگاران و

 هتل ريتس امن تر است؟ -

 .آه... آره عزيزم. امن امن است. يکي از مزاياي هتل ريتس براي من همين امنيتش است -

هايتز بود که زماني خانه اي جالب  که جانز هتل ريتس مي ناميد، مهمانخانه اي نه چندان شيک در پاسيفيک  آنچه
 .و پر جلوه به شمار ميرفت ولي در آن زمان، مسکن پيرمردان و پيرزنان از کار افتاده بود

کتزيا را به داخل ساختمان برد. پيرزني پشت پيشخوان نشسته بود و با ورود آنها، به آن دو خيره شد.   لوکاس
 «.شب بخير ارنستين»زد و گفت:  لوکاس کتزيا را به سوي پيرزن برد و لبخندي

 .شب شما هم بخير آقاي جانز -

 «!!شب شما هم بخير خانم جوان. به هتل ريتس خوش آمديد»رو به کتزيا کرد و گفت:  سپس

سوار يک آسانسور فکستني شدند. آسانسورچي پيرمردي بود با دندان هاي مصنوعي که آهنگ ديکسي را با  آنگاه
من معموال پياده از همکف به »سوت زمزمه ميکرد. در طبقه دوم از آسانسور خارج شدند و لوک به کتزيا گفت: 

 «.ل عظيم آشنا شويهت يتدوم مي آيم. ولي فکر کردم شايد بد نباشد که تو با همه تسهيالت ا
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شليک خنده اش ستون هاي پوسيده ساختمان قديمي را به لرزه درآورد. آسانسورچي رو به لوک پرسيد:  سپس
 « ميخواهيد لوازمتان را بردارم و بياورم؟»

 .نه، متشکرم جو -

د. در همان حال در راهروي درازي شروع به حرکت کردند. باالخره لوک جلوي در اتاقي ايستاد و آن را گشو سپس
خوشحالم که توانستي به سانفرانسيسکو بياي. ميترسيدم که نکند سرت شلوغ باشد »نيز خطاب به کتزيا گفت: 

 «.و نتواني بيايي

درست است که سرم شلوغ است ولي نه براي تو... فقط براي غريبه ها. بعد از اين همه مدت بايد مرا شناخته  -
 !ام شب را بايد توي اين قوطي کبريت بگذرانيم؟باشي. خوب.... ببينم... ما تم

 .نه... نه... اصال و ابدا -

اثاثيه اتاق آبي رنگ بود. صندلي ها، پرده ها، قالي، کاغذ ديواري! کتزيا از ديدن آن همه چيز آبي رنگ آنهم   تمام
و برها ... فقط قوطي رنگ آه... لوک... به نظر مي آيد که اين دور »در يک اتاق خنده اش گرفت و به لوک گفت: 

 «!آبي تولي ميشود و رنگ ديگرري وجود ندارد

 !خوب... بانوي من... حاال ريتس افتخار تحمل قدوم مبارک سرکار عليه را پيدا کرده است -

 .لوک... اينجا جاي زيبايي است و من از آن خوشم آمده -

 .خوشحالم که اين را ميشنوم -

*** 

 گرسنه اي؟ -

 .انم... آنقدر خوشحالم که نميتوانم فکر کنمنميد  -

 با يک خرده پاستا چطوري؟ -

 .بد نيست -

 ...پس... ياهلل -

 .آه... لوک... اينجا حمام ندارد. ميخواهم يک دوش بگيرم -

 .چرا دارد ولي اگر باز هم تنبلي کني و تکان نخوري، دوش را مي آورم همينجا و سرو کله ات را خيس ميکنم -

 پس صبحانه چه ميشود؟ -

يک چيزي گير مي آوريم که کوفت کنيم. نگران آن نباش. راستي... امروز وقت نميکنم باهات ناهار بخورم. پس  -
 .االن حسابي ميخواهم ته بندي کنم

 ...لوک -
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 هان؟ -

 .ميخواهم ازت چيزي بپرسم -

ميخواهي بپرسي که در اين مدت که اينجا  ميدانم چه ميخواهي بپرسي. اصال شغل تو پرسيدن سوال است. -
 .بودم، چه ميکردم

 .آره... همين را ميخواستم بپرسم -

 .قبل از اينکه جوابت را بدهم، حدس ميزنم که خودت ميداني -

فکر ميکنم همينطور است. ولي ... ولي ... امروز عصر... توي روزنامه خبر اعتصاب و زد و خورد در سن کوئنتين را  -
 ندم. کار تو بود لوک؟خوا

 .بي آنکه جواب بدهد، سرش را به عالمت مثبت تکان داد لوک

 خوب... اگر آنها بفهمند که کار خودت بوده، باهات چکار ميکنند؟ -

 کي؟ آن خوک ها؟ -

 .و ديگران -

هيچي... يعني فعال هيچ غلطي نميتوانند بکنند چون نميتوانند آن را به من بچسبانند. من تازه کار نيستم. حرفه  -
اي ام . البته اين يک قسمت از مسئله است. من خيلي حرفه اي ام و آنها هم نميتوانند وصله اي به من بچسبانند. 

 .احترامات و دستبند ببرند  اولي باالخره يک روز آنها مي ايند سروقتم، تا مرا ب

 ميتوانند چنين کاري بکنند؟ -

اگر دلشان بخواهد، آره. بستگي دارد به اينکه چه جوري دلشان بخواهد. االن وقتي در ذهنم مجسم شان ميکنم،  -
 .مطمئنم که حالشان حسابي گرفته است

 تو نميترسي لوک؟ -

 .. نه کتزيا... نميترسمخوب... فرض کن ترسيدم... چيزي عوض ميشود؟ .. -

 .آيا خطري تهديدت نميکند لوک؟ منظورم يک خطر واقعي است -

 منظورت مسئله عفو مشروط است؟ يا هر نوع خطر ديگري را هم مد نظر داري؟ -

 .هر دو -

کم است. نه... خطري واقعي تهديدم نميکند. البته عده اي از مردم از دستم عصباني اند ولي اوال عده شان خيلي   -
ثانيا من هيچ کاري با آنها ندارم. ميبيني کتزيا.... من اينجوري کارهايم را راست و ريست ميکنم. هيئت عفو مشروط 

بيفتد، آب ها از آسياب افتاده. آنهايي هم که عصباني اند و  اريهم فعال نميتواند کاري با من بکند و تا به فکر ک
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وششان نمي آيد، آنقدر ترسيده اند که جرئت هيچ کاري ندارند. پس ميبيني افکار مرا نميفهمند و اگر هم بفهمند خ
 .که خطري واقعي تهديدم نميکند

 .ولي ممکن است بعد ها تهديدت کند -

چه فکري توي کله پوکت هست کتزيا؟ انگار خيلي از مرحله پرتي. انگار وقتي داشتم جوابت را ميدادم، حواست  -
 .نبود

 دادي؟ خوب... چه جوابي -

داشتم ميگفتم تنها خطري که مرا تهديد ميکند، اين است که وقتي از وسط خيابان ميگذرم، يک اتومبيل به من  -
بزند و در برود. همين. پس چرا از همين االن عزاي آن موقع را بگيريم؟ تو هم ممکن است در خطر باشي؟ ممکن 

همين حاال نگران باشيم که آيا خطري مرا  ازاست تو را به هزار و يک دليل مسخره بدزدند، که چي؟ واسه چي  
تهديد ميکند با نيمکند؟ فعال که اينجا نشسته ام و حالم خيلي هم خوب است. به تو هم عالقه دارم. و اين تنها 

 چيزي است که تو بايد بداني. خوب... حاال بگو داشتي به چي فکر ميکردي؟

ديگرداشتي... مثال کارمند شرکت بيمه يا از اينجور چيزها داشتم به اين فکر ميکردم که کاشکي تو يک شغل  -
 بودي؟

 «باز زده به سرت؟»خنده لوکاس اتاق را به لرزه درآورد و گفت:  شليک

باشد... بخند... مسخره ام کن. ولي.... ولي... به من بگو که چرا هنوز هم خودت را درگير اعتصاب ها و شورش  -
عهده مسئوالنش نميگذاري؟ تو که ديگر توي زندان نيستي و اگر دست به چنين ها ميکني؟ چرا اين کار را به  

 .کارهايي بزني، ممکن است برايت گران تمام شود

خيلي خوب... خيلي خوب... االن به ات ميگويم که چرا هنوز توي اين کارها مي لولم.. ببين کتزيا... توي زندان  -
ايي که تو خودت ميکني يا ديده اي که ديگران ميکنند نيست. کار مورد همه کار ميکنند. منظورم از کار، آن کاره

کلمه کمر شکن است... خرد کننده است... کشنده   واقعينظر من، يعني کارهايي که زندانيان ميکنند، به معناي 
شرايطي  است... تازه... فقط خود اين کارها نيست. شرايط و محيط اطراف هم دخالت دارد.آن زندانيان بيچاره در

کار ميکنند که اگر تو يک سگ داشتي، باز حاضر نبودي سگت هم در چنان شرايطي کار بکند، و آنوقت آنها به خاطر 
مرگبار در ان شرايط کشنده، فقط ساعتي سه سنت مزد ميگيرند. خوب به اين نکته توجه کن کتزيا...  کارهاياين  

ه دارند... خانواده دارند. خانواده آنها هم مثل بقيه آدمها حق آنها هم درست مثل بقيه مردم دنيا زن دارند... بچ
زندانيان توي زندان ميگيرند، آيا ميتوانند امورات  هدارند که در رفاه نسبي باشند ولي با حقوق بخور و نميري ک

مير هم از شان را بگذرانند. من نميگويم که حقوق زيادي بايد بگيرند. منظورم اين است که حتي دستمزد بخور و ن
آنها دريغ ميشود. به همين دليل است که آنها نميتوانند حتي يک پول سياه هم پس انداز کنند. آنها هم مثل هر 

به پس انداز نيازمندند. سعي ميکنند با کار کردن، نان خودشان را در آورند. مثل سگ جان ميکنند ولي  ديگريکس 
بخور و نمير هم کمتر است. به همين دليل است که ما ترتيب  آخرش چي؟ ... هيچي... دستمزدي که ميگيرند، از

ريزي ميکنيم که زندانيان ساير زندانها هم بتوانند  مهبرپايي اعتصابات توي زندان را ميدهيم. اين کارها را طوري برنا
مين نقشه آن را در زندان خودشان اجرا کنند. مثل همين يکي که خبرش را توي روزنامه خواندي. در فالسوم هم ه

 ...البته با اندکي تغيير آنهم به خاطر مقتضيات محل عملي شد. هفته ديگر هم
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نه... »وقتي نگاهش به چهره وحشتزده کتزيا افتاد، حرفش را قطع کرد، مدتي سکوت نمود و آنگاه گفت:  ولي
ه ام و وظيفه ام به پايان نه... براي اين يکي ديگر به من احتياجي ندارند. من کار خودم را در اينجا انجام داد

 «.رسيده

 ولي آخر چرا فقط تو بايد دست به اين کارها بزني؟ مگر کس ديگري نيست؟ -

 چرا من نبايد چنين کاري را بکنم؟ -

مهمترين دليلش اينکه به تو عفو مشروط خورده. معنايش اين است که آنها هر موقع که بخواهند، ميتوانند  -
 نند. مدت محکوميتت پنج سال بود، نه؟عفو مشروط تو را لغو ک

 .آره... پنج سال بود -

 خوب... پس آنها آزادي ات را به ات بخشيده اند. البته طبق تعبير و تفسير خودشان. درست است؟ -

نه... غلط است. اين کار را فقط براي دو سال و نيم ديگر که مدت عفو مشروطم تمام ميشود کرده اند. مثل اينکه  -
  درمورد شرايط عفو مشروط چيزهايي خوانده اي؟قبال

آره... خوانده ام. حق هم داشته ام بخوانم. اصال ميداني چيست؟ ... مرده شوي تو تو و آن دوسال و نيم عفو  -
مشروطت را ببرند. آنها هروقت دلشان بخواهد، ميتوانند عفو مشروطت را لغو کنند و دوباره پنج سال ديگر 

 .لفدونيبفرستندت توي ه

 حاال من از تو يک چيزي ميپرسم کتزيا... آنها چرا بايد چنين کاري بکنند؟ -

آه... لوک... سعي نکن با اين سوال هاي نامربوط قضيه را ماست مالي کني. نکند فکرميکني ماستمالي کردن قضيه  -
به نفع من يا به نفع زندانيان و شورشهاي درون زندانهاست؟ ببين لوک... رهبري اين کار توسط تو، يا دخالت تو 

اند. الزم نيست چيزي به من بگويي. من هم آنقدر که   دهدر اين کار، کامال به ضرر عفو مشروطي است که به ات دا
 .خيال کرده اي، احمق نيستم

من هيچوقت فکر نکرده ام که تو احمقي کتزيا. ولي خودم هم احمق نيستم. يکبار گفتم بار ديگر هم ميگويم که  -
 .آنها نميتوانند اين وصله را به من بچسبانند

وم که يکي از همقطارايت تو را لو ندهد؟ آنوقت چي؟ اگر يکي از اين احمق کي چنين چيزي ميگويد؟ از کجا معل -
 گذاشته اي... تو را به قتل برساند چي؟« راديکال»ها... يکي از همين االغهايي که خودت اسمشان را 

ومي خوب... روزي که چنين اتفاقي افتاد، آنوقت غصه اش را خواهيم خورد. ولي االن که هنوز چيزي نشده، لز -
 .به آبغوره گرفتن هم نيست

معذرت ميخواهم لوک...نميتوانم جلوي خودم را بگيرم. »در چشمان کتزيا جمع شد و فرو ريخت و گفت:  اشک
 « .تو هر چه ميخواهي بگو، ولي من نگرانم ميترسم باليي سرت بيايد

 .خوريمخيلي خوب کتزيا... فعال گريه و زاري را کنار بگذار و بيا برويم چيزي ب -

*** 



 

 
162 

 «کجا داريم ميرويم؟»ساعت بعد؛ کتزيا در طبقه پايين از لوک پرسيد:  نيم

وانسي. بهترين پاستاي اين شهر در آنجا درست ميشود. انگار به سوراخ سنبه هاي سانفرانسيسکو زياد وارد  -
 نيستي؟

سال قبل براي شرکت در يک پارتي بود.  نه زياد. بچگي هايم يکبار به اين جا آمدم. دومين باري که هم آمدم، ده -
ولي وقت زيادي براي گردش در شهر نداشتم. آن شب شام رادر جايي به نام پولينزيان خورديم. هتل مان هم در 

 .ناب هيل بود. با ادوارد و توني آمده بوديم

 .پس مثل اين است که اصال اين شهر را نديده اي -

 . ريتس را ديدم. بقيه جاهاي شهر را هم خودت نشانم بدهنه... نديده ام. ولي خوب... حاال -

ده به وانسي رسيدند. آن موقع روز هم شلوغ بود. همانطور که لوکاس گفته بود، پاستاي آنجا حرف  ساعت
ميداني لوک... اينجا يک خرده مرا به »نداشت. بعد از خوردن پاستا، کتزيا نگاهي به دور و برش انداخت و گفت: 

 «.جينوست ازوران جينو در نيويورک مي اندازد. البته آب و هوايش بهتر  ياد رست

همه چيز سانفرانسيسکو بهتر از نيويورک است. من عاشق اين شهرم... تنها ايرادي که دارد اين است که نصفه  -
 .شب عين شهر اموات ميشود... خلوت و ساکت... انگار آدم زنده تويش نيست

 .ب مثل مرده ها هستم... اي واي... لوک... االن ساعت دو و نيم صبح استفکر ميکنم من هم امش -

 ببينم فسقلي... خسته شده اي؟ -

نه... فقط خوشحال و راضي ام. راستي... آن تختخوابي که توي ريتس برايم جور کردي، مثل پرقو نرم است. آدم  -
 .دلش ميخواهد وقتي تويش خوابيد، هيچوقت بيدار نشود

 .خوشحالم که از آن خوشت آمده -

همين حال کتزيا متوجه شد که لوکاس جانز به پشت سر او مينگرد. برگشت تا ببيند چه چيزي توجه جانز را به  در
خود جلب کرده. چشمش به ميزي افتاد که پنج نفر مرد دورش نشسته و مشغول صحبت بودند. رو به جانز کرد و 

 «مي شناسيشان؟»پرسيد: 

 .... تقريبااي. -

لوکاس درهم رفته بودو به نظر ميرسيد که ديگر توجهي به کتزيا و رستوران دور و برش تدارد. گويي تمام  چهره
 .توجهش را بر ان پنج نفر معطوف کرده بود. سر و وضع ظاهري آن عده، بيشتر شبيه گانگسترها بود

 «آنها کيستند؟»از لوک پرسيد:   کتزيا

 !دهيچيي.... خوک ان -

 !چي؟! ... پليس اند؟ -

 .آره... مامور مخفي اند. وظيفه شان هم اين است که براي آدمهايي مثل من دردسر درست کنند -
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باز زد به سرت لوک؟! ... رفتارشان درست مثل آدمهاي عادي است. انگار فقط آمده اند شام بخورند. درست مثل  -
 .خود ما

 .شايد حق با تو باشد -

ن پنج نفر از سر ميز برخاستند و پي کارشان رفتند. بيست دقيقه بعد از آنها، لوکاس و کتزيا هم حساب بعد آ  کمي
 «... لوک؟»خود را پرداختند و از رستوران خارج شدند. همچنانکه در خيابان قدم ميزدند، کتزيا پرسيد: 

 چيه؟ -

 .رفتارت جوري است که انگار داري چيزي را قايم ميکني -

نه... مسئله قايم کردن يا نکردن مطرح نيست، موضوع اين است که يکي از آن احمق هايي که امشب ديدي، از  -
وقتي که پايم را توي اين شهر گذاشته ام مثل سايه تعقيبم ميکند. ديگراز ديدن قيافه نحسش حالم به هم 

 .ميخورد

 .م ميخوردولي انگار امشب تعقيبت نميکرد و فقط داشت با رفقايش شا -

نميدانم عزيزم. فقط اين را ميدانم که از اين آرتيست بازي شان خوشم نمي آيد. يک خوک، هميشه خوک است  -
و آدم بشو نيست. اصال دلم نميخواهد ناراحتت کنم ولي خب... از پليسها بدم مي آيد فسقلي. من هم براي خودم 

برنامه هايي براي اعتصاب و شورش توي سن کوئنتين ترتيب بازي اي ترتيب داده ام. بگذار هر طور ميشود بشود. 
 .دادم و ظرف سه هفته هفت نفر از زندانبانها کشته شدند

به قدم زدن و پياده روي ادامه دادند. ولي لوکاس جانز دوباره حس کرد که دارند تعقيبشان ميکنند. کتزيا  مدتي
ن دوروبرها شبيه منطقه سوهو است، فرقي که با هم دارند اي»براي اينکه ناراحتي را از فکر لوک دور کند گفت: 

 «.اين است که اينجا يک خرده بد بوتر است

آره... حق با توست. اينجا يک محله قديمي و ايتاليايي نشين است. چيني ها هم اين اطراف زيادند ولي صحنه  -
 .هاي جالبي دارد

ه کتزيا تمامش کرد، يک تاکسي گرفتند و به ريتس رفتند. يک بستني قيفي براي کتزيا خريد و بعد از اينک سپس
 .ساعت چهار صبح بود

 18 فصل

بعد لوکاس کتزيا را به شهر برد تا نقاط ديدني را نشانش بدهد. اتومبيلي کرايه کردند و به راه افتادند. اول به  روز
حله ايتاليايي ها و آکواتيک پارک زدند. پارک گلدن گيت رفتند، بعد به جاپانيز گاردن و پرسيديو. آنگاه سري به م

 .دلش ميخواهد اين پل را از نزديک ببيند بودسپس از پل گلدن گيت گذشتند، چون کتزيا گفته 

 !آه!... لوک!... عجب منظره اي!... خيلي تماشايي است -

 ...!آره... آدم از ديدنش سير نميشود. ميبيني چه عظمتي دارد؟ -
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ايتاليايي در گراند آوينيو خوردند. به نظر ميرسيد که گردشدر شهر روحيه کتزيا را بيش از   را دريک رستوران شام
پيش شاداب کرده، چون وقتي اتومبيل را تحويل دادند و پياده به سوي ريتس حرکت کردند، کتزيا در حالي که 

من هم مثل تو عاشق اين  لوک... چقدر به ام خوش گذشت!... انگار»شادي و نشاط از چهره اش مي باريد گفت: 
 «.شهر شده ام. حاال ديگر خيلي دلم ميخواهد توي اين شهر زندگي کنم

 .از اينکه اين حرف را ميزني خيلي خوشحالم. اينجا جاي خوبي را نديده اي -

 !ده ام؟يعني با اينکه تمام روز را اينور و آنور گردش کرديم، باز هم جاهاي ديدني ديگري مانده که من هنوز ندي -

 آره... فردا باز هم ميرويم و ساير جاهاي ديدني را ميبينيم. موافقي؟ -

 .آه... لوک... عاليست. مطمئنم که فردا هم به ام خوش ميگذرد -

 راستي کتزيا... هنوز يک خرده وقت داريم. دلت ميخواهد يک سري هم برويم رستوران چيني ها؟ -

 آره... خيلي دلم ميخواهد. از اينجا خيلي دور است.؟ -

 .نه... با اتومبيل زياد وقت نميگيرد -

گرفتند و رفتند. لوکاس او را به رستوراني برد که معموال وقتي به سانفرانسيسکو مي آمد، از آنجا به عنوان   تاکسي
آدمهايي با مليت هاي مختلف به چشم   مخفيگاه استفاده ميکرد. رستوران مثل هميشه شلوغ و پرجمعيت بود.

کتزيا را به دنيايي وراي اين جهان خاکي   يگرفت،ميخوردند. صداي صحبت هايشان که به زبانهاي گوناگون انجام م
 .برده بود. حس ميکرد که آن شب يکي از بهترين شبهاي عمرش است و هيچوقت آن شب را فراموش نخواهد کرد

سبکبالي مرتبا حرف ميزد ولي ضمن حرفهايش ناگهان متوجه شد که لوک حواسش شب کتزيا از فرط شادي و  آن
 «ببينم لوک... انگار حواست جاي ديگري است و به حرفهاي من گوش نميدهي؟»جاي ديگري است. لذا پرسيد: 

 آه... معذرت ميخواهم کتزيا... متوجه نشدم... مشکلي پيش آمده؟ -

 ممکن است مشکلي پيش بيايد؟ جوري

 .از قيافه ات معلوم است که امروز، روز خوبي بوده و به ات حسابي خوش گذشته -

 .خب معلوم است که به ام خوش گذشته... ازت متشکرم لوک -

 از من؟.... واسه چي؟ -

چون خوشحالي و نشاط امشب من کار تو بود. اگر امروز آنهمه جاهاي ديدني را نشانم نميدادي، فکر ميکنم هنوز  -
 .ل نعش روي بسترم افتاده بودم و از کسالت و بي حوصلگي همه اش غلت و واغلت ميزدممث

صورتحساب را پرداختند و از رستوران خارج شدند. وقتي از ميان ميزها رد ميشدند تا به در خروجي برسند،  بعد،
دي که از يک هفته قبل لوک لحظه اي بي خيال دور و برش را نگريست و ناگهان متوجه شد که يکي از همان افرا

 .تعقيبش ميکرده، پشت يکي از ميزها نشسته و او را مي پايد
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مرد همينکه دريافت لوک متوجه اش شده، روزنامه اي را که روي ميز بود برداشت و باز کرد و جلوي صورت  آن
ا شناخته بود. لذا خود گرفت و وانمود کرد که به مطالعه آن مشغول است. ولي ديگر دير شده بود چون لوک او ر 

 «.تو برو بيرون و منتظرم باش»: گفتدر حالي که ميکوشيد صدايش آرام و طبيعي به نظر رسد، به کتزيا  

 چي؟ -

 .گفتم برو بيرون. جلوي در خروجي منتظرم باش -

 واسه چي؟ -

 .کار واجبي دارم که همين االن بايد انجامش بدهم. زياد طول نميکشد.... برو -

 .همچون پرنده اي که در دام اسير شده باشد، پتيدن گرفت و ترس به سرعت به سراسر وجودش راه يافت قلبش

 «.مگر نگفتم برو»با عصبانيت به کتزيا گفت:  لوک

او را به جلو هل داد تا دستورش را اطاعت کند و خودش به سوي ميزي که آن مرد پشتش نشسته بود   سپس
ز رسيد. باالي سر مرد ايستاد. مرد همچنان وانمود ميکرد که غرق در مطالعه است و روان شد. لحظه اي بعد به مي

 .توجهي به جانز ندارد

به آرامي دستش را روي صفحه اي که آن مرد ميخواند گذاشت. فشار داد و روزنامه را پايين آورد و بعد گفت:  لوک
 « ...!خيلي خب آش و الش»

ک را نديده و مثل آدمهاي متعجب سرش را باال گرفت و انگار از هيچ جا خبر وانمود کرد که تا آن موقع لو  مرد
 « بله؟ ... با بنده بودين؟»ندارد با لحني حق به جانب و معصومانه پرسيد: 

شقيقه آن مرد فلفل نمکي بود. مرد به پشتي صندلي تکيه داد و همچون پلنگي آماده جهش، به لوک خيره  موهاي
 «.پاشو»م گفت: ماند. لوک خيلي آرا

 ... چه گفتيد؟ -

 .انگار کري... گفتم پاشو -

 ... آه... ببينيد آقا... من -

 .نشنيدي چه گفتم الشي؟ ... پاشو -

لوک خيلي آرام و حتي ميتوان گفت شيرين و دلچسب بود اما چهره اش فوق العاده مهيب و هولناک مي  لحن
 « نميخورد، دستش را دراز کرد، يقه او را گرفت و چه مرگت است؟نمود. لوک وقتي ديد آن مرد از جايش تکان 

فکر ميکنم عوضي گرفته ايد آقا... من آمده ام اينجا که شام بخورم و اصال هم نميفهمم منظور شما از اين رفتار  -
 .چيست. به اتان توصيه ميکنم که يقه مرا ول کنيد و پي کارتان برويد وگرنه پليس را خبر ميکنم

خيلي خوب عن آقا... پليس را خبر کن. ميخواهي بگويم چه جوري خبرشان کن؟... دستت را بکن توي جيبت و  -
آن بيسيمت را در آور و از همين جا خبرشان کن عنتر بوزينه. ولي قبل از اين کار، گوشهايت را خوب واکن ببين چه 
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هيچ خوشم نمي آيد که تو و رفقات مثل سگ دنبال  وميگويم... من االن با يک خانم به اينجا آمدم تا شام بخورم 
من بيفتيد و سايه به سايه تعقيبم کنيد. ميشنوي چه ميگويم؟... هيچ خوشم نمي آيد... اصال خوشم نمي آيد... 

 خر فهم شدي؟

م پايين بلند شد. لبخندي زد. و به آرامي مچ دست جانز را گرفت و دستش را از يقه خود جدا کرد و همانطور آرا مرد
خيلي خوب جانز ... جوش نزن. چطور است پسر خوبي باشي و بي سر و صدا بروي خانه ات؟ تو که »آورد و گفت: 

برگردي همانجايي که بودي هان؟ اين واسه  وبارهنميخواهي به جرم حمله به مامور قانون حين انجام وظيفه، د
 « .مده اند و به جرم قتل نگرفته اندتعفو مشروطت هم بد است. شانس آوردي که تا حاال سراغت نيا

قتل؟ ... زر زيادي نزن. ديگر داري آنروي سگ مرا باال »جانز با چهره اي متعجب به مرد خيره شد و پرسيد:  لوکاس
 «.مي آوري ها! خودت بهتر ميداني که اين وصله ها به من نميچسبد

 تهپس ْآن هفت نفر نگهباني که هفته قبل توي سن کوئنتين کش -

 .من آنها را نکشته ام -

کاري که تو کردي و اعتصابي که راه انداختي، منجر به مرگشان شد. و اين مثل آن است که خودت با دست  -
 .خودت آنها را کشته باشي

 ببينم.... البد واسه همين است که سايه به سايه تعقيبم ميکنيد؟ حتما ميخواهيد اين قتل را به من بچسبانيد؟ -

. ما تعقيب نميکنيم. يعني... چنين دستوري به ما داده نشده. از طرف ديگر، تا وقتي خالفي مرتکب نشده نه -
 .باشي دوست ندارم تعقيبت کنم. اگر سرت توي الک خودت باشد، کسي تعقيبت نميکند

 پس واسه چي اين همه مدت دنبالم افتاده ايد؟ نکند ميخواهيد مرا به ناهار دعوت کنيد؟ -

 !انز ... ممکن است باورت نشود ولي ما دستور داريم ازت محافظت کنيمج -

 !محافظت؟ -

 .آره... ازت محافظت ميکنيم -

 !من بميرم -

 .آره... به جان خودت -

جالب است. خوب... فکر ميکنيد چه کسي قصد دارد به من صدمه اي بزند؟ و اصال سالم ماندن من چه اهميتي  -
 براي شما دارد؟

سالم ماندن يا نماندن تو براي من مهم نيست. فقط به ما گفته اند تا دستور ثانوي مواظب باشيم کسي باليي  -
 .سرت نياورد

 .مزخرف ميگويي -

 باور نميکني؟ -
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ببين جانز... شايد کله پول تو آنقدر قدرت ندارد که مسائل را به هم ربط بدهد. به همين دليل، مجبورم موضوع  -
ت حالجي کنم. عده اي از همين اصالح طلبان و مسخره ها که تمايالت چپي دارند، از کارهاي تو خوششان را براي

نمي آيد. دوست ندارند تو مثل قهرمانها اينور و آنور سفر کني و کنفرانس بدهي و مزخرفاتت توي روزنامه ها چاپ 
 .شود

 .خوب به درک که دوست ندارند -

 مکن است بيايند سروقتت. ميفهمي؟براي همين هم که شده، م -

 .خب.... هر وقت آمدند، خبرت ميکنم. ولي تا آن موقع خوش ندارم دنبالم بيفتيد -

 گفتم که... خوشت بيايد يا نه، برايم مهم نيست. ما دستور داريم. راستي... غذاي اينجا هم بد نيست ها؟-

زاده.... آن روز که مرا توي خانه ام دستگير کردند و به پس خوش بگذران. راستي... يک چيزي به ات بگويم حرام -
زندان بردند، تو هم جزوشان بودي و يک مشت زدي تو چانه ام. هنوز قيافه نحست يادم هست. خيلي شانس 

 .آوردي که به تالفي ضربه آن شب، االن له و لورده ات نکردم

زياد حرص نخور. اگر »وزنامه اش را تاه کرد و گفت: مرد شانه هايش را به عالمت بي تفاوتي باال انداخت و ر آن
اين کار را ميکردي، مطمئن باش ظرف دو روز دوباره ميفرستادمت جايي که عرب ني انداخت. پس نه براي خودت 
دردسر درست کن نه براي ما. سرت هم توي الک خودت باشد. يکنفر ميخواهد کلکت را بکند. البته رؤساي من به 

که اين يارو کيست ولي همينکه مرا مامور محافظت از تو کرده اند، نشان ميدهد که بايد موضوع را ام نگفته اند  
 «.جدي بگيري

 کسي ديگري را هم غير از من تعقيب ميکنيد؟ -

 شايد... تازه... به تو چه مربوط است؟ -

 .اهه... بازي در نياور بي مزه. اولش را که گفتي... آخرش را هم بگو -

 .خيلي خب.... آره... دنبال آدمهاي ديگري هم هستيم -

 !مثال؟ -

 « .موريسي، واشينگتن، گرينفيلد، فاکس و تو»لحظه اي در دادن جواب مکث کرد و سپس گفت:  پليس

 !آه... که اينطور؟ -

د و گرينفيلد پنج نفر در شورش زندانها از رؤسا به حساب مي آمدند. موريسي در سانفرانسيسکو زندگي ميکر  هر
 .در الس وگاس. فاکس هم در نيوهمپشاير بود. ولي واشينگتن از اهالي همانجا و تنها سياهپوست گروهشان بود

 فرانک واشينگتن را هم تعقيب ميکنيد؟ -

 .آره -

 .خب... پس بهتر است چهار چشمي بپاييدش -
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سرعت از رستوران بيرون آمد. کتزيا با حالتي  پليس سري تکان داد. لوک هم نگاه ديگري به او انداخت و به مرد
ببينم لوک... »عصبي داشت جلوي در خروجي قدم ميزد. به محض ديدن جانز، به نزدش شتافت و با نگراني پرسيد: 

 «حالت خوب است؟

 آره... حالم خوب است. مگر قرار بود بد باشد؟ -

 فتاده؟آخر کاري که گفته بودي، خيلي طول کشيد. مگر اتفاقي ا -

 .نه اتفاقي نيفتاده. فقط به ديدن يکي از آشنايانم رفته بودم -

 ببينم لوک.... اين ديدار در رابطه با کارت بود؟ -

 .خب معلوم است احمق جان. مربوط به کارم بود. به ات که گفته بودم. خب... بهتر است ديگر برگرديم هتل -

اين را گفت و هر دو به راه افتادند. جانز احساس ميکرد که خاطرش آسوده ترشده. چون فکر نميکرد ديگر   لوکاس
مشکلي در ميان باشد. اما مشکل فردا صبح بعد از صبحانه رخ نمود. فردا صبح کتزيا از خواب بيدارش کرد و گفت: 

 «.شويصبح بخير آقاي جانز. وقت آن است که ديگر از خواب بيدار »

حس ميکنم امروز، روز خوبي باشد. خوب.... کله سحر بيدار شدي »با حالتي خواب آلود لبخندي زد و گفت:  لوکاس
 «که چه کار کني؟

گرسنه ام بود. تو هم که گفته بودي فردا خيلي کار داري. واسه همين هم زود از خواب پا شدم و ترتيب صبحانه  -
 .صبحانه ات را بخور وگرنه تخم مرغهايت سرد ميشودام را دادم. خوب... حاال زود پاشو و 

آه.... دمت گرم کتزيا... دستت »کتزيا سيني صبحانه را جلو آورد، لوکاس با لذتي فراوان سوتي زد و گفت:   وقتي
 «درد نکند. عجب بوي خوبي دارد! ببينم.... روزنامه صبح را هم آورده اي؟

 .آره.... ايناهاش. بگير -

مه را به دست جانز داد و خودش برگشت که يک فنجان قهوه براي او بريزد. وقتي قهوه را ريخت و روزنا کتزيا
 .دوباره برگشت فنجان را جلوي لوکاس بگذارد، شوکه شد

از چهره لوکاس پريده بود، روزنامه روي صندلي افتاده بود. دو قطره اشک در چشمان لوکاس برق ميزد و   رنگ
 .مشتهايش گره شده بود

 « چي شده لوکاس؟»با نگراني پرسيد:  کتزيا

چون ديد لوکاس جواب نميدهد و مبهوت مانده، به سوي روزنامه رفت. آن را برداشت و در صفحه اولش تيتر  و
 !درشتي ديد

 .سابق و اصالحگر کنوني زندانها ديشب به ضرب گلوله ناشناسي به قتل رسيد کشيش
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يشب جو موريسي که سابقا کشيش بود و اخيرا از اين لباس خارج شده و شهري ما گزارش ميدهد که د خبرنگار
به سلک اصالح طلبان نهضت زندانها درآمده بود، ديشب هنگامي که همراهبا همسرش از خانه خارج ميشد، مورد 

 .اصابت هشت گلوله قرار گرفت و جا به جا کشته شد

به سر موريسي شليک کرده بود. گفته ميشود که ضارب  که موفق شد از صحنه جنايت بگريزد، گلوله ها را  ضارب
جزو چپي هاي افراطي بوده ولي اين خبر هنوز از سوي پليس تاييد نشده است. بنا به همين گزارش، همسر 

 .موريسي هفت ماهه باردار بوده است

آنکه موريسي را نگاهي مملو از وحشت به لوک انداخت اما او حواسش جاي ديگري بود و لذا کتزيا بي   کتزيا
بشناسد، اشک از چشمانش سرازيرشد. گريه او هم به خاطر مرد مقتول بود و هم عمدتا به خاطر نگراني از جان 

 ؟لوکاس. با خود فکر ميکرد که اگر لوکاس به جاي موريسي بود چه ميشد

. اين موريسي... را آه... لوک... متاسفم. اين بابا..»وقتي به خود آمد، براي دلداري لوکاس گفت:  کتزيا
 « ميشناختي؟

 «.آره... خيلي خوب ميشناختمش»سري تکان داد و چشمانش را بست و گفت:  لوکاس

 منظورت چيست؟ -

او دست راست من بود کتزيا. يادت هست که به ات گفته بودم من خودم شخصا هيچوقت براي برپا کردن  -
 شورش يا اعتصاب نميروم و بنابراين پليس ها نميتوانند هيچ وصله اي به من بچسبانند؟

 «.آره... يادم هست»سري تکاه داد و گفت:  کتزيا

ش يا اعتصاب ميکشيديم، الزم بود کساني وارد زندانها شوند و اين خب... وقتي نقشه اي براي برپايي يک شور  -
 .خبر را به زندانيان بدهند تا آنها با انسجام کامل عمل کنند

 خب... بعد؟ -

خب که خب. اين خبر رساني ها را آدمهايي مثل موريسي انجام ميدادند. موريسي قبل از اينکه لباس کشيشي  -
تا از همين زندانها سمت کشيشي داشت. بعدا از اجحافاتي که در حق زندانيان ميشد، به را از تن درآورد، در چهار 

که در راه هدف هاي ما کشته شده، به اين مي   االستوه آمد و به گروه ما پيوست. آدم فعال و پسر خوبي بود. ح
شته باشم. اه... لعنت به هر ماند، که خودمان او را به کشتن داده باشيم... انگار خودم با دستهاي خودم او را ک

 !چه زندانبان و زندانساز است

از جا برخاست و در اتاق شروع به قدم زدن کرد و در همان حال اشک از چشمانش سرازير بود. مدتي به   سپس
 «کتزيا؟»همين حالت گذشت و آنگاه لوکاس گفت: 

 بله لوک.؟ -

آماده شوي. زود باش. بايد همين االن حاضر شوي. بايد از دلم ميخواهد خيلي تيز و بز لباسهايت را بپوشي و   -
 .اين قبرستان هر چه زودتر بروم بيرون
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 لوک... انگار ميترسي؟ -

 .آره. ميترسم -

 .براي من يا براي خودت -

خنديد. هيچوقت به خاطر خودش ترسي به دل راه نميداد. کتزيا هم اين موضوع را به خوبي ميدانست.  لوکاس
بهتر است بگويم که ميخواهم کلک مرغابي بزنم. خيلي خب ديگر... بجنب... پس معطل چه »نز گفت: لذا جا

 « .هستي. زود بايد راه بيفتيم

 تو هم ممي آيي؟-

 .االن نه... ولي بعدا چرا-

 تا آنوقت خيال داري چکار کني؟-

خيال دارم به دو سه جا سرکشي کنم و مواظب جريان امور باشم. بعد هم همين امشب بر ميگردم شيکاگو. تو -
 .هم مثل يک دختر خوب، برميگردي نيويورک و همانجا منتظر ميماني

 ...ولي... لوک... من -

 .کافي مگسي شدهخيلي خب ديگر ... خفه شو و جان بکن. معطل هم نکن چون امروز اعصابم به اندازه   -

خيلي خب عزيزم... خواهش ميکنم وقت »وقتي امواج وحشت را در چشمان کتزيا ديد، با لحني ماليم گفت:  ولي
 «.را تلف نکن و بجنب

 ...آه... لوک.. اگر -

 .آه... عزيزم... انقدر اگر مگر توي کار نياور. همه چيز رو به راه است. نگران نباش -

لي ها از مخفيگاهش باخبرند و همچنين ميدانست که ممکن است بخواهند با استفاده ميدانست که خي لوکاس
ببين »از کتزيا او را گير بيندازند. ولي نميخواست چنين فرصتي را به آنها بدهد. لذا بار ديگر به کتزيا تاکيد کرد: 

 «.ان اينجوري بهتر استشوي. براي هردويم ضرکتزيا... من ميخواهم که همين االن لباست را عوض کني و حا

باالخره پذيرفت و بعد از آنکه در رختکن لباسش را عوض کرد، چمدان را از زير تخت بيرون کشيد و لباسهايش  کتزيا
 «امروز ميخواهي کجا بروي لوک؟»را در آن ريخت و در همان حال پرسيد: 

... چکار داري ميکني؟! مگر لباس فروشي باز بيرون... سرکار... وقتي رسيدم شيکاگو، به ات زنگ ميزنم. ببينم؟  -
کرده اي که داري اينهمه لباس را توي آن چمدان بي زبان مي چپاني؟! اينجوري وقت تلف نکن. جان مادرت زود 

 .باش وگرنه ميترسم دير شود

 .خيلي خب... خيلي خب... تمام شد. من حاضرم -

االن که رفتيم پايين ميروي پيش ارنستين، آنقدر نزد او مي   خب کتزيا بايد تنها بروي. برايت تاکسي ميگيرم. -
 .ماني تا تاکسي بيايد. بعد با ارنستين به فرودگاه ميروي و سوار ميشوي و برميگردي نيويورک
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 با ارنستين؟ همين پيرزنه را ميگويي که صاحب ريتس است؟ -

خواهشم اين است که آنجا بيخودي وقتت را تلف نکني آره... همان را ميگويم. او تو را به فرودگاه ميرساند. فقط  -
 و اينور و آنور پرسه نزني. سوار اولين هواپيما بشو و به نيويورک برگرد. فهميدي؟

 .آره -

خب... حاال بهتر شد. ولي خوب حواست جمع باشد کتزيا. جدي ميگويم. هر چه سريعتر از اين شهر خارج شو.  -
از اينکه اينطوري توي زحمتت انداختم، معذرت ميخواهم. ولي هيچ فکر نميکردم که اوضاع اينقدر بي ريخت شود. 

