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قانونی  همه  برای  ازدواج  متحده  ایاالت  در  که  زمانی  تا  دارند  قصد  می گفتند  همیشه  هنری  و  نل 
شود، صبر کنند، و حاال این اتفاق افتاده- ماه اوت 2015 است- ولی اول هفته هنری با بریژت، 
جذابیت  البته  است،  جذاب  نسبنت  و  ساله   سه  و  بیست  بریژت  رفت.  فوق لیسانش  دانشجوی 
چندان  نه  جذابیت  ماجرا،  کلیشه ای  غیر  وجوه  از  یکی  می کند  فکر  )نل  ندارد  هم  غریبی  و  عجیب 
چشمگیر بریژت است(، و هنری و بریژت از شش ماه پیش همدیگر را می دیده اند. رابطه ی آنها از 
زمستان گذشته شروع شده بود، وقتی نل و هنری هنوز با هم بودند، بعد در ماه آوریل هنری خانه ی 
مشترکشان با نل را ترک کرده و مستقیمن به آپارمتان بریژت اسباب کشی کرد. نل و هنری یازده سال 

با هم بودند.
در ماشین سرویس فرودگاه که از فرودگاه کانزاس سیتی1 به هتلی می رود که جلسه ی آخر هفته ی 
مورد  در  برنامه  مهمانان  از  یکی  و  رادیو  مجری  است.  روشن  رادیو  می شود،  برگزار  آن  در  نل 
کاندیداتوری دونالد ترامپ بحث می کنند. ماشین یک ون و نل تنها مسافر آن است. راننده از آینه 
جلوی ماشین نگاه نل را روی هوا می زند و می گوید: "از اینکه حرف دلشو بزنه منی ترسه، نه؟ اینو 

1- Kansas City
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باید اعتراف کرد."
نل صدای نامفهومی از خودش درمی آورد، صرفن به این دلیل که نشان دهد حرف راننده را شنیده 

است.
رای  بار  این  شاید  برمیاد،  ماجرا  پس  از  اون  ولی  ندادم،  رای  هیچ وقت  قبلن  "من  می گوید:  راننده 

بدم. یه تاجر اسطقس داری مثل ترامپ می تونه ترتیب یه سریا رو تو واشینگنت بده."
می داد،  موافقت  عدم  از  حاکی  اما  آرام  جوابی  شرایطی[  چنین  ]در  نل  اواخر،  همین  تا  پیش ترها، 
جوابی از جایگاه استادی، یا چیزی که حداقل نشانه هایی از جایگاه استادی داشته باشد. شاید، مثلن 
چیزی شبیه به این: چه چیزی در سابقه ی جتاری ترامپ هست که شما رو مجاب می کنه؟ اما حاال با 
خودش فکر می کند "تو ابله و سبک مغزی". "جالبه" تنها چیزی است که در پاسخ به راننده می گوید 
و از پنجره به بیرون نگاه می کند، به آمسان مرطوب و پوشیده از ابر و چمن زار پشت نرده های چوبی 
که شبیه نرده های دور مزارع است. با اینکه نل در ویسکانسین2 زندگی می کند که فقط چند ایالت با 

اینجا فاصله دارد، اما تا به حال به کانزاس سیتی یا حتی میسوری 3نیامده بود.
حال  در  منو  هرگز  نیستم.  هم  دموکرات  مطمئنن  اما  نیستم،  جمهوری خواه  "من  می گوید:  راننده 
رای دادن به اون هیالری جیغ جیغو4 منی بینی." خودش را می لرزاند، یا ادای لرزیدن درمی آورد و 

ادامه می دهد: "اگه منم جای بیل بودم، بهش خیانت می کردم".
راننده بیست و چند ساله به نظر می رسد، حدودن پانزده سال کوچکتر از نل، با شانه هایی الغر و 
قامتی بلند، پیراهن پولویی به رنگ نارجنی تند به تن دارد: ون هم نارجنی است، و خودکار نارجنی ای 
پشت گوش راستش گذاشته است. موهای تقرینب مشکی و به عقب شانه کرده اش خیس به نظر 
نگاهش  ماشین  جلوی  آینه ی  در  است.  جوش  جای  از  پر  و  رنگ پریده  صورتش  پوست  می رسد، 

دوباره با نگاه نل تالقی می کند و می گوید: "من سکسیت نیستم."
نل چیزی منی گوید.

راننده می پرسد: "شما ازدواج کردید"؟ 
نل می گوید: "نه".

"دوست پسر چی؟"
نل دوباره جواب می دهد: "نه"، بعد بالفاصله پشیمان می شود- راننده دو بار به او فرصت داده و او 

هر دو فرصت را از دست داده است.
راننده می گوید: "من طالق گرفتم. هرگز دوباره تو چنین دامی منی افتم. ولی یه بچه ی چهارساله 
2-Wisconsin
3- Missouri
4- Shrillary
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دارم، لیزت. حسابی دختر باباس. شما بچه دارین؟"
"نه". در این مورد هیچ عالقه ای به دروغ گفنت ندارد.

