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رخواندهدختر
رگانکلررکی

روکسفوردریررناحیوراعماقربوبارماشنیرصبحریکشنبو،ربعدرازرعشایرربانیردررکلونگال،رپدرمربورجایراینکورمنرراربورخانوربرگرداند،ررررررررررر
ورررنگسبزررنوریوررسایوىایررلکوست،رروشن،رباراوتراماهراىلرآنرىستند.رروزرگرمیرازریرمادرمرر،ربورمسترساحل،رجاییرکورخانوادهبردمرررررررررررررر

گذرمی،رجاییرکورپدرمرگاورشاخرکوتاهرقرمزمانررارسرربازیرپنجاهرورپنجرباخت،رورکمیربعدرازربازاررکارنیو،ررازردهرشیِلالگرمیدررطولرراه.رنامنتظرر
منرکشد.رردىدرورسیگاررمیراندازد،رپنجرهررارپاینیرمیرمیرکناریررفروختش.رپدرمرکالىشرراررویرصندلیمدترکوتاىیربعدررراربردرگاوجاییرکورمردیرکورر

ىاررکینسالرریرخانوکنمررفکررمیپیشرخودمرکنم.رردتاشارمیرعقبیررکشمروربریونررارازرپنجرهررویرصندلیرعقبردرازرمیر،کنمربازرمیرارموىامیرررروبان
،رغریرىمرشریرداغرتازهردوشیدهرشدهربنوشم.ریکرتصویرردیگرکندرررمرمیجمبورکورباالیرسرمرایستادهرورررکنمرتصوررمیقدبلندرریچطوررجاییرخواىدربود.رزن

وررکورىررازررجرو،رمهانخواىمریارنرپرسدریکیردیگررىمرمیرریزد،ردررحالیکورازمرمیرداغرمیریربینمرکورمخریآبرپنکیکرراردررتابورتر،رازراوربارپیشبندرمیرحمتمل
چیپسرخواىدرراکتورشربورشهررخواىدربردروربرامیرلیمونادرورارسوارربررتزنرخواىدربود.رمنررررقدپرسد.رمردرىمررخلقشرخوشراسترمیرگاىیرکورمادرم



زندگیررروستایییررودرریکرخانردامنرمنیازرخاکرمزرعوربریونربکشم.ررریواسرورمیناىاررارمجعرکنمرورریارجمبورمرخواىدرکردرانباررراردتیزرکنمرورسنگرخرید.
ر.ددارررکشیرشدهرآبرلولورباتوالتررورمحامرشداخلىاییراسترکوررآنازررشانراستریارخانورشانربریونرمحامنوساز،ررکنندریارمی

رىاربگذرد.ردامیرردروازهصدارازررویرچهارچوبرفلزیرسرروروربارربپیچدرشدهریکرورآسفالتررباریکندروربورراىررسرعترکمگذردرتارماشنیرریکرعمررمی
ىایشانررویرزمنیرکشیدهررىاییرکورشاخورباردرخترایستادهایرسفیدررنگررىرسرشدند.ردررانتهایرراهرخانورچهارگوشیریرپرپشتىاردررىرردورطرفرمششاد

 شوند.رمی

ر«!ىاربابا،ردرخت»گومیررمی

ر«؟چطورندرمگر»

ر«اند.رمریض»گومیررمی

رکند.رورگلویشررارصافرمی«راندربیدرجمنون»میرگویدر

کنم،ربورراهرمیبینمرکورازرصندلیرپشتردارمربریونررارنگر.رخودمررارمیدىندرمیرانعکاسمانرراررآمدنردرخشانبلندرورىایررررپنجرهرخانو،رشیشورجلوی
باررکوربورجاییربندرنیستآید.ریکرسگرشکاریربزرگررردرسترمثلرپدرمربورنظررمیرولیرپدرمرپشترفرمانررىارشده.ىاییربارموررختسیریکردخترکولی

رریکند،رجاییرکورمردرآمدهرورایستاده.ربدنرمردرمثلرمردىایرنشیندربوردرگاهرپشترسرشرنگاهرمیریرپلورمیکند،ربعدرروررخراشرمیرمیلیرچندرپارسرگوشربی
قدىایربلندرورمهورامرکورریرمادریر،رمثلرموىایش.راصالًرشبیورخانوادهچهارگوشراست،رولیرابروىایشرسفیدندرندشکرکورخواىرىامیرىررازرگاىیرمی

رامی.ریراشتباىیرآمدهرنکندربورخانوکورداردررربازوىایردرازیردارندرنیسترورشکربرمرمی

ر.بنددرمیرتررکمربندشررارحمکمورر«رن،راحوالترچطورراست؟اد»گویدررمی

ر«سالمرجان.»گویدرربابارمی

ریجرمهنیرامروزررزنند:رچقدررکمرباریده،رچطوررکشیشرکیلماکرکنندروربعدردررموردربارانرحرفرمیرایستندرورچندرحلظوربورحیاطرنگاهرمیرجارمیرآن
کندروربعدرحبثررآیدرکوردررحینشرپدرمرتفرمیر.ریکروقفورکوتاهرپیشرمیوکرده،رچطورریکرچننیرتابستانیرتاربورحالرسابقورنداشتصبحردعایربارانرر

ىارعادترر.ربوراینرروشرحرفرنزدنرمردرىارگوسفندموادرشستشویرریرآىکروررىارىزینورىایرَکرهروریراقتصادیراروپا،رکوهروجامعگرددربورقیمتردام،رربرمی
برایشانرچیزیربازربنشینند،رانگاررکوررىایرلنگبزنند،رباررراهرافتادنشنیرپیشرازردارم:ردوستردارندربارپاشنورکفشربارمچنربازیرکنند،ررویرسقفرماش

رامهیتیرندارد.

ربلوزر.مدلرکاسکتیترروررترراست،ربارمهانرموىایرسیاه،رفقطرخیلیرکوتاهرکند.رحتیرازرمادرمربلندرآید،رىیچراعتناییربورمردىارمنیروقتیرزنربریونرمی
ر.شومرشدهروربوسیدهرمیشود،رمنربریونرکشیدهرراست.ردررماشنیربازرمیررشادرپوشیدهگرایرپاچورقهوهرورشلواررداررطرح

رشود.رایستدرورمنتظررجوابرمیرورعقبرمی«رکالسکوربودیررتورآخرینرباریرکوردیدمت»گویدررمی

 «کالسکورشکستوراست.»



ر«چوربالییرسرشرآمد؟»

ر«ونرازشراستفادهرکردرورچرخشردرآمد.غبرادرمربورعنوانرفرر»

داردرىررچورکورروتررازرانگشترمادرم،ررتوامنرحسرکنم،رنرمرکند.رشستشررارمیرصورمترپاکرمیرویرازررارکندرورچیزیررخنددرورشستشررارخیسرمیرمی
مرچوریدانرکدادمانرمنیربینم.رىیچراورمیرچشمامررارازررىایرخاکیرورصندلررکتانینازکررکند،رلباسرسرىمررىامیرنگاهرمیرکند.روقتیربورلباسررارپاکرمیربود

رگذرد.رازرحیاطرمیرورمطبوعیربگوییم.رنسیمرعجیب

ر«بیارتورکوچولو.»

کند.ربورگرمایرآشپزخانوررکنم،راورىمرمهراهرمنرمکثرمیرشود؛روقتیرمکثرمیرچیزرتاریکرمیردررراىرورمهوآنررود.ریکررجلوتررازرمنربورخانورمی
ازرفررزنر.ر،ربویرسفیدکنندهضدعفونیمایعربویرراشزمینووردررپسرآیدرنانرپختورمیربویراحترباشم.ررشودربنشینمروراییرکوربورمنرگفتورمیم،رجسیرررمی

راند.رحرکترایستادهربیریرکورتویشرىستندگلدانآبرریرررنگردرستربوراندازهررزىایرزردرکمرگذارد.رآوردروررویرمیزرمیریکرتارترریواسردرمی

ر«حالرمادرترچطورراست؟»

ر«برده.رآزماییرخبتیکردهردالریردرر»

ر«واقعاً؟»

ر«وریکرتیوبرتازهربرایردوچرخورخرید.ردادمانرژلوروربستنیررآره،ربرده.ربورمهو»گفتمر

بافت،رفشاررشکمشررکنم،رقدرتردستانرمادرمررارکورموىامیررارحمکمرمیرحسرمیرپوسترسرمرویررارىایرفلزیرشانورردوباره،رازرامروزرصبح،ردندان
کنم،ربورنامورورچیزىاییرکورتویشربایدرنوشتورباشد.ررگذاشترفکررمیررمچدانورشلوارردتیزیرکوربرامیردرریربعدیربزرگرشده.ربرکوربورخاطرربچورویرپشتمرر

رىاییربنیرپدررورمادرمرردروربدلرشدهربود:رحرف

ر«اشردارند؟رچورمدتربایدرنگو»

ر«خواىدرنگهشردارند؟رشانرمیرشودرىررچورقدررکوردلرمنی»

ر«؟ومیبگرارراین»

ر«کنی.رکاریرکورمهیشورمیخواىدربگو،رررىررچوردلترمی»

رریزد.ریرلعابیرمیرحاالرزنرداردرشریردرریکرکوزه

ر«است.رسرشرشلوغمادرترحتماًر»

ر«ىارراربزنند.رمنتظرراسترکوربیایندرورعلوفو»



ر«ىایتانررارنزدید؟ردیررنکردید؟رىنوزرعلوفو»رگویدرمی

رگردد.رنشینندرروشناییردوبارهربرمیرمیشود،روقتیررآیند،رچندرحلظورتاریکرمیرمیخانوروقتیرمردىارازرحیاطرداخلر

ر«خب،رخامن.»گویدررکشدرمیرمیپیشرپدرردررحالیکورصندلیربرایرخودشر

ر«دان.سالمر»گویدررزنربارصدایرمتفاوتیرمی

ر«بارد.رازرآمسانرآتشرمی»

رگرددرکورکتیرراردتاشارکند،رمنتظررباشد.ربرمی«راًرروزرگرمیراست.واقع»

سرمربودرکردمیرکمرماندهرراشررارتاربورحالرندیدهربودم.رانباررکاملرپررشده.روقتیرپرشرمیر؟راینرطوری،رنوبرایرعلوفوربودسالرخوبیرىمر»گویدرربابارمی
ر«تریىایرسقفربشکافم.باررار

ییردورتر،رریکرجابودند.ررمیراستراگررشدررگوید.رعادترداردردررموردرچیزىاییردروغربگویدرکورخوبرمیردامنرچرارپدرردررموردرعلوفوردروغرمیرمنی
کردم.رعادترندارمرآرامررخواسترآنربریونربودم،رکاررمیردملرمیرکند.ریکرارهربرقیرروشنرکردهروربرایرمدتیرمثلریکرزنبورربزرگرورمزاحمروزوزرمیرکسی

رموقعیتی.ردررامرعادیزندگیرخواىدربرمرگرداندربوررخواىدرپدرمراینجاربگذاردمروربرودرورىمردملرمیرىامیرچوربایدربکنم.رىمردملرمیربنشینمرورندامنرباردست
ر.باشمربایدکورررتغیریرکنمچیزیر،رنوربورآنربودمکورمهیشورررباشمتوامنرآنرچیزیررىستمرکورنورمی

کندرورکاردرورچنگالررآورد،رکشورراربازرمیر.رکینسالریکردستوربشقابرازرقفسوردررمیکندراشرتلقرتلقرمیرآیدروردرپوشرفلزیرکتیربارغرغررجوشرمی
رارکشدرورمایونزرورسسرساالدررنعلبکیرمیرکوچکرازشربویکرچنگالرررباکندرورریرچغندرربازرمیرریشومربایرآورد.ریکرشیشوررورقاشقرچاخیوریردرمی

رچداررقرمزررویرمیزرىست.رایرنانرتازه،رژامبونرورتکوورقرخردهرشده،ریکررریزراندازد.رازرقبلریکرکاسورگوجورفرنگیرورپیازرریزرازرقلمرمی

ر«چطورراست؟رِمری»گویدررزنرمی

ر.«پاربورماهراست؟رِمری»

