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 فصل اول

 

العاده و . تو قوی، خارقبیشتر از هرچیزی توی دنیا عاشقت هستم:»م کنزمزمه می

خوشبختم که تو رو توی زندگیم وقت ناامیدم نکردی و من خیلی انگیزی. هیچشگفت

به س قدرشناسی بیشتری و احسا پیچممحکمتر به دورش میبازوهایم را « م سیسیل.دار

 .دهمصدایم می

اون حرفی رو که وقتی دوست پسرت برای دویستمین بار ازت خواستگاری کرد »

 «شنوم.گفتی رو االن دارم میباید می

ا زنی که به و ب گردمدادم و برمیساز برمیاز دور دستگاه قهوهم و دستانم را کشمی آه

 م.وشمی، رودررو پیشخان تکیه داده

 . دوباره بهم یادآوری کن چرا استخدامت کردم؟بتیـ تو محشری 



روی پهلوی دستگاه  گیرد و دستش را با حالت پر عشقیمیبتی از پیشخان فاصله 

 د. کشمیساز قهوه

چون من تنها کسی هستم که :» گویدمیو با شیطنت  اندازدمیهایش را باال شانه

ه تقریباً به همون اندازه خودت عاشق سیسیله و من تنها کسی هستم که توی کاف

کنی و با اون لهجه جنوبیت بد و بیراه وقتی قاطی می استخدام شده که کوکائین مایع

 «گی.فهمه چی میگی میمی

گذارم. بتی لیک از یحق با اوست ولی من داغ رضایت از موافقتم با او را به دلش م

هر جهت دقیقاً نقطه مقابل من است، ولی به دالیلی حتی با اینکه گاهی اوقات حسابی 

سه سال پیش برای کار در  آییم. وقتیریزد باز هم با هم کنار میاعصابم را به هم می

که دانستم که استخدامش خواهم کرد، ایننیه میبعد از ده ثا کردمصاحبه می کافه

مصاحبه یک روز کامل  اصالً اهمیت نداشت. بعد از ای در این زمینه نداشتجربهتهیچ

خواهند در کافه فرند ولی میناز قهوه مت گفتندکه بدون هیچ شرمی می کردن با افرادی

مام کافه را وقتی بتی قدم در اتاق گذاشت آماده بودم که ت من مشغول به کار شوند،

داشت هایی رسید و چتریاش میتا روی چانه موهای سیاهش روی سرش خراب کنم.

هایی که شد، یک حلقه بینی و خالکوبیهای صورتی رنگی دیده میکه در بینشان رگه

. او خودش را روی صندلی و یک طرف گردنش را پوشانده بود هر دو بازو، سینه

شق در گویند عو به این می« باید باشه.حتماً قهوه قهوه. :»جلوی من انداخت و گفت 

 یک نگاه.



پسر سابقم فکر هایش نیستم. هرچند دوستهای افالطونی. من از آنالبته از آن عشق

خواهد با او تواند بفهمد چرا یک نفر نمیکند هستم. آن هم فقط به خاطر اینکه نمیمی

 کنم.گردم و همه چیز را مفصل تعریف میازدواج کند. ولی بعداً سر این موضوع برمی

ام را دارد. تنها عشق حقیقی من است. خب، در برایم حکم بچه ائین مایعکافه کوک

 کنار سیسیل، ولی بدون کافه سیسیل را هم نداشتم.

 کند.درک میعشقم را به سیسیل نگران نباشید کافه 

بلدناب در شهر از زادگاهم با سرعت تمام  شدن از مدرسهالتحصیل فارغ بعد از

شیکاگو آمدم و چهار سال تمام مثل خر درس خواندم تا  . بهایالت کنتاکی فرار کردم

کردم و توانستم مدرک مدیریت کسب و کارم را بگیرم. همزمان دو شیفت هم کار می

کردم تا بتوانم کافه خودم را باز کنم. پنج سال بعد از انداز میران پولم را پسران به قِقِ

ن پارک درهایش را به روی لینکُ مایع التحصیل شدم کافه کوکائینارغدانشگاه فاینکه از 

 .بود های شهررین محلهتمحبوب یکی از کهباز کرد 

فروشم در کمال شگفتی وقتی دهان به دهان چرخید که من بهترین قهوه شهر را می

نیازی به بلد بودن زبان ایتالیایی ندارند،  شانش دادن قهوه مورد عالقهو برای سفار

آیید می دند. وقتی به پیشخان کوکائین مایعبه داخل سرازیر ش مردم از در و دیوار کافه

کنه، چشمام من خوبم، سرم درد میکنید: تان را با این عبارات انتخاب میاندازه قهوه

 مردم نزدیکه بمیرن.رن و سیاهی می



 .آخری قطعاً لیوان خیلی بزرگیست آن

آور نیست. چون رسد خجالتمیقدرها هم که به نظر ها آنو اینکه گفتن این اسم

های قهوه فقط از دانه ام ندارم.دار توی منوی کافهافئینمن که ده هزارتا نوشیدنی ک

 ،توانید قهوه تلخ سیاه، اسپرسو، یا الته انتخاب کنید. نهکنم و شما میهاوایی استفاده می

ی اوقات اگر های شکالتی با آن مزخرفات همراهش در اینجا نداریم. گاهاز آن قهوه

ام یک طعم به خصوص پیشنهاد بدهد در کنار قهوه مخلفات وانیلی و توزیع کننده

 ای الکلی خبریهای میوهداشته باشیم ولی از آن نوشیدنی ممکن استای هم خامه

اید تنها چیزی که باید آیید و روز بدی را گذراندهمی نیست. وقتی به کافه کوکائین مایع

یک لیوان بزرگ از  ی ثانیهو در عرض س« میرن.مردم دارن می»:بگویید این است 

 شود.نصیبتان می نوشیدنی مقدس

از آن  رهای سرخ و کف چوبی. کافه کوکائین مایعبا آج ر استکافه حدود سیصدمت

و راحتی است  های چرمیهای سفت ندارد. تمامش پر از کاناپه و صندلیمیز و صندلی

مرکز شهر پیدا کرده بودم. حتی با اینکه کافه من در  یکه در بازار دست دوم فروش

از آن  ند وآیبه آنجا می ند همهای گوناگونی داره مردمی که شغلشیکاگو واقع شد

هایی نیست که شما بتوانید در آن کارتان را انجام بدهید. وقتی روی شاپدسته کافی

د و مثل یک انسان شایسته از نشینینشینید، فقط میمی ه در کافه کوکائین مایعیک کاناپ

کنید تا یک مقاله را تمام کنید یا با صدای برید. لپتاپتان را روشن نمیتان لذت میقهوه

تان را بلند در یک کنفرانس آنالین صحبت کنید یا یک چیزی را بررسی کنید. قهوه



تتان نشینید و برای مدت خیلی کوتاهی مشکالبرید یا میدهید و با خود میسفارش می

 است و تمامش هم مال خودم است. یکنید. کافه خیلی عالی و دنجرا فراموش می

شدم تا ببینم چه کسی و من با لبخند از پشت بتی خم  به صدا در آمدزنگ باالی در 

 د.خشکمیلبخندم  بینم چه کسی آمدهثانیه وقتی می . که در عرض یکوارد شده

بهت  خوام. اوه ومی میرنمردم دارن میو یه  کنهسرم درد میپیتون، من فوری یه »

 «گفت. خبرهای خوب رو بهم گم! بنجامینتبریک می

دارم و حینی میرا بر ام آویزان استای که روی شانهولهو من ح کندخُرخری میبتی 

 .کوبمروم، آن را مثل شالق به باسنش میم قسمت سفارش میبه سمت که دارم

 «-بنجامین بهت چی گفته ولی سالم مارک. مطمئن نیستم»

د، کنداللی در آن سمت خیابان کار میپسر سابقم در یک شرکت مارک که با دوست

د، تلفنش را کنمیخورد، دستش را بلند و حرفم را قطع میوقتی تلفن همراهش زنگ 

م مردم کند که مطمئنمیبلند حرف زدن و چنان شروع به بلند گذاردمیروی گوشش 

و من  دهدبه صندوق تکیه میتوانستند صدایش را بشنوند. کی هم میکنتاایالت 

هرکسی اینجا کار کنه یا بیرون انداخته :» یم و رویش نوشتهاتابلویی که کنارش گذاشته

 م.یرگمیم و آن را جلوی صورتش دارمیرا بر« شه.شه یا به سیرک فروخته میمی



د، ایستمید کنارم آیبتی می کند و وقتیاو خیلی عاقالنه تماسش را قطع می

ک آهنگ محلی را طور که ی. بتی هماناندازدرا با حالتی احمقانه باال می هایششانه

 .گذاردروی پیشخان میبر در سینی بیرونقهوه مارک را  ماگد، دو کنزیرلب زمزمه می

بخشید می:»د کنددارد عذرخواهی میهایش را برمیکه سینی قهوهمارک درحالی

رو فراموش کرده بودم. امیدوارم وقتی توی کافه پیتون. وسواست به قانون کار نکردن 

بگیری. اون بیچاره باید به حد مرگ کار کنه تا  بیشتر بهش آسونبنجامین میاد اینجا 

 «خوای رو در بیاره.بتون خرج عروسی رویایی که تو ازش می

وباره در دستش تلفن همراهش د که گردد برودند و دارد برمیزمیچشمکی به من 

د کل دهمیتلفن را اش وقتی جواب د و صدای کر کنندهکنشروع به زنگ زدن می

در کافه به راه  به سرعت ه بتوانم چیزی به او بگویمک. قبل از اینکندمیپر  فضای کافه

 .رودافتد و از در بیرون میمی

ببری به شرکت و بریزیشون ها رو تونی اون قهوهمی:»م کشمیپشت سرش فریاد 

خودت  صاحب موندهخم شو روی ماتحت بی روی باسن بنجامین! یا از اون بهتر

و چند نگاه عجیب از چند « بریزشون. من نیاز ندارم هیچ مردی برام پول خرج کنه!

 د.وشمیبردند، نصیبم هایشان لذت میند و از قهوهاری که در کافه نشستهمشت

گفتی خیلی این روی توی روش می خوب بود، ولی اگه:» ویدگخندد و میمیی بت

 «ها پشت سرش فریاد بکشی.مؤثرتر بود تا اینکه مثل دیوونه



نبار ی که روی هم تلکثیف ماگ چند روم تاسینک ظرفشویی می که به سمتدرحالی

اون سومین نفریه که امروز بهم تبریک گفته، :» گویممیکنان منرا بشورم من نداشده

 «بنجامین چه فکری پیش خودش کرده؟

بعد صدایش را کلفت « من مطمئنم که اون دیروز این حرفا رو زد؛:» گویدمی بتی

خواستی بگی بله، فقط دونم که واقعاً میمی:»آورد مید و ادای بنجامین را درکنمی

یه حلقه با یه الماس خیلی بزرگ به اندازه یه  غافلگیر شده بودی. به محض اینکه

قابلمه بندازی دستت و من به همه بگم که چه پول هنگفتی پاش دادم، کامالً متوجه 

 گویدبعد دوباره با صدای خودش می« اره خانم بنجامین مونتگومری بشی!شی که قرمی

گفت که اون حلقه رو  کنم. راستش اون با صدای بلند دقیقاًقول میالبته من دارم نقل:»

که تو یه تیکه جواهر چند دالر خریده ولی من فراموشش کردم چون حتی فکر این

 «شه دلم بخواد مشت بزنم توی صورتت.ارزه باعث میداری که بیشتر از ماشین من می

بندم. ود، شیر آب را میشمیم و وقتی سینک ظرفشویی پر از آب و کف کشآه می

م با او خواهتقاعد کنم که من واقعاً نمیم بنجامین را مخواهمیام که چطور مانده

م چون از زندگی کردن در شهر کوچکی ابه شهر بزرگی مثل شیکاگو آمدهازدواج کنم. 

دانند خسته شده بودم. و مورد کار و زندگی همدیگر میچیز را در که همه مردم همه

هم یک دستگاه خودکار در آن که فقط یک قهوه فروشی داشت که طور از شهریهمین

بنزین بود و مردم شهر اگر یک بسته دانه قهوه تازه به صورتشان کوبیده یک پمپ

 دانستند آن چه بود.شد هم نمیمی



تونم بهش دونم به چند روش متفاوت مینمی:»م کنآهی کشیدم و برای بتی غرغر می

روی سفید  رنگی که طرح کاخبزرگ آبی  ماگ« چیز بین ما تموم شده.که همهخبر بدم 

با وجود بنجامین که به ». دادرمرا برمیسی واشنگتن دی خودش دارد  و زیرش نوشته

ها اون شناخته گفته که من به خاستگاریش جواب مثبت دادم و بیشترهرکسی که می

مونه که دوباره دارم توی بلدناب مثل این میدقیقاً هستن،  های کوکائین مایعهم مشتری

 «کنم.ندگی میز

. اندازددستانم تا آرنج درون آب گرم هستند، من را به لرزه میحتی فکرش با اینکه 

التحصیل شدم به زادگاهم برنگشتم دالیل خیلی ای که فارغبرای اینکه همان هفته

ها بود. من ی از آنهای یک شهر کوچک فقط یکزیادی وجود داشت. و شایعه پراکنی

آید، عاشق یک شهر بزرگ را دوست دارم. از سر و صدا خوشم میبودن  بی در و پیکر

شوم. عاشق رو خواهد ببینم، روبههرکسی که دلم نمی با شومنمیاین هستم که مجبور 

شود هر روز سر یک ساعت مشخص در یک محله راه بروید ولی این هستم که می

پذیرفت که من می بینید. اگر فقط بنجامینرا ن های روزهای قبلهمان آدمهرگز 

خواستم با او ازدواج کنم دوباره این احساس نکبتی بودن در بلدناب به من دست نمی

این عشقم را به نابودی  و هستم ولی بنجامین و انکارش داردگداد. عاشق شیکانمی

 .کشاندمی

یه  و با یه میدون و مجسمه بزرگگی بلدناب من یه شهر ردونی، هر بار که میمی»

 شانسی به اندام شخصیشدم جمع شدن تا برای خوشکنم که مرخت تصور میمرد ل



د این وشکه حرف از زادگاه مید. هربار خندمی شابتی به این شوخی« دست بزنن.

 د.نزحرف را می

ای که روی د را روی حولهاهایی که حاال تمیز شدهماگم و کنمیمحلش ن

م و با رومیب و یک قدم عق گذارمیم، میادههای کنار سینک ظرفشویی پهن کرکابینت

 م.کنمیبه آن نگاه  نگاهی پر از تحسین

های قهوه خالص شم و ها و لیوانماگخواد از شر بهت گفته بودم که بنجامین می»

 «بیارم؟به درد نخور های یک بارمصرف به جاش از این لیوان

که در مرکزشان با  صورتی پررنگ و آبی یهاماگاز و دوتا  کندنفسش را حبس می

 .ردافشمی به سینهرا ها و آن ردداالس را بردا هرنگ سفید نوشته شد

کم داشتم برای اون پسره خوشحالم که نذاشتم بدونی که کم:» گویدبتی با جدّیت می

 شتونن کاری کنن قتلشناسم که میشدم. بیا بکشیمش. من کسایی رو میناراحت می

 «تصادف به نظر برسه. مثل یه

ا با پیشبندی که های خیسم ردست« براش ناراحت شده بودی؟:»م پرسجب میبا تع

 م.گردکنم و به سمتش برمیم پاک میابه کمرم بسته

تا  مکنمید تعجب کنمیپسرم احساس ناراحتی بله، من بیشتر از اینکه برای دوست 

اگر یک نفر دیگر وارد کافه شود و از من چون د. دهآن نظری که در مورد کشتنش می



در مورد مراسم ازدواجم بپرسد دیگر اصالً برایم اهمیت ندارد که کاری کنم مرگش 

 مش.کشف به نظر برسد یا نه. خودم میتصاد

 وست بودی. وقتی کافه کوکائین مایعاین پسره د فقط یه ثانیه. خب تو پنج سال با»

ست که خیلی افاده و فیس یه احمق پر کهی با ایناون اینجا بود و حترو باز کردی 

وقتی ازت خواستگاری کرد اون رو یه احمق جلوه ولی زنه، زیادی به موهاش ژل می

 «این کافه رو امضا کردی.های شعبهد امتیاز دادی، اون هم دقیقاً همون روزی که قراردا

ها را روی حوله رها ماگ، سریع بیندهایم از عصبانیت را میدرشت شدن چشموقتی 

 .گذاردهایم میههایش را روی شاند و دستکنمی

من که گفتم فقط برای یه ثانیه. هر مردی که بخواد :» کنددوباره حرفش را تکرار می

دی رو دور بریزه، حقشه که احمق جلوه ای که تو از بچگی جمعشون کرهای قهوهماگ

موهای یه ور کنیم و  چیزخورشباید االً . و احتمتازه خواجه هم باید بشه داده بشه.

 «بتراشیم. اونم وقتی که خوابه. سرش و ابروهاش رو هم با تیغ

، کردن قرارداد امتیاز کوکائین مایع امضا درست است که من دقیقاً چند ساعت بعد از

فکر کند به خاطر خواست کسی ولی دلم نمیخواستگاری بنجامین را رد کرده بودم 

کس. گفتم نه چون با خواست ازدواج کنم. با هیچ. گفتم نه چون دلم نمیماکارم نه گفته

اج کنید که از زمان ی ازدوبزرگ شدن در بلدناب فقط دو انتخاب دارید. یک: با کس

 ا گورتان را از آنجا گم کنید و یکید و شروع به بچه پس انداختن کنید. یشناستولد می



دوم را انتخاب کردم و یاد گرفتم چطور یک زندگی خوب را شروع کنید. من گزینه 

رابطه خیلی خوبی با  م وبه خود باشم. من عاشق بنجامین بودزن کاری قوی و متکی 

به میان  کافه کوکائین مایعشعب ه پیش بحث حق امتیاز هم داشتیم تا اینکه شش ما

ینجا رسانده را امروز به ا هایی که کافه کوکائین مایعچیزهاییخواست تمام آمد. او می

یا که شعبه دوم یا سوم باز های دیگر دنمثل تمام کافه خواستبود، تغییر بدهد. می

کاری به ها هیچند، به تن کارکنانش لباس فرم بپوشاند و آن را یک پارچه کند. ماهکنمی

را غافلگیر کرد. جز دعوا کردن نداشتیم و حقیقتش پیشنهاد ازدواج او در آن لحظه من 

ریزی برای او درحال برنامهمان را پایان بدهیم ولی دیگر نزدیک بود رابطه کردمفکر می

 مان بود.آینده

های قهوه کردیم دقیقاً قبل از آن بود که برای امضای قراداد امتیاز ماگدعوایی که سر 

مان کوبیده کافه بروم. این دعوا برای من مثل آخرین میخی بود که به در تابوت رابطه

نوشند، مال من ها میشان را در آنهایی که مردم در اینجا قهوهماگتک این شد. تک

چیزی نداشت به جز زمان کافی هستند. بزرگ شدن در یک شهر کوچک، برای من هیچ

وقتی باالخره به اندازه  خواستازی در مورد آینده و دلم میبرای فکر کردن و رویاپرد

کافی بزرگ شدم آنجا را ترک کنم. هر وقت که کسی برای تعطیالت از شهر خارج 

جایی که همه در مورد همه چیز  در قهوه بیاورند. ماگخواستم برایم ها میشد از آنمی

 های قهوهماگورد کلکسیون م همدیگر خبر دارند، طولی نکشید که همة مردم شهر در

و زمانی که باالخره به اندازه کافی پول  . وقتی نوبت سفر کردن خودم رسیدمن بفهند



توی سوغاتی های نتم را حفظ کردم و از فروشگاهداشتم که خودم این کار را بکنم، سُ

 قهوه خریدم. ماگفرودگاه برای خودم 

کننده یک شکل ندارد. عاشق های قهوه خستهماگعاشق این هستم که کافه من از آن 

ی که رویش نوشته لندن ماگ دانید که درشوید نمیفه من مین هستم که وقتی وارد کاای

ی که رویش نوشته اورالندو و ماگخورید یا با یک قله کوه بزرگ در باالیش قهوه می

 موس دارد.طرح دو گوش میکی

های قهوه رو عوض کنه تو ماگپس از اونجایی که بنجامین خواسته :»م پرسیمی

خواست گفتم که اون میش کنی، به نظرت اگه بهت میی چیزخور و اختهخواستمی

و با « آوردی؟بدونم چه بالیی سرش می خوادعوض کنه اصالً دلم می اسم کافه رو هم

د کنمیی که از ته گلو یهاو غرش زندمیاش بیرون های بینیه از سوراخدیدن آتشی ک

 م.کشمیخودم را عقب 

کارامل  چربی وا شیر سویای نیمه شیرین، بییه قهوه دوبل بتونم ببخشید؟ می»

 «ماکیاتو سفارش بدم؟ با کمی چاشنی کارامل؟

 در آن سمت پیشخان ایستادهکه  ایزن بیست و چند ساله بتی و من به سمت

که چند کلمه اول از . به محض اینکندگردیم. گیج و گنگ دارد به منو نگاه میمیبر

 م که این سفارش پایان خوشی نخواهد داشت. بیشترفهممی دوشمیدهانش خارج 

ند. بعضی هست پائولگاه دیشد، دانشجویان دانآینمی های جوانی که به کوکائین مایعزن



و باهوشی که هستند  و دانشگاه رفته های تحصیل کردهها درست مانند آدماز آن

شان را با لحنی آهنگین و جمله ها مثل این تحفه هرند، ولی بعضی از آندهسفارش می

 خواهند چه غلطی بکنند.دانند واقعًا میآورند انگار نمیسؤالی به زبان می

 «بعداً بریم یه نوشیدنی بخوری؟»

 «یا نه؟ خریدم ولی مطمئن نیستم قشنگه تازه این شلوار لی رو»

بقیه  که که فقط سه مورد در منو داریم گیج شده و فکر کردهاحتماالً به خاطر این

. با آن کاپشن خزدار، شلوار چسبان مشکی و آن ایمرا با جوهر نامرئی نوشتهچیزها 

 .ها شده استی دقیقاً شبیه به احمقپاشنه زمستانهای بیپوتین

و به پاهای دختر نگاه  گذاردمید و شکمش را کامل روی پیشخان وشمیبتی خم 

د به سمت من کنکه دارد صحبت میطور کشد و همانمید، بعد خودش را عقب کنمی

ینجا گم کن قبل از اینکه اون تو لیاقت قهوه رو نداری گورت رو از ا». گرددمیبر

تقریباً ماه ژوئنه! هیچ کس . نه رو از پاهات در بیارم و بکنم تو حلقتهای احمقاپوتین

 «!پوشههایی نمیتوی تابستون همچین پوتین

 د.دهمیو با دستش در کافه را نشان  گرددمیسمت دختر دانشجوی گیج بربتی به 



باید از مشتری عمیقاً کنید که به عنوان رئیس و صاحب کافه احتماالً فکر می دانممی

و بتی را هم مجبور به  مقهوه مجانی به او تعارف کنمم و یک عذرخواهی کن

 .عذرخواهی کنم

 کنید.خب، اشتباه فکر می

گویم دستم را بلند که حتی یک کلمه بو بدون این مکنتقلید میدقیقاً حرکت بتی را 

خیلی . خانم قهوه دوبل و شیر سویا و این مزخرفات دهمو  در را نشانش می

 رود.چرخد و از کافه بیرون میمیجایش سراش های زمستانیسروصدا با پوتینبی

قدش. حاال هرچقدر هم که  زنیمدد، من و بتی میمیوقتی زنگوله باالی در صدا 

خیلی  که کافه کوکائین مایع از آن دالیلیستعجیب به نظر برسد، ولی این دقیقاً یکی 

های این ناحیه شتیپتمام خوه یک نسل کامل از دانشجوها و . ما بمحبوب شده است

قهوه ساده را پرستش کنند. با این حال خیلی هم عوضی  ماگم که چطور یک ایاد داده

توانم یک بعد از دوازده سال زندگی در شیکاگو، مینیستیم که دیگران را اذیت کنیم. 

مده گذارد بشناسم. بتی در شیکاگو به دنیا آتوریست را به محض اینکه قدم در کافه می

وقتی وارد ها را از یک کیلومتری بو بکشد. توریست تواندو در آن بزرگ شده و می

شود که اگر ها هشدار داده میآید و به آنمجانی گیرشان میشوند یک قهوه کافه ما می

تصمیم دارند دوباره به اینجا بیاید، از آن قهوه مزخرف استارباکس دوری کنند و 



محض رضای خدا یاد بگیرند که چطور منو را بخوانند وگرنه باید گورشان را از اینجا 

 گم کنند.

و  هت گفته که اسم کافه رو تغییر بدیبدونم اگه بهم بگی بنجامین نمی:»بتی گفت 

 اگمیک  «چی بذاری جونش در امان باشه یا نه. امروز بعدازظهر خیلی عصبانی هستم.

ن ها روی پیشخامشتری میشیگان، شهر ولگردی و یکی از قهوه خالی که رویش نوشته

 .رودشویی میظرف دارد و به سمت سینکگذاشته را برمی

دار خیلی هبرای یک کافه شعب هایی که بنجامین اصرار داردز اسمبا گفتن هر کدام ا

س یا لو، کافبوبریلیکس»: کنماست، صورتم را از انزجار جمع میبهتر از کوکائین مایع 

 « روستکیلور.

د و افتمیخورد و در سینک ظرفشویی میقهوه از دستش سر  ماگبا برگشتن بتی 

 .گذاردمیو دستش را روی قلبش  گرددبرمیپاشد. به سمت من میجا آب را به همه

های ماگمگه اون یه بچه بددهنه؟ اول »:د کنمی د و غرغرایستمیدست به سینه 

قهوه و حاال هم مثل فرانکشتین شده. دوتا اسم عالی و خوب رو با هم ترکیب کرده که 

ه تو رو هربار کبه خدا ه؟ نه. چرا به این کار اصرار داریه اسم فضاحت بار درست ک

 «شه.ش ناپدید میمتر از عضو مردانهکنه چند سانتییصدا م 1فانتابولوس

                                                           
1 -Fantabulous ترکیبی از دو کلمه :Fanta  به معنی محشر وbulous .به معنی بدبو 



با بنجامین ام بطهاحساس بهتری نسبت به تمام کردن را شودمیعصبانیت بتی باعث 

آن این تصمیم را بپذیرد. هنوز حتی همة  ستهاو هنوز نتوان که داشته باشم، هرچند

حث کرده بود، را به بتی عوض کنم و سرش با من ب در کافه چیزهایی که او گفته بود

و امیدوار  گذارها تماس گرفتهبا وکال و سرمایه هآنقدر پیش رفته بود کحتی م. انگفته

دانستند می هاشانسی من چنین نشد. آنها با او موافق باشند. در کمال خوشبود که آن

 آن را تغییر بدهند. خواستندرا خاص کرده بود و نمی چه چیزی کوکائین مایع

کند، بتی به من زیر پیشخان شروع به زنگ خوردن میوقتی تلفن همراهم در 

ش کن. تو حاال صاحب یه ش رو فراموهای احمقانهبنجامین و ایده:»د دهدلگرمی می

کم دار هستی و به اون مرتیکه نیازی نداری. و از اون هم بهتر اینکه وقتی کمکافه شعبه

ا باز بشه، تو ثروتمند و مشهور توی سراسر دنی دی از کافه کوکائین مایعهای زیاهشعب

شی دوباره پات رو توی اون شهر کوچیک وقت هم مجبور نمیهیچ شی ومی

 «ای که توش بزرگ شدی بذاری!دورافتاده

ه تند م. وقتی لهجگذارمیم و دم گوشم دارمیزیر پیشخان بر م و تلفنم را ازخندمی

از روی صورتم محو لبخندم کم کم شنوم،میو تیز جنوبی را از آن سمت  خط 

دهد، دهانم از شوک چیزهایی که میزدن ادامه به حرف وقتی زن پشت خطد. وشمی

وقت پایم را م که باید خیلی زودتر از هیچشومیماند. وقتی متوجه میباز  ویدگمی دارد

که یعنی بتی با  مکنمیگذارم، در سکوت به این فکر در آن شهر کوچک و دورافتاده ب

 من را نفرین کرده بود؟  اشاره کردن به این موضوع
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 اداره پلیس کنتاکی بلدناب،

گه نامه کتبی برای ما نوشته که میما یه شاهدی داریم که یه شهادت»: معاون لوید

تونن کاری شناسم که میبیا بکشیمش. من کسایی رو می"شما با صدای بلندی گفتین: 

گین که قبالً زندگی حاال شما دارین به من می ".کنن این یه اتفاق به نظر برسه

 کسی رو تهدید نکردین؟هیچ



دونن چطور یه لیوان قهوه ساده روز زندگی مردم رو وقتی نمیمن هر »بتی لیک: 

 «کنم. ولی به این معنی نیست که واقعاً کسی رو کشتم.سفارش بدن تهدید می

ین کنیم دوشیزه لیک، ولی اکسی نمیهیچ نما شما رو متهم به کشت»: معاون لوید

قتل برسه، کسی بشنوه از اینکه قربانی به  روز قبل شه اگر یهدیگه زیادی تصادفی می

شناسین که که شما توی شیکاگو به مظنون اصلی ما چیزی در مورد اینکه کسایی رو می

 «تونن کسی رو بکشن و کاری کنن که یه تصادف به نظر برسه.می

یه شوخی بود. و ما حتی در مورد کشتن این پسره حرف نزده بودیم، »بتی لیک: 

این  زدیم. لعنتی! اصالً منظوری نداشتم.رف میداشتیم در مورد کشتن یه نفر دیگه ح

 «!رو ثبت کنین

تونین چیزی رو از توی دوشیزه لیک، اینجا که دادگاه نیست. نمی»: معاون لوید

کنم که این بازجویی ضبط ها ثبت کنین. و برای آخرین بار بهتون یادآوری میگزارش

 «شه.می

ا بنجامین مونتگومری افتاد مرد، خوام مطمئن بشم که اگر فردفقط می»بتی لیک: 

در واقع اگر حرف کشته شدن هر کسی ربطی به این موضوع ندارم. بدونین که من هیچ

 «ربطی به من نداره.شناسم وسط بیاد، هیچکه من می

 «-با توجه به چیزی که مضنون اصلیمون:» معاون لوید



اگر اون کسی رو نکشته، دیگه بهش نگین مضنون اصلی. پیتون هم هیچ»بتی لیک: 

مضنون اصلی شماست، پس شاید شماها باید از مالیدن چیز اون مجسمه سنگی کوفتی 

 «بردارین و قاتل اصلی رو پیدا کنین.دست 

 این دومین باریه که شما به یه مجسمه سنگی اشاره کردین. شما چیزی»: معاون لوید

 «دونین؟در مورد آلت قتاله می

تونم این کار رو کردم چیز خورش کردن؟ وای خدای من. نمیفکر می:»بتی لیک 

 نلگد بزنم زیر ای -بدون قهوه بکنم. یه نفر یکم قهوه بهم بده قبل از اینکه من بکش

 «میز.

 «گفتین بُکُشین؟داشتین می:» معاون لوید

 «! و یکم قهوه به من بده.نه، از توی نوار پاکش کن:»بتی لیک 

 ای متوقف شد تا به مضنون قهوه داده شود**ضبط چند دقیقه

 -دوشیزه لیک، دوست دارم بیشتر صحبت کنیم در مورد:» معاون لوید

 تف کردن*صدای *صدای سرفه، صدای سرفه، 

کسی که این قهوه کوفتی دونم قاتل کیه. کنم. میخب. اعتراف میخیلی:»بتی لیک 

 «!درست کرده. باید اونا رو فوراً دستگیر کنینرو 

 «خوام در مورد این موضوع جدی باشین.دوشیزه لیک، می:» معاون لوید



 «من همیشه در مورد قهوه جدی هستم. به نظر شما به وکیل نیاز دارم؟:»بتی لیک 
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و  پرممی کنم با ترس از خوابام احساس میهنگامی که برخورد چیزی را با شانه

 «تی!نلع:»م کشمیجیغ 

تا با صورت روی زمین پخش نشوم. دستانم در  گیرمهایم خودم را میبا دست

و آن را به اطراف  کنندرویم برخورد میو مایع در روبهتاریکی اتاق به چیزی گرم  

 ند.پاشانمی

که حاال خیس هم  نگاهی به بلوز آبی ابریشمی چروکم« حرومزاده.:» گویمزیرلب می

تا مطمئن شوم آن  کنمهایم به عقب نگاه میز روی شانهو بعد سریع ا اندازمشده می

وقتی دیدم چشمان را بیدار نکرده باشد.  ه روی تخت بیمارستان خوابیدههیاهو کسی ک

رود، دلم و پایین میهنگام باال اش با ریتم آرام و عمیق خوابند و سینهازن هنوز بسته



ولی فقط باعث شد به یاد تماسی  به این خاطر آرامشم را به دست بیاورم واهدخمی

 .رستان با من گرفته شده بودکه دیروز از بیمابیفتم 

های اضطراریشون جو جکسون شما رو به عنوان یکی از تماسدوست شما اِما»

یک خوایم که هرچه زودتر به بیمارستان بیاین. ایشون و ما ازتون میذخیره کردن 

 «شون هم شکسته.ش کبوده و یک دندهچشمشون کبوده، استخوان گونه

تماس تلفنی را از ذهنم  هو خواب و خاطر دهممالش میرا هایم چشمانم با مشت

کنم و بلوز خیسم به شکمم کشیده کنم و سعی می کنم وقتی دستم را بلند میپاک می

 ، خودم را جمع نکنم.شودمی

 «بترسونمت.خواستم ببخشید، نمی»

م کشمی، از ترس جیغ آرامی گویدکنان چیزی میای که زمزمهردانهدای عمیق مبا ص

ام را لمس کرده هآورم که از اول به خاطر اینکه کسی شانمیم. به یاد پرمیو از جایم 

رو چرخیدم و با یک سینه روبهمیم، دارمیم. نگاهم را از تخت برابود، بیدار شده

. با یک تیشرت چسبان پوشیده شده استکه  سینه خیلی پهن و عضالنیم. یک شومی

نیازی در کنتاکی هستم نه در شیکاگو و  کشد تا به یاد بیاورممیای طول یک ثانیه

به  کنان بدون اجازه آن هم در نیمه شببه خاطر اینکه یک مرد غریبه رقص نیست

 م.بترسم و با جیغ کمک بخواه ی در بیمارستان آمدهاتاق

 «امیدوارم بلوزت رو خراب نکرده باشم.»



د که من کنمیاش دوباره به من یادآوری جه جنوبی، لهکندوقتی دوباره صحبت می

وز عصر افتاده بود، تلفنی دیر هایی که بعد از تماسکنتاکی هستم و تمام اتفاقواقعاً در 

 .خواب و خیال نیست

باال برود و ببینم با کی دارم  شدیوارستبر مانند قبل از اینکه نگاهم از آن سینه 

بوی چیزی که روی بلوزم ریخته را  د.کنمیام کار خودش را کنم، بینیصحبت می

قهوه را نگه  ماگدست هم دارد و یک  م که آن سینهشومیم و متوجه کنحس می

م بلوزم را باال بکشم و مایع رویش را بمکم داندهد که نمیداشته. چنان بوی خوبی می

چنگ بیندازم و حریصانه آن را الجرعه  ای که در دست آن سینه استقهوه ماگیا به 

 سر بکشم.

قهوه را جلوی  ماگم که دستش اهخیره شد اشبه سینه« قهوه.:»م کنمبهوت زمزمه می

 خورد.از آن میو یک جرعه  گیرددهانش می

ام با قهوه فاصله مترسانتیلیسم، مطمئن نیستم که به خاطر همین چند میهایم را لب

های م یا به خاطر  آن فک تراشیدة زیبا و به تازگی اصالح شده، لباهاین کار را کرد

 اید. موهای طالیی تیرهوشمیای که به سینه و بازوها اضافه های گونهبرجسته و چال

 خ استسیای از موهای سیخدارد که در دو طرف سر خیلی کوتاه شده و در باال ملغومه

 ماگطور که ند. همانشومیام قفل هایی که تا به حال دیدهترین چشمو نگاهم در آبی



آورد با دهند، پایین میکه حاال مطمئنم مزه قهوه می های محشراش را از آن لبقهوه

 کند.شیطنت به من نگاه می

 «سالم، حالت چطوره؟»

پراند میجی قهوه را از سرم ، گیشودداری پرسیده میصدای بم و خشسؤالی که با 

م. اگر هنوز در شیکاگو بودم، این کنمیای گیج و منگ به او نگاه و من چند لحظه

. او خیلی شناسم، ولی این امکان نداردر را میشد فکر کنم این پسسؤال باعث می

یاد  . کامالً مطمئنم که اگر او را قبالً دیده بودم، حتماً بهاب، مردانه و... عضالنیستجذ

ر ده هزار ساعت قهوه ماندن که انگاهمه بی آوردمش. شکرخدا حتی با وجود آنمی

م که در کنتاکی هستم و مردم اینجا واقعًا آوربرای من گذشته است، دوباره به یاد می

 کنند.کنند و مؤدبانه صحبت میها سالم میها به غریبهخوب هستند. آن

ر شیکاگو مؤدبانه صحبت کردن را فراموش همه مدت زندگی د یا من بعد از آن

قیافه هرهر ام که دور و بر یک پسر خوشی شدههای جلفام یا تبدیل به از آن زنکرده

 .خندندمی

ومدم اینجا توی آینه من عالیم! بیست و چهار ساعته که دوش نگرفتم یا از وقتی ا»

م چون برای زنده موندن به کنم که بلوزم رو لیس بزننگاه نکردم و دارم به این فکر می

 «قهوه نیاز دارم.

 با یک هرهر خنده.



 امپس همان گزینه دوم است من به یک زن جلف تبدیل شده

ای که به خاطر خوابیدن روی شدهتوانم آب دهان خشکحتی بدون آینه هم می

به بند انگشتانم نگاه را احساس کنم.  استام ریخته بیمارستان روی گونه صندلی

اند، ها به خاطر مالیدن چشمانم سیاهی ریمل را به خود گرفتهکه آن بینمکنم و میمی

م ا. رژلب بیست و چهار ساعتهبند انگشتانم وضع خیلی بدتری داردکه یعنی صورتم از 

 .ام ماندهفقط روی لب باالیی چون طی پرواز با نگرانی پوست لب پایینم را کنده بودم،

ام هم حاال دیگر یادآور زیبایی از خانواده مار موی مدوسا ی طالییرهای نامرتب موهافِ

هایم ببینمشان و وانم از گوشه چشمتند که میاچنان در همه جهت سیخ ایستاده شده و

آستینی که دیروز برای رفتن به سر دوز و بلوز ابریشمی بیای مشکی دستشلوار پارچه

آن بریزد هم چروک و لک شده بود. پس  کار پوشیده بودم قبل از اینکه قهوه روی

تنها چیز توانم آن مرد را سرزنش کنم. حتی به خاطر ظاهر افتضاحی که دارم نمی

جو تصمیم گرفته بود به بیمارستان میان وجود دارد این است که اِماخوبی که در این 

ه ک. همین که یک ساعت با بلدناب فاصله دارد ویل برودسالمت باپتیست شهر لوییس

، چه برسد به اینکه با این تا این حد به زادگاهم نزدیکم، به اندازه کافی بد هست

 م، با یک آشنا برخورد کنم.اای مردهگار در یک تصادف جادهظاهری که ان

 «انگار یه شب خیلی طوالنی داشتی.:» گویدمرد با لبخند مالیمی می



مردی که در تمام عمرم با ترین خب، تأیید شدن ظاهر وحشتناکم توسط جذابخیلی

 .رو شدن به یک آشنا هم بدتر استه از روبهمن در یک اتاق حضور داشت

 «ترین دختری هستی که دیدم.هرچند هنوز هم خوشگل»

کنم و دستم را بلند و با می. به هرهر خندیدن هم قناعت ندوبارهم. خندمیهرهر 

 .کوبماش میشیطنت به سینه

 «وای دست بردار!»

م و گذارمیاش سینه د و کف دستم را روی عضلهکنمیام ادامه پیدا دخترانه هرهر

دهد که حاال دیگر دارم از خودم طور خودش را نشان میین خونم اینکمبود کافئ

 یا نه. پرسم که او ابرقهرمانی چیزیستمی

 ند.ا، انگار او را از سنگ تراشیدهخب، خدایا

خب، اوم، برای مالقات کسی به اینجا اومدین؟ :» پرسمبا هرهر احمقانه دیگری می

زنم بیمار بیمارستان نپوشیدین؟ واسه همین حدس می منظورم اینه که، اوم، لباسخب 

ایم یک اکتاو م صدپرسبا هر سؤالی که می« کنین؟نباشین؟ این دور و بر زندگی می

 م.اپائول شدهدیوی احمق دانشگاه ، دقیقاً مثل آن دخترهای دانشجرودباالتر می

ند، احتماالً به شومیهایش ناپدید و چال گونه رودلبخند روی صورتش سریع وا می

و دستم را مثل یک ام خاطر این است که من هنوز خیلی نزدیک به او ایستاده



ام و مثل یک دختر دوازده ساله دری وری اش گذاشتهکننده روانی روی سینهتعقیب

 م.خندگویم و هرهر میمی

م و اهام قطع رابطه کرددوست پسر پنج ساله ؟ تازه بامن چه مرگم شده .واقعاً که

تر طرفیکی دو متر آن که از دوران دبیرستان ندیدمشترین دوستانم یکی از قدیمی

من . و است روی تخت بیمارستان خوابیده ،هبعد از اینکه به حد مرگ کتک خورد

اش به خاطر کمبود ؟ همهمکنبه یک غریبه هیزی میین بلبشو ا دارم در وسط واقعاً

که قهوه توی که حاال به جای این باید همین باشد. به خاطر این است ،است قهوه

ن کامالً عقلم و مد کنهایم حرکت می، خون داشت در رگهایم جریان داشته باشدرگ

 م.ارا از دست داده

اینکه برم سر کار یه سری بهش  خواستم قبل ازمن دوست اما جو هستم. فقط می»

 «بزنم.

ای صورتم را ند ثانیهقبل از اینکه آهی بکشد و از من فاصله بگیرد، چشمانش چ

 .کنندبررسی می

این مجبور نباشم دستم پایین بیفتد و  شودخوشبختانه، حرکتش باعث می

 بردارم.اش سرافکندگی را تحمل کنم که او از من بخواهد دست از لمس کردن سینه

ینکه بتوانم از او ا ولی قبل از رودگفت باالخره در مغز کندم فرو می چیزی که او



وی میز برداشت عقب رفت، چیزی از ر یچند قدمشناسد، رسم چطور اما جو را میبپ

 و آن را به طرف من گرفت.

 «تونی یکم از این کوکائین مایع بدی باال.حاال دیگه میقهوه اضافی خریدم. »

ام را به طور دلیل انتخاب اسم کافهاو از کلمه محبوب من برای قهوه و همین وقتی

ای قانهوپالهای احمپرت که دهم. در حالیو مضطربی سر میآورد، خنده بلند میزبان 

شترین سرعتی یک بار مصرف سفری قهوه را با بی لیوانم، گویدر مورد کافه خودم می

 .شمرسانمیایم هو به لب  قاپمتوانم میکه می

آرامی در لیوان یک بار  د، نالهکنینکه مایع گرم به زبانم برخورد میبه محض ا

گریبان گیرم شده  در کنتاکی سردردی که از زمان فرود هواپیمایو  دهممصرف سر می

 .رودبود، از بین می

پشت که به من قبل از این« بینمت.بعداً می:» گویددهد و زیر لب میمیسری تکان 

 .اندازداش به اما جو میاز روی شانه کند و برود، برای آخرین بار  نگاهی

کنم که به سمت در ام، او را تماشا میای که هنوز جلوی دهانم گرفتهقهوه لیوانبا 

کنم. کند، خدا را شکر میگردد و دوباره به من نگاه نمیکه برنمیو برای این رودمی

توانم جلوی نگاه کردن به باسن قشنگش در آن شلوار لی نمی بیند کهاگر نگاه کند می

شود، رود و پشت آن ناپدید میوقتی دارد از در بیرون مییا اینکه  نازکش را بگیرم.

 .ریزدام میز گوشه دهانم روی چانها م و قهوهکنبیند که چطور به باسنش هیزی میمی



بدرود، پسر »:م کناق خالی زمزمه میچسبانم و در اتمیام ام را به سینهلیوان قهوه

بیا امیدوار باشیم که دیگه همدیگه ت رو دستمالی کردم. جذاب. شرمنده که عضله سینه

م گردو بعد برمی« انگیزم رو پس بگیرم.تونم اون رفتار رقترو نبینیم، چون هرگز نمی

م و منتظر کشمیم را سر ام. بقیه قهوهنشینکنار تخت اما جو می امو روی صندلی

 م تا بیدار شود.مانمی

*** 

« شدم!های وحشتناک فیلم وای خدا شبیه موجودهای ترسناک:» دهمای سر میناله

روی زمین توی کیفم که اندازم می بندم و آن را دوبارهمیآینه کوچکم را با انزجار 

و ستاده ه جلوی یه پسر جذاب ایو قیاقبا این ریخت  ممکن نیست». گذاشته بودمش

. و تو حتی اینقدر نجابت به خرج ندادی که بیدار بشی و من باهاش حرف زده باشم

 «رو نجات بدی.

 .دهددهد و سرش را برایم تکان میاما جو خنده مالیمی سرمی

خوشگلی پیتون، حاال دیگه تمومش »: گویدنشیند و میمیلبخندی روی صورتش 

گی یی که میکدوم از این چیزهاو هیچخواب دیدی کنم هنوزم فکر میهرچند کن. 

های کدوم اون دوستمن هیچ دوست مردی ندارم و قطعاً هیچ واقعاً اتفاق نیفتاده.

 «م هم جذاب نیستن.نداشته



دارم بهت :» کنممین بار از وقتی که بیدار شده، برایش تعریف میدوباره برای چند

جا بود، من رو به حد مرگ ترسوند، روی کل گم، اون همین چند ساعت پیش اینمی

بابا و دونم از کی تا حاال بلوزم قهوه ریخت، گفت دوست توئه و بعد رفت. نمی

اون احتماالً باید از یه جای  ی شروع به تولید چنین مردایی کردنکنتاکهای مامان

 «.من ای به اینجا اومده باشه. شاید حتی از بهشت. پسر جذاب بهشتیدیگه

د دوباره به صورت وشمید و دیدن لبخند روی صورتش باعث خندمیا جو دوباره ام

 ند تا رنگ بنفش.زشتر به سیاهی میبی کبودی دور چشمانشاش نگاه کنم. زخم و زیلی

کرده در رد خاطر فشاری که مشت به چشمش وا ای خونی سرخ رنگی که بههرگ

اش که با مشتی که به روی گونه عالمت سرخ و ورم کرده و اندچشمش نمایان شده

 ند.زاش را شکانده. ظاهرش بدجور توی ذوق میاستخوان گونه ده شدهصورتش کوبی

مان م و چشبینمیخورد و من به اشک نشستن چشمانش را مینگاهمان در هم گره 

دید جو از خواب بیدار شده بود و من را شوند. وقتی اماخودم هم فوراً پر از اشک می

، سریع صورتش را با خجالت از من برگرداند و با صدای متختش نشسته بود که کنار

م او را عذاب تکه درجا با صدها سؤالی که داشآرامی شروع به گریه کرد. به جای این

ن دادم و در مورد پسر جذاب شب دار نشاوضعیت را خنده بدهم و سرزنشش کنم،

را مه زیر  تختش را فشار داد و پشتی تختش او دک گذشته برایش تعریف کردم تا اینکه

 . و نشست بلند کرد



تونم باور کنم که اینجایی. نمی تونم باور کنم واقعاًفقط نمی:» کنداماجو نجوا می

د و وقتی انگشتانش به یک کبودی کنمیاش پاک اشکش را از روی گونه« اومدی.

 د.کنمیند، خودش را جمع شومیکشیده 

شه آدم تونم باور کنم. قبول دارم که این حرفم باعث مینمی راستش خودم هم»

 و. توی دنیا به اینجندین ساله که باهات حرف نزدم امامزخرفی به نظر برسم، ولی چ

 «های اضطراریت بذاری؟چی باعث شده که شماره من رو توی تماس یبزرگ

ند، اخورده ه روی پاهایش در هم گرهو به دستانش ک داردمینگاهش را از من بر

از آخرین دیدارمان د. حتی با آن صورت آش و الش و دوازده سالی که کنمینگاه 

اش که یک در عروسی. دیده بودمکه او را  شبیه آخرین باریست ز هم دقیقاًبا گذردمی

 ه بیشتر از یک دهه با جد جکسونحتی با اینک .مان بودالتحصیلیهفته بعد از فارغ

. هیچ چین عیب و نقص داردبینم که همچنان پوستی بیتوانستم بزندگی کرده بود، می

و و موهای پرپشت  صورتش ندارد ک یا کک و مکی به دور چشمان و رویو چرو

 ز مثل سابق اندام باریکی دارد. هنوحتی یک تار سفید در خود ندارند اشبلند قرمز تیره

یم، هنوز هم کنت که داریم با هم صحبت میکه فقط چند دقیقه اساینو حتی با 

 .اش استسالگیالیمت و زیبایی هجدهصدایش به همان م

هایی که برای دوست صمیمی پیدا کنید، گزینهوقتی در یک شهر کوچک زندگی می

جو دانستم که به خاطر داشتن اماکردن دارید، خیلی محدود هستند ولی همیشه می



فاصله به دنیا  زفقط با چند روما یمان دوست بودند و شانس بودم. مادرهاخیلی خوش

آمدیم تعجبی ندارد که وقتی توانستیم راه برویم و حرف بزنیم، یار غار هم دیگر 

لی با هم تند در مورد ما شوخی کنند. چون خیشدیم. همه در بلدناب دوست داش

کشید که چیز جدیدی را می ترسید یا خجالتجو خیلی میمتفاوت بودیم. وقتی اما

تصمیم  کردم،میدادم و او را مجبور کند، من به او اعتماد به نفس می امتحان

ای که ر کارهای احمقانه. وقتی به خاطواری که گرفته بودم، را انجام بدهدانهدیو

اش ما را از افتادیم، اما جو کسی بود که مثل همیشه با شیرین زبانیگیر می کردیممی

کرد و من کسی کشید. او کسی بود که طوفان درون من را آرام میسر بیرون میدرد

اش بیرون دادم و از پوستهبودم که هر چند وقت یک بار وقتی نیاز داشت او را هل می

 کشیدم.می

اصالً متوجه نشده بودم  م،ادر کنارش توی بیمارستان نشستهدقیقاً تا همین حاال که 

عذاب وجدانم را بگیرم، م جلوی تواننمی .تنگ شده اشدوستیچقدر دلم برای او و 

 افتادند.ها برایش نمیم که اگر دوست بهتری برایش بودم شاید این اتفاقکنفکر می

 «خب، جِد این کار رو کرده؟:»م پرسمیبا صدای آرامی 

د و من، وقتی یک قطره دهای بر زبان بیاورد سرش را تکان میبدون اینکه کلمه

 م.کنمید، تماشایش چکمیکبودش  ک دیگر روی گونهاش



م، ولی پیش از اینکه شود نیازی به پرسیدن ندار به یقین تبدیل واقعاً برای اینکه ظنم

بود که در این مورد  جو نشان دادهبزنم نیاز داشتم چیزی بگویم. اماهمراهش زیر گریه 

توانست به من اعتماد کند و این تنها چیزی بود که من در آن به تأییدش نیاز تنها می

هایی که در طول بزرگ شدنمان به او داده بودم او را درست در داشتم. همة آن هل

آغوش جد جکسون انداخته بود. پسری که در دبیرستان ارشدتر از ما بود. جد دو سال 

قلدر محبوب  آمد. یک ورزشکار وخوشم نمی اووقت از از ما بزرگتر بود و من هیچ

جو جا کند. وقتی دوستتان ی توانسته بود خودش را در دل امابود ولی به دالیلمدرسه 

کند، دهانتان را بسته نگه التحصیلی ازدواج میگوید که یک هفته بعد از فارغبه شما می

ه او همیشه به همان خواهید ککنید، چون میدارید و بهترین آرزوها را برایش میمی

 ای که در آن لحظه بود، شاد باشد.اندازه

م که دانپس می، داردهای بلدناب به روز نگه میعهمادرم من را نسبت به تمام شای

در  ند،کنهمه کسانی که در شهر زندگی میو  جد جکسون اداره شهر را به دست گرفته

اهر خوبش، جذابیت جعلی به خاطر ظاش هم همهند. نیمه راه عاشق او شدن هست

کنم . درک میاندها به بلدناب حکومت کردهشخصیتش و اینکه هفت نسل از جکسون

تواند به او اعتماد کند. من حاال تحت کند من تنها کسی هستم که میکه اماجو فکر می

 م.گیروقت هم قرار نمیافسون جد جکسون نیستم و هیچ



« از یک ماه بعد از ازدواجمون شروع شد.:»د کنمیبا صدای آرامی با من موافقت 

د. هنوز از نگاه کردن به من سر کشمیاش را باال و او بینی ریزندیین میهایش پااشک

 «دونی که اون حاال شهرداره بلدنابه مگه نه؟می»د. نزباز می

تا به حرفش ادامه بدهد، چیزی  کشدهم و وقتی او نفسی میدسر تکان می

 م.گویمین

هم تمام مدت تحت فشارهای خیلی زیادیه.  دونم که شهر کوچیکیه ولی اون بازمی»

دونی که من خوشم میاد ترین مرد شهر بودن کار آسونی نیست و تو میهمسر معروف

های خیلی زیادی بودند که باید شرکت که تمام تالشم رو توی هر کاری بکنم. مراسم

گرفتیم. و بعد ون میماید توی خونههای خیلی زیادی بودن که بکردیم و جشنمی

 «خیلی پر از اضطراب و تنش شد... چیز ه سر رسید و همهگیری ساالنرأی

م این را تواند و من نمیتراشدارد برای کارهای آن موش حرامزاده عذر و بهانه می

ه آنقدر تکانش بدهم ک خواهدخواهد سرش جیغ بکشم، دلم میدلم میتحمل کنم. 

او را جلوی یک آینه ببرم و به او یادآوری کنم که  خواهدیاید و دلم میکمی سرعقل ب

وقت لی هیچند وخت استرس و فشار کاری هستشوهرهای خیلی زیادی ت

کدام از . ولی هیچاندازندهمسرهایشان را به این وضعی که او حاال در آن قرار دارد نمی

دارد. ر حال حاضر به آن نیاز د دانم این چیزی نیست کهکنم. میمیاین کارها را ن



که مثل روزهای قدیم به او اعتماد به نفس بدهم و رو به  چیزی که نیاز دارد این است

 جلو هلش بدهم.

 م.دهمیو دکمه قرمز فراخواندن پرستار را فشار  شومبه جلو خم می

د به پرسکه می رسداز بلندگوی کنار دکمه به گوش میصدای پرستار  هنگامی که

 «کنی؟کار داری میچی:»د پرسمیاماجو چیزی نیاز داریم، چه 

شه لطفاً خیلی سریع یه دکتر رو اینجا توی اتاقمون می:»م گویمیرو به بلندگو 

های خوایم دکتر برگهببینیم؟ خانم جکسون آماده رفتن از بیمارستان هستن و ما می

 «ترخیص رو امضا کنن.

م شوام بلند می. از روی صندلیفرستد دنبال دکترمی گوید فوراً یک نفر راپرستار می

 دارم.پتو را از روی پاهای اما جو برمیو 

ز تخت پایین بیاید م تا به او کمک کنم ااندازحینی که دستم را دور کمرش می

مراقب بودم آرام او را حرکت بدهم « .برم بیرونمیتو رو از اینجا » دهم:جوابش را می

 شاری وارد نشود.اش فکه به دنده

 «گرد.تونم برم خونه. اون امروز بیرون از شهره، ولی فردا شب برمیپیتون نمی»

 د.لرزمیتر است و حاال حتی از ترس تر و مالیماز همیشه آرام صدایش



کنم خشم صدایم را کنترل کنم و میم سعی نشانکه او را روی لبه تخت میلیدرحا

ستورات سیستم امنیتی رو عوض طور دداریم کلیدها و همینخوبه. ما وقت »:م گویمی

استراحت کردم و به اندازه کافی  شه، من سیرم،میدا ش پیوقتی فردا سر و کله کنیم.

 رومو بعد به سمت کمد کوچک می «که بهش بگم بره گورش رو گم کنه. قهوه خوردم

 هایش را بردارم.تا لباس

 «فهمن.بینن. میردم من رو میولی م:»کند با ناراحتی نجوا می

های خون م و لکهکشمیهای وحشی بلدناب بیرون وقتی یک تیشرت با طرح گربه

بینم، در مورد کنترل کردن خشم صدایم همه چیز هایش میرا روی یقه، جلو و آستین

م، به طرف اما جو کنکنم. تیشرت را توی سطل زباله کنار کمد پرت میرا فراموش می

ی دقیقًا مثل همانی که به پا و شلوار منشینمیچمدانم روی پاهایم  و کنار مدگرمیبر

ها را شوم و آنکشم. بلند میآستین هلویی رنگ از آن بیرون میم و یک گرمکن بیدار

 م.دهبه دستش می

ام های به هم فشردهین دنداناز ب گیردآرام از دستم میرا ها لباس هنگامی که

به شهرشون پس بذار تو رو ببینن. بذار ببینن مردی که برای حکومت کردن :» گویممی

 شانس باشیم،مغز نیست. شاید اگر خوشانتخاب کردن، هیچی به جز یه عوضی بی

چوبی ببندن  اون رو توی میدون وسط شهر به تیرکهمة مردم شهر بهش پشت کنن و 



نقشه  مه قهوه نیاز دارم تا بتونمن به یه عالم اگه هم این طور نشدو آتیشش بزنن. 

 «قتلش رو بکشم.

م. وقتی زنجو میاما لبخند اطمینان بخشی به م ودهنفسم را با صدای بلند بیرون می

هایش کمک به او در عوض کردن لباس خواهددهد و از من میلبخندم را می جواب

همه در بلدناب جد را م. م که در آن هواپیما تصمیم درستی گرفته بوددانکنم، کامالً می

 .است کارش تمام گر او به دوستم نزدیک شودند ولی ادوست دار
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 بازجویی ضبط شده

 2016ژوئن  2

 ، اداره پلیس کنتاکیبلدناب

گذرونین خانم گادفری، حاضر اوقات سختی رو میدونم درحالمی»: معاون لوید

 «خوام به این سؤال جواب بدین.ولی می

 «.تونم این رو تحمل کنم یا نه بادیدونم میفقط نمی:»استارال گادفری 

مصاحبه رسمی در حال ضبط توی اداره خانم گادفری، این یه :» معاون لوید

 «شه لطفاً از اسم کوچیکم استفاده نکنین؟کالنتریه. می

هر جوری که دوست  من هشتاد سالمه و من دارم هر کسی رو:»گادفری رال ااست

ش سه ماهه که به اینجا همهکنم باید در مورد این حقیقت که تو دارم صدا کنم. فکر می

 «کنی صحبت کنیم.اومدی ولی با این حال داری توی کلیسای پروتستان فعالیت می



خانم گادفری، لطفاً سعی کنین تمرکز کنین. شما رو امروز به اینجا »: معاون لوید

خوام های ما قربانی رو تهدید کرده. میاهد هستین که یکی از مظنونآوردیم چون ش

 «دقیقاً بهم بگین که شب قتل خانم لمبرت چی فریاد زدن.

بیچاره  بوجانگلزر اون دختره بدجور خودشو شهره شهر کرده. س:»رال گادفری ااست

. اون د، فریاد کشیای که روی پوتینش بود رو گاز گرفتوقتی که اون زنگولهمن هم 

 «تونستم کل روز بعد از خونه بیرون ببرمش.اینقدر وحشت کرده بود که نمی

شما کسی نبودین که درست قبل از اینکه جسد کشف بشه با خانم :» معاون لوید

داره به چیزی توی حیاط پشتی اون پارس  بوجانگلزجکسون تماس گرفت و گفت 

شه ون رو بیرون ببرین و این باعث میکنه؟ پس از این نظر نگاه کنیم شما تونستین امی

اعتبار بشه. باید به شما یادآوری کنم که امروز برای شهادتی اینجا هستین اظهاراتتون بی

 «که باید براش سوگند بخورین.

دار کارآگاهی گیر بندازی سعی نکن من رو با این حرفای خنده:»رال گادفری ااست

دونم داری سعی گنی و لیسی رو دیدم و میهای سریال کامن تمام قسمتمعاون بادی. 

 «کنی اینجا چی کار کنی.می

کنم شما رو گیر بندازم، فقط نیاز دارم که شما به من اصالً سعی نمی:» معاون لوید

سؤالم جواب بدین. شما شنیدین پیتون لمبرت فریادکشان چه چیزهایی به قربانی در 

 «شب قتل گفت؟



تونم وقت نمیمسیحی خوب هستم مرد جوان و هیچمن یه زن :»رال گادفری ااست

چیزی که اون دختر گفت رو تکرار کنم. بیا فقط اینطوری بگیم که این یه ربطی کندن 

 «یه بخشی از بدن اون مرد و کشتنش با اون تیکه بوده.

تونین به من بگین که دوشیزه لمبرت دقیقاً به کدوم قسمت از بدن می:» معاون لوید

 «اشاره کردن؟

تونم اینطوری بهت بگم که قسمتی بود که من فقط مال می:»رال گادفری ااست

خدابیامرز آقای گادفری رو دیدم و چیز خیلی خوبی هم برای نگاه کردن نبود. حاال 

تونم تصور کنم این راه ش کرده؟ فقط نمیاون خفهبا واقعاً چه اتفاقی افتاد؟ یعنی واقعاً 

م مرد جوانی به این خوبی. خب، یکشنبه براش دعا خوبی برای مردن باشه. اون ه

کنی مگه نه دردی بوده باشه. تو هم اونجا همراهم دعا میکنم که مرگ سریع و بیمی

 «بادی؟

 «مون تموم نشده.خانم گادفری، لطفاً بنشنید سرجاتون، هنوز مصاحبه:» معاون لوید

مونده و من هم باید  تمام صبح رو توی خونه تنها بوجانگلز:»رال گادفری ااست

هامون رو تونیم بقیه حرفهای کمردردم رو بخورم. یکشنبه بیا کلیسا اونجا میقرص

شه، پس یه چیز خوب با خودت یه غذای مختصری بعد از دعای صبح داده میبزنیم. 

ها. چیزی داری بیاریبقالی ناب و یک کیسه کلوچه بر یطوری هم نربیار. آهان، همین



 جور چیزا رو برات بپزه.ست. کسی که بتونه اینداری یه زن توی خونهکه تو نیاز 

 شین.کردم شما دوتا زوج خوبی با هم میجو حاال مجرده. همیشه فکر میشنیدم اما

کنیم. همون خانم گادفری، ما داریم در مورد قتل شوهرش تحقیق می:» معاون لوید

کنم حاال اصالً زمان مناسبی برای قتلی که همین چند روز پیش اتفاق افتاد.  فکر نمی

 «ها باشه.این حرف

داشت. ش بودی چشم ازت برنمیصبح وقتی توی خونه زاون رو:»استارال گادفری 

های م این از اون نگاهگکرد. و بهت میاه میدی، بهت نگکرهر وقت پشت می

 «مجذوب شده بود.

 «-کردم یا فقطواقعاً؟ اینطوری بود؟ یعنی هر بار که پشت می:» معاون لوید

 شود**ضبط یک دفعه قطع می

 

 

 

 

 

 

 



 

 فصل پنجم

 

 ر ممکن استکه انگا کنداش نگاه میطراف اتاق پذیراییبه ا که طوریجو درحالیاما

د دهاتاق بیرون بپرد، به من هشدار می هر لحظه یک نفر از پشت یک تکه از مبلمان

 «کنم این فکر خیلی خوبی باشه.فکر نمی:»

خیلی بهتر از قبل به نظر برسد و یک جورایی  به نظرماین فکر  شودکه باعث می

ای ضیجلوی من را بگیرد که سوار ماشین اما جو نشوم و کل شهر را نگردم تا آن عو

 کنم.با کوچکترین صدایی بود را پیدا  که مسئول از جا پریدن او

. تو سی که نیست راککِ جو،ال فکر بدی داشتم؟ فقط شرابه اماآخه من کی تا حا»

محض اطالعت من جدیداً ده تا. حتی سالته و اجازه داری یه لیوان شراب بخوری. یا 

ت توی خونههم درب و داغون دو رقمی شدم. و از اونجایی که تو یه قهوه جوش 

یک لیوان « یه نفر رو نکشم. گیره تاتنها چیزیه که جلوی من رو مینداری، این شراب 

آن را جلوی دهانش  تا وقتی که ابرویم راتای م و یک دهیگر به دستش مینوشیدنی د

 .مدارگیرد باال نگه میمی



تا حاال فکر بدی به سرت  و تو واقعاً االن از من پرسیدی که ستوای خدا خوشمزه»

شنا کنم؟ کی بود که  فلینگر که کاری کرد من الغرمردی توی دریاچهپس کی بود زده؟ 

 «م بزرگتر به نظر برسه؟های ورزشی باباش پر کرد که باالتنهم رو با جورابتنهنیم

 زیر خنده و کنارش روی کاناپهم زنخورد میمی یجرعه بزرگ دیگروقتی  

 م.خورمییک قلپ از لیوان خودم  نم وکمیم و پاهایم را جمع نشینمی

جو را از پارکینگ بیرون او را مرخص کرده بود، ماشین اِما بعد از اینکه دکتر باالخره

اول جلوی یک  ویی بیمارستان سوار کردم. در راه خانهروی در جلآوردم و او را روبه

ویل نگه داشتم. دنی فروشی در لویسفروشگاه ابزارآالت و بعد جلوی یک مغازه نوشی

کرد، گرفتو استراحت میوقتی او دوش میبعد او را تا خانه رساندم و کل عصر را 

جو چقدر تالش کردم ولی نتوانستم اما. مهم نبود درها بودم ول عوض کردن قفلمشغ

 اش پربرای دستگیری دعلیه ج اینامهشکایت اضی کنم که به کالنتری برویم ورا ر

 کند.

حمام بود با کالنتری تماس گرفتم و برایشان پیام گذاشتم که به محض  وقتی در

توانستم کاری اگر می جو بفرستند. امیدوار بودمنستند یک نفر را به به خانه امااینکه توا

شد خیلی سر و کله افراد کالنتری پیدا می کنم که به اندازه کافی شراب بنوشد، وقتی

و اگر  حاال از ساعت شش هم گذشته آمدند.د. البته اگر میوشن هم از دستم عصبانی

 کنم وقتی درکنم. فکر میو جهنم به پا میم روبه کالنتری مید وشنکسی اینجا پیدایش 



هیچ ام در مورد اینکه من به خانه برگشتهم دیگر کندفتر کالنتری قشقرق به پا می وسط

 ماند.شکی برای مردم بلدناب باقی نمی

تونیم بعدش می کنم باید یکم بیشتر بخورم.ر میفک:» گویدبا صدای آرامی می جواام

ا به ذهنت خطور کرده صحبت ههای بدی که توی این سالدر مورد تمام فکرها و ایده

 «کنیم.

تکانی به ، گیرداش را به سمتم باال میالیبا دیدن او که لبخندزنان لیوان شراب خ

نیمه خالی  لیوان او و لیوان م،دارمی. بطری را برآیمون میافکارم بیرم و از دهخودم می

 م.گردانو دوباره آن را روی میز برمی مکنپر می خودم را

و وقتی داریم شنا  ستم دریاچه فلینگر پر از زالوئهدوناصالً نمی اوالً:»م دهتوضیح می

کنه. اگر درست یادم هامون خرابکاری میکنیم یک سگ ولگرد میاد و روی لباسمی

گرفت، تو خیلی دویدیم ها میداشتیم بین خونهما رو که لخت باشه، وقتی کالنتر کوپر 

شدیم چون های خونه آقای الندری پنهان میدقیق بهش گفتی که ما داشتیم پشت بوته

بودیم و اجازه نداشتیم پستمون  محله رو به عهده گرفته نگهبانی دادن برای هوظیفما 

 «رک کنیم.رو ت

خورد و میاش چرخاند، جرعه دیگری از نوشیدنیدر کاسه میجو چشمانش را اما

 م:دهمن ادامه می



وشی همه پدونستم که وقتی تیشرت سفید باشگاهت رو می، از کجا باید میثانیاً»

 «های بابام رو ببینن؟ این یکی دیگه تقصیر خودته.جوراب  تونن رد سرخ رنگمی

وقتی که ای یم و کارهای احمقانهکنمیکه دو بطری شراب را تمام د کشمیطولی ن

یم و کنمییادآوری را م ا مجبور به انجام دادنش کرده بودشدیم او رداشتیم بزرگ می

 داندچیز را میپرسید، همین حاال هم همهمیبنجامین یم. او در مورد کافه و خندمی

د به مادر او زنگ کنتماسش با من را قطع می ز اینکهچون مادر من دقیقاً دو ثانیه بعد ا

به جای اینکه در مورد  خواهدکند. دلم میو همه چیز را برایش تعریف می دنزمی

بنجامین صحبت کنم، بیشتر در مورد جد و اینکه چرا دوازده سال بددهانی و 

حاال لبخندی که  ایندهم بود از او بپرسم. ولی ترجیح میهایش را تحمل کرده پرخاش

صورتش دیده بودم. روی  تا آن ناراحتی که در بیمارستان را ببینم  هایش داردروی لب

اینکه دار شدن کافه کوکائین مایع و م و در مورد شعبهکنمییک بطری شراب دیگر باز 

 .مکنمیچیز را برایش تعریف همه پذیردبه عنوان یک جواب نمیبنجامین نه را 

یه بار عکسش رو بهم نشون داد. اون واقعاً  مامانت:» گویداما جو می

روی شلوار یوگایی  کمی از شرابش راخورد و میبه یک سمت تاب « ست.قیافهخوش

 .ریزدکه به پا دارد، می

ش دست قیافگی اون پسری که توی بیمارستان بود. باید به سینهنه به خوش»

 «زدی. مثل سنگ سفت و عضالنی و خوشگل بود.می



 د.کوبمید و لیوانش را به لیوان من خندمیهرهر 

یه کاری  ،کنم پیتون. از این شهر رفتی بیرونخیلی بهت افتخار می»:د کننجوا می

کاری و پا کردی. تو رفتی و من فقط همین جا نشستم و هیچ برای خودت دست

رو جا موندم و حتی برای شنا به اون دریاچه هم نرفتم حتی لباس زیرم نکردم. همین

پر جوراب نکردم و نوشیدنی هم نخوردم. گذاشتم بهم امر و نهی کنه و من رو بزنه. 

بارها و بارها اجازه دادم این کارها رو بکنه. چرا بهش اجازه دادم این کار رو با من 

خورد مید و سریع از آن کنمید و لیوان مشروبش را بلند کشمیاش را باال بینی« بکنه؟

 ش را بگیرد.تا جلوی گریه کردن

خوری مهمترین قانون توی شراب نوشیدن اینه که وقتی داری شراب می:»م گویمی

تونی شراب دونم، فقط تا جایی که میخبری از گریه کردن نباشه. قانون بعدی... نمی

رم پس بیشتر شراب جا نمیبخور و گریه نکن. تا وقتی ندونم که وضعت خوبه هیچ

 د.نکدر وجودم وزوز می ردکم داکمشراب یگر حاال د «بخور و گریه نکن.

م سر واهخکه اگر ب مرسیمیم، به این نتیجه گذارمیمیز جلوی مبل لیوانم را روی 

اگر  که دست از نوشیدن بکشم. بمانم، حاال دیگر وقتش است امقولی که به اماجو داده

م مطمئن باشم حال خودم یا اماجو خوب توانروی کاناپه غش کنم به هیچ وجه نمی

م. کنمیم و من به دور و بر اتاق پذیرایی نگاه نیینشمیای در سکوت است. چند لحظه

از بقیه زمانی که اماجو در حمام بود،  بعد از اینکه با دفتر کالنتری تماس گرفته بودم،



خانه خیلی عالی و یک مهمان، اینجا یک  کردم تا گشتی در خانه بزنم. از نظر استفاده

های بِلَدناب یک خانه ه. مثل همة خاناد برای شهردار متأهل و همسرش استش

، مبلمان، قالیچه و با بهترین به روز های این خانه تعمیر وولی همة اتاق قدیمیست

روی هر طاقچه شومینه یا طاقچه  .اندت و وسایل سرگرمی خانگی دکور شدهتزئینا

هایی که همه چیز را از زمانی . عکسو و جِد گذاشته شده استی از اِماجدیواری عکس

تک شان و تکگذاشتند تا زمان ازدواجشان، خریدن اولین خانهکه با هم قرار می

 ند.اثبت کردهدر خود های انتخاب جد به عنوان شهردار را مراسم

ها به این عکسگذاشتم و ای بودم که برای اولین بار پا به این خانه میاگر من غریبه

کردم که شهردار بلدناب کردم. باور میشاه و پری را باور می کردم، این داستاننگاه می

کردم که لبخند روی صورت است. باور میمردی خوب و شوهری دوست داشتنی 

چشم ها از با نگاه کردن به همة این عکسولی  ها واقعیست.تک عکساماجو در تک

بازهم تا همة آن اتفاقات را ببینم،  ی طوالنی اینجا نبودمیک دوست، حتی اگر مدت

توانم ببینم که او ند. میرسها به چشمان اماجو نمیلبخند آنخوشی ینم که توانم ببمی

ترسید او را لمس کند و متری جِد ایستاده بود، انگار میهمیشه در فاصله چند سانتی

اجو امیا پهلوی به دور کمر یا دور شانه که ببینم شده جد را های مشتتوانم انگشتمی

دهد وقت اجازه نمیخواست به اماجو نشان بدهد که هیچمیانگار . پیچیده شده بودند

 از پیشش برود و نه از روی عشق و از جان گذشتگی که از روی خباثت و بدجنسی

 .کرداین کار را می



از جا بپریم و اِماجو با  د هر دوشوخورد باعث میمیای که به در جلویی خانه تقه

 .کندشده و ترسیده به من نگاه میدرشتچشمانی 

م گویزنم و میمیم ضربه آرامی به رانش شوکه از روی کاناپه بلند میحالیدر

 «چیزی نیست نگران نباش.:»

گوید اگر جد به االً کسی از طرف کالنتری آمده، چون حسی به من میاحتم دانممی

خیلی  کندند، کارهایی که میاهای در تغییر کردهد که قفلمخانه بیاید و بفه

. نگاه سرگردان اماجو که به سرعت بین من و معمولیستاز یک در زدن  پرسروصداتر

ود قلبم به سرعت شروع به تپیدن شمی، باعث رفت و آمد است در جلویی خانه در

 .کند

خودمون رو به خودت خدایا شماره یک شهرداره، احتمال :» گویمزیر لب می

با حالت را  م و بطری سنگین و خالی شرابچرخانمیدر کاسه نم را چشما «سپردم.

 م.روو به سمت در جلویی میم کنای بلند میاحمقانه

گرداندم و از روی شانه به اماجو لبخند میسرم را بر« کیه؟:»م گویبا صدای بلندی می

 م.زنمیشادی 

 «از کالنتری اومدم.:» گویدای از پشت در میصدای خفه

که به تازگی پشت در نصب  م و قفل در و زنجیریکشمیآهی از سر آسودگی 

 م.کنمیم را باز اکرده



م کننگاه می ی که روی ایوان جلویی ایستادهکه با چشمان درشت شده به کسدرحالی

 «تو؟:»م کشمیفریاد با تعجب 

مثل  که ایبعد تازه نگاهش به بطری «من.آره :»د دهپسر جذاب بیمارستان جواب می

دونم هنوز نمی شه لطفاً اون رو بذاری کنار؟می»د. افتمیم ایک سالح باالی سرم گرفته

 «ت رو خوردی یا نه و بهت اعتماد ندارم.قهوه

. در عوض با گذارمرا کنار نمی ایافتد ولی بطری شیشهمیدستم از باالی سرم پایین 

 .رومسینه لباس فرم پوشش را نشانه میبه انتهای شیشه 

من رو تا اینجا تعقیب کردی؟ :»م پرسمیم و کنیشه را به تندی به او نزدیکتر میش

 «شخصیتی هستی تو؟عجب عوضی بی

 «پیتون؟:»د کنمیاماجو از اتاق نشیمن با نگرانی صدایم 

طورکه و همان م تا اماجو بتواند من را ببیندکشمیکمی خودم را از جلوی در کنار 

عوضی صدایش  مزاحمِ م پسر جذابِدهاال ترجیح میدر چشمان پسر جذاب که ح

 م.دهجوابش را می م ونککنم، نگاه می

اماجو :»م دهروم و توضیح میمیم و با آن صورتش را نشانه آورمیسالحم را باال 

یه لباس فرم زنگ بزن پلیس. اون پسره تو بیمارستان ما رو تا اینجا تعقیب کرده و 

 «کالنتری رو هم دزدیده.



و حتی  نشاندمی، پوزخندی روی خود لی زیباستصورتش با اینکه هنوز هم خی

ای را توی بطری شیشه م آنتوانمن اگر بخواهم می کهخاطر این احتمال  ای هم بهذره

و  محکم و عضالنی نبوداش آنقدر دانی البته اگر سینهمی .ترسیده استقلبش فرو کنم ن

تر نبود پنجاه کیلو از من سنگین چهل کمو دست از من بلندتر مترسانتی حداقل سیزده

 داد.شاید کمی ترس به دلش را می

ش مثل ست؟ همون که سینهپسرجذابه ت همونمنظور:»د کشمیاِماجو فریاد 

 «های بامزه داشت؟ها بود و چال گونهابرقهرمان

 .شودمنفجر می خنده عوضی از پسرجذاب مزاحم

 «سینه ابرقهرمانی؟:»د رسپمیبا یک پوزخند لعنت شده دیگر 

عوضی هستی و من هم یه سالح تو دستم  انت رو ببند. وقتی یه مزاحمتو دیگه ده»

 «دارم اجازه خندیدن نداری.

