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فصل 1

تا به خودم آمدم، ديدم جلوی پلکان ورودی خانه ی 
يک پیازترشی ام

صدای بدعن و دلخور یکی را شنیدم که از پشت در چوبی بزرگی می گفت: 
د، اندازه ای که  انتی متر باز ش « در فق چند س »ازم می خواین چی کار کنم
م را بادقت  ر تا پای م های آبی اش، از س ا یکی از چش د ب ت در بتوان آدم پش
ده بگیرم که  ورانداز کند. »یعنی من باید سرپرستی این ولگرد دیال رو به ع
ه  ما یکی از قوم و خویش های منه تو یه نگاه معلومه که این ب به ادعای ش
ا بماند که موهاش  ب صابون رو به تنش ندیده، ح ه رن یه قال ی وقت خیل

هم مدت هاست از دو کیلومتری یه شونه رد نشده.«
رم کشیدم تا موهایم را از فر سرم تا پایین  ت هایم را روی س فوری دس

صا کنم، مبادا که به اندازه ی گوش هایم هم ایراد بگیرد. 
م وارن2.« و در همان حال  ه، خان ه، بل رای این ک ت: »ب ت1 گف یش رای کش

1- ight 
2- arne
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ود و درخواستش  ته ش کی نو تیزش را جلو برد تا مبادا در بس چکمه ی مش
ه ی یتیم غیر از شما توی دنیا دیگه ک و کاری نداره.  بی جواب بماند. »این ب

ه به یه زندگی رقت انگیز توی یتیم خونه محکوم می شه.« بدون شما، این ب
»خب، حتما یکی می آد و می بره این، این...«

کشیش رایت گلویش را درست  و حسابی صا کرد و گفت: »دختر رو.« 
یعنی این حر را نمی توانست خودش بگوید

ه ببینم این  رای این ک ردم، فق ب گاه ک مش را ن ت چش ی در به دق از 
ون  د، چ ت ضعی می ش م هایش داش ا چش ه. حتم ا ن ک دارد ی زن عین
به خوبی معلوم بود که یک پسر مدرسه ای بوگندو نایستاده جلویش. احتما 
فر  دم در این س بور ش ر می آمد، چون م رانه به ن لباس هایم یک خرده پس
وه ای هم از  ترین کت سفری برادرم را بپوشم. شلوار ق نی به شیکاگو ب طو
ری ببینی.  آن لباس هایی نیست که هر روز تن دخترهای تیتیش مامانی ش
مگر آدم می تواند پیراهن دخترانه بپوشد و برود سر کارهای سخت مزرعه 

واقعا دوست دارم بدانم
د و  انتی متری در به من خیره ش د س ان درز چن اره از هم م دوب زن عموی
خره  یب زمینی هستم. بعد گفت: »با ی ام کرد که انگار گونی س جوری وارس
ال معلوم بود که  ه.« کام ه که دختر عزیز یه نفر دیگه می ش ه روزی می رس ی

ره ای قان نشده است. 
ادی  ابیتم دلش را ببرم، برای همین چنان لبخند ش تصمیم گرفتم با ج
تم را در لپم فرو بردم و زور  د. انگش به او زدم که همه ی دندان هایم پیدا ش
اوند زنده ای بود که در این  ود. او آخرین خویش زدم تا چال گونه ام معلوم ش

دنیا داشتم و اجازه نمی دادم که مرا از خود براند. 
ش گرفته  بودم.  گار وزغی جلوی صورت ه خورد که ان وری یک م ج زن عموی
ی، از این طر تا  رد که م خ صاف م به هم فش ان محک ش را چن لب های
ت بگویم در همان  تر اس د، یا ب یده ش مت پایین صورتش کش آن طر قس
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یدم  تم را لیس تم ببینم. ک هر دو دس مت از صورتش که من می توانس قس
د  یدم تا هر گیر و گره ای را که باع می ش بتا کوتاهم کش و روی موهای نس
ه های بلندم را برایش به  موهایم با بپرد، صا کنم. بعد م آهویی دل ربا، م
ر برسم، ولی احتما موف نشدم.  هم زدم. هدفم این بود که خواستنی به ن

