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برای شانون، 
که د را باور داشت، قب از این که من 
باورش داشته باشم، 
و امیدش به این کتاب را زنده نگه داشت، 
وقتی که من نمی توانستم.
س.ب

برای تمام همراهی ها، تقدیم به
میدیا، شادی، بهمن، بهرام، سمیرا، فرناز، 
. علی، زهرا، مروا، عرفان، حامد و نیای
ن. ع

»داستان د یادآور این است که حتی در برابر سخت ترین مشکالت 
شیم.« وشایند و ماندگار دوستی را ب می توانیم شیرینی 

رسن1 کربی 
نویسنده ی کتاب برنده ی نشان افتخار نیوبری2، هتی زیر آسمان پهناور3

1- Kirby Larson
2- Newbery Honor
3- Hattie Big Sky
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فصل اول

ره مستقیم به دا اتاقم می تابد  شب های تابستان، نور ماه از میان پن
ان و شـعاع های نقره ای سرتاسـر  و روشـنایی اش را بـه شـک نوارهـای پی

سق می پاشد. 
روی تخت دراز کشـیدم. مالفه ی رویم به اندازه ی یک پتوی پشـمی، گرم 
و سـنگین بـود. بـه صدای غرش پنکه هـای دیواری گوش می کـردم که انگار 
وابم نگه دارند. چند سـاعت پی به  تالشـی نمی کردند گرما را بیرون اتا 
وابید؛ آن قدر گرم  تختخواب رفته بودم، اما هوا آن قدر گرم بود که نمی شـد 
بود که فق می شد آن جا دراز کشید و حرکت نور ماه را تماشا کرد که از این 
ید؛ م بادی  یال می چر طر به آن طر سق می رفت. در سرم فکر و 
 ، لی مـی وزد. در طـر دیگر اتا کـه درسـت پیـ از شـروع توفان روی 

روپ می کرد.  مایلی1 کوچولو توی گهواره اش 
فق یک نوزاد می تواند در شبی به این گرمی بخوابد. 

یره ای از عددها پشت پلک های بسته ام  اشتم زن چشم هایم را بستم و گ
ظاهر شوند. تا جایی که می توانستم، عددها را ضرب در دو می کردم؛ بابا این 
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له  ی  واب رفتن. مس ترفند را یادم داده بود و روش مورد عالقه ام بود برای به 
هنم را متمرکز نگه دارد و هم  ریاضی ای که هم آن قدر جالب باشد که بتواند 
بـه  اندازه ای سـخت نباشـد که وقتی چشـم هایم گرم شـد، نتوانـم آرام آرام به 

واب بروم. یک، دو، چهار، هشت، شانزده، سی و دو، شصت و چهار.
یره را تا هزار و بیست و چهار ضرب در دو می شه دو هزار و چه  تمام زن
واب رفتن  ـره از تالش برای به  ـوب پی رفتم، تا این که با و هشـت، 
دسـت کشـیدم و پاهایم را از لبه ی تخت آویزان کردم. توی آن گرما، موکت 
ه هایم را آرام کرد. ساعت روی پاتختی03 :12 را نشان می داد.  نک کمی پن
شـتم؛ این طور کسـی  وابم بیرون رفتم و از راهرو گ ـه ی پـا از اتا  روی پن

اطرش بهم غر نمی زد.  متوجه نمی شد که بیدارم و به 
ولی جز من یک نفر دیگر هم بیدار بود. 

ـال باز مانده بود و پوسـت  انه نشسـته بود. در یخ مامـان سـر میز آشـپز
ر  یب و سبزرن به ن ال می تابید، ع رن پریده ی مامان زیر نوری که از یخ
می رسـید. یک بشـقاب پر از برش های هندوانه جلوی او روی میز بود و او هم 
داشـت با همان حالت نگاهی که من موق امتحان سـر کالس انگلیسـی دارم، 
بـه هندوانه هـا نـگاه می کرد. با نو یـک چاقو تخمه های سـیاه را، یکی یکی و 
ر نمی رسـید به  بـا ضربـه ای ناگهانـی، از هر برش به بیرون پرتاب می کرد. به ن
ی پیشانی اش  فرود آن ها روی میز یا زمین اهمیتی بدهد. یکی از تخمه ها با
ی ابروهای درهم کشـیده و  چسـبیده بود و مانند حشـره ای کوچک درسـت با

