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وقتی توقف کردند تا چادر بزنند، بابا گفت: »امروز دیگه احتماالً آخرین روزه.«
بعد افسار اسب های خسته را از دلیجان باز کرد و به سمت جوی کوچک آب 

بردشان. هانا هم مشغول صاف  کردن زمین شد تا آتش درست کنند. 
از زمان ترک شاین1، آخرین مقصدشان در این سه سال سفر، تقریبًا یک 
ماهی می  شد که جایی توقف نکرده بودند. سه سال بدون یک خانه  ی واقعی. 
فردا به مقصدشان می  رسیدند: الفوقژه2، شهری که راه  آهن داشت و در منطقه  ی 

داکوتا واقع بود. 
دلش می خواسـت هرچه زودتر شـام بپزد. در   پلت3  شمالی توانسته بودند 
خواربار بخرند، اما از آن زمان، تقریبًا یک  هفته  ای پشت  سر  هم باران باریده بود 
و مجبور شده بودند تمام هفته را با بیسکویِت مانده و لوبیای سرد سر کنند. 
پیاز و  دیشب، ماهی خشک را خیسانده بود. فکر کرد سوپ درست کند، با

سیب  زمینی. 
بابا با اسب  ها و یک سطل آب برگشت. افسار اسب  ها را بست و بعد دوباره 

رفت تا کمی شاخه  ی خشک و بوته جمع کند. 
وقتی برگشت تا آتش درست کند، هانا گفت: »می  خوام سوپ بپزم.«

»دیگه وقتش بود یه غذای گرم بخوریم.«

1. Cheyenne 2. LaForge 
3. Platte
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لحن تند بابا، هانا را عصبانی کرد. هوای ابری هفته  ی پیش که تقصیر او 
نبود. اما چیزی نگفت، نمی خواست دعوا راه بیندازد. 

»آسـمون داره صاف می  شـه، شاید بشـه خرگوشی، چیزی شکار کرد.« بابا 
تفنگش را گذاشت روی شانه اش و با قدم  های بلندش به سرعت دور شد. 

همین طور به بابا نگاه کرد، تا وقتی   که او پشـت یک تپه  ی کوچک ناپدید 
شـد. ایـن چمنـزاری کـه انگار تمامی نداشـت، در نـگاه اول یکدسـت به نظر 
می  رسید، اما زمینش اصالً صاف نبود. باران، دشت  های خاکستری و قهوه  ای 
را شسته و پشت  سرش توده  ی سبز  رنگی به جا گذاشته بود که هر روز انبوه   

و انبوه  تر می  شد. 
بـه داخـل دلیجان رفت و صندوقچه اش را باز کرد. یک تکه کاغذ سـاده  ی 
بسته  بندی به رنگ قهوه  ای، یک مداد، یک پاک  کن الستیکی و یک مجله  ی 

کهنه درآورد. 
کاغذ مثل بادبزن چند بار از طول و دو بار هم از عرض تا شده بود. بازش 
کرد، خط  های تا، مسـتطیل  های تقریبًا پنج در هفت سـانتی تشـکیل داده و 

روی   هم سی و شش تایی می  شدند. 
تقریبـًا از نصـف مسـتطیل  های یـک طرف کاغذ اسـتفاده کرده بـود و توی 
هـر کـدام، با مداد طـرح کوچکی از یک لباس کشـیده بـود. لباس  های خانه، 
لباس  های مخصوص قرار   مالقات، مخصوص کلیسـا و حتی لباس  های شب. 
عکـس   لباس  هـای شـب را در مجلـه  ی گادیـز لیدیز بـوک 1 دیده بـود. با اینکه 
هیچ  وقت نمی توانست یکی از آن   لباس  های زیبا را بپوشد یا حتی ببیند، ولی از 

طراحِی آن ها لذت می  برد. 
االن هم داشـت نسـخه  ی تابستان گذشـته  ی مجله  ی گادیز را ورق می  زد؛ 
جدیدترین نسخه  ای که توانسته بود بخرد. در هر صفحه یکی پس از دیگری، 
طرح  هـای همه جـور لباسـی دیده می  شـد. بعضی از آن  ها لباس  هـای آماده و 

1. Godey’s Lady’s Book
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دوخته  شده و بعضی  های دیگر، آموزش  ها و الگو  هایی کاغذی بودند که می  شد 
از طریق پست سفارششان داد. 

توجهش به تصویر دوتا لباس جلب شـد. مدادش را برداشـت و شـروع به 
طراحی کرد، باال  تنه  ی یکی را با دامن آن یکی ترکیب و به دور سر  آسـتین  ها و 

حاشیه   ی باال  تنه تور اضافه کرد. 
بعد به دقت به طراحی  اش نگاه کرد. چیزی این وسط درست نبود. دامن به 
نسبت قد باال  تنه، خیلی ُپر بود. آن را پاک کرد و دوباره کشید، این بار باریک  تر. 

