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1. Ginny

روزی در زمین بازی مدرسه گفته بودند: »اتل متل توتوله، كاكاسیاهِ كوتوله.« بعد 
به جینی1 نگاه كرده و خندیده بودند. بعد از آن اسم او را »اتل متل« گذاشتند.

جینی در حمام به پدرش گفت كه او را محكم تر بشویَد.
پدر پرسید: »چرا؟ االن پاِك پاك شدی.«

گفت: »من كثیفم.«
»كثیف نیستی، دیوونه.«

»اما مثل اونا نیستم. من هم می خوام همرنگ اونا باشم. بهم می گن اتل متل.«
»رنگ پوسِت تو برات مناسبه، رنگ اونا هم برای خودشون.«

جینی می خواست بگوید: »خب، چرا مناسبه كه من با بقیه فرق داشته باشم؟« حتی 
پدر هم مثل آن ها ســفید بود. اما پدر او را بوسید و در حوله ای پیچید و خوب 
خشك كرد و جینی نتوانست حرفی بزند تا آن كه اصالً یادش رفت چه می خواسته 

بگوید. اما بعد از آن دیگر به او اتل متل نگفتند.
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یــك روز گرم اواخر ترم تابســتانی كه 
مصادف بود با شــانزدهمین سالگرد 
تولــد جینی، او از مدرســه بــه خانه 
آمد و دید پدرش آن جاســت و دارد با 
غریبه ای حرف می زند. پدر معمواًل تا 
حوالی ساعت شش به خانه نمی آمد 
و تا آن  زمان جینی تكالیفش را انجام 
داده، سیب زمینی ها را پوست كنده، 
ساالد درست كرده یا هرچه را كه قرار 
بود به عنوان شام بخورند آماده كرده 
بــود. پدر بــه او نگفته بود كــه امروز 

مهمان
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زودتر به خانه می آید؛ وقتی جینی وارد آشــپزخانه شد صداهایی شنید و یك 
لحظه قلبش از نگرانی تپید.

آن ها را دید كه در اتاق  نشیمن نشسته بودند. پدر نگران به نظر می رسید، 
و زنی كت ودامن پوش هم آن جا نشســته بود كه به جینی لبخند زد و دستش 
 را دراز كرد تا با او دســت بدهد، جینی هم به شــكلی ناخودآگاه با او دســت

داد.
پدر گفت: »ایشون ِوندی استیونس1 هستن.«

ِوندی استیونس درشت اندام، یا درحقیقت چاق بود، با موی بلوند پرپشتی 
كه آن را مثل خواننده های كانتری یا وسترن بادقت ِفر كرده بود. كت ودامنش 
ســرمه ای بود و ســرخاب و ســایه ی چشــم زده بــود، و پیشــانی اش از گرما 
می درخشــید. وقتی حرف می زد همزمان لبخند هم می زد. رفتارش دوستانه 
بود و از جینی درباره ی مدرسه و ورزش و عالیق شخصی و ُمد و موسیقی پاپ 
پرســید، طوری كه بعد ا ز پنج دقیقه به جینی احســاس ســردرگمی و طغیان 
دست داد. پدر به آشپزخانه رفته بود : جینی حدس زد از این كه رفته احساس 

آسودگی می كند.
باالخره پرسید: »راستی شما كی هستید؟ یكی از دوستان پدرم؟«

زن گفت: »نه، بــرای اداره ی خدمات اجتماعــی كار می كنم. البته نه در 
این جا، در لیورپول.«

جینی ناگهان ظنین شد: »شما مددكار اجتماعی هستید؟«
»می شــه این طور گفت. چطور مگه؟ تو از مددكارهای اجتماعی خوشت 

نمی آد؟«
جینی گفت: »اونا رو نمی شناسم. چرا از من این همه سؤال كردید؟«

ِوندی استیونس لبخندزنان گفت: »فقط می خواستم بیشتر بشناسمت.«

1. Wendy Stevens
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»خب، با ســؤال كــردن دربــاره ی... ورزش و مد و موســیقی پاپ چیزی 
دستگیرتون نمی شه... واقعیِت من كه این چیزها نیست.«

