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 هم با است سال سی حدود که شوهرش به افتد می چشمش دفعه یک و چرخد می شویی ظرف سینک پاي جنت

 .کند می تماشا را او و آشپزخانه میز پشت نشسته داگ بیگ شلوارك و سفید شرت تی با. کنند می زندگی

 شمایل و شکل همین با جا  همین درست ها صبح شنبه بیشتر را استریت وال هفتۀ روزهاي مدیر این ها تازگی    

 بیرون شرتش تی یقۀ از که سینه موهاي ها، گونه روي سفیدي شورة مات، هاي چشم و آویزان هاي شانه: بیند می

 و جنت. باشد شده خرفت و پیر که کوچک هاي شیطان 1آلفاي آلفا مثل سر پشت ایستادة شاخ موهاي و زده،

 مثل(  ترساندند می را وهمدیگر کردند می تعریف آلزایمري هاي داستان هم براي اواخر این هانا داستش

 را زنش دیگر فالنی): کنند می تعریف ارواح داستان همدیگر براي و خوابند می هم خانۀ شب که هایی دختربچه

 .آید نمی یادش هایش بچه اسم دیگر یکی آن شناسد، نمی

 هاروي. باشد داشته زودرس آلزایمر به ربطی شنبه صبح  خاموش حضورهاي این که شود نمی باورش حقیقتاَ ولی    

 مرد کند، می شماري لحظه رفتن براي و است آماده و حاضر هفت به ربع یک هفته کاري روزهاي همۀ استیونس

 شلوارهاي و کت آن از یکی با ،)ساله چهار و پنجاه بگوییم خب،( دهد می نشان ساله پنجاه که اي ساله شصت

 .کند فروش پیش یا بخرد، موقع به بدهد، جوش احسن نحو به را اي معامله تواند می هم هنوز که مردي اش، برازنده

 شود، بازنشسته او وقتی ترسد می. است بیزار پیري از و است، پیري تمرین فقط این نه، گوید می خودش با جنت    

 روز به روز(  و دستش بدهد پرتقال آب لیوان یک وقتی تا کم دست کاسه، همین و باشد آش همین صبح روز هر

 کاري هر مشغول ترسد می. برشته نان فقط یا خواهد می برشتوك بپرسد) نیست هم خودش دست تر، حوصله بی

 ، صبح اول هاروي. جا آن نشسته صبحگاهی درخشان آفتاب پرتو در که ببیند را او برگرداند، که را رویش باشد،

 بساطش توي ناچیز برآمدگی) باشد داشته عالقه اگر( تواند می که طوري باز پاهاي با شلوارك، و شرت تی با هاروي

. آورد می یادش به را 2»بستنی امپراطور «و استیونس واالس همیشه که پاهایش، شست زرد هاي پینه و ببیند، را

 خدایا،. کند شماري لحظه رفتن براي و باشد آماده که آن عوض فکر، توي منگ و گیج جا، آن باشد نشسته ساکت

 خیلی جورهایی یک بیاید، سطحی و ارزش بی خیلی نظرش به زندگی شود می باعث فکر این. باشد اشتباه کاش



 سه اند، کرده مبارزه خاطرش به سال همه این که است چیزي همان این یعنی پرسد می خودش از اختیار بی. ابلهانه

 خاطرش به اند، گذاشته سر پشت را او میانسالی ناپذیر اجتناب شیطنت اند، داده شوهر و اند کرده بزرگ را دخترشان تا

 آن از بعد ها آدم اگر کند می فکر جنت. اند چسبیده آن به دستی دو) باشیم روراست بیایید(  گاهی و اند کنده جان

 اندازند؟ می زحمت به را خودشان چرا اصال... گاه توقف این به... این به رسند، می جا این به انبوه تیرة جنگل

 یکی آن به ولی انداختی، دور راه طول در را ها دروغ بیشتر. دانستی نمی چون. است آسان سؤال این جواب ولی    

 اند کوچک هنوز آلبوم این توي. اي داشته نگه را دخترها عکس آلبوم. چسبیدي محکم است مهم زندگی گفت می که

 کاغذ جنس از جادویی چوب و است سرش سیلندر کاله بزرگتان، دختر تریشا،: دارند جالبی بالقوة امکانات هنوز و

