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تقدیم به مادرم



ملکه ی رسزمین دل ها را در ذهنم 

احساسی لجام گسیخته تجسم کردم؛ 

مثل خشمی کور و بی اراده.

لوییس کارول



فصل یک

سه تارت لیمویی خوش مزه به کاترین چشمک می زد. بی اعتنا به حرارتی که دور 
بازوهایش حلقه زد و به گونه هایش فشــار آورد، دست های حوله پیچش را داخل 
اجاق برد و ســینی را از زیر آتشدان بیرون کشید. رویه ی زرد تارت ها لرزید؛ انگار 

خالصی از محفظه ی سنگی خوش حالشان کرده باشد.
کاترین سینی را طوری با احترام در دستش گرفت که گویی تاج پادشاه را حمل 
می کرد. موقع قدم برداشــتن کف آشپزخانه و تا قرارگرفتن لبه ی سینی روی میز 
آشپزی و شنیدن صدای تلِپ خوشایندش، چشم از تارت ها برنداشت. تارت ها یک بار 
دیگر لرزیدند و باالخره بی حرکت و بدون هیچ َتَرکی با سطحی درخشان آرام گرفتند.

حوله ها را کنار گذاشت و پوست های خاللی و شیرین شده ی لیمو را از روی کاغذ 
روغنی برداشت و وسط هر تارت َگرم، یکی از باریکه های پوست لیمو را گذاشت و 
به شــکل شکوفه ی رز درآورد. عطر مرکبات شیرین و خمیر پخته شده ی کره ای و 

ورقه ورقه به مشامش رسید. عقب رفت تا شاهکارش را تحسین کند.
تمام صبح مشغول پختن تارت ها بود. پنج ساعت تمام، صرِف وزن کردن کره و 
شــکر و آرد، مخلوط کردن مواد، ورزدادن و صاف کردن خمیر با وردنه و هم زدن و 
نیم جوش کردن و صاف کردن زرده های تخم مرغ و آب لیمو کرده بود تا مایعی غلیظ 
و خامه ای به رنگ گل آالله درســت کند. رویه ی خمیر را آغشته به شهد کرده و 
لبه های خمیر را مثل دستمال ســفره ای توری موج دار کرده بود. خالل های نازک 
پوست لیمو را جوشانده و شــیرین کرده بود. نبات را کوبیده و برای تزیین، پودر 
کرده بود. انگشــت هایش با حرص وولع منتظر بودند روی لبه ی تارت ها پودر شکر 
بپاشــند؛ ولی جلوی خودش را گرفت. باید صبر می کرد خنک شوند؛ وگرنه پودر 

شکر آب می شد و چاله های بدشکلی روی تارت ها می انداخت.
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این تارت ها نتیجه ی تمام چیزی بود که از کتاب های آشپزی کهنه و پاره پاره ی 
روی قفسه ی آشپزخانه یاد گرفته بود. برای درست کردن خمیِر داخل آن قالب های 
شــیاردار، حتی لحظه ای عجله یا بی دقتی نکرده و از مواد الزم کم نگذاشته بود، 
تمام مرحله ها را با وسواس زیاد انجام داده و تارت ها را با تمام وجود و با دل وجانش 

پخته بود.
کمی بیشتر وارسی شــان کرد. چشم هایش سانتی متربه سانتی متر و جابه جای 
خمیر پخته شده و سطح براقش را گشت. آخرسر، لبخندی روی لب هایش نشست. 
سه تارت لیمویی محشر جلویش بود و تمام اهالی سرزمین دل ها، از دودو1ها گرفته 
تا خود پادشاه، باید یادشــان می ماند که او بهترین شیرینی پِز آن سرزمین است. 

حتی مادر خودش مجبور بود به این مسئله اعتراف کند.
دل نگرانــی از وجــودش رفــت. روی پنجه ی پایــش پرید و با انگشــت های 
به هم قفل کرده فریاد کشــید. دست هایش را باالی تارت ها از هم باز کرد و داد زد: 
»شما همه ی دل خوشی منین.« طوری که انگار مقام شوالیه گری را به آن ها می داد، 
ادامه داد: »حاال بهتون دســتور می دم با همین عطر و طعم لیمویی تون وارد دنیا 
بشین و روی لب های هر دهنی که افتخار می دین واردش بشین، لبخند بکارین.«

ـ کاترین، بازهم داری با غذاها حرف می زنی؟
ـ آه! چشایر، این ها که غذای معمولی نیستن.

بدون اینکه برگردد و به پشــت ســرش نگاه کند، انگشــتش را باال برد: »بذار 
حیرت انگیزترین تارت های لیمویی رو که تا حاال توی قلمرو پادشاهی پهناور دل ها 

پخته شده، بهت نشون بدم.«
ُدم راه راهی دور شانه ی راستش پیچ خورد. سر پشمالو و سبیلویی روی شانه ی 
چپش نمایان شد. چشــایر غرق فکر شد و خرخر کرد و خرخرش مهره های بدن 
کاترین را لرزاند. گربه با لحنی که همیشــه کاترین را به شک می انداخت و معلوم 

نبود دارد دستش می اندازد یا نه، گفت: »خارق العاده ست. ولی ماهی کو؟«
کاترین بلورهای شکری را که به انگشت هایش چسبیده بود، لیسید و سرش را به 

چپ و راست تاب داد: »ماهی بی ماهی.«

Dodo .1: پرنده ای از تیره ی کبوتریان که حدود یک متر ارتفاع و بیست کیلوگرم وزن دارد. این پرنده 
نمی تواند پرواز کند و نسلش منقرض شده است. ـ م.