ر«نو؟،ربورسنرپردردسرشررسیدهگمامنرآخرینربچور»

مثلرررىمریکیآخریراشتهارندارد،روراینررىارکسرمثلربچوررود.رمشکلرسریرکردنشانراست.رىیچرچهارردسترورپارراهرمیآره،ر»گویدرربابارمی
ر.«شانرمهو

ردانست.ربایدراینررارمیپدررطوریکورانگارر«رشود،رشومیراشتهادیانربازرمیریرماروقتیربزرگرمیرخبرمهو»گویدررزنرمی

ر«توانیدرازشرکارربکشید.رخوردرولیرمیدخترغذارخواىدر»

ر«دناردررکارىایرخانورالزمرنیسترکاریربکند.نیازیربورکاررنیست،ربچورجزرکمکرکردنربوراِر»گویدررکندرورمیرکینسالربورزنشرنگاهرمی

ر«دارمی.رخوشحالیمرکوراینجاست.ربارکمالرمیلربچوررارنگورمیمار»اندازدررصدایرزنرطننیرمی



استفادهرکندرربزرگرخمصوصر.ربدونراینکورازرچنگالکندرکندروردستشرراربورطرفرریشورچغندرردرازرمیرنشینیم،ربابارژامبونررارمزهرمیرمیوقتیرسررمیزر
ایرحنیرغذارخوردمنانررشود.رسکوتروصلوروصلوردىد.رچایررخیتورمیر،رخونرمیشودرصورتیرلکرمیرکشد.رژامبونِررشرمیبوربشقابرچنگالرخودشبار

توررخیرشود.رخاموررویرکیکرداغررخردهرپارهرتارتربریدهرمیریرشکافند.ربعدرازرچندرمکاملوررارمیرىارىادیانرحمتویاتربشقابرنگالکاردرورچبرقرارراست،رر
رىایرگرم.ربرکومیانر،ربورشودرمی

جاربعدرازررىرگزرىیچر،طورراسترصربانورمنتظرراسترسیگارشررارروشنرکندروربرود.رمهیشورمهنیرحاالرکورپدررمنرراررساندهرورشکمشررارسریرکرده،ربی
وقتررگوید.رمنرىیچرروشن.رحداقلراینرچیزیراسترکورپدررمیبازروربشودرزندرکورىوارتاریکررماند،ربرعکسرمادرم،رکورآنقدررحرفرمیرغذارخوردنرمنی

ىا،رردوشیدنرگوسالورکلیسارورمدرسو،دنربرایررکررشدنرورحاضرررربلندوررشستشورکردن،رپخنترر،رشامزدنرهرما،رکَررپیشربیاید.رمادرمرمهیشورکارردارد،ندیدمر
ازرطلوعرخورشید.راماراینجاررپیشربوورکوکرکردنرساعترخرجرنگورداشنتردخلرورحسابربرایرشخمرزدنرورچنگکرکشیرزمنی،رراستخدامرکارگر

ر.گذاشترربرایرچیزىایردیگررکنارشباشدرکوربشودررییرمتفاوتیراست.راینجارفرصترىسترفکررکنی.رحتیردمکنراسترپولرخانو

ر«م.وروقتشراسترکوربرر»گویدرربابارمی

ر«ایراست؟رحاالرچورعجلو»گویدررکینسالرمی

ر«پاشیرکنم.رىاررارسمرزمینیرمرسیبورکشد،رورتازهربایدربرررروزرداردرتورمی»

دررپشتربریونرشودرورباریکرچاقویرتیزرازرربلندرمیبورىررحالرازرسررجایشرولیر«ر،اشتترسیرازرآفتردرالزمرنیسترروزىااینر»گویدررزنرمی
رگرید.رمردىارراردرربررمیریرود.ردررمدتیرکوراوررفتوراسترسکوترمی

ر«دارم،رمعلومرنیسترامسالرچراراینرطورراست.ریبده.رمنرریواسرخیلیرزیادرِمریاینرراربور»گویدرربعدرازربرگشنترزنرمی

کندرزنرخمرشودررافتدرزمنی،روریکیردیگر.رصربرمیرساقورمیرگرید،رولیردرسترمثلرنوزادربغلرگرفتنشریکرجوریراست.ریکررارازراورمیررپدرمرریواس
 «ا.یب»گویدررشودرورمیرىاربرداردروربوراوربدىد.رزنرمنتظرراستراورخودشراینرکاررراربکند.رباالخرهرکینسالراسترکورخمرمیرساقو

،رامیدوارمراینردختردردسریرخریرپیش»گویدررکندرورمیرنشیند،رموتورررارروشنرمیراندازدرصندلیرعقب،رپشترفرمانرمیرپدررریواسررارمیردررحیاط
ر.«بورپارنکنیمواظبرباشرآتشر»دربورمنرانگردربرمیرور«ربرایتانرنتاشد.

گرددرربرمیبرامیرشود.رچراربدونراینکورحداقلربگویدرخداحافظریاراینکورکیررپیچدروردوررمیررودروربورجادهرمیرکورعقبرعقبرمیررکنمردتاشایشرمی
ررفت؟

ر«ناراحتترکردهربچو؟چیر»گویدررزنرمی

ر.کنمرىامیرنگاهرمیرکثیفرورصندلرربورپاىای

ر«ىررچورکورىستربورماربگو،رایرادیرندارد.»شودررمیررکینسالرنزدیک



 بو

کشراست،رمهانرآدمررمغزشرمثلرآباینرمردرىستی.ررمعذبىایرتوررارفراموشرکرد،رنو؟رعجیبرنیستررخدایا،رخرترورپرت»گویدررزنرمی
ر«مهیشگی.

ر«کنیم.رمیرپیداترلباسریسریعربرافکرشررارىمرنکن،ر»گویدررمیکینسالر

داردروررکند،رکاردرتیزرراربرمیرخواىدرچیزیربگویدرکورخیاملرراحتربشود.ردررعوضرمیزرراردتیزرمیرگردم،ردملرمیروقتیردنبالرزنربورداخلرخانوربرمی
ر.گذاردشرورباالخرهربورکناریرمیردشوررمیرخریهکندربورمنررد.ردررحالیکورکورخشکشرمییشورراشررارزیررآبرشریرمیرتیغوروردتایسرمقابلرپنجرهرمی

ر«خبردختک،رفکررکنمروقتشراسترمحامرکنی.»گویدررمی

ر

رآورد.رورلباسرمنرراردررمی«رىارباال،ردست»گویدررکند.رمیربنددرورشریررارکاملربازرمیرآبررارمیربردم،رراهرمحامرطبقورباالرمیررررررررر

رآورم.رامرولیرآبرزیادیرداغراسترورپامیرراربریونرمیرکنم،ربوراوراعتمادرکردهرکندرورپامیررارداخلروانرمیرمیرامتحانآبرراردمایرررررررررر

ر«برورتو.»گویدررمی

ر«خیلیرداغراست.»

ر«کنی.رهبشرعادترمی»

توامنررکنمردیگررمنیردارم،روردرستروقتیرکورفکررمیرکنم.رپامیررارداخلرآبرنگورمیرکنمروربازرمهانرسوزشرتندرراراحساسرمیرپامیررارداخلرخباررمی
ورمهورازرمهانرردیشوررمادرمرمارراربارحداقلرآبرمیرام.رمحامرکردهتارحاالرتویشرتررازرىررآبیراسترکوررتوامن.رآبرعمیقرشودرورمیرحتملرکنم،رنظرمرعوضرمی

رازرآورد.رىامیرراربارموچنیردرمیرسیاىیرزیررناخنرسابد.رکنمرکورپامیررارمیرکشمرورازرالیرخباررزنرراردتاشارمیرکنیم.ربعدرازرمدتی،ردرازرمیرآبراستفادهرمی
جامیررارباریکرتکورپارچورصابونررورمهوگویدربلندرشومررکشد.ربعدرهبمرمیردروربعدرآبرمییشورردارد،رسرمرراربارکفرمیریکربطریرپالستیکیرشامپوربرمی

جاریکرجایرتازهررایربرایشرندارم.راینرىایشرمثلرمادرمراست،رولیرچیزردیگریرىمردارند،رچیزیرکورمنرتاربورحالرحسرنکردمرورکلمورکشد.ردسترمی
رىمرالزمردارد.رایررىایرتازهراست،رورکلمو

ر«ىایت.رحاالرلباس»گویدررمی

ر«منرىیچرلباسیرندارم.»

ر«ىایرقددییرماربرایراالنترخوبراست؟ربورنظرترچندرتارازرلباس»کند.رریکرحلظورمکثرمی«رنداری،رآره»

ر.«آره»

ر«دخترخوب.»

رکاود.رپلورورکشوىاررارمیرخواب،رآنرطرفرراهرمیربردمربوریکراتاق



ر«اتربشوند.رىاراندازهرشایدراین»

کرباسیرتنگرربندىاربرامیرکمیربلندرىستند،رولیرکمررباریکرکمرررورپاچورىارازیرنوردستشراست.رآستنیچیکرشلواررمدلرقددییروریکرپریاىنرپی
رامربشود.رشودرکوراندازهرمی

ر«خوبو.»گویدررمی

ر«رارىررروزربایدرعوضرکنم.گویدرلباسرزیرمررمیرمامان»

ر«گوید؟راتردیگررچورمیرمامانور»

ر«توانیدرمنررارنگوردارید.رگویدرمشارىررقدررکوردلتانرخواسترمیرمی»

بینم،ریکرمزرعورسبزجیات،ررمیریعلفزاررىاربازرىستندروررشود.رپنجرهرکند،رورساکترمیرامررارشانورمیرخنددرورموىایربورىمرپیچیدهربوراینرحرفرمی
رخورد.رکندرورمیرکورچیزیربورنوکرداردروربورآرامیرنصفشرمیرریکالغمیخی،رررگلىایرزردررراند،رکوکبرىاییرکورردیفربورردیفرسبزرشدهرخوردنی

ر«بارمنربیارپاینیرسررچاه.»گویدررمی

ر«االن؟»

ر«تروقترخوبیرنیست؟یاالنربرا»

راینرکاریراسترکورنبایدراذمامربدىیم.کورشودرشکرکنمرررچیزیردررطرزرگفتنشرىسترکورباعثرمی

ر«اینریکررازه؟»

ر«چی؟»

ر«؟ومییعنی،رمنرنبایدربورکسیربگ»

.ردرراینرنورراندرىایردیگریرکاشیرشدهرکوربارآبیررىستندرایرتریهرآبیِررشىایرم.رچشمارهرکردنىایشرنگاهررگرداندرکورببیندم.رتارحاالرواقعاًربورچشمربرمرمی
رسبیلردارد.

ر«ای؟ر،رمتوجووجودرندارداینرخانورىیچررازیرردر»

رخواىد.رکنمرجوابرمیرخواىمرجوابربدىمرولیرحسرمیرمنی

ر«ای؟رمتوجو»

ر«آره.»



ر«چی؟پسرآرهرنو،ربلو.ر»

ر«بلو.»

ر«چی؟ربلو»

ر«اینرخانورىیچررازیروجودرندارد.ردربلو،ر»

ر«توانیمرسررکنیم.رمیبدونرآنرىمرىررجارکوررازیرباشدرشرمرىست،رورشرمرچیزیراسترکورمار»گویدررمی

رامرنگرید.رکشمرکورگریوریکرنفسرعمیقرمی«رچشم.»