اش که در غالف روی یک پهلویش و دستگاه با یک ابروی باال انداخته به اسلحه

د و بعد یک باتوم از جلوی غالف کنمیشوک الکتریکی روی پهلوی دیگرش اشاره 

سرجایش  تا قبل از اینکه دوباره آن را گیردمید و آن را جلوی من کنمیتفنگش آزاد 

 .دهدببرگرداند به من نشانش 

دونم تو واقعاً جز نیروهای و اینکه من میهاه! »:م گویمیرتمسخری با لبخند پ

کالنتری نیستی. بدترین جرمی که توی صد سال اخیر توی این شهر اتفاق افتاده وقتی 



دفاً به پای شاین مست کرده بود و تصابود که بیلی سیدر با مشروب خونگی مون

 «.خودش شلیک کرد. نخاله

وقتی آقای در واقع، من همین سه روز پیش :» گویدعوضی می پسر جذاب مزاحم

 « از شوکر استفاده کردم.اِسنل دست از لگد زدن به گاوهاش برنداشت، 

رسد و به نظر می لعنتی، آن سینه در لباس فرم کالنتری خیلی بهتر از تیشرت چسبان

یک رقاص ند. بیشتر شبیه نند یک هندوانه را از وسط دو نیم کتوانها میآن بازوها... آن

 قانون. لختی در لباس کالنتری است تا یک مأمور

زنه؟ آقای اِسنل آقای اِسنل به گاوهاش لگد می:»م پرسمید و وشمیحواسم پرت 

فرم های لباسد، به زور نگاهم را از آستینایستمیوقتی دست به سینه « مدیر مدرسه؟

 م.دار، برمیاندهاو که دور بازوهایش کشیده و تنگ شد

مرد همیشه  بود. مانرفتیم، مدیر مدرسهجترو اسنل وقتی من و اماجو به مدرسه می

به ، گذردل از آخرین مالقاتم با او میحتی با اینکه دوازده سابود و من  یمهربان و خوب

 .دش در حاشیه شهر چنین کاری کرده باشااو در مزرعه توانم تصور کنمسختی می

و  رودبودن فرو میلحظه بیشتر در قلمری مزاحم عوضی  حاال هرب که پسر جذا

دار جذابش چه کار با من شو آن صدای خ مهم نیست چقدر جذاب است دیگر

دست از با و گفت که گاوها  شش سال پیش بازنشسته شد» :گویدبا طمأنینه مید، کنیم



ف نوشیدنی الکلی کنم این نتیجه مصرتصور می داشتن.برنمی تمسخر نگاه کردن بهش

 «ت رو بذاری کنار؟تونی اون اسلحهخانگی باشه. حاال می

د و سرخوشی که در صورتش داشت مثل خالی کنمیبه داخل نگاه ام از روی شانه

ند و شومید. چشمانش ریز وشمییک بادکنک از روی صورتش محو  شدن باد

 افتند و انگشتانشپهلوهایش پایین می اش باز و کنارآرام از روی سینه امدستانش آر

 ند.شومیمشت 

وقتی یا خدا. :» گویداش با حالت نامفهومی میهم فشردههای به از پشت دندان

 « امروز صبح به دیدنت اومدم روی پهلوخوابیده بودی و من ندیدم... اون حرومزاده...

اماجو در پشت  شوم ولی زمانی کهمید یک لحظه گیج کنصحبت میشروع به وقتی 

م که وقتی داشتیم در مورد لگد پرانی مدیر شومتوجه می دکشمیسرم آه آرامی 

کردیم از پشت سرم آمده بود و  پسر صحبت میفورد به گاوهایش دبیرستان مای

 جذاب هم صورتش را دیده بود.

دیدی؟ خواب ندیدم اون واقعاً امروز صبح توی :» گویمپیروزمندانه به اماجو می

 «-اقت تو بیمارستان بود. وایسا این یعنی تو باهاش دوستی؟ با پسر جذات

م، ولی اماجو بدون اینکه به ضایع شدنم توجهی داشته گذارمیام را ناتمام جمله

 د.کنمیام را تمام باشد با مهربانی جمله



کردم پسر جذاب؟ بله باهاش دوستم البته اگر در موردش این طوری فکر می»

لبخند « تونستی بگی که من با یه پسر جذاب دوستم. یا در واقع با پسر جذاب تو.می

ا روی میز و آن ر گیردکند و شیشه نوشیدنی را از دستم میمیزد و دستش را دراز می

ح یک سره صب تو تمامکه ور کنم که اون کسیه تونم بانمی». گذاردکوچک کنار در می

 «توی ماشین در راه خونه و تمام امشب. طورکردی همیندر موردش صحبت می

 د.دهخندد و سرش را برایم تکان میمی

خاطر اینکه او با  اصالً هم به« کنه.داره اغراق می:»م دهمیبه پسر جذاب توضیح 

د و در عوض لبخندش به نزینی به او میو لبخند مهربانی و شیر اماجو دوست است

 م.کناست حسودی نمیمن از خودراضی و اعصاب خردکن 

های قشنگ و تو گفتی اون سینه:»د کنمیبه من یادآوری دیگری  با خندهاماجو 

ام دستش را دور شانهم اندازمیبه او وقتی نگاه تهدید آمیزی « داشت. عضالنی

 .دهدمیاندازد و آرام فشارم می

ادب هم به آن اضافه خردکن و بیال باید اعصابعوضی که حا پسرجذاب مزاحم

 « های بامزه رو یادت نره.چال گونه:» گویدمید و نزمید، چشمکی به من وش

هنوز هم یه سالح نوک تیز دم دستمه و امشب هم :» کشمبرایش خط و نشان می

ت کی ازش بدی هیچ معلوم نیس کلی شراب خوردم. اگر به عصبانی کردنم ادامه

و به بین  مزنبه رویش میم را توانترین لبخندی که میشیرین« رفیق. استفاده کنم



ام بخش از بدنش را تهدید م کده حاال دارم تا قشنگ متوجه شود ککنپاهایش نگاه می

 .کنممی

سینه کردن  که توی بیمارستان دست از دستمالیهام این باالست عسلم. اولش چشم»

آد که تا کنی. اصالً یادم نمیکشیدی حاال هم که داری من رو لخت تصور میمن نمی

 «این حد اهل الس زدن بوده باشی.

ماند و مثل یک بچه نوپا پایم را به زمین میباز  کشمدهانم با نفس تند و تیزی که می

 م.کوبمی

ت رو تهدید ش مردانهکردم! داشتم با این شیشه بخاصالً هم تو رو لخت تصور نمی»

تونی چیزی در مورد من به یاد بیاری؟ ش همین. و تو اصالً چطوری میکردم، همهمی

نه مثل کسی که واقعاً  م کامالً دلخور به نظر برسمسعی کن «شناسی!حتی من رو نمی

 .ح دیگری در  پشت زیپ شلوارش داردکه او چه سال کنجکاو است

ر بین اخم روی صورت من و پوزخند از اماجو گیج و حیران نگاهش را د

یه »آورد. میخودراضی و گستاخ روی صورت پسر جذاب اعصاب خردکن به پرواز در

ها فقط دارین هکردم شما بچفکر میدونی اون کیه؟ لحظه صبرکن ببینم، تو واقعاً نمی

 «رین.آمسخره بازی در می



ن حاال دیگه، چی؟ االن دیگه اشکالی نداره اماجو. چهره من یکمی فرق کرده و پیتو»

کنه که من رو به یاد چهل و یکی دو سالته نه؟ مطمئنم که دیگه مغزش یاری نمی

 «بیاره.

خواد با یه شیشه مشروب سه گوش به اوه باشه همینه! انگار دلت می:»م کشمیفریاد 

م ولی اماجو دستش را به دور دارمیبه سمت میز کنار در خیز بر« خشتکت بکوبم!

 د به آن برسم.دهکند و اجازه نمیمیتر ام محکمشانه

کنید شما دوتا هم. پیتون این لئو خودمونه. لئو  خب بسخیلی:»د کنمیاماجو اخم 

التحصیل شد، د؟ اون دوسال از ما جلوتر فارغآون که توی دبیرستان بود. یادت میهادس

 «همراه...

به خاطر د و خشم من کنمیبر زبان بیاورد حرفش را قطع سم جد را قبل از اینکه ا

م به سرعت بینمید ولی وقتی اشک را در چشمانش نزمییک دفعه باال این واکنشش 

 د.کنمیفروکش 

د. تندتند کنمیو به سمت دیگری نگاه  هایش را پاکند و اشکزمیاماجو پلک 

برای همیشه  تو اون وقتایگه مگه نه؟ لئو حاال هرچی، لئو رو یادت میاد د:»د پرسمی

 « ی؟ش نبوددرس ریاضی معلم سرخونه

 کان نداشت. باور کردنی نبود.! نه. نه بابا اصالً املئو هادسون؟

 «تو... تو... تو...:»با لکنت گفتم  کنمسرتا نوک پا او را برانداز میطور که از همان



 م بر زبان بیاورم.توانکلمه دیگری نمی هیچ

ریخت بدقواره بود. موهای بلند و کلی جوش و آکنه لئو هادسون یک پسر بی

التحصیل شدنش کلی از وقت آزادش گذشته بود تا به داشت. و با اینکه او بعد از فارغ

تک لحظاتش متنفر بودم.( از تکمن طور هندسه و من درس ریاضی بدهد )و همین

پسری که حاال پیش رویم ایستاده بود، همان  اصالً امکان نداشت بتوانم باور کنم که این

 لئو هادسون باشد.

هات رو باور دارم تو حاال داری به یه پسر حرف:» گویدلئو با لبخند خرسندی می

 «تونی من رو کالنتر هادسون صدا کنی.کنی. ولی میجذاب و عضالنی نگاه می

بازتر و لئو را به آن را د و دهمید و در را هل کشاماجو من را از جلوی در کنار می

د و قدم به درون خانه دهمید. وقتی او برای اماجو سری تکان کنمیداخل دعوت 

ساکت  رود،می ای که جلوی اتاق نشیمن قرار داردپزخانهو مستقیم به آش گذاردمی

و  کندرود و آن را باز میکنم که چنان به سمت یخچال میمیم. او را تماشا انممیباقی 

 .آورد که انگار آنجا خانه خودش استمیبطری آب از آن بیرون یک 

تا کنی نمیری یه دوش بگیری و استراحت چرا نمی:» دهداماجو به من پیشنهاد می

 «من با لئو صحبت کنم؟

ر که آب طوو همان ه تکیه دادهم را از لئو که حاال به پیشخان آشپزخانانگاه عصبانی

 م.کنمی، برداشتم و به خودم نگاه دکنخورد به من نگاه میمی



م که یک روز و نیم است به اهایی را پوشیدهنوز همان لباسگندش بزنند. البته که ه

که لئو من  دهم. این دومین باریستداند که حاال چه بویی میتن دارم و فقط خدا می

یت اصالً به چنین چیزی اهم د و لعنتی چرا منبینبار میاین وضع فضاحترا با 

و  و الغر مردنی خرخان دبیرستان نیستخب آره او دیگر همان پسر دراز م؟ هدمی

که چی؟ او به من خب ، ی دیواری در لباس فرم کالنتری استهاهای تقویمشبیه مدل

 .ای هم هسته بود پیر و یک عوضی افادهگفت

به لئو  رود و وقتیزند و به سمت آشپزخانه میضربة آرام به پشتم میاماجو چند 

م که او بطری آبش را روی پیشخان کنایستد. در سکوت تماشا میمی شودنزدیک می

و آرام صورتش را به یک سمت  گذاردمیو دستش را روی چانه اماجو  گذاردمی

ها خیلی و آن شودرا بررسی کند. به سمت اماجو خم میچرخاند تا آسیب وارده می

 د.وشکنند که نباید باعث حسادتم میحبت آرام و با چنان صمیمیتی شروع به ص

 لعنتی.

رون و از به جای اینکه به طبقه باال بروم و دوش بگیرم، از دری که هنوز باز بود بی

م تا کمی در هوای تازه تنفس کنم. درست در وسط حیاط روهای ایوان بیرون میپله

د نفس عمیق و چن کنمبه عقب خم میم و سرم را بندمیم، چشمانم را ایستمی

 م.کشمی



خواهد با شوم و دیگر دلم نمیکم دارم آرام میای که کمدرست همان لحظه

از  تو دهانییک مشان برگردم توی خانه و آن پوزخند را با کوبهایی که به زمین میقدم

ریزد. مایع گرمی روی پایم می کنماحساس می روی صورت لئو هادسون پاک کنم،

ای که دارد روی میزهبا دیدن سگ ریزه م،کنمیو به پایین نگاه  بازچشمانم را به تندی 

م شروع به بد و بیراه دهتکان میرا طور که پایم م و همانکشمیجیغ  شاشدپایم می

د به پارس کردن و با هر پارسی که از دهانش کنمیم. یک دفعه سگ شروع کنمیگفتن 

ترسم، در واقع عاشق ها نمیاز سگد. من لرزکل وجودش از خشم می دوشخارج می

کردم و حیاطی داشتم که بتواند در آن بدود ها هستم و اگر توی شهر زندگی نمیسگ

سگ نیست. یک موش فاضالب بیش   خریدم. ولی این یکیخیلی وقت پیش یکی می

وری دونالد ترامپ و چشمانی خشمگین و بیرون زده. با موهای یک از حد بزرگ است

م که تکان بخورم و او دوباره ترسمید. نزد، زور میکنپارسی که میبرای هر ناجور هم 

های کوچک مثل تیغ تصمیم بگیرد پایش را باال بگیرد و به من ادرار کند یا از آن دندان

 تیزش استفاده کند و انگشتانم را بخورد.

برو ال تمومش کن. ! همین حابوجانگلز:»د کنلئو از پشت سرم سگ را سرزنش می

 «خونه پیش استارال

و  گیردمی، دمش را بین پاهایش داردمیواق کردن برسگ بالفاصله دست از واق

 .کندمیسریع شروع به دویدن 



همینه، سگ کوچولوی موشی! قبل از اینکه از درخت با یه پا :»م کشمیفریاد 

با م برای سگ کوچک و الغرمردنی که انگشت وسطم را ه« آویزونت کنم بدو برو!

 .گیرمدود باال میسرعت خوبی دارد می

م افتمیم به سمت خانه به راه کوبپاهایم را محکم به زمین می کهچرخیدم و درحالی

خیس و  برهنه م. با پایگیرمینادیده  کیه دادههای ایوان تو لئو را که با نیش باز به نرده

م حتی به روسمت در میطور که به . و همانمگذارمیاز ادرارم قدم بر روی ایوان 

 م که نگاهی به او بیندازم.دهمیخودم زحمت ن

 «خوای بگی متشکرم؟حتی نمی»

 «لعنت بهت.:» گویمروم میطور که به سمت خانه میهمان

منظورت لعنت بهت :»د نزمید پشت سرم فریاد نزبا ذوقی که در صدایش موج می

 «پسرجذاب بود دیگه نه؟

م کنمید راهم را کج وشمیم که پشت سرم وارد خانه شنومیوقتی صدای پایش را 

م و دقیقاً همان انگشتی قاپمیم و شیشه شراب را از روی میز رومیو به اتاق پذیرایی 

ز بلند کرده بودم را پیش از اینکه پاهایم را با صدای بلندتری روی بوجانگلرا که برای 

 م.دهمیان ها بکوبم و به طبقه باال بروم به او نشپله
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 بلدناب، اداره پلیس کنتاکی

 

خوام چندتا خوام که شما رو به اینجا برگردوندیم. فقط میعذر می»: معاون لوید

 «سؤال بیشتر از شما بپرسم.

وای، پیتون حق داشت. کالنتر هادسون واقعاً جذابه. چرا اون از من :»بتی لیک 

 «کنه؟بازجویی نمی

ر این شده که بهتره م باون همة عمرش رو اینجا زندگی کرده و تصمی:» معاون لوید

ها رو انجام بده. من چند ماه پیش به اینجا اومدم، غرض این بازجوییکامالً بی یه نفر

 «پس بیاین شروع کنیم، باشه؟



در  بود. وقتی داریمخب شلیک! ببخشید منظورم دقیقاً شلیک کردن نخیلی:»بتی لیک 

کنیم گفتن چنین چیزی خیلی بده؟ گندش بزنن. مورد مردی که کشته شده صحبت می

 بهش شلیک که نشده بود؟ توی دردسر افتادم؟

خب؟ من نه، بهش شلیک نشده بود. فقط سعی کن آروم باشی، خیلی:» معاون لوید

چیزی برای هیچ کنم چندتا قطعه پازل رو کنار هم بذارم، پسفقط دارم سعی می

های تلفنی نشون داد که شما و های تماسنگرانی وجود نداره. توی شب قتل، گزارش

در  شما دو نفردوشیزه لمبرت چند ساعت زودتر از قتل با هم صحبت کرده بودین. 

 «مورد قربانی صحبت کرده بودین؟

ما بیشتر در مورد اینکه کالنتر هادسون چقدر جیگره صحبت کردیم. :»بتی لیک 

 «مقایسه کرد. 1ثورپیتون اون رو با 

 : *چند سرفه خفه و صدای خنده*معاون لوید

های جداً غیرطبیعیه. همون رنگ مو، همون رنگ چشم، همون ماهیچه:»بتی لیک 

ون حرف و یه بند در مورد کالنتر هادسشه خفه نمی پیتون العاده. تعجبی نداره کهفوق

 «خوری.زنه. یعنی خیلی به خودت نگیریا معاون ولی به من نمیمی

 «خانم، لطفاً به سؤالم جواب بدین.:» معاون لوید
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های کالنتر سؤالتون چی بود؟ اوخ ببخشید حواسم با ثور... یعنی عضله:»بتی لیک 

تونم بهش دست بزنم یا پرسیدم که میتونستم ازش میمی اگه هادسون پرت شده بود.

 «خواد از من بازجویی کنه همینه، هان؟نه. شاید دلیل واقعی اینکه اون نمی

خوام بدونم که شما و دوشیزه لمبرت توی یک من فقط میدوشیزه لِ:» معاون لوید

 «تماس تلفنی که درست قبل از قتل داشتین در مورد قربانی صحبت کردین یا نه.

خب، اون به من در مورد تمام بالهایی که توی این همه سال سر زنش :»بتی لیک 

آورده بود، گفت. و در مورد اینکه کالنتر هادسون وقتی برای پر کردن شکایت به آنجا 

آمده بود چقدر خوب با زنه رفتار کرده بود. پیتون واقعاً به این ماجرا حسودی کرده 

تونستم حسش کنم. من دوستم رو د ولی من میخواست این را قبول کنبود. نمی

ش از کالنتر عذرخواهی کنه. شناسم. بهش گفتم به خاطر رفتار خودپسندانهمی

ی بوده؟ دارم خاصیت حسابدبیرستان بود یه دراز بی وقتی توی که کالنتردونستین می

 کنم.خاصیت صحبت میدر مورد یه بچه خرخون دراز بی

تونم توی یه بازجویی رسمی در مورد چیزهای دوشیزه لیک من نمی:» معاون لوید

پس دوشیزه لمبرت در مورد اون اتهام ساختگی به شما گفته  شخصی صحبت کنم.

 «بود؟



کشن؟ من کامالً ساختگی؟ واقعاً؟ توی این شهر کوفتی همه کراک می:»بتی لیک 

نکرده که دستش در مطمئنم که اماجو خودش به صورت خودش مشت نزده و کاری 

 «هاش ترک بردارن.بره یا اینکه دوتا از دنده

های بیمارستانش، خانم جکسون اتفاقی این بالها به طبق گزارش:» معاون لوید

 «سرشون اومده.

 «آره، البته، اتفاقی. اون اتفاقی افتاده روی مشت شوهرش اونم پنج بار.:»بتی لیک 

ستم که در مورد اتفاقاتی که قبل از قتل افتادن دوشیز لیک، من اینجا نی:» معاون لوید

کنم که حقایق رو پیدا کنم تا بتونیم این پرونده رو قضاوت کنم. فقط دارم سعی می

 «تر بخوابن.ها کمی آسودهحل کنیم و بذاریم مردم بلدناب شب

ای که همة شما سبک مغزها کل عمرتون تا خود صبح بیدار بمونین. یعنی :»بتی لیک 

اً شماها یه همسر آزار رو به عنوان شهردارتون انتخاب کردین؟ خیلی خوبه که واقع

اون  های شهر هستن، اگهار تخلیه زبالهاونا توی ک کنن.خانواده من اینجا زندگی نمی

 «یارو شوهر من بود، اونا خیلی سال پیش کشته بودنش.

بستگان و کسانی که خوام یک لیست از اطالعات تمام خانم، ازتون می:» معاون لوید

 «باهاشون در ارتباط هستین رو بهم بدین.

کردم. یعنی خورم که داشتم شوخی میکردم! قسم میداشتم شوخی می:»بتی لیک 

هاشه. و فکر ههای شیکاگو و تخلیه زبالاز نظر فنی مدیر مسئول خیابانعمو استوارتم 



هاش انداخته بار اتفاق افتاده که اون یه گربه رو توی مخزن زباله کنم بیشتر از یهمی

ست یا نه و برای جبرانش برای خانواده دونست که اون موجود هنوز زندهولی نمی

کشه حتی اگر من ازش کس رو نمیصاحب گربه یه گربه جدید خریده. اون هیچ

 «بخوام.

ی شما رفتیم، یه پیام به عمو های تلفنسابقه تماسسراغ وقتی ما :» معاون لوید

 «شه از شر یک جسد خالص شد.استوارتتون پیدا کردیم، پرسیده بودین که چطور می

ها، گمای وجود نداره؟ واقعاً میهای متنی یه فونت کنایهچرا برای پیام:»بتی لیک 

چطور ممکنه کسی به این فکر نکرده و اختراعش نکرده باشه؟ به نظرتون من هنوز هم 

 «ه یه وکیل نیاز ندارم؟ب

 

 

 

 

 

 

 



 

 فصل هفتم

 .من واقعاً بدون قهوه یه عوضی نیستم. شوخی کردم. برو پی کارت

 

 «.هاش برام بگوبازم در مورد عضله»

که حوله دور موهایم م و درحالیشنومیصدای آه بتی را از بلندگوی تلفن همراهم 

 چرخانم.حوصلگی در حدقه میبیاندازم، چشمانم را با کنم و روی تخت میرا باز می

هایی که زدم شنیدی؟ من اینجا تو اصالً هیچی از حرف:»کنم با عصبانیت غرغر می

ام که روی تخت انداخته بودم تلفن همراهم را از کنار حوله « ام.یه وضعیت بحرانی

 روم.زنان به سمت پایین تخت میدارم و قدمبرمی

ای از جنس سنگ مرمر داره دیگه هیچی ببخش، وقتی گفتی اون پسره سینه»

 «نشنیدم.

های من درست از روزی که ازدواج کرده یکی از بهترین دوست:» گویمزیرلب می

 یفکر کردن در مورد اون لئواز تونی توسط شوهرش اذیت و آزار شده و تو نمی

 «عوضی دست برداری؟



شه؟ یه خفه میافتی و صدات نفس میدونی وقتی اسمش رو میاری به نفسمی»

ها شدی. اون چال گونه هم داره؟ موهاش دختر تلفنی جورایی شبیه این دوست

 .کنندتی با آهی پرهوس ادامه پیدا میهای بوریدری« چطوریه؟ بهم بگو اون...

خواب اضافه ر اتاقرفت دبه طبقه باال آمده بودم تا دوش بگیرم و تا زمانی که لئو می

همین که اماجو تا به حال دوبار  م از او فرار کنم.توانبازهم نمی پنهان شوم ولی انگار

بر مردها بانمک و پریشان من چقدر در برا و از گفتن اینکه حالم را پرسیده ،در زده

ی بتی هاوپرتبه اندازه کافی بد بود. دیگر نیازی به این چرتکیف کرده بود،  مشومی

 .نداشتم

اوضاع کافه رو چک کنم و چندتا نصیحت ازت  ها. زنگ زدماعصابی یخیلی رو»

ای که باالی هو جلوی آیین کنماخم می« بشنوم ولی حاال پشیمونم. گند زدی به اعصابم.

 م.دومیم و به خودم چشم ایستمی دراور نصب شده

م ، بازهم ظاهراندریخته هایمحتی بدون آرایش و با موهای خیسی که روی شانه

که در یک مهمانی نیستم ای . دیگر شبیه فاحشهم بهتر استخیلی از چند ساعت پیش

های کثیف و لکه . لباسایش ریختههجمعی شرکت کرده و ریملش تا روی گونهدسته

دیگر  ام.ها را در سطل زباله ریختهنو آ ا یک تاپ و شلوارک عوض کردهام را بشده

ال که تا حدودی تر و حا دهم. چرارا نمی بوجانگلز ،یهم بوی ادرار آن سگ جهنم

 شود؟نمیتمیز و مرتب هستم سر و کله لئو پیدا 



زنگ نزدی که چندتا نصیحت بشنوی. زنگ » :گویدبه جانبی می بتی با حالت حق

احساس خردکنه تا  زدی که باهات موافقت کنم اون پسر جذابه چقدر اعصاب

ای پسر سینه عضلهحماقتت کم بشه چون برای تو کامالً عادیه که برای هر خوشگل 

ست دونی اون همون بچه خرخون دوران مدرسهکه می آب دهانت راه بیفته، ولی حاال

 «ست.کنی نسبت دادن صفت جذاب به اون منزجر کنندهفکر می

ابداً این طوری نیست. اصالً برام مهم نیست که اون توی » :کنمبا او مخالفت می

ین برام مهم که اون االن یه بزرگسال بالغ عرضه به تمام معنا بوده. امدرسه یه بی

چطوری دیدی کبودی و میمیعوضی خودبینه که به بهترین دوست من نظر داره. باید 

اماجو یه زن  ن و با محبت. یعنی خبزد. شیریکرد و باهاش حرف میبهش نگاه می

 «متأهله! البته درسته که با یه عوضی شیاد ازدواج کرده ولی باز هم متأهله.

 زیر خنده. زندبتی در آن سمت خط می

 «زنی. حسودیت شده!و تو هم باید بشنوی که همین االن داری چطوری حرف می»

کنم برای کالنتر یه شهر خیلی حسودیم نشده! فقط فکر می:»م دهبا غیظ جواب می

م با او تماس تصویری بتوان ای کاش« ال یه زن متأهل باشه.ناشایسته که چشمش دنب

 م را ببیند.اندازتواند نگاه زهرآلودی که همین حاال دارم به تلفنم میتا او ب بگیرم

کامالً حسودیت شده، تالش خوبی بود. با این »: گویدتی با خنده دیگری میب

با تو  رسه که اون تا وقتی که نتونستی بشناسیشیچیزهایی که خودت گفتی به نظر م



عرضه و خرخون صحبت کردن با یه مرد در مورد بی هم خیلی خوب و با محبت بوده.

تنها  بوجانگلزشانسی که بودن توی گذشته اصالً عاقبت خوبی نداره. خیلی خوش

کسی بوده که روی پاهات شاشیده. اگر من یه پسر بودم و دختری که توی دبیرستان 

ه خاطر کردم و بشناخت پام رو بلند میگشت و من رو نمیعاشقش بودم به شهر برمی

 «شاشیدم.می تدونستی من کی بودم روی کل هیکلاینکه نمی

دانستم که او نسبت به درست است که در دوران مدرسه تا حدودی میخب، خیلی

ای توانستم سعی کرده بودم به احساساتش صدمهمن احساسی دارد و تا جایی که می

ده بودند، از او طرفداری اش  به او گیر داباشگاهینزنم. حتی وقتی جد و دوستان هم

 آمد؟و این آن تشکری بود که در ازای آن گیرم می هم کرده بودم

خب، درسته که اون رو توی بیمارستان به جا نیاوردم ولی تو خیلی»:م کنغرغر می

ریغو به  ل هالِیاون پسره از آنتونی میکائتونی من رو به این خاطر سرزنش کنی؟ می

اینکه دفعه دوباره به خاطر یک «کریس همسورث تبدیل شده، عین ثور و ... خوشگل.

کردم جذاب بود و حتی یک لحظه هم برای اینکه آن را در دانست من فکر میاو می

 .ریزدد نکرده بود، اعصابم به هم میصورتم بکوبد تردی

شکل اماجو حل نشده تمام م  گوش کن، تا وقتی که»: گویدبتی با محبت به من می

کنی، یعنی اینکه اونجا در آد همون کاریه که االن داری میکاری که از دستت برمی

دونی. توی این وضعیت نیازی به کمک من کنارش باشی و خودت هم این رو می



کنم ازش به خاطر اینکه نداری. و اگه در مورد کالنتر هادسون بپرسی بهت پیشنهاد می

. این عد از شناختنش هم توی روش زدی زیر خنده، عذرخواهی کنینشناختیش و ب

به جرم رعب و تو رو و شه که اون هم از خر شیطون بیاد پایین کار حداقل باعث می

دستبندش رو هم به و از اون  و تهدیدی برای جامعه دستگیر نکنه وحشت عمومی

 «.هات نزنهدست

دهد ولی من دیگر حتی یک ادامه می هایشاو به صحبت کردن در مورد لئو و اسلحه

های او نم خودم را تصور کنم که با دستبندتواشنوم. فقط میهایش را نمیکلمه از حرف

های هایش و سینهام و او با آن لبخند احمقانه به روی لببه تخت بسته شده

 اش روی من خیمه زده.ایعضله

فیه. حاال که اون رفته باید برم خب، کاخیلی:» گویمکنم و میحرف بتی را قطع می

 «طبقه پایین پیش اماجو.

لئو  را پر کرده و آخرین باری که اماجو به من سر زده بود، گفته بود که فرم شکایت

اینکه جد از حسابی تا آن را ثبت کند. مطمئن هستم که او آن پایین  نتری برگشتهبه کال

 .یان برساند، وحشت کرده استا به پابرگردد و کار نیمه تمامش ر به سرش بزند،

یادت باشه دفعه بعدی که پسر جذاب رو دیدی ازش :» کندبتی به من یادآوری می

شی و یی که قلدر میهای از وقتکنعذرخواهی کن. وقتی داری عذرخواهی می

 «.شیتر میآری بامزهکلفت بازی در میگردن



ه. کافه رو روی هوا ریزهمیشه از دهنت قند و شکر می:» دهمبا کنایه جواب می

یه لی مسکن بشریت یا لالمبین به شرکتپیتون بهش بگو بنجامین اومد،  نذاریا. و اگه

 «ر خارج شدم یکم سر عقل بیاد.همچین چیزی پیوسته. شاید اگر فکر کنه من از کشو

که فرستاده بود را  صوتی از وقتی هواپیمایم فرود آمده بود تا همین حاال سه پیام

کنیم و دانم باید یک بار دیگر در مورد اینکه ما با هم ازدواج نمیم. میاگوش نکرده

صحبت کنم ولی یک زن در آن واحد  با او اینکه دیگر همه چیز در بین ما تمام شده

 آید.فقط از پس چند گفتگوی جدی برمی

ش پیدا شد. یه پیام برای عموم هسر و کل بستن کافهاون امشب دقیقاً زمانی که »

دانی شهر پنهان کرد، ولی اون شه یه جسد رو توی زبالهفرستادم که ببینم چطوری می

هنوز بهم جواب نداده. تازه همون موقع هم به بنجامین گفتم تو دوباره با عشق 

ت برگشتی تا باهاش ازدواج کنی. کی هات رابطه برقرار کردی و به خانهبچگی

 «تونم بکنم؟!ست که من پیشگویی هم میدونمی

 «بهم بگو که این حرف رو نزدی...»

کنم به زودی دوباره با هم خــــــب، فکر می:»د پربتی به سرعت به میان حرفم می

ه تنفگ مخفیش دست کنیم. اگر با کالنتر خوش رفتاری کنی شاید بذاره بصحبت می

 «بزنی. هاهاها!



 ای بهد. چند ثانیهکنرش جیغ بکشم تماس را قطع میوانم سبتی قبل از اینکه بت

روی تخت.  کنمشوم و بعد آن را پرت میصفحه نمایش تلفن همراهم خیره می

توانم تا دانم که نمیتوانم صدای حرکت کردن اماجو در طبقه پایین را بشنوم و میمی

 نجا در اتاق مهمان او پنهان کنم.ابد خودم را ای

به اندازه کافی شراب در این خانه باقی مانده که بتوانم لئو را خوشبختانه هنوز 

فراموش کنم و کاری احمقانه انجام ندهم. کاری احمقانه مثل اینکه به اماجو تهمت 

دهد؟ هم چه کسی اهمیت مید وابد. یعنی، اگر واقعیت داشته باشخبزنم که با او می

 هم نیست که من آن پسره را بخواهم. این طور

*** 

خوابی؟ یعنی، اگر هم این طور باشه مشکلی نیست. به هرحال برای من تو با لئو می»

شین. اون قدبلند و جذاب و از خود که اهمیتی نداره. شما دوتا زوج خیلی بانمکی می

متشکره و تو قدر کوتاه و بانمک و مظلوم. معموالً کسایی که برعکس همدیگه هستن 

کنی و نقشه ترک کردنش رو داری من به انت میشن. اگه به جد خیبه هم جذب می

گم، البته اگر نگران این هستی. منظورم اینه که بعد از اون بالهایی که اون کس نمیهیچ

ست. رازت پیش من ها سرت آورده این کارت واقعاً عادالنهعوضی توی همة این سال

م و دارمیبر یک بطری تازه باز شده شراب از روی پیشخان آشپزخانه« مونه!می

 م.کنهدف شروع به قدم زدن در خانه میبی



ان متعجب و م، اماجو با چشمنوشثل یک جور حیوان از بطری میم موقتی دار

 که به جای حرفم اشدهدانی، مثل حیوانی احمق د. میشودرشت شده به من خیره می

 .زدن فقط در حال مزخرف گفتن است

اصالً به من ربطی نداره که تو با زندگی  کنه،تا وقتی این کار خوشحالت می»

ترین دوستت باید یه چیزی بگم، فکر کنی. ولی به عنوان قدیمیکار میخصوصیت چی

کنم از لئو هادسون دوست پسر خوبی در بیاد. یعنی، یه معشوق مخفی البته! ولی به نمی

ه جد با تو دونستعنوان یه دوست پسر یه جورایی مزخرفه. کامالً روشنه که اون می

شد و وقتی هم که امشب ش توی بیمارستان پیدا نمیچی کار کرده وگرنه سر و کله

رسید. عصبانی چرا، ولی متعجب نه. کدوم صورتت رو دید مطلقاً شوکه به نظر نمی

زد یا پرتش ها پیش یه اردنگی حسابی به جد نمیپسری برای این کار سالدوست

 «جان کنه؟نوشوی زندون که آب خنک کرد تنمی

دستم  ای شراب از بطری تویبعد جرعه شوم تا نفس بکشم.میباالخره ساکت 

ری به اماجو های بیشتوریدری م پر باشد و دوباره وسوسه نشومم تا دهانخورمی

هایی که بتی ام. از وقتحسودی کرده  معلوم است، کامالًبگویم. حق با بتی است

 دهد این را فراموش کنم.وقت اجازه نمیگوید متنفرم. و او هیچدرست می

با صدای بلندی روی پیشخوان  و گیردمیاماجو شیشه شراب را از دستم 

کنم به اندازه کافی شراب خوردی، خب، اوالً فکر میخیلی:» گویدگذاردش و میمی



خوابم و نه خواهم خوابید. من نه با لئو هادسون تا حاال خوابیدم، نه می دیگه بسه. ثانیاً

م خیانت کنم لئو اولین دونم و اگر هم بخوامن اصالً هیچی در مورد خیانت کردن نمی

 «م بهت گفتم که اون مثل برادرمه.انتخاب من نخواهد بود. قبالً ه

اصالً  مکندهم و وانمود مییه مم و پهلویم را به پیشخان تکیایستمیدست به سینه 

، چون اگر از خودم اشتیاق مدهد مشتاق نیستبرای این اطالعاتی که دارد به من می

هم حق با  د در این موردوشم و این باعث میسربه نظر می م آدم دو رویینشان بده

 بتی باشد.

هم دوست هستین اومد  پس، لئو فقط به خاطر اینکه شما دوتا با:»م پرسمی

 «بیمارستان؟

با صدای آرامی توضیح  وردبا برچسب روی شیشه شراب ور میکه اماجو درحالی

گی، اون یه بیمارستان چون ما با هم دوستیم. و درست میبله، اومد »:د دهمی

وقت مدرکی نداشت کنه داره، ولی هیچهایی در مورد اینکه جد من رو اذیت میشک

لئو همیشه اینقدر مرد بود که  کردم.همیشه کارهای جد رو الپوشانی میچون من 

خواست وقت نیاد و مستقیم در این مورد از من سؤال نپرسه، چون نمیهیچ

م که اون دونراهه یا نه. میچیز روبهپرسید که همهزدم کنه. ولی همیشه ازم میخجالت

که به دیگران دروغ  یطوردقیقاً همونکشیدم، خجالت می نست ولی چوندومی

 «کردم.میچیز عالیه، پیش اون هم الپوشانی کرد همهمی مگفتم و وانمودمی



م و یک لیوان شرابخوری تمیز از کابینت باالی سرمان کنمیدر بینمان دراز  دستم را

م با رفتن به اتاق پذیرایی و برداشتن لیوان اماجو، حرفش را خواهآورم، نمیمیبیرون 

 م.دهریزم و به دستش میپر برایش می نم. یک لیوانقطع ک

 «دی؟ باهاش تماس گرفته بودی؟دونست تو بیمارستان بوپس از کجا می»

م حسادت را از توانکنم تا جایی که میمیم سعی پرسمیوقتی این سؤال را از او 

وضعیت که اماجو در این م هستتنها کسی من  کهاز فکر این صدایم دور نگه دارم.

زه م که اماجو به او هم تا همین اندام و اگر بفهمخیلی خوشحال ،بهش اعتماد دارد

از . شاید حتی خیلی بیشتر رودود و به هوا میشام دود میتمام خوشحالی ،اعتماد دارد

و اماجو هر وقت که  لئو با او در بلدناب زندگی کرده بودچون ، م به او اعتماد دارد

 تر از من، به سراغ او برود.نست خیلی راحتتوامشکلی داشت می

خورد و سرش را تکان میی از آن ا، جرعهگیرداماجو لیوان شراب را از دستم می

 د.دهمی

لئو گفت یه دوست پرستار داره که وقتی من رفته بودم بیمارستان توی اورژانس کار »

ن او کنه.کنتاکی سفر میکنم اون به عنوان یه پرستار موقت توی تمام . فکر میهکردمی

کرد رفته بودم؛ کار می ن توشکه او ایاسمم رو از شش ماه پیش که به بیمارستان دیگه

 «یادش اومد و من مثل همیشه به جای بلدناب گفته بودم اهل یه شهر دیگه هستم.



و شیشه شراب را از روی  شوندند، چشمانم پر از اشک میزمیوقتی این حرف را 

م این حقیقت را هضم کنم کنمیم. سعی خورمیو یک جرعه دیگر  مدارمیپیشخان بر

های تمام ها برای الپوشانی کارهای شوهرش بین بیمارستانکه اماجو در تمام این سال

گفته تا کسی حقیقت را اش دروغ میاستان در رفت و آمد بوده و در مورد محل زندگی

 نفهمد.

ویل هستم، پرستاره من رو یادش بود و حتی با اینکه نوشته بودم اهل لوئیس»

آد نمی موقتی رفتم بیمارستان اینقدر حالم بد بود که یاددونست که من اهل بلدنابم. می

بهش گفتم، ولی هرچی که گفتم برای اینکه اون با لئو تماس بگیره کافی  چه چیزهایی

 «.باهاش تماس گرفته بود نتر بلدنابهلئو کال دونستبود. چون اون می

ر اینکه این کار رو به خاطه. منظورم اینه که ممکنه واقعاً خیلی شجاعت به خرج داد»

 «از دست بده.کارش رو کرده،  تبدون اجازه

دونه که دونم. به لئو گفتم که مطمئن بشه اون میمی»د. دهاماجو سرش را تکان می

به خاطر اون نبود و تو به خاطر من به اینجا  ستم. اگهدیوانه یا همچین چیزی نی من

این موضوع رو  شهکنه که تا جایی که میهر کاری می ی و لئو قول نداده بوداومدنمی

بتونم گزارش  کنم امشب به اندازه کافی شجاعت داشتم کهمسکوت نگه داره، فکر نمی

شدم و تا زمان خوب شدنم، پیتون. از بیمارستان مرخص می ،ضرب و جرح رو پر کنم



اینکه همه چیز خوبه.  کردمش دوباره وانمود میشدم، و بعداینجا توی خانه پنهان می

 «خیلی به تو و لئو مدیونم.

ها به آزار . منظورم این است که او سالرواح خیکش، خیلی به لئو مدیون استآره ا

 ری در این مورد نکرده بود؟ کدامکاهیچچرا شته ولی و اذیت خانگی اماجو شک دا

کند؟ شاید لئو کند؟ اصالً چه جور کالنتری چنین کاری میدوستی چنین کاری می

که جد جکسون در دوران دبیرستان چه بالهایی به سرش آورده بود و  ردهفراموش ک

او خوش حاال او هم مثل تمام شهر زیر افسون جد است و دوستش دارد. فقط چون 

. جد مصداق بارز سیب ین معنی نیست که درونش هم خوب باشدقیافه است اصالً به ا

 ست که از درون پوسیده.زیباییسرخ و 

داشته باشد، ها باعث شوم او احساس بدی با پیش کشیدن این حرف دوست ندارم

و  روی بازویش به باالم و دستم را با حالت آرامش بخشی زنلبخند آرامی به او می

 .کشمپایین می

دم که دونم که قبالً یه بار این رو گفتم، ولی قول میمی:»م دهبه او اطمینان خاطر می

م بدون من فعالً شه. با مدیرم صحبت کردم و اوضاع کافههمه چیز درست می

 «مونم.راهه. تا وقتی که بهم نیاز داشته باشی، اینجا میروبه

از اینکه جرعه دیگری از شرابش بنوشد، نفس  د و پیشنزمیاماجو به من لبخند 

و هر کاری که برای شاد و  گیرم به کارم ادامهمید. به سرعت تصمیم کشمیعمیقی 



م یک فیلم عاشقانه دهپیشنهاد می د انجام بدهم.آیآرام نگه داشتن او از دستم برمی

تا به کتابخانه برود و  دافتکند و در راهرو به راه میمینوجوانانه ببینیم. اماجو موافقت 

. رضایتی که دارداش نگه میهایش را در کتابخانهدی با خودش بیاورد. فیلمویچند دی

های محکمی که به د، با مشتنزم، در دلم موج میکنم تلوزیون را روشن میوقتی دار

م و وقتی کنرسد. جلوی در ورودی مکث میمیعمرش به پایان  شونددر کوبیده می

یه به پیچانده سر و صدایی شببه د، جایش را وشهایی که به در کوبیده میمشتصدای 

 د.افتمی م، لرز سردی به پوست تندهدمیشدن دستگیره در 

 «کنن؟اماجو! چرا کلیدای کوفتی من کار نمی»

م اماجو صدای فریادهای او را از جلوی دانم، نمیکنام به عقب نگاه میاز روی شانه

د یا نه. این خانه حسابی بزرگ است و کتابخانه دقیقاً در آن سمت شنودر ورودی می

خانه و رو به حیاط پشتی قرار دارد. ندیدم او وارد راهرو شود و چیزی بگوید، که 

شنود. صدای مرد خشمگینی که شنوم را نمییعنی خدا را شکر چیزی که من دارم می

تواند و همین او را بیشتر چرا نمی دانداش شود و نمیکند وارد خانهدارد سعی می

 ند.کتر میعصبانی

کوبد که چهارچوب در را شوند، آنقدر محکم میهایی دوباره به در کوبیده میمشت

م که اگر آن در ابم محکم در سینه بکوبد. ماندهشود قلاندازد و باعث میبه لرزه می

 چه غلطی خواهم کرد.لعنتی را با لگد باز کند و مثل طوفان وارد خانه شود، 



دونم سعی داری چه غلطی اینجا بکنی ولی نمیاین در کوفتی رو باز کن اماجو! »

دیگه کافیه. من این سفر کاری رو یه روز زودتر تمومش کردم تا بتونیم یکم در آرامش 

برای شهر رو به  گذار گردشگری بالقوها یه سرمایهو تنهایی با هم باشیم. من یه جلسه ب

تونی حتی فکرش رو کنی؟ اصالً میخاطر تو پیچوندم و تو این طوری ازم تشکر می

 «بکنی که من تا همین حاال به خاطر تو از چقدر پول دست کشیدم؟

د، ترسم را پایان کنی که از پشت در دارد  بلغور میهایصدای جد و چرت و پرت

 م که همه چیزبه دوستم قول داده بودگیرد. مید و خشمی شدید جایش را دهمی

هیچ کاری که من مثل یک بزدل اینجا بمانم و  درست خواهد شد و اصالً راه ندارد

ها آزار بدهد و تمام بتواند همسرش را تمام این سال نکنم. جد جکسون ممکن است

. اگر یکی تأثیری ندارداین مزخرفات روی من مردم بلدناب را افسون خودش کند ولی 

گیرند کم میای که قهوه را دستتوانم از پس یک مشت بچه دانشگاهی افادهیم

تر ه از خودش ضعیفخاصیت که برای کسی کتوانم از پس یک عوضی بیبربیایم، می

 کند هم بر بیایم.، قلدری میتر استو کوچک

یع به یش را بشنود، سرقبل از اینکه او دوباره شروع به داد و بیداد کند و اماجو صدا

با ها م. با ماسک هرزه خونسردی که تمام این سالکنروم و قفل را باز میسمت در می

که به دیوار  کنمدر را چنان محکم باز می امم و روی صورتم گذاشتهاخودم تمرین کرده

 د.وشمیکنارش کوبیده 



و چند سانتی که از  د و باریکبا موهای مشکی، صورت شیرین و بچگانه، بدن بلن

و  الی که به تن داردو پیراهن فوتب تر استمن بلندتر و چند کیلویی که از من سنگین

روی صورتش نشسته است، جد جکسون دقیقاً مثل دوران  ای کهلبخند متکبرانه

کت و شلوار و جلیقه باز هم به سن و سال  دبیرستانش است. حتی با موهای لَخت،

ر زدن مخ تمام مردم شهر کمک خیلی د طمئنم جوان ماندنشم و من خوردخودش نمی

 د.کنیزیادی به او م

قدم به  م، او با تعجب چندرهایی محکم از در جلویی بیرون میکه با قدم زمانی

م، ارا باز کردهاز اینکه من به جای همسرش در  است . کامالً مشخصداردمیعقب بر

های و با قدمم برنهایت استفاده را می کوت موقت اواز تعجب و س. گیج شده است

 م.زنمیم و با انگشتم محکم به او شوبلند به او نزدیک می

دونم سعی داری اینجا چه غلطی نمی» :گویمام میهای به هم فشردهبین دنداناز 

ده. این آخرین باری بود که دستت بهش بکنی جد، ولی اماجو دیگه جوابت رو نمی

بکنم و فرو  ت رولطفی به خودت بکن و قبل از اینکه اون تیکهرسیده، عوضی. یه 

 « .، گورت رو از اینجا گم کنت کنمخفه کنمش تو حلقت و باهاش

د و نزمیپوزخند اعصاب خردکنی د و بعد کنهایی ریز شده به من نگاه میا چشمب

 د.دهاش سر میبه دنبال لبخند احمقانه پشت بندش خنده کوتاه و پر از تمسخری



تونی توی چنین شرایطی بخندی. وقتی یه نسخه از شکایتی که اماجو خوبه که می»

خندی، یا وقتی که وجود امشب پر کرده به دستت برسه دیگه این طوری نمی

د که کنوقتی همچنان طوری به من نگاه می« .افتاد های زندانارزشت پشت میلهبی

 کامالً مطمئنم»د. افتمیمگس مزاحمی بیش نیستم، سرتاپای بدنم از خشم به لرزه انگار 

انداختی. های تلفنت میباید قبل از اینکه سفر کاریت رو کوتاه کنی، یه نگاهی به پیغام

بمونی و  ده باید از اماجو دورکنی که توضیح میمطمئناً یه پیغام از طرف کالنتر پیدا می

شی، نکبت ش پارک کنی هم دستگیر میتوی ورودی خونه حتی اگهمن باور دارم که 

  «آشغال.

د که من وقت کنمیسریع حرکت  و بعد چنان ریزدمیروی صورت جد فرو  لبخندِ

ای که روی م. مثل شکارچیکنبرگشتن به داخل خانه را پیدا نمیجاخالی دادن یا 

نتواد من را  ند تاکنمیناخودآگاه حرکت  د. پاهایمکنمی، به من حمله شکارش بپرد

د و با کنمیخورد م که پشتم به کنار در باز خانه برشومی بگیرد و فقط وقتی متوقف

 د.آیمینفسم بند پیچیدن درد در ستون فقراتم 

با صدای  د ووشمیآورد که تقریباً دماغش به دماغم کشیده میسرش را آنقدر پایین 

 «، هنوزم مثل دوران دبیرستان دردسرسازی.لمبرت پیتون:» گویدآرامی می



کن میو وقتی سعی  شوددهد که حاشیه دیدم تیره و تار میمیان گردنم را فشار چن

 هایش چنگ بیندازم، قلبم بام تا به دستکنمیمان بلند م نفس بکشم و دستانم را بین

 د.کندو برابر سرعتش شروع به تپیدن می

سروصدا بود. چقدر بد که به و بی اینجا بدون تو خیلی خوب سال اخیراین دوازده »

توی همون قبرستونی که بودی بمونی. اصالً ت نبود که اندازه کافی عقل تو کله

نداره چه  ریختت توی کاری که هیچ ربطی بهتیدونی با فرو کردن دماغ بنمی

د، کنتهدید می یبه هم زن گونه و حالبا لبخندی بیمار« ی خودت خریدی.رادردسری ب

 د.شکمیرد و من را به سمت خودش افشمیدستش را دور گلویم  

بازی آنقدر سرم با تالش برای غش نکردن گرم بود که بدنم مثل عروسک خیمه شب

خورد. بعد دوباره من را میتلوتلو  و مثل بدنی بی استخوان به این سو و آن سوحرکت 

م به هایم محکد و دندانوشمییوار کوبیده د و سرم با شدت به  ددهبه عقب هل می

 .دنننشیمیند و چشمانم به اشک شومیهم کوبیده 

از حد و خشمم نسبت به کاری  نفس بیشم. اعتماد بهاقطعاً جد را دست کم گرفته

رسید که باید به عقلم میبدون فکر عمل کنم.  ، باعث شده بودبا دوستم کرده که او

او که با اماجو چه کار کرده بود و  آمدم. دیده بودمبیرون نمیطوری از خانه همین

داند او با ا میهرگز جواب جد را نداده و یا سعی نکرده بود با او مبارزه کند. فقط خد

 کند.د جلوی رویش بایستد چه کارها که نمیکسی که سعی کن



نم فقط دو فشارد که مطمئتوانم جیغ بکشم و کمک بخواهم، چنان گلویم را مینمی

بکشم  حتی اگر بتوانم جیغ. یا با کشتنم فاصله داردام ثانیه با از بین بردن تارهای صوتی

به من کمک کند؟ استارال گادفری که  هست که هم آیا کسی در این شهر لعنت شده

حاال از آن زمانی که من در این شهر بودم هم پیرتر شده، در گوش رس اینجا زندگی 

گفتم هم صدایم را شنیده تماالً وقتی داشتم به سگش بد و بیراه میکند ولی او احمی

د. آقا و خانم پیکرسون هنوز هم کنالش نباشد باز هم به من کمک نمیبود و اگر صد س

ی خانم پیکرسون از وقتی که من بعد از ند. ولکنر آن سمت خانه اماجو زندگی مید

و جیش کرده بودم از دستم اش نشسته در حیاط پشتیخوردن هفت لیوان شراب 

. مطمئنم هنوز هم از من عصبانیست و حتی اگر صدایم را بشنود هم عصبانی بود

ماند فرانک و ترسا جفرسون که آن سمت خیابان زند. میخودش را به نشنیدن می

شان بودم. ولی وقتی سریال کنند. وقتی پسرشان سه سال بود، پرستار بچهزندگی می

شد به پسرک اجازه داده بودم آن را با من آن اوایل تازه پخش می زیرکاهدختران آب

بعد از آن « ای!بوو! تو یه هرزه» تماشا کند و بعد از آن او سر مادرش فریاد زده بود

  کردند.دیدند به من پشت میها هر بار که من را میدیگر کامالً مطمئن بودم که آن

رو ت مردهکنی و لش صاحب، تو وسایلت رو جمع میمن ریم توی خانهحاال، می»

 «کنی. روشنه؟از زن من دور می



 کف دستان عرق، دور گردنم باز کنمدستانش را از م طور که همچنان در تالشهمان

ای ندارد. تنها ، ولی هیچ فایدهدرونهای جد باال و پایین میام روی مچ دستکرده

 م.کنم و سرم را به تندی تکان دهمید را آیکاری که از دستم برمی

گردنم شل  دور د و باالخره دستانش را ازدهحویلم میجد لبخندی از خود راضی ت

ب و هوا م در مورد آانگار که ما آنجا در ایوان داری فتند وامید و بازوهایش پایین کنمی

حاال ن همی انگار نه انگار .بردمیهایش فرو هایش را در جیب، دستیمکنصحبت می

زدن نفسبه نفسکنم میم و شروع شومی. بالفاصله خم من را تهدید به قتل کرده است

م و هر دو دستم را آرام روی کشمیم هوا به درون توانو سرفه کردن و تا جایی که می

 نشیند.میم، چشمانم به اشک گذارمیپوست دردناک گلویم 

سعی کنم صدایم را پیدا کنم و  یا اینکه، اری که او دستور دادهبه جای انجام دادن ک

گوید نه عقلم قلبم می م کهکنمیاز ته دل جیغ بکشم، یک بار دیگر همان کاری را 

م و اگرفتهرا که گلویم  حینی که جد سرگرم تماشای من استد. دهدستور می

م. یک دهمید، تکانی به خودم خندشود و به من میزنم. کمی خم مینفس مینفس

ه بعد تا جایی کم تا تعادل داشته باشم و گیرمیهایش را م، شانهایستمیصاف  دفعه

 نویم را محکم بین پاهایش کوبیدم.م زاتوان دار

آیند و به سرعت از جیبش بیرون می که دستانشدرحالی «هرزه!!!:»د کشمیجد فریاد 

طور که درست همان خاصیتشتا از آن بخش بی پوشانندروی نقطه آسیب دیده را می



انداز وت طنیندر حیاط و خیابان خل ، صدایشمن گلویم را مالیده بودم، مراقبت کند

 .شودمی

نه زمان و نه جای کافی برای دور  ولی م.بیناش را میم و حملهااین بار، من آماده

 لی حداقل به اندازه کافی وقت دارم که وقتیم ون او و فرار کردن از دستش را دارزد

 د، بازوهایم را برای محافظت از خودم روی سرم بگیرم. کشمیمشتش را عقب 

اون وقت من  ،دستت رو روی اون زن بلند کنی یجرأت کنفقط کافیه یه بار دیگه »

 «کنم.خت بنشونم یه لحظه هم وقت تلف نمیمحتی برای اینکه یه گلوله تو 

ام بار از وقتی به اینجا آمدهآمدگویی که برای اولین خوشو صدایی آشنا  با شنیدن

، آرام بازوهایم را دآیمیمسلح شدن یک تفنگ  صدای کلیک شبه دنبال و موشنمی

، روی من ایستاده استند کرده، روبهنم که هنوز با مشتی بلیتا جد را بب مآورمیپایین 

ای که روی فکش جز آن عضله د. البته بهدهاش را هم تکان نمیحتی یک عضلهولی 

 د.دههایش را به هم فشار میپرد، انگار دارد دندانمی

وقتی « !حاالدستات رو ببر باال و از دوشیزه لمبرت فاصله بگیر. :»د دهمیلئو فرمان 

 ای، از من فاصله بگیرد، به شکل احمقانهطور که او فرمان دادای اینکه همانجد به ج

 د.کشمی، کلمه آخرش را فریاد کندسمت من می به شروع به خم شدن به

اون با یه تفنگ به سرت نشانه رفته، باید :»م دهمیداری به جد هشدار با صدای خش

 «به حرفش گوش کنی.



خشم روی کند وقتی به من پشت می، اندازدمیجد باالخره دستش را با آهی پایین 

د و به طرف لئو دهمیهم زنی بهصورتش خیلی سریع جایش را به لبخند شیرین حال

 های ایوان ایستاده و تفنگش را به صورتش نشانه گرفتهکه هنوز پایین پله گرددمیبر

 . است

شب بخیر کالنتر هادسون، مثل همیشه از دیدنت خوشحالم. ما فقط یه سؤتفاهم »

نعی از با همان لبخند تص« طور نیست پیتون؟رفع شده. این کوچولو داشتیم که حاال

 د.کناش به من نگاه میروی شانه

هم کردم تو یه آشغال حال بهکه من فکر می سؤتفاهمی که حاال رفع شده اینهتنها »

 «عیار نیستی که حاال مطمئن شدم هستی.زن تمام

د و با صدای آرامی آیمی، از پله اول باال ز جد را با تفنگش نشانه گرفتهلئو که هنو

 «پیتون برگرد توی خونه.»د: دهمیدستور 

م و با کنمیم دستم را به سمت لئو دراز دارطور که نگاهم را از جد برنمیهمان

ول کن این حرفا رو! اون تفنگت رو بده :»م کشمیام فریاد دار و عصبانیصدای خش

کنم، البته بهتره تو به سرش شلیک کنی بعدش  خوام خودم بهش شلیکمن چون می

 «رسن!شون میطوری همه به خواستهخاصیتش. اینمن به خشتک بی

توانم خودم این کردم میمیفکر دار شده، چون کند، غرورم جریحهگلویم درد می

با بتی در حاال  کنماز آن هم بدتر اینکه فکر می احمق را سرجایش بنشانم و مردک



ره ای در ز. واقعاً به خاطر اینکه مثل شوالیهخواهی کردن از لئو موافق هستمعذر مورد

. و اصالً هم از اینکه ، سزاوار هزاران عذرخواهیستاش پیدا شدهدرخشان سروکله

کنم. آن طور کرده شرم نمینبا دلم  هام چهان چند نگاهی که به او انداختهبپذیرم همی

های سرخ روی گلویم کنم عالمتکه من فکر می که او به نگاه کردن بین آن چیزی

ر تفنگش تواند خشم درونش را پنهان کند. آنقددهد، به سختی میاست و جد ادامه می

 کنمش برجسته شده. خودم را مجبور میعضله بازوی را محکم به دست گرفته که

نم و با کَهای جد را بِدست خواهدنظر برسم. دلم میای و متمرکز به همچنان حرفه

 ها او را بزنم.همان

ها  د و وقتی لئو از پلهکنمیای هر دو دستش را در هوا بلند جد با حرکت عاقالنه

 .گیردمیعقب از هر دوی ما فاصله د، عقبایستمید و کنار من آیمیباال 

ست مگه انتخاب کالنترها چند وقت دیگه:»د پرسمینمایی از لئو جد با لبخند دندان

 هات برای انتخاب مجددونه پیکرسون و در مورد برنامه؟ چطوره بریم به میخنه لئو

کند واقعاً دل و جرأت دارد که درست جلوی چشم من او را تهدید می «صحبت کنیم؟

 را فراموش کند. چیزهایی که امشب اتفاق افتاده تا

اد کند! همان لحظه به یانگار که شوالیه در زره درخشان من چنین حماقتی می

های تا از آن لیوان. کامالً مطمئنم ششکرسون به کمک من نیامدهچرا خانم پی آورممی



پیکرسون دزدیده شراب را آن شبی که در حیاطش ادرار کرده بودم، از میخانه خانم 

 خوب موقعی رسیده بود. بودم. واقعاً لئو

د و تفنگش را در آورمیبازوهایش را پایین « به نظرم فکر خوبیه.:»د دهمیلئو جواب 

 .گذاردمیغالفش 

 «با من شوخیت گرفته! شور بردهتوی مرده:»کشم میبا عصبانیت فریاد 

هم به نظر خودم د ولی بازوشآلودی شنیده میخس خشمخب، بیشتر شبیه خس

بد و بیراه پشت هم  م و یک رشتهدوزمیوقتی نگاه خشمگینم را به لئو م. افریاد کشیده

تا اینکه  ند.کنم، احساساتم کامالً روشن هستنثارش میای م وقتی چشم غرهکنمیبارش 

رس جد د تا از گوشکنمید و آنقدر دور کشمیو من را روی ایوان  گیردمیبازویم را 

 عوضی خارج شویم.

« بذار من این رو حل کنم پیتون. برو تو و ببین اماجو چطوره.»: کندلئو نجوا می

د ولی کنمیهایم برخورد به لبش به خاطر نزدیکی زیادش به من اگرمای نفس نعنایی

 .ام به جد دوخته استاز باالی شانهرا  نگاهش

بذارم با ماچ کردن ماتحت اون عوضی این مشکل رو حل کنی؟ »:م کشمیفریاد 

! اصالً برام ذارمل این کار رو کردی؟ معلومه که نمیطور که توی این دوازده ساهمون

چقدر پول زیر  ر چطور افسارت رو به دست گرفته یااون مرتیکه هیچی ندا مهم نیست

هاش ببندی. تا چشمت رو به روی گندکاریکه خرج کالنتری کنی ده میزی بهت می



. اون وقت تو واقعاً کشتکرد و داشت من رو میاون همین االن من رو تهدید 

صاحب و ببینین بیی باال خوای بری میخونه پیکرسون و چندتا شات باهاش بندازمی

خواستم به خاطر شه که میچیز اتفاقی بوده؟ باورم نمیو بگی همهمونده کی بزرگتره 

 «اینکه نشناخته بودمت ازت عذرخواهی کنم!

 دازد.تا نگاهی به من بین داردمیلئو باالخره نگاهش را به اندازه کافی از جد بر

اش وقتی نگاه جدی« آد نیست.به نظر میبهم اعتماد کن پیتون، این، اون طوری که »

لخت تصور نه، یه سری به اماجو بزن، برو توی خو»تر شد. به من لبخند زد کمی نرم

دم ازم عذرخواهی کنی. یه فهرست از بردار، بعداً بهت اجازه می هم دست کردن من

متأسفی هم برات درست چقدر تونی نشون بدی واقعاً های مختلفی که میروش

 «کنم.می

و با صدای  گذردمید و بعد از کنارم کنمیهایش چشمکی هم چاشنی آن شِر و ور

 و دستش را به سمت او رودمیهایش به روی ایوان به سمت جد تاپ و توپ پوتین

 تا راه را نشانش بدهد. کنددراز می

م و در را پشت سرم به شووارد خانه میم و به تندی کنمیغرش خشمگین آرامی 

اختراع  خر کلههادسونِ های جدید برای کالنتراسم م و کلیکنمیم، قفلش کوبمیهم 

 م.کنمی
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سی و یکم ماه مه  تونین به ما بگین چی از شبخانم پیکرسون، می:» معاون لوید

 «آد؟یادتون می

رفتم سوار ماشینم بشم تا به شهر برم و به داشتم می خب،:»جاستین پیکرسون 

که میخانه رو تعطیل کنه. صدای چندتا فریاد رو شنیدم که از  شوهرم روی کمک کنم

اومد. سعی کردم خیلی به شایعات از خانه خانواده جکسون می ،اون سمت خیابون

ریا مینارد که توی توجه نکنم ولی استارال گادفری که از ترسا جفرسون که اونم از آند

که پیتون لمبرت به شهر  دیده بودش شنیده بود، به من گفت هانگری بِررستوران 

ه ولی مشخصه که اون رکردم که اون اول به دیدن مامان و باباش می. فکر میبرگشته



باید برای اماجو و جد بیچاره دردسر درست کنه. جد واقعاً مرده؟ واقعاً  کردهحس می

 ر کنم. چه مرد خوبی بود چقدر هم به فکر منافع مردم بلدناب بود.تونم باونمی

کنین دوشیزه لمبرت برای اماجو و جد دردسر درست چرا فکر می:» معاون لوید

 «کرده؟

های حیاطم اوایل صبح بین چمنمن مچ اون دختر رو وقتی :»ن جاستین پیکرسو

میخونه ما ارم. تازه از کرد گرفتم. اصالً هم شوخی ندنشسته بود داشت ادرار می

 «مشروب هم دزدیده بود.

ت شب قتل توی حیاطتون دستشویی یعنی شما دیدین که دوشیزه لمبر:» معاون لوید

 «؟تون مشروب دزدیدهو از میخونه کردمی

گرده به وقتی که اون هفده سالش بود، خب، نه. این ماجرا برمی:»جاستین پیکرسون 

. اگه افتهجا اتفاقای بد میو همه هست خبرهای بد ر و بر اون دخترولی همیشه دو

پیتون لمبرت یه ربطی  تونین شرط ببندین کهدردسری توی بلدناب اتفاق بیفته، می

 «بهش داره.

دبیرستانی بودن  پس دارین به اتفاقی که سیزده سال پیش وقتی ایشون:» معاون لوید

 «کنین؟اشاره می



دختری که وقتی  نگاه نکن معاون کالنتر.اون طوری به من :»جاستین پیکرسون 

کشه و دستشویی پایین می نه شلوارش رو تو حیاط خونه یکی دیگهنوجونه آزادا

 «کنه.کنه معلوم نیست وقتی بزرگ بشه چه کارها که نمیمی

یکم ماه مه؟ گفتین داشتین وشه لطفاً برگردیم به شب سیخانم، می:» معاون لوید

د که چی آنیدین. یادتون میشتون و صدای داد و فریاد مت ماشینرفتین به سمی

 «شنیدین؟

تونم بهتون بگم که یه عالمه بد و بیراه و حرفای تا این حد می:»جاستین پیکرسون 

بد بودن. منظورم اینه که یادتون باشه که من کسی نیستم که گوش بایستم، ولی 

کشید. هامون خیلی نزدیک به هم هستن و پیتون داشت با صدای بلند فریاد میخونه

از آندریا کنه. به جد شلیک شده بود؟ ک میشنیدم که اون تهدید کرد که به جد شلی

مینارد که از ترسا جفرسون شنیده بود، که اونم از استارال گادفری شنیده بود، شنیدم که 

اماجو و جد زندگی  روین که استارال درست روبهدونیبهش شلیک شده بوده. می

درست  کنه. و من شنیدم که خودش کسی بوده که جسد رو پیدا کرده، پس بایدمی

 «باشه.

درواقع خانم گادفری جسد رو پیدا نکردن، و نه، جد جکسون گلوله :» معاون لوید

 «نخورده بود.

 «-ترسا جفرسون شنیدم که اونم از چاقو خورده بود؟ از:»جاستین پیکرسون 



چاقو هم نخورده. چون این پرونده هنوز در جریانه واقعاً این تمام :» معاون لوید

که از همه سؤال تا وقتی شمونم به شما بگم. و واقعاً ازتون ممنون میتچیزیه که من می

 «کسی نگین.نپرسیدم، هرچیزی که توی این اتاق در موردش صحبت کردیم رو به هیچ

هایی نیستم که کشته و مرده من که بهتون گفتم که از اون زن:»جاستین پیکرسون 

 «مونه.ون توی همین اتاق میهامدم که تمام حرفشایعات هستن، بهتون قول می

به خاطر همکاریتون ممنونم. حاال، ممکنه به یاد بیارین جد جکسون :» معاون لوید

الحی توی کرد؟ سکشید، چه کار میوقتی دوشیزه لمبرت داشت سرش فریاد می

 «صدای فریادی ازش شنیدین؟ دستش دیدین یا

کرد، اون ی بلند نمیکسجد جکسون هرگز صداش رو روی هیچ:»جاستین پیکرسون 

هرچی که اون به پیتون گفته  به خاطر احتماالً  .العاده و مهربونی بودمرد فوق

حاال داده. داشته بهش هشدار می های زشتی بوده که اون دختر بهش زده بود وحرف

 «دختره رو بازداشت کنین؟ خواینشما می

تونم هیچ اطالعاتی به شما بدم خانم پیکرسون. تا وقتی که با من نمی:» معاون لوید

کسی رو  تونیم اطالعات جمع نکردیم هیچهمه صحبت نکردیم و و تا جایی که می

 «کنیم.بازداشت نمی

م پایین کشیدن شلوارش م به جرخب باید بازداشتش کنین، اون:»جاستین پیکرسون 

 «های شراب یک دالر و هفتاد و پنج سنته.ن. قیمت اون لیوامألعام و دزدی



گن سیزده سال پیش کاری کرده، تونیم کسی رو به خاطر اینکه مینمی:» معاون لوید

 «بازداشت کنیم.

فروشی جوانا تناول لیوان شراب دزدیدی، بعدش به خاطر ماری:»جاستین پیکرسون 

نفر رو به قتل رسوندی.  با خونسردی تمام یهدونین، کنی و بعدش رو هم که دیگه می

شن. پیتون دونم مردم چقدر راحت از کنترل خارج میرو دیدم، می هاپلیسمن سریال 

که مالک پمپ  مو ولسیاز زمانی که شهر رو ترک کرد، توی شیکاگو زندگی کرده. از 

بنزینه و اونم از پسرش روگر که دوستش یه بار به شیکاگو رفته بود شنیدم که شیکاگو  

نیست به جز یه جای پر از جرم و جنایت. شنیدم پیتون اونجا یه کافه داره که  هیچی

درسته؟ احتماالً  ین که کوکائین یه جور مواد مخدرهدونگن کوکائین مایع. میبهش می

 «.پلکهو با دار و دسته خالفکارا میفروشه مواد می

ای یادتون ویکم ماه مه هیچ چیز دیگهخانم پیکرسون، از شب سی:» معاون لوید

 «آد؟می

کنم. ولی بعد از این با استارال قرار نهار دارم، بنابراین ازش فکر نمی:»خانم پیکرسون 

 «گردم پیشتون.پرسم و برمیمی

 

 

 



 

 فصل نهم

 با انرژی بیشتر و سریعتر انجام بده. را اتقهوه: کارهای احمقانه

 قهوه ماگـ 

 

 «بتی، اون آهنگ رو خفه کن.»

دار است، در خود جمع خفه و خش با اینکه صدایم حتی طر صدای بلندم،به خا

د سرم وشمی. ترکیب صدای خودم و صدای موسیقی که در اتاق پیچیده باعث مشومی

 چنان درد بگیرد که بخواهم جیغ بکشم.

چشمانم را  «هنگ کوفتی رو قطع کن!گم، اون آبتی، جدی می»: کنمباره ناله میدو

ها چاقو در م میلیونکنمید و حس تابمیها لی وقتی نور خورشید به آنم وکنمیباز 

وی کاناپه اتاق . رشومصمیمم پشیمان میبالفاصله از این ت ،رودمیام فرو جمجمه

کافه کوکائین  اناپةم روی کشومتوجه می، وقتی کنمزنم و ناله میپشتی کافه غلت می

 م.نشینمیسیخ م و شومیبلند فوراً  اممایع نیستم بلکه روی زمین خوابیده

اتاق را م تا مانع تابیدن نور خورشید که گیرمانند سایبانی باالی چشمانم میدستم را 

م. آورمیم و همه چیز را به یاد کنمیبه اطرافم نگاه  به چشمانم شوم.روشن کرده، 



به خاطر شرابی که مغزم را از کار انداخته و  یم، ولآورمیرا به یاد ا خب، بعضی چیزه

 را آلود است. یک بطری خالی شرابام را به هم ریخته، همه چیز برایم تار و مهمعده

م و دستم شومیها و زانوهایم در اتاق نشیمن خانه اماجو بلند روی دست زنم،میکنار 

تلفن همراهم را بردارم. در واقع تلفن همراهم منبع م تا کنمیرا روی میز جلومبلی دراز 

 خواستم خاموشش کند.آهنگی بود که داشتم در خواب از بتی می

م و دهمیپشتم را به کاناپه تکیه . منشینمیم و روی باسنم چرخمیبرداشتمش و 

 های موردم، این یکی از آهنگکنمیباالخره آهنگ نوای قهوه از فرانک سیناترا را قطع 

 ن همراهم است. ولی در حال حاضرن است، به خاطر همین آهنگ زنگ تلفعالقه م

 شود بخواهم باال بیاورم.آورد و باعث میسرم را به درد می

 م بگویم.توانچیزی به جز این نمی ه هیچدر این لحظ« هان؟:»م دهجواب می

وی شهری و من ت از یه روزه شه که بیشترباورم نمی»:د کنمادرم در گوشم گله می

بندم اگه بمیرم هم شنوم! تو بدترین دختر دنیایی. شرط میاین رو از استارال گادفری می

جا توی تخت خودم با یه حمله قلبی بمیرم و برای تو ممکنه همینعین خیالت نیست. 

 « هم اصالً اهمیت نداره.

 «کنی و اینقدر بلند صحبت نکنی؟تونی یه لطفی به من بمامان، می»

م کنمیاحساس « !جرأت نکن من رو ساکت کنی خانم جوان:»د کشمیفریاد 

 .رودمیچاقوهای بیشتری در سرم فرو 



خواستم امروز کنم، شب بدی داشتم و تازه از خواب بیدار شدم. میمن ساکتت نمی»

 «خورم.باهات تماس بگیرم، قسم می

کل شهر پخش شنیدم دیشب هم کلی قسم خوردی. توی »د. کشمیهوف بلندی 

شده که دیشب جد جکسون رو درست توی ایوان جلویی خودش تهدید کردی. 

 ومده؟ واقعاً تو شیکاگو با دسته خالفکارهاراستش رو بگو پیتون، چه بالیی سرت ا

 وقت برای دیدنمون نیومدی؟کنی؟ به خاطر همینه که هیچجا میچرخی و مواد جابهمی

 «داری.وقت دست از خون دل دادنم برنمیاین همه زحمتت رو کشیدم ولی هیچ

وقت برای ها سعی کرده بودم برای مادرم توضیح بدهم که چرا هیچتمام این سال

گشتم و در عوض هر وقت پدر و مادرم وقت داشتند، برایشان دیدنش به شهر برنمی

. درک کردخریدم تا به دیدنم بیایند، ولی او به حرفم گوش نمیبلیط هواپیما می

و اینکه همیشه سر همه  کرد که من عاشق شیکاگو بودم و حالم از کوچکی بلدنابمین

، ست و چهار ساعتی که در اینجا هستمخورد. در این بیبود به هم می در کار همدیگر

به سرعت منبع  هیچ چیزی در اینجا تغییر نکرده است وکامالً برایم روشن شده که 

 ام.شایعات شهر شده

کنن نیست مامان. جد جکسون اون مرد خوبی که همه فکر می:» مگویبه او می

 «گم و باالخره حاال یه مدرک برای این حرفم دادم.هاست که دارم این رو بهت میسال



بینم م باید هر باری که جاستین پیکرسون رو توی کلیسا میزپیتون لمبرت، من هنو»

حیاطش ازش عذرخواهی کنم. ش و شاشیدن توی به خاطر دزدیدن شراب از میخونه

هر غلطی که کردی بهتره قبل از اینکه من رو از باشگاه بافتنی با لگد پرت کنن بیرون، 

 «درستش کنی.

م سرم از عقب روی قسمت نشیمن کاناپه گذاربندم و میکشم، چشمانم را میمیآه 

 بیفتد.

چیز رو برات توضیح م خونه و همه آن، امروز برای دیدن تو و بابا میماما:»م گویمی

دم، باشه؟ حاال قبل از اینکه دوباره دچار اون خشم خانمان براندازم بشم باید کمی می

 «قهوه پیدا کنم.

سریع تلفن را قبل از اینکه بتواند دوباره سرم فریاد بکشد،  «عاشقتم»جمله  با یک

ن شراب باال ها گالم. قبل از اینکه بلند شوم، به سمت دستشویی بدوم و دهکنمیقطع 

 ام را آرام کنم.تا معده حرکت بمانمم کامالً بیکنسعی میبیاورم، 

 «کنن.کنه؟ حتی موهام هم درد میحاال دیگه چه مرگم شده؟ چرا همه جام درد می»

د نگاه وشمیو به اماجو که تلوتلوخوران وارد اتاق  کنممیچشمانم را کمی باز 

 د.رسبار به نظر میبه اندازه خود من فالکتکنم. دستش را روی سرش گذاشته و می

 «گن خماری بعد از الکل. به جهنم خوش اومدی.به این می»



آرام بدنش را  و آرام گذردمیاز کنارم  دکشکه پاهایش را روی زمین میالیدرح

هایش را روی زانوهایش و آرنجنشیند میآورد و تا وقتی که میروی کاناپه پایین 

 .دهدبه نالیدن ادامه می، دهدمیرش را به دستانش تکیه و س گذاردمی

 «آد پای درست کردیم؟دیشب پای درست کردیم؟ چرا یادم می:»د پرسمیاماجو 

انه تمام پیشخبینم آرد اندازم و میمیم، نگاهی به آشپزخانه شومیبه جلو خم 

ع شده و ، یک کوه ظرف نشسته در سینک ظرفشویی جمآشپزخانه را به گند کشیده

 .ها پخش شده استرغ شکسته روی کاشیمیک تخم

به شکل مبهمی یادمه یه چیزی پختیم. و اینکه صورتی بود. وایسا نه، آبی بود. آبی »

 «اون چیز کوفتی آبی که پختیم چی بود؟ بود.