ـ ماهی نداریم؟ پس چیه؟
ـ هدف سنگ تمام گذاشتنه.

هر بار به این موضوع فکر می کرد، دلش آشوب می شد.
چشــایر از روی شــانه هایش ناپدید شــد و دوباره روی میز آشپزی ظاهر شد. 
پنجه اش باالی تارت هــا روی هوا بود. کاترین پرید جلو تا او را از تارت ها دور کند: 

»فکرش رو هم از کّله ت بیرون کن! احمق! این ها رو برای جشن پادشاه پخته م.«
سبیل های چشایر جنبید: »پادشاه؟ بازهم؟«

کاترین چهارپایه ای به طرف میز کشید. پایه هایش کف آشپزخانه کشیده شد و 
صدای گوش خراشی داد. بعد روی آن نشست: »با خودم فکر کردم یکی ش رو برای 
پادشــاه نگه می دارم و بقیه رو می ذارم روی میز پذیرایی. وقتی برای اعلیحضرت 

چیزی می پزم، خیلی خوش حال می شه و پادشاه خوش حال...«
ـ قلمروش رو خوش حال می کنه.

چشــایر حتی به خودش زحمت نداد موقع خمیازه کشــیدن دستش را جلوی 
دهانش بگیرد. کاترین با قیافه ی درهم دست هایش را بین چشایر و تارت ها گرفت 

تا نفس چشایر که بوی گنِد ماهی می داد، به آن ها نخورد.
ـ پادشــاه خوش حال، بهترین پاداش رو هــم می ده. فکر کن اگه من رو تارت پز 
رسمی این ســرزمین اعالم کنه، چی می شه! مردم توی صف های چندکیلومتری 

منتظر می ایستن تا مزه ی تارت هام رو بچشن.
ـ بوی تارت می ده.
ـ خب، چون تارته.

کاترین یکی از قالب های شــیاردار را برگرداند و شــکوفه ی رز پوست لیمویی را 
کنار بقیه گذاشــت. همیشــه به این فکر بود که مهمانی ای که با شیرینی هایش 
بــه پا می کند، چطور از کار درمی آید. ماری آن می گفت شــیرینی های او حتی از 

شیرینی های سرآشپزهای شیرینی پز دربار خوش شکل تر است.
بعد از مهمانی آن شــب، شــیرینی هایش نه فقط به خوش شکل بودن بلکه از 
هر نظر زبانزد می شــدند. چنین تعریف وتمجیدی دقیقًا همان چیزی بود که او و 
ماری آن برای شیرینی پزی شان احتیاج داشتند. بعد از این همه سال برنامه ریزی، 

کم کم حس می کرد آرزوهایش دارد برآورده می شود.
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چشــایر همین طور که مشغول تماشــای کاترین بود که داشت باقی مانده های 
پوست لیمو را جمع می کرد و می ریخت داخل پارچه ی مخصوص نگهداری پنیر، 
گفت: »مگه این وقِت ســال لیمو گیر می آد؟« باغبان ها با خرده های پوست لیمو 

جلوی آفت ها را می گرفتند.
کاترین لبخند زد و گفت: »اصاًل.« غرق فکروخیالش شد و به صبح آن روز فکر 
کرد. نور ضعیفی از پشت پرده های توری به داخل می تابید. وقتی بیدار شد، بوی 

مرکبات هوا را پر کرده بود.
بخشــی از وجودش می خواســت آن خاطره را مثل راز در سینه اش نگه دارد؛ 
ولی چشــایر دیر یا زود از این قضیه بو می ُبرد. نمی شد رشدکردن و شکوفه دادن 
یک شــبه ی درخت داخل اتاق را به این راحتی ها پنهــان کرد. کاترین مانده بود 
که چطور با این همه اســتعداد چشــایر در خبرچینی، هنوز شایعه ها پخش نشده 
است. شاید کل صبح را توی چرت بوده یا به احتمال خیلی قوی تر، لم داده بوده و 

خدمتکارهای جوان شکمش را نوازش می کرده اند.
کاترین تارت ها را در قفسه ی شیرینی ها جا داد تا کامل خنک شوند و گفت: »از 

توی یه خواب آورده م.«
چشایر روی دو پای عقبش چمباتمه زد و گفت: »خواب؟« دهانش به خنده ی 

پت وپهنی باز شد: »تعریفش کن.«
ـ که تا شــب نشــده، به گوش کل اهالی سرزمین برســه؟! معلومه که تعریف 
نمی کنم. یه خوابی دیدم و وقتی چشم هام رو باز کردم، یه درخت لیمو توی اتاقم 

