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  خداحافظ خاطرات

  نوشته: جون ديديون

  ترجمه: آزاده هاشميان

شود) آيد (با چنان شفافيتي كه مو بر گردنم صاف ميتر. حاال يادم ميتر است و درك پايانشان سختديدن شروع چيزها آسان
ها هامتوانم از البالي ابنميخاصي بگذارم،  شدنش انگشت بر لحظهتوانم براي تمامكه نيويورك كِي براي من شروع شد، اما نمي

 بين سابق نبود.هاي دوباره و عهدهاي شكسته روي صفحه به جايي دقيق برسم كه قهرمان داستان ديگر آن آدم خوشو شروع
فرودگاه موقت و قديمي ترمينال در  ٧سيدي هواپيماي مدلاز تابستان بود و  يويورك را ديدم، بيست ساله بودم.اولين بار كه ن

 رمينالتنشده، حتي در اين هيچيهنوز بود و  برازندهپياده شدم. پيراهن نويي به تن داشتم كه در ساكرامنتو خيلي  ١وايلدآيدل
ه هايي كه هميشداد و شايد براساس فيلم. هواي گرم بوي شبنم ميرسيدنظر ميبه برازندهكمتر  ،وايلدموقت و قديمي آيدل

هايي كه ازش خوانده بودم، اين حس را داشتم كه اش شنيده بودم و داستانهايي كه دربارهدرباره نيويورك ديده بودم و آهنگ
 باكسهاي جوكوي همه دستگاهزماني ديرتر، آهنگي رچيز مثل قبل نخواهد بود. در واقع هم ديگر چيزي مثل قبل نشد. هيچ

و اگر ديروقتِ شب بود، من هم از خودم » ماي كه من بودآن دختر مدرسه كجاست« خواندشرق نيويورك بود كه ميمحله شمال
از  پرسند و صرفنظردانم كه تقريبا همه، دير يا زود، چيزهايي شبيه به اين را از خودشان ميپرسيدم. حاال ديگر ميهمين را مي

سالگي اين است كه هرچقدر هم دليل مخالف  ٢٣يا حتي  ٢٢يا  ٢١هاي بيست سالگي يا كنند يكي از موهبتاري كه ميك
  برايت بياورند، باور داري هرگز چيزي شبيه به اين پيش از اين براي كس ديگري اتفاق نيفتاده است.

 مكن بودم يگري بود يا من آدم متفاوتي بودمد يا زمان داگر شرايط متفاوت بوشهر ديگري باشد،  صحبت از توانستالبته كه مي
كنم چون دارم درباره خودم صحبت فرانسيسكو باشد، اما من از نيويورك صحبت ميپاريس يا شيكاگو يا حتي سانصحبت از 

و  هاي محله كويينزچيزي جز زباله كردم تا آسمان شهر را تماشا كنم،باز اولين شبي كه پنجره اتوبوس را رو به شهر  كنم.مي
حتي ( آساي تابستاني نصيبم نشدو بعد هم باران سيل» براي ورود به تونل شهري از اين خط حركت كنيد«تابلوهاي بزرگ 

ا ب سه روز بعد را در اتاق هتلي .جالب و عجيب بود)آمدم و باران تابستاني نديده بودم، براي من كه از غرب آمريكا مي همان هم
سرماي سختي كه خورده بودم بهتر شود. به فكرم نرسيد به تبم و درجه و پيچيده در پتو گذراندم تا  ١٦ شده رويكولر تنظيم

ن و بخواهم كولر را خاموش كنند، ايپذيرش زنگ بزنم كه به ذهنم رسيد به شناختم و با ايندكتري زنگ بزنم، چون دكتري نمي
قدر خام بوده است؟ من اينجا آيا كسي هرگز اين -آمد چقدر بايد انعام بدهمبه كسي كه مي دانستمكار را نكردم، چون نمي

دانستم در توانستم بكنم، تلفن راه دور با پسري بود كه ميهستم تا به شما بگويم يك نفر بود. تنها كاري كه در آن سه روز مي
. بعدا مكردنگاه ميمانم و پل بروكلين را از پنجره اتاقم نيويورك ميبهار با او ازدواج نخواهم كرد. به او گفتم فقط شش ماه در 

  معلوم شد كه آن پل، پل تريبورو بود و من هم هشت سال ماندم.