"وکیل  می پرسد:  عوض  در  منی کند،  کاری  چنین  کرد؟  خواهد  سرزنشش  خاطر  این  به  راننده  آیا 
هستین؟"

نل به واقع لبخند می زند و می گوید: "یعنی مثل هیالری؟ نه. استاد دانشگاهم."
"استاد چی؟"

"زبان انگلیسی". حاال دارد دروغ می گوید. نل استاد مطالعات جنسیت و مطالعات زنان است، ولی 
از ]جیب[ ژاکتش  از آکادمی راحت تر است که وارد این بحث ها نشوی. تلفنش را  در فضای خارج 
"باید  می گوید:  کوتاه  و  سریع  حلنی  با  و  پوشیده،  کولر  سرمای  خاطر  به  که  ژاکتی  می کشد،  بیرون 
یه ایمیل بفرستم". اما به جای آن، چک می کند ببیند چقدر راه تا هتل مانده-ظاهرن بیست و دو 
دقیقه ی دیگر. این قطع کردن مکامله موثر واقع می شود و راننده تا وقتی که به مرکز شهر می رسند 
و از اتوبان خارج می شوند، دیگر تالشی برای صحبت با او منی کند. در این حین، تصادفن از طریق 
فیس بوک متوجه می شود که هنری و بریژت، که دو روز پیش در نیواورلئان ازدواج کرده بودند )چرا 
 5 صبحانه-نهار  برای  پیش  ساعت  یک  حدود  صبح،  امروز  ندارد(،  ایده ای  هیچ  نل  نیواورلئان؟ 

بنیه6  خورده اند و در منطقه ی قدیمی فرانسوی شهر 7گشت وگذار کرده اند.
می مونین؟"  کانزاس سیتی  تو  "چقد  می پرسد:  و  می کند  توقف  هتل  ورودی  طاقی  زیر  راننده 
مسیر ماشین رو پر از اتوموبیل هایی است که در رفت و آمدند و دربان ها و باربرها، در یونیفرم های 

خرمایی رنگ، دور و بر در شیشه ای خودکار عرق می ریزند.
نل می گوید: "تا یکشنبه"

"واسه کار یا تفریح؟"
قرار است جلسه ی هیئت رییسه ی اجنمن ملی برای برنامه ریزی میانه ی سال برگزار شود، اجنمنی 
که نل در دوره ی قبل رییسش بود. همه ی اینها آنقدر حوصله سربر به نظر می رسد که نل به شکل 

بیمارگونه ای وسوسه می شود برای راننده تعریف کند. اما به جای آن فقط می گوید: "برای کار"
مرد گفت: "اگه وقت کردین، باید حتمن به برنامه ی باربیکیوی ما یه سری بزنین. بهترین دنده کباب 

شهر مال مغازه ی وینسلوئه8. گیاه خوار که نیستین؟"
بودند.  گیاه خوار  هردو  تکمیلی،  حتصیالت  دوره ی  در  یعنی  شدند،  آشنا  هم  با  هنری  و  نل  وقتی 

5- Brunch
6- Beignet:نوعی غذای فرانسوی
7-  French Quarter
8-  Winslow
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هنری دانشجوی دکترای علوم سیاسی بود. بعدتر، حدود پنج سال پیش، یک روز هنری تصادفن 
به رستورانی رفته بود که نل و یکی از دوستانش آجنا مشغول نهار خوردن بودند. نل داشت ساندویچ 
بیکن می خورد. هیچ کدامشان تا شب چیزی نگفتند. در خانه نل پرسید: "متوجه شدی امروز چی 

تو بشقاب من بود؟"
هنری گفت: "راستش، منم ]تو این مدت[ گوشت خوردم."

نل خشکش زد. ناراحت نبود ولی حقیقنت شوکه شده بود. گفت: "از ِکی؟"
"شاید از یک سال پیش. خب خیلی حال می ده". وقتی جمله ی دوم را می گفت، بزدل و ترس خورده 

به نظر می رسید.
خندیدند و از آن بعد برای شام استیک یا سوسیس درست می کردند، گرچه باید حتمن محصوالتی 
این  ضمن  در  ارگانیک.  یا  باشد  محلی  یا  باشد  کرده  تغذیه  علف  از  دامش  که  می کردند  مصرف 
که  می کند  فکر  حاال  )نل  بودند  خاصی  آدم های  چون  می بود،  زیاد  خیلی  نباید  غذایی  وعده های 

غیرقابل حتمل بودند(.
تنها  نه  بارها  بود،  برده  بو  هنری  پنهانی  رابطه ی  به  نل  وقتی  از  که  بود  معنی  این  به  اینها  همه ی 
بوده  او  از  اشتباه  آیا  که  بود  کرده  فکر  این  به  بلکه  می دانسته،  زودتر  باید  آیا  که  بود  پرسیده  خود  از 
هر  به  یا  بود؟  نشده  آن  متوجه  نل  که  بود  وسط  ناگفته ای  قرار  و  قول  نکرده.  خیانت  هنری  به  که 
صورت، احساس خطر نکرده بود؟ خب احتمالن یک دانشجوی فوق لیسانس بیست و سه ساله ی 
می آمد  پیش  که  بودند  شده  هم  درگیر  زمانی  هنری  و  بریژت  عالوه  به  میده!  ستایش برانگیزحال 
نل و هنری ماه ها سکس نداشته باشند. هنوز با هم خوب کنار می آمدند، اما اگر زمانی هم هیجان 
یادش  چیزی  چنین  می کرد،  فکر  گذشته  به  وقتی  نل  حقیقنت  -که  بودند  کرده  احساس  شهوتی  و 
می آورد،  یاد  به  معاشقه شان  دوران  از  نل  آنچه  واقع  در  نداشتند.  احساسی  چنین  دیگر  منی آمد- 
شام در رستوران مکزیکی نه چندان خوبی نزدیک محوطه ی دانشگاه بود. شامی که در طی آن، 
می توان گفت هنری تالش می کرد در نظر نل باهوش بیاید، دقیقن به همان شیوه ای که نل سعی 
می کرد در نظر هنری باهوش بیاید. شاید چنین چیزی برای آنها هیجان بود؟ همزمان هم از هنری 
خشمگین بود-آن طور که باید احساس حتقیر و خیانت می کرد- و هم به شکل غیرمنتظره ای با او 
هم دردی داشت، احساسی که مواظب بود به هنری یا دوستان خودش نشان ندهد. زندگی عامدانه 
بدون بچه، با گربه شان، کانورس9 )که نامش را از روی نام یک اندیشمند سیاسی برداشته بودند، 
صحیح  ورقه  و  می کردند  مطالعه  که  هفته هایی  آخر  و  شب ها  محلی،  گاو  گوشت  کفش(،  مارک  نه 
می کردند و سریال های تلویزیونی با کیفیت می دیدند، خوب و کمی ترسناک بود. نل این را متوجه 