در حال تمرکزش آویزان بود.
ال در آن  انه ی ساکت که فق سروصدای یخ « صدایم در آشپز »مامان

به گوش می رسید آرام بود و کمی لرزان. 
ورده، توی بشقاب بود. بابای من شیرین ترین  یکی از هندوانه های بابا برش 
هندوانه هـا را در تمام کارولینای شـمالی1 پـرورش می دهد. چیزهای دیگری 

؛ یکی از ایالت های جنوبی آمریکا orth Carolina -1
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ال گندم و بادام زمینی تـوی زمین های بزرگ و کدو و انواع  هـم مـی کارد، م
. اما من هندوانه را از همه بیشتر دوست دارم.  توت توی زمین های کوچک
یه است  گاز زدن به آن برش های قرمز به رن یاقوت م مزه کردن ماه ژو

نک به زبان آدم م لبریز شدن از سرما.  ورد آب  و ح بر
من دوسـت دارم قاشـقی بردارم و تکه های دایره ای آن قدر بزرگی از توی 
هندوانه دربیاورم که به سختی توی دهانم جا شوند، اما مامان همیشه دنبالم 
اسـت تـا آن هـا را به شـک هرم هـای کوچک و مرتـب برش بزنـد. می گوید: 
ت ببرن« و با عصبانیت به حفره هایی نگاه  »برای این که همه بتونن ازشون ل
اشـته. هر بار که این کار را می کند،  می کند که قاشـقم توی هندوانه به جا گ
می دانـم دارد بـه تمـام میکروب هایـی فکر می کند که از قاشـ دهنی  من به 

هندوانه سرایت می کند. 
امـا هـر کاری کـه مامان داشـت با برش هـای هندوانه ی توی آن بشـقاب 

رج دادن سر چندتا میکروب بود.  یلی بدتر از وسواس به  می کرد، 
وردنی دنیاست. اگر حسابی  می شود گفت برای من هندوانه محبوب ترین 
گرسـنه باشـم، می توانم تنهایی تقریبا یک دانه درسته اش را کام بخورم. بابا 
تری که هنوز دوازده سـال نشـده و  می گویـد توانایـی ام در این کار برای د
ه  یلی قاب تحسین است.اما آن لح قدش هم به یک متر و نیم نمی رسد، 
اح بوده.  ح می کردم مزه ی تمام هندوانه هایی که به یاد دارم ترش و افت

» گلویم را صا کردم. برای دومین بار و این بار بلندتر گفتم: »مامان
ن باید تو تختخوابت باشی.« مامان گفت: »د 1! ا

ـه ی پاهایـم را روی کفپـوش  واسـتم یه کـم آب بخـورم.« پن »فقـ می 
انه تکان تـکان دادم. یـک جای کفپوش چسـبنا بـود؛ همان جایی  آشـپز
ته بود، زمین  وابیـدن راه اندا الی کـه برای  کـه مایلـی لیوان را سـر جن

وب تمیزش نکردیم.  ت و  اندا

1- ella
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ت.  واب در میان بود، مایلی حسابی بلوا راه می اندا وقتی موضوع 
» وای تو هم بخوابی »چی کار داری می کنی، مامان نمی 

»نه.«
انه و سـعی می کردم پاهایـم را از تخمه هایی  ره رفتـم توی آشـپز ره 
که سرتاسـر ک زمین ریخته بودند، دور نگه دارم. دسـتم را دراز کردم تا 
ال باز و پـار مخصوص و  لیـوان تمیـزی از تـوی کابینـت بردارم. بـه یخ
هز به دستگاه تصفیه کننده ی آب بود، توجهی  بدون میکروب مامان، که م
واستم بدانم  نکردم. رفتم سرا شیر ظرفشویی و لیوانم را پر کردم. نمی 
یلی وقت  ـ همان دوران بـد  مامـان چـه کار می کنـد. دوبـاره همه چیز م
واستم حتی یک نکته ی دیگر درباره اش بدانم. برای  پی بود و من نمی 
همیـن تنهـا حرفـی کـه زدم این بود: »می دونـی یه تخمه هندونه چسـبیده 