خورد، میوقتی تلفن همراهم در دستم زنگ  لید وکنمی اماجو خنده مالیمی

، مادرم دوباره زنگ زده بینمنم و وقتی میکمید. به تلفنم نگاه کنمیاش را قطع خنده

و م و سرم را برای اماجکنمیم و صدایش را قطع کشمیانگشتم را روی دکمه قطعش 

 م.دهمید، تکان پرسکه با نگاهش از من سؤال می

حاال یادم اومد. بعد از اینکه لئو همراه جد رفت، ما هرچی شراب :» گویداماجو می

اقی مونده بود رو خوردیم و من بهت گفتم باید برای وقتی که جد از سفر کاریش به ب

 «گرده پای بلوبری درست کنم.خانه برمی



. گرددینکه خاطرات بیشتری به ذهنم برمیتا ا کنمیمصورتم را جمع و بیشتر تمرکز 

خوران وارد  د عصبانی از چیزهایی که لئو گفته و کاری که کرده بود، تلوتلوآیمییادم 

ها گرم بوده باشد و دیویکه اماجو هنوز هم سرش با دی مخانه شدم. امیدوار بود

احت اش افتاده بود، نداند تا ناری که در ایوان جلویی خانهاتاصالً چیزی در مورد اتفاق

فراموش را ام کند سعی کرده بود خفه نشود. اگر آن جای سرخ انگشتان جد وقتی

اماجو از . چند دقیقه بعد بودنگه داشتن دهانم باید راه حل خوبی می ستهنکرده بودم، ب

داشت و صورتش با در دستانش ، یک بغل پر فیلم عاشقانه خانه وارد راهرو شد انتهای

هایش را درخشید ولی وقتی گردنم را دید، وسط راه ایستاد و تمام فیلملبخندی می

ماجو به مه چیز را برایش تعریف کنم. اای نداشتم جز اینکه هروی زمین ریخت. چاره

تا  چند هایش سرازیر شود، قدم در آشپزخانه گذاشت و هرجای اینکه یک دفعه اشک

راه گفتیم. در به جد بد و بی قی مانده بود را برداشت. نوشیدیم وبطری شرابی که با

قتی آخرین مورد اینکه لئو تصمیم گرفته بود با او به میخانه برود بحث کردیم و بعد و

 قطره شراب را نوشیدیم یک فکر عالی به سرمان زد.

برای اون  یعنی ما واقعاً»: پرسممی دانم باز همحتی با اینکه همین حاال جواب را می

ن هنوز به چو« س کالست پای بلوبری مسموم درست کردیم؟عرضه چشوهر بی

توالت شور مارک م یک بطری سفید خالی مایع توانم و میآشپزخانه چشم دوخته

 .بینم که از کنار فر بیرون زده استلیسول را ب



خورد و من یک بار دیگر وقتی چشمم به اسم مادرم میتلفن همراهم دوباره زنگ 

گویم چه کسی پشت خط که دارم به اماجو میکنم و درحالیمیقطع د آن را افتمی

 چرخاندم.میزند چشمانم را در کاسه است و چرا زنگ می

دهد، اماجو باالخره طرف مادرم صدای بیبی می تی تلفن همراهم با پیامی ازوق

حاال هر چی، بله، بله ما یه پای بلوبری مسموم پختیم. در واقع با :»د پذیرحقیقت را می

، واقعاً فکر خیلی محشری به نظر شور هم آبیهتوجه به اینکه پای آبیه و توالت

بشه  و ما هیچ راهی متری من نزدیک  نباید به نود جه به اینکه جدبا توولی رسید. می

ده که ما خیلی به برای اینکه اون پای رو به خوردش بدیم نداریم، متأسفانه نشون می

 «مون فکر نکردیم.این نقشه

مون پرید، بتونیم یه نقشه شاید وقتی خماری»م. دهمیم و سر تکان کشمیآهی 

  «جدید بکشیم.

شروع به زنگ ز کوچکی در اتاق نشیمن قرار دارد وی میتلفن خانه اماجو که ر

د، دستم را به سمت باال وشمید. و وقتی دست اماجو به سمت آن دراز کنمیخوردن 

 م.گیرمی

هاش در مورد اینکه من دم مامان منه. نیاز نیست به کنایهقول می:» گویمبا زاری می

از « دم.دم، گوش کنی. خودم جواب میعجب بچه بدی هستم که جواب تلفنم رو نمی

 م تا جواب تلفن را بدهم.رومیمیز  م و به سمتشومیروی زمین بلند 



 «هت گفتم، بعداً میام به دیدنت..مامان ب»

آن سمت  صدای زنی که در« .ت هستوی حیاط پشتی خونهماجو، یه چیزی تا»

 .ندارد ، هیچ شباهتی به صدای مادرمکندخط تلفن نجواکنان صحبت می

زنم که زنم. آنقدر بد حرف میخیلی بد حرف میپشت تلفن  د همیشهآیمییادم 

های یکشنبه خط دورهمیهای فهرست مهماناسم یک نفر را از  شود به خاطرشمی

م به کار همین خاطر ادبم را به یاد آوردم و لحنی که در صحبت کردن با مادر زد. به

تونم بهش بگم کی من اماجو نیستم. می:»م گویدهم و مؤدبانه میبرده بودم را تغییر می

 «تماس گرفته؟

ی؟ شنیدم برگشتی به شهر. بوجانگز از وقتی دیشب سرش داد پیتون لمبرت، خودت»

، و حاال هم دست از پارس کردن به یه چیزی توی حیاط زدی توی خونه کز کرده

کنه اون چیزی که کنم آسیب روحی دیده و فکر میداره. فکر میخونه اماجو برنمی

 «توی حیاطه تویی. تو بیرون توی حیاطی؟

م با صدای بلند کنمی، سعی م خانم گادفری آن سمت خط استشومیوقتی متوجه 

یشب روی پای من ادرار کرده که د صاحب سگی استهمسایه اماجو و او آه نکشم. 

 .بود



سالم خانم :»م گویمیم توانترین صدایی که میبا مؤدب بدون اینکه بد و بیراه بگویم

گادفری و بله پیتون هستم. و سگتون تقریباً به من حمله کرد و روی پای من ادرار 

 «کرد.

 دادند.باید به من مدال می

فقط پاش رو روی تو کنه! مطمئنم کسی حمله نمیبوجانگلز به هیچ»: گویدبه من می

بلند کرده چون بچه بیچاره من رو ترسوندی. اون تمام روز رو بیرون پشت پرچین 

کنه. قدرت بیناییم دیگه مثل قبل نشسته و به یه چیزی توی حیاط اماجو پارس می

 «ها ببینم.تونم یه چیزی رو روی چمننیست، ولی می

وجود سردرد وحشتناکم، تماس تلفنی مادرم و سفر کوچکی که به خاطرات با 

 آمد نشدهواق سگی که از بیرون می، اصالً متوجه صدای واقام با اماجو داشتممستی

بدتر از فرو بشنوم و این م توانست که میم، تنها صداییشنومیبودم. حاال که آن را 

خارج از خانه و . صدایش حتی از بدتر استرفتن چاقو در مغز است. خیلی هم از آن 

 .خردکن استده و خیلی بلند و اعصابکرکنن توی حیاط هم تیز،

و  کنمه گوشی را از جلوی دهانم دور مید چه خبر شدسپرمیوقتی اماجو از من 

د کنی و اینکه خانم گادفری ادعا میخیلی سریع با صدای آرامی در مورد آن سگ روان

دهم. اماجو سرش را کند توضیح میواق میپشتی او واق حیاطسگش به چیزی در 



که رو به هایی و در راهرو به سمت یکی از اتاق رودمید و از اتاق بیرون دهتکان می

 .افتدحیاط پشتی است، به راه می

خیلی ناراحت  بوجانگلزمن قبالً به خاطر اینکه :» گویداستارال با لحن پرغروری می

رو ساکت کنه تا  بوجانگلزگرفتم. نیاز دارم که اون بیاد  بود، با کالنتر هادسون تماس

یه گوزن یا یه جور حیوان بزرگ دیگه به  اون بیاد توی خونه و یه چرتی بزنه. انگار

روی این محدوده برگشته. ماشین شهردار جکسون رو دیشب توی ورودی ماشین

ش برگشته. بهش بگو بره دونم که اون خیلی زودتر از جلسهن میش دیدم. بنابرایخانه

بیرون و ببینه اون چیه. اون همیشه خیلی خوب و مهربونه و بوجانگلز عاشقشه. 

 «ار نکرده.بهش ادرحاال بوجانگلز هیچ وقت تا 

راستش شهردار جکسون در حال حاضر خونه :» زنمبا عصبانیت به او تشر می

رم بیرون تا ببینم بوجانگلز به چی باشین خانم گادفری، من مینیستن. ولی نگران ن

تونین دوباره با کالنتر هادسون تماس بگیرین و بهش بگین به کمکش کنه. میپارس می

م و شمارراه نثارش کنم در ذهنم تا ده میقبل از اینکه قطاری از بد و بی« نیازی نداریم.

 «ای داشته باشین!العادهخارقممنونم که تماس گرفتین، روز :»م گویمی

درم دانم تا وقتی که مام، میکنمیسریع درست در وسط جمله استارال تماس را قطع 

 د.کش، فقط چند دقیقه طول میادب هستمبشنود که من چقدر بی



اون زن هنوزم :»م گویگردد معترضانه مید به اتاق برمیشنیدم اماجو دار هنگامی که

تونی زندگی دونم چطور مین دبیرستان ما اعصاب خرد کنه. نمیبه همون اندازه دورا

 «.کردن تو همسایگی اون رو تحمل کنی

 «پیتون این...:» گویدافتاده، میاماجو با صدایی که از احساسات به لرزه 

اند و بینم که چشمانش بدون اینکه پلکی بزند درشت شدهگردم و او را میبرمی

ای به در با برداشتن اولین قدمم به سمت او تقهزمان . همانددهانش از تعجب باز مانده

 خانه خورد.

طر دم. مطمئنم خانم گادفریه، اومده اینجا تا به خاتکون نخور، من جواب می»

روم، که به سمت در میحینی « .من خالی کنه مریض شدن سگش دق و دلیش رو سر

ا آن حد رنگ پریده بودن  صورت کنم با او شوخی کنم، حاال کمی به خاطر تسعی می

 ام.اماجو نگران شده

در را خواهم م. میکنمیو در را به روی لئو که روی ایوان جلویی ایستاده، باز  قفل

خورد و ، میر دست داردی که داقهوه ماگدرست روی صورتش ببندم که چشمم به 

 .افتدآب دهانم راه می

فکر کردم برم ، گادفری تلفنی شکایت کردهنم وقتی تماسی از ایستگاه گرفتم که خا»

تونم بدون اینکه یه خوره. نمیدونم اماجو قهوه نمیو برات قهوه بگیرم چون می



دستم قهوه را به  ماگد و کشمیآه « دردسری درست کنی ده ساعت تنها بذارمت.

 د.دهمی

ی متأسفانه د ولم تا مغزم راه بیفتنوشمیای از آن که جواب بدهم جرعهقبل از این

 کند.هیچ کمکی به فعال شدن مغزم نمی د ودهمی مزه گِل ته کفش

دونم کوکائین مایع نیست، ولی بهترین متأسفم، می»:د دهلئو با لبخندی ادامه می

 «تونستم گیر بیارم.لوییس ویل میایه که بدون رفتن به قهوه

من رشوه بدهد  و به د بعد از اتفاق دیشب پرچم سفید باال بگیردکندارد سعی می

االً حسابی با جد خوش م. احتمخورهایش را نمی، من گول این کارولی کور خوانده

های کوچولوی احمق دری وری به هم بافته بودند و در مورد زنبا هم و  گذرانده

خانه باشه. اصالً برایم مهم  ماشینش را آن سمت خیابان پارک کرده بود تا حواسش به

که مطمئن شود که با اماجو تماس گرفته و گفته بود که نقشه کشیده بود برای این نیست

را در خیابان پیش روی خانه بماند و فردا صبح ، تمام شب گرددجد دوباره برنمی

آید دروغ ای که از دهانش بیرون میدهد. هر کلمهد و همه چیز را توضیح میآیمی

، که او چقدر در لباس فرمش جذاب استنایفکر دهم است. و من اجازه نمیمحض 

چقدر که چشمان آبی براقش یا ایناش. یا های گونهبیندازد. یا چالعقلم را از کار 

 رفته و برای مند، دهرا می بوجانگلزبو و مزه جیش  داندبا اینکه میکه  محبت دارد

 .وه گرفته استقه



 «ممکنه بخوای بیای حیاط پشتی...اوم، کالنتر، »

م بینمیرا م و مرد دیگری کنمیم و از کنار لئو به بیرون نگاه شومیک طرف خم به ی

 ها ایستادهد، پایین پلهرکه لباس فرم به تن دارد و با نگاه نگرانی که روی صورتش دا

ای نمک و موهای قهوه د، صورتی بارسسن لئو به نظر می قواره و هماست. هم قد و 

بزنمش که مثل ساس چنان  خواهدبرعکس لئو که دلم می دقیقاًو اندامش کوتاه دارد 

 .، بلند و باریک استبه دیوار بچسبد

های من بادی لوید پیتون لمبرت، ایشون یکی از معاون»: گویدلئو با خنده آرامی می

همین چند ماه پیش به بلدناب منتقل شده. فکر کردم ایده خوبیه که امروز هستش. 

ینجا بیارم چون به هر حال احتماالً خودش یه خرده دیگه به صبح اون رو با خودم به ا

 «.اومدکنن به اینجا میهای بیشتری ازت شکایت میخاطر اینکه همسایه

پیچد، را با نگرانی به هم دیگر می و دستانش ها ایستادهد که هنوز پای پلهبه مر

توجه نکنین. وقتی از آشناییتون خوشحالم معاون لوید. به کالنتر هادسون » :گویممی

 «خیلی با سر به زمین خورده. هبچه بود

نگاهش به تندی به پشت « من هم از دیدنتون خوشحالم خانم.:» دهدجوابم را می

-ص»ها را صاف کرد. سرعت بین موهایش رفت و آنبه سرم دوخت شد و دستش 

 «حالتون چطوره؟-صبح بخیر خانم جکسون. حا



ی اکه حاال انگار به دلیل تازهو معاون لوید  سرمهم بین اماجو که آمده پشت نگا

ه بود، و کنار من ایستاد هاماجو جلو آمدوقتی  رود.مضطرب شده، جلو و عقب می

مطمئن شود موهایش خوب به  و همچنان در تالش است هبه لکنت افتادبادی لوید 

 م جلوی لبخندم را بگیرم.توانمین .سدرنظر می

و اسمم را دقیقاً با همان  یردگمینادیده کامالً کشته عشق را بادی لوید بیچاره  اماجو

 «پیتون...:»د کنمیلحن نگرانی که آن موقع در اتاق نشیمن صدا زده بود، نجوا 

د وقتی قدم در ایوان آیمیشود و یادش لئو یک دفعه متوجه حالت صورت اماجو می

کند و دوباره به بادی چشم میگذاشته بود، بادی چه به او گفته بود. به اماجو پشت 

 «چی توی حیاط پشتیه؟». دوزدمی

ها پایین از پله تا دکنمید، بعد با دست به لئو اشاره کنبادی به من و اماجو نگاه می

و او و بادی با صدای آرامی شروع به  رودمیها پایین برود. به محض اینکه لئو از پله

دهد که آخ مید و چنان فشار پیچمیازویم ، اماجو دستش را به دور بدنکنمیصحبت 

 .کشمکوچکی از درد می

ق چشمانش حاال از وقتی که در اتا« ما کشتیمش!:»د نکمیزده زمزمه اماجو وحشت

 ند.اتر شدهنشیمن بودیم هم درشت



و دیدم هنوز هم در حال حرف  ماندازمینگاهی  اندبه دو مردی که آن پایین ایستاده

چه چرت و پرتی داری :»م پرسی به ما ندارند. با صدای آرامی میوجهند و تهستن زدن

 «گی؟ کی رو کشتیم؟می

پشت خونه رفتم و از پنجره به حیاط نگاه  شورخانةرختبه »:د کنمیاماجو نجوا 

 «و... وای خدای من، ما کشتیمش. کنهببینم بوجانگلز به چی پارس می کردم تا

کردن پر سر و صدای آن سگ لعنتی را از حیاط  واقتوانم صدای واقهنوز هم می

ای که لئو برایم آورده بود خانه استارال بشنوم و جرعه دیگری از آن قهوه بدمزه

آید م. در حال حاضر برای اینکه بفهمم چه چیزی دارد از دهان اماجو بیرون میخورمی

 ین نیاز دارم نه یک قهوه خوشمزه.به کافئ

 «چیزی که توی حیاط پشتیه انداختین؟ یه گوزنه؟کالنتر، یه نگاه به »

با خودم د که آیعصایش با چنان سرعتی به سمت ما میکنان با وقتی استارال رقص

 د.دهباشد، اماجو دوباره ناله آرامی سر میفکر کردم نباید انسانی 

پسر نوجوانی فریاد زنان « سالم خانم گادفری! سالم کالنتر، معاون لوید.»

گذارد و به جمع مید و از آن سمت خیابان قدم در حیاط اماجو کنمیسی پراحوال

مامانم من رو فرستاده که ببینم بوجانگلز حالش خوبه یا نه. از سر ». شودها اضافه میآن

 «واق کردنش رو شنیدیم.صدای واقمدام صبح تا حاال 



مش نیشم گوش تا گوش باز شناسمیم و وقتی کنمیو به بچه نگاه  چشمانم را ریز

 د.وشمی

دهد، با دستی که لیوان تر فشار میدستم را محکم دحتی با اینکه اماجو حاال دار

دم و با لبخند عریضی به روی صورتم همیبرایش دست تکان  امهام را نگه داشتقهوه

گه خیلی تو بودم! یا خدا، حاال دی کِیدن جفرسون؟ من قبالً پرستار بچه»:م زممیفریاد 

 «آد؟بزرگ شدی. منم پیتون لمبرت. منو یادت می

، و قبل از اینکه فورًا رودبیند وا میاد روی صورت کِیدن وقتی من را میلبخند ش

 د.کنمی یان بردارد، در وسط حیاط مکثچند قدم به سمت خیاب

و بخشید دوشیزه لمبرت! مامانم شنیده که شما به شهر برگشتین می:»د نزمیفریاد 

 «أثیر بدی دارین.اجازه ندارم با شما حرف بزنم چون ت هگفت

دوان در دوانچنان و  گرددمیم که برکنمیاو را تماشا « وای محض رضای خدا.»

که انگار شیطان دنبالش کرده  اندازدخانه میتوی د و خودش را کنمیخیابان فرار 

 است.

ردن کشیده و به من خیره م که لئو و بادی هر دو دست از صحبت کشومیمتوجه 

 .اندشده



تقصیر من نیست که بعد از اینکه یه شب یه فیلم اصالً راستش :»م گویغرغرکنان می

گفت فاحشه. ماجرا تماشا کردم، اون بچه مثل یه طوطی مقلد پشت هم به مادرش می

 «کنن؟ها پیش بود. مردم این دور و بر هیچی رو فراموش نمیمال سال

این دور و بر خیلی از مردم چیزهای زیادی رو :» گویدمیای مغرورانهلئو با لبخند 

ت رو قبول بشی و کنن. مثل اون پسری که بهت کمک کرد امتحان هندسهفراموش می

 «ت رو بهت داد.اسم کافه

لئو وقتی معلم خصوصی من بود، عادت داشت به قهوه بگوید  حرامزاده!حرامزاده. 

توانم نمی کرد.توانستم بدون آن زنده بمانم اذیتم میاینکه نمیخاطر به کوکائین مایع و 

، این ام رسیدام. وقتی زمان انتخاب اسم برای کافهباور کنم که این را فراموش کرده

نم باور کنم فکرش از طرف لئو بوده. اتوی بود که به ذهنم رسیده بود. نمیاولین نام

من را اذیت کند. عالیه،  خواهددر دلش میم این قاتعجبی ندارد که از وقتی برگشته

حاال به این پسر دوتا عذرخواهی بدهکارم. این دیگر رسماً بدترین هفته زندگی من 

 است.

گم کالنتر. جدی می:»د کنمیو به او یادآوری  نگاه بادی بین من و اماجو حرکت

 «خوام به حیاط پشتی بیاین. همین حاال.واقعاً می

پته ست اینجا وایسادی تتهگی بادی. دو دقیقهفقط بنال ببینم چی می»: گویدمیلئو 

بافی و من االن برای این چیزا وقت ندارم. باید مطمئن کنی و دری وری به هم میمی



کنه با درخواست به خاطر اینکه دوشیزه لمبرت همه رو عصبانی می بشم مردم

 د.نزمیمن پوزخند دیگری به سمت  «کنن.بازداشتش تظاهرت نمی

ها :» کنمکند، غرغر میواق میصدای بلندتری شروع به واقبوجانگلز با  هنگامی که

ها، چقدر که تو با نمکی. برو یه کار به درد بخور بکن و دهن اون سگ نفرین شده رو 

 «ببند.

 «کنه؟آخه به چه کوفتی داره پارس می:» گویدلئو زیر لب می

من را از جلوی در به « کنه!پارس می اونداره به :»د کنمیاماجو در گوشم زمزمه 

 «افتیم زندون!خدای من، می»د. کشمیداخل و توی راهرو 

ا و من یک دفعه از اینکه شب گذشته تصمیم گرفته بودم او را بدوباره وحشت کرده 

های . شراب رسماً تک تک سلولشوکمیم، پشیمان مصرف فراوان شراب آشنا کن

 اش کرده است.کار انداخته و خماری دیوانهمغزش را از 

د و بعد یک دفعه کنمیی من شروع به قدم زدن به پس و پیش وقتی پیش رو

فعه ند و بعد یک دکنکند که دارند با هم صحبت میو بادی نگاه می د و به لئوایستمی

ب بدون اینکه من بدونم یه بطری شرا:»م پرسمی، افتندبه سمت حیاط پشتی راه می

 «دیگه پیدا کردی؟ چه مرگت شده؟



پای. روی طاقچه نیست. وقتی رفتی در رو باز کنی چک کردم :» کندمیجیغ و ویغ 

ند، ارس ما دور شدهدو مرد از گوش حاال که آن« !خدای من پای ناپدید شدهو 

 .صدایش بلندتر شده است

ینک آشپزخانه و پنجره باالی س م و نگاهی به درونزنمیبرای اطمینان اماجو را دور 

بودیم تا خنک شود  پای بلوبری که دیشب آنجا گذاشته بینمم و میاندازمیظرفشویی 

. در شرایط عادی، وقتی یک دیوانه آن بیرون و در انتظار فرصت ناپدید شده است

، احتماالً نباید تمام شب ل آمدن و عملی کردن تهدیدهایش استمناسبی برای داخ

دانستیم لئو تمام شب آن سمت خیابان گذاشتیم، ولی میانه را آنقدر باز میپنجره خ

 از تأثیراتطور همین افتد.نمیبرای ما توی ماشینش بود تا مطمئن شود هیچ اتفاقی 

 شراب هم بود... بیشتر تقصیر شراب بود که پنجره را تمام شب باز گذاشته بودیم.

خب پای نیست. »هایم را باال انداختم. و شانه مشومیبا اماجو رو در رو  گردم،میبر

ا کنیم اونجکار کردیم مشخص نیست. شاید فقط فکر میاینکه ما دقیقاً دیشب چی

 «ه.مطمئنم توی یخچال گذاشتیمش.

فر هم نیست و  نه. توی یخچال نیست، توی»دهد. اماجو سرش را به شدت تکان می

 «!کشتیمش. ما از پنجره هم پایین نیفتاده. چک کردم

شه این چرت و پرتا رو نگی؟ یه نفس عمیق بکش، به خاطر تمام مقدسات، می»

 «زنی؟آروم باش و بگو دقیقًا داری در مورد چی حرف می



و من را در طول راهرو با خودش  گیردمیبدهد دستم را  واباماجو به جای اینکه ج

 نه بکشد.شورخااتاق رختم من را به قسمت پشتی خانه و توی دهکشد. اجازه میمی

 .کنمد از پنجره به بیرون نگاه میکنمی د و به حیاط اشارهکشوقتی پرده را کنار می

و به چیزی خیره  دهبینم لئو و بادی است که کنار همدیگر ایستاتمام چیزی که می

و تمام  روداند. تا اینکه بادی یک دفعه به سرعت به سمت کنار حیاط میشده

 .آورداش را روی یک بوته گل صورتی باال میعدهمحتویات م

کردند و دلیل ها نگاهش میگردد و باالخره چیزی که آننگاهم به سمت لئو برمی

 بینم.را به وضوح میاست  بوجانگلزامروز صبح وقفه بیهای واق کردنواق

 «!ما کشتیمش:»د زناماجو دوباره جیغ می

جد  شورخانه اماجو به صورتپنجره اتاق رخت م و ازگذارمیدستم را روی دهانم 

شلواری را که  م، هنوز هم همان کت وکنمی، نگاه ها خفتهجکسون که روی چمن

 د.رسامالً مرده به نظر میو صورتش ک حرکت افتادهبه تن دارد. بی ،دیشب پوشیده بود

و خودم را  در راهرو به سمت اتاق نشیمن بدومدوان قبل از اینکه برگردم و دوان

م را باال بود نم و تمام  شرابی که دیشب خوردهدرست سر به زنگاه به دستشویی برسا

اصالً حرفش رو هم نزن. حاال دیگه رسماً بدترین هفتة :»م گویمیبیاورم، زیر لب 

 «عمرمه.
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 بلدناب، اداره پلیس کنتاکی

 

دخترتون صحبت با تلفنی  درست قبل از اینکه جسد کشف بشهشما »: معاون لوید

 «کردین، درسته؟

باهاش تماس گرفتم که بهش بگم عجب بچه وحشتناکیه که به خونه :»لمبرت  رودی

شه من از استارال گادفری شنیدم که دختر خودم برگشته ولی به من نگفته. باورتون می

اون حتی اینقدر به مامان خودش از برگشتنش گذشته و  سی و هفت ساعت برگشته؟

همیت نداده که بهش خبر بده. حاال بماند چقدر به خاطر دردسرهایی که وقتی بزرگ ا

بورم هر هنوز هم مج شد به بار آورده مجبورم چقدر از این و اون عذرخواهی کنم.می

و پدر جان بپزم تا  حلوایی برای فروشگاه خیریه کلیساسال بیست و دوتا کیک کدو



ش پدر پیتون رو از کلیسا پرت نکنه بیرون حاال اتفاقی که کریسمس سال دوهزار کشی

 «و یک افتاد دیگه بماند.

 «کریسمس دو هزار و یک چی شد؟»:لویدمعاون 

های سه قدیس رو جلوی کلیسای پروتستان از نو و به اون مجسمه:»لمبرت  رودی

هایی استفاده بشه که برای کلیسا از مانکن ید. احتماالً ایده خوبی نبودادبانه چمدلی بی

 «شه کاریش کرد.که مفاصلشون قابل خم شدن بودن. ولی االن دیگه نمی

شکنی داد و اغلب مواقع قانونپس دختر شما مرتباً مردم رو آزار می:» معاون لوید

 «؟کردمی

آوردن و اون هم خب، فقط وقتی مردم حرصش رو در می:»بی لمبرت رود

ست تالفی کنه. موعظه آخر هفته گذشته کشیش جان در مورد عذرخواهی خوامی

کردن از کسانی که اشتباهی در حقشون کردیم، بود و به پیتون اشاره کرد و ازش پرسید 

که دوست داره از این فرصت استفاده کنه تا از مو ولزی به خاطر اینکه یه تابلوی 

این قهوه رو *گفت میکه ده بود اخطار به دستگاه قهوه ساز خودکارش آویزون کر

 «عذرخواهی کنه یا نه. اش مثل بوی باد شکمه.مزه *نخورین.

کنه؟ اگه حاال کسی هنوز هم به عنوان یه بزرگسال چنین کارهایی می:» معاون لوید

طور که گفتین برای تالفی کنین همونباشه که اون رو ناراحت یا عصبانی کنه، فکر می

 «؟کردن ممکنه بهش آسیب بزنه



زنم بستگی به این داره که چقدر ناراحت یا خب، حدس می:»ی لمبرت رود

عد باید در مورد این فکر کنین که اون توی سیستم بدنش . و بعصبانیش کرده باشن

وقتی قهوه بهش نرسه بدجور وحشی  اون بچهبذارین بهتون بگم که قهوه داره یا نه. 

دونین، وقتی من بهش کردیم، میشه. اون روز صبح وقتی داشتیم تلفنی صحبت میمی

مامانش تماس نگرفته، زنگ زده بودم که بگم چقدر بچه وحشتناکیه که اول از همه با 

 «شه.اون بهم گفت اگه قهوه گیر نیاره دچار یه خشم خانمان برانداز  می

 *صدای هرهر خنده*

ون قتل جد جکسونه این طور دونین که دخترتون مظنخانم، می:» معاون لوید

 «نیست؟

اید چندتا کنین برای همچنین چیزی دیگه بخدای توانا... فکر می:»لمبرت  رودی

 «وحلوایی بپزم؟کیک کد

خانم لمبرت، ما داریم در مورد قتل یکی از شهروندان برجسته و :» معاون لوید

دوحلوایی هیچ کنم در این مورد کیک ککر نمیکنیم. فشهردار بلدناب صحبت می

 «چیزی رو درست کنه.

های کدوحلوایی من رو چشیدین مرد جوان؟ به تا حاال یکی از کیک:»لمبرت  رودی

تا؟ چهل و یه عدد دقیق نیاز ندارم، فقط یه عدد تخمینی کافیه. نظرتون چیه، چهل



کنم و فردا صبح هم یکیش تا درست میاهدونین چیه، اصالً برای احتیاط پنجتا؟ میپنج

 «ت نه چطوره؟آرم. به نظرتون ساعرو برای شما می

کنم شما باید بیشتر نگران گرفتن یه وکیل خانم، در حال حاضر فکر می:» معاون لوید

 «برای دخترتون باشین.

 « با بیلی ری لوئیس تماس گرفتم.نگران نباش، من قبال:»رودی لمبرت 

کنم پیتون به کسی نیاز داره که تجربه بیشتری توی خانم، فکر می:» معاون لوید

وقت حتی پاش رو توی دادگاه جزایی ایی داشته باشه. بیلی ری لوئیس هیچقوانین جز

 «م جرایم نقض ترافیک انجام داده.گاهی هنگذاشته و فقط وکالت طالق و گه

خاصیتش و اون پسر برای آندریا مینارد وقتی اون شوهر تنبل و بی:»رودی لمبرت 

ای خودش یه خانواده چند سال پیش شهر رو ترک کرد و رفت توی لکسینگتون بر

های کدو حلوایی . تازه، بیلی ری عاشق کیکالقمر کردکرد، رسماً شق جدید دست و پا

 «منه.

 

 

 

 



 

 

 فصل یازدهم

 ام. من رو نکش.ام را نخوردههنوز قهوه

 قهوه ماگ

نشسته  اشر ایوان جلویید اجو که در کنارم روی تاب بزرگیغرغرکنان به ام

این که یه کمی شفقت داشته باشه خواسته زیادیه؟ من که گم، یعنی می»: گویممی

، ولی اینکه یه سری بهم م برهش بهم آویزون باشه و قربون صدقههمهخواستم اون نمی

 «بزنه که ببینه حالم خوبه یا نه یا به چیزی نیاز دارم خیلی زیاده؟

را ساکت کنم  اماجو مشدم و باالخره موفق آوردام را باال بعد از اینکه محتویات معده

جیغ نکند، یک ساعت گذشته را ور شوهرش را کشته بودیم جیغکه در مورد اینکه چط

ری لئو، بادی و بیلی وهایمان را در هم گره کرده بودیم ودر ایوان جلویی نشسته و باز

شان در خیابان و حیاط های پارک شدهکردیم که دائماً در بین ماشینلوئیس را تماشا می

تنها دلیلی که موفق شده بودم اماجو را ساکت کنم تا به  ی در رفت و آمد بودند.پشت

شدن سر و کله تمام شهر اعالم نکند ما چطور شوهرش را به قتل رسانده بودیم، پیدا 

ی برای هر کسی که برا مرد پزشک قانونی بلدناب بود و اینری بود. البته، آن بیلی

شور پخته بود و از قضا شوهر بخت برگشته در شوهرش پایی پر از مایع دستشویی



ری بیلی افتاده مرده بود، نگران کننده بود. ولی ما را مضطرب نکرد.هم حیاط پشتی 

و یک فروشگاه  حب خار و بار فروشی بلدناب هم هستطور صاوکیل شهر و همین

دارد. کند. و خیلی هم کودن تشریف م در حاشیه شهر را هم اداره میفروش خوراک دا

یکی وکیل شود و به مقام پزشک قانونی بلدناب برسد برای من  اینکه چطور توانسته

غ خودشان را . بیلی ری در دبیرستان از آن پسرهایی بود که عن دمای بزرگیستمعما

م به تماهمیشه هم ند و کنند و حتی به سوراخ کلید در هم رحم نمیخورهم می

ن تحقیق در مورد مرگ جد لوئیس یکی از مسئولی ریزد. اینکه بیلیتکالیفش گند می

بیشتر به پوشیدن لباس فرم نارنجی زندان احساس کنم د وشباعث می جکسون است

 نزدیک هستم.

 «حالت خوبه اماجو؟»

کند و میشد، جلوی ایوان مکث ای که از جلوی ایوان رد میوقتی لئو مثل هر دفعه

های به هم فشرده به م هوف نکشم اماجو با لبکنمید، سعی پرساز اماجو حالش را می

قبل از اینکه به راهش ادامه بدهد و از کنار هم  او دهد.ند و سر تکان میزمیاو لبخند 

 د.دهجوابش را میخانه به سمت حیاط پشتی برود، به همان شکل 

ام؟ ممکن بود واقعاً؟ من نامرئی:»م گویرس دور شد غرغرکنان میتی از گوشوق

هربار که « ده.ن حاال یه حمله اضطراب بهم دست بده و اون هم اصالً اهمیت نمیهمی



م که به اماجو سر بینبینم یا اینکه میبه اماجو، یا بغل کردنش را میاش لبخند دلسوزانه

 م.شوبیشتر عصبی می د تا ببیند حالش خوب است یا نه بیشتر ونزمی

دند او کرت با هم در این شهر زندگی میالبته، از آنجایی که هر دو تمام این مد

و اینکه  ز به خاطر اینکه من نشناختمشهنو و البته ترین دوست اماجو استنزدیک

. ولی ان نادیده گرفته بودم، عصبانی استاش به خودم را در دوران دبیرستچطور عالقه

که یک  دانید من هم تازه اولین بار استیآخر م د یک استراحتی هم به من بدهدبای

ام از یک آغوش گرم یا نوازش اطمینان بخشی روی شانهوجه به هیچ م.بینجسد می

یکی از آن های احمقانه یا تی یکی از آن چشمکگردانم. لعنتی حروی برنمی

 .پوزخندهایش هم قبول است

 «ه که تا حاال هیچی به تو نگفته.رسی. مطمئنم این تنها دلیلیتو کامالً آروم به نظر می»

تونستم توی خونه گریه کرده باشم. اون عوضی که اصالً می:»م کنغرغر می

 «دونه.نمی

رخش هنوز رنگ م. نیمکنگردم و به او نگاه میمید، بردهوقتی اماجو جواب نمی

و حاال در این وضعیت من دارم  نداشمانش سرخ و از گریه ورم کرده، چپریده است

 وبی ندارد.اصالً احساس خاین و  کنمها رفتار میمثل عوضی

ام. شوهرت توی حیاط پشتی خدایا من چقدر عوضی» :گویمبا صدای آرامی می

ده مرده و من اینجا دارم در مورد یه پسری که به اندازه کافی به من توجه نشون نمی



ای ارزش نداره که به طر پسری که حتی برام به اندازهکنم. تازه اونم به خاغرغر می

 «دوبار برم دستشویی.خاطرش 

 .یویگ. بله داری میمویگحاال هرچی. دارم دروغ نمی

به اندازه دو بار مطمئنًا »: کندکوبد و با من شوخی میمیام اش را به شانهشانه

دستشویی رفتن برات ارزش نداره. با آخرین باری که من حساب کردم یه بیست باری 

 «.رفتی

اال ند و حکننصف کسانی که در شهر زندگی میاستارال گادفری و  سرم را به سمت

کنند، تکان ند و به این سمت اشاره میکنپچ میند و پچااش جمع شدهدر حیاط جلویی

تونی صدات رو بیاری پایین؟ آخرین چیزی که دلم می:»م کنو اعتراض می مدهمی

 «رم دستشویی.ونن اینه که بیست بار میخواد همه مردم شهر بدمی

کند حتی با اینکه لئو اینقدر خودخواه است که محبت و آرامشش را خرج من نمی

خروج همه از حیاط و گفتن با دستور  توانم از او سپاسگزار باشم کهولی حداقل می

ها تا مدتی در دیدش باقی بمانند به اماجو محبت کرده بود. خواهد همه آنمیاینکه 

برای  طورها از ما دور بمانند و سؤال نپرسند و همیناین وراجشد این کارش باعث می

 کنان در حیاط پشتی اماجو نچرخند.اینکه خودشان از همه چیز سر در بیاورند رقص

هیچ مشکلی برات م تا بهت اطمینان بدم اینجا نشستمن تمام مدت »:م کنزمزمه می

وقت تو رو ول هیچ ه احتماالً رفتار و بد دهان بود ک چون جد یه عوضی بد آدپیش نمی



 کرد، ولی با این حال اون هنوزم شوهرت بود. عاشق اون مردک بودی و دوازدهنمی

هایی که از عذاب اشک «سال از عمرت رو باهاش زندگی کردی. متأسفم اماجو.

اشته باشد در چشمانم وجدان و ناراحتی برای دوستم و احساسی که او باید حاال د

 زنم.را کنار می اندجمع شده

دونم چرا دارم چیزی عذرخواهی کنی پیتون. راستش اصالً نمینباید به خاطر هیچ»

جد مرده. جد مرده. گم؛ کنم. اینجا نشستم و دارم بارها و بارها به خودم میگریه می

تونم باور کنم. دونم که واقعاً مرده ولی بازم نمیو من جسدش رو دیدم و می جد مرده.

وقت با ترس انتظار ورودش از در جلویی رو نم باور کنم که دیگه هیچتونمی

ای از خواب بیدار شده. روی چه دندهشم که این بار از کشم، نگران این نمینمی

 ر نیستم به خاطر بالهایی که سرم میارهتونم باور کنم که دیگه هیچ وقت مجبونمی

تونم هرجایی برم، هر جور کنم. میای برای پنهان کردنش دروغ بگم یا عذر و بهانه

خوام بگم و از هیچی نترسم. ناراحت نیستم، خوام بکنم هرچی که میکاری که می

 «.کنم... آزاد شدماحساس می

 آورد.میگرداند و صدایش را پایین میاو باالخره صورتش را به سمت من بر

کردم بمیره، ولی میشه آدم بدی باشم؟ دوازده سال تمام هر روز دعا این باعث می»

 «کردم واقعاً اتفاق بیفته.هیچ وقت فکر نمی



طوری که وقتی م، همانچسبانمیاش ام را یه پیشانیم و پیشانیشومیبه جلو خم 

دادیم. جوانتر بودیم و یکی از ما به عشق و حمایت بیشتری نیاز داشت انجامش می

م که کنمیمن تمام تالشم را  ند وشومیچشمانش با حالت پرسؤالی در چشمانم خیره 

 او احساس بهتری داشته باشد.

شه اتفاق جد مرده عزیزم. آرزوی مرگش رو کردن باعث نمی:»م دهبه او اطمینان می

شه تو آدم بدی باشی. هرچند پختن یه پای پر از اسید بیفته، بعالوه این باعث نمی

 «آمونیاک با یه رنگ هنرمندانه...

پیچید و میکه از کنار خانه  کنیممیری را تماشا ر سکوت بیلیهر دو د که هنگامی

. اماجو به تالش رودمیبه سمت ماشینش که کنار جدول پارک شده بود  یک بار دیگر

 د.کشخندد، سرش را از سر من عقب میمیمن برای شوخی کردن 

ها فرستاده ماشینها استفراغ کرده بود، لئو او را پیش در نهایت توی بوتهوقتی بادی 

ری تماس بگیرد و خودش هم اه کالنتری گزارش بدهد و با بیلیبود تا تلفنی به ایستگ

دانست که ما خودمان صالً نمیبه تنهایی داخل خانه آمده بود تا  خبرها را به ما بدهد. ا

شورخانه دیده بودیم. و جد توضیح داد که مشکوک جد را از پنجره اتاق رخت جسد

احتماالً و در آنجا  وارد حیاط پشتی شده دزدکی بدون اینکه او متوجه شوداست جد 

اماجو یک نمایش عالی از شوک و ناراحتی اجرا و دچار یک حمله قلبی شده بود، 

کیف ابزار پزشکی دیگری را پیش همان کیف  ری که داردتماشا کردن بیلی .ه بودکرد



هیچ کمکی به حفظ پشتی برده بود، برد که وقتی تازه آمده بود به حیاط اولی می

پزشک  /یدر مورد وکیل/ خاروبار فروش/ مسئول فروشگاه مواد غذایی دام مآرامش

 د.کنقانونی نمی

اگه بیلی ری بفهمه حمله قلبی نبوده :» گویدای میو با صدای آرام و متفکرانهاماج

چی؟ اگه محتوای معده جد رو آزمایش کنه چی؟ تو بد دردسری افتادیم پیتون. 

فهمه که جد پای بلوبری مسموم خورده و آشپزخونه من یه فاجعه خالص پای می

 «بلوبریه.

را  گوشه دهانم همه چیزاز  تعد، به سرآیمیهای ایوان سمت پله ری بهوقتی بیلی

نگران آشپزخونه نباش، بعد از اینکه باال آوردنم تموم شد وقتی تو :» گویمبه اماجو می

زدی با تمام سرعتی که ازم شورخانه سگ لرز میاتاق رخت ویهنوز داشتی ت

اومد آشپزخونه رو تمیز کردم. همه چیز توی یه کیسه زباله توی کمد لباس برمی

 « یه خاکی توی سرش بریزیم. یم اون رو بسوزونیم یابشیم و بتونراهروئه تا وقتی تنها 

هی اماجو برحسب اتفاق تو یکی از اون چیزا که وقتی یکی :»د پرسمیری بیلی

 «کنن داری؟کنه ازش استفاده میشه و تب میمریض می

 «اوم... منظورت دماسنجه؟»

د و انگشتش را به سمت اماجو کنمیزد و نیشش را تا بناگوش باز  ری بشکنیبیلی

دماسنج نیاز دارم. تازه چیزای  ینه! آره، من به یکی از اونخودشه، اسمش هم.» گیردمی



کنم باید تو گوگل تحقیق کردم که توی چنین موقعیتی باید چی کار کنم و فکر می

دمای جسد رو چک کنم که ببینم کی مرده. سعی کردم از دماسنج خودم استفاده کنم 

گه جد توی دمای هشتاد و هفت درجه و نیم مرده. فکر کنم دماسنجم به من می ولی

 «خراب شده.

 مطمئن استینکه کامالً اش از رضایت اوقتی اماجو با آن لبخند به سختی کنترل شده

دلیل مرگ یک نفر را  دنتواری هنوز نمیچرا بیلی دانیمما به خوبی می یهر دو

برای  را ن چیز دماسنجود آد تا برچرخمید و وشمیروی پاهایش بلند تشخیص بدهد 

مثل یک دختربچه دبیرستانی هرهر نخندم  تا دکنمیبه من نگاه بیلی ری بیاورد، از باال 

 مشتم را به مشتش نکوبم.و 

د تا به دنبالش برود. صدای تق آیمیها باال ری از پلهود و بیلیشمیاماجو وارد خانه 

یک ماشین بویک رگال که  هدرست و حسابی به گوش نرسید زشدن در هنوبسته 

ای سال هزار و نهصد و هشتاد و شش در ورودی ماشین روی حیاط اماجو پارک نقره

م صاحبش هستند را ای که به دنیا آمدهد. وقتی ماشینی که پدر و مادرم از سالکنمی

 شودمادرم از صندلی راننده پیاده می ی. وقتغرم، از عصبانیت با صدای آرامی میمبینمی

کوبد از حیاط در حالی که پاهایش را به زمین می کوبدمیو درش را محکم به هم 

 .مکنمی، غرش دیگری گذردمی



جفت دمپایی  با یک« پیتون ماری لمبرت، تو چی کار کردی؟:»د کشمیسر من فریاد 

ه روی لباس خواب پیچازی دشامبر زرد رنگی کروب روفرشی زرد رنگ که خیلی به

تنها چیزی که این  د.آیمیهای ایوان باال از پله آیدمی ،به تن داردزرد و سفیدش 

 .رنگ در بین موهایش استپنج بیگودی آبی ریزدها را به هم میهماهنگی رنگ

د و با خشم به من زل نزمیبه کمر د، دستانش را ایستمیدرست در پیش روی من 

 د.نزمی

از صبح تا حاال تلفنم داره یک سره زنگ :»د کنمییک نفس شروع به غرغر 

خوره. اول استارال زنگ زد تا بهم خبر بده که به بوجانگلز توهین کردی. بعد زنگ می

 شتی اماجو کشتی، بعد ترسا جفرسونزد تا بهم خبر بده یه گوزن رو توی حیاط پ

یچاره رو از راه به در کنی. بعد ب کیدنتماس گرفت و گفت تو سعی کردی دوباره 

خواست وی پیکرسون تماس گرفت و گفت که ماشین کالنتری رو اینجا دیده و میر

بدونه که از یه میخونه دیگه دزدی کردی یا نه. حقیقتش پیتون، چهل ساعت درد 

 «دی.م و تو هنوز هم  داری من رو عذاب مییدزایمان کش

های درد کنی من توی دردسر افتادم ساعتمیچطوره هر وقت که فکر :»م پرسمی

وقتی با پاهای روفرشی پوشش روی زمین ضرب  «شن؟تر میزایمانت طوالنی

 م.شوکند از روی تاب بلند میمیو آغوشش را برایم باز  گیرئمی



و من را م، دستانش را دورم حلقه دههنگامی که خودم را در آغوشش جا می

زن خانم جوان. ممکنه سی سالت باشه و نادبانه حرف با من بی:» کندسرزنش می

 «تونم بزنمت.صاحب یه کار و بار معرکه باشی ولی هنوزم می

د و با این کارش دهارد و ما را به طرفین تاب میفشمیمن را محکمتر در آغوشش 

چیزی در  تر از هرباز هم بیش حتی با اینکه از دستم عصبانیست د بدانم کهوشمیباعث 

فس عمیقی در عطر جووان ماسکش ن . دستانم را دور کمرش پیچیدم ودنیا دوستم دارد

. عطری که من زدن تا به حال به خودش میم ا آمدنعطری که پیش از به دنی م.کشمی

سرم را روی  می که. هنگااندازدودن، شادی، امنیت و عشق میرا به یاد دختر کوچولو ب

. با اینکه پدر و مادرم همین دو ماه شوندانم پر از اشک میگذارم چشماش میشانه

ه در این چند روز پیش به خاطر تولد پدرم به شیکاگو آمده بودند، ولی با اتفاقاتی ک

درست تا همان لحظه و من  گذردگار مدت زیادی از آن زمان میان، اخیر افتاده بود

د و یکی از هطور که آرام تکانم میهمانم. متوجه نشدم چقدر به آغوش مادرم نیاز دار

م، تمام دالیلی که برای مانمید در آغوشش کشباال و پایین می دستانش را پشت کمرم

م که ای کاش خیلی زودتر کنمیو آرزو  رنگشتن به اینجا داشتم را فراموشهیچ وقت ب

 آمدم.ها میاز این

ی! ازش پرسیدی این راسته ودر:»د کشمیاش فریاد استارال از حیاط جلویی خانه

 «؟همیشه عاشق کالنتر هادسون بوده اینجا برگشته چون تازه فهمیده که اون به



آره! من امروز صبح :» کشدهای حیاط جلویی استارال نعره میولیکی دیگر از فض

م و اون گفت که کمی پیش وقتی به مائورین برخورد هانگری بِر توی رستوران

جا توی ایوان واقعاً نزدیک به هم ایستاده شده اون دوتا همونمیداشته از اینجا رد 

 «بودن!

 گویدمیاستارال رو به همه و بدون اینکه شخص خاصی را خطاب قرار بدهد 

شنیدین ای نداشته باشه. باید میامیدوارم کالنتر برای ازدواج کردن با اون برنامه:»

ن تصور کنین که اون چطوری با یه تونیزد. اصالً میچطوری با بوجانگلز حرف می

صدایش بشنوند د که تمام شهر کشحاال دیگر چنان فریاد نمی« کنه؟شوهر رفتار می

که تمام اطرافیانش بشنوند و صدایش لحن پرتأسف کامالً گوید ولی آنقدر بلند می

 .ر خود داردملموسی د

ادرم بیرون م و خودم را درست به موقع از آغوش مشنومیای صدای خنده خفه

و پیش از  شودپیچید و وارد حیاط جلویی میمیم تا لئو را ببینم که از کنار خانه کشمی

برای جماعت احمق و  پرسی کند، دستیهای باال بیاید و با مادرم احوالکه از پلهاین

 د.دهتکان می وراج

ای د و بوسهوشمیخم « رسی.ی، مثل همیشه زیبا به نظر میرود»: گویدبه مادرم می

 .گذاردمیاش روی گونه



م نیاورده بود، سرخ وقت زبان کمادرم که در این شست و پنج سال اخیر هیچ

ورد چطور بدون لکنت حرف بزند سه خندد و پیش از اینکه به یاد بیامیهرهر د، وشمی

 د.کنمیاجش را مرتب بار موهای موّ

امروز صبح دخترم برات  ومش کن!وای لئو، تم:»د دهمیدستش به او تذکر  با تکان

 «دردسری درست کرده؟ اصالً اینجا چه خبره؟

نکه من آن . پیش از ایافتدنگاهش به گردنم میو بعد  کندنگاه می لئو به چشمانم

و دارد بینم، خیلی سریع نگاهش را برمیرا ب حالتی که روی صورتش نقش بسته است

. گذارممیم و روی گردنم برمید. بالفاصله دستم را باال نزمیبه مادرم لبخند 

به محض  م تنها دلیلی که مادرمدانو می ندروی گلویم یادم رفته بود های سرخعالمت

یک پسر جذاب  پرتکه حواسش  استها نشده بود، این متوجه آن جدا شدنش از من

فقط همین یک قلم را کم ایستاده. رویمان روبههمین حاال که شده بود خردکن اعصاب

آویز دیگری برای بکند و دست دادکه مادرم این را ببیند و شروع به داد و بی دارم

ها بدهد. امروز صبح چندین بار مچ لئو را در پراکنی و غیبت به دست همسایهشایعه

یا  ظر بودم از من بپرسد حالم خوب استحال نگاه کردن به گردنم گرفته بودم و منت

و هر بار او دقیقاً مثل حاال نگاهش را خیلی سریع بدون اینکه  حالم چطور استاصالً 

 برداشته بود.از من ای بگوید کلمه



و همدردی اینقدر خواسته دوباره همان کار را کرد، یعنی واقعاً یک کمی محبت 

خفه شده بودم و حاال همان یارویی که من کمتر از  مرز مردن؟ دیشب تا زیادیست

کنم همین اش میهای خودش خفهدوازده ساعت پیش تهدیدش کرده بودم با بیضه

 تر مرده.طرف چند متر آن

پیتون خیلی بیشتر از همین امروز صبح :»د دهو با چشمکی به مادرم اطمینان میلئ

د مادرم یک دور دیگر وشمیاعث که ب« برای من دردسر درست کرده خانم لمبرت.

همان سناریوی از هیجان هرهر خندیدن، سرخ شدن و مثل یک احمق رفتار کردن را 

 کند.میاجرا 

به محض « ای نداری؟به جز الس زدن با مادر من هیچ کار دیگه:» گویدمیبا حرص 

آوردن ، سر در ر دیگرکام که آن شوود، متوجه میشمیاینکه آن حرف از دهانم خارج 

 از قضا احتماالً ماکه چرا یک مرد مرده در حیاط پشتی اماجو هست. که  از این است

 کرده بودیم. آن هم با پای مایع شستشوی توالت. شمسموم

د و من یک دفعه رایحه ضعیفی از عطری که به وشمیخم  لئو کمی به سمت من

که  انگیزدلانگیز و جنگلی و آنقدر م. عطری هوسکنخودش زده است، حس می

تر آورد و به من نزدیکمیم و وقتی سرش را پایین هایم را تر کنلبد وشمیباعث 

د، آنقدر نزدیک که کنمیم. صورتش را کنار صورتم کج کنمی، نفسم را حبس شودمی

آورد تا رمای نفسش را روی پوستم حس کنم و آنقدر سرش را پایین میتوانم گمی



کند و من تر کوبیدن می. قلبم شروع به محکمرسدمیوقتی که درست کنار گوشم 

خواهد بپرسد حالم که او باالخره می رسم، به این نتیجه میزنملبخندی به خودم می

 نیست جا ایستاده، برایم مهمکه مادرم درست همان خوب است یا نه. برایم مهم نیست

 االخره متوجه شدهاو ب کهاز اینند، کنند از حیاط بقلی تماشا میکه نصف مردم شهر دار

داد نیاز ی که برای اماجو نشان میو توجه م ممکن است به کمی از آن نگرانیکه من ه

ی بازوانم توانم جلوکه می مکنمیحتی به این فکر نکه م ، آن قدر خوشحالداشته باشم

 او را در آغوش نگیرم. دور او نپیچند و را بگیرم تا

و شاید کمی هم م کنمیاین کار را دانی، برای تشکر از اینکه با من خوب بوده می

چاپلوسی کردن برای او تا من را به جرم قتل بازداشت نکند، نه اینکه بخواهم او را 

 دوباره بو بکشم یا کار دیگری بکنم.

یلی ری فعالً هیچی به مامانت نگو، حداقل تا وقتی که ب:»د کنلئو کنار گوشم نجوا می

طفاً از شهر کارش رو تموم نکرده و من کمی اطالعات بیشتری داشته باشم. آه و ل

 «بعداً به کالنتری بیای و به چندتا سؤال جواب بدی. خوامبیرون نرو. می

د و بعد قبل از اینکه دهمید و تکان مختصری به سرش کشمیلئو خودش را کنار 

 .گذاردبوسه دیگری روی گونه مادرم می دد،عذر بخواهد و دوباره به حیاط پشتی برگر

رود ها پایین میکه از پلهچشم دوخته طور که گیج و منگ به باسن جد مادرم همان

راه است و به محض دهد تا نشان بدهد همه چیز روبهتکان میدست برای جمعیت  و



اون :»گوید ای میزدهبا حالت شگفت کند،ها صحبت میبا آن گردد واینکه بتواند برمی

 «چه مرد جوان خوبیه.

قدر اخم نکن، یه این:» گویددارد میبرمی وقتی باالخره نگاهش را از پشت لئو

ت رو امروز صبح قهوه خوای یه نفر رو بکشی.ی انگار میرسجوری به نظر می

تونیم ؟ میگری بِرهانبا خودمون ببریم رستوران  چطوره اماجو رو برداریم و خوردی؟

ری و کالنتر هادسون اینجا دارن چی کار اینکه بیلییه گفتگوی طوالنی در مورد 

فهمه تو تونی بهم بگی چرا من آخرین نفری هستم که میکنن داشته باشیم و میمی

 «ها عاشق اون بودی.تمام این سال

ن مکثی د، درست جلوی آکشمیو من را به سمت در جلویی گیرد دستم را می

 .کنداش به سمت جمعیت نگاه میی شانهاز رو کند ومی

آم پیشتون! پیتون اول از همه آرم و مینگران نباشین! ته و توی ماجرا رو در می»

 «!کشهش نیاز داره. این بچه اگه قهوه سر صبحش رو نخوره همه رو میبه قهوه

چرا این همه سال به خانه نیامده بودم. و این طور  دآیمییادم همین شکل ه ب دقیقاً

قهوه  ماگد که من حاضرم برای یک کنبلند به تمام خیابان اعالم می که مادرم با صدای

آدم بکشم، امیدوارم برایش مهم نباشد که به جای شیکاگو در زندان به دیدنم بیاید. 

مت مردانه خفگی با قس بارةها چیزی در مورد نظری که درداند که اگر آنفقط خدا می

 کنند.بفهمند چه اتفاقی برای جد افتاده چه کار میجد داده بودم و یا پای 



 پسر، مطمئناً دوباره بودن در خانه خیلی خوب است...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل دوازدهم

 

 بازجویی ضبط شده.

 2016ژوئیه  3

 بلدنابد، اداره پلیس کنتاکی.

 

ای دست از گریه کردن خوام چند دقیقهدونم سخته ولی میخانم، می:» معاون لوید

 «تا من بتونم چندتا سؤال از شما بپرسم. بردارید

 «!اون مرده! وای خدای من! جد جکسن مرده:»تریسا جفرسون 

 *صدای گریه، باال کشیدن بینی، فین کردن*

سون. با شهردار کشین متأسفم خانم جفربه خاطر فقدانی که می:» معاون لوید

 «جکسون صمیمی بودین؟



کرد و از البته که صمیمی بودیم! اون سمت خیابون زندگی می:»تریسا جفرسون 

التحصیل شد شهردارمون بود. عادت داشت همیشه وقتی من زمانی که از دانشگاه فارغ

گشت برام هام از صندوق پست بیرون بودم و اون از سر کار برمیبرای برداشتن نامه

 «ده؟هام رو بردارم کی برام دست تکون میرم نامهدست تکون بده. حاال دیگه وقتی می

تونم یه جعبه دستمال کاغذی دیگه براتون بیارم؟ اولی رو تقریباً می:» معاون لوید

هایی در مورد ای استراحت کنیم و بعدش با سؤالتموم کردین. شاید باید پنج دقیقه

 «شب قتل صحبت کنیم.

اون مرده! یکی اون رو »جفرسون :*گریه، باال کشیدن بینی، فین کردن.*  تریسا

 «کشته! وای خدای من! جد جکسون مرده!

رم براتون یکم آب دونین چیه، بیاین حاال یه استراحتی بکنیم. میمی:» معاون لوید

 «خواید شوهرتون رو صدا کنم؟بیارم. می

تونم باور کنم که اون نمی»بینی.*  تریسا جفرسون : *صدای فین کردن، باال کشیدن

 «واقعاً مرده. شما مطمئن هستین؟ یعنی دوباره بررسی کردین؟ شاید یه اشتباهی شده.

االن با دستیاری  ریست، و بیلیخانم، اون سه روزه که توی سردخانه:» معاون لوید

 «های کالبدشکافیه.ویل وسطیه نفر از پزشکی قانونی لوئیس



هفته پیش از یه چنگال استفاده کرد تا نون چسبیده به ری بیلی:»تریسا جفرسون 

توسترش رو جدا کنه و باعث شد برق بگیردش. تازه چند ماه پیش وقتی داشت برای 

فرستاد، به جاش فرم سرپرستی بچه پر کرده بود. مارج و روستی کالهون فرم طالق می

گه اگه د نفقه بچه پرداخت کنه چون روستی میدو ماه مجبور ش  مارج مادر استیوحاال

ری بفهمه همه چیز رو دوباره درست ه اون مادرشه پس تا وقتی که بیلیدادگاه گفته ک

خواید به قضاوتش در مورد اینکه کنه. واقعاً شما میپولی خرج نمی کنه، اون هیچ

 «شهردارمون مرده یا نه اعتماد کنین؟

 مرده. من جسد رو دیدم و حرفم رو باور کنین هیچ خانم، اون قطعاً:» معاون لوید

 «اشتباهی نشده.

اون مرده! وای خدای من! جد جکسون مرده! چرا خدایا :»ترسا جفرسون 

 «؟!چرااااااا

دونین چیه، یه نفر دیگه هست که باید باهاش مصاحبه کنم، بنابراین می:» معاون لوید

 «چطوره که فردا یه ساعتی باهاتون تماس بگیرم که دوباره بیاین؟

. من فقط احتماالً فکر خوبیه»ترسا جفرسون :*گریه، باال کشیدن بینی، فین کردن.* 

نیست بتونم  درست به هیچ چیز قدر ناراحتم که ممکن  به خاطر اتفاقی که افتاده این

 «ای فکر کنم.دیگه



کنم خانم جفرسون. حاال مراقب خودتون باشین و من فردا با درک می:» معاون لوید

 «گیرم.شما تماس می

دونم که قلبم شکسته. نمی»ترسا جفرسون :*گریه، باال کشیدن بینی، فین کردن* 

ای انجام ی کنم یا هر کار عادی دیگهتونم با این کنار بیام و طبیعی زندگوقت میهیچ

بدم. وای، قبل از اینکه فراموش کنم، حقیقت داره که پیتون لمبرت و کالنتر دارن 

کنن؟ و اگه اون کسیه که شهردار رو کشته که با در نظر گرفتن اون چیزهایی ازدواج می

اونا چه جور  ه،م بود به پسرم یاد داده بود مطمئنم این کار رو کردکه وقتی پرستار بچه

؟ درست نیست که من به شما بگم، نه درست ازدواجی توی زندان خواهند داشت

بلدناب هست که دو دستی های شایسته و مناسب ازدواج زیادی توی نیست. ولی زن

چسبن. خواهرم مجرده و همیشه یه به شانس خانم کالنتر لئو هادسون شدن می

و رو دیدین درسته؟ پنجاه و سه سالشه و کتابخانه لنظرهایی به کالنتر داره. شما کریسی

گیس کشه کالهکنه. اون به خاطر اینکه وقتی عصبیه موهاش رو میبلدناب رو اداره می

داشتنیه و خودش هم واقعاً با موهای قرمز و دوست گیسکنه ولی یه کالهسرش می

تون. چطوره من قاتل به انحراف کشنده بچه مثل پییه شیرین و دوست داشتنیه. نه 

 «لو رو اینجا بذارم تا بتونین به کالنتر بدینش؟شماره کریسی

 رسین.دونم... این طور نیست... خانم، یکم بهتر به نظر میمن نمی:» معاون لوید

 «ها رو ازتون بپرسم و همه چیز تموم بشه؟چطوره االن اون سؤال



ه! چرا، خدایا اون مرده! وای خدای من! جد جکسون مرد:»تریسا جفرسون 

 «؟!چراااااااااا

 

 

 

 فصل سیزدهم

کند احساس قدرت کنید، پر از انرژی و آماده برای  یتواند کاریک مرد خوب می

 .کندقهوه این کار را می فقط ست.این کار قهوهخوام... . نه عذرمیباشید فتح دنیا

 قهوه ماگ-

 

م و از پنجره اتکیه داده اشچهار زانو روی کاناپه نشسته و بازوهایم را روی پشتی

کند راه خروج از حیاط کنم که با بوکشیدن سعی میماشا میرا ت بوجانگلزخانه اماجو 

حواسم بهت هست موش کوچولوی حرومزاده. »استارال به حیاط اماجو را پیدا کند. 

 «پی کنی.جرأت نکن توی حیاط جلویی پی

د. کنمیه من نگاه مستقیم بد و وشمیریخت حیوان دورگه یک دفعه بلند سر بی

 م.دهمیام را نشانش صدای من را بشنود و من در جواب انگشت میانی تواندمی انگار



کند، اماجو به بعد از بلوای امروز، حاال که هیچ کسی دور و بر خانه را جستجو نمی

محض اینکه جنازه جد برده شد، به طبقه باال رفت تا چرتی بزند. آن لئوی بدترکیب 

های شیرین و دوست آمده و صورت اماجو را در دستانش گرفته و با کلی حرف

هایشان بروند هوا تاریک شود و همه به خانهکنند داشتنی به او گفته بود که صبر می

وحشت دانست اماجو بعد جسد جد را از اینجا خواهند برد. با توجه به اینکه او می

دلم ، ودشند جسد جد از حیاط پشتی بیرون برده میها ببیناز اینکه همسایهداشت 

دانست و میاین را  م عذاب وجدان بگیرم.گویاو را بدترکیب میبه  از اینکه خواهدمی

با اماجو که داشت لبخندزنان از او به خاطر  شکلی به وجود بیاید حل وپیش از اینکه م

 .ه بودکرد، خداحافظی کرداینکه تا این حد بافکر و خوب بود قدردانی می

چطور تمام روز  عصبانی نبودم، به خاطر اینکه و واقعاً هم اگر تا این حد از دستش

، دادندهر کاری که داشتند انجام می رفتم.راه عاشقش شدن می، تا نیمهمراقب اماجو بود

برای اینکه کرد، ، با صدای آرام و پر محبتی با او صحبت میدادبه اماجو اطالع می

به اغذیه  ه وا کردهایش را صدیکی از معاونمطمئن شود اماجو چیزی خورده بود، 

های فضول و پر سروصدا را دور همسایه. بخرد یمرغ کاملتا فرستاده بودش فروشی 

خورد، خودش جواب ه بود، هر وقت که توی خانه بود و تلفن زنگ میتنگه داش

توانست با او صحبت کند، نگاهش پیوسته و هر وقت آنقدر دور بود که نمی داد.می

به  کرد تا مطمئن شود حتی دو ثانیه همروی اماجو بود و در سکوت او را چک می

کالنتری از حیاط پشتی اماجو استفاده  ه بود. اوه و با گفتن اینکهش رها نشدحال خود



کرد تا یک مانور تمرینی پزشکی قانونی انجام بدهد هم به مادرم دروغ گفته بود و می

داوطلب برویم چون  هانگری بِررستوران توانستیم با او به ما نمیتوضیح داده بود که 

 ها کمک کنیم.به آن شده بودیم که اگر نیاز داشتند

شدم با خب، این یک جورایی کمکی به من هم بود. این طوری مجبور نمیخیلی

ها عاشق لئو توانست من را به خاطر اینکه سالمادرم سر میز صبحانه بنشینم و او نمی

امر تحریف کردن آن شایعاتی که به راه افتاده  کنم خیلی درداغ کند. فکر نمیبودم نقره

مردن شوهر اماجو در  بود، کارم خوب باشد. آن هم وقتی که هنوز زمان زیادی از

 شویین هم در پختن آن پای حاوی مایع توالتحیاط پشتی نگذشته بود و تازه خود م

اماجو اوه به هر حال وقتی اومدی اینجا جسد در حال فساد شوهر »دست داشتم. و 

خواد؟ من اگه جای تو بودم از پای پوسید. کی دسر میداشت توی حیاط پشتی می

تواند نمیها از آنجایی که مادرم متوجه شد به این زودی «کردم.بلوبری دوری می

بعد  کند و از آنجا رفت.نروم آقم می حرفی از من بیرون بکشد، گفت اگر فردا به خانه

 اکت و آرام شد.همه چیز دوباره ساز رفتنش 

، ئو کاری کوچک کرده بود که کمی برای من منفعت داشتحاال هر چی. فقط چون ل

به این معنی نبود که دست از بدترکیب گفتن به او در دلم بردارم. او عمالً تمام روز به 

 م...کرد من گناهکارفکر می تقریباً انگارمحلی کرده بود. من بی

 گناهکارم!داند من ! مییا خدایا خدا. 



کردم، و توی کمد پنهان می های پای پختنمان را تمیزکارییعنی وقتی داشتم کثیف

انداخت وقتی داشت نگاهی به جسد میکسی من را از پنجره دیده بود؟ یعنی 

جد دیده بود؟ وقتی جد به من حمله کرده  های پای بلوبری را در دور دهانماندهباقی

دانست قبل از اینکه تفنگش را بیرون کشیده و ه کسی میبود، او هم آنجا بود، ولی چ

. یعنی شنیده بود که ز من فاصله بگیرد چه مدت آنجا حضور داشتبه جد گفته بود ا

کنم؟ اگر نشنیده بود، قطعاً اش میکنم و با همان خفهبه جد گفته بودم آنجایش را می

دهد تا بتوانم به خشتکش شنیده بود که به او دستور داده بودم تفنگش را به من ب

شلیک کنم. کالنتر بلدناب شنیده بود که من یکی از شهروندانش را تهدید به مرگ 

جایی که من اقامت ، کسی که از قضای روزگار دقیقًا در حیاط پشتی همانمکرده بود

 بود که از شهر بیرون نروم ومرده بود. و در تمام طول روز تنها به من گفته  داشتم

 به کالنتری بروم و به چند سؤال پاسخ بدهم. خواستمی

 داند که من گناهکارم!وای خدایا. مطمئناً می

کشیدن و به گند کشیدن کل اتاق نشیمن اماجو قبل از اینکه بتوانم شروع به جیغ

و ماتحت پشمالوی بوجانگلز را آشکار  شودمیهای خیابان بیرون روشن چراغ کنم،

اش به من نگاه حیاط کناری چمباتمه زده و از روی شانهد که درست در وسط کنمی

 کند.می



پی کرم خاکی کوچولوی روانی، جداً داری پی:»م کنمیاز پشت شیشه تهدیدش 

کنی؟ مثل کنی از گوشه چشمت به من نگاه میکنی و وقتی داری این غلط رو میمی

و با دو انگشتم اول  «کودن. ،کنم توی اتاق خواب استارالتوپ فوتبال صاف شوتت می

 م.کنمیای خودم و بعد به او اشاره هبه چشم

شه لطفاً سعی کنی دست از کشتن سگ همسایه برداری؟ ای بود، میروز طوالنی»

 «تحمل کنم.که از تو شکایت داره، رو ز استارال تونم یه تماس تلفنی دیگه انمی

ه به چهارچوب در بین ببینم کمیاو را  گردد ومیبا شنیدن صدای لئو سرم بر

دیگر لباس کالنتری را به تن ندارد ولی  .جلویی و اتاق نشیمن تکیه داده استراهروی 

مادر مقدس عزیز همان شلوار جینی که در بیمارستان پوشیده بود را به تن دارد. همان 

د، انگار چندین و چند ساعت چسبهایش میحسابی به باسن و رانشلواری که 

. است که تا این حد جذاب، شیرین و... جذاب شده ناحیه را انجام دادهن های آورزش

پایین تا روی پهلوهایش  کند و شلوارشاش میهای جلوییهایش را در جیبدست

چسبد، خطوط شرت آبی تیره به تن دارد که به سینه و بازوهایش می. یک تیآیندمی

انگار همین حاال از  ،شرت مشخص استعضالتش کامالً از روی پارچه نخی تی

. ساعدهایش به اندازه صورتش برنزه هستند و برایم شرت خیس برگشتهمسابقه تی

آن مزرعه ذرت شیرین در حاشیه شهر را دارند و هم د که والدینش هنوز وشمیسؤال 

م چه جور ورزشی باعث شومیطور کنجکاو جا آفتاب گرفته است یا نه. همیناو همان



د تا این حد برجسته شوند و به منقبض شدنشان وقتی د عضالت ساعوشمی

 م.کند، نگاه میکشمیهایش بیرون هایش را از جیبدست

 «چطوری اومدی توی خونه؟»

تونم ساعدت رو بلیسم؟ اون وقت می:»نه اینکه بگویم  گویمم که این را میدمم گر

 «پرس سینه بزنیمن بدن با  دمبهت اجازه می

تا زمانی که کنارم  د وکنمیطول اتاق را طی ، داردمیچهارچوب براش را از لئو تکیه

. دهدجوابم را نمی گذاردمیمتر بینمان فاصله نو تنها چند سانتی نشیندروی کاناپه نمی

د و همراه آن رایحه ضعیفی وشاش ساطع میاز پوست داغ شده گرمای بیرون از خانه

بود، با خودش پخش  مغزم را از کار انداختهزبانم را بند آورده و  از عطرش که امروز

 د.کنمی

 «دی.بوی بیرون رو می:»م گویبا صدای آرامی می

و وای هی! ام تصمیم گرفته بود ضایعم کند، محشره، پس آن قسمت زبان بند آمده

 سالم  به تو حماقت من!

د ولی خدارا شکر، هیچ چیزی درباره نظر غیر پریک گوشه لبش کمی باال می

نیست که اگر ریزد نیاز به گفتن گوید. این طور که او اعصابم را به هم میام نمیارادی

تازگی یک مرد را به د. به هر حال افتچه اتفاقی می جواب مزخرفی به من بدهد

 .م. لئو احتماالً باید از من بترسداکشته



دنش اومدم تو. با چرخوندن دستگیره در و باز کر:»د دهیبه سؤال قبلی من جواب م

به تازگی توی حیاط پشتیش به قتل رسیده. شاید تو و اماجو باید خونه این صاحب 

 «.درها رو قفل کنین

جکاو دهد. و کناش را تحویلم میهنوز هم دارد آن پوزخند کوچک از خود راضی

ریزد داند که این کارش اعصابم را به هم میچون می کندم که دارد این کار را میشومی

ام و با خودش داند من جد را کشتهیا این یک شوخی بین خودمان است که او می

ها در واقع توی خانه اتفاق داره چون قتلهاهاها، گرفتی چی شد؟ خندهگوید؛ می

یدا کرده باشد چون بیشتری پهای بعد به این نتیجه رسیدم که لئو باید مدرک !دافتنمی

 مفهممی، باالخره تازه بعدرسد و کردند به نظر نمیشبیه کسانی که شوخی می اصالً

 گوید.میچه دارد 

اش جداً چرا باید اینقدر جذاب و خوشبو باشد؟ اینکه مغزم اینقدر کودن شده همه

 تقصیر اوست.

به طور قطع گفتی به قتل رسیده؟ پس -قتل رسیده؟ تو گبه-به:»م گویمیبا لکنت 

 «یه حمله قلبی نبوده؟

به و  گذاردمیهایش را روی زانوهایش آرنج ،دوشمیبه جلو خم  کشد،لئو آهی می

 .دوزدکه در هم گره خورده بودند چشم میدستانش 



آورد و اعتراف می، صدایش را پایین اندازدمینگاهی  هاخوابمنتهی به اتاق پلهراهبه 

تونم چیز زیادی بگم چون نیازه یه تحقیق و بررسی رسمی انجام بشه االن نمی:»د کنمی

 «ولی بله. جد جکسون مطمئناً کشته شده.

گوید را بشنود. نگران این است که اماجو حرفی که دارد میشوم میبالفاصله متوجه 

خوابیده. چند ساعت پیش از خواب بیهوش شد. نگران »:م هدمیبه او اطمینان خاطر 

کامالً مطمئنم با این روزی که اون گذرونده حتی اگه یه  کامیون به در جلویی  نباش

 «شه.بکوبه هم بیدار نمی

بدون اینکه  توانم. چون هنوز هم به دستانش چشم دوخته است میجنباندلئو سر می

کنم به هم ببافد، ه دارم او را لخت تصورم میضایع شوم یا او مزخرفی در مورد اینک

کنم ولی که خب، یعنی این کار را می. به نیمرخش زل بزنم دهخوامیدلم هرچقدر که 

شوم که همة ام متوجه میطور که آنجا نشستهخب اصالً نیاز نیست این را بداند. همان

ضی که او را عو ها برای او هم باید خیلی سخت باشد و به خاطر آن چند باریاین

 بودم ام برای او خواندهدر حمبعد از خوابیدن اماجو که  خوانده بودم و به خاطر آوازی

 .گیرمعذاب وجدان می

وزه و کمـــــــی شبیه این هام مــــــــیهـــــــای باد به زیر بالزمزمه

ن دونی خیلی عوضــــــی هستــــــی؟ تو همة اواصالً می»شه یــــــم

بهش مشـــــــــــت  خوادچیــــــــــزی هستی که دلــــــــم مــــی



داشتنی با یک ملودی درخشان بود ولی حاال که فکر ای دوستترانه «بزنـــــــــــم...