9-  Converse
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می شود.
به راننده می گوید: "گیاه خوار نیستم".

راننده ماشین را خاموش می کند. گرچه نل قبلن کرایه را آن الین پرداخت کرده، اما روی صفحه ی 
پالستیکی باالی آینه ی جلو نوشته شده: "انعام اجباری نیست، ولی مزید امتنان خواهد بود." وقتی 
راننده از صندلی جلو پیاده می شود تا چمدان نل را از صندوق عقب بیرون بیاورد، نل متوجه می شود 
که فقط اسکناس بیست دالری دارد. اگر آن اظهار نظر سیاسی را نکرده بود، یک بیست دالری به 
او انعام می داد. دیدگاه کلی اش این است که اگر می تواند سیصد دالر برای یک جفت کفش بدهد، 
یا 11.99 دالر برای یک پوند کلم بروکلی تایلندی که از تعاونی مواد غذایی می خرد، پس می تواند 
به کارگران ساعتی هم بیش از حد مرسوم انعام بدهد. اما حاال دچار شک شده. تصمیم می گیرد ده 

دالر پس بگیرد.
ون  پشت  که  راننده،  مست  به  می شود،  رد  کنارشان  از  لوکس  سواری  ماشین  یک  که  وقتی  درست 
است، می رود. وقتی اسکناس بیست دالری را به او می دهد، می بیند که راننده مقدار پول را ثبت 
می کند و احتمالن حاال دم رفتنی کمی هم از او خوشش می آید. این یعنی که نل منی تواند بقیه ی پول 
را از او بخواهد، پس به جای آن می گوید: "امکان نداره دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه ها بشه."

منتظر است ببیند راننده چیزی شبیه "گاییدمت سرکار خانوم" می گوید یا نه. ولی او نل را از چنین 
لذتی محروم می کند و در حالی که نگران به نظر می رسد، می گوید: "بابا، من قصد توهین نداشتم." 
از جیب شلوارش یک کارت ویزیت سفید بیرون می کشد که روی آن نواری نارجنی و لوگوی سرویس 

ماشین فرودگاه چاپ شده است.
داشتین،  احتیاج  چیزی  به  هستین  اینجا  وقتی  تا  اگه  اما  منی کنم،  کار  یکشنبه  "من  می دهد:  ادامه 
روی  را  کارت  برمی دارد،  گوشش  پشت  از  را  خودکار  می زند،  زانو  بعد  بزنین."  من  به  زنگ  یه  فقط 
می نویسد  آن  روی  بزرگ  حروف  با  و  می گذارد  گرفته  قرار  بینشان  که  نل  چرخدار  و  سیاه  چمدان 
"لوک" و بعد زیر اسم، یک شماره ی ده رقمی )سال ها پیش هنری روبان قرمز و سفیدی به دسته ی 
چمدان بسته بود که قابل تشخیص باشد. روبان را از بسته ی کادوی کریسمسی که مادرش فرستاده 

بود، برداشته بود.( راننده کارت را به طرف نل دراز می کند.
به چه دلیلی قابل تصوری ممکن است نل به او زنگ بزند؟ اما قسمت نگران کننده ی ماجرا اینجاست 
گرفته  قرار  نل  شلوار  زیپ  نزدیک  صورتش  عجیبی  طرز  به  و  اتفاقی  بود،  زده  زانو  راننده  وقتی  که 
بود- کارش عمدی نبود، نل فکر منی کند عمدی در کار باشد، ولی صورت راننده شاید حدودن سه 
اینچ با زیپ شلوار فاصله داشت- پس چطورنباید تصور اینکه راننده دارد برایش سکس دهانی اجنام 

می دهد، از ذهنش بگذرد؟ با صدای فروخورده ای می گوید: "مرسی که منو رسوندین".
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نل، با صدای سی ان ان در پس زمینه، پیراهن ها و شلوارهایش را در کمد اتاق هتل آویزان می کند 
البی  در  هیئت مدیره  اعضای  شش  ساعت  است  قرار  می گذارد.  حمام  در  را  آرایشش  لوازم  کیف  و 
جمع شوند و از آجنا برای رفنت به رستورانی که حدود یک مایل با هتل فاصله دارد، تاکسی بگیرند. 
میز  روی  و  می آورد  بیرون  کیف دستی اش  از  را  آمد  خنواهد  کارش  به  شام  طول  در  که  چیزهایی  نل 
و  اصالح  حال  در  که  مقاله ای  برای  یادداشت هایش  حاوی  پوشه ای  و  آب  بطری  -یک  می گذارد 
ارائه ی دوباره ی آن است- و در این حین متوجه می شود که گواهینامه اش در شکاف جلویی کیف 
سر  را  گواهینامه  شده،  رد  مدیسون  فرودگاه  بازرسی  از  وقتی  نیست.  شفاف  پالستیک  زیر  پول، 

