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زمان  دانم. آن تر باشد با همین مرگ آغاز کنم، از پایان. نمی بود، چهار پنج ماه پس از مرگ پدرم. شاید به 1996سال 

دانم  اش نبود. نمی کنم که نفرت داشتن از او راه حاال فکر میام بود و ازش نفرت داشتم.  پدرم، دشمن من بود. بیست سال

 دانم. ی این نفرت نبود. این را خوب می یا نه، اما شایسته بود ی دوست داشتن شایسته

خریده بود. روزی که رفت آن را آورد،  1988فورد تر و تمیز از سال  مینی بوساندازش یک  ی پس تازه با ته مانده

ی قلبی، درست مثل پدرش، درست مثل  از سکته –مان گذاشت، اما صبح روز بعد ُمرد  تر از خانه طرف آن  دو بلوک

پس از مراسم کفن و مادرم ها باشد.  ها بیرون از خانه بماند و مزاحم شدآمد اتوموبیل هفته مینی بوستا  –پدر پدرش 

هایی که از پیش  گوش بدهد به تصمیم اش به جنوب برگردد، انگار که دفن تصمیم گرفت به جنوب سفر کند، راست

اش بروم. من ماندم، در خانه و با آن  رود. از من نخواست همراه خواست بگوید که برای همیشه می گرفته شده بود. نمی

که صبح روزی از تنهایی به سرم زد، نشستم پشت فرمان و راندم به جایی در نزدیکی و جایی پیدا کردم و  مینی بوس

 جا.  اش آن گذاشتم

کردم. در واقع تمام  گان دریافت می کردم و تسلیت قلبی همسایه روزها نیمه مست بودم و تو بستر بزرگ فیلم نگاه می

از دید من فرع قضیه بود. درس را  ،گی شلختهکه چنین آزادی به راستی هیچ نبود مگر  شده بود، و من آزاد بودم. این

فرستاد کافی بود  درس بخوانم. پولی که مادرم می 1رها کردم، هیچ سر ِ آن نداشتم که برای بار سوم و امتحان حساب 

آید که با ترس در را باز کردم،  یادم میاش را گرفت.  را از یاد برده بودم تا که لوئیس میگل آمد و سراغ مینی بوسو 

که خودش را معرفی و  دوستانه لوئیس میگل چنان بود که زود هر شکی را کنار گذاشتم. پس از آن اما رفتار

تواند  را من دارم، و آمده از من بپرسد که آیا می مینی بوسعذرخواهی کرد که در این وقت زنگ زده، گفت که شنیده 

اش ندارم و  جواب دادم که چندان عالقه به داشتندهم.  رانم و ماهانه مبلغی به تو می آن را قرض بگیرد. گفت باهاش می

که او هم کمک  توانیم یک چند وقتی این کار را امتحان کنیم، و این اش. گفت که پول ندارد، که می قصد دارم بفروشم

آمد، گرچه بعد متوجه شدم چنین نبود، که نومیدی در ظاهرش  خواهد کرد برای پیدا کردن مشتری. به نظر نومید می

اش. ازش خواستم بیاید تو، چیپس و آبجو تعارف کردم و ادامه دادیم به کار معمول: آبجو زیاد  ای از شخصیت ، جنبهبود

لوئیس میگل آرام مرا در آغوش گرفت، با . ه بودام گرفت نوشیدیم تا که روز بعد کنار او با درد بدن بیدار شدم و گریه

کم به سپاس  گزارش شدم، یا دست افتی که اندوه راند و از آن رو سپاسآید، ظر ظرافت، و شوخی کرد که حاال یادم نمی

 بار دو جعبه شراب نوشیدیم. اش کردم. بعد تاگیاتله پختیم و چاشنی رقیقی از خودمان درآوردیم براش و این نگاه

ن دیگر به بستر اش چندان مهم نبود اگر با زنا که دیگر با مردها به بستر نرود. برای زناش قول داده بود  به زن

دانستم که زنان را  ها بود که به روشنی می شد اگر او با مردان به بستر برود. مدت رفت، اما خیلی عصبانی می می

شان کم و بیش از  سن خودم به بستر رفته بودم، بعدها تنها با مردان، با مردانی که سن دوست ندارم؛ اوایل با زنان هم

 کار بود. به پیری لوئیس میگل که چهل و چهار ساله بود، دو فرزند داشت و بی تر بود، اما نه دیگر خودم بیش

 وقتی دوباره تو بستر دراز کشیده بودیم گفتم استخدام شدی و مفصل خندیدیم.