» »چشم هاش مشکلی دارن
ربان  ای م ت تا ادای پدره انه ام انداخ تش را دور ش یش رایت دس کش
گون گرفت.  انه ام را محکم نیش غرش ش ت های  ی با انگش اورد؛ ول را دربی
ت از پلک زدن برداشتم. برگشتم سرا  دم و فوری دس ورش ش متوجه من

همان مو صا کردن. 
ده بودیم،  اری که با آن آم وت ق ه به اندازه ی س ید ک یش آهی کش کش
یش رایت قصد ندارد راه بیفتد وس  تم که کش د و عمی بود. می دانس بلن
د. آن هم بعد از  ودش ید بکش از هم دنبال خ ن را ب ور و م ت نیوی ایال
1 تا این جا، که انگار یک عمر  تان شیمان رس ار، از ش نی مان با ق فر طو س
اه قدمی  ه ای را از پن ت طعم ن آن مرد می توانس نی م. هم فر بودی همس
ادگی ها تسلیم نمی شد. م تازی شکاری ای رد  خی بدهد و به این س تش

خانه ی زن عمویم را گرفته و تا این جا آمده بود. 
یه ی نازکی  ترس  دت اس گفت: »خانم وارن، بین خودمون بمونه.« از ش
ته بود، آن را پا کرد و ادامه داد: »توی یتیم خونه  ت لبش نشس از عر پش
م؛ من  دارن. گفته باش ا خواهان ن دازه ی کوچولوه ه ان ر ب ای بزر ت ه ه ب
ار رو دیده، از این  این قدرها هم بدبین نیستم ولی کورنلیای2 عزیز که ده تا ب

شان ها نداره که یکی به فرزندخوندگی قبولش کنه.«
یده بود، خیلی جدی گفتم: »یازده، یا همین  ی از من نپرس با این که کس

حدودها.«

1- Che ung 
2- Cornelia
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ار کرد که انگار یک دفعه آتش  یش رایت جوری رفت ن را که گفتم، کش ای
ی  ید، چند تا کاغ را به زور از  انه ام پ کش تش را از روی ش گرفته ام، دس
ن رفت. زن عمو از  مان خانه پایی اد از پله  های م و و م بر و ب د ت در چپان
ی نکرد. بعد از رفتنش، به راهرو  تد، ولی او توج ت که بایس یش خواس کش
خیره شدم و نمی دانستم باید دلشوره داشته باشم یا نه. ولی از این که دیدم 

م پشت کرد و رفت، ککم هم نگزید.  ب
سر زن عمویم حا کامال از در بیرون بود، اما هنوز راه ورودم به خانه اش را 
با بدنش سد کرده بود. قیافه ی نسبتا مقبولی داشت، اگر آن قدر بداخال نبود، 
د گفت خوشگ است. همیشه به چشم های آبی سیر، م چشم های  می ش
وه ای پرنده ی شبگرد، آن ها را  ه های بلندی به خوش رنگی پرهای ق او، که م
ن  م قاب گرفته بود حسودی می کردم. او آن قدر عبوس و خشک بود که م
رعت طی  ر بدلباس را به س ک خانم بزر پی دن به ی یر تبدی ش ودم مس ب
ان بگویم، ولی  ده بودم تا با اطمین ه ی دندان هایش را ندی وز هم د. هن می کن

تخمین زدم که حدود بیست و پن  سال دارد. 
تم و به طرفش دراز کردم تا  ی را از روی زمین برداش ای زرد کاه ه کاغ
م خیره شد و هی حرکتی نکرد که من را به داخ دعوت کند.  بگیرد. فق ب

» وری پیدام کردی پرسید: »چ
ی افتادم. لب هایش را  ، فوری یاد پیازترش ود و کمی تل ش ترش ب لحن
ی آرواره اش را  تم وقت ار داش ار داد که انت در محکم به هم فش اره آن ق دوب