انجام بدهم. فقط اين را بدان که هر کجا و   براي همين فکر ميکنم حفظ جان تو مهمترين وظيفه اي است که بايد
 .در هر شرايطي که باشم دوستت دارم

من هم دوستت دارم لوک. نگران من هم نباش و بي خود به خاطر آوردن من به اينجا خودت را سرزنش نکن.  -
 ...فقط به خاطر دوستت ناراحتم که

ات هم خوشحالم. االن ميروم پايين و به ارنستين خيلي خب کتزيا... خيلي خب. ميفهمم و از ابراز همدردي   -
ميگويم که چکار کند. بعد هم به اينجا زنگ ميزنم که ببينم دستوراتم را اجرا کرده يا نه. امشب هم در نيويورک به 

چون بعد از سرکشي به کارها هر چه زودتر بايد  شودات زنگ ميزنم. البته تلفن کردنم يک خرده ممکن است دير 
 .يکاگو. از همانجا به ات تلفن ميزنم. خب... من رفتم. خداحافظبروم ش

 لوک... لوک... مطمئني که هيچ اتفاقي برايت نمي افتد و خطري تهديدت نميکند؟ -

 .آره... آره... مطمئنم. تو هم مطمئن باش -

شد و رفت. ده دقيقه از اتاق خارج شد. پنج دقيقه بعد کتزيا از پشت پنجره لوک را ديد که سوار تاکسي   سپس
بعد از آن نيز او و ارنستين سوار تاکسي شدند و به فرودگاه رفتند و کتزيا سوار هواپيما شد و به سوي نيويورک 

 .برگشت

 19 فصل

هفته از مراجعت کتزيا به نيويورک گذشت. در اين مدت، لوک هم به قول خودش بعد از سرکشي به کارها به  يک
وزي دو سه بار به کتزيا زنگ ميزد. يک بار که جانز داشت با کتزيا صحبت ميکرد، کتزيا به شيکاگو برگشته بود و ر

او گفت که درباره آلجاندرو و کارهايش با جک سيمپسون ناشرش صحبت کرده و سيمپسون حاضر شده کتزيا 
 .مقاله اي درباره فعاليتهاي آلجاندرو بنويسد و او چاپ کند

 «يت کودکان خالفکار را ميگويي؟همان قضيه ترب»پرسيد:  لوک

آره. سيمپسون ميگويد شايد بتواند بازاري براي فعاليتهاي آلجاندرو دست و پا کند. خودم هم از اين کار خوشم  -
 مي آيد. فکر ميکني آلجاندرو حاضر به همکاري بشود؟

ره اش نوشته شود، شهرتي به هم آره. فکر ميکنم او هم از اين کار خوشش بيايد. ميداني... اگر مقاله اي دربا -
 .خواهد زد و همين باعث ميشود که ديگران به او کمک مالي کنند
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 .خيلي خب لوک. پس من روي اين موضوع کار ميکنم -

در اولين فرصت با آلجاندرو تماس گرفت و ترتيب يک مالقات را داد. آلجاندرو نزد کتزيا آمد و موضوع را  کتزيا
 «.وهلل... نميدانم چه بگويم؟ تا حاال هيچکس باهام مصاحبه نکرده»شد و گفت: فهميد، کمي دستپاچه 

خيلي خب آلجاندرو... بگذار ببينم... راستش را بخواهي... تو دومين نفري هستي که من باهاش مصاحبه ميکنم.  -
اولي اش خود لوک بود. البته اين را هم بگويم که من اين مصاحبه ها را يواشکي انجام ميدهم. نميخواهم کسي 

 بداند که من در اينجور کارها دست دارم. ميفهمي که؟

 !. نميفهمم. ببينم... مگردزدي کرده اي يا از نوشته هاي خودت خجالت ميکشي که يواشکي اين کار را ميکني؟نه.. -

نه. بيشتر به خاطر موقعيت اجتماعي ام است. اين را به لوک هم گفته بودم و او نيز انصافا وضع مرا به خوبي  -
لي چند شخصيت براي خودم دست و پا کرده ام رعايت ميکرد. ميداني آلجاندرو... درست است که من يکنفرم و
 .شوند خبرکه البته دوستها و رفقايم هيچکدام خبر ندارند. نميخواهم هم با

 خوب... پس لوک اين وسط چکاره است؟ او هم نمايشي با تو دوست است يا واقعا به همديگر عالقه داريد؟ -

 .ت خوب مشترک ماييمن و لوک واقعا همديگر را دوست داريم. و تو هم دوس -

 خوب... پس اين مخفيکاري ديگر براي چيست؟ -

به خاطر زندگي قديمي من است. زندگي پرزرق و برقي که دور و بر من بود و من در آن غوطه ميخوردم. آن زندگي  -
 .برايم واقعا پوچ و بي ارزش و بي معني بود چون واقعي نبود

 از آن زندگي خوشت نمي آيد؟ -

 .اصال خوشم نمي آيد  نه... -

 .خيلي بد شد -

 .ميتوانم بگويم که از آن زندگي شرمسارم آلجاندرو -

ولي اين حرفت به نظر من خيلي مسخره است. آن زندگي چه پوچ و بي ارزش باشد چه نباشد، به هر حال جزئي  -
 .از تو بوده. نميتواني وجودش را انکار کني

 .بي ريختي بود ولي به نظر من، زندگي مصنوعي و -

همه اش که نميتواند بي ريخت بوده باشد. تازه... چرا ميگويي بي ريخت؟ خيلي از مردم در حسرت داشتن يک  -
 .همچو زندگي اي ميسوزند و خوابش را ميبينند و هيچوقت هم به آن نميرسند

چيز را از درونت بيرون ميکشد آل... چرا توجه نميکني؟... يک همچو زندگي اي کامال پوچ و توخالي است. همه  -
و چيزي را به وجودت برنميگرداند. اين زندگي همه ش پر از تظاهر و رياکاري و نمايش است. افرادي که چنين 

دروغ بگويند... همه اش در اين فکرند که چند  نزندگي دارند، همه اش ميخواهند سر همديگر کاله بگذارند، به م
نند و آن را بپوشند و در فالن پارتي به رخ اين و آن بکشند. چنين زندگياي واقعا هزاردالر صرف خريد فالن لباس ک
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از نظر من يک پاپاسي هم نمي ارزد. بعضي وقتها با خودم فکر ميکنم که شايد من مهره ناجوري ام و نميتوانم اين 
 .را تحمل کنم يزندگ

معذرت ميخواهم کتزيا... ولي زياد از اين حرفهايت سر در نمي آورم، چون آن دنيا و آن زندگي اي را که حرفش  -
 .را ميزني نميشناسم

 .چه بهتر -

 !!ولي فکر ميکنم آدم احمقي باشي کتزيا؟ -

 چطورمگر؟ -

چسب و افسانه اي. فکر ميکني اگر اين زندگي همانطور که قبال هم گفتم، جزئي از توست. يک جزء دلنشين و دل -
اينجا و با اين وضع زندگي کني، بهتر از دنياي قبلي ات است؟ در اينجا هم آدمها سر همديگر کاله ميگذارند و 

. مادر و همسرشان را کتک ميزنند. نوميد ميشوند. ميکنندگوش يکديگر را ميبرند. زندگي و آينده فرزندانشان را تباه 
ن آدمها اصال وقت ندارند چيزهايي را که تو بلدي ياد بگيرند. وظيفه تو اين است کهاز آگاهي عصباني ميشوند. اي

هايت به نحو احسن استفاده کني. به نظر من اگر به خاطر سالها زندگي در يک همچو دنياي پرزرق و برقي خودت 
خته اي، در اينجا به نحو رضايت را سرزنش کني، فقط وقتت را تلف کرده اي.بايد از تجربه هايي که در دنيا آمو

 .بخشي استفاده کني

فکر ميکنم علت نفرتم از يک همچو زندگي اي اين باشد که ته دلم هنوز هم ميترسم که دوباره به آن برگردم.  -
 .ميداني ال... اين زندگي مصنوعي مثل يک هشت پاست و به اين آساني ها ولت نميکند

لغي هستي. اگر اين زندگي را نميخواهي، تنها کاري که بايد بکني اين است که ازش ببين کتزيا... تو ديگر ادم با -
دور شوي. همين. الزم نيست شمشير و خنجر دست بگيري و باهاش بجنگي. فقط بايد ازش بيايي بيرون و ديگر 

 فکر به ذهنت نرسيده بود؟ اينهم طرفش نروي. هيچکس هم نميتواند جلويت را بگيرد. تا حاال  

 .نه. تا حاال فکر نميکردم که حق انتخاب داشته باشم -

مطمئن باش که داري. همه ما حق انتخاب داريم. تنها مشکل ما اين است که راهي را که بايد انتخاب کنيم،  -
گاهي نميبينم. حتي من هم که در اين آشغالداني )البته به گفته لوکاس( به سر ميبرم، حق انتخاب دارم. هر وقت 

 .اين کار را نميکنم  ليميم بگيرم ميتوانم اينجا را ول کنم و بروم پي کارم. وکه تص

 چرا؟ -

چون آنها به من احتياج دارند. و من اين کار را دوست دارم. گاهي فکر ميکنم که نميتوانم اين جا را ول کنم و  -
بروم. ولي نکته اصلي همين است که ميتوانم ولي دلم نميخواهد. شايد تو هم تا حاال دلت نخواسته آن دنياي 

هنوز آمادگي اين کار را نداري. چون آنجا احساس  دپرزرق و برقت را ول کني. شايد هنوز هم دلت نميخواهد. شاي
امنيت بيشتري ميکني زيرا آنجا برايت آشناتر و خودماني تر است. آشنايي با هر چيزي و خودماني شدن با آن، 
خيلي ساده است. شايد فکر کني چيز مزخرف و گندي است ولي آسان است چون درباره اش شناخت داري. با تمام 

 .آشنايي  شسوراخ سنبه هاي
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حق با توست آل. ولي فکر ميکنم االن ديگر آمادگيدارم که آن نوع زندگي را ... آن دنيا را ... ول کنم. اين را هم  -
ميدانم که تا حاال آمادگي اش را نداشته ام. البته پذيرفتن اين موضوع يک خرده شرمنده ام ميکند. مثل اين 

 .را پشت سر بگذارم و بروم پي کارم ييزهاي مصنوعاست که با اين سن و سال مجبورم همه آن چ

مزخرف نگو کتزيا. اين کار خيلي طول ميکشد. به ات گفته بودم... شايد هم لوک به ات گفته باشد... که من  -
قبال در لس آنجلس بودم. در دنياي خودم... آن دنيا با اين آشغالداني که اينجا ميبيني، زمين تا آسمان فرق 

را ول کنم. ولي باالخره اين کار را در سي  نجاي سالگي در همان دنيا بودم و جگرش را نداشتم که آداشت. تا س
 .سالگي کردم و آمدم اينجا

 چند سالت است؟ -

 .سي و شش -

 «.ولي اصال به ات نمي آيد. جوان تربه نظر ميرسي»با تعجب گفت:  کتزيا

شايد سي وشش ساله به نظر نرسم، ولي خودم حس ميکنم سي و شش ساله ام. سنگيني اش را روي شانه هايم  -
 .حس ميکنم. همين روزهاست که يک روز از خواب پا شوم و احساس کنم هشتاد ساله ام

 .ميفهمم چه ميگويي آل -

 چي گفتي؟ -

 هيچي... راستي... فکر ميکني لوک حالش خوب باشد؟ -

نميخواست صحبتي از لوک به ميان آيد چون نميخواست اصل قضيه را به کتزيا بگويد. به همين دليل  لجاندروآ
خوب... راستش... نميدانم. ولي ميتوانم بگويم که همچنان سرپاست و »کمي اين پا و آن پا کرد و جواب داد: 

است. از کارهايش ميترسم. فکرميکنم هنوز هم پارس ميکند. کاري را که دلش بخواهد ميکند و مهم هم همين  
کارهايي که ميکند، عفو مشروط، ايمني، زندگي و همه چيزش را به خطر مي اندازد. ولي خودش انگار توي اين 

 « .باغها نيست. در عالم ديگري سير ميکند و اصال ترس مرس حاليش نيست

 .. اخالق عجيبي داردآره ... ميدانم... او اصال به فکر عفو مشروط و زندگي اش نيست -

 فکر نميکني باالخره با اين کارها باليي سر خودش بياورد يا يکي کلکش را بکند؟ -

 .وقتي اين سوال را ميپرسيد، به ياد جو موريسي بود و کامال نگران و پريشان به نظر ميرسيد کتزيا

که اگر لوک مشکلي داشته باشد، حتما   کتزيا... خاطر جمع باش»سعي کرد او را دلداري دهد. لذا گفت:  آلجاندرو
 «.به ما ميگويد

آره... ميگويد... ولي وقتي که کار از کار گذشته باشد. او اصال به فکر باليي که »با لحني تمسخر آميز گفت:  کتزيا
 «.ممکن است بر سرش بيايد نيست
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اخالقش اينجوري است ديگر.... کاريش درست است کتزيا.... او اصال به اين موضوع فکر نميکند. ولي.... خب...   -
 .نميتوان کرد

*** 

 «.خيلي خب... اينهم از مصاحبه. تمام شد»بعد از پايان مصاحبه با آلجاندرو گفت:  کتزيا

 ببينم... خراب نکرده ام که؟ -

نه... اتفاقا هم تو درست کار کردي و هم من متن مصاحبه را خوب از اب درآوردم. راستي... آل... ميشود شام  -
را با هم بخوريم؟ باالخره بعد از اينکه تمام امروز عصر مخت را کار گرفتم، بايد يک چيزي توي شکمت بريزي. هان؟ 

 موافقي؟

مان را تلف کرده باشيم. اگر با چاپ اين مقاله شهرتي به هم بزنم، اين چه حرفي است کتزيا... فکر نميکنم وقت -
خيلي چيزها عوض خواهد شد. حداقل اين است که جامعه مارا به عنوان مددکار به رسميت خواهد شناخت و 

 .مان است ناين خودش خيلي است. يکياز بزرگترين مشکالت ما هم همين گمنان بود

 .فکر ميکنم همين طور است -

 .شايد مصاحبه ات اين وضع را به نفع ما تغيير دهد -

 خدا کند. راستي... شام چي شد؟ مي آيي برويم شام بخوريم؟ -

باشد، برويم. اين نزديکيها يک چيزي گير مي آوريم و ميريزيم توي خندق بال. ولي اگر لوکاس بويي ببرد، پوست  -
 .ت را توي اين قسمت از شهر بگذارياز کله من ميکند. چون اصال خوشش نمي آيد که تو پاي

 .لوکاس غلط ميکند. بي خود نگران است. در اينجا هم مثل هر جاي ديگر هيچ اتفاقي براي من نمي افتد -

نه... اتفاقا درست فکر ميکند. حق با اوست کتزيا. موضوع آمدن به اينجا را اينقدر شوخي نگيرو اينجا منطقه  -
 .خيلي هم خطرناک استخوبي نيست. خطرناک است... 

خيلي خب... خيلي خب. پيام دريافت شد جناب سروان! خود لوک هم توي تلفن کلي برايم روضه خوانده است.  -
 .تو ديگر الزم نيست تکرارش کني. ضمنا لوک خودش از من خواست که امروز با يک ليموزين بيايم اينجا

 !ي و آمدي اينجا؟چي؟!... ليموزين؟!... تو هم يک ليموزين ورداشت -

 .نه خنگ خدا.... با مترو آمدم -

 ...اصال ميداني چيست کتزيا؟ -

 .نه ... نميدانم... بگو تا بدانم -

 اصال چطور است شام را برويم ويليج؟ -

 توي يک رستوران ايتاليايي؟ -
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نه بابا... گور پدر هر چه ايتاليايي است! هر غلطي لوک بکند که من نميکنم. او ممکن بود تو را به يک رستوران  -
 ايتاليايي ببرد ولي من رستوران اسپانيايي پيشنهاد ميکنم. جاي باحالي را هم سراغ دارم. موافقي؟

 !البد امشب بايد همبرگر يا هات داگ سق بزنيم؟ -

هم اينطور نيست. ميرويم و بوريتو ميخوريم. چطور است؟ نميداني يک مکزيکي چقدر دوست دارد  نه... اصال -
 !در اين شهر زندگي کند

 .خيلي خب... برويم ببينيم چه خوابي برايمان ديده اي -

 .پس بجنب -

*** 

خب... جاي باحالي »پرسيد:  هم به رستوران مورد نظر آلجاندرو رفتند و دستور شام دادند. ضمن خوردن آلجاندرو با
 «است، نه؟

اي... بدک نيست. به هر حال من هم از بس در رستوران هاي ايتاليايي »لب و لوچه اش را خم کرد و گفت:  کتزيا
 « .فتوچينه خورده ام، حوصله ام سر رفته بود. براي تنوع هم که شده، مي بايست غذاي جديدتري بخورم

ي بگويم ولي بين خودمان باشدها؟ صاحب اين زستوران سابقا دزد بوده، زنش هم راستي... کتزيا... يک چيز -
 يکي از آکله هاي مادريد بوده. حاال هر دو با هم اينجا را ميچرخانند. معجون جالبي است، نه؟

 .آره... جالب است -

 ...کتزيا -

 هان؟ -

ميداني... تو جفت مناسبيبراي لوک هستي. بهترين کسي هستي که او در اين اواخر داشته. ولي بيا و لطفي  -
 ....بکن

 !چه لطفي؟ -

ببين... لوک زندگي سختي دارد. هميشه در زندگي اش بر سر چيزهاي مورد عالقه اش ريسک کرده. کارش طوري  -
د و خب... مسلما در اين وسط بابت کارهايي که ميکند بايد بهايي است که مجبور است بازي را تا آخر ادامه ده

کالني بپردازي و اين از هر چيزي که فکرش را   يبپردازد. ولي اگر چيزي را از دست بدهد، تو هم مجبور ميشوي بها
 .بکني بدتر و سخت تر است

 .ميدانم آل... ميدانم -

منتظر  منیرا به خانه اش رساند. لوکاس در اتاق نش ایرو کتزبعد از رستوران خارج شدند و آلجاند ۀقیدق ستیب
 «!؟یآه... لوکاس! باالخره برگشت»بانگ زد:  یاو با خوشحال  دنیبا د اینشسته بود. کتز

 شود؟ یانگار باورت نم -
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ر و  ونیکه با نامزد من ا  ستیک  یکینره خر مکز نیخب... خب.. ا»زد و گفت:  یآلجاندرو لبخند  دنیسپس با د و
 «! رود؟یآن ور م

 .می... لوک... ما امروز مصاحبه را تمام کردیه -

ممکن است  یکه شما دو نفر به کدام جهنم دره ا  دی... خوب است. هر چه فکر کردم، به عقلم نرس؟یآه... راست -
 . جا عالفمنی. دو ساعت است که ادیرفته باش

 !؟یجد -

 .یهم جد یلیآره... خ -

 .میرفت جیلیدر و ییایرستوران خوب اسپان کی... لوک... من و آل امشب به یراست -

که من ممکن است   ی... تن لش... فکر نکردنمیکره خر باالخره تو را برد آن جا؟!... بب  نی!... ا؟یی گویآره... راست م -
 ! ام شود؟یحسود

 .است  یهم خوش گذشت. آلجاندرو هم همصحبت خوب یلیاتفاقًا خ -

 شناسم. یاست که من م  یآدم  نیآره... آره... بهتر»به آلجاندرو کرد و با لبخند گفت:  یزی آمنینگاه تحس لوکاس
 «؟یفنجان قهوه با ما بخور کی ی خواهی... آل... نمنمیبب

 .گریوقت د کی ی دهم! باشد برایافتخار را امشب به شما نم  نینه... ا -

... تو هم خرت و کاگویش می رویفردا صبح م ای... من و کتزید بکن. راست خواهیکه دلت م  یبه جهنم! هر غلط -
 .دخترک یلفتش نده ادیز گریرا جمع کن که فردا د تیپرت ها

... فردا؟... آه... لوک... کاگو؟یش» و گفت:  دیکش  یاز خوشحال  یادیفر د،یرا شن کاگویکه موضوع رفتن به ش  ایکتز
 «م؟ی مانی! چند وقت آن جا میتو چقدر خوب

 .می مانیآن جا م  یاگر دلت بخواهد، تا روز شکرگزار -

همه  نی توانم ایمن نم ،ی دانیسه هفته! آه... لوک... زده به سرت؟! خودت که بهتر م یعنی!... ؟یتا روز شکرگزار -
 کرده ام ها؟  ریگ  یهاالم را چه کنم؟ عحب بدبخت نی جا دور باشم. ستون مارتنیمدت از ا

  شود؟ی. مگر نمسیتابستان بنو یستونت را تو خوب... -

 خواهند یهمه شان فصل تابستان را م باً ی روند چون تقریشهر م نیاز ا  میآشناها و رفقا  ۀآخر فصل تابستان هم -
 .نخواهد ماند ی جا باقنی کس در اچیه گریدر خارج بگذرانند. د

 «؟ی خندیم یبه چ»: دیپرس ایزد و کتز یقهقهه ا لوکاس

 ؟یندازیراه ب کاگویش ی شد، توی جا برگزار منیرا که در ا یی هایمارت ی شود آن پارتینم«.  کسچیه» ۀبه کلم -

 . شودیخب... چرا... م -
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 ورکیویرا سر و سامان بدهم. بعدش به ن میهم زودتر از سه هفته توانستم کارها دی. شاندازیخب... پس راه ب -
 کیتو بعد از  یبمانم. ول کاگویش یهفته تو کیحداقل  دیحتمًا با م،یادن کارهاانجام د   یبرا ی. ولمی گردیبر م

 میایب مای توانم هر روز با هواپیتنگ شد، م تیبرا یلی. من هم اگر دلم خیبرگرد ی توانیهفته اگر الزم باشد م
 .کاگوی جا و بعد برگردم شنیا

 بهت بزنم و بعد برگردم؟ کاگویش یتو یسر کی شود هر روز یتنگ شد، م تی... من هم اگر دلم برانمیبب -

 گشت آمدم یبر م ورکیویکه داشت به ن  ییمای ام عوض شد و با هواپدهیعق  کهویکار نشد ندارد. امشب هم  -
. نندیما را با هم نب تیرفقا میو مواظب باش میکن  اطیآن قدر احت  ستیالزم ن  گری جا. قبالً که بهت گفته بودم... دنیا

 .ایسخت است کتز میاز تو واقعًا برا  یدور

 .و من دوستت دارم یهست یلوکاس... تو واقعًا آدم خوب -

 .رمی میم یبده بخورم چون دارم از گرسنگ یزیچ کیپس  -

 «. برمیرا م فمیخب... پس من هم تشر»گفت:   یهم با خوشحال آلجاندرو

 .یکی پدر و مادر مکزیخب... تو هم بزن به چاک ب یلیخ -

20 

 . زدیحرف م یتلفن ورکیویداشت با ادوارد در ن کاگویاز ش  ایساعت بود که کتز مین

 ا؟یکتز  ی گردیبر م یک -

که بهت   یهمان داستان یچون هنوز دارم رو ،یچه روز میبگو قاً ی توانم دقیاالن نم  یبعد. ول ۀهفت یتو دیشا -
 .است و ازش خوشم آمده  یهم شهر جالب کاگویش گر،ید ی کنم. از طرفیگفته بودم کار م

بود که  دواریآشنا شده. فقط ام  یبا کس کاگویدر ش ایکه حتمًا کتز  فتدیفکر ب نیحرف باعث شد ادوارد به ا نیا
هارپرز خواندم.  ۀمجل یتازه ات را تو ۀمقال»زود به خود آمد و گفت:  یباشد. ول یآدم با   ارزش  د،یجد یآشنا  نیا

 «.چاپ شود مزیتا یساند یۀبعد از تو در نشر ۀهفت ندکه قرار است چ  دمیشن مپسونیهم از س روزیبود. پر یعال

 نگفت کدام مقاله؟ مپسونی... ادوارد... سنمیبب -

اصالح بزهکاران جوان در هارلم...   تیبود راجع به مرکز ترب یکه مقاله ا  نی... مثل استین ادمیدرست  یچرا... ول -
 .نیا  هیشب یزیچ ای

 .نوشته بودم ورکیویمقاله را قبل از ترک ن نی. ادمیآهان... فهم -

 .نگه دار مینسخه از مجله اش را برا کیچاپ شد،  یوقت

 ... حالت خوب است؟ای... کتزیراست -

 ینی بیت م. آن وقت خودمی خوریروز ناهار را با هم م کیبرگشتم،  یبعد وقت ۀآره ادوارد... حالم خوب است. هفت -
 م؟یاالن قرارش را در الکوت باسک بگذار  نیکه از هم  یو حالم کامالً خوب است. موافق می گویکه راست م
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 .باشد، موافقم. مواظب خودت باش. فعالً خداحافظ ،یهست ی... تو چه دختر مهربانایآه... کتز -

 .خدانگهدار ادوارد -

 یک  اروی نی... انمیبب»را گذاشت. لوکاس که مشغول خواندن روزنامه بود، سرش را بلند کرد . گفت:  یگوش  ایکتز
 «بود؟

 .ادوارد بود -

 .یبعد بهش بده ۀزودتر از هفت یروز یقول ناهار را برا ی توانستیم -

 ورک؟یویبرگردم ن ییاست که بگو  نی... منظورت انمیبب -

 کردم که بهتر است فردا ینه احمق جان. االن داشتم فکر م»بودند. لوکاس جواب داد:  کاگویروز بود که در ش ده
را  میبروم و کارها نگتنی توانم به واشیو هم من م یبرس تیبه کارها ی توانی. آن وقت تو هم مورکیوین میبرگرد

کنفرانس   یتعداد یبزنم و تو یبه چند نفر سر دی مانم چون بایتا آخر هفته هم آن جا م باً یکنم. تقر  ستیراست و ر
مرا دوست دارد! آن وقت فکر  یلیخ نگتنیهم داشته باشم. انگار واش یسخنران کیمحرمانه شرکت کنم. قرار است 

 «.میاستراحت کن  ورکیوین یتو ی کنم بتوانم دو سه هفته ایم

 و حوصله ات ی جا بمانکیدر  ی توانیهمه مدت م نیکه ا  یمطمئن -

 !نرود؟ سر

 .کنم  یام را م  یخب ... سع -

 ...لوک؟ -

 ه؟یچ -

 بکنم؟ دیهاالم چکار با نیمن با ستون مارت -

در روزنامه  یهمچون ستون کی نکهیبا خودت است. ا مشیدلت خواست بکن. تصم یدانم. هر کار یمن چه م -
 کند؟  یداشته خوشحالت م

 .دهد یمبه ام دست ن یچندان احساس خوشحال هایتازگ ی. ولیگاه -

 نیکنم ا  یم هیتوص ،یآن را به خاطر من کنار بگذار  یخواهیکنار. اما اگر م  شیکه بگذار  دهیوقتش رس دیپس شا -
 یآنچنان  یها یمرتبًا به پارت ورکیوین یخواهد تو یانجام بده.اگر دلت م  خواهدیکه دلت م  ی. هر کاریکار را نکن

 .فراموش نکن چوقتیرا ه نی. ایباش شتهشغلت را هم دا یهوا دی. باالخره بایباز هم مختار ،یبرو

و بعد نظرم را به  رمیگ  یام را از سر م  یعاد  یمن کارها ورک،یوین میبرگرد یشود. وقت یتا هفته بعد چه م نمیبب -
 . خب؟میگو  یات م

 .ستین یباشد. مسئله ا -
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*** 

شرکت کرد. دور و برش را  زهایچ نجوریو از ا نامهشینما کیو افتتاح  یظرف چهار روز بعد، در چند پارت ایکتز
 یخورد. ول یهاالم م نیکه به درد ستوه مارت  ییزهای... همان چگرانیدرباره د یعاتیفرا گرفته بود... شا عاتیشا

 .نداشت ایکتز  یبرا یجلوه ا گرید نهایا

 .خورد یبه هم م یمصنوع یها یمسخره و پارت یشهاینما نیدارد حالم از ا گریلوک ... د -

 ؟یانگار خسته شده ا -

 .خسته شده ام هایباز یمصنوع نیآره ... خسته شده ام ... از همه ا -

 .در مجلس کمک به کودکان معلول هم شرکت کرد یحت ایکتز

هم  نیا  یرفت و در آنجا غش کرد. ول ییخورده بود، به دستشو یضمن جلسه بعد از آنکه مشروب فراوان یفانیت
 رنیو هال نایبود که مار نیبتواند در ستونش بگنجاند. تنها خبر به درد بخور ، ا اینبود که کتز یچندان جالب خبر

 باشد؟ تهتوانست داش یم یتیخبر چه اهم نیا  یقصد ازدواج داشتند. ول

 .یا  دهیکش  یآخر هفته چه نقشه ا  ی... لوک ... برا یه -

 .بخوابد ردیبگ خواستیبرود. فقط دلش م ییاصالً حالش را نداشت جا  ایکتز

 «شام دعوتش کنم؟ یخواهد برا ی. دلت منمیبروم آل را بب دی. شایچیه»جواب داد:  لوکاس

 یخودش تنوع یکنم. باالخره برا  یدرست م نجایهم یزیچ کیمن هم  د،یبرگرد ی. تا دو نفرستیخب ... بد ن -
 ؟یفهم ینشده بودم. منظورم را م ینجوریا  وقتچیحوصله ام سر رفته لوک. قبالً ه یلیاست. خ

 .میریم یم یبه امان خوش بگذرد وگرنه از کسالت روح شتریتا ب میکن  جادیا  یتنوع دیفهمم. با یآره. م -

 .میخوشبخت یلیخ یلی. خمیخوشبخت یلیلوک... ما خ میرا به ات بگو یزیچ کی -

 .می. خوشبختزمیآره عز»زد و گفت:  یلوک لبخند -

*** 

بزرگ  سندهیهاالم نو نیمحترم... خوشحالم به اطالعتان برسانم الساعه مات انیخب ... آقا»برخاست و گفت:  ایکتز
 «.میبنوش یدارم نوشابه ا لیمناسبت، م نیرا وداع گفت! به هم یمعاصر دارفان یو توانا

 !! انگار زده به سرش؟د؟یگو  یختره چه مد نی... مرد ... ا یه»متعجب رو به لوک کرد و گفت:  یبا چشمان آلجاندرو

 .دیشن یم ایموضوع را از کتز نیبار بود که ا نی. اولدیرس یهم مبهوت به نظر م لوکاس

 ؟ییگو  یم یکنم منظورت ... جد  ی... فکر م ای... کتز نمیبب -

هاالم، آن را کنار گذاشتم. امروز  نی. من بعد از هفت سال نوشتن ستون مارتمیگو  یم یجانز. جد یبله جناب آقا -
 .کار را کردم  نیا
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 «چه گفت؟ رتیخب ... سردب»: دیبهت زده پرس لوکاس

مراحلش را خودش انجام دهد. دست  هیدادم و قرار است بق مپسونیهنوز خبر ندارند. تازه امروز خبرش را به س -
 .شوند یهم فردا خبردار م هیاندرکاران قض

 ؟یکار را بکن  نیا  یهخوا یکه م  یمطمئن -

 ینم گریمزخرفات ندارم. د نینوشتن ا یبرا یوقت گریمطمئن نبوده ام. د یزیاز چ  نقدریام ا  یدر زندگ چوقتیه -
 .وقتم را تلف کنم یفیخواهم با سر هم کردن چنان اراج

 نمی... بب یه»گفت:   ایبا هم ردوبدل کردند و کتز یقرار گرفته باشند نگاه ریآنکه تحت تأث  یو لوکاس ب آلجاندرو
 «.شدم دی. پاک ازتان ناامدیستین یشنوندگان خوب یهمچو خبر مهم کی ندنیش ی... انگار شما دو تا برا

 یفسقل یآها»خنده اش را سر داد و گفت:  کیزد. لوکاس جانز هم طبق معمول شل یطبق معمول لبخند آلجاندرو
 «؟یرا به خاطر من کرده ا نکاریکه نکند ا  دیرسبه فکرم  کهوی. یخبرت شوکه کرد نی... مارا با ا

خواهد به خاطر نوشتن مقاالت  یبودکه خودم گرفتم... به خاطر خودم. دلم نم یمینه. نه ... در واقع، تصم -
 .بروم یو مصنوع یآبک  یها یعمرم را مرتبًا به آن پارت  هیهاالم مجبور باشم بق نیمارت

 ؟یبه ادوارد خبر داده ا -

 .خبر را به اتان داده ام نیکه ا  دیهست یکسان  نیاول  مپسونیزنم. شما دو نفر و س ینه. فردا به اش زنگ م -

تکان دهنده  مانیچون واقعًا برا میکه واکنش مورد نظرت را همان موقع نشان نداد  ایخواهم کتز یمعذرت م -
 !هاالم مرحوم نیفوت مارت یخورم به سالمت یبود. پس م

 «.امرزدشیخدا ب»گفت:   آلجاندرو

 «.نیآم»هم گفت:  ایکتز

*** 

را نداشتم. دلم  یفیوقت نوشتن چنان اراج گریکرده ام. واقعًا د  یرا هم راض مپسونینه ادوارد. من مطمئنم س -
 .اورمیرو ب یتر یجد یخواهد به کارها یم

... همه به اش عادت کرده بودند.  یعنی... ی. تو هم به آن عادت کرده بودایبود کتز یجالب زیآن ستون چ  یول -
 ؟یرا کرده ا تیخوب فکرها

 شداریخنده دار و ن یزهایخواهد دلقک باشم و فقط چ یآره. ماههاست که درباره اش فکر کرده ام. دلم نم -
 نیادوارد. ا  دید یخواه ندهیپرداز. در آ عهیاحمق شا  کیهم هستم! نه  یخوب سندهیام. نو  سندهی. من نوسمیبنو

 .رمیتوانستم بگ یبود که م یمیتصم نیبهتر

 .ها یکن  یام م  یباز هم عصب ی... دار ایکتز -

 !ادوارد؟  یشو یم یعصب  یواسه چ -
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دانم  یخاطر باشد که نم نیشدنم به ا یعصب  دی. شایام کن  یخواهد عصب یدلت م نقدریدانستم چرا ا یم یکاشک -
 .گذرد  یکله کوچکت چه م  یتو

 .یکن  یغرغر م  یزیراجع به هر چ یچون دار یشو یم ریپ یادوارد... انگار دار -

 ؟یا  دهیکش  یچه نقشه ا یواسه روز شکرگزار -

 .خواهم بزنم به چاک یم -

 یخواهم ول ی. معذرت میبرو یخواه یکنم ازت بپرسم کجا م  یجرئت نم یخب ... حت یلی... خایخب کتز یلیخ -
 .ماند یخواه یبچه باق کی شهیتو هم کنمیفکر م

نگران  یخودیو پوچ ب چیبه خاطر ه شهیبمانم، باز هم دوستت دارم ادوارد. و تو هم هم یاگر بچه هم باق  یحت -
 .شود. فعالً هم خداحافظ یم

 .... مواظب خودت باشایخداحافظ کتز -

قدم بزند.  یدارد که کم اجیآرامش اعصابش احت  یکرد برا  یبا خود فکر کرد. حس م یگوش را گذاشت و کم  ایکتز
 .آمد  رونیشد. برخاست و از خانه ب یم دایو گرفته بود. سروکله زمستان کم کم داشت پ یماه نوامبر و هوا ابر

 نیبه نام مارت ینیرا از دوشش برداشته اند... وزنه سنگ ینیپارک رفت و در آنجا ناگهان احساس کرد بار سنگ به
آمد،   یکه م  یتحمل وزن آن را ندارند. با وجود سوز سرد گرید شیکرد شانه ها  یاواخر حس م  نیه اهاالم... ک
 یرا که دور و برش م ییکرد که آدمها  یم سکرد. حاال ح  یبود از گزند سرما حفظش م دهیکه پوش  یلباس گرم

 .که باشند... در هر جا که باشند  یکرد همه آدمها را دوست دارد... به هر رنگ  یدوست دارد. احساس م شتریب ند،یب

آن   دیرفت. سپس د یراه م ابانیافتاد که در گوشه خ  یزد، ناگهان چشمش به زن یلبخند بر لب قدم م همچنانکه
 .افتاد  نیرود، شروع به قدم زدن کرد و ناگهان بر زم یزن انگار که در خواب راه م

از آن زن   ای... همه آنچه که کتزکدستی ییبود... طال ییطال شیبه تن داشت و موها یزن پالتو پوست مشک آن
 .بود نیهم ند،یتوانست بب

پس  ایداد، کم کم از آنجا دور شد. کتز یلب فحش م ریکه ز  یصحنه بود. و در حال نیهم شاهد ا ریپ یچیگار  کی
را به آن زن برساند و  تا خود دیدرآمد و دو انیبه غل ایدرکتز ی. ناگهان حس نوعدوستندیتوانست بب یکله زن را م

نشده بود که آن زن بلند شد و تلوتلو خورد و دوباره  کیانجام دهد. هنوز کامالً نزد  شیخواهد، برا یم یاگر کمک
 .افتاد. معلوم بود مست است  نیبر زم

 .بود یفانیناگهان خشکش زد. آن زن ت یسر زن رساند و دوال شد تا ارائه کمک کند ول یخود را باال ایکتز

 «!؟یفانیت»و گفت:  دیکش  شیبه موها یکنارش زانو زد. دست  ایکتز

 «.ای! ... منم ... کتزیفی! ... ت؟یفانیت»تکرار کرد:  اینبود. کتز ایدن نینداد. انگاردر ا یزن جواب یول

 «کو؟  نانی... پس عمو ک ا؟ی... کتز ییآه ... تو»مستانه گفت:  یبا لحن یفانیت
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نام  ایبود. سالها بود که کتز ایپدر کتز نان،یاز عمو ک  یفانیدست داد. منظور ت ایبه کتز فیتوص رقابلیغ  یحالت
 .بود دهینشن یفیپدرش را به آن صورت از ت

 ؟یا  دهی... صدمه دیفی... تیفیت -

 صدمه؟ -

 ن؟یزم یخورد و افتاد چیپ تی... انگار پا ت؟یپا -

 !کنم  یحرکت نم ادهیپ یپا چوقتی... آه... نه... نه... من ه م؟یپا -

 دیمروار یبه تن و گردنبند یدیساتن سف راهنیبنفش و پ یرا تکاند. دامن شیسپس از جا برخاست. لباسها یفانیت
با خود فکر  ایدر پارک اصالً مناسب نبود. کتز یرو ادهیپ یو برا یچنان روز ابر یبود که برا یبه گردن داشت. لباس

 «؟یرو یم یکجا دار»: دیدر خانه اش نبوده. از او پرس شبیاصالً د  دیشا یفانیکرد که ت

 .شام خانه لمباردها دعوت دارم -

 !دعوت نامه را هم سوزانده بود ینرفته بود، حت یآنجا بوده. خودش دعوت شده بود ول  شبیکه د  دیفهم ایکتز

 .پاشو. پاشو ببرمت به خانه ات -

 به خانه ام؟ -

 .آره -

 !نه. نه. مرا آنجا نبر -

... یفیت ااهللی»در همان حال گفت:  یافتاد ول  هیهم به گر ایکرد. کتز  هیرو نشست و شروع به گر ادهیپ یرو سپس
 «.میپاشو... پاشو برو

 .ایکنم... کتز  ی... خواهش مای... من ... اوه... خدا اینه ... نه... کتز -

شد که از آن  یتاکس کیرو بلند کرد. در همان موقع متوجه  ادهیگفرش پسن یرا از رو یفانیدوال شد و ت ایکتز
... پاشو... یفیخب ت یلیخ»در همان حال گفت:  اینگه داشت و کتز یگذشت. دست بلند کرد. تاکس  یحدود م

 «.خانه من میرو یم

 .ستی... من ... من حالم خوب نایکتز -

 .. برو باالیفیهم خوب است ت یلینه... حالت خ -

به راه افتاد.  یهل داد و خودش هم سوار شد. آدرس خانه اش را داد و تاکس یرا به زور به درون تاکس یفانیت
 .را همراه ندارد فشیک  یفانیتازه آنوقت بود که متوجه شد ت

 ...؟یفیت -

 هان؟ -
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 هم همراهت بود؟ فی... کنمیبب -

 ؟یکه چ -

 ؟یهمراه نداشت یفیاصالً ک  ایهمراهت بود فتیک  میگو  یم -

 ؟ی... خب که چفم؟یک -

... دیشیاند  یم یفیهم به فکر فرو رفت. به سرنوشت ت ای. کتزدهیچشمانش بسته شد. انگار سالهاست خواب سپس
 ...... و نداشتن همصحبت دلسوز ییها... و تنها یبود... به سخت دهیکه کش  ییبه زجرها

معلوم بود «. زدم... تمام... شب یقدم م»رشته افکارش را از هم گسست:  یفانیت دهیبر دهیمستانه و بر یصدا
 .لمباردها، به خانه اش نرفته بوده یکه بعد از خروج از مهمان

 یی. لذا به صدادیببرد و افتضاح به بار آ هیاز قض  ییبو یکرد آرام حرف بزند که مبادا راننده تاکس  یم یسع ایکتز
 «؟یکه کجا برو  یزد یقدم م»: دیآرام پرس

 .دمیخواب سایزدم... در کل ی... تمام شب... قدم مسایبه کل -

رابه خانه اش برد و او را  یفانیهرطور بود ت ایشان ردوبدل نشد. کتز انیم یسخن ایبه آپارتمان کتز دنیتا رس گرید
 «کو؟  نانیپس عمو ک»: دیپرس یو م ستینگر یهم دائمًا دور و بر خود را م یفانیدر بستر خودش خواباند و ت

 ی... چرا نمیفیت رونیرفته ب»به ستوه آمده بود جواب داد:  یفانیت کنواختیو لحن  یکه از سوال تکرار  ایکتز
 یو بعدًا به خانه برم یینجایکه ا  میگو  یزنم و م یبخواب... من هم به خانه تان زنگ م ری... بگ؟یبخواب یریگ

 «.یگرد

 !نه... به اشان بگو...بگو... به اش بگو برود به جهنم -

هم به او زل زده بود.  یفانی. تستینگر یفانیبرگشت و به ت ردیقبل از آنکه شماره بگ یتلفن رفت ول یبه سو ایکتز
 «م؟یبه اشان بگو هیقض نیدر مورد ا یزیچ»گفت:   ایکتز

 ...نه ... طالق -

 ل؟یب -

 .ت مثبت تکان دادسرش را به عالم یفانیت

 طالق کرده؟ یتقاضا لیب -

دائم الخمر  کیلمباردها... به من پرخاش کرد و مرا  یتلفن کرد... بعد از مهمان شبی... او دنینه... مادر بنجام -
 ...را وادارکند لیرا... ب لی... و بردیدارد بچه ها را ازمن بگ الی. بچه ها... او خدی... نامیالکل  کی... 

 را وادار کند که تو را طالق دهد؟ لیب -

 .آره -
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 .است  یمرد بالغ لیکند. ب  یکار  نیرا وادار به چن لیتواند ب یاو نم  یول -

موضوع ... وابسته است...  نیاش ... به ا  یدارد... همه زندگ نیبه مادر بنجام یادینه...نه... اعتماد... اعتقاد ز -
 .دهد یطالقم م لیتواند... ب یم نیو بچه ها...بچه ها... مادر بنجام

 .یدهد. او دوستت دارد. تو زنش هست ی... نه. طالقت نمیفینه ت -

 .هم مادر اوست نیمادر بنجام -

 .ندارد طالقت بدهد الی. او خیفیت ندازی... عقلت را بکار ب؟یکه چ -

دو  یکیاست که در هر قرن فقط   یرینظ یب یها طهیاز آن سل  نیدانست که مادر بنجام یهم م ایخود کتز یول
 «شود؟ یبچه ها چه م فیپس تکل»: دیکنند. لذا پرس  یم دایمشابه پ

... ایکند... آه... خدا  یدارد... از بچه ها... سرپرست الی... او ... آنها ... خودشان... او خودش... خنیمادر بنجام -
 .را به خدا... کمکم ...کن... تو ایمن... کتز ی... در بروکسل ... آه... خدالیحاال ب

 .شد ریخروشان از چشمانش سراز یلیاشک چون س  اریاخت  یچنان غمزده شد که ب یفانیت یکسیو ب ییاز تنها  ایکتز

 ...چرا؟؟یفانیچرا ت ؟یچرا تا خرخره مشروب خورده ا گریخراب است، پس د نقدریات ا  یاگر وضع خانوادگ -

داد و در همان حال هر دو به  یرا محکم گرفت و او را به شدت تکان م یفانیت یشانه ها ت،یاز فرط عصبان  سپس
 .ستندیگر  یم یسخت

... مرا ببخش... متأسفم. من یفیآه... ت»شرمنده شد و گفت:  یفانیناگهان به خود آمد و از رفتار خود با ت ایکتز
 .هستم یارزش  یو ب خودیب یلیشده ام. من آدم خ گرانید یباعث ناراحت شهیهم

به تو گفته دلم سوخت. بابت  ییزهایچنان چ نیمادر بنجام نکهی. از ایستین نهایاز ا  چکدامی... نه... تو هیفینه ت -
 نیهم متأسفم... ا تیبچه ها

 ؟یچکار کن یدار الیدهد. حاال خ یلجن و کثافت م ی... بووضع

 .باال انداخت یتفاوت یرا با ب شینداد و فقط شانه ها یجواب یفانیت

 ؟یریرا بگ شانیجلو یتوان ینم-

 .عوض شود  یبه کل کشبهی یفانیت نکهیاست، مگر ا  یسؤال منف نیدانستند جواب ا یهر دو م-

 .یترک کن دیشا ،یبرو کینیکل  کیچطور است به -

 یرفتن نیاز ب  چوقتیکرده که ه  دایبچه ها پ یرو یمرخص شوم، او چنان نفوذ کینیکه از کل  یآنوقت موقع-
 .... روحم را خرد کرد... قلبم را شکست... من... مناینخواهد بود. او مرا خرد کرد کتز

 .یخرده بخواب کیو  یبهتر است دراز بکش-

 ؟یبعدش چ-
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 .گردانم به خانه  یبخور... آنوقت برت م یزیچ کی... ریبعدش دوش بگ-

 و آنوقت؟-

پنجره رفت  یتخت برخاست و آرام آرام به سو یاز رو  یفانیتوانست بدهد. ت ینم گریسؤال را د نیجواب ا ایکتز
 « .به خانه بروم دهیکنم حاال وقتش رس  یفکر م» و گفت: 

 ادیاو را به   شهیهم یفانی. تدیترس یم یفانیهرچه زودتر خانه اش را ترک کند. از ت یفانیخواست ت یدلش م ایکتز
 !انداخت  یمادرش م

 برسانمت خانه؟خواهد  یدلت م-

 .نمتیب یبروم. بعد م ییتنها دینه. با-

نفس  ایاز آپارتمان، کتز  یفانی. با خروج تدیآسانسور به گوش رس  یبعد، صدا یرفت. لحظه ا رونیاز آپارتمان ب  و
 .دوشش برداشته شد یاز رو  ینیسنگ ۀانگار وزن  د،یکش  یراحت

. ناگهان در همان حال به فکر مادرش... مادر دیشیاند  یم یفانی. به تستینگر رونیو به ب ستادیکنار پنجره ا  ایکتز
 .متنفر است شانیحال از هر دو نیو مادرش عالقه دارد و در ع یفانیکرد که به ت  یخودش... افتاد. احساس م

و  ردیاست که دوش بگ  نیسردرد کشنده، ا نیاز ا  ییکرد که تنها راه رها  یکرد. احساس م  یبه شدت درد م سرش
 .بهتر شده یشد، حس کرد حالش کم داریکار را کرد و بعد از آنکه ب  نیبخوابد. هم

زد و  یلوک نگاهش به او افتاد، لبخند نکهینشسته. هم منیلوکاس در اتاق نش دیآمد و د  رونیاتاق خوابش ب  از
 یداشت الیخ ؟یکرد  یکنم. چکار م  دارتیب امدی. دلم نیآمدم، خواب بود  یقشنگ! وقت انیسالم... ماد» گفت: 

 « ؟یتمام روز را بخواب

 .عمرم بود  یروزها نیاز بدتر  یکیآه... لوک... امروز -

 مربوط به شغلت بود؟-

خواهم  یکنم. م  یاحساس سرما م  یلیمن که خ ؟یخور یم یزی... چنمیاز دوستانم بود. بب  یکینه. مربوط به -
 ؟یخور یدرست کنم. تو هم م یچا

ندارد که سردت است. پنجره ها را  یتعجب» زد و گفت:  زیتمسخرآم یپنجره انداخت. لبخند یبه سو ینگاه لوک
 « !! واقعًا که عقلت گرد است؟ینال یو آنوقت از سرما م یباز کرده ا

خورده و در  یفانیکه ت  یمشروب دیشد یپنجره ها را باز کرده بود تا بو ،یفانیآمد که بعد از رفتن ت  ادشی ایکتز
 .بود، برطرف شود دهیچیآپارتمان پ

 « .قهوه درست کن میخورم. برا ینم ینه... چا» : دیلوکاس را شن یهمان لحظه صدا در

آن روز صبح افتاده بود. انگار   ۀدرست کردن قهوه به طرف آشپزخانه راه افتاد. کنار در آشپزخانه روزنام یبرا ایکتز
 .بود و بعد از خواندنش در همانجا انداخته بودو آورده  دهیلوکاس آن را خر
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دخترک » خاص گفت:  یگذرا به روزنامه انداخت و سپس عازم آشپزخانه شد، با لحن  ینگاه ایکتز  دید یوقت لوکاس
 « !چارهیب

 ؟یبا من ؟یچ-

 .میگو  ینه... ان زنک را م-

 کدام زن؟-

 دیشا نیانگار جزو پول و پله دارها بوده. نگاه کن بب  اول روزنامه انداخته اند.  ۀهمان که عکسش را در صفح-
 .شیبشناس

اول افتاد، اتاق دور سرش   ۀنگاهش به عکس صفح نکهیروزنامه را برداشت و باز کرد و هم یبا کنجکاو ایکتز
 .جگرخراش بود یکه توانست بکند، سردادن ناله ا  ی. تنها کاردیچرخ

 یرا نم ییکه چشمانش جا  یدر حال ای. کتزفتدیب نیتا نگذارد بر زم دیدو شیو به سو دیاز جا پر  یبا نگران لوکاس
 « .... نه... لوکاس... کمکم کنایاوست... نه... خدا  نیآه... آه... نه... ا» : دینال د،ید

ساعت دو  نیبنجام یفانیخانم ت» نوشته بودند:  رشیچاپ شده بود و ز نیبنجام یفانیاول، عکس ت  ۀصفح در
 « .پرت کرد و جابه جا کشته شد رونیآپارتمانش به ب  ۀامروز خود را از پنجر بعدازظهر  
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 یخواه یم» شرکت کند. لوکاس به او گفت:  یفانیت ۀجناز  عییخواست در تش یبود و م دهیپوش اهیسرتا پا س ایکتز
 « م؟یایباهات ب

 .نه، متشکرم لوک. تنها باشم بهتر است-

 ؟یمطمئن-

 .آره-

 برگرد به خانه. خب؟ ،یآن محفل را تحمل کن  یتوان ینم یدیخب. پس اگر د یلیخ-

 .کنم  یم شیکار  کی-

افتم   یاالن همراهت راه م  نیبه خانه. وگرنه هم یبرگرد دیجواب نشد. اگر اوضاع قابل تحمل نبود، با نینه... ا-
 .میآ  یو م

 !یینجایتو ا نکهیآه... لوک...چقدر خوشحالم از ا-

 .یبرگرد یزود ،یتحمل کن ی. حاال به من قول بده که اگر نتوانستایخوشحالم کتزمن هم -

 .خب... باشد یلیخ-

 .راحت شد المی... حاال خنیآفر-



 

 
188 

ام. حالم هم   یخود نگران من نباشد. من آدم بزرگ و بالغ ی. ضمنا گفتم که بنمشیب یبه ادوارد گفتم که آنجا م ـ
 .و آقا باالسر ندارمهم به للـه  یاجیخوب است و احت