جایش برنگردانده؟ تا وقتی که دو بار متام کیف دستی را نگشته، خیلی نگران منی شود.
پیدایش  هم  چمدانش  توی  احتمالن  منی کند،  پیدا  هم  ژاکتش  و  شلوار  جیب های  در  را  گواهینامه 
نوار  انتهای  در  خاکستری  و  گرد  کوچک  جعبه های  آن  از  یکی  در  را  گواهینامه  تصویر  کرد.  خنواهد 
غلتان دستگاه اشعه ی ایکس، در ذهن دارد- عکس گواهینامه را سال 2010 گرفته بود، کمی بعد 
از اینکه موهایش را های الیت قرمز کرده بود. اعداد تاریخ تولد، وزن و قد و آدرسش را هم با خاطر 
می آورد. اما گواهینامه را در هیچ کدام این جعبه ها نگذاشته بود. احتمالن موقع رفنت به مست گیت 

پرواز، آن را روی موکت انداخته، یا شاید توی هواپیما از کیف یا جیبش افتاده باشد.
می شود در سال 2015 بدون کارت شناسایی در ایاالت متحده سوار هواپیما شد؟ اگر زن سفیدپوست 
پیدا  اینترنت  روی  که  چیزهایی  مطابق  داری.  بیشتری  شانس  دیگران  به  نسبت  بی شک  باشی، 
می کند، باید زودتر به فرودگاه برود و مدارک شناسایی دیگری نشان بدهد، بعضی از آنها را همراه 
)قبض  ندارد  را  دیگر  بعضی  و  بانک(  کارت  ورزشی،  باشگاه  کارت  کار،  محل  ورودی  )کارت  دارد 
آب یا برق، چک، سند ازدواج(. به شرکت هواپیمایی هم تلفن می کند که تالش بیهوده ای به نظر 
می رسد. آخرین زنگی که می زند -خدا را شکر به لطف انعام بیست دالری- به راننده ی ون است و 

راننده با حلنی حرفه ای جواب می دهد: "با لوک متاس گرفته اید."
نل می گوید: "من همونی هستم که تا هتل گاردن سنتر رسوندینش. حدود چهل و پنج دقیقه پیش 

پیاده م کردین."
لوک با صدای گرمتری بالفاصله جواب می دهد: "ها سالم".

"احتمالن  می گوید:  باشد،  خودمانی  و  گرم  راننده  اندازه ی  به  هم  او  می کند  سعی  که  حالی  در  نل 
گواهینامه م رو توی ماشین شما انداخته م. می شه لطفن یه نگاهی بندازین؟ امسم الئانور دیویسه".10
"االن دارم رانندگی می کنم. ولی مشکلی نیست، بعد از اینکه این مسافرو پیاده کردم، نگاه می کنم."

نل بی آنکه فکر کند می گوید: "اگر پیداش کنید، بهتون پول می دم". باید مقدار پول را هم مشخص 

10-  Eleanor Davies
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کند؟ بیست دالر دیگر؟ پنجاه تا؟
لوک می گوید: "یا اینجا هست یا نه. بهتون زنگ می زمن."

نل می گوید: "من ردیف اول صندلی های پشتی نشسته بودم". و لوک جواب که می دهد، خوشحال 
به نظر می رسد: "آره، یادمه".

تا وقتی که نل باید برای شام برود، لوک زنگ منی زند. قبل بیرون رفنت از اتاق، دوباره با او متاس 
آنچه  از  شام  و  آمده اند  شام  برای  نفر  نه  نل،  خود  احتساب  با  پیغام گیر.  روی  می رود  ولی  می گیرد 
انتظار داشته، سرگرم کننده تر است. بخش خوبی از شام به بحث درباره ی یک دپارمتان مطالعات 
جنسیت در کالیفرنیا می گذرد که در حال از هم پاشیدن است، شش بطری شراب می نوشند و گروه 
تصمیم می گیرد پیاده به هتل برگردد. در اتاقش در هتل، متوجه می شود که چهل و دو دقیقه قبل، 

لوک به او زنگ زده و بعد یک پیغام داده: "سالم با من متاس بگیرین".
وقتی با او متاس می گیرد، لوک می پرسد: "االن تو هتل هستین؟" و وقتی نل جواب مثبت می دهد، 

لوک می گوید: "شیفتم همین االن متوم شد. می تومن تا پونزده دقیقه دیگه اوجنا باشم."
نل می گوید: "وای خیلی ممنومن. واقعن سپاسگزارم". قرار می گذارند وقتی لوک رسید، پیغام بدهد 

و نل برود بیرون.
اما وقتی نل به البی هتل می رسد، لوک در البی، کنار در شیشه ای، ایستاده. پیراهن پولوی نارجنی 
سیاه  که  بی آستینی  و  کالهدار  پیراهن  و  پوشیده  تیره  خاکستری  جین  شلوار  نیست:  تنش  روشن 
می کند.  مشمئز  را  نل  هم  لوک  تن  پیراهن  زده؛  بیرون  پی اش  و  رگ  پر  و  عضالنی  بازوان  است. 
تصمیم گرفته چهل دالر به او بدهد، چهل دالری که از وسط تا کرده و قبل از اینکه حرفی بزنند، 
به مستش دراز می کند. لوک با دست پول را پس می زند و می گوید: "برام یه مشروب بخر، اینجوری 

بی حساب می شیم".
نل تکرار می کند: "برات مشروب بخرم؟" اگر هوشیار بود، قطعن بهانه ای جور می کرد.