»پدرت از عالیق شخصی ت برام تعریف كرد.«
»عالیق شخصی؟«
»طراحی، نقاشی.«

جینــی با لحنی جدی گفت: »اینا عالیق شــخصی نیســتند. نمی خوام 
بی ادبی كرده باشم، اما... شما این جا چكار دارین؟«

»نگران شدی؟«
»آره. برای كنترل اومدین؟«

»كه چه چیزی رو كنترل كنم؟«
»نمی دونم. هر چیزی رو.«

»مثاًل چه چیزی؟«
جینی با خود گفت: عجببازیاحمقانهای. بعد چیزی به ذهنش آمد كه 
باعث شد از ترس به خود بلرزد: اخیرًا در اخبار آمده بود كه از اداره ی خدمات 
اجتماعی انتقاد شده كه چرا نتوانسته اند كودكی را كه مورد تعرض پدرش قرار 
می گرفته از او بگیرند. مورد دیگری هم بود كه باعث از هم پاشیدن یك خانواده 
شده بودند و بعد معلوم شده بود كه پدر اصاًل گناهی مرتكب نشده... اما ِوندی 
اســتیونس به این دلیل به خانه ی آن ها آمده بود؟ یعنــی فكر می كردند او در 
خطر است؟ فكر می كردند وقتی مادری نباشد این احتمال تشدید می شود؟ 

می خواستند او را از پدر بگیرند؟
جینی از جا بلند شد و به طرف پنجره ای رفت كه مشرف به باغچه ای كوچك 
و كشــتزارهای منتهی به دریا بــود. معلوم نبود. او نمی دانســت مددكارهای 
اجتماعی چقــدر قدرت دارند؛ ظاهرًا می توانســتند حتــی علیرغم اعتراض 
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والدین حضانت بچه را بر عهده بگیرند. اما مسخره بود. ممكن نبود باور كرده 
باشند كه پدر با او چنین كاری كرده باشد. غیرممكن بود.

ِوندی استیونس گفت: »انگار روح دیدی. یعنی من این قدر َبدم؟«
در باز شــد و پدر با یك ســینی كــه روی آن لیوان های دســته دار چای 
و قدری بیســكویت بود، وارد شــد. اتفاقی افتاده بــود، جینی این را حس 
می كرد. می خواســت برود بیرون و راهی ســاحل شــود، اما بعــد دید بهتر 
اســت بماند و نشــان بدهد كه بین او و پدر هیچ مشــكلی وجود ندارد. اگر 
ِوندی اســتیونس می دید كه همه چیز عادی است، شاید می رفت و آن ها را 

به حال خود می گذاشت.
پس جینی دوباره نشست، بیسكویت تعارف كرد و درباره ی مدرسه حرف 
زد؛ و در همان حال ِوندی استیونس به ساعتش نگاهی انداخت و كاغذهایی را 
كه حاال جینی برای اولین بار متوجه شان شده بود جمع و جور كرد. او یك كیف 
پالستیكی آلبالویی داشــت كه نوارهایی كتانی در گوشه داشت، و برچسبی 

فرسوده كه روی آن نوشته شده بود: كارگرانباراندازراحمایتكنید.
درحینــی كه بلند می شــد، گفت: »جینی، از دیدنت خوشــحال شــدم. 

امیدوارم باز همدیگه رو ببینیم.«
بعد با او دســت داد. جینی لبخندی زد و ســر تكان داد، بعد درحینی كه 
پدر با زن بیرون می رفت تا او را تا اتومبیل رنوـ 5 كه جلوی خانه پارك كرده بود 

بدرقه كند، لیوان ها و بشقاب ها را جمع كرد.
وقتی پدر برگشت جینی پرســید: »چی می خواست؟ همه جور سؤالی از 
من كرد. ســؤاالی احمقانه درباره ی موســیقی پاپ و این مزخرفات. با حالتی 

ارباب منشانه.«
پدر گفت: »از كجا می دونی كه دوست دختر من نیست.«
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»چون سلیقه ی شما بهتر از این هاست.«
پــدر لبخندی زد، امــا هنوز مشــكلی در كار بود. رفت كنار ظرفشــویی و 

مشغول شستن لیوا ن ها شد. جینی دوباره گفت: »موضوع چی بود؟«
»اوه، مزخرفات... مدتی رو كه توی لیورپول زندگی می كردیم یادته؟«