 روزهايي بود كه از پسشادتر از  هاي نيويورك را بلد نبودم،آيد كه آن روزهايي كه هنوز اسم پلنظرم ميمدت بهدر نگاه طوالني
 نبودجوان اين است كهخواهم به شما بگويم چه ميبخشي از آنرويم خودتان بفهميد. طور كه پيش ميها آمد، يا شايد همانآن

ال آن هشت س. شوددر يك فيلم، شش ماه به هشت سال تبديل مي ايسادگي تغيير صحنهچه حسي دارد، چطور به درنيويورك
هاي هاي سينمايي قديمي كه در آن فوارههاي احساسي و آن حقهآيد، سكانسي طوالني از تنشنظرم ميبهطور االن همين

ياباني در خ دارترسنشوم و كلي انگار در بيست سالگي وارد دري گردان ميشوند، هاي برف تبديل ميساختمان سيگرام به دانه
آن شايد براي خودم توضيح بدهم كه چرا ديگر  ضمنو در خواهم برايتان ميآيم. البته بيش از آن ف بيرون ميديگر از آن طر
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هاي خيلي ثروتمند يا خيلي فقير است. كمتر كسي گفته است گويند نيويورك شهرِ آدممي كنم. معموالًدر نيويورك زندگي نمي

  لي جوان است.هاي خيآييم، شهِر آدمدسته از ما كه از جايي ديگر مي كم براي آنكه نيويورك، دست

ا من كرد، پيشنهاد كردم بآيد يك بار در شبي سرزنده و سرد در نيويورك به دوستي كه از حوصله سر رفتن گاليه مييادم مي
قدر خنديد كه بيند. آنمي» هاي جديديآدم«ها به او وعده دادم كه ساله ٢٣انديشي سرخوشانه اي بيايد و با چارهبه مهماني

د. هاي جديآدم«شد و من پنجره تاكسي را باز كردم و زدم پشتش. وقتي باالخره توانست حرف بزند گفت مي واقعًا داشت خفه
 ١٥ببيند، » هاي جديدآدم«بردش كه اي ميگويا آخرين باري كه كسي به او قول داده بوده به مهماني» به من نگو آدم جديد.

ن م جز دوتايشان پولي بدهكار بوده است.خوابيده بوده و به همه مردها به هااز زنا آن موقع با پنج تا او ت واند نفر در اتاق بوده
هاي زرد و ديدم چراغهم با او خنديدم، اما اولين برف زمستان تازه شروع به بارش كرده بود و در خيابان پارك تا جايي كه مي

  ها مانده بود تا نكته واقعي داستان او را بفهمم.مدتدرخشيد و من پيراهني جديد به تن داشتم و هاي كريسمس ميسفيد درخت

برم، واقعا عاشق كار نميرا به معناي عام و رايجش به» عشق«ها مانده بود، چون، خيلي ساده، من عاشق نيويورك بودم. مدت
 خواهين كند و ديگر دقيقا با همان كيفيت عاشق كسيمي شوي كه لمستميطور كه عاشق اولين نفري اين شهر بودم، همان

ها و همه آن خيابان شدموميش غروب رد ميودوم در گرگاز عرض خيابان شصتكه اولين يا دومين بهار در آن آيد يادم ميشد. 
لويي خريدم هتون ايستادم و رسيدند. با كسي قرار داشتم و ديرم شده بود، اما در خيابان لكزينگنظر ميتا مدتي شبيه به هم به

دم كر. طعم هلو را حس ميامام و به سرابم رسيدهبيرون آمده آمريكا دانستم كه از غرباي به خوردنش ايستادم و ميو در گوشه
نستم داتوانستم بوي ياس بنفش و زباله و عطري گران را حس كنم و ميخورد و ميو باد ماليمي از كانال هواي مترو به پاهايم مي

كني مي اي فكرساله ٢٣يا  ٢٢اما وقتي  -جا نبودمجا نبودم، اهل اينچون من متعلق به اين -اش را بپردازمبايد هزينهدير يا زود 
رسي و از پس اين هزينه برخواهي آمد. آن موقع هنوز به احتماالت معتقد بودم، هنوز درتمندي در احساساتت ميبعداً به تعادل ق