تکان می دهد، جیر جیر صدا کند. 
»کشیش رایت پیداتون کرد، خانم. نه من.«

»... »من با هی کدوم از اعضای خونواده ت حر نزدم از موق
ه،  انحه؛ و هر چی نباش کمک کردم جای خالی را پر کند و گفتم: »اون س

وارن نام خونوادگی شما هم هست.«
رتاپایم را وجب  ه س م ک ن م رد. م م ک نگینی ب گاه س خند زد و ن ریش
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ش کردم.  می کرد. برای همین من هم در جواب، نگاه سنگینی ب
ت  ه آن صدایی که ازش درآمد، هر حالتی داش د، اگرچ « خندی انحه »س

» ش می گن سانحه به جز شادی. »اون ها ب
حرفش را تصحی کردم: »دیگه اون هایی وجود نداره که حرفی بزنن.« حا 
. دیگه توی  ونت گرفته بود. »فق من موندم و ب صدای من هم، رن خش

رستان شیمان هی وارنی غیر از من باقی نمونده. من آخرین نفرم.« ش
» »مامانت

»سیاه سرفه گرفت.«
» »عمو سیالس1

»غر شد.«
» »خاله مارتا2

»با آب جوش سوخت.«
» »برادرهات

»یکی شون مخملک گرفت.«
» »اون یکی

»دسامبر پارسال از روی پشت بوم افتاد. هفته ی بعدش هم مرد.«
ربانی  ری از م صدای هممم آرامی درآورد، انگار که راضی شده بود. ولی ا
میده باشد چه کوله بار بزرگی  ید که ف ر نمی رس م هایش نبود یا به ن در چش
م زل زد تا  م. فق آن قدر ب ا خودم این طر و آن  طر می کش دوه را ب از ان

بور شدم به جای دیگری نگاه کنم. چشم هایم می سوخت.  خره م با
ک زدم، ولی این دفعه به قصد دلبری کردن نبود. خیلی دلتن  د پل تند تن
وای تازه ی آن جا  ا هنوز در مزرعه بود و ه ر حتی یکی از آن ه ودم. اگ ه ب هم
ا و یک لنگه پا  دم بیایم این ج بور نمی ش ید، م ش هایش می کش وی ش را ت

1- Silas
2- Martha
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د، تا  م کوچک تر و کوچک تر ش ان، دنیای ر هر کدامش ی با م تم. ول بایس
این که همگی رفتند و آخرش من از این جا، یعنی شیکاگو، سر درآوردم. 

ا.  تن
همان طور که با ناخن هایم ور می رفتم، چشم هایم خی شد. 

 ، د از کمی ن ن رد.« زن عمویم، بع ی بود که م م آخرین کس ات ه »و باب
گفت: »کورنلیوس1 مقدس همیشه هوای کورنلیوس رو که بابات بود، داشت. 

» وری رفت اون دنیا گمون کنم کالنتر دارش زد، آره بگو ببینم اون چ
گفتم: »گلوله خورد. ولی آدم بدی نبود. به مردم کمک می کرد.« بعد به نرمی 

ش شلیک کردن. یه جنایت بود.« اضافه کردم: »چندتا آدم بدجن ب
تن داده بود  ودش را به کش ه بابام خ بختانه از این ک د و خوش اکت ش س
م  تم، ولی قلبم ب ات آن اتفا را نمی دانس ی رد. همه ی جز تفاده نک اس سو

می گفت که بابام ح داشته و گناهکار نبوده است. 
دم  بور ش در آرام گفت که م « آن ق وده ر بابات نب ی تقصی ی می گ »یعن
خودم را تا چارچوب تیره ی در جلو بکشم تا صدایش را بشنوم. »درست م 
روزی که متیوی من رو کشت، برادر خودش رو2 تو به این می گی سانحه.«