» ی چشمت با
انگشـت مامان به سـمت پیشـانی اش با رفت، تخمه را برداشـت و آن را 
ت روی میز، انگار ممکن بود تخمه گازش بگیرد. »من از  یلی سـری اندا
وام از این ها بخوری،  وشم نمی آد، یه عالمه ازشون این جاست. نمی  این ها 
وام تو شـکمتون برن این ور و اون ور  ب به مایلی هم از این ها نده. نمی 

تون کنن.« و مری
لیوان آب هنوز به دهانم نرسـیده بود که دسـتم بی حرکت ماند. همین طور 
بـه مامـان نـگاه کـردم. اول از تـه دل آرزو کـردم کاش اصـال از تخـت بیرون 
واب بودم،  واب است، من هم  نیامده بودم! آرزو کردم کاش حا که وقت 

آن وقت این جا نبودم تا مامان را ببینم که این کارها را می کند. 
ی وقت ها  اشتم. بع تمام آب را سر کشیدم و لیوان را توی ظرفشویی گ
ارم روی پیشـخان که آن وقت بتوانم باز  دوسـت داشـتم لیوان های آبم را بگ
وردن آن ها را  بور نباشم بین هر دو بار آب  هم توی همان ها آب بخورم و م
بشویم. اما هر بار این کار را می کردم، مامان شروع می کرد به غرغر کردن در 
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مورد تمام میکروب هایی که از دهانم آن جا باقی مانده اند. هی وقت نفهمیدم 
ـال میکروب های  واهد افتاد. این طـور نبود که م فکـر می کـرده چه اتفاقـی 
دهانـم بخواهنـد از کناره هـای لیوان بخزند پایین و بروند روی پیشـخان، اما 

نم دوست نداشت لیوان ها را آن جا ول کنم.  م م
گفتم: »گوش کن!« نف عمیقی کشیدم و وانمود کردم به جای مامان دارم 
واست برگردم توی  با مایلی صحبت می کنم. بیشتر از هر چیزی فق دلم می 
تختم و چشم هایم را ببندم و وانمود کنم اصال این جا نیامده ام، اما می دانستم 
وره به جانم می افتد. مامان  یه از درون م  اگر این کار را بکنم، باز هم این ق
وام بهت  ب بعدش می  ال رو ببندم،  وام در یخ بهم احتیاج داشت. »می 
کمک کنم این هندونه رو جم وجور کنی. فکر می کنم باید بری بخوابی، وگرنه 

سته ای. می دونم که این رو دوست نداری.« برای فردا توی کلیسا 
سته  چیزی که مامان واقعا دوسـت نداشـت این بود که من توی کلیسا 
سـته باشد،  ودش توی کلیسـا  باشـم، اما این را هم دوسـت نداشـت که 

 . ی سبز بدجن چون می گفت این طوری می شود شک یک مامان هیو
ال  « طوری سـ م کرد. »چـرا هنوز بیداری، د معلـوم اسـت کـه مامان ا
کـرد انگارنه انـگار همین یک دقیقه پی جوابـ را داده ام. »باید تو تختت 

باشی عزیزم.«
» ن می رم. تو هم می ری سر جات آه کشیدم. »می دونم، ا

نگاه سـری برگشـت روی بشـقاب هندوانـه و انگشـت های دوباره با 
ی  ورد می کردند و ردهای کوچک  ول شـدند. دانه ها به میز بر چاقو مشـ
. مامان گفت: »نه!« و من  ، ت ، ت ، ت ، ت اشـتند، ت روی آن باقی می گ
احساس کردم شانه هایم یک کم پریدند، چون صدای مامان آن قدر بلند بود که 
وابم نمی بره، باید این هندونه رو تمیز کنم.« تقریبا داشت داد می زد. »امشب 

ر  سته به ن صدای باز شدن دری را از ته راهرو شنیدم. بابا آمد بیرون. 
می رسید. پابرهنه بود و موهای ژولیده اش رفته بودند هوا. 
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، بیرون تختت  « بعد من را دیـد. »د بر شـده بابـا گفت: »سـوزان1! چه 
» چی کار می کنی می دونی بعد از نصفه شبه دیگه