 ٧٠يا  ٦٥موقع آن  العاده بيفتد.خارق در نيويورك اتفاقيداشتم كه هر دقيقه، هر روز، هر ماه ممكن است  اين حس خاص را
گفت طعنه در صدايش مي ي ازترين نشانكردم بدون كوچككار مياي كه برايش (اديتور مجلهدرآمد داشتم،  هفتهدالر در 

از بخش خوراكي فروشگاه بلومينگديل نسيه خريد  هاكه بعضي شب بود قدر كمآن») خودت را به دستان هتي كارنگي بسپار«
چون اگر  گفتم پول الزم دارم،هرگز به پدرم نميماند. نوشتم، ناگفته ميمي كاليفرنياهايي كه به ، واقعيتي كه در نامهكردممي
داندن زندگي برايم يك بازي بود، با آيم يا نه. آن موقع گرفهميدم خودم از پسش برميوقت نميهيچ فرستاد وگفتم ميمي

در خيابان هفتادوچندم تاريك ونيم ساعت ششهاي خاصي در زمستان (كه هوا از جز شبو به وسخت.قوانيني دلخواه اما سفت
اي هاي قهوههاي روشن ميان سنگرفتم و به پنجرهآمد و داشتم سريع به سمت اتوبوس ميبود و سوزي از روي رودخانه مي

و در  دانكردهكردم در طبقه بااليش شمع روشن كنند و تصور ميهاي تميز كار ميديدم آشپزها در آشپزخانهكردم و ميه مينگا
 هروقتكردم چنيني، هرگز احساس فقير بودن نكردم؛ حس ميهايي اينجز در شبكنند)، بهها را حمام ميطبقه باالترش بچه

ه هند بستوني براي نوجوانان بنويسم يا طال » دبي لين«توانستم با اسم مي بياورم. درجوري  توانم يكپول الزم داشته باشم، مي
  كدامش هم اهميتي نداشت.دالري بشوم و هيچ ١٠٠ هايتلفني قاچاق كنم يا از آن دختر

ت برانگيز وجود داشبازگشت نبود؛ همه چيز در دسترس بود. در هر گوشه و كناري چيزي جالب و كنجكاويچيز قطعي و بيهيچ
كه هرگز پيش از آن نديده بودم يا انجام نداده بودم يا خبر نداشتم. ممكن بود بروم مهماني و كسي را ببينم كه اسم خودش را 

كرد يا با تينا اوآسيس بلندفورد را اداره مي» جذابيت احساسات«اي به نام و موسسه» جذابيت احساسات«گذاشته بود آقاي 
ازش اي دلببود (در تراس اجاره ،»هاتهِ كلوب«به قول خودش  ،موروكوكه پاي ثابت كلوب المالقات كنم يا آدم شوخي از فلوريدا 

 بار هارلم يا فروشندهبازار تره يا بيوه پادشاه كرفسِ ») عزيزمجا خيلي آشنا دارم من آن«در حال خوردن ساالد كلم به من گفت 
هايي به تِر ميسوري يا كسي كه در ميدلند تگزاس ثروتي به هم زده بود و بعد هم كلش را به باد داده بود. قولپيانوي اهل بون
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ا صبح بيدار بمانم و مدام اشتباه كنم توانستم شب تدادم و تا آخر دنيا وقت داشتم كه بهشان عمل كنم. ميمي خودم و ديگران

  كدامش هم اهميتي نداشت.و هيچ

د كنم. در تصور خودم هميشه قرار بورسيد كه دارم زندگي ميكردم: اصالً به ذهنم نميرا كشف ميبينيد كه داشتم نيويورك مي
ها ماه مه. به همين دليل هم در مصاحبت با جنوبي س يا عيد پاك يا اولين روز گرمجا بمانم، تا كريسمفقط چند ماه ديگر آن

وحالي مشابه من داشتند، در مرخصي نامحدودي از هرجايي كه به آن تعلق داشتند، ها هم در نيويورك حس. آنتر بودمراحت
يچموند ممفيس يا ر هاي موقتي كه هميشه برنامه زماني پروازهاي نيواورلئان ياهيچ رغبتي به نگراني درباره آينده، تبعيدي بي

در تقويمي كمي متفاوت دانستند. كسي كه هميشه برنامه پروازها را در كشوي ميزش دارد، و در مورد خودم كاليفرنيا را مي
رفتند سفر رفتند اسكي يا ميبردند، ميهايشان را راحت پيش ميشد. بقيه برنامهمثالً كريسمس زمان سختي مي كند.زندگي مي