 .یرس یوگرنه به موقع نم یفتیخب... حاال حرض نخور. بهتر است راه ب یلیخب... خ یلیخ ـ

 .باشد پس من رفتم. خداحافظ ـ

 .خداحافظ ـ

 یاشاره ا  ایکتز  دنیبود و با د ستادهیدر ا کیکنار   یاز چند ساعت قبل شلوغ شده بود. ادوارد در گوشه ا  سایکل
 .هم به او ملحق شد ایبه او کرد. کتز

 «.ایکتز  یقشنگ شده ا یلیخ»مانست گفت:  یبه نجوا م شتریکه ب  ییبا صدا ادوارد

همراه با دو  یفانیشهر ت لیو ب نی. مادر بنجامستیجواب فقط لبخند زد و بعد به اطرافش نگر یبه جا ایکتز
 دنیبا د ایرا به خود گرفته بودند. کتز زگاریو پره یمتق یآدم ها  ی افهیو ق ستادهیجلو ا فیفرزندش در رد

سگ قاتل! تو  ریپ یقاتل!... ا»بزند:  ادیخواهد جلو برود و بر سر او فر یحس کرد که دلش م یفانیمادرشوهر ت
 «...تا باالخره مرد... تو یکرد  دشیبا مسئله طالق و گرفتن بچه ها تهد نقدری. ایاو را کشت

و هالپرن  نایآن طرفتر مار  یاست. کم  ستادهیجلوتر ا فیکه سه رد  دیرا د یتنیبه اطراف انداخت و و یگرید نگاه
. باالخره به هم دیدرخش یم یآنجا، آشکارا چهره شان از خوشحال  یسوگوارانه  یفضا رغمیقرار گرفته بوند و عل

 .ازدواج کنند  چیدر پام ب دید در سال جد. قرار بودبو شانیرو شیروشن و سعادتبار در پ یا  ندهیبودند و آ دهیرس

تواند آن مراسم را  ینم نیاز ا  شیمادرش افتاد و حس کرد که ب یجنازه  عییمراسم تش ادیاراده به   یب تایکنز
 ی. ولدیقابل تحمل د ریخود غ یرا برا طیمح ان،یل یجنازه  عییبا به خاطر آوردن مراسم تش زیتحمل کند. ادوارد ن

 .ندیغمناک را ترک گو  طیتوانستند آن مح یبود و آن دو م دهیخوشبختانه مراسم به آخر رس

و به آسمان  دیکش  قیعم  ینفس د،یآزاد رس  یبه هوا یوقت ایخارج شدند. کتز سایرا گرفت و از کل ایدست کتز ادوارد
 یو خاکسترم را در رودخانه  دیخواهد مرا بسوزان یمن مردم، دلم م یادوارد... وقت»انداخت و گفت:   ینگاه

 «.شوم یممنون م یلیخ د،یکار را بکن  نی. اگر ادیزیهودسن بر

و من زنده  یتوانم در ذهنم مجسم کنم که تو مرده باش ینباشم چون اصال نم ایدن نیآن موقع در ا  دوارمیام  ـ
 م؟یبه قبرستان بزن یخواهد سر ی... دلت مای... کتزنمیباشم. بب

 .برو ،یبرو یخواه ینه... طاقتش را ندارم. اگر م ـ

فهمم... برو و مواظب  یخب... م یلیخ»زد و گفت:  یلبخند محزون ایبه عالمت مثبت تکان داد و کتز یسر ادوارد
 «.خودت باش. خداحافظ

 یو به سوادوارد تکان داد و رفت. ادوارد هم اشک از چشم سترد   یبرا یشد. دست یتاکس کیسپس سوار  ایکتز
 .گورستان روان شد

***** 



 

 
189 

 «خب... مراسم چطور بود؟»: دیاو پرس  دنیدم کرده و منتظرش بود و با د یبه خانه برگشت، لوک چا ایکتز  یوقت

بچه ها را به  نکهیهم انگار از ا یفانیمادرشوهر ت یداد. حت یمرگ م یبو زیدردآور. همه چ یلیوحشتناک... خ ـ
 .بود مانیآنجا آورده بود پش

غذا   مانیبرا مییرستوران و بگو کیبه  میزنگ بزن یده یم حیترج نکهیا  ای رونیب میشام برو یخواهد برا یدلت م ـ
 اورند؟یب

 ...یه»: یباال انداخت و لوک پرس یشانه ا یتفاوت یبا ب ایکتز

 «...گذاشته؟ به ات گفته بودم که  تیرو یبد ریمراسم تأث نیا  یعنی ست؟ی.. موضوع چیفسقل

گرفته باشد...   یگرید یهم حالم از جا دیمراسم حالم را گرفت. شا میبه هر حال ا یدانم. ول یدانم لوک... م یم-
چند  نیهم غم و درد ا دیحال افتاده باشم. شا نیافراد حاضر در مراسم به ا  دنیبا د دیدانم. شا یخالصه... نم

که بر   ییشود. فقط از بال یمطمئنم که حالم خوب م یولدانم.  یکرده... در هر حال... نم  ینجوریوقته حالم را ا
 .سوزدیآمد دلم م  یفانیمد. دلم سر ت

 ات نشده؟  یناراحت نیباعث ا یگرید زیکه چ  یمطمئن-

شده...  جادیام ا  یدر زندگ یادیز راتییاوخر تغ  نیکه در ا  یدان یخودت م ستیمهم ن یدانم. ول یگفتم که... نم-
و  دیایبوجود ب راتییتغ نیا  یروز ستیبا ی. بالخره مزهایچ نجوریهاالم... و از ا نیاز ستون مارت  دنیدست کش

 .ستیرات عمده... آسان نیی... بخصوص تغراتییکه هماهنگ شدن با تغ  یدان یخودت هم م

 ات شده باشم؟  یممکن است من باعث ناراحت ایکتز  نمیبب-

 ؟یزن یاست که م  یچه حرف نیاآه... لوک...  -

 ؟یمطمئن-

 !صد در صد-

 ؟ینارحت ینیب یهاالم را نم نیستون مارت گرید نکهی... نکند به خاطر انمیبب-

 یم رییکه آدم به اشان عادت کرده تغ  ییزهایچ یبابت خوشحالم. واقعا خوشحالم. وقت نینه. برعکس.... از ا-
 منیکنم من هم دچار ه  یدهد. فکر م یبه آدم دست م یاست. احساس ناامن  بیآدم عج  یخرده برا هیکنند، 

 .احساس شده ام

 .حق با تو باشد دیخب... شا-

 «.میرا به ات بگو یزیچ دی... باایکتز»سکوت برقرار شد تا بالخره لوکاس گفت:  یمدت

 !؟یچه پس انداخته او ده پانزده تا ب یزن گرفته ا یواشکیکه   ییبگو یخواه یرا؟البد م زیچه چ-

 .است  یگرید زی. چستی... مسئله زن و بچه نینه فسقل-
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 .اش را حدس بزنم  هیاولش را بگو تا خودم بق-

 کراستی دیکنم با  یاست که فکر م  نیو از کجا شروع کنم، ا یدانم چه جور یکنم، نم  یراستش... هرچه فکر م-
. موضوع ندازمیب ریگفتنش را به تأخ  دینبا گری... دیعنی. میبدان که مجبورم به ات بگو یبروم سراغ اصل مطلب. ول

 .ندخواهد عفو مشروط مرا باطل ک یعفو مشروط م  ئتیاست که ه  نیا

را. بعد فکر کرد  یکی نیکرد جز ا  یرا م یزی. فکر هر چختیناگهان حس کرد که سقف اتاق بر سرش فرو ر ایکتز
 «؟یچ»بانگ زد: و لذا  دهیشن یعوض

 ندیگو  یعفو مشروط مرا احضار کرده تا در دادگاه حاضر شوم و رسما عفو مشروطم را باطل کنند. م  ئتیگفتم ه-
 .که عفو مشروطم باطل شود  نمیبلوا و شورش در زندانها مستحق ا جادیبه خاطر ا

 ...کنم لوک  یخواهش م .... بگو...یکن  یم ی... تو را به خدا بگو شوخ؟ییگو  یآه... لوک... چه م-

 .است  ی... جدستین ی... نه.... شوخیبود... ول یشوخ یکنم. کاشک  ینم ی... نه... اصال شوخینه فسقل-

 ؟یموضوع با خبر شد نیاز ا  یک-

مان.  ییشود به قبل از آشنا یمربوط م نیرا حس کرده بودم... البته ا شیبو شیخب... راستش... از مدتها پ-
 یخودش را مبن هیدییعفو مشروط تأ  ئتیکند. امروز ه  دایپ تیوقت واقع چیکردم ه  ی... راستش... فکر نمیول

سن  یباشد که تو یهمان شورش ه،یابالغ  نیصدور ا یکنم علت اصل  یحکم به ام ابالغ کرد. فکر م نیا  دییبر تأ
 .ام بچسبانند  وصله را به نیدفعه بالخره موفق شدند ا نیراه افتاد. انگار ا نیکوئنت

 ؟یآن شورش دست داشته ا  یتوانند ثابت کنند که تو تو یآنها م  یعنی م؟یکن  کاری... حاال چایآه... خدا-

است که   نیکه دارند ا  یشوند. حاال تنها فکر یاز دست من عصبان  نقدریباعث شده که ا نیتوانند و هم ینه... نم-
 لیوک کی. نمینش ینم کاریگذارم و ب  یدست نم یمن هم دست رو یرا که بتوانند، به من بچسبانند. ول یزیهر چ

 چیرا لغو کنند، طرف ه یعفو مشروط کس  تندخواس یم یوقت ش،یخوب سراغ دارم. شانس هم دارم تا چند سال پ
از چند سال قبل،   یعفو مشروط. ول  ئتی. فقط خودش بود و هردیخودش بگ یتوانست برا ینم یلیمک لیوک

 نیکردم، هم  یهم که به آن اشاره م یا  ی. خوش شانسردیبگ لیدهد وک یکه به متهم اجازه م  شد بیتصو یقانون
مرا تباه کنند و دوباره برم گردانند تو  یزندگ یسادگ نیتوانند به هم ینم هاخوب سراغ دارم. آن لیوک کیاست. 
و  میستیو آنوقت در برابرشان با میدادگاه صبر کن لیاست که تا موقع تشک  نیا  میبکن دیکه با  ی. تنها کاریهلفدان
 .میمبارزه کن یبه خوب

 «شود؟ یم لیتشک یدادگاه ک»: دیشد و با هق هق پرس ریسراز ایاز چشمان کتز  اشک

 .سکویسانفرانس ی... توهیشش هفته بعد. روز هشتم ژانو بایتقر-

 ؟یبعدش چ-

 ست؟یمنظورت چ-

 ...اگر برت گردانند به زندان؟-
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 .افتد  یاتفاق نم  یزیوقت همچو چ چیه-

 !و افتاد؟ میآمد-

 .افتد  یاتفاق نم  یزیوقت همچو چ چیکه ه  میگو  ی... دارم به ات مای... کتزیه-

کشده   رونیخودش ب یایرا از دن ایخم شده. لوکاس کتز نیبار سنگ نیا  ریز ایکتز  یکرد که شانه ها  یحس م لوک
 .است  ختنیهر لحظه در شرف فرو ر ایدن نیا  یها هیگفت پا  یبرده بود و حاال به او م شیخو یایو به دن

 نی... چنای... کتزنیبب»گفت:   انهیدلجو یکننده را از ذهنش اخراج کند. لذا با لحن  دیو نوم یافکار منف  دیکوش  جانز
با آن کنار  میتوان یبر فرض( م میگو  ی)توجه داشته باش که م فتدیافتد. بر فرض هم که ب  ینم چوقتیه یاتفاق

چه رسد به  م،ییایکنارب  نیبدتر از ا یبا وضع میکه بتوان  میآنقدر دل و جرئت دار  مانیکنم هر دو  ی. فکر ممییایب
 «...وضع نیا

که دائما همچون   یسوال یرا دارد ول یوضع نیبا چن ییارویرو یدانست که خودش جرئت الزم برا یجانز م لوکاس
 «جرئت را دارد؟ نیهم ا ایکتز  ایآ»بود:  نیا  دیچیپ یدر گوشش مناقوس  نیطن
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 لیو تشک هی کردند به موضوع ابالغیم یرفتند. سع کاگویبه ش یدو روز قبل از روز شکرگزار یکیاز   ایو کتز لوکاس
خود را حفظ کند و  یبخندد و شاداب دی کوشیم ای وجه حرف نزنند. کتزچیدادگاه اصالً فکر نکنند و درباره اش به ه

 .خالف آن است تی داد که واقعی اش به وضوح نشان مچهره کنیو رو به راه است. ل یعاد  زیوانمود کند که همه چ

 ریتقص ایکتز  یو عذاب روح یفکر یکه ناراحت  دیشی اندیم نینداشت. همه اش به ا ایبهتر از کتز یهم حال لوکاس
شورش در زندان عفو  جادی دانست که اگر به خاطر ایحت بود و مرا الشیخ ایبا کتز ییاوست. قبل از آشنا

 اش یزندگ ۀهم ایرا داشت. کتز ایاکنون کتز  ینداشته که از دست بدهد. ول یزیمشروطش باطل شود، در واقع چ
 رقابلیغ  شیبرا نی اش را از دست داده و ای کرد که زندگی گشت، احساس میبود. حاال اگر دوباره به زندان بر م

 . شدیم دی اش تجدیروح ی شد و عذاب هایشبانه م یتحمل بود. دوباره مثل سابق دچار کابوس ها

 دانستند یکنند و خوش بگذرانند چون هر دو م  حی توانند تفریکه م  ییتا جا کاگوی کردند در شیم یدو سع هر
 ورکیویماندند و بعد به ن کاگویهفته در ش کی گذرد. یچشم به هم زدن م کیاست و در   یشش هفته مدت کوتاه

 .برگشتند

 زینگران بود، به ناهار دعوتش کرد. سر م ایکتز  یروز ادوارد که از وضع روح کی ورک،یویبه ن ایاز مراجعت کتز  بعد
 «.ستی رسد که حالت اصالً خوب نی. به نظر مستی... انگار... حالت خوب نایکتز»باب صحبت را گشود و گفت: 

 .ی کنی ام میکم کم عصبان  ی کنم... داریادوارد... خواهش م -

 ؟یچه کار کن یدار الی گذرد و خی خواهم بدانم در سرت چه میم -

 ؟ی کنیمن دخالت م یخصوص یزندگ یتو ی... ادوارد... باز دارنمیبب -

 .یهنوز هم منتظرم جوابم را بده یبگذار ول ی خواهیاسمش را هر چه م -
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 .ادوارد... عاشق شده ام  یفهم یخب... من عاشق شده ام... م یلیخ -

 ... طرف زن دارد؟نمی زدم... ببیحدس م -

 کنم، یم اطیزن داشته باشد؟! البد چون احت دی روم، حتمًا بایم رونیکه ب  یبا هر مرد دیکه من با  ی کنیچرا فکر م -
 طور باشد، حق دارم محتاط باشم. نی شوم،آره؟ تازه... بر فرض هم که ایزن دار دوست م یبا مردها ی کنیفکر م

 .کنم  رفتار یگرفته ام چه جور  ادیهمه سال،  نیباالخره بعد از ا

 .یدر حماقت افراط کن ی کنم حق نداشته باشیفکر م یمورد حق با تو باشد. ول نیدر ا دیشا -

است، پس بگذار   نیاگر منظورت ا  ؟یی گویشده ام را م را که عاشقش ینکند مرد ست؟یمنظورت از حماقت چ -
و نوع دوست است. زجر  یانسان واقع  کی کنم. او یم نشیکه من آن مرد را واقعًا دوست دارم. تحس  میبهت بگو

. دو ماه است که باهاش آشنا ورد خی شود و غصه میناراحت م گرانید دنیاز زجر کش  ل،یدل نیو به هم دهید
مسائل  ۀهم ۀ... دربار می... صحبت کرده امی. گردش کرده امیجاها رفته ا یلیدو ماه، با هم به خ نیشده ام و ظرف ا

و آن وقت من  میهم با هم حرف زد یچند روز قبل، قبل از روز شکرگذار نیهم ی... حتمیدور  و   برمان حرف زده ا
 ...متوجه شدم که

آره... متوجه »هر طور بود ادامه داد؟  یدشوار بود. ول شیمکث کرد. انگار ادامه دادن جمله برا یلحظه ا ایکتز
 «.است  ضیمر یلیاست... خ  ضیکه او مر  میمتوجه شد مانیهر دو یعنیشدم... 

 ست؟ی اش چیماریب -

تو  شیو االن که پ کنند یم ی. دکترها سعمیستیمطمئن ن چکداممانی... هیعنی دانم... یواهلل... درست نم -
هم هست که همان طور که از  نیهم ۀاحتمال زنده ماندنش پنجاه پنجاه است. واس  می توانم بگوینشسته ام، م

 ؟یشد ی. خب... حاال راضستمیو سرحال ن ستیحالم خوب ن ،ی ام خوانده اافهیق

  شناسمش؟ی... من میکه عاشقش شده ا  نیبابا... هم نی خوام. ای... معذرت مایآه کتز -

 .میبا هم آشنا شد کاگوینه... در ش -

 ... جوان است؟نمیاست. بب  بیاست... عج  بیعج -

 .از من بزرگ تر است  یآره... جوان است... ول -

 د؟ی آیهم م ورکیویبابا... به ن نی... انمی. اما... ببمی دانم چه بگویواهلل... راستش .... نم -

 . جا بودنیا  شیقت پچند و نی... همدی آیآره... م -

  کند؟یآپارتمان تو اقامت م  یتو ورک،یوین دی آیم یوقت -

 . ماندیآره... در آپارتمان من م -

 ... او...؟ایاست که... آ  نی... منظورم اای... او... او... کتزایکتز -
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 توانم یبس است. امروز نم گریولم کن ادوارد... د»مرتعش گفت:  ییحلقه زد و با صدا ایدر چشمان کتز اشک
 «...را تحمل کنم... من... من... متأسفم ادوارد زی چچیه

 .کرد و رفت  یرا برداشت و از ادوارد خداحافظ فشیاز جا برخاست. ک  سپس

*** 

 کرد یبکند. حس م دی دانست چه بایبه قدم زدن پرداخت. افکارش مغشوش بود و نم ابانی هدف در خیب ایکتز
 گذاشت حداقل حاضر ینم شیپا شیهم پ یکه اگر راه چاره ا  یدارد، کس ازیهم صحبت ن کیه که به شدت ب

آلجاندرو افتاد، همان جوان پاک نهاد و   ادیو به درد دلش گوش دهد. ناگهان به  ندیبنش شیحرف ها ی شد پایم
است. پس چرا اکنون   یخوب ۀ. آلجاندرو قبالً هم به او ثابت کرده بود که هم صحبت و شنوندیکیخوش قلب مکز

 به سراغش نرود؟ میوخ تیموقع نیدر ا

 خواست زودتر سوار مترو شود و خود را به هارلم و محل یافزود. م  شیرا گرفت و به سرعت قدم ها مشیتصم
 .کار آلجاندرو برساند

 ی. وقتدی هاوس رسسی افزود، وارد هارلم شد و به آرمستیو زجر و عذابش را م دی وزیکه م  یوجود سوز سرد با
 .دیبودند د زشیم یکه رو  ییپرونده ها ۀوارد اتاق آلجاندرو شد، او را مشغول مطالع

 سالم آل... مزاحمت که نشدم؟ -

 .یستی وجه مزاحم نچی... نه. به هایآه... سالم، کتز -

 را سر داد و در همان هیکند و گر  ینتوانست خوددار گرید ایکتز

خواهند لوک را دوباره به  یم م؟آنهایوضع را تحمل کنم.حاال چکار کن نیتوانم ا ینم گریگفت:آه...آل... د  حال
 ست؟ین نطوریخواهند دوباره به زندان برش گردانند.ا یکه م  دانمیدانم...م یزندان برگردانند.م

 .داشته باشند یالیخ نیچن دی...شاایکتز  دیشا-

 ندارند یکن  یتو فکر م-

 .میدانم چه بگو یواهلل... نم-

را به  قتیحق دینفر با کی...باالخره ییبگو دیآل...با  اهللی.ییبه من بگو یخواه ینم یول یدان یچرا...چرا...تو م-
 .دیمن بگو

 .ندارم یخبر تی...من از واقعایکتز  یباور کن یخواه یچرا نم-

 ایرفتن کتز نیشاهد خرد شدن و از ب توانست یاش را ادمه داد و آلجاندرو که نم  هیگر  یتر شیشدت ب ابایکتز
که آنها   ی...تا زمانایتو را به خدا کتز یآنها لوک را به زندان برگردانند.ول  دیخب...شا یلیخب...خ یلیباشد گفت:خ

اآلن خودت را   نیهم یخواه ی؟میبکن یخواه یم کارنشو.چ دیغصه نخور و نا ام  نقدرینکرده اند،ا یکار  نیچن
تا آنه رسما دست  ینظر من بهتر است صبر کن ؟بهیخودت را داغان کن ؟اعصابی؟او را از غصه زجر کش کن یبکش

 .کرد  میخواه شیبرا یبزنند،بعد فکر یبه همچو کار
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حق با تو باشد . در حال  دیکرد گفت:شا  یم یتر شیآلجاندرو احساس آرامش ب  ی انهیدلجو یکه باحرفها  ایکتز
 ی...مثل خوره دارد روحم را میا  جهیترس... ترس از چنان نت نیدانم چه کار کنم.ا یسم،نمتر  یم یلیحاضر ،من خ

 .خورد

کن   ی.ضمنا سعیببر شیرا پ تیو با فکر کارها یندازیعقلت را به کار ب  نکهیجز ا ستیاز دست تو ساخته ن  یکار-
بعد از  یکن  یم م؟فکریفرار کن نجایآل...چطور است من و لوک از ا- .یکن  رونیترس کشنده را هم از وجودت ب نیا

 کنند؟  دایفرار،بتوانند ما را پ

شود؟به  یچه م یدان یکنند.آنوقت م  یباالخره م یکنند ول  تانیدایپ رتریمسلم است...ممکن است چند روز د-
 .ردیکه راه حل فرار را بپذ  ستین یکشندش.تازه...لوک آدم  یلوک م دنیمحض د

 یبرا دانمینم یرسد.حت یکمک به او به عقلم نم  یبرا یکنم راه  یت که هرچه فکر ماس  نی.بدتر از همه ادانمیم-
اواخر کامال از چهره اش معلوم است که چه فشار   نیبکنم.ا دیدهم چه با نیخورده تسک کیاو را   یدردروح نکهیا
 .کند  یرا تحمل م یادیز

.در یودر کنارش بمان یاست که ترکش نکن  نی،ایبکن یتوان یکه م  ی.تنها کاریده رییوضع را تغ نیا  یتوان یتو نم-
هم کمک  گرید چکسیحال مواظب خودت هم باش.جداشدن شما دو نفر از هم،نه تنها به خودتان بلکه به ه نیع

 یغصه خوردن هم ب  افتاده،پسین یچ اتفاقی.در ضمن،فعال که هایباش کتز ادداشتهیبه  شهیرا هم نیکند.ا  ینم
اگر لغو عفو مشروط لوک را اعالم کردند)البته اگر آن را لغو   ی.حتیشو دینا ام دیاشد که نباب ادتیمورد است.فقط 

 .یشو دیدناامینبا زیبعد از لغو آن و برگرداندن لوک به زندان،ن یکنند(و حت

 .آره...آل...حق با توست-

.لوک تو را  ستیراه ن افتنی انیبر پا لیناهموار بودن راه ، دل ی...ولایتوست کتز یرو به رو یراه سخت و ناهموار-
 .ایکتز  یکنم و مطمئنم ارزشش را دار  یقائلم چون فکر م یارزش و احترام خاص  تیدوست دارد.من هم برا

 .شما را دوست دارم ی.منهم هر دویمتشکرم آل...لطف دار-

 یحالت شوخ طبع ابد،دوبارهیزآرامش خود را با  ایدهد تا افکار کتز رییموضوع صحبت را تغ نکهیا  یبرا آلجاندرو
 نیلباس مکش مرگ ما که تنت است...با هم نی...انمی...ببیاش را بدست آورد و با خنده گفت:"راست  یشگیهم
 "هارلم؟ یآمد

 آره.چطور مگه؟-

بر سرت  ییبه ات حمله کنندو بال نجایممکن است ا متتیو گرانق کیکه به خاطر لباس ش  یفکر نکرد-
 د؟یخر یبرو یخواست ی؟میا  دهیپوش یچ یرا برا نی...ایاورند؟راستیب

رفت بروم لباسم را  ادمی شتیپ میایاز دوستانم ناهار بخورم .بعد،از بس عجله داشتم ب  یکینه...رفته بودم با -
 .عوض کنم

 رسانمت خانه یرا بپوش...م تیخوب...پالتو یلیخ-



 

 
195 

 .رمیخواهم مزاحمت شوم و وقتت را بگ یل...اصال نم...نه...نه...آ یدار نجایآه...آخر تو هزارتا کار ا-

 .میخوب...پس برو یلیخ-کار کرده ام.  نجایا  یراحت باشد.امروز به اندازه کاف التیخ-

از لغو عفو   یکردند حرف  یم یشدند.در ضمن راه،سع ادهیهشتاد و ششم از مترو پ ابانیراه افتادند و در خ به
آلجاندرو و   یو خانواده اش،از زندگ ایکتز  یزدند.از زندگ یحرف م گرید یزهای.از چدیاین انیبه م یمشروط حرف
 .خانواده اش

 .یبه پدرت دار یادیکه تو شباهت ز  دیگو  یباشد...به من م یدرون یهم ندا دی...شایزیچ کی...ایکتز  یدان یم-

 یشناخت یحرف را از رو نیته اداشت،الب یا  رکانهیجالب و ز یبا مسائل،روشها ییارویرو یاو برا  یدرست است.ول-
مجبور  چوقتیراه حل مشکالت،ه افتنی یکنم او برا  ی.فکر ممیگو  یام م  دهیدررباره او شن گرانید یفهایکه از تعر

 .شد یراه حل نم کیبه انتخاب کردن 

با راه حل ما  زیکرد. مشکالت او با مشکالت ما متفاوت بود و راه حلشان ن  یخوب زمانه او با زمانه من و تو فرق م-
 است؟  یات چه جور آدم  میق یمتفاوت بود.راست

که با آنها بزرگ شده رفتار کند.فکر   یکند با آداب و رسوم  یم یسع شهیاست.هم  یخوب ؟آدمییگو  یادوارد را م-
 .هم تنها باشد یلیکنم خ  یم

 د؟یدار یچه نقشه ا سمسیکر  یشما برا نمی..ببیراست-

داشته  یباشد.اگر هم نقشه خاص دهیتدارک د یکنم برنامه خاص  ی.فکر نمیشناس یم دانم.لوک را که یواهلل نم-
 ؟یمان یم ورکیوین ؟درینگفته،خودت چ یزیباشد هنوز که به من چ

انجام نشده دارم که   یکارها  یبه قدر نجایا  دمید یرا بروم لس آنجلس،ول سمسیخواستم کر یآره،اولش م-
گران است.گرچه   زیسفر ن نهیحال،هز نیبتوانم همه شان را انجام دهم،در ع یکه ک  ستیمعلوم ن گریاگربروم د

 .ارفراهم شود...البته در فصل به میبرا یالتیممکن است تسه سکویدرسانفرانس

 ؟یالتیچه جور تسه-

 یخودم تو یمرکز درمان نی.درست مثل همسکویسانفرانس ییآنها اسمش را گذاشته اند جوامع دارو-
 یم ی.البته با چنان وضعیآنجا بستر  مارانیب یاند ول  ییمن سرپا یهارلم مارانیاست که ب  نیهارلم.تنهافرقش ا

 .کسب کنم  یشتریب تیباشم موفق دواریتوانم ام

 ":"ساعت چند است؟دیپرس ایبه ساعتش انداخت و برخاست.کتز ینگاه آلجاندرو

 .درست پنج-

 ؟یبا ما شام بخور ییآ  یآل... امشب م  نمیبب-
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 هایدهد و آکنه هم دارد. تازگ یبد م یدارم که دهانش بو یماریبرسم. ب میاز کارها  یکیبه  دینه... چون امشب با-
از دوستانم   یکی دیگو  ینبود. خودش م یظاهرًا از دکترش راض یکرد. ول  یدرمان م یگرید یآمده. قبالً جا  شمیپ

 .او را فرستاده سراغ من

 .نطوریکه ا  ...آهان

در  یاز خوشحال  یآن دو برق  دنینشسته بود. با د منیدر اتاق نش یمبل ی. لوکاس رودندیبه خانه رس باالخره
 .باشد ضیانگار مر  د،یرس یبه نظر م دهی. رنگ پردیچشمانش درخش

 ایمبل نشست. کتز کی یو رو رفتیفنجان قهوه بخورد. آل هم پذ کیاز آلجاندرو خواست تا آنجا بماند و   لوکاس
 شیبرا نیاست. و ا  یبرگشت حس کرد که انگار آلجاندرو عصب یهم به آشپزخانه رفت تا قهوه را حاضر کند. وقت

 .دیخند یگفت و م  یم یونیزیتلو یقبل، آلجاندرو همچون شومن ها یتا لحظات رایبود ز بیعج

که در   یا  یکرار کرد و کم کم حس کرد که نگرانکار را چندبار ت  نیبه لوک و سپس به آلجاندرو انداخت. ا ینگاه
کرد همچنانکه   یم یکه احساس نگران  ایشود. کتز یمربوط به لوکاس م ادیزند، به احتمال ز یآلجاندرو موج م  ۀچهر 

 « ست؟یچ موضوع... بچه ها... یه» : دیگذاشت پرس  یم زیم یفنجانها را رو

 « باشد؟ یموضوع؟! مگر قرار بود موضوع» بزند و گفت:  یعیطب یلبخند دیکوش  لوک

کنم   یاست. فکر م  انیدرم یتو هم از صورت آلجاندرو کامالً معلوم است که موضوع ۀافیلوک... هم از ق نیبب-
. مگر ییبه من هم بگو دیبا نی. بنابرایبه آشپزخانه رفته بودم که قهوه درست کنم، موضوع را به آل گفته ا یوقت
 ست؟یکنم بگو موضوع چ  یم واهشام. آه... لوک... تو را به خدا... خ  دهیچقدر ترس ینیب ینم

را از  یزیآن دو چ  نکهیو احساس ا ریاخ  ۀچند روز  یبه خاطر فشار عصب ایکتز  یرا آرام کند ول ایکرد کتز  یسع لوکاس
 .کرد  یرا بلندتر م شیشد و صدا یاضافه م  تشیکنند، هردم بر عصبان  یم یاو مخف

 « .میگو  یرا به ات م زیخودم همه چ ن،یبنش ریخب... حاال بگ یلی... خایخب کتز یلیخ» جانز گفت:  باالخره

ناگهان فنجان از دستش  یکه فنجان قهوه در دستش بود، چند قدم برداشت ول  یاز جا برخاست و در حال  سپس
 .سقوط کرد نی. خود لوکاس هم به زمختیفرش ر یرو اتشیرها شد و محتو

 « شده؟ یلوک... لوک... چ» زد:  ادیسر او فر یباال ایو خود را به جانز رساند. کتز دیبه سرعت از جا پر آلجاندرو

 « .خواست کلک مرا بکند یم کنفریامروز » زد و گفت:  رنگیب یچشمانش را گشود و لبخند یحالیبا ب لوکاس

 ؟یخواست چ یم کنفری... ؟یچ-

خورده بود، االن حتمًا رفته  نورتریخرده ا کیشانس آوردم. اگر  یلیکرد. خ  کینفر به طرف من شل کیگفتم که... -
 .کرباس محله  یبودم تو

 کار را کرد؟  نیا  یآه... لوک... لوک... ک-

 .معلوم نشود چوقتیه دیدانم. شا ینم-
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 « .تخت دراز بکش یرو میخب خرس گنده... پاشو برو یلیخ» گفت:   آلجاندرو

داشت که انگار دارند  یحالت ایکتز  ۀانداخت. چهر   ایبه کتز ینگاه د،یکش  یتخت دراز م یهمانطور که رو جانز
به التماس شباهت داشت  شتریکه ب  یناراحت شده بود، با لحن ایگذارند. جانز که از حالت کتز  یلوکاس را در قبر م

 می. مطمئن باش. پاشو برو براستیام ن  یچی... من هنده خودت را عذاب نقدری... تو را به خدا اایآه... کتز» گفت: 
 « .اوریدرست کن و ب گرید ۀقهو کی

. اعصابم ستیدلم ن یاتفاق افتاد؟ دل تو  نیا  یلوک... تو را به خدا بگو چه جور» : دیجواب پرس یبه جا ایکتز
 « .خراب شده

. بعد از میبرگزار کن یاز بچه ها قرار بود جلسه ا  یهارلم. با بعض شیدانم. امروز رفته بودم اسپان یراستش... نم-
. گمان دمینفهم یزیچ گریبلند شد و من د کیشل یصدا کهویکه   میشد یرد م ابانیاز خ  میخروج از جلسه، داشت

 .به خطا رفت رشینبود و ت یخوب راندازیت یکنم که آن مادرسگ قلبم را هدف گرفته بود ول  یم

 « جلسه خبر داشت؟ نیا  یهم از برگزار یگریکس د  ...نمیبب» : دیپرس آلجاندرو

 .بودند انیها در جر یآره... بعض-

 ست؟یها چ یمنظورت از بعض-

 .دانستند یم یاست که هفت هشت ده نفر  نیخب... منظورم ا-

 « کار را کرده؟  نیا  یمن... لوک... ک یآه... خدا» : دیپرس یدوباره با نگران ایکتز

کوچک فقط محض   ۀبچ کی دیکار را کرده باشد. اصالً شا  نی... هرکس ممکن است اایحرص نخور کتز خودیب-
 یافراط  یراستگراها نیاز هم  یکیهم  دیشناخته. شا یبوده که مرا م یهم کس دیکار را کرده باشد! شا  نیخنده ا

 یکاف  ۀکرده من به انداز   یم فکراحمق بوده که   یچپگرا کی دیبوده؟ شا دیآ  یکه از نهضت زندان خوشش نم
به  رشانیت یکردند مرا بکشند ول  یاست که آنها سع  نیبوده؟ مسئله ا یکند که ک  یم ی! چه فرقستمینوعدوست ن

کنم نه موضوع را گنده کن   یموضوع را گنده نکن. خواهش م ادیو سالمم. پس... پس ز حیسنگ خورد و االن صح
 .و نه خودت را ناراحت کن

 « .اورمیب تیبرا گرید ۀقهو کیروم  یمن م» برخاست و گفت:  آلجاندرو

دارد به  ایکه کتز  دیلوک پر کرد و به اتاق برگشت و د یبرا یبه آشپزخانه رفت. قهوه دم کرد و بعد فنجان سپس
 « .استخدام کنم  تیگارد برا  یباد کیبهتر است من » : دیگو  یلوک م

 ینم گری. دیکن  ینم یندارم. تو هم همچو کار یاجیگارد احت  یگارد ماد  ی... من به بادایآه... دست بردار کتز-
 .. مطمئن باشفتدیب میبرا یاتفاق  نیگذارم چن

 افتد؟  یاتفاقها نم  نیاز ا  گریکه د  یدان یاز کجا م-

 .. بگذار کارها را خودم رو به راه کنمینکن فسقل تمیتو را به خدا اذ-
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 یگارد  یباد کی یگذار  یمطرح کنم. چرا نم دیبه فکرم رس یآه... لوک... باالخره من هم حق دارم که اگر راه چاره ا-
 استخدام کنم؟

 .گارد دارم  یباد کیاالن هم   نیچون هم-

 ؟یبه من نگفت یزیپس چرا چ ؟ینفر را استخدام کرده ا کی یعنی-

 ریاست که مرا ز  یها مدت سیمل سیپل نیاز هم  یام. راستش... عده ا  که استخدام کرده  میتوانم بگو ینم قاً یدق-
 .کنند  ینظر دارند و ازم محافظت م

 کنند؟  یآنها چرا از تو محافظت م  س؟یپل-

 !دانند یم یاغیجامعه ام. آنها مرا  یبرا یدیکنند من تهد  یچرا؟ خب معلوم است... چون فکر م-

اصالً از کجا معلوم؟... » کرد و گفت:   یو آنگاه خنده ا دیاز قهوه سر کش  یسکوت برقرار شد و لوک جرعه ا یمدت
 « .دارند از من محافظت کنند، قصد قتل مرا داشته فهیکه وظ  سهایاز همان پل  یکی دیشا

 « !بکنند؟ ینکن لوک... مگر ممکن است آنها همچو کار یشوخ» و گفت:  ستیبا تعجب به جانز نگر ایکتز

از شر من خالص شوند،   قیطر نیتوانند به ا یکه م  فتندیفکر ب نیفکرش را بکن... اگر آنها به ا ست؟یچرا ممکن ن-
 ۀشوم و هم یپت و پهن م نیزم یرو یکنند. تق تق... و آنوقت... من افق  یهم وقت را تلف نم قهیدق کیخب... 

 .شود یمشکالت آنها هم حل م

دارد از جان مردم محافظت کند. آنوقت  فهیوظ سیمشکل است. پل یلیباورکردنش خ یعنیشود لوک...  یباورم نم-
 .مثل تو را یو مردم را مثل آب خوردن بکشد. آن هم آدم خوب دیایخودش ب

از نظر آنها   یباشم. ول یآدم خوب  یکینره خر مکز نیاز نظر تو و ا  دی. من شایاز مرحله پرت  یلی... انگار خایآه... کتز-
 تیگوشها  ،ییبگو یور یدر نهمهیا  نکهیا  یجامعه ضرر دارد. حاال به جا یکه وجودش برا  یا  یاغیام...   یاغی کی

 یکن  یرا م یبه بعد، تو فقط همان کار نی. از ایبکن یا  حمقانهخواهد کار ا ی. دلم نممیگو  یچه م نیرا وا کن بب
گردش و قدم زدن،   ی. برایگذار  یرا در هارلم نم تیآلجاندرو پا  دنید یبرا ی. تا اطالع ثانومیکه من به ات بگو

 ؟یدی. فهممیمن به ات بگو نکهیمگر ا یکن  ینم یکار  چی. هیشو ی. سوار مترو هم نمیرو یبه پارک نم ییتنها

 ...آره... اما-

 .من گوش کن یهم که شده به حرفها کباری یو برا ایاما ندارد. ب  گرید-

 میگویکه من م  یهر کار دیبا»را بلند کرد و داد زد :  شیشده باشد،صدا یعصبان  ایاز دست کتز  نکهیمثل ا آنگاه
خواهند سر من  یرا که م ییو گرنه... و گرنه آنها بال یبکن میگویمن م یهر کار دی...تو دختره لوس احمق بایبکن

 «...اورندیب

* * * 

را تحمل کرده بود و در کوران  یادیو فرازش مشقات ز بیپرنش یکه در طول زندگ  یلو کاس جانز مرد نجایا  در
آورد   یخم به ابرو نم یحادثه ا چیو در برابر ه دیهراس ینم یمشکل چیشده بود که از ه دهیحوادث چنان آب د
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. خوردیتکان م یبه سخت شیکه شانه ها  ستیگریکرد. چنان به شدت م  هیناتوان زارزار شروع به گر ی،همچون کودک
 یبودند م دهیکش  شیکه رو  یو سپس بر مالفه ا دیچک یبر گونه م انشدگیاز د  یبهار البیاشک همچون س

متضرعانه  یشده بود با لحن دهیبر دهیبر هیگر  دیکه کلماتش بر اثر هق هق شد  ی. در همان حال،در حالختیر
...من هر ای،بر سر تو خواهند آورد. و من...من ...کتز اورندیبر سر من ب خواهندیمرا که  ییوگرنه آنها بال»...گفت: 

 یرا نم نیا  یرا حاضرم بچشم...ول یتوانم تحمل کنم ...هر عذاب یرا م یتوانم تحمل کنم ...هر درد یرا م یزیچ
...در یفهم ی...مایکتز  ستینتحمل کنم...در توانم  توانمی...من نمفتدیتو ب یبرا یتوانم...اگر اتفاق یتوانم...نم

 «.ستیتوانم ن

چه  دندینفهم چکدامیبه سکسکه افتاده بود.ه هیهم از فرط گر ایدامه داد.کتزا  هیبه گر یشتریبا شدت ب سپس
 .جانز به خواب رفته دیبه خود آمد،د ایکه کتز  یحال گذشت. زمان نیمدت در ا

رفت تا با آلجاندرو  منی.سپس چراغ اتاق را خاموش کرد و به اتاق نشدیلوکاس کش یگلو  ری. مالفه را تا زبرخاست
 .بودند دهیرفتنش را نشن یصدا کیچیآلجاندرو رفته بود. انگار مدت ها قبل رفته بود. چون ه  یصحبت کند.ول
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 «؟یزد یحرف م یبود؟ با ک یک»: دیپرس ایرا گذاشت و به فکر فرو رفت. کتز یگوش  لوکاس

 «.زد یزنگ م نویاز بچه ها بود. از چ  یکی...یچیه»مکث کرد و گفت:  یلحظه ا جانز

 ار داشت؟خب... چک -

 ؟یایاز پسش بر ب  یتوان یم یکن  ی. فکر مرونیبروم ب دی. باندیخواست مرا بب یم -

 رون؟یب میایباهات ب یعنی -

 .دارند اجیگردم...ظاهرا بچه ها به وجود من احت  یبرم سمسی. موقع کریبمان نجایبود که ا نینه... منظورم ا -

 یکه برا  ی... حاال مطمئننمیشود. بب یتنگ م تی... لوک... دلم برایمانم. ول یم نجایخب... باشد. من هم یلیخ -
 ؟یگرد  یبرم سمسیکر

قبل از شروع شورش  میکنم بتوان  یمن فکر م یترسند. ول یکنم. آنها از شروع شورش م  یام را م  یبه هر حال سع -
 ستیکارها را راست و ر

 .یقلبگذارم فس تیتنها یمدت دیکه با  یبخش یهر حال م م،بهیکن

.حال من شودیدرست م زیراحت باشد.همه چ التیخ ی...ولیناراحتم ول یرو یجا م نیاز ا  یمدت نکهیمن هم از ا_
 ......لوکیهم خوب است.راست

 ه؟یچ_

 احمقانه باشد؟  ییحاال که عفو مشروطت معلق شده،اقدام به همچو کارها یکن  یفکر نم_
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است که مواظب خودت   نی،ایبکن دیکه تو با  ی...تو را به خدا دوباره شروع نکن.قبال هم گفتم...تنها کارایآه...کتز_
را دارم؟من  یدارد که من قصد چه کار یتیخواهند عفو مشروطم را باطل کنند،چه اهم یکه م  ،حاالی.و در ثانیباش

کار را   کی نیا  یاوضاع  نیاگر در چن  یکن  یم الیتو خ االکار را کردم.ح  نیآمدم،هم  رونیکه از زندان ب  یاز وقت
 خواهد کرد؟ یفرق هینکنم،در اصل قض

 ...تر کند نیترازو را به نفعت سنگ ی ،کفهیکار را نکن  کی نیبار،اگر هم نیا  دی...لوک...شادیشا_

 .کار را هم انجام بدهم  نی...نه...در هر حال...مجبورم ااینه کتز_

که از جواب لوکاس   ایدر آن کرد.کتز ییلباسها ختنیجواب،چمدانش را برداشت و شروع به ر نیبعد از ا لوکاس
 «لوک؟»سرش آمد و گفت: یشده بود باال یعصبان

 .جانز جواب نداد یول

 .لوک...نرو...تو را به خدا نرو...نه به خاطر من...به خاطر خودت_

زنگ زد و خبر داد  ایبه کتز میبه او انداخت و سپس آپارتمان را ترک کرد.ساعت هشت و ن یلوک فقط نگاه یول
چهار نفر از همرزمان  نویچ یماند.در شورشها یهفته در آنجا م کیتواند برگردد و حداقل  ینم سمسیکر  یکه برا

 .بگذراند ییرا به تنها سمسیمجبور بود کر ایلوک کشته شده بودند.ظاهرا کتز

.اصال رفتینپذ ایکتز  یکنند ول  یرا با هم سپر سمسیبروند و کر چیدو بار ادوارد از او خواست که با هم به پام پ یکی
 ایفرنیبه کال مایبار به سرش زد که با هواپ کی یکس جز لوکاس را نداشت.حت  چیمعاشرت با ه یحال و حوصله 

شود بلکه ممکن  یدانست که لوک نه تنها خوشحال نم یبرود و لوک را در مقابل عمل انجام شده قرار بدهد.اما م
 یکه تمام افکارش متوجه کارها  نیمطمئن بود که لوکاس به خاطر ا ایهم بشود.در هر حال،کتز یاست عصبان

 دهیلوکاس خر یرا که برا ییایهدا ای.کتزدیرس سمسینزد او بماند.باالخره روز کر ادیتواند ز یخودش است،نم
کرد.لوکاس   یخوشحالش م اینگاه کردن به هدا ی.ولدیآ  یدانست که لوکاس آن روز نم یبود.م دهیچ زیم یبود،رو

 .زدند یبا هم حرف م یکرد و مدت  یهر روز تلفن م یول دیایقرار نبود ب

تلفن  یآن که لوکاس است به سو  الی.به خدیزنگ تلفن به گوشش رس یشد،صدا رهیخ ایکه به هدا  همانطور
 «بله؟»را برداشت و گفت: یشتافت و گوش

 ؟یخونه ات نشسته ا یتنها تو ی...واسه چایکتز_

 ؟ییآه...آلجنداردو... تو_

 بابانوئل باشد؟ یپس انتظار داشت_

 .آره!...فکر کردم لوک است  میتوانم بگو یم بایخب،تقر_

غ بوده.حدس زدم که به احتمال شلوغ پلو یلیخ نوی.روزنامه را خواندم.ظاهرا در چایکتز  یکردم خانه باش  یفکر نم_
 دیبا یمارت یست؟پارتی.خب...حاال برنامه ات چیلوک نخواسته تو به آنجا برو ادیز

 ؟یبرو
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 یلی. ضمنا حق با توست لوک به ام گفته که سراغش نروم. انگار سرش خستین یخبر یمارت یپارت از  فعال…نه ـ
 .شلوغ است

 ست؟یپس اوضاع چندان روبه راه ن ـ

عفو   ئتیکار فقط ه  نیزد. ا یکار دست م  نیبه ا یموقع نیدر چن دی. او نباستیلوک هم روبه راه ن یبرا…نه ـ
 .اصال گوش شنوا ندارد  لوک…یدان یخودت که م یکند. ول  یتر م یمشروط راعصبان

 ؟یا  دهیکش  یچه نقشه ا سمسیکر  یچه؟ برا گرید…خب ـ

بابانوئل بپزم.  یبرا ینیریخرده ش کیآشپزخانه و   یآشپزها را ببندم. بعد بروم تو  شبندیداشتم پ الیخ…واهلل ـ
 …و زمیهم بر ریش وانیل کی

 …ریش…؟یچ ـ

 ؟یدار یبهتر شنهادیپ تو…آره  ـ

 .بهتر است الیتک ـ

 «نشده؟ رید الیخرده تک کیدرست کردن  ینظر تو برا به…نمیبب» :دیو از آلجاندرو پرس دیخند ایکتز

 .ستین ریکار د  نیا  یبرا چوقتیه…یفسقل…آه  ـ

و تا  یات بمان  یدر آن مرکز درمان یدار الینکند خ ؟یا  دهیکش  یچه نقشه ا سمسیکر  یبرا خودت…آل…نمیبب ـ
 ؟یکار کن  روقتید

 سمسیکر  شهیما هم یخانواده  یخانه نشستن که بهتر است. تو یرا دارم به هر حال، از تو الیخ نیآره...هم  ـ
پر  یها یاست که چرا تو آن همه پارت  نیتعجب من ا یگذرد. ول  یخوش م لیکنند. خ  یا دنگ و فنگ برگزار مرا ب

 ؟یخانه نشسته ا یو تنها تو یزرق و برق را ول کرده ا

 نیهم یکند واسه   یبرد و خسته ام م یبه قول تو پر زرق و برق، حوصله ام سر م یها یچون شرکت در آن پارت ـ
 .نمیخانه ام بنش یتو رمیبهتر است امسال بگ دمیهم د

 ؟یزن یخانه ات پرسه م یتنها تو یتنها یعنی ـ

 .بایتقر یا  ـ

 چه؟ یعنی ـ

االن هم   رمیکز کنم و مرتب آبغوره بگ  یعادت ندارم گوشه ا  یزنم. ول یخانه پرسه م یتنها تو یخب...بله... تنها ـ
 .برم یوشحالم و لذت مدارم خ یشتریآرامش ب  ییدر تنها نکهیاز ا

گذشته   تیجلو ای یا  دهیخانه چ یدر تمام سوراخ سنبه ها یا  دهیلوک خر یرا که برا ییایاست. البد هدا  یعال  ـ
 نکهیمگر ا یده یچشمانت است. تلفن هم اگر زنگ بزند، جواب نم یشده جلو نیهم که تزئ سمسی. درخت کریا
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 ینطوریشود...گوش کن دخترک...ا یمبهتر ن نیلذت بخش است...اصال از ا یلی...خستیلوک باشد. واقعا عال
 ست؟ین نطوریدهد.ا یم دهیتخم مرغ گند یامسالت بو  سمسیکنم کر  یفکر م

. همه یشد یم شیبهتر بود کش ،یکن  یقشنگ موعظه م نقدریخورده حق با تو است پسرک. تو که ا کیچرا... ـ
 .تلنبار کرده ام زمیم یاش را رو

 ؟یچ سمسیپس درخت کر ـ

 .ام  دهیامسال نخر  ـ

 ...رهیگناه کب  کیهم  نیمن...ا یآه...آه... خدا  ـ

 چه کنم؟ دیخرم.خب...بعد با یم یکی یخب...چون اصرار کرد یلیخب آل...خ یلیخ ـ

 نه؟ ای ی...ذرت دارنمی...ببینمانده. راست یباق یگریکار د  ـ

 .خرده دارم هیواهلل... ـ

ساعت  کیکن. من هم تا   هیخرده هم شکالت گرم ته کیخرده ذرت بوداده درست کن.  کیخب...پس  یلیخ ـ
 .یداشته باش یبهتر شنهادیپ نکهیرسانم، مگر ا یخودم را م گرید

 .دیایشوم تا ب یو منتظر بابانوئل م نمینش یندارم. فقط م یبهتر شنهادینه...نه...پ ـ

 .دیآ  یم گریساعت د کیخب....خاطر جمع باش که تا  ـ

 د؟یآ  یباز هم م م،یهم نداشته باش الیاگر تک  یحت ـ

 یرا بدون درخت برگزار م سمسیکر  یتوانم باور کنم که تو داشت یاصال نم  یآورم. ول  ینگران نباش. من خودم م ـ
 .نمتیب یساعت بعد م کی... ایخب کتز یلیخ یکرد

* * * 

» گفت:  یوارد شد و با خنده و شوخ دیکش  یم دکیرا  یکاج اسکاتلند  کیکه   یساعت بعد آلجاندرو در حال کی
هارلم ارزانتر است، به خصوص شب  ی. تودمیزحمتت را کم کردم و خودم خر ،یدرخت بخر کیتو  نکهیا  یبه جا

 نیمن به خاطر ا ی. ولیبسلف دالر ستیب ستیبا یم ،یرا بخر نیدوروبرها ا نیاز هم  یخواست ی. اگر مسمسیکر
 «شاخ و دم را کجا بگذارم؟ یغول ب  نیشدم. خب...حاال ا ادهیت زبان بسته فقط شش دالر پدرخ

فراوان  یبا شعف ایداد کتز یم هیتک واریرا نشان داد و در همان حال که آلجاندرو درخت را به د یگوشه ا  ایکتز
هم با خودت  الی...تکنمیاست. بب  ی. واقعا درخت قشنگییایدن نیدوست من در ا نیآلجاندرو، تو بهتر» گفت:

 «؟یآورد

 .رفت ادمیحواس من... نیآخ...آخ... لعنت بر ا  ـ

 .میاستفاده کن  میتوان یم گرید یزهایچ یلیاز خ  الیتک ینگران نباش. به جا ـ
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آورد و   رونیمتعلق به پدربزرگش بود ب شتریرا که پ سمسیدرخت کر ناتیرا گشود و تزئ یسپس در گنجه ا ایکتز
 .صحنه را کنترل کنند قایاز درخت فاصله گرفتند تا دق  یکردند. سپس کم  نیبا کمک آلجاندرو درخت را تزئ

 «.قشنگ است. حرف ندارد یلیبه نظر من که خ» گفت:  یبا خوشحال آلجاندرو

 .... مال پدربزرگم استستین یمیهم قد ادیز ـ

 .است  ریکردم متعلق به زمان پتر کب  الی. خستین یمیآه...پس چندان قد  ـ

کم   اینقص  ییجا ایآ  نندیگشتند تا بب  یقهقهه را سر دادند و در همان حال دوروبر درخت م یشوخ نیدو از ا هر
 .نه ایدارد  یو کسر

 «واقعا قشنگ است، نه؟» گفت:  ایکتز

 ؟یگل درست کرد  ی...حلقه ایکتز  یراست ـ

 درست کنم؟ یحلقه گل با چ ـ

 .میدار اجیدرخت احت نیشاخه از ا کیدرست کردنش فقط به  یبرا ـ

 .میخرده س کی...آهان... بعد هم نمی...و...بگذار ببوهیخرده هم م کی...ییگو  یآه...راست م  ـ

از شاخه   یکی» برگشت. سپس به آلجاندرو گفت: یچیچاقو و دو ق کیسپس برخاست به آشپزخانه رفت و با  ایکتز
 «.اش با من  هیخود را نشان ندهد.بق ادیرا ببر که ز یریز یاز شاخه ها  یکیها را ببر...