آره. حاال بهتر شد. 
در سه سال گذشته، تمام کار  های خیاطی خانواده را خودش انجام می داد. 
تنهـا چیز هایـی که بابا از مغازه ها می خرید کت و ژاکت هایش بود، اما شـلوار، 
سـر  همی، پیراهـن، زیر  شـلواری و پیراهـن خوابـش را هانا می  دوخـت، البته 
به عـالوه ی لبـاس   و زیر پوش هـای خـودش. از الگو  های کاغـذی مامان کمک 
می گرفت و اندازه  ها را با سایز آدم  ها مطابقت می داد. می  توانست کوک زیگزاگی 
بزنـد، حاشـیه  دوزی کنـد و جا دکمه ها را بدوزد؛ وقتی   که حاشـیه  ی لباسـی را 
می دوخت یا دوردوزی می کرد، کوک  هایش اصالً پیدا نبودند. با این همه   تجربه   
مطمئن بود که می تواند لباسـی را که خودش طراحی کرده، بدوزد و قصد هم 

داشت که خیلی زود این کار را بکند. 
عاشـق طراحـی بود، چون باید شـش دانِگ حواسـش را به کار می بسـت؛ 
این طوری می  توانسـت برای مدتی از فکر  کردن به بقیه  ی دنیا دسـت بردارد. 
خیاطـی هـم همین  طـور بود، بیشـتر وقت  ها هم بهش آرامـش   می داد و هم 
شـادش می  کرد. البته االن چندهفته  ای می  شـد که نتوانسـته بود طراحی یا 
خیاطی کند؛ آخر توی دلیجان که نمی   شد این کار   های ظریف را انجام بدهد؛ 
دسـت  انداز  زیـاد بود. وقتی هـم که توقف می کردند تا چـادر بزنند، هوا دیگر 

تقریبًا تاریک شده بود. 
کمـی بعـد وسـایل طراحـی  اش را کنـاری گذاشـت تا شـام را حاضـر کند. 
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ماهیتابه  ی چدنِی پایه دار را از روی یکی از قالب  های متصل به دلیجان برداشت. 
ماهیتابه گود بود و می شد با آن برای دو نفر سوپ پخت. هانا با ماهیتابه ی در 

دستش پرید روی زمین، چند قدم رفت و ناگهان وسط راه ایستاد. 
چندتا سرخ پوست با فاصله از همدیگر بین گاری و آتش ایستاده بودند. 
چند باری سرخ پوسـت  ها را از توی دلیجان دیده بود، اما همیشـه از دور و 
با  فاصله. در چنین لحظاتی، بابا فقط مراقب بود، بدون اینکه نگران شود. بابا 
بهش گفته بود که بیشتر سرخ پوست  ها اعضای قبیله  ی سو1 هستند و دولت، 
آن  ها را از چمنزار بیرون کرده و به یک منطقه  ی حفاظت  شده فرستاده  . آن  ها 
بـدون گرفتـن گذر نامه ی مخصوص از نماینده  ی سرخ پوسـت منطقه، اجازه  ی 

ترک منطقه ی خود را ندارند. 
هانـا فـورًا بـه افراد گروه نگاه کرد: سـه زن، یک دختـر نوجوان و دو دختر 
کوچـک بودنـد. زن  هـا رو  انـداز یـا شـال های رنگ  و  رو  رفته ای پوشـیده و روی 
دوششان کیسه  های پارچه  ای یا بقچه انداخته بودند و یکی شان   هم بچه ای به 
پشتش بسته بود. یکی از زن ها از بقیه سال خورده تر بود و موهایی خاکستری 
داشت. آن دختر نوجوان هم به نظر می رسید چندسالی از هانا کوچک تر باشد. 
آن هـا مـادر   و دختر   بودند. هانا فورًا یاد مامان افتاد. اگه اینجا بود، چی کار 

می  کرد یا چی می  گفت؟
هانا گفت: »سالم می  خواستم سوپ درست کنم. شما هم می  خواین؟«

مامـان بـه سـوپ خیلـی ایمان داشـت. می  توانسـت فقـط با اسـتخوان و 
ته  مانده  های غذا، سوپ  های خوشمزه  ای بپزد. رازش را به هانا هم یاد داده بود: 
یک ماده ی به شدت طعم دار می  تواند هر ته مانده ای را خوشمزه بکند و به مواد 
زیادی هم نیاز ندارد؛ قارچ خشک، کلم و سیر کافی است و البته ماهی خشک.
به جای ماهیتابه، دیگچه  ی بزرگی را برداشت و سیب  زمینی  ها را کوچک تر 
از همیشـه خـرد کرد. این طوری زودتر پخته می شـدند. سرخ پوسـت  ها روی 

1. Sioux 
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زمین دور آتش نشستند. هانا دلش می خواست هرچه زودتر ازشان پذیرایی 
کند، اما باید صبر می کرد تا سیب  زمینی  ها کامالً بپزند. 

ای کاش بابا به این زودی  ها برنمی  گشت. آخر ممکن بود آن  ها را بترساند. 
یا شاید هم بر  عکس؛ احتمال داشت آن  ها بابا را به وحشت بیندازند. 