دی. او  د، آرام و ج م م او باش ردم صدای عی ک ا.« و س م: »دقیق گفت
م اجازه  ه ب اند. »اگ ود اجازه بدهم که من را بترس رار نب ود و ق ی ب پیازترش
ام آزارش به یه مورچه هم  دین. باب ن که توضی بدم، متوجه می ش می دادی

نمی رسید. نمی خواست متیوی شما رو بکشه، زن عمو کیتی3.«
م  خره ب ار رفت و با ت: »من رو این طوری صدا نکن.« کن اش گف ا پرخ ب
وم. راه که می رفت،  وت و کور وارد اتاقش بش ه از آن راهروی س ازه داد ک اج
ری بود. متوجه  پایین دامن آبی تیره اش خش خش می کرد و حرکاتش س

1- Cornelius
2- atthe
3- Kitty
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شدم باریک اندام تر و قدبلندتر از آن است که فکرش را می کردم. 
ر  ک روز از بودنم در ش ه فق ی ردم. با این ک ا نگاه ک ای ات ه  ج ه هم ب
ما نخانه ی شیکاگو نبود. پایین پله ها، در  رم این جا بدترین م شت، به ن می گ
، در طبقه ی سوم وض آن قدرها  یرش بوی کلم پخته می آمد، ولی این با اتا پ
ره ی باز، صدای گوش خراش  بد نبود. فق هوای اتا گرفته و گرم بود. از پن

ه ی اسبی شنیده می شد، ولی هی نسیمی در اتا نمی وزید.  شی
تان شیمان زندگی نمی کنم، کورنلیا. این جا، توی  رس »من دیگه توی ش

شیکاگو، کیت1 صدام می کنن.« 
جواب دادم »خب، من رو هم دیگه کورنلیا صدا نکنین.« حلقه ای از موهای 
چربم را از روی چشم هایم کنار زدم و با قدم های محکم به آن سر اتا رفتم. 
ایز برایم بزر بود و روی کفپوش چوبی اتاقش، صدای  چکمه هایم چند س
تم و خودم را با  اش ی می داد. خورجینم را کنارم گ چل چل رضایت بخش
رم برسانم. حتما این اتا قبال  ی س تم را به دیوار زاویه دار با یدم تا دس کش
زیرشیروانی بوده است. »همه ی دوست هایی که توی نیویور دارم، کورنی2 

صدام می کنن.«
ارم،  اد بود و برخال انت ی خندید. فق همین دفعه صدایش ش پیازترش
انی  نمی خواست احساساتم را جریحه دار کند. خنده اش از آن خنده های ناگ
ها  با بود که از ته  دل آدم شروع می شود و م خرگوش می پرد تا به آن با

برسد و سر آخر اطرا چشم ها آرام می گیرد. 
م  ین اس ته هم وری تونس ت: »چه خودخواه کورنلیوس چ ره گف خ با
بیه  نش هم قیافه ت ش اره مخصوصا وقتی همین ا تناکی روی تو ب وحش
د اسم اسمت شبیه  بیه اون مردی. ولی آخه کورنلیا هم ش اونه. تو کامال ش

ات.« ه ی سبزی یه قارچه که می افته به جون باغ

1- Kate
2- Cornie
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ه ای از آن درنیامد.  ی کلم را کنم، ولی حت ردم که اعت از ک م را ب دهان
ان کم آوردم، آن هم من که استاد جروبح کردن با برادرهایم، مامانم،  ناگ

قاطرم و تا همین چند ماه پیش با بابام بودم. 
ه، روزی در زندگی ام  ت. چون، تا آن لح اده ای داش م آوردنم دلی س ک

نبود که از اسم کورنلیا رضایت داشته باشم. 
ی اون هایی که  ن م ت. م تر نیس ی ب م خیل ن ه ی ای ه داد: »و کورن ادام

» این جوری صدات می کردن، باهات دوست بودن
ت آن روی  م هایم را جم کردم و به زن عمویم نگاهی انداختم. داش چش
م  ا این که بی تعار ب تم می اندازد ی تم که دس ن را با می آورد. نمی دانس م

توهین می کند. 
در هر صورت، دیگر از حر هایش سیر شده بودم. 