»همون زیرزمینی كه شما كنار یخچال می خوابیدین؟«
»كنار یخچال؟ اوه، نه، اون جا َهِمر اسمیث1 بود. وقتی تو لیورپول زندگی 
می كردیم اداره ی خدمات اجتماعی موقعی كه مجبور بودم تا دیروقت كار كنم 
كمكم می كرد. جایی بود شبیه مهدكودك و این خانم ِوندی اون جا كار می كرد، 

بنابراین تو رو یادش بود.«
»یعنی این همه راه رو اومده بود تا من رو ببینه؟«

»نــه. مــا اون قدر معــروف نیســتیم. در حال برگشــتن از كنفرانســی در 
َاِبرستویث2 بوده كه می آد احوالپرسی كنه. چیز مهمی نیست.«

جینی با خود گفت : آره،منهمباوركردم. اما حرفی نزد. به اتاق نشیمن 
برگشت، كتاب های مدرسه اش را برداشــت و آخرین تكلیف درس فرانسه اش 

قبل از امتحان را انجام داد.
٭٭٭

جدای از هنر، فرانســه بهترین درس او بود. آن را زبان بومی خود می دانست، 
زبــان مادری اش، زبان مــادرش. آن را هرگز از مادرش یــاد نگرفته بود، چون 
مــادر یك هفته بعد از تولــد جینی مرده بود، اما به هرحال بــه آن زبان افتخار 
می كرد؛ درســت همان طور كه به مادرش و رنگ پوســتی كه از او به ارث برده 
و غریب بودنی كه در خونش بود افتخار می كرد. پدرش انگلیســی و سفید، اما 
مــادرش اهل هاییتی بود، جایی كه زبان فرانســه و كریول صحبت می كردند، 
بنابراین جینی خود را با عشق و عالقه به زبان فرانسه مرتبط می دانست: این 

1. Hammer Smith  2. Aberystwyth
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زبان همان قدر به او تعلق داشت كه زبان ولزی به بچه های دیگِر مدرسه. جینی 
باید زبــان ولزی را هم یاد می گرفت، و این كار را با وســواس انجام می داد، اما 

برایش حالتی درهم برهم و بیگانه داشت. با زبان فرانسه خیلی راحت بود.
پــس طبیعتًا ایــن تكالیف را با لذت انجام می داد، شــاید روزی را در ذهن 
داشــت كه بتواند زبان فرانســه را به خوبی صحبت كند، در پاریس در رشته ی 
هنر تحصیل كند یا یكی از بســتگان مادر را در هاییتی پیدا كند؛ اما نه امروز. 

مشكلی وجود داشت. پدر حقیقت را نمی گفت.
جینی به خطوط تپه های شــنی در دوردست نگاه كرد، در این فكر بود كه 
آیا كســی به اداره ی خدمات اجتماعی گفته كه پدر به او تعرضی كرده است. 
فكر كرد باید همین باشد. یكی از همسایه ها؟ اما در یك سو  آقا و خانم پرایس1 
زندگــی می كردند كه آقا رییس بازنشســته ی ایســتگاه راه آهن و همســرش 
ازكارافتاده بود، و در سوی دیگر خانواده ی الكستون2 بود و مهمانخانه شان... 
نــه غیرممكن بود. آن ها مردمان خوبی بودند. مســخره بود. دوباره مشــغول 
فرانســه شــد، به صدای پدر در آشــپزخانه گوش داد، صــدای رادیو، صدای 

خوردن چاقو به تخته ی برش و صدای قل قل كتری.
٭٭٭

پدر جینی برای خودش كار می كرد، سیســتم های كامپیوتــری را برای دفاتر 
و كارخانه ها راه اندازی می كرد و برای اســتفاده از آن مشــاوره می داد. بعد از 
مرگ مادر جینی دیگر ازدواج نكرده بود. حاال، در سن سی و هفت سالگی مثل 
آدم های قدیمی به نظر می رسید؛ بدون آن كه به طرز مضحكی خوش تیپ باشد 
شبیه بازیگرهای فیلم های ســینمایی دهه ی سی و چهل بود. موی مشكی و 
چشم های آبی روشــن داشت و اگر دســتمالی خال خالی به  سر می گذاشت 
و حلقــه ای به یك گوشــش می كرد و خنجــری بین دندان هایــش می گرفت 

1. Price  2. Laxton