 .یکنیچه م نمیباشد بب ـ

 .پس درست چشمانت را باز كن تا ببيني-

ميوه ها را نزديك شاخه بريده شده قرار داد به طوري كه شاخه در ميان انبوه ميوه ها از نظر ناپديد شد.  كتزيا
 «!هي ... ببينم ... داري شاخه گل درست مي كني يا ساالد ميوه؟ »آلجاندرو به شوخي پرسيد:

 .نه خنگ خدا ... شاخه گل است-

 !عجب االغي هستي-

نه ... االغ نيستم... ولي ... شايد هم باشم... نمي دانم ... ولي اين را مي دانم كه بلدم چه جوري شاخه گل -
 .درست كنم . تا پارسال همشه اين كار را مي كردم

 با ميوه؟-

 .با ميوه. بهت كه گفتم حاال مي بيني-

خب » رت درست كرد و بعد از پايان كار گفت:كتزيا سپس با جديت مشغول شد و شاخه گلي را استادانه و با مها-
 «... حاال اين شاخه گل را كجا بگذارم؟



 

 
204 

 .من كه هنوز اسمش را ساالد ميوه مي گذارم-

 .خب ... تو دهاتي هستي-

راستي... كتزيا... با اين شاخه گلي كه درست كرده اي ، اگر پايت را توي محله فقرا بگذاري، هنوز يكساعت نگذشته -
لت را لخت مي كنند و ميوه هايش را به غارت مي برند. ولي خودمانيم... عجب چيز جالبي درست شاخه گ

گل قشنگي است. جان مي دهد براي ساالد   خهكردي...نه... انگار تو هم يك چيزهايي سرت مي شودها؟ واقعًا شا
 !ميوه

 .مكزيكي بي مزه-

رده اي؟ نكند مي خواهي همين ساالد ميوه را به خوردمان خجالتم نده. راستي... ببينم... واسه شام چه فكري ك-
 بدهي؟

اگر به ميوه هايش دست بزني، پوست از كله ام مي كنم. چند سال پيش ، برادر يكي از دوستانم همين كار را كرد -
 !و من يك هفته تمام گريه مي كردم

ه گريه بيندازم.اصالً مي داني چيست؟... پس با اين حساب، بچه با ذوقي بوده.ولي من دوست ندارم زن ها را ب-
 بهتر است برويم پيتزا بخوريم. هان؟

 !شب كريسمس برويم پيتزا بخوريم؟! تو از كدام دهاتي پا شدي و آمدي اينجا؟-

خب...در اين قسمت دنيا ...تاكو نمي فروشند و گرنه مي گفتم برويم تاكو بخوريم.ببينم...خودت پيشنهاد بهتري -
 نداري؟

 چرا...دارم. چطور است يك شام كريسمس درست و حسابي ترتيب بدهيم؟-

 !چطور است كه اين شام درست و حسابي را بگذاريم براي فردا؟البته اگر فردا حاضر باشي به من شام بدهي-

 باشد مسئله اي نيست . مگر جايي كار داري؟-

ن فكري به مغزم رسيد. چطور است پا شويم برويم نه كاري كه ندارم. قرار هم نيست جايي بروم.ولي همين اآل -
 !!اسكيت كنيم؟

 توي اين هواي سرد؟-

 .اگر لباس گرم بپوشي ، اين مشكل هم حل مي شود-

 .باشد. پيشنهاد خوبي است . پس يك دقيقه صبر كن تا لباسم را عوض كنم-

فتن شدند. آلجاندرو موقع رفتن نگاهي لباس پشمي و يقه اسكي سفيد پوشيد. پوتين به پا كرد و آماده ر  كتزيا
 «!واي...واي...كتزيا درست شبيه هنرپيشه هاي سينما شده اي:» به او انداخت. سوتي كشيد و گفت 

دستگاه ضبط پيام هاي تلفني را طوري تنظيم كرد كه لوك در صورتي كه زنگ زد بداند آن ها كي برمي گردند.  كتزيا
 .سپس بيرون رفتند
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د و بادي نمي وزيد ولي سرما اشك از چشم جاري مي كرد. آن ها در يك همبرگر فروشي توقف كردند و آرام بو  هوا
همبرگر و قهوه خوردند. آلجاندرو از برگزاري مراسم كريسمس در مكزيك حرف مي زد و با چنان لحن گيرا و جالبي 

 .بردارد دهسخن مي گفت كه كتزيا حتي يك لحظه هم نمي توانست دست از خن

هم از ماجراهاي دوران كودكي اش در ايام كريسمس حرف زد. از تالشي كه براي تزيين درخت كريسمس و  كتزيا
گرفتن هدايا مي كردند و همچنين از چيزهايي كه دوست داشت به عنوان هديه كريسمس به او بدهند چيزهاي 

 .فراواني گفت كه باعث سرگرمي و قهقهه هاي پر طنين آلجاندرو مي شد

راستي... آل ... يادم مي آيد وقتي شش سالم بود، توي يك مجله خواندم كه » ضمن حرفهايش گفت: تزياك
بابانوئل به بچه هايي كه حرف پدر و مادرشان را گوش كنند و مؤدب باشند، يك پيراهن بلند زرشكي با پولك هاي 

مؤدبي باشم، البته فقط در ايام  ترخطاليي هديه مي دهد. من هم براي بدستآوردن اين هديه ،سعي مي كردم د
كريسمس. ولي آن لباس هيچوقت گيرم نيامد. يادم مي آيد كه حتي نامه اي هم به بابانوئل نوشتم و ازش گله 

 «!كردم كه با اينكه مي داند من دختر خوبي هستم، پس چرا آن لباس را برايم نمي آورد؟

 نيامد؟ مثالً يك پالتو پوست مينك؟ يا يك همچو چيزي؟خوب... به جاي آن لباس پولكي، چيز ديگري گيرت -

 !نه تنها چيزي كه يزم آمد، يك اتومبيل رولزرويس بود-

 البد يك راننده اختصاصي هم بهت دادند؟-

نه ... تا وقتي هفت سالم نشد ، ندادند. بعدش دو مستخدم هم بهم دادند. دو مستخدم با يونيفورم هاي قشنگ -
. هر وقت ميخواستم به مدرسه بروم آن ها اتومبيل را دو سه خيابان نرسيده به مدرسه متوقف مي كردند. بعد 

را پياده تا مدرسه مي رفتم و آن دو مستخدم  طبق تعليماتي كه به من داده شده بود، پياده مي شدم و بقيه راه
يونيفورم پوش هم پياده تا دم در مدرسه دنبالم مي آمدند.فكر مي كنم منظور اين بود كه ديگران بدانند من 

 .اتومبيل اختصاصي و مستخدم دارم ، آن هم دو تا مستخدم گردن كلفت

مي كردند و من مجبور بودم پياده بروم. واقعًا سخت  خنده دار است . پدر و مادر من هم تقريبًا، همينجور فكر-
 !است كه بچه ها را به چنين كارهايي وادارند. نه ؟ به خصوص بچه پولدار ها را ؟

 «.آه ... خفه شو آل:» با خنده گفت  كتزيا

ن خيي كتزيا ...من ... من ازت خيلي خوشم مي آيد چو» آلجاندرو از خنده ريسه رفت و در همان حال گفت:  و
 «!!احمقي

 .شايد ... شايد باشم . ولي البته مقام اول همچنان در اختيار توست-

 .آه ... چقدر هوس تكيال كرده ام. توي اين هواي سرد خيلي مي چسبد-

 ببينم... خيلي سردت است آل؟-

 .آره . فكر مي كنم همين اآلن موهاي سرم قنديل ببندد-

 .ردت بخوردخب ... پس فكر مي كنم اين به د-
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» اين را گفت و دستش را به درون جيب پالتويش كرد و فالسك مسطح كوچكي از نقره بيرون آورد و گفت:  كتزيا
 «.اين فالسك مال پدربزرگم بود

 !تويش چي هشت؟ البد يك ماربوآ؟-

 دفکرم درست بود.االن به در  یدیالزم شود.د  دیام...فکر کردم شا  ختهیقهوه ر شینزن آل...تو زر

 .خورد یم

 .میکه ندار  مش؟فنجانیبخور یخب.چه جور-

 .یکن  یسرما را حس نم گریدرش را واکن و برو باال.آنوقت د-

 نمیباشد..بده بب-

 میخواستم بگو ی...میداد با خنده گفت:"راست یپس م ایکه فالکس را به کتز  یو در حال دینوش یجرعه ا آلجاندرو
 "است  ی.فالسک قشنگدهیرس یبه شکمش م یلیانگار پدر بزرگت خ

 قابل ندارد آل-

 !!صاحبش قابل ندارد-

 .یکیپدر و مادر مکز یگفت ب  یفکر کنم لوک حق داشت به ات م-

آرام است.نگاه   یلیخ ورکیوین گرید یامشب برخالف شبها  ایکتز  یدهد.تو نده!راست یخجالتم م ادیلوک ز-
 شیتا حاال من فقط پنج ش یول میزن یچچل م ابانهایخ یو تو میآمده ا  رونیساعت است که از خانه ب کیکن...

 .اند  دهیخز شانیسوراخها یام.انگار همه تو  دهید لیتا اتومب

موقع  نیمردم در ا نکهیا  ایشدت سرماست  ایکنم علتش   یآره من هم متوجه شدم که امشب خلوت است.فکر م-
 ی.آلجاندرو در حالدندیرس تیگرم است.بالخره به محوطه مخصوص اسک  سمسیدادن مراسم کر بیسرشان به ترت
کامل   زاتیبا تجه یپسندم.زن یاست که م  یزیهمان چ نیکرد گفت:"ا  یاشاره م  ایو گرم کتز یپشم یکه به لباسها

 ..یهستی...تو آدم احمقای!قبال هم که گفته بودم کتززیفالسک سحرانگ کیمبارزه با سرما و  یبرا

 "گرانیرساند هم به د یم دهیقتت سودمند است.هم به خودت فاحما یول

 !؟یمست کرده ا یانگار از بس قهوه فالسک را جرعه جرعه خورده ا-

من با دو سه جرعه  یکنند ول  یخورند و مست م ی.!همه مشروب میچراغ نفت رد،مرایگ  یچه کنم...همه را برق م-
 .شوم یم لیقهوه پات

 فالسک هست؟ یهم تو ؟بازیخور ی...باز هم قهوه منمیبب-

 .ترکم ینه...نه...از بس خوردم دارم م-

 ؟یجا زد یزود نیاهه...به هم-
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 ...و آنوقت دیآ  ینم ریگ  ییدور و بر دستشو نیا  یفکرم که تو نینه...جا نزدم...فقط به ا-

 "اوریگندش را درن  نیاز ا  شتریب گریخب...د یلیخب...خ یلی...خدمیسر داد و گفت:"آهان...فهم یقهقه ا ایکتز

 ازدهیرا تماشا کردند.ساعت از  گرانیکردن د  تیو اسک ستادندیکردند و سپس ا  تیدو چند دور با هم اسک آن
 .به مراجعت گرفتند میگذشته بود که تصم

 "م؟یبرو کیسن پاتر یسایشب به کل مهیمراسم ن یبرا ی...موافقایکتز  نمیکرد:"بب  شنهادیپ ایبه کتز آلجاندرو

 "؟هان؟یستیکه ن  کی...کاتولنمی:"ببدیدر جواب دادن مکث کرد،آل پرس ایچون کتز و

 .با مال شماها ندارد یندارم.مراسم ما چندان فرق کیهم با سن پاتر یمخالفت ی.ولسکوپالمینه.اپ-

 م؟یبه آنجا بزن یسر یپس موافق-

 یخواهد وقت یچون لوک ممکن است زنگ بزند.دلم م میزود برگرد یکنم خوش بگذرد.ول  ی..فکر ممیباشد...برو-
 .امهایزند،خودم جوابش را بدهم،نه دستگاه ضبط پ یزنگ م

 .کشد  یطول نم ادی.زمیگرد  یباشد.نگران نباش.به موقع برم-

 کیسن پاتر یسایبه کل یرو ادهیپ یرفتند.بعد از مدت نییپنجم که در آن موقع خلوت بود،پا ابانیافتادند و از خ  راه
آنجا آکنده از بخور   یگرم و دلچسب و فضا  سایداخل کل یگرد آمده بودند.هوا  سایدر کل یانبوه  تی.جمعدندیرس

مراسم  یآمده بودند چون سالها بود که برگزار  آنجابه   یحضور داشتند،از نقاط مختلف سایکه در کل  یبود.کسان
 .بودبه صورت رسم و سنت درآمده  کیدر سن پاتر سمسیکر

ودر  میعظ  ینواخت.همچنان که صدا یباخ را م یاز آثار مذهب  یکینشسته بود و  سایکل  میپشت ارگ عظ یشخص
 :دیانداخت و پرس  ایبه کتز یرا پر کرده بود،آلجاندرو نگاه سایکل  یارگ فضا  نیحال دلنش نیع

 "؟ی...خسته شده اایکتز  نمیبب"

 .بخور باشد ریهم مال تاث دیخوابم گرفته.شا سایکل  یتو یکنم از گرما  یفکر م-

 ،هان؟یندازیب تیرا به گردن قهوه و اسک رشیتقص یخواه یپس نم-

 یدرحال داریبرگشتند.سرا ایگرفتند و به آپارتمان کتز  یتاکس کیخارج شدند. سایاز کل  ایو با کتز دیسپس خند آل
 یاو به شوخ  دنیکارش رفت.آل با د  یگشود و بعد پ  شانیدر را به رو د،تلوتلوخورانیبار یم یکه از چهره اش مست

 "!خوش گذرانده؟ یگفت:"انگار او هم حساب

 ستیب بایمجتمع تقر نیا  یشد!تو یخوش به حالت م یلیآمده حتما خ  یم رتیتو هم اگر به اندازه او پول گ-
 صد دالر به او دادند.به نظرت کم است؟ یپاکت حاو کیهر کدامشان  سمسیخانوار هستند.شب کر

 ؟یبخور یتو نوشابه ا ییآ  یم-

 ..بهتر است من هم برومیاستراحت کن  دیو با یخسته شده ا ینه تو امشب حساب-
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 .تو ایآل.ب  اوریدرن ینوشابه به ات بدهم.مسخره باز کیتوانم  یم یخسته باشم،ول یلیخ دیشا-

 ات  وهیتکه هم از آن ساالد م کیکارم.  یروم پ یو بعد هم م خورم ینوشابه م کیخب...فقط  یلیخ-

 .خورم یم

 .کنم  یاز کله ات م  ،پوستی...اگر به آن شاخه گل دست بزنمیاز حاال به ات بگو-

 یزد:"ه ادینشسته بود،از همانجا فر منیحاضر کند.آلجاندرو که در اتاق نش یبه آشپزخانه رفت تا نوشابه ا ایکتز
 "ایکاتز

 ه؟یچ-

 .یخورده قهوه درست کن کینوشابه بهتر است  یبه جا-

 خب.باشد یلیخ-

قهوه شکالت درست  یبرگشت و گفت:"به سرم زد به جا منیبا دو فنجان شکالت داغ به اتاق نش ایبعد کتز یلحظات
 ".کنم

 .دستت درد نکند-

 یروشن بود و در گوشه اتاق م شیشدند که تمام چراغها رهیخ سمسیکنار هم نشستند و به درخت کر  نیزم یرو
 .دیدرخش

 دالیو یمبارک آقا سمسیخب کر-

 .نیمال تو هم مبارک خانم سنت مارت-

 آل؟  یچه کار کن دیبا یدان یحاال م-

 بکنم؟ دیدانم چه کار با ینه نم-

 .یخواب یکاناپه هم م  نیهم یوقت است.رو ری.چون دیمان یجا م نیامشب هم-

 ی...ولایآه...کتز-

 .یخواب یم یریگ  یآن کاناپه تخت م  یدهم و رو یپتو به ات م کیبالشت و  کیندارد. یمل یول گرید-

 .بود یاست.لوک که از آن راض  یراحت یباش جا مطمئن

 !؟یبال را آورده ا نیهم هم چارهیب یآه پس بر سر آن خرس گنده -

 ...آره-

 ستم؟یکه مزاحمت ن  یمطمئن-
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 .آره...کامال مطمئنم-

و  یتو آمد یو بدون همصحبت سر کنم ول ییتنها دیامسال را با  سمسی...عزا گرفته بودم که کرایمتشکرم کتز-
 .ینجاتم داد

 .میخواستم به ات بگو یبود که من م یزیهمان چ نیاتفاقا ا-

 .رسانند یم دهیفا گرانیاز آن نوع احمقها که به د  ی...ولایکتز  یهست یقبال هم که گفتم...تو آدم احمق-

 .مبارک سمستیکر  گهیبار د کی...یمتشکرم آل...خجالتم نده.راست-

 .ریمال خودت مبارک و شب بخ گریبار د کیپس -

 .ریشب بخ-

کاناپه دراز   یکاناپه گذاشت و بعد رفت که بخوابد.آلجاندرو هم رو  یآورد رو  ییبه اتاقش رفت و بالش و پتو ایکتز
 .هم افتاد یشدو رو نیسنگ شیبعد پلکها یاند و به فکر فرو رفت و مدتم رهیخ سمسیو به درخت کر دیکش

24 

 یو برا دیشود، لباس پوش جادیا  یتنوع نکهیا  ینرود. لذا برا رونیتوانست تمام وقت در خانه بماند و ب ینم ایکتز
و با دست پر به آپارتمان  دیلوک خر یهم برا ییزهایخودش و چ یبرا ییزهایاز آپارتمانش خارج شد. چ  دیخر

 .برگشت

بال درآورد.  ینوشابه در دست دارد. از خوشحال وانیل کینشسته و  منیلوکاس در اتاق نش دیدر را گشود، د یوقت
تکان داد  ایکتز  یبرا یگذاشت. دست  زیم ینوشابه را رو وانیل د،یرا د ایکتز  یزد. وقت یلوک داشت با تلفن حرف م

 « ؟ی... کجا بودیفسقل ... سالمیه» و گفت: 

 .دیرفتم خر ن،یهم ۀخانه نشستن حوصله ام را سر برد. واس یتو-

 .یرس یبه نظر سرحال م-

 !تنگ شده بود تیچقدر دلم بر یآه... لوک... اگر بدان-

 یباشم معذرت م شتینتوانستم پ سمسیکر  نکهی. ضمنًا به خاطر ایتنگ شده بود فسقل تیمن هم دلم برا-
 .خواهم

به ام خوش گذشت. آلجاندرو سنگ تمام  یلیهم خ سمسیو من از برگشتنت خوشحالم. کر یحاال برگشته ا یول-
 .تالشش را کرد که به ام خوش بگذرد ۀگذاشت و هم

 .است  یآل آدم خو-

 .تنگ شده بود لوکاس. باور کن تیدلم برا یلیخ یجد یجد یاست. ول  یپسر خوب یلیآره... خ-

 .کنم  ی... باور مزمیکنم عز  یباور م-
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*** 

برگشت، لوکاس با تلفن مشغول صحبت بود و بعد  یرفته بود. وقت رونیناهار خوردن با ادوارد ب یبرا یساعت ایکتز
 یبرود. سپس خارج شد و تا ساعت ُنه شب برنگشت. هنگام رونیب دیگفت که با  ایرا گذاشت به کتز یگوش  نکهیاز ا

 .به چند جا تلفن زد یساعت میگرفتن شد و ن  رهبه سراغ تلفن رفت و مشغول شماهم که به خانه آمد، دوباره 

 ییروزها شانیهر دو ی. آن لحظات برادیو آماده د دهیشد، لوکاس را لباس پوش داریاز خواب ب  ایصبح که کتز فردا
 ایکتز  یدورادور مراقبش بودند و حت یمخف سیپل یرفت، عده ا یلوکاس هر جا م گریو پرفشار بود. حاال د یبحران

 .موضوع شده بود نیهم متوجه ا

 رون؟یب یرو یم ی! باز هم داریهم با من حرف نزده ا مساعتین یحت ،یتا حاال آمد روزیآه... لوک... تو از د-

 .انجام بدهم  دیدارم که با یواجب یگردم. کارها  یزود برم ی. ولرونیروم ب ی. دارم مزمیآره عز-

مراجعت  یعصب  یهم برگشت. حدود ساعت ده شب بود که لوکاس خسته و با حال ریرفت. د رونیاز خانه ب  سپس
 ؟یریبگ یروز مرخص کی یحت یتوان ی... لوک... نمنمیبب» : دیشد و پرس رهیلوکاس خ ۀبه چهر  یبا نگران ایکرد. کتز

 « !ریبگ یبعدازظهر را مرخص کیاگر شده،   ی. حتیداشته باش اجیاحت  یبه مرخص یلیکنم خ  یفکر م

 .دیآ  یاز هر طرف به من فشار م  یکاف  ۀ! به انداز اوریبه من فشار ن گریکنم تو د  ی... خواهش مایآه... کتز-

تا با  یهفته را استراحت کن کی نیا  ستیمانده. بهتر ن یدادگاه باق لیهفته تا تشک کیلوک... االن فقط  یول-
 ؟یدر برابر دادگاه حاضر شو یبتوان یبهتر یۀروح

 .میو سه روز آنجا بمان سکویسانفرانس میبهتر است خبر خوش به ات بدهم. قرار شده من و تو با هم برو-

 .یاستراحت کن  یآنجا درست و حساب  یتوان یآه... لوک... چه خوب! م-

خواب بوذ و از  ایآمد. کتز  ایفراوان به آپارتمان کتز یبا خستگ روقتیلوک د ورک،یویآخر اقامتشان در ن  شب
 « ... چه خبر؟ایآه... سالم کتز» گفت:   دنشیآمد، لوک با د  منیبه اتاق نش یشد و وقت داریاو ب  یسروصدا

 .بوده تیبرا ی... انگار امروز روز بدنمی. ببستین ی... خبریچیه-

 .آره واهلل-

 ؟یخور یم یزیچ-

چند روزه، همه اش به خودم فکر  نیا  یخواهم که تو یخورم. در ضمن ازت معذرت م یم ،ینوشابه بده کیاگر -
 .به تو توجه کنم نیاز ا  شیب دیخودم بوده ام. با یکرده ام و دنبال کارها

 .یبه کارت هم برس ی! باالخره مجبور بودست؟یچ یبرا یآه... لوک... معذرت خواه-

به  زیتواند از آن چ یفرار کند، هر قدر هم تندتر بدود، باز هم نم یزیخواهد از چ یآدم م  ی... وقتایکتز  یدان یم-
 .زدیبگر یکل

*** 
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با خستگي نگاهي به درخت کريسمس که هنوز در گوشه اتاق بود انداخت. المپ هاي کوچک همچنان به  لوکاس
خيال داشتم آخر اين هفته، اين »: آن آويخته و شاخه هايش زير بار تزئينات خم شده بود. لوکاس به کتزيا گفت

 «.خودت اين کار را بکني يتزئينات را از درخت باز کنم تا سرجايشان بگذاري و ديگر مجبور نباش

 .آه... مهم نيست لوک... وقتي از سانفرانسيسکو برگشتيم اين کار را بکن -

 .مکتزيا... تو دختر خوبي هستي و من بايد يک چيزي را حتما به ات بگوي -

 چه چيز را لوک؟ -

ببين... وقتي دادگاه تشکيل شد، ممکن است عفو مشروط مرا لغو کنند. اگر اين کار را کردند، من بايد دوباره به  -
زندان برگردم. توقعي که از تو دارم اين است که در صورت لغو عفو مشروط، آن را بپذيري چون اگر چنين چيزي 

نميخواهد تو بيخود و بي جهت اعصابت را به خاطر  لميش نميشود کرد. من هم داتفاق بيفتد، ديگر افتاده و کار
 .اين وضع خرد کني و خداي ناکرده باليي سر خودت بياوري

باشد لوک... خيالت راحت باشد که باليي سر خودم »با صدايي ضعيف که از فرط تاثر ميلرزيد جواب داد:  کتزيا
 «.نمي آورم

 پس خيالم راحت باشد؟ -

 .آره... خاطر جمع باش. درضمن، خيلي دوستت دارم لوک... خيلي خيلي دوستت دارم -

 .تو دختر خوبي هستي کتزيا.... خوبترين دختر دنيايي. و من ازت متشکرم -

 25 فصل

صبح عازم سانفرانسيسکو شدند. لوکاس کيف وويي توني را که کتزيا به عنوان هديه کريسمس برايش خريده  فردا
 .بود در دست داشت و در پايش نيز کفش هاي گوچي ديده ميشد. کفش ها هم هديه کتزيا بود

ر گذاشته بود. هواپيما وقتي روي صندلي نشسته بودند، لوکاس پاهايش را از رديف صندلي ها آنطرف ت داخل
 «.لوک ... پاهايت را بياور تو. ممکن است به پاي کسي گير کند و به زمين بيفتد»کتزيا با توجه به اين نکته گفت: 

 !آه... کتزيا... اگر پاهايم را بياورم تو، که ديگر کسي کفش هايم را نميبيند -

 «.لوک... تو خيلي خلي»با خنده گفت:  کتزيا

 «.تو هم همينطور عزيزم»اب داد: هم با خنده جو  لوک

ببينم کتزيا... «سکوت کردند و به فضاي داخل هواپيما و مسافران ديگر نگريستند. بعد لوکاس پرسيد:  مدتي
 «نوشابه ميخوري؟

 .تا وقتي هواپيما دوباره در فرودگاه به زمين ننشيند، از نوشابه موشابه خبري نيست. به هيچکس نميدهند -

 .ند. نوشابه خودشان است و اختيارش را دارند. ولي من سهم خودم را همراهم آورده امخب... نده -
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 .آه... لوک... اين چه کاريست که کرده اي؟! اگر ببينند، خيلي بد ميشود -

 !خب... پس چشمهايشان را ببندند که نبينند و بد نشود -

ببينم... دختره لوس و ننر... »اس اخم کرد و پرسيد: قهقهه اي سر داد و چون خنده اش زياد طول کشيد، لوک کتزيا
 « ...کجاي حرف من خنده داشت که ريسه ميروي؟ آنهم اينقدر زياد

 .آه... لوک... به حرف تو نميخندم. به خودم ميخندم -

 به خودت؟! واسه چي؟ -

 ...آخر خودم هم يواشکي با خودم نوشابه آورده ام. فکرکردم شايد احتياج -

پس پارتي »خنده لوک طوري هواپيما را به لرزه در آورد که انگار در چاه هوايي فرو رفته است و لوک گفت:  شليک
 «!مان تکميل شد

 !راستي... لوک... يک خرده هم خاويار آورده ام. اما به کسي نگويي ها -

 .ار هيچ لطفي نداردآه... دمت گرم کتزيا... جدا االن توي اين فکر بودم که نوشابه مان بدون خاوي -

درست رأس ساعت سه بعدازظهر در فرودگاه سانفرانسيسکو به زمين نشست. ليموزيني که قبال تلفني  هواپيما
 .کرايه کرده بودند منتظرشان بود. هر دو مواظب بودند که از آشناها و رفقا کسي آنها را نبيند

 « توجهي کرده باشد؟ ببينم.... فکر ميکني کسي به کفش هاي نو من»پرسيد:  لوک

فکر ميکنم بهتر بود رنگ قرمزش را برايت انتخاب »نگاهي به کفش ها انداخت و به جاي جواب گفت:  کتزيا
 «!ميکردم

 !با اين حساب، بهتر نبود که يک گهواره هم ميخريدي و مرا تويش ميخواباندي؟ -

 ميخوري؟ به جاي اينکه اينقدر ور بزني، بگو ببينم... باز هم نوشابه -

 مگر چيزي ازش مانده؟ -

 .آره... يک خرده اي ته اش مانده -

 .پس بريز -

ميداني لوک؟ ... فکر ميکنم کالس ما واقعا »براي خودش و لوک نوشابه ريخت و در همان حال گفت:  کتزيا
 «!باالست

 .من هم فکر ميکنم مست کرده اي -

 .باشکوه و جاللي باشي. تازه... يک چيز ديگر... دوستت هم دارممن فکر ميکنم به قيافه ات مي آيد که آدم  -
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با حالتي مستانه محتويات گيالس نوشابه اش را به پنجره پاشيد و تلنگري هم به گيالس لوکاس زد، به طوري  کتزيا
نگاه کن تو را به »که محتويات آن گيالس نيز بر کف اتومبيل ريخت. لوکاس با لحن مسخره خطاب به او گفت: 

ي. ببن تو را به خدا.... پاک بساطمان را به هست مخدا... نگاه کن چه کردي؟! تو عالوه بر اينکه مستي، شلخته ه
هم ريخت. آخر دختره شلخته... ناسالمتي اسم تو سرکار خانم کتزيا سنت مارتين است... بايد از اين کارهايت 

 «!خجالت بکشي

 !کتزيا سنت مارتين؟!... چرا نميگويي کتزيا جانز -

با ليوان دراز کرد تا لوک دوباره ليوانش را پر کند.  پس از گفتن اين حرف، در صندلي فرو رفت و دستش را کتزيا
اين حرف را جدي گفتي يا از روي »لوکاس ضمن پر کردن ليوان، نگاهي کنجکاوانه به کتزيا انداخت و گفت: 

 «مستي؟

هر دو. درضمن خيال دارم »اين سوال براي لوک خيلي مهم بود. کتزيا نگاهي به لوک کرد و جواب داد:   پاسخ
 «.کنم  ازدواج

 کي؟ -

همين االن. لوک... بيا همين االن ازدواج کنيم!! دلت ميخواهد برويم الس وگاس؟ يا رنو؟ من تا حاال ازدواج  -
 نکرده ام. راستي... هيچ ميدانستي من يک پيردختر ترشيده ام؟

 .من فقط اين را ميدانم که تو وقتي مست ميکني، خيلي افتضاح ميشوي -

 !طور جرات ميکني چنين حرفي بزني؟آه... لوک... چ -

 کتزيا... تو را به خدا يک لحظه شوخي را بگذار کنار. بگو ببينم... راست راستي دلت ميخواهد ازدواج کني؟ -

 .آره . همين االن -

ببينم نه... همين االن نه... دختره خل. بعدا... شايد توي همين هفته. البته بستگي دارد به اينکه... خب... بايد  -
 .چه ميشود

 تو دلت نميخواهد با من ازدواج کني لوک؟ -

 .وقتي مست باشي دلم نميخواهد باهات ازدواج کنم... کله خر -

دو چنان مشغول اين حرفها بودند که اصال متوجه نشدند مدتي است اتومبيلي تعقيبشان ميکند. البته اگر هم  آن
 .رايشان عادي شده بودمتوجه ميشدند، اهميتي نميدادند چون ديگر ب

 کجا داريم ميرويم؟ -

 به فيرمونت... يادت هست که؟ -

 !يعني به کليسا نميرويم؟ -

 کليسا؟ ... برويم کليسا که چه غلطي بکنيم؟ -
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 .ازدواج کنيم -

 آه... آن را بگذار براي بعد. چطور است اول نامزد شويم؟ -

بعد از اين حرف، به حلقه اي که کتزيا به او هديه داده بود و آن موقع در انگشتش بود نگاهي انداخت و  لوکاس
آهاي... لوک... فکر اينکه اين حلقه »خوشحالي چهره اش را فرا گرفت. ولي کتزيا که به فکر او پي برده بود، گفت: 

کن. من آن را به عنوان هديه کريسمس به ات داده   بيرونرا به عنوان حلقه نامزدي در انگشت من کني از کله ات 
ام. ديگر نميشود هديه را به عنوان انگشتر نامزدي به ام قالب کني! اينجوري نامزدي مان درست و حسابي از کار در 

 «.نمي آيد. در هر حال، اگر اين حلقه را در انگشتم بکني، فکر نميکنم نامزدي مان جدي باشد

ب... حرص نخور. باشد. اگر فکر ميکني که با اين کار، نامزدي مان جدي نخواهد بود، پس خيلي خب... خيلي خ -
بهتر است بگوييم راننده اتومبيل را جلوي يک طال فروشي نگه دارد تا پياده شويم و برويم يک حلقه نامزدي مناسب 

 .اط بيشتر نباشدميکني از ده قير  خاببخريم. چه جور حلقه اي دوست داري؟ اميدوارم چيزي که انت

آه... لوک... از ده قيراط بيشتر نباشد؟! تو که آبروي مرا بردي؟! اين گدابازي ها چيست که در مي آوري؟! ... هه  -
 !هه ... ده قيراط! ... مسخره

 خب... پس خبر مرگت چه ميخواهي؟ -

 .فکر ميکنم اگر رنگش آبي باشد بهتر است -

 مثال اگر فيروزه باشد چي؟ -

 !آره... خوب است... يا مثال سنگ الک پشت!.... يا... نميدانم به نظرم سنگ پشت باشد -

مست تر از آن بود که بتواند بفهمد چه ميگويد. لوکاس با چهره اي متعجب او را نگريست و زير لب زمزمه  کتزيا
 « ... منظورت چيست؟چي؟ ... سنگ الک پشت؟ ... يعني چي؟ ... سنگ پشت.... رنگش هم آبي باشد؟ »کرد: 

آهان ... حاال فهميدم »ناگهان حدس زد که منظور کتزيا چه بوده. لذا انگار کشف مهمي کرده باشد، فرياد زد:  ولي
 « ... شايد منظورت سنگ الجورد است! ... چون رنگش هم آبي است. ولي ... انگار خيلي خورده اي ها؟

باشد... همان که تو ميگويي. ولي »کتزيا که در حال خودش بود توجهي به اين حرفها نداشت و فقط گفت:   ولي
... البته ياقوت کبود هم قشنگ است ها.... ولي ... نه ... ولش کن... گران است و زودي هم ترک برميدارد. مادر 

 « ...بزرگم يک انگشتر ياقوت داشت که

 .حاال فعال دهانت را ببند خيلي خب... خيلي خب... -

 « ببينم... اين دور و برها مغازه تيفاني سراغ داري؟»بعد از گفتن اين حرف، رو به راننده کرد و پرسيد:  لوکاس

 .بله قربان... توي خيابان گرانت يکي هست -

 .خب... پس قبل از اينکه به هتل بروي، ما را ببر آنجا -

 .بله قربان -
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خداي من... لوکاس... يعني ما راست راستي داريم نامزد »به مسائل دور و برش نداشت گفت:  که توجهي  کتزيا
 « !ميشويم؟! جدا داريم نامزد ميشويم؟

 .در همان حال که لبخند ميزد، قطرات درشت اشک از چشمانش سرازير شد و

 .ني و من بروم حلقه بخرمآره... قرار است نامزد شويم. ولي درعين حال، قرار است تو توي ماشين بما -

 !توي ماشين بمانم؟! واسه چي؟ -

ايهاالناس ... چه »آه... کتزيا... ميخواهي گزک به دست روزنامه ها بدهي و فردا توي همه روزنامه ها بنويسند:  -
تي تلو نشسته ايد که کتزيا سنت مارتين ديروز توي يکي از شعبه هاي تيفاني نامزد شد و در همان حال از فرط مس

 !هان؟ همين را ميخواهي؟« تلو ميخورد.

