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 :خالصٌ

ٌ ای بر رنان رٍباى نادى ٍ يهچنین رٍایِت کَتاِى دیگری از  رنان کَتاى پاییز نرگ، نقدن
شایان ذکر است کٌ علت اینکٌ این رنان کَتاى رٍایِت کَتاِى دیگری از . این رنان است

رنانرٍباى نادى است، بٌ این خاطر است کٌ این رنان قبل از رنان اصلی نَشتٌ شدى ٍ 
پس از آن دستخَش تغییرات بزرگی در تهام زٍایای رنان شدى است؛ انا داستان 

در این رنان کَتاى، در دٍ فصل نجزا سعی شدى است کٌ بعضی از نکات . نحفَظ است
ٌ ی کانال نتفاٍت، بٌ صَرت تفًیهی برای نخاطب، رٍابط  کلیدی رنان در دٍ صحن

 .پیچیدى ی ُنٌ شخصیت اصلی داستان رٍشن شَد

تغییرات بسیار زیاد ٍ بزرگی انجام شدى است؛  (رٍباى نادى)در نسخٌ اصلی رنان : نکتٌ
ٌ طَر کلی در رنان کَتاى پاییز  انا داستان اصلی نحفَظ است کٌ با بعضی از آن يا ب

 .نرگ آشنا نی شَیو

 :در خالصٌ رنان رٍباى نادى آندى است

کٌ دٍست دختر آلبرت، نَى ارشد خانَادى يای - با ٍرٍد دختری فرانسَی بٌ نام ژاکلین
رازيای بزرگ نادران خانَادى يا آشکار نی شَد؛ رازيایی کٌ با رٍشن شدن - سانچز است

ٌ يای اساسی خانَادى ی سانچز فرٍ نی ریزد  .آن يا، پای

 بخش یک

 «يشدار برای یک نرگ»

  نیالدی2016سال 

ٌ جا تاریک بَد؛ در ٍاقع در حال خَاب دیدن بَدم بٌ ير . از این نسئلٌ آگاى بَدم. يه
حال ٍقتی کٌ انسان خَابی را نی بیند ٍ یا بٌ زبان بًتر بٌ رٍیا نی رٍد، کانال نتَجٌ 
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این يو بٌ ٍاضح نبَدن تصَیری کٌ نی بینیو برنی گردد؛ چَن . است کٌ در رٍیا قرار دارد
يو نی دانیو کٌ قبل از این بٌ خَاب فرٍرفتیو ٍ يو اینکٌ تهانی این تصاٍیر در ذين ٍ 

پس تشخیص دادن تفاٍت بیداری ٍ رٍیا بٌ نحنت ٍ نشقت زیادی . فکر نا نی گذرد
گايی اٍقات نا انسان يا تصَر نی کنیو کٌ ينگام بٌ خَاب رفتن، ير . احتیاج ندارد

فقط این را نی گَییو؛ « .خَاب دیدى ام»:چیزی کٌ نی بینیو یک خَاب است ٍ نی گَییو
در ير صَرت خَاب يا قصد رساندن یک . ایوٍلی  نهی گَییو کٌ چٌ نَع خَابی دیدى

غیر . پیام را بٌ نا دارند ٍ حتی اگر چنین يو نباشد، حداقل از یک ننبع نشأت نی گیرند
از این نحال نهکن است کٌ نا خَابی را ببینو؛ حال خَاب، چٌ یک خَاب نعهَلی، چٌ 

در حال خَاب تصاٍیری کٌ نشايدى نی کردم . یک رٍیای صادقٌ ٍ چٌ یک کابَس باشد
از سیايی تصَیر ٍ . زیاد نشخص نبَد؛ ٍلی نی تَانستو اصل قضیٌ را نتَجٌ بشَم

سکَت حاکو بر نکانی کٌ خَاب خَیش در آن اتفاق نی افتاد، کانال نشًَد بَد کٌ یک 
 :خَاب نعهَلی نیست

. قدم در جادى ای خاکی ٍ دراز نًادى بَدم کٌ نٌ انتدادش نشخص بَد ٍ نٌ انتًایش
يیچ نَجَدی بٌ جز نن در آن فضا قرار نداشت، . سکَتی رعب آٍر بر فضا حاکو بَد

ٌ يای شنی چیزی پر نکردى بَد. حتی یک گیاى  .اطرافو را جز خاک ٍ تپ

ٌ نظر نی رسیدم کٌ گَیی بٌ دنبال نکانی نی گردمآن چنان خستٌ ٍ بٌ . شدت درناندى ب
بًتر است بگَیو بٌ دنبال راى فرار از این دشت ديشتناک کٌ تنًا یک نام برای آن نکان 

ٌ يای .  بَدم– بیابان –انتخاب کردم  يهچنان کٌ جلَ نی رفتو، چشو يایو را نانند عقرب
تا چشو . ساعت بٌ حرکت درنی آٍردم تا رايی برای فرارکردن از این بیابان بريَت بیابو
در . بَد تنًا نی گشتو ٍ نی گشتو تا آرزٍیو برآٍردى شَد کٌ بتَانو رايی پیدا کنو

ٌ يای ریز  ٌ يای نختلفی را در کنار يو نشايدى کردم کٌ دان ٌ ای کٌ قرار داشتو، خان فاصل
ٌ يای بیچارى شدى بَدند ٌ ای جًت صیقل دادن خان این . بٌ ٍسیلٌ باديای خشک ٍسیل

نن تالشو جًت بیرٍن رفتن از این نًلکٌ . رايی نبَد کٌ شخصا خَايانش بَدى باشو
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بَد نٌ چیز دیگری؛ انا يرچٌ کٌ بَد، بًتر از این بَد کٌ با این خاک يا ٍ باديای ٍحشی 
ٌ يای . بٌ گهان خَد نی تَانو رايی پیدا کنو. يهراى شَم ير چٌ کٌ بَد، بٌ سهت خان

ٌ ام را کَتاى ٍ کَتاى. بیچارى حرکت کردم ٌ يا انیدم فاصل تر کردم؛ انا با نشايدى کانل خان
ٌ يای کَچک ٍ کانال خراب ٍ از يو پاشیدى پر کردى بَد. ناانید شد . اطرافو را خان

ٌ يای سَختٌ ٍآجريای از يو پاشیدى ٌ يای شکستٌ، خان  ...شدى، شیش

چًرى ام کانال . نسلها این چیزی نبَد کٌ انتظارش را نی کشیدم؛ خیلی خیلی بدتر از آن
ٌ يای این چنینی پر کردى بَد ٍ نن  نهی دانستو کٌ چٌ . دريو رفتٌ بَد اطرافو را خان

ٌ ای. دیگر جانی برای کندن نداشتو. کاری را انجام ديو بٌ . نٌ رنقی داشتو ٍ نٌ حَصل
 نهی دانو کٌ . ير حال نی دانستو باید حرکتی بٌ خَد ديو ٍ این کار را يو انجام دادم

این از نًربانی خداٍند بَد یا شانس ٍ یا تصادف ٍ یا قصد رساندن پیانی را بٌ نن 
ٌ يای  ٌ ای را بیابو کٌ ٍضعیتش از خان داشت؛ انا ير چٌ کٌ بَد، تَانستو خانٌ نترٍک

ٌ ی نترٍکٌ بسیاربسیار ٍضعیت . دیگر بًتر باشد تا بتَانو کاری برای خَد بکنو این خان
ٌ يای دیگر داشت ٌ يای . بًتری نسبت بٌ خان آجر يای از يو پاشیدى شدى، شیش

ٌ شدى ٍ حتی دیَاريای سَختٌ داشت؛ انا ير چٌ کٌ بَد، ينَز پابرجا بَد کهی . شکست
کهی خَشحال . خَشحالی عاید ٍجَدم شد ٍ لبخند کهی بر لب يای خشکیدى ام نشست

شاید از يیبت ٍ چًرى . شدم؛ چراکٌ ترس يو يهچنان بر ٍجَدم حاکو شدى بَد
 «!شاید نٌ، حتها يهین طَر بَد. نفرت انگیز ساختهان يراس داشتو

نن رٍبرٍی ساختهان قرار نداشتو ٍ تنًا قسهت سهت راست ساختهان را کٌ کهی يو 
نن فقط قسهت کهی از . این تازى اٍل راى بَد. نتهایل بٌ راست بَد نشايدى نی کردم

آن را دیدى بَدم ٍ حتی نقابلش يو نبَدم؛ انا ير چٌ کٌ بَد باید بٌ سهتش حرکت 
البتٌ ترس نن تنًا از يیبت ٍ بزرگی آن . این تنًا راى باقی ناندى برای نن بَد. نی کردم

ٌ چیز دست بٌ دست يو دادى بَد بٌ ير حال . زیاد يو ترس نداشتو. ساختهان نبَد، يه
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این ترس يو کانال طبیعی بَد کٌ آن يو از سکَت نًیب ٍ . اتفاق خاصی رخ ندادى بَد
 .آٍر آن نکان نشأت نی گرفترعب

دلو نی خَاست کٌ از . دیگر طاقتی برایو نهاندى بَد؛ این کانال از صَرتو نشخص بَد
این کابَس لعنتی بیدار شَم؛ چراکٌ نی دانستو این یک کابَس است نٌ یک رٍیای 

ٌ چیز نشخص بَد. سادى  نهی تَانستو از این کابَس دست . جاستبدبختی يهین. يه
يو کنجکاٍ بَدم کٌ ادانٌ خَاب را ببینو ٍ يو اینکٌ قدرت اینکٌ با کابَس . بکشو

در ٍاقع يیچ کدام از نا انسان يا قدرت این . بجنگو ٍ خَدم را بیدار کنو، نداشتو ٍ ندارم
بٌ ير حال کابَس . آن يو دقیقا تا زنانی کٌ کابَس از نا دست بکشد. کار را نداریو

 :لعنتی کار خَدش را کرد ٍ کار خَد را ادانٌ داد

. خَاى ٍ یا ناخَاى باید ٍارد آن ساختهان نی شدم. يیچ راى چارى ای برایو نهاندى بَد
ٌ ام را با آن کو کردم ٍ خیلی آرام بٌ آن نزدیک شدم. يیچ رايی نبَد بٌ علت . فاصل

اینکٌ از راى کج بٌ سهتش حرکت کردى بَدم ٍ نستقیو بٌ سهتش نرفتٌ بَدم، نجبَر 
شدم بٌ يهان صَرت ٍ بدٍن اینکٌ رايو را راست کنو بٌ صَرت کج ٍارد ساختهان 

بٌ علت یک ذرى ترسی کٌ در قلبو رخنٌ کردى بَد، بٌ ناچار آرام ٍ با احتیاط قدم . شَم
این حرکتو ٍ قدم يایو . در یک لحظٌ ٍارد ساختهان نترٍک ٍ بزرگ شدم. برنی داشتو

چیزی کٌ در نقابلو دیدم، بسیار فراتر از آن چیزی بَد کٌ تصَرش . زیاد دٍام نداشت
با دیدن آن صحنٌ کانال نشًَد ٍ نشخص بَد کٌ . خیلی بیشتر از آننی کردم؛ خیلی

 نهی دانو، ير . این خَاب دربردارندى یک پیام بسیار بزرگ است ٍ شاید يو یک اخطار
این نَضَع را از يهان بدٍ ٍرٍدم بٌ این خَاب بٌ . چٌ کٌ بَد یک رٍیای نعهَلی نبَد

 .درستی درک کردى بَدم

نفس يایو تند ٍ تند بٌ شهارش افتادى . آب ديانو را بٌ آرانی ٍ بٌ سختی قَرت دادم
ناخن يای انگشتانو چنان بر . فقط چشو نی چرخاندم ٍ بٌ نقابلو خیرى شدى بَدم. بَد
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رٍی ران يایو کشیدى شد کٌ نٌ تنًا شلَارم بٌ سهت باال کشیدى شد، بلکٌ سَزش 
انگشتانو بٌ نشت يای ظالهی نبدل شدى بَدند کٌ تکٌ . ران يایو را احساس کردم

يهچنان تکٌ . کَچکی از شلَارم را در قفس خَد زندانی کردى بَدند ٍ آن را احاطٌ کردند
شلَارم را در نشت يایو نی فشردم تا ترس ٍ يیجان ٍ احساساتی را کٌ در نن بٌ ٍجَد 

ٌ چیز را يضو . آندى بَد در آن کانال خالی کنو این کار فقط تا زنانی ادانٌ یافت کٌ يه
شاید کهتر از دٍ یا سٌ دقیقٌ ٍ ! خیلی کوالبتٌ در کهترین زنان اتفاق افتاد؛ خیلی. کردم

ٌ چیز بٌ حالت عادی . حتی شاید کهتر از این پس از گذشت این نقدار زنان، يه
. این تعجب ٍ فشار ٍ نفس يای بٌ شهارى افتادى فقط برای چند لحظٌ بَد. بازگشت

 .فقط تا زنانی کٌ نن کانال آن چیز تعجب آٍر ٍ رعب انگیز را ببینو، فقط برای یک لحظٌ

نفس يایو بٌ حالت . نشت يایو برای باری دیگر بٌ انگشتان ٍ دست صاف نبدل گشتند
 کٌ تا چند لحظٌ قبل –نٌ فقط نفس يایو، بلکٌ تهام اعضای بدنو . طبیعی خَد بازگشت

ٌ ای از ترس ٍ –از آن، بٌ تکاپَ افتادى بَدند   بٌ حالت طبیعی خَد بازگشتند؛ انا ينَز رگ
 .استرس در ٍجَدم نًفتٌ بَد

ٌ يای دیگر نبَد؛ خیلی خیلی فرق  آن ساختهان بٌ يیچ عنَان يهانند ساختهان يا ٍ خان
بٌ علت يهین تفاٍت يو بَد کٌ نن تَانستو آن ساختهان را از ! داشتند، بسیار زیاد

آن ساختهان . دیگر ساختهان يا تشخیص بديو ٍ نتَجٌ آن ساختهان بشَم
آن، چنان با دیگر ساختهان يا تفاٍت داشت . خیلی بزرگتر از دیگر ساختهان يا بَدخیلی

طَری کٌ نن دقیقا يهان. کٌ در نگاى اٍل يو تشخیص دادنشان بسیار راحت بَد
ٌ شان یک ٌ شان نترٍک ٍ خرابٌ بَدند ٍ جای . گَنٌ بَدنشايدى کردم؛ انا ٍیژگی يه يه