سبز شده بود. الزم نکرده بیشتر از این بدونی.
کاتریــن برای اینکه ســین جیم ها ادامه پیدا نکند و دیگــر توضیحی ندهد، دِر 
قفسه ی شیرینی ها را محکم کوبید. واقعیت این بود که از وقتی بیدار شده بود، آن 
خواب راحتش نگذاشته بود و مدام یادش می آمد و آزارش می داد. ازطرفی، دلش 
می خواست درباره اش حرف بزند و ازطرف دیگر، می خواست مثل رازی سربه مهر از 
دیگران پنهانش کند. خواب گنگ و قشنگی بود درباره ی پسری مرموز و جذاب. پسر 
با لباس سرتاپا سیاه در باغ لیمویی ایستاده بود و کاترین به وضوح حس می کرد آن 
پسر چیزی دارد که متعلق به اوست. کاترین خبر نداشت چیست؛ ولی می دانست 
آن را می خواهد و هر بار قدمی به طرفش برمی داشت، پسر عقب و عقب تر می رفت.

از هیجان به لرزه افتاد و پشــتش تکان خورد. هنوز جوش وخروش کنجکاوی و 
احســاس نیاز به تعقیب کردن پسر را در سینه اش حس می کرد. ولی بیشتر از همه، 
چشم های پسر بود که توجه کاترین را جلب کرده بود: زرد و براق و ترش وشیرین مثل 
لیمو. چشم هایش مثل لیمویی که هر لحظه ممکن است از درخت بیفتد، می درخشید.

این تصویرهای مبهم را از ذهنش دور کرد و رو کرد به چشایر و گفت: »از خواب 
که بیدار شــدم، شاخه ی درخت، یکی از ستون های تختخوابم رو از جا کنده بود. 
البته مادرم به باغبون ها گفت قبل از اینکه صدمه ی بیشتری بزنه، از اتاقم ببرنش 

بیرون؛ ولی من یواشکی چند تا لیمو چیدم.«
چشایر دمش را کنار تخته گوشت پیچ وتاب داد و گفت: »پس بگو جاروجنجالی 
که سر صبح به پا شده بود، به خاطر چی بود! مطمئنی لیموها رو می شه خورد؟ اگه 
درختش از خواب و رؤیا بیرون اومده، ممکنه... چیزه... از اون خوردنی ها باشه ها!«

حواس کاترین دوباره به طرف قفسه ی دربسته و تارت هایی که پشت تور سیمی اش 
مخفی بود، رفت: »نگرانی که پادشاه یکی از این تارت ها رو بخوره و کوچیک بشه؟«

چشــایر ُخره ای کرد و جواب داد: »اتفاقًا برعکس، دل واپسم اگه خودم یکی از 
لیموها رو بخورم، اندازه ی یه خونه گنده بشم. به فکر هیکل خودم بودم.«

کاترین نخودی خندید و خم شــد روی میز و زیر چانه ی او را خاراند: »چشایر، تو 
هرچی هم گنده باشــی، باز محشری؛ ولی لیموها خطری نداره. قبل از اینکه شروع 
کنم به پختن تارت، از یکی ش خوردم.« یاد ترشــی لیمو افتاد و لپ هایش به داخل 
کشیده شد. چشــایر بی اعتنا به تعریف وتمجید او، دوباره خرخر کرد. کاترین دست 
دیگرش را زیر چانه ی او گذاشت و چشایر هیجان زده تلپی خودش را به پهلو انداخت و 
کاترین شکمش را نوازش کرد: »تازه، اگه یه وقتی غذای ناسالمی خوردی، باز می تونم 
ازت یه استفاده ی خوبی بکنم. همیشه دلم یه کالسکه می خواسته که گربه بِکشدش.«
چشایر یکی از چشم هایش را باز کرد. از مردمک شکاف مانندش می شد فهمید 

از حرف کاترین خوشش نیامده.
ـ جلوی کالسکه کالف نخ و استخون ماهی آویزون می کنم تا کالسکه رو بکشی.
چشایر دست از خرخرکردن برداشت و گفت: »خانم پینکرتون، اون قدرها هم که 

خیال می کنی، بامزه نیستی.«
کاترین ضربه ی آهسته ای به بینی چشایر زد و از او دور شد: »می تونی اون حقه ی 
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نامرئی شدنت رو اجرا کنی و بعدش همه با خودشون فکر می کنن: ‘وای! خدایا! اون 
سِر گنده ی خارق العاده رو ببین که داره کالسکه رو توی خیابون می کشه! ’«

چشایر ِبر و ِبر نگاهش کرد و گفت: »من گربه ی باشخصیتی ام، نه یه جونور حمال.«
نفسش را با صدا بیرون داد و ناپدید شد.

کاترین گفت: »به دل نگیر. داشــتم سربه ســرت می ذاشــتم.« در این موقع، 
پیش بندش را باز کرد و به قالبی روی دیوار آویزان کرد. طرح بدنش روی پیش بند 

ماند که به آرد و ذره های خشک خمیر آغشته بود.
صدایش به گوش کاترین رسید: »راستی، مادرت داره دنبالت می گرده.«

ـ برای چی؟ من که کل صبح اینجا بودم.
ـ آره. االن هم داره دیرت می شــه. بهتره دست دست نکنی و بری حاضر شی؛ 

وگرنه مجبور می شی خودت هم شکل تارت لیمویی بری اونجا.
ـ دیره؟

کاترین به ســاعت دیواری نگاهی کرد. چیزی از ظهر نگذشته بود. کلی وقت 
داشت تا خودش را به...