ه تکیه گاه  ی ای رفت ک 1.« به طر صندل دات می کنم ن ن ص ت: »م گف
ت هایش را مرتب روی لبه ی دامنش  ت. دس ت و رویش نشس صافی داش
ته است. »حداق این  ید انگار ملکه ویکتوریا2 بود که روی تخت نشس می کش

اسم به اندازه ی قبلی ها مسخره نیست.«
تم باهاشان چه کار کنم و چیزی  ه نمی دانس ت های خودم که چند لح دس
پی دو طر بدنم  نمانده بود تا تابشان بدهم، م یک جفت سیب ترشیده، تا
وت، آن  قدری باز  ول شدند. فکم هم همان طور پایین افتاد و دهانم، مات و مب

اقکی را گیر بیندازد.  مانده بود که سن
چون ن وارن قشن ترین اسمی بود که تا آن موق به گوشم خورده بود. 

و اتفاقی شده بود مال خود خودم. 

1- ell
2- ueen ictoria
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فصل 2

غمم را با بهترين دوستم، ِجما1، 
شريک می شوم 

سوم آگوست 1859
جمای عزیزم؛ 

وقتی این نامه را می خوانی، من دیگر این حوالی نیستم. االن که 
این ها را می نویسم، چمدانم را بسته ام و روی درخت جلوی خانه ی 
کشـیش رایت ابرناتی2 نشسته ام. شـاید او را یادت بیاید. البته اگر 
باهوش باشی، احتمااًل عالقه ای نداری که یادش بیفتی. او کشیشی 
است که خانه ی ایتام و بینوایان شهرستان شیمانگ3 را اداره می کند. 
فکر کنم اسمش همین باشد، اگرچه ممکن است دقیقًا درست نگفته 
باشم. این جا جایی ا ست که چند ماه گذشته را در آن زندگی کرده ام. 

1- e a
2- ight everend A ernathy
3- Che ung County Ho e or r hans and Pathetic ouls
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متأسفم که این خبر را به تو می دهم، ولی پدر عزیزم، کورنلیوس 
جرمی وارن1، فوت کرده است. ممکن است بابا و مامانت از شنیدن 
این خبر شوکه شوند، چون خانواده ات مدت زیادی با خانواده ی ما، 
وارن ها، دوسـت بوده اند و این برمی گردد به پیش از آن که این قدر 
از ما دور شـوید. بابات، که مثل درخت افرا قوی و تنومند اسـت، در 
شکسـتن هیزم یا جمع کردن گاوهایی که از گله جدا می شـدند به 
بابـام کمک می کرد، ولی هیچ وقت از این کار ِگله ای نداشـت. یادم 
می آید که پدرهایمان به همین دلیل دوست های خوبی بودند. ولی 

حاال پدرم، کورنلیوس جی وارن، با فرشته ها هیزم می شکند. 
امیدوارم نامه ام اشک کسی را درنیاورد. مطمئنم که به اندازه ی 
کل مردم شـهر برایش اشـک ریخته ام، چون بابام خیلی زود فوت 
کرد، هنوز چیزی از مراسـم خاکسـپاری برادرم زک2 در کریسمس 
پارسـال نگذشـته بود و همین طور بقیه ی اعضای فامیل که جریان 

آن ها را قباًل برایت تعریف کرده ام. 
هیـچ صدایی شـبیه صداهایی نیسـت کـه در خانـه ای خالی 
می پیچـد. مطمئنم کـه صدای نالـه ی غم انگیز پرنده ی شـبگرد را 
می شناسی. تصور می کنم که شب ها بارها نشسته ای و به صدای 
خش خـش برگ ها در باد گوش داده ای؛ اما هیچ چیزی بیشـتر از 
شـنیدن صدای پـا در خانه ای خالی آدم را یـاد این نمی اندازد که 
چه قدر در این دنیا تنهاست. اولش وقتی سر و کله ی کشیش رایت 
پیدا شد و من را به خانه ی ایتام این شهر برد، اهمیت ندادم. فقط 
خوشحال بودم که مثل روحی با چشم های اشک آلود دیگر در آن 

خانه ی قدیمی این ور و آن ور نمی روم. 