 بازوان لوئیس میگل دو سه برابر بازوان من ضخامت داشت.



 متر درازتر از مال من بود. کیر او پنج سانتی

 تر از پوست من بود. رمتر و ن پوست او تیره

 

اش به ال کاِلرا و بعد آنتوفاگاستا بروم، و پس از آن دیگر دعوت کردن الزم  ماه بعد لوئیس میگل ازم خواست تا همراه

کردیم: زباله،  کردیم. همه چیز حمل و نقل می و سود را قسمت می هم  ِسال و نیم همکار بودیم، شریک نبود: یک

یم، دبر توانم بگویم سفرهامان کوتاه بود؛ لذت می نمیهای مشکوک بدون برچسب.  ، جعبهسبزیجات، چوب، پتو، ترقه

د نراه شروع ک رسید که بزرگ میناگزیر وقتی مان برای هم، اما  کردیم، با تعریف سرگذشت سفر را با خنده دلپذیر می

گشتیم، یک  کردیم. وقتی برمی را تحمل میخوری ِ پنهانی آخرین کیلومترها  های ما، و بعد با دل کردن کلمه  رنگ به کم

کرد، چیزی که اغلب و  کردیم تا دیگر نتوانیم یا لوئیس میگل احساس گناه می بازی می خوابیدیم و بعد عشق انروز میبش

اش زنگ بزند و بگوید که نزدیک سانتیاگو رسیده است و  کشید تا به زن باره دست از نوازش می داد؛ یک مدام روی می

دانستم به هیچ روی کمدی نیست. شبی به من گفت: یکی  کردم، چون می خوری این کمدی را تحمل می هیچ دل من بی

اش بود شرمی تیره و  سن توست، با چشمان پر اشک اما نه از نفرت یا ترس؛ چیزی که در چشم های من هم بچه از

 فهمید. فهمم و هرگز هم نخواهم  کردم و هنوز هم نمی نفوذناپذیر که درک نمی
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 .هبه نادیا گفتم یک دوست معمولی

ش؛ لباس به تن نداشت، تازه بیدار شده بود، ساعت ده یا یازده صبح بود و نادیا  لوئیس میگل با خجالت سالم کرد به

کشی  توانم در اسباب اش بنشاند: آمده بود از من بپرسد آیا می لبخند زد یا سعی کرد به شعبده لبخندی به صورت

،  به همان حالت عصبی ندارم و من جزییاتی نپرسیدم اما خودش وتحمل پدر و مادرم ر هش کنم. گفت: دیگا کمک

ی  ی گریه ی نادیا و بر زمینه ، بعد طرف خانهمینی بوسگی برام تعریف کرد. اندکی بعد سه نفری رفتیم طرف  همیشه

قاه  کرد، قه کار، وقت برگشت، نادیا دیگر گریه نمیزمینه کار کردیم. پس از  ی مادرش در پس نادیا و گریه و ناله

، جایی که قرار بود با خندید، مثل کسی که از ارتفاع بترسد. از مایپو رفتیم به آپارتمان کوچک در دیاگونال پاراگوئه می

خودش ی ششم بود و بنا باالبر نداشت، اما اسباب کشی آسان بود، چون وسایل او ) ن زندگی کند. طبقهدختری در آ

( چیزی نبود جز یک تشک، دو چمدان و شش جعبه کتاب. در راه بازگشت لوئیس میگل از من 'دارایی من'گفت  می

که  ترین دوست من بود و یا این که او به گی، و این شناسم، از بچه هاست می ی نادیا پرسید و من گفتم که او را سال درباره

 ام بوده است.  ترین دوست زمانی به

رفتیم سفر. تازه از والپاریزو برگشته بودیم که نادیا زنگ زد و التماس کرد که از دست دوست  بعد باز باید می دو هفته

تازه در آخر راه فهمیدم که ش هستم.  من کلفت هکن عوضی که فکر می هس، ی نهواش بدهم، گفت: دیو ش نجات خانه هم

ی من بیاید. گفت: با مادرت حرف زدم و او  خواهد به خانه ینادیا قصد برگشتن به خانه پدر و مادرش ندارد، بلکه م

چه انتظار داشتم، لوئیس میگل اصلن بدش نیامد  . به عکس آنمخیلی خوشحال شد وقتی شنید قراره ما با هم زندگی کنی

 از این پیشنهاد.