گذراندند؛ آن دسته از ما كه در باورشان در جايي ديگر زندگي كريسمس را در خانه مادرشان در كانتيكات مي خارجي يا روز
وهوا كنسل خاطر بدي آبگذشت و معطل پروازهايي بودند كه بهكردند، وقتشان به رزرو كردن و كنسل كردن پروازها ميمي

شدند بمانند، دلشان را به پرتقال مان كه مجبور ميهاييباشند و آن ١٩٤٠شده بود، انگار منتظر آخرين پرواز ليسبون در سال 
 دارانِمستعمرهكرد، كردند كه كنار هم جمعشان ميپر دودي كه يادآور كودكي بود خوش ميو يادگارهاي خانه و صدف شكم

  كشوري دور.

ب باشد كه بفهمد نيويورك، خوِد مفهوم دقيقا هم همين بوديم. شك دارم براي كسي كه در شرق آمريكا بزرگ شده، جال
يت استراي كه هميشه عمويي در والخصوصا بچهايي دارد. براي يك بچه اهل شرق، ها چه معنها و غربينيويورك، براي ما جنوبي

تيمور لدر فروشگاه ِبست كفش امتحان كرده و زير ساعت بافروشي شوارتز گذرانده و بازيدر اسبابداشته و صدها يكشنبه را 
 ماها كه از جاهاييبراي نيويورك فقط يك شهر است، البته كه شهري خاص، اما  ،لستر لنين رقصيدهآهنگ منتظر مانده و با 

ها بود و آمديم كه اسم لستر لنين به گوش كسي نخورده بود و ايستگاه گراند سنترال فقط اسم يك برنامه راديويي شنبهمي
و » ن ُمدآخري«و » پول«به معناي ترتيب بهخيابان مديسن نه اسم مكان، بلكه مفاهيمي انتزاعي (استريت و خيابان پنجم و وال

 ينهايت رمانتيك بود، النه مرموز عشق و پول و قدرت، رويايبينيويورك فقط يك شهر نبود. بلكه مفهومي  بود، »)هادستفروش«
  كند.ينم» زندگي«كني، فروكاستن معجزه به اجبار بود؛ آدم در بهشت مي »زندگي«جا كه فكر كني داري آنميرا. ايندرخشان و 

ي بلكه شهري براي زندگ ،در واقع برايم به نهايت سخت بود كه زنان جواني را درك كنم كه نيويورك برايشان نه جايي آرماني
اي معقول متعهد ن را به آيندهكردند و خودشاهاي آپارتمانشان را عوض ميخريدند و كابينتمي رستوبود، دخترهايي كه ت

هاي ديگران زندگي كرده بودم؛ بعد از آن حدود يك سالي در آپارتمانوقت لوازم خانه نخريدم. كردند. من در نيويورك هيچمي
 .مدتي در خيابان نود و چندم در آپارتماني زندگي كردم كه كل وسايلش از انبار خانه دوستي بود كه همسرش تركش كرده بود

زدم) همه چيز را هم ميكردم و با همه بهتي آن آپارتمان خيابان نود و چندم را ترك كردم (زماني كه همه چيز را ترك ميوق
ام و نقشه ساكرامنتو كاونتي كه به ديوار اتاقم آويزان كرده بودم كه يادم بيندازد هاي زمستانيحتي لباس جا گذاشتم بماند،همان

رتمان چهارخوابه تك واحدي با معماري كليسايي در خيابان هفتاد و پنجم. شايد معماري كليسايي در . و رفتم به آپاكه هستم
كه ازدواج كنم و شوهرم هم به آن آپارتمان نقل تا قبل از اينآورد؛ كننده باشد، چون جديتي شيك را به ذهن ميجا گمراهاين

كشي تلفني سفارش ارزان دونفره و چارچوب تختي كه روز اسباب كتش جا نبود جز يكمكان كند، در آن چهار اتاق چيزي آن
كه  هاييآيد آدمحاال يادم مي( شان بود به من قرض داده بود.داده بودم و دوتا صندلي فلزي فرانسوي كه دوستي كه واردكننده