ر«ىارخیلیرجوانی.ربرایرفهمیدنراین»گریدم.ررمیىایشرردررمیانردست

ردرمهانرطورردبانندرکورمهیشوربودند.نتوانسترفهممرمیروقتیراینررارگفت،رفهمیدمرکوراورىمرمثلربقیوراست،روردملرخواسترخانوربودمرکورچیزىاییرکورمنی

ند.رشوررکنم،رولیربعدرازرکمیرراهررفنترفراموشمرمیرمنیىاراحساسرراحتیرردارد.راولشردررلباسریرپاینی،ریکرسطلرفلزیرازرآشپزخانوربرمیرطبقو
دستربزمن،رمگرراینکوردملرشوکرخبواىد.روقتیررحصارىارگویدرنبایدربورىایربرقیرتقسیمرشدندرورزنرمیربارحصاراندروررىایرکینسالروسیعرورمسطحرزمنی

چرند.رراطرافمانرمیریزمنیرگاوىایرىلندیراستخوانرىایرباریکوریرازیک.ردررکندرتغیریرمیایررنقرهشانربورررنگشوندروررىایربلندرخمرمیروزدرعلفربادرمی
بعضیرزنیم،رآنرطوریرکورمردمررکدادمانرحرفرمنیرکشند.رىیچرتوامنربشنومرکورعلفررارازرریشوربریونرمیردرازردارند.رمیرىایرىایرپررشریربارنوکرپستان
اندررىارزدهربرعکسشرىمردرستراست.رازرپلکانیرکوررویرنردهرمشوررکنمرمتوجورمیریکوربوراینرفکررمررحلظورنازنند.رمهرخوشحالندرحرفرمنیرىارکوروقت
روند.رزنررتارپایرچاهرپاینیرمیکورسنگیررریىایرپلوبعدربورتاربوریکردروازهرکوچکرآىنیربرسیمرورگذرمیرربنیرعلفزاررمیریورازرراهرخاکررومیرمیورپاینیرباالر

رآید.رپاینیرمیگذاردرورمهراهرمنررىارمیرسطلرراررویرعلف

ر«تواندربفهمدرکورازراولرماهرحتیریکررگباررىمرنباریدهراست؟ردررکلرناحیورچاىیرازراینرهبترندارمی.رکیرمی»گویدررمی

رتاربورآبربرسم.ررومرىارپاینیرمیرازرپلو

ر.«آبررارمزهرکن»گویدررمی

دارم.رزنرکمررشلوارمررارنگوررکنمرورازرمیخربرشرمیردستمرراربلندرمیرایرکوربارفلزرپیالورشدهراست.ریربزرگرآویزانراست،رسایورباالیرسرمانریکرمالقو
رداردرکورداخلرچاهرنیافتم.رمی

ر«چاهرعمیقراست،رمواظبرباش.»گویدررمی

شعاعررکنمرورترازربار.ردوبارهرمالقوررارپررمیکورتارحاالرخوردمرراستترینرآبیررترینرورزاللر.رخنککنمرنزدیکشرمیرىامیرکنمروربورلبریمالقوررارپررم
بردروررىارباالرمیرامرباشد.رمنررارازرپلورتوانسترخانورشرمرورراز،رمیرربیریرکنمرکوراینرخانورخورمرورآرزورمیرآورمش.رششرمالقورآبرمیرخورشیدرباالرمی

دررقلپ،رورداییربکند،رشنوم،ردرسترپیشرازراینکورغرقربشودرورقدرشناسانورصراشررارمیرشناوررشدنرسطلررویرکنارهگردد.رصدایرربعدرتنهارپاینیربرمی
ر.بریونرکشیدهرشودهنایتر



توامنرچندردعایرکوتاهردررختتربگومی،راگرراینرکاریراسترررگویدرکورمیرگذاردمرورهبمرمیرولیرجبایشردررختترمیر،شبرمنتظرمرکورجمبورمرکندرزانوربزمن
درنکرمی،ریکرحلظورمکثرشودپردهربیاندازدرکوراتاقرتاریکرریکرپتوررویرچوبرخواىدروقتیرمیکنم.رنوررروزرىنوزردرخشانرورقویراست.ررکورمعموالًرمی

ر«خواىدرمهنیرطوریردباند؟ردلترمی»

ر«آره،ربلو.»گومیررمی

ر«ترسی؟رازرتاریکیرمی»

رترسمرکوربگومی.رمیترسم،رولیربیشترازرآنیررخواىمربگومیرمیرمی

توانیرازشراستفادهررراتاقرماراستفادهرکنی،رالبتوریکرلگنرىمراینجارىسترکوراگررخواستیرمیرکنارشوییررتوانیرازردستر،رایرادیرندارد.رمیمهمرنیست»
ر«کنی.

ر.«دمنون»گومیررمی

ر«مادرترحالشرخوبراست؟»

ر«منظورتانرچیست؟»

ر«مادرت،رحالراورخوبراست؟»

ر«شد،رولیراالنرنو.رىررروزرصبحرحالشربدرمی»

ر«ىایتانرراربرداشترنکردید؟رعلوفورچرا»

ر«نداشتربورکارگرربدىد.رتازهرپولرسالرقبلشرراردادهربود.پولر»

ر«شود؟رکنیراگررچندرتارکارگرربفرستمربرایش،ررذمیدهرمیرفکررمی»کندررملحفورراررومیرمرتبرمی«رخدارکمکشرکند،»

ر«رذمیدهریعنیرچی؟»

ر«شود؟رنارحترمی»

ر«شود،رولیربابارچرا.راورناراحترمنی»کنمررکمیرفکررمی

ر«پدرت.آه،ربلو،ر»گویدررمی

رویرکاغذردیواریرجوالنرررنگارنگرکنم.رقطارىایروراتاقرراردتاشارمینشینمررگوید.روقتیررفتردررختترمیرخبریرمیرایرساده.ربعدرشبربوسدم،ربوسورمی
آید،ررمیردىد.ربورنظررخوشحالرایستادهراستروردسترتکانرمیپسررکوچکیردرردوردستردىند.رىیچرریلیربرایرقطارىارنیست،رولیراینجارورآذماررمی

خواىد،راینرباررپسرررىیچرکدامررارمنیرمادرکنمرکورباروجودراینکوررورفکررمیرزمنرغلترمیر.ربورکنارکنمراحساسرتأسفرمیاشررولیرتوردملربرایرىررنسخو



 دتام

کنمربلندرشومروررمامن،ربعدرخودمررارجمبوررمیرتوامنربیداررمیرارجاییرکورمیتکنم،رکورىنوزردرربسترنیستند.ررخواىدرداشتریاردخت.ربورخواىرىامیرفکررمی
ر–آیدرربورنظررخیلیربعدتررمیر–برد.ریکروقتیرازرشبررورخوامبرمیگردمررآید.رکمیرترسیدهربورختتربرمیریکرچکورمیازرلگنراستفادهرکنم،رولیرفقطر

رامیررومیرکنم،روزنراورراررویرختت.ربورآرارربیداررنشدم.رفروررفنترتشکررارحسرمیکشمرکورانگرمامنرورطوریرنفسرمیرحرکترمیر.ربیشودرمیرداخلزنر
ر«گذاشتمت.رىارمنیریرمنربودی،رىیچروقترپیشرغریبوربچو،راگرربچورکندررتخدارکمک»شودررخمرمی

ر
ر،ریکرفریزر،رکورشودرکوربوربرقروصلرمیرردىدرنشامنرمیرارریکنم.راورماشنیربزرگرسفیدرطولرروزربورزنردررکارىایرخانورکمکرمیررررررررررر
سازمی،رسانتربورر.ریخرمیبدونراینکورخرابربشوندرنگورداشتورشوندىاررایرماهتوانندربرررخواندرمیرمی«رفاسدرشدنی»دررآنرچیزىاییرکوراورررررررررررر

ىاررارازررکنیمروردورقرصرنان،ربعدراوررخترکلمردرسترمی،رساالدررآورمیرتازهرازرزمنیردرمیریىارزمینیرکنیم،رسیبرسانترخانورراربارجاروربرقیردتیزرمی
ىارراربدونرىیچرریراینرکندربوراتو.رمهورکندرورشروعرمیرمیررآوردرورمیزراتوررارسوارداردروردررحالیکورکورىنوزرمرطوبرىستندرداخلرمیرطنابربرمی

تررشتربیسکویردرورباریکرمگذاربارآبرچاهربرادیانرچایرمیردروشوررایرىمردررکاررنیست.رکینسالرداخلرمیردىدرولیرىیچروقفورایراذمامرمیرعجلو
ر«است؟دخترکوچولوراینج»کندررگردد.رصدارمیروردنباملرمیرآیدرمیرود.ربعدتر،ردوبارهرروربعدربریونرمیرشخوردرکیمربلیرسرپارمی

رروم.ربورمستردررخانورمی

ر«توانیربدوی؟رمی»

ر«چی؟»

ر«توانیرتندربدوی؟رمی»

ر«ىا.ربعضیروقت»گومیررمی

ر«خب،رتارآخررراهربدورپاینی،رتارصندوق،ربعدربدوربرگرد.»

ر«صندوق؟»

ر«توانیرتندربدو.ربینیش.رتارجاییرکورمیرصندوقرپست.ررسیدیرمی»

کند.رریگردم.رکینسالرداردربورساعتشرنگاهرمردارمروربدوربدوربرمیرىارراربرمیرکنم،رنامورورصندوقررارپیدارمیرومررمیکنم،ردوانردوانرتارآخررراهررپروازرمی
ر«بدرنبود،ربرایربارراول.»گویدررمی

ر«کنیردررىیچرکدامشانرپولرباشد؟رفکررمی»گرید.ررىاررارازمرمیرنامو

ر«دامن.رمنی»

ر«د؟باشرشانربنیرخربیکنیررکشند.رفکررمیرىارپولرراربورمیردانستی.رزنرىاه،راگرربودرحتماًرمی»

ر«امن.دربازمرمنی»گومیررمی



  و

ر«شانرباشد؟رنیعروسیربریرکنیردعوتنامورفکررمی»

رخواىدرخبندم.ردملرمی

ر«کنیریکرروزیرازدواجربکنی؟ر،رتورخیلیرجوانیربرایرازدواجرکردن.رفکررمیبرایرعروسیرتورخنواىدربودىررحالرربو»گویدررمی

ر«گویدرنبایدرازرمردىارىدیوربگریم.ردامن،رمامانرمیرمنی»گومیررمی

.رفرداردرازلنگرگریدتمییکرمردرتیزپاررلیرباالخرهورىارىیچردورمردیریکیرنیستند.رراینجاررارحقردارد،رولیرگذشتورازراینرحرف»خندد.ررکینسالرمی
ر«هبترکنیمریارنو.رتوانیمرزمانتررارنیمرمیکنیمرببیربازرىمرامتحانرمی

ر«بایدرتندترربروم؟»

بدونریکرتورردستوربلندرنتواندررناحیوخانوربرسد،ربورسرعتریکرگوزنرخواىیردوید،رکورىیچرمردیردررکلراوهرآره،روقتیرزمانربرگشتنتربور»گویدررمی
ر«وردوچرخورکورسیربگریدت.

امرضربررنشاندرورمهنیرطوریررویرپایربرىنورخواند،رزنرمنرراردرربغلشرمیردررنشیمنرداردرروزنامورمیبعدرازرشامروراخباررساعترنو،روقتیرکینسالر
رگرید.رمی

ر.«خوشگلیرداری،رچورپایرندارکشیدهررپاىایترىایرانگشت»گویدررمی

رکند.رىامیرپاکرمیرچرکررارازرگوشر،کندرکوردرازربکشمرورسرمرراررویردامنشربگذارمرورباریکرسنجاقرسررطوریرمی

ر«شانرکاشت.رشدریکرمشعدانیرتویرمی»گویدررمی

ربافد.رورموىامیررارشلرمیکندرربعدربرسرکردنررارمتوقفرمیورمشاردررشنومرزیررلبیرتارصدرمیرمیرآورد،روقتیربرسرراردررمی

ر

رتقریباًرمثلرروزرقبلشردتامرشود،رولیرىررروزرر،کنمرایرکورحسرمیرگذرند.رمنرمنتظرمرکورچیزیررخربدىد،رکورراحتیرروزىارمهنیرطوررمیرررر
گذاردروررخورمی.رکینسالرکالىشررارسرشرمیرمیرنانبارحلیمروررجورواجورىایررمرغرختمبرایرصبحانورشومیروررزودربارخورشیدربیداررمیرراست.رصبحررررررر

کنیم،رشریینیرمرباییردرستررگوییم:رریواسرازرزمنیرمیرمیبلندربلندررودرآغلرکورگاوىارراربدوشد،رمنرورزنرلیسترکارىاییرکوربایدراذمامربشوندرراررمی
ىارراردوبارهرسررجایشانررکنیم،رلباسرىاررارمجعرمیر،ربارجاروربرقیرتاررعنکبوتآورمیردررمیریپرساتورىاررارازررکنیم،رمالفورراررنگرمیرىارقرنیزکنیم،ررمی
جوشانیمررمی برایرسسرپیازپیازراندازمی،رراربرقرمیکنیم،راسبابراثاثیوررررىاررارجارورمیرپلورسابیم،رراهرکنیم،روانرمحامررارمیرگذارمی،رنانرشریینردرسترمیرمی

کنیم.ربعدرنوبترشامراستروررکند،رآبیاریرمیرکنیم،روروقتیرخورشیدرغروبرمیرىاررارىرسرمیریرگلرىاییرتویرفریزر،رباغچورشانردررظرفرگذارمیرورمی
شودروقترخوابررورمیشودروربعدرازرگزارشروضعرىوا،ربورمنرگفترچاه.رىررعصر،رتلویزیونربرایراخباررساعترنورروشنرمیسررقدمرزدنرازرمیانرمزرعورتار

راست.