همین که خس خس ضعیفی از داخل ساعت بلند شد، قلب کاترین به شدت تپید: 
»وای! کوکو1! بازهم خواب موندی؟« کف دســتش را به پهلوی ساعت کوبید و در 

مثل فنر باز شد. پرنده ی ریز قرمزی که غرق خواب بود، نمایان شد.
ـ کوکو!

پرنده وحشت زده از خواب پرید و بال هایش را دیوانه وار باز و بسته کرد. با صدای 
جیغ جیغویش گفت: »وای! خدایا! وای! خدایا! ساعت چنده؟« چشم هایش را با نوک 

بال هایش مالید.
کاترین گفت: »ای پرنده ی خنگ! از من می پرسی؟!« با دلخوری نالید و به عجله 

از آشپزخانه بیرون دوید. روی پله ها به ماری آن خورد.
ـ کت... کاترین! داشتم می اومدم بگم... مارشنس داره...

ـ می دونم. می دونم. مجلس رقص رو می گی. زمان پاک از دستم دررفته بود.
ماری آن خیلی سریع سرتاپای او را برانداز کرد و مچ دستش را گرفت: »بهتره قبل 

از اینکه چشمش بهت بیفته و کله ی هر دومون رو بَکنه، به سرووضعت برسی.«

Cuckoo .1: قمری

فصل دو

ماری آن سروگوشی آب داد تا ببیند مارشنس آن دورواطراف نباشد. بعد کاترین را 
به اتاق خواب برد و در را محکم بست.

خدمتکار دیگر، َابی ِگیل، هم آنجا بود. درســت مثل ماری آن لباس بلند سیاه و 
موقری با پیش بند سفید پوشیده بود و داشت با جارو به اسب گهواره ای بال داری 
که در اتاق به این طرف و آن طرف پرواز می کرد، می کوبید تا از الی پنجره ی باز اتاق 
بیرون برود. اسب گهواره ای بال دار هر بار از ضربه ی جاروی خدمتکار جان سالم 
به در می برد، هرهر می خندید و یال هایش را یک وری تکان می داد و دوباره به طرف 
ســقف پرواز می کرد. ابی گیل قطره های عرق را از روی پیشانی اش پاک کرد و به 
ماری آن گله کرد: »این جونورهای مزاحم آخرش ِدّقم می دن!« بعد متوجه حضور 

کاترین در اتاق شد و تعظیم کج وکوله ای کرد.
کاترین شق ُوَرق ایستاد و گفت: »ابی گیل!«

ولی هشدارش خیلی دیر بود. یک جفت چوب گهواره اِی ریز به زحمت از پشت 
کاله ابی گیل باال آمد و اسب بال دار دوباره به طرف سقف اوج گرفت.

ابی گیل جارویش را تاب داد و جیغ گوش خراشــی کشــید و گفت: »ای اسب 
کوچولوی مزاحم! آخه چرا؟!«

ماری آن سرش را دزدید و کاترین را به داخل حمام کشید. آب را قباًل داخل 
پارچی ریخته و روی روشــویی گذاشــته بودند. با پشــت لباس ململی کاترین 
وررفت و گفت: »وقت نداریم حموم کنــی؛ ولی به مادرت هم نمی گیم حموم 
نکردی.« در این وقت، کاترین لیف حمامی را داخل پارچ آب فروکرد. آرد را تند 
و تند و با دستپاچگی از روی صورتش پاک کرد. چطور آرد تا پشت گوش هایش 

هم پاشیده بود؟
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کاترین گذاشــت ماری آن لباس و زیرپوشــش را به هــزار جان کندن از تنش 
دربیاورد و گفت: »خیال می کردم امروز می خوای بری دهکده.«

ـ رفتم؛ ولی باورت نمی شه چقدر حوصله سربر بود. همه داشتن درباره ی جشن 
رقص وراجی می کردن. انگار نه انگار پادشاه همیشه از این جشن ها می گیره.

ماری آن لیف را برداشت و بازوهای کاترین را آن قدر لیف کشید تا پوستش رنگ 
عوض کرد و قرمز شــد. بعد بدنش را به گالب آغشــته کرد تا هرچه بوی خمیر 

شیرینی و دود آتش مانده بود، از بین برود.
ـ توی دهکده شایع شده دلقک جدیِد دربار امشب کارش رو شروع می کنه. جک 
داشت الف می زد که همین اوِل کار می خواد کاله دلقک رو بدزده و زنگوله هاش 

رو خرد کنه.
ـ چه کار بچگانه ای!