دوباره آه کشیدم، این بار یک آه بلند که بابا بتواند بشنودش. »اومدم آب 
بخورم.« از دست مامان عصبانی بودم، اما هی جوره نمی توانستم جلوی این 
انه ایسـتاده بود.  عصبانیـت را بگیـرم کـه نرود سـرا بابا که آن طر آشـپز

» وردن هم نداریم ونه اجازه ی آب  »دیگه تو این 
ر نمی آمد عصبانی باشـد. هی وقت  بابـا گفـت: »بی ادب نبـاش.« اما به ن
وب بابای من همین اسـت؛  گی های  ر نمی رسـید. یکی از وی عصبانی به ن

ی وقت ها به ندرت می شنوید حر بزند.  آن قدر آرام و ساکت است که بع
» وردی »آبت رو 
یر.« »آره، شب به 

دیگـر مامـان را نـگاه نکـردم، امـا همین طـور که داشـتم توی راهـرو جلو 
ـوردن تخمه های هندوانه  ، ت  ، ت می رفتـم، هنوز می توانسـتم صدای ت

به میز را بشنوم. 
واه  وابم را باز کردم، بابا داشت می گفت: »سوزان،  موقعی که در اتا 

می کنم همین حا بیا سر جات.«
»نمی تونم، نمی تونم بخوابم، کلی کار دارم.«

پشـت سـرم سکوت شد. بابا را تصور کردم که مانند وقت هایی که ناراحت 
رمایی اش فرو می برد  است، انگشت های سفید پینه بسته اش را میان موهای 
و نمی توانـد سـر دربیـاورد بـرای ح این مشـک باید چه کار کنـد. بابا گفت: 
»سـوزی«، صدایـ آن قـدر آرام بود که به سـختی می توانسـتم حر های 
ـواب احتیاج داری، وگرنه  را بشـنوم، »بایـد بخوابـی عزیزم، می دونی که به 

مری تر می شی.«
وابم را بااحتیا و آهسته پشت سرم بستم و  مامان چیزی نگفت. در اتا 

1- u anne
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اشتم تا باز هم بتوانم صدایشان را بشنوم. ی در را اندازه ی یک شکا باز گ
واه می کنم.« ب پاشو بیا تو تختت،  ن پاشو باهام بیا،  »سوزان، ا

»نه!«
آب دهانم را قورت دادم. مامان همان طوری که تقریبا سر من داد کشیده 
ی در اتاقم دزدکی نگاه کردم و فق  بود، داشـت سـر بابا هم داد می زد. از 
توانستم به زحمت بابا را ببینم که پشت سر مامان ایستاده بود، دست های 

روی آرن های او بود و سعی می کرد از روی صندلی بلندش کند. 
ار کنار.« »سوزی، عزیزم، اون چاقو رو ب

واب، مایلی زد  مامـان دوبـاره و این بار بلندتر داد زد: »نه!« آن طر اتا 
زیر گریه و میله های تخت را تکان تکان داد. 

ام بدم، مهمه.  ار. باید این کار رو ان مامـان گفـت: »ولم کن، فق تنهام ب
ترها رو در امان نگه دارم.« باید د

پاورچیـن تـا آن طـر اتا رفتم و دسـتم را از میـان میله های تخت دراز 
واب عر  ارم. فرفری های حنایی و نرم توی  کردم تا روی سر مایلی بگ
کرده بودند و نم داشتند. توی تخت نشسته بود و انگشت های تپل را دور 

میله ها مشت کرده بود. 
« و آرام شد. »همه چی روبه راهه کوچولو، دوباره  پ پ کنان گفتم: »هیس

» وای برات قصه ی زنبوره رو بگم بگیر بخواب. می 
ره  مایلـی تکـرار کـرد: »گصه!« و بدن کوچولویـ را تکان تکان داد تا با

