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فصل یک

اِیمی1 دوره ی پرستاری کودک دیده بود و کمک های اولیه ی مقدماتی و نکاتی 
در مـورد خوابانـدن و عوض کردن پوشـک بچه یاد گرفته بـود؛ ولی یاد نگرفته 
بود اگر سـروکله ی دوتا گردن کلفت با اسـلحه پیدا شـد، چه  کار باید بکند. این 

را خودش باید می فهمید. 
دردسر از یک تماس تلفنی شروع شد، یک روز دوشنبه، اواخر ماه ژوئن. 

زنی پشت خط پرسید: »اِیمی نوردالند2؟«
»بله.«

»مـن اِلیس اِجرتونم۳. اسـم شـما رو از خانم مونتاگ4 تـوی انجمن محله 
شنیدم. بهم گفت کالس پرستاری بچه رو تموم کردی.«

»درسـته.« آن اسـم برای اِیمی اصاًل آشـنا نبود. به زودی متوجه می شـد که 
خانواده ی اِجرتون یک شـرکت تولید قایق یدک کش، یک شـرکت تولید قایق 
بادبانـی سفارشـی و چندیـن جریـب ملک و امـالک در بهترین جای سـاحل 
داشـتند، بـه اضافه ی سـاختمان ِریِون5 )یک آسـمان خراش بـا آپارتمان های 
لوکـس ُمشـرف بـه تنگـه ی پاِگـت6( و بوتیک هـای گران قیمـت در طبقـه ی 
همکَفش. آن ها یک هتل هم در یک مجموعه ی توریستی در هاوایی7 داشتند. 

خانم اِجرتون گفت: »خانم مونتاگ بهم گفت چهارده سالته. درسته؟«

1- Amy 2- Nordlund
3- Elyse Edgerton 4- Montag
5- Raven 6- Puget
7- Hawaii
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»بله.«
»من معمواًل پرسـتار به این جوونی اسـتخدام نمی کنم، ولی در حال حاضر 
یه  کم گرفتارم. مادرم همین االن افتاده و پاش شکسته؛ باید برم بیمارستان. 
هیچ کسـی نیسـت از دخترم ِکندرا1 مراقبت کنه. نمی خوام یه بچه ی سه ساله 
رو بـا خـودم ببـرم اورژانـس. می تونـی االن بیای و یـه چهار سـاعتی بمونی؟ 

می تونم بیام دنبالت.«
»باید اول به مامانم زنگ بزنم ببینم اجازه می ده بیام.«

»تـا تـو این کار رو می کنی بگو ببینم، کسـی هسـت که قبـاًل براش کار کرده 
باشی و من بتونم سابقه ت رو ازش بپرسم؟«

اِیمـی اسـم دو نفـری را کـه تا حاال برایشـان کار کرده بود، بـه او داد. خانم 
اِجرتون گفت با آن ها صحبت می کند و بعد دوباره تماس می گیرد. 

مامـان اِیمی توی جلسـه بـود و اِیمی به خانم مونتـاگ زنگ زد تا مطمئن 
شود که او اِیمی را به خانم اِجرتون معرفی کرده. 

خانـم مونتـاگ گفـت: »اوه، بلـه عزیـزم. امیـدوارم بتونـی کمکـش کنـی. 
خوش شانسی که همچین کاری گیرت اومده.«

وقتـی خانـم اِجرتـون دوباره زنـگ زد، اِیمی گفت کار را قبـول می کند. یک 
پیـام روی پیام گیـر تلفن مامانش گذاشـت و شـماره ی خانم اِجرتـون را داد. 
شـلوار جین تروتمیزی پوشـید، موهایش را شـانه زد و یک عروسـک میمون 
انگشتی گذاشت توی کیفش. ده دقیقه بعد، یک ماشین ِسدان نقره ای جلوی 

خانه شان نگه داشت و اِیمی دوید بیرون تا کارفرمای جدیدش را ببیند. 
خانم اِجرتون دلنشـین و موقر بود و کاماًل مشـخص بود که نگران مادرش 
است. ِکندرا، دختر کوچولویی نوپا با لپ های چال دار، سرهمی زردی تنش بود 

و عقب ماشین توی صندلی کودک با کمربند ایمنی نشسته بود. 
اِیمی گفت: »سالم، ِکندرا.«

1- Kendra
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دختر کوچولو که آب دهانش آویزان بود، به اِیمی لبخند زد و دوباره مشغول 
بازی  با گربه ی عروسکی چرکش شد. 