ـ من هم همین رو می گم. جک خیلی موذیه.
ماری آن به کاترین کمک کرد زیرپوش جدیدی بپوشد. بعد او را روی چهارپایه اش 
نشــاند و موهای تیره اش را شانه زد: »یه خبر جالب هم به گوشم خورد. پینه دوز 
داره بازنشست می شــه و تا آخر این ماه مغازه ش رو تخلیه می کنه.« با یک بند و 
ظرف پر از سنجاق و مقداری موم، موهای کاترین را پشت گردنش جمع کرد و چند 

رشته از موهای فرفری بامزه اش را دور صورتش ریخت.
ـ پینه دوز؟ توی ِمین استریت؟

ـ آره. همون.
ماری آن کاترین را چرخاند و با پچ پچ ادامه داد: »وقتی این خبر رو شنیدم، فوری 

به ذهنم رسید که چه جای عالی ای می شه برای ما.«
چشــم های کاترین از تعجب گشاد شــد: »وای! خدایا! راست می گی ماری آن. 

درست بغل اون مغازه ی اسباب بازی فروشی...«
ـ دقیقًا هم پایین تپه ای که اون کلیسای کوچیک سفید و عجیب وغریب هست. 

فکر کن یه عالمه کیک عروسی قراره درست کنی!
ـ وای! می تونیــم به افتخار آقای کفاش، برای افتتاحیه ی مغازه مون، کلی کیک 
به شکل پینه دوز با طعم های مختلف درست کنیم. اول با طعم های قدیمی شروع 
می کنیم: بلوبری، هلو؛ ولی بعدش چــه طعم های دیگه ای می تونیم بهش اضافه 

کنیم؟! یه روز با طعم اســطوخودوس و شــلیل و روز بعدش تافی موز که روش 
خرده های بیسکویت ترد می ریزیم و...

ماری آن خندید: »واستا! واستا! من هنوز شام هم نخورده م.«
ـ به نظرت قبل از اینکه خبرش پخش شه، نباید بریم یه نگاهی بهش بندازیم؟

ـ چرا. شاید بشه فردا بریم؛ ولی مادرت...
کاتریــن روی پنجه ی پایش این طرف و آن طرف رفــت و گفت: »بهش می گم 
می ریم روبان بخریم. چیزی نمی گه. وقتی هم از قضیه ی مغازه ی شــیرینی پزی 
خبردار شه، بهش نشون می دیم فرصت کاری باارزش یعنی چی. اون موقع دیگه 

نمی تونه چیزی بگه.«
ماری آن لب هایش را به هم فشار داد و لبخندش ناپدید شد: »من که فکر نمی کنم 

مادرت اجازه بده از این فرصت کاری استفاده کنی.«
کاترین بااینکه می دانســت ماری آن راســت می گوید، نگرانی به دلش راه نداد. 
مادرش هیچ وقت اجازه نمی داد تنها دخترش، وارث راک ترتل کو1، دست به کارهای 
مردانه بزند؛ چه برسد به اینکه بخواهد با خدمتکار بی چیزی مثل ماری آن شریک 
شــود. گذشــته ازاین، مادرش حتمًا می گفت پخت وپز کار خدمتکارهاست و اگر 
می فهمید کاترین برای شروع کارش می خواهد از پول جهیزیه و ازدواجش خرج 

کند، حسابی مخالفت می کرد.
ولی خیلی وقت بود که او و ماری آن آرزوی این کار را در سرشــان می پروراندند 
و کاترین گاهی فراموش می کرد خواسته شــان هنوز به واقعیت نپیوســته است. 
شیرینی ها و دسرهایش در ســرزمین دل ها زبانزد بود. خود پادشاه هم طرف دار 
پروپاقــرص کاترین بــود و این احتمااًل تنها دلیلی بود که باعث می شــد مادرش 

سرگرمی و کار ذوقی اش را تحمل کند.
کاترین ســعی کرد خودش را مثل ماری آن راضی کند و گفت: »اجازه دادن یا 
ندادنش مهم نیست.« حتی فکر اینکه مادرش به خاطر این تصمیم، عصبانی شود یا 
بدتر از آن، عاقش کند، دلش را به آشوب می انداخت؛ ولی کار به آنجاها نمی کشید. 

البته امیدوار بود نکشد.
ســرش را باال گرفت: »با اجازه یا بدون اجــازه ی پدر و مادرم، کارمون رو پیش 

1. Rock Turtle Cove
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می بریم. قراره بهترین شــیرینی پزی کل سرزمین دل ها مال ما باشه. تازه، وقتی 
آوازه ی کیک خوش مزه ی شکالتی مغزدار یا کلوچه ی کشمشی ترد و محشرمون 

به گوش ملکه ی سفید برسه، ممکنه این همه راه بکوبه و تا اینجا بیاد.«
ماری آن مردد شد و لب هایش را یک وری غنچه کرد.