 دارم. شبرای خودم نگهاینکه برای او اجرایش کنم بهتر بود  کنم به جایمی

خیلی سریع  گذرانمرا از نظر میصورتش ام و که به او نزدیک نشسته آن طور

. موهای کوتاهش در باالی سرش به هم ریخته در صورتش خسته استکه چق بینممی

در  همین که .دکشکه با نگرانی و پریشانی بینشان دست میتصور کنم  متوانو من می

 کم نبود یک نفر کشته شدهتا پای جان از آن محافظت کند  شهری که او قسم خورده

 این دانم چیزی مثلتا آنجایی که من می ول هم شهردار از آب در آمده بود.که مقت

هایی که برای حل وقت توی بلدناب اتفاق نیفتاده بود. لئو عالوه بر تمام گرفتاریهیچ

 ران باشد و اینکه قاتل هم هنوزکه در موردش نگ پرونده قتل دارد، اماجو را هم دارد

 .چرخدجایی آزادانه برای خودش ول می

 .هدونی، درست کنارش نشستیا خودت که می

م، پاهایم را جلویم روی همدیگر نشینمیرویش م، روبهگیرمیرویم را از پنجره 

 «تو هم روز طول و درازی داشتی نه؟:»م پرسمیم و با مالیمت اندازمی

خودم نگه دارم و مؤدبانه رفتار کنم. تصمیم گرفتم دهانم را ببندم، تأسفم را برای 

ای زندانی که من را از تبدیل شدن به عجوزه توانایی این را دارد چی نباشد، این پسرهی

ند نجات بدهد. بزن بهادر ککاری میهای سیگار در حیاط زندان کتککه برای بسته

 .سرنوشت خوبی برای من نخواهد شد پس این واقعاًنیستم، سیگاری هم نیستم 



 «تونی فکرشو بکنی...اصالً نمی:»د نالمید و کنمیلئو باالخره سرش را بلند 

« خودت چی؟ تو چطوری؟:»د پرسمی با مالیمت و صدایی پر از صداقت و نگرانی

 ماند.مید و منتظر جوابم کنمیسرش را به یک سمت کج 

د را فراموش کشمن فشار اضطرابی که او مید و وشمیافسون شکسته  یک دفعه

که بخش منطقی  کند و یک چیزی در وجودش هستچون او من را روانی میکنم. می

 .شودتمام فکر و ذکرم تالفی کردن میناگهان و  کندم را تعطیل میفکر کردن مغز

وای، پس »:م گویچرخانم و میمیم، چشمانم را در کاسه شومیاز روی کاناپه بلند 

چطوره؟ تمام روز من رو نادیده گرفتی و حتی یه بار  مخوای بدونی من حالحاال می

، با همه اینا االن یه جوری از خودت نشون ندادی ایکوچکترین نگرانیبرای من هم 

کنی که انگار برات اهمیتی هم داره. اونم وقتی که بدترین و وحشتناکترین رفتار می

 « تقریباً به پایان رسیده. مروز زندگی

که کند تماشا میمن را و  هجا نشست، فقط همانگویدچیزی نمیحتی یک کلمه هم 

یا دوباره هوس لیسیدن  م عطر تنش را حس کنمم تا نتوانورسمت اتاق میبه آن دارم 

 .بازویش به دلم بیفتد

م، یه جنازه ندیده بود تا حاال به عمرم»:م گویزنم میوار قدم میطور که دیوانههمان

با  کسی کهجنازه شناختمش رو ندیده بودم، ال جنازه کسی که میتا حا ولی از اون بدتر

. ولی نگران نباش، من خوبم. کامالً خوبم! زندگیم، کارم و بهترین دوستم ازدواج کرده



شناختمشون و عاشقشون بودم رو ول کردم و با اولین پرواز بعد تمام چیزهایی که می

ودم دمار از ینم که از وقتی ترکش کرده باز دوازده سال به خونه برگشتم تا دوستم رو بب

 «. ولی اشکال نداره من خوبم!روزگارش در اومده

 م اگردانم. میاندازکنم حتی نگاهی هم به طرفش نمیم به او پرخاش میوقتی دار

به کنند بنابراین هایم شروع به کار مید و تخمدانوشمغزم خاموش می نگاهش کنم

 م.دهراه گفتنم ادامه میصدای بلند بد و بیوار راه رفتن و با دایره

تونم نمی»:ای طوالنی گفتم کنان و تندتند جملهبدون اینکه حتی نفسی بگیرم پرخاش

صمیمیم به یه  تونم غش کنم چون دوستتونم جیغ بکشم، حتی نمیگریه کنم، نمی

که من به آدم قوی نیاز داره، ولی هی، من حالم خوبه. و واقعاً این طور هم نیست 

خواد یه انتخابی داشته باشم و شاید هم خاطر اون عوضی گریه کنم ولی حداقل دلم می

یه نفر داشته باشم که چک کنه حالم خوبه یا نه. ولی نــــــــــــه، تو کل روز فقط 

شدی که همه خوبن و حتی یه کلمه هم کردی و مطمئن میبه یه طرف دیگه نگاه می

لعنتی به خاطر اینکه  وقتی اولین بار دیدمت نشناختمت و به من به من نگفتی چون 

خاطر اینکه از اسم کوکائین مایع استفاده کردم و هر غلطی کردم که باعث شده طوری 

به تازگی  رفتار کنم که انگار وجود خارجی ندارم، ازت عذرخواهی نکردم. و وای

 « !اولین جسدم رو دیدم



د، دست از افتمید و به سمت من راه شوجایش بلند میبینم لئو از باالخره وقتی می

هایش را هم د، مشتآیبزنند، فقط داشت به سمت من نمیم. گندش دارمیقدم زدن بر

د. وقتی درست پیش روی من پرفکش می فشارد و عضلهمیدر کنارش  محکم

م کنروم. به خاطر نگاه جدی توی چشمانش کمی وحشت میی عقب میدمق د،ایستمی

د و کشمیو بدنم را د پیچمید و یکی از بازوهایش را دور من وشمیولی او سریع خم 

 چسباند.میبه خودش 

ام و که سرم را بلند کردهدرحالی« کنی؟چی کار داری می:»م گویمیبا صدایی لرزان 

شود، من را روی نوک انگشتان تر میام و بازوی او به دور من محکمبه او چشم دوخته

ام به سینه باالتنه د وچسبانمن را به خودش می د و تا جایی که ممکنکنپایم بلند می

 چسبد.مثل سنگش می

چرخد و دست آزادش بینمان قرار میکه نگاهش آرام روی صورتم  هنگامی

م و وقتی نوک دهگوید. آب دهانم را محکم قورت میگیرد، هیچ چیزی نمیمی

که جد آن شب خیلی محکم  های سرخ گلویملکهانگشتانش به نرمی یک پر روی 

 م.کنشود، بازدم لرزانی رها میام کند، کشیده میخواست خفهو می فشار داده بود

ای اون هدونی وقتی دیدم دستاصالً می:» گویدلئو با صدای آرام ولی خشنی می

عوضی بهت خورده چقدر سخت بود به خودم یادآوری کنم که من یه مأمورم و 



با تفنگم شلیک نکردم و هیچ شلیک کنم؟ هیچ وقت حین انجام وظیفه  تونم بهشینم

 «خواست این کار رو بکنم.وقت هم به اندازه دیشب دلم نمی

توانم حتی حرکت کنم. اصالً توانم حرف بزنم، توانایی فکر کردن ندارم و نمینمی

این است که هیچ چیزی در دنیا دانم افتد. تنها چیزی که میدانم چه اتفاقی دارد مینمی

و تمام فشارد طور به خود میکه من را ایننیست تر از این لئو هادسونی جذاب

 .کندهایی که نیاز دارم از زبانش بشنوم را تند تند پشت هم ردیف میحرف

طور که هنوز به گردنم چشم دوخته و نوک انگشتانش را روی پوست هنوز همان

وضی داره چه بالهایی دونستم اون عبا اینکه می:»کند می کشد، اعترافحساسش می

اومد چون اماجو از هیچ کاری از دستم برنمی ها عقب نشستم.ره سالآسر اماجو می

مصرف بودن داشتم ها احساس بیکرد. همه این سالقبول کردن این حقیقت امتناع می

زنه اینکه اون داره به تو آسیب میهای اون ایوان و دیدن ولی اصالً با باال اومدن از پله

 «قابل مقایسه نیست.

د و کشمیو آرام آن را تا روی فکم باال  گذاردمیکف دستش را آرام روی گلویم 

 .داردد، صورتم را توی دستش نگه میکشام میکه شستش را روی گونهدرحالی

بودی که  ترین کسیمتأسفم که امروز ازت نپرسیدم خوبی یا نه. تو همیشه قوی»

 «کسی ازت مراقبت کنه.کردم که نیاز نداری هیچمن اشتباه می توی کل عمرم شناختم و



آورم، برای اینکه مطمئن شوم کلماتم با جیغ خیلی باالخره حرف زدن را به یاد می

گذارند، پیش از باز کردن ش نمیشوند و اضطرابم را به نمایبلندی از دهانم خارج نمی

 م.دهبزاغم را قورت میدهانم چند باری 

کند، در چشمانش دارد و به صورتم نگاه مینگاهش را از گلویم برمی وقتی سرانجام

تونستم می یکردپس امروز از من دوری کردی چون فکر می:»پرسم کنم و مینگاه می

 «از خودم مراقبت کنم؟

نه، فقط به خاطر این نبود. بیشتر به خاطر این بود که دوازده سال واقعاً زمان خیلی »

 «.بارها تکرار شدن یه رویا توی سر آدمهزیادی برای بارها و 

کند. و به من نزدیک می شوند و او صورتش را کامالًریز می سردرگمی چشمانم با

هایم قرار کمی از لب هایش درست با فاصلهشود که لبفقط وقتی متوقف می

 خوردند ولی نه کامالً.گیرند، تقریباً به هم میمی

امروز :» گویدخورد، با صدای آرامی میم سُر میهایهایش روی لبکه نفسحینی 

باهات حرف نزدم و بهت نزدیک نشدم چون لباس فرمم رو پوشیده و سرِ انجام وظیفه 

ز فروپاشیدنت ببینم یا به اندازه کافی بهت ای ادونستم اگه کوچکترین نشانهبودم و می

تونستم جلوی خودم رو بگیرم تا کاری نزدیک بشم که لمست کنم، به هیچ وجه نمی

 « رو انجام بدم که دوازده سال کوفتی رویاش رو به هم بافتم.



خواهم بعد از اینکه دانم ولی میکنم جواب را میفکر می« و اون چیه؟:» کنمنجوا می

، آن را ه بود یک روز کامل احساس یک پتیاره عوضی حسود را داشته باشمباعث شد

توانم از حال حاضر فقط می طور به خاطر اینکه دروم. و همیناز زبان خودش بشن

که هر حرف یا کار احمقانه حدود پنج درصد ظرفیت مغزم استفاده کنم، پیش از این

 المی نیاز دارم.دیگری جلوی این مرد از من سر بزند، به تأیید ک

کنم این  باید به خودم یادآوری جواب بدهد برای چند لحظه گذرا قبل از اینکه 

 ترین شخصعرضهترین و بیه خرخوان. همان لئو هادسونی کهمان لئو هادسون است

همیشه خیس عرق بود و خرخرکنان به  بلدناب بود. کالً چهل کیلو وزن داشت، تاریخ

دانی، از آن داران آینده امریکا بود. میخندید و یکی از مزرعههای خودش میجوک

د و سر میز نهار در مورد نگردهایی که با شلوارک آبی و پلیور قرمز همه جا میبچه

سون با فکر اینکه در بین بازوهای لئو هادزند. نحوه تلقیح کردن یک گاو حرف می

 ای عصبیخندهکنم من را ببوسد، حس می که  شودو احتماالً دارد آماده میام ایستاده

خیلی . چیزی در مورد کل این وضعیتی که در آن هستیم حس آیددارد از گلویم باال می

دادنم حاال اصالً زمان مناسبی برای خندیدن نیست، ولی و می دهدمضحکی به من می

 ام را بگیرم یا نه.وانم جلوی خندهتدانم میحقیقتش نمی

انقدر ببوسمت تا هر مردی رو که تا حاال اینکه :»د دهلئو زیر لب به سؤالم پاسخ می

و با کج « ت کنم.هر مردی که بعد از من میاد داغون تو رو بوسیده فراموش کنی و برای



یان م، میل به خندیدنم را پاهایهایش به روی لبکردن سر و محکم کوبیدن لب

 .دهدمی
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 بلدناب، اداره پلیس کنتاکی

 

 «خب، اوضاعتون چطوره؟:»وید معاون ل

 «اوم، فکر کنم خوبم.:»اجو جکسون ام

 «خوبه، خوبه. خیلی خوبه.:»لوید  معاون

 «اوه و شما؟ اوضاع شما چطوره؟:» اماجو جکسون



حافظت و این جور کارها دونین، مثل همیشه. از بلدناب ممیاوه، :»معاون لوید 

 «کنیم.می

 *سه دقیقه سکوت*

خواین از من لی چیزی میکردم چندتا سؤاشما... یعنی، فکر می:»اماجو جکسون 

 «بپرسین.

. باید چندتا سؤال ازتون وای، هاها بله! بله، چندتا سؤال. درسته:»معاون لوید 

 «بپرسم.

چند کاغذ، بدوبیراهی با صدای خفه، صدای کشیده شده صندلی خش صدای خش*

 های خفه بیشتر*به روی زمین، بدوبیراه

 «واین کمک کنم اونا رو جمع کنین؟خمی:»اماجو جکسون 

 «یست. فقط یه لحظه بهم وقت بدین.نخیر! مشکلی ن:»معاون کالنتر 

 های خفه*خش کاغذها، بدوبیراه*صدای خش

 «ها... بذار ببینم...خب، کجا بودیم؟ سؤالخیلی:»معاون لوید 

 خفه* خش کاغذ، بدوبیراه*صدای خش



یزی تونم برم یه چبه چند دقیقه زمان نیاز دارین؟ اگه بخواین می:»اماجو جکسون 

 «برای خوردن بگیرم و برگردم.

رسونه ولی مشکلی نیست. من خوبم. نه، نه، محبت شما رو می:»معاون لوید 

که قصد  شناسینکسی رو میه! بیاین با یه سؤال راحت شروع کنیم. هیچچیز خوبهمه

 «کشتن شوهرتون رو داشته باشه؟

های تونم برای سؤالنمی اگه این آسونه این سؤال آسونتونه؟:»اماجو جکسون 

 «سختتون صبر کنم...

ه، دونی چیببخشید! گندش بزنن! یعنی نه، گندش نزنن. لعنتی. اَه! می:»معاون لوید 

 «خیلی خوب شروع نکردیم.شاید باید یه استراحتی بکنیم. 

 «گیرین؟رسه. پس، بعداً باهام تماس میاوم، باشه، خوب به نظر می:»اماجو جکسون 

 «خواین بهتون زنگ بزنم؟تماس بگیرم؟ یعنی، تلفنی؟ می:»معاون لوید 

. یعنی ها آمادگی دارینکه بهم بگین کی برای پرسیدن سؤال:»اماجو جکسون 

آماده باهام تماس بگیرین و زمانی که  کنیمدونین چون داریم این جلسه رو قطع میمی

 «هستین رو بهم اطالع بدین.



هایی که باید بپرسم و... اوه، هاها، آره! در مورد این مصاحبه و سوال:»معاون لوید 

مورد... مصاحبه باهاتون تماس بگیرم. آره، البته، مشکلی نیست. پس، فقط در این 

 «گیرم.باهاتون تماس می

 «کنم.باشه. خب، به زودی با شما صحبت می:»اماجو جکسون 

ر مورد مصاحبه صحبت گیرم که دوقتی باهاتون تماس میبله، تلفنی. :»معاون لوید 

 «کنیم. عالیه.

 *صدای کشیده شدن صندلی، باز و بسته شدن در*

 «اَه، اَه، اَه، اَه، اَه!:»معاون لوید 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل پانزدهم

 توانی بخوابی.وقتی مردی میفقط قهوه: 

 لیوان قهوه-

 

 بوسد.لئو هادسون دارد من را می

 د!سبولئو هادسون دارد من را میم؛ کنمیتکرار 



فشار درستی با هایش بلد است. لبرا خیلی خوب مادر مقدس این مرد بوسیدن یا 

خورد و روی پشت گردنم میام سر ، دستش از روی گونهنشیندهایم میروی لب

 ...گیردنشیند و مشتی از موهایم را میمی

چرخاند و بوسه را می و او سرش را به سمت دیگر گیردای در گلویم شکل میناله

خواهم که در آغوشش باال بپرم و کند که هیچ چیزی بیشتر از این نمییچنان عمیق م

ام و اش باال زده. همان موقع هم بلوزش را تا روی سینهقفل کنم یم را دور کمرشپاها

 کنم.اگر این بوسه کمی بیشتر طول بکشد آن لباس کوفتی را از تنش پاره می

چسباند و دستش را نشیند و من را محکم به خودش میلئو روی پشتم می دست

 د.کشال میکه متوجه شوم من را محکم باگذارد و پیش از اینروی باسنم می

 .ت لئو هادسون روی باسن من استدس

 عضالت برجسته بدنش را احساس کنم.  نماتومی

کر کند که این و به جای اینکه به این ف به برعکس کار کردن کندمغزم شروع می

صدای  م به شنیدنکنم، شروع میای است که در کل عمرم تجربه کردهبهترین بوسه

د دهلوغش که برایم توضیح میجیغوی دوران بصدای جیغو  خرخرمانند نوجوانانه

توانم که بپیش از اینم است. قضیه فیثاغورث چطور در کیسه بیضه بزها هم حاک

 .افتدجلویش را بگیرم اتفاق می



 م.خندمی

 درست توی دهان لئو.

اندزد، بین ش را با حالت پر سؤالی قوس مید و ابروهایکشوقتی سرش را عقب می

 «ببخشید، ببخشید!:»م کنیم عذرخواهی میهرهرها

م ، ولی تا حاال هیچ زنی وقتی داریا همچین چیزی نیست خودستایی قصدم»

 ند.دهقدرتمندش فشار اندکی به باسنم میدستان « مش نخندیده.بوسمی

کنم و آن را روی میهایم را از بلوزش آزاد یکی از چنگم، خنددوباره هرهر می

 م.گذاردهانم می

و وقتی صدای « دالی ره بالنم دشد میلنی.:»م گویای میاز پشت دستم با صدای خفه

 د.افتمیهایم از خنده به لرزه م شانهشنومیخودم را 

آورد و دستم را از میو آن را بینمان باال  داردمیبرلئو دستش را از روی موهایم 

 .داردمیروی دهانم بر

هنوز هم با گیجی و احتماالً کمی « گلیسی بگو.یه بار دیگه حرفت رو به زبان ان»

، به طور که انتظار داشت پیش نرفتهاش واقعاً آن رویای دوازده سالهپشیمانی از اینکه 

 د.کنصورتم نگاه می



م خنده دیگری کنوقتی سعی می« زنی.گفتم، داری به باسنم دست می:»م کنتکرار می

 .شوددهانم خارج میدای خفه و عجیبی از را کنترل کنم، ص

 «، باسن خوشگلی داری. مشکلی هست؟بله»

زنم و تالش ولی هنوز هم مثل یک ابله لبخند میم دهسرم را به طرفین تکان می

که انگار در میان  زنم. حاال دیگر چنان گرمم شدهنم با صدای بلند زیر خنده کنمی

رنامه های باز قسمت م که انگار در یکیچنان گیج م.اتش گرفته ایستادهجنگلی آ

یک نفر از پشت سرم بیرون  تلوزیونی دوربین کاندید هستم و هر لحظه ممکن است

عرضه بوسیدن لئو هادسون چه حسی داره؟ همون پسر خرخون بی»د بپرد و فریاد بکش

 «؟!چه حسی داره شه گاوها رو معاینه کرددونست چطوری میتوی دبیرستان که می

م و سعی دهقط به تکان دادن سرم ادامه میم و فدهجواب نمیوقتی به سؤال لئو 

ند شومیطبعی را تا ابد از ذهنم دور کنم، ناگهان چشمان لئو ریز م آن حس شوخکنمی

 م.روعقب میمن هم هماهنگ با او عقب ود آیمیو جلو 

دهد و وقتی پشتم به با همان نگاه پر از جدیتش به چشم دوختن به من ادامه می

دار شود، هر چیزی که همین دو ثانیه پیش به نظرم خندهیوار پشت سرم کوبیده مید

کند تا هایش استفاده میکند و از رانم میکنم. لئو زانوهایش را خرا فراموش می بود

ماند به جز حلقه کردن دستانم ای برایم نمیباال بکشد که چارهمن را آنقدر روی دیوار 



و روی  رودایین می. دستش از روی شلوارکم پکم گرفتنشو محهایش به دور شانه

 کند.د و به دور کمر خودش حلقه میکشمیها را باال و آن نشیندمیهایم پشت ران

 «خواد بخندی؟هنوزم دلت می:»پرسد داری میبا صدای آرام و خش

 خندد؟خنده؟ خنده اصالً چی هست؟ کی دارد می

دهم، من را باید حرف بزنم و وقتی جوابش را نمیتوانم به یاد بیاورم چطور نمی

 چسباند.دارد و خودش را بیشتر به من میمحکم نگه می

هایش را به کند و لبسرش را کج می« حاال چی؟:»پرسد تری میبا صدای آرام

 چسباند.پوست زیر گوشم و روی گردنم می

های دنیا را به من پولهایش را بفهمم، حتی اگر تمام حتی اگر بتوانم معنای حرف

د او به وشکنم تا جوابش را بدهم. سکوتم فقط باعث میبدهند هم دهانم را باز نمی

 که دست از این کارش بکشد.کارش ادامه بدهد و اصالً امکان ندارد حاال کاری کنم 

 و از آنجا تا روی دهانم گردن تا روی خط فکمهایی پشت هم از با بوسه شیهالب

 .انگیز باشندهای شگفتم آن لبخواهجایی که میهمانیعنی دقیقاً  شود.کشیده می

گم که االن فقط برای اینکه یه هشداری بهت داده باشم بهت می»:گوید با جدیت می

بوسمت بهش دست دوست دارم وقتی میباره دستم رو روی باسنت بذارم. خوام دومی

ت رو هم لمس کنم طور حتی ممکنه باالتنهبزنم چون حس خیلی خوبی داره همین



ام دارن. قبل از این کارها، هیچ نظری یا حاال حس خیلی خوبی روی سینهچون همین

 «ای داری که بخوای ابراز کنی؟خنده

 م.هدمیوار تکان دیوانهسرم را 

 «پس خودتو آماده کن.عالیه. »

دهد از روی لذتم را قورت می هنال شوند ومیهای من کوبیده دهان لئو دوباره به لب

 چسباند. میو خودش را محکم به من  گیردو همزمان باسنم را می

 ،مرواز آن باال میدارم که من  شوم انگار او درختی استچنان در آن لحظه گم می

 .مشنومیها را نم که صدای جیرجیر پلهچسبمیچنان به او 

 «!!!وای خدا، وای، خداوای خدا، :»د کشمیاماجو متعجب فریاد 

د و باال کشمیلئو انگار که با تفنگی هدفش گرفته باشند یک دفعه دستانش را از من 

 .افتمخورم و با باسن روی زمین میمیو من به سرعت روی دیوار سُر  داردمینگه 

م و باسن دردناکم شومیتقالکنان روی پاهایم بلند « هــــــــــــی!:»م کنغرغر می

 م.دهورده بود، مالش میه محکم به زمین خرا ک

خوام! وای عذرمی:»گوید طور که چشمانش را گرفته است، تند و تند میهمان اماجو

وای دونستم جد اینجاست و دونستم هنوز بیداری و نمیخوام! نمیخدایا عذر می

 «خدایا ببخشید! وای خدای من!



ات رو بگیری، نمایش دیگه تموم هحاال نیاز نیست چشم:»گویم با لحن خشکی می

روم. دقیقاً همان ه زمین انداخته بود، میای به لئو که من را با باسن بغرهچشم« شده.

توانم باور کنم را به زمین کوبیده بود و نمی باسنی که گفته بود واقعاً دوستش داشت 

 برسد.قسمت آسیبی به آن  ه بوددادکه اجازه 

هایش می ای روی لبلبخند احمقانه« .ببخشید:»گوید میهایش به من با حرکت لب

بخشید می»اندازد. هایش را باال مینشیند و پیش از اینکه به سمت اما جو برگردد شانه

 «اماجو. ما بیدارت کردیم؟

واری به قرار دارند حرکت دایره که هنوز هم یکی از دستانش روی چشمانشدرحالی

نخیر، نه، ابداً. فقط بلند شدم که یه نوشیدنی بردارم. »: دهدسمت ما به دست آزادش می

« کردین رو ادامه بدین.به من توجه نکنین، راحت باشین و هر کاری که... داشتین می

من خوبم، خوبم، حالم »رود توی دیوار پشت سرش. گردد و مستقیم میبعد برمی

 «خوبه!

گیرم و او را به هایش را میشانه دوم.آید و من به سمت اماجو میلئو از پشتم در می

کنم و دستش را از روی چشمانش می گردانم، دستم را درازت خودم برمیسم

 دارم.برمی

 «گم، کارمون اینجا تموم شده.جدی می»دهم. به او اطالع می

 «ی به تموم شدن نزدیک هم نشدیما.حت:»گوید لئو از پشت سرم می



به  .رومدیگری به جد می غرهام چشموی شانهزند زیر خنده و من از راماجو می

 حاضر کمی از دستش عصبانی هستم.خاطر باسن کبود و دردناکم درحال

تا در را باز کنم،  دهمو وقتی تکانی به خودم می خوردتقه آرامی به در جلویی می

کسی پرسید چه رود و می، به سمت در میکندگیرد  و متوقفم میلئو دستش را باال می

 پشت در است.

بادی هستم، ماشینت رو جلوی در دیدم. چند دقیقه وقت :»شنویم از پشت در می

 «داری؟

بادی پایش  .کند بیاید داخلو به بادی اشاره می رودکند و عقب میلئو در را باز می

بیند که پشت سر من کند و اماجو را میسرش را بلند می کند تا داخل بیاید،را بلند می

دستپاچه روی ایوان عقب و گرداند فوراً پایش را سرجایش برمی تاده است،ایس

 کشد.می

مونم. دونی چیه، من همین بیرون منتظر میمی:»کشد بادی از روی ایوان فریاد می

خوام مزاحم بشم یا وقتتون رو بگیرم. امشب حالتون چطوره خانم مشکلی نیست. نمی

 «جکسون؟

 «وم، خوبم. اوه و حال شما چطوره؟ا:»زند میاماجو در جواب فریاد 

 «همه چیز خوبه.خوبم! خیلی خوبم. :»گوید بادی در جواب با صدای بلند می



کشد و دهد، آهی میلئو که هنوز در را باز نگه داشته، سرش را با عصبانیت تکان می

ن بیرون خوای از اوگی یا فقط میخوای بهم بگی رو میبادی، چیزی که می:»پرسد می

 «بزنی که کل محله صدات رو بشنون؟ همچین داد

اوم، خب، در مورد کالبدشکافی شهردار :»گوید بادی با صدای آرامتری به لئو می

و در تالش برای اینکه کس دیگری صدایش را نشنود بخش آخر حرفش را « جکسونه.

از اینکه حمله قلبی  آورم که اماجو خبریکند. و من یک دفعه به یاد میزمزمه میآرام 

 ندارد. نبوده

« ین؟کنکالبدشکافی؟ کسی رو که حمله قلبی کرده کالبدشکافی می»:پرسد اماجو می

 که بادی گفته بود را درست و به همان وضوح من شنیده بود. هایتمام حرف

رسد که اماجو فقط دارد چیزی خبر ندارد این طور به نظر میبرای کسی که از هیچ

توانم لرزی که از وحشت به صدایش افتاده را بشنوم و پرسد ولی من، میسؤال می

اش به سرعت به چشمان من دوخته زدهشده و نگاه وحشتدرشت شببینم که چشمان

 کند.ها را پنهان میکند، آنگردد و رو به ما میشوند. ولی به محض اینکه لئو برمیمی

کنم و حرفش را قطع می ولی من فوراً  «-اماجو:»کند لئو با صدای آرامی شروع می

کشم و صورتش هایش را در آغوش میگردم و سریع شانهدوباره به سمت اماجو برمی

 کنم.را با سرم از نگاه دو پسر پنهان می



و با « .قتل رسیدهاماجو انگار این یه حمله قلبی نبود. اون به :»دهم به او اطالع می

کنم. گفتن کلمه قتل می ام تأکیدکلمه نروی آخری دانماینکه اصالً دلیلش را نمی

ندارد،  ت دیگر نیازی به اضافه کردن تأکیدخودش به اندازه کافی پریشان کننده هس

جا و پیش روی دو افسر قانون کسی که او را کشته بود، درست همینمخصوص وقتی 

 ریخته بودم.ها روی هم ایستاده است. البته خود من هم کنار دیوار با یکی از آن

لب پایینش همراه « چی؟! اون کشته شده! وای خدای من نه!:»د کشاماجو جیغ می

 .افتندعمرم دیده بودم، به لرزه می با بدترین گریه تصنعی که در

 دهم و با صدای تصنعیِ مالش می م، پشتش راکشمی بالفاصله او را در آغوش

صدایی که به اندازه کافی بلند است تا م آرامش کنم و با کنمیعی س ایدهندهآرامش

متأسفم و همه چیز درست خواهد شد. بلندتر مویه  گویمپسرها بشنوند، به او می

کند او را به عقب می، وقتی شروع به لرزیدن گذاردام میکند و سرش را روی شانهمی

 م.دهو جلو تکان می

د غمناکی بزنم، در لبخنو ام به لئپیش از اینکه سرم را برگردانم و از روی شانه

 «دیوونه! کنی! یه خورده فیتیله رو بکش پایینداری تابلو می:»کنم گوشش زمزمه می

به با ناراحتی به  ،شودرو میها مثل هر مرد خوبی که با یک زن گریان و غمگین روبهآن

 کنند.ما نگاه می



همون موقع که فهمیدیم خیلی متأسفم اماجو. امروز :»دهد لئو با مهربانی توضیح می

باید اول یه سری  تونستم چیزی بگم، ولی پیش از اینکه میخواستم بهت بگممی

 «شد.های اولیه انجام میآزمایش

اش به من نگاه کند و با چشمان درشت شدهام بلند میاماجو سرش را از روی شانه

 کند.می

اونا هیچی در مورد پای مشکلی نیست. آروم باش. :»کنم از گوشه دهانم زمزمه می

و اماجو برای اینکه صدایم را « حاال بازداشتمون کرده بودن.دونن وگرنه همیننمی

 کند.هق بلند میی کند چند هقفمخ

لئو که کنار  آید و پهلویمی ارد،گیرد که قدم در خانه بگذبادی باالخره تصمیم می

 دهد.ایستد و سرش را تکان میدر باز ایستاده، می

کشد. گیرد و پیش از اینکه سؤال کند، چند باری هوا را بو میاش را باال مینهچا

 «کنم؟ پای بلوبری پختین؟منم متأسفم خانم. این بوی بلوبریه که حس می»

 ای؟ اینجا اصالً پای بلوبری نداریم. اصالً چی؟ چه پای بلوبری:»گویم با پریشانی می

ایستم و شانه اماجو میبهگردم و شانهبرمی «پزن.دونیم چطوری پای بلوبری مینمی

خدایا لطفاً دهم. ای به او میاندازم و فشار هشدار دهندهاش میبازویم را دور شانه

 کمکمان کن!



نخیر، پای اینجا پخته :»ند کاندازد و اضافه میاماجو صورتش را از تهوع چین می

 «زنه باال میارم.مینشده. من پای بلوبری دوست ندارم. بوش حالمو بهم 

کلیسا پای بلوبری  هر سال برای خیریة:»گوید لئو با حالت گیجی روی صورتش می

باید پای فروشی گن زنن و همیشه میهای تو حرف میپزی. کل شهر در مورد پایمی

 «خودت رو باز کنی.

ت و سرم به تندی به سم «واقعاً؟واقعاً؟ :»پرسم با لبخند تصنعی گل و گشادی می

 شوم.گردد و به او خیره میبرمی اماجو

دونین، خب آخه ببینین شوهرم چطوری کشته وای، آره. انگار فراموش کردم. می»

کند دوباره شروع به زاری می« !تونم باور کنم که اون مردهوای خدای من، نمی شده؟

 کند.گردد و صورتش را در یک سمت گردنم پنهان میو به سمت من برمی

کند، آرام ه اماجو مثل یک خوک رو به موت شروع به نالیدن روی گردنم میحینی ک

 زنم.دهم و دوباره لبخند غمگینی به پسرها میپشتش را مالش می

کنم بهتره اماجو رو به تختش روز طول و درازی بوده. فکر می:»گویم ها میبه آن

 «برگردونیم.

دد و با بیشترین سرعتی که گردهد، برمیبادی تکانی از همدردی به سرش می

همین حاال پیش  رود، به وضوح به خاطر اتفاقی کهتواند از در جلویی بیرون میمی



ها و . صدای نالهاستد، گیج شده نکای که حاال اماجو میو گریه چشمانش افتاده

توانم صدای خورم میشوند که قسم میآنقدر بلندتر و بلندتر می اماجو هایگریه

 .دهندکه جوابش را میبشنوم های خیابان را سگ

ای کنار در کند. چند لحظهدر کمال تأسف، لئو به همان سرعت بادی حرکت نمی

توانم گردد. نمیرود و برمیایستاد و نگاهش بین من و اماجو که در آغوشم است میمی

که انگار  ستهایییم نگاه کامالً گیجی در چشمانش نقش بسته است یا از آن نگاهبگو

زندانی خواد م دومی باشد. واقعاً دلم نمیولی امیدوار خبر استبیاز دنیا گوید می

بشوم و با وجود اینکه باسنم هنوز هم به خاطر اینکه من را ناغافل روی زمین انداخته 

که افتاد دوباره تکرار شود،  خواهد اتفاقی که امشبدلم میهم  کند ولی بازبود درد می

وجه های زندان و یا در طول زمان مالقات به هیچمیلهقطعاً چنین اتفاقی در پشت 

 ، خیلی ممنونم.افتدنمی

فردا :»گوید کند و میانگشتش را مثل یک مرد غارنشین به سمت من بلند می

نگاه دیگری به من و « جا نرو.کنیم همینه. هیچمیکنیم. اولین کاری که فردا صحبت می

 رود.گردد و از در بیرون میدهد و برمیاندازد، سرش را با یک آه تکان میاماجو می

های لئو را که از به محض اینکه صدای کلیک بسته شدن در و بعد صدای قدم

کشم و رون می، اماجو را از آغوشم بیرسدرود به گوشم میهای ایوان پایین میپله

 کنم.هایم را در هوا بلند میدست



من پای بلوبری دوست ندارم. »کنم: تقلید می صدایشتوانم به بهترین شکلی که می

 «زنه باال میارم!بوش حالمو بهم می

 «کنی فهمیدن؟خوام! وحشت کرده بودم! فکر میعذر می»

پزی ه کلیسا مییهایی که هر سال برای خیرکه تو حالت از پای:»جیغ کشیدم 

 «آره، مطمئنم گرفتن چی گفتی!خوره؟! حالت بهم می

کردن، دونستن فوراً دستگیرمون میمی کلی نیست، مطمئنم مشکلی نیست. اگهمش»

اون چیزی که من وقتی اومدم طبقه پایین دیدم، لئو اصالً آماده نبود با نی، مگه نه؟ یع

 «یا نکنه بود؟:»گوید اندازد و میمیابروهایش را باال « که به تو دستبند بزنه.

ای به که خودم هم دوست دارم جواب این سؤالش را بدانم ضربهحتی با این

 م.زنبازویش می

آورد؟ اگر هایش را با خودش میبندپوشد دستهایی که لباس فرم نمییعنی وقت

ت بسته شده بند به باالی تخهایم با دستاماجو مزاحم ما نشده بود، یعنی حاال دست

 کشیدم؟بودند و اسم لئو را جیغ می

کاری برای انجام  خب، فقط یه»گوید: دهد و میاماجو سرش را با رضایت تکان می

کردین، دادن هست. باید به همون کاری که من وقتی جفت پا اومدم توی حالتون می



تو گرمه، اصالً امکان نداره لئو وقتی سرش با چپوندن زبونش توی حلق  ادامه بدی.

 «سعی کنه دستگیرت کنه.

که از زندان خوای برای اینو خودت چی؟ تو هم می:»پرسم با لحن شیرینی می

 «ی زبونت رو تو حلق بادی بچپونی؟نجات پیدا کن

خواد من رو گی انگار اون میگی؟! بادی لوید؟ همچین میچی؟! چی داری می»

 شوند.خ میهایش از خجالت سرکند و گونهاخم می« ببوسه.

ای که کنم و کیسه زبالهروم، در کمد را باز میخندم و به سمت کمد هال میمی

 دارم.امروز صبح پر کرده بودم را برمی

پرسد آید و می، اماجو به دنبالم میرومه من دارم با آن در خانه راه میحینی ک

 «کنی؟داری چی کار می:»

رم و مدارک رو توی حیاط پشتی ت بیرون میدزدکی از اتاق رختشورخانه»

ر مورد معاون لوید و شینیم و مفصل دکسی نبیندشون. و بعد میسوزونم تا هیچمی

 «کنیم.هایی داری صحبت میکه تو دقیقاً از کی بهش یه حساین

شبیه مادرت :» کندکنم، اماجو غرغر میوشن میوقتی چراغ اتاق رختشورخانه را ر

 «زنی.حرف می

 «بیا منو بخور.:»م دهم را به او نشان میانگشت وسط
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 بلدناب، اداره پلیس کنتاکی

 

 «دینت توی این مصاحبه باشن کیدن؟خوای والمطمئنی که نمی»معاون لوید: 

جکسون کشته شد صحبت خواین در مورد شبی که شهردار می:»کیدن جفرسون 

 «درسته؟کنین 

 «بله.:»معاون لوید 

کنن من تمام شب رو توی اتاقم پس قطعاً نه. پدر و مادرم فکر می:»کیدن جفرسون 

های دریاچه بلدناب بودم، ولی در واقع من با چندتا از دوستام توی یه مهمونی نزدیکی

اگه بفهمن دروغ گفتم  چون گید من اینجا چی گفتم، درسته؟بودم. شما که بهشون نمی

 «شم.نشین میتا آخر عمرم خونه

ست. فقط اینکه اگر این نه. هرچیزی که االن بگین کامالً محرمانه»معاون لوید: 

 «شین.اظهارات به دادگاه کشیده بشه باید به عنوان شاهد احضار می

وای مرد. اگه من برعلیه پیتون شهادت بدم و اونا بفهمن من اون »کیدن جفرسون: 

ه که من بیام توی دادگاه بایستم و شهادت بدم که شنم. واقعاً الزمکشب کجا بودم، می

کرد خیلی منظورم اینِ که اون وقتی از من مراقبت میپیتون شهردار جکسون رو کشته؟ 

 «فرسته.خوام من کسی باشم که اون رو به زندان میخوب بود. نمی



چون هیچ اتهامی بهش در حال حاضر قرار نیست پیتون به دادگاه بره :»معاون لوید 

کنیم همه چیز رو کنار هم بذاریم تا بفهمیم اون وارد نیست. ما فقط داریم سعی می

شب چه اتفاقی افتاده. پس، تو اون شب توی یه مهمونی کنار دریاچه بودی. مهمونی 

 «ساعت چند تموم شد؟

اریک خب، قرار بود کل شب ادامه داشته باشه، ولی بِرَد میلر و :»کیدن جفرسون 

اردنگی بزنه  میفوردتونه به گاوهای بیشتری توی مزرعه آقای فریدمن سر اینکه کی می

دونم چطوری توی طور من واقعاً نمیتقلب کرده، همیند گفت اریک رَدعوا کردن و بِ

که اونا  ینکه باهاشون یه دوستی به هم زدیاردنگی زدن به گاوها تقلب کردی مگه ا

ون ادرنگی بزنی. به هر حال، یهو اوضاع قاراشمیش شد و خودشون میان جلو تا بهش

اومد و برگشتیم ای از دستمون برنمیهمه شروع به کتک کاری کردن. ما هم کار دیگه

قیقه صبح بود و وقتی داشتم دزدکی از خونه. باید بگم که ساعت حدود دو و سی د

سون شنیدم. شما که این ادی از حیاط خانواده جکیه داد و فریرفتم تو پنجره اتاقم می

 «گین، مگه نه؟رو به پدر و مادرم نمی

گم چی گفتی. شنیدی توی حیاط خانواده نه، به پدر و مادرت نمی»معاون لوید: 

 «گفتن؟جکسون با فریاد چه چیزهایی می

نه، فقط فریادهای نامفهوم بودن و بعدم یهو قطع شدن و من هیچ »کیدن جفرسون: 

تر ماشین کالنتر هادسون رو دیدم که جلوی چندتا خونه پایین ای نشنیدم.چیز دیگه



کنین فکر میپارک کرده بود ولی وقتی از کنار ماشین رد شده بودم، توی ماشین نبود. 

و سعی کرده بود جلوش  کشتاون دیده بود که پیتون داشت شهردار جکسون رو می

ودن ولی کالنتر گفت وقتی هاش کبود برو بگیره؟ چند روز بعد که دیدمش بند انگشت

خواد با پیتون ازدواج کرد به دستش آسیب زده. میداشته چرخ ماشینش رو عوض می

شه. فکر کنه؟ قراره پیتون به بلدناب برگرده؟ اگه این اتفاق بیفته مامانم دیگه دیوونه می

 «کنه پیتون تأثیر بدی روی من داره و بدترین پرستار بچه دنیاست.می

کیدن، واقعاً مهمه که سعی کنی به یاد بیاری اون شب چی شنیدی. :» معاون لوید

 «صدای مردانه بود یا زنانه یا هر دو؟

آد. کنار دریاچه کلی آبجو خوده بودم. نه منظورم واقعاً یادم نمی»کیدن جفرسون: 

سوداست! زیاد سودا خورده بودم و خب، کافئین زیادش باعث شده بود سرم گیج بره! 

کشه. یعنی، واقعاً که یا، لطفاً به مامانم نگین آبجو خورده بودم. منو میاوه، خدا

کشه، مخصوصاً شهردار جکسون رو. کشه. مامانم هیچ وقت هیچ کسی رو نمینمی

کنه. شنیدم عاشق شهردار جکسون بود. از وقتی خبرها رو شنیدیم هر روز گریه می

کنه، به خاطر همین گریه می گفت که اون فقط چون عذاب وجدان دارهپدرم بهش 

کنم اون به خاطر اینکه یه چند روزی بیرون نرفته بود تا به شهردار سالم بگه فکر می

شه که پیتون به بلدناب برگرده. کنم عالی میکنه. به هر حال، فکر میاحساس گناه می

دی گه براش مهم نیست اگه اون تأثیر باون واقعاً خیلی خوشگله. دوستم رایان می

های من این روش بذاره، ولی من بهش گفتم خفه خون بگیره و در مورد پرستار بچگی



طوری حرف نزنه. حتی اگه اون بهم یاد داده بود که به مامانم بگم فاحشه بازم همچین 

 «حقی نداره.

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هفدهم

 ها. یا از مردم.آید. یا از صبحمردم سحرخیز خوشم نمی

 قهوه ماگ-

 

خوام از پشت تلفن هیچی نمی:»م کنتلفنم صحبت می یآرامی توی گوشدای با ص

برای اینکه مطمئن شوم کسی نزدیکم نیست،  «بگم. امکان داره یه نفر گوش کنه.

 م.اندازمی هانگری بِرنگاهی به اطرافم در پارکینگ رستوران 



وای، محض رضای خدا، فقط بنال ببینم چی شده. با :» گویدبتی از آن سمت خط می

 « کالنتر خوابیدی، مگه نه؟ سیر تا پیاز تعریف کن ببینم چه غلطی کردی.

د و کنون مکثی میوقتی جاستین پیکرس« نه! من با کالنتر نخوابیدم!:»م کشفریاد می

از روی و  گرردمی، بردر رستوران قرار داردکه یک دستش روی دستگیره درحالی

سالم جاستین، امروز حالت چطوره؟ عجب »:گویم کند، میاش به من نگاه میشانه

 «بیه مگه نه؟!هوای خو

اندازد و من وران شود نگاه چندشی به من میزن پیش از اینکه به سرعت وارد رست

 کشم.با صدای بلندی آه می

چندتا لیوان  که ازش ایجاستین پیکرسون... همون صاحب میخونه:»پرسد بتی می

 «شراب دزدیدی؟

گن. ولی اونا رو روی پیشخوان در دسترس طوری میاین:» اندازمبحث به راه می

خوان دور دونستم اونا مجانی نیستن و نمیهمه گذاشته بودن، از کجا باید می

خیلی اتفاق خیلیشه لطفاً تمرکز کنی؟ یه اتفاق بدی افتاده. یه هرحال، میبریزنشون؟ به

عمرت اداره کنی چه حسی  و من باید بدونم که تو در مورد اینکه کافه رو برای کلبد 

 «؟داری



یعنی گی؟ چه چرت و پرتی داری می»:د کنبتی تندتند شروع به حرف زدن می

کار خوشگال  ،گن همیشه وقت عملمیاین حد بد بوده؟  خوابیدن با اون پسر جذابه تا

 «خوب نیستا...

و محکم نگهم داشته بود، ذهنم را  و که من را به دیوار چسباندهئخاطره کوتاهی از ل

د و من برای اینکه بتوانم آن خاطره را کنار بزنم باید به شدت کنبه خودش درگیر می

 به بتی بگویم تمرکز کنم. رار استروی چیزی که ق

 صحبت از کار بیش از حد سخت شد... لعنتی، تمرکز کن!

دهم کنم و توضیح میجمع میام سمت دهانی گوشیکه دستم را پایین قدرحالی

 «؟فامیدی ،پخجایدی پخهایی که از دهان من بیرون میاد گوش کن. بتی، به حرف»:

جوانا ناخالص داده؟ ای؟ دوباره یکی بهت مارینعشه»:د کنمیبتی به من یادآوری 

رو یاد  کردم وقتی دفعه قبل چهار ساعت زیر تخت مخفی شدی خوب دَرسِتفکر می

کردی ریخت، فکر میروی یخچالت یخ میریز چون هرباری که دستگاه یخ گرفتی.

 «زنن.ت رو میها دارن در خونهپلیس

زده به او یادآوری و وحشت اندازمراب به دور و بر پارکینگ نگاهی میبا اضط

 « نعشه نیستم! بهت که گفتم ممکنه یه نفر به این تماس تلفنی ما گوش کنه.:» کنممی

حتماً باید زنی. ولی خب داری رمزی حرف میخیلی»: دهدبتی با کنایه جواب می 

اوضاع واقعاً جدی باشه که با همچین رمزی داری صحبت می کنی که حتی 



تونن رمزگشاییش سال دیگه نمی های دنیا هم تا یه میلیونالتحصیلترین فارغباهوش

ست که کنندهکنن. پس، جد واقعاً مرده، هان؟ یه جورایی خیلی عجیب و دیوونه

 «ه اون شهر رفتی، این اتفاق افتاده.درست بعد از اینکه تو ب

شانس  دی که مناز یک تا ده چقدر احتمال می:»م پرسمیزده از او آشفته و حیرت

تابلوی  برای مو ویزلی که آن سمت خیابان دارد «و دارم؟نجات پیدا کردن از زندان ر

ردک انگشت . مدهمگذارد، دست تکان میدر پمپ بنزینش میباز است را روی 

 .گردداش برمیو به داخل مغازه دهدوسطش را به من نشان می

الً  صفر، اون هم تا ای کمتر از یک هست؟ مثهیچ شماره:»د پرسمیبتی با خنده 

 «؟ابد

شاید باید همه چیز رو خودم تو دست  طوریش هم حالم خرابه.هی، من همین»

بگیرم و پیش دستی کنم. شنیدم تنها راه موفق شدن اینِ که آدم خودش رئیس گروه 

 «خالفکارا بشه.

آره حتماً. باید رئیس گروه خالفکار دخترای سفید :» گویدمی بتی با خنده دیگری

کننده براش اون مردم خستهتو نورداستورم خریدی و  ون دامنی کهبا ا زنبوری بشی.

توی هر بلوا و آشوبی  ،قهوه خوب ماگبا یه دن و اهمیت شروع هر صبح جون می

 «شی.برنده می



م برای قهوه تمام توانپیش از اینکه بتوانم تالشی برای متقاعد کردن او به اینکه می

ردنگی بزنم، تماسی با یکی دیگر از های شیکاگو را به دنبالش بدوم و به او اخیابان

انیه بعد دوباره . چند ثداردمیو او من را پشت خط نگه  شودمیهای کافه گرفته خط

دیگر من  هم به اندازه کافی اضطراب ندارم این کارشمن همین حاال  و اگر گرددرمیب

 کشاند.را به مرز دیوانگی می

با شماره کنتاکی با من تماس گرفت.  عجیبه. همین االن یکی:»پرسد با سردرگمی می

شناسم. تو یه پسر جذاب دیگه رو دیدی و تو تنها کسی هستی که من توی کنتاکی می

 «شماره من رو بهش دادی؟

 «، چی گفتن؟ کی بود؟گندش بزننوای گندش بزنن! »

دونم. شماره رو نشناختم و مثل هر آدم معقول نمی:»دهد خیالی جواب میبا بی

 «گیر.گذاشتم بره روی پیغامای دیگه

ها باشن. اون احتماالً با هرکسی که من رو ها بودن. باید پلیسیا خدا، پلیس»

به گیرن تا یه شاهدی چیزی پیدا کنن. لعنتی. من دیگه کارم تمومه. شناسه تماس میمی

انگیزی در مورد شخصیت من براشون سر ای شگفتهچیز تونینظرت چقدر سریع می

دهم. ، دست تکان میآوردمیبرای مادرم که سرش را از در رستوران بیرون « هم کنی؟

 دوزد.پیش از اینکه دوباره توی رستوران ناپدید شود، نگاه خشمگینش را به من می



را  بعد یک شب کامل غلت زدن در تخت و مشغول بودن ذهنم به اینکه لئو من

کند، وقتی مادرم ساعت هفت صبح تماس بوسد و بعد به جرم قتل دستگیر میمی

او و پدر را برای صبحانه در شان بروم، که به خانهبه جای اینگرفت و اصرار کرد 

، به راحتی تسلیم شدم. به خاطر نیاز وحشتناکی که به قهوه داشتم دیگر نمرستوران ببی

آمد. اماجو اجازه داد از ماشینش استفاده کنم و گیرم میبرایم مهم نبود چه قهوه گندی 

به من اطمینان داد تا زمانی که برگردم هیچ مشکلی در خانه برایش پیش نخواهد آمد. 

های مراسم تشیع جنازه جد را شروع کند، این طوری زمانی که خواست هماهنگیمی

حتماالً تصمیم ا .ود، دیگر همه چیز آماده استشتحقیقات کالنتری تمام می

های یک مراسم تشیع از پشت د هماهنگیرسایست چون اصالً به نظر نمیعاقالنه

کند که من و اماجو های زندان کار راحتی باشد. و روشن است که لئو فکر نمیمیله

کرده  شناسندبه تماس گرفتن با کسانی که من را می اگر شروعدیشب دیوانه بودیم و 

 د.کندر مورد مرگ جد تحقیق می داردماً و رساست، پس قانوناً 

وقتی امتیاز :»د دهبه سؤالی که پرسیده بودم، جواب میبتی بدون کوچکترین اهمیتی 

ای که دادی به گوش مردم برسه و کوکائین مایع خیلی مشهور بشه، من پنج شعبه

اونقدر سرت شلوغ  م چون توخوادرصد اضافه حقوق و سرپرستی کامل سیسیل رو می

 «شه که دیگه وقت رسیدگی بهش رو نداریمی



تونی تونستی وانمود کنی که به راحتی آب خوردن میحداقل می»:کنم غرغر می

ام را از ماشین اماجو تکیه« ها بگی.خوب در مورد من به پلیسهای خوبحرف

 روم.آرام به سمت در رستوران میدادم و آرامبرمی

هود توی دادگاه بایستم چه ی دروغ گفتم. و وقتی که توی جایگاه شطورولی این»

 «تضمینی هست که گیر نیفتم؟

تمام د بعد از خلوت شدن شلوغی اول صبح کافه دهد از اینکه قول میبتی بع

کند و من هم بعد جزئیات پیغام پلیس را به من گزارش خواهد داد، تماس را قطع می

احمقانه خیلی گذارم و می هانگری بِراز دوازده سال برای اولین بار قدم در رستوران 

 دارم که هیچ کس متوجه بازگشت من به خانه نشود. امید

*** 

 .کر بدی است، فکر واقعاً بدیستف

م نه عوض و نه اوران که از وقتی به دنیا آمدهت منوی پالستیکی رستزیر لب از پش

 «کنن.همه دارن به من نگاه می:»گویم ، میتمیز شده است

دهد رود و جواب میای به من میغرهمادرم از پشت منوی پالستیکی خودش چشم

ببینی. کنن چون دوازده ساله برنگشتی خونه که پدر و مادرت رو دارن بهت نگاه می:»

 «کنن شاهد یه معجزه هستن.فکر می



تونن باور دختره رو ولش کن روبی. اونا به خاطر این بهت خیره شدن چون نمی»

کند و منو را کنار پدرم چشمکی چاشنی لبخندش به من می« کنن که چقدر خوشگلی.

دهد و اصالً برایش مهم اش یک چیز سفارش میگذارد چون همیشه برای صبحانهمی

 ست غذای به خصوص آن روز چیست.نی

 دُوایتروبی، »:د پرسمیمنوها را جمع کند،  آید تامیآندریا مینارد وقتی سر میز ما 

د و یک نزمیها را زیر یک بغلش آن« خورین؟امروز صبح همون همیشگی رو می

 د.کشمیدفترچه و خودکار از جیب جلویی پیشبندش بیرون 

 است، هانگری بِرا گارسون رستوران اش رو هفت سالهآندریا مینارد کل عمر پنجاه 

خسته و داغان بیرون کشیده انگار دقیقاً از یک فیلم دهه پنجاهی در مورد یک گارسون 

تر از حد ای پایینای در نقطهای شلختهاش مدل گوجه. موهای جوگندمیشده است

-پیشبند سفید. اردک کاله گارسونی سفید روی سرش دند و یاش بسته شدهمعمول

شده و سس گوجه  روغن گوشت خوک سرخاش قبالً با قهوه، گارسونی صورتی

 .فرنگی لکه شده است

زمینی سرخ شده خانگی املت سوسیس و پنیر، سیب:»گوید مادرم با لبخند به او می

 دهد.برای خودش و پدرم سفارش می« دابل تنوری و آب پرتقال آندریا، ممنونم.

گویم گردد که برود، میکه حتی نگاهی به من بیندازد برمیوقتی زن بدون این

 «خوام یه چیزی سفارش بدم آندریا.بخشید! من هم میمی:»



های ادا ما از اون قهوه:»گوید با آه بزرگی که نشانه مزاحمت من برای اوست و می

 جود.آدامسش را با چلق و چلوق زیادی می« اطواری اینجا نداریم.

بین ای به خاطر اینکه این طور زیر ذرهم که حتی ذرهکنمیتری وانمود با لبخند پهن

خواستم فقط می:»گویم ام و میام اذیت نشدهتمام افراد حاضر در رستوران قرار گرفته

 «خوام. همون خوبه.بگم من هم همون چیزی که پدر و مادرم سفارش دادن رو می

کشه. امروز صبح کسی رو نمیبخوره هیچش رو نگران نباش آندریا، پیتون اگه قهوه»

ای برای شوخی زد مادرم با تالش مفتضحانه« ست.برای این کار خیلی زیادی خسته

گروه مثل یک  ده همه کسانی که در رستوران حضور دارندزیر خنده که البته باعث ش

 و مثل مرغ شروع به قدقد کردن با همدیگر کنند. هایشان را حبسسرود نفس

ها رو کارت خوب بود مامان. خیلی قشنگ شایعه:»م کنگوشه دهانم زمزمه میاز 

 پایین بخزم و زیر میزمان پنهان شوم. توانستمکاش میکه ایکنم آرزو می« خوابوندی.

خطوط تلفن بلدناب باید تمام طول شب حسابی مشغول بوده باشند. با اینکه لئو 

مسکوت نگه دارد ولی امروز صبح برایم  تمام تالشش را کرده بود که این موضوع را

پیامک فرستاد تا به من و اماجو هشدار بدهد که خبرها به سرعت در شهر پخش 

همه این اند. و به من یادآوری کند که قبل از هر کاری به کالنتری بروم. احتماالً شده

رای صبحانه بکه اینو  که کائنات به خاطر نادیده گرفتن پیام او است یهم مشت هااتفاق

 .، به صورتم زده استبا پدر و مادرم به رستوران آمده بودم



کند و دارد و در چشمانم نگاه میاش برمیآندریا باالخره نگاهش را از دفترچه

 کننمردم این دور و بر فکر می شهردار جکسون مرد خوبی بود. بعضی از»گوید: می

از این همه سال به اینجا برگشتی  خیلی عجیبه که اون درست همون موقعی که تو بعد

 «رفت خودش رو توی حیاط پشتی کشت.

ها تر از این حرفآندریا تو عاقل»اندازد. کند و نچ نچی راه میمادرم اخمی می

 «هستی که به شایعات شهر گوش بدی.

پس این درست نیست که پیتون شب قبلش با بوجانگزِ استارال بد :»پرسد آندریا می

 «؟هبود رفتاری کرده

ولی وقتی همة کسانی که در « سگه روی پام جیش کرد!:»کنم از خودم دفاع می

نشان با انگشت کنند و من را پچ میاند با صدای بلندتری شروع به پچرستوران نشسته

 م.داشتی کاش دهانم را بسته نگه میکنم که ادهند، خیلی سریع آرزو میمی

کند، یک دستش را روی میز های بد را بازی میآندریا در حالی که دارد نقش پلیس

شنیدم وقتی جسد شهردار جکسون رو :»پرسد شود و میکوبد و روی آن خم میما می

تنها چیزی که نیاز دارد « پیدا کردن یه چشمش کبود بود، با اون هم درگیر شده بودی؟

از سقف است که باالی سرم به جلو و عقب تاب  های زپرتی آویزانیکی از آن چراغ

 د، کورم کند.تابو هر بار که نورش به چشمم میبخورد 



و وقتی رسماً فکر  آیدالی در رستوران به صدا در میبا دقیقاً همان موقع زنگولة

گذارد. حس و ام، لئو قدم در رستوران میکردم که با آن صدای زنگ نجات پیدا کرده

اعضای همة حضار به  و کندجمعیت حاضر در رستوران فوراً تغییر می حال خشمگینانه

خوشامد د که انگار دارند به قهرمان بازگشته از جنگشان نشوای تبدیل میخانواده

کنند، دو مرد از پشت میزهایشان بلند پرسی میزنان احوال گویند. مردم فریادمی

تا یک جعبه  کندمیز ما را ترک می دهند و آندریا باالخرهشوند و با او دست میمی

غذای آماده از روی پنجره آشپزخانه بردارد و با ناز و عشوه، لبخندی بزرگ و یک 

که قبل از اینکه به سمت میز ما برگردد،  کنملئو را تماشا می چشمک به دستش بدهد.

 پرسی کند.تک افراد توی رستوران احوالتا با تکگذارد میوقت 

نگاهش سریع از « رت، پیتون.آقا و خانم لمب» :دهدری به ما سالم میلئو با تکان س

کنم چرا از ام و دارم با خودم فکر مید که احمقانه به او خیره شدهگذرروی من می

 تر شده است.جذاب شده بودمدر لباس فرمش دی اولین باری که

لئو، :»گوید میکند و مادرم به دست او که بسته صبحانه را نگه داشته اشاره می

 «خدای من، چه بالیی سر دستت اومده؟

دهد و دست مجروحش را توی جیب لئو سریع جعبه را به دست دیگرش می

ی خشک هاها و خونولی نه پیش از اینکه من آن زخمکند، میفرو جلویی شلوارش 

 ینم.شده روی بند انگشتانش را بب



اوه، چیزی نیست که نگرانش »گوید: لئو با لبخندی از خود گذشته به مادرم می

 کردم یه اتفاق احمقانه کوچک افتاد.ماشین رو عوض می وقتی داشتم چرخباشین. فقط 

خواستم یه توقفی کنم و به پیتون یادآوری کنم که باید در باید برگردم سر کارم ولی می

 «ت کنیم.مورد یه مسائلی توی اداره صحب

اش انگار که در تالش است تا کند، چشمان آبیسرانجام مستقیماً به من نگاه می

سوزاند. اگر این طور است که امیدوارم ای بر روی سرم را مینقطه ذهنم را بخواند

« دروغگو، دروغگو، دروغگو دشمن خداست!»کشم: بشنود که دارم در سرم جیغ می

گفت یکی از ها! آن طور که آندریا میچه حرفهه ههکردم، چرخ ماشین را عوض می

که شب گذشته وقتی لئو من های جد جکسون کبود شده بود و حاال به خاطر اینچشم

را به دیوار دوخته بود، آنقدر حواسم پرت دهانش بود که متوجه بند انگشتانش نشده 

 د یک لگد جانانه به خودم بزنم.هخوابودم، دلم می

یچ چیزی در مورد و اماجو جد را نکشته بودیم و شاید لئو هنوز ه شاید واقعاً من

داند. حتی با همه آن از آشپزخانه گمشده بود، نمیکه بدون هیچ عمدی پای و این

کم دارم احساس بهتری اند، حاال کمهایی که به سمت من نشانه رفتهها و انگشتپچپچ

که ممکن است شب بی در مورد اینکنم. خیلی احساس خوام پیدا میدر مورد آینده

توانم میاین بخش از وجدانم  ل روی هم ریخته باشم ندارم ولی بهگذشته با یک قات

 کنم.بعداً رسیدگی می



نگاهش تمام مدت روی من که روی صحبتش با پدر و مادرم است ولی لئو درحالی

ینکه برین یه تیکه روز خوبی داشته باشین. مطمئن شین قبل از ا» گوید:قرار دارد، می

شه ولی بلوبری اماجو نمی محشره. به خوبی پایاینجا پای بخورین. شنیدم پای بلوبری 

ه سری به ایستگاه هستن. پیتون فراموش نکن سر راهت ی به هر حال خیلی خوشمزه

 «کالنتری بزنی.

 چشمکی حوالهیزمان پشت کند و به سمت در برود که به موقتی لئو قبل از این

 دهد.خندد و برایش دست تکان میها هرهر میکند، مادرم مثل دیوانهادرم میم

همه برگردین سر :»گوید مادرم بعد از رفتن او با صدای بلند به همة حضار می

بیاین فقط یک دقیقه سکوت کنیم و ون، اینجا هیچی برای دیدن نیست! هاتصبحانه

 «برای شهردار جکسون بیچاره و اماجو دعا کنیم.

دارند رستوران باالخره با این حرف مادرم دست از زل زدن به من برمی هایمشتری

 کنند.های نیمرو و نان تستشان خم میو سرهایشان رو روی بشقاب

شه. دیدی؟ همه چیز درست می» گوید:ی بهتر کردن حال من میمادرم در تالش برا

این طور نیست که مردم واقعاً فکر کنن تو شهردار جکسون رو کشتی، فقط شوکه 

کنه. مردم همه شدن و ناراحتن. مطمئنم کالنتر هادسون خیلی سریع قاتل رو پیدا می

تونین سرگرم درست کردن کنن و بعد شما دوتا میچیز رو در این مورد فراموش می

 « وشگل برای من بشین.چندتا نوه خ



گردد که سرهایمان پایین است و مادرم در حال دعا حالی سر میز ما برمی آندریا در

کنم که لئو آنقدر کردن برای داشتن چند نوه است و من هم دارم از ته دل آرزو می

شتر در مورد مرگ جد حواسش پرت اتفاقی که دیشب بینمان افتاده بود، باشد که بی

گذارد و های پدر و مادرم را با مالیمت روی میز میبشقاب کند. زنکند و کاو ن

که  ای. جوی دوسر پخته قلنبه قلنبه شدهاندازدمیبشقاب من را پیش رویم روی میز 

 .ریزدمید و روی میز پاشمینداده بودم از بشقاب بیرون  حتی سفارش

پچ کند، ها پچبا آنو آندریا پیش از اینکه پوفی بکشد و روی میز دیگری خم شود 

ست؟ وای خدا این شهر هیچ پیتون بچه کالنتر هادسون رو حامله»گوید: معترضانه می

 «کنه.رو فراموش نمی این وقت چیزی مثل

ام، نفر را کشته م در اینجا گذشته است و یکخیلی هم عالی. فقط دو روز از حضور

ه ام. اصالً امکان ندارد همو حاال با کالنتر سرفصل خبرهای شهر شده امازدواج کرده

 که هست بدتر شود. چیز از این

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هجدهم

 

 بازجویی ضبط شده

 2016ژوئن  3

 بلدناب، اداره پلیس کنتاکی



من اینجا هستم چون شما به یه شاهد نیاز دارین تا در مورد پیتون »مو ویزلی: 

 «بخوره؟لمبرت سوگند 

یا کسیه که در زمان قتل همراهش  همنظورتون به عنوان شخص شاهد»معاون لوید: 

 «کنه اون توی زمان قتل کجا بوده؟تونه ضمانت بوده و می

من هیچی در مورد اون شخص شاهد یا هر چیزی که معنی ضمانت رو »مو ویزلی: 

فهمم چرا مردم نمی گن خبرچین؟ اصالً دونم. مردم فرانسه این طوری میده نمیمی

 «کنن.فقط به زبان خوب انگلیسی ایاالت کهن امریکا صحبت نمی

پرسیدین که ما نیازی به کسی داریم که برای پیتون لمبرت سوگند :»معاون لوید 

ما رو  های ایشون برایشه اگه کسی رو داشته باشیم که گفتهبخوره، خیلی خوب می

 «تأیید کنه.

خوام برای یه سری چیزها در مورد اون سوگند فقط میچی؟ نه. من »مو ویزلی: 

بخوریم و این رو به صورت قانونی ثبت کنم نه چیز دیگه. اون یه نسخه از این 

فهمه که بهش گفتم کشته و مرده قهوه؟ چرا کنه و میهای من رو دریافت میحرف

 «نویسین؟ها رو میدارین این

بدونم شب سیزدهم ماه مه کمی بعد از نیمه خوام فقط میآقا ویزلی، » :معاون لوید

 «شب کجا بودین؟



شه لطفاً این رو ه کامالً معلومه. میمن جد جکسون رو نکشتم، این دیگ»مو ویزلی: 

بنزین بشه مگه اینکه از قوانینی هم اضافه کنین که پیتون لمبرت اجازه نداره وارد پمپ

تونین قهوه مجانی بگیرین که میکنن، پیروی کنه؟ فقط در صورتی که همه رعایت می

تونین مثل یه گردن کلفت قهوه رو بدزدین. بهتون گفته باشم اون بنزین بزنین، نمی

 «های بزرگ شیکاگو این دختر رو به یه تبهکار تبدیل کرده.خیابون

 «؟قهوه از دکان شما دزدیده ماگیه گین دوشیزه لمبرت دارین می»معاون لوید: 

 «قهوه از پمپ بنزینم دزدیده. ماگگم یه نه، دارم می»مو ویزلی: 

خواید یه خب. میکنین. خیلیخب، از همون جایی که توش کار می»معاون لوید: 

 «نامه تنظیم کنین؟شکایت

حرفم رو  قهوه از تجارت من دزدیده ماگه گم اون یوقتی شما که می»مو ویزلی: 

اصاًل شماها چطور انتظار دارین یه پرونده قتل رو بکنم؟ فهمین، چرا باید این کار نمی

بندم تو هم یکی تونین زبان ساده انگلیسی رو بفهمین؟ شرط میرو حل کنین وقتی نمی

قهوه دزدیده شده، چیز  ماگها هستی، مگه نه؟ اول یه قتل، بعد یه از اون فرانسوی

تمام امریکاست. اجداد من برای فهمین اتفاق افتاده، یه انقالب دیگه توی دی که میعب

 «-تونیناین سرزمین بزرگ جنگیدن پس می

آقای ویزلی، دوست دارین چیزی در مورد شب سیزدهم ماه مه، همون »معاون لوید: 

 «شی که جد جکسون به قتل رسید، به اظهاراتتون اضافه کنین؟



. پیتون صبر کن، بله! نزدیک بود یه چیز خیلی مهم رو فراموش کنم»مو ویزلی: 

های لمبرت از اونجایی که بچه کالنتر هادسون رو بارداره حتی نباید توی جمع

خانوادگی هم قهوه بخوره. کافئین برای جنین اصالً خوب نیست، گفته باشم. چرا 

 «نویسین؟ها رو نمیدارین این

 

 

 

 

 فصل نوزدهم

 کند.قهوه تا وقتی که زمان مست شدن باشد، سرم را گرم می

 قهوه ماگ-

 

فقط واسه یه »گوید: ، میداردلویی خانه را برایم باز نگه میاماجو حینی که در ج

را در  کلیدهای ماشین «ز هم قوانین بیشتری رو شکستی.شهر و با ساعت فرستادمت 

 کوبم.اش میدست دراز شده



برای صبحانه یه زمان دوست داشتنی رو با پدر و مادرم گذروندم، » دهم:جواب می

توران جایی که بیشتر مردم شهر تقریباً نزدیک بود من رو از مو بگیرن و از رسهمون

بکشن بیرون و توی میدون شهر به چوب ببندن و به آتیش بکشن. اونجا به لئو برخورد 

در را « پرسیدی.حالم رو بری بخوریم. ممنون که کردم و اون به ما پیشنهاد داد پای بلو

، کنممی شنگاه ماجو با نگرانی به من که دست به سینهابندم و وقتی پشت سرم می

 «اماجو و بعد بهم چشمک زد! پای بلوبری رو امتحان کن،بهم گفت » شود.خیره می

 «بهت چشمک زد؟»

یه خب، به مادرم چشمک زد ولی من درست کنار اون نشسته بودم و »غرغر کردم: 

کرد اصالً هم بامزه به رو می جورایی توی مسیر من بود دیگه و وقتی داشت این کار

« رسید و اون شلوار لباس فرمش به باسنش چسبیده بود... لعنتـــــــــی!نظر نمی

 «پای!»هایم بخورند. م محکم به رانگذارمیو  اندازمهایم را با عصبانیت پایین میدست

باسن لئو را م تا بتوانم منظورم را برسانم، هرچند از وقتی کشمیآخرین کلمه را جیغ 

ظورم را یک جورهایی منهم ، خودم امس فرم خاکی رنگش را تصور کردهدر آن لبا

 مزخرفی که آندریا به جای م. از آنجایی که آن جوی دوسر پختهافراموش کرده

م که خواست و کنجکاویبرایم آورده بود را نخورده بودم، شدیداً دلم پای م مسفارش

 د یا نه.کن.. لئو مزه بهتری پیدا میآن پای با یک لیس از سینه و.



ای هم ی چیزهای دیگهم ما عالوه بر پاکنفکر می»کند: اماجو به من یادآوری می

 کشد.من را از افکارم بیرون می« برای نگرانی داریم.

پای و اینکه لئو در اجو! تر از پای نیست امکنندههیچی نگران»گویم: به او می

طور که ینکه همونبه جای اهم من زنه و کنایه و چشمک میدونه و گوشه موردش می

هایی که دونم چطور باید به سؤالون نمیبود به کالنتری برم، اومدم خونه چخواسته 

 میشان هستم چون گرمبیشتر از هر وقت دیگری پر« شه جواب بدم!در مورد پای می

ر اعت حضوسر از یک ام. فقط کمتام و دچار شهوت شدهام، گرسنهشده، عرق کرده

 ر و هرن شهکه کامالً به یاد بیاورم چرا اینقدر از ای داشتن در مرکز شهر باعث شده

 م.د، متنفرنکنکسی که در آن زندگی می

 «فکر کردم صدای باال رفته تو رو شنیدم پیتون.»

 1سالی پلونکتکنم و ماند و از روی شانه اماجو به پشت سرش نگاه میدهانم باز می

 م.بینگوشه اتاق نشیمن میرا 

 درش، به سمت مابخندی که کل صورتش را پوشانده استاماجو پیش از اینکه با ل

 لبته اگهتر از پای هست، اکنندهنگران مادرم خیلی»کند: برگردد زیر لب زمزمه می

 « فراموش نکرده باشی.

                                                           
1 -Sally Plunkett 



، خیره شده است پیش از اینکه لبخند تصنعی خودم را حینی که خانم پلونکت به من

به خاطر هشدارت ممنونم، »دهم: روی صورتم بنشانم، از گوشه دهانم جوابم می

  «کودن.

بستم و هر زنان چمدانم را می ام در شیکاگو توی سرم توی خانهحداقل وقتی داشت

هایم را توی آن انداختم، بهترین لباسآمد را توی چمدانم میچیزی که دم دستم می

هایم و روی ران د و هلویی که به باسنم چسبیدهبا پوشیدن یک دامن سفیگذاشته بودم. 

یک بلوز هلویی آستین کوتاه نخی با یک گردنبند مروارد و  کمی چین افتاده است

ای داشته د ظاهری آراسته و حرفهوش، باعث میاش را مزین کردهسفید که یقه پوشیده

شدیم، خانم ماجو داشتیم بزرگ میباشم نه مثل همان هرزه بابلی که وقتی من و ا

م. وقتی من و اماجو کالس چهارم بودیم، با مرگ پدر هست کردپلوکت همیشه فکر می

اش را با اماجو به خاطر ترکیدن آپاندیس بیوه شده بود. خانم پلونکت تمام زندگی

 العاده با یک شغل عالی و سابقه پزشکیآراستن اماجو برای پیدا کردن یک شوهر خارق

کرد با داشتن شهردار بلدناب به عنوان دامادش برد بزرگی عالی گذرانده بود. فکر می

 ها نبودهآنقدر سرگرم رسواییها این زن در تمام این سال ود. و من امیدوار بودمکرده ب

، افتاد. عاشق اماجو استو دیده باشد که چه اتفاقی داشت برای دختر خودش می

 رودکه وقتی در خیابان راه می ستنکنید. او عاشق همه کسانیحرفم را اشتباه برداشت 

حاال یک  من متوجه شده باشد قط امیدوار باشیم کهف یید. بیاکننداش را میچاپلوسی



رای هایی که بتمام اتفاق به خاطر بزرگسال رشد کرده هستم و همیشه هم قرار نیست

 د سرزنش شوم.افتاماجو می

م و به دختر کوچولوی بیچارهفکر کردم که بیام » د:دهمی خانم پلونکت به من اطالع

وقتی بهم نیاز داره کمک کنم. مخصوصاً وقتی که شنیدم تو به شهر برگشتی و کلی 

اومدم استارال گادفری باهام تماس گرفت و گفت دردسر به بار آوردی. وقتی داشتم می

 «تو امروز صبح دوباره موی دماغ سگش شدی.

قانون شکن هستم. خوب  ینوجوان کنم هنوز هم به چشم اور میفکخب، پس خیلی

 .است که فهمیدم

اصالً تقصیر من نیست که قهوه پمپ بنزین » م:گویمیم و اندازهایم را باال میشانه

مزه چرتی داره. یه جرعه ازش خوردم و درجا تفش کردم. عمداً این کار رو نکردم، 

 «ده.ده رو پس میطبیعی هر چیزی که مزه استفراغ ب دهانم، به صورت

ام با پدر و مادرم، به پمپ ند که من بعد از صبحانهالبته که کل شهر تا حاال شنیدها

ها بود در آن شهر حرفی برای گفتن بنزین رفته بودم و از قهوه آقای مو ویزلی که سال

فش کرده بودم. آن هم روی هایم درجا تداشت نوشیده و به محض رسیدن قهوه به لب

ون آورده بود. همین کافی نبود و بوجانگلز که استارال او را برای قدم زدن در شهر بیر

م و برای کل اقهوه از او دزدیده فنجانن یک هم به طرفم دویده و ادعا کرده بود م ومُ

کردم از ساختمانش دزدی کنم. آن مرد شهر جیغ کشیده بود که من داشتم سعی می



 هم نباید چنان ریز در زیر آن )مجانی( و واقعاً اش بنویسداقعاً نباید روی ماشین قهوهو

 یک پشه هم نتواند آن را بخواند.زنند( که حتی )فقط برای کسانی که بنزین می بنویسد

حقیقتش پیتون، از وقتی برگشتی هیچ کاری به جز مزاحمت برای مردم شهر »

م به خاطر داماد عزیزم رو قطع کنم و تونم گریهنمیاونقدر ناراحتم که حتی نکردی. 

 «اماجو هم به غایت پریشانه.

گوید چون دیگر به گوشه کند و وقتی اماجو هیچ چیزی نمیخانم پلونکت مکث می

 زنم.ای به او می، سقلمههای مادرش عادت کردهو کنایه

پریشانم که اصالً فکرم سر اوه، بله، بله، خیلی پریشان. اونقدر » :گویدمی اماجو سریع

زیر چشمانش د و برای تأثیر گذاری بیشتر، کنچندتا فین فین اضافه می «جاش نیست.

اندازه خوب از من مراقبت کرده و به نگران نباش، پیتون خیلی ». کندرا هم پاک می

 «من برای جد ناراحته.خود 

از کمی پیش که لئو لی وم همه چیز را مرتب کنم، کنسعی می «پای!» م:کشمیفریاد 

 م درست فکر کنم.تواندر رستوران به پای اشاره کرده بود، نمی

خوش شانسی که دوست » :گویدمیو به من  گیردمیخانم پلونکت فریادم را نادیده 

ت ری در مورد پروندهاماجو هستی و اون من رو به عنوان مادرش داره. قبالً با بیلی

یک برگ دستمال  «ت رو برداره.قبول کرده که پرونده صحبت کردم و اون به یه شرط



کشد و پای چشمانش را پاک می، بیرون ی از کیفی که به آرنجش آویخته استکاغذ

 .کندمی

خانم « زنین؟ای؟ درباره چی دارین حرف میصبرکن، پرونده؟ چه پرونده»پرسم: می

 د.کشمیو آهی  روداز کوره در میپلونکت 

خــــب، به » :گویدمی، زیر لبی روداش میکه به سمت آشپزخانهاماجو در حالی 

کنه! گرسنه هستی؟ رسه کل شهر داره تو رو به خاطر مرگ جد سرزنش مینظر می

 «-. چطوره من یه چیزی برات آمادهآیگرسنه به نظر می

ام قطع م و حرفش را با یک کلمهکشمیم و او را به سمت خودم گیربازویش را می

 م.کنمی

ام را با کلمات بیشتری توانم جملهنمی« پای!:»کشم دوباره مثل یک احمق فریاد می

 ام.کامل کنم که نشان بدهد همین حاال چقدر دیوانه شده

پای به »گوید: بوسد و به او میزند، گونه اماجو را میخانم پلونکت من را دور می

، خودت پزیشیرینم، چرا یکم نمی پزه.می وبه. اماجو بهترین پای بلوبری رونظرم خ

کم وقتی نیاز کنه و من مطمئنم دیگه مردم کمدونی پختن همیشه آرومت میکه می

ت. مطمئن شو به محض اینکه اونا شروع داری با کاسِرول و غذا میان جلوی در خونه

 «به اومدن کردن با من تماس بگیری. من اینجا خواهم بود که به همه خوشامد بگم.