ٌ ای را در این یک نَرد بٌ جا  نهی گذاشتند؛ انا آن ساختهان با ٍجَد  يیچ شک ٍ شبً
ٌ يای شکستٌ ٍ خراب بَدن بسیاری از دیَار يایش ٍ  دیَار يای سَختٌ ٍ شیش

ٌ بَدنش، باز يو ٍضعیت نناسب دقیقا يهین . يیبت بزرگتری داشت. تری داشتنترٍک
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ساختهان  چنان يیبتی داشت کٌ . یک نَرد يو باعخ تهایز آن با يو نَعانش نی شد
ٌ يای دیگر، رعیت ٍ کارگران اٍ  .گَیی اٍ ارباب است ٍ خان

از لحاظ .  بَد– اعو از زن ٍ نرد –درٍن ساختهان کهابیش نهلَ از انسان يای نختلف 
جنسیتی با يو تفاٍت داشتند؛ انا از لحاظ شخصیتی يیچ تفاٍتی با یکدیگر نداشتند ٍ 

ٌ ٍر بَدند  بٌ جز تعداد کهی از –يیچ کدانشان . در شکلک ٍ پَشش يای یکسان غَط
. دانوعلتش را  نهی .  بٌ ٍرٍد شخص جدید بٌ آن نکان يیچ تَجًی  نهی کردند–آن يا 

شاید آن يا نن را  نهی دیدند؛ انا نٌ، اگر این طَر بَد، حتی یک نفر يو نباید نتَجٌ نن 
نی شد کٌ البتٌ این اتفاق افتادى بَد ٍ این فرضیٌ نن کانال درست بَد کٌ آن يا نتَجٌ 

البتٌ این نَضَع بٌ يیچ عنَان برای نن . کردندنن شدى بَدند؛ انا تَجًی بٌ نن  نهی
آن يا ننفَرترین ٍ نفرت انگیزترین . نن احتیاجی بٌ تَجٌ آن يا نداشتو. نًو نبَد

قصد تَيین بٌ آن يا را ندارم؛ . نَجَداتی بَدند کٌ نن يهیشٌ در بیداری دیدى بَدم
نًو . انا خَاى یا ناخَاى نن از آن يا بیزار ٍ نتنفر نی شَم، ير ٍقت کٌ آن يا را ببینو

البتٌ تقصیر . زنانش نیست، نًو ٍجَد آن ياست کٌ آن يا را از چشو نن نی اندازد
دلو بٌ حالشان نی سَزد؛ انا نهی تَانو ٍارد . آن يا نیست، این ٍیژگی درٍن آن ياست

آن يا یک نشت نعتاد ٍ دیَانٌ زنجیری يستند کٌ در کحافت غرق . جهع آن يا بشَم
اند، آن انسانیت خَدشان را از دست دادى. شدى اند؛ چٌ کحیفی جسو ٍ چٌ کحیفی رٍح

البتٌ آن يا تقصیری ندارند؛ انا نن چٌ کنو؟ نن از آن يا ٍ این چنین . يو برای يهیشٌ
آن يا . حق يو دارم. در ٍاقع از آن يا ترس يو دارم. از کحیفی نتنفرم. نسائل بیزارم

از . دارای ٍیژگی يای نتفاٍت ٍ دارای خلق ٍ خَيای نتفاٍت در زنینٌ ننفی يستند
 :جهلٌ

. کحیف بَدن جسو ٍ رٍحشان، تعادل نداشتن رٍحی شان ٍ خیلی چیزيای دیگر
دلو بٌ حالشان نی سَزد؛ انا ير چٌ کٌ باشد، آن يا .  نهی خَايو بٌ آن يا تَيین کنو
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چنین ٍیژگی يایی را دارا نی باشند ٍ نن بٌ شدت از این چیز يا دٍری نی کنو؛ چراکٌ نن 
 .با این يا تفاٍت بسیار زیادی دارم

ٌ ٍر بَدند ٍ بسیاری از آن يا يهانند آب جَشی کٌ بٌ  تهام جهعیت در یکدیگر غَط
ٌ ٍر بَدند از این جهعیت . جَش آندى است ٍ يهچنان جَش نی خَرد، در يو غَط

ٌ . بسیار نی ترسو خاطر چیزيای کَچک ٍ نداشتن عقل بزرگ ٍ نی ترسو از رٍزی کٌ ب
ٌ تکٌ بکنند تَانستو آن جا بیشتر از آن  نهی . خیلی نی ترسیدم. گرسنگی یکدیگر را تک

 .بهانو، باید نی رفتو

راى خَد را کج کردم؛ انا بٌ یاد آٍردم کٌ این راى بن بست است ٍ يیچ راى دیگری ٍجَد 
يیچ راى دیگری . يهچنان چشو ٍ سرم را نی چرخاندم. گیج شدم. آخر راى بَد. ندارد

گَیی در این نکان . سرم بٌ شدت درد نی کرد، در ٍاقع داشت ننفجر نی شد.  نهی دیدم
از ندانستن راى چارى، چنان سرم درد . گیر افتادى ام ٍ يیچ رايی جز ساخت ٍ ساز ندارم

از یک طرف رايی را نی دیدم کٌ . گرفتٌ بَد کٌ طاقت نگًداری اشک يایو را يو نداشتو
ٌ ای کٌ نهلَ از انسان يای  يیچ راى خرٍجی ندارد ٍ از طرفی، ساختهان نترٍک

تَانستو يهچنان ٍ در درد سرم يهچنان در حال پیشرٍی بَد؛ انا نهی. ٍيو برانگیزی بَد
طبق رٍال . در ير صَرتی کٌ بَد باید نقابلش نی ایستادم. يهٌ حال در این حالت باشو

يهیشٌ تهرکز کردم ٍ نفس عهیق کشیدم ٍ فکر خَدم را آزاد کردم ٍ خیلی آرام ٍ 
خیلی آرام در جای خَد ایستادم ٍ لب يای . ریلکس بٌ نَضَع پیش آندى اندیشیدم

 .قیطانی ٍ خشکیدى ام را بٌ ٍسیلٌ زبان سرخو َتر کردم ٍ آن يا را آب رسانی کردم

کانال نطهئن بَدم کٌ در پشت . انگیز خیرى شدمبٌ جهعیت انسان يای بیچارى ٍ ٍحشت
سرم يیچ راى خرٍجی از این بیابان بريَت ٍجَد ندارد ٍ تنًا انیدم بٌ این ساختهان 

جایی کٌ ساختهان نترٍکٌ ٍ خراب بَد، حدس نی زدم کٌ نهکن است پشت از آن. بَد
باید از این . تنًا رايی کٌ برایو ناندى بَد، يهین بَد. این جهعیت، راى خرٍجی نیز باشد
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عزم خَد را جزم کردم ٍ با قدم يای نحکو ٍ استَار بٌ درٍن . جهعیت عبَر نی کردم
 .جهعیت قدم گذاشتو

بعضی از آن يا نتَجٌ نن شدند ٍ بٌ نن خیرى شدند؛ انا . کانال ٍارد ساختهان شدم
. شاید علتش این بَد کٌ در حال خَد نبَدند. بعضی دیگر ايهیتی بٌ ٍرٍد نن ندادند

 ٌ گاى، تکیٌ زدى بَدند ٍ بٌ یک گَشٌ خیرى شدى بَدند، بعضی بعضی از آن يا بٌ یک تکی
ٌ يای ساختهان نباشد، جا خَش کردى  دیگر در کف زنین ٍ نکان يایی کٌ آجر ٍ خراب
. بَدند ٍ يهانند درختی کٌ از ریشٌ قطع شدى ٍ در کف جنگل افتادى باشد، ٍلَ بَدند
بعضی دیگر در حال قدم زدن بَدند ٍ ادعای ریاست نی کردند ٍ کاريایشان را با زٍر 

شدى شان بٌ زردی نی زد ٍ از تکٌلباس يای پارى ٍ تکٌ. بازٍيایشان بٌ پیش نی بردند
صَرتشان اگرچٌ سیاى نبَد؛ انا کهتر از آن يو . آن يا رایحٌ نناسبی بٌ نشام  نهی رسید

زیر چشو يایشان گَد برداشتٌ بَد ٍ نَيای ژٍلیدى ٍ دندان يای شکستٌ ٍ . نبَد
ٌ ی بدی را بٌ فضا بخشیدى بَد  .زردرنگ داشتند کٌ رایح

از کحیفی بسیار زیاد در . تحهل فضای آن نحَطٌ را نداشتو. بٌ شدت حالو عَض شد
آب ديانو را . آن جا چشو يایو را برای چند لحظٌ کانال بستو ٍ بٌ شدت فشار دادم

بعد از آن  چنان حالو بٌ يو خَرد کٌ احساس تًَع، سراسر گلَیو . ناخَدآگاى قَرت دادم
ناخَدآگاى ٍ بٌ . احساس کردم کٌ بدنو قصد باالآٍردن اجزای اضافی را دارد. را فراگرفت

اتفاقی . سرعت دستو را نقابل ديانو قرار دادم ٍ بدنو حالت نرتعشی بٌ خَد پیدا کرد
از این بابت خَشحال شدم؛ چراکٌ دٍست نداشتو اتفاقی . کٌ ننتظرش بَدم، رخ نداد

خَاستو بٌ کٌ در ذينو بَد، رخ ديد؛ انا با این ٍجَد يهچنان حالت تًَع داشتو ٍ  نهی
. یک لحظٌ دیگر يو قصد ناندن در آن نحَطٌ را نداشتو. این حالت دچار شَم

 .تَانستو کٌ برگردم؛ بنابراین بٌ سرعت باید از آن نکان عبَر نی کردمنهی
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نن کٌ تا آن لحظٌ تهام تهرکزم بر رٍی خَدم جهع بَد، احساس کردم کٌ تهرکزيا ٍ 
تعداد کسانی کٌ تهرکزشان . چشو يا بر رٍی نن جهع شدى؛ بنابراین بٌ اطرافو نگاى کردم

اخطار در قلبو ٍ احساس اضطراب در . بر رٍی نن جهع شدى بَد، رٍ بٌ افزایش بَد
تهام افکار . دیگر صالح نبَد کٌ بیش از این آن جا بایستو. ٍجَدم شرٍع بٌ زنگ زدن کرد

شاید بٌ نن حهلٌ نی کردند، . ير کاری از آن يا برنی آند. بد بٌ سهتو يجَم آٍردند
شاید بٌ نن دست نی زدند، شاید نن را نی کشتند، شاید نن را نی گرفتند ٍ خیلی 

از آن يا يراسی نداشتو نٌ، بلکٌ از کاريای . شاید يای دیگر کٌ در ذين نن ٍجَد داشت
ٌ ای کٌ از قلبشان سر نی زد نی يراسیدم باری چنین انسان يایی کٌ زندگی َاسف. احهقان

داشتند ٍ شبیٌ حیَانات کحیف، يهانند خَک زندگی نی کردند ٍ جسو ٍ رٍحشان کحیف 
ٌ يای خَد نهکن است ير کاری  ٍ آزردى است، يیچ عقلی ندارند ٍ برای ارضای خَاست

کنند، چٌ برسد بٌ شخص نن آن يا بٌ خَدی خَد، بٌ یکدیگر يو رحو  نهی. انجام ديند
درست است کٌ آن يا چیزی دربارى نن . کٌ از زنین تا آسهان با آن يا فرق نی کنو

نهی دانند؛ انا حداقل اٍلین چیزی کٌ با دیدن نن بٌ نظر آن يا نی رسد، شکل ٍ شهایل 
ٍ پَشش نن است کٌ کانال با آن يا فرق دارد ٍ یا بًتر است بگَیو کانال نن، با آن يا 

. باید سریعا از آن جا عبَر نی کردم. باید فکری نی کردم. تضاد دارم؛ یک تضاد خیلی بزرگ
اینکٌ خَد را سست نشان ديو ٍ ترس خَد را در ٍجَدم ریختٌ باشو، قاعدتا این نَارد 

نسلها اگر نتَجٌ شَند کٌ نن از آن يا نی يراسو، نهکن . از چشو آن يا پنًان نیست
بنابراین بٌ دلو قَت قلب دادى ٍ عزم خَد را جزم کردم؛ . است ير کاری بٌ سرشان بزند

بٌ طَری کٌ با دیدن نن نتَجٌ نی شدند کٌ نن نٌ از آن يا يراسی دارم ٍ نٌ برایو نًو 
 .يستند

با چشو حقارت ٍ تَيین بٌ آن يا چشو دٍختو؛ انا سعی نی کردم کٌ این کار فقط در 
نٌ . دانستوعکس العهل آن يا را  نهی . حد فًهاندن نَضَع کذا بٌ آن يا باشد

يا، دیَانگی را برای نی خَاستو کٌ آن چنان شَر شَد کٌ بٌ علت حقارت ٍ تَيین بٌ آن
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نهک کٌ يَا برشان دارد ٍ قصد حهلٌ ٍ دیَانگی بٌ خَد بٌ جان بخرم ٍ نٌ آن چنان بی
با قدم يای استَار . سعی ام بر این بَد تا تعادل را حفظ کنو ٍ بٌ يدفو برسو. نن بکنند

ٍ نحکو کٌ سعی داشتو پَشالی ٍ سستی در آن راى پیدا نکند، بٌ سهت نقصد خَد 
در این بین، کهابیش چشو يای خیرى را بر رٍی خَد احساس نی کردم ٍ . قدم برداشتو

بٌ تبعیت از این حرکتشان، با حرکت يایی کٌ بٌ تایید عقلو رسیدى بَد، جَابش را 
 .نی دادم

دادن بٌ بٌ درٍن نسیری قرار گرفتو کٌ تنًا بٌ اندازى تار نَیی فضا برای حرکت ٍ سَق
اطرافو را دیَاريای ترک خَردى ٍ سیاى سَختٌ پر کردى بَد ٍ تنًا ابتدا . سهت جلَ داشتو

ٍ انتًای نسیر باز بَد ٍ نن نی تَانستو آفتاب گرم ٍ سَزان ساطع شدى از خَرشید 
 . از انتًای نسیر نشايدى کنو–کٌ بٌ درٍن ساختهان نی تابید - حضیض را 