 .خيلي خب لوک ... خيلي خب... هر طور که تو بگويي -

 خب... ببينم فسقلي؟ ... خوشحالي؟ -

 .خيلي -

 .من هم خيلي خوشحالم -

وارد خيابان گرانت شد و در مقابل يکي از شعبه هاي طالفروشي تيفاني ايستاد. لوکاس به سرعت از اتومبيل  راننده
االن برميگردم. توي ماشين بمان و تحت هيچ شرايطي نيا بيرون وگرنه »پياده شد و در همان حال به کتزيا گفت: 

 « .هم ميبريرا  انمثل يک تکه چوب خشک پهن ميشوي روي زمين و تتمه آبرويم

وارد مغازه شد و پنج دقيقه طول نکشيد که برگشت. کتزيا که خيلي دلش ميخواست هر چه زودتر حلقه  سپس
 « خيلي خب لوک... ببينم چه خريده اي؟»را ببيند گفت: 

 .آه ... معذرت ميخواهم فسقلي. آنها چيزي را که من دنبالش بودم نداشتند. واسه همين هم چيزي نخريدم -

 !چيزي نخريدي؟ -

 .خب... راستش را بخواهي... همه چيزهايي که داشتند آنقدر گران بود که پولم نميرسيد بخرم -

 .آه... لوک... لعنت بر تو -

 !عزيزم! ... گفتم که معذرت ميخواهم -

 .خواهم یاصال من حلقه نم -

لوک...  نمیبب»گفت:   یدر آورد با خوشحال از دلش  نکهیا  یحرف دلشکسته شده است، برا نیلوکاس از ا دیچون د و
 «م؟یبدون حلقه نامزد شو میبتوان یکن  یفکر م

 !شد؟ یدیکنم... بفرما... د  یمان را اعالم م یاالن نامزد  نی. اصال من هممیتوان یخب... مسلم است که م -

 ؟یدار یچه احساس ینامزد من هست نکهیخب... حاال از ا -
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 !به ام دست نداد یاحساس  چی... چون اصال هدارم یخوب یلیاحساس خ -

 .مزه یآه... مرده شورت را ببرند لوک... ب -

آوردگفت:   یم رونیکرد و در همان حال که دستش را ب  بیج یافتاده باشد، دست تو  یزیچ ادیانگار ناگهان به   لوک
 «بم؟یج یتو ستیچ گرید نیآه... ا»

در دستش بود. لوک  ریس یبه رنگ آب یکوچک و مخمل  یآورد و مشتش را باز کرد. جعبه ا  رونیدستش را ب سپس
 یآب  یجعبه مخمل کی ؟یخواست یرنگ است. نکند همان است که م یکه آب  نیاهه... ا»به آن کرد و گفت:  ینگاه
 «.رنگ

 !یدیحلقه خر میآه...لوک... لوک... تو برا -

 !دمیجعبه خر کینه... فقط  -

از   یداخل آن، برق دنیو به سرعت درش را باز کرد و با د دیجعبه را قاپ ایداد. کتز ایپس آن را به دست کتزس و
 .ظاهر شد شیمایمسرت در س

 .است  ی! باور نکردنباستیاست!... جدا ز  یآه... لوک... واقعا عال -

الماس.   گریکبود رنگ و د  یزمرد یکیدو قطعه جواهر کار شده بود:  شیشدکه رو یم دهید یجعبه حلقه ا داخل
پول داده  شیباال یلیلوک...حتما خ»افزود:   نیمملو از تحس یآن شده بود با لحن  یکه مست تماشا  یدر حال ایکتز

 «نه؟ ،یا

 نه؟ ایخورد  یبه انگشتت م نینه؟ اصال بب ای... ازش خوشت آمده نمی. فقط بگو ببیموقوف فسقل یفوضول -

با هم  گریشدند. حاال د رهیکرد. هر دو به هم خ  ایگرفت. حلقه را درآورد و به انگشت کتز  ایجعبه را از کتز سپس
 !نامزد شده بودند

 .هم ازش خوشم آمده یلیخورد. خ یآره... به انگشتم م -

 .حلقه پرداخت یمختلف به تماشا یایچرخاند از زوا یکه آن را م  یدستش را دراز کرد و در حال سپس

 .خورده بزرگتر از انگشتت است کیکه   دیآ  ی... به نظرم مای... کتزیه -

 .... نه... کامال اندازه استزمینه عز -

 .اندازه اش کنند  میده یفردا م نیبه هر حال اگر هم بزرگتر باشد، هم -

 .آه... من نامزد شدم... من نامزد شدم لوک -

 ست؟یدخترک... اسمت چ نمیاست... جالب است... من هم نامزد شده ام. بب  ؟جالبینامزد شده ا -

 .شوارتز لدردی. ملدردیم -

 .است  تیکردم اسمت ک  یم الیمن خ یخنده دار است ول یلی... دوستت دارم. خلدردیم -
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 .ستین تینه... اسمم ک -

 سابقا هم نبود؟ -

 احمق  وانهی...گفتم که نه...دنه

 رمونتیهم هتل ف نیسازم.خب ا یشوالدرز م لدردیندارد...با همان م یلخب...پس اشکا-

شدن  ادهیپ یخواهد برا ی...دلت منمیگفت:"بب  ایشدن به کتز ادهیلوک موقع پ ستاد،ویدر هتل ا یجلو لیاتومب
 "رم؟یبغلت را بگ ریز

 .می.االن فقط نامزدمیاست که ازدواج کرده باش  یکار مال موقع  نینه...نه...ا-

همان  رم،دریبغلت را نگ ریترسم اگر ز یم ینگذاشتم.ول یفرق یازدواج و نامزد  نیکه ب  ایخواهم کتز یآه معذرت م-
 .یراه برو یتوان ی.چون اصال نمیپت و پهن شو نیزم یقدم اول رو

 توانم یتوانم...خوب هم م یراحت باشد...م التیخ-

گوشش گفت"دهان   ریبغلش را گرفت و کمکش کرد و ز ریوک زتواند.لذا ل یاز همان آغاز معلوم بود که نم  یول
که آمده بود   یرود"سپس به باربر یم میکه داشت  ییگشادت را ببند و فقط لبخند بزن و گرنه سرسوزن آبرو

سخت  شانیهم برا مایبا هواپ ارد،سفرد  یفیخانم قلب ضع نیشده بود گفت:"ا رهیخ ایرا ببرد و به کتز لشانیوسا
 ".دیاوریکنم،لطفا چمدانها را ب  یاست که دارم کمکشان م  نیو خسته کننده بود.واسه هم

تخت خواباند وخودش به اتاق  یمساعد نبود،لوکاس او را رو ایشان شدند و چون حال کتز تیوارد سوئ بالخره
به آنها  زیشب آلجاندرو نتا تمدد اعصاب کند چون قرار بود ساعت ده  دیدراز کش یکاناپه ا  یرفت و رو منینش

 .ملحق شود

********* 

 "؟یآلجاندرو گفت:"سالم آل...چطور  دنیبه محض د لوکاس

 ؟یخودت چ ستمیبد ن-

 فعال که حالم خوب است-

 خب...چه خبر؟-

 "؟یحدس بزن یتوان یهست نم یخبر کی...آل...یکه خوش حال بود گفت:"ه  یدر حال ایکتز

 نه...خودت بگو-

 .میمن و لوک نامزد شد-

 .را که به انگشت داشت نشان آلجاندرو داد یاثبات حرفش حلقه ا  یبرا سپس

 .میریجشن بگ میخب...پس بهتر است برو-
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 .خوردم نیبه اندازه سه نفر شامپا ینفر کی.من میجشن کوچک گرفت کیخودمان  شبید

 !پدر بزرگ؟ زیالبد با همان فالسک سحر انگ-

 "گرید یکیسر داد و گفت:"نه با  یافتاده بود قهقه ا  سمسیآشب کر  ادیکه به   ایکتز

 "گفت:"خب آل...پروازت چطور بود؟  لوک

 .گرفته شد  یبد.حالم حساب یلیخ-

 چطور؟-

 یکرده بود.ول  میپالتو پوستش قا ری.آن را زاوردیب مایبه هواپ انهیخواست سگش را مخف یخانم م کی
 ...اصال من از اولش هم بدشانس بودمنیو بب ایبه پا شد که ب یرا گرفت.الم شنگه ا شیو جلو دیمهماندارفهم

 به تو چه مربوط است؟ هیقض نیا-

 یمهماندار م دید ی.آن خانم وقتنمیرا بب ییصحنه ها نیبشوم و همچ مایهواپ نیسوار ا دیآخر چرا من با-
 .شده است یستریغش کرده بود،انگار دچار ه  بایخواهدمانعش بشود،تقر

 .میکه ما کرد  ی.همان کاریآمد  یم کیبهتر بود با پرواز درجه -

 یگالشها  نیا  نمیمثل من....اه بب یا  چارهیپول وپله دار است،نه مفلس ب یمال آدم ها کیخوب پرواز درجه -
 ؟یکرده ا  تیبه پا ستیچ افهیبدق

کفشهاساخت   نیکالس...ا  یبدبخت ب یگفت:آخر دهات  که اخم کرده بود  یرفت و لوکاس در حال سهیاز خنده ر  ایکتز
 "؟یفهم یاست.تو چه م  یگوچ

 .ماند یگالش م  هیشب شتریبه نظر من که ب-

 یسوار شدند و به هتل برگشتند.دم در هتل،لوکاس به شوخ تیمیپر از صفا و صم یطیو در مح دندیسه خند هر
 "!یما خوش آمد یشیبه آلجاندرو گفت:"به کلبه درو

زد و گفت:"خب...خب  یانداخت،لبخند  دیبار یم تیبه ساختمان هتل که از آن تجمل و اشراف ینگاه آلجاندرو
 "گذرد  یانگار بهتان بد نم

 "م؟یستیگفت"چرا بد بگذرد؟مگر ما آدم ن  لوکاس

 "یکنم باش  ینه...فکر نم-

 ؟ییگو  یمنامزدم به من متلک  یجلو یکش  یآه...ال...چاک دهانت را ببند.خجالت نم-

 د؟ینامزد شده ا یراست راست نمیبب-

 ".میازدواج کن  میدار الیخ مینامزد شده ا یگفت:"آره راست راست  ایکتز
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 .میگو  یم کی....لوکاس به تو هم تبرمیگو  یم کیبه ات تبر ایجالب است پس کتز آه

.من و آل هم بر سر آن کاناپه یبخواب یبرو یتوان یتو م یگفت:"خوب فسقل  دیکش  یم ازهیکه خم  ایبه کتز لوکاس
 "هر کجا افتاد همان جا محل خواب اوست ی.هر کسمیافت  یو با مشت و لگد به جان هم م میکن  یبا هم دعوا م

و  داریگفت و به اتاقش رفت.لوک و آلجاندرو تا ساعت چهار صبح ب  ریخواب آلود شب بخ یو با حال دیخند ایکتز
شد.ساعت نه صبح همان روز قرار بود  یم لیساعت دو بعد از ظهر تشک مشغول صحبت بودند.دادگاه لوک فردا

 داریتا صبح زود ب دندی.لذا ساعت چهارخوابهدنزد آنها برود و راه و چاه را نشانشان بد رمونتیلوک به هتل ف لیوک
 .شوند

 26 فصل

 ریبا او صبح بخ یخشک و رسم یبا لحن ایاز تشنج را با خود به اتاق آورد. کتز  یساعت نه صبح آمد و جو لیوک
گذاشت و در همان حال فقط   شیو جلو ختیر لیوک یفنجان قهوه هم برا کیکرد.   یگفت و آلجاندرو را معرف

 :گفت  لیزده باشد خطاب به وک یآنکه حرف  یبرا

 "است نه؟  یروز خوب "

ت. از لوک هم بابت حق داش یاریمورد لوک سابقه و شهرت بس رینظ ییپرونده ها یمورد بحث در بررس لیوک
شده بود و مصرانه از او  یلوکاس عصبان یپول را بدهد ول نیقصد داشت ا ایبود. کتز دهیالوکاله پنج هزار دالر طلب

گفته بود :" مدتهاست که   انیبپردازد و در پا راکه دارد حق الوکاله   یخواسته بود که بگذارد خودش از پس انداز
 "شته امپول کنار گذا یهمچو روز یبرا

 .داشت دیاو در دفاع از لوک ترد  ییآمد و در توانا  یخوشش نم لیوک نیاز ا  ایهرحال کتز به

برد اما  یبه احساسات او نسبت به خودش پ ایدرهم کتز افهیبه اتاق و دوروبر خود انداخت. از ق ینگاه لیوک
:  دیعادت داشت صبح ها بگو  شهیاعصاب خرد کن سرداد و گفت:" پدرم هم  ینداد. در عوض خنده ا یتیاهم

 "پدرم انداخت ادیهم به من زد و مرا  ایکه خانم کتز  یمردن است. حرف یبرا یامروز روز خوب

لوک  یول دیدو ساعت تمام طول کش لیوک ایحرف جومتشنج و دلهره آور اتاق صدچندان شد. مالقات لوک  نیا  با
کسب اطالع وجود نداشت همه   یبرا یراه چیتند هنتوانس چکدمشانیبدست آورد ه یادینتوانست اطالعات ز

 .واندتوانست افکار داوران را بخ یهم نم چکسیقضات وابسته بود و ه ئتیبه ه زیچ

در زندانها آشوب  نکهیجونز... شما را متهم کرده اند به ا یگفت:" آقا  یبود و درباره اش م دهیادعا نامه را د  لیوک
 یبرا یاتهام  نی. چندیکن  یم کیو تحر بیترغ یرا به اخالل گر انیتان زندان یادیو توسط ا دیانداز  یو بلوا راه م

دارم  ایقضا نیدر ا یادیخطرناک است و ممکن است موجب ابطال عفو مشروط تان شود. من تجربه ز یلیشما خ
 نجاستیشکل ا. مینیسنگ نیبه ا یعفو مشروط متهم را لغو کرده اند، چه رسد به اتهام  نیکمتر از ا  یمیجرا یبرا

موضوع با  نیهمه از ا دیکار دست داشته ا  نیدانند که خود شما در ا ی. همه مدیاتهام را رد کن  دیتوان یکه نم
 نگیتیم د،یکرد  یکه م  ییها ی. سخنراندیتر شده بود اطیاحت  یب یلیاواخر خ  نیمطبوعات. شما در ا یخبرند... حت

... همه و همه دال بر مجرم بودن دیداد یم بیکه ترت  ییها ییمای... تظاهرات و راهپدیانداخت  یکه راه م  ییها
مطالب است و همه  نگونهیپر از ا دیا  شتههم که تاکنون نو ی. دو کتابستیوجه قابل انکار ن چیشماست و به ه



 

 
220 

 در صورت ثبوت جرم ایفرنیکال  نیطبق قوان نکهی. بدتر از همه ادیمنکر شو دیتوان یرا هم نم نیجا پخش شده . ا
 "توانند شما را تا هروقت که دلش بخواد در زندان نگه دارد یداوران م

به آنان گفت که ساعت  یکرد و رفت و قبل از خداحافظ  یاز آنها خداحافظ  لیشده بود که وک ازدهیتازه  ساعت
با هم  ییگفتگو  زیجلسه ن لیماند تا در لحظات آخر قبل از تشک یبعدازظهر در سالن دادگاه منتظرشان م میو ن کی

 .داشته باشند

 "د؟یخور ی... ناهار منمی:" ببدیآلجاندرو پرس  لیاز رفتن وک  بعد

 "رود ینم ییپا میاز گلو  یچیجواب داد:" من که ه یعصب  یبا حالت ایکتز

 "رونیب میبچه ها... برو دیفتیخب... راه ب یلیکرد همچنان براعصابش مسلط باشد لذا گفت:" خ  یم یسع لوکاس

لرزششان  یتوانست جلو ینم بیترت چیو به ه دیلرز یم شیبود. فقط دستها یکلمات عاد  نیا  یهنگام ادا لحنش
 .ردیرا بگ

موضوع نداشتند.  نیبه ا یتوجه چکدامیه یبود ول یذیرفتند و ناهار خوردند. ناهار لذ کزیو دریرستوران تر به
تخت دراز بکشد،  یخواست به هتل برگردد و رو یدلش م ایاز صحبت کردن طفره بروند کتز  دندیکوش  یم یهمگ

که شده...   یبکند... هرکار یخواست کار یمو زمان فحش بدهد... خالصه دلش  نیکند، بر سرخود بزند، به زم  هیگر
 .فهمد نخورد یرا که اصال طعمش را نم ییو غذا ندیدر آن رستوران ننش یول

 یداد. انگار با پتک یرا عذاب م ایکتز  زیبرخورد انگشتانش با م ی. صدابا انگشتانش ضرب گرفته بود زیم یرو لوک
 یکردند هردو  یکردند اگر هم م  ینم یلوک را زندان یکرد که کاشک  یکوفتند. با خود فکر م  یبر سرش م نیسنگ

 .بهتر بود شانیدوهر  یبهتر بود. برا ینطوریکردند. ا  یم یآنها را با هم زندان

. ستیبه ساعتش کرد و بعد به لوک نگر یبه خود آمد آلجاندرو بود که نگاه یکه در آن جمع سه نفر  یکس  نیاول
 "میفتیکم کم راه ب  دیرسد. با یتکان داد و گفت:" آره... موقعش دارد م یلوک سر

ک لوک نگاه غضبنا  یپولش را در آورد تا حساب کند ول فیگارسن را صدا زد و صورتحساب خواست آلجاندرو ک  لوک
توانست و  یدر آن هنگام نم چکسیبا لوک جرو بحث کند. ه ستیبا یکار منصرف کرد. امروز اصال نم  نیاورا از ا

 .صالح هم نبود که با لوک جرو بحث کند

آمدند و   رونیبرخاستند و همچون سه مرده متحرک از رستوران ب یوجه صورتحساب را پرداخت و همگ لوکاس
 ایکسالت بار و مالل آور. ناگهان کتز  یبراه افتاد و همچنان سکوت برقرار بود. سکوت لیمبشدند. اتو نیموزیسوار ل
هردو را  ایموقع کتز یزد. خنده ب ینم یحرفبود و آلجاندرو  یشروع به خنده کرد. لوک عصب کیستریه یبا حالت

 یخنده واقع کیقابل تحمل و دردناک وجود داشت چون  ریخرد کننده غ یزیچ ایخلع سالح کرده بود. در خنده کتز
 .و شادمانه نبود

 "؟یخند یم ی:" به چدیپرس تیبا عصبان لوک

 .. واقعا خنده دار است. من... من... همه اش پوچ و مضحک استزیلوک... به همه چ زیبه همه چ -
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و خشمناک دست  نیآتش  یک با نگاهکه باالخره لو   دیادامه داد. خنده اش آنقدر طول کش  دنیسپس به خند و
گشت.   ریاز چشمانش سراز  یقطع شد و اشک چون باران بهار ایرا گرفت و فشرد. در آن موقع خنده کتز ایکتز

 .به هردو دست داد یقیعمشدند و تاثر   ایدردناک کتز یآنوقت بود که لوک و آلجاندرو متوجه وضع روح

زدند  ینم یحرف چکدامیبه هرسه نفر دست داده بود. ه یبیحال عجشد .  انیدور گنبد ساختمان دادگاه نما از
 .گفت  یزد و آنچه الزم بود م یآنها حرف م  کی کیگنبد ساختمان دادگاه با   ندینداشتند بگو یزیچ

 «حالت خوب است؟»: دینگاه کرد و پرس ایلوک برگشت. به کتز دوریپله ها باال رفتند. در کر از

 . دانمی دانم لوک... نمینم -

 «.آره... خوبم» اراده لبخند زد و گفت: یب بعد

از آسانسور خارج شدند. آنها وارد اتاقک آسانسور شدند   یدر آسانسور توقف کردند. عده ا یجلو دوریاواسط کر  در
 . شان بود. سکوت... انگاه قرار بود تا ابد بر قرار باشدنیو آسانسور به راه افتاد. باز هم سکوت ب

 یو متعدد یطوالن یگذاشتند. از راهروها  دوریآمدند و قدم به کر  رونیو آنها ب ستادیچهارم ا ۀدر طبق آسانسور
 .لوک را در آنجا مالقات کنند لیگذشتند تا به کتابخانه برسند. قرار بود وک

 .کند  یکرد او را در پشت آلجاندرو مخف  یو سع دیرا کنار کش ایاز راهروها لوکاس ناگهان کتز  یکی در

 شده لوک؟ یچ -

 ! شرفیب یحرامزاده ها -

 خبر بود. لذا از یهنوز ب ایکتز  یلوک از فرط خشم سرخ شده بود. آلجاندرو فورًا متوجه موضوع شد. ول صورت
 «ست؟یشده؟ موضوع چ یآل... چ»: دیآلجاندرو پرس

 .می زنی. بعدًا راجع بهش حرف ممیبرو ایفعالً ب -

که خواست به آنها نگاه کند، چشمش به خبرنگاران و عکاسها   نیهم ایبا هم ردوبدل کردند و کتز یو آل نگاه لوک
 .شده بود لیخبرساز تبد یبود. لوکاس به مرد نی. پس موضوع ادیرا فهم زیآنها افتاد و همه چ  ی های چنیو دورب

بعد  یو لحظات ستادندیشدند و به انتظار ا دور از چشم خبرنگاران عبور کردند و وارد کتابخانه یگریاز راهرو د  آنها
 «د؟یخب؟... حاضر»گفت:   لی. وکوستیبغلش بود به آنها پ ریز یمیضخ ۀ که پروندیهم در حال لیوک

را محکم در دست  ایرخنه کرده بود. آلجاندرو دست کتز ایبه قلب کتز یترس مبهم یساعت دو نشده بود ول هنوز
 . زدیپر از کتاب بر آن نصب شده بود قدم م یکه قفسه ا  یوارید یگرفته بود. لوک جلو

 ی دهم که دادگاه کی جا و بهتان خبر منی گردم همی روم و بعدًا بر می. من مدیصبر کن قهیچند دق»گفت:   لیوک
 «. شودیشروع م

 «م؟ی شود به سالن دادگاه بروینم یگریاز راه د»: دیپرس یبا ناراحت آلجاندرو

 «؟یچ یبرا»: دیبود پرس شده جیکه گ  لیوک
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 د؟یدر دادگاه رد نشده ا یمگر هنوز از جلو-

 .نه. هنوز نه -

 .هم آورده اند یونیزیتلو ی هانیکه آنجا پر از خبرنگار شده؟ دورب  دی ادهیپس ند -

 .راحت باشد التانی دهند. خیورود به سالن دادگاه را نم ۀبه آنها اجاز  -

 .میاز وسط آنها بگذر  دیورود به سالن دادگاه با یما برا یدرست است. ول -

 گذرد. یاز وسطشان نم  ای... کتزیعنی. می گذرینه. از وسط آنها نم»صحبت آمد و گفت:  انیهنگام لوک به م نیا  در
 «؟ینگران ایالبته اگر از بابت کتز

 «. گذرمیسطشان مو از و می آیچرا لوک... من هم م»گفت:   ایبا حرکت سر جواب مثبت داد و کتز آل

گردم و با   یکار تمام شد، من بر م  نکهیو بعد از ا یمان یم نجایو بس. تو ا نی. همیکن  ینم ینه. تو همچو کار -
 .هتل میرو یهم م

 .کنارت باشم  ،یدادگاه هست یتو تو یخواهد وقت یمن دلم م یول -

 ؟یخواه یرا م نیبه چشم هزاران نفر برسد. آره... هم ونیزیصفحه تلو یرو رتیو تصو -

 .چه گفت. آنها اجازه ورود به سالن دادگاه را ندارند لتیوک یدیتو که شن -

کار تمام است. تو که   نند،یورود و خروج تو را به سالن دادگاه بب نکهیندارند. هم یاجازه ا  نیهم به چن یاجیاحت -
شود. حال و حوصله جر و بحث کردن  ینجوریخواهم ا ی. من هم نمدیایب شیپ تیبرا یوضع نیچن یخواه ینم

هتل.  یبرگرد یتوان یم ،یبمان یخواه ی. اگر هم نمیمان یکتابخانه م  یبا تو را هم ندارم. همانطور که گفتم، تو تو
 ؟یدیفهم

 .خب یلیخب لوک... خ یلیخ -

بهتر است تنها باشند، از آنها دور شد. آنگاه لوک  ایاز کتابخانه خارج شد. آلجاندرو که حس کرد لوک و کتز  لیوک
 «!بشود؟ ینجوریا  دی... چرا بایآه... فسقل»و گفت:  ستادیاش ا  یرفت. در دو قدم ایکتز  یبه سو

 .لوک... دوستت دارم -

 .ایام کتز  دوستت نداشته نقدریا  چوقتیمن هم دوستت دارم. ه -

 کنند؟  یم ینجوریلوک...چرا آنها با ما ا -

را گرفته  میتصم نیبا تو آشنا شوم ا نکهیگرفتم شانسم را امتحان کنم. قبل از ا  میمن تصم شیوقت پ یلیچون خ -
خواستم  ی. نممیچه کنم. ما با هم آشنا شد یکردم. ول  یرفتار م یگریاگر با تو آشنا نشده بودم، جور د  دیبودم. شا

کردم اگر تالشم را   یفکر م شهیدانند. هم ی. آنها هم میدان یماجراجو بودم. تو هم م یبشود. من آدم ینجوریا
اوضاع همه بهتر   دیها باشد... شا یلیبه سود خ دیارزشش را داشته باشد، شا  دیدهم شا رییبکنم تا وضع را تغ
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ختم  نجایبه ا زیکردم که همه چ  یخورم که آن موقع اصال فکرش را هم نم یبه تمام مقدسات قسم م یشود... ول
 .تو درست کنم یبرا یوضع نیخواست چن یدلم نم شود. اصال

 داشته است؟ یخودت ارزش یدرست شده، صرفنظر از من، برا تیکه االن برا  یبا وضع یکن  یفکر م -

 .کنم  یفکر م نطوریآره. ا -

 ارزش آن کارها را داشته؟  یکن  ی... االن هم فکر میعنی -

 مانیکه تا حاال کرده ام، اعتقاد داشته ام و دارم. پش  یکنم. من به کار  یفکر را م نیاالن هم هم  نیهم یآره. حت -
کردم.   یکار م  نیا  ریتو را درگ ستیبا ینم چوقتی. هایکتز  ییکند، تو  یکه خاطر مرا نگران م  یزی. تنها چستمیهم ن

 .دانستم یرا م نیاز اول هم ا  یحت

 یهست یتنها بشر میبتوانم بگو یحت دیکه من در تمام عمرم عاشقش شده ام. شا  یهست یلوکاس... تو تنها مرد -
 ی. هر اتفاقدیارز  یهم نم اهیپول س کی یمن حت یزندگ ،یکرد  یکار نم  نیا  ریکه عاشقش شده ام. اگر تو مرا درگ

 .میآ  یکنم و باهاش کنار م  یمن تحمل م فتدیب

 ؟یاگر به زندان برگردم چ -

 .یگرد  ینه... برنم -

 .برگشتم دیشا -

 .میآ  یکنم و باهاش کنار م  یدر آن صورت هم تحمل م -

 یکه من عاشقش شده ام. نم  یهست ی. تو تنها زنیاست که مواظب خودت باش  نیا  یبکن دیکه با  یتنها کار -
ات شوم. به خودم   یشدن زندگ عیباعث ضا دیخود من هم نبا یباعث تباه شدن عمرت گردد. حت یزیچ چیگذارم ه

 یکه من آن کار  یقبول کن دیبا فتد،یکه ب  یداشته باش. هر اتفاق ادیرا به  نیا  شهیدهم. هم یاجازه نم  نیهم چن
 .بهتر است مانیهردو یدادم برا صیرا کردم که تشخ

 ست؟یلوک... منظورت چ -

 .ن اعتماد داشته باش... به مایبه من اعتماد کن کتز -

 «...د؟یخب... حاضر»: دیبرگشت و پرس لیوک

 «.بله. حاضرم»گفت:   لوکاس

 «.آه... لوکاس... لوکاس»گفت:   فیضع یفشرد با ناله ا یرا م شیکه بغض گلو  یدر حال ایکتز

 .گردم  یبرم گرید قهیدق کی. اینگران نباش کتز -

 «.شود یم ری. ددیعجله کن  دیزود باش»به ساعتش انداخت و گفت:  ینگاه لیوک

 «.میخب... برو یلیخ» گفت:   لوکاس
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 «...لوکاس»: دینال ایرفتند کتز یم رونیداشتند از در ب یوقت

 «.لوکاس...خدانگهدارت باشد»ادامه داد:   ایبه او انداخت و کتز یبرگشت و نگاه لوکاس

 .ایدوستت دارم کتز -

و در همان حال، در کتابخانه پشت  دیچیپ یم ایکه لوکاس جانز به زبان آورد همچنان در گوش کتز  یلمه آخرک  سه
 .بسته شد لشیسر لوکاس و وک

 ".تکان داد و گفت:"آن ها عفو مشروطش را لغو کردند.االن هم بازداشت است یبا تاسف سر آلجاندرو

 من...آلجاندرو...اون کجاست؟ ی...خدا؟یچ-

 ای... نرو ... کتز ایسالن دادگاه است...نه ... نه ... کتز یوز توهن-

 برو گمشو-

 "میخوب...پس با هم برو یلیآل او را نگه داشت و گفت:"خ  یبا عجله خواست وارد سالن دادگاه شود ول ایکتز

بر شانه لوک  یدست ای.کتزدشید یلوکاس رفت.لوکاس پشتش به او بود و نم یبه سو ایسالن شدند.کتز وارد
از احساس،انگار   یبود عار یرا نداشت.نگاه یشگینگاهش حالت هم ینگاه کرد.ول ایگذاشت.او برگشت و به کتز

 "...دوستت دارمای:"آه...کتزتگف  ایسرشار از محبت و عشق به کتز یبر چهره زده بود.لوکاس با لحن یماسک

دستبند زده  شیتوانست،به دست ها یچون نم ردیرا در دست خود بگ اینکرد دستان کتز یسع گرید یول
که   یدادگاه بدهند و صورتمجلس کنند.حلقه ا لیبودند تا تحو ختهیر زیم یرا هم رو بشیج اتیبودند.محتو

 یپر نور سالن م یالمپها  ریزخورد و در  یبه چشم م زیم یرو زیبه او داده بود ن سمسیکر  هیبه عنوان هد ایکتز
 .دیدرخش

 "کار را با تو کردند؟...چرا؟  نی:"لوک...چرا؟...چرا....چرا.. .چرا ادیبغض آلود پرس یبا لحن ایکتز

 ..مجبور بودند...خوب...حاال برگرد برو خانهزمیآنها مجبور بودند عز-

...لوک دوستت ای...خدااینگو...آه...خدا یچی...نه...نه...حرف نزن...هیمانم تا تو برو یم نجاینه...من آنقدر ا-
 .دارم

شود.به  تیلوکاس تقو هیممانعت کند تا روح هیخواست از گر ی.مردیاشکش را بگ  زشیر یکرد جلو  یم یسع ایکتز
 .ستدیخواست سرقولش با ینکند و م هیاو قول داده بود گر

 ".یبکن یخواهم که لطف یهم ازت م نی...و واسه همایگفت:"من هم دوستت دارم کتز  لوکاس

 ؟یچه لطف-

 .کنم  یم ؟خواهشیکن  یکار را م  نیخارج شو.برو خانه.ا یسالن لعنت نیاز ا-
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را پاک  شیو اشک ها دیدست به گونه لوکاس کش ایشد.کتز ریحرف،اشک از چشمان جانز سراز نیاز گفتن ا  وپس
 رهیرا دستبند زده بودند.هر دو به هم خ شیاو را پاک کند چون دست ها  یتوانست اشکها یلوک نم یکرد ول
از پشت سر   ییچه مدت در آن حال بودند که صدا دندیگفتند.نفهم  گریها را بازبان نگاه به همد یو ناگفتنشدند 

 "جانز یخوب آقا اریآن دو را به خود آورد:"بس  ایکتز

 "برو گری...حاال دایگفت:"خب کتز  ایصدا لوکاس را زودتر به خود آورد و خطاب به کتز یسرد و رسم لحن

 "برندت؟ یمانست گفت:"کجا م یبه نجوا م شتریکه ب  فیضع ییبا صدا ایکتز

...حاال هرچه گری.خب دنیبرندم سن کوئنت یرا بلد است.بعد هم م شیفعال به بازداشتگاه موقت.آلجاندرو جا-
 االن  نیچه گفتم...برو...هم یدی.شنرونیقبرستان برو ب نیزودتر از ا

 "بود و خطاب به او گفت:"من حاضرم ستادهیا  کرد که آماده بردنش  یبرخاست و رو به نگهبان سپس

 جانز همراه با دو نگهبان در دو طرفش از سالن دادگاه لوکاس

 ایرفت. کتز رونیب زیآنها از محوطه ن  تیسرش را به عقب برگرداند در مع یلحظه ا یشد و بدون آنکه حت خارج
 دیتا او از نظرش ناپد ستادی. آنقدر استینگر یلوکاس را از پشت سر م ایهمرا با آلجاندرو از سالن خارج شدند. کتز

محکم او را  یکشد و شخص  یم غیج یزن دیزمان و مکان را از دست داده بود. به نظرش رس صیشد. حس تشخ
 ...هم نه دی... شادیدانست... شا یخودش بود؟... نم ینگاه داشته است... صدا

بود که انگار همه با هم روشن  یعکاس  نیدهها فالش دورب دیو شد یمانده بود، نور ناگهان ادشیکه به   یزیچ تنها
 .و سپس خاموش شدند

تخت  یاو را رو  ی. شخصدید یاحساس کرد که جسمش بر فراز شهر به پرواز در آمد. سپس خود را در اتاق  بعد
دکترها بود...  هیشد... شب یم دهیتاق دداشت در ا یبز شیکه ر  یگری. مرد ددیکش  شیرو یخواباند و مالفه ا

 ...دیهم دکتر نبود... شا دیشا یول

 یبود... نم یگریهم کس د دیخودش بود... شا دی. شاستیدانست او ک ی. نمدیهمان زن را شن غیج گرید بار
 زیاتاق را انباشت و سپس همه چ  یفضا یآن زن تمام  ادی. فرستیداشت که او ک یتیدانست... اصال چه اهم

 .زیچ چیشد... ه ینم دهید زیچ چیه گریشد. د کیتار

 27 فصل

آلجاندرو   افهیکند. ق  یم شیو تماشا ستادهیسرش ا یآلجاندرو باال  دیشد و  داریاز خواب ب  ایبود که کتز کیتار هوا
 .است  دهیکش  یداریب منیکاناپه اتاق نش  یکه تمام شب را رو  دیرس ینمود و به نظر م یخسته و نزار م

 ؟یشد داریآه... بالخره ب»گفت:   لجاندروآ

 «.را ببندم میتوانم چشم ها ینم»تکان داد و گفت:  یسر ایکتز

 ؟یبخواب یریبگ یرو یچرا نم-
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 .بمانم داریخواهم ب یخواهد بخوابم. م یدلم نم-

 ؟یکه چکار کن  یبمان داریخب... ب-

 .خرده فکر کنم کی-

 نطور؟یآه... که ا-

 ؟یدان یرا م یزیچ کی-

 را؟ زیچه چ-

 .یدیاصال نخواب  شبیوحشتناک شده. انگار د یلیات خ  افهیق-

 .زدم. نگران من نباش ینه... چرت م-

 نم؟یتونم لوک رو بب یم یچرا نباشم؟... آل... ک -

 شود یتا فردا که نم -

 فردا؟ ایمنظورت امروز است  -

 .منظورم همان فرداست -

 نمش؟یتوانم بب یتا آن موقع نم یواسه چ -

شود. باالخره آنها  یشنبه و چهارشنبه است. فردا هم چهارشنبه م کیمالقات فقط  یدر بازداشتگاه موقت روزها -
 .دارند یخودشان مقررات یهم برا

 !حرامزاده ها -

بود  یگاریپاکت س نیچهارم نیتا آن موقع ا شبیروشن کرد از د یگرید گاریبه اتاقش برگشت و آلجاندرو س ایکتز
بود. ادوارد تا آن هنگام چهاربار تلفن کرده و گفته بود که در  دهیهنوز روزنامه صبح را ند ایکرد. کتز  یکه تمام م
 .خبر را خوانده است ورکیوین یروزنامه ها

دور چشمانش را گرفته بود. آلجاندرو گفت:"  یاهیس یاز مبلها نشست. حلقه ها  یکی یبرگشت و رو ایکتز  باالخره
 "یو استراحت کن ی. بهتر است بروستی... انگار حالت خوب نایکتز

 "ا؟ینداد. آل گفت:" کتز یجواب ایکتز  یول

 ه؟یچ -

 :دیشد و نال ریکرد قطرات اشک از چشمانش سراز  یمکث سپس

 اورند؟یسر ما ب ییبال نیتوانستند چن یدر حق ما بکنند؟ چه جور یکار  نیتوانستند چن یآه... آل... چرا؟ چه جور "
 "شد؟ یدلشان راض یچه جور
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 .بود ینجوریبتوان گفت سرنوشت ا دی... شاگریشود د یم ینجوریوقتها ا یخب... بعض -

 .گذارم  یاما من اسمش را ظلم و اجحاف م -

 "ا؟یگذاشت. لذا گفت:" کتز  یم انیرا در جر ایکتز  ستیبا یکوتاه کرد. م  یمکث آل

 هان؟ -

 .گرفتند  یادیز یبردند روزنامه نگارها عکسها یداشتند لوک را م ینه. اما وقت ایهست  ادتی دانمینم -

 ...چارهیلحظه هم دست از سرش برنداشتند؟ طفلک ب نیها در آخر یلعنت -

 .آنها از تو هم عکس گرفتند  میبود که بگو نی... منظورم اایکتز -

 !از من ؟ -

 آره -

 من یآه... خدا -

لوک خواستم که به آنها  لیمن از وک یکردند دوست دختر لوکاس هست  یشناختند و فکر م یانها اول تورا نم -
و آنجا خبردار  نجایلوک با آنها تماس گرفت آنها از ا لیوک کهیتا زمان یاسمت را چاپ نکنند. ول  ایتو  یعکسها  دیبگو

آنها فاش کرده بوده.   یرا برا تتیعکس هو  یاز رو  اختهشن ینفر که تورا م کیشده و تورا شناخته بودند. انگار 
 .است  یبد شد. واقعا بدشانس یلیخ

 .... حاال آنها عکسها را چاپ کردندنمیبب -

... عکست در صفحه چهارم است ادوارد ورکیوین یصفحه است.تو نیاول  یعکس تو تو  نجایا  یآره در روزنامه ها -
 .چند بار زنگ زد شبیهم د

کرده   دایپ خیب هیقض نباریشروع به خنده کرد و درهمان حال گفت:" آه... ظاهرا ا کیستریو ه یعصب  یحالتبا  ایکتز
 "...چارهیب ردیم یدارد م یالبد ادوارد از ناراحت

 .منعکس کرده اند یندیخبرنگاران وجود تورا در دادگاه به نحو ناخوشا -

کرده بود برداشت و باز کرد و به   یکاناپه مخف  ریرا که ز نریاز روزنامه اگزام  یحرف نسخه ا نیپس از ا آلجاندرو
عکس   ریشد. ز یم دهیکه در بغل آلجاندرو غش کرده بود د  یدرحال ایداد. در صفحه اول عکس کتز ایدست کتز

وکاس جانز ل یمشهور و دوست دختر پنهان مندثروت  نیسنت مارت ایمضمون درج شده بود :" کتز نیبه ا یهم شرح
 "... در دادگاه غش کرد و بعد از

 "یبر یبه سر م یتیاست که تو در چه وضع  نیعمده ادوراد ا  یکنم االن نگران  یگفت:" فکر م  آلجاندرو

به  یلیشناسمش خ یمن م یول یشناس یخبر در روزنامه سکته کرده . تو ادوارد را نم نیا  دنیالبد به محض د -
 .دارد تیمسائل حساس نیا
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 دانست؟ یدرباره لوکاس م یزیچ ایآ -

 ریدرگ یچند ماهه با کس نیا  ینه به ان صورت. خبر داشت که با او مصاحبه کرده ام ضمنا حس کرده بود که تو -
ماند.  یشد... باالخره تا ابد که پنهان نم یم نطوریا  ستیبا یشده بوده ام... خب... به هرحال م یمسائل عاطف

واقعا نگران کننده شده.  هیقض التشیو تفص حعکس و شر  نیاالن... با چاپ ا  ی. ولمیتا حاال خوش شانس بود
 زنگ نزده؟ نجایبه ا یمجله ا ایروزنامه  چی... آل... از آن وقت تا حاال هنمیبب

کر . فیبرگشته ا ورکیوینبوده و تو امروز به ن انیدر م ییچرا.... چند بار زنگ زده اند. من بهشان گفتم که ماجرا -
 .تا مزاحمت شوند ندیآ  ینم نجایبه ا گریروند و د یکه بهشان گفتم دنبال تو به فرودگاه م  یدروغ نیکردم با ا

مرا لو  ستندیبزنند کارکنان هتل که از دروغت باخبر ن نجایبه ا یاگر خبرنگارها سر  ؟یهتل چ یپس... برو بچه ها -
 .دهند یم

 بیترت میهتل زنگ بزنم و به اش بگو یداخل ریبه مد دیافزود:" خب... پس با  اینداد و کتز یجواب آلجاندرو
کنند   مانیدایدر انجا بتوانند پ نکهی. احتمال امیبرو تسیکنم بهتر باشد به ر  یخروجمان را از هتل بدهد. فکر م

 "کمتر است

فردا در زندان به مالقات  یته باشداش میاگر هنوز هم تص  یکنند. ول  مانیدایتوانند پ ینم گریدرست است. آنجا د -
 .روزنامه ها چاپ شود یازت تو  یکه همان روز باز هم عکس تازه ا  یآماده باش  دیخب... در آنصورت با یلوک برو

روم آنها هم هرچقدر دلشان خواست از من عکس  یفردا به مالقات لوک م ستیمهم ن میموضوع اصال برا نیا -
 .گور پدر همه شان  رندیبگ

به او بگويد كه هر چه زودتر با اولين هواپيما به نيويورك بازگردد. قرار بود تا آخر همان هفته، لوك را به  كتزيا،
 .سن كوئنتين منتقل كنند. پس ديگر ماندن كتزيا در سانفرانسيسكو فايده اي نداشت

ي سفارش را روي ميز گذاشتند، راه به رستوراني رفتند. آلجاندرو سفارش نيمرو و بيكن و نان تست داد. وقت سر
آل بالفاصله شروع به خوردن كرد ولي كتزيا فقط تكه اي از بيكن را بريد و خورد و شروع به بازي كردن با نان تست 

 .كرد

 "كه ديد كتزيا چيزي نمي خورد گفت: "ببينم... چرا شروع نمي كني؟  آل

 .گرسنه ام نيست-

 .شايد به خاطر سيگارهاي زيادي باشد كه كشيده اي-

 "به شوخي گفت: "درست است پدر جان... فرمايش ديگري نداريد؟ كتزيا

اي دختره ي لوس و ننر... گوش كن ببين چه مي گويم. بهتر است خوب به خودت برسي و خوب خودت را بپروراني -
 .و گرنه به رئيست شكايت مي كنم

 !ه لوكاس بگويي؟يعني مي خواهي ب-
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 .اگر مجبورم، بله كه مي گويم-

 "...با قيافه اي نگران گفت: "گوش كن آل كتزيا

 .بله... بفرمائيد-

سپس قهقه اي سرداد ولي كتزيا با همان لحن گفت: "دارم جدي باهات حرف مي زنم آل. بهتر است با حرفهاي  و
يچ حرفي راجع به اينكه عكس مرا در روزنامه ها چاب كرده نگران كننده خاطر لوكاس را ناراحت نكني. به خصوص ه

الزم نيست با چيزهاي بي اهميت نگراني اش را   راند به او نگو. به اندازه ي كافي فكر و ذكرش ناراحت هست. ديگ
 "بيشتر كني. فهميدي؟

 .خيلي خب... خيالت راحت شد-

د. در صفحه ي سه آن روزنامه مطلبي به اين شرح چاپ دو همان روز نگاهي به روزنامه كرونيكل انداخته بودن آن
 :شده بود

كتزيا سنت مارتين هنوز به نيويورك مراجعت نكرده است. تصور مي رود كه خود را در جايي در شهر پنهان   خانم
. و كرده. بعضي از آگاهان اظهار داشته اند كه احتماالً وي به خاطر ناراحتي عصبي در بيمارستان بستري شده است

مؤيد اين نظر است. همين محافل خبري مي گويند  اند،البته چهره ي وي در عكسي كه در سالن دادگاه از او گرفته  
كه اگر هم در بيمارستان بستري نشده باشد، يقينًا در يكي از روزهاي مالقات، به ديدار لوكاس جانز خواهد رفت. 

ين به جاي روزهاي عادي مالقات، مخفيانه روزي ديگر به ديدن مگر اينكه فرض را بر اين بگيريم كه خانم سنت مارت
 .بشتابد نزجا

بعد از خواندن اين خبر گفته بود: "آه... واقعًا كه اين خبرنگاره چه اعجوبه هاي ديوانه اي اند. اصالً چنين  كتزيا
 ".چيزي هم به فكرم نمي رسيد كه يواشكي به ديدن لوك بروم

 .كري هم نيستاتفاقًا به نظر من بد ف-

 !كه چي؟... يواشكي به مالقاتش بروم؟-

آره... بهتر از اين است كه موقع مالقات عادي و آشكار، خبرنگارها محاصره و سؤال پيچت كنند. تو كه بهتر از من -
 .مي داني چه جانورهاي عجيبي اند

 .بگذار هر غلطي كه دلشان مي خواهد بكنند. من مثل بقيه ي مردم، در روز عادي به مالقاتش مي روم-

 .زمان مالقات فرا رسيد باالخره

 28 فصل

 حاضري؟-

 "سري تكان داد و گفت: "ببينم... آل... سر و وضعم به نظرت مناسب است؟ كتزيا

 .آره. خوب است... خوب و مناسب و درخور احترام-
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 .پس راه بيفت برويم-

آه... كتزيا چه جوري مي تواني اينقدر خونسرديت را حفظ كني. من اصالً نمي توانم افكارم را جمع كنم ولي تو -
 طوري رفتار مي كني كه انگار داري به مهماني مي روي؟

كرده ام كه ديگر ملكه ذهنم آل... تو از دنياي پر زرق و برق اشرافيت خبر نداري؟ من انقدر اين حركات را تمرين  -
 .شده است

 خوداري از بروز احساسات و اينجور چيزها!... منظورت همين است كتزيا؟-

 .آره دقيقًا منظورم همين بود-

 .خب... اينكه براي سالمتي بدن مفيد نيست-

ينطور رفتار كرده درست است. مفيد است. به همين دليل است كه بيش از نيمي از افراد طبقه ي من از بس كه ا-
اند، يا ديوانه شده اند يا الكلي! عده اي شان هم به مصرف قرص پناه برده اند. به هر حال سه چهار سال ديگر 

مرده ندارند. بعد از اين كه يك عمر به خودت  بااكثرشان سكته مي كنند و مي ميرند. البته بعضي هايشان فرقي 
 نظرت درست نيست؟ فشار بياوري، باالخره منفجر مي شوي. به

 تو چطور؟ تو هم به همين سرنوشت دچار مي شوي؟-

نه، من روش بهتري را در پيش گرفتم. منظورم همان نوشتن مقاالت است. با نويسندگي احساساتم را ابراز مي -
كردم و نمي گذاشتم در درونم تلنبار شوند و بعدًا مرا بتركانند. وقتي لوك در كنارم بود، احساس مي كردم كه خود 

 .دارم يواقعي ام هستم. حاال وقتي كه با تو هم هستم، چنين احساس

 يعني هر كسي ديگر غير از ما دو نفر ، چنين احساسي را در تو ايجاد نمي كند؟-

 .فعالً كه كس ديگري نيست-

 !به... اين كه زندگي نشد-

داشتند سوار تاكسي مي شدند.كتزيا گفت: "مي داني آل... تظاهر كردن در زندگي، يك مشكل است. وقتي  وقتي
باالخره فراموش مي كند كه چه كسي بوده و چه احساساتي در درونش وجود  كسي دچار چنين مشكلي بشود،

 ".داشته. يعني به يك تصوير بي جان مبدل مي شود

 تو كه به گفته ي خودت، يك عمر تمرين تظاهر مي كردي، پس چرا دچار چنين عاقبتي نشدي؟-

باعث مي شد كه اندوه دروني ام را  همانطور كه گفتم، فكر مي كنم علتش همان نويسندگي بوده. نويسندگي-
بيرون بريزم. جايي را در اختيارم مي گذاشت كه بتوانم در آنجا خودم باشم. به عبارت ديگر، ريختن تمام غم ها و 

 .در دها به درون خود، دير يا زود روح آدم را مي كشد

 .به هر حال ، فكر مي كنم وقتي لوك تو را ببيند، حالش بهتر مي شود-

 ... خيال مي كني وقتي به آنجا برسيم، خبرنگارها هم آمده باشند؟آل-
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 .مطمئنم كه مي آيند-

***** 

رسيدند. وقتي داشتند از تاكسي پياده مي شدند متوجه سيل خبرنگاراني كه ساختمان را در بر گرفته بودند  باالخره
ا گرفته شد. ولي كتزيا به طرز عجيبي آرام و شدند. تا خود را به داخل ساختمان برسانند، سه چهارتا عكس از كتزي

 .متين بود و همچنين آلجاندرو را متحير مي كرد

آسانسور شدند و در طبقه ي ششم بيرون آمدند. سپس از پلكاني باال رفتند. در همان حال باد خنكي به   سوار
 "!زدصورتشان خورد و كتزيا با لبخند گفت: "شبيه نسيمي است كه از رود استيكس مي و

صف ايستادند. اينها كساني بودند كه به مالقات يكي از عزيزانشان آمده بودند. توي صف، زني سياه پوست  توي
در حالي كه كودك شيرخواره اي در آغوش داشت مي گريست. چند نفر كه از چهره شان معلوم بود آدم هاي درست 

 .و حسابي نيستند، در ميان صف ايستاده بودند و مي خنديدند

يك از افراد صف، به نوبت جلوي ميز مأموري مي ايستادند. اسم و مشخصات خود و احتماالً همراهشان را مي  هر
 .گفتند و سپس ورقه اي به آنها داده مي شد كه محل مالقات رويش ثبت شده بود

 ".اي كه به كتزيا دادند رويش نوشته بود: "گروه دو  ورقه

و آلجاندرو وارد سالني شدند كه يك ديوار شيشه اي در وسطش بود و تعدادي دستگاه تلفن در يك سوي  كتزيا
شيشه ديده مي شد. اينجا محل مالقات با زندانيان بودو مالقات كنندگان بوسيله ي تلفنها با زندانيانشان حرف 

 .مي زدند

زير شد. كتزيا همچنان خونسرد بود. همهمه اي ميان معلوم نشد از كجا سيل خبرنگاران به سوي كتزيا سرا ناگهان
 .خبرنگاران در گرفت و هر يك سؤالي از كتزيا مي پرسيد

 آيا تازه از بيمارستان مرخص شده ايد؟-

 آيا هنوز قرصهاي مسكن مصرف مي كنيد؟-

 آيا از زمان دستگيري لوكاس جانز، با او صحبت كرده ايد يا نه؟-

 ...آيا-

 ...آيا-

 ...اآي-

 .هزاران سؤال ديگر، كه چون صداها همزمان با هم شنيده مي شد، هيچ چيزي از اصل سؤال مفهوم نبود و

 ".با خونسردي شگفت انگيزي در جواب همه ي آن سؤاالت، فقط گفت: "حرفي ندارم... چيزي براي گفتن ندارم كتزيا

بلند گفت: "ديگر كافي است! به اتان گفتم كه حرفي چون خبرنگاران دست بردار نبودند، به پا خاست و با صداي  و
 ".براي گفتن ندارم
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از آن كتزيا از سر نگهبان پرسيد: "آيا مي شود من و آقاي جانز در يك اتاق... همين دوروبرها... به طور   پس
 "خصوصي مالقات كنيم؟