ری برای قبول کردن شرط بیلی»پرسم: کند، میی که او در جلویی را باز میحین

ام یک جمله کامل بگویم آن کنم که توانستهکمی به خودم افتخار می «پرونده من چیه؟

 کشان چیزی در مورد پخت و پز بر زبان بیاورم.هم بدون اینکه جیغ

ت رو رها کرد ازش شکایت فقط باید باهاش بری سر قرار و قول بدی اگه پرونده»

 «اهام تماس بگیری.نکنی. اماجو یادت نره که ب

م به سمت خانه استارال بای مستقیو با یک بای رودمیخانم پلونکت از در بیرون 

چون من فقط  که به او اطالع بدهد رودمی رود، احتماالً به خاطر این داردگادفری می

و پای  که مدرکش هم آن همه جیغ جیغ کردنم، اهمواد زده بودم، روی سگش تف کرد

 .گفتن من است

و  اندازدمیاش را باال م، اماجو شانهبندمیم و کوبمیوقتی در را محکم به هم 

 «کنه.ی کار میرم هنوز هم به عنوان دستیار بیلیخبر خوب اینه که مامان»: گویدمی

؟ کل شهر وبی بود؟ اصالً این کجاش خبر خشهاین چطور خبر خوبی محسوب می»

وقتی  «کنه که من شوهرت رو کشتم و حتی یه کلمه هم در مورد پای نگو!فکر می

م. کنمیم و حرفش را قطع گیرمید تا چیزی بگوید، دستم را باال کنمیدهانش را باز 

 «من تنها کسی هستم که اینجا حق داره جیغ بکشه پای!»

ه کشیدن من به سمت آشپزخانه و شروع ب اندازدمیاماجو دستش را روی آرنجم 

 د.کنمی



 خبر»د: دهبرد، به من اطالع میطور که من را به سمت آشپزخانه میاماجو همان

دونم که بوی بد دهانش باالخره من میکنه، خوب اینه که چون مادرم برای اون کار می

کنه، پس می درمان شده و مادرم هر چند ماه یک بار نسخه ویاگرای اون رو تمدید

 «قرارت  با اون باید یکی از اون قرارهای به یاد موندنی بشه.

نشاند و شروع به بیرون کشیدن غذا میمن را روی یک صندلی در پشت میز  وقتی

 «آد.االن خیلی ازت خوشم نمی»م: گویمید، زیر لب کنمیاز یخچال 

د، از کشالش بیرون میهای یخچاز کشاب که مواد اولیه غذاها را از تویطور همان

تو  وقتی همه شایعاتی که مادرم زمانی که»گوید: اش با لبخندی به من میباالی شانه

پیش پدر و مادرت بودی برام تعریف کرد رو بشنوی خیلی هم از من خوشت میاد. 

 «آد.نمی ونمعلوم شد که چندتا آدمی توی شهر هست که از شوهر من خوشش

کند، با طعنه و کنایه میقتی شروع به خرد کردن سبزیجات و بقیه مواد غذایی و

رسه احمق نیستن. خوش به قدری که به نظر میپس همه اون»م: دهجواب می

 « حالشون.

که این یعنی حتی با این فهمی این یعنی چی؟پیتون، نمی»گوید: اماجو با شیطنت می

همه زنن ولی تو تنها مضنون نیستی. خب، میتمام شهر االن دارن در موردت حرف 

 که تو احتماالً بچه دوست داشتنی لئو رو توی شکمت داریدر مورد این و ایناالن 



مشخص شد که تمام این مدت از وقتی که من دبیرستانی بودم،  کنن. تازهصحبت می

 «شه.حق با مادرم بود که فقط بوسیدن یه پسر به بارداری ختم می

*** 

نوشم، از اماجو ام و جرعه جرعه از شرابم میطور که روی کاناپه لم دادههمان

 «؟نتیجه بازی چی شدخب، خیلی»پرسم: می

بعد از اینکه اماجو سعی کرده بود یک خوراک سبزیجات خانگی به خورد من بدهد 

و مثل  امتناع کردهاو م و تمام روز از حرف زدن با دو من در برابرش مقاومت کرده بو

او سالح بزرگش را بیرون کشیده  ام را آویزان کرده بودم،یک بچه نوپا لب و لوچه

کجا »یک بطری شراب از یخچالش بیرون آورده و کلمات جادویی را گفته بود.  -بود

 «تونی از اینا پیدا کنی؟بیشتر از اینجا می

کنم  معلوم شد که خانم پلونکت نه تنها کارش در اینکه باعث شود احساس حماقت

کمیته دلسوزی شهر هم مهارت خیلی زیادی در کارش به عنوان سردسته  وب بود کهخ

و کمی پیش که آمده بود، یخچال اماجو را با ده بطری شراب پر کرده بود. کم  داشت

 آمد.کم داشت از آن زن بیشتر خوشم می

فکر هفت بار توی بازی دوز هشتک پشتکتو یکی کردم ولی »گوید: اماجو به من می

 Oبذاریم  Xدفعات مساوی بودیم چون هر دو به جای اینکه  کنم یکی از اونمی

در حالی که آن را با فاصله یک دارد و کاغذ یادداشت را از روی میز برمی« گذاشتیم.



ها ایکس» های ریز شده به آن نگاه کردبا چشمدست دورتر از خودش نگه داشته بود، 

  «دمار از روزگارم در آوردن! و او او اوها

حتی با اینکه صدایش آهنگین است و من واقعاً م و کشمیکاغذ را از دستش بیرون 

. قرار بود فهرستی ماندازمیای به او نگاه پر کینهخواهد همراه او زیر آواز بزنم، دلم می

شی از قاتلین احتمالی و فرضی تهیه کنیم، بازی دوز هم فکر من بود که یک نقا

گذاشته بودم و یک دفعه به  Xچشم دو ابرو از جد کشیدم و جای چشمانش چشم

، زده شده بودمکردیم هیجاندوز بازی می که همیشه وقتی بچه بودیم با هم این خاطر

 ولی ما باید تمرکز کنیم!

باید یه قاتل دست و االن وقت تئاتر موزیکال نیست اماجو! » کنم:به او یادآوری می

مه چیز این که چطور ه شومکنم و متعجب میبه کاغذ توی دستم نگاه می« کنیم! پا

 «خدایا، دست خطت افتضاحه.»از آب در آمده.  طور در هم پیچیده و ناخوانا

دیگر سر و ته نیست  گرداند حاالکشد، آن را برمیاماجو برگه را از دستم بیرون می

ها هم در حالیست که گرداند، همة اینبعد آن را دوباره با ضرب توی دستانم برمی

 نکند یک قطره از آن را هدر بدهد.لیوان شرابش را روی دهانش نگه داشته تا 

 «آه، حاال بهتر شد.»



لیوان شود تا لیوان خالی خودش و و به جلو خم می کشدلیوان شرابش را سر می

دهد و تکیه می طور که در کنار من به عقبنیمه پر من را دوباره پر کند و همان

 دهد.کشد، لیوان را به دستم میزانوهایش را در آغوش می

خب، دوباره بهم بگو گی لو فلشته، یعنی گی لو فلشت. یخیل»: گویدمستانه می

 «شــــــت. اون چیز کاغذی توی دستت.فلشت. فل

کنم وقتی دارد حرف پرتی سعی میکنم و با حواسوقتی گیج و گنگ به او نگاه می

 کند.هایش نگاه کنم، اماجو به برگه توی دستم اشاره میزند به لبیم

نوشم و وقتی اماجو به سمتم ای از شرابم میجرعه« .درسته فهرست»کنم: نجوا می

ها را در جلوی کنم جلوی تار شدن اسمکند، سعی میشود و به برگه نگاه میخم می

 چشمانم بگیرم.

پرانتز بعد از اسم آن زن  اسمی که من توی« جیغو.یکرسون جیغجاستین پ»خواند: می

 خواند.اضافه کرده بودم، را هم می

 کنم.زنم و بعد گلویم را در تالش برای جدی بودن صاف میپوزخندی می

ها گفتی مامانت بهت گفته که شنیده جاستین چند روز پیش به خاطر گُل»گویم: می

م ابه خاطر اینکه توانسته «کاری رفته بود.با جد دعوا کرده، همون روزی که به سفر 

مشت محکم توی صورت( را رمز  -)گل داشتی که در کنار اسمش نوشته بودمیاد

 روم.گشایی کنم قربان صدقه خودم می



 د.کندهد و چیزی که قبالً گفته بود را تکرار میاماجو سرش را با هیجان تکان می

ها بکاره و جلوی میخونه پیکرسون خواست یه بوته گل سرخدرسته! جاستین می»

 «رو رد کرد و به سمت دفترش رفت. جد درخواست اون

، پس کی شنیدهناپذیر بلدناب های پایانرو توی وراجیاین و مادرت »گویم: می

دونه که اولین نفر کی این شایعه رو شروع کرده و اول از همه باید از کی سؤال می

یک عالمت سؤال جلوی اسم جاستین « شروعه.قطه ناین یه  به هر حالبپرسیم، ولی 

 گذارم.می

چشم دو ابرو بدون دست و پا کشیدی؟ واااای این چرا اون پایین یه نقاشی چشم»

خوشم اومد. خیلی هاش ایکس کشیدی بازم قراره جد باشه؟ وقتی به جای چشم

که به کل لیوان شرابی درحالیاماجو « دوباره این کار رو بکن، دوباره این کار رو بکن!

کشد و کف دستانش را به فریاد میاست، که در هنوز توی دستش دارد را از یاد برده

 د.کوبهمدیگر می

که فوراً اشک را به چشمانم  کندپاشد و او کاری میشراب روی بازوهایش می

بعد لیسد، آورد و شراب را از روی پوستش می. یکی از بازوهایش را باال میآوردمی

 دارد.متری برگه نگه میآید و صورتش را در فاصله سه سانتیجلو می

صبر کن، »گوید: دهد، زیرلب میطور که دوباره به عقب تکیه میاماجو همان

 «سؤاله. شاید دیگه نباید بنوشم. بینمش. این یه عالمتخیال، حاال بهتر میبی



که ی امکان نداشته باشه به خاطر اینانوشم که حتی ذرهمن دارم به خاطر این می»

 «کنن من یه قاتلم بزنم زیر گریه.توی این شهر همه فکر می

 «!پای کشنده»زند: اماجو یک دفعه فریاد می

بله، من یه پای مسموم پختم »گویم: کنم و میبه راحتی فریاد مستانه او را تفسیر می

 «دونن.ها که این رو نمیونقاتل باشم، ولی ا ر فنی ممکنهدونم که از نظو می

من هم پای »کشد: کند و دوباره فریاد میبا لیوان شرابش به خودش اشاره می

 «کشنده!

دهد که انگار کند طوری جوابش را میواق میمثل صاحبی که هر بار سگش واق

درسته، تو هم توی پختنش کمک کردی »کنم: گوید، به او یادآوری میداند چه میمی

 «کنن.کنن و حتی به تو فکر هم نمیمن رو به این خاطر سرزنش می ولی همه

 اماجو، دختر خوب کیه؟! چی؟ جد مرده؟ دختر خوب کیه،

م او به خاطر ابه خاطر اینکه باعث شده اندازد و مناماجو نگاه ناراحتی به من می

که این. بعد از شومنظر مردم شهر در مورد خودم احساس بدی پیدا کند، ناراحت می

مادرش رفته بود، قدم به قدم به تمام میادین شهر رفته و به تمام مردم شهر اعالم کرده 

من بردارد. که  کرد تا انگشت اتهام مردم را از رویبود که جد با دخترش بدرفتاری می

پز دختر خودش مسمومنگاه مشکوک مردم را به سینه پای شدمی این کارش فقط باعث



دهم چنین اتفاقی بیفتد. بیشتر از آن با عواقب کارهای خودم جازه نمیبرگرداند و من ا

ام که بگذارم اماجو به خاطر ازدواج و زندگی کردن با جد در دست و پنجه نرم کرده

نیمی از عمرش این که حاال  بدهدقول مجبورش کردم که بعد از ایندردسر بیفتد. 

. دهدهم به پنهان کردنش ادامه می بازاطالعات را از مردم شهر پنهان کرده است، 

 کنیم به فکر کردن.نشینیم و با هم شروع میمی

توی همین  چیزیکند، یا یک دو تا مغز مست بهتر از یکی کار میاز قدیم گفتن 

 .هامایه

فهمیدم! بیا »: گویدریزد و میلیوان خودش و لیوان من میاماجو شراب بیشتری توی 

هر وقت یکی از ما گفت شه دوست داشتم این کار رو بکنم. بازی نوشیدنی بکنیم! همی

 «، باید نوشیدنی رو بخوریم!موش آبی

دونی بازی نوشیدنی چطوریه دیگه، مگه نه؟ باید می»دهم: برای او توضیح می

های نوشیدن بره و این بهت فرصتای رو انتخاب کنی که یه نفر زیاد به کار میکلمه

 «ده.بیشتری می

و  بوجانگلزنامه در مورد گادفری مضنون شماره دو چون جد یه شکایت استارال»

کشد و نصف محتویات اماجو فریاد می« !موش آبیهاش پر کرده بود. واق کردنواق

 کند.لیوانش را توی دهانش خالی می



و »م: کشم و جیغ میفهمید هوشمندانه بازی نوشیدنی اماجو را خیلی سریع قوانین

ای کاش  شنیده بود که استارال گفته بودمادرت به ما گفت که واقعاً از بیرون دفتر جد 

 «!موش آبیاومد. اصالً به دنیا نمی

دست از دستشویی کردن  بوجانگلز، چون جد وقتی بوجانگلز»د: دهاماجو ادامه می

 «!موش آبیلگد زده بود.  شداشت بهتوی حیاط پشتی ما برنمی

 ام نخوردم به لیوانم نگاه کرد.هش جرعه دیگری از نوشیدنیوقتی همرا

بذاریم حس  نونینرو توی لیست مظ بوجانگلزیه؟ اینکه چ»ام را باال انداختم: انهش

 «تونه هیچ کسی رو بکشه.گ کوچولوی اندازه موشه، نمیخوبی نداره. اون یه س

 «اون روی پات جیش کرد.»اماجو به من یادآوری کرد: 

مجازات مرگ برای مدفوع کردن سگ! » را به لیوانش کوبیدم و فریاد کشیدم:لیوانم 

 «موش آبی، موش آبی، موش آبی!

تلفن همراهم صدای دینگی داد و من وقتی آن را از روی میز جلوی  کیپیام با آمدن

 کردم. یکردم، غرغراش نگاه داشتم و به صفحهبرمیمبل 

گه؟ مامانمه که شراب بیشتری داره؟ داره میاین دیگه کیه؟ چی »گوید: اماجو می

کنم بهش بگو نظرم رو در مورد اون داروی آلپرازوالم عوض کردم. امشب حس می

 کشد.گردانم آهی میوقتی موبایل را به سمتش برمی« خیلی سرحالم.



کنی وای نه. فراموش کردی بری کالنتری و با لئو صحبت کنی. فکر می»پرسد: می

 «عصبانیه؟

 «...لعنتی، پیتون»گفت: خواندم که میمیباره پیام را دو

کنه؟ مثل از کلمه لعنتی استفاده می دونم، لئو معموالً وقت بیان خوشحالیشنمی»

و من به »با فریاد ادامه دادم: « !رسیلعنتی اماجو، امشب خیلی خوشگل به نظر می

 «بود که عمداً فراموش کردم برم باهاش صحبت کنم! پایخاطر 

به نقاشی چشم چشم دو ابرو با یک سینه عضالنی بزرگ، عضالت شش تکه شکم 

پیتون یه باسن عالی داره و گفت، و یک بازوی منقبض شده در باالی سرش که می

ر اینکه و به خاط» کند:اشاره و من یادآوری می تونه یه قاتل باشه، نقطه تمام!هرگز نمی

 «نونین توی فهرست ماست.اون یکی از مظ

درسته؟ »پرسم: ام، میطور که هنوز به صفحه نمایش تلفن همراهم چشم دوختههمان

کنه من رو سؤال و جواب کنه وقتی که احتماالً خودش جد رو اون چطور جرأت می

دونست زده و کشته؟ و چطور ممکنه که آندریا مینارد در مورد پای چشم کبود جد می

شرط کنه! لئو گناهکاره و داره الپوشانی میخوای بدونی چرا؟ چون ولی ما نه؟ می

قتل خشونت بارش در شب قبل بندم اون فقط به خاطر اینکه حواس من رو از می

شه میبه هر حال ، با من ماچ و بوسه راه انداخته بود. وقتی ما خوابیده بودیم پرت کنه

 «یه نفر رو با چند بار مشت زدن کشت مگه نه؟



اینکه او حقیقتی را پنهان کرده است که خودش را  خورم فقط به خاطرقسم می

 اندازد عصبانی هستم نه اینکه او چطور توانستهدهد و من را به هلفدانی مینجات می

  به دستانش نگاه نکنم ببوسد. اینکهمن را فقط برای 

متوجه هستی که ممکنه شب پیش با یه قاتل »: گویدرون زده میاماجو با چشمان بی

کنه؟ ببین، خوش به ریخته باشی، درسته؟ این یکمی تو رو مورمور نمیروی هم 

ش کشته باشه و بعد ههای برهنحالش ولی بازم یه جوریه. ممکنه اون جد رو با دست

 «.باشه ی برهنه رو روی باسن تو گذاشتههاهمون دست

تل کنار حاال ما از نظر فنی به اینجا رسیدیم، اون هم شاید یه جوری با ق یعنی اگه»

مثل منفی در کشتم هر دو ما -رو-کسی-من-کنیم ترکیب شایداومده، پس فکر می

 «هم دیگه رو خنثی کنه.منفی 

 یم.نوشمیهایمان را ای از شرابو هر دو جرعه« موش آبی!»د: کشمیاماجو فریاد 

تا وقتی که بفهمم چی باید بهش بگم فقط همین طوری دست به »م: پرسمیبا خنده 

خواد چی کار کنه؟ به خاطر اینکه خودم نرفتم، تا اینجا رانندگی کنه کنم. مییسرش م

 «و من رو کشون کشون ببره کالنتری؟

 یم.کشمیوقتی کسی در زد من و اماجو با هم جیغ 



کنی صدای ما رو وای نه، یادت رفت پیام رو ببندی؟ فکر می»د: پرسمیاماجو 

م، تقالکنان همراه من افتمیدر ورودی به راه م و به سمت شومیبلند وقتی « یده؟شن

 د.وشمیبلند 

دستم را به سمت آن زنجیر احمقانه جلوی دری « کیه؟»م: زنبه سمت در فریاد می

 اماجو و من جد کنم، از آن جایی کهرا فراهم کند، دست دراز میکه قرار بود امنیت ما 

تر از رون آزاد استو هر دو ما مستاتل هنوز آن بیکه ق را نکشته بودیم، به این معنیست

  م که بتوانیم با دست خالی از خودمان دفاع کنیم.آن هستی

و وقتی کسی از  مکنمیخالی است، با گیجی به میز نگاه  مم دستشومیوقتی متوجه 

 م.کشمید، هم زمان با اماجو آهی از آسودگی دهروی ایوان جواب می

 «معاون کالنتر لوید هستم خانم.»: گویدصدای آرامی می بادی با

« ه حالت خوبه یا نه.وایـــی، ببین. دوست پسرت سر زده که ببین»با شیطنت گفتم: 

وی بازویم از م، این حرفم یک ضربه محکم رکنکه وقتی دارم در را با لبخندی باز می

 د.خرطرف اماجو برایم می

ارم مزاحمتون نشده باشم. خوام که دیروقت اومدم، امیدوعذر می»: گویدمیبادی 

و دستی به  داردمیسریع کاله لباس فرمش را از سرش بر« حالت چطوره اماجو؟

 د.کشمیموهایش 



د و لیوان خندمیاماجو هرهر « زدیم.های آبی حرف میفقط داشتیم در مورد موش»

 برد.میهایش باال تا روی لبرا شرابی که با خودش آورده بود 

فقط این حرفش که « های آبی خوشم میاد.از موش»د. می دهبادی تکانی به سرش 

توی بِلَدناب موش آبی »د اماجو هرهر بخندد و شراب بیشتری بنوشد. وشمیباعث 

 «داریم؟

داره! خیلی واااای، خنده» کند:میو اعالم  گیردمیاماجو لیوان شرابش را باال 

 «باید بشنیم و با هم صحبت کنیم.خوشحالم که به ما سر زدی بادی. 

ای سرخ د و صورتش به شکل هشدار دهندهکنمن میکه بادی شروع به مندرحالی

یم. بادی بشینیم و با بادی صحبت کن نبایدنه، ما »گویم: شده است به اما جو می

 «!اطالعات خیلی کمی داره

فاصله ابراز خورد و بادی بالتالشم برای زیر لب حرف زدن با اماجو شکست می

  «دونم!های آبی خیلی چیزها میدر مورد موش»کند. وجود می

وقتی  بنوشد و این بارد اماجو جرعه لرزان دیگری وشمیفقط باعث این حرفش که 

اش اش روی چانهنوشیدنید و افتمی، به خنده دنوشطور که از لیوانش میدارد همان

د و باالخره دهمیای چپ چپ نگاه کردن به اماجو باالخره جواب . چند لحظهریزدمی

 .گیردمیای جدی به خودش د و چهرهآیمیاش بند خنده



مراهیت چه ه ر ازایبادی؟ یعنی، دبرای همراهیت چه لذتی رو بهت بدهکارم »

ن کمی د و مکوبمیاماجو دستش را روی دهانش  «. وای خدایا!تونم بهت بدملذتی می

، ن زده و متعجب به او خیره شده استاز دیدن سرخ شدن او که بادی با چشمان بیرو

 م.برمیلذت 

فکر کنم »گویم: کنم و میتفسیر می شهای مستانه اماجو را براییک بار دیگر وراجی

کرد بگه این بود که حضورت در اینجا رو مدیون چی چیزی که داشت سعی می

 «هستیم؟

کند، نگاهش را از اماجو صاف و با اضطراب کراواتش را مرتب می بادی گلویش را

کنم پیتون ولی کالنتر متأسفم که این کار رو می». کنددارد و به من نگاه میبرمی

 «هادسون از من خواست که به اینجا بیام و تو رو با خودم به کالنتری ببرم.

کند، خورده بودم و جا چه میبعد از اینکه از بادی پرسیده بودم این جرعه شرابی که

 زند.پرد و اماجو آرام روی پشتم میسعی داشتم قورتش بدهم در گلویم می

م: کشرود، با عصبانیت فریاد میشراب از گلویم به سالمت پایین میوقتی باالخره 

با من شوخیت گرفته؟! اون انگار که من مجرمی چیزی هستم تو رو فرستاده اینجا که »

 «ر کنی؟!من رو دستگی

 دارد و دستش بردمی، قدمی به سمت من براندازدمیاش را باال بادی با کمرویی شانه

بند کاربردی پلیسی که به کمرش بسته و این کارش من را به خنده به سمت کمر



ر قد و پنجاه و شش کیلو وزن دارم. یعنی به نظرش مت. من صد و هفتاد سانتیاندازدمی

ا در برابر دستگیر با یک افسر پلیس درگیر شود ی تواندیمن شبیه کسی هستم که م

 شدندش مقاومت کند؟

ببخشید پیتون. اون بهم گفت تو ممکنه دردسر درست کنی و من باید هر کاری که »

 «م و به کالنتری ببرم.رو بکنم تا تو رو سوار ماشین کن الزمه

من »فریاد زنان از  ،مشومید و کالً از کنترل خارج افتمیالکل در خونم به جریان 

لئو »م و به نکمیشروع « خوبم، همه چیز خوبه و من اونقدرها هم مست نیستم.

 م.رسمی« جنگم!هادسون یه عوضیه و من باهات می

م، اندازمیای به سمتش جنگجویانه د و من مشتم را با حرکتآیمیدیکتر بادی نز

 بازداشت من... نداستان اولی و این بود آبیموشد، کشمیاماجو دوباره جیغ 
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 بلدناب، اداره پلیس کنتاکی

 

 «شن؟هات سرخ میکنم لپچرا هر وقت به اسم دخترم اشاره می»سالی پلونکت: 

 «.من... این... اوم، مشکل پوستیه» معاون لوید:

 «نباشه. امیدوارم مُسری»سالی پلونکت: 

دونم چرا این رو نه! منظورم اینه که واقعاً بیماری پوستی نیست، نمی»لوید: معاون 

 «خورم.ای ندارم. در سالمت کامل هستم، قسم میگفتم. و من هیچ بیماری مُسری

های تشییع شه عجله کنیم؟ باید به خانه عزادار برم و برنامه ریزیمی»سالی پلونکت: 

ای که ی چون اون کشته شده و دخترم با غم و غصهدونجنازه دامادم رو انجام بدم. می

ریزی سخت و خسته کننده تشییع داره توی خودش فرو رفته و اصالً نیاز نیست برنامه

دن؟ دونی کی جسد جد رو تحویل میهاش اضافه بشه. میجنازه هم به همه ناراحتی

کارها همة این ریزی برای دونیم تشییع جنازه چه روزی خواهد بود برنامهوقتی نمی

 های تلفنیا من باید چپ و راست به تماس. آخه چرشهخیلی برای من سخت می

و جایگاه من نیست که به جواب بدم  ادب و احترام کنن خوان عرض مردمی که می

 «ست.اونا بگم چه روزی تشییع جنازه



رو متأسفم خانم پلونکت ولی تا وقتی که گزارش نهایی علت مرگش »معاون لوید: 

 «تونیم بدنش رو تحویل بدیم.نگرفتیم نمی

دونن که پیتون اون رو کشته؟ چرا تا کردم حاال دیگه همه میفکر می»سالی پلونکت: 

کنم اون دخترم رو معتاد به الکل کرده. من از همه حاال دستگیرش نکردین؟ فکر می

یاد کشیده و مردم شهر شنیدم که پیتون اون شبی که جد به قتل رسیده بود، اون فر

رگ به  ه سعی داشت اماجو رو بدزده مچ دستشدونین زمانی کتهدیدش کرده بود. می

 «رگ شده بود؟

صبرکن، چی؟ اماجو تقریباً دزدیده شده؟ االن حالش خوبه؟ چرا با من »معاون لوید: 

 «تماس نگرفت؟ یعنی با کالنتری. چرا با کالنتری تماس نگرفت؟

گرده و اونا داشتن مانی که اونا نوجوان بودن برمیخب این به ز»سالی پلونکت: 

این اتفاق به خاطر کردم دزدکی از خانه بیرون و به یه مهمانی برن، ولی خب. سعی می

 «این افتاد که پیتون از اون درخت پایین افتاد و صاف روی مچ دستش فرود اومد.

 «داماد شما رو بکشه؟دونین چرا یه نفر باید بخواد خانم پلونکت، می»: معاون لوید

 «خواسته داماد من رو بکشه؟دونم که چرا کسی میمن می»سالی پلونکت: 

 «بله این همون چیزیه که من پرسیدم.»معاون کالنتر: 



خوای بدونی که من هیچ اطالعاتی در مورد اینکه چرا کسی باید می»سالی پلونکت: 

 «بخواد داماد من رو بکشه دارم یا نه؟

 «معتقدم این همون چیزیه که پرسیدم.اوه، بله. این... »معاون لوید: 

دونم که جد کسی رو اون قدر خوای بدونی من مییعنی، می»سالی پلونکت: 

 «عصبانی کرده که بخواد بکشدش؟

 «اووووم، بله؟»معاون لوید: 

مثل اینکه، اونا انقدر عصبانی باشن که نتونن درست به هم نگاه کنن »سالی پلونکت: 

تاً دیوانه شدن و کاری کردن که پشیمون بشن، حتی با اینکه اون موقع عادالنه به و موق

 «رسید ولی حاال واقعاً پشیمون هستن و احساس بدی در موردش دارن؟نظر می

 «اوه بله؟»معاون لوید: 

دونم. متوجه شدم که شما تنها کسی هستین که تا نچ. هیچی نمی»سالی پلونکت: 

رای اماجو نیاوردین. ما حاال با کمبود الزانیا و خوراک لوبیا سبز غذا ب حاال یه بشقاب

تونی شروع به پخش کردن کنی، میمواجهیم. و حاال که تو داری با همه صحبت می

خبر بدی که باید ی و به کسایی که به جد مدیون هستن این حرف بین مردم بکن

 «احترامشون رو به خانواده جد نشون بدن؟



ن... خانم پلونکت، اگر چیزی در مورد اینکه کی داماد شما رو به قتل م»معاون لوید: 

دونین رو برام توضیح بدین. این موضوع خوام هر چیزی که میدونید، میرسونده می

 «برای این تحقیقات خیلی حیاتیه.

مردم میان که  ریباً الزانیامون تموم شده بادی. وقتیدونم که تقمن می»سالی پلونکت: 

توی خونه اماجو الزانیا و که  کننابراز همدردی کنن چه فکری با خودشون می

 «؟ز نیستخوراک لوبیاسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و یکم



گیرد که قدرتش برای خیر به کار ام امروز تصمیم میمن فقط منتظرم ببینم که قهوه

 ببرد یا شر.

 قهوه ماگ-

 

 «.دادندانشگاه موقع تمرین خیلی به ما شوک برقی میتوی خیلی هم درد نداره. »

تا کمک کند از روی زمین راهروی  گیردمید و دستش را به سمتم وشمیلئو خم 

خانه اماجو بلند شوم، جایی که توی چهل و پنج دقیقه اخیر به خودم پیچیده بودم، تف 

م یک چاقوی کره گفته باالخره وقتی به اماجو کرده و بد و بیراه گفته بودم تا اینک

مجبور شده بود برای کمک با لئو  اورا از مردانگی بیندازم،  ن بدهد تا بادیبه مخوری 

 . تماس بگیرد

، قبض شدن به خاطر شوک الکتریکیستهنوز هم کل بدنم در حال من از آنجایی که

-می-می-قصت می-قص-قص-قص-نا-نا-نا-نا»د: وشمیحرفم به این شکل شنیده 

الکتریکی داده بود، به  د که من به خاطر اینکه به من شوککنبادی فکر می و« کنم!-می

هایتان به هیچ زنند حرفتریکی به شما میشوک الک چون وقتی م ناقص.گویاو می

عوضی که باالی  کالنترییک به این د و خوشبختانه رووجه طبق دستور زبان پیش نمی

هیچ م، اخوری آشپزخانه تهدیدش کردههو من او را با چاقوی کر سر من ایستاده است

. من قبالً هم مردانگی مردی را تهدید کرده بودم و حاال او مرده، خدا رحم ربطی ندارد



و زل کند که در بیست و چهار ساعت آینده چه اتفاقی برای بادی قرار است بیفتد. 

بخواهد بی شود که دلم زدن به لئو که با نیش باز باالی سرم ایستاده است باعث می

 بگیرم و از جا بکنم.هم صاحب مانده او را 

توانم خودم را از گردم، این طوری میزنم و روی شکمم برمیدست لئو را کنار می

روند و لئو ایستم زانوهایم ضعف میروی زمین بلند کنم. به محض اینکه سر پا می

ازوهایش را به دور شود و پیش از اینکه دوباره زمین بخورم، بسریع دست به کار می

 دارد.چسباند و نگه میپیچد و من را به خودش میمن می

اش چسبیده، چشمانم را ام به سینهدهد و من که گونهبوی صابون و هوای آزاد می

کنم. اش را روی صورتم حس میکشم تا اینکه لرزش خندهبندم و نفس عمیقی میمی

رم و از محدوده وقتی چند قدمی عقب میکشم و خودم را از بین بازوهایش بیرون می

 کنم.ای به او میشوم، دندان غرچهعطر تنش خارج می

خورم که به خاطر اون شوک الکتریکی ببخشید، قسم می»گوید: با لبخند کوچکی می

کردم که چطور کل روز توی مدرسه دنبالت بودم و سعی می . فقط یادم اومدخندمنمی

دادی و هنوز رو می های تازه قهوههمیشه عطری مثل دانهعطر موهات رو بو بکشم. 

 «.ستطوری. بهترین بوی دنیاهم همین

 ی بود که من را باردار کرده بود.ین را گفت. مطمئناً او همان مردبله رسماً هم



وای نه! »زنم: م خرم کند و با انگشتم به او اشاره کرده و فریاد میدهنمیاجازه 

به هات با دستور خودت تالش خوبی بود مردک! تو مگه بعد از اینکه یکی از معاون

های شیرین رو به من شوک الکتریکی زد اینجا نیومدی که حاال داری این حرفمن 

 «فراموش کنم؟!گی که احساساتیم کنی تا عصبانیتم رو از دستت می

د و با صدای چسبهایمان به هم میکند تا اینکه نوک کفشفاصله بین ما را طی می

کنم؟ جالبه تو دقیقاً برعکس این کار رو با من احساساتیت می»د: پرسمیآرام و عمیقی 

  «کنی.من می

به پایین  با گرفتن و کشیدن نیمه پایینی بدن من به سمت خودش و چسباندن آن

که حاال داشت به من  ای در آن چیزیحس عاشقانه هیچ کهدهد اش به من نشان میتنه

 .ود وجود نداردشفشرده می

پیش از اینکه کار « ده.این کارت جواب نمی»م: گویمیبا اوقات تلخی به او 

 ای مثل بیرون کشیدن بلوز از توی کمربند شلوار جینش و کشیدن کف دستانماحمقانه

 .دارمستانم را محکم در کنارم نگه میاش از من سر بزند، دبه روی پوست شکم و سینه

آورد و میسرش را کنار سرم پایین « چی قرار نیست جواب بده؟»د: کنمیزمزمه 

 د.کشالله گوشم میهایش را روی لب

و بعد با  گیردلویش گاز کوچکی از الله گوشم میهای جهنگامی که با دندان

 .کنمهایم را محکمتر مشت میکند، دستمیهای ریزش راهش را تا گردنم باز بوسه



ام تا دسترسی بیشتری به او بدهم، به او حتی با اینکه سرم را به یک سمت خم کرده

در برابر  ده.این صحنه وسوسه انگیزی که راه انداختی جواب نمی»دهم: اطالع می

 «جذابیتت نفوذناپذیرم.

تر از اون چیزی هستی که تصورش رو پردازی...خیلی خوشمزهالدوازده سال خی»

بتواند  ند تازمیای کنار ام را فقط به اندازهبعد از اینکه با یک انگشتش یقه «کردم.می

 د.کشمیام نفس ام بنشاند، روی شانه و ترقوهای روی ترقوهبوسه

دهم و از خودم دور میم و او را هل آیباالخره به خودم می« خدایا نه!»فریاد کشیدم: 

کنی لئو هادسون! داری این مزخرفات دوازده سال دونم داری چی کار میمی»م. کنمی

گی تا حواسم رو پرت کنی. دیشب هم همین کار رویاپردازی کردن در مورد من رو می

ره رو کردی و اون موقع جواب داد ولی االن دیگه حواسم بهت هست. اصالً امکان ندا

بعد از این همه وقت هنوز هم به فکر من بوده باشی و از همون روزی که به شهر 

همچین کاری یه کی به نظرت برگشتم دنبالم افتاده باشی. اصالً و ابداً امکان نداره. آخه 

  «خواد ماست مالیش کنه!کنه؟ معلومه، کسی که یه گندی زده و حاال میمی

به سرعت باال و  ام به خاطر شدت عصبانیتمو سینهاند دستانم به پهلوهایم چسبیده

 رود.پایین می

دهد، طور که به دیوار راهرو تکیه میهمان« حرفت تموم شد؟»پرسد: لئو ناگهان می

کنم هایم که هر وقت سعی میحاال به سینه کند.اش جمع میدستانش را روی سینه



روند، چشم دوخته پایین می ای بکشم توی بلوزم باال ودهندهنفس عمیق و آرامش

 ت.اس

این طور با  توانداز اینکه او می «حرفم تموم شد؟حرفم تموم شد؟ »م: کشمیفریاد 

م، رواز حال می ر چند بوسه دارمآرامش عقب بکشد در حالی که من فقط به خاط

 «هات به من شوک الکتریکی داد!یکی از معاون»آید. خونم به جوش می

کنم. خواهد بگویم یک مزخرفی سر هم میچیزی که واقعاً دلم میالبته که به جای 

کند تا آن گوید رسماً از من استفاده میدانم دارد دروغ میمی خواهد بگویمدلم می

اش را از زندان بیرون نگه دارد و این خودش هزاران بار بدتر از شور بردهباسن مرده

ها فقط من را آدم بزنند. تمام اینپنجاه هزار ولت برقی است که مستقیم به شکم 

دانم چرا این قدر برایم مهم است که او دارد از من نمیاصالً کنند چون تر میعصبانی

این طور نیست که من همین حاال هم طلبه یک مرد باشم، چون از  کند.استفاده می

د نفر تا بپرسد چن پیغامی صوتی از جانب بنجامین برایم رسیده بودوقتی امروز صبح 

های ام دارم تا پدر و مادرش بتوانند هماهنگیهای عروسیمهمان در لیست مهمان

و این  رستوران را انجام بدهند، قسم خورده بودم که بقیه عمرم از مردها دوری کنم.

که فکر گذرایی در مورد اینکه دقیقاً همین کار لئو را تکرار کنم و او را  یستطور هم ن

از راه به در کنم، از ذهنم نگذشته باشد. مسئله این است که من  دمهای زنانه خوبا راه

کردم. بیشتر سرم با تف کردن از او دوری میداشتم این کار را نکرده بودم و در واقع 

شهر گرم بوده تا اینکه مردم ها، قهوه دزدیدن و متهم به قتل شدن از طرف کل به سگ



م کناین کار را نمیاو را از راه به در کنم، ولی به هر حال  بخواهم با جذابیت امروزم

  چون کمی اخالق و وجدان دارم!

آن موقع  شور پخته بودم...خب، به جز آن یک باری که یک پای پر از مایع توالت

 وجدان و اخالق نداشتم...

 خورم کهمتأسفم که بادی بهت شوک الکتریکی زد. قسم می»کند: لئو عذرخواهی می

وقتی  م که ممکنه مقاومت کنی و انگاردونستمن بهش نگفته بودم این کار رو بکنه. می

جدی حرفم  رو بهش گفته بودم که تو رو حتی شده با زور پیش من بیاره زیادی 

 «.باشه گرفته

کنم؟ وای هنوز حتی مقاومت می مقاومتدونستی که من می»کنم: با او بحث می

 «کردن رو ندیدی!

اتاق رختشورخانه توی راهرو که از وقتی لئو آمده بود خودش را در آن  اماجو از

 «موش آبی.»کشد: پنهان کرده بود، فریاد می

حقیقتش وقتی لئو از در خانه وارد شده و بادی را به کالنتری فرستاده بود، او را 

 پـ پـ»ستاده بودم تا برود و پنهان شود و خدا را شکر وقتی من دم گوشش گفتم: فر

شدم، او هم متوجه های مستانه او را متوجه میطور که من حرفدقیقاً همان« پای!

کنتی من شد. حتی با اینکه به حد مرگ مست بود، باز هم توانسته بود های لُحرف

دانست که باید تا وقتی که کمی مستی از گفتم را متوجه شود و میچیزی که داشتم می



بود که من خیلی  ای از مستی رسیدهکرد. به درجهمیپرید، از لئو دوری سرش می

قدرت دروغ گفتن ندارم، وقتی بهت بگم ما »: دوست داشتم اسمش را این بگذارم

 «!کنیچطوری جد رو کشتیم خیــــــــــــــــلی حال می

ای شنیده د، صدای هرهر خندهآیمیبه دنبال فریادی که از اتاق رختشورخانه 

 .م در هوشیار شدن پیشرفت نکرده استآنجا خیلی هاجو امد، انگار وشمی

شود تا گیج و گنگ به انتهای راهرو و جایی که صدای وقتی لئو از کنار من خم می

به مزخرفات مستانه اون هیچ »دهم: اماجو از آن آمده، نگاهی بیندازد، برایش توضیح می

ط روی چیزی که اینجا ای نکن. هفته خیلی بدی رو پشت سر گذاشته. چطوره فقتوجه

هات حاال توی لیست کارهایی که تو یه عوضی هستی و لباهمیت داره تمرکز کنی؟ 

 «نباید انجام بدم قرار گرفتن.

ه شکل تحسین بها را کشد و چنان آنکشد و انگشتانش را بین موهایش میلئو آه می

د دلم بخواهد دستم را بلند کنم و موهایش وشمیکه باعث  کندبرانگیزی سیخ سیخ می

چشمم به د، کشمیکف دستش را روی صورتش را برایش صاف کنم. بعد وقتی 

و من هیچ مشکلی با  دافتمیهای روی بند انگشتان دست راستش ها و کبودیبریدگی

 .وند و دردسری بار نیاورند، ندارمهایم بگویم خفه شاینکه به تخمدان



گوید و راهی میبیند و با صدای آرامی زیر لب بد و بیانگشتانش را مینگاهم به بند 

چشم  و به دستانش اندازدکشد و سرش را پایین میها میدستش را روی خراشیدگی

 د تا در چشمانم نگاه نکند.دوزمی

اق اون شب وقتی بعد از اینکه با جد از اینجا رفتیم یه اتف»د: دهمیلئو توضیح 

مون کمی باال گرفت، ولی خودت هم قبالً این رو و بحث بین کوچیکی افتاد

 د.کشمیاز پریشانی پُفی  «دونستی.می

م. نه دقیقاً. من فقط به خاطر تمام شایعاتی که در بلدناب دانراستش، این را نمی

با فکر کردن در مورد  م و سرم هم آنقدرعصبانی هست دوشپشت سرم گفته می

نکنم.  ه حرفش را تأییدک دونفر در جریان است، شلوغ استی که بین ما خبرهای

. یعنی، این طور نیست وصاً اگر این ماجرا باعث شود من و اماجو از خطر برهیممخص

که دلم بخواهد لئو به جرم کشتن جد متهم شود ولی به وضوح او بهترین گزینه برای 

هستم،  یک گل زیبا انبودن در بین خالفکارهای توی زندان است. خودِ من برای زند

 لعنتی! هیچ وقت از اولین ساعت زندان جان سالم به در نخواهم برد.

ا باهاش برم و دونم وقتی قبول کردم برای بردن جد از اونجمی»: دهدلئو ادامه می

د کنمکثی می «.، از دستم عصبانی شدیم صحبت کنممیخونه و در مورد انتخاب دوباره

 د.کنبه من نگاه می های بلندشو از زیر مژه



د وشکه باعث  برانگیزی نیستاین یکی دیگر از آن چیزهای تحسین ،حرامزاده

 چون این مردهایش گفته بودم را پس بگیرم، بخواهم چیزهایی که در مورد لب

که ناگهان خل  چنان من را مضطرب و نگران کند تواندهیکل جذاب و قوی میخوش

 و چل به نظر برسم.

متر دورتر از او محکم م، پاهایم را چندین سانتیدارسفت و محکم نگه میخودم را 

م. کنمیهای دستانم را جلویم در هم گره و انگشت دارمنگه می سرجایشان روی زمین

آرام  من به اندازه یک بته خیار رسدبه نظر میبا اینکه در کمال خوشبختی برای لئو، 

هایم شروع به برای این هستم که تخمدان هستم ولی به حد مرگ در حال دعا کردن

فعالیت نکنند، این طوری هر کار مزخرفی که او سعی در انجام دادنش دارد، هیچ 

 از راه به در نخواهم شد.و تأثیری روی من نخواهد گذشت 

ست که همدیگه رو ندیدیم یه دههدونم که ما بیشتر حاال هر چی، می»گوید: لئو می

دونی مربوط به زمانیه که هر دوی ما نوجوان بودیم، مورد من میو هرچیزی که تو در 

وقت به خاطر یه عوضی خودشیفته گم که من هیچکنم وقتی میولی خواهش می

کدوم از مردم این شهر شغلم و یا هیچ تونه من رو تهدید کنهکنه میای که فکر میافاده

شود. تر میتر و عصبانی عمیقصدایش حاال« ندازم، حرفم رو باور کن.رو به خطر نمی

، و بهت گفته بودم کردهزدم اون چه کارهایی با اماجو میبهت گفته بودم که حدس می»

کشت. بهت دروغ کاری در این مورد بکنم داشت من رو میتونستم هیچاینکه نمی

 «گفتم پیتون. به خدا قسم.نمی



هایی که با عالقه در ن حرفوقتی حقیقت را در بی م،دهمیسرم را با تأیید تکان 

بینم، قدرت بحث کردن با شنوم و سرزنش را در چشمانش میگوید میمورد اماجو می

کارها که با اماجو من خودم بعد از اینکه فهمیده بودم جد چه  دهم.او را از دست می

خواهد جیغ بکشم و گریه چند روزی با او زندگی کرده بودم و دلم می نکرده بود، فقط

کردم و اما و اگرهایی که از خودم نم و سرم را با همه عذاب وجدانی که حس میک

ها در تمام این سالدر توانم فکرش را بکنم که اگر . حتی نمیپرسم به دیوار بکوبممی

افتاد خبر داشتم ولی هیچ کاری از بودم و از همه اتفاقاتی که داشت مینزدیکی او می

خواهد در مورد . دلم نمیدادحساسی به من دست میحاال چه ا آمد،دستم برنمی

احساس وحشتناکی که لئو داشت حتی فکر کنم، اینکه کالنتر بلدناب باشی و سوگند 

و نتوانی کوچکترین کاری برای دوست  بخوری که از همه مردم شهر محافظت کنی

 .واقعاً وحشتناک است خودت انجام بدهی

ناگهان، این فکر که دیشب شاید با یک قاتل روی هم ریخته بودم آنقدرها هم فکر 

از خطر من و اماجو شاید باعث شود و نه فقط به خاطر اینکه رسد. بدی به نظر نمی

چند ساعت گذشته بود و شروع به نقشه کشیدن برای برهیم، بلکه به این دلیل که فقط 

  اش خواهم کرد.های خودش خفهودم که با بیضهمرگ جد کرده و او را تهدید کرده ب

شد اماجو در و هر باری که متوجه میبه مدت دوازده سال لئو در حاشیه ایستاده بود 

شنید که دید و یا میخیابان میبا آرایش غلیظ و عینک آفتابی در  بیمارستان بود یا او را

شید چنین احساسی به او تراای میهای روی بازو یا پارگی لبش بهانهکبودی برای



تا من از  کردهکه او از جذابیتش استفاده  ناگهان دیگر برایم اهمیت نداردداد. دست می

ی نپرسم. دیگر برایم اهمیت ندارد که من را بوسیده و من عصبانیتم نسبت او هیچ سؤال

بعد از اینکه جد به من توهین کرده و  به خودش را به خاطر دوستانه رفتار کردن با جد

را  ندفریاد کشیده بود ایهای مستانهبا هم لبی تر کرده و دری وریدر میخانه بود، 

مئن شوم من و لئو که مط ها چیزی که حاال برایم اهمیت دارد این استفراموش کنم. تن

اهمیت اتفاقی افتاده بود، تنها چیزی که : مهم نیست آن شب چه هدفی مشترک داریم

دارد این است که اماجو تا جای ممکن از مظان اتهام به دور بماند و در نهایت بتواند 

 زندگی شاد و آرامی که همیشه سزاوارش بود را داشته باشد.

سریع حرکت « ای بگی.تمومش کن. مجبور نیستی هیچ حرف دیگه»کنم: نجوا می

ذارم تا مالش پراضطرابی که گجلوی رویش بایستم، دستم را روی دستش می کنم تامی

هم نیست وقتی با برام م»داد را متوقف کنم. داشت به پوست زخمی بند انگشتانش می

جد رفتی، باهاش چی کار کردی و برام مهم هم نیست که بعد از اون توی اون شب 

خوام اماجو در امنیت و کامالً خارج از چه اتفاقی افتاد. مهم نیست چی شده، فقط می

 «دم به هیچ کس هیچ چیزی نگم.جرا باشه. قول میاین ما

  د.دهمید و سرش را با خنده تکان کنمی، به من نگاه باالخره سرش را بلند

کردی که ممکن نیست من بعد از این و تو واقعاً فکر می»د: پرسمیبا صدای آرامی 

ها راند و آنسُمیدستانش را به دور کمرم « همه سال هیچ احساسی به تو نداشته باشم؟



توانم دوباره کشد که میو من را آنقدر به سمت خودش میگذارد میرا پشت کمرم 

به خاطر همینه پیتون. چون تو »عطر تنش را به مشام بکشم و گرمایش را احساس کنم. 

یش با یه تماس تلفنی کار و زندگیت رو که از دبیرستان تا حاال ندیدبه خاطر دوستی 

هواپیما به خونه برگشتی. چون هر کاری برای محافظت کردن از ین اولرها کردی و با 

شه که بذاری مردم شهر ازت انتقاد کنن و بهت دی که شامل این هم میاون انجام می

چون همیشه توی مدرسه با من خوش رفتار بودی و هر باری که بقیه  راه بگن.بد و بی

ها ای که زیادی در مورد گاوعرضهکردن اذیت کردن پسر خرخون بیپسرا فکر می

بیشتر از همه چون تو حتی ایستادی. ولی گذره پشت من میدونه خیلی خوش میمی

به پسر دبیرستانی ریقویی ای برای پیشنهاد کمک دادن به من هم تردید نکردی. لحظه

و هات رای از بوی مورایحه انگیز دنبالت بود تاتوله سگ  رقتکه تمام مدت مثل یه 

دادم مثل یه و همون کسی که وقتی بهش اجازه می حس کنه یا لبخندی از طرف تو بود

تونستم توی این دوازده سال تو رو از فکر بیرون کرد، چون نمیخاصیت رفتار میبی

 «کنم، مهم نیست چقدر سخت تالش کردم.

ه م دست از ترقگویمیهایم دادم و در سکوت به تخمدانمیآب دهانم را قورت 

 قل و پولکی در هوا بردارند.بازی و ریختن نترکاندن، آتش

کنی پیتون ولی از وقتی به شیکاگو رفتی دونم حرفم رو باور نمیمی»: کندمیاعتراف 

حتی یه روز هم نبوده که بهت فکر نکرده باشم. به استخدام نیروهای پلیس در اومدم 

حینی « تر باشم نه اون بازنده قبلی.خواستم اگر یه زمانی برگشتی، بزرگتر و بهچون می



 پارچه، چسبداش میهایم به سینهکشد که سینهآنقدر به سمت خودش می که من را

دونم که واره و میدونم دیوونهمی»رد. افشمیهایش لباسم را در پشت کمرم توی مشت

به زندگی  ترسونه ولی من در مورد اینکه اگه دوباره قدماحتماالً تو رو به حد مرگ می

دم رویا پردازی گم و چه کارهایی که انجام میهایی بهت میمن بذاری چه حرف

 «کردم و حاال من یه شانس دوباره برای تحت تأثیر قرار دادن تو پیدا کردم.می

آورد و صورتم را بین میها را در بین ما باال ند و او آنکنمیش پشتم را رها دستان

دونم می« کند:آورد و اعتراف میتر میو صدایش را پایین گیردمیکف دستانش قاب 

ای برام اهمیت نداره. به ولی راستش ذره هدونم که خیلی سریعکه دیوونگیه و می

برای اینکه مطمئن بشم تو دوباره دونستم که محض اینکه شنیدم به شهر برگشتی، می

چشم در حالی که در  «هیچ وقت فراموش نکنی من کی هستم تنها شانسیه که دارم.

 کشد.هایم میهای شستش را روی پوست گونهدوخته، انگشت چشمانم

کامالً مطمئنم که اسمت برای تمام عمرم توی مغزم داغ زده شده، در »نجوا کردم: 

هایم دیگر به اوج بزن و بکوب خودشان در حالی که تخمدان« این مورد نگران نباش.

دم. لعنتی، من برات شهادت می»کند. تر مین نزدیکاند، لئو صورتش را به مرسیده

تونم بهشون بگم که اون شب کنن تو منو بلند کردی، میهمین حاال هم مردم فکر می

ای رو با هم گذرونیم. بوم! بفرما اینم عذر غیبتت! ولی برای احتیاط اگه این هم فایده

هایی که در مورد عضو یه دم توی زندان بیام مالقاتت. همه چیزنداشت، بهت قول می



شم که تو همیشه مردی باشی که کلی دم و مطمئن میدسته شدن رو بلدم بهت یادم می

 «بسته سیگار داره.

سریع شود و متری رسیدن به دهان من است، متوقف میلئو که توی چند سانتی

 کند.به من نگاه می کشد و گیج و گنگسرش را عقب می

شهادت بدی یا توی زندان بیای مالقاتم؟ تو که فکر  چرا باید برام»پرسد: می

کشد، این طوری صورتش را بیشتر عقب می« کنی من جد رو کشته باشم مگه نه؟نمی

ری دقیقاً چه ز»که احتماالً مثل آینه همان حالت نگاه کند تواند به صورت من بهتر می

 .دهداو را نشان می« زنیداری می

ها و ایی این رو قبول کردی دیگه، مگه نه؟ اون زخمیعنی، خب تو خودت یه جور»

تون باال گرفت و هات داری و خودت گفتی که بحث بینها رو روی بند انگشتکبودی

به من گفت که وقتی  هانگری بِربعدش هم امروز صبح آندریا مینارد توی رستوران 

بهت کمک هاش کبود بوده و تو وقتی گفتم رو پیدا کردین یکی از چشم جسد جد

من این وسط چیزی رو از »پرسم: می« شیرین و مهربون شدی.کنم اینقدر باهام می

 «دست دادم؟

« این حقیقت رو از دست دادی که من هیچ کس رو نکشتم!»کشد: لئو فریاد می

دارد تا در راهروی اندازد، قدمی به عقب برمیدستانش را از روی صورتم پایین می

مون باال گرفت، منظورم این بود که من بهت گفتم بحث بینوقتی »کوچک قدم بزند. 



دنبالش تا میخونه رفتم تا اون رو از اینجا دور نگه دارم و بعد به محض اینکه به 

هامون پیاده شدیم مشت کوبیدم توی صورتش. وقتی هم پارکینگ رسیدیم و از ماشین

های دستم م و کبودیخوای روی زخکنی، فقط فکر کردم که میگفتی که بهم کمک می

هایی که اون شب افتاد نوشتم سرپوش بذاری، ولی من قبالً یه اظهارنامه در مورد اتفاق

 «و امضا کردم. یا مسیح، پیتون واقعاً فکر کردی من کشتمش؟

 وای گندش بزنن.

 «اوم، فقط شوخی کردم؟»دهم: با صدای نازک و ضعیفی جواب می

کردم ، من فکر میبفرما»کند: دهد و غرغر میتکان میدستانش را با پریشانی در هوا 

چون خودت یه ربطی به مرگ جد  ریتو کل روز از زیر مالقات کردن با من در می

وار دیشب تو و اماجو. اون وقت تو داری، مخصوصاً بعد از اون رفتار کوفتی دیوانه

 «کنی که من کشتمش!فقط اینجا نشستی و داری فکر می

این یه . هستیمها رفتار نکردیم، ما دیوونه هی! ما مثل دیوونه»کنم: یبا او بحث م

. تازه، من کل روز فقط کشید تا به این درجه محشرش برسه موهبته و کلی سال طول

شروع به قرار گذاشتن  یه سگ تف کردم، کمی قهوه دزدیدم یه جا ننشسته بودم. روی

بود که بخوام از زیر مالقات کردن با تو در ری کردم. بشقابم پُرتر از این حرفا با بیلی

همین  مگه خودت! و دستت درد نکنه، رو تو کشتی یا نهیا بخوام فکر کنم که جد  برم

ست که ندیدمت و نباید چیز خیلی حاال بهم یادآوری نکردی که من بیشتر از یه دهه



تصمیم  «قاتل نیستی؟! دونستم کهخب، از کجا باید می زیادی در موردت بدونم؟

گیرم آن بخشی که من و اماجو تصمیم گرفته بودیم تحقیقات خودمان را شروع می

 کنیم را ناگفته بگذارم.

این کار رو با یه بیل توی  بوجانگلز»اماجو یک دفعه از پایین راهرو فریاد کشید: 

تونن بگن رو حل کنیم همه می آبی! وقتی این پروندهآشپزخونه کرد، موش

 «!آبیموش

 حرامزاده...

دوزد، با صدای رو به افولی لئو حینی که با عصبانیت نگاهش را به سقف می

خواین نمیکنم، محض رضای خدا، به من بگین که شما دوتا خواهش می»گوید: می

 « خودتون تحقیقات راه بندازین...

ایستم و لبخند سینه می دست به« گم.خب، این رو بهت نمیخیلی»دهم: جواب می

 روم.ی به سمتش نشانه میو پر شیطنت رکنایهپ

بندد و کند تا چیزی بگوید، هر بار به سرعت آن را میچند باری دهانش را باز می

اش کند چیزی بگوید، تا اینکه تلفن همراهش توی جیب پشتیبعد دوباره سعی می

د و بعد بدون خوانکشد و پیامی که آمده را میکند. آن را بیرون میشروع به لرزیدن می

اینکه یک کالم چیزی بگوید پیش از اینکه برگردد و به سمت در برود، دوباره آن را 



ام که او چون من دیگر حرفی باقی نگذاشتهچپاند. جیب پشتی شلوار جینش می توی

 بخواهد بگوید.

، سرسری گذاردکند و قدم به ایوان خانه میکشد و باز میلئو حینی که در را می

 بوجانگلزگردم. حداقل بهم قول بده این مدتی که نیستم کاری به کار برمی»د: گویمی

 « نداشته باشی.

کشم: از اینکه در را محکم پشت سرش ببندم و قفل کنم پشت سرش فریاد میپیش 

 «دم! اون کوچولوی عوضی توی صدر فهرست مضنونین ماست!هیچ قولی نمی»

 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و دوم

 



 شدهبازجویی ضبط 

 2016ژوئن  4

 بلدناب، اداره پلیس کنتاکی

 

کالنتر هادسون کجاست؟ چرا اون این مصاحبه رو انجام »کریسی لو اسمیت: 

 «ده؟نمی

 «خانم. ایشون از روند تحقیقات خارج شدن»معاون لوید: 

 «با قاتل در ارتباطه مگه نه؟»ت: کریسی لو اسمی

 *صدای گریه، باال کشیدن بینی، فین کردن*

خانم، به من گفته شده که شما اطالعاتی در مورد قاتل جد جکسون »معاون لوید: 

 «دارید، درسته؟

کنین اونا حاال ازدواج کنین جدیه؟ یعنی، فکر میفکر می»کریسی لو اسمیت: 

 «کنن؟می

ه شما های کالنتر گفته؟ یکی از معاونخانم، نیاز دارم تمرکز کنین، باش»معاون لوید: 

ر مورد شهردار جکسون گذاشتین، به خاطر همین امروز با شما تماس گرفتم یه پیغام د

 «که به اینجا بیاین.



دونین پیتون صد و پنجاه دالر جریمه به کتابخونه بدهکاره؟ می»کریسی لو اسمیت: 

ها رو نگه داره و تونه به مدت دوازده سال یه نسخه از کتاب بیگانهکدوم حیوانی می

تونه این کار رو بکنه. باید ه؟ یه قاتل، فقط یه قاتل میهیچ وقت هم پسش ند

 «دستگیرش کنین.

تونم کسی رو به خاطر جریمه کتابخانه دستگیر کنم. خانم، نمی»معاون لوید: 

 «کنیم معمای یه قتل رو حل کنیم.مخصوصاً وقتی داریم سعی می

در این مورد  هم هیچ کاری کسها یه جرمه و هیچدزدیدن کتاب»کریسی لو اسمیت: 

 «کنه! باید دستگیرش کنین، ولی مطمئن بشین که بعد از ساعت پنج فردا باشه.نمی

 «و چرا باید تا بعد از ساعت پنج صبر کنم؟»معاون لوید: 

چون من ساعت چهار یه نوبت الیه برداری پوست و آرایشگاه »کریسی لو اسمیت: 

خوام وقتی کالنتر هادسون نیاز به یه شونه برای گریه کردن داره، توی دارم و می

کنین بهتره مثل یه زن بور به نظر برسم؟ انگار کالنتر بهترین حالتم ظاهر شم. فکر می

 ..شه.های بور میاین روزها جذب زن

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و سوم

 بیا فکر کنیم ببینیم من آدم صبح هستم یا نه... نه.



 قهوه ماگ-

 

 «مادر مقدس، ممکنه یه نفر آدم چقدر خوراک لوبیا سبز نیاز داشته باشه؟»

ایستم، تند و دهم، بین چهارچوب در میهایم مالش میام را با مشتچشمان خسته

خورم که دوباره هیچ وقت شراب ننوشم، خودم سوگند میزنم و برای تند پلک می

رسماً شروع  ه بپرانم.ام را با قهوم صبح روز بعدش خماریتوانمخصوصاً وقتی که نمی

بینم که جلوی در باز یخچال اماجو کنم بتی را میو فکر می کنمدازی میپربه خیال

لومینیومی روی یک بشقاب حالی که دارد برگه آ دهد و درایستاده، سرش را تکان می

گردد و به من کند و بعد برمیدارد، صورتش را با حالت پرتهوعی جمع میغذا را برمی

 کند.نگاه می

ت زدن و تو دیگه خودتو رسی. یه اتهام کوچولوی قتل بهخدایا، افتضاح به نظر می»

 «ول کردی.

شپزخانه اماجو ایستاده و بینم و بتی واقعاً در آشوم که دارم رویا نمیوقتی متوجه می

 شوند.د، چشمانم از تعجب درشت میکنمن را با چندش برانداز می

این چند روزه خیلی بهم فکر کنم »کنم: اندازم و اعتراف میهایم را باال میشانه

 «.سخت گذشته



« آوردم.هم با خودم کمک  نگران نباش، مامان اینجاست و» گوید:بتی به من می

آمدم که وقتی داشتم به اینجا میکند اشاره میکند و به چیزی یدستش را بلند م

 .اش نشده بودممتوجه

در فضای آشپزخانه  «رو آوردی! وای خدای من! سیسیل کوچولو»شم: کفریاد می

ام داشتم را وار ونزیا اسپرسویی که توی خانهدوم و نسخه کوچکتر دستگاه سیسیلمی

دونی بدون تو نمی عزیز دلم، خیلی دلم برات تنگ شده بود. اصالً»کشم. در آغوش می

  «اینجا بودن چقدر سخته.

تند و تند کشم و باالی آن را ام را به روی سطح سرد فلزی دستگاه میگونه

زنم، چشمانم پر از گردانم به بتی لبخند میبرمی بیبی سیسیلبوسم، وقتی رویم را از می

درست پیش از اینکه دوباره در آشپزخانه بدوم و خودم را روی او  شوند.اشک می

م کناش گریه میطور که روی شانه. هماننشیندمیبیندازم موجی از ترس بر صورتش 

د تا اینکه باالخره صبرش تمام نزمیای روی پشتم چند ضربهبا دستپاچگی آرام 

 کشد.م، بیرون میااو چسبیدهشود و خودش را از آغوش من که مثل کنه به می

زنی. ما که بغل مغل نداریم با هم. هیچ خب، داری حالمو به هم میخیلی»پرسد: می

 « با هم صحبت کردیم چی عوض شده؟ نیوقت نداشتیم. از آخرین باری که تلف



ای که های قهوهحینی که خودم را با درست کردن قهوه برای هر دو نفرمان با دانه

کشد دهد و خودش را باال میکنم، به پیشخان تکیه میبتی با خودش آورده سرگرم می

 نشیند.و روی آن می

م سه روز اکردهه تلفنی با بتی صحبت است، از آخرین باری ک خیلی... مزخرف

ام که او دوباره با من تماس نگرفته و توانم باور کنم که فراموش کردهگذرد و نمیمی

کمی از این فراموشی به خاطر نگفته بود که چه کسی برایش پیغام تلفنی گذاشته بود. 

این شهر  دیگر چه کسی تویعالوه بر اماجو  که به این بود فکرمدرگیر بودن 

بود، این . بعالوه کمی هم حواسم با لئو پرت شده قتل جد باشد ت مسئولتوانسمی

در شهر در حال صحبت کردن با مردم ببینم ولی خب،  ادوردور طور نبود که من او را

تمومش کن، ای بودند، مثل فرستاد. اغلب اوقات هم تک کلمهحداقل برایم پیامک می

کردم جلوی شدند که من سعی میکه اغلب اوقات هم وقتی فرستاده می .پیتونو  نکن

یعنی، خب انتظار داشت من  مردم را بگیرم که من را با انگشتشان به هم نشان ندهند.

چه کار کنم، یک گوشه بنشینم و منتظر بمانم که معمای این پرونده را حل کند؟ اگر 

کردم که . در واقع فکر میش باشداهوحد بکردم او تا این این طور بود که من فکر نمی

های خواستم پیش از اینکه آن گزارشباشد و فقط می هاتر از این حرفباهوش او

ی سرزنش کردن پیدا کنم و احمقانه کالبدشکافی به دستش برسد، یک نفر دیگر برا

ری یک کا ،ام رواج داشتهای مزخرفی که توی شهر دربارهپچآن شایعات و پچ بارةدر

  کرده باشم.



ون د، چون فرانی مِندلسکنشان را برایم تعریف میشایعاتی که مادرم با مهربانی همه

ند. کنر هفته با همدیگر ورق بازی میو مادرم و فرانی مندلسون ه منشی کالنتری است

توانی هیچ وقت از با توجه به خصوصیات مردم بَلدناب، واقعاً نمیکنم فکر می

هایشان کنی، چون همه مردم شهر بدون توقف در تمام مصاحبهات فرار گذشته

آید که من چه نوجوان وحشتناکی بودم و اینکه چقدر با عقل جور در می د کهگوینمی

ید به یک قاتل بالفطره تبدیل نوشالکل میبود، زیر سن قانونی وقتی من از نوجوانی که 

 شوم.

ها را برای بتی م اینتما و دراز یک جمله طولدر نفس یکتوقف و بیغرغرکنان، 

دنیا ع بوترین مایکند به ریختن خوشمی م و وقتی سیسیل کوچولو شروعکنتعریف می

 م.چسبانمیهایم و لیوان را به لب زنم زیر گریهمی، ماگدر 

گم، خودتو جمع کن. این همه گریه و زاری خب، جدی میخیلی»گوید: بتی می

ده که چند تو که واقعاً اون یارو رو نکشتی. کی اهمیت می ریزه.اعصابم رو به هم می

دارد و به یک دستمال کاغذی آشپزخانه برمی «کنن تو این کار رو کردی؟نفر فکر می

و تو اینجا یه مرد جذاب خیلی »فین کنم. در آن حسابی  توانمدهد بنابراین مین میم

تونم بفهمم چه کرده. نمیش رو بهت اعتراف خفن داری که عماًل عشق جاودانه

 «مشکلی داری.



ام را محکم به قهوه ماگکه و درحالی کنمهایم پاک میهایم را از روی گونهاشک

کنم، به سمت یخچال ای از خودم جدا نمیام و حتی آن را لحظهام چسباندهسینه

 کنم.روم و درش را باز میمی

های های ماکارونی سرد و خوراککه نگاهم در بین ظرفپشت کرده به بتی درحالی

وای، ما واقعاً اینجا »گویم: در حرکت است، می لوبیا سبز عجیب و غریب توی یخچال

خوام برامون غذا آوردن. من که می داریم. این چند روزه اخیر مردم یک بند خیلی غذا

 « یکم ماکارونی و پنیر بخورم، تو چطور؟

از روی پیشخان « گی؟رو داری بهم نمیپیتون ماری لمبرت، چی »پرسد: بتی می

کشد و در آن را آید و من را از یخچال بیرون میمی مپرد و به سمتآشپزخانه پایین می

 بندد.محکم می

و واقعاً اون یارو یا خدا، ت»زند. ای به بازویم میاندازد و ضربهنگاهی به صورتم می

چین کاری رو توی خودت داشته کنم جنم همعوضی! اصالً فکر نمی رو کشتی؟ لعنتی،

 «باشی!

اصالً هم »اندازم. راه می کند، جار و جنجالهنگامی که شروع به خندیدن می

دار نیست. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، چطوره بهم بگی اینجا چی کار خنده

ه کوکایین مایع افتاده؟ آتیش گرفته؟ ادارکافه کنی. وای خدای من، چه اتفاقی برای می



فهمیدن  ناببلد رها چیزی در مورد اتفاقاتگذابهداشت درمون رو تخته کرده؟ سرمایه

 «کافه ما تغییر دادن؟جدید و نظرشون در مورد گرفتن حق امتیاز شعبه 

کشاند و با های آشپزخانه میگیرد و من را به سمت یکی از صندلیبتی بازویم را می

 گرداند.دهانم باز میام را جلوی قهوه ماگنشاند و ضرب روی آن می

خبرها هنوز از این قبرستونی بخور پیتون، بخور. کافه خوبه. »دهد: می ببا کنایه جوا

پرهیاهو به شیکاگو نرسیده، مشکلی نداری. بِرَد و اِمی رو برای چند روز مسئول کردم. 

ندتا سؤال در پیغام صوتی اون روز از یه یارویی به اسم معاون لوید بود و گفت که چ

ون رو بهتره با هواپیما به اینجا بیام و ا خواد از من بپرسه. فکر کردممورد تو داره که می

تلفنم و جواب ندادن من به خاطر اینکه شمارش رو  از دِر و دِر زنگ زدن به

 «شناسم نجات بدم.نمی

ایی که جوانعزیز دل من کردی؟ دوتا ماری تو بِرد و امی رو مسئول»م: کشمیجیغ 

 تحولی به سوری جوانا موجسعی دارن من رو متقاعد کنن که قهوة ماری دائماً

 «کشه تا یه فنجون قهوه آماده کنن؟!ست و سه ساعت طول میآینده

کردم از پسش آروم باش دیوونه. واقعاً فکر کردی اگه فکر می»دهد: بتی توضیح می

کنن، مشکلی نیست. ن چی کار میدونن دارسپردم؟ میآن کافه رو بهشون میبرنمی

م قتل ه نگران احتمال زندانی شدنت به جرکعاشق این شدم که بیشتر از این تازه،

 «ای.باشی، نگران کافه



زند و گذارد، لبخندی به من میاماجو وقتی با یک سینی کلوچه قدم در آشپزخانه می

رت کنم، ولی یه نفر با غذای خواستم بیام باال و بیدااوه، خوبه، بیداری! می»گوید: می

 «بیشتر در زد و به خاطر همین دیر کردم.

گذارد و بتی پیش از اینکه خودش را ها را روی میز پیش روی من میسینی کلوچه

 دارد.روی یک صندلی در کنار من رها کند، یک مشت از آن برمی

ست، بهت فرشتهاین یکی یه »گوید: کند و میبتی با یک کلوچه به اماجو اشاره می

 هایها و همدردیاز یک ساعت پیش که اومدم، شنیدم که داشت با تسلیت گفته باشم.

گفتن که چقدر شوهرت معرکه بود و ها میزد. همه اونسر و کله میمردم مزخرف 

 «شون!مرگش چه فقدان بزرگیه. آره ارواح عمه

چه   مطمئن نبودمکامالً نگاهم با اضطراب در بین بتی و اماجو به گردش در آمد، 

 های جد با او بهدر مورد بدرفتاریداد که من همه چیز را احساسی به اماجو دست می

 گفته بودم. شناختکسی که نمی

اشکالی »دهد: نشیند و به من اطمینان میاماجو روی یک صندلی خالی در کنارم می

کردیم. ازش خوشم با هم صحبت  ها کمیهای مهمانبتی و من بین در زدننداره. 

 «.اومد

باید هم از من خوشت بیاد. من محشرم. خب »د: گویبتی با دهانی پر از کلوچه می

باید در مورد سرزنش شدن پیتون به خاطر این قتل چی کار کنیم؟ هنوز هم سعی داره 



ها را روی تمام میز پخش زند، خرده کلوچهطور که حرف میهمان« با کالنتر بخوابه؟

 کند.می

توی همین  أسفانه نه. من هم سعی کردممت»گوید: ای میاماجو با حالت متفکرانه

ها را یکی از کلوچه« بینن.بدم، ولی سه روز اخیر به ندرت همدیگه رو می شمسیر هل

 زند.دارد و گازی به آن میاز توی سینی برمی

با یه  تونیمکردن مدرکی برعلیه پیتونه، به نظر من که می یداخب، پسره سرگرم پ»

بتی « کوچولو حیله یه تعرض جنسی دست و پا کنیم. به یه نقشه دیگه نیاز داریم.

 دهد.سرش را تکان می

سالم؟ من »کنم: غرغر میدهم و شان تکان میهای پر از کلوچهدستم را جلوی لُپ

 «ها.جا نشستمدقیقاً همین

تو  دونیم. با این وجودمی»گوید: کند، میاش به من اشاره میکه با کلوچهلیبتی درحا

برسری دوازده پردازی خاکهنوز هم مضنون شماره یک شهر هستی و حتی یه خیال

پذیری کالنتر رو بگیره که دستگیرت نکنه. تونه جلوی حس مسئولیتساله هم نمی

کنم که تو یه کنه این طور فرض مینمی جایی که بنجامین گورش رو گمبعالوه، از اون

  «بدن جادویی داشته باشی، پس گزینه رابطه با کالنتر فعالً باید روی میز بمونه.

ند روز پر از اتفاق رو چ»دهد: کند و توضیح میاماجو باالی سرم را نوازش می

 «گذرونده.



تارال رو دیدم و آره، همین که کنار خانه پارک کردم، اس»کند: بتی من را مالمت می

 ی پشمالواون توپ کوچولو شنیدم. بوجانگلزهمه چیز رو در مورد درگیریت با 

 «تونم باور کنم که ازش بدت میاد.محشره. نمی

 «فرستم خارج شدی.دیگه رسماً از فهرست کسایی که براشون کارت کریسمس می»

ی دوباره واردش خوام بگم رو بشنووقتی چیزی که می»دهد: بتی با لبخند جواب می

وی پیکرسون کیه؟ شنیدم این یارو روی رُ»کند. گردد و به اماجو نگاه میبرمی« شم.می

 «.چند هفته پیش با شوهر مرحوم عزیزت دعواش شده

در  توروی صاحب میخونه پیکرسونه. چطور امکان داره که »با عصبانیت پرسیدم: 

 «مورد این دعوا شنیده باشی؟

مپ بنزین توقف سر راهم توی پ»دهد: اندازد و توضیح میباال میاش را بتی شانه

این موضوع رو بهم  ستپِپسی خریدم و اون یارویی که صاحب اونجا کردم و یه

نوشد، انگار این اصالً چیز اش میای از قهوهدارد و جرعهکلوچه دیگری برمی« گفت.

گذرد فقط دارد از شهر می ای کهعجیبی نیست که مو ویزلی سفره دلش را برای غریبه

 .باز کرده بود

هیچ کس با من اینجا  ا به دنیا اومدم و بزرگ شدم وجدی؟ من اینج»کنم: غرغر می

ست که اینجایی و مو همه رازها رو برات ش پنج دقیقههمهکنه. برخورد نمی دوستانه

  نوشم.پیش از اینکه سرم منفجر شود، قهوه بیشتری می« گفته.



دزدیدی، این کارت رو خیلی دوست خب، نباید ازش قهوه می»گوید: میبا تمسخر 

مردم  شهرو بودم و این باعث میصحبت و خوشنداشت. تازه، من خیلی خوش

احتماالً اینکه دلشون بخواد با من صحبت کنن. گاهی باید این رو امتحان کنی. بعالوه 

های قدیمی اماجو از دوستشناختم و گفتم یکی تو رو اصالً نمی من وانمود کردم

هستم هم کمک بزرگی کرد. همه مردم این شهر اماجو رو دوست دارن. وقتی به اون 

نتونستم کاری رسه دیگه پسره گفتم که شخصیت پیتون لمبرت خیلی ناپسند به نظر می

 «.کنم که زبون به دهان بگیره

غره زد، به او چشم و وقتی اماجو زیر خنده« تو بدترین دوست دنیا هستی.»: غرممی

 رفتم.

خواد همه چیز رو در مورد روی بهت بگم یا نه؟ دلت می»دهد: بتی فرمان می

کند و آنقدر دستانش را روی میز در هم گره می «عذرخواهی کن و بگو من خوشگلم.

 دهم.زند که با اوقات تلخی سرم را برایش تکان میبه من زل می

 «واقعاً خوشگلی.شید و تو ببخ»گویم: زیر لب می

بفرما، »پرسد: دهد و میاش تکیه میدارد، دوباره به صندلیاش را برمیقهوه ماگبتی 

خیلی هم سخت نبود، مگه نه؟ خب، روی پیکرسون از میخونه پیکرسون یه پسر داره 

 «شه، درسته؟که آخر تابستون شانزده ساله می

 دهد.میحرفش  بهدهیم و او ادامه اماجو و من سرمان را تکان می



زنم خب، بنابراین حدس می»دهد: بتی سرش را به سمت اماجو تکان و توضیح می

های کالج تالش کنه. اون به یه قبولی توی دورهسال تحصیلی دیگه باید برای  کیدنکه 

دونسته که از شهردار مورد توصیه نامه نیاز داره و روی پیرِ مهربون حق خودش می

های اخیر چمن چند سال کیدندرخواستی کنه، چون  چنینشهر عالقه همه مردم 

  «کنده.های بلند رو میکرده و علفحیاطتون رو کوتاه می

هر سه  کرد. کارش هم خیلی خوب بود. بله، این کار رو می»: دهداماجو توضیح می

توی زمان مدرسه که  نجا بود، حتیروز یک بار مثل یه ساعت کوکی اول سر صبح ای

 «اومد.ها میآخر هفته

های چمن کیدنخب، اون طور که شوهرت گفته، »کند: بتی حرفش را تمام می

کرده و اخالق کاری هم از خودش نشون میحیاطتون رو توی جهت درستش کوتاه ن

هم اصالً مرد  نداده، بنابراین قبول نکرده که براش توصیه نامه بنویسه. روی پیکرسون

 «اخالقی نیست.وشخ

 «با من شوخیت گرفته؟»گوید: ن میکنادهد، نالهاماجو با تکانی که به سرش می

 «یه عوضی ازدواج کردی شوکه شدی؟ واقعاً از اینکه با»پرسد: بتی از او می

 «کنم.نه فکر نمی»

 کوبد.ی کف دستانش را روی میز میبت



و وقتشه که جادوم رو به کار ها، بتی اینجاست خب هرزهخیلی»کند: اعالم می

گریه و زاری راه انداختن که انگار مسیح  هامردم شهر همچین توی خیابونبندازم. همه 

است و مرده و انگشتاشون رو به سمت پیتون نشونه گرفتن چون براشون مثل یه غریبه

ر اونا هیچ اعتمادی بهش ندارن. فهرست کاری که باید انجام بدی اینه که با مردم شه

 «رفتاری کنی.خوش

زنه چطور باید این کار رو وقتی هیچ کس با من حرف نمی»پرسم: با عصبانیت می

 «بکنم؟

ای یا دیگه اعتراض نکردن دادن هیچ سگ دیگهنآزار  »کند: بتی به من یادآوری می

در مورد شهری که توش بزرگ شدی رو امتحان کن. از وقتی که برای اولین بار 

خواد برگردی. که چقدر از اینجا متنفری و دیگه هیچ وقت دلت نمی دیدمت بهم گفتی

ها خیلی سریع توی گفتی حرفطوری که همیشه میخب، حاال برگشتی و همون

تونن ببینن خوای اینجا باشی و میدونن که تو نمی. این مردم میشنلدناب پخش میبَ

ن اونا توی خیابون، سعی کن که از برگشتن به اینجا راضی نیستی. به جای جزغاله کرد

کردن و اونا رفتار باشی. ازشون بپرس از وقتی رفتی داشتن چی کارا میباهاشون خوش

  «رو به عنوان مردم عادی بشناس نه کسایی که توی لیست قتلت هستن.