به تعداد مهمان  هایش قاشق داشت، اما کاسه  ها فقط چهارتا بودند. به نظر 
می  رسـید که سر  دسـته  ی گروه، همان زن سال خورده باشد، به خاطر همین هانا 
اول از همه، از او پذیرایی کرد. زن به سوپ توی کاسه   نگاهی انداخت، بعد سرش 

را بلند کرد، لب  هایش را روی هم فشار داد و با چانه  اش به هانا اشاره کرد. 
هانـا فـورًا منظـورش را فهمید. اون می  خواد مطمئن بشـه که خودم هم از 

سوپ می  خورم. 
دوتـا کاسـه  ی دیگـر را هـم ُپر کـرد و آن  ها را بـه بقیه  ی گـروه داد تا با هم 
تقسیم کنند. کاسه  ی چهارم، برای خودش بود. نشست روی پله  های دلیجان 

و مشغول خوردن شد، نزدیک گروه نشست، اما پیش آن  ها نه. 
زن  ها به آرامی بین خودشان به زبان سرخ پوستی حرف می  زدند: 

—Oyu’l waste
—Sku’ya sni
—Nina ota mnisku’ya kte hchin

هانا نمی دانست چه می  گویند، اما دست  کم   می توانست بفهمد که از سوپ 
خوششـان آمده. بعد از اینکه زن سـال خورده سـوپ را چشـید، یک چیزی 
بـه بقیـه   گفت. بعد، آن یکی زن هم یک قاشـق از سـوپ خـورد و او هم یک 
چیزی گفت. همه دوباره از سوپ خوردند و باز هم با همدیگر حرف زدند. مثل 
دوست    های مامان توی محله  ی چینی  ها بودند، یا مهمان  هایی که به خوابگاه 
دوشیزه لورنا می  آمدند. آن  ها داشتند درباره  ی سوپ حرف می زدند؛ درباره ی 

مواد و چاشنی  هایش.
موقـع خـوردن غذا، آن دوتا دختر کوچولو آن قدری شـجاع شـده بودند که 
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بـه هانـا نزدیک  تر شـوند. وقتـی هانا بهشـان می  خندید، با خوشـحالی جیغ 
می  کشیدند، می  دویدند و پشت بقیه قایم می  شدند. 

زن  هـا بلنـد شـدند کـه برونـد. سر  دسته  شـان رو کـرد بـه هانـا و بـه زبان 
سرخ پوستی چیزی گفت. 

—Wahan’pi kin nina waste, na pidamaya
وقتی به هانا اشاره می  کرد، صدایش آرام بود. هانا هم سرش را تکان داد، 

امیدوار بود این حرکت پاسخ درستی باشد. 
مامان همیشه به مهمان  ها غذا می  داد تا با خودشان به خانه ببرند. برگشت و 
با عجله به سمت دلیجان رفت، یک کیسه  ی خالِی آرد پیدا کرد، چند مشت لوبیای 
خشک تویش ریخت و برگشت پیش مهمان  ها. کیسه را به زن مو خاکستری داد.
زن سال خورده چرخید و با همراهانش صحبت کرد. یکی از آن  ها دست برد 
توی بقچه  اش، چیزی بیرون آورد و به سر  دسته  ی گروه داد. سر دسته ی گروه 

آن را کنار شانه اش نگه داشت، از دستش آویزان شد. 
شـبیه یـک رشـته پیاز  سـفید کوچـک بود، یا شـاید هم گل  های سـیر که 

ساقه هایشان را در هم تابانده و بافته باشند. 
زن سال خورده به هانا اشاره کرد، بعد چیزی گفت مثل »تیمپ ـ سینا« و 

بافت را کمی تکان داد. 
هانا با تردید تکرار کرد: »تیمپ ـ سینا؟«

دختر  های کوچک خندیدند و زن لبخند زد. 
هانا این بار با اطمینان بیشتری گفت: »تیمپ  سینا.«

زن سال خورده بافت را به هانا داد و او با عالقه بررسی  اش کرد. معلوم بود 
که آن توپ های سفید، یک جور گیاه هستند. بزرگ ترینشان پایین بافت قرار 
داشت و به بزرگی مشت یک بچه بود. به ترتیب اندازه در طول آن رشته بافته 
شـده بودند، کوچک ترینشـان به اندازه  ی یک گردو بود. یکی از آن  ها را لمس 

کرد؛ مثل سنگ سفت بود. 
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این  ها رو خشک کرده ان، مثل مامان که قارچ  ها رو خشک می کرد. 
سـرش را بلند کرد و دید که زن سـال خورده دارد به  دقت نگاهش می  کند. 
زن دوباره لب  هایش را روی هم فشار داد؛ این بار با چانه  اش به کتری روی 

آتش اشاره کرد. 
هانـا فکـر کـرد، انـگار داره بـا لب  هاش اشـاره می  کنـه. پرسـید: »توی آب 

بپزمشون؟« و به کتری اشاره کرد. 
زن سرش را تکان داد و دوباره به کتری، بعد به آسمان اشاره کرد و رد مسیر 