کاترین پی حرفش را گرفت: »وسط این حرف ها یادم افتاد سه تا تارت توی قفسه ی 
شیرینی ها گذاشته م تا خنک بشه. می تونی امشب بیاری شون؟ وای! ولی هنوز روشون 
پودر شکر نریخته م. یه کم پودر شکر روی میز گذاشته م. فقط یه کوچولو، یه ذره بریز.« 

برای اینکه منظورش را درست برساند، نوک دو انگشتش را به هم چسباند.
ـ خب، معلومه که می تونم بیارمشون. تارِت چی هست؟

ـ لیمو.
لبخند شیطنت آمیزی روی لب های ماری آن نقش بست: »از درختت َکندی؟«

ـ ماجراش رو شنیدی؟
ـ امــروز صبح آقای گاردینر رو دیدم که داشــت درخت رو زیر پنجره ی اتاقت 
می کاشت. پرسیدم از کجا آورده تش. با اون همه بیلی که بهش زدن تا از ستون های 

تختخوابت جداش کنن، انگار هیچی ش نشده بود.
کاترین دســت هایش را به هم فشــار داد. نمی دانست چرا وقتی حرف درخت 
توی خوابش پیش می آید، خجالت می کشــد: »خب، آره. لیموها رو از اون درخت 
کندم. شــک ندارم تا حاال تارت به این خوش مزگی درست نکرده م. فردا صبح که 
بشه، خوش مزگی تارت هام سر زبون کل اهالی سرزمین دل ها افتاده و تک تکشون 

می پرسن ِکی می تونن ازمون دسر بخرن و بخورن.«
ـ کت، مزخرف نگو.

ماری آن شکم بندی را از روی سر کاترین پایین کشید: »از همون پارسال که اون 
کلوچه ها رو با شیره ی افرا و شکر قهوه ای درست کردی، عاشق شیرینی هات شدن.«

کاترین چینی روی بینی اش انداخت و گفت: »یادم نیار. اون موقع کلوچه ها رو 
زیادی پختم. یادته؟ لبه هاش خیلی خشک شد.«

ـ زیادی سخت می گیری.
ـ آخه دلم می خواد بهترین باشم.

ماری آن دست هایش را روی شــانه های کاترین گذاشت: »تو بهترینی. دوباره 

حساب وکتاب کردم: هزینه ی مغازه ی آقای َکترپیلر1، خرج های ماهانه، پول مواد 
اولیه، مقــدار تولید روزانه و قیمتی که برای جنس ها در نظر گرفتیم. اگر خطای 

محاسبه رو حساب نکنیم، گمونم به سال نکشیده، سود می کنیم.«
کاترین هر دو دستش را روی گوش هایش گذاشت: »چه ِکیف می کنی با عدد و 

رقم و حساب وکتاب! می دونی با این چیزها چقدر سرگیجه می گیرم؟!«
ماری آن آب دماغش را باال کشــید و چرخید. بعد جارختی را باز کرد: »تو هم 
خیلی راحت می تونی قاشق سوپ خوری رو به فنجون تبدیل کنی. پس خیلی هم 

فرق نداره.«
ـ خیلی هم فرق داره. برای همینه که توی این کار به شراکتت نیاز دارم، شریک 

کاری بااستعداد و زیادی منطقی من!
کاترین بااینکه ندید، تقریبًا حس کرد ماری آن چشم هایش را چرخاند: »کاترین، 
دلم می خواد این رو کتبی بنویســی و بهم بدی. اگه اشتباه نکنم، لباس سفید رو 

برای امشب انتخاب کرده بودیم. نه؟«
ـ هرکدوم که فکر می کنی خوبه، همون.

کاترین فکروخیال مغازه ی شیرینی پزی شــان را از سرش بیرون کرد و مشغول 
انداختن یک جفت گوشواره ی مروارید به گوش هایش شد.

ماری آن گفت: »خب؟« یک زیرشلواری و زیرپوش از جارختی بیرون کشید. بعد 
از کاترین خواست بچرخد تا بندهای شکم بند را محکم کند: »خواب خوبی بود؟«

کاترین از اینکه خرده های خمیر هنوز زیر ناخن هایش مانده بود، غافل گیر شد. 
درآوردن ذره هــای خمیر از زیر ناخن هایش بهانه ای بود تا ســرش را بلند نکند و 
صورتش را که از خجالت سرخ شده بود، پنهان کند. به چشم های زرد لیمویی پسر 

فکر کرد و گفت: »چنگی به دل نمی زد.«
وقتی شکم بندش ناگهان محکم شد و قفسه ی سینه اش را فشار داد، نفسش بند 

آمد. ماری آن گفت: »وقتی دروغ می گی، می فهمم.«
ـ اوه! خیلی خب. آره. خواب خوبی بود؛ ولی همه شون جادویی ان. مگه نه؟

ـ مــن از کجا بدونم؟ تا حاال از این خواب ها ندیده م که. ولی ابی گیل یه بار برام 
تعریف کرد توی خوابش یه شــکل هاللی خیلی گنده و درخشــان دیده بوده که 

Caterpillar .1: هزارپا
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توی آسمون شناور بوده... صبح روز بعدش سروکله ی چشایر پیدا می شه و با اون 
نیشخندی که تمام دندون هاش بیرون می افته، روی هوا معلق می مونه و خواهش 
می کنه یه نعلبکی شیر بهش بده. سال ها از اون موقع گذشته؛ ولی ظاهرًا از دست 

این گربه خالصی نداریم.
کاترین نالید و گفت: »من عاشق چشایرم؛ ولی امیدوارم خواب های من یه چیزی 

سحرآمیزتر از اون بهم نشون بده.«
ـ اگه به این آرزوت هم نرسی، حداقل یه چند تا لیمو گیرت اومده.