يرچند کٌ ينَز يو ترسی کَچک . با نشايدى این تصَیر، انیدی نَ در قلبو جان گرفت
علت این ترس از ٍجَد چند تن از اصحاب بدبخت ٍ . درٍن قلبو جا خَش کردى بَد

بیچارى در آن نسیر باریک نشأت نی گرفت کٌ با چند نتر فاصلٌ از نن بر رٍی زنین، یا 
. يرچٌ پیشرٍی نی کردم، تعدادشان بیشتر نی شد. نشستٌ ٍ یا دراز بٌ دراز افتادى بَدند

نٌ تنًا تعدادشان، بلکٌ با پیشرٍی ير چٌ تهام تر نن، رایحٌ نختص آن يا يو در آن 
این حالت چنان برای نن ناخَشنَد بَد کٌ از طرفی نجبَر . فضا رٍ بٌ فزٍنی نی رفت

الی آن يا عبَر کنو ٍ از یک طرف، باید با گرفتن دستو بر رٍی بینی ٍ ديانو، بٌبَدم از ال
يهچنان کٌ کار خَد را . نانع از ٍرٍد رایحٌ نخصَص بٌ نجرای حیاتی جسهو نی شدم

لرزشی خفیف جسهو را . نی کردم، بٌ رٍی زنین ٍ بٌ انسان يای بیچارى نگریستو
تعداد فراٍانی از آن يا بر رٍی زنین ٍلَ شدى بَدند ٍ رایحٌ بسیار . نرتعش کرد

قدر زیاد بَد کٌ نگس يای شدت آن رایحٌ آن. نفرت انگیزی از آن يا ساطع نی شد
انگیزشان يهانند نايی يای رایحٌ نفرت. بسیاری بٌ اطراف آن انجهن گرد آندى بَدند
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انگیزتر نردى تنگ بَد کٌ شدت بَی آن از الشٌ ناندى سگ يو حال بٌ يو زن ٍ نفرت
 .است

بٌ علت . حالت تًَع انانو را بریدى بَد ٍ قصد پیشرٍی در خارج از جسهو را داشت
درپی، کف دستو را بر رٍی ديانو نًادى بَدم؛ بٌ طَری کٌ بینی ٍ حالت تًَع يای پی

ديانو را بپَشاند تا حداقل بتَانو احساس جدیدی را کٌ در جسهو در حال شکَفایی 
از فرط عصبانیت، ترس ٍ سرگیجٌ ٍ فشاری کٌ برنن ٍارد شدى بَد، . بَد سرکَب کنو

ٌ يایو نی فشردم کٌ در يهان حال نطهئن بَدم کٌ آجار ناخن يایو را بٌ رٍی گَن
حرکت بهانو ٍ باید راى دیگر  نهی تَانستو بی. يا بر جای ناندى استناخن يایو بر گَنٌ

 نگر اینکٌ انسان –حتی اگر يو نی خَاستو آن جا بهانو . خَد را در پیش نی گرفتو
کردند ٍ خَدشان برای حرکت  اجزای بدنو این اجازى را برای نن صادر  نهی–نباشو 

 .قدم نی شدندجسهو، پیش

بٌ دنبال راى چارى گشتو تا . يیچ راى گذری جًت عبَر نن از آن نسیر ٍجَد نداشت
فقط چند نتر با خرٍج از این عذاب الًی فاصلٌ . درى خالص کنوبتَانو خَد را از آن جًنو

داشتو؛ انا ٍجَد جسد يای گَناگَن بٌ رٍی نسیر قدم يای نن، رسیدن بٌ يدف را 
بٌ اجبار باید سرگیجٌ ٍ حالت تًَع را تحهل نی کردم، حداقل تا . دشَار نی ساخت

ٌ يای بدسرشت نجات پیدا کنو انگیز جسد يای نفرت. زنانی کٌ از شر این چًرى يا ٍ رایح
آٍر، ردیف بٌ ردیف تا انتًای نسیر کذا چیدى شدى بَدند ٍ اجزای نتصل بٌ جسو ٍ تًَع

يا، بٌ صَرت ناشیانٌ ٍ ناننظو بر سر راى نن قرار گرفتٌ بَدند؛ بٌ صَرتی کٌ دست يا آن
ٍ پايای آغشتٌ بٌ سیايی ٍ کحیفیشان بٌ سهت نسیری کٌ قدم يای نن بٌ رٍی آن 
قرار داشت، بٌ کجی بر رٍی يو قرار داشتند ٍ بر رٍی زنین حالت ضرب ٍ نحلخ نانند 

فقط آن ضرب ٍ نحلخ شکل يایی کٌ نقشی بٌ زنین دادى بَدند، . ایجاد کردى بَدند
 .نی تَانستند طنابی باشند برای فرار نن از آن نًلکٌ ديشتناک
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با ٍجَد آنکٌ حالت تًَع انانو را بریدى بَد ٍ چارى ای جز صبر نداشتو، قدم يای خَد را 
بٌ رٍی زنین نقش بستٌ شدى نی نًادم تا بدٍن آنکٌ تعادل خَد را برای ایستادن ٍ 

در ٍاقع، آن لحظٌ نٌ تنًا یک يدف، . بَدن از دست ديو، بٌ يدفو نزدیک شَمنحکو
بلکٌ دٍ يدف را دنبال نی کردم؛ یکی خرٍج از این بیابان بريَت ٍ دیگری، خرٍج از این 
نًلکٌ سخت ٍ دشَار کٌ يو از لحاظ رٍحی ٍ يو جسهی، نن را نَرد آزار ٍ اذیت خَد 

 .قرار دادى بَد ٍ طاقتو را طاق کردى بَد

بستٌ نهاندى بَد ٍ يهچنان دست يایو بٌ دیگر چیزی تا بٌ اتهام رسیدن زنین يای نقش
ٌ يای انید جریان . رٍی ديانو قرار داشتند ٍ اسیر صَرتو شدى بَدند در چشو يایو، رقع

دار کاستٌ ٍ دریچٌ انید بٌ ير چٌ بیشتر پیشرٍی نی کردم، از زنین يای نقش. داشت
 .قلب نن باز ٍ بازتر نی شد

ٌ يای آخر، سرعتو را بٌ یکایک، چَ برق ٍ باد، افزایش دادى ٍ در نیان آن  در لحظ
اجساد، قدم يایو با آن انجهن درگیر شد ٍ بٌ سهت جلَ پرتاب شدم؛ بٌ صَرتی کٌ 

نصف بدنو بٌ رٍی آخرین اجساد باقی  ناندى ٍ نصف دیگر آن بٌ رٍی زنین خشک ٍ 
احساس درد در بازٍان ٍ . عاری از جسد نفرت انگیز ٍ نقش بستٌ، جا خَش کردى بَد

ٌ ی باالی جسهو بٌ خاک ٍ گرد ٍ غبار آغشتٌ شدى بَد. استخَانو حس نی شد . نیه
تنو لرزش خفیف را با بٌ یاد آٍردن اجساد . يهچَن برق ٍ باد، ذينو فعال گشت

بٌ سرعت بلند شدم ٍ در انتداد ٍ باالی سر آن . نردى ای کٌ بر آن افتادى بَدم تجربٌ کرد
از رٍی ٍسَاس فراٍان، . لرزش يهچنان بر رٍی بدنو جا داشت. اجساد ایستادم

دانو کٌ علت این کار چٌ ٍاقعا  نهی. دست يایو را يهچنان بٌ رٍی لباس يا نی نالیدم
ٌ . نی تَانست باشد خاطر آن اجساد زشت ٍ نفرت انگیز با آن رایحٌ حال بٌ يو شاید ب

حتی فکر آن کٌ بٌ رٍی آن اجساد با آن ! شاید نٌ، حتها يهین طَراست. زن است
. تَصیفات افتادى ٍ با آن يا یکی شدى باشو، رٍح ٍ رٍان نن را آزار ٍ اذیت نی داد

نفس يای پی درپی ٍ حرکت دست يایو بٌ رٍی جسهو برای پاک کردن آالیندگی يا، با 
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اجساد کذا، . گذشت زنان کو ٍ کهتر نی شد ٍ نن، حالت طبیعی خَد را باز نی یافتو
حال کٌ آن يا را در نقابلو . يهانند یک تلٌ انبار جَ ٍ گندم بٌ رٍی يو افتادى بَدند

 .چشو يایو در گردش بَد. نی دیدم، بیشتر بٌ عظهت ٍ نرگ آن يا پی نی بردم

یکایک، نَر آفتاب را بٌ رٍی پیراينو نشايدى کردم ٍ گرنای ساطع شدى از آن را نیز بٌ 
دریچٌ انید قلبو باز ٍ . بٌ پشت سرم خیرى شدم. پشت جسهو احساس نی کردم

ٌ يای انید در چشهانو زدى شد . فقط چند قدم با درب خرٍجی فاصلٌ داشتو. رقع
ٌ يای انید بٌ پايایو ٍ تهام ٍجَدم قدرت بخشید کٌ باعخ سَق دادن آن يا بٌ  رقع

ٌ رفتنو . پیشرٍی ٍ خرٍج از آن نًلکٌ شد با تهام تَانو ُلکٌ رفتو؛ انا با خرٍج از آن، ُلک
تبدیل بٌ راى رفتن نعهَلی ٍ در نًایت ایستادن نن بر رٍی یک نشت خاک ٍ گرد ٍ غبار 

ٌ ای ٍجَد نداشت. بَد ٌ ی قلبو بٌ طَر کانل بستٌ شد. دیگر رقع حس نی کردم کٌ . دریچ
ٌ ام ٍدر این بیابان بريَت گیر افتادى ام تا چشو باز نی کردم، . بٌ سر جای اٍل خَد برگشت

شد؛ نٌ يیچ چیز دیگری در آن نشايدى  نهی. زنین بَد ٍ زنین با خاک ٍ گرد ٍ غبار
ٌ ای ٍ نٌ يیچ عالنت خرٍجی ٌ ای ٍ نٌ اشیائی ٍ نٌ خان حس نی کردم کٌ دٍبارى در . بَت

ٌ ای کٌ از آن . اطرافو را نگاى کردم. آن بیابان اسیرٍ زندانی شدى ام بٌ جزساختهان خراب
يهچنان . بٌ جنَن رسیدى بَدم. خارج شدى بَدم، يیچ چیز دیگری در آن قرار نداشت

آن قدر این کار را تکرار کردم تا . دٍر خَد نی چرخیدم ٍ نی چرخیدم ٍ چشو نی چرخاندم
حال خَبی نداشتو؛ . از سرگیجٌ ٍ نفس يای شدید، ایستادم ٍ از کار خَد دست کشیدم

یک نقدار در آن حالت بَدم کٌ . سرم بٌ شدت درد نی کرد ٍ بسیار عصبانی بَدم
یکایک، کسی را در کنار درب خرٍجی ساختهان دیدم کٌ بٌ رٍی زنین نشستٌ بَد ٍ 

در يهان لحظٌ اٍلی کٌ اٍ را دیدم، بٌ نظرم بسیار . کانال بٌ رٍبرٍی خَد خیرى شدى بَد
ٌ چیز در ذينو تداعی شد. ناخَدآگاى بٌ سهتش سَق دادى شدم. آشنا آند اٍ را کانال . يه

 «!جک» :ناخَدآگاى زیر لب گفتو. بازشناختو
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حداقل دیگر تنًا نبَدم ٍ انسان . از اینکٌ اٍ را در آن نکان نی دیدم، خَشحال شدم
ير چٌ کٌ بَد بسیار خَشحال شدم ٍ بٌ سهتش . آشنایی را در آن نًلکٌ نی دیدم

قدم يایو در حال حرکت بٌ سَی اٍ بَدند؛ انا ير چٌ کٌ بیشتر جلَتر . پیشقدم شدم
. نی رفتو ٍ ظاير ٍ چًرى اٍ برای نن نهایان تر نی شد، پايایو از حرکت نی ایستادند

آن قدر این حرکت تکرار شد تا اینکٌ پايایو کانال از حرکت ایستادند ٍ تنًا چند قدم با 
نهی دانستو کٌ چرا اٍ در آن حالت است، . خیلی تعجب کردى بَدم. جک فاصلٌ داشتو

این ندانستنو فقط اختصاص بٌ آن لحظٌ داشت؛ چرا کٌ بعد از آن . دانستوٍاقعا  نهی
 .نتَجٌ اصل ناجرا شدم

. چشو يایش کانال باز بَد؛ آن قدر باز کٌ انگار قصد بیرٍن آندن از آن گَدال را داشتند
پايایش دراز بٌ دراز شدى بَد ٍ دست يایش بٌ حالت کج بٌ کنار پايایش افتادى بَدند 

ٍ از بازٍانش آٍیزان بَدند؛ چنان کٌ کانال نشخص بَد کٌ يیچ جانی در دستانش 
. لباس يای تنش تکٌ ٍ پارى شدى بَدند ٍ پَست صَرت ٍ بدنش بٌ تیرگی نی زد. نیست

زیر چشو يایش گَد برداشتٌ بَد ٍ لب يایش يو کانال ٍرم کردى بَد ٍ بٌ سیايی 
 .نی زد

فقط . آن چنان ترسو زیاد بَد کٌ جرأت  نهی کردم بٌ طرفش برٍم. خیلی ترسیدى بَدم
صدا بٌ خیلی آرام ٍ بی. ترس سراسر ٍجَدم را فراگرفتٌ بَد. چند قدم با اٍ فاصلٌ داشتو

نفس يایو بٌ سختی از دم بیرٍن نی آند ٍ بٌ سختی آب دينو را . سهتش حرکت کردم
ٌ ای بین نن ٍ اٍ . آندقَرت نی دادم ٍ يیچ صدایی از نن بیرٍن  نهی  دیگر يیچ فاصل

از اینکٌ اٍ را در آن حالت، يهانند دیگر نعتادان نی دیدم، بسیار . باقی نهاندى بَد
ناراحت ٍ ناخَشنَد بَدم؛ انا بدتر از آن از اینکٌ اٍ يو يهانند آن انجهن بدبخت کٌ تا 

ٌ ی قبل دیدى بَدم بَد، بسیار ناراحت ٍ رنجَر نی شدم حتی فکرکردن بٌ آن . چند لحظ
. نن را رنجَر نی کرد؛ چٌ برسد بٌ اینکٌ اٍ را در نقابل خَد با ٍضع َاسف باری ببینو