کند،رورطوریربورمنرنگاهرردرورخشکرمیشویرارمیىایشررررآیدرتو،ردسترىاربرایرمربا،رکینسالرازردررمیردمرگرفنترانگوررفرنگییکرروزرعصر،رحنیر
رتاربورحالرنگاهرنکردهربود.کورکندرررمی

ر«،رحتیردیررىمرشده.برایتربگریمیدخت،رفکررکنمروقتشراسترلباسر»

رایروریکرپریاىنرآبیرتنمراسترکورزنرازرکشوىاربریونرکشیدهربود.رشلواررسرمومنریکر

ر«مگرراالنشرچورایرادیردارد؟»گویدررزنرمی

ر.«بیایدخواىمرمثلرىفتورقبلررفرداریکشنبوراسترورچیزیربیشترازراینربرایردعارالزمردارد.رمنی»گویدررمی

ر«نیست؟گرردتیزرورمرتبرم»

ر«رِی؟گ ررتانرربمکوربرررویرلباسرعوضرکنیرزمنرادنا،رچرارمنیرچورحرفرمیدانیردررموردررمی»کشدررآهرمی

کنمردستربرخواىدرریکرحلظورفکررمیرولیرىررباررکمیرکندتر.برایربعدی،رکندرردىد،ردستردرازرمیررزنربوربرداشنترانگوررفرنگیرازرآبکشرادامورمی
دىدرکورتاربورحالررمیسینوربریونرگذاردرورصداییرازررورآبکشرراررویرسینکرمیرشودردىدروربعدربلندرمیرداشت،رولیرتاروقتیرکارشردتامرشودرادامورمی

ریرباال.ررودرطبقورنشنیدم،روربورآرامیرمیازرکسیر

.رآیدرداردرکشرورقوسرمیایررپسرذىنشردغدغوىایشرآرامرورقراررندارند،رانگاررر.رچشمسنگنیریزند،رلبخندرکندرورلبخندرمیرکینسالربورمنرنگاهرمی
ی.رپدرترىیچروقتربورخودشریدسترورصورتترراربشورررفنتبایدرقبلرازرشهرر»گویدررمیکند.ررزندروربورمنرنگاهرمیریرصندلیرمیربارنوکرپاربورپایو

ر«زمحترندادریادتربدىد؟

بورحمضراینکوررورباتالقرحرفرخودش.ررگریرکردهردر،رردىد،رولیرکینسالرایستادهرمهانرجازمن،رمنتظرمرچیزربدتریررخربررویرصندلیریخرمی
رشود.ررسمردرربازرمنیردوم،رولیروقتیربوردستشوییرمیرىارمیرگرداند،ربورمسترپلوربرمی

خجالتراشررازرگریوکردهرولیررداشتورگریورمی«رببخشیدرمنتظرترگذاشتم،»کندررورکمیربعدردررراربازرمی.«رآمدم»گویدررزنربعدرازرمدتیرازرداخلرمی
دامنرچرارتارررِیرشهررخوبیراست.رمنیاشیرورگ رفکررخوبیراسترکوربرایرخودترلباسرداشتورب»گویدررکندرورمیرمیىایشررارپاکررکشد.ربعدراشکرمنی

 «حاالربورذىنمرنرسیدهربودربربمترآذما.

ىایررىایرخمتلفیرزیررآفتابرآویزانرىستند،رتورىایرپالستیکیرپررازرتوپرىارچیزر.ربریونرمغازهعریضشهررجایرشلوغیراسترباریکرخیابانراصلیر
ىایررىایرپالستیکیرورسطلرلرزد.ربیلچورمیداردرنسیمرسرمایررسدرازرربورنظررمیریرکودلفنیرشفافرورىایرشناوررىایربادکردنی،رختتربازیر،راسباببازی
،ریکرنندکربستنیرکندرورکاورمیربرایىایرکوچکرپالستیکیرتورکاسورر،رمردىایربزرگیرکوربارقاشقنگشانرىمرىست،رقالبربرایرساخنترقصررشنیىمررر

 «ماىیرتازه!»زندرروانتربارمردیرکورفریادرمی

ر«ری.ورنیردربیااتوررازشریکربستنیرمی»تپاند.ررکندرورچیزیرتورمشتمرمیرکینسالردستشرراردررجیبشرمی

رزمن.رکنمربوراسکناسریکرپوندیرزلرمیردستمرراربازرمی



ر.«درنیمردوجنیربستنیردربیاوردناتوررمیرشازر»گویدررزنرمی

ر«شدنرکوراینجارنیست.رلوسبرایررجزرخبراو»گویدررکینسالرمی

ر«دىیم؟رجوابرچیرمی»گویدررزنرمی

ر«،ردمنومن.مرسی»گومیررمی

ر«عالی،رراهربیفتربرورخرجشرکن.»گویدررکینسالرخندانرمی

رىاررارامتحانرکنم.رکورلباسرررومیردارد.رپشترپردهرمیرکتانیرورچندرشلواررورشلواررکوتاهروریکیردورتارپریاىنربرمیرربردمربزازیروربرامیرپنجرلباسرمیرزن

ر«چورقدربلنده.»گویدررفروشندهرمی

ر«مانرقدربلندمی.رمارمهو»گویدررزنرمی

.رخامنرکینسالرىمرموافقرترراستربرازندهرازرمهورهبتروررسدرکورلباسیریاسیربعدربوراینرنتیجورمی«ردقیقاً.راصالًرعنیرمامانشو.»گویدررفروشندهرمی
سگکرکوچکیردارد،رچندررکورنگرچرمیرررسیاهررکوتاهردارد،رمهراهرباریکرشلواررآبی،ریکرجفترکفشرریىارخردرکورآستنیرمیاست.ربرامیریکرپریاىنرىمر

رىایرسفیدرتارمچ.رشلواررکوتاهرورجوراب

ردىد.رشانررارمیرپولرمهوآوردروررکندرورزنرکیفرپولشرراردرمیرفروشندهرحسابرمی

ر«انرمهربانیرداری؟بینیرچورمامرمبارکترباشد.رمی»گویدررفروشندهرمی

ردامنرچطورربایدرجوابربدىم.رمنی

پرسندرمنرررشوندرورمیرشانربورمنرخریهرمیرشناسد.ربعضیربینیمرکورزنرمیرىاییرمیرتابد.رآدمرخیابان،رخورشیدربازرداردرشدیدرورکوررکنندهرمیردربریونر
رزندرزیررگریو.رافتدرورمیرنشرراهرمیاود.رنوزادرآبردىررراشرمیرشودرورقربانرصدقورشانرنوزادیردررکالسکوردارد.رزنرخمرمیرکیرىستم.ریکی

ر«کند،رخودتانررارناراحترنکنید.رغریبیرمی»گویدررمیرشمادرر

سرترگرمرپسرمثلرقدمیرآه،ر»ردىدرامورمیدارگویدرهبشرمییرکیرىستم.روقتیررپرسدرمنربچورىستندرورمیىایشرباریکرربینیمرکورچشمرزنیررارمی
ر«شود،رخداررارشکر.رمی

ر«مردىارچطورند.ردانیرلیرشوىرمرمنتظرراسترورخبرمیشرمندهرور»گویدررشودرورمیرکینسالرکمیرمجعرمیخامنرر

ر«مصرف،ریکرسررسوزنرحتملرندارند.رمثلرورزاىایربی»گویدررزنرمی

ر.«ینمىاردوبارهراینرزنررارنبرامیدوارمربوراینرزودیولیررازمربگذرد،خدار»گویدررپیچیمرخامنرکینسالرمیروقتیرازرسررخیابانرمی

رخواىم.رکنمرچورمیرکندردررمغازهرتنقالت.رسررحوصلورانتخابرمیرقبلرازراینکوربورماشنیربرگردمیروملرمی



 زن

ر«ای.رچورخریدرحسابی»گویدررآمیرزنرمیروقتیربریونرمی

رخواند.رکینسالردررسایورپارکرکردهراسترورپنجرهررارپاینیرداده،رروزنامورمی

ر«خب،رکارىایتانرراهرافتاد؟»گویدررمی

ر«آره.»گویدررمیرزن

ر«عالی.»گویدررمردرمی

ىایرراندازرکنمردرردسترجومرورحواسمررارمجعرمیرکشمرورپاستیلرشرابیرمیردىمروربورزنرشکالتروررویرصندلیرعقبردرازرمیربورکینسالربستنیرمی
ررىایرپارهروربورشود،ریربادرکورازرماشنیرردرمیربورزوزهرکنم،رجیبمرىستندرگوشرمیدرردىاییرکورراهرتورگلومیرنپرد.ربورصدایرجرنگرجرنگرپولرخرر

رشود.رشانرآنرجلورردروربدلرمیرىاییرکوربنیرصحبترورخردهرغیبت

رزند.ریراولرباربازوىایرضربدررشدهرقدمرمیرپلوررویرسیم،ریکرماشنیردیگررىمرجلویردررپارکرشدهراست.رزنیرروقتیربورحیاطرمی

ر«دخترىریرردموندرنیست؟»

ر.«خربرخوبیرنیستبورنظرر»گویدررکینسالرمی

اندررورىیچرکسرخانورنیست.رمهوررفتورشدفوترامروزرتراشمرولیرمایکلررآه،رجان،رشرمندهردردسرربرایترمی»گویدررآیدرورمیرمانرمیردختردوانربورمست
ر«مانرکنیرقربرراربکنیم؟ررورکمکتوانیربیاییرپاینیرم.رمیافتادىیچرراىیرندارمرخربشانرکنمرورگریرر.گردندرداندرکیربرمیرشترورخدارمیبردا

ر

ر«.توامنراینجارتنهایتربگذارم.ربرورحاضررشورکوربرومیرکنمرجایرتورباشدرولیرمنیرفکررمنی»گویدررمهانرروزرهبمرمیرررررررررر

رکنم.رامررارپارمیرورکفشررىایرمچیرورجورابرپوشمرامررارمیرتازهرررومرطبقورباالرورلباسرمیرررررررررر

ر«رکند.راشتباهرمیرسختیجانرآدمرراحتیرنیسترولیربورر.چقدررخوشگلرشدی»گویدررگردمرمیرپاینیربرمیزنروقتیر

خورندروررىایشانررویرطنابرباربادرتکانرمیرىایشانربازراست،ررخترگذرمیرکوردررورپنجرهرىاییرمیررومیرازرمقابلرخانورازرراهرکورپاینیرمی
ىایردروازهرباردتامرقدرتربورمارپارسررکندرورازربنیرمیلورشدهراست.ربریونریکرکلبو،رسگرسیاهربزرگیرپشتشررارقوزرمیرریزیررشنىایشانربورجادهررخروجی

وزدرورآرامروردوبارهررمیرحمکمکند.ردرردتامرطولرراهربادررترسدرورازرکنارمانرفراررمیربینیمرکورازرمارمیرمیرشدهریرگمارکند.ردرراولنیرچهارراهرگوسالورمی
وررگذرندرمیىاررذرتکنارررازر،یوالفجوروررکنندرورىارگندمربرداشترمیرکمباینررىارمزرعوىایربلندباال.ردررردرخترداررورگلبلندررىایررزرمیانرپرچنی،راحمکم

ىایرسوختوروررشانردررصورترىایرچشمسفیدیربینیمرکوررگذارند.رکمیردورترردورمردرسینوربرىنورمیرىایرطوالنیرکاهرازرخودربورجارمیرردیفر،پشترسر
ررومی.رگویدرکجارمیرمیکندروراحوالررورحالرایستدرکوررآید.رزنرمیرشانربورچشمرمیرخاکرگرفتو

ر.«مریضیرورسختیروباالخرهرراحترشد،ربعدرازرآنرمهخبر»



ر«د؟واىخبچیربیشترازراینرآدمرىفتادررارداشت،ر»آنریکیرگفتر

رردرشوند.رىارسوارهرومیرکوررمیراهرىاررىارورجویرپرچنیردىیم.رازرکناررماربوررامهانرادامورمی

ر«ی؟رفترداریعزاربورتارحاال»پرسدررزنرمی

ر«فکررنکنم.»