های بتی مخالفت کنم ولی کامالً حق با اوست. از وقتی به خواهد با حرفدلم می

کردم برای این شهر و چون حس می امکردم بدبخت شدهمی حساینجا آمده بودم 



ام را با اماجو از سر گرفتم، با پدر و مادرم بیرون مردمش مناسب نیستم. بعد دوستی

به ها فکرهای خاکبرسری در مورد او کردم. ها و ساعترفتم، لئو را بوسیدم و ساعت

ه و بهترین خاطراتم در آن به جای اینکه در مورد چیزهایی در اینجا که درآن بزرگ شد

دلتنگی کنم، دائماً در مورد همه چیزهایی که دلم برایشان تنگ شده بود  اندوجود آمده

 کردم.و در شیکاگو جا گذاشته بودمشان غرغر می

کنم بیشتر با مردم میخب، حق با توئه. سعی خیلی»دهم: کشم و جواب میآهی می

 «خوب باشم.

شود و گذارد، روی میز به سمت من خم میوشش میبتی یک دستش را پشت گ

 «دوباره و شاید کمی بلندتر بگی؟ تونیببخشید، صدات رو نشنیدم. می»پرسد: می

 «.مجبورم نکن که از اماجو بخوام برای تو هم یه پای بلوبری بپزه»غرم: زیر لب می

م به ، دوست دارم یه چیزی رو هخبخیلی» گوید:اماجو با صدای آرامی می

رو در مورد ازدواجم  خوام همه چیزمیاضافه کنم.  مفهرست کارهایی که باید بکنی

داد، این طوری مردم باالخره روشن کنم و به همه بگم که جد اذیت و آزارم می

 «کردن نبوده.فهمن که جد اون مرد خوبی که فکر میمی

  «!، ابداً و به هیچ وجه نهنه، نه، اصالً نه»کنم: مخالفت می



پیتون، اون به نکته خوبی اشاره کرد. اگر مردم بفهمن که »کند: بتی با او موافقت می

کنن و دیگه سعی آورده، براش دلسوزی میها چه بالیی به سرش میجد همة این سال

 «کنن تو رو بندازن توی زندان.نمی

کار رو دم این ه. من دوستت دارم اماجو ولی اجازه نمیاین حرف آخرمگفتم نه و »

بکنی. تو به یه دلیلی این همه سال این موضوع رو پنهان کردی و من یه گوشه 

و تمام اون خاطراتت رو  م که تو تمام رازها، حس حقارتکنایستم و تماشا نمینمی

 «پچ و غیبت بدی.بریزی روی داریه و به مردم شهر یه سوژه جدید برای پچ

ستش را گرفتم و فشار را دراز کردم دچشمان اماجو پر از اشک شدند و من دستم 

 کوچکی دادم.

راست و برات به مدت دوازده سال دوست خوبی برات نبودم. بذار حداقل این رو »

 «ده، باشه؟ریست کنم، این طوری دیگه حس یه عوضی بهم دست نمی

کنیم تا اینکه اماجو باالخره نشینیم و به همدیگر نگاه میای در سکوت میچند لحظه

 د.کند را پاک میانهایش سرازیر شدههایی که روی گونهدهد و اشکرا تکان می سرش

م باقی نذاشتی که بدن ای براخب، باشه. تو هیچ چاره دیگهخیلی»: گویدبتی می

تلفن همراهش « جادوییت رو توی صدر لیست کارهایی که باید انجام بدیم قرار بدم.

 کند.را باز می نمایشش صفحه و کشدمیرا از جیب جلویی شلوارک جینش بیرون 



لب پایینش را برای تمرکز بیشتر در حین انجام دادن هر کاری که دارد انجام که او  از

 «کنی؟چی کار داری می»پرسم: می گیرد،دهد گاز میمی

 «بره.یه لحظه بهم وقت بده. نبوغ زمان می»

گذارد و تلفن را روی میز میبعد از چند حرکت دیگر به روی صفحه تلفن همراه، 

 «دهد.به سمت من هلش می

های توی تمام برنامه« هی! این تلفن منه! چی کار کردی؟»پرسم: زده میوحشت

 توانم پیدا کنم.کنم تا ببینم چه چیزی میتلفنم را باز می

اماجو رزرو کردم و تو  گرم برای خودم وآروم باش عسلم، یه شب چشمه آب»

اینکه نگران مزاحمت باشی، اون جادوی زیباییت رو روی کالنتر پیاده  تونی بدونمی

نگران نباش، قبالً »بتی با لبخند ادامه داد: « کنی. جادو کن، شاید اون دستگیرت نکرد.

 «یه پیام به اون خوشتیپ دادم و گفتم چه خبره.

من برای لئو وقتی پیام خروجی که بتی از تلفن رسان را باز کردم و سریع برنامه پیام

 غرم.بینم، از عصبانیت میفرستاده بود را می

اون ماتحت خوشگلت رو بلند کن و امشب ساعت »خوانم: با صدای بلند پیام را می

 «ا اینجا. لباس پوشیدن اختیاریه.هفت بی



بتی « ذاری باید از عواقبش هم رنج بکشی.هی، وقتی برای تلفن همراهت رمز نمی»

شود و آرنجش را خم اندازد، از روی صندلی و پشت میز بلند میمیهایش را باال شانه

 کند تا اماجو آن را بگیرد.می

بیا اماجو، ما یه شب پر از ناز و نعمت در انتظارمونه که باید براش ساک ببندیم و »

 «ش بتراشه.پیتون هم حداقل هفت ساعت زمان نیاز داره که پشم و پیلشو از پر و پاچه

آرنج دراز  کند وای نثارم میشود، لبخند ابلهانهخندد، و وقتی بلند میمیاماجو هرهر 

 از آشپزخانه بیرون بکشد. دهد بتی او راگیرد و اجازه میشده بتی را می

 «هر دوی شما دیگه برام مردین!»: کشمفریاد می

 «کنم.پس دارم از توی قبر باهات صحبت می»کشد: بتی در جوابم فریاد می
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 بازجویی ضبط شده

 2016ژوئن  5

 بلدناب، اداره پلیس کنتاکی

 

 «از شب سی و یکم ماه می با پیتون لمبرت در ارتباط بودین؟»معاون لوید: 

 «البته که با نامزدم در ارتباط بودم.»بنجامین مونتگومری: 

 «نامزدتون؟»معاون لوید: 

 «کنیم!ازدواج میبله. ما داریم »بنجامین مونتگومری: 

 «لدناب رسیده با همدیگه صحبت کردین؟پس از وقتی که به بَ»معاون لوید: 

ریزی بله البته. اون نامزد منه و ما داریم برای ازدواجمون برنامه»بنجامین مونتگومری: 

خانه برادرهای بروکس توی بلدناب کجاست؟ توی این دونین خیاطکنیم. از قضا میمی

 «ا هستم به یه شلوار درخور و دست دوخت نیاز دارم.زمانی که اینج

 «اوم، ما اینجا برادران بروکس نداریم.»معاون لوید: 



برادران بروکس ندارین؟! اینجا دیگه چه شهر جهان »بنجامین مونتگومری: 

 «ایه؟سومی

کردین رفتار پیتون تونین بهم بگین وقتی با هم صحبت میقربان، می»معاون لوید: 

در مورد دعوا و مرافعه با هیچ کسی توی شهر براتون چیزی ود؟ عصبانی بود؟ چطور ب

 «تعریف کرده؟

اون شدیداً خوشحال بود، معلومه دیگه چون قراره با هم »بنجامین مونتگومری: 

 «ازدواج کنیم.

 «بله این رو قبالً هم گفتین.»معاون کالنتر:

چطوره؟ دو روزه یه روِل سوشی چی؟ وضعیت سوشی اینجا »بنجامین مونتگومری: 

 «تُن درست و حسابی نخوردم.

هانگری ما توی بلدناب اصالً رستوران سوشی نداریم، فقط رستوران »معاون کالنتر: 

تونین پزن و نمیای میها خوراک گوشت خیلی خوشمزه. دوشنبهمرو داری بِر

 «شون رو از دست بدین.های صبحانهاملت

 «کنن؟مرغ درست میو تخم کلم بروکلیاملت »نجامین مونتگومری: ب

 «چیه؟ کنم. کلم بروکلیفکر نمی»معاون لوید: 



چیه؟ اصالً شما آدما چطوری اینجا زنده  کلم بروکلی»ینجامین مونتگومری: 

 «مونین؟!می

ای که پیتون توی چند روز تونین هر چیز دیگهآقای مونتگومری می»معاون کالنتر: 

 «مردمش براتون گفته رو به ما بگین؟اخیر در مورد شهر یا 

اون به وضوح  ما فقط در مورد ازدواجمون صحبت کردیم. و»بنجامین مونتگومری: 

بهم گفت که این شهر تو مرز نابودیه. برادران بروکس ندارین، سوشی ندارین، کلم 

 «بروکلی هم ندارین؟ جهنم دقیقاً همین شکلیه دیگه، مگه نه؟

 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و پنجم

 برنامه امروزم؟ مثل همیشه. قهوه بخور و جذاب باش.

 قهوه ماگ-



 

به دیوار تکیه « خوب شدی، دیگه اینقدر به موهات ور نرو.»کند: بتی سرزنشم می

 کنم.کند که دارم خودم را برای دهمین بار در آینه برانداز میداده و من را تماشا می

خوام به لئو پیام بدم و بگم ست. میاحمقانهها شدم. این کار مثل احمق»گویم: می

کشم. از امروز صبح دامن لی کوتاهم بیرون می تلفن همراهم را از جیب پشتی« مریضم.

 ام.برای تلفنم رمز گذاشته

 کشد.دارد و تلفن را از دستانم بیرون میبتی به طرفم خیز برمی

برنامه  گم تبخال زدی،منم بهش می اگه بهش بگی مریضی»دهد: به من هشدار می

 «زنی.رو به هم نمی

 «تلفنم رو بهم پس بده!»دهم: کنم و دستور میدستم را به سمتش دراز می

هات هم کنی وگرنه قراره که از سرتاپا حتی توی گوشبهم قول بده که لغوش نمی»

 «!قول بدهتبخال بزنی. 

کنم. ولی باشه بابا! لغوش نمیاَییی، »کنم: گرداند، غرغر میوقتی تلفنم را به من برمی

 «ست،باز هم احمقانه

احمقانه نیست. »: گویدمید، بتی به من کشمیوقتی اماجو وارد راهرو شد و سوتی 

 «دن.هام همیشه جواب میمن خیلی باهوشم و نقشه



 «رسی!وای، جذاب به نظر می»

و  برایم آوردهای که بتی پارهههایم را روی جلوی دامن جین پاربا اضطراب دست

هایی که با خودم به تمام لباس کشم. به من گفته بوده بود، میخودش به زور تنم کرد

گذارد حتی نمینیستند.  هستند و برای بلدناب مناسب کنندهام خیلی کسلاینجا آورده

ای که کامالً با بلوز آستین کفش پاشنه بلند بپوشم، یک جفت صندل پاشنه بلند تسمه

آن سمت اتاق و به  کندکشد و پرت میکه به تن دارم را از دستانم بیرون میای حلقه

  برد.گوید پا برهنه و معمولی دقیقاً همان طوریست که دل مردانی مثل لئو را میمن می

امیدوارم » گویمکنم و نجواکنان میام به باسنم نگاه میچرخم و از روی شانهمی

ای که به ن نداشته باشم چون این یه تیکه پارچهامشب به هیچ وجه نیازی به خم شد

 «ده.خوره و شرفم و به باد میاسم دامن تنم کردین جر می

 «کنم هدف همینه دیگه مگه نه؟فکر می»پرسد: اماجو می

تی پای هنر فریبندگی باید پیتون رو ببخشی، وق»گوید: زند زیر خنده و میبتی می

 «ست.تجربهخیلی بی وسط بیاد

کنم که تا وقتی هی، خیلی هم به این افتخار می»دهم: اوقات تلخی جواب میبا 

نرفته بودم کالج بکارتم رو از دست ندادم و تعداد مردهایی که باهاشون خوابیدم از 

 «کنه.تجاوز نمیهم های یه دست انگشت



های یه دست برای این کار نیاز فقط به نصف انگشت»کند: بتی به من یادآوری می

 «اری.د

 «من فقط به یه انگشت نیاز دارم.»گوید: اماجو با غصه می

شانس خدایا، شما دوتا باید بیشتر برین بیرون. خیلی خوش»گوید: بتی با لبخند می

 «هستین که من رو دارین.

واقعاً اگر جایی یک فهرستی از بدترین فکرهای تاریخ برای فریفتن و پرت کردن 

او نگفته بودم و مشغول نگه داشتنش با چیزی به غیر از  حواس لئو از چیزهایی که به

کنیم، وجود داشته باشد، احتماالً کاری که ما داریم می بیشتر جستجو کردن در پرونده

در صدر آن خواهد بود. من دقیقاً با دو مرد و نیم خوابیده بودم. پسری که در کالج 

ر و ته ماجرا را هم آورد و بعد پشت ای سبکارتم را با او از دست دادم، کالً پنج ثانیه

به او پشت کرده کرد و خوابید، پسری که در مستی به او پا داده بودم هم خودم بعدش 

شد مگر اینکه قبلش هر دو یک هم کالً دست به کار نمی بنجامین و خوابیده بودم. 

 کرد و همه اینگرفتیم و از عرق کردن در حین عمل هم اجتناب میدوش سریع می

افتاد. بیاید ماجرا هم قبل از ساعت هشت شب و پخش برنامه اندرسون کوپر اتفاق می

طوری بگوییم که رابطه داغ، وحشی و پر شر و شور از آن چیزهاییست که من هیچ این

دانشی در موردش ندارم. از آنجایی که من به اندازه کافی وقت برای وحشت کردن 

آن طور که  های پر شر و شور باشد ولیآن شب کنم امشب هم یکی ازدارم، فکر نمی



کند، کامالً مطمئنم که پرشور و کند و با من صحبت میبوسد، نوازش میلئو من را می

  وحشی بودن هم شامل منوی امشب ما خواهد بود.

به این فکر نکنم که عجب آدم به چیزهای مزخرف فکر نکنم، هرهر نخندم یا اگر 

لئو رسماً به من کنم، ممکن است گند باال نیاورم. ن کار را میمزخرفی هستم که دارم ای

گفته بود که به مدت دوازده سال به من نظر داشت و فقط به خاطر من عضو نیروهای 

 کنم.رابطه جنسی از او سؤاستفاده می ن شده بود و حاال من دارم باقانو

 سماً همینه. قراره به جهنم بروم.ر

هایم عالمت کوکائین مایع دارد را اقیانوسی که درست روی سینهآبی  یقه باز دکلته

مطمئنی این تاپ مناسبه؟ یک کم تنگه. متوجه » کنم:کشم و غرغر میمی باال میک

 «فارش دادم... خیلی جلف و لختیه.نشدم کی این رو برای کافه س

را گرفت و اش رفتند، یقهبتی محکم زد روی دستانم که داشتند به یقه دکلته ور می

 .آنقدر پایین کشید که رسماً دار و ندارم را بیرون ریخت

 «تر بشن.خم شو تا اون فسقلیا برجسته»ام اشاره کرد و دستور داد: به سینه

هایم آهی کشیدم و همان کاری که گفته بود را انجام دادم، از کمر خم شدم و دست

بیرون ریختم. وقتی دوباره صاف  را توی لباس زیرم بردم و کمی بیشتر دار و ندارم را

ای من را زیر نظر گرفت، موهایم را هایم را باز نگه داشتم، بتی لحظهایستادم و دست



های بلند بیفتند را کمی مرتب کرد، یک که گذاشته بودم خودشان خشک شوند تا موج

 چرخید و دوباره پیش رویم ایستاد.دور به دورم 

 «.شیمیموفق »رش را تکان داد و گفت: س

 «خب حاال حس بهتری دارم.»

 آمد و آرام چند ضربه به پشتم زد.اماجو نزدیک 

نگه داره، که این کار  هاش رو دور ازتتونه دستخوشگل و جذاب شدی. لئو نمی»

گم همچین کار شاقی هم نیست. ازش کنه. و واقعاً میرو خیلی برات آسون می

کنه و خود میهاش تو رو از خود بیوسهکنی جذابه، بآد، درسته؟ فکر میخوشت می

دونم که قراره همه چیز خیلی خوب اون واقعاً خیلی دوستت داره پیتون. من فقط می

 «ره.پیش ب

کنم دارم کم احساس میزنم و حاال کماماجو لبخند می کنندههای دلگرمبه حرف

شان هایی که برای یک شبزند. بتی و اماجو ساکشوم، تا اینکه کسی در میتر میآرام

دارند و بتی درحالی که یک دستش را روی دستگیره در نگه داشته اند را برمیبسته

 کند.مکث می

 «بوکت رو چک کردی؟ اخیراً فیساحیاناً»با مظلومیت می گوید: 



شه. یه خورده سرم ای مینه، فکر کنم یک هفته»کنم: غره به او یادآروی میبا چشم

 «شلوغ بوده.

پابرهنه و گه ممکنه حسابت رو با یه پست که برچسب بلدناب داره و می»گوید: می

 «به روز کرده باشم. ای عاشق توی کنتاکیباردار و به شکل مسخره

 «ردی!این کار رو نک»

« شانس باشی! بوس بوس!امشب خوش»کشد: بدون اینکه جوابم را بدهد جیغ می

فرستد، وقتی در ایوان با لئو میبرایم در هوا کند یک بوس هم باز میکه در خانه را 

 شود.شود لبخند پر از شیطنتش فوراً محو میسینه یه سینه می

کنم همین مسیح عزیز، فکر می»ید: گوکند، زیر لب میطور که او را برانداز میهمان

 «حاال حامله شدم.

پرسد: شود و میلئو در تالش برای بهتر شنیدن صدایش کمی به سمتش خم می

 «ببخشید، چی گفتی؟»

سریع جلو « رن.هیچی، فقط دارن می»گویم: ام میهای به هم فشردهاز پشت دندان

با دستم به راه بدهد،  هارود تا به آنروم تا در را کمی بازتر کنم، وقتی لئو کنار میمی

 کنم که ما را تنها بگذارد.اماجو اشاره می



چرانی کردن به بدن لئوست وقتی او را درست پشت سر اماجو بتی که در حال چشم

خورد. پشت سر لئو مکثی دهم، بین چهارچوب در سکندری میاز در به بیرون هل می

 و در هوا مشت بیندازد. عقب و جلو تکان دهدکند تا چند باری باسنش را به می

گرداند و بتی درجا ام سرش را برمیبیند که به پشت سرش خیره شدهلئو وقتی می

 دهد.ایستد و یک سالم نظامی به او میمی صاف

های ایوان پایین کشد و از پلهبتی همانطور که بازوی اماجو را چسبیده و با خود می

 اسمم»گوید: کند و با لبخند پت و پهنی میشتانش به لئو اشاره میبرد، با یکی از انگمی

اونقدر که به نظر میاد شیرین و مظلوم نیستم. از اون بتی لیکه. گول ظاهرمو نخور. 

 «کنم. تا بعد!حیاها هستم، اگه بدونم پیتون رو اذیت کردی نصفت میدریده بی

خوش بگذره »دهد: ادامه میاش دهد و از روی شانهبتی برایمان دست تکان می

« گردن!فردا برمی هایدار موندن نداریم. مامانبازی و تا نصفه شب بها! وحشیبچه

  گیرد.گردد و با لبخند انگشت شصتش را برایم باال میاماجو برمی

کند، شوند و او ماشین را روشن میای بتی میها سوار ماشین کرایهوقتی آن

هایی که لباس دارم. مثل همه وقتر را برای لئو باز نگه میگردم توی خانه و دبرمی

بینمش، قلبم فرم به تن ندارد، شلوار لی و تیشرت پوشیده و دقیقاً مثل هر باری که می

خواهد زانو بزنم و از پدر و مادرش به خاطر منتقل زند و دلم میام پرپر میتوی سینه



های نوجوانی ، بعد از آن سالدانیهایی سپاسگذاری کنم. میکردن چنین ژن

 آور چنین چیزی...خجالت

خوشحال شدم »گوید: دهم، لئو میبندم و به آن تکیه میوقتی در را پشت سرش می

 «زدم.امشب یه سری بهت میشنیدم، اگه خبری ازت نمیبه هر حال که بهم پیام دادی. 

اید بهت بگم من بسازی وضعیت برای روشناحتماالً »کنم: با اضطراب غرغر می

کنم خوره. فکر میکسی نبودم که بهت پیام داد، بتی بود و مست بود. خیلی الکل می

 «این وضعیتش نیاز به مداخله داره.

شود و کف دستانش را در دو طرف ایستد، جلوتر خم میآید و جلوی من میلئو می

ام به در و توی سینه اندازد. قلبم حاال خودش راگذارد و من را گیر میسرم روی در می

کوبد و ناگهان به خاطر اینکه بتی اجازه نداده بود کفش پاشنه بلند بپوشم خدا دیوار می

افتادم و آبروی خورد میم. اگر پوشیده بودم احتماالً حاال پایم پیچ میکنشکر میرا 

 بردم.خودم را می

بپذیری که من خوای کنم خودت مست بودی و حاال نمیفکر می»دهد: جواب می

یک گوشه دهانش به لبخندی باال  کند،از باال که به من نگاه می«  باسن خوشگلی دارم.

  .رودمی

که با گفتن این من »گویم: چرخانم و میزنم، چشمانم را در کاسه میپوزخند می

 زنم.خجالت زیر خنده میبا و « مشکلی ندارم. حرف



 «کنی من باسن خوشگلی دارم.پس فکر می»

پاشد و تنها کاری که از من میروی حاال دیگر دارد با تمام قدرت لبخندش را به 

که من را محاصره کرده اش آید این است که وقتی دارم در عطر مردانهدست من برمی

 چشم بدوزم. هایشبه لبکشم نفس میکند پاهایم ضعف بروند، و کاری می

 « خیلی روی اعصابی.»کنم: و نجوا میکنم تا در چشمانش نگاه کنم سرم را بلند می

چسبد و هنوز هم با دستانش کند که به من مینیمه پایینی بدنش را آنقدر نزدیکم می

 توانم از آن وضعیت خارج شوم.من را به در چسبانده، اگر بخواهم هم نمی

گیری. دوباره. باید در مورد و تو داری ازم فاصله می»گوید: با صدای آرامی می

اقاتی که افتاده با هم صحبت کنیم پیتون. اگه چیزی در مورد اتفاقی که برای جد اتف

بیفتی و از  طوری توی شهر دورهتونم بذارم همیندونی باید بهم بگی. نمیافتاده می

 «مردم سؤال بپرسی.

گوید هایش نیست، فقط آرامش و محبت و وقتی میای در حرفهیچ گوشه و کنایه

کند. سیخ نمیاز عصبانیت تواند بگذارد کاری بکنم، مثل همیشه موهایم تنم را نمی

اندازم، روی نوک پاهایم بلند میشوم و اش چنگ میبدون اینکه فکر کنم به یقه

تر ا عمیقکشم. بالفاصله از فرصت استفاده و بوسه رهایش را به سمت خودم میلب

 کند.می



پیچد و حینی خورند و بازوهایش را به دورم میدستانش روی در پشت سرم سر می

طور که او کشد. آنکند من را روی بدن خودش باال میتر از قبل میکه بوسه را عمیق

شود دنیای اطرافم را فراموش کنم. بوسد جادویی و محشر است و باعث میمن را می

اش باال پیچم. دستانم را از روی سینهکنم و دور رانش میا بلند مییکی از پاهایم ر

 کنم.تر میهایش را به خودم نزدیکاندازم و لبکشم و به دور گردنش میمی

گذارد. با حرکت داد و دست دیگرش را روی کمرم میبا یک دستش من را نگه می

رکت دستش به سمت به ح زنم.نفس میهایم توی دهانش نفسدستش به روی دنده

دهد کند بعد به راهش به سمت گردنم ادامه میدهد و روی قلبم مکث میباال ادامه می

دارد و به ام را کف دستش گرفته، سرم را نگه میشود که گونهو وقتی متوقف می

هایشم هماهنگ دهد. خودم را با بوسهکند ادامه میهایش میای که با بوسهشکنجه

کشد، بوسم که حاال اوست که از لذت آه میور که آنقدر او را میکنم و همانطمی

 اندازم.اضطرابم را از پنجره بیرون می

ی از خشم و نیاز از وجودم کند و ناله معترضهایش را از من جدا میناگهان لب

کند، هر دو چنان آید. دستش هنوز صورتم را نگه داشته و او به من نگاه میبرمی

 ایم.یم که انگار دوی ماراتن رفتهزننفس مینفس

 «کنی حواسم رو با رابطه پرت کنی؟سؤال. داری سعی می»پرسد: هایش میبین نفس



مانم تا حس عذاب وجدان در وجودم فوران کنم، منتظر میکه به او نگاه میرحالید

از او رابطه  خواهم باشوم که من نمیآید، چون متوجه میکند ولی هرگز نمی

فاده کنم. اصالً برایم مهم نیست که حواسش را پرت کنم یا سرش را گرم نگه سؤاست

خواهد با او رابطه داشته باشم. به خاطر خودش و دارم، فقط واقعاً واقعاً دلم می

آورد، این بار به خاطر فرار کردن از زندان نیست. ولی احساسی که در من به وجود می

  نیاز نیست به این زودی به او رو بدهم.اصالً ها را به او بگویم. نیاز نیست این

دونم، نمی»گویم: اش نشده بودم میای که حتی خودم هم متوجهبردهبا صدای نفس

 ای بزنم.ابداً قصد ندارم حرفم را با لحن پرکنایه« ده؟این کار جواب می

بوسد و می، وقتی تند و تند من را کندآورد و اذیتم میره پایین میلئو سرش را دوبا

این آنقدر  ،کنمهایش را مثل نسیمی احساس میکند، لبهایش را از من جدا میلب

ببوسد عقلم را از دوباره درست من را  خواهدکند که به خاطر اینکه دلم میکار را می

 خواهم جیغ بکشم.دهم و میدست می

هرهر بزنی زیر نت دست زدم دونم. قراره وقتی دوباره به باسنمی»کند: زمزمه می

 «خنده؟

کنم، دستم را عقب هایم را از دور گردنش باز میزنم و یکی از دستلبخند می

کشم و روی کنم بعد آن را میگیرم و آن را دور کمرم حلقه میبرم و دستش را میمی

 جایش نگه دارم.ذارم تا آن را سرگگذارم و دستم را روی دستش میپشتم می



ام قرار دارد را دارم دستش که هنوز روی گونهاش برمیروی شانهبازوی دیگرم را از 

ام کشم تا وقتی که روی سینهام پایین میدارم و آن را از روی گردن و ترقوهبرمی

ام اش را به پیشانیکند و پیشانیاز اعماق گلویش خارج می ینشیند. لئو صدایمی

 چسباند.می

باسن، گونه. کل بدنم بدون اینکه کوچکترین »م: دهبا صدای آرامی به او اطمینان می

ام هنگامی که دستش را روی باالتنه« .مال توئه ای از خنده ببینی در آینده نزدیکنشانه

 اندازم.فشارد ناخودآگاه کمرم را قوس میمی

کنم که او کشد تا به من نگاه کند و به این فکر مییک بار دیگر سرش را عقب می

م که کنجکاو د را بشنود یا نه.تپام میقلبم که آنقدر محکم در سینهتواند صدای می

ال هیچ کس باعث که تا به ح داندو می داند چطور بدنم را به آتش کشیدهاصالً می

 بدنم عمالً برای آن به درد بیاید یا نه.بخواهم که نشده بود چیزی را آنقدر 

کنم که به درد چنان داغونت مییادته اولین باری که بوسیدمت گفتم »لئو پرسید: 

دستش از زیر دستم که « ؟شهای نخوری که بعد از من وارد زندگیت میهیچ مرد دیگه

رود و رود و بعد زیر دامنم میآید و از روی پهلویم پایین میروی باسنم بود بیرون می

 .نشیندروی باسنم می

 توان حرف زدن هم ندارم. دهم، دیگر حتیسر تکان می



هایی که گفتم حرف»غرد: بکوبد، می هایمکه دهانش را محکم روی لباز این پیش

 «کردم.رو فراموش نکن، چون اصالً شوخی نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و ششم



 

 بازجویی ضبط شده

 2016ژوئن  5

 بلدناب، اداره پلیس کنتاکی

 

 «خیلی با انجام دادن این کار حس راحتی ندارم.»معاون لوید: 

چه بد. من قبالً اظهارات رسمی خودم رو نوشتم، ولی هنوز هم »کالنتر هادسون: 

ای توی این تحقیقات نشه. باید با من مصاحبه کنی و مطمئن بشی که هیچی خرابکاری

 «به یه دادخواهی انتظامی نداریم.به هر حال با وجود این همه گرفتاری دیگه نیازی 

هایی که از دفتر فرماندار بخش خواستم از پرسشباشه. خب، از فرانی »معاون لوید: 

اومده، یه نسخه دیگه تهیه کنه. چون همه چیز یک کمی پیچیده شده و ما باید گره این 

ماجرا رو خیلی سریع باز کنیم. سؤال اول، توی اظهاراتی که نوشتین، اظهار کردین که 

 «با شهردار جکسون یه درگیری داشتین. حقیقت داره؟

جایی که یعنی همون بله. ما بعد از اینکه اون رو از امالک جکسون »دسون: کالنتر ها

شاهد حمله کردنش به پیتون لمبرت بودم، به بیرون راهنمایی کردم، بیرون از میخانه 

یه مشت به صورتش ای بود ولی پیکرسون بودیم. عصبانی بودم و این کارم غیر حرفه



شم گه به پیتون و اماجو نزدیک بشه مطمئن میکوبیدم و فریاد کشیدم که اگه یه بار دی

که بقیه عمرش رو توی زندان بپوسه. از هم جدا شدیم من به محل زندگی خانواده 

جکسون رفتم تا مراقب خونه باشم و دیگه جد جکسون رو ندیدم تا وقتی که جسدش 

 روز بعد پیدا شد.

 «بودین؟کل شب رو توی ماشین کالنتری »معاون لوید: 

چند باری برای ادرار کردن پیاده شدم ولی به جز این، بله. کل شب » هادسون: کالنتر

 «از اونجا رفتم.قهوه خریدن تا اینکه ساعت هفت صبح برای  رو توی ماشینم بودم

 «حقیقت داره که شما... وای، خدای من. این چه کوفتیه؟»معاون لوید: 

 کاغذ به روی هم* خش و کشیده شدن*صدای خش

 «فقط سؤال رو بپرس بادی.»ادسون: کالنتر ه

فقط... اَه اینا دیگه  ها رو ازتون بپرسم.تونم اینمن... گندش بزنن! نمی»معاون لوید: 

 «چی هستن؟

 خش و کشیده شده کاغذ به روی هم**صدای خش

 «بادی فقط سؤال رو بپرس! ای خدا...»کالنتر هادسون: 

و قصد دارین  ینلمبرت رو بلند کرد خب! حقیقت داره که پیتونخیلی»معاون لوید: 

 «های متأهلی با اون برین؟ره به مالقاتوقتی به زندان می



 «االن با من شوخیت گرفته؟»دسون: کالنتر ها

های روی برگه این دقیقًا همون چیزیه که اینجا نوشته! فقط دارم سؤال»معاون لوید: 

 «خونم.رو می

 «ی.نظری ندارم. سؤال بعد»ادسون: کالنتر ه

کن به شهر برگرده و که اون خونه خرابحقیقت داره قبل از این»معاون لوید: 

وای  لو بخواین با شما سر قرار بیاد؟خواستین از کریسیچیز رو خراب کنه میهمه

 «لعنتی...

از دفتر فرمانداری بخش اومده ها اصالً امکان نداره که این سؤال»کالنتر هادسون: 

 «.باشه

 «ا زیر سربرگ رسمیشون نوشته شده!این دقیقًا اینج»معاون لوید: 

 «اون برگه رو بده به من...»کالنتر هادسون: 

 خش و کشیده شدن کاغذ به روی هم**صدای خش

بادی تو عینک الزم داری. این سربرگ فرمانداری بخش نیست. »کالنتر هادسون: 

 «نوشته شایعات بخش به قلم فرانی.اینجا 

 خش کاغذ**صدای خش



شون رو بپرسم، هان؟ هرچند دوست گندش بزنن. پس شاید نباید همه»معاون لوید: 

یرستان دارم جواب سؤال بیست و هفتم رو بدونم. حقیقت داره که شما از زمان دب

 «عاشق پیتون لمبرت بودین؟

 «جا تموم شد.این مصاحبه رسماً همین»کالنتر هادسون: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و هفتم

اند تو را کل شب بیدار نگه توو می قهوه هستند. بهترینش داغ و قویستل مردها مث

 .دارد



 قهوه ماگ-

 

 هاید و لقمهکنذای توی بشقابش را پس و پیش میطور که با چنگالش غلئو همان

 «محشره. دوباره بگو اسمش چیه؟»د: پرسمی، داردبزرگی برمی

اسلوپ، اسم خیلی اشتها آوری برای صبحانه نیست، ولی مامانم  گنبهش می»

کرد و از وقتی از اینجا رفتم نخوردمش. وقتی بیدار شدم ایده همیشه این رو درست می

اندازم و او را ام را باال مینوشم شانهام را میحینی که قهوه« رسید.خوبی به نظر می

 کند.یکنم که دومین بشقابش را تمام متماشا می

شدم اسلوپ یکی از غذاهای اصلی خانه ما بود و مادرم هر یکشنبه وقتی بزرگ می

پخت. اساساً از تخم مرغ هم زده شده، پنیر، گوشت پیش از رفتن به کلیسا این را می

و شلپ شلپ ماهیتابه پخته  که با هم در یک زمینی خرد شدهخوک، سوسیس و سیب

رفتنم از اینجا آنقدر به خاطر درس و بعد باز کردن  شد. بعد ازتوی بشقابت ریخته می

 اری به جز گرفتن غذای بیرون برکافه کوکائین مایع سرم شلوغ بود که وقت هیچ ک

هایی بود که غذای وچل، او از آن خلمنداشتم و بعد وقتی با بنجامین آشنا شده بود

به هر بار که سالم دوست داشت و من را هم با خودش به آن سوراخ جهنم کشید، 

رفتم دونالد فروشی میبه یک مک کردم یانگاه میبیرون بر فهرست غذای یک پیتزایی 

شد احساس عذاب وجدان داشته باشم. تا وقتی امروز صبح گرسنه از خواب باعث می



شده بود برای غذاهای روغنی تنگ بیدار نشده بودم، متوجه نشده بودم که چقدر دلم 

 آورند.ات را پایین میکنند و امید به زندگیمسدود میناسالم که عروقت را 

 لعنتی، توی خانه بودن خیلی خوب است.

ترین چیزی نیست که توی بیست و چهار ساعت خیلی محشره پیتون. خوشمزه»

شود کند و باعث میام میچشمکی حواله« ست.گذشته توی دهانم بوده ولی خوشمزه

 هایم سرخ شودند.گونه

کردم ها خوانده بودم و فکر میبار ارضا شدن، چیزی که فقط در کتاببعد از دو 

های طالیشان یک جور افسانه بود، هر دور در ها با سطلها و لپرکانشاخمثل تک

هوش شده بودیم تا همین چند ساعت پیش که او بیدارم کرده بود و آغوش هم بی

توانستند خیلی زود مردها می افسانه دیگری را برایم به حقیقت بدل کرده بود. گویا

دوباره سرحال بیایند و دوباره تمام شب را ادامه بدهند. بنابراین، صبح در حالی بیدار 

توانم یک اسب کامل را بخورم. کردم میمردم و حس میشدم که داشتم از گرسنگی می

یس، یک کیسه سیب زمینی مرغ، یک تخته گوشت خوک، چندین سوسدانه تخم 12یا 

تواند یک شهر کوچک را ای که میزمینی با کره و پنیر به اندازهپوره سیب کرده، سرخ

 سیر کند.

همچنین با احساس گناه زیادی نسبت به مردم همان شهر کوچک بیدار شدم. پیش 

من زنی نیستم  باری که با هم بودیم متوجه شدمام و در طول هر چهار از اولین رابطه



اشم و بتوانم رازهایی را از او پنهان کنم. این حقیقت وقتی لئو که با مردی رابطه داشته ب

یک ساعت پیش دوباره من از خواب بیدار کرده بود کامالً برایم روشن شده بود، لعنتی 

ورزید، تقریباً نزدیک بود که حتی به کشتن رئیس جمهور طور به من عشق میوقتی آن

 ن شده هم اعتراف کنم.دانم جسد جیمی هوفا کجا دفندی و اینکه میکِ

دانستم لئو هم از آن خوشش خواهد آمد اسلوپ نپخته فقط چون گرسنه بودم و می

امیدوار بودم که یک شکم پر باعث بشود وقتی همه چیز بودم، آن را پخته بودم چون 

هایشان در دفتر کالنتری هایی که مردم در مصاحبهدر مورد پای و اینکه حرفرا 

 کمتر عصبانی شود. گفتمبه او می روغ نبود،گفتند اصالً دمی

تازه باید بگم که اگه برهنه »گوید: زند میبا دهان پر از غذا لبخند پرشیطنتی می

 «بردم.نشستی بیشتر از این غذای خانگی لذت میروبروم می

دیگه فقط همینم مونده که یه همسایه بیاد و من رو »گویم: روم و میای میغرهچشم

شکستن یه قانون دیگه کنه، اونم زیر پا گذاشتن عفت عمومی. به هر حال  متهم به

خدا را شکر آن روز صبح آنقدر عقل توی سرم « پوشم کوتاه هستن.هایی که میلباس

شم و یک تاپ صورتی پومی توی شیکاگو وقت کار داشتم که یک شلوارک مشکی که

 بندی بپوشم.



قوانین خودم رو بنویسم. اون شلوارک خیلی  تونمخوشبختانه من کالنتر هستم و می»

برای تو پوشیدن لباس ده ولی از حاال به بعد، جذابه و باسنت رو قشنگ نشون می

 «بندهای من رو بیار، بازداشتی.غیرقانونیه. برو از تو ماشین دست

کشد، مجبورم پاهایم را در زیر میز به همدیگر ها را وسط میبندوقتی حرف دست

خودش است که در آشپزخانه هیچ چیزی  ر واقع کسی که باید بازداشت شود. دبسابم

. است به جز شلوار لی دیشبش نپوشیده که آن هم از روی پهلوهایش پایین آمده

جان ماه با دیدن بوسیدن و نوازش کردن آن سینه عضالنی  در شب گذشته زیر نور کم

تابد اصاًل که از پنجره به داخل میباز خانه اماجو با نور خورشید آن در آشپزخانه دل

هایم ببندد بند را به دستمتأسفانه میلم به اینکه لئو آن دست قابل مقایسه نیست.

کنم که اگر همین حاال همه چیز را وقتی به خودم یادآوری میزندگی کوتاهی دارد 

 ها را به دستم خواهد بست واقعاً عصبانیبندبرایش تعریف نکنم، وقتی آن دست

 .ار نخواهد بودای هم در کخواهد بود و هیچ عالقه

 «-لئو، من»

م کسی از جلوی در فریاد کنجاعت گفتن همه چیز را پیدا میای که شهمان لحظه

 «تق تق، کسی خونه نیست؟»زند: می



کنم، وقتی استارال شود و من هم با نگاهم تعقیبش میلئو از پشت میز بلند می

پزی در دست دیگرش در یک دستش و یک بشقاب شیرینی بوجانگلزکنان با رقص

 کنم.ز روی عصبانیتم را سرکوب میشود غرش اوارد آشپزخانه می

بینم که یه نفر می»د: گویدهد و میام تکان میقهوه ماگاستارال سرش را به سمت 

ایت توی شهر دوباره کم قهوه بهت رسونده. این یعنی درصد جرم و جن باالخره یه

 «ین میاد؟پای

کنم که با به یاد آوردن چیزی که بتی دیروز خندد و من تمام تالشم را میلئو می

خواهم گفته بود، از پشت میز بیرون نپرم و یکی از مفاصل لگنش را نشکنم. اگر می

ار کنم. به جای حمله ها خوب رفتمردم بلدناب دوستم داشته باشند، من هم باید با آن

و پیش از اینکه چیزی  نشانمد جمع و جوری روی صورتم مینزن، لبخکردن به پیر

گورتو گم کن »مثل: چیزی دارم. بگویم که از آن پشیمان شوم، دهانم را بسته نگه می

 «ختت رو هم با خودت بردار و ببر.ریپیرزن و اون سگ بی

چی »پرسد: گیرد و میآورد، آن را میلئو وقتی استارال بشقاب را به سمتش باال می

 «قهوه برات بیارم؟ ماگتونم یه تو رو این وقت صبح به اینجا کشونده استارال؟ می

های آناناسم رو برای اماجوی فقط یکی از کیک»گوید: داری میاستارال با نگاه غصه

هاش رسه. شنیدم دیشب با یکی از دوستبیچاره آوردم. مطمئن شو که به دستش می

برای اون دختر بیچاره خیلی خوبه که بعد از چندین به یه چشمه آبگرم مجلل رفته. 



شود دلم بخواهد نگاهش باعث می« روز ناراحتی بیرون بره و کمی تجدید قوا کنه.

کرد و یک عوضی قلدر ها را اذیت میزن ، چون مردم برای مرگ مردی کهجیغ بکشم

  ستند.ناراحت هبود 

های لعنت به بتی و آن نقشهم. ردامیبازهم دهانم را مثل یک دختر خوب بسته نگه 

 اش برای بیرون نگه داشتن من از زندان.احمقانه

گوید: گذارد و میلئو کیک را روی پیشخان آشپزخانه و در کنار سینک ظرفشویی می

 «گم که اومده بودی.رسونه استارال. حتماً به اماجو میاین محبتت رو می»

بیبی به سمت م ماگبرای پر کردن ایستد و وقتی من استارال در میان آشپزخانه می

تا برای روبرو شدن با همة این ماجراها شجاعتم را جمع کنم، نگاهش  روممی سیسیل

غرد و سعی در آغوش استارال می بوجانگلزگردد. رود و برمیدر بین من و لئو می

دارم تا هایم را در هوا نگه میایستم و دستکند به طرفم حمله کند. سریع میمی

 شده را آرام کند.استارال بتواند آن سگ نفرین

دونم که به این زن دیگه کافیه. می بوجانگلز»کند: زن آن سگ احمق را نصیحت می

 آن را به سینه« اعتماد نداری ولی نیاز نیست خودت رو جلوی کالنتر بد نشون بدی.

 بوسد.ش را میچسباند و باالی سرمی

اندازد داد تا کنار من بایستد، دستش را دور کمرم میاش را از پیشخان برمیلئو تکیه

بازویش را به گرمای بدنش و قدرت  تا وقتیچسباند. کشد و به خودش میو من را می



، به ام متوجه نیستم که چقدر به دلداری دادن او نیاز دارمدور کمرم احساس نکرده

ون اینکه بترسد به استارال گادفری نشان داده بود که طرف من است. روش خودش بد

ام بیشتر این فقط باعث شد به خاطر اینکه تا حاال حقیقت را در مورد پای به او نگفته

  احساس عوضی بودن به من دست بدهد.

کشد استارال هوفی می« ذاری.قرار میاون تو با ها حقیقت دارن و بینم که شایعهمی»

رود، صدایش را پایین ای به من میغرهپیش از اینکه به لئو نزدیک شود چشمو 

مطمئنی با خوابیدن در کنار یه قاتل مشکلی نداری؟ برخالف »گوید: آورد و میمی

 «میلت اینجا نگه داشته شدی؟ به یکی از اون کلمات محافظ نیاز نداری؟

م که حاال دیگر سرد شده را باال اقهوه ماگدهد و من لئو دوباره خنده آرامی سر می

 آورم تا یک بار دیگر دهانم را بسته نگه دارم.و جلوی دهانم می

های درگوشی مردم گوش پچها هستی که به پچتر این حرفحاال استارال تو عاقل»

کنی. پیتون اینجا بزرگ شده، حتی با اینکه مدتی از اینجا رفته بود ولی اینجا به دنیا 

لئو با چنان « شم اگه بهش احترام بذارین.گ شده و من خیلی ممنون میاومده و بزر

کند و دلم بال زدن میدهد که قلبم شروع به بالصدای آرام و پر محبتی توضیح می

جا در آشپزخانه و درست جلوی چشمان استارال و سگ خواهد او را همانمی

شد آن جانور کار باعث می این اش روی زمین بیندازم با او معاشقه کنم.شدهنفرین

 کوچک دلیلی برای غریدن داشته باشد.



البته کالنتر هادسون. خب، »دهد: استارال با لبخندی تصنعی به سمت من جواب می

 «و بدم.بهتره من برم، فقط اومده بودم کیک ر

 .چرخدایستاد و به سمت ما میجلوی در آشپزخانه می که برود ولی گرددمیبر

اوه، تقریباً یادم رفته بود. یه »گوید: دهد و میسمت من تکان می زن سرش را به

ده. دونم چیه ولی بوی وحشتناکی میآد انگار یه چیزی اون بیرون مرده. نمیبویی می

کنی مطمئن شو که ممکنه بخوای یه نگاهی بهش بندازی و وقتی داری روش کار می

« دونی کار کی بوده.اصالً نمیکنی، تو که چند شب پیش رو فراموش نمی اون جسد

 کردن با من را فراموش کرده بود. کامالً موافقتش با خوش رفتاری

کند و من استارال را تا در جلویی همراهی میو دارد لئو بازویش را از دور من برمی

کنم که رود و شروع به خوردن قهوه به میزانی میمی بیبی سیسیلبا عجله به سمت 

بگویم احتماالً شب گذشته کنم که به لئو اعصابم را آرام کند و به بهترین راهی فکر می

 با یک قاتل خوابیده بود و احتماالً الزم بود از آن کلمه محافظت استارال استفاده کند.

 

 وهشتمفصل بیست
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 بلدناب، اداره پلیس کنتاکی

 

 «ست.سابقهخانم، این خیلی بی»معاون لوید: 

خواد اظهاراتش رو پس بگیره و یکی از شهروندهای این شهر می»استارال گادفری: 

ها راجع بهت فکر گیری؟ بهتر از اینتو داری حقوق شهروندی اون رو نادیده می

 «آوره.کردم بادی لوید، شرممی

تونه یه شهروند نیست، اون یه سگه و نمی بوجانگلزخانم گادفری، » معاون لوید:

 «حرف بزنه.

 «هاپ!»: بوجانگلز

تونه حرف درسته، کلوچه خوشمزه. تو بهش بگو. دیدی؟ اون می»استارال گادفری: 

 «آد.که که از پیتون لمبرت خوشش نمیبزنه و داره می

ادب باشم ولی ما اینجا وسط تحقیقات یه قتل خوام بیخانم، نمی»معاون کالنتر: 

 «وقتی ندارم که با مصاحبه کردن با سگ شما تلف کنم.هستیم و 

وقتی بهتون بگه که امروز شاهد یه جرم بوده این دیگه تلف کردن »استارال گادفری: 

 «بهش بگو. بوجانگلزشه. ادامه بده وقتتون حساب نمی



 «-کنمخانم فکر نمی»معاون لوید: 

ساکت باش و بذار حرفش رو بزنه! شروع کن عزیزم. مامان »استارال گادفری: 

دونم ترسناکه و تو وحشت کردی ولی باید به معاون لوید جرمی که جاست. میهمین

 «امروز دیدی اتفاق افتاده رو بگی.

ن امروز شاهدش بوده رو گیخانم، چطوره خود شما این جرمی که می»معاون لوید: 

 «به من بگین.

جرمه اینه که ما امروز پیتون لمبرت حین عمل در حال سؤاستفاده »استارال گادفری: 

کردن از کالنتر هادسون گیر انداختیم. کامالً مطمئنم که کالنتر برخالف میل خودش 

بلوزش رو بندم که پیتون توی خانه اماجو نگه داشته شده. بلوز نپوشیده بود. شرط می

های کشتن شهردار طور که مدرکگرفته و توی حیاط پشتی سوزونده، درست همون

 «جکسون رو سوزونده.

 «دونین که مدرکی رو سوزونده؟صبرکن، چی؟ چه مدرکی؟ از کجا می»معاون لوید: 

دونم، ولی اون رو دیدم که یه کیسه زباله خب، به طور دقیق نمی»استارال گادفری: 

بعد از کشته شدن شهردار برد توی حیاط و توی چاله آتش گوشه حیاط سفید رو شب 

 «رسید.گم کمی مشکوک به نظر میاماجو سوزوندش. اگه از من بپرسین می

 «هاپ!»: بوجانگلز



 «هم موافقه. بوجانگلزدیدین؟ حتی »استارال گادفری: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ونهمفصل بیست

ام. این طور را جمع و جور کردهشود حس کنم خودم ام باعث میقهوه صبحانه

 دهد.نیست ولی چنین حسی به من می

 قهوه ماگ-



 

کنار او که « کنی؟پس حاال توی مزرعه پدر و مادرت زندگی می» پرسم:از لئو می

های صبحانه را بشورم جلوی سینک ظرفشویی کند تا بشقابدارد به من کمک می

 م.ایستاده

ای امانم دهید. اعتراف کردن به قتل روم ولی یک دقیقهمیدانم که دارم طفره بله می

که بعد  امایستاده شانه لئویی شاد با باالتنه برهنهبهخواهد و اینجا شانهزمان و دقت می

میز آشپزخانه به خدمتم رسیده بود و قرار از رفتن استارال یک دور خیلی سریع روی 

 است به صورت مچاله شده از خشمش نگاه کنم.

داری کردن از مزرعه بعد از کنم. نگهآره، حدود شش ساله که اونجا زندگی می»

مدتی خیلی براشون سخت شد، بنابراین اون رو ازشون خریدم و بهشون کمک کردم 

تر توی شهر اسباب کشی کنن. کارش خیلی سخته ولی من که به یه خونه کوچک

ها توی مزرعه ذرت شیرین عاشق اون خونه هستم و عاشق این هستم که تابستان

 «بکارم.

پدر و مادر لئو مالک مزرعه ذرت شیرین هادسون بودند، بهترین و تنها جایی که 

ام در بچگی شود اول جوالیی ذرت تازه گیر آورد و یکی از خاطرات مورد عالقهمی

رفتن به جاده نزدیک امالکشان و خریدن ذرت شیرین براش شام است. پدر لئو همیشه 

ها خرید و در کنار ذرتویل میبنبات مرغوب داشت که از جایی در لوئیسکلی آ



ای های نوشابهفروخت. باتل کابس، تافی ترکی، آبنبات با طعم سیگار و آن پاستیلمی

ای داشتند و کلی چیزهای خوشمزه که پدرم هر وقت به خوشمزه شیره که در میانشان

ها بخرم. آقای ای نهار کامل از آناکت قهوهداد یک پرفتیم همیشه اجازه میآنجا می

زد که انداخت و چشمکی به من میهادسون هم همیشه چندتایی مجانی توی پاکتم می

زد. من عاشق آن خانه هایی بود که پسرم حاال به من میخیلی شبیه به چشمک

هستم  پیکر روستایی بیرون از شهر و کنار جاده بلدناب بودم و حاال هم عاشق اینغول

که لئو آن را خریده بود و کار ذرت شیرین را به دست گرفته است به جای اینکه آن را 

ها محصول عمده بلدناب را نگه بعد از بازنشسته شدن پدر و مادرش بفروشد و سال

  داشته بود.

شود تا یک بشقاب را بگیرد و خشک هنگامی که دست لئو روی دستم کشیده می

ام و به او ز خودم که در جاده کنار مزرعه در کنار لئو ایستادهکند، ناگهان تصویری ا

ها که به آنهای شیرین را برای خریدارها بسته بندی کند، درحالیکنم ذرتکمک می

زنند و لئو فروشیم در ذهنم نقش بست. همه شاد هستند و لبخند میقهوه من را هم می

ان واضح و عالیست که اشک به هایم بزند، منظره آن چنخم شده تا نوکی به لب

 آورد.چشمانم می

 «هی حالت خوبه؟»پرسد: میترکاند و ام را میپردازیحباب خیاللئو 



که از به جای این« آره، فقط یک کمی کف تو چشمم پاشیده.»دهم: سریع جواب می

 مالم.ام میدستان پوشیده از کفم استفاده کنم، چشمم را با شانه

حمقانه باعث شد بچه و احساساتی به نظر برسم. من توی شیکاگو پردازی اآن خیال

ترم تواند هر لحظه عاشقکنم، نه در یک مزرعه ذرت شیرین با مردی که میزندگی می

که تمام ام در شیکاگوست. کوکائین مایع توی شیکاگوست و به محض اینکند. زندگی

گردم. البته در کارم برمیهای مربوط به جد تمام شود، سر زندگی و این گندکاری

 صورتی که ثابت شود من قاتلش نیستم.

توانستم یک شعبه از کوکائین مایع را دار شدن گرفته بود و میالبته کارم اجازه شعبه

دهد که اول خودم اینجا در بلدناب باز کنم چون قراردادم به من این اجازه را می

الً امکان ندارد اگر سعی کنم در اینجا به اصهای شعبه را انتخاب کنم. ولی بهترین مکان

هایم را با ماگها قهوه بفروشم، خوشحال شوند. هنوز هم از من متنفرند و حتی اگر آن

ها بدهم، از من عصبانی خواهند های الماس قالبی تزئین کنم آن را مجانی به آنرشته

با من کنار  که زیپرداپسر جذاب توی خیال و بیایید این را فراموش نکنیم که شد.

دلیل  بوسیدمن را میها به من عالقه داشت و چون تمام این سال ،جاده ایستاده بود

شاید حاال که با من  .های آینده هم همین احساس را داشته باشدشد که در سالنمی

دانست واقعاً پردازی کردن در موردش میخوابیده بود و به جای فقط خیال

 کرد هم خوب نیست.چطوریست، متوجه بشود که آنقدرها که فکرش را می



  سوزد.شوم و دلم برای خودم میلعنتی. حاال دارم خام  و احساساتی می

د و او به صفحه نمایشش نگاه خورتلفن لئو در کنارش و روی پیشخان زنگ می

 کند.می

هایش را با دست« ببخشید، باید به این تماس فوراً جواب بدم.»کند: عذرخواهی می

کند و قبل از آن که تلفنش را بردارد و کنار گوشش بگیرد، حوله را حوله خشک می

 «چه خبر شده بادی؟»اندازد. ش میروی دوش

گذارم تا روی حوله دیگری که کنم و میام میمانده را تمشستن چند تکه ظرف باقی

روی پیشخان پهن است خشک شوند و به گفتگوی لئو که شامل چند اوه، آه، یک آره 

 کنم.شود، گوش میتمام می« آم اونجا.زود می»است و در نهایت با یک 

 گردم.کند و من به سمتش برمیمی لئو تماس را قطع

دس بزنم، بادی تماس گرفته بود که بهت بگه بذار ح»گویم: با خنده آرامی می

تا یه مصاحبه در  هرفت و به سرعت خودش رو به کالنتری رسوندکه از اینجا  استارال

 «مورد اینکه من چقدر هرزه هستم ارائه بده؟

دونه، اون فقط گفت که یه چیزی هست که من باید کی می»گوید: خندد و میمی

 «به کالنتری برسونم. عتر خودم روببینمش و هر چه سری



کشد، دستش را بلند پیچد و من را به سمت خودش میدستانش را دور کمرم می

ام که بعد از متبرک کردن میز ای شلختهکند و طرّه مویی که از مدل موی گوجهمی

 .زندرا پشت گوشم میاست ، فرار کرده شاماجو بسته بودم

دهد: کشد و به من اطمینان میمینوک انگشتانش را آرام روی یک سمت صورتم 

تو خوشگل و جذابی و خوابیدن با تو بهتر از هر رویایی بوده که تا حاال داشتم. خیلی »

  «با هرزه بودن فاصله داری.

شود هرهر بخندم و دیگر دلم برای خودم نسوزد، که همین هایش باعث میحرف

 پرانم.ن بیاورم و حرفی احمقانه بشود دفاعم را پاییباعث می

با توجه به این که تو فقط مرد شماره سه و نیم هستی که توی کل عمرم باهاشون »

 «کنم این طوری باشه.خوابیدم، فکر نمی

کوبم و با افتد و من محکم توی دهانم میلئو از روی صورتم پایین می دست

ویی چشمان درشت شده به او زل می زنم. اصالً وقت خوبی برای اینکه به یک مرد بگ

، مخصوصاً اگر همین پانزده دقیقه پیش با آن مرد ای نیستقبالً با چند نفر خوابیده

خوابیده باشی، مخصوصاً اگر تعدادشان آنقدر کم باشد که او شک کند اصالً چطور 

 دی چه کار کنی.لب

چطور یه نفر »پرسد: نمایی که یک گوشه دهانش را باال برده میلئو با لبخند دندان

 «با یه مرد نصفه بخوابه؟ تونهمی



م خودم را از بین بازوانش کنو سعی می دارماز جلوی دهانم برمیوقتی دستم را 

بیرون بکشم تا بتوانم بروم و زیر میز آشپزخانه پنهان شوم و در آرامش از 

حتی کوچکترین شباهتی به اون کاری »م:دهبرایش توضیح میام لذت ببرم، سرافکندگی

دونی چیه؟ اصالً راحت نیستم در مروز صبح کردی نداشت و میکه تو دیشب و ا

که نیازمند مقدار  گیری شدهای اندازههم خیلی حرفه اون نصفه موردش حرف بزنم.

زیادی حساب و کتاب، ودکا و کلی تصمیم اشتباهه که االن وقت ندارم در موردش 

  «برات توضیح بدم.

 فرار کنم. گذاردمیو ن داردمیمن را محکمتر نگه 

های اشتباه، از گی که بعد از کلی ودکا و محاسبات ریاضی و تصمیمپس داری می»

 «ین مردی هستم که باهاش خوابیدی؟نظر فنی من فقط سوم

را نثارش آدم االن اصالً ازت خوشم نمیچپ چپ نگاهش کردم و بهترین نگاه 

 کردم.

ک کن وگرنه خودم شخصاً اون لبخند از خود راضیت رو همین االن از صورتت پا»

دم که کالنتر بلدناب واقعاً همبستر شدن با یه رم و گزارش میبه کالنتری بلدناب می

 «رو دوست داره.قاتل 

م که کامالً به حس و حال و فضا گند اهگفت ایو یک بار دیگر، چیزی احمقانه

کند دارد به من که به خودش افتخار میه برای خودم. لئو هنوز هم درحالید. البتنزمی



. سرش را زنداز احساس گناه و نگرانی به پا است لبخند میسرم غوغایی  که توی

م، روی آورمیمان باال آورد تا من را ببوسد و من سریع دستم را در بینمیپایین 

 م.کنمیم و او را در وسط روند بوسیدنش متوقف فشارمیهایش لب

 «-لئو، یه چیزی هست که باید»

کشد: بندد، از جلوی در ورودی فریاد میکوبد و میمحکم میرا ینی که در بتی ح

 «ن! مامان و مامان اومدن خونه!هاتون رو بپوشیلباس»

گردد تا با بتی و اماجو که قدم در دارد و برمیهایش را از دورم برمیوقتی لئو دست

زاده. این دیگه چیه، حروم»کنم: رو شود، زیر لب زمزمه میگذارند روبهآشپزخانه می

 « مرکز بزرگ مزاحمت اونم این وقت صبح؟

« رسی؟وای، وای، امروز صبح... راضی به نظر نمی»گوید: زند و میبتی چشمکی می

کند و به میز آشپزخانه تکیه اش جمع میاش را روی سینهشده بازوهای خالکوبی

 دهد.می

مسئول اپیالسیونت بت چطور بود؟ اپیالسیون برزیلی دیش»پرسم: با لحن شیرینی می

 «تماس نگرفت که به جای موم برات سیمان حل بگیرن؟

انقدر که با پشم و پیلِ لنگ از کجا بدونم. کل کارکنان اپیالسیون کار ایالت کنتاکی »

لبخند شیرین « یه گوشه. نفس افتاده بودنجان و بیکله زدن بی و پاچه تو سر و

 پاشد.اش را به رویم میهمیشگی



خب، بس کنین شما خیلی»کند: گذارد و سرزنشمان میاماجو قدم در بین ما دوتا می

 «خوایم که مزاحمتون شدیم.دوتا هم. چیزی که بتی سعی داره بگه اینه که عذر می

 «گفتم.نخیر. کامالً منظورم همونی بود که »بتی اظهار وجود کرد: 

 «بفرما!»گویم: دهم میام را نشانش میانگشت میانی

شما دوتا واقعًا با هم دوستین یا »پرسد: کشد و میلئو من را به سمت خودش می

اندازم و احتماالً مطمئن بود که من خودم را روی بتی می« دشمن خونی هم هستین؟

 کوبم.توی صورتش مشت می

هامه اون یکی از بهترین دوست»دهم: جواب میچرخانم و چشمانم را در کاسه می

 « از هرچیزی دوست دارم، ای بابا.و من اون رو بیشتر 

دوستش دارم و بذار یه چیزی رو بهت  بیشتر من»دهد: بتی حرف من را ادامه می

برای تأکید بیشتر روی « دم.یادآوری کنم، اگه اذیتش کنی، حلقومت رو چاک می

 کشد.ی گلوی خودش میت شستش را روحرفش، انگش

قهوه بریزم، دستم را با دلسوزی  ماگکه از لئو جدا شوم تا برای بتی یک پیش از این

 «گیج شدم.»گوید: و او زیر لب میکشم اش میروی سینه

خواستیم طور که گفتم، نمیبه هر حال، همون»گیرد: اماجو رشته کالم را به دست می

خواستیم کمی هم توی ایوان جلویی بشینیم خونه میمزاحمتون بشیم و وقتی رسیدیم 



ولی بوی ناجور گندی اون بیرون میاد و نتونستیم بیشتر از چند ثانیه بیرون بودن رو 

  «تحمل کنیم. یه بویی میاد انگار یه چیزی مرده.

د، بتی بریز ماگآسایش را توی کمی از آن مایع معجزه بیبی سیسیلوقتی منتظرم 

 ایستد.می آید و کنارممی

له هنگامی که اماجو و لئو در حال صحبت کردن در مورد هر چیزی که آن بیرون مح

کنه. واقعاً اون بیرون شوخی نمی»کند: ند، زیر گوشم زمزمه میرا بوی گند انداخته هست

منظورم به جز خوابیدن با اون کالنتر جذابه.  آد. دیشب چی کار کردی؟بوی گندی می

 «بکوبم تو سرش تا بتونی مدارک بیشتری از بین ببری؟ الزمه با یه چیزی

خب، با حساب استارال تا حاال سه نفر از بوی مشکوک خیلی»کند: لئو اعالم می

وقتی من »شود من و بتی به سمتش برگردیم و نگاهش کنیم. باعث می« شکایت کردن.

 «مونین.یجا مها همینرم بیرون که ببینم موضوع از چه قراره، شما خانممی

دستش را به سمت اماجو و من « آیم.جمع کن بابا، ما باهات می»گوید: بتی به او می

 اد، از آشپزخانه به راهرو برویم.ددهد تا به دنبال لئو که راه را نشان میتکان می

رویم، بتی دوباره زیر هنگامی که از خانه وارد ایوان و از آنجا به پهلوی خانه می

ایم پیدا زده توی صندوق عقب ماشین اجارهیه لوله آهنی زنگ» کند:گوشم زمزمه می

 «کردم. فقط بهم بگو...



هر چه به انتهای ملک اماجو رویم، زنان به حیاط پشتی میهر چهار نفر قدم

 شود.تر میتر و وحشتناکشویم بو قویتر مینزدیک

ن پشت پیدا کنی اگه یه جسد دیگه او»کشد: اماجو از آن سمت فنس فریاد می

نگهبانی بده و مطمئن بشه که رو بفرستم که اون پشت  بوجانگلزتونم کالنتر، می

  «!تونه از صحنه جرم فرار کنهنمی پیتون

د، احتماالً افتکه چه اتفاقی در حیاط پشتی می بیندمی آن زن لعنتیکه  به این سرعتی

 اتفاقی بیفتد. است انده و منتظراش چسبتمام مدت خودش را به پنجره خانه

گیرم دهد و بقیه ما او را نادیده میاش سریع برایش دست تکان میلئو از باالی شانه

های خیابان اماجو و به راهمان تا انتهای ملک اماجو و لبه جنگل که در پشت تمام خانه

های جنگل پیش بیشتر از یک متر و نیم در بوتهدهیم. است ادامه می دامن گسترده

رود، خیلی طور که چند قدمی جلوتر میکنیم. لئو همانم که منبع بو را پیدا مییاتهنرف

تر شدن ما را بگیرد و بعد خودش هم کند تا جلوی نزدیکسریع دستش را بلند می

 ایستد.می

رویم و با دیدن گیریم و درست پشت سرش میاش را نادیده میدست باال گرفته

شود: یک مان بلند میهای حبس شدهته بود، صدای نفسچیزی که لئو به آن چشم دوخ

پخت پای زرد رنگ که حسابی لیس زده و تمیز شده با دو راکون مرده که  بشقاب

 ند.اروی پهلو افتاده



 «!پس این طوری شد»زند: اماجو فریاد می

کند و من خیلی سریع دستم را به دور بازوی اماجو لئو گیج و منگ به او نگاه می

گیرد دهم تا خفه خون بگیرد، ولی او اشاره نامحسوسم را نمیاندازم و فشارش میمی

 کند.و همه چیز را بدتر می

، اگه براتون سؤال شده منظورم از شدن، شدنیعنی، این طوری »کند: وراجی می

ها اگه ها بود. چند روزی بود که ندیده بودمشون و نگران شده بودم. چون راکونراکون

داری نشن ممکن مردم اگه خوب نگه  هاداری نشن خطرناک هستن. راکوننگه خوب

  «رو بکشن.

، لئو با ابروهای مزخرفاتی که گفته بود را ماست مالی کنم کنموقتی سریع سعی می

 .کندباال انداخته از من به اماجو و برعکس نگاه می

با حساب هاری خطرناک هستن. »م: هدمیبا خنده پر اضطرابی حرفش را ادامه 

هم مزخرفات اصالً « ست.ها هاری دارن و بیماری هاری کشندهدونین که، راکونمی

 ماست مالی نشد. اماجو

 «ها رو دیده بودی؟پس قبالً این راکون» پرسد:لئو از اماجو می

نان کمننشیند، منها روی پاهایش میکند و کنار راکونوقتی لئو به ما پشت می

ها از همه جای سرزمین میان پیشش حیواناماجوی ما مثل سفیدبرفیه! »دهم: توضیح می

 « های بداخالق.شن. حتی راکونو باهاش دوست می



 شو!پیتون خفهخدایا، 

هاش رو خوردن و فهمیدن تا اینکه یکی از پای»کند: بتی از سمت دیگرم نجوا می

 «که مسمومشون کرده.

ب پای به سمت ما برگردد، با آرنجم ه لئو بلند شود و با بشقاکدرست پیش از این

 زنم.سقلمه سریعی به او می

کند و توضیح تر بررسی کردنش به صورتش نزدیکتر میب را برای دقیقبشقا

های تو نیست؟ انگار هرچی که توش بوده رو باماجو این یکی از بشقا»دهد: می

 « خوردن و بعد هم بیهوش شدن.

چی؟ نه! مطمئناً مال من نیست. این زرده، من از رنگ »دهد: سریع جواب میاماجو 

های من توی آشپزخانه و شمرده شده هستن و من مطمئنم که همة بشقاب زرد متنفرم.

 «بشقاب زرد ندارم!

شتش را رو به گرداند و بعد با ابرویی باال انداخته پلئو بشقاب را توی دستش برمی

گوید اموال اماجو ای که پشت آن حک شده و میتوانیم نوشتهمی گیرد و همگیما می

بینم که سرش را تکان هایم میجکسون را به روشنی روز ببینیم. بتی را از گوشه چشم

ا تکان دهد و فریادزنان مانم که دستانش را در هواندازد و منتظر میدهد و پایین میمی

  .ما را احمق خطاب کند



ه اماجو سعی داشت بگه اینه که اون همیشه از رنگ زرد متنفر چیزی ک»گویم: می

کنم گردم و چشمانم را برایش درشت میبه سمت اماجو برمی« نبوده، این طور نیست؟

 تا پیش از اینکه همه چیز از کنترل خارج شود، جمع و جورش کند.

م. توی یه درسته! راستش این بیشتر تصمیمیه که اخیراً گرفت» گوید:اماجو سریع می

شن سرطان بگیریم. به های زرد باعث میخوندم که این بشقاب داری خوبخانهمقاله 

 «ای زردی که داشتم رو دور ریختم.هخاطر همین تمام بشقاب

و این »پرسد: دوزد و میکند و به اماجو چشم میلئو چشمانش را ریز می

بیرون کشیدن و آوردنش های راکونت تازه این بشقاب رو از توی سطل زباله دوست

سشگرش را بعد نگاه پر« های کوچولوی خودشون رو بپزن؟توی جنگل و تونستن پای

 گرداند.به سمت من برمی

درسته! دقیقًا! و این رو ببین، اونا احتمااًل به خاطر سرطان » دهد:اماجو جواب می

رم، تو این های زرد دامردن. حاال احساس خیلی بهتری در مورد دور ریختن بشقاب

 «طور نیستی پیتون؟

همین حاال هم به خاطر اینکه تا به حال در  .دهمها تکان میفقط سرم را مثل احمق

م. به خاطر کل این کنبرسر بودن میمورد پای به لئو نگفته بودم شدیداً احساس خاک

دهیم بیشتر کنم و هرچه این دروغ را بیشتر کش میماجرا احساس بدتری پیدا می

او دارد با دهد. مخصوصاً این طور که ساس عوضی و احمق بودن به من دست میاح



هایی که از دهانم کند. انگار حتی یک کلمه از حرفهای ریز شده به من نگاه میچشم

چهار ساعت  که به خاطر اتفاقاتی که در بیست و داندآید را باور ندارد و نمیبیرون می

  ناراحت باشد یا عصبانی.گذشته در بینمان رخ داده بود، 

کشد با طور که من را به سرعت به سمت خانه میگیرد و هماناماجو بازویم را می

کالنتر امیدوارم ما رو ببخشی، چون باید بریم و مطمئن بشیم که »گوید: لبخند به لئو می

های زرد از توی آشپزخونه پاکسازی شده باشن. خیلی هم ازت ممنون تمام بشقاب

 «های بیچاره خالص بشی.برای من از شر اون راکون اگه شممی

اندازد و دوان دوان خودش بتی برای آخرین بار نگاهی به لئوی حسابی عصبانی می

 رساند.را به ما می

 «پیتون!»کشد: رسیم، لئو از توی جنگل نعره میوقتی به پهلوی خانه می

تونم صحبت کنم! یه د! االن نمیببخشی» کشم:ام در جوابش فریاد میاز باالی شانه

های م که دست به کمر کنار راکونکننگاه میبه او « !سرطان دارم که باید درمانش کنم

تا اینکه اماجو دستم را  .مرده ایستاده و اخم غلیظی روی صورتش نقش بسته است

کند سریعتر حرکت کنم و ما پشت خانه ناپدید کشد و مجبورم میتر میمحکم

 .شویممی

تا دوتا خدای بزرگ، چطور شما »کند: رسیم، بتی غرغر میوقتی به جلوی خانه می

 «حاال دستگیر نشدین؟



دهنت رو ببند، اصالً »گوید: ایستیم، اماجو میهنگامی که روی ایوان جلویی خانه می

 «دونی این یعنی چی؟!می

وی ارزیابی این که احتماالً به خاطر شکست ت»دهد: بتی با لحن خشکی جواب می

 «شین؟تون به مجازات مرگ محکوم نمیروانی

پرد و کوبد و با خوشحالی به هوا میاماجو مثل یک بچه نوپا دستانش را به هم می

 «رو با پای بلوبری مسموم نکشتیم! نه، این رسماً یعنی ما شوهرم» دهد:جواب می

بین احساس گناه و  هایش راهشان را عمیقاً ازکشد تا حرفای طول میچند ثانیه

افتد،  همه چیز را عذاب وجدانم باز کنند و در ذهنم بنشینند ولی وقتی این اتفاق می

کنم و همراه اماجو از کاری از لئو فراموش میدر عذاب وجدان داشتن به خاطر پنهان

 پریم.م هر دو با هم باال و پایین میگیردهم و دستش را میخوشحالی قر می

ام پایان های از روی خوشحالیرسد فوراً به جیغری به ذهنم میوقتی چیز دیگ

 .دهممی

صبرکن، ولی این یعنی ما هنوز مسئول کشتن »کنم: با غصه به اماجو یادآوری می

 «هستیم. گناهدوتا حیوان بی

هایش شل و ول پهلویش کند و دستهایش را تمام میاو هم فوراً بپر بپر کردن

 افتند.می



 «خیلی هم ناز و مامانی بودن.»گوید: با اخم می

ها دوتا حیوان ناقل هاری، پر شپش و آشغال خوری اون»کند: بتی به ما یادآوری می

ت بدزدن، بکشن که یه پای مسموم از طاقچه آشپزخونه قدر احمق بودنبودن که این

 «ی جنگل و اونجا دخلشو در بیارن!ببرنش تو

ایستد، لبخندی آرام آرام روی صورت روی بتی میگردد و روبهحینی که اماجو برمی

 نشیند.می

شون را از دست دادن و من و پیتون برای داشتنیآره ولی زندگی شیرین و دوست»

مرد سی و دو ساله فحاش، ها یه ها به یکم زمان نیاز داریم. تازه، اونعزاداری برای اون

 «من و پیتون قاتل نیستیم! و شهردار سابق این شهر نبودن و این یعنی بدرفتار

کشد و سرش را دوباره برایمان تکان زنیم قدش و بتی آه بلندی میمن و اماجو می

 دهد.می

پس این یعنی هنوز یه قاتل اون بیرون هست و داره توی »گوید: بتی غرغرکنان می

دونم چی من رو ره. نمیکننده و دور افتاده آزادانه راه میهای این شهر خستهخیابان

ترسونه، اینکه شما دوتا احمق ممکنه یه نفر رو کشته باشین یا اینکه ندونیم بیشتر می

، قاتله. یه نوشیدنی باهاش رو در رو شدمای که من اتفاقاً توی شهر کدوم غریبه

 کند.ز میافتد و در جلویی خانه را بابه راه می« خوام.می



رم! اشراب می»گوید: رویم اماجو میهنگامی که داریم به دنبال بتی به داخل خانه می

 نوشیم!های مرده، همگی میهر دفعه که یکی بگه راکون
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 بلدناب، اداره پلیس کنتاکی



 

که از دفتر فرمانداری وری سرخود اسناد رسمی طتونی همینفرانی نمی»معاون لوید: 

 بخش اومدن رو عوض کنی. باید بهت یادآوری کنم که این یه پرونده قتله؟

و من هم باید بهت یادآوری کنم که سی و هفتا سؤال هست که »فرانی مندلسون: 

 «ش هستن؟مردم خوب بلدناب سزاوار دونستن جواب

 «کالنتر هادسون؟اره زندگی عشقی درب»معاون لوید: 

ت سال عمرم این شصت و هف ترین اتفاقیه که دراین وحشتناک»فرانی مندلسون: 

 «توی این شهر افتاده!

 «وحشتناک نبود؟قتل شهردار جکسون »معاون لوید: 

 «های مجرد این شهر بود.ترسناک برای خانم قطعاً منظورم»فرانی مندلسون: 

ذاره هیچ ربطی ذاره یا نمیاینکه با کی قرار می فرانی، کالنتر هادسون و»معاون لوید: 

تونم اجازه بدم با نیازت به اینکه بدونی توی شهر چه به این تحقیقات نداره و من نمی

 «.گند بزنی به این تحقیقاتافته اتفاقی داره می

کامالً هم به این پرونده ربط داره چون اون داره با یه قاتل قرار »فرانی مندلسون: 

 «آد کدوم بود.گن قاتله؟ یادم نمیره! یا شاید هم بهش میذامی



هیچ چیزی ثابت نشده و پیتون هنوز به هیچ جرمی متهم نشده. خودت »معاون لوید: 

ها و ها، یادداشتکنی و تمام مصاحبهدونی چون اینجا کار میهم این رو می

اینکه انگشت اتهاممون ما باید روی جرم تمرکز کنیم نه کنی. ها رو تایپ میکاغذبازی

رو به سمت کسی بگیریم و با چیزی که هیچ ربطی به پرونده نداره وقتمون رو هدر 

تونی جدیت موقعیت رو تشخیص بدی، کامالً کنی و نمیبدیم. از اینکه چنین کاری می

 «شوکه شدم.