نهی خَاستو باٍر کنو کٌ اٍ جک است؛ انا چٌ کنو کٌ اٍ جک بَد . نهی تَانستو باٍر کنو
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. اشک در چشهانو حلقٌ زدى بَد. ٍ در يهان حالت يای حضیض ٍ پست بَد
نی خَاستو کٌ اٍ را صدا بزنو؛ انا انگار کٌ حنجرى ام نابَد شدى بَد ٍ بٌ يهین علت تَان 

خیلی آرام خو شدم تا بتَانو بٌ اٍ دست بزنو ٍ . صحبت کردن را از نن گرفتٌ بَد
ٌ يای درخت در . دستو را آرام آرام بٌ سَیش سَق دادم. صدایش کنو ترس يهانند شاخ

دست يایو ارتعاش خاصی را تجربٌ کردى بَدند ٍ يهچنان . چشهانو نَج نی زد
سعی داشتو کٌ صدایش بزنو؛ انا يرچٌ سعی نی کردم از بغضی کٌ بٌ رٍی . نی لرزیدند

صدا تَانستو راحت شَم؛ انا  نهی خَاستو کٌ بیسیب گلَیو سنگینی نی کرد،  نهی
آن بغض بر تٌ گلَی نن . تالش خَد را کردم تا آن بغض را نابَد سازم. ريایش کنو

ٌ شدن . سنگینی نی کرد شدت سنگینی اش چنان زیاد بَد کٌ حس نی کردم در حال خف
ٌ جا . يستو با آن بغض لعنتی جنگیدم ٍ در تکاپَ ٍ تالش برای رسیدن بٌ آن يدف ناب

ٌ يای . بَدم ٌ ينجار، دٍ قطرى اشک از حلق تالش خَد را کردم ٍ در ازای شکست بغض ناب
این قطرى اشک يا، يهراى با . چشهو بٌ پایین سرازیر شدند ٍ صَرتو را اسیر خَد کردند

در ٍاقع آن يا يهان بغض دردناک ٍ لعنتی . آزادشدن بغض درٍنو، بٌ ٍجَد آندى بَدند
بَدند کٌ با فشار بسیار زیاد بٌ ٍسیلٌ دٍ قطرى اشک، راى خَد را بٌ بیرٍن از نکانشان 

دیگر يیچ عانلی برای سکَت ٍ . صدایی را از نن ريا ساختندپیدا کردند ٍ نانع بی
ٌ ام نی لرزید ٍ اشک يایو بی. صدانزدن جک ٍجَد نداشت نًابا از چشو يایو بٌ چان

خیلی آرام اٍ را صدا زدم؛ انا برخالف انتظارم، يیچ جَابی . پایین جاری نی شدند
شاید این اتفاق از ضهیر ناخَدآگاى نن نی افتاد؛ انا . از کار خَد دست نکشیدم. نشنیدم

. صدایو آزاد شدى بَد. نن بٌ سَی اٍ پیشرٍی نی کردم ٍ يهان حالت يای کذا را داشتو
حنجرى ام کانال باز شد ٍ . کهابیش صدایی را کٌ از حنجرى ام بلند نی شد نتَجٌ نی شدم

کو کو دل ٍ جرأت پیدا کردم ٍ اٍ را صدا . بَد کٌ از ديانو خارج شد« جک»تنًا کلهٌ 
حنجرى ام باريا ٍ باريا اسو اٍ را از ديانو خارج کرد ٍ بیش از پیش تحکو در . زدم

انگشتان دستانو . نٌ تنًا ترس، بلکٌ اضطراب يو در صدایو نَج نی زد. صدایو نَج زد
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ٌ يای اٍ کشیدى شد بٌ ندت طَالنی ٍ . دستانو را بٌ آرانی عقب کشیدم. بٌ رٍی شان
پس از آن، دیگر ترسی . پشت سر يو فعل قبلی را تکرار کردم؛ انا اٍ يیچ حرکتی نکرد

نٌ،  نهی گَیو کٌ ترسی نداشتو؛ انا يهراى آن احساس، اضطراب يو با آن سًیو . نداشتو
کانال بٌ خَد دل ٍ جرأت دادى ٍ اٍ را تکان دادم؛ . جک يیچ تکانی  نهی خَرد. شدى بَد

جک خیلی آرام کج شدى بَد؛ انا حتی . انا بٌ یک بارى احساسی سرد درٍنو را احاطٌ کرد
بٌ سختی آب ديانو را . نفسو بند آند. تهام تنو یخ کرد. بٌ رٍی زنین يو نیفتادى بَد

در آن لحظٌ کانال نشًَد بَد کٌ يیچ جانی در جسهش ندارد؛ انا يهانند . قَرت دادم
دقیق . زار دیدى بَدم نبَد، ٍضع بسیار بدتری داشتاجسادی کٌ در آن نسیر لجن

افکار سخت پسند ٍ .  نهی دانستو کٌ چٌ بالیی بر سرش آندى بَد؛ انا حدس يایی نی زدم
نهی خَاستو باٍر کنو کٌ بالیی کٌ در فکرم نی گذشت بر . بدسرشتی در ذينو گذر کرد

دانستو کٌ این بالی يرگز بٌ چشو سرش آندى باشد؛ انا حتی اگر يو باٍر نی کردم،  نهی 
ٌ طَر بر سرش آندى بَد ٌ يایش را ! ندیدى، چ بٌ سهتش قدم برداشتو ٍ خیلی نحکو شان

بدٍن آنکٌ حرکتی بٌ . فشار دادم؛ بٌ طَری کٌ تکان شدیدی بر جسهش ٍارد شَد
 بٌ – حتی بدٍن یک پلک زدن سادى –جسهش بديد، در يهان حالتی کٌ قرار گرفتٌ بَد 

با پرتاب شدنش بٌ رٍی زنین، . سهت چپ خهیدى شد ٍ جسهش با خاک یکسان شد
 .خاک يای ریز بٌ اطراف پخش شدند

ٌ جا را سکَت فرا گرفتٌ بَد. يیچ صدایی شنیدى نشد جک در يهان حالتی کٌ بَد، . يه
يیچ تکانی نخَرد، فقط جایگايش نعاٍضٌ . در يهان حالت يو بر رٍی زنین افتاد

کانال نشخص بَد کٌ جانش را از دست دادى است؛ . يهان ٍیژگی يای کذا را داشت. شد
انگشتان نن با لهس جسو اٍ، يیچ نرنی را احساس . انا این تنًا نسئلٌ ناجرا نبَد

فقط یک تفاٍت با اجساد ناقبل این نکان داشت ٍ آن این بَد کٌ با ٍیژگی يایی . نکرد
کٌ در آن اجساد ٍ جک نشخص بَد، آن اجساد بٌ تازگی ندفَن شدن رٍح کحیفشان را 

بدنش کانال . این ٍیژگی برای اٍ بٌ کار  نهی رفت. طَر نبَدتجربٌ کردى بَدند ٍ جک این
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اٍ بٌ تازگی رٍح ٍ . يیچ نگسی اطراف اٍ بٌ گشت ٍ گذار نشغَل نبَد. خشک شدى بَد
انگار کٌ آن نگس يا يو از جسد . جان لطیف ٍ نًربانش را فدای آن جًان نکردى بَد

نسلها . قدیهی نًایت تفریح ٍ لذت را بردى بَدند ٍ بٌ سراغ جسديای جدید رفتٌ بَدند
 .آن يا يــ ـَس گَشت تازى ٍ لذیذ کردى بَدند

ٌ ی افتادن جک بر رٍی خاک يای بدسرشت، خراشی بٌ قلبو ٍارد شد . با نشايدى صحن
آن يو نٌ . تعجب کردم؛ انا نٌ خیلی زیاد. نٌ، نباید این را بگَیو. يیچ تعجبی نکردم

بارى بٌ ناباٍری سَق ديد؛ چراکٌ قبل از آن حدس يایی در درٍن تعجبی کٌ نن را یک
نًابا بٌ پایین اشک يایو بی. ذينو گذر کردى بَد؛ انا ير چٌ کٌ بَد، خالی از تعجب نبَد

ترسیدى بَدم؛ نٌ اینکٌ از اٍ بترسو، بلکٌ از نبَد ٍجَد . سرازیر نی شدند، آن يو بٌ آرانی
آن بغض لعنتی کٌ تا چندی پیش راى گلَیو را نسدٍد کردى بَد، . نًربانش ترسیدى بَدم

دٍبارى سد راى حنجرى ٍ صدایو شد؛ انا این بار باعخ نشد کٌ صدایی از گلَیو خارج 
احساس اضطراب، ترس، ناانیدی، يهٌ ٍ يهٌ در قلب ٍ گلَ ٍ چشهانو در . نشَد

ٌ ام بٌ لرزش درآندى بَد ٍ چین ٍ چرٍک يایی را بٌ رٍی آن ایجاد کردى . گردش بَد چان
ٌ چیزش خیرى شدم؛ بٌ قد رعنایش، پَست تیرى اش، چشو يای سبز . بَد بٌ يه

خَد . بغض تهانا گلَیو را پر کردى بَد. عسلی اش ٍ ير چیزی کٌ در نقابلو از اٍ نی دیدم
. ريا کردم-  بٌ جز آن انجهن بدبخت ٍ تیرى رٍز–را در آن بیابان بريَت ٍ عاری از سکنٌ 

چشو يای قرنز ٍ اشک يای جاری از آن، . تهام جسهو حالتی ارتعاش نانند بٌ خَد گرفت
ام، يهٌ ٍ يهٌ با فشار ناشی از آن، در بغض در گلَیو، لرزش بدن ٍ دل شکستٌ

تهام فشارم را در نشت يایو خالی کردم ٍ تهام جان ٍ دل . نشت يایو قرار گرفتٌ بَدند
در آن لحظٌ، فقط فشار . ٍ بغض ٍ فشاری را کٌ بر نن ٍارد بَد در گلَیو ريا ساختو

آن بیابان بريَت . خَدم را کٌ ناشی از شَک ٍارد شدى بر جسو ٍ رٍحو بَد خالی کردم
 .يا، افسَس ٍ آى ٍ فغانو یکی شدبا ضجٌ
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ناخن يای انگشتانو بٌ . ترس در چشهانو نشًَد بَد. چشو يایو کانال از یکدیگر باز شد
ام خهیدى شد ٍ بٌ حالت بٌ سرعت جسو درازکشیدى. رٍی لحاف زیر جسهو کشیدى شد

عرق يای ناپسند صَرتو را . پشت سر يو نفس يای پی درپی نی کشیدم. نشستٌ درآند
ی آن يا نٌ، بلکٌ نیهی از يهٌ. با حرکتی سریع، آن يا را از صَرتو زدٍدم. اسیر خَد کردند

آن يا کحیف بَدند؛ انا آن لحظٌ بٌ . اجرات پاک شدى عرق يا بٌ رٍی دستانو آغشتٌ شد
اجرات عرق يا را از رٍی انگشتان ٍ دست يایو بٌ رٍی . دادمآن چیز يا ايهیتی  نهی 

تهام تصاٍیری کٌ در . ترس ٍ سیايی شب بر درٍنو غلبٌ کردى بَد. نلحفٌ انتقال دادم
چًرى ترسناک آن انجهن زشت ٍ چندش آٍر، . خَاب شايدش بَدم، در ذينو تداعی شد

. بیابان بريَت، ساختهان نترٍکٌ، سکَت ديشتناک حاکو ٍ از يهٌ نًو تر حالت جک
سیايی ٍ تاریکی درٍن . نگرانش شدى بَدمدل. فقط جک بَد کٌ برایو ايهیت داشت

چراغ خَاب .  ترس ٍ اضطراب را بر نن تشدید کرد– يرچند کَتاى ٍ کو –اتاق خَاب 
بزرگ در کنار تخت خَاب، با ٍجَد رنگ قرنزی کٌ از آن ساطع نی شد ٍ با سیايی ٍ 

تاریکی طبیعی اتاق آغشتٌ شدى بَد، تَانست کهی از ترس نن را بکايد؛ انا آن را کانال 
آن نَر قرنز، فقط ٍ فقط حس نرگ ٍ غو را در آن تاریکی برای نن تداعی . از بین نبرد

تا چند دقیقٌ قبل احساس نی کردم کٌ در بیابان بريَت گیر افتادى ام؛ انا ٍقتی . نی کرد
نفس تازى ٍ عهیق را بٌ . کٌ نتَجٌ شدم در آن بیابان لجن زار نیستو، خاطرجهع شدم

ٌ يایو ٍارد کردم  «.فقط یک خَاب بَد»:زیر لب فقط یک چیز را تکرار کردم. ری

ٌ  رٍ ٍ زیر جسهو چین ٍ چرٍک يایی برای خَد ایجاد کردى بَد،  يهان طَر کٌ نلحف
در . دست يایو را با فشار بٌ رٍی نلحفٌ کشیدم ٍ تهام فشار را بٌ رٍی آن خالی کردم

. سردرد ٍ ترس ٍ اضطراب، يهگی بر رٍح ٍ رٍانو فشار ٍارد نی کردند. فکری عهیق بَدم
يیچ اعصابی ٍ آرانشی برایو باقی نهاندى بَد ٍ آن خَاب يو . اعصابو بٌ يو ریختٌ بَد

ٌ يایی از خشو در چشهانو، بٌ . آرانش درٍنی را از نن سلب کردى بَد يهچنان با رگ
. شدى در ذينو رژى نی رفترٍبرٍیو خیرى شدى بَدم ٍ اتفاقات افتادى درٍن کابَس دیدى
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دیگر  نهی خَاستو . بٌ خَد ٍ تهام اتفاقات بٌ ٍجَد آندى بد ٍ بیراى گفتو. زیر لب غر زدم
بٌ يیچ . کٌ آن نسائل در ذينو تداعی شَد؛ بنابراین خَد را از ير فکری ريا ساختو

عنَان عالقٌ نداشتو کٌ آن نَضَعات ٍ آن اتفاقات ديشتناک باری دیگر، ذين نن را 
فکرکردن بٌ آن يا آرانش را از نن نی گرفت ٍ اعصابو را بٌ يو . نخدٍش کنند