 خشک باغچه هاي فواره وسط پرشی میانۀ در جنا دهد؛ می تکان اسپانیل، کوکر سگ تیم، سر باالي را آلومینیوم

 از که استفانی، شود؛ نمی دیده نشانی مسن مردهاي و اعتباري، هاي کارت مخدر، مواد به اش عالقه از هنوز و شده، 

 بیشتر در. شد شکستش موجب Cantaloupe کلمۀ که کردن هجی اي منطقه مسابقات در است، تر کوچک همه

 لب، بر لبخند همیشه دارند، حضور کرده ازدواج او با که مردي و جنت) زمینه پس در معموالَ( جایی ها، عکس این

 .باشد  قانون خالف دیگري کار هر انگار

 و اند شده بزرگ دخترها دیدي و کردي نگاه عقب به و برگرداندي را سرت و کردي اشتباه روز یک وقت آن    

 شده خیره و نشسته گچ، مثل سفید پاهاي باز، پاهاي با اي، کرده مبارزه همه این او با زندگی ادامۀ براي که مردي

 که طور آن ولی بدهد، نشان ساله چهار و پنجاه اش برازنده شلوارهاي و کت با شاید که داند می خدا و آفتاب، پرتو به

 خانوادة اراذل که است هایی آدم شبیه. پنج و هفتاد بلکه است، سالش هفتاد انگار نشسته آشپزخانه میز پشت جا آن

 .مرده دل اند گذاشته را اسمشان سوپرانو

 .بار سه دوبار، بار، یک کند، می عطسه آهسته و ظرفشویی سینک طرف چرخد می جنت    

 تعریفی بگوید جواب در باید. حساسیتش است، جنت هاي سینوس منظورش »چطوره؟ صبح امروز« : پرسد می او    

 و بخوابد او پیش نیست مجبور دیگر. دارد هم اي فایده بد، چیزهاي از خیلی مثل اش، تابستانی حساسیت ولی ندارد،

 در گاه گه که را اي خفه باد صداي نیست مجبور دیگر برود، کلنجار او با مالفه و پتو از خودش سهم سر شب نصفه

 زیاد هم سرش از که خوابد، می ساعت هفت حتی شش، تابستان هاي شب بیشتر. بشنود کند می ول عمیق خواب

 چهار به و شود می کم خوابش برگردد، خودشان خواب اتاق به مهمان اتاق از هاروي و برسد پاییز وقتی. است

 .است پریشان و آشفته هم بیشترش و رسد، می ساعت



 رویش به گرچه شود، می خوشحال جنت و. گردد برنمی خودشان خواب اتاق به دیگر او سال یک که داند می    

 این کند؛ دار جریحه را او احساسات خواهد نمی دلش هنوز و ، شود می دار جریحه احساساتش که داند می -آورد نمی

 .جنت ناحیۀ از کم دست شود، می عشق ها آن رابطۀ در حاال که است چیزي

 بد« :گوید می.  چرخاند می دست آن توي. ظرفشویی توي آب قابلمۀ طرف کند می دراز را دستش و کشد می آه    

 ».نیست

 جور هیچ شگفتی، جور هیچ دیگر زندگی این در که) نیست هم اولش بار( کند می فکر دارد وقتی درست بعد، و    

  خوب« :گوید می است خودمانی غریبی طرز به که لحنی با او ندارد، وجود اي نشده کشف و عمیق زناشویی پیوند

 ».پریدم خواب از و زدم فریاد خواب توي راستش،. دیدم بدي خواب. جکس بودي، نخوابیده من پیش شد

 خودمانی اسم این از دلش ته نزده؟ صدایش جکس جن، یا جنت جاي به که شود می وقت چند. است خورده یکه   

 اسمش تیمی،( پسرك آن بود، که بچه. افتد می لسی سریال مامانی تیش تی زن هنرپیشۀ آن یاد. است بیزار جن

 و پدر جور چه اصالَ. کرد می گیر سنگ تخته زیر یا زد می نیشش مار یا چاه توي افتاد می داشت یا همیشه) بود تیمی

 کوفتی؟ گلۀ سگ یک دست دهند می را بچه زندگی مادري

 دیگر حاال کند، می فراموش مانده تویش هنوز که را مرغ تخم آخرین آن و قابلمه و او، طرف چرخد می دوباره    

 به کی هاروي بیاورد یاد به کند می سعی هاروي؟ دیده؟ بدي خواب او. است ولرم و افتاده جوش از کامالَ آبش