1- Cornelius ere iah arne
2- Ze e
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ولـی االن یـک روز هم دیگـر در این یتیم خانـه نمی مانم و بابت 
این موضوع همیشـه شـکرگزارم.  قباًل به این موضوع اشاره کرده ام 
کـه با آن همه بچه ی گرسـنه ای که آن جا چپانـده بودند، من حتی 
تخت نداشـتم که رویش بخوابم؟ احتمااًل برای توصیف آن جا بهتر 
است نامه ای جداگانه اضافه دیگر بنویسم. اجازه بده فقط بگویم که 
کشیش رایت برایم قوم و خویشی از خانواده ی وارن پیدا کرده که از 
خیلی وقت پیش گم  شده بوده و االن در شیکاگو زندگی می کند. این 

زن را خوب به یاد نمی آورم، چون چند سال قبل از پیشمان رفت. 
ولی خانواده، خانواده است و من هم مثل َکنه به این زن می چسبم. 

دوست واقعِی واقعی تو؛ 
کورنی
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فصل 3

زن عمويم می خواهد از دستم 
خالص شود

ر آدم موق خواب  ود. اگ وری گرفته ب دم، گردنم بدج ه بیدار ش صب ک
ه بکند، چنین  یمن گلول ه روی مب قلنبه قلنبه ی اتا نش ش را م گرب بدن
ر  بالیی سرش می آید. دیشب، دسته های چوبی مب م بالش، راحت به ن
دازه ی تیرو تخته های مزرعه  تادم، دیدم بدنم به ان ید. ولی وقتی ایس می رس
تر است لباس هایم را موق  سفت و خشک شده است. زن عمو کیتی گفت ب
روع کند و این طور در  ت روزش را زود ش خواب عو نکنم، چون می خواس
ای خا آلودم چندان  د. ولی خوابیدن با لباس ه ان صرفه جویی می ش وقتم

فایده ای نداشت. 
تی  تم از خیر تختخوابش در اتا پش ار نداش ب از زن عمو کیتی انت دیش
مان نواز  م او را به خاطر م رای همین نمی توان ن بدهد. ب ه م رد و آن را ب بگ
نبودن، خیلی سرزنش کنم. شاید وقتی شام را هم جور می کرده، آشپزخانه ی 
وربای کلم  البته آن قدر  ه ی کوچک ش ده بود. آن کاس ی ش مان خانه تع م
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ارم  اصال سیرم نکرد  م سوپ را رویش بگ د اس بی مایه بود که حتی نمی ش
ر  ران کنم. ع ب را جب نگی دیش م امروز موق صبحانه، گرس م گرفت تصمی
وه از طبقه ی پایین به مشام می رسید و انگار دعوتم می  کرد تا بروم  غلی ق

و سر میز بنشینم. 
نبیم، زن عمو کیتی.« اتا  ره ب ت ش را کوبیدم و گفتم: »ب ته در اتاق آهس
ن می دانستم تختم  دوم به اندازه ی یک کمد جای خواب داشت و از همین ا
ام بخور ونمیر  ب که زن عمویم رفت تا آن ش م جا بدهم. دیش ا می توان را ک
ک  اب و کتاب خودم، یک تش را آماده کند، این جا را انتخاب کردم. طب حس
ا جا بدهم.  ه ی بلند لباس ه ت کنار قفس د درس ت آهنی را می ش ک تخ و ی
ا دیروقت بیدار  ب ها ت ت صمیمی ش تیم م دوتا دوس این طوری می توانس