فطرت يا در ذينو تداعی نی ریخت؛ انا ير چٌ کٌ سعی ٍ تالش نی کردم، آن پست
آندن از آن کنار زدم ٍ در اتاق بٌ سرعت نلحفٌ را از رٍی خَد، جًت بیرٍن. نی شدند

 .خَاب ُلکٌ رفتو

بٌ يیچ عنَان يو . خَاب کذا با تهام ٍیژگی يایی کٌ داشت، یک خَاب نعهَلی نبَد
. دانویک رٍیای صادقٌ بَد یا یک کابَس،  نهی. یک خَاب چرت ٍ دٍر از خیال يو نبَد

نی تَانستو کٌ اسهش را . نسلها یک رٍیای صادقٌ بَد. بٌ نظرم تلفیقی از ير دٍ بَد
يو کابَس بگذارم؛ چراکٌ ٍاقعا يو یک کابَس بَد، یک کابَس ديشتناک؛ انا از خیر 

آن خَاب چنان يهانند . این فرضیٌ کٌ یک رٍیای صادقٌ بَد،  نهی تَانستو بگذرم
ٍاقعیت بَد ٍ چنان ٍاقعی نی نهَد کٌ حتی اگر ٍجَد جک را نادیدى نی گرفتو يو، آن 
را یک رٍیای صادقٌ نی پنداشتو؛ انا آن نعتادان را با تهام ٍیژگی يایی کٌ درٍن خَاب، 

اضطراب . با چشهان باز نرگ جک را دیدم. تَانستو نادیدى بگیرمقابل نشايدى بَد نهی
خیلی برایش نگران بَدم؛ . نگرانی برای جک سراسر ٍجَدم را فرا گرفتٌ بَدٍ دل 

اینکٌ . رسیدمدیدم، بٌ آرانش  نهیتا اٍ را  نهی. باید اٍ را نی دیدم. خیلی خیلی نگران
يهین طَر برای خَد رژى برٍم ٍ دربارى این خَاب بیندیشو، جز ناتَانی ٍ سردرگهی چیز 

این فقط یک خَاب بَد؛ انا نطهئنا یک پیام را در بر . کرددیگری را عاید حال نن  نهی
 .ير چٌ کٌ بَد، یک رٍیای صادقٌ بَد. داشت

بٌ خَدم . آرانشو را کهابیش باز نی یافتو. بر رٍی نبل تک نفرى درٍن اتاق نشستو
نهی دانو کٌ این خَاب از چٌ جریانی نشأت . نطهئنا چیزی نیست»:آرانش دادم

 «.نی گرفت؛ انا انیدٍارم کٌ چیز بدی نباشد، يیچ چیز بد ٍ ناخَشایندی
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بٌ خَد دلداری دادم ٍ با دلیل يای نتفاٍت سعی در پیداکردن آرانش نسبی درٍنو 
 .داشتو

 کٌ نشان –نَر يای اٍلیٌ خَرشید . کو از درٍن خَاب بٌ درٍن اتاق کشیدى شدتهرکزم کو
 کٌ با شیشٌ زینت دادى – از درٍن پنجرى ٍ بالکن عظیو اتاق خَاب –از طلَع آن نی داد 

ٌ يای کو نَر خَد را بٌ درٍن اتاق نی تاباند–شدى بَد  زنگ .  ساطع شدى بَد ٍ اشع
بٌ سهتش حرکت کردم ٍ يو خَد را ٍ يو آن . يشدار نَبایلو شرٍع بٌ صدازدن کرد

بلندی کٌ در يو ساعت نَبایلو ٍ يو ساعت قطَر ٍ پایٌ. نَبایل را از صدای آن ريانیدم
ٌ ای از اتاق زندگی نی کرد، نشان از ساعت   نی داد ٍ زنگ يشدار را در نغزم فعال 6گَش

آب . تقَیو رٍنیزی نشان از اٍاسط ناى پاییزی را نی داد. ٍقت رفتن فرارسیدى بَد. کرد
یخ تنگ بلَری را در لیَان کنار آن، تا نیهٌ خالی کردم ٍ با استفادى از آن، خشک سالی را 

این نکتٌ نحبت آن عهل بَد؛ انا بٌ جای آن، . کٌ در گلَیو رخ دادى بَد از بین بردم
ٌ ای ننفی بر اجر نَشیدن در نعدى ام بٌ ٍجَد آند  .نکت

با ٍاردشدنو . يهانند يهیشٌ، نقدنات یک دٍش با آب سرد را برای خَد نًیا کردم
. درٍن ٍان، احساس سردی بر تهام جسهو حاکو شد ٍ جسهو را رٍشن ٍ سر حال کرد

آب سرد ٍ نهک دریایی درٍن ٍان، با تهام ٍیژگی يایی کٌ دارا بَدند، کار خَد را انجام 
برای چند دقیقٌ، دراز بٌ دراز در ٍان . دادند ٍ خصَصیت خَد را بر جسهو انتقال دادند

حهام، سرم را بٌ پشت سرم کٌ دیَاری بیش نبَد تکیٌ دادم ٍ چشهان خَد را بستو تا 
ٌ ی جسهو را نًیا سازند بٌ . اجسام ٍ نایعات بتَانند کار خَد را انجام ديند ٍ خَاست

اتفاق يهیشٌ، بٌ درٍن اتاق زینت دادى شدى با شیشٌ، کنار ٍان ٍ جکَزی رفتو ٍ زیر 
 کٌ بٌ علت رفتن بٌ دبیرستان ٍ بٌ دستَر نقانات باال، –دٍش، نَيای کَتاى خَد را 

 . بٌ ٍسیلٌ نَاد نخصَص خَدشان شستشَ دادم–کَتاى کردى بَدم 
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 بٌ درٍن اتاق خَاب – کٌ درٍن اتاق خَاب قرار داشت –از قسهت اتاق حهام ٍ بًداشت 
اتاق با آن عظهتی کٌ داشت، نن را با رنبدٍشانبر، کنار نیز تَالت ٍ . خَد قدم گذاشتو

 .ی آن نشايدى کردآرایش، در حالت نشستٌ بٌ رٍی صندلی نخصَص آن ٍ نقابل آینٌ

ٌ يای باران يهانند قطرات اشک، بٌ . شدى ی خَد در آینٌ خیرى شدمبٌ عکس ننعکس ژال
يهیشٌ اٍلین چیزی کٌ نظرم را بٌ . رٍی صَرت سفید ٍ جذابو جا خَش کردى بَدند

تهام اجزای صَرتو برایو حائز ايهیت بَدند؛ انا . خَد جلب نی کرد، صَرت جذابو بَد
يهیشٌ چشو يای عسلی رنگو کٌ درشت بَدند، يهراى با نژى يای بلند ٍ صاف برایو حکو 

نٌ اینکٌ بقیٌ را دٍست نداشتٌ باشو نٌ؛ ٍلی چشو يایو را خیلی . چیز باارزش تری داشت
 .دٍست داشتو

پس از آنکٌ نَيای سرم را بٌ حالت نرطَب درآٍردم، کرم نرطَب کنندى را جًت رفع 
با . خشکی کو صَرتو، بٌ رٍی صَرت ٍ گردنو نالیدم ٍ آن يا را آغشتٌ بٌ آن کردم

ٌ يای رٍی بدنو، يهانند عادت يهیشگی اجازى . چشهان باز بٌ صَرتو خیرى شدم بٌ ژال
نَيای سرم را کانال خشک کردم . رياشدن از رٍی جسو خَد را بٌ خَدشان ٍاگذار کردم

تهانا پَست جسهو احساس شادی ٍ طراٍت .  نرتب کردم– يرچند کَتاى –ٍ آن يا را 
ٌ يای جسهو، . حس خَبی داشتو. را حس کردى بَد پس از چند دقیقٌ ٍ بعد از آنکٌ ژال

 .شدن اقدام کردمجسهو را ريا کردى بَدند، برای آنادى

پس از آنکٌ آنادى شدم ٍ بٌ تهام اصَالت جسهی ٍ ظايری يرچٌ تهام تر آراستٌ شدم، 
خَد را در آینٌ قدی، با لباس فرم نخصَص دبیرستان ٍ کیف کَلی کٌ رٍی دستانو نگٌ 

کیفو را بر رٍی نبل تک نفرى . برای بیرٍن رفتن آنادى بَدم. داشتٌ بَدم، نشايدى کردم
قرار دادم ٍ با قدم يایی کٌ کفش اسپرت ٍ ظریف بر آن يا خَدنهایی نی کرد، رايی 

ٌ يای عظیو الجحٌ عهارت را کٌ از دٍ طرف، رابط بین طبقٌ . بیرٍن از اتاق خَاب شدم پل
ٌ ی افراد خانٌ در . اٍل ٍ دٍم بَدند طی کردم ٍ خَد را بٌ سالن غذاخَری رساندم يه
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ٌ ی آن يا عرض ادب کردم ٍ در جای خَد کٌ دقیقا نقابل . آن جا جهع شدى بَدند بٌ يه
يهانند بیشتر اٍقات، از رٍی عالقٌ از بین نَاد . برادر بزرگ ترم، آلبرت بَد، قرار گرفتو

غذایی نختلف کٌ بٌ رٍی نیز دٍازدى نفرى اسکان شدى بَد، نربای يَیج را برگزیدم ٍ 
. بٌ عادت يهیشگی خانَادى، صبحانٌ در سکَت صرف شد. نشغَل صرف صبحانٌ شدم

آلبرت قصد صحبت کردن راجع بٌ نَضَعی را با پدرم داشت؛ انا با نشايدى ٍضعیتی کٌ 
نن چند دقیقٌ دٍرتر . در آن قرار داشتیو، پدرم آن را بٌ بعد از صرف صبحانٌ نَکَل کرد

از آن يا بٌ جهعشان پیَستٌ بَدم؛ بنابراین نسلها دیر تر از آن يا صبحانٌ را صرف 
اٍلین کسی کٌ از سر نیز صبحانٌ . نی کردم ٍ آن يا بٌ اجبار باید نن را ترک نی کردند

برخاست، آلبرت بَد کٌ براساس چیزيایی کٌ دیدى بَدم، برای صحبت کردن بٌ اتاق 
در این . گَیی داشتٌ باشندنشیهن ٍ یا اتاق کار پدر، يهراى با پدرم رايی شد تا گفت ٍ

ٌ ای با حین، برای لحظٌ ای کابَسی کٌ دیدى بَدم در ذينو تداعی نی شد ٍ برای لحظ
ٌ  نهی  .خَاستو بٌ آن فکر کنوقدرت افکارم ريا نی شد؛ چراک

 :نادر عزیز تر از جانو گفت

 چرا  نهی خَری؟. دنیل عزیزم، زٍدتر غذات رٍ بخَر- 

 :بٌ آرانی ٍ با لبخندی کَچک جَابش را دادم

 .یعنی چی کٌ  نهی خَرم؟ دارم نی خَرم، نی بینید کٌ- 

ٍ  نهی خَری-  اٍل از يهٌ اینکٌ خیلی داری آرٍم نی خَری ٍ انگار کٌ داری . تَ کٌ غذات ر
 .باياشَن بازی نی کنی

نٌ نانان، چٌ بازی ای؟ شها کٌ خَدتَن نن رٍ نی شناسین، نن يهیشٌ آرٍم غذا - 
 .نی خَرم
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درستٌ، تَ يهیشٌ آرٍم غذات رٍ نی خَری؛ انا . نٌ عزیزکو، اصال يهچین چیزی نیست- 
 .این از آرٍم يو آرٍم ترى

بٌ این قسهت از سخنش کٌ رسید، دست يایش را در يو قفل کرد ٍ بٌ رٍی نیز 
ٌ ی سخن خَد را با يهان نالیهت ٍ لبخند کَچکش گرفت  :گذاشت ٍ ادان

 چیزی شدى؟- 

 .نٌ چیزی نیست- 

 .انا حرکات ٍ چشو يات این رٍ  نهیگٌ- 

نطهئن باشید کٌ اگر نسئلٌ نًهی پیش اٍندى بَد، اٍل . چیزی نشدى. نٌ، جدی نیگو- 
 .از يهٌ شها رٍ در جریان نی ذاشتو ٍ با شها نشَرت نی کردم

نی دٍنو عزیزکو؛ ٍلی اشارى کردی کٌ اگر نسئلٌ نًهی پیش اٍندى بَد ٍ این یعنی این - 
ٌ ای پیش اٍندى  نهی خَای بٌ نن بگی؟. کٌ حتها نسئل

ٌ ای پیش نیَندى ٍ دٍنا اگر . نٌ نانان، گفتو کٌ چیزی نیست-  اٍل از يهٌ اینکٌ نسئل
يو اتفاق نًهی افتادى بَد، حتها شها رٍ در جریان نی ذاشتو ٍ باياتَن نشَرت 

اگر يو کٌ شها نشتاق . نی کردم ٍ اینکٌ اتفاق نًهی يو کٌ نباشٌ، خَدم حلش نی کنو
يرچی کٌ باشٌ، شها رازدار ٍ نحرم اسرار نن يستی؛ انا ٍاقعا . بَدین، بًتَن نی گفتو

 .اتفاقی نیفتادى

 نهنَن از این لطفی کٌ بٌ نن داری؛ انا نطهئنی؟. نهنَن پسرم- 

 .شها نگران نباشید ٍ تَی فکر نرید. چیزی نیست. بلٌ نطهئنو- 
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باشٌ نن تسلیهو؛ انا اگر نشکلی بَد، يرچند کَچیک، حتها بٌ نن بگَ؛ چَن کٌ - 
نی دٍنی نهی خَام يیچ چیز پسر عزیزم رٍ بٌ فکر فرٍ ببرى، اٍن يو اینکٌ تَ بخَای 

 .تنًایی بٌ یٌ نَضَع ٍ اتفاق ناگَار فکر کنی

 .نگران نباشید. حتها نانان جان. خیلی نهنَن- 

 :از پشت نیز بلند شد ٍ گفت

ٌ ت رٍ زٍدتر تهام کن، بیا پیشهَن تَ اتاق نشیهن تا یٌ گفت -  ٍ گَیی خیلی خب، صبحان
 ٍقت داری کٌ؟. داشتٌ باشیو

 :لبخندی نحارش کردم

ٌ م رٍ آرٍم نی خَرم، . با يو صحبت نی کنیو. نگران نباشید. آرى ٍقت دارم-  يو صبحان
نی دٍنید کٌ، نن يهیشٌ بٌ کاريام . يو با شها صحبت نی کنو ٍ يو بٌ ندرسٌ نی رسو