  یادش شان عاشقی و عشق روزهاي از محوي خاطرة فقط. آورد نمی خاطر به چیزي و کرده، اشاره دیده که خوابی

 به حرف این که است جوان قدر آن جنت و ، »بینم می رو تو خواب« :گوید می چیزي همچو یک  هاروي که آید می

 .آبکی و سطحی تا است نشین دل بیشتر نظرش

 »کردي؟ چکار«     

 نشنیدي؟ رو صدام. پریدم خواب از و زدم فریاد« :گوید می او    

 جور یک این شاید. گذارد می سرش سربه دارد شاید که است فکر این توي. کند می نگاهش  طور همان» .نه«    

 کردن تعریف در او براي خوشمزگی. نیست شوخی اهل هاروي ولی. است گاهی صبح غریب و عجیب شوخی

 .است شنیده بار صد کم دست را ها آن همۀ. شود می خالصه شام، میز سر خدمتش، دوران از بامزه هاي داستان

 تونستم نمی... دونم می چه... که این مثل. نبود مفهوم هام حرف ولی گفتم، می چیزهایی یک و زدم می فریاد«    

 مکث» .نبود خودم صداي شبیه اصالَ. بود تر ضعیف هم صدام. بودم کرده سکته انگار. ببندم درست رو دهنم

 یک شدم مجبور و لرزید، می پام تا سر ولی. شدم ساکت و آوردم فشار خودم به و شنیدم، رو خودم صداي« .کند می



 یک حال، هر به -دارم ادرار همیشه انگار روزها این. نتونستم ولی کنم، ادرار کردم سعی. کنم روشن رو چراغ مدت

 و جا، آن نشسته طور همان. کند می مکث» .آمد نمی ادرارم صبح امروز دقیقۀ پنج و چهل و دو ساعت ولی -کمی

 .دهند می تشکیل نوري هالۀ او دور انگار. بیند می آفتاب پرتو در را غبار و گرد رقصان ذرات جنت

 تا که وقت آن از سال، پنج عرض در شاید بار، اولین براي. است عجیب هم این »دیدي؟ خوابی چه« :پرسد می    

 ،)فروختند هم عاقبت و( نفروشند یا بفروشند را موتورال سهام که زدند حرف مورد این در و ماندند بیدار شب نصفه

 .است جالب برایش بگوید خواهد می هاروي که چیزي

 چرخد، می. کشد می خجالت انگار همیشه، برخالف و،» .نه یا کنم تعریفش برات دونم نمی« :گوید می او    

 .اندازد می دست آن به دست این از را آن و ، دارد برمی را ساب فلفل

 باره یک: دو شمارة شگفتی هم این» .شه نمی تعبیر کنی، تعریف رو خوابت اگه گن می« :گوید می او به جنت    

 یک تستر باالي دیوار روي اش سایه حتی. نبوده ها سال که طوري شود، می رنگ پر جا آن در هاروي حضور

 باید چرا ولی است، مهم انگار که است طوري این اش قیافه گوید می خودش با جنت. شود می تر تیره جورهایی

 و قرص بیاید نظر به باید است، سطحی و ارزش بی زندگی کردم می فکر داشتم که وقتی درست چرا باشد؟ طور این

 ما ، ژوئن ماه در. هستیم کانتیکات در ما. ژوئن اواخر ر د است تابستان روز یک صبح االن است؟ عمیق و محکم

 سرزمین مثل شود، می قسمت سه که آورد، می را روزنامه رود می ما از یکی زودي به. هستیم کانتیکات در همیشه

 .گل

 نامرتب دارد کند، قیچی را ابروهایش دوباره باید( رفته باال ابروهایش فکر، توي رود می هاروي »واقعاَ؟«     

 او به خواهد می دلش. اندازد می دست آن به دست این از را ساب فلفل و) نیست حواسش وقت هیچ خودش و شود، می

 قلب ضربان مثل دیوار، روي اش سایه عجیب سیاهی مثل( کند می اش عصبی کار این که نکند، را کار این که بگوید

 سرش در شنبه صبح این در چه آن از را او حواس خواهد نمی ولی ،) شده تند دلیلی هیچ بی ناگهان که خودش