اِیمی گفت: »چه گربه ی خوشگلی. اسمش چیه؟«
ِکندرا گفت: »تابی1. این تابی.«

اِیمی گفت: »سالم، تابی.«
خانـم اِجرتـون گفت: »ببخشـید که این قـدر بی خبر و یه هویی شـد. معمواًل 
پرسـتار ِکندرا همیشـه پیشش می مونه، ولی دارِیل2 یه سفر غیرمنتظره دعوت 
شـد، مـن هم اجازه دادم ایـن هفته رو بره، خودم هم مرخصـی گرفتم. ِکندرا 
ناهـار خـورده، االن دیگه وقت خواب بعدازظهرشـه. برنامه ش رو روی یخچال 
چسبوندم؛ اون برنامه همیشه به روزه. یه فهرست از هر شماره تلفنی که ممکنه 
الزم داشـته باشـی هم هسـت، شـماره ی خودم هم توشـه. شـوهرم خارج از 
شـهره. واسـه همین امروز فقـط می تونی به من زنگ بزنـی، ولی مطمئنم که 

مشکل خاصی برات پیش نمی آ د.«
خانم اِجرتون نگاه کوتاهی به آینه ی جلوی ماشـین انداخت. »ِکندرا خیلی 

دوست داشتنیه. اصاًل اذیتت نمی کنه.«
اتومبیـل داخـل ورودی ماشـین روی میدان ماننـدی پیچیـد و جلـوی یک 
خانـه ی آجرنمـای باعظمـت نگـه داشـت. اِیمی سـرگرم تماشـای چمن های 
مرتـب و باغچه هـای پر از گل جلوی خانه بـود که خانم اِجرتون ِکندرا را از توی 

صندلی اش بیرون آورد. 
به محض این که وارد خانه شدند، خانم اِجرتون گفت: »اصاًل دلم نمی خواد 
همین طـوری ولـت کنـم برم، ولی بایـد عجله کنـم. دختر خوبی بـاش، ِکندرا. 
امـروز بـه جای خاله دارِیل، اِیمی باهات بازی می کنه و بهت بسـتنی می ده.« 
دختـرش را یـک لحظـه  در آغوش گرفـت، از اِیمی برای آمدنش تشـکر کرد و 

1- Tubby
2- Darielle
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قول داد تا سـاعت شـش خانه باشـد. بعد رفت و رد عطر گران قیمتش در هوا 
باقی ماند. 

ِکندرا گفت: »َبّتنی؟« و راه افتاد سمت آشپزخانه. 
اِیمـی گفـت: »من هم موافقـم.« درِ فریزر باالی یخچال را باز کرد و شـش 
بسـته بسـتنی گران قیمت ِبن و ِجری1 دید. مامان اِیمی برندهای فروشگاهی 
را هـم تخفیف خـورده می خریـد؛ اِیمی هنوز هیچی نشـده عاشـق کار تازه اش 

شده بود. 
اِیمی پرسید: »کدوم طعم رو دوست داری؟ وانیل؟ توت فرنگی؟«

ِکندرا گفت: »بیسکویت شولوکاتی. تابی بیسکویت شولوکاتی بخواد.«
اِیمی گشت دوتا کاسه و قاشق پیدا کرد و نشست تا با ِکیف بستنی بخورد. 
همان طـور کـه مشـغول خـوردن بودنـد، ِکنـدرا وانمود می کـرد دارد بـه گربه ی 
عروسـکی اش بسـتنی می دهد و اِیمی دسـتوراتی را که روی یخچال نوشـته 

شده بود می خواند. هیچ چیز غافلگیرکننده ای در آن نبود. 
بعـد از این که بستنی شـان تمام شـد، اِیمی ِکندرا را بـرد اتاقش تا بخواباند، 

ولی طبق نوشته ی روی یخچال، اول او را برد دستشویی. 
ِکندرا گفت: »پتویی.« و دستش را دراز کرد سمت پتوی آبی تاشده ی پایین 

تختش. 
اِیمـی پتـوی آبـی را روی ِکنـدرا انداخت و بعد بـا صدای بلنـد برایش دوتا 

داستان خواند. 
ِکنـدرا اول نگاهـی بـه زیـر پتویـش انداخـت تـا مطمئـن شـود گربـه ی 
عروسکی اش همان جاست، بعد گفت: »تابی الال.« و َشستش را توی دهانش 
گذاشـت، چشـم هایش را بسـت و خیلـی زود خوابـش برد. اِیمـی با خودش 
گفـت چـه فرشـته ای! حق بـا خانم مونتاگ بـود؛ اِیمی خوش شـانس بود که 
این کار گیرش آمده بود. شـاید اگر کارش را خوب انجام می داد، دوباره ازش 