ر«باشند.رخوردهىایشانرشایدرزیادیرروربعضیررآدمکلیرگومی.ریکرمردرمردهردررتابوترخواىدربودرورربایدربربرایتخب،ربورىررحالر»

ر«باشند؟رخوردهچیر»

ر«مشروب.»گویدررمی

کشند.رروبانرسیاىیربوردررزدهرشدهراست،رولیروقتیرداخلرراندرورسیگاررمیررسیمرمردىایرزیادیربوردیواررکوتاىیرتکیوردادهروقتیربورخانورمی
.رکندرکورازرکینسالرخواسترقربربکندرىمرآذماسترورساندویچردرسترمیاند.رزنیررریراسترکورمشغولرصحبتیىارازرآدمرلربیزرومی،رآشپزخانورپرنورروررمی

ایرکورداخلشردرازرکشیدهراست.ررمردهرىاریکرجعبوربزرگرچوبیربارمردراینیررىایرقرمزرورسفیدرلیمونادرورآجبویرسیاهرىمروردررمیانرمهوربطری
اندرورازررىایشراست،رانگاررکورحنیردعارمردهراست.ربعضیرازرمردىاردوررتابوترنشستوراند،ریکررستورتسبیحربنیرانگشترىایشربورىمرقفلرشدهردست

رشانرکینسالراست.رکنند.ریکیرىایشانراستفادهرمیرخبشیرازرتابوترکوربستوراستربورعنوانرمیزربرایرگیالس

ر.«درازلنگر،ربیاراینجارسیدشرباالخره»گویدررمی

ر«د؟آیراشرخوشترمیرازرمزه»دىدرردنشرهبمرمینشاندمروریکرجرعورازرنوشیررویرپارمی

ر«نو.»

ترشبیورار،روربعدرعاقبتدستربرداریاشرخوشترنیاید.راگررشروعرکنی،رشایدرىیچروقترنتوانیررمزهوقترازرردخترخوب.رسعیرکنرىیچ»خنددررمی
ر«شود.ربقیورمارمی

ورمروربورمردرخردارمرورمیربرمیىایرملکوررکیکررازرقوطیربیسکویتنوشمروررنشینمرورلیمونادرمیرریزد.ررویرپایشرمیرلیمونادرقرمزربرامیردرریکرلیوانرمی
ررىایشربازربشوند.رچشمکورربارامیدراینر،کنمرمردهرنگاهرمی

گویندرچورجسدرزیباییراست،روربورنظرررکنند،رمیرخورندروربورمردرمردهرنگاهرمیرنوشندرورمیرفشارند،رمیرروند،ردسترمیرآیندروربریونرمیرىارتورمیرآدم
زنند،ردررموردررحرفرمیررىارمیزانررطوبترذرت؟ردررموردروضعرىوارورراالنرخوشحالراسترکورازرآنررنجررىارشدهراست،رورچورکسیراوررارآراستو

ر«کنم؟رسنگینیرمی»کنم.ررکنمررویرپایرکینسالرسنگینیرمیریرشریرورانتخاباتربعدی.راحساسرمیرسهمیو

ر«جارکورىستیردبان.رسبکیربچو،رمهنیررسنگینی؟رتورمثلرپ»گویدررمی

رخواىدرکاریربودربکنمریاردختىایردیگریرکوربارىمربازیرکنیم.رامرسرررفتوروردملرمیردىمرولیرحوصلورتکیورمیراشرسینوبوررسرمررا



ر«شود.رداردرمعذبرمی»گویدررشنومرزنرمیرمی

ر«کند؟رچیرداردراذیتشرمی»گویدرریکیردیگررمی

ر«بگذارم.ىمرتنهایشررکوشدرررخواسترنیامیرورمنیرمنیمنردملر.رحقیقتشرخبراینجارجایربچورنیست»گویدررزنرمی

ر«برشرداری.ورتوانیرسررراهربیاییررافتم.رمیرربرمشرخانو.ردارمرراهرمیرمنربارخودمرمیر،ادنارحقربارتوست»

ر«دامنرآخر.رمنی»گویدررزنرمی

ر«خورد.پشترخانوربازیرکنند.رورآنرمردرتاروقتیربچوررویرپایشرنشستورازرآذمارجمرخنواىدربازیرباشدروررتواندربرایشرىمرامرمیربچو»

راشررارنشنیدهربودم.رخندد.رتارحاالرخندهرخامنرکینسالرمی

ر«مانیم.رمارىمرزیادربعدرازرمشارمنیرتواندرپیشربیاید.رمشکلیرمگررمیالبتو،ردمکنو،راگرردردسریربرایترنداردرمیلدرد.رچور»گویدررمی

ر«چوردردسری.»گویدررمیلدردرمی

ىارشروعررگذرمی،رسؤالررسمروربورحمضراینکورازرپیچرمیررودرکوربورسختیرهبشرمیرسرعتیرراهرمیکنیمرورراهرافتیم،رمیلدردربارروقتیرخداحافظیرمی
ىارراند؟رکینسالرهبترپولرداده؟رچقدر؟رزنرشبرکدامراتاقررارهبترداده»شانرجوابردادهرشودربعدیرشلیکرشده:ررشوند.رقبلرازراینکوریکیرمی
شرتارررخوابد؟رفریزررگذاردریارروغنرنباتی؟رسگرپریرکجارمیرىایشرکرهرمیرتیرتسبیح؟رتورکیککنند؟رگفرنوشد؟رمردرچطور؟رخانورورقرزیادربازیرمیرمی

ر«ىایربچورىنوزردررکمدرآویزانرىستند؟رکندریاراجازهرداردرراحترخرجرکند؟رلباسرخرخرهرپرراست؟ربارخنسیرخریدرمی

ر«ىایربچو؟رلباس»دىم،رجزرآخری.رررارراحترمیروجوابرمه

ر«خوابیربایدربدانی.رنگاهرنکردی؟رورمیآره،راگرراتاقرآنرپسربچ»

ر«ىایرنورخریدمی.رورلباسرمدترپوشیدم،رولیرامروزررفتیمرگ رِیرخب،ریکرسریرلباسربودرکورمنردتامراین»

ر«کندرصدرسالتراست.راینربنجلیرکورپوشیدی؟رخدایربزرگ.رکسیرندادرفکررمی»گویدررمی

ر«است.رامربرازندهىارگفتندررمنردوستشردارم.رآن»گومیررمی

ر«پوشیدی.راررىایریکرمردهرلباسرخب.ربورنظرمراینرطورراست،ربورخصوصربعدرازراینکوراینرمهورمدتر؟رخببرازنده»

ر«چی؟»

ر«خنگ.رهبترنگفتند؟رشان.ررکوچکپسررر»

ردامنرچوربگومی.رمنی



دسترکمراینرر.هتویرخمزنرکودآبرورغرقرشدرهشانردنبالرسگرپریررفتوربودپسررگویارررحتماًرخودشانرراربورآبرورآتشرزدندرکوربیاورندت.»گویدررمی
ر«چیزیراسترکورخودشانرگفتند.

ىارماندهرکورخورشیدررتوامنرفکررکنم.رساعترکنمربورچیزیرکورزنرگفترفکررنکنم،رىررچندربورچیزردیگریرىمرمنیردىمرورسعیرمیربورراهررفنترادامورمی
رکند.رمیرطلوعکورداردررررارردورتررماهرخیلیورربینم،رىنوزردرراوجرنمرورخورشیدررارمیکرشود.ربورآمسانرنگاهرمیرغروبرکندرولیرانگاررروزرداردردتامرمی

ر«دل.رگویندرجانرتفنگرراربرداشترورسگرراربردرپاینیرزمنیرولیرنتوانستربکشدش،رامحقرنازکرمی»

ىا،رردررامتدادرجویر.نداروراهرانداختکنندرورخشرخشررشانرحرکترمیرچیزىاییرکوچکیرتویرآیدربورنظررمیرشومیرکورىایرزبررردرمیرزرمیانرپرچنیا
دورتر،رمهانرگوسالورکماکانردررریشانرراریادمربدىد.رکمرىاییرکورمادرمریکرجوریرفرصترکردهربودراسمر،رگیاهندارهشدبابونورورمرمیرخنودیرورنعنارسبزر

خفورشوروربرور»گویدرربورسگرمیرزنکند.رراشرپارسرمیراهرازرمیانردروازهرسیمرکورسگرسیرراهرگمرشده.رکمیربعدربورجاییرمیریرازدیگرررجاییکر
ر«تو.

ىایربلند.ربایدررزیادیربزرگرشدهرورسوسنرمشعلیریىایربتووررداردىایرکجرورکولوربتونیررپوشرکفمقابلردرگاهرررکوکندرررزندگیرمیرایرکلبوررزنردر
کشد.رنوزادیررویرصندلیربلندیرقرارررکنارراجاقرسیگاررمیرررمواظبرسرمرباشمرورجلویرپامیررارنگاهرکنم.رداخلردرىمروربرىمراستروریکرزنرمسن

ر«سرروروضعتررارببنی.»درگویر.رزنرمیزمنیریزدررمییرمیزررلبوکندروریکرمشترخنودرازررگریورمیرر،بیندردارد.رزنررارکورمی

ىاییرکورآمادهررساندویچربود،آمدهرگوید:رکیررنشیندرورازرعزاداریرمیرآوردرورمیرزندریارباربچو.رژاکتشرراردررمیرزنرحرفرمیپریرمطمئنرنیستمرداردربار
،ردستشربستوربودندایرکوررتسبیحرپالستیکیر،درستراصالحرنشدهربودرورحتیرىایرملکو،رجسدیرکورکجرورکولوردررتابوتربودرکیک،ررندشدهربود

ر.آشغالربدخبت

قوزرکردهررورکینسالرشودردروازهربازرمیرکند،رگریمرچورکنمرسگرپارسرمیرمیردامنربنشینمریاربایستم،رگوشرکنمریاربروم.ردررمهنیرحنیرکوردارمرتصمیمرمنی
ر«عصررمهگیرخبری.»گویدررآورد.رمیروبردررتورمیسرشررارازرچارچ

ر«؟بچوررسیدمینمهنیراالنررآمدی.رمارمهنیراالنررسیدمی.راوه،رجان،رزود»رگویدرزنرمی

ر«بلو.»

ر«دمنونرمیلدرد.رلطفرکردیرآوردیشرخانو.»کینسالرچشمرازمربرنداشتوراست.ر

ر«ساکتیراست.یررکاریرنبود.ردختبچو»گویدررزنرمی

ر«تال؟پِررلراوربیشتربود.رحاضریربرمیرخانوزندرکوربایدربزند،رنوریکرکلموربیشت.رکاشرمثرفقطرحرفیررارمی»گویدررمردرمی

ر«؟خوبربود»گویدررمنتظرراست.رمیرروم.رزنرداخلرماشنیرلشربورمسترماشنیرمیدنبا

ر.گومیربودرمی

ر«چیزیرازترپرسید؟»



 وقتی

ر«یکرچیزىایی،رنورخیلی.»