 معلوم ولی باشد درستی کار باید که میز، روي گذارد می را ساب فلفل باالخره هاروي وقت آن. کند پرت گذرد می

 مهرة یک سایۀ مثل افتد، می سر آن تا میز سر این از که دارد را خودش سایۀ هم ساب فلفل چون نیست، چرا نیست

 وحشت به را او باید موضوع این چرا داند نمی اصالَ و دارند، سایه هم میز روي هاي نان خرده حتی شطرنج، عظیم

 احساس ناگهان و ،»اند دیوانه همه جا این« :گوید می آلیس به که افتد می 4چشایري گربۀ یاد. اندازد می ولی بیندازد،

 مثل و زده می فریاد پریده آن از وقتی که خوابی همان بشنود، را هاروي لعنتی خواب خواهد نمی دلش که کند می

 ایرادي هیچ سطحی. باشد سطحی فقط زندگی خواهد می دلش ناگهان. گفته می چیزهایی یک کرده سکته هاي آدم

 .کنی نگاه ها فیلم هنرپیشۀ هاي زن به است کافی داري، شک اگر است، خوب هم خیلی ندارد،



 تواند می هرچند گرفته، گُر انگار است؛ کالفه بله،. شود آشکار پیشاپیش نباید چیز  هیچ کند می فکر است، کالفه    

 صبح االن. شود آشکار پیشاپیش نباید چیز هیچ. شده تمام پیش سال سه دو ها مصیبت آن همۀ که بخورد قسم

 .شود آشکار پیشاپیش نباید چیز هیچ و است شنبه

 خوابت اگر گویند می درواقع که فهمیده، برعکس را قضیه هم خودش بگوید هاروي به که کند می باز را دهانش    

 این کند می فکر جنت و ، زدن حرف به کرده شروع دیگر او است، دیر خیلی ولی شود، می تعبیر ، کنی تعریف را

 آجر مثل است، عمیق 5تال جترو آوازهاي عین درواقع زندگی. زندگی کردن تلقی سطحی براي است خودش جزاي

 است؟  دیگري طور کرده فکر چرا اصالَ. است محکم و قرص

 تو فقط االن، مثل درست بود، شنبه صبح. آشپزخانه توي پایین ام آمده من و صبحه دیدم خواب« :گوید می او    

 ».بودي نشده بیدار هنوز

 ».شم می بیدار تو از قبل همیشه ها صبح شنبه من« :گوید می جنت    

 دیگر روزها آن ولی کرد، می بازي تنیس وقتی یک» .بود خواب این ولی دونم، می« :گوید می حوصله با او    

 تمام جوري این کارت پیرمرد، کنی، می سکته تو کند، می فکر است بعید خیلی او از که قساوتی با جنت. گذشته

 از یکی اگر ولی ، کند چاپ برایت اي سوگنامه تایمز روزنامۀ در که بیفتد دلش به نفر یک شاید و شود، می

 هم همین باشد، مرده روز همان چهل دهۀ مشهور وبیش کم بالرین یک یا پسند عامه هاي فیلم زن هاي هنرپیشه

 .شود نمی نصیبت

 می بلند را دستش یک» .آشپزخانه توي بود افتاده آفتاب که اینه منظورم. بود جوري همین ولی« :گوید می او    

 را کار این که بکشد فریاد سرش خواهد می دلش جنت و آورد درمی حرکت به را سرش دور غبار و گرد ذرات و کند

 .نزند هم به را کائنات نظم جوري این که نکند،

» .بودم ندیده محکم و قرص طور اون و روشن طور اون رو ام سایه موقع، اون تا. زمین روي بود افتاده ام سایه«    

 صفت سایه براي "روشن "« .است خورده ترك بدجوري هایش لب که بیند می جنت و زند، می لبخند کند، می مکث

 ».طور همین هم "محکم و قرص " »نه؟ مگه مضحکیه،

 »... هاروي«    

 یک -و شده، قُر ها فریدمن ولووي طرف یک دیدم کردم، نگاه رو بیرون و پنجره طرف رفتم« :گوید می او    

 گشته برمی که وقتیه مال هم فرورفتگی اون و کرده مست و بیرون رفته هم باز فرانک که فهمیدم -جورهایی

 ».خانه



 دیده خودش را فریدمن فرانک ولووي پهلوي فرورفتگی. کند غش که است االن کند می احساس ناگهان جنت    