زنده ی  موسیقی  و  زدن  حرف  نابه هنجار  و  بلند  صدای  آن  از  که  هتل  البی  بار  به  چانه  با  لوک 
من  از  بگیر.  کوکا  و  جک دنیل  یه  "واسم  می گوید:  و  می کند  اشاره  می رسد،  گوش  به  ساکسیفون 

می شنوی، معامله ی خوبیه".
مشروب خوردن با لوک، راننده ی سرویس فرودگاه در بار هتل لذت بخش است، چون به یک جور 
عالقه ی  خود  در  گواهینامه اش،  گرفنت  پس  به  عالقه  ورای  نل،  می ماند.  مردم شناسی  جتربه ی 
دیگری به آدمی که روبرویش نشسته احساس منی کند، ولی ساختار زندگی این آدم و مسیری که از 
زمان تولد تا این حلظه طی کرده، به اندازه ی هر آدم دیگری جالب است. لوک بیست و هفت سال 
از آنچه نل حدس زده بود، در ویچیتا به دنیا آمده و یک برادر بزرگتر از خودش دارد.  دارد، بیشتر 
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والدینش پیش از تولد دو سالگی او از هم جدا شده اند: چند باری پدرش را دیده و عالقه ای به او 
ندارد.

هرگز آن طور که پدرش از زندگی او ناپدید شد، از زندگی دخترش ناپدید خنواهد شد. وقتی کالس 
دوره ی  در  هستند-  اینجا  اهل  آمدند-والدینش  کانزاس سیتی  به  برادرش  و  مادر  با  بوده،  پنجم 
راهنمایی و دبیرستان بیس بال بازی می کرده و امیدوار بوده برای دانشگاه ترومان استیت بورس 
آخر  سال  در  اما  آمده(  بازی هایش  از  یکی  دیدن  برای  استعدادیاب  مربی  یک  بار  یک  )حتی  بگیرد 

دبیرستان تاندون بازویش پاره شده.
بعد از این ماجرا، یک ترم در دانشگاه U.M.K.C درس خوانده، ولی کالس ها برایش خسته کننده 
در  نقشی  بودنش،  دانشگاه  استاد  صرف  به  نل  انگار  که  )طوری  نداشته.  دادن  پول  ارزش  و  بوده 
برگزاری آن کالس ها داشته، می گوید: "قصد توهین ندارم".( با شلی، همسر سابقش، در دبیرستان 
آشنا شده، ولی بخش خنده دار داستان این بوده که آن موقع ها خیلی دوستش نداشته، پس باید از 
قبل می دانسته که چه اتفاقی خواهد افتاد. فکر می کند که شلی فقط بچه می خواسته. دو سال با 
هم زندگی کرده اند و حاال او با مرد دیگری از همکالسی های دبیرستانشان آشنا شده و لوک فکر 
می کند که طرف برای شلی بهتر از خود اوست. با رفیقش، تیم، می خواهند شرکت سرویس ماشین 
فرودگاه خودشان را راه بیاندازند: چیزی که قطعن در هیجده ماه آینده اتفاق خواهد افتاد: "رییس 

این شرکتی که لوک االن توش کار می کنه، خیلی کیریه".
بیرون کشیدن این اطالعات کار سختی نیست. تنها سوالی که لوک از نل می پرسد، این است که 
چند سال باید درس می خوانده که استاد دانشگاه شود. نل می گوید: "در کل چند سال یا چند سال 

بعد از دبیرستان؟"
لوک می گوید: "بعد دبیرستان" و نل جواب می دهد: "نه سال".

نل  مشروب  شدن  متام  از  بعد  و  می دهد  سفارش  مشروب  دیگر  دور  یک  بپرسد،  نل  از  اینکه  بدون 
مست  آنقدر  هیچ وقت  بوده،  ساقدوش  آنا  دوستش  عروسی  در  که   2003 سال  از  که[  می کند  ]فکر 
نکرده: آنقدر مست است که به در و دیوار می خورد. می گوید: "خب. حاال گواهینامه م رو پس بده."

لوک پوزخندی می زند و می گوید: "چطوره تا اتاقت باهات بیام؟ مثه یه جنتلمن و حواسم به همه 
چیز هست."

نل می گوید: "چه ظرافتی". لوک می داند "ظرافت" یعنی چه؟ )مسئله این نیست که نل به عوضِی 
معنی  لوک  واقعن  آیا  اما،  نباشد.  که  ندارد  را  توان  این  صرفن  نیست.  آگاه  خودش،  بودن  خنبه گرا 
"ظرافت" را می داند؟( می گوید: "همیشه عادت داری با مسافرات الس بزنی یا من باید خیال کنم 

آدم خاصی هستم؟"
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"چرا فکر می کنی دارم باهات الس می زمن؟" ولی هنوز پوزخند می زند. و این اولین جمله ای است 
که به حرف های مردهایی که نل عالقه دارد با آنها قرار بگذارد، شبیه است. )چطور در زندگی واقعی 
می تواند مردی را مالقات کند که دوست دارد با او قرار بگذارد و آن مرد هم همین قصد را داشته 
او  دانشجویانش  است  ممکن  می زند؟  جرقه  دارد  چیزی  کند؟  همراهی  بازی،  این  در  باید  باشد؟ 
و  می زمن"  الس  باهات  دارم  کاملن  کردم.  "شوخی  می گوید؟  لوک  بعد  ببینند؟(  وضعی  چنین  در  را 
این دقیقن درست ترین چیزی است که باید بگوید- لوک شوخ است و دارد از او تعریف می کند. نل 

می گوید: "اگه گواهینامه م رو بدی، می تونی تا اتاقم باهام بیای."
"بذار تا اتاقت ببرمت. بعدش گواهینامه رو می دم."