باز روی تشک دراز کشید. 
ب!«  یلی  همان طور که کنار تخت روی زانوهایم می نشسـتم، گفتم: »
صدایـم هنـوز آرام و یـواش بـود. دسـتم را از میان میله های تخـت بردم تو، 
و در حالـی کـه حـر مـی زدم، پشـت مایلـی را نوازش کـردم. می توانسـتم 
احسـاس کنـم که کم کم آرام می شـود و آسـوده توی تشـک جـا می گیرد، 
زم داشـت این بود که  انـگار تنهـا چیـزی که برای داشـتن احسـاس امنیت 
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یلی وقت پی ها،  وشـبخت. » . کوچولوی  ارم پشـت بدن دسـتم را بگ
در زمان هـای دور، وقتـی بابابزر کلی1 هنوز یه پسـرکوچولو بود و مزرعه مال 
بابای اون بود، داشـت روی تراکتور بازی می کرد که از روش افتاد و درسـت 
مـ عمی بود. مامـان و باباش  ـم گنده. ز م شـد؛ یه ز پاییـن پـاش ز
می دونسـتن اگـر ببرن دکتـر، بخیه و دارو احتیاج داره و شـاید هی وقت 
وب نشـه که بتونه عادی راه بره، برای همین هم نبردن دکتر،  اون قدری 

یگلی2.« ونواده ی کو بردن پی 
نکی و سـختی میله ها را روی پوسـتم  صورتـم را بـه تخـت تکیـه دادم. 
احسـاس می کـردم. نفـ کشـیدن مایلـی کم کـم آرام می شـد، امـا هنـوز 

می توانستم کم وبی پلک های بازش را توی تاریکی ببینم. 
انم زنبوری3 ما اون جـا زندگی نمی کرد، مامان بزرگ  »البتـه اون وقت ها 
یگلی پرسـید زنبورهاش چیزی دارن که  انم کو بـود. بابـای بابابزر کلی از 
ت به  یگلی یه نگاه اندا انـم کو وب کنه یا نه.  بتونـه پاهـای بابابـزر رو 
ـم عمیـ گنـده و بعد هم به صورت بابابزر که م پنبه سـفید بود.  اون ز
بعدش یک راسـت رفت سـمت قفسه ها، سرا یکی از عس هاش. اون عس 
ی پای  یگلی شیشـه رو با انـم کو تیـره و چسـبنا و غلیـ بـود. وقتـی 
یلی طول کشـید تا عسـ یواش یواش از توی شیشـه  بابابـزر کـ کـرد، 
یگلی با دسـت های مهربون عسـ رو  انم کو بـا پی وتـاب بیـاد بیـرون. 

م بابابزر پخ کرد.« سرتاسر ز
ه های هاللی شـکل به نرمی  حا دیگر چشـم های مایلی بسـته بود و م
روی گونه های شیری رنگ نشسته بودند. دستم را آرام  آرام از روی پشت 

کنار کشیدم. تکان نخورد. 

1- elly
2- uigley
3- Bee ady
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م هم  وب شـد که دیگر جای ز پای بابابزر  آن قدر سـری و تروتمیز 
ورشـید سر پا شد و راه  ، تا غروب  به سـختی دیده می شـد. آن روز پدربزر
ودم گفتم و بعد برگشـتم سـمت تختم،  رفـت. این هـا را زمزمه کنـان بـرای 
ودم را ازش با کشـیدم و روی پتوهایم دراز شـدم. هوا آن قدر گرم بود که 

ودم پتو بکشم.  زم نبود روی 
، واقعی بـود. او چندین بار   ایـن داسـتان، داسـتان بابابـزر و پای
م را بهم نشان داده بود که تقریبا از زانو تا م پای  سفید و ناز جای ز
انم زنبوری ای توی مری وی 1 نبود،  کشـیده می شـد. همیشـه می گفت اگر 

احتما باقی عمرش را می لنگید. 
یدم. همان موق که من برای مایلی قصه می گفتم،  آه کشیدم و به پهلو چر
یلـی دقی گوش مـی دادم، هنوز  واب برگشـته بـود، اما اگر  بابـا بـه اتا 
انه بشنوم. ، ت افتادن تخمه ها را روی میز آشپز ، ت می توانستم صدای ت
چشـم هایم را بسـتم و سـعی کردم همه چیز را در مورد تخمه های هندوانه 
یلی وقت  ری از کارهای  و داد زدن مامـان و رفتـارش فراموش کنـم. این آ
پیشـ هـم بدتر بود. آرزو کردم کاش چیـزی در این دنیا بود که بتواند عق 
وب شده بود.  مامان را دوباره سر جای بیاورد؛ م پوست پای بابابزر که 
م  کـه مامان کامال سـالم شـود و فو فوق چیزی در حـد یک جای ز

بی ضرر از بیماری اش باقی بماند. 