Ben & Jerry-1؛ نام تجاری یک بستنی معروف آمریکایی
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می خواستند که بیاید. 
اِیمـی بـا تمـام وجود دلش می خواسـت نشـان دهد قابل اطمینان اسـت. 
هرچند برای ثابت کردن این موضوع به پدرش خیلی دیر شده بود، ولی او نیاز 

داشت این را به خودش ثابت کند. 
مثل همیشـه، به پدرش که فکر کرد، چشـم هایش پر از اشـک شـد. دلش 
می خواست آن گفت وگوی وحشتناک با او را فراموش کند، ولی هر چه سعی 
می کـرد از آن خاطـره فـرار کنـد، موفق نمی شـد. هر وقت بهـش فکر می کرد، 
صورتـش جمع می شـد و چروک می افتاد، مثـل پرتقالی که مدت زیادی توی 

یخچال مانده باشد. 
چـرا به اشـتباهش اعتـراف نکرده بود و معذرت نخواسـته بود؟ چرا آن قدر 
لجبـاز و پرخاشـگر بـود؟ مهم تر از همه، چرا همان موقـع به مامان و بابا نگفته 
بود چه اتفاقی افتاده، به جای این که سـکوت کند و امیدوار باشـد آن ها بویی 

نبرند؟
همه اش تقصیر او بود که آن مشکل پیش  آمد. او قبول کرده بود به الکی1، 
گربه ی همسـایه ی دیواربه دیوارشـان، غذا بدهد و او را بـرای پیاده روی بیرون 
ببرد، چون آقای پِرنِدل2 که تنها زندگی می کرد، آن شـب مجبور بود از سـر کار 

مستقیم برود جلسه و تا نیمه شب برنمی گشت خانه. 
اِیمـی قبـاًل بارهـا از الکـی مراقبت کرده بود. می دانسـت آقـای پرندل کلید 
خانه اش را کجا قایم می کند و غذا و قالده ی الکی را کجا نگه می دارد. هر وقت 
آقـای پرندل نمی توانسـت به موقـع برگردد خانه، به اِیمی زنـگ می زد و اِیمی 
بـه الکـی غذا مـی داد و بیرونش می برد. معمواًل مدتـی پیش الکی می ماند و 
باهاش بازی می کرد و ُبرسـش می کشـید. اِیمی خودش نمی توانست حیوان 
خانگـی نگه دارد، چون مادرش به خز حیوانات حساسـیت داشـت. به همین 

1- Lucky
2- Prendell
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دلیـل مراقبـت از الکی برای اِیمی لذت بخش بود و آقای پرندل برای قدردانی 
از او همیشه پنج دالر روی پیشخان آشپزخانه می گذاشت. 

بار آخر، آقای پرندل یک روز سه شنبه عصر زنگ زده بود و از اِیمی خواسته 
بود چهارشنبه برود آن جا. اِیمی هم قبول کرده بود. 

آقای پرندل پنج شـنبه دوباره زنگ زد. پرسـید: »دیشـب چی شـد؟ وقتی 
من رسـیدم خونه، پولت همین جور روی پیشـخون مونده بود و الکی هم انگار 

گرسنه ش بود.«
اِیمی به محض این که صدای او را شـنید، متوجه شـد چه  کار کرده. »وای! 

وای، آقای پرندل، من اصاًل یادم رفت. ببخشید! الکی حالش خوب بود؟«
»از انتظار کشـیدن واسـه شـام طوری ش نشـده بود، ولی یه لکه ی خیس 

بزرگ روی فرش کنار در پشتی بود.«
اِیمـی دلـش پیـچ زد. »برنامه ریزی کـرده بودم به محـض این که از کالس 
ژیمناسـتیک برگشـتم برم خونه ی شـما، ولی خاله و شـوهرخاله م از تگزاس1 
سرزده اومدن. واسه یه سفر کاری اومده بودن این جا و به سرشون زده بود ما 
رو غافلگیر کنن. بعدش همه با هم شـام رفتیم بیرون و وقتی برگشـتیم هم 
بابام چندتا فیلم توی گوشـی ش بهم نشـون داد. من هم حواسـم پرت شد و 
الکی رو یادم رفت. خیلی متأسفم!« اِیمی چشم هایش را بست، نمی خواست 
الکی را تصور کند که پشت در منتظر نشسته تا کسی بیاید و او را بیرون ببرد. 
آقای پرندل خوب برخورد کرد، ولی اِیمی خیلی حس بدی داشـت. چطور 
الکـی را فرامـوش کرده بـود؟ الکی بیچاره! دفعه ی بعد کـه آقای پرندل ازش 
خواست از گربه ش مراقبت کند، باید برای خودش یادداشت می نوشت. البته 
اگر دفعه ی بعدی در کار بود؛ اِیمی به آقای پرندل حق می داد که یک نفر دیگر 