 .تقاضايش رد شد ولي

 ".بعد از طريق بلندگو اعالم شد: "گروه دو مي توانند با زنداني خود مالقات كنند مدتي

كه جزو گروه تو بودند )از جمله كتزيا و آلجاندرو( روي صندلي هاي مخصوص نشستند و آماده شدند تا به   كساني
 .محض آمدن زنداني، تلفنها را بردارند و صحبت شان را شروع كنند

آهنين واقع در آنسوي ديوار شيشه اي باز شد و زندانيان به درون آمدند. لباس مخصوص   گذشت و دربي  اندكي
 .زندان، صورتهاي اصالح نكرده و دندانهاي مسواك نشده حالت خاصي به چهره شان بخشيده بود

فاصله جانز پمنجمين نفري بود كه وارد شد. آلجاندرو همين كه او را ديد فهميد كه حالش خوب است و بال لوكاس
 .به كتزيا نگريست

با ديدن لوك بي اراده از روي صندلي برخاست. برق عجيبي در چشمانش مي درخشيد. لبخندي كه بر لب  كتزيا
 .داشت صد چندان بر زيباييش مي افزود

ند همانطور كه به او و آلجاندرو مي نگريست، چشمش به نگهباني افتاد كه اختصاصاً همراه كتزيا فرستاده بود لوك
 .تا خبرنگاران مانع مالقات او با لوك نشوند

روي صندلي نشست. گوشي را برداشت. اشاره اي به نگهبان كتزيا كرد و گفت: "اين مرتيكه ي الدنگ واسه ي  جانز
 "چي پشت سرت ايستاده؟

 !آه... لوك... اين چه حرفي است؟-

 !!خيلي خوب... خيلي خوب... منظورم نگهبان بود-

 .راه من كرده اند تا كسي مزاحمم نشوداو را هم-

 مزاحمت؟! چه كسي ممكن است مزاحمت شود؟-

 .خبرنگارها خودت كه بهتر مي داني-

سري تكان داد و گفت: "قبل از اين كه بياييم تو، يك نفر گفت كه توي سالن مالقات يكه هنرپيشه ي سينما  لوك
ه حدس زدم تو آمده اي. حاال راست راستي همينطور بود و آمده و خبرنگارهادوره اش كرده اند. همانجا بود ك

 "خبرنگارها دوره ات كرده بودند؟

 .آره-

 خب... حالت چطور است؟-

 خوبم. تو چطوري؟-



 

 
233 

 .من هم بد نيستم. راستي... فسقلي... عكست كه توي روزنامه چاپ شده بود خيلي سر و صدا به پا كرد-

 !آه... پس تو خبر داري؟-

 .آره... خبردار شدم-

 .درست است سر و صداي زيادي به پا كرد. ولي براي من مهم نيست-

 .وقتي كه عكست را ديدم، يك لحظه از ترس داشتم مي مردم. قيافه ات جوري شده بود كه انگار سكته كرده اي-

 .خودت را لوس نكن لوك. حاال كه مي بيني صحيح و سالمم-

 رك هم درز كرده؟ببينم... خبرش به نيويو-

 .آره. به آنجا هم رسيده و حتي توي روزنامه هاي نيويورك هم عكسهايي از من چاپ كرده اند-

آه... خداي من... اصالً انتظار نداشتم. البد ادوارد به ات تلفن كرده و چند تا ليچار به ات گفته و بعدش هم -
 سكته كرده. آره؟

 .ها زد. ولي چيزيش نمي شود. از من هم سالم تر استدرست است. به ام زنگ زد و خيلي حرف-

تو چي؟... از اين جريان ناراحت نيستي؟ اعصابت مگسي نشده كه در نتيجه ي اين جريان عكست را توي روزنامه -
 چاپ كرده اند؟

 .گفتم كه... برايم مهم نيست. واقعًا برايم اهميتي ندارد-

 خب... ادوارد به ات چي گفت؟-

 .چيز غير منتظره اي نگفت. فقط نگران بود. كه البته حدس مي زدم اگر به ام تلفن كنه همين را بگويد-

البد االن عصباني هستي كه روزنامه ها هر چي خبر توي دنيا هست ول كرده اند و چسبيده اند به تو و عكست را -
 توي صفخه ي اولشان چاپ مي كنند؟

 .ا اينجا خيلي شانس آورده ايماصالً و ابدًا. تازه... ما ت-

 چطور؟-

 .خب... اگر اين اتفاق مدتها قبل افتاده بود، شايد خيلي بدتر مي شد و روي من هم اثر نامطلوبي مي گذاشت-

خب... اين احتمال را هم در نظر بگير كه االن عكس تو و مطالب مربوط به من در چنين شرايطي در روزنامه ها -
اتفاق اگر قبالً مي افتاد، شايد عكس من و تو را در شرايط بهتري در مطبوعات چاپ مي   منعكس شده. ولي اين

 .كردند و مقاله ها ي مؤدبانه تري راجع به ما مي نوشتند

 خب... ببينم... حاال راست راستي حات خوب است؟-
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ي اثباتش برايت من به همچو جاهايي عادت دارم فسقلي. حالم هم خوب است. خيلي خوب. حتي حاضرم برا-
 !برقصم

آقاي جانز خواهش مي كنم يه خرده مؤدب تر باشيد. ناسالمتي شما مدتي است كه نامزد من هستيد. ببينم -
 لوك... جريان نامزدي كه يادت نرفته، هان؟

 .دوستت دارم كتزيا-

 .من هم دوستت دارم لوك-

و و اينجور چيزها گذراندند. لوك مدتي هم با ي مدت مالقات را به گفتن و خنديدن و صحبت از ناهار  بقيه
 آلجاندرو صحبت كرد و در

 .به او نمود ییسفارشها ایکتز  مورد

شد و او سرش را به عقب  دهیاز پشت سر لوک شن  ییصدا نکهیشروع به حرف زدن کرد تا ا ایدوباره با کتز بعد
 دیلوک خند یشد ول رهیبه او خ یبا نگران ست،یچ انیبود جر دهیکه نفهم  ایبرگشت. کتز ایکتز  یبرگرداند و به سو

آوردند تا به امثال من بفهمانند که   یدر م نصدا را از خودشا  نیشود، ا یموقع مالقات تمام م یوقت» و گفت:
 «.میو منزل عرض کن میچو بده دیبا

 ...آه...لوک  ـ

 .یبکن میبرا یکار  کیخواهم  ی. میفسقل میگو  یچه م نیگوش کن بب  ـ

 ؟یبگو...چه کار ـ

 .. موضوع را به آلجاندرو هم گفتمورکیوین یخواهد امشب برگرد یدلم م ـ

 ورک؟یویبرگردم ن ـ

 که چه گفتم؟  یدیآره. شن  ـ

 آخر چرا؟  ـ

تا  یبردند. سه هفته صبر کن نیمرا به سن کوئنت یکه وقت  یخودت را عالف کرده ا ؟یمانده ا نجایا  یچ یواسه  ـ
بهتر  ؟یمانده ا نیهم یواسه  ؟ییایمن ب دنیبه د کساعتی یصادر شود و بعدش هفته ا میمالقات برا یاجازه 

 .االن  نیات هم  هبه خان یخواهد برو ی. دلم مایکنار...کتز  یاست حماقت را بگذار

 ؟ی...بعدش چورکیویخب...فرض کن که برگشتم به ن ـ

منم...نه  یات را بکن. زندان  ی....کار بکن...خالصه زندگسیکه دلت خواست بکن مقاله بنو  یبعدش هر کار ـ
 .را فراموش نکن نیا  یحبس کن یشهر لعنت نیخودت را در ا دیتو...پس نبا

 .بمانم سکویسانفرانس یتو نجایخواهد ا ی...دوستت دارم. من دلم مزمیلوکاس...تو...عز ـ
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در آنجا به  یدهم که بتوان یم یبی. و من ترتنینیوئبرند به سن ک ی. روز جمعه مرا مورکیویبه ن یبرگرد دیبا ـ
خودم بعدا زمان مالقات  یسه هفته صبر کن دیفقط با یبرگرد یتوان یالزم داده شد، م  باتیترت ی. وقتییایمالقاتم ب

 .دهم یرا به ات خبر م

 سم؟ینامه بنو تیشود برا یم ـ

 .یکار را نکن  نیبه نظر من بهتر است ا ست؟یاش چ  دهیفا ـ

 .خوشحالم که حالت خوب است ـ

جور خوب باشد.  نیهم شهیحالت هم دوارمیحال تو خوب است خوشحالم ام نکهیحالم خوب است و من هم از ا ـ
ازت   یدرست و حساب دینرود به او تذکر داده ام که با ادشیاش   فهیبگو که وظ یکی...به آن الدنگ مکزیراست

 .با مرده نخواهد داشت یفرق رون،یآمدم ب  یسگدان نیاز ا  یکار را نکند، وقت  نیمراقبت کند به اش بگو اگر ا

 .کند  سیو او از ترس خودش را خ میرا به اش بگو نیترسم ا یآه...لوک...م  ـ

 .یوقت مالقات تمام شده. خداحافظ فسقل یبرو دیبا گریخب...د ـ

 .خداحافظ لوک ـ

آمدند   رونیاز ساختمان ب  گریسرو صدا و بدون جلب توجه خبرنگاران از راه د یاز سالن مالقات خارج شدند و ب  بعد
 .به راه افتاد یگذشت دست نگه داشتند و سوار شدند و تاکس  یاز آنجا م  یتاکس کیتصادفا همان موقف 

 «.ورکیوین میخواهد برگرد یآل...او از ما م» به آلجاندرو گفت: ایراه کتز ی مهین در

 سفر مساعد است؟ نیا  یحالت برا یکن  ین گفته فکر مم هیدانم  یم ـ

رود. اگر موافق  یم ورکیویبه ن نجایساعت چهار از ا مایهواپ کیکنم   یآره من حالم خوب است. در ضمن، فکر م  ـ
 . میبا همان برو یباش

 .میزود بجنب دیپس با م،یبا آن برو یخواه یاگر م  ـ

 «.میبه موقع به اش برس میکنم بتوان  یفکر م» گفت:  یدواریبخش و ام نانیبا لحن اطم ایکتز

 .شان در و بدل نشد انیم یحرف چیشدند، ه مایکه سوار هواپ  یتا زمان گرید

29 

 .گذشت که آلجاندرو به او تلفن کرد  یم ورکیویبه ن ایهفته از مراجعت کتز کی

 بخورم؟ یدهیم یزیچ کیخانه ات به ام  میایگرسنه ام اگر ب  یلی...خایکتز  ـ

 .به خوردت بدهم یکنم بتوانم حاضر  یفکر م ـ

 ختمیریشکمم م یتو زیچ کیماندم و  یم یکوفت  یمرکز درمان نیبخورم که در هم یخواستم حاضر یبه...اگر م ـ
 .هم دچار شده ام یتازه...به مشکل
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 ؟یچه مشکل ـ

کرده که مچش را گرفته   یپخش م گرانید نیاز کودکان که تحت نظر داشتم، داشته نشئه جات ب  یکی...یچیه ـ
 .ستین ی...خب...مشکل حادی.ولدیایتا حالش جا ب میاز اتاق ها حبسش کرده ا  یکی یاند االن هم تو

 .یبخور یو حاضر نجایا  ییایب یستیمجبور ن گریپس د ـ

 ؟یچ میایاگر ب  ـ

 .شوم یخوشحال م یلیخ دنتیآنوقت از د  ـ

 ...از لوک چه خبر؟یراست میآ  ی، م یاصرار کرد  یلیباشد. حاال که خ ـ

مالقات  یفرستاده که پرش کنم و بفرستم تا اجازه  میفرم هم برا کینوشته.  میمفصل برا یتا حاال دو تا نامه  ـ
 .است  گرید یمالقاتمان هم دو هفته  خیبه ام بدهند. تار

را که  شی. فقط آنجاهاییمزخرفاتش را به ام بگو ستینامه اش توشته؟ البته الزم ن یهم تو یگرید زی...چنمیبب ـ
 .کن  فیتعر میآدم حرف زده برا  یمثل بچه 

 کیخب...گوش کن. نوشته است که در یماند. ول ینم یباق یادیز زیرا سوا کنم، چ فشیخب...اگر بخواهم اراج ـ
 ست؟یبرد خنده دار ن یبه سر م گرینفر د کی ایسلول نه در چهار 

 ندارن؟ یگریهم خنده دارد و من هم از خنده منفچر شدم. خبر خوب د یلیچرا...خ ـ

 .به ام گفت سالمش را به تو برسانم نکهیندارم جز ا یگرینه...خبر د ـ

کنم. خب...خودت امروز چه   یکار را م  نیهفته ا نی. همسمیبنو شیبرا ینامه ا دیحساب من هم با نیپس با ا ـ
 ؟یننوشت یزی...چی...کتابیمقاله ا ؟یکرد

 «.واشنگتن پست نوشتم ینقد کتاب برا یمقاله درباره  کیچرا...اتفاقا امروز » سر داد و گفت: یقهقهه ا ایکتز

 بخوانش. خب؟ میآمدم خانه ات، برا  یجالب است. وقت ـ

 .فتیاالن راه ب  نیباشد پس هم ـ

 .خب فعال خداحافظ یلیخ ـ

 .خدا حافظ آل ـ

 .شد ایکتز  یپاکت شاه بلوط داغ و تازه وارد خانه  کیدسته گل و  کیدو ساعت بعد با  آلجاندرو

 است؟  یخب...آل...اوضاع درمانگاهت چه جور ـ

 .هم بوده نی...سابقا بدتر از استیبد ن ـ

 ست؟یچ انی...جرنمی...بگو ببیکه تو تلفن گفت  یخب...مشک ـ
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 .تلفن گفتم یکه تو  یمد...آره...آره...مشکل...همان مشکلآ  ادمیمشکل...کدام مشکل...آه...آهان... ـ

بخشمت.  یم ،یهست یا  یبند ناش یخال نکهیخب...با ا ی. ولیبست بود یاز تته پته کردنت معلوم است خال  ـ
 .یهست یچون دوست خوب

زدم که  نیا  یبرانبود و آن حرف را فقط  انیدر م یکنم که مشکل  ی، من هم اعتراف م یدیخب...حاال که مرا بخش ـ
 .کنم  دایپ دنتید یبرا یبتوانم بهانه ا

 کرده و اله و بله...همه اش چاخان بوده نه؟  یاز بچه ها مواد مخدر پخش م  یکی یگفت  یم نکهیپس ا ـ

 .نمتیبب میایبود که بتوانم ب نیا  یخب...راستش...گفتم که...همه اش برا ـ

 نیشد. در ا رهیداده و مشغول خوردن شاه بلوط بود خ هیتک یکه به پشت صندل  ایبه کتز یچند لحظه ا آلجاندرو
 .تر شده بود دهیاواخر الغرتر و رنگپر

 «؟ینرفته ا رونی...چند وقت است بایکتز» :دیپرس آلجاندرو

 ازکجا؟  رونی...برون؟یب ـ

 منظورم یدیاز همان اول هم فهم  مزهینزن ب تیخودت را به خر ـ

 یآسمان آب  ریآزاد ز  یو در هوا یخانه است. چند وقت است که از خانه ات خارج نشده ا نیمنظورم از ا ست؟یچ
 ؟یگردش نکرده ا

شود که  یم یبه هر حال مدت ی... ولستیدانم... حسابش دستم ن ی. خب... راستش... نمدمیآه... حاال فهم-
 .نرفته ام رونیب

 ت است؟چند وق یعنی ست؟یچ یمنظورت از مدت-

 یبود که م نیبه خاطر ا شترینرفتنم ب رونی. البته بشتریب ایخرده کمتر  کیهم  دیدانم... دو سه روز... شا ینم-
 .اورندیخبرنگارها به طرفم هجوم ب دمیترس

پلکند.  یزنند و دوربر خانه ات هم نم یبه ات تلفن نم گریکه خبرنگارها د  یتو خودت سه روز قبل به ام گفت-
 ؟ی. پس چرا هنوز در خانه مانده ایدان یکهنه شده... خودت هم م  گرید هیقض نی... اایکتز

 !ترسم یرفتن ندارم، خسته ام و م رونیبه ب یعالقه ا-

 !؟ی!... از چ؟یترس یم-

 .ترسم یم یهنوز نتوانسته ام بفهمم که از چ-

 یباالخره دست رو یکرده، ول  رییتغ تیبرا یو دردناک یبه طرز ناگهان زهایچ یلی... من قبول دارم که خایکتز  نیبب-
... رونیب ی. مثالً برویسرگرم کن یزیخودت را به چ دیخانه نشستن هم که نشد کار. با یتو کاریدست گذاشتن و ب

برو. فکر  دیآورد، حتمًا به خر  ی... البته اگر سرحالت میبرو دیخرمثالً به  ای... یخرده هوا بخور کی... ینیمردم را بب
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 یو گردش رونیب میخواهد برو ی... دلت منمیخانه حبس نکن. بب نیا  یخودت را تو یخوب باشد. ول تیکنم برا  یم
 م؟یبکن

 « .میخب... باشد. برو یلیخ» انگار مجبور به دادن جواب مثبت باشد گفت:   ایکتز

 :دیپرس ایخانه خارج شدند و به پارک رفتند. باالخره کتز از

 « چکار بکنم؟ دیآل... حاال من با »

 در چه مورد؟-

 ام؟  یدر مورد زندگ-

شده موبه مو  یزیطرحر ۀ. بعد طبق برنامیکن  یزیطرح ر یزندگ یبا دقت و صرف وقت، برنامه ات را برا ستیبا-
 .یمان یشوکه شده م ی. االن به آدمهایبرس یخواه یکه م  یا  جهیتا به نت یکن  یعمل م

و آنور پرسه  نوریهدف ا یب جیگ  یو مثل آدمها جمیاست که االن دارم. انگار گ  یدرست همان احساس نیاتفاقًا ا-
 ایآمده   میبرا ینامه ا نمیبه صندوق پست بزنم و بب یرود سر یم ادمیرود غذا بخورم...  یم ادمی یزنم. گاه یم

وقتها  یامروز چندشنبه است... بعض  که  دیآ  ینم ادمیآورم   یکنم و به مغزم فشار م  یهرچه فکر م ینه... گاه
دانم  یرود... نم یم یگرید یشود و فکرم به جاها یحواسم پرت م کهویکنم،   یکه شروع به نوشتن م  یموقع

دو ساعت گذشته و هنوز جمله  نمیب یم میآ  یکه به خود م  یرود و آنوقت موقع یم یگرید یبه جاها یکجا... ول
 رزنیحالت پ هیتمام نکرده ام. مسخره است... واقعًا مسخره است... حالت من شب امرا که شروع کرده   یا

 یادآوریرا به او  فشیو وظا ستدیا  یدر کنارش م شهیهم هم کنفریو  ندینش یاست که در خانه اش م  یفراموشکار
 ...است  دنی... االن موقع خوابیناهار بخور دیاالن با  دیگو  یکند و مثالً م  یم

هم  چوقتیو مطمئنم که ه یا  دهینباش. خدا را شکر که تو به آن درجه نرس دیو ناام نیبدب نقدری... اایآه... کتز-
 .افتاد  یبه آن روز نخواه

رسم. خودم را گنگ حس  یکنم که کم کم دارم به آن درجه م  یفکر م یگاه  یام. ول  دهیدرست است، هنوز نرس-
 ...کنم... گنگ و از دست رفته  یم

 .یحس کن شتریوجودت را ب یکن  یو سع یاست که با خودت خوب باش  نیا  ،یبکن دیکه تو با  یتنها کار-

خانه... در سراسر آن...  نیاست که در تمام ا  نی. و آن ایریگ  یرا در نظر نم زیچ کیآل. اما   ییگو  یتو درست م-
زنم،  یخانه سر م نینقطه از اروم، به هر  یچشم من قرار دارد. هرجا م یاز وجود لوک هست و دائمًا جلو  یآثار

او   یقدمها یام، همه اش انتظار دارم که صدا  دهیخواب ردر بست یاندازد. وقت  یاو م  ادیکه مرا به   نمیب یم یزیچ
بلکه در  ستیخودم را گول بزنم که بله... لوکاس در زندان ن دیرود. دائمًا با یراه م منیرا بشنوم که در اتاق نش

 .کند  یم وانهیمرا د یبیتظاهر و خودفر نیگردد. باور کن آل... که ا  یفردا صبح برم نیو هم کاگوستیش

هنوز زنده  یبرد ول یکه لوک درست است که در زندان به سر م  ریرا هم در نظر بگ نیا  ی. ولایحق با توست کتز-
 .است و نمرده
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شده بودم. در  یبه او متک یلیخ یز نظر روحاواخر ا  نیاز دست رفته باشد... و من در ا  دیرفته... شا ینمرده ول-
به بعد...  یسالگ ستیاز ب  ،یرا به حساب آور زییو تم یدگیبلوغ و فهم ۀاگر مرحل  ایام،   یسال زندگ یسراسر س

من گذاشت و بدون آنکه قصد  یرو یبیعج  ریتأثلوک  ینبوده ام. ول یمتک یمرد چیده سال... به ه یط یعنی
کنم   ی... احساس مستیبودم... و حاال که او ن یخود کرد. من به او متک ۀوابست یظ روحداشته باشد، مرا از لحا

 .کنم  یخودم را از دست داده ام و دارم سقوط م یاتکا  ۀنقط

 یرا در نظر نم تیواقع گریرفته باشد... اما تو قسمت د دیشا ای. لوک از دست رفته... ایکتز  ییگو  یدرست م-
 .یو ادامه بده یریات را از سر بگ  یزندگ دیزود با ای ری. باالخره دیاست که تو از دست نرفته ا  نیو آن ا یریگ

افتاد   رمونتیهتل ف ادیبه  اریاخت  یساختمان هتل پالزا ب دنیبودند. آلجاندرو با د دهیبه هتل پالزا رس گرید اکنون
 « باشد؟ یهتل جالب دیظاهرًا با نجایا» و گفت: 

 ؟ینرفته ا شیتا حاال تو-

 .نه-

 ؟یتماشا کردن هم واردش نشده ا یبرا یحت-

 .نه-

 !است  بیآه... واقعًا عج-

 .نداشته و ندارم یقسمت از شهر کار نی... در اینداشته بروم آن تو. راستش را بخواه یلیخب... آخر دل-

 .تو میبرو ایخب... پس ب یلیخ-

 .آخر امروز کراوات نزده ام-

 .تو میگذارند برو  یکنم م  یشناسند. فکر م یمسئوالن هتل مرا م ی. ولستیخب... من هم سر و وضعم مناسب ن-

 .میوارد شو میتوان یشناسند، مطمئنم که م یخب... حاال که تو را م-

، آلجاندرو هتل تیکامل به موقع  ییاستادانه و با آشنا  ایهتل باال رفتند و داخل شدند. کتز یاز پلکان ورود  آنگاه
 ،ییایاسپان  ،یژاپن  دند؛یشن یگوناگون را م  یمتعدد آنجا برد. در ضمن گردش، انواع و اقسام زبانها یرا به سرسراها

 یآهنگ... م  نیآه... ا» گفت:   ایآلجاندرو با خنده به کتز  و دیبه گوش رس یا  یقی. بعد هم موسیفرانسو ،یسوئد
 « !اندازد  یگرتاگاربو م  یلمهایف ادیآهنگ مرا به   نی... اایکتز  یدان

 .بود رمونتیپرجنب و جوش تر از هتل ف اریو بس نیپالزا لوکس تر هتل

که در اطرافش شاخه   عیبود وس ی. اتاقدیبه داخل اتاق کش یدر را گشود و سر ایو کتز ستادندیا  یبرابر در در
 .شد یم دهیاز اتاق د  یاهم در گوشه   ییبایاز درخت بلوط قرار داده بودند. بار ز  ینتیز ییها

 «؟ییلو» او بانگ زد:  دنیبا د ایشد. کتز کیهتل لبخند زنان به آن دو نزد شخدمتیحال سر پ نیهم در

 «...حالتان چطور است؟نیآه.... مادموازل سنت مارت» گفت:  یفرانسو ظیغل  یبا لهجه  مرد
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 .یبکن یخواهم لطف یم یول میندار ی... ما اآلن سر و وضع مناسبنمی....ببییسالم لو _

 .مادموازل دییامر بفرما _

 ؟یکن  دایما پ یمناسب برا زیم کی یتوان یم _

 .ستیکه مشکل ن  نیالبته مادموازل ا _

خب....خوشت آمد؟ » به آل گفت: ایاتاق نشسته بودند. کتز  یدر گوشه  یکوچک  زیبعد آنها پشت م یلحظات
 «م؟یاوریب ریگ  زیم میراحت توانست یلیخ یدید

 ؟ییایجا م نیبه ا ادی! زکنمیم دایحاال کم کم دارم به ات اعتقاد پ _

 .دهند یمواقع راه م ینه. زنها را فقط در بعض هایتازگ یآمدم ول  یم ادیسابقا ز _

 !است  یبیو عج زیسحرانگ یایشما پولدار ها دن یایکه دن  یراست _

 .شود یتلق یشخص ی دهیمکن است عقمورد نظر بدهم وگرنه م نیدر ا دی... من نبادیشا _

 یایدوباره به دن یدار الی.... نکند حاال خای... کتزنمی... ببی! راستیزن یحرف م یدعاو یمثل وکال گریآه... حاال د _
 هان؟ یپر زرق و برقت برگرد

احتمال دارد که منتظر بمانم تا لوک آزاد   شتریب یکنم. ول  یموضوع خسته نم نیدانم. مغز خودم را هم با ا ینم _
 .شود

 ی... باهاش آشت؟ی... دوستت ادوارد چیآهان.... راست» :دینداد و در عوض پرس یحرف جواب نیبه ا آلجاندرو
 «؟یکرد

 یچرا... برا یدان ی. مدیمرا نخواهد بخش یا  ییهمچو رسوا کیاو ته قلبش به خاطر   کنمی. البته فکر مبایآره تقر _
 نیاو مرا بزرگ کرده و توقع داشته مطابق آداب و رسوم طبقه ام رفتار کنم و حاال بروز ا  میبگو توانمیم بایتقر نکهیا

خب... باالخره مطبوعات آنقدر  یکرده و شکست خورده ول  باهمن اشت تیباعث شده فکر کند که در ترب ییرسوا
عش کهنه شد و از حرارت افتاد. مردم هم باالخره کردند که باالخره موضو  ییقلمفرسا ییرسوا نیا  یدرباره 

عقل مردم   نی. عالوه بر امیآ  یکهنه به حساب م  یکه اآلن جزو خبر ها  میتوانم بگو یم یعنی. کنندیفراموشش م
رنجند بلکه تو را خودمحور و  یمردم نم یاوریبه بار ب ییو رسوا یداشته باش یادیاست اگر پول ز  انبه چشمش

 یشعور و ب یآنوقت همه تو را ب  یبه بار آور ییو رسوا یپول باش یاگر ب  یپندارند. ول یسرگرم کننده و جالب م
 .است  تیبه هر حال واقع یناراحت کننده باشد ول دینامند. شا یفرهنگ م

 نباشند؟ ایدارد که مردم از لوکاس متنفر باشند  یتیتو اهم ی... برانمیبب _

چند ماهه  نیا  یموضوع مربوط به من است نه آنها تو نیندارد ا میبرا یتی... نه اصال اهمیراستش را بخواه _
 .داندیبچه م کیادوارد هنوز مرا   یکرده ام. ول  رییاز همه خود من تغ  شتریها عوض شده است. ب زیچ یلیخ

 «.خنده دار است آل یلیخ» گفت:  دیخندیکه م  یدر حال لیهتل پالزا خارج شدند. در ضمن راه کتز از
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 خنده دار است؟ زیچه چ _

 ....ی. راسترسدیبه نظرم خنده دار و مسخره م زی... همه چدانمینم _

 .میرا به ات بگو یخواهم راز ی...مآل

 .دیآ  یبگو. اصوال من از راز و رمز خوشم م -

 !کنم  یمن هر شب مست م م،یتبرگش سکویکه از سانفرانس  یاست: از وقت  نیرازم ا -

دهد.  یحماقت تو را نشان م تینها نیآه... ا»انداخت و با تاسف گفت:   ایاز سر مالمت به کتز  ینگاه آلجاندرو
 «.یاوریبر سر خودت ب ییبال نیگذارم چن  یمن نم

 .آلجاندرو و من دوستت دارم  یهست یتو آدم خوب -

 .هم هست که مخالف مشروب خوردنت هستم نیهم یو برا ایمن هم دوستت دارم کتز -

آل... من آنقدر مستم که حال »گفت:   یحوصلگ یبا ب ایوارد شدند، کتز یبرگشتند. وقت ایبه آپارتمان کتز باالخره
 «!ندارم یو حوصله آشپز

 !کنم آنقدر مستم که حال و حوصله غذا خوردن ندارم  یچه بهتر. من هم فکر م -

 !درست مثل من -

 .یرا به طور مرتب بخور تیغذا  دیبا ،یشنو یاگر از من م  ایکتز  یول -

 نجا؟یا  ییآ  ی... فردا شب شام منمیبعد. بب یباشد برا -

 .کنم  یسخنران تیخواهم برا یچون م میآ  یآره. حتما م -

 .دهم تو یراهت نم ،یپند و اندرز به ام بده یآه... اگر بخواه -

 .کنم و مطمئن باش که در باز خواهد شد  یخوانم و به قفل در فوت م یم یپس من هم از همان پشت در ورد -

 گری... من دایخب کتز یلیخ»و گفت:  افتیخود را باز یجد افهی. آنگاه آلجاندرو قدندیخند یشوخ نیدو از ا هر
 «.یبه ام بده یخواهم قول یقبل از رفتن م یروم. ول یم

 «؟یچه قول»: دیشد و پرس یهم جد ایکتز  افهیق ناگهان

 ؟یده ی. قول میمشروب نخور گریکه امشب د  یقول بده -

 .خب... باشد یلیمن... واهلل... خ -

 .هم تلو تلو خوران به بستر رفت ایرفت و کتز یپس از خداحافظ آلجاندرو

30 



 

 
242 

 .یالغر شده ا  یلیخ هایتازگ

 .گفتیرا م نیهم زیکه االن با هاپرن آمده بود ن  نایمار

 .برگزار شده بود جیسال نو در پام پ التیبا هاپرن در تعط نایمار یوسعر  جشن

 ایکتز  یو حاال چهره  خوردند،یبار بود با هم ناهار م نیماه اول ۲ باینشست.بعد از تقر ایکتز  یپهلو یدر صندل ادوارد
 .شوکه شد دنشیمتفاوت بود که ادوارد از د یبه قدر

پرداخته  شیآرزو  یبرا ینیسنگ یچه بها چارهیدختر ب نیکه ا  دیشیاندیرفته بود.ادوارد م لیتحل یبه کل ایکتز
 دی. شادیاین انیمورد به م نیدر ا یحرف چیکرد قول داده بود که ه  یرا به ناهار دعوت م ایکتز  یوقت یاست.ول
 .نشده بود ریجبران مافات د یهنوز برا

 .ایکردم کتز  ریکه د  خواهمیم معذرت

 مشروب خوردم ونیل کیامدنت سر نرود   ریکه حوصله ام از د  نیا  یندارد ادوارد، برا یاشکال

 مگر بعد از ناهار قرار ؟یا  دهیپوش یلباس نی... امروز چرا چننمیبب.

 ؟ یبرو ییجا است

 ! مرغ به خانه بروم و بخوابم کیدارم مثل  الیها ، خ یبه قول بعض ـ

تمدد اعصاب بهتر است به کار  یبود که در آن اصرار کرده بود که برا دهیدستش رسروز صبح نامه لوکاس به  آن
 یدیعادت جد  ایدانست که کتز یلوک نم یخانه نشستن بهتر است. ول یاش ادامه دهد چون از تو  یسندگینو
 .خورد یبه حد افراط مشروب م هایکرده و تازگ  دایپ

 « ؟ ستیمنظورت چ» :  دیبود پرس ایکتز  یکه همه توجهش به حرفها  ادوارد

 ممیبه دوستان قد یباشم و بروم سر یکنم دختر خوب  یم یکنم که دارم سع  شیمعنا ینجوریخب ... بهتر است ا ـ
 .بزنم

 است ؟  یتنیمنظورت و ـ

 فکر بودم که حاال که نیخواهم دلقک باشم ! نه ، فقط در ا یباشم. نگفتم که م یخواهم دختر خوب یگفتم م  ـ
 .اطراف بزنم  نیدر ا یبرگشته ام ، دور

 .ی، به خانه خوش آمد میپس اجازه بده به ات بگو ـ

لوک را  ییهنوز حلقه اهدا یشده بود. ول رتریکه بر سر لوکاس رفت ، انگار پنج شش سال پ  ییبعد از ماجرا ایکتز
 دهی! تازه خر ایاست کتز  یقه قشنگآه ... چه حل» :  دیچشمش به حلقه افتاد پرس یبه انگشت داشت. ادوارد وقت

 « ؟ یا

 .دیخر میبرا سکویآره. لوک در سانفرانس  ـ
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 .ادوارد دوباره درهم شد  افهیق

 .دمیآهان ... فهم  ـ

 رود ؟ یم شیروزها چطور پ نیات ا  یسندگینو ـ

نگاهم نکن. خودت  یکه خودم دوست داشته باشم ننوشته ام. آه ادوارد ... آنجور  یزیاواخر چ  نی. استیبد ن ـ
 لویتا حاال پنج شش ک یا  دهیکه مرا د  یبار نی. از آخرستیمثل سابق خوب و پخته ن می... مقاله ها یدان یکه م

 یبه نظر م رتریام. هفت هشت ده سال هم پ  ردهوزن کم کرده ام. از ترس خبرنگارها خودم را در خانه ام حبس ک
کنم با   ی. پس خواهش میرا گذرانده ام و از علتش هم با خبر ین بدکه دورا   یدان یتو هم م یدانم. ول یرسم. م

 .آن طرز ناجور و زننده نگاهم نکن

 ! ایکتز  ـ

 بله ادوارد؟ ـ

 « ؟ ستیادوارد ؟ موضوع چ  هیچ» شده ، دوباره گفت :  رهیبه او خ رانهیادوارد متح  دیچون د و

 .ایکتز  یتو مست ـ

 یچه کار نیروز خوب مثل امروز بهتر از ا کی یمست بشوم. تو شتریدارم باز هم بخورم و ب الیبله. مستم. و خ ـ
 شود کرد ؟ یم

 یزن افتاد. آن زن را م کیداد و در همان حال در گوشه سالن چشمش به  هیتک یصندل یبه پشت یبا ناراحت ادوارد
از آن طرف سالن آن دو را   نشیزبیت یچشمها است. خبرنگار با  ریو منزیو هیدانست که خبرنگار نشر یشناخت و م

 .بگذارد ارشی. انگار منتظر بود حرکات آنها سوژه مناسب در اختدییپا یم

 « ! ارهیپت» لب گفت :  ریچشمش به خبرنگار افتاد ، از فرط خشم دود از کله اش برخاست و ز نکهیهم ادوارد

را درهم  شیشکسته اخمها یگفته. لذا با دل  یزیچ نیو تصور کرد که ادوارد در جواب او چن دیرا شن نیا  ایکتز  یول
تمام  یالکل  کیاست ؟ من دارم خودم را به   نیهم ییبگو یتوان یکه م  یزیآه ... ادوارد ... همه چ» کرد و گفت : 

 « است ؟  ارهیشت پت، کلمه ز  ییرسد بگو یمکه به فکرت   یزیکنم و آنوقت تو تنها چ  یم لیتبد اریع

 یندارد ، به سو اریرفع و رجوع در اخت یبرا یفرصت دیدچار سوءتفاهم شده و چون د ایمتوجه شد که کتز ادوارد
زدم. همان که آنطرف نشسته و  کهی... آن حرف را به آن زن ایکتز  نیبب» خم شد و آهسته به او گفت :  ایکتز

... دارم به ات اخطار  ایکتز  یاست. ول  ریو منزیه وی... خبرنگار نشر شیبشناس دی. شادیپا یدارد ما را م یچهارچشم
ما جلب کند ، آنوقت من  یازت سربزند که توجه او را به سو  یکار  نی، اگر کوچکتر یکه دار  یحال نیکنم ... با ا  یم

 « ؟ یدی. فهم یشو یم مانیشد ... مطمئن باش پش یخواه مانی... بعدا پش

از   یچشمش به آن زن افتاد ، رو به ادوارد کرد. لبخند نکهیو هم ستیادوارد اشاره کرده بود نگرکه    یبه طرف ایکتز
ازش   ستیرفته. الزم ن ادتیخودمان ...  یاست ... سال  یآه ... ادوارد ... او سال» زد و گفت :  یتفاوت یسر ب
 « .خبر داغ است کی. فقط دنبال ردیگ  ی... گازت نم یبترس
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به او  یشانیبه بار آورد ، با ترس و پر یالوصفش افتضاح  دیزا یبا آن مست ایکتز  دیترس یکه همه اش م  ادوارد
 « .نکن یزیکنم ... مواظب رفتارت باش. آبرور  ی... خواهش م ای... کتز ایکتز» گفت : 

 .خواهم یخب ... معذرت م یلیخب ادوارد ... خ یلیخ ـ

 کمکت کنم ؟  یگذار  ی... چرا نم ایکتز  نمیبب ـ

. گذشته هر یبه من بکن یادیکمک ز  یتوان ینم گریتواند به من کمک کند. آه ... ادوارد ... االن د ینم چکسیه ـ
ام را به   ندهیتوانم آ یهم ... خب ... االن نم ندهی... آ ینیب یچه بود گذشت ... وضع مرا در زمان حال هم که م

خبر از من آمده  ینفر ب کی. انگار نمیرا به وضوح بب ندهیتوانم آ یباشد که نم نیمشکل هم هم دی. شانمیبب یروشن
 .دهیام را دزد  ندهیو آ

 ؟ یستین مانیاز حوادث گذشته پش  ایآ  ـ

بود که  یبا ارزش زی. لوک تنها چستمین مانیکه نه ... پش  یبدان دیبا لوکاس جانز است ... با ییاگر منظورت آشنا  ـ
ناراحتم و آن هم لغو  زیچ کیکه خودم را شناخته ام به دست آورده بودم. من فقط از   یسال تسیده ب نیمن در ا

 .دیآ  یبرنم یکار  چکسی. از دست هدیآ  یبر نم دستماز   یمشکل کار نیرفع ا یعفو مشروط اوست. االن هم برا

 ... کردم بعد از  ی. فکر میمشکل ... هست نی... ا هیقض نیا  ریدانستم که تو هنوز روحا درگ یفهمم. نم یم ـ

 نیدارم به هم الیخبر دست اول و داغ ... خ کیبه ات بدهم ...  یدیادوارد و بگذار خبر جد  یکرد  یاشتباه م  ـ
 برگردم آنجا یزود

 ؟ ی... واسه چ ایآه ... کتز  ـ

 نیاهم اصال در اخو  ی، نم میهمانطور که قبال هم با هم قرار گذاشت یول نمشیخواهم بب یخب معلوم است. م ـ
با هم  میکه دار  یناهار نیکنم که ا  یادوارد ؟ احساس م  یدان یرا م زیچ کی...  ی. راستمیباره با هم جر و بحث کن

 .کسل کننده است و حوصله ام را سر برده  یلیخ میخور یم

 .دهیکردم رنگت پر  الیلحظه خ کی... حالت خوب است ؟  ای... کتز نمیبب ـ

 .نه ... حالم خوب است ـ

 .رمیگ  یم یتاکس کی تیبرا ـ

که   یا  کهی... همان زن یاعصابم خرد شده. سال  گری... د یکنم الزم است بروم. راستش را بخواه  یباشد. فکر م ـ
 نیکه در ا  یکنم همه کسان  ی. اصال حس مدییپا یما را م مینشست زیم نی... از اول که پشت ا ینشانم داد

خودم  یشده ام. االن هم به زور دارم جلو یمن چه شکل نندیخواهند بب یتند االن به ما زل زده اند و مرستوران هس
 .بروند گورشان را گم کنند میخواست پا شوم و به همه شان بگو یدلم م یلیو گرنه خ رمیگ  یرا م

 .ستین ی... کار درست یکار را بکن  نیا  دی... نبا اینه کتز ـ

 ! میخند یخرده م کی؟ حداقل  ستی. اصال چرا درست نستیبه جهنم که درست ن ـ
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 « .خانه ی... بهتر است برو ایخب کتز یلیخ» هم بلند شد. ادوارد گفت :  ایاز جا برخاست و کتز  ادوارد

 ادوارد ؟  یهست یعصبان  یلیخ ـ

 .تو متاسفم یمتاسفم ... برا یلینه ... فقط خ ـ

 « ... ادوارد ... من ... معذرت» بغض آلود گفت :  یبا لحن ایکتز

... خودت را کنترل کن  ایآه ... کتز» وحشتزده گفت :  یشده ، با لحن ستنیآماده گر  ایبود کتز دهیکه فهم  ادوارد
 « .رود یم مانی. آبرویکن  هیگر  نجای... مبادا ا

 « ؟ یخانه استراحت کن یرو ی؟ م یبرو یخواه ی... کجا م نمیبب» :  دیمکث کرد و بعد پرس یمدت سپس

به جلسه مخصوص کودکان معلول بروم.  دینه ... با» محزون زد و گفت :  یرا پاک کرد. لبخند شیاشکها  ایکتز
 « .نه ایدانم حالم آنقدر مساعد هست که بتوانم بروم  ینم یول

 « .یکنم صالح باشد برو  ی، فکر نم نمیب یکه من م  یوضع نیبا ا ـ

 .جلسه نرفته ام نیوقت است که به ا یلیخ یدرست است. ول ـ

و حس کرد  دیکش  یقیعم  یرا به خود آورد. او چند بار نفسها ایکتز  دیوز یکه م  یرستوران خارج شدند. باد خنک از
 . که حالش بهتر شده

هم از دستم  یکار  چیکنم. ه  یام و تماشا م  ستادهی. و من اایکتز  یزن یبه خودت لطمه م یتودار» گفت :   ادوارد
خودت  یدار یو تماشا کنم که چه جور ستمیکمکت کنم. و من فقط مجبورم با  یگذار  یخودت نم یعنی. دیآ  یبر نم

... آنهم به خاطر  یکش  یخودت را ذره ذره م یر؟ تو دا ایسخت است کتز میچقدر برا یدانی. میبر یم نیرا از ب
خودت را  نقدریبس کن و ا گری... تو را به خدا ... د ای ارزشش را ندارد. کتزکه اصال  یو پوچ ... به خاطر کس چیه

 « ... که  سیبنو شی... برا ینیخواهد او را بب یدلت نم گریکه د  سینامه بنو شیعذاب نده. برا

 را انتخاب کنم ؟ یکی زیدو چ انیاز م  دیکه با  ییگو  یبه من م یادوارد ! ... ادوارد ! ... دار  ـ

 ؟ ستیمنظورت چ ـ

 را انتخاب کنم ؟ یکی دیتو و او با نیکه ب  ییگو  یبه من م یدار ایکه آ  دمی... پرس یدیمنظورم را خوب فهم ـ

 نیاست ، پس هم  نیخب ... اگر منظورت ا» افزود :   ایو جواب نداد. وکتز ستینگر ایبه کتز ریمتح یبا حالت ادوارد
 « .کنم  یم یازت خداحافظ  شهیهم یاالن برا

گذشت دست نگه داشت و به درون آن   یکه همان موقع از آنجا م  یا  یتاکس یاز ادوارد فاصله گرفت و برا  سپس
 .دیپر

 « ... نبود ... تو نی... نه ... منظورم ا اینه کتز» شتابان گفت :  ادوارد

 .ادوارد  نمتیب یبعد م ـ
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 .به جا گذاشت ابانیدر کنار خ مانیپش یو تا حد شانیحرکت کرد و دور شد و ادوارد را پر یتاکس

توانم از لوک دست بکشم. من از لوکاس دست  یداند که من نم یادوارد نم» کرد :   یبا خود فکر م یدر تاکس ایکتز
کنم که لوکاس به من نشان   یکار را م  نیا  لیدل نیکنم ... به ا  یکار را به خاطر لوکاس نم  نیا  ی... ولدینخواهم کش

را به من نشان  یراه نیچن چکسیبکشم. ه رونیرا ب دمو کشنده خو یمصنوع یایتوانم از آن دن ید چگونه مدا
 « .نداده بود. فقط لوکاس نشانم داد

به دور  ابانیکار ادامه داد. در خ  نی، شروع به قدم زدن کرد و سراسر روز را به هم یپس از دور شدن تاکس ادوارد
... همه  ندیآنکه واقعا آنها را بب  یشد ب یم رهیکرد. به چهره مردم که از سرما گلگون شده بود خ  یو بر خود نگاه م
 .بود ایاش در فکر کتز

*** 

بود. جلسه  دهیدور شد. به موقع رس یاش را داد و تاکس  هیشد و کرا ادهیپ ایو کتز ستادیپنجم ا ابانیدر خ یتاکس
جلسه قدم  نیکرد که بعد از مدتها دوباره به ا  یبا خود فکر م اید. کتزمخصوص کودکان معلول تازه شروع شده بو

از سر و گوش آدمها   ختهیو همان جواهرات آو نکیم یهمان چهره ها و همان پالتو پوستها گریگذارد و بار د  یم
 .ندیب یرا م

 هیبه خصوص خبرنگار نشر ها یتواند. در رستوران که بعض ینم دیخواست زنگ در را به صدا در آورد ، د یوقت یول
 یکنند. ول  چشیشوند و سؤال پ کیکردند به او نزد  یبود که جرئت نم نی، حداقل ا ستندینگر یاو را م  ریو منزیو
و  ندیایدادند که ب یبودند و به خود حق م همطبقه ای... در جلسه مخصوص کودکان معلول ... همه با کتز نجایا

اواخر   نیمطمئن بود که همه آنها در ا ایشد. کتز ی، رگبار سؤالها آغاز م دندید یاو را م  نکهیو هم نندیاو بنش  یپهلو
اند و مقاله مربوط به   دهیکه در سالن دادگاه غش کرده بود د  یروزنامه ها را خوانده اند. حتما عکس او را در حال

جلسه بگذارد ، همه ناگهان شروع به پرس  نیرا در ا شیخوانده اند. پس اگر او پا اقیآن را کلمه به کلمه و با اشت
را تحمل کند ... در توانش نبود.  یوضع نیتواند چن یدانست ... مطمئن بود ... که نم یم ایکنند. کتز  یو جو م

 .به خانه اش برگردد و ردیبگ یتاکس کیرفت تا  ابانیخ گریلذا به گوشه د

 نیکاله و پوت  ای. کتزختیر یم ایکتز  یو پوک آن بر سر و رو دیسف یبرف تازه شروع شده بود و دانه ها بارش
نشستند  یبرف که بر گردنش م یدانه ها یتا از سرد دیخود را باال کش نکیپالتوپوست م قهیهمراه نداشت. لذا 