؛ نام شهری در کارولینای شمالی ary ille -1
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فصل دوم

وابید. بابا  وابید و  صب روز بعد، در طول صبحانه و حتی بعد از آن، مامان 
وقتی داشـت پیراهن آبی کم رنگی را که مخصوص کلیسـا بود، از سـر به مایلی 
ار مامانت بـاز هم بخوابه، فکر می کنـم داره مری  می پوشـاند، بهـم گفـت: »ب

ودمون می تونیم امروز از پ کلیسا رفتن بربیایم.« می شه. من و تو 
یید تکان دادم، اما چیزی نگفتـم. فق لب هایم را  سـرم را بـه نشـانه ی ت

آن قدر محکم به هم فشار دادم که ح کردم دارند می سوزند. 
ا کوچکی میانشـان  بابا با هزار زحمت موهای مایلی را شـانه زد و سـن
فرو کـرد تـا رشـته های فرفـری را از توی صورت کنار بزند. تـازه کارش تمام 

ی ماشین را گم کرده.  شده بود که متوجه شد سو
رابـ را  « کلمه هـای پـر از اض ، دسـته کلید مـن رو ندیـدی گفـت: »د
ت  رایی به سـاعت دیواری اندا بخ بخ و بریده بریده می گفت. نگاه گ
ودش را به زمان کلیسا رفتن نزدیک تر می کرد.  ه تیک تیک کنان  که هر لح
انه داشـتم آماده می شـدم تا مایلـی را ببرم بیرون و  وقتـی تـوی درگاه 

بنشانم روی صندلی کود ماشین، مک کردم و گفتم: »نه.«
بابـا غرغرکنـان گفـت: »لعنتـی« و دسـت را تـوی موهایـ فـرو برد و 

فصل دومفصل دوم
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نده داری رفتند هوا. چ چ به مایلی نگاه کرد و گفت:  موهای به شک 
» ونک »تو اون کلیدها رو برداشتی، شی

ره کلیدها را پیدا کردیم.  انه را بگردیم و با ده دقیقه ای طول کشید تا تمام 
کلیدها با یک مشت برشتو صبحانه1 و اسباب بازی مورد عالقه ی مایلی، که یک 
تلفن پالستیکی کوچک است، همه با هم بین کوسن های کاناپه گیر کرده بودند. 
ه.« بابا این را گفت و عینک آفتابی اش را برداشـت و ما  »از دسـت این ب

 . را با دست های ه داد تا برویم بیرون سمت وانت
ـه دارنـد و او اولی اسـت. اما  انـواده ی دوسـت صمیمـی ام، آردن2، پن تـا ب
انواده ی آن ها، وقتی شـانزده ماهشـان بود، بیشـتر از تاتی تاتی رفتن و  ه های  ب
ندیدن کاری نمی کردند. به هر حال، مایلی این طور نبود. هر ک مایلی  نخودی 
رابکار به دنیا آمده و فکرهای بزر  ت، می دانست که او با دست هایی  را می شنا
توی سرش دارد. یک روز گوشی بابا چند ساعت گم شد، تا این که من رفتم بیرون 
تخم مـر بیـاورم و آن را تـوی مرغدانـی پیدا کـردم. یک بار دیگـر، کارت اعتباری 
ری  شت و دیگر ا نقره ای و برا مامان را دزدیده بود و وقتی یک هفته ی تمام گ
بور شد یک روز کام پشت تلفن وقت صر کند تا  از کارت پیدا نشد، مامان م

کارمندان بانک را راضی کند یک کارت جدید برای صادر کنند.
وقتـی قالب هـای صندلی کود را به هم چفت می کردم، در گوش مایلی 
!« او در جوابم فق یک لبخند گشـاد زد. چیزهایی که  گفتم: »احم کله پو
مایلی دوسـت داشـت زیاد نبودند، اما بدون شـک ماشین سـواری را دوست 
داشـت، مخصوصا روزهای دا تابسـتان که بابا شیشه ها را پایین می کشید. 
اشـت همین طور که بـا تکان تکان  بابـا امـروز هم شیشـه ها را پایین داد و گ
از جاده به طر شهر پایین می رفتیم، باد هوهوکنان بخورد توی صورتمان. 