را برای مراقبت از الکی پیدا کند. 
اِیمـی می دانسـت باید بـه پدر و مـادرش بگوید چه اتفاقی افتـاده، ولی از 

1- Texas
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این که الکی را یادش رفته بود، شرمنده بود و نمی خواست هیچ کس ماجرا را 
بداند، برای همین چیزی به آن ها نگفت. بعدًا معلوم شد که این اشتباه حتی 
از فراموش کردن مراقبت از الکی هم بزرگ تر بود، چون آقای پرندل چند روز 

بعدش اتفاقی پدر اِیمی را بیرون خانه جلوی صندوق های پست دیده بود. 
آقـای نوردالنـد از خانـه بیرون رفته بود که برود سـر کار، ولـی با عصبانیت 
برگشـته بـود خانـه تا با اِیمـی حرف بزند. »من االن با تیـم1 پرندل حرف زدم. 

شنیدم که اون و الکی رو از خودت ناامید کردی.«
یکـی از آن روزهایـی بـود که اِیمی احسـاس می کرد نمی توانـد هیچ کاری 
را درسـت انجـام دهد. بیسـت دقیقه قبلش، مامان دعوایـش کرده بود، چون 
اِیمی یادش رفته بود شـب پیش ماشـین ظرفشویی را خالی کند. اِیمی قصد 
داشت آن کار را بکند، ولی باید یک گزارش برای مدرسه اش می نوشت و وقتی 

تکلیفش تمام شد، دیگر یادش رفته بود. 
آن روز صبـح، مامـان بـا عجله این طرف و آن طرف می رفـت و برای رفتن 
سـر کار آماده می شـد. وقتی در ماشین ظرفشـویی را باز کرد تا کاسه ی غالت 
صبحانه اش را بگذارد داخلش و دید که ماشـین پر از ظرف های شسـته است، 

طوری برخورد کرد انگار که اِیمی جنایت کرده. 
اِیمی آن روز از اول صبح احسـاس بی عرضگی می کرد و سـاعت تازه هفت 
بـود. حـاال پـدرش کنار او ایسـتاده بـود و خشـم از صورتش می باریـد. اِیمی، 

ساکت به نان ُتستش خیره شده بود. 
پـدرش پرسـید: »چـرا به ما نگفتـی چه اتفاقـی افتاده؟ اگـه می گفتی، ما 

می تونستیم بدیم فرشش رو براش تمیز کنن.«
اصـاًل بـه ذهـن اِیمی خطـور نکرده بود که پـدر و مادرش می توانسـتند یک 

جوری خراب کاری او را جبران کنند. 
»باورم نمی شـه که این قدر بی مسـئولیت بودی.« پدرش ول کن ماجرا نبود. 

1- Tim
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»وقتـی قـول می دی از یه حیوون خونگی مراقبت کنی، داری قبول می کنی از 
یه موجود زنده نگهداری کنی. الکی بهترین دوست آقای پرندله! اون گربه ش 
رو دسـت تو می سـپره تا خیالش راحت باشـه که غذاش رو می خوره و راحته. 
اون  وقت تو الکی رو ول می کنی تا گرسـنه بمونه و اون قدر واسـه دستشـویی 
رفتـن منتظـرش می ذاری که دیگه نتونه خودش رو نگه داره و کارش رو روی 

فرش بکنه، در حالی که می دونه نباید این کار رو بکنه.«
اِیمی گفت: »من از آقای پرندل معذرت خواهی کردم.«

»امیـدوارم این طـور باشـه! ولی فقـط معذرت خواهی کافی نیسـت. باید به 
آقـای پرنـدل می گفتـی یه ماه هـر روز الکـی رو می بری پیـاد ه روی، یا بهش 
می گفتـی پنـج بار بعدی که مـی ری از گربه ش مراقبت کنی پـول نمی گیری. 
نمی تونی به  خاطر اشـتباهاتت فقط معذرت خواهی کنی؛ باید واسـه جبرانش 
هـم یـه کاری بکنی. اگه آقـای پرندل تا صبح نمی اومد چـی؟ بعضی وقت ها 