زنان قهرمان داستان ها هم همین حس را دارند؟ اینکه داخل گیومه، انتخابی جز تن دادن ندارند؛ 
مشمول شرایط مخففه 11شده و از قبول مسئولیت معاف می شوند. )نیمه ی مرتبط به این اتفاق، نل 
پیش از این سرگروه نویسندگان مقاله ای حتت این عنوان بود: "قرار تلفنی برای سکس یک شبه: 
هنجارهای متایالت جنسی محدود و نامحدود در فرهنگ تور کردن"، مقاله ای که وقتی آخرین بار، 

یعنی دیروز، روی گوگل اسکالر چک کرده بود، سی و یک بار ارجاع داشت.(
نل لیوان های مشروب را برای بردن به اتاق پر می کند، و در آسانسور تا طبقه ی هفتم، لوک پشت 
خوبی  حس  واقعن  این  و  می دهد  فشار  او  شانه ی  و  گردن  بین  جایی  را  صورتش  و  ایستاده  او  سر 
است: در این وضعیت، به یاد آوردن این نکته که نل از لوک خوشش نیامده بود، سخت است. توی 
اتاق، ظاهرن تظاهر به اینکه لوک صرفن او را تا در اتاقش همراهی می کرده، متام شده- در حمام 
نل  بد.  عجیِب  نه  ولی  است،  عجیب  هنری  از  غیر  به  مردی  )بوسیدن  می کنند.  عشق بازی  کمی 
یازده سال است که چنین کاری نکرده.( بعد روی ختت بزرگ که با پتوی گرم و سفید پوشیده شده، 

دراز می کشند. چند بار روی هم غلت می زنند، ولی بیشتر نل زیر لوک است.
سوتین  نوبت  بعد  درمی آورد،  تنش  از  را  آن  و  می کند  باز  را  نل  بلوز  دکمه های  لوک  نهایت،  در 
است، بعد نوبت به پیراهن کالهدار مضحک خودش می رسد. )احتمالن اگر نل کمتر مست بود، 
چراغ خواب را خاموش می کرد.( لوک از هنری الغرتر و بلندتر است و مهارت دست هایش بیشتر 
ذاتی است تا از روی عادت. بوی شامپو یا دئودورانتی به شدت مردانه و به شدت تقلبی می دهد. 
نل متناوبن به این فکر می کند که وقتی به دوستش لیزا، که استاد اقتصاد است، اس ام اس بدهد که 
با راننده ی سرویس فرودگاه سکس یک شبه داشته، چقدر برای لیزا جالب خواهد بود. علی ایحال، 
برای اینکه چنین چیزی را سکس یک شبه به حساب آورد، دخول هم الزم است؟ آیا دخول اتفاق 

خواهد افتاد؟ اگر لوک کاندوم داشته باشد، شاید.
Extenuating circumstances(:    -11( شرایط و جهاتی است که در صورت ارتکاب جرم در آن شرایط، موجبات 

تخفیف مجازات مجرم را فراهم می آورد.
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پایین  به  رو  را  جناقش  بعد  را،  راست  پستان  بعد  می لیسد،  را  نل  چپ  پستان  نوک  مجدانه  لوک 
می بوسد اما باالی ناف متوقف می شود و دوباره به مست باال برمی گردد. نل می گوید: "ادامه بده" 
و وقتی لوک سرش را باال می آورد و نگاهش می کند، می گوید: "اجازه داری بری پایین تر." چنین 
اما  می کرد،  را  کار  این  گهگاه،  بلکه  همیشه  نه  هنری،  گرچه  بود.  نگفته  هنری  به  هرگز  را  چیزی 

هیچ کدامشان طوری رفتار منی کردند که انگار این امتیازی است که نل به هنری اعطا می کند.
لوک شلوار و شورت نل را هم زمان درمی آورد. برای اینکه آن را از مچ پایش بیرون بکشد، باید بلند 

شود. از آن باال می گوید: "وای، این اواخر اصالح نکردی، نه؟ از موم خوشت منیاد؟"
اگر لوک آدمی بود که عقیده اش برای نل اهمیت داشت، آدمی که قرار بود دوباره مالقاتش کند، 
احتمالن نل جا می خورد و سرد می شد. از دانشجوهایش شنیده که اصالح کامل این روزها عادی 
است، حتی بین آنهایی که خودشان را فمینیست دوآتشه می دانند، و از ذهنش می گذرد که احتمالن 

پیرترین زنی است که لوک تا حاال تور کرده.
به  خط  دوش  زیر  صبح  امروز  کرده-  اصالح  اخیرن  نل  که  اینجاست  ماجرا  ناخوشایند  و  خنده دار 
لباس  و  دارد  استخر  هتل  که  بود  دیده  اینترنت  روی  چون  کرده،  اصالح  را  بیکینی اش  اصطالح 
زن ها  با  "خیلی  می گوید:  لوک  به  آرام  نیست.  بیکینی  واقع  در  که  لباسی  بود،  برداشته  را  شنایش 