دند كرمثال صندلي فضاي باز وارد ميسود خودشان را داشتند، هاي جانبي ماجراجويانه و كمشناختم، همه شغلدر نيويورك مي
هاي روز يكشنبه كردند يا به اسم كساني ديگر در ضميمهرفت يا در هارلم براي اتوي مو ويزيتوري ميكه خوب فروش نمي

  )م.هاي شخصي خودمان بوديو بيشتر درگير زندگي يمكدام از ما خيلي جدي نبودكنم هيچنوشتند. فكر ميهاي قتل ميگزارش
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كردم هاي اتاق خواب بود، چون فكر ميبه پنجره تئاتري متر پرده زرد ابريشم ٤٥ا كاري كه براي آن آپارتمان كردم آويختن تنه

يي هاي بلند ابريشم طالاما وزن پايين پرده را درست تنظيم نكردم و تمام آن تابستان طاقه نور طاليي حالم را بهتر خواهد كرد.
 ٢٨شد. همان سال بود، سال كرد و در رگبارهاي بعدازظهر خيس آب ميرفت و گير مييرون مياي با باد از پنجره بشيشه
بازگشت است، كه همه چيز تاثير خودش را ، كه بعضي چيزها بيوفا نخواهد شدلزومًا ام، كه فهميدم به همه عهدها سالگي

 تكشان.ه خطاها، همه كلمات، تكها، همها و پشت گوش انداختنگذاشته است، همه آن از زير كار دررفتن

آيد، با جزيياتي آلود ميهايي وهمگردد، در بارقهحاال كه دوباره نيويورك به من بازمي ها؟كل ماجرا همين بود، نه؟ عهد و پيمان
را كه شد كه هميشه به آن معروف است. مدت زيادي از زماني كنم حافظه دچار همان نقصاني ميگاهي آرزو ميچنان دقيق كه 

 تواندي از هر كدام از اين دو مياترين نشانهزدم و بعدش هم لِردوتام و كوچكعطر فلوردولوكال ميدر نيويورك سپري كردم، 
توانم استشمام كنم و ياد گذشته نيفتم يا آن تركيب تمام روز مرا به دنياي ديگري ببرد. صابون ياس هنري بندل را هم نمي

كردم، در رستوراني با اصالت چك جوشاندن خرچنگ. يك بار كه در خيابان هشتاد و چندم خريد ميها براي اص ادويهخ
اند، اما چيزهاي ديگري هم هستند هاي معروف حافظههاي بزرگ خرچنگ در حال جوشيدن ديدم. البته كه بوها محركقابلمه

 اي كهورورفتههاي رنگخوابنوشيدني ورموث. لباسفيد. راه آبي و سهاي راهبرگه گذارند.كه با همين قوت بر من تاثير مي
  خريدم.ها ميوقتهاي نازكي كه همانگردننو بودند و دستمال ١٩٦٠و  ١٩٥٩هاي سال

هايمان به ياد داريم. ساعت پنج صبح هاي مشابهي از خانهايم، صحنهكنم خيلي از ما كه در جواني در نيويورك بودهتصور مي
شناخت كه توانست بخوابد و چند نفري را ميآيد. دوستي داشتم كه نميهاي زيادي با سردردي خفيف در ذهنم ميآپارتمان

خورديم و در روشنايي شد و نوشيدني بدون يخ ميكم روشن ميكرديم كه كمرا تماشا مي هم آسمان باهمين مشكل را داشتند و 
وقت نفهميديم) و چندتايي تاكسي با آمد، هيچ(شب باران مي ها تميز و خيس بودرفتيم. خيابانهايمان ميصبح زود به خانه

صبح خيلي زود باز  »رز سفيد«اهنمايي بود. بارهاي هاي رگشتند و تنها رنگ، سبز و قرمز چراغهاي روشن در شهر ميچراغ
طوالني شد  قدرشان منتظر بودم تا در تلويزيون سفر فضانوردي را به فضا تماشا كنم، انتظارم آنيادم است توي يكيكردند؛ مي

خشكيده  هايشاخه فت.رهاي كف راه مياي كه اتفاق افتادم نگاهم نه به تلويزيون بلكه به سوسكي بود كه روي كاشيكه لحظه
ن ها و ويتريرنگ خيابان دوم را، راهروهاي فرار ساختماندم دوست داشتم و مسطح بودن بيبر فراز ميدان واشنگتن را در سپيده