خورشید را از شرق به غرب دنبال کرد و سه تا از انگشت  هایش را باال آورد. 
هانـا گفـت: »سـه روز؟« منظـورش احتمـاالً این نیسـت که برای سـه روز 

بپزمشون. کتری... آب... 
»آهان! قبل از اینکه بپزم، باید سه روز خیسشون کنم؟« همان طور که حرف 

می  زد، با دست  هایش اشاره می کرد. 
زن سال خورده لبخندی زد و سرش را تکان داد. بعد به یکی از کاسه  های 

خالی سوپ اشاره کرد. 
»برای سه روز بخیسونم و بعد ازشون توی سوپ استفاده کنم؟«

زن  های دیگر به عالمت موافقت، چیز  هایی زمزمه کردند و سر  دسته هم به 
نشانه ی تأیید دوباره سرش را تکان داد. 

هانا گفت: »ممنونم، ممنونم برای تیمپ  سینا.«
همه  ی گروه خندیدند و هانا هم در جوابشان خندید. 

همان طور که سرخ پوست  ها می  رفتند، یکی از دختر  های کوچک برگشت و 
به هانا خیره شد. چشم  هایش سیاه بودند و از کنجکاوی می  درخشیدند. 

هانا و دخترک مدت زیادی به همدیگر نگاه  کردند؛ تا وقتی   که سرخ پوست  ها 
پشت تپه  ای در چمنزار ناپدید شدند. 

بابـا برگشـت، بـدون اینکه چیزی شـکار کرده باشـد. هانا دربـاره  ی مهمان  ها 
بهـش گفت. 
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بابا اخم کرد: »سرخ پوست  ها؟«
هانا فورًا جواب داد: »چندتا زن و دختر بودن، این رو هم بهم دادن.« بافت 

را نشان داد. 
»شلغم وحشی، قبالً توی کانزاس دیده بودم.«

»مزه  شون چطوره؟«
بابا برای لحظه  ای فکر کرد. »هم مزه  ی شلغم می  دن، هم سیب  زمینی. تا 
جایی که یادم می  آد مزه  شون بد نیست.« مکثی کرد. »خوب شد بهشون غذا 

دادی. نمی  خوام دردسری پیش بیاد.«
هانا کمی صبر کرد؛ دوسـت نداشـت گستاخ به نظر برسد. »هیچ نشونه ای 

از دردسر نبود، بابا.«
»وقتی اون  ها فاصله  شون رو حفظ نمی  کنن، هر چقدر هم که مراقب باشی، 

فایده نداره. مینه سوتا، ِبَلک هیلز، دقیقًا این وسط بینشون گیر افتاده ایم.«
می  دانسـت بابـا از چـی حـرف می  زنـد. سـال  ها بـود کـه سرخ پوسـت  ها و 
سفید  پوست  ها زدوخورد های خونینی با هم داشتند. مثل خیلی از قبایل دیگر، 
قبیله  ی سو هم قراردادی با دولت آمریکا امضا کرده بود. در آن قرارداد، مهاجرین 
سفید  پوست قول داده بودند که به سرزمین سرخ پوست ها دست درازی نکنند. 
اما همه ی آن پیمان  ها شکسته شده بود، یا از طرف مهاجرها، یا از طرف دولت 

و یا از طرف هر دو. 
هانا گفت: »من   که اون  ها رو سرزنش نمی  کنم، به  خاطر حقشون می  جنگن. 

واقعًا عادالنه نیست.«
بابـا گفـت: »مسـئله این نیسـت.« دسـتش را به صورت یک دایـره، از این 
سمت به آن سمت حرکت داد. »بیشتر زمین  های این اطراف جزو زمین  های 
اختصاصی قبیله  ی بزرگ سـو بودن. اون  ها اینجا رو همین  طوری گذاشـتن و 
رفتن وحشِی وحشی، نه کشاورزی کردن، نه کار دیگه ای، اون وقت چرا نباید 
 بقیه ی آدم  ها بیان و اینجا زندگی کنن؟ زمین باید مال کسانی باشه که برای
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پیشـرفتش زحمت می  کشـن. منظورم کشـاورزی، راه  آهن، تجارت، کلیسـا و 
مدرسه ست. اگه این چیز  ها رو می  خوای، باید یه جایی داشته باشی که توش 

این ها رو بسازی.«
هانا هم قطعًا چنین چیز  هایی می  خواست؛ بیشتر از همه دلش می  خواست 
به مدرسه برود. اما از خودش می پرسید که چرا سفیدپوست  ها و سرخ پوست  ها 
نمی توانند یک  جوری این سرزمین را با هم قسمت کنند. هرچند، بعد از زندگی 
در کالیفرنیا فهمید که بیشـتر سفیدپوسـت  ها از همسایه های غیرسفیدپوست 

خوششان نمی آمد؛ از کسانی مثل چینی  ها، سرخ پوست  ها و مکزیکی  ها. 
هانا شلغم  های وحشی را توی یک کیسه ی   تمیز پیچید. 