ـ درسته. باید به همین هم راضی باشم.
ولی نبود. قانع نبود.

ـ کاترین!
در باز شد و مارشنس خودش را داخل اتاق انداخت. چشم هایش به اندازه ی پیاله 
گشاد و صورتش با وجود پودری که تازه زده بود، به رنگ ارغوانی بود. مادر کاترین 
در تمام عمرش همیشه سرگشته و پریشان بود: »عزیز دلم، اینجایی؟! چی کار داری 

می کنی؟ هنوز لباس هم تنت نکردی؟«
ـ اوه! مامان، ماری آن داشت کمکم می کرد...

ـ ابی گیل، دســت از بازی با اون جارو بردار و بیــا اینجا! به کمکت نیاز داریم! 
ماری آن، کدوم لباسش رو می پوشه؟

ـ بانوی من، فکر کردیم اون لباس سفیدی که...
ـ اصاًل! باید قرمز باشه! لباس قرمز می پوشی!

مادرش درهای جارختی را چهارطاق باز کرد و لباس بلند مخمل و دنباله داری 
به رنگ قرمز پررنگ بیرون آورد که پشت و پایین تنه اش پف دار بود و یقه اش فقط 

کمی پوشیده بود: »آره. این عالیه.«
ـ وای! مامان! اون لباس نه. خیلی کوچیکه!

مادرش برگ سبز براقی از روی تخت برداشت و لباس را روی مالفه ها انداخت: 
»نه. نه. نه. برای دختر کوچولوی عزیز و بانمکم خیلی هم کوچیک نیست. کاترین، 

شب فوق العاده ای می شه. باید سرووضعت عالی باشه.«
کاترین با ماری آن چشم درچشم شد و ماری آن شانه اش را باال انداخت.

ـ ولی این هم مثل جشن های رقص قبلیه. چرا نباید...

ـ نچ نچ! بچه جون.
مادرش با عجله به آن طرف اتاق رفت و با دو دستش صورت کاترین را گرفت. با 
وجــود اینکه مادرش مثل یک پرنده ی الغر و مردنی بود، صورت کاترین را محکم 
نیشگون گرفت و فشار داد: »دختر خوشگلم، حتمًا یه دلیلی داره که می گم امشب 
باید خوش سرووضع باشی.« چشم های مادرش چنان برق زد که کاترین شک برش 

داشت. بعد یک مرتبه مادرش گفت: »حاال بچرخ! «
کاترین از جایش پرید و رو به پنجره چرخید.

بــه مادرش موقع ازدواج، عنوان مارشــنس داده بودند و او این حس را به بقیه 
منتقل می کرد. معمواًل زن خون گرم و بامحبتی بود و پدر کاترین، مارکی، همیشه 
عاشق سینه چاکش بود؛ ولی کاترین با دمدمی مزاجی های مادرش خیلی آشنا بود. 
یک لحظه با لحن نرم و عاشقانه حرف می زد و خوش بود و لحظه ی بعد جیغ وداد 
راه می انداخــت. با وجود جثه ی ریزش، صدای غرش مانند و نگاه خیره ی خاصی 

داشت که می توانست قلب شیر را هم بلرزاند.
کاترین فکر می کرد دیگر حتمًا به خلق وخوی مادرش عادت کرده؛ ولی تغییرات 

پی درپی در حال واحوال مادرش هنوز غافل گیرش می کرد.
ـ ماری آن، شکم بندش رو محکم بکش.

ـ ولی بانوی من...
ـ محکم تر بکشش ماری آن. این لباس اندازه ی کمر پنجاه وپنج سانتی نمی شه؛ 
هرچند دلم می خواد یه بار هم که شــده، ببینم انــدازه ی کمرت کمتر از پنجاه 
سانتی متره. متأســفانه استخون بندی ت مثل پدرت درشته. اگه بخوایم جلوت رو 
بگیریم که آینده ت مثل اون نشه، باید خوب حواسمون رو جمع کنیم. ابی گیل، یه 

لطفی کن. برو از گنجه ی جواهراتم سرویس یاقوت سرخم رو بیار.
وقتی ماری آن بندهای شــکم بند را شــل کرد، کاترین نالید: »سرویس یاقوت 

سرخ؟ گوشواره هاش خیلی سنگینه.«
ـ دیگه ان قدر الجون نباش. یه شبه همه ش. محکم تر بکش!

کاترین دو بار صورتش را نیشگون گرفت و هم زمان ماری آن بندهای شکم بندش 
را کشید. تا جایی که می توانست، هوا را از ریه هایش بیرون داد و دستش را به لبه ی 

میز آرایش گرفت تا جرقه هایی را که جلوی چشم هایش برق می زد، دور کند.
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ـ مامان، نفسم گرفت.
ـ خب، امیدوارم دفعه ی بعد که خواســتی دو برابر دسر بخوری، مثل کاری که 
دیشب کردی، دو بار فکر کنی. نمی شه که مثل بچه خوک بخوری و بخوای مثل 

خانم ها لباس بپوشی. تازه، مگه معجزه ای بشه که این لباس اندازه ی تنت شه.
ـ نمی شه لباس... سفید رو بپوشم؟