 کافۀ به  رفته فرانک که بود، کرده را فکر همین و ،) بود نیامده( نه یا آمده روزنامه ببیند در دم بود رفته وقتی بود،

 آمده؟ سرش بالیی چه طرف ببین: بود این دقیقاَ فکرش. مالیده چیزي به پارکینگ توي و گورد

 بعید هیچ. گذارد می سرش سربه دارد عجیبی دلیل به و دیده، را این هم هاروي که گذشت می ذهنش از فکر این    

. نیست آدمی جور این هاروي فقط. است خیابان به مشرف خوابد، می جا آن تابستان هاي شب که مهمان اتاق نیست؛

 .نیست »گذاشتن سر سربه«  اهل استیونس هاروي

 واقعاَ. زند می تندتر همیشه از قلبش و کند، می حس را رطوبتش نشسته، عرق گردنش و پیشانی و ها گونه روي    

 است، ساکت دنیا تمام که حاال بیفتد؟ اتفاق حاال باید چرا چیزي چنین و شود، می آشکار دارد چیزي کند می احساس

 دعا دارد درواقع هم شاید... متأسفم ، خواستم چیزي چنین من اگر کند، می فکر است؟ آرام آینده انداز چشم و

 .بگیر پسش کنم می خواهش بگیر، پسش. کند می

 روش که دیدم پز آب مرغ تخم بشقاب یک و کردم نگاه رو داخلش و یخچال سراغ رفتم« :گوید می دارد هاروي    

 »!خواست می ناهار دلم صبح هفت ساعت -شدم خوشحال. بود شده کشیده محافظ روکش

 پزي آب مرغ تخم دانه یک آن به. کند می نگاه ظرفشویی سینک توي قابلمۀ به - جکس یعنی -جنت. خندد می    

 کنار اي کاسه توي. درآمده هایشان زرده و اند، شده نصف مرتب خیلی و کنده، پوست را شان بقیه. مانده تویش که

 .کاهو ساالد با بود پز آب هاي مرغ تخم همین ناهارش برنامۀ. است کاسه کنار مایونز شیشۀ. هستند جاظرفی

 صداي زحمت به هم خودش که زند می حرف آهسته قدر آن ولی ،»بشنوم رو اش بقیه خواهم نمی« :گوید می    

. رسد نمی هم آشپزخانه طرف آن تا صدایش حاال و بود اي غیرحرفه تئاتر باشگاه عضو وقتی یک. شنود می را خودش

 پاهایش هاي ماهیچه کند، بازي تنیس خواست می هم هاروي اگر است، ضعیف خیلی اش سینه هاي ماهیچه

 .بود طور همین

 جنت بکنم رو کار این اگه نه، گفتم خودم با بعد و خورم، می رو شون دونه یک فقط کردم فکر« :گوید می هاروي    

 اینجا از ترسناکش قسمت. کنه بیدار رو تو خواستم نمی چون تلفن طرف پریدم. زد زنگ تلفن بعد. کنه می دعوام

 » بشنوي؟ رو ترسناکش قسمت خواهی می. شه می شروع

 عین در ولی،. بشنوم را ترسناکش قسمت خواهم نمی نه، کند می فکر ظرفشویی سینک کنار جایش سر جنت    

 و اند، دیوانه همه اینجا بشنوند، را ترسناك قسمت خواهند می همه بشنود، را ترسناك قسمت خواهد می دلش حال،

 را ها کابوس است بهتر که بود این اش معنی. دشو نمی تعبیر کنی، تعریف را خوابت اگر بود گفته واقعاَ هم مادرش

 تا سه جنت و هاروي. کنید پنهانشان بالش زیر دندان مثل دارید، نگه دلتان توي را خوب هاي خواب و کنید تعریف



 دوقلوهاي از یکی اسم هم باز، جنس هم و مطلقه جنا، کند، می زندگی خیابان همین پایین شان یکی. دارند دختر

 که دختر، تا سه. کنند صدایش جن مردم دارد اصرار روزها این است؛ دلخور موضوع این از جنا که هم چقدر و بوش،

 قول که ها ماشین توي هاي غریبه دربارة نگرانی عالمه یک است، بالش عالمه یک زیر دندان عالمه یک اش معنی

 کردن تعریف که باشد گفته استر مادرش کاش. دوراندیشی و احتیاط عالمه یک و دهند، می نبات آب و گردش