خـودش هـم از فکـری کـه بعدًا به سـرش زد، تعجـب کرد، همـه  ی اون ها 
مو مشکی بودن. از وقتی   که محله  ی چینی  ها رو توی سالت  لیک 1 ترک کردیم، 

آدم  های مو مشکی زیادی ندیده  ام. 
نفس عمیقی کشید. و جایی   هم که می  خوایم بریم، آدم  های مو مشکی نداره. 

1. Salt Lake
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۲

همان طـور کـه بابـا، دلیجـان را در خیابـان اصلی و پهـن می  راند، هانـا از روی 
صندلـی  اش در پشـت دلیجـان بلند شـد و یواشـکی از لبه  ی چـادر برزنتی به 
بیرون نگاه کرد. خیابان  های خاکی، سـاختمان  هایی که با الوار سـاخته شـده 
بودند و رویشـان تابلو  های دسـت  نویس قرار داشـت: مغازه  ی پارچه فروشـی، 
ابزار  فروشـی، رستوران، علوفه فروشی و حتی یک مغازه  ی فروش اثاثیه. توی 

چنین منطقه ها ی دور  افتاده ای این جور مغازه ها کمیاب بودند. 
به   نظر می  رسه جای خوبی باشه. 

شاید هم خوش  خیال بود. الفوقژه با بقیه  ی شهر  های مرزی ای که دیده بود، 
کمی فرق داشت؛ راه  آهن در انتهای قسمت شمالی شهر بود و خیابان اصلی 
به آن منتهی می شد، اسطبل  ها هم در جنوب شهر قرار داشتند. یک شهر کامالً 
تازه ساز که می  شد در آن هم نوید چیز  های نو و هم ابهام و بالتکلیفی را دید. 

درست مثل این آفتاب کم  جان آوریل. 
هتل نزدیک ایستگاه راه  آهن بود. بابا برای شب اتاقی گرفت. هانا درحالی که 
یک چمدان، یک سـاک و یک جعبه  ی چوبی در دسـت داشـت، از پله  های 
بیرونی سـاختمان باال رفت. پشـت این همه بار و کالهی که محکم بسـته بود 

کسی نمی  توانست صورتش را ببیند. 
بابا چمدان به دست، دنبال او توی اتاق رفت. پرسید: »خوبه؟«

هانا وسایلش را روی زمین گذاشت و سرش را به نشان موافقت تکان داد. 
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بابـا رفـت سـمت پنجـره و پـرده را کشـید. »کار بعدی اسـطبله. زیاد طول 
نمی کشـه.« او اسـب  ها، ِچسـتر مو  سـفید و ِچری، مادیان قهوه  ای را به محل 

نگهداری اسب  ها می  برد و دلیجان را هم آنجا می  گذاشت. 
الزم نبـود بابـا بهـش بگوید که از پنجره و از چشـم دیگـران دور بماند. بعد 
از ماه  هـا سـفر و دیـدن شـهر  های زیـاد، دیگر فهمیـده بود چـه کار باید بکند. 
بابا همیشـه فکر می  کرد که بهتر اسـت اول با چند نفر آشـنا شـود و مغازه  ی 
پارچه  فروشی یا خیاطی برپا کند و بعد از آن مردم از وجود هانا باخبر شوند. 
و مثل همیشه، بی اختیار آرزو کرد  ای کاش این  دفعه، آخرین جا به جایی 
او و بابا باشد، آخرین باری باشد که مجبور می شود موقع رسیدن به یک شهر 

جدید، صورتش را پنهان کند. 
در را پشت  سر بابا بست و کلید را توی قفل چرخاند. بعد رفت و جعبه  ی چوبی 
را روی تخت گذاشت. سرش که به کار گرم می  شد، زمان برایش تندتر می  گذشت. 
جعبه  ی دکمه  ی مامان، یکی از چندتا چیزی بود که از مغازه  ی لس  آنجلس 
با خودشـان آورده بودند و تمام مدت، توی این سـفر طوالنی همراهشان بود. 
در طول سفر، جعبه بار  ها از این طرف به آن طرف خورده و چپه شده بود. قالب 
کوچک را باز کرد و در جعبه را برداشـت، همان  چیزی را دید که حدسـش را 

می  زد: دکمه  ها با هم قاتی پاتی شده بودند. 
زیر لب گفت: »تخم مرغ گندیده.« این تکیه کالِم مخصوص مامان بود. 