بمانیم، با هم صحبت کنیم و کتاب بخوانیم. 
ن یه کوه تخم مر  دوباره به در کوبیدم، این بار کمی محکم تر. »احتما ا
راغش.  م س ا بری ا رو روش زدن ت م م ه اس ه ک اخوری ا غ وی ات ز ت آب پ

بیسکویت و مربا هم هست ها.«
وز مالفه هایش  ه زن عمو کیتی م پروانه  ی توی پیله هن دس زدم ک ح
ار  ان در را با فش د، ولی این طور نبود. ناگ یده باش را محکم دور خودش پی
بازکرد و فرز و چابک از اتا خواب بیرون آمد. موهایش را کامال مرتب کرده 
بود و از کنارم که رد شد، پایین دامن آبی تیره اش خش خش صدا می کرد. 
، ولی نه سرا صبحونه.« و یکی  خیلی جدی گفت: »من آماده ی رفتنم، ن
تش کرد. »می ریم به خیابون واباش1،  ید و دس تکش ها را با زور کش از دس
نم  م ان2. م م خانه  ی بی کس اختن به اس ه یتیم خونه س ا ی ا اون ج تازگی ه
ت بدم  ن می تونم ب م می کنن از جایی که م ا برات فراه ه اون ه ی ک محی

ارمت همون جا؛ به همین سادگی.« مناسب تره. می 

1- a ash 
2- Ho e or the riendless
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ساده یعنی آن قدر برایش ساده بود که من را به دست غریبه ها بسپرد
تم  نیدم، چند قدمی عقب عقب رفتم. خوب می دانس حر هایش را که ش
ود  اید بش ان. ش م چنین جاهایی را نباید بخورم، خانه ی بی کس که گول اس
گاهی بود با یک  ا در واق آسایش ن جایی پناه برد، ام ه چنی ان ب موق طوف
ه ای خوابم ببرد تا آخرین دار و ندارم را  ه یتیم شپشو. کافی بود لح ت ب مش

ارم زن عمویم من را آن جا رها کند.  ازم کش بروند. محال بود بگ
ت به  ه.« حرفم را زدم، ولی دلش نمی خواس ما خیلی بزرگ ان ش »آپارتم
ار در روی زمین  ه  ام که کن ه بق وش بدهد. فق ب م گ ه ای از حر های کلم
مرده بیرون رفت. این بود که من هم  اره کرد و با قدم های ش افتاده بود، اش
رش از پله ها پایین رفتم، به سختی از کنار بقیه ی  ت س تم و پش آن را برداش
ابرانگیز سوسی سر شده  اکنان پانسیون رد شدم که به دنبال بوی اشت س

به سمت میز صبحانه می رفتند. 
مت دریاچه ی  ، به س ر یدیم، راه افتادیم به طر ش ه رس ان ک ه خیاب ب
ید در آن جا تازه از زیر مالفه های ضخیم صورتی مای  یگان1، که خورش میش
ان  ن خانه ی بی کس و دوار بودم که مس ر درآورده بود. امی ش س ه بنفش ب
اید صدای در زدن ما را  د، ش ند. اگر این طور می ش ان باش هنوز زیر پتوهایش
اید  ت در آن جا را بکوبد، ش اید زن عمویم اصال قصد نداش نیدند. یا ش نمی ش
ر بمانم و  اند تا منت وی در بنش ای جل ن را روی پله ه ت م فق می خواس

سرایدار دل رحم آن جا در را باز کند و من را ببیند. 
وه ای ام با  ت با چکمه های ق ه در آن صب غبارآلود ماه آگوس ور ک همان ط
قدم های سنگین پشت سرش راه می رفتم، به  اعترا  گفتم: »زن عمو کیتی، 
مون خونه خیلی هم خوبه. من  تون بگم که آپارتمانتون توی اون م می خوام ب

جای زیادی نمی گیرم...«
تره که ببینیم چه کاری درسته. گمون  . ب له ی جا گرفتن نیست، ن »مس

1- ichigan