  رسيد.نظر ميها در كنارش غريب و خالي بهمشبك. بسته مغازه

كه شبش خوابيده باشي، سخت است. شايد يكي از داليلي كه تمام شب دعوا كردن در ساعت شش و نيم يا هفت صبح بدون اين
مانديم همين بود. از نظر من لحظه دلپذيري از روز بود. كركره پنجره آپارتمانم در خيابان نود و چندم بسته بود و بيدار مي

توانستم اوناتز ميفولبه سر كار بروم. با آن دو سه ساعت خواب و يك فالسك قهوه از چاكتوانستم چند ساعتي بخوابم و بعد مي
كننده بيرون دادن مجله را دوست داشتم، پيشرفت منظم بخش و آرامسر كار رفتن را دوست داشتم، ريتم رضايتكار كنم. 

، نه چيزي انتزاعي، بلكه چيزي محصولد وسفيد را دوست داشتم. و بعصفحات چهاررنك و صفحات دورنگ و صفحات سياه

ها را اوتها و ليهاي اصالحكرد. تمام ظرافتفروشي برش داشت و در دست سنگيني ميشد از دكه روزنامهدرخشان كه مي
خواندم نشستم و مجله ورايتي ميرفت را دوست داشتم، ميهايي كه مجله براي چاپ ميدوست داشتم، كار كردن تا ديروقت شب

ديدم وهواي ساختمان ميوچوآل نيويورك ميگر آبماندم تا از چاپخانه تلفن كنند. از اتاق كارم وسعت شهر را تا نشانو منتظر مي
كرد و ار ميدند؛ اين مرا از لذتي غريب سرشكرروشن و خاموش مي را تايم و اليفكه كلمات  هاي باالي راكفلر پالزاو و چراغ

هاي اول تابستان و نگاه كردن به چيزها را، ساعت هشت شب ت باالي شهر در آن رنگ ارغوانيطور قدم زدن به سمهمين
هايي بگيرند، درختخواستند تاكسي هايي با لباس شب كه ميوهفتم، آدمهاي خيابان پنجاهخوري پشت پنجرههاي سوپظرف

  و تابستان.نويد خوشايند پول  ، هواي ماليم،درسيهايشان به رشد كامل ميكه برگ
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اش برايم عزيز شد، كم آن حس تنهاييچند سال گذشت، اما هنوز آن حس شگفتي را درباره نيويورك از دست نداده بودم. كم

ريور تا زدن را دوست داشتم، از ايستكنم. قدمبداند كجا هستم يا چه كار دارم ميكس الزم نبود وقت هيچآن حسي كه هيچ
لج ويويلج در روزهاي گرم. دوستي كه بيرون از شهر بود، كليد آپارتمانش در وستخنك، دور محله هادسن و برعكس در روزهاي 

بينيد كه اين سيب از همان اول كرمو بود) كرد (ميكم اذيتم ميماندم، چون تلفن كمجا ميرفتم آنداد و گاهي ميرا به من مي
جا براي ناهار دنبالم آمد ويلج را داشت، آنك روز يك نفر كه شماره وستيادم است ي .ندنداشت هاي زياديآدمجا را و شماره آن

زنان به خواستم برايش آبجو باز كنم انگشتم را بريدم و اشكم سرازير شد. قدمو هردو از مستي شب قبل گيج بوديم. وقتي مي
موقع اگر رديم تا كمي بهتر شديم. آنمري نوشيديم و سوپ سبزيجات اسپانيايي خوسمت رستوراني اسپانيايي رفتيم و بالدي

  گرفتم، چون هنوز تمام بعدازظهرهاي دنيا را پيش رو داشتم.گذراندم، عذاب وجدان نميطوري ميبعدازظهرهايم را اين

هاي هاي بد، مهمانيها را، مهمانيهنوز دوست داشتم مهماني بروم، همه مهماني حتي وقتي آن همه از اين بازي گذشته بود،
هاي سرخورده يا سايد كه نويسندههاي وستدادند، مهمانيتاون ميوسنتكرده ساكن استويازدواجهاي تازهصر شنبه كه زوجع