مبادی آدابی."
نگاهشان به هم تالقی می کند- احتمالن نسبت به وقتی که در البی بودند، سه درصد کمتر مست 
بپرد-  سرش  از  زودی ها  این  به  مستی  که  نباشد  این  نگران  که  هست  مست  آنقدر  هنوز  اما  است، 
به  نل  درون  را  واقعی  احساسی  کلماتش  که  طوری  جدی،  خیلی  بعد  منی گوید،  چیزی  اول  لوک  و 

غلیان درمی آورد، می گوید: "خوشگلی".
لوک با کمک خود نل او را به مست پایین ختت می کشاند، جوری که پاهای نل از ختت آویزان می شود، 
بعد روی زمین زانو می زند و کارش را شروع می کند. )یه راننده ی سرویس فرودگاه برات بخوره! در 
حالی که خلتی! و چراغا روشنه! تو کانزاس سیتی! حتمن برای لیزا خنده دار خواهد بود.( خیلی زود 
فکر کردن به لیزا را رها می کند. در نهایت، موجی به شگرفی از راه می رسد و بعد همچون آبشار فرو 
می ریزد. گرچه این کار را منی کند، اما از ذهنش می گذرد که به لوک بگوید "دوستت دارم".  یعنی در 

چنین شرایطی می تواند بفهمد چرا کسی ممکن است چنین چیزی را بگوید.
لوک دوباره کنار او روی ختت است- او هم خلت شده، اما نل به یاد منی آورد کی بقیه ی لباس هایش را 
درآورده- وقتی دستش را به مست آلت حتریک شده ی لوک می برد، چشم هایش را می بندد و شروع 
به تکان دادن دستش می کند. علی رغم انگیزه ی ناگهانی به اظهار عشق، هنوز شیفته ی چهره ی 

او نیست. می گوید: "برات می خورم، ولی قبلش گواهینامه م رو می خوام. جدی می گم."
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لوک جوابی منی دهد و نل حرکت دستش را متوقف می کند. می گوید: "فقط درش بیار و بذارش کنار 
میز. بعدش می تونیم این بحث رو متوم کنیم."

لوک با صدای آرام و ترس خورده ای می گوید: "دست من نیست."
چشم های نل از حدقه بیرون می زند. "واقعن؟"

"توی ماشینو نگاه کردم، ولی اوجنا نبود."
"شوخی ت گرفته؟" بلند می شود و می نشیند. "پس اینجا چه غلطی می کنی؟"

لوک چیزی منی گوید و نل ادامه می دهد "تو به من دروغ گفتی"
لوک شانه هایش را باال می اندازد و می گوید: "کاشکی پیداش می کردم."

کسانی  چه  به  را  گواهینامه ها  این  می پرسد  خودش  از  بفروشیش؟"  مثلن  که  اینه  "برنامه ت 
می فروشند؟ بچه های زیر سن؟ سارقین هویت؟

"بهت گفتم پیش من نیست."
"خب به نظر می رسه که حرف تو در این حلظه هیچ اعتباری نداشته باشه."

لوک بعد از مکث کوتاهی می گوید: "یا شاید واقعن گمش نکرده باشی."
"این حرف یعنی چی؟"

بعدها به این حلظه خواهد اندیشید، عمیقن به آن خواهد اندیشید، و یکی از نتایجی که، با آرامش 
کند.  بهتر  کمی  را  حالش  می توانسته  لوک  که  است  این  گرفت  خواهد  بیشتری،  خویشنت داری  و 
دست  زدن  الس  به  تظاهر  با  را  او  که  آجنایی  دهد،  تغییر  کمی  را  هتل  بار  در  رفتارش  می توانسته 
انداخت و بعد واقعن با او الس زد. اگر اعتماد به نفس بیشتری داشت، یا حتی اگر گستاخانه و به 
گستاخی  فرصت  نل  به  زندگی  احتمالن  ولی  بود.  آورده  رویش  به  را  نل  آشکار  همراهی  شوخی 
بیشتری بخشیده تا به لوک. و در واقعیت، به نظر می رسد که لوک از نل می ترسد و باعث می شود 

نل فکر کند زن ترسناکی است و این احساس هم تنفربرانگیز است هم لذت بخش.
لوک به آرامی می گوید: "قسم می خورم که دست من نیست."

نل می گوید: "باید بری" و بعد اضافه می کند "حاال."
به  نسبت  او  بترکد-مسلمن  نل  منایشی  عصبانیت  منانده  چیزی  می کنند،  نگاه  هم  به  دوباره  وقتی 
رویارویی نابرابرشان که در این حلظه رو به پایان است، بی توجه نیست- اما هنوز کلماتی که منجر به 

ترکیدن شوند را انتخاب نکرده. آنقدر مست است که به سختی می تواند کلمات را پیدا کند.
"فک می کردم داره بهمون خوش می گذره". صدای لوک هم کمی رقت انگیز و هم کمی سرزنش آمیز 
است. "به تو داشت خوش می گذشت". این حرف لوک، همان چیزی بود که نل پیش خود به آن 
اذعان داشت، همان چیزی که فکر می کرد پیش لوک هم به آن اذعان کند، حرفی که بی تردید همه 
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چیز را خراب می کند.
می گوید: "برو بیرون".

لباس  و  شده  بلند  که  ببیند  را  او  می تواند  چشم  گوشه ی  از  می کند،  نگاه  خلتش  پاهای  به  وقتی 
می پوشد. قلبش تند می زند. لوک لباس پوشیده و دست به سینه می ایستد. اگر دستش را برای ملس 

کردن شانه ی نل پیش آورده بود... اگر دوباره کنار او نشسته بود...
البته نام  زبان می آرود، که  او را به  باری است که نام  بار و تنها  "النور"، و این اولین  لوک می گوید: 
گولت  منی خواستم  "من  منی کند.  صدایش  نام  این  به  می شناسد،  را  او  که  هرکسی  و  اوست  واقعی 

بزمن. فقط می خواستم با هم خوش بگذرونیم."
نل چیزی منی گوید، بعد از حدود یک دقیقه، لوک به مست در می رود و اتاق را ترک می کند.