می شه که تا صبح نیاد.«
اِیمی می دانسـت حق با پدرش اسـت، ولی می ترسـید اگر به اشـتباهش 
اعتـراف کنـد، یک دفعـه گریه اش بگیرد و مجبور  شـود با چشـم های سـرخ و 
پوسـت کهیرزده برود مدرسـه. برای همین، به جای قبول کردن اشـتباهش و 
عذرخواهی، زیرلب گفت: »همه اشتباه می کنن. شما هم بی نقص نیستین.«

پدرش گفت: »نه، نیسـتم. ولی وقتی می گم یه کاری رو انجام می دم، سـر 
حرفم می مونم. تو مایه ی خجالت من شدی.«

بعد رویش را برگرداند، از خانه زد بیرون، سوار ماشینش شد و رفت. 
سـه سـاعت بعد، وقتی اِیمی داشت امتحان دیکته می داد، او را صدا کردند 
که برود دفتر مدیر مدرسـه. اِیمی همین طور که داشـت از خودش می پرسـید 

دیگر چه اشتباهی مرتکب شده، وارد دفتر شد. 
مامانش آن جا منتظرش بود. اِیمی از حالت چهره ی مامانش فهمید اتفاق 

بدی افتاده. 
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مامـان گفـت: »بابات تـوی راه محـل کارش تصادف کرده.« بغض و اشـک 
صدایـش را قطـع می کرد. »یه راننده با سـرعت چراغ قرمـز رو رد کرده، از بغل 

زده به ماشین بابات و... و بابات کشته شده.«
در یک چشم به هم زدن پدرش رفته بود. 
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فصل دو

ِایمی احساس می کرد یک تکه  یخ شده و اگر کوچک ترین حرکتی بکند، ترک 
برمی دارد و هزار تکه می شود. 

مـادرش کـه حاال به هق هق افتاده بـود، بازوهایش را دور ِایمی حلقه کرد و 
او را محکم در آغوش گرفت، ولی ِایمی واکنشـی نشـان نداد. در آن لحظه  ی 
هولناکی که فهمید مامان دارد بهش چه می گوید، یاد آخرین حرفی که پدرش 
بهش زده بود افتاد و صدایش را به وضوح شـنید، انگار کنارش ایسـتاده باشد. 

تو مایه ی خجالت من شدی. 
در سه ماِه بعد از آن اتفاق، ِایمی هزاران بار صبح آن روز آخر را توی ذهنش 
مـرور کـرده بـود و آرزو کرده بود  ای کاش می توانسـت برگـردد و جور دیگری 

رفتار کند. 
شما هم بی نقص نیستین. این آخرین چیزی بود که او به بابا گفته بود. 

شاید او بی نقص نبود ـ چه کسی بی نقص است؟ ـ ولی یک پدر فوق العاده 
بود که با اِیمی کلمه سـازی1 بازی می کرد و برایش میله ی تعادل درسـت کرده 
بـود تا بتواند تمرینات ژیمناسـتیکش را انجام دهـد. او کتاب هایی را که ِایمی 
دوسـت داشـت، می خوانـد و بعد در موردشـان بـا ِایمی حرف مـی زد. ِایمی و 
جورجا2، دوسـت صمیمی اش را هر سـال زمسـتان می برد اسکی روی یخ، در 

Scrabble -1؛ بازی کلمه سازی که در آن دو تا چهار بازیکن با قرار دادن حرف های الفبا روی یک صفحه ی 
بازی امتیاز به دست می آورند.

2- Jorja
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تمام برنامه های مدرسـه اش شـرکت می کرد و با هم می نشستند و مسابقات 
ِبیس بال را از تلویزیون تماشا می کردند. 

اگـر ِایمـی می توانسـت به آن روز صبح برگردد تا جـور دیگری رفتار کند، به 
پدرش می گفت: »حق با شماست. ببخشید، بابا. دوستتون دارم.«

حتـی وحشـتناک تر از آن کلمـات آزاردهنده ی آخر، این بود که می دانسـت 
اگـر پـدرش برنگشـته بود تا بـا او در مورد الکی حرف بزند، پنج شـش دقیقه 
زودتـر راه می افتـاد سـمت محل کارش. آن  وقت بدون هیچ مشـکلی، قبل از 
این که آن راننده ای که با سرعت می راند، برسد آن جا، از آن چهارراه رد می شد.  