البته که اتفاقی که برای جد جکسون افتاد جدی و وحشتناک بود »فرانی مندلسون: 

العاده نیروهای پلیس که من رو به مدت چهل سال ی من به مهارت این اداره فوقول

استخدام کرده، ایمان کامل دارم. اون هم فقط با یک بار ترفیع و دوبار مرخصی 

ای مثل تماس کنم یا کار احمقانهاستعالجی. مطمئنم که دوباره این اشتباه رو تکرار نمی

 «دم.های اینجا انجام نمیمام اتفاقگرفتن با دفتر کالنتری و گفتن ت

با کالنتر در مورد ترفیع گرفتن برای شما و یه هفته مرخصی دیگه »معاون لوید: 

 «کنم.صحبت می

ها کنی، مطمئن شو که به اون سؤالوقتی داری این کار رو می»فرانی مندلسون: 

 «ده. مردم بلدناب باید بدونن چه خبره.جواب می

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سی و یکم فصل

شوند فکر کنم و برایم اندازند، باعث میعاشق کسانی هستم که من رو به خنده می

  کنند.قهوه درست می

 نیاز نیست بهترین باشند.



 .قهوه ماگ-

 

زند و خورشید توی چشمانم میشوند، وقتی نور با شنیدن صدایی چشمانم باز می

کند و شوم. سرم شروع به نبض زدن میهایم پشیمان میکند از باز کردن چشمکورم می

ام. با نشست و برخواستم با آورد که شب پیش دوباره زیادی شراب نوشیدهیادم می

 ام.الخمر تبدیل کردهدائمخراب و به یک هم اماجو رسماً او را 

 کنم.زنم و به پنجره پشت مینالم، از روی شکمم به پهلو غلت میاز درد می

کند، بینم که روی لبه تخت نشسته و در سکوت من را تماشا میوقتی لئو را می

 «!قلیزاده قلیا امام»کشم: پرم و جیغ میناگهان از روی تخت می

و جیغ اال به خاطر خیلی سریع بلند شدنم دستم را روی سرم گذاشتم که ح

 کرد.بیشتر درد میخراش خودم گوش

که دیروز صبح بتی، اماجو و من توی خانه ناپدید شده و از خوشبختانه بعد از این

های مرده خالص جاده تاریک روز بزن و بکوبمان پایین رفته بودیم، لئو از شر راکون

طور آخر آنجا رفته بود. در طول روز و همین شده و بدون اینکه به خانه برگردد از

شب چندین پیام در مورد اینکه چطور است فردا اول صبح با هم صحبت کنیم، برایم 

. فکر ه باشدکردم منظورش از اول صبح دقیقاً کله صحر بودفرستاده بود ولی فکر نمی

اس بپوشم، کردم آنقدر خوب هست که اجازه بدهد مثل یک انسان با نزاکت اول لبمی



مان خوریام خالص شوم. وقتی به خاطر... روز عرقکمی قهوه بخورم و از شر خماری

خوری منتهی شد، به هیچ کدام خوری و در نهایت به شب عرقکه به عصر عرق

اش را برایم هایش به خاطر عذاب وجدانم جواب ندادم، او آخرین پیام سربستهپیام

مست و پاتیلم را به طبقه باال ببرم و بیهوش شوم و ن فرستاد. درست پیش از اینکه باس

دانستیم مجرم نبوند، به فهرست بعد از اینکه با اماجو و بتی چند اسم دیگر که می

تونم یه دونی از کجا میمی»گفت: ، یک پیام از لئو گرفتم که میمان اضافه کنیممظنونین

 «تیکه پای خوب گیر بیارم؟

کند و اماجو آنقدر آلود میبیایید فقط بگوییم خوب است که شراب من را خواب

بودیم. در که هر سه ما حسابی مست و پاتیل شده « راکون مرده.»پشت هم گفته بود 

از این دنده به آن دنده  مام شب را به خاطر آن پیامک کوفتیباید ت غیر این صورت

 چرخیدم.می

اش به تخت نشسته و در آن لباس فرم تمیز کالنتریو حاال لئو اینجاست، روی ل

کند که دیگر همه چیز آید. آنقدر خیره خیره به من نگاه میخیلی خوردنی به نظر می

 شود.آور میکمی خجالت

کنم عصبانی به سعی می« کردی؟وقتی خواب بودم داشتی من رو نگاه می»پرسم: می

 با خراب کردن شلوارم فاصله دارم. نظر برسم تا متوجه نشود که فقط دو ثانیه



 هایم شروعشود قند در دلم آب شود و تخمدانبا صدای عمیق و بمش که باعث می

اگه بگم بله، عصبانی »: گویدمیدیگر کنند،  یجشننامه پخش کردن برای به دعوت

 « شی؟می

ام باال ینهملحفه را تا روی س« احتماالً.»کنم: دهم، تأیید میبا تکانی که به سرم می

کنم چون او خیلی نزدیک من نشسته دفاع و برهنه بودن میکشم، احساس زیادی بیمی

 .و من فقط یک دست لباس زیر مشکی به تن دارم

ایست. ولی در که با توجه به اینکه این مرد من را بارها برهنه دیده بود، حس احمقانه

کرد. آن موقع فقط لئو اش که نبود، تازه مثل یک کالنتر هم رفتار نمیلباس فرم کالنتری

کنم کند، حس میفرمی که به تن دارد و این طوری که به من نگاه میبود. حاال با لباس

ام و با کمی پوشیده شدن با ملحفه دست کم آنقدرها هم احساس فتادها بد دردسرتوی 

ها قدرت دارند، ست. ولی ملحفهدانم، این کارم احمقانهکنم. میضعیف بودن نمی

حرفم را باور کنید. تنها دلیلی که هیچ کس هیچ وقت به هیوالهای زیر تختش حمله 

ست، باور ا یعلمحرم اند. این دهها با یک ملحفه پوشیده شکند، این است که آننمی

  کنید.

کردم. داشتم به پس نه، داشتم بهت نگاه نمی»دهد: سرانجام لئو جواب می

 «کردم.زدی گوش میکه توی خواب می هاییحرف

 گیرم.ام میملحفه را محکمتر دور سینهزنم و ریشخندی می



 «زنم.من توی خواب حرف نمی»

 «توی خوابت خیلی در مورد پای حرف زدی.»د: گویکند و مینیشش را باز می

باید نگران باشم که به جای من خواب »شود دلم از اضطراب زیر و رو شود. عث میبا

 «بینی؟پای می

شود روی پاهایش به پهنای صورت اشک نریزم و برای تنها چیزی که باعث می

ی زانویش بینم که رودستش می ایست که دربخشش التماسش نکنم، لیوان قهوه

 جا نگه داشته است.گذاشته و با دست همان

کنم و با اعتماد به نفسی دروغین به جای نگاه کردن در چشمانش، به قهوه اشاره می

ای که توی دستته مال من فقط باید برای این نگران باشی که اون لیوان قهوه»گویم: می

 «نباشه.

ام را ایمحافظت ملحفه. گذاردمی دهد و لیوان قهوه را در دستمخنده آرامی سر می

گذارم ملحفه گیرم، میکنم، وقتی با ذوق لیوان گرم قهوه را از دستش میفراموش می

نوشم، آهی از روی رضایت بیفتد. زمانی که اولین جرعه را میپایین روی کمرم 

 کشم.می

عی کرد ست. ولی فعالً عاشقم نشو، باید روشن سازی کنم. بتی سدونم، خوشمزهمی»

ساز کار کنم و من چندین بار پشت هم خرابکاری به من یاد بده چطور با دستگاه قهوه

کردم تا اینکه باالخره من رو از سر راهش کنار زد و این لیوان قهوه رو خودش درست 



لئو جمله آخرش را با لرزی که به تنش افتاد اعتراف « ترسونه.کرد. اون من رو می

 کند.می

سرم بدجور  نشوم. چوزند را متوجه نمیهایی که میهم از حرف حتی یک کلمه

در تعجبم که چرا به  است که گفته است. عاشق من نشوییگرم تمرکز به روی جمله 

کنم. کنم و خودم را از پنجره طبقه دوم به پایین پرت نمیخاطر این حرفش فرار نمی

نجام بدهید، مثل پنج سال ا ایشود کارهای احمقانهست. عشق باعث میعشق احمقانه

کنید رابطه را تمام کند و بعد وقتی سعی میبودن با مردی که احساساتتان را درک نمی

خواهم دوباره عاشق باشم و این پذیرد. نمیکنید، نه را به عنوان جواب نمی

 کند.گوید، حتی اگر دارد شوخی میدارترین فکر دنیاست که لئو چنین چیزی میخنده

عاشق  اینکهو چرا وقتی در مورد  دار نیست لعنتی؟!چرا خندهدار نیست؟ ندهچرا خ

 زند؟کنم، قلبم تندتر میراحت است فکر میچقدر او شدن 

من برای ایه که تا حاال خوردم. این جداً بهترین قهوه»دهد: لئو به من اطمینان می

شناسیم و به هم اعتماد کنم، نگران نباش. همدیگه رو میسیسیل کوچولو صبر می

دوباره قند « ریزه.کنیم و اون به زودی کوکائین مایع تو رو برای من توی لیوان میمی

کند، را درک می بیبی سیسیلکنند. چون لئو شرایط و درجه دمای در دلم آب می

فهمد و به قهوه مناسب می ماگای به دست آوردن یک اهمیت استفاده از آن را بر

سازها اسم هر وقت من و بتی روی قهوهولی را درک کند. من کند سادگی سعی می



کردیم، بنجامین چشمانش را در کاسه ها اشاره میگذاشتیم و با اسمشان به آنمی

  .ندبود نهبچگاکرد چون این کارها ها استفاده نمیچرخاند و خودش از آن اسممی

یت در سکوت شوم خانه به غانوشم و وقتی متوجه میام میجرعه دیگری از قهوه

حرف بتی شد، کجاست؟ هر بار که به کمکش برای باز »گویم: ، به او میفرو رفته

ن خودش به در و دیوار و غرغرش درباره کردن کافه نیاز داشتم، همیشه صدای کوبید

 «شنیدم.توی این ساعت المذهب رو می بیدار کردنش

د اگه بدونم. اماجو در رو باز کرد و بع»گوید: اندازد و میهایش را باال میلئو شانه

. بذار بهت بگم اونا یه کار مهمی داشتن. برد بیرونبتی رو پشت سر خودش کشید و 

بپرسم.  ی بکنن ولی وقت نداشتم تعقیبشون کنم و ازشونایخواستن یه کارانگار می

 «ذهنم خیلی مشغول تو بود.

شوم و آن را آورم و خم میآرام و با عذاب وجدان لیوان قهوه را از دهانم پایین می

ا پیاز شوم که دیگر وقتش است همه چیز را سیر تگذارم، متوجه میروی پاتختی می

تر بخواهید، همه چیز را در مورد پای برایش برایش تعریف کنم. خب، اگر دقیق

 تعریف کنم.

تونی لطفاً اون شوکر رو از کمربندت باز قبل از اینکه چیزی بگم، می» پرسم:از او می

 «و توی فاصله امنی بذاری؟ کنی

 شود.اش قطع میبیند، خندهام میخندد ولی به محض اینکه جدیت را در چهرهمی



به درگاه خدا کند. احتماالً ای در سکوت به سقف نگاه مید و چند دقیقهکشآه می

من به او بدهد. بعد  ای مثتری برای سر و کله زدن با دیوانهکند تا قدرت بیشدعا می

 گذارد.آورد و کنار لیوان قهوه من روی پاتختی میشوکر را از کمربندش بیرون می

 «خوبه؟»پرسد: می

هنوز هم در دسترسه، ولی باید برای برداشتنش خم بشی و دست کم چند ثانیه »

اندازم و چنان به هایم را باال میشانه« ده.برای دفاع کردن از خودم بهم فرصت می

ر قرار است خودش شخصاً از روی میز باال بپرد و به من کنم که انگاشوکر نگاه می

 حمله کند.

 «پیتون، به من نگاه کن، چی شده؟»

خودش را روی  کنم تا به او نگاه کنند.کشم و چشمانم را مجبور مینفس عمیقی می

گیرد و کند، هر دو دستم را از روی پاهایم میکشد و به من نزدیکتر میلبه تخت می

 «کشد.من را به سمت خودش می

دونم تو یه چیزیت با من حرف بزن. من می»دهد: با صدای آرامی به من فرمان می

و چند تار کند یکی از دستانم را رها می« اینقدر از من دوری نکن. حرف بزن.هست. 

 زند.مویی که جلوی چشمانم ریخته را پشت گوشم می

چرخی به چشمانم آید که دیروز چقدر توی جنگل رفتار مضحکی داشتیم، یادم می

خب، اون بشقاب پای که دیروز توی جنگل کنار جسد » دهم:دهم و توضیح میمی



شور ون اسم مردهدونی چها پیدا کردی، مال اماجوئه ولی خودت هم این رو میراکون

 «ش رو پشتش مهر کرده.برده

صابم به هم م، پیش از اینکه دوباره اعکشمینفس دیگری برای دل و جرأت گرفتن 

حواسش را با رابطه پرت کنم، همه چیز را در یک جمله  بریزد و بخواهم یک بار دیگر

پرت گر این بار دی گویدکنم. یک چیزی به من میطوالنی و سریع برایش تعریف می

خواهد و می چون لئو لباس فرمش را پوشیده د.دهجواب نمیحواسش با رابطه  کردن

  سر کارش برود.

پختیم ولی اون پای بلوبری یه پای اون شبی که جد کشته شد ما یه پای بلوبری »

شور هم توی خودش داشت و ما بطری کامل مایع دستشویی معمولی نبود. احتماالً یه

اون شب کلی شراب خورده بودیم، گذاشتیمش روی طاقچه پنجره که خنک بشه و 

صبح بعد پای رفته بود. بعدش جسد جد توی حیاط پشتی پیدا شد و ما وحشت 

رده و بعدش هم توی حیاط پشتی مرده، بعدش وکردیم که اون پای رو برداشته، خ

آد انگار یه نفر پای بلوبری پخته و ما بیشتر وحشت ی اومد و گفت یه بویی میباد

کردیم، بعدش همه مردم شهر شروع کردن به سرزنش کردن من برای قتل جد و ما 

چند تا شایعه توی شهر شنیدیم که چند نفر از مردم شهر با جد بحثشون شده بود، 

برای وقتی که مشخص بشه  نین نوشتیمبنابراین یه فهرست از قاتلین احتمالی و مظنو

که ما واقعاً جد رو با یه پای مسموم نکشته بودیم، ولی نتونستم با هیچ کدوم از اون 

شون از من متنفرن، بعدش تو مظنونین و حتی بقیه مردم شهر صحبت کنم چون همه



 جد رو با یهم که ها و بشقاب پای رو پیدا کرد و ما خیلی خوشحال شدیجسد راکون

پای مسموم نکشتیم، به خاطر همین دیشب کلی شراب خوردیم و دوباره سر فهرست 

م و کشکنم و نفس عمیقی میمیحرفم را تمام « قاتلین احتمالی خودمون برگشتیم.

خب، همین بود. »ام خارج شود. م هوا با صدای سوت مانندی از بینیدهمیاجازه 

 «خوای یه خرده صبحانه برات آماده کنم؟می

م، با دیدن نبض زدن ماهیچه بزرگی به روی آرواره جد، کنمیامیدوارانه به او نگاه 

اسلوپ حواسش را با رابطه یا حتی بشود م که دیگر ممکن نیست شومیسریع متوجه 

دهد که گردد و این قدر کشش میپرت کرد. دوباره سر وقت نگاه کردن به سقف برمی

شوم سرش منفجر شود یا دنش نگران میحرکت مانبه خاطر آن طور ساکت و بی

  قلبش از تپش بایستد.

ست و ا سرزنش بشه شرابه. سرد و خوشمزهجداً تنها چیزی که باید برای این ماجر»

های زندگیت رو بگیری، مثل پنهان کردن ترین تصمیمکنه مزخرفبعد مجبورت می

 «-چیزهایی از پسری که

چشمانش هنوز هم به « نزن. حرف»د. کنمیلئو حرفم را با صدای آرام و خشنی قطع 

 ند.سقف خیره هست



یلی به د خکنمید ولی من وقتی حرفم را قطع رسحاال کمی ترسناک به نظر می

گفتم مثل: واری میم. چون تقریباً داشتم حرف دیوانهشوخاطر این کارش شکرگزار می

 «ی.ز پسری که عاشقش هستایی اپنهان کردن چیزه»

هم شراب را  دهانم بیرون بپرد، حتی و به خاطر این مزخرفی که نزدیک بود از

 مقصر بدانم. تواننمنمی

 که دیگردهد تا ایناجو ادامه میبه سقف اتاق مهمان خانه ام لئو به خیره ماندن

 شوم چیزی بگویم.کنم و مجبور می توانم سکوت را تحملنمی

 «کنن.داری میهای خندهارن حرکتهات دشراعین شدی؟ چشم دچار اتساع»

سکوت نگاه که کاری کامالً غیرمنتظره از او سر بزند در ای پیش از اینچند لحظه

 .زداندامیای به من تهدید کننده

 د.خندمی

ست که سرش را عقب هاییهای معمولی آرام. این یکی از آن خندهو نه از خنده

اش به سقف ادامه پیدا زند و خیلی هم بیشتر از نگاه خیرهدل قهقهه می تهه و از انداخت

 کند.می

 «دار نیست.قدرها هم خندهاون»کنم: نشینم و غرغر میدست به سینه می



دار دهوای باور کن، اصالً خن»دهد: کند و جواب میاش باالخره فروکش میخنده

دار نیست. ولی اگه ای خندهنیست. هیچ چیزی از این موقعیتی که توش هستیم ذره

نخندم اون وقت باید تو رو روی زانوهام برگردونم و به خاطر اینکه این چرت و 

سرخ کنم. من کالنترم پیتون. انتخاب  ها رو ازم مخفی کردی حسابی باسنت روپرت

شدم که امنیت این شهر رو تأمین کنم و مردم این شهر من رو انتخاب کردن تا معمای 

کندم و داشتم قتل جد رو حل کنم و وقتی من داشتم برای انجام دادن این کار جون می

تل و تو سرت با  سرپوش گذاشتن روی یه قکشتم که به تو نزدیک بشم، خودم رو می

 «دورغ گفتن به من گرم بود؟

که جلوی خودم را بگیرم تا نزنم گیرم و برای اینلب پایینم را با اضطراب گاز می

 چند باری آب دهانم را قورت بدهم.مجبورم  گریهزیر 

طوری به قضیه نگاه کنی، واقعاً بد به نظر خب، وقتی این»دهم: با کمرویی جواب می

وست دارم بیشتر موضوع سرخ کردن باسن من برگردیم؟ د به همون متونیرسه. میمی

 «در موردش بدونم.

شود و شروع به شود. لئو از روی تخت بلند میتالشم برای تلطیف فضا کارساز نمی

غرد و کشد و زیر لب میکند. دستانش را بین موهایش میوسط اتاق می قدم زدن در

 دهد.راه میبد و بی



ها و زدن حاال نوبت توئه که حرف بزنی. اصالً از این قدمخب، خیلی»به او گفتم: 

 «ده.آد. بهم استرس میها خوشم نمیزیر لب حرف زدن

و  گرددبرمی کشد،کشد، آه عمیقی میسرانجام دست از آن حرکات جنون آمیزش می

 نشیند.کنار من روی تخت می

 «پیتون، جد مسموم نشده بود.»

 چرخانم.در کاسه میخندم و چشمانم را برایش می

 «مرده و پای گمشده رو فراموش کردی؟ هایدونم. راکونآره می»جواب دادم: 

دونستم که مسموم نشده. نه. منظورم اینه که من همیشه می»گوید: لئو به من می

. شاید اگه خیلی دونستممی ری بدنش رو برگردونددرست از همون وقتی که بیلی

تونستی از این همه ، میهگفتی قضیه از چه قرار بودو می کردیزودتر بهم اعتماد می

 «های اشتباه نجات پیدا کنی.وحشت کردن، شراب نوشیدن و گرفتن تصمیم

  روم.ای به او میدهم و چشم غرهکشم، دستانم را در هوا تکان میپوفی می

یچی در دونستم؟ تو هاز کجا باید می»گویم: کوبم و میاش میانگشتم را به سینه

مورد نتیجه کالبد شکافی یا جزئیات تحقیقات به من یا اماجو نگفتی. هر چیزی که 

های بین مردم شهر بود. بعد تو یهویی عجیب و غریب پچها و پچشنیدیم از بین شایعه

کردی  و دونم به ما میگه من همه چیز رو میهایی که میشدی، هی از اون نگاه



آوردی، این طوری شد که فکر کردیم تو مون پای میزدی و پشت هم براچشمک می

گم که بدونی، تر از حالت عادی کرد. و بهت میدونی و این ما رو یک کمی دیوونهمی

که داد، مخصوصاً بعد از اینپنهان کردن این چیزها از تو احساس خیلی گهی به من می

ی پشت سر هم اتفاقی کردم بهت بگم ولش سعی میبا هم خوابیدم و بعد از اون همه

 «بعد هم معمای پای حل شد. شد وافتاد که نمیمی

 «و بعدش هم شراب خوردنتون شروع شد.»دهد: حرفم را ادامه می

مون بعدش هم شراب خوردن»گویم: دهم و میسرم را در موافقت با او تکان می

 «شروع شد، شراب کوفتی.

کند و لئو دستش را دراز می که سرانجامکنیم تا اینای سکوت میچند لحظه

 گیرد.هایم را بین دستانش میدست

که برای پنهان کردن چیزی چه خبره، ولی به خاطر این خوام که بهت نگفتمعذر می»

کنم. باید هم همین احساس رو داشته از من احساس گهی داری عذرخواهی نمی

آوردم چون ای میو فقط به خاطر این تمام مدت براتون پ»کشد. آهی می« باشی.

کردم کاری کنم تر رفتار کنین و فقط داشتم سعی میشه عجیبدونستم که باعث میمی

کردم که به خاطر چنین چیزی تا بهم بگین چه خبره. جداً حتی فکرش رو هم نمی

 «کردی خودت جد رو کشتی؟اً تمام این مدت فکر میباشه. واقع



اال انداختن است. هرچه بیشتر در موردش آید شانه بتنها کاری که از دستم بر می

د متوجه وشمیم و راستش با صدای بلند تعریف کردنش برای لئو باعث کنفکر می

و من و اماجو چقدر ابلهانه رفتار کرده بودیم. جداً  قدر کل ماجرا احمقانه استشوم چ

جد واقعاً به خاطر آن پای مسموم مرده بود،  شدکرده بودیم که اگر معلوم میفکر 

 توانستیم از زیرش در برویم؟می

کردم و بابت اون باید شما رفقا رو از روند تحقیقات و کالبد شکافی مطلع می»

اصالً  ون رو از دست بدین متأسفم. منتبخشی که باعث شدم شما دوتا بیشتر عقل

اتفاق افتاده  من تحت حفاظتی این شهر و تلیه که توآرامش ندارم پیتون. این اولین ق

 «دونم چه غلطی باید بکنم.و اصالً نمی

تا او را  زنممیم، دستانش را از روی بازوهایم کنار کشمیسریع خودم را نزدیک او 

ک م به او نزدیتوانم، این طوری میگذارمیاش ام را روی شانهدر آغوش بکشم و چانه

 نم.باشم و باز هم صورتش را ببی

م این ماجرا برای تو سخت دوناز من به خاطر هیچ چیزی عذرخواهی نکن. می»

دونم که احتماالً اجازه نداری یه چیزهای مشخصی رو در مورد پرونده به بوده و می

هیچ کسی بگی و این اشتباه من بود که چنین انتظاری ازت داشتم. من فقط یه کمی 

زهایی که از دستم خارج بودن سرپوش کردم روی چیوحشت کرده بودم و سعی می

 «.بذارم



 دوزد.کشد و به من چشم میعقب میرا لئو کمی سرش 

 «سرپوش بذاری؟»کند: تکرار می

ها و آثار پای کاریکه من یه کیسه از کثیفاوم. فراموش کردم بهت بگم »م: پرسمی

توی کمد هال مخفی کردم و بعد  اون وقتی که درگیر جسد جد بودی، مون روپختن

هم شب بعدش از پنجره اتاق رختشویی بیرون انداختمش و توی حیاط پشتی 

 «سوزوندمش؟

هایش را روی زانوهایش و کشد، آرنجخودش را جلو و از آغوش من بیرون می

 .گذاردهایش میصورتش را روی دست

آرام پشتش « هت نگفتم.قسم، این آخرین چیزیه که ب بیبی سیسیلبه »خورم: قسم می

 کشم.دهنده روی پشتش میهایی آرامشزنم و با کف دستم دایرهمی

شود، تا اینکه بازویش را های بیشتری از دهان لئو خارج میغرغرها و بد و بیراه

 نشانم.و صاف می مکنگیرم و او را بلند میمی

ر و بگو جد چطوری وای، دست از ننه من غریبم بازی بردا» دهم:به او فرمان می

 «مرده.



« خیلی خوش شانسی که با نمکی و من واقعاً ازت خوشم میاد.»دهد: جواب می

که طور که گفتم به محض اینهمون»دهد. که ادامه دهد سرش را تکان میپیش از این

 «ری بدن جد رو چرخوند، دلیل کلی مرگ رو فهمیدم و اون مسمومیت نبود.بیلی

دهم. دستم را اندازد و من هم با همان نگاه جوابش را میمن می اه تند و تیزی بهنگ

های اعصاب خردکن غره و آهدهم تا سریعتر همه چیز را بدون چشمبرایش تکان می

 برایم تعریف کند.

روی تمام پشت سرش  تونستم خون رواز نزدیک می»رساند: حرفش را به پایان می

ها جمع شده بود. یه نفر اون شب یه ببینم و دقیقاً زیر سرش هم خون روی چمن

  «.رو توی پشت جمجمه جد فرو کردهچیزی 

درخشد. ای از آن شبی که بادی به من شوک الکتریکی زد، در ذهنم میناگهان خاطره

از آن استفاده کنم، یکی من دستم را به سمت چیزی دراز کرده بودم تا به عنوان سالح 

خواستم یز کوچک جلوی در بود را میکه همیشه روی مهای کوفتی جد از جایزه

 کنم از آن موقع تا حاال هم سر جایش نبود.جا نبود. حاال که فکر میبردارم ولی آن

هات همون حالتی رو به خودشون گرفتن که چی شده؟ دوباره چشم»پرسد: لئو می

آورد تا در چشمان مبهوتم سرش را پایین می« کردن.شد، پیدا میوقتی حرف پای می

 اند.های جلوی بلوزش خیره شدهکه حاال به دکمه نگاه کنند



هیچی. فقط مونده بودم کی ممکنه همچین کاری »دهم: با لبخندی به او اطمینان می

 «چه جور سالحی استفاده کرده.از که دونی، اینکرده باشه. و می

که هیچ چیز دیگری برای پنهان کردن ندارم  مند. همین االن قول داده بودگندش بزن

گویم کنم. بفرما دیدی؟ به خاطر همین است که میکاری میو بفرما دوباره دارم پنهان

 زنم.برای من دوباره عاشق شد امنیت ندارد. به همه چیز گند می

هنوز مطمئن نیستم. پزشکی قانونی »دهد: اندازد و جواب میاش را باال میلئو شانه

دونیم این کنه. در حال حاضر تمام چیزی که میلوئیس ویل هنوز داره آزمایش می

که از زخم قالب بگیرن و بوده ولی به محض این  برنده و نوک تیزهستش که یه چیز 

 «یگه هر لحظه ممکنه نتیجه اعالم بشه.از امروز دفهمیم. بررسیش کنن می

 تیز... دقیقًا شبیه باالی اون جایزه.برنده و نوک

گذره، باید برم خوش میبهم داره اینجا خب هر چقدر هم که امروز صبح خیلی»

که از روی تخت لئو پیش از این« اداره تا ببینم از پزشکی قانونی تماس گرفتن یا نه.

ی از سر کار برگردم انتظار محض اطالعت باید بگم که وقت». بوسدبلند شود لپم را می

و اگه بخوای  م رو از همه این مزخرفات پرت کنیبا کلی دلبری و رابطه حواس دارم

کنی شکنجه کنی، باید بهت بگم که با دندونم ای که تنت میمن رو با یه تیکه پارچه

 «کنم.ش میتیکه تیکه



اند، هایش در سرم شکل دادهتصوراتی که حرفحتی با وجود داغ شدنم به خاطر 

رود، لبخندی به عقب به سمت در اتاق می دهم و وقتی عقبخنده پر اضطرابی سر می

 زنم.او می

باشه  و روی میز آشپزخانه برات گذاشتم و حواست اوه و یه هدیه توی طبقه پایین»

با چشمک پر شیطنتی  جمله آخرش را« دیگه هیچ پای مسمومی نپز.جا وقتی رفتی اون

هایش به روی توانم صدای پوتینرود و میگوید و بعد از در اتاق خواب بیرون میمی

 پله را بشنوم.راه

امیدوارم که به صورت معجزه آسایی جایزه جد یا همان آلت قتاله احتمالی را به 

ت در عنوان هدیه برایم روی میز آشپزخانه گذاشته باشد. این طوری دیگر نیاز نیس

دهد کنم چه واکنش از خودش نشان میکه وقتی دوباره برای او افشاگری میمورد این

 نگران باشم.

 

 

 

 فصل سی و دوم

 



 بازجویی ضبط شده

 2016ژوئن  5

 بلدناب، اداره پلیس کنتاکی

 

این وحشتناکه. واقعاً وحشتناکه. من عجب آدم وحشتناکی »جاستین پیکرسون: 

 «هستم.

 «خانم حالتون خوبه؟»معاون لوید: 

شه! وقتی در مورد دیگه هیچ وقت حالم دوباره خوب نمی»جاستین پیکرسون: 

اومدم تا کنم... وقتی شنیدم باید خیلی سریع به کالنتری میفکر می چیزهایی که گفتم

 «اظهارات قبلیم رو تغییر بدم.

رو باور کنم  تونم چیزهایی که شنیدیمطور. جداً نمیمن هم همین»روی پیکرسون: 

 «و حس خیلی افتضاحی در موردش دارم.

خانم و آقای پیکرسون، چی شنیدین؟ قبالً که به شما گفته بودم، »معاون لوید: 

 «نفر رو دستگیر کنیم. یه ی مردم شهرشهای در گوپچتونیم بر اساس شایعات و پچنمی

 «کل روز کدوم گوری بودی بادی لوید؟»جاستین پیکرسون: 



کردم یه معمای قتل رو اوم، اینجا توی کالنتری بودم و داشت سعی می»لوید: معاون 

 «حل کنم.

شهر توی میدان شهر بودیم و فهمیدم چه  خب، من با بقیه اهالی»جاستین پیکرسون: 

. اصالً دیگه نیاز نیست به این تحقیقات ادامه بدی. دوست دارم که به اشتباهاتی کردم

 «مرگ جد جکسون اعتراف کنم.

 «صبر کن، چی؟»معاون لوید: 

طور. من بهش کمک کردم جد جکسون رو آره، من هم همین»روی پیکرسون: 

 «بکشه.

 شود.*میو بسته کوبیده به هم شود و محکم *در باز می

کنی. من به قتل جد جکسون اعتراف وای نه این کار رو نمی»استارال گادفری: 

 «کنم.می

 شود.*میو بسته کوبیده  به هم شود و محکم*در باز می

 «کنن؟جا همون جاییه که اعتراف به قتل رو ثبت میمن رو ببخشید، این»مو ویزلی: 

 شود.*میو بسته کوبیده به هم شود و محکم *در باز می

خواستم بگم خوام که مزاحم شدم، معاون لوید. من فقط میعذر می»آندریا مینارد: 

 که من جد جکسون رو کشتم.



 شود.*میو بسته کوبیده به هم شود و محکم *در باز می

وای سالم به همگی! االن وقت بدیه برای اعتراف به قتل شهردار »تریسا جفرسون: 

رفت سر کار بنابراین جد؟ شوهرم فرانک هم دوست داشت اعتراف کنه، ولی باید می

 «من اومدم به جاش این کار رو برای اون انجام بدم.

 شود.*میو بسته کوبیده به هم شود و محکم *در باز می

وای، اینجا خیلی شلوغه، استارال یک کمی برو جلوتر، من به یک »آندریا مینارد: 

است کمی اگه کسی گرسنه دارم.نیاز کمی جا برای نوشتن اعترافم به قتل شهردار 

 «ت از رستوران با خودم آوردم و روی پیشخوان جلوی اداره گذاشتم.خوراک گوش

تونم یک کمی بخورم، اعتراف به قتل ممممم، خوراک گوشت. می»مو ویزلی: 

 «م کرده.گرسنه

 «االن اینجا دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟»معاون لوید: 

 شود.*میو بسته کوبیده به هم شود و محکم *در باز می

 «-سالم من»فرانی مندلسون: 

 «کسون اعتراف کنی؟خوای به قتل جد جبذار حدس بزنم، می»معاون لوید: 



ست یه مقدار خوراک نه، فقط اومده بودم بگم که اگر کسی گرسنه»فرانی مندلسون: 

گم ولی حاال که حرفش رو پیش کشیدی، میگوشت روی میز من اون بیرون هست. 

 «که بله من کسی هستم که جد جکسون رو کشته.

 شود.*میو بسته کوبیده به هم شود و محکم *در باز می

 «وای خوبه که همه شما اینجا هستین. دختر کوچولوی بیچاره من.»پلونکت:  سالی

 *صدای گریه، باال کشیدن بینی، فین کردن.*

 «من این کار رو کردم معاون لوید. جد جکسون پست و فرومایه رو من کشتم.»

 «االرض!مفسد فی»آندریا مینارد: 

 «، شهردار ما بود!تونم باور کنم که اون مرد فاسدنمی»تریسا جفرسون: 

 «دونستم که اون یه مرگیش هست.همیشه می»پیکرسون:  جاستین

 شود.*می و بسته کوبیدهبه  هم شود و محکم *در باز می

اوه سالم مامان، سالم بابا. لطفاً جلوی من رو نگیرین، ولی من »جفرسون:  کیدن

 «شهردار جکسون رو کشتم.

برم. درست روانشناس یا مسیح مقدس... باید یه سری پیش دکتر »معاون لوید: 

 «خواست.همون طوری که مادرم همیشه می



دونم که باید ماها همیشه باید به حرف مادرت گوش کنی بادی. می»استارال گادفری: 

دست به رو بازداشت کنی ولی این کار باید منتظر بمونه چون ما باید غذاهایی بپزیم و 

 «برسونیم. این طور نیست؟صاحبش 

 *صدای تشویق، کف زدن، خنده، صداهای غیرقابل تشخیص بلند دیگر*

شه. جا اماجو ناراحت نمیدونم اگه بری اونباید با ما بیای معاون. می»آندریا مینارد: 

 «کنه.دیدم چطوری بهت نگاه می

 رقابل تشخیص**صدای تشویق، کف زدن، خنده، صداهای حاکی از موافقت غی

پس همه اینجا برای چی ایستادین؟ یکی اون خوراک گوشت رو »معاون لوید: 

 «برداره و راه بیفتیم!

 

 

 

 

 

 



 فصل سی و سوم

خورید. یک دوست عالی کمی الکل تان را میداند چطور قهوهیک دوست خوب می

 کند.تا اضافه میهم به قهوه

 قهوه. ماگ-

 

بودی. این الزانیا فقط باید سی دقیقه توی فر با دمای همیشه دختر خیلی شیرینی »

 «سیصد و پنجاه درجه پخته بشه.

ای به گونهشگذارد و ضربه نوازهایم میجاستین پیکرسون یک بشقاب توی دست

 رود.و بعد از آشپزخانه اماجو بیرون میپاشد به رویم میلبخند زند، ام میگونه

خیلی خوشحالم که به شهر برگشتی پیتون. این شهر با حضور تو »گوید: استارال می

در حالی که سگ موش صفتش را به « ؟بوجانگلزجای بهتری شده، این طور نیست 

 دهد.سمتم گرفته تا نوازشش کنم، یک بشقاب پر کوکی شکالتی به دستم می

لیسد با یوان دستم را میکنم و وقتی حبا اضطراب دستم را به سمت سگ بلند می

 ماند.زند تا سرش را نوازش کنم، دهانم از تعجب باز میاش به کف دستم میپوزه



کند، رود و راه را برای فرانک و ترسا جفرسون باز میاستارال از سر راه کنار می

و هم زمان  اندست که برای من آوردههای غذاییها پر از بشقابهای هر دوی آندست

 .کنندمیشان مستفیضم مندانههای سخاوتکس دیگری با حرف مثل هر

ها پایین و به آشپزخانه وقتی از پله برای من بود،طوری هم صبح خیلی عجیبی همین

به مرز اشک ریختن ئو برایم گذاشته بود را پیدا کرده بودم هم ای که لآمده و هدیه

را به خانه  دم شهر تمام صبحاین دیگر برایم زیادیست که  کل مرنزدیک شده بودم. 

اماجو بیایند و آنقدر غذا و تعریف و تمجید به خیکم ببندد که هیچ کاری به جز گرفتن 

همه غذاهای دیگری  ها و گذاشتن غذاها در کناربه آنشان و لبخند زدن غذاها از دست

 دسترس آشپزخانه را پر کرده است از دستم برنیاید. که تمام سطوح در

ها با بادی که یک بشقاب خوراک گوش از رستوران که قطار مهماننبعد از ای

انه نیست با گویم اماجو خرسد و وقتی به او میدر دست دارد، به پایان می هانگری بِر

کشم و گیج و حیران به های آشپزخانه را عقب میرود، یکی از صندلیافسردگی می

شکالتی و ذرت شیرینی که آندریا زمینی پنیری، اسپاگتی، کیک های سیبماهیتابه

 م.کنمیبیاورد، نگاه در و مادر لئو خواسته بودند برای من پ ه بودگفت دمینار

گردند و من را در حالی پیدا سرانجام سی دقیقه بعد، بتی و اماجو به خانه برمی

تمام غذاهای پیش  ام و هنوز هم شوکه شده بهه نشستهکنند که درست در همان نقطمی

 کنم.م نگاه میروی



 «یا مسیح، این همه غذا دیگه چیه؟ این بار دیگه کی مرده؟»پرسد: بتی می

ای ضربهخندد و اماجو میکشند تا کنارم بنشینند، عقب می هنگامی که هر دو صندلی

 زند.به بازوی او می

 «من نمی... من داشتم... من...»

کنم کلمات را ر سعی میزنم و یک بار دیگهر دو به من که با لکنت حرف می

 کنند.درست از دهانم خارج کنم نگاه می

کنم و دانستم چه کسی آورده بود، اشاره میهایی که اصالً نمیبه بشقاب کوفته قلقلی

 «ها... من... مردم... من... کوفته قلقلی...اون»گویم: کنان میمنمن

ه قلقلی داری. داری کلمات بله تو کوفت»کشد: زند و جیغ میروی سرم میآرام بتی  

 این کارش باعث شد از گیجی بیرون بیایم.« آری، خیلی خوبه پیتون!رو به زبون می

که ای نثارش کنم ولی به محض اینغرهکنم چشمزنم و سعی میدستش را عقب می

هایم که شود من سرم را روی دستکنم، چشمانم پر از اشک میصورتم را جمع می

  گذارم.ام میروی میز گذاشته

ش مال نقو داریم. اماجو همهوای گندش بزنن. ما اینجا یه بچه نق»کند: بتی اعالم می

شود، صدای کشیده و وقتی از پشت صندلی بلند می« کنم.خودت. من که گریه نمی

 شنوم.اش به روی کف آشپزخانه را میشدن صندلی



مالند، کنارم  روی باال به پایین میکنم که کمرم را از های اماجو را احساس میدست

 پرسد چه اتفاقی افتاده.نشیند و  میپاهایش می

« دن.های قشنگی به من زمردم غذا آوردن. خیلی خوب بودن و حرف»زوزه کشیدم: 

 م.کنحاال حتی شدیدتر گریه می

کند، به شوخی را روشن و شروع به درست کردن قهوه می بیبی سیسیلبتی حینی که 

 «کشم!شون رو میها! همهها رو ببیناون حیوون»وید: گمی

ای که لئو برای من روی میز آشپزخانه به جعبه« ها!اونها. و اون»کشم: فریاد می

کنند مجبور شده بودم گذاشته بود و وقتی غذاها شروع به روی هم انباشته شدن می

 کنم.روی پیشخان آشپزخانه بگذارمش، اشاره می

کنم و اون وقت کاری میها رو به من داد. من ازش پنهانلئو اون»گویم: یکنان مالبه

تونم باور کنم که اون همچین اون اینقدر شیرینه. من بدترین آدم روی زمینم و نمی

کنند و بتی یکی از چیزهایی هایشان را حبس میهنگامی که هر دو نفس «کاری کرده.

تر شروع به ریختن هایم شدیدتر و سریعکشد، اشککه توی جعبه بود را بیرون می

 کنند.می

خواند: تی را میه روی ماگ آبی درباری توی دستان باماجو متن سفید نوشته شده ب

  «رو گذرونده. شین همون جاییه که لئو دوران دانشگاهدانشگاه کنتاکی. ا»



مشکی با کشد، این یکی گرداند و یکی دیگر بیرون میبتی ماگ را توی جعبه برمی

 همان مهر مخصوص وگاس در یک طرفش است.

روی بتی که به روم روبهکنم و میهایم پاک میهایم را از روی گونههنگامی که اشک

اوووه وگاس! یادم میاد که »گوید: ایستم، اماجو میدهد مینگاه کردن در جعبه ادامه می

پیش رفته بود  ، چند سالبرای مهمونی مجردی یه یارویی که باهاش هم دانشگاهی بود

 « اونجا.

گوید تا این به کشد، اماجو معنای پشت آن را به ما میبا هر ماگی که بتی بیرون می

رسیم. یک ماگ بنفش که رویش در میان قلب سرخ و ماگ دوازدهم و آخری می

 ی با رنگ سفید نوشته شده بلدناب.بزرگ

گوید: کنان میانداخته زمزمهرزه لاماجو با چنان احساسات شدیدی که صدایش را به 

 «که رفته برات ماگ قهوه خریده.  از زمانی که رفتی، هر جایی»

ها میخ تو بوده. توی دوازده سال این پسره واقعاً تمام این سال»گوید: بتی زیر لب می

شون رو هم تا زمانی اخیر رسماً هرجا رفته به فکرت بوده و برات ماگ خریده و همه

گرداند و یک حوله ان برمیجعبه را روی پیشخ «زرشک.برات نگه داشته.  که برگردی

 کنه. حاال من تخدا لعنت»کند. کاغذی از رولش پاره و با آن پای چشمانش را پاک می

 «تون متنفرم.کنم. از همهم دارم گریه میه



و  دارد و محکم درونش فینحوله کاغذی خودش را برمید، کنفین میاماجو هم فین

نقو توی آشپزخانه د. هر سه مثل چندتا بچه نقکنمیبعد پای چشمانش را پاک 

  .ایمایستاده

آره، خب من هم از هر جفتتون متنفرم! کل صبح من »م: کشمیها فریاد سر هر دو آن

رو اینجا تنها گذاشتین تا به مردم دیوانه این شهر سر و کله بزنم. فهمیدم جد چطور به 

امالً مطمئنم که آلت قتاله چی بوده و هیچی در این مورد به جد نگفتم قتل رسیده و ک

شم و بعد اون کنم دارم عاشقش میو حاال احساس خیلی افتضاحی دارم چون فکر می

که های قهوه رو پیدا کردم و مردم شروع به غذا آوردن برای من و گفتن اینماگ

و هیچ  من رو مضطرب کرد زخرفاتی کردن، ایندلشون برام تنگ شده و همچین م

 «مان سختی که داشتم همراهیم کنه!که توی ز ینکدوم از شما دوتا هم اینجا نبود

و بتی  گیردمید و من را در آغوش پیچمیستانش را دور تنم اماجو از یک طرف د

 تا قهوه درست کردنش را به پایان برساند. گرددمیبر بیبی سیسیلهم سر وقت 

ما متأسفیم، ولی االن اینجاییم. بیا در مورد مهمترین بخشی که »پرسید: میهیجان زده 

 «شی؟!االن گفتی حرف بزنیم. داری عاشق لئو می

 «هام متوجه شدی؟جدی؟ این تنها چیزی بود که از کل حرف»

 د،دهمیو وقتی بتی یک ماگ قهوه تازه به دستم  اندازدمیهایش را باال شانه

 .داردمیبر بازوهایش را از دورم



 «خواد روی این حرفت یه نظری بدم.آره، منم دلم می»

خوام در این مورد میندیم چون اصالً در موردش نظر نمی»کنم: ها یادآوری میبه آن

کنم یادتون که هست؟ زندگی من توی حرفی بزنم. من توی شیکاگو زندگی می

گویم که واقعاً حقایقی را میاز گرفتگی صدایم وقتی دارم  «شیکاگوئه نه توی بلدناب.

صحبت کنیم که شما دوتا امروز  چطوره در مورد این»کند، متنفرم. من را غمگین می

 «صبح چه کارها کردین و چرا وقتی بهتون نیاز داشتم کنارم نبودین؟

مانم، دست به سینه کنند و من منتظر میبتی و اماجو نگاهی با هم رد و بدل می

ها تسلیم شود. اماجو اولین گیرم تا یکی از آنایم روی زمین ضرب میم و با پاهایستاد

 اندازد.کسی است که در زیر سنگینی نگاه چپ چپ من پوست می

من یه فراخوان برای مردم شهر فرستادم که توی میدان »شود: اماجو ناگهان منفجر می

جمون من رو گفتم که جد تمام مدت ازدوا اصلی شهر دور هم جمع بشیم و به همه

 چپ من بهشود با تبدیل شدن نگاه چپکه حرفش تمام میبه محض این« داد.آزار می

 کند.نگاهی تماماً خشمگین، خودش را جمع می

 «!چه غلطی کردی؟»جیغ کشیدم: 

وای، فیتیله رو بکش پایین بابا، تقریباً »گوید: چرخاند و میبتی چشمانش را می

کنن تو یه وقتش بود پیتون و ببین چه اتفاقی افتاده؟ کل مردم شهر دیگه فکر نمی



خوان با این غذاهای چرب و چیلی چاقت کنن. قابلت قاتلی، حاال دوستت دارن و می

 «رو نداره.

طوری مردم شهر االن با من خوبن، ولی همیشه همه چیز همینالبته، »کنم: غرغر می

کنن بعد یک دفعه وقتی دفاعت رو شه. باهات خوب و مهربون برخورد میشروع می

کنن. و ببین چه اتفاق پایین آوردی همه با هم مثل یه گله سگ وحشی بهت حمله می

ی برای کشتن جد دونن اماجو یه دلیل درست و حسابای افتاده؟ حاال که میدیگه

هیچ وقت  شه. این طوریهای شهر میپچداشته، مظنون جدید و مرکز شایعات و پچ

  «و با اون یه زندگی خوب داشته باشه.تونه با بادی برای دیدن غروب خورشید بره نمی

نم توشیرینم، باید دست از این قدر نگران بودن برداری. دوستت دارم و هرگز نمی»

که اومدی خونه، از من مراقبت کردی و کاری کردی ببینم به خاطر این  به اندازه کافی

تونم قوی باشم، ازت تشکر کنم. بیشتر از اون چیزی که نیاز باشه برای من چقدر می

های مرگ جد و بدتر از اون خشم و غضب ذارم سرزنشکار انجام دادی پیتون. نمی

چین آدمی نیستم و خودت هم این تونم، من هممردم این شهر رو به دوش بکشی. نمی

 «دونی.رو می

ن همه اشک از کدام قبرستانی م ایاود، دیگر ماندهشمیچشمانم از اشک خیس 

 ل عمرم این قدر گریه نکرده بودم.د. هیچ وقت در کآیمی



رم غروب خورشید رو تازه، من با بادی لوید نمی»: گویدزند و میی میپوزخند

 «آد.خوشم هم نمینم. من حتی ازش تماشا ک

ه تالش خوبی بود خنگول. دیدم هر وقت این دور رو بره چطوری به ماتحتش نگا»

 زند زیر خنده.بتی می« کنی.می

هایش را به همدیگر دست کند، بتیوقتی اماجو دوباره شروع به اعتراض می

 کوبد.می

خب، گریه خیلی»گوید: کند و میبتی به ماهیتابه فویل پیچیده شده کنارش اشاره می

باید مطمئن بشیم که این بار بازی تموم شد. مردم بلدناب عاشق پیتون هستن و دوباره 

که اون الزانیا بدجور چسبه، مخصوصاً به خاطر ایننون حسابی به تنور می

جا آورده رو دوست دارم. اماجو ست و من هر کسی که اون رو پخته و به اینخوشمزه

که ما شکار کن. پیتون قراره بره روی اعصابمون و برای این برو یک کمی بیشتر شراب

ش رو برامون رو رو متقاعد کنه چرا عاشق لئو شدن کار اشتباهیه، همه دالیل احمقانه

 ای کهکنه. بعدش هم قراره در مورد اون قتل کوچولویی که اتفاق افتاده و این آلت قتاله

 «.دونی صحبت کنیمخودت می

 ا شراب بیشتری از آن بیرون بکشد.رود تسر وقت یخچال می اماجو بالفاصله

کلمه »کند: گیرد و اعالم میآید، دو بطری شراب را باال میاز جلوی یخچال کنار می

 «!ستآلت قتالهرمزی امشب 



هایی مثل این دوتا پیدا کردم؟ به شانس بودم که دوستجداً، چطور این قدر خوش

 های اشتباه گرفتن در راه است.تصمیمو خواری رسد که یک شب دیگر شرابنظر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل سی و چهارم

 قهوه پیش از گفتمان

 ماگ قهوه-

 

خوشبختانه توانستم شراب خوردنم را در طول روز روی حداقل نگه دارم، چون 

اصالً دوباره امشب مست کردن و فردا خماری کشیدن چیزی بود که در حال حاضر 

نیاز ندارم. اماجو وقتی لیوان شرابش را از دستش گرفتم و باقیمانده شراب را به 

وقتی فهرست مظنونین قتل را  ولی اش را آویزان کردیخچال برگرداندم، لب و لوچه

و تا  «!آلت قتاله»که جیغ بکشند بیرون کشیدم و به او و بتی کار دیگری دادم به جز این

 حد به کما رفتن شراب کوفت کنند، آرام شده بود.

انگشت اتهام ، کم کم واقعاً به خاطر بعد از چند ساعت کار کردن روی فهرست

ته تمام روز من را با غذاها و تعریف و گرفتن به سمت کسانی که روز گذش

هنوز هم از  . البته،دهدهایشان حمام داده بودند، احساس بدی به من دست میتمجید

ترسیدم، ولی در حال حاضر دوست داشته شدن که هر لحظه به من پشت کنند میاین



 ها راکه بفهمی کدام یک از آنتوسط همه حس خیلی خوبی داشت و تالش برای این

 باید به جرم قتل متهم کنیم، خیلی خیلی بد بود.

تیز و برنده کشته که با چیزی نوکوقتی به بتی و اماجو درباره علت مرگ جد و این

روی  ای که همیشهها هم به همان اندازه من مانده بودند که آن جایزهآن شده بود گفتم،

آورد آن را دیده یاد نمی، حاال کجا بود. بتی هیچ وقت به میز جلوی در قرار داشت

باشد و اماجو گفت توجهی به آن نداشته، ولی آخرین باری که آن را دیده بود، همان 

و فکر  هدانستم او در واقع چه کسی بوداش آمده بود و من نمیوقتی بود که لئو به خانه

ا در کردم فقط یک یارویی از بیمارستان بود و من را از آنجا تعقیب کرده بود وآن رمی

حقیقت که حاال اثر انگشتم  که البته ایندادم. اش تکان میدست گرفته و به سمت سینه

. ولی بتی به ه بودروی تمام سطح آن چیز کوفتی وجود داشت من را وحشت زده کرد

ام پس یک نفر دیگر دانیم که من جد را نکشتهمن اطمینان داد که چون صد در صد می

او هم به روی آن پیدا خواهد شد. و اگر هم قاتل جایزه را جد را کشته و اثر انگشت 

پاک اش در روند تمیزکاریپاک کرده و جایی گذاشته باشد، پس اثر انگشت من هم 

 شده بود.

م تا خودم و کنمیتمام تالشم را  کند و وقتیعات کمی اعصابم را آرام میاین اطال

مکن است، بتی یک بار دیگر ثابت ها را متقاعد کنم عاشق لئو شدن بدترین فکر مآن

شناسم، و بیشتر او را می مگذرانرچه زمان بیشتری با لئو میم. هکنکند که اشتباه میمی

م. شوت موفق به پیروز شدن در آن نمیکه هیچ وق فهمم که این نبردی با قلبم استمی



وی آشپزخانه ای که امروز صبح به من هدیه داده و تهای قهوهآن ماگاز مخصوصاً بعد 

که چنین کاری برایت  توانی از سر تا پا عاشق پسریگذاشته بود. آخر چطور می

ای، کردهکاری که همه چیزت را برایش فدا و بین او توانی چطور می کند نشوی؟می

و زندگی در ایالتی ای و آن را از هیچ ساختهای برایش به حد مرگ زحمت کشیده

 ندازه عاشقش هستی یکی را انتخاب کنی؟دیگر که تقریباً تا همین ا

هستم حاال این آدمی که شود به میباعث ین جواب توانی. هم: نمیجواب این است

ام و به تلوزیون زل اش خودم را جمع کردهتبدیل شوم. تنها در خانه اماجو روی کاناپه

من س شدیداً گهی به که حتی قدرت روشن کردنش را ندارم و احساام درحالیزده

بروند و شام  هانگری بِر. بتی و اماجو کمی پیش تصمیم گرفتند به رستوران دست داده

به این خاطر را رد کرده بودم، که خیلی هم  هابه رفتن با آن بگیرند و من دعوت

هایشان را برداشتند و عمالً از خانه بیرون زده شدند و با خوشحالی کیفهیجان

مشکوک بود، آن هم با خودش رفتند از خانه بیرون می دویدند. همین که برای شام باید

وجود آن همه غذایی که کل آشپزخانه را پر کرده بود. آن هم هر غذایی که بتوانید 

ها نرفته ها رفته و خیلی هم خوشحال بودند که با آندانستم آنفکرش را بکنید. می

عشق  کردند که منمی ها فکرد و آنلئو هر لحظه ممکن است به اینجا برسبودم چون 

 کردمتنها چیزی که اظهار می فهمیدندخواهم کرد. به زودی میام را به او اظهار ابدی

که چطور من آخرین نفری هستم که به آن ه روی میز توی راهرو است و اینجایزراز 

 .دست زده



هنگامی د و وشمیم که وارد ورودی ماشین روی حیاط شنومیصدی ماشین لئو را 

هایم را با اضطراب با دامن دست باز کنم، شوم تا در را برایشپه بلند میاز روی کاناکه 

 کنم.دکلته سفیدم پاک میپیراهن کوتاه 

 «سالم.»گویم: کنم و با مالیمت میکه بتواند در بزند، در را باز میپیش از این

مسیح چطوری  یا»گوید: دهد زیر لب میطور که به آمدن به سمت من ادامه میهمان

من را جلوی در در « تر باشی.بینمت از دفعه قبلت خوشگلای که میتونی هر دفعهمی

 کارد.هایم میای روی لبکند و بوسهگیرد، از روی زمین بلند میآغوش می

کند و با لبخند هایم جدا میهایش را از لبگذارد، لبدوباره من را روی پاهایم می

 کند.مالیمی به من نگاه می

سالم، روزت چطور »دهد. باالخره سالمی که آن اول به او گفته بودم را جواب می

 «گذاشت؟

داخل بیاید و  روم تا بتواندکشم و از سر راه کنار میخودم را از آغوشش بیرون می

 بندم.در را پشت سرش می

یه جعبه ماگ  تاد.اوه هیچ اتفاق خاصی نیف» دهم:اندازم و جواب میباال میام را شانه

شناسم گرفتم و بعدش کل شهر تصمیم گرفتن که از  یه پسر جذابی که می قهوه معرکه

دونی مثل همیشه یه سری بزنن و برام غذا بیارن و بگن که دیگه از من متنفر نیستن. می

 « و خیلی عادی.



ا ماگ قهوه داده؟ چندت یه پسر جذاب بهت»دهد: شود و جواب مینیش لئو باز می

 «ای، باید خیلی خفن بوده باشه.و

تمرکز  هامروی همون قسمتی از حرفخدایا تو دقیقاً عین اماجویی. »کنم: غرغر می

 «.ستکمتر شوکه کننده که از بقیهکنی می

 بوسد.گیرد و نوک دماغم را میخندد و صورتم را بین دستانش میلئو می

ببخشید، حق با توئه. اینکه کل شهر یک دفعه تصمیم گرفتن که دیگه »گوید: لئو می

همه های اماجو توی میدان شهر در مورد حرفنیستن اتفاق خیلی بزرگه. ازت متنفر 

 «رو شنیدم. حالش چطوره؟چیز 

یشتر ب اوه، حالش کامالً خوبه. ممکن نیست بتونه»گویم: یمکنان منوبا عصبانیت من

چرخه و که تمام رازهای زندگیش حاال توی شهر دهان به دهان میز این در مورد اینا

بیشتر و در موردش پچ پچ کنن دن ینده همه با انگشت به هم نشونش بتا پنجاه سال آ

 «تفاوت باشه.از این بی

خب، بذار یه جور دیگه بگم. از وقتی اماجو به تمام خیلی»پرسد: لئو با مالیمت می

های انگشت« چطوره؟ تو کرده، حال و روزفته که جد باهاش چی کار میشهر گ

کند که احساس عوضی ری میکشد و کاهایم عقب و جلو میشستش را روی گونه

 .دانم که چنین منظوری نداردچند می، هربودن به من دست بدهد



ورد این فهمم. من اصالً حق ندارم در مدونم، میمی»با آرامش با او موافقت کردم: 

موضوع ناراحت باشم. این زندگی اماجوئه، این اتفاق برای اون افتاده و این انتخاب 

خودشه که بخواد یه نفر یا پنج هزار نفر در مورد اون جهنمی که دوازده سال توش 

خواستم که هیچ وقت خودش رو این طوری نمی کرده بدونن. فقط ابداًزندگی می

تا  دارمنگاهم را از چشمانش برمی« من. وصاً نه به خاطرروی مردم قرار بده، مخصروبه

 به یقه تیشرتش چشم بدوزم.

از مخصوصاً نه به خاطر من، منظورت چیه؟ چه اشکالی داره یه نفر چنین کاری رو »

 «برات انجام بده؟

مان دستم را بین «؟چرا اصالً باید برای من کاری بکنه»گویم: در جواب به تندی می

دوازده ساله که براش یه »تا نخی خیالی را از روی تیشرتش بردارم.  آورممیباال 

دلم دونستم اینجا چه خبره چون دوست مزخرف به درد نخور هستم و اصالً نمی

. رفتم و حتی نگاهی هم به پشت سرم ننداختم، برام اهمیت هم خواست که بدونمنمی

 «نداشت.

کند سرم را بلند و به او آورد و مجبورم مییلئو آه کشید، فشار بیشتری به صورتم م

 نگاه کنم.

مردم بدی بودی، به این معنی نیست که باید با تمام  کنی دوستفقط چون فکر می»

سر و کار داشته باشی دونن مقصر میکه تو رو به خاطر قتلی که مرتکب نشدی شهری 



که اماجو همه چیز رو ولی خوشحالم  خواممیست و من عذرنندهپیتون. این دیوونه ک

دونم برای بهبود پیدا کردن از همة دونم که براش سخت بوده و میبه همه گفت. می

طور که امروز دیدی این مسائل جاده خیلی طول و درازی در پیش داره، ولی همون

کنن و قراره از اماجو مراقبت مردم اینجا... مردم خوبی هستن. از خودشون مراقبت می

 «طور که تو این کار رو کردی.ازش محافظت کنن درست همونکنن، قراره 

هایی برای ریختن رسد که هنوز هم اشککارانه دیگر به نظر میبه چند دلیل گناه

شوند، جایی که هایم سرازیر میکنند و روی گونهها سریع چشمانم را پر میدارم و آن

، پاک ن از چشمانمحض فرو ریختبه م ها رایکی آنیکیهای شست لئو انگشت

 د.نکنمی

« بگو روزت چطور گذشت.تو ست. اَه از گریه کردن متنفرم. خیلی احمقانه»نالم: می

هایم را پاک و گونه بتوانم جلوی آیینه راهرو بایستم. کشم تاخودم را از او کنار می

چیز کنم که باید خودم را برای گفتن همه کنم. به این فکر میخودم را جمع و جور می

 در مورد جایزه آماده کنم.

ها گریان های توی فیلمکنم که مثل زنهایم را پاک و دعا میطور که دارم اشکهمان

گوید: کند و میایستد و در آینه به من نگاه میآید و پشت سرم میزیباتری باشم، می

ماجو توی که اخب، فقط تو روز پر جنجالی نداشتی، انگار سر بادی بیچاره بعد از این»



هاش رو زده، خیلی شلوغ بوده. چون کل مردم شهر به کالنتری سرازیر میدان حرف

 «شدن و تک تکشون به قتل جد اعتراف کردن.

کند، بینم شوخی نمیشود و وقتی مینگاهم در آینه به چشمانش دوخته می

 ایستم.رویش میچرخم و روبهمی

 «گی؟چی؟ جدی می»

طبعی در خود ندارد. بیشتر خستگی و ای شوخواقعاً ذره اشد ولی این خندهخندمی

من دیگه دارم عقلم را از دست د و وقتی دستش را با حالت رپریشانی در خود دا

 شود.کشد، این موضوع به من ثابت میاش بین موهایش میهمیشگیدهم می

 ببخشید،»کند. سریع بدنش را منقبض می« ام.به حد مرگ جدی»دهد. جواب می

کلماتم رو بد انتخاب کردم، پس آره، همه کسایی که اطرافت هستن برای اعتراف به 

کردن، احساس که تو رو سرزنش میقتل جد، با هم مسابقه گذاشتن چون برای این

دونن که تو برگشتی خونه تا به اماجو کمک کنی و دلیلش رو بدی دارن، حاال دیگه می

م که یعنی هنوز نه یه دومشون رو جدی بگیرتونم اعتراف هیچ کدونن. نمیهم می

یه آلت  درست و حسابی. حتیقتل مظنون اولیة درست و درمون  دارم، نه یه انگیزة 

 «قتاله ندارم.



تپد و کف دستانم گوید آلت قتاله قلبم با سرعت بیشتری میکه میبه محض این

م و شکمم خیلی سریع اندازکنند به عرق کردن. نگاهی به میز خالی راهرو میشروع می

 پیچد.در هم می

 «-لئو من»

کشد و با آید و من را بین بازوانش میدر عرض یک چشم برهم زدن جلو می

بوسد، عقلم را از دست ای که من را میبرد. درست مثل هر دفعهدهانش صدایم را می

ی بدن کند و من را روتر میکنم. بوسه را عمیقدهم و خودم را در وجودش گم میمی

چرخاند، پاهایم ناخودآگاه دور کشد. هنگامی که دارد ما را در خانه میخودش باال می

 شکند.ایستد و بوسه را میپله میپیچند. جلوی راهکمرش می

من را با یک دستش باالتر « تونه تا فردا صبر کنه؟هرچی که قرار بگی می»پرسد: می

روز خیلی مزخرفی در انتهای یه هفته ». گذاردکشد و دست دیگرش را روی لپم میمی

خواد در مورد قتل یا مردم دیوانه بلدناب فکر خیلی مزخرف بود و حاال، اصالً دلم نمی

به جز هرچه فکر کنم خوام توی این ده یا دوازده ساعت آینده به هیچ چیزی کنم. نمی

که در  هاییسریعتر برهنه کردن تو و در آغوشت بودن و فراموش کردن همه چیز

 «نیاز دارم پیتون. تو. در حال حاضر فقط به اطرافمون هستن

 توانی به چنین چیزی نه بگویی؟یا مسیح، چطور می



کنم و با لبخندی از باال به او نگاه می کشمانگشتانم را بین موهایش میحینی که 

خوای حواست رو با رابطه گی این هستش که میپس چیزی که داری می»پرسم: می

 «پرت کنم؟

طور که او دو دستی من را گرفته و م و همانشومید و من خم نزمیدر جوابم لبخند 

 مش.بوسمیبرد ها باال میاز پله

هایی که در دل دارم را د، رازکشباال میخودش  و من را روی وقتی روی تخت دراز

 م.نشینمیهایش م و روی رانکنفراموش می

های د همه چیز را در مورد آلت قتاله و شککنمیزیپ شلوارش را باز  زمانی که

 م.کنم فراموش میتری که داربیش

مان ر بینهایی که دارد دام در شیکاگو و این اتفاقزندگیکه همه چیز را دربارة این

 کنم.افتد به هیچ وجه پایان خوشی ندارد را فراموش میمی

کنم چطور نفس . فراموش میبرمامروز چه روزیست را از یاد میکه اسمم و این

 بکشم.

که آید، هیچ چیز دیگری برایم اهمیت ندارد به جز اینهیچ کاری از دستم بر نمی

 .م همراه من همه چیز را از یاد ببردکنهایش را از وجودش پاک و کاری تمام نگرانی

 



 

 فصل سی و پنجم

 .طورپیش از خوردن قهوه یک عوضی تمام عیارم. بعدش هم همین

 ماگ قهوه-

 

های یک م، ساک ظرفکنمیماشین اماجو را توی ورودی ماشین روی حیاط پارک 

دانم م. میافتمیم و به سمت خانه راه داررا از روی صندلی کنار دستم برمیبار مصرف 

فقط به این خاطر پیشنهاد داده بودم برای گرفتن صبحانه بروم چون فقط این طوری 

کمی برای جمع و جور کردن  توانستم لئو را راضی کنم که از خانه بیرون بروم ومی

 داشته باشم.وقت  افکارم

ت از رستوران طلبد و یک املقضاوتم نکنید. اوقات سخت، تالش سخت هم می

 همین تالش سخت باشد. تواندمی انگری بِره

گذارم و به سمت آشپزخانه که پایم را از در جلویی خانه داخل میبه محض این

ایستم و طور که میآید و من همانبینم که در راهرو به طرفم میروم، لئو را میمی

ش باعث حالت عصبانی و آتشین روی صورت زنم.د میمانم به من برسد، لبخنمنتظر می



گذارم. بدون میمحو شود و ساک صبحانه را روی زمین کنار پاهایم  مشود لبخندمی

 گیرم.گردم و بازویش را میشود و من سریع برمیاز کنارم رد می که چیزی بگویداین

 «هی، چه خبره؟ چی شده؟»

اندازد برای اینکه یک زن کشد و فقط نگاهی که به من میبازویش را از دستم می

 ای جمع کند و زیر گریه بزند، کافیست.برود و خودش را در گوشه

اولش اون پای کوفتی رو »غرد: آورد، میبا صدای عصبی آرامی که زبانم را بند می 

تونستم بگم که باز هم با وجود قولی که به من داده میهم از من مخفی کردی، بعدش 

خواستم با ش شدم چون فقط میخیالکنی ولی بیبودی داری چیزی رو ازم مخفی می

ای برام مهم نبود. تمام این مدت من سرم گرم عاشق تو شدن تو باشم و هیچ چیز دیگه

 کردی.ریزی میبود و اون وقت تو داشتی برای اون عروسی کوفتیت برنامه

 «عزیزدلم اومدی خونه!»

کنان کننده با بنجامین مونتگومری احمقی که رقصومیش مبهمِ گیجاین لحظه گرگ

 د.رسمیاز آشپزخانه قدم در راهرو گذاشت به پایان 

ارم که من ددر مورد این م، جزئیات کوچکِشومیوقتی متوجه علت ناراحتی لئو 

از ابراز عشقی که م و کامالً در آن لحظه گیرمیرا نادیده  کنمچیزی را از او پنهان می

و خودم  داردام دست برمیبیرون زدن از سینه ، قلبم از تالش برایشومد میکرده بود ر

م زیر خنده. که این دقیقاً برعکس کاریست که زنمیو  کشمست از وحشت کردن مید



کند عاشق شماست و فقط پنج ثانیه با کوبیدن خوابید و فکر میوقتی پسری که با او می

ت دروغ اکند که به او در مورد نامزدیر فکر میطومشتش به دیوار فاصله دارد و همین

 ای باید انجام بدهی.گفته

، سری اندازدمینگاهی به بنجامین « داره.خوشحالم که به نظرت خنده»د: غرمی

صحبت خوبی بود بن. من رو ببخش که حس و حال »: گویدمی د ودهمیبرایش تکان 

 «موندن و بیشتر صحبت کردن ندارم.

رود و آن را چنان محکم باز های بلند به سمت در میگردد و با قدممیوقتی لئو بر

اسمم »دهد: شود، آن احمق جواب میکند که محکم به دیوار کنارش کوبیده میمی

 «.بنجامینه

که و پیش از این« بدجور ترتیبت رو دادم بنی.»د: دهمیاش جواب لئو از روی شانه

 د.دهمیرا به او نشان  اششروع به رفتن کند، انگشت میانی

دارم و به سمت لئو کنم، دست از خندیدن برمیسرانجام خودم را جمع و جور می

چرخانمش تا به سمتم کشم و میگیرم و او را میبرم و دوباره بازویش را مییورش می

 برگردد.

ر که هنوز هم دستش طوهمان« ری حضرت آقا.هیچ جایی نمی»دهم: به او اطالع می

و تو یه احمق بیشعوری! ما »گویم: گردم و میم، به سمت بنجامین برمیدهفشار میرا 



نامزد نیستیم، هیچ عروسی هم در کار نیست و باید این رو توی اون کله کوفتیت فرو 

 «کنم!کنی وگرنه خودم با چماق خر فهمت می

که کت و ام و به او طور که اینجا ایستادهرود و من همانصورت بنجامین وا می

ی در او دیده پرسم قبالً چه چیزکنم، از خودم میشلواری سه تکه به تن دارد نگاه می

جه نشده بودم که توانم باور کنم هیچ وقت متوبودم. یک احمق عوضیست و من نمی

 .او چقدر ابله است

ولی مادر قبالً سالن عروسی رو رزرو کرده! جای محشری برای عروسی »نالد: می

 «تونم مجبورش کنم لغوش کنه.من واقعاً نمی گرفتنه و

گذارد و غرغر بتی به همراه اماجو که دقیقاً پشت سرش است قدم در راهرو می

 «ها شدی.محض رضای خدا، دست از به کار بردن اون کلمه بردار. عین منگل»کند: می

دهد: می اندازد و توضیحزد میاماجو نگاهی به دور و بر و تنشی که در فضا موج می

 «صداهای بلندی شنیدیم و اومدیم ببینیم چه خبره.»

کند برگردد و بازویش را دوباره از دستم بیرون بکشد ولی اجازه لئو سعی می

هایم را ایستم، فقط آنقدر دستدهم و جلوی او میدهم. سریع تکانی به خودم مینمی

او را پایین بکشم و  دارم که بتوانم به تیشرتش چنگ بیندازم واز بازویش برمی

  مجبورش کنم به من نگاه کند.



بنجامین و من درست پیش از اومدن من به بلدناب بهم هم »دهم: توضیح میبرایش 

 هزدیم. اون ازم خواستگاری کرد، من گفتم نه و همه چیز تموم شد و بیشتر از یه ماه

کنیم و ریزی نمیکه نه دیدمش نه باهاش حرف زدم. نامزد نیستیم، برای ازدواج برنامه

بود باز که با آخرین فنجان قهوه دنیا توی کویر ایستاده  باشه وی زمیناگه آخرین مرد ر

 «کردم.باهاش ازدواج نمی هم

 «این حرفت دلم رو شکست عسلکم.»گوید: کشد و میبنجامین آه می

خون بگیر. لش که توی گردنش مشت بزنم خفهقبل از این»کند: ش میبتی تهدید

جا بمون تا من بهت بگم بیای گوریت رو برگردون توی آشپزخونه و همونگوربه

 «بیرون.

خرد کردن  داندد، خوب میدهمیرا انجام همان کاری که به او گفته شد بنجامین 

را  بیبی سیسیلکه شانس در آغوش کشیدن صاب بتی آن هم سر صبح و پیش از ایناع

 داشته باشد، بدترین کار دنیاست.

تر شدن شود، صورت لئو باالخره شروع به مالیموقتی از توی راهرو ناپدید می

به او ای که رسد. درست همان لحظهها به نظر نمیکند و دیگر هم شبیه قاتلمی

روم و با . قدمی عقب میکنددن میتلفن همراهش شروع به زنگ زشوم، تر مینزدیک

روم تا کمی به شنیدیم، به سمت بتی و اماجو میزد را میهایی که میکه همة حرفاین

 او فضا بدهم.



سالم »گوید: طور که نگاهش هنوز هم به من دوخته شده، درون تلفنش میهمان

داد؟ درسته.  اً؟ پزشکی قانونی گزارشش روواقع»کند. کمی مکث می« بادی، چه خبرا؟

 «آره. یه چیزی با سر سه گوش، نوک برنده و باریک؟

طور دهد. لئو همانشود و بتی در کنارم زیر لب فحشی میدهانم ناگهان خشک می 

شود کند، نگاهش از چشمانم برداشته میهای بادی گوش میکه هنوز هم دارد به حرف

 نشیند.کنار در می و یک راست روی میز

پیش از « تیزه؟کج و اون مطمئنه که شبیه یه مثلثه؟ مثلثی که یه سرش »پرسد: می

 کند.ای به میز خالی نگاه میکه نگاهش دوباره به چشمانم برگردد، چند ثانیهاین

شود به شدت باعث میکنم گناهکار به نظر نرسم، فقط هرچقدر هم که تالش می

انگشت ندامت به سمتم نشانه برود را  دوشزهایی که باعث میتمام چی فکر کنم که

پیچانم، با موهایم ور ام را در هم میکردههای عرقگزم، دستم. لبم را میاانجام داده

که سرانجام بتی بازویش را دورم کنم تا اینروم و با دلواپسی این پا و آن پا میمی

 دارد.اندازد و من را ثابت نگه میمی

وقتی تلفن همراهش را در جیب پشتی کند، اش را قطع مینجام لئو تماس تلفنیسرا

و در سکوت جلوی در دارد نگاهش را ابداً از چشمانم برنمیسُراند، شلوارش می

ام کوبیده شد به سینه توانم ناامیدی و دردش را مثل مشتی کهایستد. میخروجی می



کمر به جلو خم شوم و دستم را روی قلبم  شود ازاحساس کنم و این تقریباً باعث می

 بفشارم.

کنم! من جد رو با اون خب، باشه، اعتراف میخیلی»کند: اماجو ناگهان اعالم می

 «ای که روی میز بود، کشتم.جایزه احمقانه

کنم تا نگاه می زده به اوهای گرد شده و وحشتچرخد و با چشمسرم به سمتش می

شوم دارد چه کار میزند و متوجه قابل دیدنی به من می که او چشمکی ریز ولیاین

توانم چنین کند برای من جلوی لئو الپوشانی کند و من ابداً نمیکند. دارد سعی میمی

  ای به او بدهم.اجازه

این کار رو نکردی. من کسی هستم که جد رو کشته. تو شو، نه خفه»زنم: می نعره

کننده از دست دادم و اون جایزه کوفتی رو فرو کردم پس من عقلم رو با یه خشم کور 

 «سرش.

 «!نکردی! من کشتمش، بحث تمومه نه»کشد: اماجو فریاد می

قتل اون رو از روی دوش من گناه نخیرم! این قدر سعی نکن »کنم. با او بحث می

 «برداری!

من کشتمش و بعدش هم اون جایزه رو توی جنگل چال »کشد: سر من جیغ می

 «تونه پیداش کن، بفرما!جایی که هیچ کسی نمییه کردم، 



وای آره؟ خب من کشتمش بعدش هم جایزه رو پرت کردم توی دریاچه بلدناب، »

 «تونه پیداش کنه، حاال تحویل بگیر!همون جایی که هیچ کسی نمی

کند که سرانجام بتی دستانش را توی هوا بلند میکنیم تا اینه دو میچند باری یکه ب

 گذارد.و قدم در بین ما دو نفر می

گوید: کند، میبتی انگار که دارد سرنخ یک بازی را از روی یک کارت روخوانی می

محض رضای خدا. من کسی هستم که جد رو کشته. راستش محض اطالعتون من »

به این شهر اومده بودم. بتی لیک این کار رو  کننهمه فکر می زودتر از اون چیزی که

 «توی حیاط پشتی با جایزه شهردار کرده.

باعث شد هر « !خون بگیرینهمگی همین االن باید خفه»زند: لئو ناگهان نعره می

 مان را ببندیم و به او نگاه کنیم.سه دهان

که حاال نگرانم نکند این اند ن حالت عجیبی به خود گرفتهچشمانش دوباره چنا

  برساند. سکته قلبیرسماً او را به مرز  ماجرا

بتی، اماجو رو بردار و برید توی اتاق نشیمن بتمرگید. پیتون تو هم »زند: نعره می

اند و به در خانه اش گشاد شدهی بینیهاپره« .حااللشت رو بردار و با من بیا بیرون. 