 .آشام خون قلب در است تیري فروکردن مثل بد خواب

 کشف را  پسرها که آن از قبل که است بزرگشان دختر تریشا» .بود تریشا برداشتم، رو گوشی« :گوید می هاروي     

. تریشاست فهمیدم ول ،"بابا "گفت فقط. نگفت بیشتر کلمه یک اولش«  6. پرستید می را بلکستون و هودینی کند،

 »فهمه؟ می رو چیزها این همیشه چطور آدم که دونی می

 اولین همان از است، خودش بچۀ فهمد می همیشه چطور. فهمد می را چیزها این همیشه چطور آدم داند می. بله    

 .بشوند دیگري آدم و بشوند بزرگ وقتی تا کم دست کلمه،

 اولش ".رختخوابه توي هنوز مامانت عزیزم؟ کنی، می تلفن زودي این به صبح شده چی. تریش سالم، ":گفتم«     

. زد می حرف جویده جویده. شنیدم رو هق هق و پچ پچ صداهاي اون بعد و شده، قطع تلفن کردم فکر. نیامد جوابی

 اون. آمد نمی باال نفسش یا نداشت قدرت چون آمد نمی بیرون دهنش از صدا ولی بزنه، حرف کرد می سعی انگار

 ». داشت برم ترس کم کم که بود موقع

 اي، غیرحرفه تئاتر باشگاه جکس ،7الرنس سارا جکس همان -جنت چون نه؟ مگر کند، می جان دارد دیگر    

 دوست را تکیال سرخوشی و کشید می ژیتان سیگار که جکس همان فرانسوي، بوسۀ یک درجه متخصص جکس

 ولووي بدنۀ فرورفتگی دربارة چیزي هاروي که آن از قبل حتی ترسیده، که است مدتی دیگر حاال جنت -داشت

 افتد می هانا دوستش با اش تلفنی صحبت یاد کند، می فکر موضوع این به وقتی و. بود ترسیده بگوید فریدمن فرانک

 توي هانا. شد ختم آلزایمري ترسناك هاي داستان به آخر دست که صحبتی همان گذرد، نمی آن از هم هفته یک که

 آن به پورت، وست در زمینشان جریب یک به نگاهش نشیمن، اتاق پنجرة پشت صندلی روي مچاله جنت شهر،

 آلزایمر به صحبت که آن از قبل و آورد، می هایش چشم به اشک و اندازد می عطسه به را او که زیبا گیاه و گل همه

 کدامشان بود؟ گفته را جمله آن کدامشان و بودند، زده حرف فرانک دربارة بعد و فریدمن لوسی دربارة اول بکشد،

 »میاره؟ رو نفر یک دخل زنه می باالخره کنه، رانندگی الیعقل مست طور همین فرانک اگه «بود گفته

 جا... داره... داره فهمیدم خواب توي ولی ، "لیس " یا "لیز " به شبیه گفت چیزي یک تریش وقت اون«     

 ازش. "پلیس "بگه خواهد می درواقع و میندازه، جا رو اولش هجاي فهمیدم نه؟ همینه، درستش کلمۀ...  میندازه؟

 صندلی» .جا اون درست. نشستم گرفتم و بگه، چی پلیس دربارة خواهد می و داره، پلیس به ربطی چه قضیه پرسیدم



 دیگه، جویدة جویده کلمۀ چند بعد شد، سکوت هم باز« .تلفن کنج گویند می آن به که اي گوشه در دهد، می نشان را

 همیشه، مثل نمایش، استاد ، گفتم دلم توي. کرد می ام دیوونه داشت دیگه. ها پچ پچ و جویده جویده هاي کلمه همون

 "بگه خواست می فهمیدم که طور همون -فهمیدم و. "شماره "گفت زنگ، صداي مثل واضح خیلی بعد، ولی

 ».نداشتند رو ما شمارة چون کرده تلفن بهش پلیس بگه خواهد می فهمیدم -"پلیس

 دربیاورند، تلفن راهنماي از را شان شماره بودند گرفته تصمیم پیش سال دو. دهد می تکان سر زده، بهت جنت،    

 هیچ هاروي که این نه. شام موقع هم معموالَ. زدند می زنگ هاروي به انرون کاري کثافت دربارة خبرنگارها که بس