هیچ کـس هرگـز ِایمی را برای آن تصادف مقصر ندانسـت، چون هیچ کِس 
دیگری خبر نداشـت بابای ِایمی آن روز صبح برگشـته بود تا با او حرف بزند. 

ولی ِایمی می دانست. 
ِایمی راز دردناکش را پیش خودش نگه داشت: مرگ پدرش تقصیر او بود 
و هـر چقـدر هم که از رفتارش پشـیمان بود، هیچ چیز هرگز نمی توانسـت او را 

برگرداند. 
ِایمی خاطره ی آن روز صبح را از ذهنش دور کرد و شروع کرد به چرخ زدن 
تـوی خانه ی خانم اِجرتون که بیشـتر به نظر می رسـید یـک صفحه از مجله ی 
خانه ی زیبا یا طراحی دکوراسـیون داخلی امروز باشـد تا یک خانه ی واقعی. 
البتـه مثـل خانه هـای تـوی مجله هـا بی روح و سـاختگی بـه نظر نمی رسـید. 
اسـباب بازی های ِکنـدرا همـه جـا پخش وپـال بودنـد و از کتاب هـای روی هم 
چیده شـده ی روی میز عسـلی معلوم بود که قرار اسـت خوانده شـوند و فقط 

بخشی از دکور خانه نیستند. 
از آشـپزخانه و اتاق نشـیمن که سر هم بودند، یک در کشویی به یک ایوان 
بـزرگ بـاز می شـد که اسـتخر داشـت. ِایمی بیرون رفت و در را بیسـت سـی 
سانتیمتر باز گذاشت تا اگر ِکندرا بیدار شد و صدایش کرد، بتواند بشنود. روی 
یک صندلی راحتی دراز کشـید و با خودش فکر کرد چقدر عالی می شـد اگر 
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آن ها هم می توانستند توی چنین خانه ای زندگی کنند. ولی می دانست چنین 
چیزی هرگز اتفاق نمی افتد. 

ِایمـی و مـادرش یک خانه ی دنج دوخوابه با همسـایه های خوب داشـتند، 
ولی کل خانه ی آن ها توی آشـپزخانه ی خانم اِجرتون جا می شـد. پدر و مادر 
ِایمی امیدوار بودند تا حدود یک سـال آینده بتوانند خانه ی بزرگ تری بخرند، 

ولی آن برنامه هم همراه بابای اِیمی مرده بود. 
ِایمی مشـکلی با ماندن توی خانه ی قدیمی شـان نداشـت. بودن در محیط 
آشـنایی که آن  همه خاطره از پدرش داشـت، آرامش بخش بود. مامانش هم 

حاال دیگر نمی خواست از آن خانه بروند. 
مامـان گفـت: »من تغییرات خیلی زیادی توی زندگـی م تجربه کردم. حاال 

دیگه نمی خوام یه خونه ی دیگه بخرم، حتی اگه پولش رو داشته باشم.«
هیچ کدامشـان به این موضوع اشـاره ای نکردند، ولی دیگر نیازی به فضای 

بیشتر نداشتند، چون حاال یک خانواده ی دو نفره بودند، نه سه نفره. 
بـدون حقـوق بابـا، اوضـاع مالی شـان زیاد خـوب نبـود. ِایمی امیـدوار بود 
ایـن تابسـتان به انـدازه ی کافی پـول دربیاورد کـه بتواند هزینـه ی لباس های 
خودش را بدهد و اگر شـد، کمی در خریدهای خانه کمک خرج باشـد. احتمااًل 
نمی توانست بستنی بن و جری بخرد، ولی خریدن کره ی بادام زمینی و سیب 

و نان ِبیِگل1 که بخش اصلی عادت غذایی اش بود، از دستش برمی آمد. 
بابا بهش گفته بود متأسف بودن برای اشتباه کافی نیست؛ باید کاری برای 
جبـران انجـام می داد. او حاال هر روز الکی را می برد تا راه برود و برای این کار 
دسـتمزدی هم نمی گرفت. دوره ی آموزشـی مراقبت از کودک را گذرانده بود و 
داشت سعی می کرد درآمدی داشته باشد تا نشان دهد مسئولیت پذیر است. 
ِایمـی بـه ذهنش سـپرد که فـردا با انجمن محلـه تماس بگیرد تـا از خانم 

مونتاگ برای معرفی او به خانم اِجرتون تشکر کند. 

Bagel-1؛ نوعی نان به شکل حلقه