 .نی رسو

 :دار تحَیلو داد ٍ گفتلبخندی کش

 .تَ يهیشٌ کاريات رٍی حساب ٍ کتابٌ. بلٌ نی دٍنو- 

اٍ را تا حدٍدی با نگاى يای خیرى ٍ لبخندی نًربان ٍ زیبا، يهرايی کردم ٍ پس از آن 
نشغَل ادانٌ فعالیت خَد شدم ٍ تا چند جانیٌ شنَندى ای بَدم کٌ صدای برخَرد کفش 

ٌ ای را  ٌ بلند ٍ نَک تیز زنان  . بٌ رٍی سرانیک نی شنیدم– کٌ نتعلق بٌ نادرم بَد –پاشن

بٌ يیچ عنَان  نهی خَاستو دربارى کابَس جک با کسی صحبت کنو؛ حتی با نزدیک ترین 
اٍل از يهٌ اینکٌ يیچ چیز از آن کابَس لعنتی  نهی دانستو ٍ آن . کسانو، حتی با نادرم

ٌ ای از ایًام فرٍرفتٌ بَد ٍ دٍم اینکٌ نَضَع آن کابَس، نن نبَدم ٍ  برایو در يال
شد ٍ تهانا بٌ جک ربط کدام از اتفاقات رخ دادى در آن، بٌ شخص نن نربَط  نهی يیچ
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آن خَاب قطعا باید دلیلی داشتٌ باشد؛ یا قرار است کٌ تک بٌ تک اتفاقات . پیدا نی کرد
رخ ديد ٍ یا اینکٌ پیانی را در بر دارد ٍ از یک سلسلٌ نراتبی نشأت نی گیرد ٍ یا یک 

ٌ يایو پاک کردم؛ چراکٌ . خَاب نزخرف است ٍ يیچ ننشائی ندارد نَرد آخر را از فرضی
بٌ يیچ عنَان برای آن خَاب صدق  نهی کند ٍ قابل تعبیر بٌ آن شکل ٍ شهایل 

نهی دانو کٌ کدام فرضیٌ را بٌ آن . نزخرف نانند نیست؛ انا بین دٍ نَرد اٍل گیر کردم
زنانی کٌ بٌ نتیجٌ ٍ تعبیر ير دٍ فرضیٌ . نهی دانو!  خَاب ديشتناک ربط ديو

 «!نرگ»:نی اندیشو، فقط یک نسئلٌ بٌ ذينو خطَر نی کند

فکرکردن بٌ این نسائل، حداقل برای نن صَرت . بٌ یک بارى جسهو بٌ لرزش درآند
قصد يو نداشتو کٌ اعصاب خَد را نخدٍش کنو ٍ آرانش را از خَد . خَشی نداشت

 .افکار بد را از خَد سلب کردى ٍ بٌ فعالیت پیشین خَد سرعت کهی بخشیدم. بگیرم

بعد از اتهام کار کٌ نصفٌ ٍ نیهٌ باقی ناندى بَد، چند تن از افرادی را کٌ در نظرم بَد 
در نقابل خَد . نَرد خطاب خَد قرار دادم تا حداقل یکی از آن يا بٌ پیشَاز نن بیاید

با لباس فرم نخصَص . در نظرم آشنا نبَد. دختر جَان ٍ ریزنقشی را نشايدى کردم
 :گفتو. رٍبرٍیو بَد ٍ ننتظر اطالع رسانی ٍ درخَاست نن بَد

 حتها از خدنتکاران جدید يستی، درستٌ؟- 

 .بلٌ آقای يیگهن- 

 .کادر خدنتکاران تکهیلٌ. انا فکر نکنو کٌ نا بٌ عضَ جدیدی احتیاج داشتٌ باشیو- 

خب، راستش نن از طرف یکی از دٍستانو کٌ جزٍ کادر این بخش يست بٌ بخش - 
 .انرٍز اٍلین رٍز کاری ننٌ. ندیریت این جا نعرفی شدم
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درستٌ، دارم نی بینو؛ چَن کٌ اٍلین رٍزی يو يست کٌ شها رٍ در این عهارت دیدار - 
البتٌ الزم نیست این نسائل رٍ بٌ نن بگید؛ چَن کٌ این نسائل زیر نظر خانو . نی کنو

 .نن تَی این کاريا دخالت  نهی کنو. نک فا ٍ خانو يیگهن ادارى نیشٌ

در جریان کارشَن نیستو؛ انا از قرار . البتٌ نن جایگزین یک نفر دیگٌ شدم. کٌ این طَر- 
نعلَم دیگٌ این جا کار  نهی کنن ٍ جای یک نفر خالی بَد ٍ نن يو جایگزین ایشَن 

خانو نک فا يو بٌ بندى گفتن کٌ بیام ٍ کارم رٍ شرٍع کنو ٍ اینکٌ با خانو يیگهن . شدم
 .صحبت کنو ٍ ایشَن نن رٍ تایید کنن ٍ بايام قرارداد ببندن

درستٌ؛ چَن کٌ ينَز بٌ تایید ایشَن نرسیدین پس بًترى کٌ در حال حاضر کارتَن رٍ - 
 .شرٍع نکنید ٍ ننتظر بهَنید تا ایشَن رٍ نالقات کنید

دربارى . انا خانو نک فا بٌ نن گفتن کٌ انرٍز بیام سر کار ٍ نی تَنو کارم رٍ شرٍع کنو- 
. خانو يیگهن يو ازشَن پرسیدم، گفتن کٌ نَردی ندارى کٌ از انرٍز کارم رٍ شرٍع کنو

 .ایشَن اٍل ٍقت نن رٍ نی بینن

 :با جدیت بٌ اٍ نگاى کردم ٍ با قطعیت گفتو

 ...ببینید خانوِ ! نٌ- 

 :صحبتو را قطع کرد ٍ گفت

 .رٍلی- 

ببینید خانو رٍلی، نن  نهی دٍنو کٌ چرا ایشَن این نَرديا رٍ بٌ شها گفتن؛ انا این - 
درستٌ کٌ . شها باید طبق قَانین پیشرٍی کنید. عهارت قَانین خاص خَدش رٍ دارى

شها انتخاب خانو نک فا يستید، يرچی کٌ باشٌ ایشَن سرپرست خدنتکاران این جا 
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نن . يستند ٍ نظرشَن قابل احترانٌ؛ انا کار ایشَن نصادف با زیر پا گذاشتن قَانینٌ
 .تَنو يهچین چیزی رٍ قبَل کنونهی

ٌ . بَدن بسیار ٍجَدش را نی داداش نشان از ناراحتچًرى خاطر نشخص بَد کٌ ب
. جدیتی کٌ در لحنو بَد بسیار ناراحت شدى بَد؛ انا نن جز این، کاری  نهی تَانستو بکنو
بٌ يیچ عنَان در این نسائل دخالت  نهی کردم؛ انا زنانی کٌ این قضایا را با چشو خَد 

 .دیدم، دیگر نتَانستو در این کار دخالت نکنو

حس کردم کٌ خیلی بٌ . دختر ديان خَد را گشَد تا چیزی بگَید؛ انا قدرتش را نداشت
 ٌ بَدن نن آن چنان ناراحت شدى است؛ انا نحل خاطر جدیاین کار احتیاج دارد کٌ ب

اٍ . اینکٌ نتَجٌ نشدى بَد ٍ فکر نی کرد کٌ نن خَايان ناندن اٍ در این عهارت نیستو
 .را نتَجٌ نَضَع کردم

 االن تکلیف نن چیٌ؟ با این اٍصاف چی کار باید بکنو؟. خب، آقای يیگهن- 

طَر کٌ اشارى کردم، تا زنانی کٌ خانو يیگهن شها رٍ تایید نکنٌ ٍ خب ببینید، يهَن- 
برای . قراردادتَن رٍ انضا نکنید اجازى ندارید کٌ در این عهارت بیاید ٍ کار کنید

نا  نهی تَنیو نسئَلیت اضافی . نهکنٌ کٌ ير اتفاقی بیفتٌ. خانَادى ی نا نسئَلیت دارى
 .غیر از اٍن چیزی کٌ در قراردادنانٌ ذکر شدى بٌ عًدى بگیریو

 تَنو ایشَن رٍ ببینو؟پس کی نی- 

 - ٌ خاطر اینکٌ برای انرٍز بًتَن قَل دادى شدى، پس يهین انرٍز نی تَنین کارتَن رٍ ب
. اٍن جا ننتظر بهَنید. ننتًا تَی عهارت نهَنید ٍ بٌ ٍیالی سرایداری برید. شرٍع کنید

 .پس از اٍن اخبار نَردنظر بًتَن اطالع دادى نیشٌ

چًرى ای بشاش ٍ بًتر نسبت . ناراحتی دختر کهی بًتر شد ٍ انید درٍَنش فزٍنی یافت
. بٌ اٍ سپردم کٌ رايی راى خَد شَد ٍ خانو نک فا را بٌ نزد نن بازآرد. بٌ قبل داشت
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ٌ يای ساعت يهچنان نی گذشتند ٍ در زنان درست، خانو نک فا در نقابل نن قرار  عقرب
پس از عرض ادب رٍزنرى، ديان . بٌ اٍ لبخند زدم ٍ بٌ تبعیت جَاب آن را گرفتو. گرفت

 :بٌ سخن گشَدم

 در ارتباط با خانو رٍلی، حدس نی زنو کٌ ایشَن شها رٍ در جریان کارشَن گذاشتن؟- 

 .بلٌ- 

بٌ یاد دارم از زنانی کٌ نن در . خیلی خب، اٍل از يهٌ اینکٌ اصال از شها انتظار نداشتو- 
يام رٍ رٍ بٌ این دنیا باز کردم، شها تَی این عهارت بَدین ٍ تهام این خانَدى چشو

کاريای نربَط بٌ این حَزى رٍ بٌ درستی انجام دادید، بدٍن يیچ کو ٍ کاستی؛ انا در 
 !اصال. این یٌ نَرد از شها انتظار نداشتو

بلٌ دنیل عزیز، نن نتَجٌ نَضَع شدم ٍ فکر  نهی کردم کٌ شها ناراحت بشید؛ انا - 
خب، حق يو دارید، خیلی يو حق دارید؛ ٍلی نن با خَدم فکر کردم کٌ اٍن آشناست ٍ 

 ...نن نی شناسهش ٍ

نادر نن بٌ شها اعتهاد کردى ٍ شها رٍ سرپرست این ! نی شناسهش ندارى خانو نک فا- 
چٌ غریبٌ . ير چیزی قانَن خَدش رٍ دارى. شها نباید این کار رٍ انجام بدید. بخش کردى

 .برای نا فرقی  نهی کنٌ. ٍ آشنا، باید از این قانَن پیرٍی کنند

 .بلٌ شها درست نی گین دنیل عزیز، نن عذر نی خَام- 

نهی خَام . شها حداقل بیست سال از نن بزرگ ترید. خَايش نی کنو کٌ این رٍ نگید! نٌ- 
در جانی اگر عذرخَايی باشٌ کٌ قطعا يست، باید بٌ خدنت . این چیزيا رٍ بشنَم

 .نادرم عرض بشٌ، نٌ نن

 .نطهئن باشید کٌ دیگٌ تکرار  نهیشٌ- 
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در این نَرد با نادرم صحبت کنید ٍ این ناآگايی رٍ در اختیار ایشَن . خیلی يو خَب- 
قاعدتا . بگذارید؛ چراکٌ این نسالٌ بٌ نن نربَط  نهیشٌ ٍ بٌ شخص ایشَن برنی گردى

اگر یٌ بخشی از این نسئَلیت بٌ نن ٍاگذار شدى بَد، يهین جا این نَضَع رٍ تهام 
. نی کردم؛ انا این نسئَلیت بٌ دٍش نادرم يست ٍ ایشَن حتها باید در جریان باشند

یک بار دیگٌ گَشزد نی کنو؛ بٌ يیچ عنَان يیچ خدنتکاری نباید بدٍن بستن قرارداد ٍ 
تاییدیٌ نادرم، قدم ياش رٍ در این عهارت بگذارى، ٍگرنٌ اگر اتفاقی بیفتٌ، نسئَلیتش 

 .انیدٍارم کٌ دیگٌ يهچین اتفاقی نیفتٌ! با شهاست

 :لبخندی کهرنگی زد ٍ گفت

 .نگران نباشید. بلٌ- 

کار خانو رٍلی رٍ يو راى بیندازید تا بیشتر از این نعطل نهَنند ٍ يو کار ایشَن يو راى - 
در ضهن حس نی کنو کٌ چند رٍزی يست کٌ خدنتکاران بخش . بیفتٌ ٍ يو کار نا

بٌ این . آشپزخانٌ ٍ غذاخَری سر ٍقت برای جهع کردن نیز در نَعد نقرر حاضر  نهیشن
ببینید کٌ اگر  نهی تَنن با . ير کاری باید بٌ نَقع خَدش انجام بشٌ. نَرد رسیدگی کنین

ٌ حساب کنیو  .قَانین این جا سازگاری پیدا کنند باياشَن تسَی

تَی این . این اتفاق از عهد نیفتاد. نگران نباشید. انگاری شدمنن نتَجٌ این سًل. بلٌ- 
چند رٍز اٍن يا فکر نی کردند کٌ شها در اتاق غذاخَری يستید؛ بنابراین برای جهع کردن 

 .شخصا رسیدگی نی کنو. نیز دیر اٍندن؛ انا نطهئن باشید کٌ دیگٌ این اتفاق رخ  نهیدى

 جا اسکان نی کنند؟نکنٌ اٍن يا بٌ آشپزخانٌ نیرن ٍ اٍن. صبر کنید- 

صدایو را کهی باال بردم ٍ با . با سکَت ٍ نگاى نافذش، عهق ناجرا را دریافت کردم
 :جدیت تهام در لحنو ادانٌ دادم

 آخٌ این چٌ ٍضعشٌ؟ نگٌ شها رسیدگی  نهی کنید؟- 
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انگاری کردم؛ انا نطهئن باشید کٌ دیگٌ چنین دٍنو کٌ سًلنی. نن عذر نی خَام. بلٌ- 
 .اتفاقی رخ  نهیدى