ر«چیرپرسید؟»

ر«زنیریارروغنرنباتی.رىایترکرهرمیرپرسیدردررشریینی»

ر«چیزردیگریرىمرپرسید؟»

ر«پرسیدرفریزررتارخرخرهرپرراستریارنو.ازمر»

ر«آىا.»گویدررکینسالرمی

ر«گفت؟ررىمچیزیر»پرسدررزنرمی

ردامنرچوربگومی.رمنی

ر«چیرگفت؟»

ىایراورراربرایرمراسمرریرپیشرلباسرهبمرگفترمشاریکرپسررکوچکرداشتیدرکوردنبالرسگررفترورافتادردررخمزنرکودآبرورمرد،روراینکورمنرىفتو»
ر«بودم.ردعایریکشنبورپوشیده

ر

رکدامشانرسگرراربوراسمرصدارکنند.رکینسالرآهررمرتاربورحالرندیدمرىیچشوررآید،رورمتوجورمیرمانرمیرقبالرسیمرخانو،رسگربوراسترمیرررررررررررر
شومرمالررکورمتوجورمیرربادگرییآید.ررگویدرىنوزرخوابشرمنیرمیرخانوگرددرر.روقتیربرمیرودرشریربدوشدرمیرکمیرتلوتلورخورانکشدرورررمیررررررررررررررر

رکند.رپسرربودهررارتنمرمی

ر«کنی؟رداریرچورمی»گویدررزنرمی

ر«برمش.رمیرساحلتارکنارر»

ر«،رورحتماًرچراغرراربردار.جانرکینسالرحواسترهبشرباشد»

راند.ردادهدستشرچراغررار،رانگاررکورشداردربرمیرولیربورىررحال«رست؟چراغرىدرریکرچننیرشبیرچورنیازیربور»گویدررمیمردر

شومرکوررمتوجورمیکندررگرید،روقتیراینرکارررارمیریکند.رکینسالردستمررارمرمانررارتارجادهرورامتدادشرروشنرمیرتابدرورراهرماهردرخشانیربررحیاطرمی
بوررنشومردررموردشرخواىدرکینسالردستمرراررىارکندرکورجمرامردلشرمیرستمرراردرردستشرنگرفتوراست،روریکرخبشیباررىمردرپدرمرتاربورحالرحتیریک

ر.گذارمرتفاوتربنیرزندگیمردررخانوروراینجاربرایرخودشرباشدرمیشومروررآرامرمیباالخرهرمان،ررفکررکنم.راحساسرسختیراستروردررحنیرقدمرزدن



کندروررقراررراهربازرمیریوزد،ربرىارشدیدرورخشنرمیررومی.ربادرازرالیردرخترپاینیرمیریپیچیمرورازرشیبرتندررسیمربورراسترمیروقتیربورچهارراهرمی
رسیم.ررردررانتهایشربوردریارمیردانیمرمیرورشودرداردرکوتاهرمیمانررراهرمقابلرکواسترررخوشایندی.رحسردىدرکندرورتابرمیربلندرمیرراىایرخشکررشاخو

شنیرریرحموطوگذرد،ربعدربوریکررمیبیراینکوربورنظرربرسدرر،گذردرماند،رورزمانرمیر،ربعدرساکترمیزندرمیمعنیرربیرىایردررطیرراهرکمیرحرفکینسالر
رسدرخیلیروقتراسترخالیررظرفرزبالورکوربورنظررمیکنند.رپررازرردرالستیکراسترورچالوروریکررشانررارپارکرمیررسیمرکورمردمرماشنیروربازرمی

رنشده.

ر«رسیمرپتال.ردارمیرمی»

شودرورساحلررکردتامرمیخارردررآنامیرکوررایرایستادهربررستیغرسیاىیر.لرزندرشوندرورمیرىارخمرمیرآنرباالرنیررسد.رمیرروتررازرمنربورباالیرتپوجل
رزنند.راند.ردوردستردررتاریکیردورنوررچشمکرمیرندرورتارانگلستانرکشیدهرشدهاردامنرعمیقرىاییرکورمیرورآبر،شودرآغازرمیایررطوالنی

ود.رحنیرشرختمرمیآلودررورکفىایرپررسررورصداررهربورموجپچرآرامردریایرسیاردوم،رجاییرکورپچرکندرورازرتپوربورپاینیرمیرمیررىامیکینسالر
ىایررآوردروربعدرکفشرىامیرراردررمیررسدرورکفشرگردم.رکینسالرمیرزنانربرمیرکنندرجیغردومروروقتیردوبارهرمحلورمیرمیردریاررشانربورطرفرنشینیرعقب

ىایشرورتارجاییرکورآبررگذاردررویرشانوراندازد.رمنررارمیرمانرچنگرمیرىایرزیررپاىایربرىنورزنیمروردریاربورشنرخودشررا.رماردررامتدادرساحلرقدمرمی
د.رآبرچیزىایرزیادیربارخودشرتاراینجارآورده:رنشوررشروعرمیرآنرازرىارگرداندربورخطرامواجرکورتپورزنیم.ربعدربرمرمیررسدربوردریارمیرمیبورزانوىایشر

ر.استرشکستورچفتشطبلرکوردرراصچوبرورجلبکرورکمیردورترریکررىایرتکوىایرپالستیکی،رربطری

کورشناسمرررمیررارکنند.ریکیردریاراسبرپیدارمیردرریىارىارماىیگردانی،ربعضیروقترمیر.استرآزاداسبریکیرامشبربرایرخودشر»گویدررکینسالرمی
ر«.هورکاملرسررحالربودبودهررهبعدرازرجایشربلندرشدر.بودهرهرویرزمنیرماندطورررمهنیایررسبرمدترطوالنیاسبیرازرآبرگرفتورورارریکباررکره

است.ررقلبرخوششانراتفاقرافتاد،رولیرادنارمنظوریرنداشت.راورخیلیرررایرتوریکی.رامشبربآیندرپیشرمیرییبىایرعجراتفاقگاىیر»ردىدرادامورمی
،رباراینرامیدرکورمأیوسشرنکنند،رولیرىررازرگاىیرپیشرکندرىاربرایرمهنیرهبشانراعتمادرمیرخیلیروقتربداندرورقلبرخوشىارراررخواىدرآدمرمهیشوردلشرمی

ر«آید.رمی

ردامنرچطورربایدرجوابربدىم.رمنی

ر«ىارضرررکردندرکورهبتینرفرصتربرایرچیزیرنگفنتررارازردستردادند.رخیلیاینرمهیشوریادترباشد.ر.روقترجمبوررنیستیرچیزیربگوییررىیچ»گفتر

رخندد،ریکرخندهرغریبرورغمگنی.ربعدرمی

دررنیمورتاریکی،رگوشرررآنربوده،ردیدنشرورحسرکردنشرورترسیدنرازجاررمهانرسد:رقدمرزدنرتاردریاییرکورمهیشوررچیزرشبرعجیبربورنظررمیرمهو
کندررشوند،ردررموردرزنشرکوربوردیگرانرآنقدرراعتمادرمیرىاییرکورازراعماقربریونرکشیدهرمیردررموردراسبر–گویدرررمیرامیکردنربوراینرمردرکورچیزىاییرب

ر.شوندرگفتورمنیمنرربرایرحتیرفهمم،رچیزىاییرکورشایدرراشررارمنیرچیزىاییرکورمنرمهور–تاریادربگریدربورکیرنبایدراعتمادرکندر

ایستدرورچراغررارروشنررکشد،رمیرجارکینسالرآىیرمیر.رمهانرومیرشودرکجارمیردیدهرمنیرودروررگردمی،رماهرپشترابررمیروقتیردررامتدادرساحلردارمیربرمی
رکند.رمی



 بعد

ر«چیست؟دیدنردررىاررزنرىنردانیرر.رتورمیشانر،رمهوىارتقریباًرمهیشورحقردارندرآه،رزن»گویدررمی

ر«چی؟»

ر«بورمشامشربرسد.رایرت،رقبلرازراینکورمردرحتیرراحیورارنگاهرکندروربوربکشدرچوردررپیشراسرراهتواندرآخررر.ریکرزنرخوبرمیىارپیشامد»

رارکولرررالبدراینجاىارتورمن»گویدرراندازدرکورردرپاىادیانررارپیدارکندروربرگردمی،رولیرفقطرردرپاىایرمنرباقیرمانده.رمیرنوررچراغرراربورامتدادرساحلرمی
ر«کردهربودی.

ر.امشرفهمیدهوررفهممرکوریکرشوخیربودهرخندم،ربورغریدمکنربودنش،ربعدرمیربورفکرراینکورمنراوررارکولرکردهرباشمرمی

ایستیمرورررمیکنیم.رباالررىارآمدهربودمیررارپیدارمیرازرمیانرتپوبارآنرروکندرورماربورراحتیرراىیرکروشرمیشود،رچراغررارخامروقتیرماهردوبارهرپیدایشرمی
رکنیم.رگردمیروربورآبرنگاهرمیربرمیربندد.رىایرخودشرراروربندىایشررارمیرکندروربعدرکفشرىامیررارپامیرمیرکفش

ر«جاییرکورقبالًرفقطردورتاربود.رنگاهرکن،راالنرسورنوررآذماست،رمهان»

ردرخشد.رشانرمیربنیرثابتزنند،رولیریکیردیگر،ریکرنوررردورنوررىنوزردارندرچشمکرمیررکنم.رآنربوردریارنگاهرمی

ر«اش؟ربینیرمی»گویدررمی

ر«جاست.رم،رآنبینرمی»گومیررمی

رورىستم.ریرارانگاررکوربچور،گریدمرگذاردروردررمیانشانرمیرىایشرراردورمرمیرایراسترکوردستروراینرمهانرحلظو

ر

رىارراردیدهربودم:رشامپویرضدشپشردررررسد.ربیشتریکرشوکراسترتارغافلگریی.رازرپیشرنشانورنامورمیرایرشنبورپنجرازریکرىفتورباران،رررررررر
ىایررىارورجعبورکشرىا،رخطرنویسررویرىمرتلنباررشدند،رروانررمشقرىایرفروشیردفترىایرىدیوردررمغازهىایرلطیف.رریرداروساز،ربرسرمغازهررررررررررر

راند.رىارببینندشان،رچیدهرشدهربریون،رجاییرکورزنر،ىایربازیرىرلینگرىارورچوبرپشتیریرناىاررورکولوىارىارجعبورپرگار.ردررابزارفروشی

اسیم.ربعدرازرآنرشنرکنیم،رحاالرکوردیگررىمررارمیرملوچرمیرشکنیمشرورکمیرملچرزنیم،رمیرمیرمانررارتویرسوپرخورمی،رنانرورسوپرمیرآییمرخانورمی
جلویرخودمررارتوامنررکنم،رولیرمنیرجاردنبالشرمیربینمردارمرمهوراشرنگاهرنکنم.رمیرگریدرحنیرجوشکاریرمرانباررعلوفو،رکینسالرازمرقولرمیرورربارکینسالرمی

رگویدربرومرصندوقررارنگاهرکنم.رشریدوشیرجارورورسابیدهرنشدهرمنیرسالنترگذشتو،رولیرتارعصررکورگاوىاردوشیدهرشدندروربگریم.رازروقتررسیدنرپس
ر«گمامنروقتشراست.»گویدررمیردرشویرىایشرراربارشلنگرمیرلیکورپوتنیدررحا

کندروردستمالشررارانگاررکورپرچمراستررگذارم.رکینسالربورساعترنگاهرمیرگاهردویدنرجلورمیرگریم،رپایرجلومیرراربورعنوانرتکیوروضعیترآمادهرمی
دامنربوراندازهردیروزرسریعرردوم،ردررحالیکورمیردارمرورتاردمرپلورمیرىارراربرمیرکنم،رناموربازرمیپیچم،رصندوقرراررمیتندردوم،ررآورد.ردررامتدادرراهرمیرپاینیرمی

ربرنگشتم.