 همین. بودند او تخصص در نوعی به نفتی بزرگ هاي شرکت جور این که بود این دلیلش باشد؛ داشته انرون به ربطی

 بزرگ رئیس کلینتون که موقع آن بود، کرده شرکت جمهوري ریاست هاي کمیسیون از یکی در هم پیش سال چند

 دوست دیگر را هاروي چیزهاي خیلی که این با و. بود تر امن و بهتر کمی) جنت مقدار بی نظر در کم دست( دنیا و بود

 هم روي بر انرون هاي کثافت آن همۀ از بیشتر کوچکش انگشت در که بود مطمئن کامالَ بابت این از نداشت،

 .چیست داند می ولی برود، سر صداقت از اش حوصله ها وقت گاهی شاید. هست شرافت و صداقت

 داشته عجله اگر شاید خب، کنند؟ پیدا نشده ثبت تلفن راهنماي در که را هایی شماره توانند نمی ها پلیس مگر ولی   

 درست باشند، منطقی ها خواب ندارد لزومی عالوه، به. نتوانند بگویند، کسی به را چیزي یا بفهمند را موضوعی باشند

 .اند آگاه ناخود ضمیر شعرهاي ها خواب است؟

 به کند، می نگاه ژوئن روشن صبح به و آشپزخانه در طرف رود می بایستد، حرکت بی ندارد طاقت دیگر که حاال و    

 قطرة ها میلیون! است ساکت چقدر صبح این است جنت امریکایی رؤیاي از ها آن کوچک نسخۀ که سوئینگ دریاچۀ

 و است عرق خیس صورتش و کوبد می اش سینه در محکم قلبش حال، این با. درخشند می ها علف روي هنوز شبنم

 یادش باید. را وحشتناك خواب این کند، تعریف را خواب این نباید که کند، بس که بگوید او به خواهد می دلش

 تمام و کند می کار دهکده کلوپ ویدئو در که جن جن، یعنی -کند می زندگی خیابان همین پایین جنا که بیندازد

 و دارند، را پدرش سن که فریدمن فرانک امثال با گذراند، می خوردن  مشروب به گورد کافۀ در را هفته آخر هاي شب

 .است همین در جذابیتشان از بخشی قطعاَ

 که شنیدم بعد. بزنه حرف بلند نبود هم حاضر ، جویده جویده هاي کلمه و  پچ پچ ش همه« :گوید می دارد هاروي    

 پاي خودش چون نبود، تریشا. فهمیدم ولی چطور، دونم نمی. مرده دخترها از یکی فهمیدم و ،"شده کشته "گفت

 خواهد می دلم که کردم می فکر و جا اون بودم نشسته راستش،. بودم ترسیده خیلی. استفانی یا بوده جنا یا بود؛ تلفن

 تو! کدومشون بگو! کدومشون بگو ".زدن فریاد سرش کردم بنا. سوفی لعنتی انتخاب همون مثل باشه، کدومشون

 چیزي چنین دونستم می همیشه... گرفت رنگ کم کم واقعی دنیاي موقع اوم تازه "! کدومشون بگو تریش، خدا، رو

 »... داره وجود



 فرانک ولووي بدنۀ فرورفتگی وسط که بیند می صبحگاهی تند روشنایی در جنت و کنه، می کوتاهی خندة هاروي    

 که بیند می را فرانک. مو حتی یا باشد، خاك تواند می که است اي تیره لک آن وسط و هست، قرمزي لکۀ فریدمن

 بشود، رو ماشین راه وارد بخواهد که است آن از تر مست دارد، می نگه خیابان جدول کنار را قُر ماشین صبح دو ساعت

 خانه سمت به تلوتلوخوران و انداخته پایین را سرش که بیندش می. قضایا وباقی است تنگ دروازه -گاراژ به رسد چه

 که شنیدم می رو ضعیفی صداي ولی تختخوابم، توي دونستم می دیگه موقع اون«      .زند می نفس نفس و رود، می

 - گو ". بگه درست رو ها کلمه از کدوم هیچ تونست نمی و بود، غریبه یک صداي شبیه نبود، من صداي شبیه اصال

 »! ئیش -مشون - گو ".چیزي همچو یک ".مشون -گو. مشون

 .تریش کدامشان بگو. کدامشان بگو    

 سفیدي شود می باعث آفتاب. رقصد می صورتش دور غبار و گرد ذرات. فکر توي رود می. شود می ساکت هاروي    