هاي ويلج كه همه مهماني زدند،كردند و از رفتن به گواداالجارا حرف ميدادند و شراب قرمز ارزان سرو مينكرده ميچاپكاري
در هاي صنعت چاپ كه مهماني دادند،طلب راي ميهاي اصالحكردند و به دموكراتغاتي كار ميهاي تبليها در آژانسمهمان

 ايد كه من كسي نبودم كه از تجربيات ديگرانها بود. تا اينجا ديگر فهميدهشد و بدترين نوعِ مهمانيرستوران سارديز برگزار مي
هاي جديد را كنار بگذارم و شروع به آموختن درسِ اورم به ديدن چهرهها بعد از اين طول كشيد تا بسود ببرم، براي همين مدت

  شود مدتي مديد در وسط اين سيرك ماند.اين داستان كنم كه اين بود: واقعا مي

ساله شده بودم، اوضاع خيلي  ٢٨دانم اين است كه وقتي تنها چيزي كه ميتوانم بگويم كه شروع به فهم اين موضوع كردم. نمي
ك گراند توانستم در بارهاي نزديديگر نمي توانستم گوش كنم.گفتند انگار قبال شنيده بودم و ديگر نميهرچه به من مي بد بود.

توانسته يمانده نمناليد گوش كنم كه وقتي او از قطار كانتيكات جا ميهاي كسي كه از دست زنش ميسنترال بنشينم و به حرف
چه  اي نداشتم از اين بشنوم كه بقيه چه مزايايي از ناشرهايشان گرفته بودند،هيچ عالقه وپا كند. ديگركمكي براي خودش دست

كه شان در فيالدلفيا داشتند، يا از كساني بشنوم كه خيلي دوستشان داشتم اما درصورتيمشكالتي براي اجراي دوم نمايشنامه
توانستم بروم. باالي خيابان مديسون در هر بود كه نميديدمشان. هميشه ديده بودمشان. جاهايي از شآمدم بيرون و ميمي

ام فقط پانزده بيست متر با شرق توانستم تحمل كنم (اين واقعا دردسرساز بود، چون محل زندگيهاي وسط هفته را نميصبح
طور گلويم را نبردند و بغضي وبلِهاي ترير يوركشايرشان را راه ميديدم كه سگچون زناني را ميمديسون فاصله داشت)، 

 واردم توانستدانم به چه دليل به كتابخانه عمومي بروم. يك روز نميتوانستم به ميدان تايم يا نميفشرد. بعدازظهرها نميمي
  تلر را نداشتم.روز بعدش تحمل فروشگاه بونويت فروشي شِرَْفت شوم وشكالت

ام را با يك نفر كه از هركس ديگر كردم. رابطهنداشتم توهين مي آزردم و به كساني كه دوستهايي را كه دوست داشتم ميآدم
م، در كنيكنم و كي گريه نمفهميدم كي دارم گريه ميكردم كه ديگر نميقدر گريه ميتر بود، قطع كردم. آنبه من نزديك

مرا » صمتخص«بايد يك  ام وكردم و وقتي پيش دكتر رفتم گفت افسردهها گريه ميشويي چينيآسانسور و تاكسي و خشك
  ببيند. اسم و آدرس روانپزشكي را برايم نوشت، اما من نرفتم.

ها خيابان مديسون را توانستم صبحجايش ازدواج كردم كه بعدا معلوم شد كار خوبي بوده، اما خيلي بدموقع، چون هنوز نميبه
ه يعني چ» يأس«كردم. هرگز پيش از آن نفهميده بودم يها گريه مشويي چينيو هنوز در خشك ها حرف بزنمباال بروم و با آدم

توانستم كمي قطعيت در آماده توانستم كار كنم. حتي نميفهميدم. البته كه نميو شك دارم االن هم بفهمم، اما آن سال مي
زند و با دفتر كارش زنگ ب وار در آپارتمانم در خيابان هفتادوپنجم بنشينم تا شوهرم ازتوانستم افليجكردن شام داشته باشم. مي

رش باشم. بعد منتظ ايستتوانم در رستوران ميشل يا توت يا شور يا سارديز مهرباني بگويد الزم نيست فكري براي شام بكنم، مي
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خواهد مدتي از نيويورك دور باشد، كه يك روز صبح در ماه آوريل (ما در ماه ژانويه عروسي كرده بوديم) زنگ زد و گفت مي

 رويم جايي ديگر.ماه مرخصي گرفته، كه ميشش 