بابا جعبه را طبق طراحی مامان سـاخته بود. یک جعبه ی مستطیل شـکل 
بود که یک در لوالیی تاشـو داشـت و یک جدا کننده ی چوبی که فضای داخل 
جعبه را به چندین قسـمت تقسـیم می کرد. بزرگ ترین جعبه ی   دکمه  ای بود 
کـه هانـا توی عمرش دیده بـود و یک عالم دکمه هم داخلش بود؛ دکمه هایی 

که مامان در طول سال  ها جمع کرده بود. 
این جعبه    مال مامان بود و برای همین هم هانا خیلی دوسـتش داشـت. 
بیشـتر وسـایل مامان را گذاشـته بودند توی لس آنجلس، چون به هر سـانت 
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دلیجان برای جا دادن وسـایل ضروری سفرشـان نیاز داشتند. ارزشمندترین 
دارایی مامان، یک آینه ی بزرگ دیواری بود که هیچ جوره نمی شد جابه جایش 
کرد. اما هانا توانسـت چندتا چیز را با خودش بیاورد: جعبه ی دکمه و شـال 

پشمی محبوب مامان که زمینه اش قهوه ای بود با چهار خانه های قرمز. 
دکمه  ها را خالی کرد روی تخت و شـروع کرد به زیرورو کردنشـان. در هر 
قسمت، یک دکمه گذاشت. توی ردیف ها به ترتیب اندازه و توی ستون ها به 
ترتیب رنگ. کوچک ترین دکمه ی سفید را گذاشت توی مربع گوشه ی سمت 
چپ پایین. باالی آن، یک دکمه ی بزرگ تر گذاشت، اما باز هم به رنگ سفید. 
توی هر مربع، یک دکمه ی بزرگ تر قرار داد تا رسید به باالترین قسمت سمت 

چپ و بزرگ ترین دکمه ی سفید را آنجا گذاشت. 
سـتون بعـدی، جـای دکمه  هـای ِکرم   رنگ بود. سـپس دکمه های بـژ، انواع 
قهوه  ای، خاکستری و سیاه. حاال نوبت رنگ  های رنگین  کمان شد: قرمز، نارنجی، 
زرد، انواع سبز و آبی و باالخره بنفش. توی چندین ستون و ردیف هم دکمه  های 
خاص و عجیبش را قرار داد؛ دکمه  هایی به شکل حیوانات، ستاره   یا گیالس. 

دکمه هـا هـم خیلی زیبـا بودند و هم خیلی صاف و صیقلی. گذاشـتن هر 
دکمه توی جای مخصوص به خودش، بهش آرامش می داد و از آن بهتر، این 

کار مشغولش می کرد. 
چند دکمه  ی آخر را هم گذاشـت سـر جاهایشـان، بعد در جعبه را بسـت و 
چفتش کرد. دسـتش را کشـید روی حکاکِی در جعبه: یک نیلوفر آبی ساده ی 
پنج گلبرگـی. نیلوفـر آبی گل محبوب مامان بود و البتـه عالمت تجاری اش؛ در 
آستر هر لباسی که می دوخت یک نیلوفر آبی کوچک گلدوزی می کرد، این کار را 
به هانا هم یاد داده بود. هانا هیچ  وقت از نزدیک یک نیلوفر آبی ندیده بود، اما 
مامان تصویر آن را در نقاشی  های چینی و گلدان  های سرامیک نشانش داده بود. 
هانا هنوز هم اولین گل نیلوفر کوچکی را که گلدوزی کرده بود، داشـت. آن 
را با احتیاط گذاشته بود الی انجیل. همان انجیلی که دوشیزه لورنا موقع ترک 
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لس  آنجلس بهش داده بود. روی یک تکه پارچه ی چیت ساده دوتا نیلوفر آبی 
بود؛ یکی از آن  ها را مامان به عنوان نمونه گلدوزی کرده بود و آن یکی را هانای 
هفت سـاله. کوک های مامان صاف و متقارن بودند و سـفتی و شلی شـان هم 
به اندازه بود. اما کوک های هانا بی نظم و شل بودند. با این حال، مامان از کارش 
تعریف کرده بود. از آن زمان، هانا نیلوفر آبی را بار  ها و بار  ها گلدوزی و همیشه 

هم تالش کرده بود که مثل گلدوزی مامان صاف و تمیز از کار دربیاید. 
با شنیدن صدای چکمه  های بابا، جعبه  ی دکمه را کنار گذاشت. 

»اینجا مدرسه هم داره؟«
همیشـه قبل از هر چیزی این سـؤال را می پرسید. بعضی از شهر های توی 
مسیر، هنوز مدرسه نداشتند. در شهر  هایی هم که مدرسه وجود داشت، آن قدری 

نمی ماندند که هانا بتواند توی مدرسه ثبت نام کند. 
بابـا کالهش را از سـرش برداشـت و روی میخی نزدیـک در آویزانش کرد. 
الغر و قد بلند بود و وقتی روی تنها صندلی اتاق نشسـت، اسـتخوان زانو ها و 
آرنج هایش کامالً مشخص شدند. »یادم رفت بپرسم، چیز های مهم تری توی 
ذهنم داشتم. اول خبر های   بد رو بهت می دم. دوتا مغازه ی پارچه فروشی توی 

شهره، یه خیاط مردونه دوز و یه پیراهن دوز.«
هانا می دانست که چرا این ها، خبر های بدی هستند. شهر به این کوچکی، 