 .رها شود

از گرفتن   دارد. لذا اجیتازه و سرد احت یکرد که به هوا  یخانه خودش فقط دوازده بلوک فاصله بود. احساس م تا
 .خانه به راه افتاد یبه سو ادهیپالتوپوست فرو کرد و پ بیرا درون ج شیمنصرف شد. دستها یتاکس

 یخنده ا ایکتز  یول دیدو ایکتز  یدر دست گرفت و شتابان به سو یچتر شکسته ا ایکتز  دنیبه محض د داریسرا
 « .... حالم خوب است ستیبه چتر ن یاجیآه ... توماس ... نه ... متشکرم ... احت» کرد و گفت : 

آمد   رونیاش را گرم کرد. از حمام ب  خزدهیبود که به حمام رفت و بدن  نیکه کرد ا  یکار  نیآپارتمان شد و اول  وارد
گرفت که جواب ندهد تا هرکس که بود خسته شود   می. اول تصمدیزنگ در به گوش رس یو در همان موقع صدا

 « ؟ هیک» :  دیرفت و پرس رد یزنگ زدند به سو گریچند بار د دید یوقت یکارش برود. ول  یو پ
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 . سزار شاوه ـ

 ؟ یک  ـ

 ! وا کن احمق ... منم ... آلجاندرو ـ

خوشحالم  دنتی... چقدر از د ییآه ... آل ... تو» زد :  ادیفر دیدرخش یکه از شعف م  یدر را گشود و با چهره ا ایکتز
 « ؟ یآمده ا  ادهی! ... انگار تمام راه را پ یشده ا یکه مثل آدم برف  ختهیسر و کله ات ر یبرف رو نقدریا  ی... راست

 .آمده ام  ادهیآره ... همه راه را پ  ـ

. دیآ  یخوشم م یطیدر هر شرا ورکیویکنم از ن  یفکرم» وارد شد و در را پشت سر خود بست و گفت :  آلجاندرو
 « ... حاال چه تابستان باشد ، چه زمستان

خواستم ورودم را به ات اطالع بدهم.  یگفتم اول به ات زنگ بزند. م  داریبه سرا دمیکه رس  ی... وقت نییآن پا  ـ
 میای. بعد هم به ام اجازه داد بیگفت که تو به خانه برگشته ا  یم داریجواب نداد. سرا یهر چه زنگ زد ، کس یول

 .باال میایگذاشت ب  ینم داریهستم. و گرنه سرا یاعتماد  قابلداد که آدم  یام کامال نشان م  افهیکنم ق  یم باال. فکر

و از تو چه  رونیتوانستم جواب تلفن را بدهم. رفته بودم ب ینم لیدل نیحمام بودم آل. به هم یمن آن موقع تو ـ
 .به خانه آمدم ... درست مثل تو ادهیپ یپنهان ... موقع برگشتن ، خودم هم پا

 ؟ امدین رتیگ  یخال یمگر تاکس ـ

کردم   یبود و حس م میبرا یکنم. آخر امروز روز بد  یرو ادهی. هوس کرده بودم پرمیبگ ینه ... نخواستم تاکس ـ
 .دارم اجیاحت  یرو ادهیواقعا به پ

 بود ؟ مگر چه شده ؟ تیبرا یروز بد ـ

بود !  یقابل تحمل ری... چه ناهار کسل کننده و غ ندیچشمت روز بد نب یاهار خوردم ولامروز با ادوارد ن  یچیه ـ
...  ستین یچند وقته اصال راض نیا  یاز ماجراها  دمیبود که فهم یعذاب آور بود. برخورد او با من طور  میبرا یلیخ
که انگار   یکردند ، آنهم با حالت  ی، مردم همه اش به من نگاه م میرستوران که نشسته بود یعذاب ... تو  کی نیا

هم آنجا بود  ریو منزیمجله و یاز خبرنگارها  یکیعذاب ...   کیهم  نیکنند ... ا  یماجرا محکوم م نیمرا به خاطر ا
اش دست و پا کند ...   هینشر یبرا یزد که بلکه از رفتار و حرکات ما بتواند خبر داغ یما را چوب م اهیو مرتبا زاغ س

کردم   یتوانستم تحمل کنم. حس م یکه اصال نم  یشده بود. طور یخط خط یاب ... اعصابم حسابعذ   کیهم  نیا
 ... دوشم انداخته اند. بعد هم خواستم بروم جلسه مخصوص کودکان معلول یرو ینیوزنه سنگ

 ! است ؟  یا  غهیچه ص گرید نیجلسه مخصوص کودکان معلول ؟! ... ا ـ

 یدهند. به بهانه برگزار یم بیکه پول و پله دارها ترت  یپا افتاده ا شیل و پمبتذ  یها یمارت یپارت نیاز هم  ـ
و دو  زندیر یخورند و م یشوند و م یکمک به کودکان معلول ، دور هم جمع م  یاعانه برا  یو جمع آور نگیتیم

 .نیبافند. هم یسه ساعت شر و ور م

 .یداشته ا اجیاحت  یرو ادهیکنم واقعا به پ  ی! ... آره ... حق با توست ... فکر م نطوریکه ا  ـ
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توانم مثل  ینم گرید یتوانم تحملش کنم. حت ینم گریحاال د یآمد. ول  یخوشم م هایمسخره باز نیآره. سابقا از ا  ـ
بکنم.  ییخواهد دوباره چنان کارها یخودم جور کنم. ... البته اصال هم دلم نم یبرا انهیمخف یسابق ، چند تا زندگ

...  نجایدهم هم یم حیساخته نشده ام. ترج یک همچو زندگی یعذاب آور است . اصال برا  میواقعا برا یدگآن زن
 .ام  یخودم باشم ... خود واقع یخودم ببندم ول یو در را رو نمیخانه بنش نیهم یتو

 ؟ یده یم حیتنها بودن را ترج یعنی ـ

 .نروم ییدهم تنها باشم و به چنان جاها یم حیآره ... ترج  ـ

 .پس ... انگار من هم مزاحم ات شده ام ـ

 .را سوء تعبر نکن مینبود. حرفها نیآه ... آل... منظورم ا  ـ

پس » تا خشک شود. آلجاندرو گفت :  ختیآو  یشده بود به جالباس سیرا که کامال خ نکشیپالتوپوست م سپس
 « . بوده تیبرا یامروز واقعا روز بد

 !یدستت کرده ا ی...چه انگشتر قشنگبود یآره واقعا روز بد-

 به نظرت قشنگ است؟ ؟واقعایجد-

 وب است،نه؟ دیویآره،به گمانم کار د-

 .امش  دهیخر یسیم یاز طال فروش  یآره درست حدس زده ا-

 یم یو مزخرف کس یمصنوع یایدر آن دن یکن  ی:"خب آل فکر مدیدوباره به صحبت سابق برگشت و پرس ایکتز
 "کند؟  ینفس بکشد و زندگ یو به شکل واقع یتواند به راحت

 !یو راحت نفس بکش یبه صورتت بزن ژنیماسک اکس یتوان یخب چرا نتواند...مثال م-

 .زنم یباهات حرف م ینمکدان!دارم جد-

 .ازت بپرسم  یزیخواهم چ یم ی.ولایخواهم کتز یآه معذرت م-

 خب.بپرس-

 ؟هان؟یکرده ا  ینم یزندگ یروش مصنوع نیطبق هم تیمگر تو سابقا با موفق نمیبب-

رفتم بعدا  یشدم و به سوهو م یسوار مترو م انهیبود.مخف یگریآن زمان...وضع جور د  یطور است.ول نیچرا.هم-
 یعنینوشتم... یرا م میحال،با اسم مستعار مقاله ها نیرفتم.در ع یم کاگویبه ش انهیهم که با لوک آشنا شدم،مخف

 .سمیمجبور بودم بنو

 .ینوشت ی...و م یسیخواست بنو یدلت م ی...مجبور نبودایکتز  یکن  ینه اشتباه م-
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 گریبکنم و نخواهم کرد.به عالوه،حاالد یخواهم چنان کار ینم گرینه کامال.به هر حال،االن د یدرست است...ول-
مشکل  یام؟ول  دهیام.خب...پس چرا وانمود کنم دست نکش  دهیها کش یباز نیدانند که من دست از ا یهمه م

 ستین نجایا  گری.لوکاس هم دارمند  یکه سازگار  یمصنوع یایچکار کنم؟با آن دن دیاست االن با  نیمن ا

 یراه یتوان یرسد؟م یبه مغزت م یندارم.خب...فکر یدر زندگ یشود که احساس کنم هدف ینبودنش باعث م و
 ؟یبگذار میپا شیپ

 .کنم  یآن وقت همه مشکالتت را حل م  اوریب میفنجان شکالت داغ برا کیآره.اول پاشو -

 زم؟یشکالتت خامه هم بر یاست.تو  یمعامله خوب-

 .است.متشکرم  ینه.همان شکالت کاف-

تنها باشد؟به مشروب  ایکرد اگر کتز  یدست بکشد.فکر م یاز مشروب خوار  ایکند که کتز  یقصد داشت کار آلجاندرو
 .آورد  یرو م

 .افراط کرده ام  یمشروب خواراواخر در   نیکنم ا  یآل فکر م-

 بعد از آن؟ اینامه لوکاس  دنیاز رس  ؟قبلیدیرس جهینت نیبه ا ی!کیشو یعاقل م  یدختر خوب.کم کم دار نیآفر-

 خودت را لوس نکن-

و بگذارم مثل خر  رمی.پس چکار کنم؟خفقان بگیکن  یجمله ها ساکتم م نیبزنم،با ا یحرف میآ  ی...تا من مایآه کتز-
 فتد؟یتا کبدت از کار ب یمشروب بخور

 .شوم یخوش حال م یلیکه خ  فتدیاگر کبدم از کار ب-

 ها؟ یآور  یسگم را باال م یآن رو  یرا بگذار کنار.!واقعا دار یمسخره باز نیلحظه ا کی ی...تو را به خدا براایآه کتز-

 ی:"خب...تو امروز را چه جوردین شکالت برگشت و پرسبعد با دو فنجا  یبه آشپزخانه رفت و لحظات ایکتز
 "؟یگذراند

 .که کارم را ول کردم  میتوانم بگو یحرفم شد.و م میبود.امروز با روسا یمن هم روز بد یامروز برا-

 چه شده بود؟ ؟مگریآه...کارت را ول کرد-

 .بود میغنا  می...موضوع فقط تقسیچیه-

 .دمیمنظورت را نفهم-

تا حاال کرده  ییمن چه خرجها نندیخواستند بب یآمده بود...م  شیپ میکه قبال هم برا  یشگیهمان مزخرفات هم-
آنها باز هم   یداشتم بهشان نشان دادم.ول زهایجور چ نیو فاکتور و از ا دیام...انگار به ام شک کرده اند هر چه رس

 .یروم مرخص یکه فعال دو روز م  تمخورده جر و بحث بهشان گف کی.من هم بعد از رفتندیپذ ینم

 ؟یچه کار کن یخواه یدو روز م نیا  یاند.خوب...حاال تو  یکارت خوششان آمده و راض  نیکنم از ا  یفکر م-
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 ؟یرو یم ی.کنمیتا لوک را بب سکویسانفرانس میآ  یباهات م-

 ؟ییآ  یبا من م یراست راست ایآه آلجاندرو...آ-

خواهم  یباشد.م کیخواهم سفرمان درجه  یست،نمیام خوب ن  ین وضع مالچو ی.ولمیایخواهم ب یآره...م-
 .ی.البته اگر موافق باشمیکنم با اتوبوس برو  شنهادیپ

 .اورمیخواهم با خودم ب ی؟میتخته نرد بلد ی...بازنمیکنم بتوانم تحملش کنم.بب  یفکر م-

 م؟یکن  یپوکر باز ستیبهتر ن-

 نیهم یواقعا خوشحالم...حت ییایبا من ب یخواه یم نکهیآل...از ا  میرا به ات بگو یزیچ کی...یخوب...ول یلیخ-
 .و بروم فتمیکردم راه ب  یمسافرت وحشت داشتم و جرئت نم نیکنم از ا  یفکر م یفکر بودم ول یامروز صبح تو

 ؟چرا؟یوحشت داشت-

است.ومن تا حاال   یوحشتناک یه جاکه آنجا چ  یدان یاست.خودت بهتر م  نیدفعه مقصدمان سن کوئنت نیآخر ا-
 نرفتم ییجا نیبه همچ

 کی،یکن  یم الیهم آنطور که خ نیسن کوئنت یول ستین یمسافرت،سفر پر نشاط و مفرح نیا  میبگو دیالبته با-
 .مورد است یات ب  یو نگران ستیدخمه وحشتناک ن

 یرا همراه ایسفر،کتز نیبه آلجاندرو نوشته و از او خواسته بود که در ا یموضوع آن بود که لوکاس نامه ا تیواقع
مستند جلوه کند .در  ایاش با کتز  یکند.آلجاندرو هم مسئله مشاجره با روسا را از خود جعل کرده بود تا همراه

خواست  یاو نم  ا در شرف رخ دادن است و گرنه لوکاس ازیافتاده   یبود که البد اتفاق دهیشیحال،با خود اند نیع
 .کند  یرا همراه ایکتز

 ییترسم تنها یمن م یخاطر است که فکر کرد نیتو با من،به ا ی...آل...نکند همراهنمی:"ببدیناگهان از آل پرس ایکتز
 "سفر بروم؟هان؟ نیبه ا

نامزد توست،دوست من هم هست،به  نکهیلوکاس عالوه بر ا ی.ناسالمتیمسخره نکن یفکرها نیبهتر است از ا-
در آنجا با تفنگ ام  یاگر بدان  یحت ،مطمئنمیترس یفکر نبودم که تو از تنها سفر کردن م نیعالوه من اصال در ا

 .رفت یکنند،باز هم خواه  یم کیشل تیشانزده به سو

 کله شق و لجوجم؟  نقدریبه نظر تو من ا یعنی-

 نیا  میایکه باعث شد باهات ب  یگری.علت دنی.همیزده ا جانید.تو فقط هنبو نی...نه.اصال منظورم ازمینه عز-
خودم دست و  یبرا یکار  یبتوانم در انجمن داروشناس دیهم شا د،منینیب یرا م گریاست که تا تو و لوکاس همد

 انجمن باهات حرف زده بودم؟  نیهست که قبال درباره ا ادتیپا کنم.

 است؟  یواقعا جد دیکار جد  کیکردن   دایپ یبرا متی...تصمنمیهست.حاال بب ادمیآره،-

 .گشتن ارزشش را داشته باشد  یدینبال کار جد دیخوب شا یدانم...ول یهنوز نم-
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دارد  تیاهم  میکه برا  یزی.تنها چییایهمراهم ب یخواه یکند که واسه چه م  ینم یمن فرق یباشه راستش برا-
 .شود یتو خوشحال م دنیهم حتما از د.لوکاس میرو یسفر م نیاست که با هم به ا  نیا

 م؟یبرو یخب،حاال ک-

 ؟یمسخره رها کن یخودت را از شر آن مرکز درمان یتوان یم یتو ک-

 .توانم یواهلل هر موقع که دلم بخواهد م-

 یبیترت گرینوشته بود تا دوروز د شیکه تو  دیکه از لوکاس به ام رس  یفردا شب چطور است؟امروز صبح نامه ا-
 ینم گریموقع است.حاال د نیبهتر متیعز  ی.پس از نظر من فرداشب برامیباهاش مالقات کن میدهد که بتوان یم

 نه؟ ای یدانم تو با فردا شب موافق

 .آره،موافقم-

ساعت نگذشته بود  کیتخته نرد گذراندند.و هنوز  یاوقاتشان را به باز  هیدادن برنامه مسافرت،بق بیاز ترت  بعد
چه  یدان یبه آلجاندرو گفت"م ایکردند،کتز  یم یرا باز یکه دور بعد  یبار آلجاندرو را مارس کرد.هنگامچند ایکه کتز

 "توانم تحمل کنم؟ ینم گریرا د یزیچ

 .افتضاح است  یلیات خ  یدانم.تخته نرد را.چون باز یآره م-

 .زنم آل یحرف م یمزه دارم جد یاه لوس ب-

 ؟یتحمل کن گرید یتوان یرا نم زیچه چ نمیخواهم.خب...بگو بب یمعذرت م-

که من باهاش بار آمده ام،حاال به نظرم   یا  یاست...و روش زندگ  یتوانم تحمل کنم،فشار ظاهر ساز یآنچه که نم-
.اگر بخواهم به دیآ  یبه بار م یی.من اگر بخواهم آشکارا درباره لوک صحبت کنم،رسوادیآ  یصرف م یظاهر ساز

 ییام...باشم،رسوا  یخودم...خود واقع بخواهم.اگر دیآ  یبه بار م ییکسته شده ام،رسوابفهمانم که دلش گرانید
 .هستم یشخص نیوانمود کنم که چن یعنیباشم، نیسنت مارت ایمحترم کتز یمجبورم بانو د،پسیآ  یبه بار م

 .تا به حال راجعیهست نیسنت مارت ایمحترم کتز یاست که واقعا همان بانو  نیموضوع ا نیعلت ا  دیخب شا-

 ؟یمسئله فکر نکرده ا نیا  به

.من خودم ستمین گریمدتهاست که د یعنی.ستمیفالن ن یبانو نیسنت مارت ایآن کتز  یچرا فکر کرده ام،ول-
 .شوم یرود،آنوقت نگران م یام انتظار م  یداشته باشم که از خود واقع یخواهم رفتار یم یوقت یهستم،ول

 ؟یکن  یاست،چرا امتحان نم  بیعج-

درام بزرگ خواهد  نیصحنه ا نیآن روز حتما آخر  یروز امتحانش کردم،ول کی دیو گفت:"شا دیخند ایکتز
 کیفالن  افتیدر ض شبید نیسنت مارت ایخواند:"کتز یخواه یزیچ نیبود.آنوقت تو فردا در روز نامه ها چن

جنون موقت  نیا  انی!قربانشدند یکیک  نیپرتاب کرد و دوازده نفر از مدعو یجمع یرا به سو ییلویشش ک ییمویل
 "رهیو غ رهیحروف الفبا عبارتند از:کنتس فون فالن...و غ بیبه ترت نیخانم سنت مارت
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 هم هست؟ ییلویشش ک ییمویل کی،کیشرکت داشت شیکه تو تو  ییها ی...مگر در پارتنمیبب-

آالسکا   یهایاز قناد  یکیبه  ییلویشش ک ییمویل کیک  کیامتحان کنم   یروز آن را که گفت کیاگر بخواهم   ینه ول-
 !نجایآورم ا  یدهم و م یسفارش م

 .یالغر شده ا  یلیاواخر خ  نیچون ا یخودت را چاق کن دیخورده با هی...به نظرم ایکتز-

 .دانم یآره،م-

 یراگرم م شیکه دست ها  یو در حال ستادیسوخت ا یم یبه گرم شیزمهایکه ه  نهیشوم یبرخاست.جلو آلجاندرو
 ".را تحمل کنم.درست مثل تو یتوانم فشار ظاهرساز یهم نم ا،منیکتز  یدان یکرد گفت:"م

 شود،نه؟ یحال آدم گرفته م-

 ....جالب استی...فشار ظاهر سازیحالت گذاشته ا نیا  یرو ی...اسم جالبیشود.راست یهم گرفته م یلیآره.خ-

 ؟یافتاد  یفشار ظاهرساز ادیحاال چطور شد که به  نمیتخصص دارم آل.خب بگو بب نهیزم نیمن در ا-

 ینجوری...همیچیه-

31 

قطار پخش  ینمایکه در س  یلمیراه افتادند.ف سکویسانفرانس یسفر با اتوبوس،با قطار به سو یآنها به جا  فرداشب
با  یتیوترب یرهنگف هینشر یبود.آلجاندرو هم تعداد دهیبار همراه با لوکاس د کیقبال  ایکردند،همان بود که کتز

را  ایاوقات،آلجاندرو کتز  هیزدند و بق یهم حرف م اخودش آورده بود که مطالعه کند.آنها فقط موقع صرف غذا ب
فالسک  ایبار هم کتز نیبه تنها بودن دارد.ا اجیاعصاب،احت  جییکه او به خاطر ته  دانستیگذاشت.چون م  یتنها م
خوشحال نبودند.از چند روز  چکدامیدفعه مثل دفعه قبل ه نیا  یول رنگ پدربزرگش رابا خود آورده بود ینقره ا

فالسک پدربزرگش راپر از مشروب کرده  ایکتز  دید یآلجاندرو وقت  یمشروب نخورده بود ول این طرف کتزیقبل به ا
 "باشد یکنم مشروب خوردنت کار درست  یفکر نم ایو آورده ناراحت شد و گفت:"کتز

 ست؟یچرا ن-

 .کنم همان بس باشد  یم ،فکریکنند بخور  یرا که در رستوران قطار سروم یخب بهتر است همان مقدار کم-

 .ستین یکنم کار درست  یواقعا فکر م یموعظه کنم ول تیخواهم برا ینم

 یاهآنکه لب به مشروب بزند،فالسک را کنار گذاشت.نگ  یرا خجل زده کرد.لذا ب ایاز کلماتش کتز  شیآلجاندرو ب  لحن
 "؟یشد یبه آلجاندرو انداخت و گفت:"خب...حاال راض

 .من یتوست،نه زندگ یشود،زندگ یوسط تباه م نیسازد.آنچه که ا یرا تباه م ی...مشروب زندگزمیعز  نیبب-

او،در   یآلجاندرو از همراه  یکه هدف اصل  دیشیاند  یم رایکرد ز  یبه آلجاندرو در خود حس م یعالقه فراوان  ایکتز
 یاباشد،حتیحتما بتواند همراه کتز نکهیآسوده خاطر شود و به خاطر ا  ایبوده که اط سالم ماندن کتز نیسفر ا نیا

از قطار   ستگاهیرزرو کرده بودند.در ا یاتاق  تسیهتل ر رد یمشاجره و کارش را ول کرده است.آنها تلفن شیبا روسا
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به مناظر  یاقیبا چه شور و اشت ایکه کتز  دیندرو دآلجا  یبه طرف شهر حرکت کردند.وقت یشدند و با تاکس ادهیپ
 "د،نه؟یآ  یخوشت م یلیشهر خ نی:"از ادیقرار گرفت و پرس رینگرد،فوق العاده تحت تاث یمختلف شهر م

 .ادیخوشم م یلیآره خ-

 شهر آورد،آره؟ نیاست که لوکاس تو را به ا  نیا  لشیالبد دل-

 .دارد زین یگرید لیاست،اما دل  نیا  لشیاز دال  یکی-

 ؟یلیچه دل-

 .رهاند یو بند م دیکشد و روحم را از ق  یخود م یو مرا به سو باستیز زیخود شهر...خود شهر ن-

 .یزن یها قلنبه سلنبه حرف م سندهیاوهو اوهو چه غلطها مثل نو-

 احساس  م،واقعایآ  یشهر م نیبه ا یدانم که وقت یفقط م یمسخره ام کن.ول یخب حاال ه یلیخب خ یلیخ-

 .کنم  یو نشاط م یشاد

 "ست؟یچ یدان یآل م  یلبخند زنان گفت:"ه ایسکوت برقرار شد و آنگاه کتز یمدت

 نه بگو بدانم-

 .خنده دار است-

 خنده دار است؟ زیچه چ-

 !نمیساعت لوک را بب کیآمده ام که فقط   نجایراه تا ا لومتریکه من سه هزار ک  نیا-

 یگذاشت  یراه را پشت سر م لومتریشش هزار ک یشد،حت یکنم اگر الزم م  یتو دارم،فکر م هیکه از روح  یبا شناخت-
 .ینیتا او را بب

 .آمدم  یهم بود م لومتریاگر دوازده هزار ک-

 ؟ی؟مطمئنییگو  یم یجد-

 همه دوستت دارم نیبا ا یاست ول  شتریلشکر مگس هم ب کیتو از  تی...آزار و اذیکیدلقک مکز یآل،ا-

 .یهست یآدم خوب  چون

 ایمن هم دوستت دارم کتز-

 رونیب میآل،برو  نمی:"ببدیپرس ایمرتب کردند،کتز تسیاز آنکه لوازمشان را در اتاق رزرو شده شان در هتل ر  بعد
 "م؟یبخور یزیچ کی

 .یسوار نیماش میدهم برو یم حیبه خوردن ندارم.ترج یلینه.م-



 

 
254 

 !؟یعضو انجمن منع مصرف مشروب شده ا  هایآه انگار تازگ-

 ی.در آنصورت،هم تو کمتر مشروب خورده امیزن یم یو گشت جیکنار خل  میرو ی.ماینده کتز تیپاراز خودیب-

 .من راحت تر است الیهم خ و

 .مزهیلوس وب یکیمکز-

 .در خدمتم مادام-

 م؟یبکن یکه چه غلط  جیکنار خل  میبرو-

 ؟یعادت ندار  زهایچ نی.مگر تو به امیگردش کن-

مثل تو عادت ندارم.واقعا  یبیمطمئنم.به دوستان خارق العاده و عج زیچ کیاز   یهم دارم،هم ندارم،ول-
که در تمام   دیآ  ینم ادمی!یا  دهیکش  میزحمت ها برا یلیو خ یکرده ا  میکارها برا  یلیآل!تو خ  یهست یبیجانورعج

نکرده.او  یغمخوار  میبرا نقدریهم ا دادوار   یکرده باشد.حت  یو غمخوار دهیزحمت کش میبرا نقدریا  یعمرم کس
.ادوارد رادوست مینشد یمیبا هم صم نجوریا  چوقتیه یکند ول  یمراقب من بوده و ازم محافظت کرده و م شهیهم

 .ادبودهیز شهیکند.توقعات او از من هم  یکه به تو دارم فرق م  یکه به او دارم،با عالقه ا  یعالقه ا  یدارم ول

 ازت داشته؟  یمثال چه توقعات-

 .شتریخرده ب کیهم  دیآمده ام...شا  ایباشم که به خاطرش به دن یخب مثال توقع داشته که همان-

 یحرفها هست نی.اصال فراتر از ایینهایاز ا  شیکنم تو ب  یفکر م-

 در من...در وجودم...در روحم یناجور زیکنم به نظرم چ  یطور فکر نم نی...خودم ایراستش را بخواه-

 .دیآ  یجور در نم یمصنوع یایکه با توقعات ادوارد و آن دن  هست

 .جاست نیبه نظر من اشتباهت در هم یول-

 چطور؟-

 .دارد تیمغز توست...مغز...روح...و قلب توست که اهم نیا-

 یمهم عبارت بوداز پارت یزهایمن،چ یمصنوع یای.چون در دنیشو یمر تکب م یاما به نظر من اشتباه را تو دار-
طبق برنامه عضو آن  دیکه با  یمزخرف یو انجمن ها یدیپوش یم دیبا یرا که م یی...لباسهایکه قرار بود برو  ییها

 .یشد یها م

 ایکنم باز زد به سرت کتز  یم الیخ-

 .زد یسابقا م یزند ول یبه سرم نم گرینه د-

 میخب...حاال پاشو برو-
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 کجا؟-

 جیخل یبه سو شیپ-

 !متشکرم جوان-

 .کنم مادام  یخواهش م-

 :دیکردند و راه افتادند.وسط راه آلجاندرو پرس  هیکرا  یلیاتومب

 "م؟یو تاکو بخور ییجا کی میبرو یخواه یم"-

 وارد شهر ی.انگار راست راستیخور یروم و تو هم تاکو م یم جیزد و گفت:"آه من به کنار خل یلبخند ایکتز

 ".میا  شده

 .طور است نیآره انگار هم-

 .میبگو یزیچ کیخواستم  یآل م  یراست-

 خب بگو-

 نیا  ست؟منظورمین بیواقعا به تو محتاج شده ام.به نظرت عج یکنم از لحاظ روح  یفکر م یاست ول  یبیعج  زیچ-
تو دور وبر  منیب یم یرا از دست داده ام.و وقت تمیکنم وجودم و شخص  یم ،حسینباش میاست که اگر تو پهلو

 .شوم یخوشحال م ،واقعایمن

مانم،حالت  یخبر م یازت ب  ای نمیب یدو سه روز تو را نم یدارم.وقت یهمچون احساس کیمن هم نسبت به تو -
 .یسالم و شاداب باش شهیدهد.دوست دارم هم یبه ام دست م یبیعج

 .قماش است نیکه من هم به تو دارم،از هم  یکنم احساس  یدارد.فکر م تیاهم  تیمن برا یخوشحالم که سالمت-

دارد  یبرم م ،ترسیکن  یبه ام تلفن هم نم یگذرد و تو حت  یدو روز م کی یاست.و وقت  ییبایخوب و ز احساس
شده و او هم تو را کشته  تیدعوا یکس  ،باییایب شمیپ یخواست یو م یشد یسوار مترو م یداشت یکه نکند وقت
 !!و فرار کرده

...چرا مزهی...آخر دخترک لوس ب یمسخره ا تری...و چه تیمزخرف تری...چه تییبایز تریمترو چه ت ستگاهیا  آه مگر در-
 مترو کشته شوم؟ ستگاهیدر ا دیمن با

 ؟یبشو دیشوند.تو چرا نبا یها در آنجا کشته م یلیخب...خ-

مه  ی.هوا مه آلود بود ولدندیرس جی.بالخره به خلافتیبعد از خوردن تاکو ادامه  یحت شانیها فهیها و لط یشوخ
 .دید دندیپاش یرا که تک و توک به اطراف نور م ییشد چراغها ینبود و م ظیغل

روزها  نیاز هم  یکی...بالخره ای...کتزی...هییبایشاعرانه گفت:"آه چه منظره ز یلحن ج،بایمنظره خل دنیبا د آلجاندرو
 "نجایا  میآ  یکنم و م  یجمع م ورکیویبساطم را در ن
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 .یکن  یکار را نم  نیمطمئنم که ا-

 ؟یمطمئن نقدریاز کجا ا-

 .یعالقه دار  یلیهارلم خ یدانم که به آن درمانگاه مسخره ات تو یچون م-

هارلم  یهست.منظورم تو یشتریخب...آنجا جنگ اعصاب ب یاست.ول  یا  دهیخودش عق یهم برا نیخب...ا-
 .باشند وانهیکنم مردم به آن اندازه د  ی...فکر نمنجایها سروکار دارد.اما ا وانهیبا د شهیاست.آدم هم

 ؟یخب که چ-

 .شود یم یاوضاع چه جور  دید دیبا-

و  زدیفقط حرف م دیشده بود.البته آل شا نیبرود غمگ ورکیویآلجاندرو ممکن است از ن  دید یکه م  نیاز ا  ایکتز
 رونیازمغزش ب  ورکیویآلجاندرو را درباره ترک ن  یحرفها دیکوش  ایذا کتزبرهاند.ل یخواست افکارش را از ناراحت یم

در جواب آلجاندرو گفت:"اگر قرار باشد تو از  آنگاه. ابدی یم یشتریکار آرامش ب  نیکرد که با ا  یکند.احساس م
 و فتدیاز حرکت ب  شهیهم یبرا م،زمانیهست نجایکنم االن که ا  یم ،آرزویبرو ورکیوین

 ".میبمان یلحظه باق نیابد در هم  تا

 .ستدیکه زمان از حرکت با  میکن  یآرزو م  ی.همه ما در لحظات شادوانهیدخترک د یو گفت:"ا دیخند آلجاندرو

 "؟یبوده ا نجای...تا حاال موقع طلوع آفتاب انمی...ببیراست

 .نه-

 دنید د،بایآ  یشهر م نیآدم به ا  ی.وقترایگ  ییو صدا نیدلنش ی.با چهره اباستیزن ز کیشهر مثل  نیچه بهتر.ا-
 ینم گریشده و د نجایا  ریاس  ندیب یو م دیآ  یروز به خودش م کیشود و ناگهان  یاش م  فتهیها ش ییبایز نیا

 .ردیتواند دل از آن برگ

 الیوقت است که خ یلیازت بپرسم ...خ  یزیافتاد که چ  ادمی...یکرد  یآل صحبت از عشق و عاشق  یراست-

 .رفت یم ادمی یه یزت بپرسم ولرا ا نیا  دارم

 خب...بپرس-

 ؟یشده ا یک  ،عاشقیشده ا ؟اگریتو تا االن عاشق نشده ا نمیبب-

 ؟یپرس یرا م نیچرا ا-

.در یهمراهت نبود که باعث شود فکر کنم که عاشقش هست یدختر چی.هیام،تنها بود  دهیآخر هر وقت تو را د-
با من...چرا؟  ای یتنها بود ایاست که تو همه وقتت را   نیا  ،منظورمیمن بود ،بایهم که تنها نبود یضمن،موقع

 ست؟یات ن  یدر زندگ یمگر زن

 .است  یبیسوال عج-
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 ات هست؟  یدر زندگ یکس  ای.حاال جوابم را بده...آستین بینه عج-

اصالحشان کار   یرا که برا یها را دوست دارم.مثال کودکان یلی...من خایدانم...کتز ی...اصال نمستین چکسینه ه-
 .کنم ...تو...لوکاس...خانواده ام...خالصه عاشق همه مردم هستم  یم

که با لوکاس آشنا   ینفر به مراتب سخت تر است.من تا زمان کیدوست داشتن  یخوب است.ول یلیکه خ  نیا-
 که عاشق  دمیترس یرا به من شناساند.البته من م ینبودم.لوکاس محبت واقع چکسینشده بودم،عاشق ه

که تو به خاطر   ستین یزن چیه ای؟هان؟آیعاشق شو  یترس یتو هم م دی...شادی.شادیترس یلوکاس نم یشوم.ول
 ؟یزن بودنش عاشقش باش

 .شود دایروزها پ نیاز هم  یکی دیام وجود نداشته،البته شا  یدر زندگ یزن نینه...تا حاال چن-

 کیشهر...عاشق  نیهم یجا...تو نیهم دیآل.اصال شا  یموضوع فکر کن نیدرباره ا شتریبه نظر من بهتر است ب-
 .ینفر بشو

دانست در آن صورت او را از دست خواهد  یعالقه مند شود چون م  یخواست آلجاندرو به زن یدر ته دلش نم ایکتز
بود که  یشده بود.آلجاندرو مرد خوش قلب و مهربان یاواخر به آل متک  نیدر ا یلیخ یاز لحاظ روح  ایداد.کتز

خواست  ینم ایو کتز ختیر یم شیدر پا یعتوق نیرا بدون داشتن کوچکتر مانهیو صم یشائبه و واقع یب یحبتم
 نیاز غم در چهره اش نمودار شده بود.به هم  یفکر به صورت رگه ا نیقلب مهربان را از دست بدهد،آثار ا نیا

 یلیات خ  افهیق کهوی؟یهست یچه فکر ی...دخترک کوچولو توی:"هدیپرس ستینگر یآلجاندرو که به او م  لیدل
 ".شد نیگرفته و غمگ

 ستین یزیآل...چ  ستین یزیآه چ-

 .راحت باشد التی.خیکن  یناراحت نباش فردا حتما مالقاتش م میبگو دی،بایکرد  یاگر به لوکاس فکر م-

 .جواب فقط لبخند زد یبه جا ایکتز

32 

 نجایدر برابر چشمانشان قد برافراشت.ا نیرتفع سن کوئنتو م میگذشت،ساختمان عظ  چیاز پ  لیکه اتومب  نیهم
 ریو خوانده بود و در ذهن خود از آن تصو دهیآن همه درباره اش شن  ایکه کتز  یبود...زندان نیزندان سن کوئنت

زندان،خود را در برابر آن همچون  میعظ  تمانساخ دنیبا د ایو هولناک را مجسم کرده بود. کتز قیعم  اهچالیس کی
آسمان رفته بودند...و پنجره   یانتها که به سو  یدراز و ب ییوارهایده،دیسر به فلک کش یمورچه پنداشت...برجها

 یب ایالجثه،کتز  میعظ  کلیه نیا  دنیشده بودند.با د هیتعب وارهاید یکه همچون سوراخ سوزن رو  یکوچک  یها
که بر   یفلز یو مرگ افتاد.نرده ها یغم و فراموش شدگ  ،ییرس،وحشت،خشم،تنهاهمچون ت یکلمات  ادیبه  اریاخت

 شده بود، دهیبرق کش یخاردار حاو یمهایفرازشان س

 یبود،مسلسلها رونیکه تعدادشان از حساب ب  یشمار یب یزندان را احاطه کرده بودند.بر فراز برجها یداخل محوطه
 خورد و در یبه چشم م نیسنگ
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شد.دائماچهره  ینگهبان محافظت م یزندان توسط تعداد یبودند.در ورود ستادهیهر مسلسل،دو نگهبان ا کنار
و شعف و هنگام خروج،برق غم و درد  دیشدند.موقع ورود،در چهره ها برق ام یخاج م ایاز آن وارد   یفراوان یها

خروج،با  دند،موقعیرس یبه نظر م دواریکه هنگام ورود خندان و ام  ییخورد.چهره ها یدر چهره ها به چشم م
 د،تاید یبار آن را م کیبود که هر کس  یمحل نجایستردند.ا یم دهیاز د  یدیاشک حسرت و نوم  یدستمال کوچک

 .کرد  یعمر فراموش نم  انیپا

با هم حرف نزده  یکلمه ا  یکه وارد ساختمان زندان شده بودند حت  یهمه اش به فکر لوکاس بود،از زمان ایکتز
آن   یرو ستیبا یهم م گریدر انتظار بودند.دو ساعت د گرانیهمچون د زیگفتن نداشتند.آنها ن  یبرا یزید.چبودن

خواست  یهر وقت که م ایشدن لوک،کتز یزندان زبود،قبل ا گرید یدر آنجا به گونه ا زینشستند،همه چ یم مکتهاین
نبود.آنجا  نطوریاکنون ا  یکند.ول  یرا درکنارش سپر یو ساعات خوش ندیکنارش بنش  ند،دریتوانست او را بب یم

که هر   ی.بالخره بعد از پنج ساعت انتظار طوالنگرید یمتفاوت بود.واقعا متفاوت و به گونه ا گرید یواقعا با جاها
 "جانز...لوکاس جانز یبرا یآنها را از جا پراند:"مالقات  یینمود،عاقبت صدا یم تیلحظه اش چون ابد

.لوک قبل از او دیدو ردیکه قرار بود مالقات در آنجا صورت گ  یصدا به سرعت به طرف در نیا  دنیبه شن ایکتز
 .شد یم دهیبر چهره اش د میمال یآستانه در را پر کرده بود و لبخند  یاش تمام  یدرشت و عضالن کلیو ه دیرس

در گوشه  یواریساعت د کینداشت،فقط  یناتیتزئ چیمالقات کند،ه ایکه لوکاس جانز در آن قرار بود با کتز  یاتاق
 یمالقات کننده گان م گرشید یو در سو انیزندان کطرفشیدر اتاق بود که در  یدراز یزهاینصب شده بود.چ یا

 .دادند یهم در گوشه و کنار پاس م یمتعدد ینشستند.نگهبانها

با قاشق و چنگال غذا  زیرده و پشت مک  یپارک با او زندگ ابانیکه در خ  یکه لوک زمان  دیشیاند  یبا خود م ایکتز
تعلق  یوحشتناک یجا نیکرده،او به چن  یگفته و به او ابراز محبت م  یجوک و سخنان نشاط بخش م شیخورده،برا

 ید،همگید یکه در اطراف خود م  یگرید یندارد.چهره ها یمعنا و مفهوم چیه نجایندارد.بودن او در ا
کرده   رییتغ انیم نیدر ا یزیآن ها شده بود.چ  هیبودند.و االن لوکاس جانز هم شب دهیو تک ،خستهین،عصبانیغمگ

 .کرده است  رییتغ یزیکرد که چ  یدانست فقط حس م یز؟نمیبود...چه چ

خود را درچشمان لوکاس جانز  یرا که دور و برش بود فراموش کرد وهمه زندگ یزیچ د،هریلوک را د یوقت ایکتز
 گریکدی یشدند و دست ها کیبرد.هر دو به هم نزد ادیبود از  ستادهیا  شیرا هم که پهلوآلجاندرو   ی.حتافتیباز

 .ماندند الشدند و مدتها به همان ح رهیرا در دست گرفتند و در چشمان هم خ

.آلجاندرو همچنان که به آن دو دندیشیاند  یجز خودشان نم زیچ چیچه مدت بر آنها گذشت چون به ه دندینفهم
جدا  ایغلتند.ناگهان لوک از چهره کتز  یگونه ها م  یشده بود،حس کرد قطرات درشت اشک از چشمانش رو رهیخ

 ندر آ  نیو تحس یدان ت،قدریمیاز صم  یشد و به چشمان آلجاندرو افتاد.برق

 فهیو آلجاندرو حس کرد که دوستش کامال از رفتار او خشنود است.احساس کرد که حاال وظ دیدر خش رایگ  چشمان
 .ردیحاضر نبودبدون چشم داشت به عهده بگ چکسیکه ه  یا  فهیرسانده.وظ انیبه پا بایخود را تقر

احساس کرد که   ایمانند کتز زی.آلجاندرو ن افتیهم در یگرید زیلوک به خود،چ نیآتش  یآلجاندرو از نگاه ها  اما
کرده.و   رییتغ یزیچ انیبا تمام وجود حس کرد که در آن م یول ستیچ زیدانست آن چ یکرده...نم  رییتغ یزیچ
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خواست که حتما  یاز او م  یکه لوک با چه اصرار  ردآو  ادیکه لوک به او نوشته بود افتاد.به   ینامه ا ادیآنگاه به 
 کنیدر شرف وقوع است ل یزی.آل حس کرد که چدیایب نیبه سن کوئنت ایهمراه کتز

 .ستیچ زیدانست آن چ ینم

از   یکی یدراز وسط اتاق کشاند.رو یزهایاز م  یکیرا در دست داشت او را به طرف  ایهمچنان که دست کتز کلو 
که در آن جمع   یکس  نینشست.اول ایکتز  یپهلو ینشست.آلجاندرو هم در صندل شیها نشاند و خود روبرو یصندل

توانم  یاالن م  نکهیچقدر از ا زمیعز  وکسرشار از محبت گفت:"آه لوک ...ل یبود که با لحن ایبه سخن درآمد کتز
 "تنگ شده بود.دوستت دارم لوکاس تیبرا یلیکنمخوشحالم.دلم خ  تیتماشا

 ؟یکن  یبه ام م ی،لطفیمن هم دوستت دارم فسقل-

 .کنم  یم ییبگو یبگو...هر کار-

 .کن و به من بده  یچیرا ق تیخرده از موها کی-

 "کرد و لوک گفت:"خوب حاال بهتر شد  نیخارق العاده چن یبا سرعت ایکتز

در دست  یشد که انگار جواهرات باارزش رهیکه در دستش بود خ  ایکتز  یمشتاق به موها یچنان با نگاهها سپس
 ".چقدر دوستت دارم یاگر بدان  ایانداخت و گفت:"آه کتز  ایبه کتز یدارد.آن گاه نگاه و لبخند

 لوک بگو...بگو بدانم...حالت خوب است؟-

 نه؟ ایتو بگو...تو به من بگو که حال خودت خوب است -

 رسد.فقط یحال تو ظاهرا خوب به نظر م یدانم.ول ینه...نم ایدانم حالم خوب است  یدانم لوک...نم ینم-

 .یخورده الغر شده ا کی

به من قول  دیآ  یم ادمی...آل...ی!هی.تو که از من الغرتر شده ایا  دهیند نهیآه...انگار مدتهاست خودت را در آ-
 !یظاهرا به قولت عمل نکرده ا ی.ولیمواظبت کن ایاز کتز  یدرست و حساب یداده بود

 یاست!اصال نم  یبیتا ازش مواظبت کنم،چه جانور عج یکه به من سپرده بود  یزن نیکه ا  یدان یم چیلوک...ه-
 !یدان یهتر مرا ب نیشود...خودت که ا یهم سرش نم زادیشود باهاش سر و کله زد.زبان آدم

 .است  یبیجانور عج یحق با توست آل.فسقل-

مانند آلجاندرو حس کرد  زیبه لوک انداخت و او ن قیعم  یدر همان حال نگاه ایدو مرد به خنده افتادند و کتز هر
 .کرد  یرا درک نم زیآن چ  تیماه یدر شرف وقوع است ول یزیکه چ

زدند که انگار در  یحرف م ی.طورستین نیگونه صحبت ها گذراندند.انگار که آنجا سن کوئنت  نیوقت را به ا هیبق
و حرفها،ناگهان اعالم شد که وقت مالقات  یشوخ نیا  انیجشن کوچک سه نفره گرفته اند. در م کی ایخانه کتز

و آلجاندرو  ایم برخاست.کتزبه لوک کرد و او ه یبود،اشاره ا ستادهیآن سه ا  کیکه نزد  یاست.نگهبان  افتهی انیپا
 .هم به پا خواستند
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 دارلوکیو به د ردیبمانند تا دوباره بتوانند اجازه مالقات بگ سکویدر فکر آن بود که آن هفته را در سانفرانس ایکتز
 ".نمتیگردم بب  یاجازه مالقات مجدد صادر شد برم  نکهی...به محض ازمیبشتابد.لذا به لوک گفت:"عز

 "یگرد  یبرنم نجایبه ا چوقتیه گری...تو دایگفت:"کتز  بیعج  یبا لحن ا،لوکاسیعجب کتزدر کمال ت یول

 منتقلت کنند؟ یگرید یمگر قرار است به جا-

 .یبرگرد نجایبه ا گریبار د یتوان یتو نم ینه ول-

 و من پر کردم و پس فرستادم یفرستاده بود میکه برا  ییمسخره است...من...مگر...مگر در فرمها یلیخ-

 وجود داشت؟ یاشکال

 الیمن امشب خ ینداشت.ول یمالقات امروزمان اشکال یبرا یعنینداشت. یاشکال  چیه یکه پر کرد  یینه فرمها-
 .خودم حذف کنم یمالقات کننده ها ستیدارم تو را از ل

 ؟یاسم مرا حذف کن  یخواه یمگر زده به سرت لوک؟چرا م-

مرتکب شده  یآورد.مگر اشتباه  یموضوع سر در نم نی.از ادیفرو بار دهیاشک از د  لیرا گفت و س نیا  ایکتز
 دوستش ندارد؟ گرید ایکرد کتز  یم الیبود؟مگر لوک خ

 نیشود.بب ینم یتو زندگ یبرا نی.و ایتعلق ندار نجایکنم چون تو به ا  یحذف م ستیگفت:"اسمت را از ل  لوک
با  ییکه قبل از آشنا  یی...کارهایکارها کرده ا  یلی...خیگرفت  ادی زهایچ یلیهه خچند ما نیا  ی...تو تویفسقل
توانم  ی.مستیخوب ن تیکار اصال برا  نیا  یخوب بود ول تیکارها برا  نیاز ا  ی.بعضینکرده بود چوقتیمن،ه