این اشاراتی کٌ شها نی کنید برای نن ارزشی ! خانو نک فا! کٌ چنین اتفاقی رخ  نهیدى- 
شها باید بٌ نسئَلیت يایی کٌ بًتَن نحَل شدى رسیدگی کنید نٌ این کٌ حرف . ندارى
 .بزنید

ٍاقعا يو برای نن سَال . نهی دانست کٌ چٌ بگَید. پاچٌ شدى بَدخانو نک فا دست
نظهی حالو بٌ يو از این بی! بَد کٌ چرا این قدر در کار این خانو سًل انگاری شدى؟

ديانش را گشَد تا چیزی بگَید؛ انا صحبتش را . خَردى بَد ٍ اعصابی برایو نهاندى بَد
 :قطع کردم

زنانی کٌ اٍن خدنتکاران از کارشَن بازنی نَنن، شها باید بٌ اٍن يا ! اجازى بدید- 
يرچند کٌ باید . این نسئَلیت بٌ شها ٍاگذار شدى. گَشزد کنین، نٌ نن ٍ نٌ نادر نن

اٍن خدنتکاران نگٌ قرارداد انضا نکردن؟ . حساب تهام کاريا رٍ بٌ نادرم پس بدید
اٍن يا بٌ جای اینکٌ تَی آشپزخانٌ اسکان کنند، باید پشت اتاق غذاخَری ننتظر بهَنن 

جا ٍ اٍن يا کٌ برای نفس کشیدن بی. تا تهام اعضای حاضر در سالن، فارغ بشن
خَش گذرٍندن این جا زندگی  نهی کنن، برای کارکردن ٍارد عهارت نیشن، نٌ چیز 

ٌ ای نا در . اگر  نهی تَنن بٌ چیزی کٌ انضا کردند نتعًد باشند، باید از این جا برن. دیگ
عَض سرٍیس يای خَبی کٌ در اختیار اٍن يا نی گذاریو انتظار کار عالی با کیفیت برتر 

اگر ازشَن بی. باید در انتخاب پرسنل دقت ٍ حَصلٌ بیشتری بٌ خرج بدید. داریو

ٌ ای باقی  نهی نَنٌ. عرضگی سر بزنٌ، باید اخراج بشن  .يیچ راى دیگ

خَدم شخصا . دقتی ننٌاین از بی. نطهئن باشید نن بٌ کاريا رسیدگی نی کنو- 
 .درستش نی کنو
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نتاسفو خانو نک فا کٌ این قدر تندخَیی کردم؛ انا این جَر نسائل اعصاب نن رٍ - 
نسئَلیت يا باید بٌ نادرم پس نظهی يا ٍ این بیحساب تهام این بی. نتشنج کردى

ٌ ی این بی  .ٍاقعا از شها ناانید شدم. يادقتیدادى بشٌ؛ لحظٌ بٌ لحظ

نتاسفو ٍ عذر نی خَام؛ انا نن این چند رٍز ٍاقعا درگیر نسائل شخصی بَدم ٍ یٌ - 
سری اتفاقات برام افتادى بَد ٍ يهین نسئلٌ باعخ شدى بَد کٌ نن از کاريام غافل 

 !ٍاقعا شرنندى ام. بهَنو

 :لحن صدایو را عَض کردى ٍ بٌ آرانی ادانٌ دادم

ننتَجٌ يستو کٌ نهکنٌ چٌ نشکالتی داشتٌ باشید؛ انا شها يو درک کنید کٌ يیچ - 
شها نباید زندگی شخصیتَن رٍ ٍارد حیطٌ . خللی نباید در این نَضَع پیش بیاد

نن کٌ اصال راضی نیستو بٌ . بٌ ير حال نا يو یٌ سری شرایط داریو. کاریتَن بکنید
ٍ  نهی خَام کٌ در جریان  ٌ ای ٍارد بشٌ ٍ اصال در جریان زندگی شها نیستو  شها لطه
باشو ٍ ٍاقعا يو نتاسفو کٌ نشکالتی بر سر رايتَن قرار گرفتٌ ٍ انیدٍارم کٌ يرچٌ 

زٍدتر نشکلتَن حل بشٌ؛ انا خَايشا بٌ کارتَن ايهیت بدید ٍ ٍقت بیشتری رٍ خرج 
 .این زنینٌ بکنید

ٌ . نگران نباشید-  نطهئن . خاطرش يو عذر نی خَامنی دٍنو کٌ سًل انگاری کردم ٍ ب
ٌ چیز بر اساس قانَن خَدش پیش نیرى ٍ  باشید کٌ بٌ تهام کار يا رسیدگی نی کنو ٍ يه

 .بٌ رٍال عادی خَد برنی گردى

 :از جای خَد برخاستو ٍ گفتو

نظهی گَنٌ خلل ٍ بیدرک کنید کٌ شها سرپرست خدنتکاران يستید ٍ يیچ. این خَبٌ- 
انیدٍارم کٌ تهام کاريا رٍ بٌ . تهام کاريا بر عًدى شهاست. نباید در این نَرد پیش بیاد

در ضهن، این نَضَع رٍ با نادرم در نیان نی ذارم ٍ . بًترین شکل نهکن انجام بدید
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لزٍنی  . فرانَش نکنید کٌ نسئَلیت شها خیلی سنگینٌ. شها با ایشَن صحبت کنید
نهی بینو کٌ این نکتٌ رٍ دٍبارى گَشزد کنو؛ چراکٌ خَدتَن در جریان يستید ٍ بًتر از 

 ٌ  .خاطر سًل انگاریتَن نجبَر بٌ گفتنش يستونن نی دٍنید؛ انا ب

 .خَايش نی کنو- 

تهام . شها نسئَل این بخش يستید، نٌ نادر نن. نسئَلیت بزرگی بٌ عًدى شهاست- 
گَنٌ خللی در این کاريا ٍ ندیریت اٍن بر عًدى شهاست، پس انیدٍارم کٌ يیچ

ندیریتتَن بٌ ٍجَد نیاد ٍ نشکالت عهیق ٍ بزرگ ٍ کاريای بسیار بزرگ رٍ بٌ اطالع 
 .نادرم ابالغ کنید

در جَاب حرف يای نن، حرف دیگری . خانو نک فا با چشو يایش بٌ نن اطهینان داد
البتٌ باید گزارش این نَضَع . انیدٍارم کٌ دیگر نشکلی پیش نیاید. برای گفتن نداشت

را بٌ نادرم ابالغ نی کردم تا ایشان در جریان اتفاقات پیش آندى باشد تا رسیدگی کنند ٍ 
 .پس از آن خطایی بٌ ٍجَد نیاید

بٌ . خانو نک فا را با افکار ٍ نسئَلیت يایی کٌ در این عهارت داشت، تنًا گذاشتو
نحَطٌ سالن نشیهن ٍارد شدم ٍ لبخند بٌ رٍی حضار نحترم کٌ در آن جا اسکان کردى 

فقط نادرم در سالن بَد ٍ در حال . بَدند، زدم ٍ بٌ رٍی یکی از نبل يای تکی فرٍد آندم
بًترین . حدس نی زدم کٌ پدر ٍ برادرم در اتاق کار پدر باشند. نَشیدن قًَى اش بَد

 :نادرم زٍدتر بٌ حرف آند ٍ گفت. زنان بَد کٌ با اٍ دربارى خانو نک فا صحبت کنو

 درس يات خَب پیش نیرى؟ چی کار نی کنی با درس يا؟- 

 .نشکلی نیست. درس يا يو خَبٌ. خَبٌ نانان- 

انسال پیش دانشگايی يستی ٍ . دنیل، حَاست رٍ خَب جهع کن. خیلی يو خَب- 
نظام کشَرنَن رٍ کٌ نی شناسی، سَابق تحصیلی دٍران دبیرستان . سازىسال سرنَشت
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ٌ سزایی در ٍرٍد بٌ دانشگايت دارى حَاست رٍ جهع کن ٍ از تفریحاتت بیشتر . تاجیر ب
نی دٍنو کٌ احتیاجی نیست در این نَرد نصیحتت کنو؛ انا نن نادرم ٍ . نظر کنصرف

 .رايی يستیخدارٍشکر پسر سربٌ. نگران فرزندم يستو

خَدتَن کٌ . نن بًترین نهرى يا رٍ دارم. نگران درس نن نباشید. دٍنوبلٌ نانان نی- 
یک نهرى يام عالیٌ ٍ از این نظر نشکلی برای ٍرٍد بٌ دانشگاى يای درجٌ. نی دٍنید

 .ندارم

اگر نهرى . دلو بٌ حال کسایی کٌ سَابق تحصیلی بدی دارن، نی سَزى. خیلی خَشحالو- 
جَر آدم يا برای این. بدی داشتٌ باشن بٌ يیچ عنَان  نهی تَنن ٍارد دانشگاى بشن

خَبٌ کٌ . ات يستیالبتٌ خَبٌ کٌ تَ این طَری نیستی ٍ بٌ فکر آیندى. خیلی نتاسفو
 .نگرانت نیستو

حتها برای . فکر نی کنو کٌ نظام آنَزشی بعضی از کشَريای دیگٌ نحل آنریکا نیست- 
سَابق تحصیلی براشَن نالک . ٍرٍد بٌ دانشگاى يای نهتاز، آزنَن ٍرٍدی نی گیرن

 .نیست

کسایی . رٍش خَبیٌ برای ٍرٍد بٌ دانشگاى. آرى بعضی از کشَريا يهچین نظانی دارن- 
شدن تَ این آزنَن يا سرنَشت خَبی رٍ تَنن با قبَليو کٌ نعدل خَبی ندارن، نی 

 .برای خَدشَن رقو بزنن

ی خَد را تهام کرد ٍ لیَانی قًَى بٌ نن داد ٍ از اینکٌ یادش رفتٌ بَد زٍدتر از آن قًَى
. کردن شدى بَدیولیَان قًَى را بٌ نن بديد عذرخَايی کرد؛ چراکٌ نشغَل صحبت

در حین نَشیدن بٌ یاد پدرم . لیَان قًَى را از اٍ گرفتو ٍ نشغَل نَشیدن آن شدم
 .البتٌ از این نَضَع آگايی نداشتو. افتادم کٌ با آلبرت در اتاق کار بَدند

 نانان، پدر ٍ آلبرت تَی اتاق کار يستند؟- 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

فیرٍز آرنان 35 | نرگ پاییزرنان    

 .دارن صحبت نی کنند. آرى پسرم- 

حس کردم کٌ بٌ . نادرم در فکر فرٍرفتٌ بَد ٍ انگار کٌ از چیزی بسیار ناراحت است
نهی دانستو . نهی تَانستو نادرم را در آن حال ببینو. صحبت آلبرت ٍ پدر نربَط نی شَد

شاید نادرم از این نَضَع آگايی . کٌ آلبرت دربارى چٌ نَضَعی با پدر صحبت نی کند
ٌ يایی ضد . شاید بٌ يهین علت يو ناراحت بَد. داشت آلبرت يهیشٌ خَاست

ٌ يای پدر ٍ نادرم داشت ٍ آن يا يهیشٌ از اٍ ناراحت ٍ دلگیر بَدند نٌ اینکٌ با . خَاست
این نَضَع نن . آن يا دشهن باشد نٌ، بلکٌ گايی اٍقات باعخ رنجَرشدن آن يا نی شد

 .نی ترسیدم از اینکٌ انرٍز يو نشکلی بٌ ٍجَد بیاید. را اذیت نی کرد

 !چیزی شدى نانان؟ خیلی نگرانی ٍ البتٌ تَ فکری- 

 :نفس عهیقی کشید ٍ گفت

 .خیلی يو نگرانو. آرى نگرانو- 

 نَضَع آلبرتٌ؟- 

اٍن رفتار . نی ترسو دٍبارى دعَاشَن بشٌ. نهی دٍنو کٌ چٌ چیزی از پدرت نی خَاد. آرى- 
نهی دٍنو حتها یٌ جايایی براش کو . نا تَ تربیتش يیچ چیزی کو نذاشتیو. خَبی دارى

آرى، حتها یٌ سری کاريایی کردیو کٌ االن با نا لج . شاید این اتفاق افتادى. گذاشتیو
 .نی کنٌ ٍ ازنَن نتنفرى

چرا باید از شها نتنفر باشٌ؟ دلیلی ! خَايش نی کنو کٌ این حرف رٍ نزنید. نٌ نانان- 
ير چی کٌ خَاستٌ بًش دادید ٍ ير چیزی رٍ . شها کٌ چیزی براش کو نذاشتید. ندارى

. پَل ٍ سرنایٌ ندادید کٌ دادید. کٌ یٌ بچٌ الزم داشت يو در کَدکی بًش عطا کردید
نًر ٍ نحبت ندادید کٌ دادید؛ انا خب در تربیتش شکی نیست کٌ بٌ نحَ احسن انجام 

تهام صفات انسان کٌ از . شدى؛ انا اگر نشکلی دارى این دیگٌ بٌ شها نربَط  نهیشٌ
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یٌ سری يو بٌ . یٌ سری يو اکتسابی يست. طریق پدر ٍ نادرش بٌ ارث  نهی رسٌ
نطهئن باشید کٌ شها ٍ پدر در تربیتش يیچ کو ٍ کاستی . خَدش نربَط نیشٌ

 !نطهئن باشید. نذاشتید

ٍاقعا حرفی نیست؛ انا نن این حرفت رٍ ننقضی . چی بگو؟ حرفی برای گفتن ندارم- 
 .نی کنو؛ چراکٌ نطهئنو یٌ جایی کو گذاشتیو

ٌ ش حرفٌ-  کجا براش کو گذاشتید؟ اگر تَی تربیتش ٍ نًر ٍ . ٍلی نانان، این يا يه
نحبتی کٌ باید بًش نی دادید کو گذاشتٌ بَدید، االن این يهٌ صفات خَب رٍ 

ش بٌ طَر کانل االن تَی جهع نا نبَد ٍ بدترین اخالق رٍ داشت ٍ از خانَادى . نداشت
 .دٍری نی کرد ٍ بٌ راى خالف کشیدى نی شد

ٍقتی . این نظر شخصی تَئٌ؛ چَن کٌ تَ يیچ چیز دربارى کَدکی برادرت  نهی دٍنی. نٌ- 
تَ داری . کٌ نیگو یٌ جایی کو گذاشتیو، یٌ چیزی نی دٍنو کٌ دارم این يا رٍ نیگو