سه تا پارچه فروشی، یا دوتا خیاطی می خواست چه کار؟
بابـا به اینجا که رسـید، دیگر داشـت لبخنـد می زد. »دوتا پارچه فروشـی و یه 
فروشگاه مبلمان؟ این یعنی اینکه خانم های زیادی توی این شهر زندگی می کنن.«
این همه ماه که در سفر بودند تا از لس آنجلس به الفوقژه برسند، هانا و بابا 
یکی بعد از دیگری از شهر هایی می گذشتند که بیشتر ساکنانشان مرد بودند. هر 
چقدر شهر ها به غرب نزدیک تر می شدند، تعداد زن ها کم و کمتر می شد. حاال 
باالخره به شهری رسیده بودند که زن های بیشتری تویش زندگی می کردند. 
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هانـا منظـور بابا را فهمید. با صدای بلندی گفت: »و این یعنی اینجا خیاط 
زنونه دوز نداره!«

»یه سـاختمون برای یک ماه توی خیابون دوم اجاره کردم و آخرین زمین 
خیابون اصلی رو هم خریدم. یه مغازه می سازیم و پارچه های زنونه می فروشیم.«

هانا با لجبازی گفت: »و لباس هم بدوزیم.«
قبالً در این مورد حرف زده بودند. آن وقت ها که توی مغازه ی خودشـان در 
لس آنجلس بودند، اشکالی نداشت که کمک کند، اما به نظر بابا هنوز خیلی زود 
بود که هانای چهارده ساله، مسئولیت دوختن لباس یک خانم را به عهده بگیرد. 
بابا بدون توجه به حرف هانا ادامه داد: »یه سمت داروخونه ست و یه سمت 
دیگه هم مغازه  ای که از شیر مرغ تا جون آدمیزاد می فروشه. اون قسمت خیابون، 

رفت و آمد خیلی زیاده.«
»به نظر که خوبه، بابا.« 

فعالً چیزی نمی گفت، اما همین االنش هم داشت نقشه می ریخت تا نظر 
بابا را تغییر دهد. 

هانـا درحالی که سـعی می کـرد حرفش فقط یک کنجکاوی سـاده به نظر 
بیاید، پرسید: »زمین رو خریدین؟«

بابا با کج خلقی پرسـید: »به درسـتِی تصمیم من شـک داری؟« هانا خوب 
می دانست که این حالت بابا خیلی راحت می تواند به عصبانیت تبدیل شود. 

به چشم های بابا نگاه کرد و گفت: »نه، بابا.« درست است که پدرش اشکاالتی 
داشت، اما او یک تاجر زیرک بود. »فقط کنجکاو بودم که چرا االن؟ چرا اینجا؟« 
از زمان فروش مغازه شان در لس آنجلس، همیشه توی ساختمان های اجاره ای 

کار و زندگی کرده بودند. 
بابا سرش را تکان داد؛ برق عصبانیِت چشم هایش کم کم داشت محو می شد. 

»به چند دلیل. دلیل اولش هریسه.«
دلیل آمدن هانا و بابا به داکوتا، مردی به اسم فیلیپ هریس بود. سال ها 
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پیـش، بابـا او را تـوی کانزاس دیده بود. آخر های زمسـتان وقتی که تصمیم 
گرفتند از شاین بروند، بابا خبردار شد که آقای هریس، امین صلح و نماینده ی 
قانون بخش الفوقژه شـده. بابا گفته بود: »آدم خوب و باانصافیه. بهتره بریم 

اونجا تا یه جای دیگه.«
بابا ادامه داد: »نهایت تالشش رو می کنه تا باهامون منصفانه رفتار بشه. دارم 
به این فکر می کنم که تا پاییز اینجا بمونیم. اگه اوضاع مغازه خوب پیش نرفت، 
می تونیم همه چی رو بفروشـیم و بریم یه جای دیگه. اینجا یه عالم مشـتری 
هست، شهری که دقیقًا توی مسیر راه آهنه و داره روزبه روز پیشرفت می کنه.«

هانا سرش را تکان داد، بهتر از آن شد که فکرش را می کرد. تا پاییز. توی 
این مدت، دست کم یک ترم یا شاید هم دو ترمی می توانست به مدرسه برود. 

بابا تازه دوران نوجوانی را پشت  سر گذاشته بود که خانه اش در ِتِنسی را ترک 
کرد، به سمت غرب رفت و آخرسر از منطقه ی پایکس پیِک1 کلرادو سر درآورد. 
دوران تب طال2 بود. بابا سـخت کار می کرد و خوش شـانس هم بود، به خاطر 
همیـن خیلی پیشـرفت کـرد. با تمام شـدن دوران تب طال، کارپـرداز راه آهن 
شـد. همچنان از این شـهر به آن شهر می رفت تا اینکه به لس آنجلس رسید؛ 

غربی ترین جایی که می توانست برود. آنجا دیگر یک بازرگان پارچه شد. 
یک سال بعد یا بیشتر، مامان را دید و عاشق همدیگر شدند. 

باید یک داستان ساده ی عاشقانه می شد. اما نشد. 
خب چون مامان یک چینی بود. 