چی؟ خوشحال و همزمان جدی همان شب، وقت بازی اِسکَربِل، نادیا گفت باید یه اسم خیالی انتخاب کنیم. اسم؟ برای 

ری و ما موافق بودیم با او و باقی شب را  راه نمی گفت واسه شرکت اسباب کشی. گفت: دیگه راه دور و بزرگ

ترین اسم فانتزیا  ی نادیا: به گذراندیم به پیدا کردن نام خیالی و آخرش هم انتخاب کردیم، فانتازیا، بله، بر اساس ایده

  زیا و ما هم تأییدش کردیم و شاد هم شدیم.ارکت اسباب کشی فانتاست، حکم صادر کرد که ش

نفرمان. دو هفته بعد نخستین   ی آگهی بازرگانی کشید و روپوش خرید برای هر سه فرداش نادیا طرح برای برگه

سر تری در نونوآ، بعد هم دیگر فرصت  ی بزرگ رفت به خانه مشتری را داشتیم، وکیلی که قصد ازدواج داشت و می

داد: تو این محله مردم مرتب  جواب مینادیا پرسید،  ی کار و بار می خاراندن نداشتیم: هربار که کسی ازمان درباره

ناک و زشت بود نقاشی کردیم، حق با  مینی بوس را با چند طرح که از نظر لوئیس میگل وحشتکنن.  اسباب کشی می

بوس نظر جلب کنی باشد. خوش  مینیهای قوطی کبریتی  ی خوبی بود که وسط این خانه او بود، اما از نظر ما ایده

دادیم با هدایای فراوان که از  کل میکشیدیم و خانه را ش نشستیم و نقشه می ها می داشتیم این زندگی پرکار را، ساعت

 های وارفته. های کج و کوله و جعبه گرفتیم. اتاق نشیمن پر شده بود از المپ، صندلی مشتریان می



 

زدیم.  خبر آمد. در این مدت، حدود سه سال پس از مرگ پدر، خیلی کم با هم تلفنی حرف می صبح روزی مادرم بی

جنوب ... نوشت، با خط زیبا و فکرهای شگفتی آور در متن ) ربان و مفصل میهای مه برام نامه –بله  –گاهی  گه

. روز تولدم بود، ام... به خواهرانم....( زیباترین جای دنیاست... اوسورنو شهری آرام است... جایی که دوباره رسیده

ش و مرا ببیند  تاق قدیمی، برود به اکردم در را با کلید کهنه باز کند اش را نداشتم، هیچ هم فکر نمی اما هیچ انتظار آمدن

 ام. که لوئیس میگل را در آغوش گرفته و خوابیده

از آن  –اش بلند شد. نادیا و دوست زمان احتیاج  اش کنم اما جیغ مادرم زد زیر گریه یا ناله و من سعی کردم آرام

سرانجام رسیدند: دوست زمان احتیاج فلنگ بست، نادیا فوری دو نسکافه  –رفت به بستر  ها که گاهی باش می دوست

ی روز تنها با مادرم تو اتاق ماند. شب که رسید از اتاق آمدند بیرون. مادرم مرا در آغوش کشید و  درست کرد و همه

ی اجباری  و ترانه با لوئیس میگل دست داد و نان و پنیر خوردیم و براندی گیالس نوشیدیم که با خودش آورده بود

'Happy Birthday' .هم خوانده شد. مادرم شروع کردن به خواندن و دست زدن و گفت هر روز که تولد تو نیست 

رفت خانه. من خوابیدم تو اتاق نادیا، کنار  بار نیمه شب باید می دید، اما این لوئیس میگل دیگر خانواده خودش را نمی

گی هدیه گرفته بودیم. مادرم خوابید رو تخت بزرگ و صبح خیلی زود هم  که تازه شوی کثیفی نادیا، رو مبل تختخواب

 هزار پزو گذاشته بود رو میز. رفت. یادداشتی با بیست

 تو یادداشت نوشته بود: خداحافظ همگی.
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م به کار. اما بوس را هم بخریم و یکی دیگر را هم بگیری کارمان زیاد بود و خوش داشتیم. حتا فکر کردیم دومین مینی

 ماجرا به شکل دیگری پایان گرفت:

س، شما دوستای من هستین، باید جشن  لوئیس میگل سراسیمه رسید با بطری ویسکی در دست؛ گفت: این یه هدیه

های سال که درخواست کرده بودند،  خوشحال باشین با این یکی. ترسیدم. اشتباه نکردم: پس از سال بایدبگیریم، شما 

کردند )گفت اما این  ها آخر ماه به جای دوری اسباب کشی می ی خانه موافقت شده بود و آن دادن یارانه سرانجام با

ندوه در من تر. کلمات او خشم و ا ی بزرگ خانهرفتند به پوئنته آلتو،  می ،کنه( مون ادامه پیدا می مشکلی نیست، همکاری

تر جلوی  ای بود که پیش تظر صحنهداش را برد باال، انگار منخواستم گریه کنم اما کردم. لوئیس میگل ص انگیخت. نمی

انگار از خود بی خود شده باشد، اما تنها همین پیش آمد: داد زد و با عمدی جعلی کوبید رو  –ینه تمرین کرده بودیم آ

به ویژه، به ویژه شناختیم.  ی جهانی واقعی که ما نمی ها، درباره ها، شانس ی رویا حرف زد، آینده، بچه دربارهمیز. 

صبح  9اکتبر، ساعت  31شناختیم. نادیا جای هر دوی ما حرف زد: گفت که در  زد که ما نمی ی جهانی حرف  درباره

ی او خواهیم رفت، که نشانی را باید بنویسد، که وسایل را باید خوب بسته بندی کند؛ شرکت اسباب کشی  به خانه

 گردی. ری دنبال کار می کنی و می زاده، اما حاال گورتو گم می کنه برات، حروم زیا اسباب کشی میافانت

 ناک و ناالزم. ناک بود. وحشت روزهای بعد وحشت

ای کهنه که براش  کرد، خانه ی پشتی زندگی می صبح روز سی و یکم یک ربع دیر رسیدیم. لوئیس میگل در خانه

رسید، در را باز  تر به نظر می خودم بود اما بزرگ سن اش، پسر بزرگ که هم پرداخت. یکی از پسران ی کمی می اجاره

ها و تن زیبا  ی آشنا در گونه خیلی شبیه پدرش بود: همان ابروی پرپشت، خیلی پرپشت، چشمان سیاه، چال تیره –کرد 

اش  زن رفت. ای بود شش هفت ساله که در حال خواندن مجله تو خانه راه می اش پسرک تیره و درشت. پسر کوچک

شد آدم  با حالتی خجالتی تسلیم آن نگاه نشود.  اش در کنتراست بود با نگاه ِ دقیق؛ مشکل می بود. ظاهر زمخت مهربان

خواستیم با او سر میز بنشینیم،  فنجانی چای تعارف کرد که رد کردیم، نان و مربا تعارف کرد که عذر خواستیم؛ نمی

دیم، همین کافی بود. اما لوئیس میگل آمد سراغ من،  با همان کر کم نگاه می کردیم، باید د زود کار را تمام میبای

 اش را داشت. نومیدی خشکی که بارها دیده بودم، و حاال شکل کامل

آمدند، تا فرصتی باشد برای  هاش بعد می بوس، در سکوت کامل. زن و بچه راه افتادیم، در آن اتاقک مینی سه نفری

اش نرفتم، زدم بیرون و  غوش گرفت. من طرفآتکان داد. نادیا او را محکم در  بینیم، سر وداع. گفتم: دیگه هم رو نمی

دانستیم چه  اما من و نادیا می ،اش را نزده بودیم ی تمام نشدنی به آخر برسد. حرف منتظر ماندم تا آن دو یا ده دقیقه



های مختلف قدم زنان گذشتیم به جست  از بلوک گذاشتیم.  برای او میبوس را  مینی بایدخواهیم، که به هر شکلی شده  می

 پس از سفری که انگار قرنی طول کشید دست در دست برگشتیم خانه.و جوی اتوبوسی برای برگشت به خانه. 

 

گذارد و  زند بیرون، کتاب و سیگار برای من می گری را شروع کرده. صبح زود می چند هفته پیش نادیا کار منشی

 نوشیم. امروز صبح، پیش از رفتن گفت: شاید باید این داستان رو بنویسی. های بزرگ چای می وقتی برگردد در لیوان

  باشد، نادیا، این است. 
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