جلسه ی  در  بودجه،  تعیین  جلسه ی  طول  متام  در  می کشد،  طول  شنبه  روز  بعدازظهر  تا  نل  سردرد 
مربوط به مجله ی آکادمیکی که به تازگی پیشنهاد شده، در طول بحث در این مورد که کنفرانس های 

آتی بعد از سال 2016 و 2017 کجا برگزار شوند.
گمان می کند بعضی از همکارانش هم خمار هستند، به هر حال او بدون آن مشروب اضافه ای که با 
لوک نوشیده بود، هم خمار می شد، بنابراین انگار که لوک در این فاصله اصلن حضوری نداشته- 
انگار رویای کوتاه و فشرده ی لذتبخشی بوده که سراجنام ناگواری داشته. در عین حال، بعد از اینکه 
از چرت بعد نهار بیدار می شود، جلسات تیره وتار به نظر می آیند و زمانی که با لوک سپری کرده در 

نظرش به شکل دردناکی روشن و زنده است.
گذشته  هفته ها  و  روزها  می خواهد  دلش  می زند.  سرد  آب  صورتش  به  و  می شود  بلند  ختت  روی  از 
باشد تا بتواند دوباره به خود حوصله سر بر، خود واالمنِش مورد اجحاف قرار گرفته از طرف شریک 
زندگی اش بازگردد. می خواهد، حتی اگر فقط در ذهن خودش، ظالم نبودن را مترین کند. دیگر به 

اینکه چیزی برای لیزا تعریف کند، فکر منی کند.
جیب  در  را  گواهینامه  همکارانش،  با  نهار  برای  شدن  حاضر  موقع  وقتی  که  است  معنی  بدان  این 
مست چپ ژاکتش پیدا می کند، فقط اضطرابش شدت می یابد. درز جیب شکافته شده، چیزی که 
قبلن هم می دانست، چون از بهار سال قبل یک سکه از توی جیبش به داخل درز ُسر خورده و آجنا 

مانده بود. اما متوجه نشده بود که این سوراخ به اندازه ی رد شدن یک گواهینامه بزرگ است.
که  همکالسی ای  مرد.  سرطان  از  همکالسی هایش  از  یکی  پدر  بود،  دبیرستان  دوم  سال  وقتی 
تسلیت  نامه ی  آیا  منی دانست  و  منی شناخت  خیلی  را  پسر  آن  نل  بود.  همه  دل  محبوب  و  مهربان 
یا نه. پسرک بعد از یک هفته به مدرسه برگشت، و نل هنوز نامه را  نوشنت به او کار درستی است 
ننوشته بود. به نظر می رسید که دیگر خیلی دیر باشد. اما چند روز بعد، از خودش می پرسید واقعن 
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خیلی دیر بوده؟ چند هفته بعد، کماکان خیلی دیر بود؟ چند ماه بعد؟ هنوز گهگاهی یاد او می افتد، 
که حاال مردی شده و مثل او تقرینب چهل ساله است و فکر می کند ای کاش با او اظهار همدردی 

کرده بود.
روز  می توانسته  بگیرد.  سراغ  او  از  جمعه شب  می توانسته  دارد.  را  حس  همین  هم  لوک  مورد  در 
شنبه، بعد از پیدا کردن گواهینامه، به او تلفن کند. می توانسته روز یکشنبه به او پیغام بدهد، یا بعد 
از بازگشنت به مدیسون. علی ایحال، گرچه مدام به او فکر می کند- به خصوص در طول مناظره ی 
اما  کنوانسیون-  و  حزبی  اجنمن های  بحث های  انتخابات،  اول  دور  طول  در  جمهوری خواه ها، 
هیچ وقت این ارتباط را شروع منی کند. به بازی تن می دهد، به آرایشگاه می رود و متام بدنش را موم 
می اندازد، با مرد معماری معاشرت می کند که او را در حد و اندازه ی خودش منی داند، که هشت سال 
از او بزرگتر است، موافق این است که بدن زن ها مو داشته باشد و از اینکه چقدر راحت یک استاد 
رشته ی مطالعات جنسیت تسلیم استانداردهای مستبدانه ی زیبایی زنانه می شود، وحشت می کند. 
نل عقاید او را به حلاظ شخصی مایه ی تسلی خاطر، اما به حلاظ منطقی ]نشان[ فقدان دم دستی و 

ناخوشایند خیال پردازی می داند.
بعضی وقت ها که نیمه خواب و نیمه بیدار است، لوک را به خاطر می آورد که می گوید "خوشگلی"، 
چقدر آن صدا جدی و بی ریا بود. به یاد می آورد که صورت لوک میان پاهای او بود. و احساس شرم 
و اشتیاق می کند. اما در صبحگاه، به استهزاء نگرفنت احساسات غلو شده ی خودش، کار دشواری 
است. گم شدن گواهینامه ربطی به لوک نداشت، اما تقصیر او بود که نل فکر کرده بود کار خودش 

است. از آن گذشته، لوک طرفدار ترامپ بود.

منبع: نیویورکر

http://www.newyorker.com/magazine/2016/08/29/gender-studies-by-curtis-sittenfeld
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