روی صندلی عقب وانت دوکابینه مان نشستم و پشت کله ی بابا را نگاه کردم. 

Cheerios -1؛ نام نوعی برشتو یا از غالت صبحانه
2- rden
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دهانـم پـر از حر هایـی بود که نمی گفتم: مامـان واقعـا داره بیماری جدیدی 
وای در مورد دیشـب که عین  می گیـره یـا موضوع همون یکیه و این که نمی 
قب ها، م دیوونه ها رفتار می کرد، چیزی بگی اما همه ی این حر ها تمام 
طول راه تا کلیسای متدیست1 مری وی توی دهانم ماندند، انگار به تله افتاده 
باشند. به هر حال، بابا هی وقت دوست نداشت من از کلمه ی دیوانه استفاده 

کنم. می گفت که این کلمه، هم نامهربانانه است، هم واقعیت ندارد. 
.« بلند حر مـی زد تا بتوانم در  ـه بابا گفت: »امروز سـاکتی، د همـان لح
ره های باز می وزید صدای را بشنوم. »زود باش،  میان هوهوی بادی که از پن
ر کار کنی یا  این رو جواب بده. ترجی می دی هفت روز به ازای روزی بیست د
» ر بهت بدن و تا یه هفته هر روز حقوقت رو دو برابر کنن این که روز اول دو د

زیر لب گفتم: »نمی دونم.«
ب، به فکر کن.« «

ه های زیر دوازده سال غیرقانونیه.« »به هر حال کار کردن ب
م شـدند. »تو که واسـه مامانت نگران نیسـتی،  شـانه های بابا فق کمی 
ب، حا  سـته بود.  وب می شـه، عزیزم. دیشـب فق  هسـتی حال 

» ی2 رو جشن می گیرن این یکی چی: توی انگلی هم چهارم جو
! معلومه که می گیرن.« »پو

بابا گفت: »بی ادب نشو.« اما می توانستم بفهمم که ناراحت است. 
ره و چانه ام را روی دسـتم تکیه دادم و شهر را نگاه کردم  برگشـتم سـمت پن
شـت. مری وی یک شـهر واقعی نیسـت؛ فق یک  کـه سـری از کنارمـان می گ
بزرگراه دراز است، با یک بانک، یک کلیسا، یک مدرسه، و یک پم بنزین و یک 
ایی، بنزین زدن یا فرستادن نامه است.  رید مواد غ فروشگاه که تنها مکان برای 
، تا جایی که چشم کار می کند، زمین کشاورزی است؛  بیشتر قسمت های مری وی

هب پروتستان در مسیحیت ه های م 1- یکی از شا
ت متحده ی آمریکا 2- روز استقالل ایا
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لی هامین برد1در دهانه ی آلبه مارل2. تمام مسیر تا آن پایین و نزدیک ساح 
یدیم تـوی پارکین  درسـت پیـ از زمـان شـروع مراسـم عبـادت، پی
یلی گرم بود. فکر می کردم جهنم هم باید همین قدر  کلیسـا. امروز کلیسـا 
ی بربیاید. دوروبر  گرم باشد. کولر گازی نمی توانست از پ گرمای ماه جو
ودشان را با کاغ برنامه ها باد می زدند و موهای  انم های توی کلیسا  من، 

عر کرده و چسبناکشان را از روی پیشانی کنار می زدند. 
وای مایلی رو ببری مهدکود کلیسا  ، می  وقتی رسیدیم بابا گفت: »د
ال فنـی از آنتون دارم.« آنتـون جونز3 صاحب پمـ بنزین بود و  مـن یـه سـ
چـون مـا در مری ویـ مکانیک نداشـتیم، او شـبیه ترین آدم بـه مکانیک ها 
بـود کـه می توانسـتید بدون رفتن تـا آلبرتا4 همین جا گیـرش بیاورید. مایلی 
را بلنـد کـردم. پاهـای او را بـه اسـتخوان لگنم گیـر دادم و راه افتادم سـمت 
، چسبنا بودند، طوری که ممکن بود  . دست ها و پاهای از عر مهدکود