 حاال

شانررگریدرورورقرىاررارمیرنامو«ر.رعنیربادرىستی.خیستررازراولنیربارتروردورثانیورهبترازردیروز،رباروجودرزمنیررنوزدهرثانیورسریع»گویدررکینسالرمی
رکند.ر،رمکثرمیبورجایرشوخیرکردنردررموردرحمتوایرىررناموبررخالفرمهیشوررزند،رولیرامروزرمی

ر«است؟رمامانازرطرفر»

ر«فکررکنمرباشد.»گویدررمی

ر«بایدربرومرخانو؟»

ر«بوراورورصربرکنیمرخبواندش.ربورادنارنوشتورشده،ربربمیربدىیمرخطابخبر»

کندروررگذاردردرربغلش.راوربازشرمیرزند.رکینسالرناموررارمیرپاىایشررارباالرگذاشتوروریکرکتابرالگوىایربافتنیرورقرمیررومیرداخلراتاق.رزنرمی
رخواندش.رداردروردوبارهرمیرگذاردشرپاینی،ربعدربرشرمیرخواندش.ریکرورقرکوچکراسترکورىرردورطرفشرنوشتورشدهراست.رمیرمی

شود.رمادرترازرمارخواستورکورآخررىفتوربربدیترآذمارکوربتواندرحاضرترررکیلو.رورمدرسوردوشنبورشروعرمیررخب،ریکربرادررتازهرداری،رچهار»گویدررمی
ر«کند.

ر«پسربایدربرگردم؟»

ر«دانستیرباالخرهربایدربرگردی؟رآره،رمگررازرقبلرمنی»گویدررمی

ردىم.رسررتکانرمییرتأییدرربورنشانو

ر.«دبانیرتقلبیرشدربارماردورتارپریرتارقیامترکورمنی»

رکند.رکنمرکینسالراتاقررارترکرمیرکنمرگریورنکنم.ربیشترازراینکوربشنوم،رحسرمیرکنم،رسعیرمیرجارایستادمروربورآتشرنگاهرمیرمهان

ر«خودتررارناراحترنکن،ربیاراینجا.»گویدررزنرمی

شانررشوندرورمنرفقطربوریکیرىاردررىمرحمورمیریرطرحرپرسدرکدامشانرراردوستردارم،رولیرمهوردىمرورازمرمیرىایرپولیورىایربافتنیررارنشامنرمیرطرح
رآید.رکنم،ریکرآبی،رکوربورنظررآسانرمیراشارهرمی

ر«کلرکتابررارانتخابرکردی.ربایدرمهنیرىفتورشروعرکنم،روگرنوروقتیردتامربشودرتویربرایشرزیادیربزرگرشدی.طرحررترینررخب،رتورسخت»گویدررمی

ر

رىا،رر،ربورتپومنناکىایررکنم،ربوردرخترمروربورمزارعرخیسرنگاهرمیشوررخواىدربروم.رزودترربیداررمیریتقریباًردملرمدامنربایدربروم،ررکورمیررررررررررر
ریرراردتامرکندرولیردررواقعرىیچرکارماندروریکرکارىاییرمیرروزرمهنیراطرافرمیردتامکوربورنظررسبزتررازروقتیرىستندرکورآمدم.رکینسالررررررررررررررر

یرطوالنیرىوایرخوبررگویدردررآنربازهرشررارپیدارکند.رمیاریتواندرآچارقفلرسیمرجوشرنداردرورمنیندارد،ردیسکربرایرسنگربرشرریدگوررکند.رمیرمنی
رآنقدررکاررکردهرکورکاررکمیربرایراذمامردادنرمانده.



ىایرالستیکیررازرپستانمهیشوردهرکردهرکورارارآمرشانشریررجایگزینِرر،اند.رکینسالربارآبرگرمرکنیمرکورکمیرپیشرغذاردادهرشدهرىارراردتاشارمیرگوسالو
رآیند.راندربورنظررراضیرمیرملردادهریرکاهرمکند.ردررحالیکوررویریکربسترتازهرمی

ر«توانیدرمنررارامروزرعصرربرگردانید؟رمی»

ر«امروزرعصر؟»گویدررکینسالرمی

ردىم.رسررتکانرمی

ر«گردامنرپتال.رمی.رىرروقترخواستیربرتربرایرمنرخوبراستىررعصریر»گویدررمی

کورباالیرحیاطرآویزانراسترورسگرخیسیرکوربریونردروازهرنگهبانیررریکنم.رمثلرىررروزردیگریراست،ربارآمسانرخاکستیریکدستربورروزرنگاهرمی
ردىد.رمی

رام.رگذردرکورانگاررواقعاًررفتورورازرکنارمرطوریرمی«رآرهر...پسرهبتراسترزودتررشریربدوشم...»گویدررمی

ر«م.ایربرایشرندارررنرىیچروقتراستفادهداریربرایرخودت،رمررنگوراررقددییرکیفتوانیراینرررمی»گویدرردىد.رمیرایرهبمرمیرچرمیرقهوهرزنریکرکیف

ر،«سوربزرحاضرجواب»یرپیدارکردمی:ررِربردررگ ریروِرردوزکرکوردررقفسورمغازهرکفشسریررىایررگذارمی،رمهراهرکتابرکنیمرورداخلشرمیرىامیررارتارمیرلباس
امرراربارکلماترنوشتورشدهرتطبیقررحافظوریکلماترتورررتوامنرگویدرورمیردامنرىررخطرچورمیرمنرمی«رسفیدربرفیرورقرمزرسرخی.»ر،«جوجوراردکرزشت»

آورمرىررکدامررکنیمرمنربوریادرمیریرصورمت،روربرسیرکوربرامیرخریدهربود.روقتیردارمیراینرچیزىاررارمجعرمیردىدرورحولوربدىم.رهبمریکرقالبرصابونرزردرمی
 درخشید.ررارازرکجارگرفتیم،رچیرگفتیم،رروزىاییرکورگذراندمی،رورچطوررآفتاب،ربیشتراوقاترمی

ادنا،رجانرخانور»گویدررىاراست.رمضطربرمیرترسمرنگاهرکنمرورببینمرپدرمراست.رولیریکیرازرمهسایورشود.رمیرمهانرموقعرماشینیرواردرحیاطرمی
ر«است؟

ر.«هرباشددتامرشدروشد،ربایدرتاراالندرداردرشریرمی»رگویدرزنرمی

کنند،رورچندردقیقوربعدرکینسالرسرشررارازرچهارچوبردررداخلررلینگونرسنگینیرمیىایروِررکند،رپاىایشردررپوتنیردوانرردرمیرمردرحیاطرراردوان
ر«کارىایرسالنرراردتامرکنی؟رگلورراربریونربردم.توانیربرویرورررمیجورفورچونربرایربریونرکشیدنریکرگوسالوربورکمکرنیازردارد.ر»گویدررآوردرورمیرمی

ر«حتماً.»گویدررزنرمی

ر«گردم.ربورحمضراینکورکارمردتامرشدربرمی»

ر«گردی.رکوربرمیالبتورر»



 نو

رتویرسمرکوربیشترردامنربایدربرومرکمکشربکنمریارنو،راماربوراینرنتیجورمیرگذرد.رمنیرمیرزرحیاطکنمرکورارمیریشدتاشاپوشدروررشررارمیکاپشنزنرر
توامنربرومرازررشود.رمیرشومربورنوریرآبکیرکورازرسطلرفلزیرتویرآشپزخانورمنعکسرمیرنشینمرورخریهرمیرصندلیرراحتیرمیررویدسترورپارخواىمربود.ر

ردىم.رتواندرآخرینرکاریرباشدرکوراذمامرمیرمیاینراشرآبربیاورم.ررچاهربرایرچای

گذرم،ررىارکورمیربستورپیدارکنم.رازرپلکانررویرنردهرتوامنرچشمرگذرم.رراهرراربلدم،رچاهررارمیرمیدارمرورازرمزرعوررپوشم،رسطلرراربرمیرپسرررارمیربادگری
ىارررسمرورازرپلوریرکوچکرآىنیرمیرجاىارلیز.ربورزمحترتاردروازهررآلودراستروربعضیرراهراالنرگلر.یستنررفتیمرعصرراهربورنظرمراصالًرشبیورراىیرکوراولنیر

یرربینمرکوربورلبوریراولرسطحرآبررارمیریرپنجمرایستادهربودم،رولیراالنرازرپلورطحرآبرخیلیرباالترراست.راولنیرعصرررویرپلوروم.راینراواخررسرپاینیرمی
کنمرسطلرردىد،رولیروقتیردستمرراردرازرمیرطوررکورزنراذمامرمیرگذارمرشناورربشودروربعدرغرق،رمهانرشوم،رمیررسد.ربارسطلرخمرمیرامرمیریرزیررپاییرپلو

رکشد.رآیدرورمنرراربورداخلرمیردارمریکردسترمثلردسترخودمرازرآبربریونرمیراربرر

رزنرنگاىیررگردم،رازرچاهربرمیرتارمغزراستخوانرخیسشوم.روقتیررمیرداندهشنبوربورخانوربرگرررورعصرربعدی،ریکآنرروزرعصرریارفردایش،ربلکررررر
رکند.رآمادهرمیردوبارهورختتمررارربردردرورتویرخانورمیکنربلندمرمیر،زندراندازدرورسررجایشرخشکشرمیرهبمرمیرررررررر

رآوردرورآسپریین.رىایرگرمربارلیمورورمیخکرورعسلرمیربرامیرنوشیدنیداردروررامرمیریرباالرنگورفردارصبحراحساسرتبرندارم،رولیرطبقو

ر«فقطرسرمارخورده.»گویدررشنومرکیسنالرمیرمی

ر«پیشربیاید،توانستررکنمرچیرمیروقتیرفکررمی»

ر«اینررارىزاررباررگفتی.»

ر«ولی...»

ر«چیزیرپیشرنیامد،ردخترحالشرخوبراستروردتام.»

کمیرررشانررارىررباررىایرآخررىررکدامرقاتفاورردىمرىامیرسررمیرکنمرورنگاىمرراررویرکتابرکشم،ربوربارانرگوشرمیرجارباربطریرآبرگرمردرازرمیرمهان
ردىم.رتغیریرمی

یمرورشویرخورمیروردسترورصوردتانررارمیرىایرعصر،رشامرمیربندمی.رنزدیکرچیزررارمیرختتربریونربیامیرورمثلرباررقبلردوبارهرمهوریکشنبوراجازهردارمراز
جایرحیاطرخشکررجارورآنر،روراینکندر،روردررباریکورنورىایربلندرورخنکراینرپارورآنرپارمیآمدهپوشیم.رخورشیدربریونررمانررارمیرىایرخوبرلباس

ىایرباریکرکارنوروشیِلالگربورراهررگذرمیروردررامتدادرراهررِیرمیرومیرورازرگ ررورازرجادهرپاینیرمیرشومیرمیازرآنیرکوردملرخبواىدرسواررماشنیررزودترراست.
ردىیم.رادامورمی

ر«ازردسترداد.راررمانیرقرمزررگوسالورورق،رازیسررببابارجاربودرکوراین»گومیررمی

ر«عجبرقمارربزرگی!»گویدررزنرمی

ر«باختربزرگیربودربرایش.»گویدررمیرکینسال



بنددشانروربسیاررآرامربورمسترخانوررشودرکوربازشانربکند،ربعدرپشترسرمانرمیررسیمردروازهربستوراسترورکینسالرپیادهرمیریرمارمیروقتیربورجاده
تواندرباشدروراورىمررایرندارمرچورمیرواقعاًرىیچرایدهبایدرهبمربگویدریارنو،رولیرمنررارتصمیمربگریدرکورچیزیرردکنرسعیرمیکنمرزنرداردررراند.رحسرمیرمی

یرربینمرکوربچوردوند.رمادرررارازرتویرپنجرهرمیرکند،رورخواىرىامیربریونرمیرکند،رسگرپارسرمیردىد.رماشنیرجلویرخانورتوقفرمیرمنیرهبمرىیچرسرخنی
رماقبلرآخرشرراردررآغوشرگرفتو.

بزرگر»گویدررکندرورمیرباربرادررکوچکمرایستادهرورنگاىمرمیرمامانایرکثیفرفرشرکرده.رداخلرخانو،رمرطوبرورسردراست.رکفرخانوررارردپاى
ر«شدی.