 کند.اشاره می

 «من باید چی کار کنم؟»پرسد: آورد و میز آشپزخانه بیرون میبنجامین سرش را ا



 «!خون بگیرخفه»کشیم: هر چهار نفر با هم فریاد می

روند و گردد، بتی و اماجو به اتاق نشیمن میبنجامین عقب عقب به آشپزخانه برمی

هایی های بلند از در جلویی خانه بیرون و با قدمروم که با قدممن به دنبال لئو می

گردد و رسد برمیجلویی میرود. هنگامی که به مرکز حیاط ها پایین میمحکم از پله

 روی من ایستد.روبه

 «کنی؟جا چه خبره و چه رازی رو داری از من پنهان میآخرین شانسته. این»

هایی که امروز و در چند روز گذشته کشد تا در مورد همه اتفاقای طول میلحظه

شد، هیچ عذر کنم که اگر آلت قتاله پیدا میفکر کنم. در مورد این فکر میافتاده بود، 

غیبت موجهی برای آن شبی که جد به قتل رسیده بود، ندارم. چون با صورت روی 

افتد، تری به کار میکف اتاق نشیمن اماجو از حال رفته بودم. بعد مغزم با دنده سنگین

بودم آن جایزه را از روی میز  توانسته داشتم هیچ عذر غیبتی ندارد. امکان اماجو ه

که اماجو چون طبقه باال بقاپم، نصفه شب تلوتلوخوران از خانه بیرون بروم و بدون این

خوابیده بود، متوجه شود جد را کشته باشم. همین احتمال برای او هم وجود داشت. 

من متوجه شوم که تر توانسته باشد این کار را بدون اینممکن بود او خیلی راحت

  انجام داده باشد.

ام پیچد. درست وقتی رابطهدر هم می افتد و شکمم مثل انگشتانمدلم هُری پایین می

ام و او منتظر است اعتراف رویش ایستاده، اینجا روبهبا لئو اینقدر خوب پیش رفته بود



وست صمیمی ام، کنجکاو است بداند که دکنم که هیچ راز دیگری را از او پنهان نکرده

مهم نیست این ماجرا چقدر برایم ها باشد یا نه. تواند مسئول تمام این خرابکاریمن می

توانم گفتن چنین چیزی را به او تاب بیاورم. نمیگیرد، دردناک است و جانم را می

توانم این تخم شک را در ذهن لئو بکارم و نمیتوانم چنین آسیبی به اماجو بزنم. نمی

 کنم.ز اماجو بازجویی کند. این کار را با اماجو نمیکاری کنم ا

حداقل به این سؤالم جواب »پرسد: دهم، میشود جوابی نمیهنگامی که متوجه می

بده. واقعاً هیچ وقت با اون عوضی نامزد نبودی و توی این یه هفته اخیری که با من 

 «ریختی؟بودی، با اون برای ازدواج برنامه نمی

ن چیزی که تر از آخیلی آسانپرسد که می کرده بودم را وقتی سؤالیسی که حبس نف

 م.کنتر است، نفسم را رها میکنم آسانفکرش را می

خورم که هیچ وقت با بنجامین نامزد نبودم م قسم میبیبی سیسیلبه »دهم: جواب می

دم یه چنگال زنگ زده رو توی چشمم فرو کنم و باقی عمرم رو بدون و ترجیح می

 «قهوه زندگی کنم تا بیام باهاش برنامه عروسی بچینم.

که موضوع بحث از قتل دور کشد و من از اینشود و آهی میلئو خیالش راحت می

کنم. کاری که شوم که بدون فکر کردن شروع به صحبت میشده آنقدر خوشحال می

کنم چرا نمیش درک نجام دادنش را داشته باشم. حقیقتواقعاً هیچ وقت نباید اجازه ا



هایم را بگیرم و کارهایم را اداره ی من را یک بزرگسال اعالم کرده تا خودم تصمیمکس

  کنم.

بنجامین بهت نگفتم،  ببخشید که همه چیز رو در مورد»گویم: ای عصبی میبا خنده

 م زده بودیم وکه برگردم خونه به هولی حقیقتش به نظرم اصالً مهم نبود. ما قبل از این

که نیاز باشه در مورد کسایی که قبالً  هم این قدر جدی نبودی که بینمون هست چیز

داشتم ناگهان آن چیزی که توی خانه در مورد  «ذاشتیم حرف بزنیم.باهاشون قرار می

آورم و یک دفعه احساس کسی به من دست گفته بود را به یاد میشدم عاشقت می

 دهد که در حال خفه شدن است.می

شوم که ماند و من سریع متوجه میای به شکل خطرناکی ساکت میثانیهلئو چند 

کنم، انگار باید دهانم را بسته نگه دارم چون هر بار که در دور و اطراف او بازش می

 گویم.تر از دفعه قبل میچیزی احمقانه

 «کی گفته چیزی که بین ماست جدی نیست؟»پرسد: سرانجام می

 و مکنمیحرفم را قطع « گفتی بوده، پــــس...نوقت  خب، منظورم اینه که هیچ»

چون من کامالً  لعنتی، گیرم.را نادیده میشدمش داشتم عاشقت مییک بار دیگر آن 

ترین دوستم شوهرش را کشته بود و آن همه افتضاح به بار آمده و م که صمیمیمطمئن

 ام.کردهمن حاال کامالً وحشت



عاشقت شدم کامالً موضع گفتم چند دقیقه پیش وقتی کردم فکر می»دهد: جواب می

  «کنی.دونستم وحشت میخودم رو مشخص کردم. زودتر بهت نگفته بودم چون می

تواند بدنش را ایستد، بدون هیچ تماس جسمی تا جایی که میجلوی من صاف می

، کنمخواهد بگوید حبس میکند و من نفس را به خاطر چیزی که میبه من نزدیک می

 .کشانددانم احتماالً این حرفش دوباره من را به ورطه نابودی میمی

که من رو همون وقتی که اولین بار توی بیمارستان دیدمت جدی بودم، حتی با این»

تونستی دست از لخت تصور کردن من اومد. وقتی فهمیدی کی هستم و نمییادت نمی

 «برداری، جدی بودم.

طور که ولی صورتم از تعجب خشک شده و همان برومای غرهخواست چشمدلم می

 م.ایستمیدهد بی سر و صدا او به حرفش ادامه می

اولین باری که بوسیدمت جدی بودم، اولین باری که شک کردم چیزی در مورد قتل »

دونی و برات الپوشانی کردم جدی بودم و اولین باری که باهات خوابیدم و جد می

اون هم جدی بودم. تمام این مدت کوفتی جدی بودم پس حاال تک تک دفعات بعد از 

خوای بگی که دقیقاً همین حس رو به من خوای قاطی کنی، یا مینوبت توئه. می

 «داری؟

جلوی ریختن  توانمیخواهم ولی نمتوانم حرف بزنم و مهم نیست چقدر مینمی

ک چیزی بگویم ولی اصالً دانم که باید یهایم را بگیرم. باید یک چیزی بگویم. میاشک



دانم باید چه کار کنم و نمی ای باید بر زبان بیاورم.شور بردهدانم چه حرف مردهنمی

ام بگیرم آن هم وقتی که بهترین دوستم دانم چطور باید یک تصمیمی برای زندگینمی

را با  هادانم که باید همه اینشمار قرار است به زندان برود. میبعد از چند روز انگشت

توانم. هیچ کاری به جز آنجا ایستادن و زبان نرم و نازکی راست و ریست کنم ولی نمی

 و بزدلم. آید چون ترسیدههایمان با دست خودم از دستم بر نمیکردن قلب پاره پاره

کردم، توی شیکاگو زندگی همون چیزی که فکرش رو می»گوید: لئو زیر لب می

 «خوبی داشته باشی.

گذرد و به سمت ماشینش شود، از عرض خیابان میدد و از من دور میگربرمی

ام و ستادهکنم. اینجا در میان حیاط ایام و رفتنش را تماشا میرود و من فقط ایستادهمی

دانستم که رسماً و کامالً به فنا دهم برود، بدون کوچکترین شکی میبه او اجازه می

 ام.رفته

 

 

 

 

 



 

 فصل سی و ششم

که هر روز صبح تا ابد، از همه متنفر داشتنی برای این و دوست کاری گرمراه قهوه:

 شوی.

 ماگ قهوه-

 

باید از »کند: کشد و غرغر میها را کنار میرود و پردهاماجو به سمت پنجره می

 «تخت بیای بیرون، واقعاً برای سالمتیت ضرر داره.

آشامی که در معرض نور خورشید قرار گرفته باشد، چشمانم را با مثل خون

 « اَاَاَاَاَاَه ببندشون، درد داره!»کشم: پوشانم و جیغ میهایم میدست

ر که در یک هفته گذشته هیچ کاری به جز گلوله کردن خودم در زیبا توجه به این

 احساس یک مرده متحرک را م، در حال حاضر کامالًاپتو و گریه کردن کاری نکرده

بیبی خب، این حقیقت ندارد. چند باری بلند شدم یک دوشی گرفتم و کمی دارم. خیلی

 م را در آغوش کشیدم و آن را با خودم به تخت آوردم.سیسیل



را از  بیبی سیسیلکند و اخم می« شه.سوزی میدر ضمن، این کارت باعث آتش»

که  فنجان قهوه کثیف تاگذارد، بیست یا سیدارد و روی پاتختی میروی تخت برمی

 «زند.اند را کنار میروی میز پاتختی را شلخته کرده

کنه. بهش نیاز قید و شرط عاشق منه و هرگز رهام نمیولی اون بی»: کنمناله می

زند. یکی محکم پشت دستم میکنم و اماجو ساز دراز میدستم را به سمت قهوه« دارم.

 دارد.کشد و آن را از روی میز برمیساز را از برق میدر عوض قهوه

خوای باید مثل یه آدم عادی بیای طبقه پایین و توی رو می بیبی سیسیلو اگه »

  «ت رو بخوری.آشپزخونه قهوه

 دهم.مینشینم و دست به سینه به باالیی تخت تکیه شوم، میکشم بلند میپوفی می

 «ادبی و االن دیگه خیلی دوستت ندارم.خیلی بی»

نشیند. جوابم را زند و کنار من روی لبه تخت میرا زیر یک بغلش می بیبی سیسیل

کنی این طوریه؟ خب من هم االن خیلی دوستت ندارم. داری چه غلطی می»دهد: می

 «ای پس باهاش حرف بزن.زدهپیتون؟ اگه بدون لئو این قدر فلک

زند و چیزی که شود و پتو را کنار میمی دکند و سریع از جایش بلنناله کوتاهی می

 دارد.رویش نشسته بود را برمی



خوابی؟ این یه چرا با یه تیکه دوکی شکل تاج تخت می»کشد: زده فریاد میوحشت

جور اسباب بازی جنسیه؟ وای خدا! این تیکه تخت رو شکستی و ازش استفاده 

خورد به دیوار آن سمت اتاق و کند، که میرا به آن سمت اتاق پرتاب می آن« کردی!

 افتد.روی زمین می

م توانمین« نه خنگ خدا! وقتی من و لئو اینجا بودیم شکستمش... وقتی لئو داشت...»

د و دوباره روی کشمیکه به گریه بیفتم به پایان برسانم. و اماجو آه ام را بدون اینجمله

دم یه تخت جدید ببخشید که تاج تختت رو شکستم. قول می». نشیندمیلبه تخت 

 «برات بخرم.

را  بیبی سیسیلشود و م و اماجو خم میکنمیهایم پاک هایم را از روی گونهاشک

 گردد.نشیند و به سمت من برمیگذارد، دوباره میروی زمین و کنار پاهایش می

، تو و کاری که داری با تاج تخت کوفتی برام مهم نیست اون»کند: اماجو نطق می

دونستی که کنی برام اهمیت داره. گذاشتی لئو بره چون گفتی چیزهایی میخودت می

با اینکه هیچ وقت عاقبت خوشی نداشتن و وانمود کردی اصالً هم جدی نبودن، حتی 

بمونی ولی هنوز تونی اینجا گفتی زندگیت توی شیکاگوست و نمیدونی بود. میمی

  «اینجایی.

های مربوط به جد ظرم تمام این خرابکاریتموندم چون من»م: دهبا غیظ جواب می

 «رم.برم، می خوایو بدونم که تو خوبی. اگه می سر و سامون بگیره



و بعد  گذاردقدم در اتاق می« گیرم.رد میاین قدر عوضی نباش، سر د»گوید: بتی می

کند، تخت کمی در سمت دیگر تخت و در کنارم پرت می وقتی خودش را با شکم

دل و جرأت » گویدکند و میهایش بلند میو بعد خودش را روی آرنج خورد.تکان می

 «دم بری خونه لئو.اجازه نمیدیگه داشته باش وگرنه 

ختر سابق دیوونه تا خونه لئو تو مثل یه دوست د»د: کشمیاماجو از تعجب جیغ 

 «؟!ماشین روندی

 خب، یک بار دیگر هم توی این هفته از تخت و خانه بیرون رفته بودم...خیلی

نه! من مثل »اندازم: کنند، بحث راه میوقتی اماجو و بتی هر دو با اخم به من نگاه می

یه دوست دختر سابق دیوونه تا خونه لئو ماشین نروندم! وقتی روی صندلی مسافر 

 «برام تا اونجا رانندگی کنه، خیلی ممنونم.نشسته بودم، بتی رو داشتم که 

 دهند.بندد و سرش را تکان میکشد، چشمانش را میاماجو آه می

انگیزی بود و نمایش رقت»: گویداندازد و میهایش را برای اماجو باال میبتی شانه

ای بهم داد، اون روز از زن بودن خودم خجالت کشیدم، ولی یه رشوه نصفه و نیمه

 «تونه بکنه؟دختر دیگه چی کار میخب یه 

دهد، ولی هیچ کاری در این ترین آدم روی سیاره به من دست میاحساس احمق

م تصمیم دانه کرده بودم، اشتباه بود و میدانم کاری کآید. میمورد از دستم برنمی

حتی اگر ولی نم. توانم کاری در این مورد بکاشتباهی گرفته بودم ولی حاال دیگر نمی



که لئو من را که بعد از این م درستش کنم.توانباز هم نمی م،دانکه نمی دانستم چطورمی

در حیاط اماجو ایستاده بودم رها کرد و من سرانجام توانستم بنجامین را قانع کنم به 

کردم که لئو با من شیکاگو برگردد و دیگر هرگز با من تماس نگیرد، احمقانه فکر می

ا پیامک خواهد داد یا به خانه اماجو برخواهد گشت و زمانی که تماس خواهد گرفت ی

گذشت و هر روزی که سپری ها را انجام نداد، با هر ساعتی که میهیچ کدام از این

داد. سزاوار این سکوتش بودم ولی به این معنی شد احساس بدتری به من دست میمی

نم را بردارم و با او تماس نیست که برایم دردآور نباشد. صدها بار سعی کردم تلف

چه بگویم؟ هر چیزی که گفته بودم هنوز هم حقیقت داشت،  خواستمولی میبگیرم، 

هیچ چیزی تغییر نکرده بود. زندگی من توی شیکاگوست. از بلدناب رفته بودم چون 

دانستند و هیچ خواستم از این شهر کوچکی که همه مردمش کار و بارت را میمی

شد در آن هیچ چیزی به جز یک دختر رفت یا تغییر در آن نبود و نمیفرصتی برای پیش

کرد، خارج کوچولوی شهرستانی بود که در دنیای کوچک و تنهای خودش زندگی می

  شوم.

ای خوانند برهایی که در طول سفر میگندش بزنند، حاال دیگر دارم از متن ترانه

 م.اام رسیدهدوره زندگیه بدترین . بمکنام استفاده میقضاوت زندگی

هایم را کند و دستام را باز میشود و گره دستانم به دور سینهبه طرفم خم می اماجو

 دارد.در دستش نگه می



شوم و قلبم با دو میگوش به زنگ  «دیشب به من زنگ زد. لئو»گوید: با مالیمت می

وط به جد رسماً خرابکاری مرب»کند. میاش شروع به تپیدن برابر سرعت همیشگی

وار بودن تو توی خونه خوام بری. عاشق تک تک لحظات دیوانهجمع و جور شد. نمی

تونی و دوباره داشتنت به عنوان یه دوستم، ولی اشکالی نداره. اگه نیاز داری بری، می

کنی این شه، ولی اگه فکر میشم و دلم برات تنگ میشم. ناراحت میبری. مانعت نمی

 «شم.که بهش نیاز داری، مانعت نمیهمون چیزیه 

م. باید از  چهار کنکنم، ولی نمیهایش کمی احساس آسودگی باید به خاطر حرف

دست و پا از تخت بیرون بروم و یک بلیت در اولین پرواز شیکاگو رزرو کنم ولی 

 توانم.نمی

تصمیم « منظورت چیه که ماجرای جد رسماً جمع و جور شد؟ چی شده؟»پرسم: می

بیشتر از که سعی کنم بفهمم چرا آشفته بازار تمرکز کنم تا اینگیرم اول روی این می

 زده نیستم.توانم سرانجام به شیکاگو برگردم هیجانکه میاین این به خاطر

آد پزشکی قانونی حسابی بررسی کرده و خب، به نظر می»دهد: بتی به من اطالع می

 «حکم داده که مرگ جد یه حادثه بوده.

 «چی؟ چطور ممکنه؟»پرسم: شوکه شده می

ردن. با آخرین حسابی که من دارم، صد و بیست و هفت نفر به قتلش اعتراف ک»

قبول وجود کننده زیادی بدون هیچ شاهد یا مظنون مورد های گیجها و اعترافداستان



دونستی ما ای نزدیک با جراحت باشه. میای هم پیدا نشده که ذرهو هیچ آلت قتاله هدار

 «یه سیستم آبپاش چمن توی حیاط نصب کرده بودیم؟

ند و به حرفش ادامه جنباهم. سرش را میدسرم را در جواب برای اماجو تکان می

 دهد.می

که که با گذر زمان یه شیر آب کوچی آره. حدوداً ده سال پیش نصبش کردیم. چندتا»

پزشکی قانونی معتقده که ممکنه جد روی یه چیزی  خورده بیشتر از زمین بیرون زدن.

سکندری رفته و روی یکی از این شیرها فرود اومده باشه. بعد موفق شده که خودش 

 «رو از اون جدا کنه و بعدش هم اونقدر توی حیاط خونریزی کرده که مرده.

که این توضیح کامالً پذیرفتنیست ولی باز هم یک جای با اینماند و دهانم باز می

 اند.لنگد. هنوز هم چیزی وجود دارد که حسابش نکردهکار می

 «ای که از روی میز جلوی در گمشده چی؟پس جایزه»کنم: نجوا می

گوید. سرانجام دستم را رها ای چیزی نمیفشارد ولی چند لحظهاماجو دستم را می

رود  و به حیاط پشتی چشم شود و به سمت پنجره میروی تخت بلند میکند، از می

 دوزد.می

اولین »د: کنطور که پشتش به من و بتی است، با مالیمت شروع به صحبت میهمان

دفعه بعد وقتی دماغم  باری که من رو زد، خیلی شوکه شده بودم، حقیقتش خندیدم.

ریخت داشت توی حلقم میرو شکست نخندیدم و از بین آن همه خونی که 



تونستم نفس بکشم. این کتک خوردنم تبدیل به حقیقت وجودی و زندگیم شد. نمی

کردم بود، ولی حتی این داشتم میکه گم، حواسم به کاری مراقب بودم چی دارم می

توانست ضمانت بدهد که بدون کبودی یا یه شکستگی جون سالم به در هم نمیکار 

وزید که باد از کدوم طرف میحال اون بستگی داشت یا به این ش به حس و. همهببرم

داد ریخت. به این کارش ادامه مییا یک چیز احمقانه دیگه که اعصابش رو به هم می

برای هم ای ای نداشتم، جای دیگهدادم. چاره دیگهچون من بهش این اجازه رو می

. این تنها کاری بود که دار بودمهشغل یا پولی از خودم نداشتم یه زن خان رفتن نداشتم.

تونستم که چرا نمی. دوازده سال تمام عمرم رو با عذر و بهانه آوردن برای اینبلد بودم

رفتم وقتی از خونه بیرون میهای خاص در جمع ظاهر بشم گذروندم یا توی مناسبت

تم تونسهایی روی بدنم داشتم که با لباس و یا آرایش نمیچرا عالمت و کبودی

زد هم آوردم و برای اون که من رو میمیبرای کتک خوردن عذر  بپوشونمشون.

توانستم از خانه بیرون بروم که چرا نمیطور و صدها بهانه هم برای  اینهمین

  «تراشیدم.می

دانم بتی از آن دخترهای احساساتی نیست، دستم را به سمت او که میحتی با این

کنارم روی تخت دراز کشیده و در سکوت و همراه من به که هنوز در کنم دراز می

کنم، دستش را . وقتی انگشتانم را بین انگشتانش گره میکندای اماجو گوش میهحرف

 چسبد.ها میدهد و مثل جانش به آنکشد. انگشتانم را محکمتر فشار میعقب نمی



م که بتونم باهاش ها ازم پرسیدن که کسی رو داروقتی توی بیمارستان بودم و اون»

نیاز داشتم. به کسی تماس بگیرم، اصالً برای دادن شماره تو تردید نکردم. به قدرت 

توانایی گرفتنش رو  رو بگیره که من دوازده سال بودبتونه تصمیمی  نیاز داشتم تا

تر ازمن بود و هرگز صد سال سیاه هم تر و باهوشنداشتم. کسی که همیشه قوی

داد، با درماندگی بودم قرار نمی ی که من توش گرفتارخودش را توی وضعیت

 «افتاد.خواستم این وضعیت به پایان برسه، حاال هر اتفاقی که میمی

وقتی داشت صحبت  اشکی که گیرد و چند قطرهمی سرانجام اماجو از پنجره رو

 زند.کند و لبخند لرزانی به من میهایش چکیده بود را پاک میکرد روی گونهمی

ت شدی و سر و کلهاگه سوار اون هواپیما نمی»: گویدمی مزاحای عاری از با خنده

دونستم باید چی کار کنم. راستش بله شد، دیگه نمیتوی بیمارستان پیدا نمی

که  آور توی کابینت داروهام دارمخواب دونستم یه بطری پر قرصدونستم. میمی

ت پیدا شد تا من رو نجات اومدی. سر و کلهرسوند. ولی باالخره من رو به آرامش می

بدی. با اردنگی من رو سر غیرت و از بیمارستان بیرون آوردی و یه دلیلی برای 

جنگیدن و مقاومت کردن بهم دادی. بنابراین جنگیدم. وقتی توی اتاق نشیمنم بیهوش 

 م. بهده بودی یه تصمیمی گرفتم و تصمیم گرفتم برای پس گرفتن زندگیم بجنگش

هایی که بعدش افتاد و ولی به خاطر تمام اتفاق خاطر کاری که کردم متأسف نیستم

خواستم این اتفاق که چطور وسط این ماجرا گیر افتادی متأسفم. هیچ وقت نمیاین

  «بیفته.



که تقریباً  گیرددهد و چنان سکوت عمیقی اتاق را در برمیبه صحبتش پایان می

همین االن به آن  . از چیزی کهاست توانم آن را ببینم که شکل ابر به خودش گرفتهمی

تعجب نکردم. یک زن پیش از  اصالً ام ولی از سوی دیگر ، شوکه شدهاعتراف کرده 

طور که همان تواند تحمل کند. اماجوکه کنترلش را از دست دهد خیلی چیزها را میاین

خواست به مشکالتش خیلی دندان سر جگر گذاشته بود و فقط می خودش گفته بود

 خواست.پایان دهد. فقط کمی آرامش می

کردم خودم یه هرزه یا مسیح مصلوب، اون وقت من فکر می»: گویدبتی زیر لب می

 «ترسناکم. مرتب بهم یادآوری کن عصبانیت نکنم.

 ت.زند و این بار لبخندش کمتر غمگین اساماجو لبخند می

هایی که وقتی لئو در مورد آلت قتاله فهمیده بود و من و اماجو داشتیم با همان حرف

گذاشتم، کرد برای من الپوشانی کند و من نمیکردیم و او سعی میهم یکه به دو می

کشتمش و بعد هم اون جایزه رو توی جنگل، »کنم: فریاد زنان گفته بود را تکرار می

ها رو فریاد کنه دفن کردم. تو فقط اون حرفه پیداش تونجایی که هیچ کسی نمی

 «من رو نجات بدی مگه نه؟ زدی تانمی

 هایش را باال انداخت.لحظه کوتاهی چیزی نگفت و بعد شانه

 «مزخرفی بود. مقانةجایزه زشتِ اح»

 نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و زدم زیر خنده.



برهم بود و من اگر یک نفر دیگر بودم، هم زن و خیلی درهم و  این ماجرا حال به

گرفتم، ولی من یک نفر دیگر داشتم و با پلیس تماش میحتماً گوشی تلفن را برمی

کنم و شقم و اگر دوستم باشی، هر کاری برای محافظت از تو مینیستم. من قوی و کله

  برم.با خودم به گور می یت رارازها

کشد و بعد اماجو زند، خیلی طول نمیه میتا وقتی که بتی هم همراه من زیر خند

خندیم که کند و هر سه آنقدر میگردد کنار ما خودش را جمع میروی تخت برمی

ها به جای اشک اندوه شود. برای اولین بار بعد از مدتهایمان خیس از اشک میگونه

 اشک شادیست.

خب خیلی»کند: ایستد و اعالم میشود و روی زانوهایش میبتی ناگهان بلند می

ها، این مزخرفات کافیه. وقتشه جدی بشیم. پیتون ما باید تو رو راست و ریستت پتیاره

و پولمون رو بگیریم  رو پس بدیمکه تو کنیم. االن خراب شدی و دیگه خیلی برای این

 «ای هم داره؟دیر شده، پس کسی فکر دیگه

چیز به رگردم شیکاگو و همهمن خراب نشدم، فقط ناراحتم. وقتی ب»دهم: جواب می

گویم، میلم ها را با صدای بلند میوقتی این« شم.شکل عادی خودش برگرده خوب می

 ام کند.شود که تقریباً نزدیک است خفهبه گریه کردن چنان زیاد می

 «متوجه شدی االن به جای خونه گفت شیکاگو؟»پرسد: اماجو از بتی می

 «ی رو خر کنه.ک تونه هیچمالً متوجه شدم. نمیاوای آره، ک»دهد: بتی جواب می



هایش هایش روی لباماجو حینی که عمیقاً در حال فکر کردن است با انگشت

شه. عاشقشم ولی توی این جور مواقع خیلی احمق می»پرسد: گیرد و میضرب می

 «چی کار باید بکنیم؟

از تخت بیرون بکشیمش و  اول از همه باید»کند: گیرد و غرغر میاش را میبتی بینی

 « ده.به آب برسونیمش بوی شیر ترشیده و الکل می

این قدر طوری در مورد من حرف نزن که انگار اینجا نیستم »کنم: اعتراض می

  «دم.گی بوی بد نمیعوضی و اونقدرها هم که می

 و رسدکنم بویی بدی به مشامم میکشم و بو می میرکابی که به تن دارم را باال

 کنم.خودم را منقبض می

دم. احمق نمی بگیرم ولی باز هم اونقدرا بوی بدخب، پس شاید باید یه دوش خیلی»

 «که به شیکاگو خونه نگفتم معنای خاصی نداره.نیستم و این

 خندند.کنند و بعد هرهر میاماجو و بتی نگاهی با هم رد و بدل می

 ایمؤدبانهکار کسی تا حاال به شما نگفته خندیدن به دیگران »غرم: با عصبانیت می

 «نیست؟ کجا بزرگ شدین؟ بین یه گله گرگ؟

داریم که تو هم از گفتن وقتی از خندیدن به تو دست برمی»گوید: بتی به من می

گه دست برداری. ببخشید عزیزم، ولی این طور که معلومه دی تهای ابلهانهحرف



همیشه بوده. تا وقتی به اینجا نیومدم و  ،شیکاگو برات خونه نیست. اینجا خونه توئه

، ولی تو به اینجا تعلق داری شدشهالم این رو ندیدم باور نمیخودم با دوتا چشم 

پیتون. این مردم دیوونه، مردم تو هستن. البته، اونا همیشه پیگیرت هستن و فضولی 

کنن تا ازت محافظت کنن اونقدرها هم اعصاب رو می کنن، ولی وقتی این کارمی

 «خردکن نیست.

زند حقیقت دارم ولی در حال دانم حرفی که دارد میحق با اوست. توی سرم می

 توانم عقل و قلبم را با هم همسو کنم.حاضر نمی

البته، االن دوستم دارن ولی وقتی دوباره بهم پشت کردن و فکر کردن که »پرسم: می

 «کشم چی؟کنن رو به فساد میتمام مردم پاکی که اینجا زندگی میمن 

خشن که کارش توی تخت بک اون وقت تو یه مرد گنده»کند: بتی حاضرجوابی می

خداست و به دالیل تعجب برانگیزی عاشق ماتحت به درد نخورته داری که بهش 

 «ن بندازن.بچسبی تا ازت محافظت کنه و به همه بگه سرشون رو توی کار خودشو

 «بخشه.بهش گند زدم. هرگز من رو نمی»گویم: زمزمه کنان می

دونی. بهم یاد دادی یه جنگجو تا وقتی تالشت رو نکنی که نمی»گوید: اماجو می

باشم و حاال نوبت منه که این لطفت رو برات جبران کنم، لشت رو از تخت بکش 

 «خوای بجنگ پیتون.بیرون و برای چیزی که می



تونم همین طوری اینجا شه؟ یعنی، نمیولی... کوکائین مایع چی می»کنم: میبحث 

 «ش کنه.م رو فراموش کنم و بذارم یه نفر دیگه ادارهبمونم و کافه

ش چه پس فکر کردی قرار بوده با فروختن حق شعبه»پرسد: بتی با عصبانیت می

و توی سرتاسر امریکا اداره های کوکائین مایع رهای دیگه قراره کافهغلطی بکنی؟ آدم

تونی همزمان توی صدتا جا باشی و هی یک کمی برای من اعتبار قائل کنن تو که نمی

 کند.پوزخندی نثارم می« کنم.شو. به هر حال من خیلی بهتر از تو اونجا رو اداره می

کنم، ناگهان قلب غمگین گوید بیشتر فکر میهایی که بتی میطور که به حرفهمان

های دیگری از گوید. شعبهکند. درست میشدن می ام کم کم شروع به خوبشکستهو 

کوکائین مایع قرار است در سراسر کشور دایر شود و این طور هم نبوده که برنامه 

ها حضور داشته باشم. سرنوشتم را به دست وکال و بازرسان داشته باشم در تمام آن

در هر ایالتی که  هایمبرای باز کردن بچهداده بودم تا کمک کنند افراد مناسبی 

ها را درست مثل خودم کردم تا کافهخواستند، پیدا کنم و باید به آن افراد اعتماد میمی

م از من محافظت کنند و مردم این شهر اعتماد کنم تا وقتی نیاز داربه ، باید نداداره کن

توانم در اینجا پیشرفت که نمی ها انجام دهم. باید این فکر راهمین کار را هم برای آن

. و باید ترسم از عاشق خواهم باشم را کنار بگذارمکسی که میتوانم آن کنم و نمی

شدن را رها کنم. همین حاال هم عاشق هستم، فقط آنقدر احمق بودم که آن را برای 

  دانست، اعتراف نکرده بودم.تنها کسی که باید می



پرد، لبخند شنوم و وقتی اماجو از تخت پایین میاز طبقه پایین می در زدنی صدای

 نشیند. هایش میگل و گشادی روی لب

 «سواره نظام رسید!»کند: با صدای بلندی اعالم می

 این مزخرفات خاله خانباجی بازیباالخره. اگه بیشتر از »گوید: کشد میبتی آهی می

 «زنم.های دستم رو میمچ رو کنین رگ

ایستد و هر دو چشم انتظار به من نگاه شود و کنار اماجو میمیاز روی تخت بلند 

 کنند.می

چه » پرسم:شنویم، میاست میهنگامی که صدای تقه دیگری که این بار بلندتر 

 «خبره؟ کی اومده؟

 هایی که دعوت کردم.ها و دوستفقط چندتا از همسایه»گوید: اماجو مکارانه می

ای های خوشمزهای داری که قهوهساز معرکهشنیدن که تو یه همچین دستگاه قهوه

ها بعضی از اونکه امتحانش کنن هیجان زده هستن. کنه و خیلی برای ایندرست می

هم درخواست کردن که یه کوکائین مایع درست اینجا توی بلدناب باز کنی، باورت 

 «شه؟می

ام و به خاطر همین هم هست که هنوز توی تخت نشسته توانم باور کنم. ابداً.نمی

 کنم که انگار دوتا سر دارد.چنان به او نگاه می



کشد و گیرد و از تخت بیرون مید و دستم را میزنبتی پتو را از روی من کنار می

ی رو تمیز کنی. هیچ کحاال احتماالً وقتشه که از تخت بیرون بیای و خودت »گوید: می

 «خواد.ت رو نمیقهوه خورهبه هم می تناخوشایندکثیف و از ظاهر ش داره وقتی حال

زند تا برود و در را باز کند، به من با عجله تخت را دور میطور که اماجو همان

کنم داخل و رم دم در و همه رو دعوت میشی میتا وقتی داری آماده می»گوید: می

شینیم با هم کنی ما هم میدرست می وقتی هم داری برای مردم خوب بلدناب قهوه

ت رو بهش اعتراف کنی و کنیم چطوری باید به پای لئو بیفتی و عشق جاودانهفکر می

 «دی دیوونه نیستی.بهش نشون بدی که واقعاً اون قدری که نشون می

اش طور که انگشتش را روی صفحهکشد و همانبتی تلفنش را از جیبش بیرون می

و وقتی هم که اون داره این کار رو »گوید: رود، به من میاق بیرون میکوبد و از اتمی

گیرم. لئو ابداً تو رو بدون این که یه صفایی به هیکل کنه من با سالن سونا تماس میمی

 «گیره. این ورای تحمل هر مردیه.پشمالوت بدیم پس نمی

 «دونستی؟!خیلی عوضی هستی، خودت می»زنم: پشت سرش فریاد می

 «منم عاشقتم سگ پشمالو، همینه که هست!»

 

 



 

 فصل سی و هفتم

 .خوامام گفتم عذر میبه خاطر حرفی که پیش از خوردن قهوه

 ماگ قهوه-

 

 «مجبور نبودید با من بیاید.»

دارد و به سمت صندلی کنارش و من دراز دستش را از روی فرمان برمیاماجو 

خفته بر روی پاهایم  بیبی سیسیلزند که به دور کند و ضربه آرامی روی بازویم میمی

 حلقه شده است. 

جا البته که بودیم. ما این»گوید: اندازد و میاز آینه جلوی ماشین به عقب نگاهی می

 «کنیم. درسته بتی؟هستیم که از تو حمایت 

ماشا کنم که جا هستم تا اون رو تتو منظورت یه حمایت معمولیه. ولی من فقط این»

 «کنه.سوزی به پا میذاره و خرابی و آتشخطر می با پاهای خودش قدم توی محدوده

 روم.غره میگردم و به بتی که پشت سرم نشسته، چشمام برمیروی صندلی



که با انگشت نشونت بدم و بزنم ای قبل از اینی دیگهچیه؟ مثل هر دوست صمیم»

 «شم حالت خوبه.زیر خنده مطمئن می

دهم. هایمان را به هم بکوبیم ولی من محلش نمیکند تا مشتدستش را دراز می

نشینم. از پنجره جلو به مزارع و ه جلو میچرخم و رو بدوباره سر جایم می

ام با پا ام نشستهطور که مضطرب روی صندلیانو هم کنمهای سرسبز نگاه میسرزمین

 گیرم.روی کف ماشین ضرب می

شانسی که اون عقب پیش تو ننشستم وگرنه در رو خیلی خوش»م: گویزیر لب می

 «ها.کردم توی خیابون و زیر ماشینکردم و از ماشین پرتت میباز می

خواستم! ولی محض می دیدی؟ همینه، همین روحیه رو»کند: بتی به من یادآوری می

اومدیم، هیچ  اطالعت ما رسماً وسط ناکجا آبادیم و از وقتی از خونه اماجو بیرون

  «در کار نیست و هیچ کسی رو هم ندیدیم. ایماشین دیگه

 «کنم جلوی تراکتور دختره گاو.باشه. پس پرتت می»غرم: می

ره ها. کاری نکنین دور بزنم و برگردم. همه چیز خوب پیش میخب بچهخیلی»

که دستش دوباره پیش از ایندهد و اماجو به ما اطمینان خاطر می« بینین.خودتون می

گونه های لئو بپیچد، ضربه نوازشروی فرمان بازگردد، تا در جاده منتهی به زمین

 زند.دیگری به بازویم می



گرفتیم باهاش و یه . باید اول تماس میشاید فکر خوبی نباشه»نم: کمن میمن

آن یکی پا را هم به ضرب پر اضطرابی که گرفته بودم اضافه « دادیم.هشداری بهش می

 خورد.روی پاهایم تاب می بیبی سیسیلکه ناگهان کنم تا اینمی

دونه چه اتفاقی که بهیچ وقت به یه مرد هشدار نده. این»کند: بتی افاضه فضل می

ده. یه حمله دزدانه و سریع همیشه بهترین افته بهش شانس فرار کردن میداره می

 «مانوره.

شود، البته به جز صدای اماجو که زیر چند کیلومتر بعدی در سکوت کامل طی می

سر به فلک بکشد و  مشود اضطرابخواند و باعث میلب دارد آهنگ منطقه خطر را می

 اجو بخواهم دور بزند.مرتباً از ام

خواهد به گفتید که هرگز دلم نمیاگر آن زمانی که به بلدناب برگشته بودم، به من می

با  جا رفته بودم،شود که چرا از اول به آنکالً برایم سؤال میشیکاگو برگردم و 

نتیجه چیزی به اندازه گرفتم تا کت بسته برای درمان ببرندتان. هیچتیمارستان تماس می

نکرده بود،  امآن روزی که بتی و اماجو من را با لگد از تخت بیرون کشیدند شوکه

شده بودم. اش نها بپیوندم هم متوجهحتی تا وقتی من را صدا کرده بودند که به آن

و به رفقایی که طبقه پایین دور هم جمع شده بودند،  رفتموقتی از حمام بیرون می

تر شد. رسماً سر و کله گفت تصمیمم راسخدروغ نمی پیوستم و فهمیدم که اماجو

  اش پیدا شده بود تا قهوه من را بچشند.نصف مردم شهر در خانه



به مردم، درست کردن قهوه برای  بیبی سیسیلکل روز را صرف نشان دادن نحوه کار 

های کافه کوکائین مایع که در تلفن همراهم داشتم، صحبت همه، نشان دادن عکس

هایم به مردم شد. هنگامی که جمعیت دار شدن و گفتن پیشرفتدر مورد شعبهکردن 

 تاش دعودیگر خیلی برای خانه اماجو زیاد شد، استارال همه را به حیاط پشتی خانه

ای که جد ضربه احتماالً بهتره به حیاط پشتی اماجو نریم و روی نقطه»کرد و گفت: 

رقصیدن روی قبرش فکر خوبی به نظر  لشده بود جشن نگیریم. با این حامغزی 

 «.رسهمی

ای همه در سکوت فرو رفتند و با اضطراب به همدیگر نگاه کنندهلحظه مشوش

که یه نفر باالخره کردم. بعد اماجو خندید و همگی با او زیر خنده زدند و در مورد این

که جسدش این که پیش ازبار اماجو بیرون انداخته بود و اینجد را از زندگی مصیبت

 زدند، شوخی کردند.را دفن کنند، باید نفری یک مشت به صورتش می

های روانی من ها خل وضعست ولی آنهای روانیاینجا شهری پر از خل وضع

 تر نبودم.ها را برای خودم ادعا کنم، خوشحالکه آنهستند و هیچ وقت هم از این

اش رفته و چندین بطری بزرگ آبجو آورده بود و آندریا روی پیکرسون به نوشخانه

را مجبور کرده بود زودتر تعطیل کنند و با  هانگری بِرمینارد هم صاحبان رستوران 

خودشان مقداری غذا بیاورند، بتی هم آتشی در حیاط استارال روشن کرد و همگی به 

اش برای ما زمینیجفرسون و گروه زیر کیدن هایی کهدور آن نشستیم و به موسیقی



نواختند، گوش دادیم. بعد از چند لیوان آبجو واقعاً آنقدرها هم بد به نظر می

خب البته تا وقتی که رسیدند و همگی لحظات خیلی خوبی را با هم سپری کردیم. نمی

ارال بعد از سر و کله بادی در خانه استارال پیدا شده بود، دلیلش هم این بود که است

ست. بادی در پایان شیفت کرد یک رقاص لختیچندین و چند لیوان آبجو فکر می

ای طول کشید تا او را قانع کاری آن روزش به خانه استارال آمد و حدود بیست دقیقه

  اش برود و بخوابد.هایش را بپوشد، به خانهکند لباس

سید و بادی ماند تا به اماجو بهترین بخش شب آن وقتی بود که مهمانی به پایان ر

برای جمع و مرتب کردن آشفته بازار به جا مانده کمک کند. وقتی ساعت سه صبح 

بیدار شدم تا بروم دستشویی از پنجره به بیرون نگاه کردم و آن دو را دیدم که هنوز هم 

 کردند.کنار آتش نشسته بودند و صحبت می

کردم و ام به اطراف نگاه میاز روی شانهبدترین بخش شب هم این بود که من دائماً 

توضیح بدهد که او در کرده بود امیدوار بودم که لئو قدم در حیاط بگذارد. بادی سعی 

ر آماده کردن مزرعه طوکالنتری سرش با کلی کاغذبازی در مورد تحقیقات قتل و همین

شته بود لئو توانستم ببینم که در تمام صورتش نوذرت شلوغ بود، ولی می برای فصل

 جا بودم.آمد چون من آننمی

کند و در ورودی ماشین روی مزرعه لئو سرعتش را کم می هنگامی که ماشین

ها و کنار یک پرم. ماشین را در سمت راست روی چمنپیچد، از افکارم بیرون میمی



شان ذرت بخرند، پارک هایی که آمده بودند برای شام امشبصف کامل از ماشین

 م.یکنمی

ی برپا شده که چون خورشید در حال غروب کردن  در سمت چپ جاده چادر سفید

ست با چند المپ روشن شده روستایی در چند هکتاری آن طرف مزرعه در پشت خانه

اند یکی از میزها دستگاه صندوق چند میز دراز در زیر چادر به هم چسبانده شده است.

بینم میز پول و یک پشته کیسه پالستیکی خرید روی خودش دارد و وقتی می

زنم. پشت میزها چند اش ردیف پشت ردیف پر از انواع آبنبات است لبخند میکناری

  اند.ز تازه چیده شدهسطل بزرگ پر از ذرت شیرین قرار دارد که امرو

ام شود نفس در سینهخانه بزرگ و سرپای سفید روستایی در دور دست باعث می

ها ایستاده بینم کنار یکی از مزرعهحبس شود ولی نه به اندازه مردی که از دور می

کند، در سمت مخالفش پارک میبین دو ماشین دیگر در را ماشین ما اماجو است. 

ای توانم چند دقیقهست. میه ما ندارد که این خودش چیز خوبیجایی که او دیدی ب

که بداند تماشایش کنم و پسر، چه دقایق خوبی هم هست. یک شلوارک بدون این

های جلویی هایش در جیبای روشن نخی با یک تیشرت سفید به تن دارد، دستقهوه

به دست دادن و کند می رود و شروعزنان به زیر چادر میاند و قدمشلوارکش فرو رفته

 .ین هستندپرسی با مردمی که در صف خرید ذرت شیرسالم و احوال



رسه حواسش پرت خب، به نظر میخیلی»گوید: کند و میاماجو در ماشین را باز می

 «جا.شده، پس حاال نوبت ماست که همه چیز رو برداریم و بریم اون

ین گوشیم رو آماده دارم. اگه پیتون بذار مطمئن بشم دورب صبر کن،»گوید: بتی می

 «های آینده نگه دارم.خوام این ویدیو رو برای شوخیموفق بشه می

شود. خندد و از صندلی عقب ماشین پیاده میکنم و او هرهر میفحشی نثارش می

کنند، یک نفس حینی که بتی و اماجو همه چیز را از صندوق عقب ماشین پیاده می

کنم و ا به خودم شجاعت کافی بدهم و بعد سریع در را باز میکشم تعمیق دیگر می

  شوم.ام از ماشین پیاده میداشتهکه در آغوشم نگه بیبی سیسیلهمراه 

شوم، دهند و من پشت سرشان پنهان میروند و راه را نشان میآن دو تا جلوتر می

در واقع امیدوارم که  رو شوم.ها هستم که زودتر با لئو روبهتر از این حرفچون بزدل

که من را جلوی آن همه دهد دیگر برای اینها سالم میبیند و به آنوقتی آن دو را می

 آور شده باشد.آدم از ملکش بیرون کند خیلی دیر و خجالت

شنوم و این باعث شویم، صدای صحبت کردنش با مردم را میتر که مینزدیک

ام که خودش و صدایش چنان دلتنگ شده شود اشک در چشمان حلقه بزند. برایمی

برگردم و توی ماشین پنهان شوم  شود دلم بخواهدگیرد و تقریباً باعث میقلبم درد می

کنم وقتی من را ببیند خشن ترسم که این صدای بم و آرامی که تحسینش میچون نمی

 و عصبانی شود.



حتی فکر دوباره سوار »گوید: خواند و زیر لب به من میانگار اماجو ذهنم را می

 «ماشین شدن رو از سرت بیرون کن.

یم که لئو متوجه حضورمان شود، شنیدم با شومیهنگامی که به اندازه کافی نزدیک 

ها. امروز عصر خانم»د به اماجو و بتی سالم کرد: نزلبخندی که در صدایش موج می

 «-حالتون چط

شود و من لبخندش را قطع میگیرند حرف لئو زمانی که آن دو از هم فاصله می

 نشیند.احساسی روی صورتش مینقاب کامالً بی شود وبینم که با دیدن من محو میمی

ای هستم کنم که زن قویدهم و به خودم یادآوری میبغض توی گلویم را قورت می

دهم. وقتی زیر چادر و یطور که بین اماجو و بتی هستم به جلو رفتن ادامه مو همان

ولی من نگاهم را از او  ماند.روم، نگاهش روی من قفل مییکی از میزها میپشت 

که اشکم سرازیر شود، روی کاری که در دست دارم، تمرکز دارم و پیش از اینبرمی

های پالستیکی کنم. یکی از کارکنانش شروع به سفارش گرفتن و پر کردن کیسهمی

ماند من را تماشا حرکت میکامال بیند. در حالی که لئو کها میذرت برای مشتری

را با دستانی عرق کرده روی میز  بیبی سیسیلام و کند و من از آنجایی که ایستادهمی

  توانم از گوشه چشمم ببینمش.کنم، میها وصل میگذارم و به رابط برق رشته المپمی

قهوه و های کاغذی اماجو و بتی خودشان را در سمت دیگر من با گذاشتن لیوان

کنند. شان، خامه، شکر و چیزهای دیگری که اماجو با ما آورده بود، گرم میدرهای



که چیزی بگوید به من بدون این طور که لئو هنوز همشود همانیوقتی کارمان تمام م

 کنم.را روشن می بیبی سیسیل زل زده

کوچک  ای که رویش نوشته من عاشق قهوه هستم را زیر لوله سیسیلیماگ قهوه

ریزد و دهم و طالی مایعی که از آن توی ماگ میگذارم، چند دکمه را فشار میمی

آورد و کمی نشینم. عطرش من را سرحال میانگیزش را به تماشا میبخار حیرت

ساز شود ماگ قهوه را از زیر قهوهدهد. وقتی کار تمام میشجاعت بیشتری به من می

که سریع دهم. پیش از اینگویم آن را به دست لئو میکه چیزی بو بدون این دارمبرمی

خورد. انگار ساز برگردم نگاهم لحظه کوتاهی در نگاهش گره میبه سمت دستگاه قهوه

ند و زانوهایم ضعف بروند هایم به لرزه بیفتکه دستهمان نگاه کوتاه برای این

هایی که دیگر از ماگ . یکیدهمکنم به کارم ادامه میمی. ولی خودم را مجبور کافیست

دارم و لئو به من داده بود و یک قلب قرمز بزرگ با یک نوشته بلدناب دارد را برمی

کشم دارم و با نفس عمیقی که میریزم. آن را برمیبرای خودم در آن قهوه می

 ایستم.گردم و رو در روی او میبرمی

که اینقدر واهد به خاطر اینخنوشد و من تقریباً دلم میاش میای از قهوهلئو جرعه

رسد آن هم وقتی من نزدیک است غش کنم، فنجانم را توی عادی و راحت به نظر می

کنم، چون واقعاً صورتش بکوبم. در برابر میلم به انجام دادن این کار خودداری می

  خواهد ترکیبش را به هم بریزم.صورتش را دوست دارم و اصالً دلم نمی



 دهد.نار من سری برای اماجو تکان میشود و از کخم می

 «بینم با خودت پای آوردی.می»

و  د ناراحتم کند، به هر حال حقم استکه با من حرف نزده بوسعی کردم نگذارم این

 .ش بیرون ببرد جای شکر داردتا من را کت بسته از زمین همین که بادی را خبر نکرده

 «پای سیب و آلبالو برای فروش آوردم.آره! کمی »گوید: اماجو با صدای بلند می

چی؟ پای بلوبری »پرسد: ای میبرداشته های تابلئو با ابرویی باال انداخته و لب

 « نداری؟

تصمیم گرفتم برای کسب درآمد از پخت پای »دهد: اماجو با لحن شیرینی جواب می

 «زاست. تا حاال نشنیده بودی؟بلوبری دوری کنم. پای بلوبری سرطان

گرداند، با صدای دهد، وقتی نگاهش را به سمت بتی برمیئو خنده آرامی سر میل

 ریزد.اش دلم فرو میخنده

 «فروشی؟فروشه، تو چی میاماجو پای می»پرسد: از بتی می

ای که پیتون فروشم. فقط اینجام تا کار احمقانهاوه، من هیچی نمی»گوید: بتی می

 «. ذرت بوداده داری؟خواد انجام بده رو تماشا کنممی

که نگاهم را از دارم و بدون اینام برمیهای لرزانم را از دور ماگ قهوهیکی از دست

دهم. هنگامی که ام را به بتی نشان میام انگشت وسطیلئو بردارم، از روی شانه



بینم که نشیند، لبخندش را میسرانجام نگاهش از اماجو و بتی دوباره روی من می

 شود.و میکم محکم

تر بتپد شود قلبم محکمکند و باعث میبا صدای آرامی که تمام تنم را مورمور می

 «کنی؟خب، اینجا چی کار می»پرسد: می

صدایم به گوش « شم.م میسهی م رو با مردم شهر بلدنابقط قهوهف»دهم: جواب می

 جیغی و لرزان است. خودم جیغ

  «ت حسابی مشتری داره.شنیدم قهوه»

 نوشد.هایش میزند، جرعه دیگری از ماگ توی دستبدون هیچ احساسی حرف می

تونم بگم اینه چیزی که می» گویم:برایم اهمیتی ندارد، می کنمکه وانمود میدرحالی

 «که قهوه من دوست داشتنیه.

هایش را توی که آهی بکشد، ماگش را روی میز بگذارد و دستپیش از این

 کند.ای در سکوت من را تماشا میفرو کند، چند لحظهاش های جلوییجیب

و من بالفاصله « شق و چوب تو آستین هم هست.هست، ولی کله»دهد: جواب می

 زند.شوم که دیگر در مورد قهوه حرف نمیمتوجه می

دونه چه وقتی اشتباه بزرگی تونه واقعاً شیرین هم باشه و میولی قهوه من می»

 «ده، چون حق همیشه با مشتریه.برای جبران کردنش انجام می مرتکب شده و هر کاری



دارد و با فهمیدن کند گوشه لبش تاب برمیوقتی به من نگاه می بینمسرانجام می

که او که واقعاً به شدت در تالش است تا جلوی لبخند زدنش را بگیرد و شانس ایناین

 شوم.ین آمده، شجاعتر میمن را با لگد از ملکش به بیرون پرت کند به شدت پای

حتی با »پرسم: شوم و میگذارم و قدمی به او نزدیک میماگ خودم رو روی میز می

که قهوه من رو چون تلخ بوده روی میز گذاشتی، اصالً امکانش هست که دوباره این

 «برش داری و قهوه من رو دوست داشته باشی؟

کشد و قدمی هایش بیرون میکه دستانش را از جیبکنم، تا ایننفسم را حبس می

 چسبد. هایمان به هم میآید تا نوک کفشدارد و آنقدر جلو میبرمی

هیچ وقت دست از »دهد: د و جواب مینشوهایم خیره میچشمانش به عمق چشم

وزونده بود، ازش که من رو ست برنداشتم، فقط به خاطر ایندوست داشتن قهوه

 «عصبانی بودم.

ام اعتراف خش برداشته و چشمان به اشک نشستهبا صدایی که از احساسات زیادی 

ها خوام. قهوه من بعضی وقتکه بهت آسیب زده خیلی عذر میبه خاطر این»کنم: می

 «شه.کنه و بعدش هم خیلی سریع پشیمون میکه فکر کنه یه کارهایی میبدون این

 کند.ام اشاره میام که رو میز گذاشتهماگ قهوهلئو به 

 «واقعاً عاشق بلدنابی؟»



 دهم.زنم و سر تکان میهایم به او لبخند میکنم و از پشت اشکسرم را بلند می

فقط مدتی کنم اولین روزی که برگشتم عاشق بلدناب شدم. فکر می»دهم: توضیح می

 «دوستش داشته باشم.م و تونستم بدون ترس تا متوجه بش طول کشید

کردم قهوه و بلدناب جفت خوبی از آب در همیشه فکر می»پرسد: با مالیمت می

تونم مطمئن باشم کردن واقعاً مزخرف بود. چطور میآن، ولی وقتی مردم قبول نمیمی

 «داری؟کنی و دست از دوست داشتن بلدناب برنمیکه نظرت رو عوض نمی

اش هایم را روی سینهآورم و کف دستان باال میهایمهایم را در بین بدندست

قلبش را که به شدت  یم درست روی قلبش قرار دارد تپشهاگذارم، یکی از دستمی

 کنم.تپد را حس میو درست به همان سرعت قلب خودم می

تونم مطمئن یدرست همون طوری که من م»کنم: با لبخندی روی صورتم نطق می

داری. چون بهت اعتماد دارم و قهوه هم هوه بودن برنمیتو دست از عاشق ق باشم

  «ست.ناجور خوشمزه

اترین چیزیست اش این زیبدهد و جدای از صدای خندهباالخره خنده عمیقی سر می

هایش را دور دهد، دستشنید. سرش را برایم تکان میشود دید و که توی دنیا می

ند. دستانش را در پشتم در هم گره ککند و باالخره من را لمس میکمرم حلقه می

 چسباند.اش میکند و من را به سینهمی



ترین چیزیه که تا حاال خوشمزه»کند: با چشمکی از خود راضی و جسور زمزمه می

کشم و به شوم و سر او را پایین میروی نوک پاهایم بلند می «توی دهانم داشتم.

 «ت هستم.عاً عاشق قهوهواقعاً واقعاً واق»چسبانم. پیشانی خودم می

 گذارم.برم و دو طرف صورتش میسُرانم و باال میاش میهایم را روی سینهدست

خوبه چون قهوه من هم بیشتر از هر چیزی توی دنیا عاشق »دهم: به او اطالع می

توئه و دوست داره برای همیشه و تا ابد اینجا توی بلدناب بمونه، توی این مزرعه 

 «ه روزی با تو چندتا فنجون قهوه کوچولو درست کنه.زندگی کنه و ی

هایی که در مورد شه دیگه همدیگه رو ببوسین؟ همه این حرفیا مادر مقدس، می»

های قلبم رو قهوه زدین دیگه خیلی گیج کننده شده و من باید برگردم خونه و قرص

 «بخورم.

نصف مردم شهر آن طرف میز بینیم که به همراه گردیم و استارال را میلئو و من برمی

 کنند.ایستاده و چشم انتظار به ما نگاه می

« خوام.شه لطفاً عجله کنین؟ من یک کمی قهوه میآره، می»کند: مو ویزلی غرغر می

  کند.و یک ضربه آرام از طرف آندریا مینارد بر روی بازویش نوش جان می

ش کردی؟ اگه به قهوهتوجه نمی اون قهوه مال لئوئه، اصالً»کند: به مو یادآوری می

 «زنه.دست بزنی یه اردنگی جانانه بهت می



خردی روی زند و تلفن را با اعصاببتی دکمه قطع فیلمبرداری تلفن همراهش را می

این دقیقاً حروم کردن باتری بود. حداقل »کند: اندازد و زیر لب غرغر میمیز می

 «ندتا بته ذرت سمتش پرت کنی.داد کنی و چتونستی یه خرده داد و بیمی

و توجه همه  «خواد؟!خیلی خب، کی قهوه و پای می»پرسد: اماجو با صدای بلند می

 کند.شدند به خودش جلب میتر میرا که داد و فریادکنان به میز نزدیک

کشد تا وقتی که هر دو را همراه خودش می کند و منلئو هم از فرصت استفاده می

اماجو و لیوانی از قهوه من سر معیتی که برای گرفتن یک تکه از پای ج از چادر و دید

 .شویمشکنند، خارج میو دست می

ند و بدون هیچ نشانی از اههایی که هنوز محکم به دورم پیچیده شدلئو با دست

دونم که که ببوسمت. میاز اینآخرین سؤال قبل »گوید: هایش میعصبانیت در حرف

دونیم که حقیقت نداره. هیچ وقت دادن ولی هر دو می تفاقی بودنبرای قتل جد حکم ا

 « گی؟دونی، بهم میهمه چیزهایی که در مورد مرگ جد می

 کشم.تر میکنم و او را نزدیکدستانم را پشت گردنش گره می

وقت هرگز هیچ چیزی رو ازت پنهان نکنم ولی این دم که دیگه هیچبهت قول می»

  «ت تعریف کنم.راز من نیست که برا



اجو به حرفی که یک نفر کند و بعد وقتی امای در چشمانم نگاه میلئو چند ثانیه

اش به دارد و از روی شانه، نگاهش را از چشمانم برمیخنددگوید با صدای بلند میمی

 کند.او نگاه می

 شود کم کم وحشت کنم.که باعث می« حرامزده...»گوید: زیر لب می

دونم این لئو. برای اولین بار توی کل زندگیش خوشحال و آزاده. میاون شاده »

 «-دونمکارته و می

هایش را آورد و لبکند، سرش را سریع پایین میاش قطع میحرفم را در میانه جمله

 کند نالهتر میرا عمیقاش دهم و وقتی بوسهبالفاصله وا می فشارد.روی دهانم می

هایش زنده مانده بودم، چطور یک هفته بدون بوسه امهم. ماندهدای سر میمندانهرضایت

 کردم که بماند.که پیش از برگشتن به بلدناب چطور زندگی میدیگر این

که توی حیاط هستیم و دهد، ولی با توجه به اینمان پایان میلئو خیلی زود به بوسه

 م بوسهایس افتادهجا هستند و ما همین حاال هم به نفس نفنصف مردم شهر هم آن

شان را هر ذرت، قهوه و پایکه مردم شکه پیش از این کوتاه خیلی بهتر از آن است

 یک نمایش جنسی سطح باال برایشان اجرا کنیم. بگیرند

اگه اماجو »پرسد: زند و میکند و چند تار مویم را پشت گوشم میسرش را بلند می

 «شاده، پس تو هم خوشحالی، درسته؟

 «بله.»دهم: جنبانم و جواب میسرم را میسریع 



 «پس همین به اندازه کافی برای من خوبه.»

ترسم صورتم ترک بردارد، خودم را رویش پرت زنم که میچنان لبخند بزرگی می

نشینند و آنقدر هایش دور تنم میکنم. دستهایم را دور گردنش گره میکنم و دستمی

 شوند.م هم از روی زمین بلند میکشد که نوک پاهایمن را باال می

خواد خودش رو روی تمام هیکلت قهوه من واقعاً واقعًا می»کند: با شادی اعالم می

 «بپاشه.

که به خاطر این همه شادی باال بیارم یا مسیح قبل از این»کشد: بتی سر ما فریاد می

 «برین توی یه اتاقی جایی.

کند و به بیشتر در بین بازوانش بلند میبوسد. من را کمی لئو با خنده من را می

افتد و دقیقاً همان کاری که بتی دستورش را داده بود انجام سمت خانه به راه می

دهد، یعنی رفتن به اتاقی در یک خانه بزرگ و سفید در مزرعه ذرت شیرین در می

 بلدنابِ ایالت کنتاکی... به خانه من.

 

 

 

 



 

 مؤخره

 

 یک سال بعد...

ای که کنن چون اون قهوهمی ها مراسم رو اینجا توی حیاط مزرعه برگزاراونشنیدم »

ش رو ه و بعدش همهتوی مراسم بزرگداشت جانبازهای جنگ امریکا دادن رو مزه کرد

 «جا بیرونش انداختن.پاشیده و از اون روی فرماندار

دوباره از بار که به خاطر اینچون  ون امروز دیر اومدهآره؟ خب، من هم شنیدم که ا»

 «ها الکل دزدیده بود، بادی تمام شب انداخته بودش زندون.پیکرسون

و نباید الکل  ستکردن چون اون حاملهنه، نه، نه. شنیدم باید این کار رو می»

 «.بخوره

کشم و بوسد، جیغ کوچکی میآید و گردنم را میهنگامی که لئو مخفیانه از پشت می

 پرم.ام بیرون میکه پشتش پنهان شدهاز پشت درخت بلوط بزرگی 

مخفی  پشت درخت»پرسد: کشد. میایستد و من توی آغوشش میپیش رویم می

 «کنی خانم هادسون؟شدی و داری به شایعات گوش می



اندازم و با لبخند دور گردنش می امگل رز سفیدی که نگه داشتههایم را با دستهدست

 «تونم بفهمم اخیراً چه گندایی زدم؟دیگه چطور می»پرسم: می

م. چادرهای سفید اهامروز در یک مراسم کوچک توی مزرعه خانم لئو هادسون شد

های ازدواجمان را زمانی که خورشید در دور ایم و سوگنددر حیاط جلویی برپا کرده

 .ها و کل شهر ادا کردیممان، دوسترد، در حضور خانوادهدست و پشت خانه غروب ک

اسلوپ  شسوگند خوردم که دیگر هیچ رازی را از لئو پنهان نکنم، هر یک شنبه برای

واری کنم به او هشدار بدهم و تا جایی که ممکن است تا بپزم، اگر بخواهم کار دیوانه

در گوشش زمزمه کردم. آخر عمر حواسش را با رابطه پرت کنم. )قسمت آخرش را 

 نیازی نبود که سوژه دیگری برای پچ پچ به مردم شهر بدهیم.( 

انجام  واریرا تحسین کند، اگر کار دیوانه بیبی سیسیللئو سوگند خورد سیسیل و 

نمیرد، هر وقت بدون من از شهر بیرون رفت برایم ماگ قهوه  دادم به خاطر سکته قلبی

بند بزند ولی دستگیرم نکند. )این بخش را توی گوشم بیاورد، برای تفریح به من دست

 ام بماند.زمزمه کرد( و همیشه و تا ابد عاشق قهوه

. ای از آن را با دنیا عوض کنمحاضر نیستم ذرهسال گذشته دیوانه کننده بود ولی 

که به پای لئو افتاده بودم تا من را ببخشد، بتی به شیکاگو برگشت تا شعبه بعد از این

کوکائین مایع را اداره کند. به خودم اجازه ندادم به خاطر رفتنش ناراحت شوم،  اصلی

چون چند روز بعد، لئو یک هفته مرخصی گرفت و با من به شیکاگو آمد و توانستم 



کردم به خاطر خداحافظی ام را جمع کنم و به بلدناب کوچ کنم. فکر میاسباب و اثاثیه

گداری برای سر دانستم که به هر حال گهلی مید وکردن با شیکاگو غمگین خواهم ش

دانستم که هیچ جای می جا خواهم رفت. وزدن به بتی و چک کردن شعبه اصلی به آن

 ترجیح بدهم. بودن به بودن در بلدناب و کنار لئو دیگری وجود نداشت که

کرده  طوری که گفته بود، کوکائین مایع را ادارهدر دوازده ماه اخیر، بتی درست همان

ها حاال بیست کافه کوکائین مایع در سراسر ایاالت متحده دایر است که یکی از آن بود.

و کلی شعبه دیگر که به زودی راه اندازی  هم دقیقاً در میدان شهر بلدناب واقع شده

  خواهد شد.

وقتی من و لئو بعد از جمع کردن وسایلم از شیکاگو به خانه برگشتیم، با وجود 

دلخوری لئو در خانه اماجو ساکن شدم. وقتی برایش توضیح دادم که عصبانیت و 

ایم برای اولین بار یک قرار درست و حسابی با هم نگذاشتهکه حداقل تا وقتی 

اش زندگی کنم، دست از بحث و جدل کردن با من برداشت و توانم با او در خانهنمی

ویل کرد تا با هم سر  شروع به رزرو کردن یک رستوران برای همان شب در لوئیس

ای که در ته فنجان قهوه بعد از جایی که او با حلقهاولین قرارمان برویم. یعنی همان

 شاممان قرار داده بود، از من خواستگاری کرد.

شوربختانه لئوی بیچاره اصالً فکرش را هم نکرده بود که این کارش دیگر خیلی 

و روی رومیزی سفید تفش کردم و دیگر  بود و وقتی اولین جرعه را نوشیدم رویزیاده



گرفت را گرفت. بعد از ده دقیقه بحث کردن و از آن نخوردم هشداری که باید می

برداشت و انگشتش خودش فنجانم را ام را تمام کنم، سرانجام که قهوهتالش برای این

 را توی مایع داغ درونش فرو برد و حلقه را بیرون کشید.

که تنفر از شهری که در آن بزرگ ن گفته بود، به محض اینطور که بتی به مهمان

کاری که ربطی بهشان نداشت فرو  غشان را توی هرو مردمش که دماشده بودم 

. به آمد گفتندرا رها کردم، مردم بلدناب برگشتم را با آغوش باز خوشکردند می

م عادی و پشت کم این کار را مثل مرددهند ولی دستفضولی کردن در کارم ادامه می

کنند. و وقتی من و لئو رسماً نامزد شدیم  با پرت کردن ما در یک جشن سرم می

خراب کن در فرهنگ لغاتشان با تمام قوا از ما نامزدی و منسوخ کردن عبارت خانه

  حمایت کردند.

طور که یک دستش را روی شکمش گذاشته و دست دیگرش را به کمر اماجو همان

کنه، هیچی خوب نیست، خیلی گرممه جام درد میهمه»آید کنار ما. میزده، غرغرکنان 

 «های پام تاول زده.کنم یکی از انگشتو فکر می

شینی؟ عسلم چرا نمی»گوید: آید، میشو به دنبال اماجو میبادی که با یک صندلی تا

بکشم. تونم یه بشقاب غذا برات ای میای؟ اگر گرسنهخوای؟ گرسنهیک کمی آب می

گذارد و با مالیمت اماجو را کند و کنار درخت میصندلی را باز می« بفرما اینجا بشین.

 نشاند.روی آن می



رود به دنبال غذا، آب و هر چیزی زند و بعد میبوسه سریعی روی گونه اماجو می

 کند ممکن است اماجو نیاز داشته باشد.که فکر می

بین جمعیت حاضر در حیاط که مشغول خوردن کند که در اماجو بادی را تماشا می

رود و با مالیمت جفرسون هستند پیش می کیدنو نوشیدن و گوش دادن به موسیقی 

 «تونم باور کنم که چقدر عاشق این مَردم.نمی»گوید: می

من »گوید: آید و با خنده میبتی با یک بطری آبجو در دستش به سمت ما می

 «زنی.تو هنوز هم تمام مدت به ماتحتش زل میتونم. یه سال گذشته ولی می

در یک سال گذشته سعی کرده بود این حقیقت را انکار کند  .هرچقدر هم که اماج

دانستند که بادی هم ولی بادی لوید را دوست داشت، آن هم خیلی. و کل شهر هم می

هم انجام آمد برای رساندن آن دو به او را دوست دارد و هر کاری که از دستشان برمی

ای را تجربه سال چه زندگی کرد که اماجو به مدت دوازدهداده بودند. بادی درک می

آورد. به اماجو یاد داده بود که چطور به کسی اعتماد کند که کرده بود و به او فشار نمی

کرد و او را غرق عشق و آسیبی به او نزند. مثل یک شاهزاده خانم با اماجو رفتار می

که اش نکرده بود. حتی با اینرده بود که اماجو هیچ وقت با جد تجربهاحساساتی ک

  خواستند آرام آرام پیش بروند ولی جهان تقدیر دیگری برایشان نوشته بود.می

چطور ممکنه »کند: کشد و غرغر میوار روی شکم بزرگش میاماجو دستش را دایره

 «ونه گنده شدم.کنم قدر یه خکه فقط هفت ماهه باردار باشم؟ حس می



یک فحش که این حرفش « باید باسنت رو ببینی.»گوید: خندد و میبتی هرهر می

دستی حسابی از طرف اماجو و یک ضربه محکم به روی بازویش از طرف من برایش 

 خرد.می

، وقتی شکم اماجو شروع به باال که مردم این شهر شدیداً عاشق شایعه هستندبا این

آمدن کرد، هیچ کس حتی پلکش را تکان نداد و وقتی اماجو به همه گفت که او و 

گیری هیچ خردهبادی تا بعد از به دنیا آمدن بچه ازدواج نخواهند کرد، هیچ کس 

، چون اصالً راه نداشت که در عروسی خودش باردار باشد و نتواند شراب نگرفت

دانستند که اماجو به اندازه کافی زندگی سختی داشته و ر این شهر میبنوشد. همه د

 ها اذیتش نکنند.پچآنقدر برایش خوشحال بودند که با شایعات و پچ

آن طوری که واقعاً سزاوارش بود، عاشقش  که اماجو باالخره کسی را داشت تابا این

ار بدون هیچ پولی از دباشد و یک بچه هم توی راه داشتند، ولی دیگر یک زن خانه

که بعد از برگشتنم از شیکاگو تصمیم گرفتم یک شعبه از خودش نبود. به محض این

پز کوکائین مایع را در بلدناب افتتاح کنم، اماجو را به عنوان مدیر کافه و اولین شیرینی

کنم، او کافه استخدام کردم. وقتی من در بلدناب نباشم و یا در مزرعه به لئو کمک می

فروشد. شبی که به او های من میهایش را همراه قهوهکند و پایکافه را اداره می

هایی شدند و سرانجام تمام اتفاق هایش سرازیرپیشنهاد کار دادم، زد زیر گریه و اشک

که شب به قتل رسیدن جد افتاده بود را برایم روی داریه ریخت. این اتفاق مطمئناً بعد 

ب افتاده بود و وقتی داشتم این نوشیدنی را توی حلقش از خوردن چند بطری شرا



خواستم سرانجام بپذیرد که عاشق بادی ریختم اصالً چنین قصدی نداشتم. فقط میمی

  که ته و توی قتل شوهرش را در بیاورم.بود. نه این

که هایش بفهمم، جد بعد از اینها و فین کردناز آن چیزی که توانستم از بین گریه

بود، با زنگ زدن و پیامک  جانلئو در پارکینگ بار پیکرسون نوشت حسابی از یک مش

جایی که من در اتاق باران کرده بود. از آندادن به تلفن همراهش رسماً او را بمب

شکل را حل کند و به جد خودش م گیردکرده بودم، اماجو تصمیم مینشیمن غش 

خواست قصد کشتنش را نداشت، فقط می ه بیاید تا با هم صحبت کنند. اصالًگفته بود

باالخره جلوی رویش بایستد و بگوید همه چیز تمام شده. جایزه را برای محافظت 

رود و دارد و دزدکی به حیاط پشتی میکردن از خودش از روی میز جلوی در برمی

بیند و بالفاصله شروع به تهدید کردنش ماند. جد او را آن بیرون میمنتظرش می

به اندازه کافی سریع نبود تا اماجو دارد، د. زمانی که به سمت اماجو خیز برمیکنمی

پیچاند و آن جایزه را از پشتش بیرون بکشد و با آن جد را بزند. جد دست اماجو را می

که سعی کرده بود در برابرش اندازد و وقتی به اماجو به خاطر اینرا از دستش می

آن جد  کوبد که در نتیجهن پاهایش میبیگد محکمی به خندد، اماجو چنان لبایستد می

افتد... آن هم درست روی جایزه و خورد و به پشت میچند قدمی تلوتلو می

کشد و جایزه را از سرش بیرون می زدهشود. اماجو وحشتاش سوراخ میجمجمه

دود و آن را توی زمین و در جایی که هیچ کسی دوان دوان به اعماق جنگل می

اش در جایی که جد وقتی اماجو از ماجراجوییکند. از آنکرد دفن میپیدایش نمی



بح جسدش را در حیاط پشتی وقتی فردا صکشید، هنوز نفس می جنگل برگشته بود

کرد که وقتی به خانه رفته و در را . حقیقتش فکر میشوداندازه من شوکه میبیند، به می

روی خودش قفل کرده بود، جد خودش را روی زمین کشیده بود. هنوز هم شوکه بود 

خواست باور کند که زدن و انداختن جد به روی زمین او را به کشتن داده بود، و نمی

تا  دسبیده بود و با همان ادامه داده بوبه خاطر همین به همان نظریه پای مسموم چ

 ها برمال شده و امیدش نقش بر آب شده بود.وقتی که مرگ راکون

اش بیشتر با گریه نامفهوم شد و بیشتر به سمت های مستانهبعد از آن چرت و پرت

که حقیقت را پنهان کرده و باعث شده بود عذرخواهی کردن از من به خاطر این

کرد آن همه انگشت اتهام به سمتم بلند شود، که هرگز فکر نمیسرزنش شوم و این

کشیده شده بود. ترسیده و وحشت کرده بود و آنقدر خوب به من و همه دروغ گفته 

که سرانجام توانسته بود به خاطر این عصبانی باشم. فقط توانستم از دستشبود که نمی

 افتخار کنم.م به او توانستمیقدرتش را به دست بیاورد و با بدی بجنگد، 

 «عاشقتم خل و چل.»گویم: از بین آغوش امن و پر از آرامش لئو می

 «من بیشتر دوستتون دارم.»دهد: اماجو با مالیمت جواب می

خیلی خرین ولی  هر دوتاتون»کند: غرغر میبا بطری آبجویش به ما اشاره و بتی 

 «دوستتون دارم. کنم بدجورفکر 



 کنیم، نگاهی پر از دوستی، عشق و سوگندهر سه نگاهی با هم رد و بدل می

 .خواهیم داشتکه رازهای همدیگر را تا آخر عمر مسکوت نگه خاموشی به این

گویم: کشم و به اماجو و بتی میگیرم، چند قدمی او را با خودم میدست لئو را می

 «دوست دارم با شوهرم برقصم.گپ و گفت خوبی بود ولی اگه ما رو ببخشید، »

اند و غیبت وقتی از دخترها و گروه کوچکی که هنوز هم پشت درخت ایستاده

اندازم. او محکم من را به هایم را دور گردن لئو میشویم، دوباره دستکنند دور میمی

 دهیم.شود، نرم نرم قر میچسباند و ما با آهنگ مالیمی که پخش میخودش می

 ن جنگی قهوه رو روی فرماندارپس تو توی جشن بزرگداشت جانبازا»: پرسدلئو می

همان شایعاتی که کمی پیش از پشت درخت شنیده بودم، را دارد « تف کردی، آره؟

 کند.تکرار می

بهش زدم. اوه دقیقاً. یه ضربه روحی درست و حسابی »گویم: زنم و میپوزخندی می

چون بادی من رو به خاطر دوباره الکل تازه یه خورده هم دیر به مراسم رسیدم 

 «دزدیدن بازداشت کرده بود.

 بوسد.ام را میدهد و نوک بینیخندد و من را محکم در آغوشش فشار میلئو می

پس فکر کنم این واقعاً حقیقت داره که من چون شکمت رو باال »خندد: دوباره می

 «کنم.آوردم دارم باهات ازدواج می



اش بالفاصله قطع کنم، خندهمی شنگاهو فقط خیره خیره  دهمب نمیوقتی جوا

 زند.با چشمان درشت شده و دهان باز مانده با تعجب به من زل میشود و می

 «جدی؟»کند: نجوا می

به خاطر این برای مراسم دیر نکردم که بازداشت » گویم:پر از اضطرابی می با لبخند

آوردم. تبریک جیگرمو توی توالت باال می بودم، برای این دیر کردم که داشتم دل و

اصالً مطمئن نیستم « شته باشیم!گم آقای هادسون، قراره یه فنجون کوچولوی قهوه دامی

 این خبرها چطور واکنش نشان خواهد داد. به

فوراً روی  ها عقل داشته باشم که اضطراب نگیرم. لئوباید بیشتر از این حرف

و دست دیگرش  گذاردمییک دستش را روی پهلویم  و نشیندزانوهایش به زمین می

. نگاهش چند باری بین صورت و شکمم که هنوز دهدرا آرام روی شکمم فشار می

های چشم شودمحو می اشبعد نگاه شوکه گردد.رود و برمیتختِ تخت است، می

 شود.ش باز میوو نیشش گوش تا گ اش پر از اشکآبی

ترین دختر مدرسه رو عرضه شکم جذابست. پسر بیالعادهخارق»کند: زمزمه می

 «باال آورد.

هایم را دور کمرش کنم و دستروی پاهایش بلند میاو را  ،گیرممی بازوهایش را

 د.وشمیو به من خیره  گیردقاب می . صورتم را با دستانشاندازممی



های گوسفند بهش ا بیضهی بهم قول بده در مورد تلقیح گاه»کنم: به او التماس می

 «دی.چیزی یاد نمی

فقط اگه بهم قول بدی که هرگز »دهد: با یک نیش باز از بناگوش در رفته جواب می

 «پزی.هیچ وقت برام پای بلوبری نمی

دم. البته فقط تا وقتی که کاری نکنی قول می»گویم: زنم و به او میچشمکی می

ای مهر شوم و قولم را با بوسهاهایم بلند میروی نوک پ« اعصابم رو به هم بریزی.

 کنم.می
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