مادرش دست به سینه ایستاد: »دختر من امشب لباس قرمز رو می پوشه؛ درست 
مثل یه... به این چیزها فکر نکن. فقط باید شام نخورده از اونجا برگردی.«

ماری آن دوباره بندهای شکم بند را کشید و ناله ی کاترین بلند شد. تحمل کردن 
بندهای تنگ لباس حسابی ســخت بود؛ ولی نخوردن شام؟ غذای مهمانی های 
پادشــاه چیزی بود که کاترین بیشترین اشتیاق را برایش داشت. گذشته ازاین، در 
طول روز فقط یک تخم مرغ آب پز خورده بود. به قدری سرگرم پخت وپز بود که وقت 
نکرده بود چیزی بخورد. معــده اش هم در تأیید این قضیه قاروقور کرد. ماری آن 

خیلی آهسته پرسید: »حالت خوبه؟«
ســرش را به پایین تکان داد. دلش نمی خواست با حرف زدن، حتی یک ذره از 

هوای داخل ریه هایش تلف شود.
ـ لباس!

کاترین حتی نتوانســت نفس بگیرد و در یک چشم به هم زدن دید که با مخمل 
قرمز گنده ای گالویز شده و دارد خفه می شود. کار خدمتکارها که تمام شد، کاترین 
به خودش دل وجرئت داد یواشــکی در آینه نگاه کند. خیالش راحت شــد؛ چون 
انتظار داشت عین سوسیس روکش دار شده باشد، ولی نشده بود. رنگ قرمِز سیِر 
لباس، باعث شــده بود لب هایش سرخ تر به نظر برســد و پوست لطیفش نرم تر و 
موهایش تیره تر دیده شود. وقتی ابی گیل گردن بند سنگین و مجلل را دور گردنش 
انداخت و گوشواره هایش را با یاقوت های سرخ آویزان عوض کرد، کاترین یک لحظه 

حس کرد مثل بانوی واقعِی دربار، فریبنده و مسحورکننده شده است.
مارشنس با دو دستش دست کاترین را گرفت و آن نگاه خاص و براقش دوباره 

برگشت: »خیلی بهت افتخار می کنم.«
کاترین سگرمه هایش را در هم کشید: »واقعًا؟«

ـ خودت رو لوس نکن.

مادرش با زبانش صدا درآورد و پشت دست کاترین را نوازش کرد. بعد آن را رها کرد.
کاترین دوباره در آینه نگاهی انداخــت. آن جذابیت فوری از بین رفت و حس 
کرد مرکز توجه همه است. اگر تصمیم با خودش بود، لباس گشاد و عالی می پوشید 
که مد روز باشــد. مهم هم نبود که آردی باشد یا نه: »مامان، لباسم زیادی شیکه. 

هیچ کدوم از مهمون های جشن این طوری به خودشون نمی رسن.«
مادرش آب دماغش را باال کشــید و گفت: »دقیقــًا همین طوره. خیلی خاص 

شدی!« قطره ی اشکی را پاک کرد و ادامه داد: »دل توی دلم نیست.«
کاترین با وجود تمام رنج ها و دودلی هایش، نمی توانســت حس سوزناک درون 
سینه اش را انکار کند. صدای مادرش در ذهنش مثل عیب جویی بود که مدام به او 
می گفت: »چنگال را روی میز بگذار! صاف بایست! لبخند بزن؛ ولی دیگر نه در این 
حد!« می دانست مادرش خیروصالحش را می خواهد؛ ولی شنیدن تعریف وتمجید 

از زبان مادرش، آن هم برای اولین بار، خیلی خیلی دل نشین بود.
مارشــنس آخرین آه خوش حالی اش را کشید و گفت می رود به پدر کاترین سر 
بزند. بعد سراســیمه از اتاق بیرون رفت و ابی گیل را کشان کشان با خودش برد. 
وقتی دِر اتاق بسته شد، کاترین حسابی دلش می خواست خودش را روی تختخواب 
بیندازد و خستگی آمدِن مادرش را درُکند؛ ولی حتم داشت اگر چنین کاری کند، 

یکی از درزهای اصلی لباسش باز می شود.
ـ همون قدر که به نظر خودم می رسه، مسخره شده م؟

ماری آن سرش را به این طرف و آن طرف تاب داد و گفت: »محشر شدی.«
ـ محشر شــده م؟! با این لباس؟! مسخره ســت! هرکی من رو ببینه، با خودش 

می گه: »عجب دختر بی حیایی!«
ماری آن با حالتی عذرخواهانه لب هایش را به هم فشار داد: »انگار یه کم کره رو 

ریخته باشیم روی گوشت نمک زده.«
ـ وای! خواهش می کنم از این چیزها حرف نزن. خیلی گشنه مه.

کاترین داخل شکم بندش پیچ وتاب خورد و سعی کرد فشاری را که به دنده هایش 
می آمد، کم کند؛ ولی شکم بند از جایش جم نخورد: »یه شکالت می خوام.«

ـ شــرمنده ام کت. گمونم با این لباست حتی نمی تونی یه گاز کوچولو شکالت 
بخوری. بذار کمکت کنم کفشت رو بپوشی.
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