 .است لباسشویی پودر آگهی شرت تی انگار بزند؛ را چشم شرتش تی

 تمام. افتاده اتفاقی چه ببینی که اتاق توي بدوي تو بودم منتظر و تخت روي بودم کشیده دراز« :گوید می عاقبت    

 فکر ضمن در ولی بود، خواب یک فقط این گفتم می خودم به تو مثل البته. لرزیدم می و بود، شده سیخ تنم موهاي

 ».بود انگیز حیرت و هولناك چقدر. بود واقعی چقدر کردم  می

 زنش که نیست متوجه افتد، می اتفاقی چه بعد بگوید چطور که است فکر این توي کند، می مکث هم باز هاروي    

 کار به را اش مالحظه قابل ذهنی قواي تمام مغزش، تمام حاال جکس این. کند نمی گوش او هاي حرف به دیگر

 رنگ زیر از که است ولوو رنگ آستر فقط و نیست خون بیند می که چیزي که کند متقاعد را خودش تا انداخته

 .بگیرد شکل ذهنش در است مشتاق سخت ناخودآگاهش ضمیر که است اي کلمه »آستر« .آمده بیرون خراشیده

 منظورم _شاعرها البد باشه؟ داشته عمقی چه تونه می تخیل بینی می نه؟ مگه آوره، حیرت« :گوید می عاقبت    

 ».روشن و واضح جزئیات با. خواب این مثل شه، می الهام بهشون جوري این شعر -بزرگه شاعرهاي

 آن ولووي به جنت. مانده معلق دنیا بیرون، آن. است رقصان ذرات و آفتاب تصرف در آشپزخانه. شود می ساکت    

 اگر زند، می زنگ که تلفن. آجر مثل محکم و قرص دارد، ضربان هایش چشم در انگار کند، می نگاه خیابان طرف

 شنود می. گرفت می را هایش گوش بدهد، تکان را هایش دست توانست می اگر. زد می جیغ بکشد، نفس توانست می

 .سوم بار و زند، می زنگ دوباره تلفن و رود می سمت آن به و شود می بلند هاروي که

 .شود نمی تعبیر کنی، تعریف را خوابت اگر چون است، طور همین حتماَ. اند گرفته اشتباه گوید می خودش با    

  »الو؟« :گوید می هاروي    



***  

1 – Alfaalfa ، تلویزیونی مجموعه اصلی هاي شخصیت از اي پسربچه Little Rascals  )تلویزیونی مجموعه این). کوچک هاي شیطان 

 .بود محله یک در تخس بچه گروهی ماجراهاي درباره شد، می پخش 1944 تا 1922 از که امریکایی محبوب

 2 –  »Emperor of Icecream «، است شخصی روایت شعر این) .  1879 – 1955( استیونس واالس امریکایی شاعر از معروفی شعر 

 تدارك در همسایگان سایر که حالی در کنند، اماده تدفین براي را جنازه کند کمک تا رود می رفته دنیا از تازه که همسایه پیرزن خانه به که

 .هستند عزا مراسم براي -بستنی جمله از -غذا

 3 –  The Sopranos، سوپرانو مافیایی خانواده اعضاي هایش شخصیت که 2000 سالهاي در امریکایی ماجرایی تلویزیونی مجموعه 

 .هستند

 4 – Cheshire Cat، می ناپدید تدریج به و زند می لبخند که کرول لوئیس نوشته عجایب سرزمین در الیس ماجراهاي کتاب در اي گربه 

 .میماند باقی لبخندش فقط که آن تا شود

 5 – Jethro Tull، هاي دهه در ویژه به گروه این. دهد  می ادامه خود کار به هم هنوز و شد تشکیل 1968 در که آمریکایی موسیقی گروه 

 هفتاد دهه اوایل در گروه این معروف هاي آلبوم از) آجر مثل محکم و قرص( » Thick as a Brick« .بود موفق بسیار نود و هشتاد ، هفتاد

 .است

 6 – Harry Houdini ( 1926 – 1874  (و Harry Blackstone( 1965 – 1885 . (مشهور هاي تردست و بازان شعبده از دو هر 

 .امریکا

 7 – Sarah Lawrence ، نیویورك شمال در کوچکی هنر کالج. 
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