 رون،تویب میایکه من دوره حبسم تمام شود وب  یبر سرت خواهد آورد.زمان ییکار بعدها چه بال  نیحس کنم که ا
 انیقل یمثل ن یالغر  ؟ازیافتاده ا  یات سوخته و خاکستر شده.به خودت نگاه کن...االن به چه روز  یزندگ گرید

 یبکن.ول یبکن دیکه با  ی.برگرد به خانه ات و هر کاریمرده متحرک شده ا کی...مثل یهست ی...دائما عصبیشده ا
 ".کار ممکن باشد  نیکن بهتر  ی،سعیکن  یم یهر کار

 ؟یتا کن یطور نیبا من ا دیآ  یدلت م یلوک چطور-

 باش و برو یچون مجبورم...چون دوستت دارم...خب...حاال دختر خوب-

 ی.خواهش ماوریبال را سر من ن نیکنم ا  یگردم...آه...لوک خواهش م  یو دوباره بر م مانمیم نجایروم.ا ینه نم-
 .کنم

 قیتکان داد و اطاعت کرد و لوک پس از نگاه عم ینمود.آلجاندرو هم سر یبه آلجاندرو کرد و اشاره ا ینگاه لوک
انداخت،به سرعت برگشت و به نگهبان اشاره کرد که آماده مراجعت به سلولش   ایاز اشک کتز  سیبه چهره خ یگرید

 .است

 "برآورد:"نه...لوک...نه ادیکه در خود سراغ داشت فر  یبا همه توان ایکتز
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 یم یاریرفت دراز کرد.انگار از او  یم یبه سمت لوکاش که حاال داشت به طرف در خروج را شیدست ها آنگاه
 .دیطلب

.با دیرس یروح به نظر م یب یسنگ یبود سر برگرداند.حاال چهره اش مانند مجسمه ا ستادهیاز همانجا که ا  لوک
 ".یستی.فراموش نکن که کگریبس کن د ایبلند گفت:"کتز یصدا

 .ستمین زیچ چیلوک...من بدون تو ه-

 دیو چه با ستیک  نیسنت مارت ایکه کتز  یبدان دیو با یهست نیسنت مارت ایجاست.تو کتز نیاشتباهت هم-
 .باشد.با او خوب تاء کن

 .شد دیاز نظر ناپد  نیبعد،در پشت آهن یلحظه ا و

مانده  رهیکه به او خ  ییبود...گنگ و کر و کور شده بود...اصال به چشمها ستادهیدر محل مالقات ا ایکتز
 عیکه آن صحنه فج  یانی.زنداندندیرس یبودند،متاثر به نظر م دهیکه حرف آن دو را شن  یینداشت.آنها یبودندتوجه

نبود.همه  شانیبه رو گانشان از فرط تاثر رنگ  نندهدانستند چه بکنند و مالقات ک ینم یبودند،از فرط ناراحت دهیرا د
از   کیهر  یاتفاق ممکن بود برا  نیکه ا  دندیشیاند  یبودند،با خود م زیکه آن جا شاهد آن صحنه غم انگ  یکسان

 دیگو  یآنکه بفهمد چه م  یب ایاتفاق افتاد.کتز  چارهیزن ب نیا  ی.فقط براامدین شیپ یول دیایب شیآن ها پ
و از دست رفته  ختهیوجودش به هم ر یکرد که تمام  یتوانم"احساس م یگفت:"من...آلجا...من...نم

 "خانه میبرو ای...بایکتز  ایفوق العاده اندوهناک گفت:"ب یاست.آلجاندرو با لحن

 میباشد...برو-

 دهیپر یشده است.رنگ چهره اش به طرز وحشتناک یدر آن لحظات آخر،از درون متالش ایکه کتز  دیرس ینظر م به
حال و  اینه.از چهره کتز ایاز او بپرسد که حالش خوب است   ستیالزم ن  گریدانست که د یبار م نیبود.آلجاندرو ا

آنچه در شرف   دیشوکه شده بود.و آن هنگام بود که فهم ایروزش کامال معلوم بود.خود آلجاندرو هم به اندازه کتز
 .رخ دادن بود،چه بوده است

تواند باشد.حاال لوکاس  یچه م میدانست که آن تصم ینم یگرفته ول  یمهم میزد که لوک تصم یحدس م آلجاندرو
لوکاس تا چه  یکار برا  نیدانست که انجام دادن ا یکه لوکاس چرا چنان کرده.م  دیفهم یکرد.حاال م  یرا درک م

...به  شی...به مالقاتهایروح ازی...ناشتد  ازین ایمکرر کتز یاندازه سخت و دشوار بوده.لوکاس به مالقاتها
 نیا  اورد،اگریب ایتواند بر سرکتز یم ییمالقاتها چه بال نیدانست که ا یم ی.ولتشیعشقش...به حما...به  دنشید

 دیکرد...شا  یخود را تباه م یکار زندگ  نیماند و با ا یسالها منتظر آزاد شدن لوکاس م ایافت،کتزی یمالقاتها ادامه م
 یها را م نی.لوک همه اردیکرد تا بالخره بم  یم یخوارگیبرد و تا سر حد مرگ م یغصه به مشروب پناه م  طهم از فر 

 .تازه در آغاز راه بود ایختم شود.کتز یبه چنان راه ایخواست سرنوشت کتز یدانست و نم

و  ستادهیخود ا یحرکت در جا یب یسنگ یهمچون مجسمه ا دیانداخت.د  ایبه کتز یبه خود آمد.نگاه آلجاندرو
بعد از  یرا گرفت و از اتاق و لحظات ایبغل کتز ریاست.به سرعت ز  و اضمحالل ختنیهر لحظه در شرف فرو ر

 .شدند و راه افتادند لیآمدند.سوار اتومب  رونیساختمان زندان ب

 "م؟یرو یم میگفت:"آل...من...کجا دار  یالوصف  دیزا یشانیبا پر ایراه،کتز ضمن
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 شود.مطمئن باش یرو به راه م زی...همه چایخانه،کتز میرو یم میبه خانه.دار-

 بود که ....من...آلجاندرو؟ نیواقعا منظورش ا ایگردمآه...آ  یبرگردم ...برم نجایدارم دوباره به ا الیآل...من خ-

جان  یب یزد.ساکت مثل مجسمه ا یم یخورد،نه حرف یم یزیکرد،نه چ  یم هینه گر گرید ایهتل برگشتند.کتز به
 .شده بود رهیخمبهم  ینشسته و به نقطه ا یصندل کی یرو

دو نفر رزرو کرد.پرواز ساعت شش بعد  یبرا ورکیویپرواز همان روز به ن یبرا ییبه فرودگاه تلفن کرد و جا آلجاندرو
 .برگرداند ورکیویرا به ن ایدارد...که کتز فهیکرد که مجبور است...وظ  یاز ظهر...آلجاندرو حس م

*********** 

 .رو به راه است زی.همه چی...در خانه خودت هستیهست یامن  ی...حاال جاایکتز-

 .به حمام بروم دیبا-

 .کنم  یحاضر م تیاالن حمام را برا  نیهم-

 ".کندیکار را م  نیا  یبه آلجاندرو زد و گفت:"نه...تو زحمت نکش.توت یلبخند مبهم وانگانیهمچون د ایکتز

 .تخت خواباند یهم حمام نکرد.در عوض،آلجاندرو او را به اتاقش برد و رو ایحمام حاضر نشد و کتز یول

 !یخب...حاال بهتر است بخواب-

 باشد.لوک کجاست؟-

 .رونیرفته ب-

 !آه...چه خوب-

 تلفن کنم؟ یبه توت یخواه یم ایکتز-

 .مانم تا لوک برگردد ینه متشکرم منتظر م-

 .رسانم یکن و من به سرعت خودم را م  می،صدایداشت اجیاحت  یزی.اگر به چمنمیباشد.من در اتاق نش-

 !متشکرم ادوارد-

 .شناسد شوکه شد یاو را نم  گرید ایکتز  دیفهم یوقت آلجاندرو

********* 

 یکاناپه چرت م  یآمد.آلجاندرو داشت رو  منیاز خواب برخاست،به اتاق نش  ایشش صبح روز بعد،کتز ساعت
 ایانجام دهد.کتز  شیبخواهد تا فورا برا یزیچ ایمانده و مترصد بود که کتز داریزد.تمام شب را ب

 ".خانه ات یخواهم که برو یازت م  یدوستت دارم.ول یلیگفت:"آلجاندرو...من خ

 چرا؟-
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رختخواب نشسته بودم  یشدم و از آن وقت تا حاال تو داریچون االن حالم خوب شده است.ساعت چهار صبح ب-
وضع را  نیافتاده و به هر حال مجبورم طرز کنار آمدن با ا  یام که چه اتفاق  دهیفهم یحاال به خوبکردم.  یو فکر م

فرد معلول  کیو با من مثل  ینیتو آنجا بنش ستیاوضاع است.درست ن  نی.االن هم موقع کنار آمدن با ارمیبگ ادی
 .یخودت برس یو به کار و زندگ ی.بهتر است بروستی.اصال درست نیرفتار کن

 ،چهیداشته باش اجیرا تنها بگذارد با تمجمج گفت:"اما اگر تو به من احت ایکتز  دیترس یکه هنوز هم م  آلجاندرو
 "خودم برسم؟ یبگذارم و به کارها تیتوانم تنها یم یجور

 ...برو کنمیندارم.خواهش م یاجیفعال به ات احت یعنیندارم... یاجیراحت باشد که به ات احت التیآلجاندرو...خ-

 .خواهد تنها باشم یم دلم

 ؟یکن  یم رونیمودبانه مرا از خانه ات ب یدار یعنی-

خودت برس و بگذار  یبرو به کارها میگو  ی.فقط دارم به ات میدان یرا م نیکنم.خودت هم ا  ینم رونتینه آل ب-
 .من هم تنها باشم

 ؟یچکار کن یدار الیحاال خ-

که در صورت تنها بودن ممکن است   یکن  یدست بزنم.اگر فکر م یکار خطرناکراحت باشد که قصد ندارم به   التیخ-
آنقدر جرات و شهامت در خودم سراغ ندارم که دست به   میرا راحت کنم و بگو التیخودم را بکشم،بهتر است خ

و غم و درد  یاش پر از خستگ  هرهتنها باشم.آلجاندرو برخاست،چ یخواهد مدت یبزنم،فقط دلم م یخودکش
 "زنم یبه ات زنگ م یخب...ول یلیانداخت و گفت:"خ  ایبه کتز یبود.نگاه

 .یبه ام زنگ بزن ستینه الزم ن-

ازت داشته   یآنکه خبر  یو ب نمیدفترم بنش یتوانم بروم و تو یحرف را اصال قبول ندارم.من نم نی...اایآه...کتز-
توانم.اگر  ی...نمایکتز  نمیبنش الیخ یتوانم ب ی...نمیهنوز زنده ا ای یمرده ا ایفکر باشم که آ نیباشم همه اش در ا

ضبط کن تا هر وقت  امیدستگاه ضبط پ یرا تو تی،صدایزنو باهام حرف ب یمرا بشنو یخواهد صدا یهم دلت نم
 .که حالت چطور است  دیتلفن کردم،آن دستگاه به من بگو

 یدارد؟البد لوک به ات گفته همچو کار تیاهم  تیبرا نقدریآل...چرا با خبر بودن از حال و روز من ا  نمیبب-

 ،آره؟یبکن

 یلیمن خ یبرا یول یموضوع نشده باش نیتا حاال متوجه ا دیخواهم.شا یم نطوری...نه...چون خودم ااینه کتز-
ه من ک  یکن  ریطور تعب نیا  یتوان ی.اگر هم دلت بخواهد،مدیایو چه بر سرت ب یباش یمهم است که تو در چه حال

 .دوستت دارم

 .یبگذار میو تنها یخواهد برو یدلم م یمن هم تو را دوست دارم آل...ول-

 ؟یزن یاگر بروم،به ام زنگ م-
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 لیخودم را به دست آورم.همان روز تشک هیخورده فکر کنم و دوباره حالت اول کی دیزنم...منتها نه حاال.با یآره م-
 یدر آن لحظه تمام شده است فکر م زیرفت،در ته قلبم حس کردم که همه چ رونیلوک از کتابخانه ب یدادگاه،وقت

 میکرد  یکداممان جرئت نم  چیه ی.ولدیرس انیدر همان روز به پا زیام درست بوده و همه چ  یکنم احساس قلب
است   نیمشکل من هم ا نی.به هر حال،من که جرئت ابرازش را نداشتم.بدترمیاوریرا بر زبان ب یاحساس درون  نیا

 .که هنوز هم لوکاس را دوست دارم

داد که  یلوک کامال نشان م روزیکرد.به نظر من،رفتار د  یباهات آنجور برخورد نم روزیاو هم دوستت دارد وگرنه د-
 .دوستت دار

 .وضع است نیبکنم کنار آمدن با ا دیکه من با  یدرست است.حق با توست و حاال تنها کار-

که دلت بخواهد   ی...کسیدار اجیکه به همصحبت احت  ی...اگر حس کردای...کتزیروم.ول یم گریخب...من د-
 .رسانم یخودم را م ی...خبرم کن و من زودیباهاش حرف بزن

 .کنم  یداشتم،حتما خبرت م یاجی.اگر احتیدانم...باشد هر طور که تو بخواه یدانم آل...م یم-

 اوریکرد و گفت:"فقط به خودت فشار ن  ایبه کتز یدر آپارتمان را گشود و قبل از خروج برگشت و نگاه آلجاندرو
 ".غصه نخورایکتز

 .نطوریتو هم هم-

 .تکان داد و رفت یسر آلجاندرو

************ 

پناه جست به مشروب  یروح خود نم یبرا یکه مامن  ایهفته گذشت...پنج هفته سخت و طاقت فرسا.کتز پنج
 ایناهار  یکه برا  یبار مصرف کیخورد.ظروف  ینم یزیگذشت.جز الکل چ  یم یخوارگیروز و شبش به م گریبرد.د

و آنجا  نجایا  زیمشروب ن یخال یهایدست نخورده در گوشه اتاق افتاده بود.بطر ایخورده  میبود،ن دهیشامش خر
که   یآمد.تنها کس  ینظافت به آپارتمانش نم یبرا گرید،دید نجوریوضع را ا یوقت یزن نظافتچ یپراکنده بود.حت

جا  چیدر ه ایاز کتز  یگذشت و نام  یآورد.مدت  یمشروب م شیبود که برا یمشروب فروش ید،پادوید یرا م ایکتز
پخش شد.آنوقت بود که آلجاندرو  دیدر جرا یبالخره اخبار یکرد.ول  ینم تلفنخاطر  نینبود.آلجاندرو هم به هم

موضوع را بالفاصله  نیرا برداشت کامال مست بود و آلجاندرو ا یگوش  یوقت این کند.و کرد.کتزتلف دیحس کرد با
 دیترس ی.مدخود را رسان عیسر یلیخ ی.لذا به او گفت که همان موقع قصد دارد به خانه اش برود.با تکسدیفهم

که   دیشد،د ایوارد آپارتمان کتز یوقت یصبح آن روز را خوانده ودوباره شوکه شده باشد.ول یروزنامه ها ایکه کتز
به  ینگاه یهم قرار دارد.وقت یرو یهمان طور دست نخورده و تا شده در گوشه ا ریاخ  یپنج هفته  یروزنامه ها

بود،اکنون  ایکتز  یبایو ز کیآپارتمان ش  یکه زمان  ییشد...آنجا کهدور و بر خود انداخت،قلبش از فرط اندوه تکه ت
 یگاریس ریو شسته نشده...ز فیکث  یپر مشروبات،بشقابها مهیو ن یخال یهایدرآمده بود...بطر یبه صورت زباله دان

 گاریمملو از ته س یها

آن همه آشغال   انیشد.بالخره در م یمشاهده م یفکر و شلختگ یشانیبارز از پر یآثار آن غمخانه جا به جا آثار  در
 یارداه در گوشه ا  یدور و برش نداشت،مست و ب یغالهابا آش یتفاوت چیافتاد که ه  ایو کثافت،جشمش به کتز
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به دوروبر خود  یتوجه چیو ه دیرس یهمچون دو کاسه خون به نظر م هینشسته بود و چشمانش از فرط گر
 .نداشت

 ایبه او خوراند تا بالخره هوش و حواس کتز ظیرا به هوش آورد.سه چهار قهوه غل ایکتز  یبه هر زحمت آلجاندرو
 ایبرساند.لذا کتز ایدانست که خبر مندرج در روزنامه صبح را به اطالع کتز یباز آمد.آلجاندرو خود را موظف م یاندک
 هم تلنبار شده یرو یا  گوشهتوده روزنامه ها که در   یکاناپه نشاند.به سو  یرا رو

 شیروزنامه برا ینشست و خبر را از رو ایهمه بود را برداشت و آمد و کنار کتز ی.روزنامه آن روز صبح را که رورفت
 :خواند

 نیدر سن کوئنت یو خورد نژاد زد

آشوبها و   یبر سر مسائل نژاد نیسه روز قبل در زندان مشهور سن کوئنت سکویبه گزارش خبرنگار ما از سانفرانس بنا
جسد  روزی.پردیقتل رس آن،لوکاس جانز آشوبگر مشهور زندانها به  یدرگرفت که ط انیزندان انیم ییزد وخوردها
جنازه لوکاس جانز امروز در زادگاهش  عییخواهرش شد.تش لیتحو نیمقامات زندان سن کوئنت یجانز از سو

 یریدرگ نیبا خبرنگار ما درباره علت بروز ا یدر مصاحبه ا نیشود.مقامات زندان سن کوئنت یبرگزار م لدیکرزفیب
 ...اظهار داشتند که  ینژاد

 نیا  اینکرد.از نظرکتز جادیا  ایرا در کتز یعکس العمل  چیخبر ه نیا  دنیشن یجالب نبود.ول کی چیه یخبر برا هیبق
جنازه قطعا  عییمطمئن بود که مراسم تش ایکرد.کتز  یرا عوض نم زیچ چینداشت چرا که ه یتیاهم  چیموضوع ه

نکته،آن  نیبارز ا لیشت و دلندا ی.خواهرش هم باب طبع لوک نبود.راهشان اصال با هم سازگارستیباب طبع لوک ن
بود  نیداشت ا تیکه اهم  یزیتنها چ اینگفته بود.از نظر کتز ایوقت درباره خواهرش به کتز چیبود که لوکاس ه

لوک چه موقع  یدان ی:"آل..مدیپرس بیعج  یبا حالت ایگشت.کتز  یوقت باز نم چیه گریکه لوکاس رفته بود و د
 "مرد؟

 .است  افتهیکامال معلوم بود که هوش و حواس خود را باز  یهنوز مست بود ول ایکتز

 "داشته باشد؟ یتیموضوع اهم نیا  یکن  یپاسخ داد:"فکر م آلجاندرو

 آره-

 .دهم یکنم و بعدا به ات خبرم  یبه خاطر تو،پرس و جو م یدانم ول یخب...زمان مرگش را نم یلیخ-

که درآن   نجاستیمهم ا یدادگاه مرد.آنها کشتندش.ول لیدانم.لوکاس همان روز تشک یم ،منیدان یاگر تو نم-
فرق داشت...با غرور وافتخار مرد...با  یعاد  یکه لوکاس در دادگاه مرد...مرگش هم با مرگ آدمها  یروز...روز

بعد از آن روز،هر  دیعفو مشروطش راشن  یوارد دادگاه شد و حکم الغا یمرد واقع کیتمام مرد.مثل  یرومندین
 .که افتاد،مقصرش خودشان بودند  یاتفاق

کرد و قطرات درشت اشک از چشمانش   هیحرف،شروع به گر نیپس از ا اآلجاندرویکنم حق با توست کتز  یفکر م-
 .شد ریسراز

 ...آمده بود  شیپ ایکتز  یکه برا  ییزهایلوک افتاده بود...به خاطر چ یکه برا  ی...به خاطر اتفاقستیگر  یم
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 .ستیگر  یم آن ها  یخاطر هر دو به

توانم  ینکن.نم هیکنم گر  ینکن آل.خواهش م هیآلجاندرو پرداخت:"گر  یبه دلدار ایبار کتز نیا  شهیهم برخالف
 یلیکه من همانقدر که لوک را دوست داشتم،به تو هم عالقه مندم.لوک خ  ستین بیتحمل کنم.آل...به نظرت عج

 بتوانم کهبود   نیگرفتم،ا  ادیکه ازش   یزیچ نیمهمتر یداد.ول ادیبه ام  زهایچ

حرفهانبود و  نیاز ا  یخبر چی،هیمصنوع یایقلب دوست داشته باشم.در آن دن میرا از صم یشوم و کس عاشق
است.به خاطر خودطرف   یابراز عالقه کند،فقط به خاطر مسائل جنس  یگریبه کس د ی.آنجا اگر کسستین
و  یوواقع یمحبت قلب دمیگرفتم و فهم  ادیرا هم  یعبا لوک آشنا شدم و او را شناختم ،عشق واق ی.وقتستین

 ادتی.یداد ادیبه من  زهایچ یلیتوان عوضش کرد.تو هم خ ینم یگرید زیچ چیاست که با ه  یاحساس  مانهیصم
 ،منی...گفتیبه ام داد یجواب هیهست  ادتینه؟ ای یتا حاال عاشق شده ا ایآ  دمیروز ازت پرس کیهست که 

 بود که یجمله ا نیقشنگتر نی...ااندروعاشق همه مردم هستم...همه آدمها را دوست دارم.آلج

خوش قلب و مهربان و ارزشمند.حاال  ی...انسانیهست یانسان واقع  کیدهد که تو  ینشان م نی.همدمیعمرم شن  در
 نیهم یو اعتماد کنم.براتوانم اتکا  ینم یگریکس د  چیکنم جز تو به ه  ی..احساس مگرددیبرنم گریکه لوک د

 ".است که دوستت دارم آل

کردم که   دم،حسیو تو را د دیهاوس آمد سیکه با لوکاس به آرمست  ی...از همان روزایمن هم دوستت دارم کتز-
 یکه در نظرت با ارزش است،همانهاست که آدمها  ییزهایو چ یفهم یم گرانیاز د  شیب یزی.چیفرق دار گرانیبا د

اراده در قلبم نسبت به تو احساس ارزش و احترام   یل،بیدل نیدانند.به هم یخوب و خوشقلب و صادق با ارزش م
 تتیات...به شخص  هیو بهتر به روح میکه با هم نشست و برخاست کرد  دمیکردم و بعدها فهم

 میکنم واقعا و از صم  یاست حس م  یبردم.آن احساس احترام به عالقه مبدل شد.و حاال مدت یت،پیبه ارزشها و
 .قلب دوستت دارم

 م؟یرا تنها بگذار گریهمد یم،مدتیبرده ا یدو طرفه خودمان پ یحاال که به عالقه قلب ستیخب آل پس بهتر ن-

 ؟یببر نیبا مشروب خوردن خودت را از ب ییدر تنها یکه آنوقت تو بتوان-

 .موضوع فکر کنم نیخواهم درباره ا ینه آل فقط م-

 خورد؟ یمشروب نخواه یعنی-

 .یمن دخالت نکن یآل...بهتر است سرت به کار خودت باشد و در کارها-

 یایزد"کتز ادیکاناپه بلندش کرد به شدت تکان داد و فر  یرا گرفت.از رو ایکتز  یبرخاست.شانه ها آلجاندرو
و  نمیتوانم بنش یشم.نمات با  یجیو شاهد مرگ تدر نمیخواهم عاشق تو شوم و آنوقت بنش ی!...من نمیلعنت

که   ی.اگر واقعا قصد داریبریم نیب زخودت را ذره ذره ا زیهمه چ یب یالکل  کیمثل  یتماشا کنم که تو چه جور
 یکه آلجاندرو تکانش م  یدر همان حال ایلعنت به تو"کتز ایبرو به جهنم...آه...کتز ،پسیخودت را با مشروب بکش

 "!بگذار می:"بس کن آل!برو و تنهادیکش  ادیبر سرآلجاندرو فر تید.با عصبانلرز  یم شیپا ریز نیداد،حس کرد که زم

 ؟یرا بفهم نیا  یتوان ی...نمایمن دوستت دارم کتز-
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مهر و محبت  یدار ؟انتظاریخوب که چ یفهمم.من هم دوستت دارم ول یرا نم زیچ چیه گریفهمم...د ینه نم-
 میبدون تو برا یزندگ گریکه د  ییاز روز قبل به ات عالقه مند شوم تا جا  شتریو هر روز ب زمیتو بر یخودم را به پا

من از فوالد  یکنیفتد و تو را از دست بدهم؟فکر میتو ب یهم برا ینداشته باشد و آنوقت مثل لوکاس،اتفاق یارزش
 م تحملتوان یرا تحمل کنم؟نه...نه...نم یفاجعه ا نیچن گریتوانم بار د یم یکن  یساخته شده ام؟فکر م

بگذارخواهش  میبکن آل...برو و تنها یندارد.حاال لطف اجیمرده احت کیبه  ی...و کسرمیم یتوانم...م ی...نمکنم
 .کنم  یم

 "شد و گفت:"لعنت بر تو...لعنت بر همه تان ریناگهان قطرات درشت اشک از چشمانش سراز یول

 .کند  یرا لعنت م یکسان  ای یدانست چه کس یخودش هم نم و

33 

دو مرددر  نیواکنش ا یبود.ول دهیکه ادوارد هم د  دیرا در روزنامه د یریآن هفته،آلجاندرو همان تصو  انیپا در
 هیعکس احساس غم و درد کرده بود.آلجاندرو شوکه شد.در نشر  دنیعکس متفاوت بود.ادوارد با د  یلحظه تماشا

عازم ژنو شد تا در آنجا   مایبا هواپ نیمارت سنت ایزنوشته بودند:"کت رشیچاپ کرده و ز ایاز کتز  یعکس  ریو منزیو
 آن دو در  انیاز لوکاس جانز و عالقه م  ینام چیه یبرهد."ول شیها و دردها یاز بار سخت

 یبه ژنو رفته.ول یاسک  یبرا ایآمده بود که کتز  هیکنند.در خبر نشر  یرا فراموش م زینبود.مردم چه زود همه چ انیم
بود که اگر  دهیکش  نییابروانش پا  یهم در عکس کالهش را آنقدر رو ایذکر نشده بود و کتز یاز محل اسک  ینام

 عکس ننوشته بودند،آلجاندرو  رینامش را ز

 نیتعجب کرد که چراآخر گرید ست،بارینگر یم ایتوانست او را بشناسد.آلجاندرو همچنان که به عکس کتز ینم
از خبرنگاران نشد.آلجاندرو مدتها در دفترش   یخبر چیو برگشته بودند هرفته  سکویبه سانفرانس ایکه با کتاز  یبار

 یرو بایرا تقر نکه آ   ایشد.به کاله کاتز رهیخ اینشست و به عکس کاتز زیپشت م

 یدوباره خبر ی؟کیکرد:"خب...بعد چ  ی.با خود فکر م دیشیاند  یو به نام ژنو م ستینگر یبود م دهیکش  صورتش
 انیاش را با او در م  یو راز قلب دهیرا در آپارتمانش د ایبود که کتز یروز نیآخر  ادی"هنوز به د؟یاز او خواهم شن
 یصندل یتواند از رو یشده و نم ادیبدنش ز وزنکرد   یرفته بود،احساس م ایکتز  گریحاال د یگذاشته بود.ول

اورا به آن اتاق و به آن   میو ضخ ینامرئ ییکرد که با کابلها  یکرده بودند.حس م  خکوبشیم ی.انگار به صندلزدیبرخ
رود.از  یم یاش رو به نابود  یدر زندگ زیکرد همه چ  یندارد.حس م یحرکت نیساختمان بسته اند و قدرت کمتر

 یشده بود که م یدوستش مرده بود و خودش عاشق دختر نی.از آن شهر نفرت داشت.بهتردکارش دلزده بو
 یلیکه لوک به او نوشته بود افتاد.لوکاس خ  ینامه ا ادیبه  گریتواند به دستش آورد.بار د یوقت نم چیدانست ه

 .دارد اجیکمک احت  هب ایدانست که کتز یچون م دیایب ایاصرار داشت که آلجاندرو در آن سفر حتما همراه کتز

 :ر داخل اتاق کرد و گفتد یبرد،سرش را از ال یکه در آن ساختمان به سر م  یاز کودکان  یکیهمان موقع  در

 "نفر باهات کار دارد کیآلجاندرو..."

 ست؟یک-
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 .بازداشت شده بودند شیدو روز پ یکیاست که   ییدو سه تا از بچه ها یبه پرونده  یدگیکنم مامور رس  یفکر م-

 .بهش بگو برود و گورش را گم کند-

 .میرا به اش بگو نیآه...فقط هم-

 .معطلش کن و بعد بفرستش تو قهی...پنج دقخب یلینه احمق...نه...خ-

 نگهش دارم...خب...تا آن موقع باهاش چکار کنم؟ قهیپنج دق-

...به اش قهوه بده کوفتش نییدلت خواست بکن.کتکش بزن...با لگد از پله ها پرتش کن پا یدانم هر غلط ینم-
 .بعد بفرستش تو قهی.فقط پنج دقیکن  یم یکه چه غلط  ستیمهم ن میکند...اصال برا

 نش...باشد یخب...عصبان یلیخب...خ یلیخ-

انداخت و آنگاه روزنامه را در سطل زباله انداخت.تا   ایبه عکس کتز یگریدر را بست و رفت.آلجاندرو نگاه د سپس
 .تحت درمانش آنطور با خشونت برخورد نکرده بود یکدام از بچه ها  چیوقت با ه چیآن روز ه

************* 

پر از  یدرشهر یمنطقه کوهستان کیکرد.هتل در   یم نیرا تام ایکتز  اجیسورولون از هر نظر احت اریواقع در و هتل
بودند که در آن  یکودکان  نیآنجا والد  یها بهیغر  شترینبود.ب ستیاز تور  یمدرسه واقع شده بود.در آن شهر خبر

 .رفتند یشهر به مدرسه م

و درهمان  دندینوش یم یشدند و چا یدور هم جمع م رزنیاقامت کرده بود و با هفت پ  تیکم جمع  یدر هتل ایکتز
 یازموتسارت م  یآثار  لنسلیو کیو  لنیمرکب از چند و یاز سالن،ارکستر کوچک  گرید یحال،در گوشه ا

واب.فقط شکالت،مطالعه و خ دنی،نوشیرو ادهیداد عبارت بود از پ یدر آن جا انجام م ایکه کتز  یینواخت.کارها
به آن دو سپرده بود که مزاحمش نشوندو بگذارند  یحت ایدانستند که او کجاست و کتز یو ادوارد م سونیمیس

 یزیخواسته اش داده و چ نی.ادوارد هم تن به اسدیبنو یزینداشت چ الیخ یتنها باشد.تا اطالع ثانو

 اخبار روز  انیدر جر ایبود تا کتز اتیکرده بود،فرستادن منظم نشر  شیکه ادوارد برا  یبود.تنها کار نگفته

 شب آنجا ماند و آنگاه به فلورانس کیرفت. النیهتل را ترک کرد.با قطار به م ایکتز  لی.اواسط ماه آورباشد

 احتیو س ری.دائما به سرفت

پرداخت.به فروشگا ههاي مختلف سر ميزد و همراه توريستها به ديدن نقاط ديدني شهر مي رفت. همه اين  مي
 .كارها را از آن جهت مي كرد كه تنها نباشد و در فكر فرو نرود

 دنیآسان تر شده است . در رم به د  شیفکر نکردن به غمها و درد ها گریکرد حاال د  یماه مه به رم رفت . حس م در
دلش  گریکرد که د  ی. احساس مگفتندیسخن م یخورد و از هر در یچند تن از دوستانش رفت . شبها با آنها شم م

 .فتبا یبزند . کم کم داشت بهبود م ادیبکشدو فر غیخواهد ج ینم
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ر آنجا د یو بعد به اسپولتو رفت . مدت ایکرد و به اومبر  هیبدون راننده کرا اتیف لیاتومب  کیماه ژوئن  لیاوا  در
 .از راه آلپ وارد فرانسه شد  لیگردش کرد و سپس با اتومب

 یسندگیبه سن تروپه و بعد به مونت کارلو و سن ژان کافرا و باالخره به کان رفت . کم کم دوباره به نو هییماه ژو در
 .دیهتل پرت و دور افتاده در پرووانس اقامت گز کیدر  یآورد و مدت  یرو

 ایداشت که آ دیفرستاده بود . البته اول ترد شیکتاب را برا  مپسونی. س دیلوک در آنجا به دستش رس کتاب
 .به ارسال کتاب گرفت میبعدا تصم ینه. ول ایبفرستد 

قدرت باز کردن  کردیآن را باز کند کنارش گذاشت. حس م  یال  یآنکه حت  ی، ب دیکه کتاب به دستش رس  یروز ایکتز
هم از لوکاس جانز چاپ شده بود . البته آن  یطرح جلد کتاب خوب بود . در پشت کتاب ، عکس کتاب را ندارد.

 ینسخه از همان عکس را در کشو کی ایهنوز با لوک آشنا نشده بود . و کتز ایبود که کتز یعکس مربوط به زمان
خودش  یان آن را از او گرفته و برابود ، با اصرار فراو  دهیبار که عکس را نزد لوک د نیداشت. اول ورکیویدر ن زشیم

 دهیبود با تعجب و خنده از او پرس دهیبه دست آوردن آن عکس د یبرا ایکتز  ادیاصرار ز  ینگه داشته بود . لوک وقت
 «؟یخواه یچه م یعکس را برا  نی...ا نمیبب»بود : 

 !شده است کدانهایزیف هیشب شتریات ب  افهیعکس ق  نیا  یتو -

 ! نداشته باشند ینظر نیکتاب چن  نیا  یمن ... خدا کند خواننده ها یآه ... خدا -

 چرا؟ -

 ! است  نینشتیا  تینسب هیکنند کتاب نظر  الیچون آنوقت ممکن است خ -

 نه؟ ایبه من  شیده یباالخره م -

 . خب بابا ... ورش دار ... مال تو یلیخ -

 .حفظ کرده بود زشیم یصاحب آن عکس شده و آن در کشو ایکتز  بیترت نیبه ا و

 یآمد که چهره لوک را زنده و با روح م  یم نی، به نظرش چن ستینگر یبار که به عکس لوک در پشت کتاب م هر
توانست  ینم ایکتز  ی. ولدیبگو یزیخواهد چ یخورد ،انگار م یلوک تکان م یکه لبها  دیرس ی. به نظرش مندیب

 .دیگو  یبفهمد لوک چه م

کرد که لوک با همان لبخند   الیشده بود خ رهیبه عکس خ قایکه عم  کباریمنوال گذشت تا باالخره  نیروز به هم چند
؟...  یده یطولش م ندری؟... چرا ا ی... چرا معطلیخب فسقل یلیخ:»دهان گشود و گفت  نیو دلنش یشگیهم

 «. ن.... زود باش ... بازش ک ااهللیبازش کن ...  ؟یکن  یچراصفحه اول کتاب را باز نم

 رشیهم ز سندهیاراده کتاب را برگرداند و صفحه اولش را گشود . اسم کتاب به چشمش خورد . اسم نو  یب ایکتز  و
 نیا  شیکتاب نوشته بود . معنا  برینامه ا مینامهبود . لوک تقد میزد. صفحه بعد ،صفحه تقد یگریبود . ورق د

 .اهدا کرده  یبود که کتاب را به کس
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ساختند.  یخود را پنهان م تیو هو دندیرقص یبخواند. کلمات در برابر چشمانش م یزیتوانست چ یاول نم  ایکتز
 : نامه را خواند میموفق به شد آنها را از حرکت باز دارد و تقد ایعاقبت کتز  یول

آرامش   هیمن ... ما هیکه درست شب  ییایو همه جا در کنار من است...کتز شهیکه هم  ییای... کتز ایبه کتز میتقد
را کور کرده بود ، با نور درخشان  دگانمیظلمت مطلق د کهییزن شجاع !... تو در جا یمن ... و دوست من است . ا

کتاب   نیا  نکهیتو اکنون از ا دی. شا میدر خانه هست دو.و اکنون ... باالخره... هر  یدیخود کش یخودت مرا به سو
کتاب...   نی:ا زیکنم بجز سه چ  میندارم که به تو تقد زیچ چیبدان که من ه ی. ول یرا به تو اهدا کرده ام ، شاد باش

 .ام ... و عشقم  یتشکرات قلب

 ..ج ل

 .و اكنون ... باالخره ... هر دو در خانه هستيم ...

حرف درست بود چون آن هنگام اواخر ماه اوت بود و كتزيا قصد داشت اول به ماربال و نزد عمه اش هيالري  اين
 .رود و سپس به نيويورك بازگرددب

*** 

 : هيالري به محض ديدن كتزيا فريادي از شعف كشد و گفت عمه

 «... خداي من ... كتزيا... چقدر قشنگ شده اي!...ببينم ...كجاها بودي؟ آه»

 «.همه جا...همه جا عمه جان:»خنديد و گفت  كتزيا

 .چند وقت اينجا مي ماني؟تا حاال چند بار به آپارتمانت تلفن كرده ام ولي هيچكس گوشي را بنمي داشت-

 .خيال دارم چند روزي اينجا بمانم عمه جان ... البته اگر اتاق خالي داشته باشي-

 ...!آه...همه اش چند روز مي ماني-

.هر چند تا كه بخواهي داريم. اما كاشكي مي توانستي خيلي خب ... ولي خيالت راحت باشد اتاق خالي داريم..-
 .بيشتر بماني . خيلي خوب مي شد اگر بيشتر مي ماندي

 . گفتم كه ... نمي توانم چون بايد برگردم-

 برگردي؟!... به كجا؟-

 .به نيويورك-

 !به نيويورك؟! ... آنهم اين موقع از سال؟!... مگر زده به سرت؟-

 .د...ولي آخر عمه جان... من پنج ماه است كه از نيويورك خارج شده امنمي دانم ... شاي-

 خب... حاال يك ماه ديگر هم آنجا نباش...چه مي شود؟-

 .آخر بايد برگردم و با كارهايم برسم -
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كار؟... چه جور كاري؟ نكند منظورت شركت در انجمن هاي خيريه است؟ اگر چنين قصدي داري ، بايد به ات -
بگويم كه امسال تابستان هيچكس توي شهر نمي ماند كه تو بخواهي در انجمني شركت كني. به عالوه ... مگر قرار 

 !!!بود تو كار هم بكني؟

 .آره .كار مي كنم -

 چه كاري؟ -

 .يسندگينو -

 !نويسندگي؟ -

 .آره-

 يعني چيزي مي نويسي؟ -

 .آره عمه جان -

 خب ... خب... واسه چي چيز مي نويسي؟ -

 !عمه هيالري انگار خيلي ار مرحله پرت بود  بيچاره

 .خب... چون از نويسندگي خوشم مي آيد-

 ببينم ... تازگيها به فكر نويسندگي افتاده اي؟ -

 .اين كار را مي كنم  نه مدتي است كه -

 خب ...ببينم ... حاال چيز هايي كه مي نويسي...خوب هست يا نه... به درد مي خورد؟ -

واهلل ... نمي دانم عمه جان ... خودم كه خيلي سعي ميكنم چيز هاي خوب و به :»قهقهه اي سر داد و گفت  كتزيا
درد خور بنويسم ... تا نظر خواننده ها چه باشد. سابقا ستوني را با نام مستعار مارتين هاالم مي نوشتم. البته آن 

 «.ستون جزو بهترين كارهايم نبود

هاالم؟!... پس آن ستون اراجيف را تو مي نوشتي؟!... اي دختره ديوانه!... چطور به  چي ؟!... ستون مارتين-
 !خودت اجازه چنين كاري دادي؟

خب ... سرگرمم مي كرد عمه جان . به هر حال ، وقتي حس كردم به اندازه كافي اين ستون را لفتش دادم ،كنارش  -
 .چوقت چيز ناجوري درباره تو ننوشتمگذاشتم . ولي ناراحت نباش عمه جان. در آن ستون هي

مي دانم ... ولي تو ... من ... كتزيا... تو واقعا مرا به تعجب مي اندازي... به هر حال... فكر ميكنم ديوانگي است  -
 كه در ماه اوت به نيويورك يرگردي... پس آن ستون مزخرفات ديگر توي روزنامه چاپ نمي شود، هان؟

 .هم باور نمي كرد كه كتزيا همان مارتين هاالم است عمه هيالري هنوز  انگار

 «.نه، ديگر چاپ نمي شود» گفت:  كتزيا
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 خب... پس واسه چي مي خواهي برگردي؟-

 .مي خواهم يك كتاب بنويسم . بايد برگردم و با ناشرش صحبت كنم و قرار داد ببنديم -

است؟!... از همان مزخرفاتي كه تري آن ستون كوفتي البد كتابت هم همه اش درباره شايعات و اينجور مزخرفات   -
 ...مي نوشتي

نه عمه جان ... خيالت راحت باشد. كتابي كه مي خواهم بنويسم ، تم سياسي دارد . و هنوز زود است درباره اش  -
 .صحبت كنم

يگر از آن مزخرفات بينيم و تعريف كينم . در هر حال ، اگر به من قول بدهي كه بعد از مراجعت به نيويورك د -
راجع به دوستان و هم طبقه اي هاي من نمي نويسي، آنوقت به ات اجازه مي دهم بروي. آخر فكر نكردي من چه 

لعنتي است... شرم آور است ... خجالت آور  هاالمجوري مي توانم به دوستان بگويم كه برادرزاده ام همان مارتين 
 .است

 .نخور ... گفتم كه... ديگر از آنجور چيز ها نخواهم نوشتعمه هيل .... تو را به خدا حرض  -

ببينم ... هنوز ادوارد را نديده :»هيالري آيس تي اي را كه پيشخدمت برايش آورده بود سر كشيد و گفت  عمه
 «اي؟

 نه . مگر اينجاست؟-

 نمي دانستي؟ -

 . نه -

 !ببينم ... كدام جهنم دره اي بوده اي كه از هيچ جا خبر نداري؟ -

 ...خب .. راستش... عمه جان .. خيلي جا ها رفته بودم ... اتيوپي -

... جنگلهاي آفريقا... آسمان هفتم... خالصه ... همه اش در چنين جا هايي بوده ام ... براي همين هم كه تانزانيا
 .از هيچ جا خبر ندارم

خب ... درآنجاهايي كه اسم بردي ، از آشناها و بر بچه »هيالري هم در پاسخ شوخي كتزيا به شوخي گفت: هعم
 «!هاي خودمان كسي را ديدي؟

مي خواست شوخي را ادامه دهد ولي در همان هنگام سر و كله ادوارد پيدا شد . كتزيا نگاهي به او انداخت.  كتزيا
 «سالم كتزيا... حالت چطور است؟»د،محتاطانه گفت:ادوارد هم انگار از كتزيا مي ترس

هم انگار همين ديروز ادوارد را ديده و ديدنش براي او آنهم بعد از اينهمه مدت عجيب نيست ، با لحني  كتزيا
 «.سالم ادوارد... فكر نمي كردم اينجا ببينمت» عادي گفت:

 الت چطور است؟من هم انتظار ديدنت را دراينجا نداشتم . خب ... نگفتي ح-

 از قيافه ام نمي تواني بفهمي حالم چطور است؟ -
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 .خب... با توجه به چهره ات مي توانم بگويم سالم و سرحال و شادابي -

 .درست حدس زدي . از آخرين باري كه همديگر را ديديم خيلي وقت مي گذرد -

 آره . مي دانم. راستي... ببينم... چند وقت اينجا مي ماني ؟ -

فقط سه چهار روز . بعد بايد برگردم نيويورك . قرار است براي سيمپسون يك كتاب بنويسم و بايد برگردم و  -
 .قراردادش را ببنديم

 .از شنيدن اين خبر خييلي خوشحال شدم -

 .من هم خوشحالم ادوارد -

 .خب ... بيا... بيا برويم زير آن درخت ها قدمي بزنيم و در اين باره بيشتر با هم صحبت كنيم -

 .اين ترتيب ، بار ديگر و اين بار براي هميشه كتزيا و ادوارد با هم آشتي كردند  به

نمي خواهد آنجا عزيمت از ماربال و خانه عمه هيالري ،كتزيا براي اولين بار در عمرش احساس مي رد كه دلش   روز
 .را ترك كند. ولي مي بايست مي رفت. مي بايست به نيويورك برمي گشت و كار هايش سرو ساماني مي داد

هواپيما كه به سوي نيويورك مي رفت ناگهان به ياد حرف هايي افتاد كه آلجاندرو خيلي وقت پيش به او گفته  در
 «.تو نمي توانيوجودش را انكار كنيتمامي اين زندگي جزئي از توست كتزيا... و :» بود 

بسيار لذت بخش بود . هواي نيويورك وقتي كتزيا وارد شد، گرم و زيبا بود .هيالري اشتباه مي كرد .  پروازش
نيويورك در ماه اوت هم جالب و هيجان انگيز بود . اشخاص مهم در آنجا نبودند... ولي خب ... بقيه مردم كه 

 .نده و فعال بودبودند!... و شهر همچنان ز 

فرودگاه هيچ خبرنگاري به سراغش نيامد...و هيچ عكاسي سر راهش سبز نشد. تنها كسي كه برابرش آغوش  در
 .گشوده بود ، نيويورك بود كه به او خير مقدم مي گفت

 .ش بود . مي بايست به خانه مي رفت و استراحت مي كرد تا براي روز بعد سر حال و آماده باشد جمعه

به خانه آمد ، متوجه شد كه خانه مرتب و پاكيزه است.فورا فهميد كه ادوارد قبل از آمدنش به ماربال زن  تيوق
 .نظافتچي را به نظافت آپارتمان واداشته... البد انعام كالني هم به او داده بود

جام آن گرفته بود . گرفت و احساس نشاط كرد . حاال آماده كاري بود كه از مدتها قبل تصميم قاطع به ان  دوش
همه فكر هايش را در اين مورد كرده و عزمش را جزم كرده بود . اين كار به خاطر هر دوشان و به صالح هردوشان 

 ...بود

طرف تلفن رفت . گوشي را برداشت و شماره اي را كه زماني لوك به او داده بود در برابر گذاشت و مشغول  به
تباط برقرار شد و آنگاه صداي گرم و مهربان آلجاندرو باطنين خاصي به گوشش گرفتن آن شد. لحظاتي گذشت تا ار 

 :رسيد

 .بله ... بفرماييد -
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درست در همان لحظه اي كه صداي آلجاندرو را شنيد ،احساس كرد كه قطرات درشت اشك همچون باران  كتزيا
دداشت شده بود مي چكد. كاغذ بهاري از چشمانش روي گونه و سپس بر كاغذي كه شماره آلجاندرو رويش يا

مرطوب شده بود و اين بار گريه اش از غم و درد نبود.... اشك شوق و شادي ناب بود ... كتزيا سنت مارتين 
 .باالخره خود واقعي اش را بازيافته بود

 پــــايـــان

 