سبند و دیگر نشود جدایشان کرد. بهم ب
همیـن کـه مایلـی در کالس مهدکـود را دید، شـروع کـرد یک بند فریاد 
کشیدن: »نه!« محکم به عقب و جلو لگد می پراند و با کف های عروسکی اش 

به ران های من ضربه می زد. »نه! نه! نه!«
گفتـم: »مهدکودکتـون، مایلـی.« سـعی کردم طوری بـا او صحبت کنم که 
ودش هـم واقعا  واهـر بزر ترش کـه  انـگار مامانـ هسـتم، نـه فق 
یلی  ترجیـ مـی داد بیـرون این کلیسـای گرم باشـد. »تـو که کالسـت رو 

» 5 هم اومد، می بینی انم مارو دوسـت داری، 
وایـم کلی کار  انـم مـارو گفـت: »عزیـزم، مایلی، یا دیگـه، امروز می 

باحال بکنیم.«
1- Hummingbird Bay

Albemarle -2؛ نام دهانه ای در ساح کارولینای شمالی
3- Anton Jones
4- Alberta
5- Marvella
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وشـگ بود. پوسـت قهوه ای روشـن و موهای بلندی  معلم مایلی جوان و 
داشت که مدل آفریقایی بافته شده بودند و وقتی برای ما دست تکان داد، کمی 
وردند. من قبال چند باری با مامان بزر و بابابزر کلی به کلیسای آلبرتا  تاب 
رفته بودم. بیشتر یکشنبه ها کلیسایشان برای مراسم دعا پر از اهالی ای می شد 
ته ردی به دری نشسته بودند. مری وی  که با صورت های سفید و آفتاب سو
آن قدر کوچک بود که اطراف فق کلیسای متدیست مری وی را داشت که تا 
آن جا هم به اندازه ی یک رانندگی نیم ساعته راه بود. یک بار توی روزنامه نوشته 
رین سرشماری، جمعیت فق چند صد نفر بوده؛ یعنی تقریبا هر  بود، در آ
آدم مسـیحی ای در آن دوروبر، یکشـنبه صب ها، از همان کلیسا سر درمی آورد. 
یلی از شـهرها، کلیسـاهای  وشـحال بـودم، چـون اگر م  از ایـن موضـوع 
مخصوص سفیدپوستان و کلیساهای مخصوص سیاه پوستان داشتیم، آن وقت 
ودش راستی راسـتی فاجعه  انـم مـارو دیگر معلـم مایلی نمی شـد و این 
انم مارو تقریبا تنها آدم بزرگی  ودم و پدر و مادر آردن،  بود. جز پدر و مادر 
انم مارو طول هفته، در مهدکود دبستان  بود که مایلی دوسـت داشـت. 
ه های کوچولو، م  درس می داد. این موضوع را از آن جا می شـد فهمید که ب

انم زنبوری می روند، دورش جم می شدند. زنبورهایی که سمت 
واسـت برود. پشـت را  امـا امـروز فر می کرد. مایلی اصال دل نمی 
لم بیفتد. بعد  م کرد که فکر کردم ممکن اسـت از ب آن قدر محکم به عقب 

حتی بلندتر از قب داد کشید. »نه، نه!«
اشتم پایین و او طوری روی  قب از این که از بین دست هایم بیفتد، گ
زمیـن پـا می کوبیـد کـه انگار آن جا پر از مورچه اسـت. حا دیگر اشـک های 
گرد درشـت از روی ل های صورتی اش که قرمز شـد بود سـرازیر بود و روی 
اشـت.  ی دایـره ای باقی می گ یقـه ی پیراهنـ می چکیـد و لکه هـای 
ـوام!« و بازوهای را طوری دور پاهایم  ه ه کنـان گفـت: »مامانم رو می 

حلقه کرد که اصال نمی توانسـتم تکان بخورم. »مامان! مامان!«