ر«بلو.»گومیررمی

ر.«عجب؟ر"بلو"»گویدررورمیکندررابرویشرراربلندرمی

رارازرسطلرزیررمیزرورکتیرر–اگررتوانستندرجاییربرایرنشسنترپیدارکنندرر–کندربنشینندررشانرمیرگویدروردعوترورزنرعصرربورخریرمیرربورکینسال
شوند،ریکرورقرنانرربریونرآوردهرمیررىارازرگنجورنشینیم.رماگرکنیمرورمیرجارمیرىایررویرصندلیرزیررپنجرهررارجابوربازیرماراسبابرکند.رآشپزخانورپررمی

رشوند.رشود،رکرهرورمرباربریونرگذاشتورمیربریدهرمی

ر.«اشرِمریرحتماًربدىمندازرکوری،ریادمرباوه،ربرایتانرمربارآوردم»گویدررزنرمی

ر«اینررارازرریواسیرکورخودترفرستادیردرسترکردم.رآخرشراست.»گویدررمیرمامان

ر«آوردمرولیربورفکرمرنرسید.ربایدربیشترمی»گویدررزنرمی

ر«خانوادهرکجاست؟ریرعضورتازه»پرسدررکینسالرمی

ر«شنوید.ردرراتاقرباالییراست،ربورزودیرسررورصدایشررارمی»

ر«ابد؟خورردررطولرشبرمی»

ر«توانندرونگربزنند.رىارىررساعتیرمیرشود.ربچورىررازرگاىیربیداررمی»گویدررمیرمامان

زنند.ربورنظرررىایرکفشمردسترمیرآیندروربورلباسمرورسگگرشانرىستم،رجلورمیریربریتانیاییرکنندرکورانگارردخترعمورخواىرىامیرطوریرهبمرنگاهرمی
شود،رمامانربرادرمررازرباالرکورصدایرگریوربلندرمیرنوشیم.رخورمیرورچایرمیرنشینیمرورنانرمیربگویند.رسررمیزرمیآیندرورالغرتررورچیزیرندارندررمتفاوترمی

رسد،ررکند.رازرآخریربورنظرربزرگترمیرىایرگرهرکردهرگریورمیررودرطبقورباالربچورراربیاورد.ربچورصورتیراستروربارمشتردىدرورمیرراربورخامنرکینسالرمی
رتر.رقوی

ر«یرخوشگلی.رخدارحفظشرکند.رچوربچو»گویدررمیکینسالر

دىدرورباعثرراینرکارررارجلویرآقایرکینسالراذمامرمیرآورد.راشرراربرایرشریردادنربریونرمیرنشیندرورسینورریزدرورمیرچایرمیردوبارهمامانرباریکردستر
ر.اندازدربیند،رنگاىیرطوالنیرورعمیقرهبمرمیرشودرسرخرشوم.رمامانرسرخرشدمنررارکورمیرمی



ر«خربیرنیست؟ردانازر»

ر.«ستابریونرآنرکورحاالرىررجاررزودترررفتربریون،ر»گویدررنرمیماما

حرفردیگریررشود.رماشنیرازربریونرشنیدهرمیدىند.رکمیربعدرصدایریکررىایرکوچکرصحبترکورمعذبربورىمرپاسرمیرزنند،رگلولورکمیرگپرمی
راندازد.رمیرکمدکالىشرراررویررررشودرورتارپدررپیدایشرمیرشودرزدهرمنی

ر«عصررخبری.»گویدررمی

ر«ن.داسالمر»گویدررکینسالرمی

ر«مان؟رباالخرهربرگشتیرپیشىایتررارکردیروررگذرانیرخوش.رییجاراینکوررتورىم»گویدررمیروربورمنر

رگومیربلو.رمی

ر«دردسرربرایتانرنتاشید؟»

ر«بود.ردخترعنیرماهدردسر؟ربورىیچرعنوان.ر»گویدررکینسالرمی

ر«کند.رکوراینرطور.رخبراینرخیالرآدمررارراحترمی»گویدررنشیندرمیرمیباباردررحالیکور

ر«خواىیربنشینیرورشامتررارخبوری.رالبدرمی»گویدررخامنرکینسالرمی

ر«یکرشامرمایعیرخوردم.بودمربریجرروقتیرپارکر»گویدرربابارمی

رکنم.رآوردمروردماغمرراردتیزرمیرکنمرورازرجیبمردستمالردررمیرعطسورمی

ر«ای؟رسرمارخورده»گویدررمیمامانر

ر«نو.»گومیرربارصدایرگرفتورمی

ر«خنوردی؟»

ر«نشده.رىیچرچی»

ر«منظورترچیو؟»

ر«سرمارخنوردم.»گومیررمی

راندازد.ر،روردوبارهرنگاهرعمیقیرهبمرمی«صحیح»گویدررمی

ر«خوابربود.ریکرسرمایرخمتصریرخوردهربود.رچندرروزراخریردررختت»گویدررکینسالرمی



ر.«آیدرپیشرمیبتو،رنبایدربزرگشرکرد،رال»گویدرربابارمی

ر«ن.دا»گویدرربارصدایرآىنینیرمیرمامان

ررسد.رخامنرکینسالرمعذبربورنظررمی

ر«مانرطوالنیراست.رفکررکنمروقتشرباشدرراهربیافتیم.رراهربرگشت»گویدررکینسالرمی

ر«ایراست؟رحاالرچورعجلو»گویدررمامانرمی

ر«دىندریکردقیقوراستاحترکنی.رفرصترمنیهبتر.رگاوىار،رمهانرچیزىایرمهیشگیِمریایرنیستررىیچرعجلو»

دوبارهررخورد.ریرشریخوارهرسررمیرگریدرورنگاىشربوربچوردىد.پدرمربچوررارمیرگریدروربورپدرمرمیرشودروربرادررکوچکمررارازرزنشرمیربلندرمیکینسالر
رکنم.رکنمروردماغمررارپاکرمیرعطسورمی

ر«اواخرشرنیست؟مگرروربعداًردوبارهرنگرید.رتازهرردنگرفتورباشچیزیرنیسترکورقبالًر»گویدررمامانرمی

ر«حاضری؟»گویدررکینسالرمی

روم.رخامنرکینسالرجعبورمقواییرررشانرمیرکنند.ربارمادرمرکوربچوررارىنوزردررآغوششرداردرتاردمرماشنیرمهراهرشودرورخداحافظیرمیرخامنرکینسالربلندرمی
گویدررکشد.رمیرزمینیرازرصندوقرعقبربریونرمیریربیسترورپنجرکیلوییرسیبرآورد.رکینسالریکرکیسوردررمیىایرمربارتویشرداردررارازرماشنیررکورشیشو

ر.«ِمریىستندربرایرخودشانررشاىکاریزمینیرفلوریرىستند.ررسیب»

رگویدرلطفرداشتندرکورمنررارنگورداشتند.رکنندرورمیرمادرمرازشانرتشکررمی

ر«وقترکورخواستید.رربودروربازرىمرخواىدربود،رىررمانردختررویرچشمقدمر»گویدررزنرمی

یربعدرررخواىدردفعورىارباشد.ردملرمیرسرترتویرکتاب»گویدررگرددروربورمنرمیربرمی.«رِمریاینردختربرایتربایدرمایورمباىاترباشدر»گویدررکینسالرمی
بندندررشوندروردرررارمیرکنمرکورسواررماشنیرمیردتاشایشانرمیکند.رربوسدمرورزنربغلمرمیرمی«رىایرطالییرباشد.رآمیررویردفتچورمشقترپررستارهرکورمی

رزندرکورراهربیافتد.رنیردوررمیکنم.رماشرباشرمیرورازراستارترماشنیراحساسرآماده

ر«باالخرهرچیرشدهربود؟»پرسدررمامان،راالنرکورماشنیررفتو،رمی

ر«ىیچرچیز.»گومیررمی

ر«بگورچیرشدهربود.»

سترکورالزمرکوربدامنرآنرچورکوررخرداد،رچیزیزمنرولیربورحدرکافیریادرگرفتم،ربورحدرکافیربزرگرشدمررردارمربارمادرمرحرفرمی«رىیچرچیزرنشدهربود.»
رچیزرنگومی.رکورىیچبرامیرراستررهبتینرفرصتوقترازشرحرفربزمن.رریسترىیچن



ردىم.رحتیرکارراذمامشرمیرررکنمرکورهبترازرمهورشودرورآنروقترمنرکاریررارمیربازرمیروازهکندروردرررىایرجادهرترمزرمیرشنومرکورماشنیررویرشنرمی
زند.ردارمربارخودمرباررىامیرمیرامرنیستروربورجایشردرردسترانگارردررسینورموم.رقلبدرشومروربورمسترجادهرمیرکندهرمیررالزمرنیسترهبشرفکررکنم.رازرجا

گذرند:رپسرررویرکاغذردیواری،ررگذرد.رتصویرىایرخمتلفیرازرجلویرچشممرمیردرردرومنرمیىستمرکوربرمش،رانگاررکورقاصدرآنرچورردتامرسرعترمی
توامنررکنم،ربوراکنونروربورفرداییرکورمنیرشده،رنوررسومررویرآب.ربورتابستامنرفکررمیریرگمرلوایرکورسطلرمنرراربورزیررکشید،رگوسارىا،رحلظورانگوررفرنگی
رباورشرکنم.

اندازد.رنگاىشرروربورپاینیرررارجایشرمیرچفتبنددرورربینمرکوردروازهررارمیرکنمرنگاهرکنم،راوررارمیرایرکورجرأترمنیرشوم،ربورنقطوربورپیچرکورنزدیکرمی
ىایروسطرراه.رر،ررویرنواررعلفشوندرتیزرکوبیدهرمیىایررپاىامیررویرشندىد.ررکند،ربورکاریرکوراذمامرمیرىایشرنگاهرمیربوردستررسدراستروربورنظررمی

ربورسمردروازهربازراستروررزند.روقتیرهبشرمیربیندم،رخشکشرمیربرند.ربورحمضراینکورمیراالنرفقطربرامیریکرچیزرمهمراست،رورپاىامیرمنرراربورآذمارمی
نفسمررا،ربعدرآرامرشدنررکنم،ربازدمرضربانرقلبمررارحسرمیکند.رر،رحمکمربغلمرمیریرطوالنیشوم.ربرایرمدترشومروربورآغوششربلندرمیرکوبیدهرمیرربدنراو

زد.رریرىایربزرگرورتپلربارانرمیرگذردروررودیانرقطرهرىارمیرازربنیردرختریرسد،ربادرتندرىامیررا.ریکرحلظو،رکورخیلیربعدربورنظررمیرقلبرورنفس
ىامیرراررچشمباالخرهرشنوم.روقتیررشوند،ربویرصابونررارازرگردنشرمیرىایرخوبشرردرمیرکنم،رگرمایشرکورازرلباسرحسرمیاوررارىامیربستوراستروررچشم

جوریرخودمرراردستیرقدمرزدنشرراردرردستردارد.ررآید،رچوبراستواررپیشرمیحمکمروربینمرکوررکنم،رپدرمررارمیراشرنگاهرمیرکنمرورازررویرشانوربازرمی
آید،رانگاررکورنورررودرورمیررسدربنیرگریورکردنرورىقرىقرکردنرمیرکنم،رکوربورنظررمیرشوم،روربورزنرگوشرمیرچسباندمرکورانگارراگرررىارکنمرغرقرمی

یرکینسالرخریهرر،رازررویرشانومانندروربورراهرىامیرراربازرنگوردارم،رولیربازرمیرکند.رجرأترندارمرچشمرفقطربرایریکرنفر،ربلکوربرایردورنفررگریورمی
رومروربورزنرکورآنرقدررخوبرمواظبمربودربخواىدرکورازرآغوشرپاینیرر.راگررخبشیرازروجودمرازرتوردلرمیبینمرمیرتواندرببیندرکوراورمنیچورکوررنآرشومرورمی

ردارد.ررمیچنگرانداختوردررآغوشرکینسالرنگهمرر،تررخنواىمرگفت،رچیزیرعمیقچیزیروقترروقت،رىیچربگومیرکورىیچ

ر«بابا.»دىمررمیرشمدامرىشدارر«ربابا،»مرکنرمیرصدایشمدامر

ر

“Foster” by Claire Keegan, published in the New Yorker, February 2010 
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