مامـان، پـدر و مـادرش را از دسـت داده بـود و وقتـی مبلغـان آمریکایـی 
سرپرسـتی اش را بـه عهـده گرفتند، تازه راه افتاده بود. اسـم چینی  او، ِمی لی 
بود؛ مبلغ ها ِمی صدایش می زدند. آن ها بهش خیاطی، خواندن و نوشتن یاد 

1. Pike’s Peak
2. دورانی که معادن طال در کالیفرنیا کشف شد و جویندگان و کارگران زیادی از سراسر دنیا به امید ثروتمند 

شدن به کالیفرنیا مهاجرت کردند.
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دادند. همین طور که بزرگ می شد، مجذوب کتاب ها و داستان های کشورشان 
شد. مامان در هجده سالگی، آن ها را قانع کرد تا به او اجازه ی سفر به سرزمینی 
را بدهند که آن زمان به اسم گَم سان، یعنی کوهستان طالیی خوانده می شد.

یکـی از مبلغ هـا خواهـری داشـت کـه خوابگاهـی را در لس آنجلـس اداره 
می کرد. اولین باری که ِمی همراه دوشیزه لورنا به آمریکا آمد، آنجا اقامت کرد. 

او خوابگاه را تمیز می کرد و توی آشپزی و خیاطی کمک حالشان بود. 
بعد، یک روز مرد جوانی آمد و یک اتاق در خوابگاه دوشیزه لورنا اجاره کرد. 
او دقیقًا بیرون محله ی چینی ها مغازه ی پارچه فروشی زده بوده و یک خیاط 

زنانه دوز می خواست. 
ِمی رفت و برای آن مرد جوان که اسمش ِبن بود، کار کرد. 

برای بابا. 

وقتی هانا پنج سالش بود، توی لس آنجلس شورش به پا شد. آن موقع، آن ها 
باالی مغازه شان زندگی می کردند. هانا آن قدری بزرگ نبود که بفهمد چه اتفاقی 

افتاده، اما به اندازه ای بزرگ بود که یادش بیاید. 
صدای داد و فریاد از توی خیابان می آمد. 

یک نفر با مشت روی در می کوبید. 
و باز هم داد و فریاد بیشتر. 

مامان به بابا گفت: »ببرش خوابگاه دوشیزه لورنا.«
بابا گفت: »تو ببرش، هر دوتون می تونین اونجا بمونین.«

»نه. تو ببر. پیش تو باشه، جاش امن تره.«
بابا دست هانا را گرفت، او را کشید و از میان خیابان ها برد. خیابان ها پر بودند 
از آدم هایی که می دویدند و فریاد می کشیدند. هوا بوی تند دود می داد. توی آن 
دویدن ها گاهی بابا هانا را بلند می کرد و می دوید و راهش را از میان آدم های 

عصبانی وحشت زده و شاید هم هر دو، باز می کرد. 
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بابا او را گذاشت پیش دوشیزه لورنا و همان طور که باالی سرش ایستاده 
بود، گفت: »به محض اینکه بتونم، می آم و می برمش.«

دوشـیزه لورنا گفت: »تا هروقت که الزم باشـه، نگهش می دارم، نمی خواد 
نگرانش باشی.«

به نظر هانا یک عالم روز پیش دوشیزه لورنا مانده بود. اما در حقیقت فقط 
بعد از یکی  دو روز بابا آمد دنبالش. 

خبرهای بدی آورد. دسـت کم پانزده مرد چینی بدون محاکمه کشـته شده 
بودند و خانه ها و مغازه هایشـان هم غارت و سـوزانده شـده بود. بابا از مغازه 
محافظت می کرده و مامان رفته بوده تا از سـالمت دوسـتانش مطمئن شود. 
وقتی که داشته کمکشان می کرده تا مغازه  ی رشته فروشی شان را نجات دهند، 

دچار دودزدگی شده و از هوش رفته بود. 
بابا، مامان را به خانه آورد. او و هانا تا جایی که از دستشان برمی آمد، ازش 
پرستاری کردند، اما ریه های مامان بدجور صدمه دیده بود. روز و شب، ساعتی 
نبـود که صدای سـرفه، ِخس ِخـس و نفس نفس  زدن های مامـان توی خانه 
شـنیده نشـود. با هر سرفه ی مامان، هانا به خودش می پیچید، تصور می کرد 
که مامان برای چیز ساده ای مثل نفس  کشیدن چه دردی می کشد و چقدر 

باید تقال کند. 
شش سال دیگر هم مامان با این وضعیت مبارزه کرد. یک صبح بارانی سرد 
در ماه فوریه، چند ماه قبل از تولد دوازده سالگی هانا، سکوت سنگینی از خواب 
بیدارش کرد. از تخت بیرون آمد و دید که درِ اتاق پدر و مادرش کامالً باز است. 

از الی در، زیر چشمی به اطراف نگاه کرد. 
مامان کف اتاق روی مالفه ای به پهلو دراز کشیده و پاهایش را توی شکمش 
جمع کرده بود. هانا می توانست صورتش را ببیند، مامان داشت لبخند می زد، 

صورتش آرام و مهربان بود. 
بابا با لباس خواب لبه ی تخت نشسـته بود. گلویش را صاف کرد، سـرش 