نن ٍ پدرت يیچی برای تَ کو . این يا رٍ نیگی؛ چَن کٌ داری خَدت رٍ نی بینی
البتٌ خدا رٍ شکر نی کنو کٌ حداقل دربارى این یکی پسرنَن يیچی ! نگذاشتیو، يیچی

ٌ چیز شدیو ٍ صحیح عهل کردیو ! افسَس نی خَرم. کو نگذاشتیو ٍ بٌ نَقع نتَجٌ يه
برای خَدم ٍ پدرت افسَس نی خَرم کٌ چرا اٍن زنان کٌ آلبرت یٌ بچٌ بیشتر نبَد، در 

 .این زنینٌ بیشتر دقت نکردیو

 این حرف يا چیٌ؟. نٌ نانان- 

 .ش حقیقتٌيهٌ. چرا پسرم- 

تا . از نَضاعاتی کٌ نادرم با نن در آن لحظٌ در نیان گذاشتٌ بَد، سر در نهی آٍردم
آن جایی کٌ نن اطالع کانل داشتو، آن يا يهٌ خصَصیات عالی را در تربیت فرزندانشان 

نن بٌ تربیت ٍ زندگی . نادرم راست نی گفت. بٌ عهل آٍردى بَدند؛ حداقل برای نن
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خَدم نگاى کردى بَدم ٍ از رٍی يهین نصداق، دربارى آلبرت نظر ٍ تَضیح دادى بَدم؛ 
شاید کو ٍ کاستی . نهی دانو. چراکٌ يیچ گَنٌ تبعیضی در فرزندانشان قائل نشدى بَدند

تا االن ندیدى بَدم کٌ اٍ با پدر ٍ نادر خَد بد صحبت کند؛ . در تربیت اٍ گذاشتٌ بَدند
ٍ گَيایی ناخَشایند بین آن يا بَدى ام؛ ٍلی حتی در بین آن  انا شخصا شايد گفت 

ٍ گَيا يو يیچ لحن گزندى ای در صحبت يای آلبرت ندیدى بَدم البتٌ از آن . گفت 
ٌ يایی را کٌ آلبرت بٌ پدر ٍ نادرش نی زد فاکتَر نی گیرم حتها رازی در . صحبت يا، طعن

 .این قضیٌ نًفتٌ است

 شها چی نی خَاین بگین؟ نگٌ چٌ کار بدی در حق اٍن کردین؟- 

حس کردم  نهی تَاند صحبت کند ٍ . سیب گلَیش تکان نی خَرد ٍ باال ٍ پایین نی رفت
ٌ يا افتادى است قطرى اشکی کَچک با بغضش آنیختٌ شد ٍ از چشو راستش . یاد گذشت

از آن پس نتَجٌ شدم کٌ اتفاقی افتادى . تحت تاجیر قرار گرفتو. بٌ پایین چکیدى شد
کنجکاٍ شدم ببینو کٌ در کَدکی آلبرت چٌ اتفاق ناگَاری افتادى است کٌ این گَنٌ . است

پدر ٍ نادر عزیزم نگران يستند ٍ از کار خَد پشیهانند ٍ اینکٌ آلبرت در بعضی سخنانش 
ٌ ای بعد با . بٌ آن يا طعنٌ نی زند ٌ يایش زدٍد ٍ لحظ نادرم بٌ سرعت اشکش را از گَن

شنیدى شدن صدای قدم يایی کٌ بٌ گَش نی رسید، خَد را جهع ٍ جَر کرد ٍ بٌ حالت 
پدرم ٍ آلبرت با . صحبتهان با ٍرٍد پدرم ٍ آلبرت ناتهام ناند. طبیعی خَد بازگشت

ی اٍ را نفرى نشست ٍ ننتظر ناند تا نادرم قًَى پدرم بٌ رٍی نبل سٌ. لبخند ٍارد شدند
چًرى ی ناراحتی نداشت ٍ این جابت . آلبرت درست باالی سر نا ایستادى بَد. بديد

این نَضَع از چشو نادرم دٍر نهاند؛ چراکٌ . نی کرد کٌ بححشان بٌ نقبَلیت رسیدى بَد
 :آلبرت گفت. خَشحالی در چًرى اش يَیدا بَد

 نانان با نن کاری نداری؟- 

 .کجا پسرم؟ بیا قًَى بخَر- 
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 .نن برم. نٌ نانان- 

تَ يو بیا پیش . داریو صحبت نی کنیو. کجا بری؟ ببین خانَادى دٍر يو جهع شدیو- 
 .نا

 .نن ٍقت  نهی کنو صحبت کنو. نٌ- 

 حتی برای چند دقیقٌ؟- 

 .بعدش باید برم بٌ کاريام برسو. چرا، برای چند دقیقٌ ٍقت نی کنو- 

قًَى اش را . گر اٍ بَدنادرم با لبخند نظارى. آلبرت با یک فاصلٌ در کنار پدرم جای گرفت
از احساس شادی نادرم، گَیی نن يو خیلی خَشحال شدى بَدم ٍ این . بٌ اٍ داد

 :نادرم بٌ آلبرت گفت. احساس بٌ نن يو ننتقل شدى بَد

 خب آلبرت، چرا این قدر خَشحالی؟  نهی خَای بٌ نا بگی؟- 

ی آلبرت قًَى. کانال نشخص بَد کٌ خَشحالی اش بٌ صحبت با پدر بازنی گردد
 :تهام شدى اش را بٌ رٍی نیز نقابلش گذاشت ٍ گفت

قرار بر این . چرا نگو؟ راستش با پدر دربارى نهایشگاى نقاشی صحبت کردم. آرى نانان- 
 .جا بٌ نهایش بذارميام رٍ اٍنشد کٌ یٌ نهایشگاى تَی نرکز شًر بزنو ٍ نقاشی

حاال قصدت از این کار چی . خَبٌ کٌ کاريات رٍ نی خَای بٌ نهایش بگذاری. خَبٌ- 
 ٌ  ای؟يست؟ برای فرٍش یا چیز دیگ

دلو نهیاد بفرٍشهشَن؛ ٍلی خب اگٌ با قیهت باالیی درخَاست فرٍششَن رٍ بکنند، - 
 .حتها برای فرٍششَن اقدام نی کنو

 :آلبرت را نَرد خطاب خَد قرار دادم ٍ گفتو
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با خبرنگاريا کٌ صحبت نکردی . انیدٍارم کٌ نَفق باشی. آلبرت، بًت تبریک نیگو- 
 ينَز؟

پدر يو . بٌ زٍدی کاريا رٍ ردیف نی کنو. با پدر دربارى جزئیاتش صحبت کردم. نٌ- 
 .کهکو نی کنٌ

 .اگٌ کهکی از دست نن بر نیاد، حتها بًو بگَ. خیلی خَبٌ- 

 .اگٌ بَد، حتها. خیلی نهنَن از لطفت- 

 :پدرم بٌ آلبرت گفت

ٌ طَرى؟ چی کار نی کنی با درس يا؟-   خب آلبرت، دانشگايت چ

باید . کو ندرک کارشناسی رٍ نی گیرمدیگٌ کو. تَ دانشکدى کٌ نشکلی پیش نیَندى- 
 .آنادى بشو برای کارشناسی ارشد

کاريات رٍ ردیف کن تا اگٌ خَاستی، تَی شرکت . خَبٌ کٌ نی خَای ادانٌ بدی- 
 .نسائل حقَقی رٍ بًت ٍاگذار کنو

 .نشد دیگٌ بابا- 

 چرا، چی شد؟- 

 .بابا، شها خَدتَن نی دٍنید کٌ نی خَام نستقل باشو- 

 .االن يو يستی- 

 ...درستٌ؛ انا- 

 :نادرم صحبتش را قطع کرد ٍ گفت
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 یعنی  نهی خَای تَی شرکت پدرت کار کنی؟- 

ٍلی نی خَام کٌ پدر دقیقا نحل کارنندش ! چرا نباید کار کنو؟. جَری نیستنٌ این- 
 .بايام رفتار کنٌ نٌ نحل پسرش

 :در این نیان بٌ سخن آندم ٍ گفتو

شها دقیقا باید نحل کارنندتَن باياش رفتار کنید نٌ نحل . پدر، آلبرت درست نیگٌ- 
 .ست ٍ خَدش دیگٌ رٍی پای خَدش ایستادىبٌ ير حال اٍن یٌ نرد گندى. پسرتَن

 :پدرم گفت

نن بايات دقیقا نحل کارنند شرکت رفتار نی کنو ٍ برای . البتٌ کٌ يهین طَرى- 
 ٌ  .گیری يا ٍ آزنَن يای شرکت بگذریی سختاستخدانت يو کٌ باید از يه

 :نادرم گفت

 .برای استخدام تَی شرکت يو کٌ باید رزٍنٌ کاری داشتٌ باشی- 

باید قبل از اینکٌ بتَنی تَی شرکت نن استخدام بشی، تجربٌ کاری داشتٌ ! دقیقا- 
 .باشی

 :آلبرت گفت

نن با تجربٌ کاری ٍ با دست پر بٌ سراغ شرکت نیام ٍ در ضهن يو . نگران نباشید پدر- 
با ندرک باال ٍ با کارشناسی ارشد، بٌ سراغتَن نیام تا کارننديای شرکت يو نگن کٌ 

 .پسر رئیس شرکت با پارتی ٍارد شرکت شدى

 .نَفق باشی. پس نن ننتظر اٍن رٍزم. خیلی يو خَب- 
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بیش از پیش کنجکاٍ شدم کٌ . آلبرت پس از آن ناندن را جایز ندانست ٍ نا را ترک کرد
نی خَاستو صحبت کنو؛ انا در . در گذشتٌ چٌ سًل انگاری دربارى اٍ انجام شدى است

علتش يو این بَد کٌ شاید نادرم  نهی خَاست کٌ در حضَر . حضَر پدرم، ننصرف شدم
 :پدرم لبخندی بٌ نن زد ٍ گفت. اٍ با نن صحبت کند

ٌ ش درس نی خَنی دیگٌ، آرى؟-   خب دنیل، تَ این رٍزيا چیکار نی کنی؟ حتها يه

 :لبخندی زدم ٍ گفتو

 .ساز يو يستانسال سال سرنَشت. این رٍزيا درگیر درس يا يستو. بلٌ پدر- 

يهین نهرات تَ رٍ . خیلی نراقب درس يا ٍ نهراتت باش. سازىالبتٌ کٌ سال سرنَشت- 
 .ٍارد دانشگاى خَب نی کنٌ

 .نگران نباشید پدر- 

آلبرت . نحل برادرت نباش. خَبٌ کٌ نگرانت نیستو. خَبٌ کٌ تَ بٌ فکر درست يستی- 
يهین يو باعخ شد کٌ دانشگاى درجٌ یک . درس نی خَند؛ انا بًش زیاد بًا  نهی داد

نی بینی کٌ االن بیشتر بٌ درسش بًا نیدى؟ این . قبَل نشٌ ٍ ٍارد دانشگاى درجٌ دٍ شد
 ٌ . تَ از اٍن تجربٌ بگیر. نشخصٌ کٌ االن خیلی پشیهَنٌ. خاطر يهَن سًل انگاریشٌب

 .حَاست رٍ جهع کن

در ضهن نگٌ . نن بٌ درس خیلی بًا نیدم. نن نحل برادرم نیستو. نگران نباشید پدر- 
. دانشگاى درجٌ دٍ نشکلی دارى؟ خب آلبرت بٌ اندازى تالشش نتیجٌ کارياش رٍ دید

 .االن يو کٌ نَفقٌ ٍ در آیندى يو حتها نَفق نیشٌ
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شدنش کٌ شکی نیست؛ انا این کٌ اٍن بٌ دانشگاى درجٌ دٍ رفت، نن اصال در نَفق- 
از . این نَع دانشگاى يا بٌ سطح ٍ نَقعیت اجتهاعی خانَادى نا  نهی خَرى. راضی نبَدم

 .این بابت خیلی از دستش ناراحتو

نا از نَقعیت اجتهاعی باالیی برخَرداریو ٍ نن يو دارم نسبت بٌ . نشکلی نیست پدر- 
ٍقت يو این نَضَع رٍ فرانَش  نَقعیت اجتهاعی خَدم زندگی نی کنو ٍ يیچ

نطهئن باشید کٌ نن نَفق نیشو ٍ يیچ ٍقت کاری  نهی کنو کٌ حتی یک ذرى . نهی کنو
 .دار بشٌاعتبار خانَادگی نا خدشٌ

نی دٍنو کٌ ! این رٍ يیچ ٍقت فرانَش نکن. پسرم نن یٌ نصیحت بًت نی کنو- 
این جَری بزرگت نکردیو ٍ خَدت این چیزيا رٍ نی دٍنی؛ ٍلی دٍبارى بشنَ ٍ گَش بٌ 

 .زنگ باش

 .بفرنایید. البتٌ پدر- 

طَر يو کٌ در ارتباط با دانشگاى يا اشارى يهَن. نا از طبقٌ جرٍتهند جانعٌ يستیو- 
کردم، تَ باید بٌ اقتضای نَقعیت اجتهاعی ٍ نالی خَدت زندگی کنی ٍ باید در این 

دست خَدت فخر نفرٍشی ٍقت بٌ پایینزنینٌ بًترین باشی؛ انا فرانَش نکن کٌ يیچ
 .ٍ بٌ خَدت نغرٍر نشی، ٍگرنٌ يهَن غرٍر یٌ رٍزی تَ رٍ از عرش بٌ فرش نی رسَنٌ

نطهئن باشید؛ ٍلی یٌ ٍقت يایی یٌ چیزيایی . این نصیحتتَن يهیشٌ بايام يست- 
زنانی کٌ با طبقات پایین تر از خَدم برخَرد نی کنو، نخصَصا طبقات . اذیتو نی کنٌ

فقیر جانعٌ، خیلی راحت از نگاى يای نافذشَن نی تَنو بٌ فکری کٌ دربارى نن نی کنن 
اٍن يا دربارى قشر جرٍتهند جانعٌ فکريای . ستکنندىاٍن فکريا خیلی ناراحت. پی ببرم

ياشَن ٍ شاید بًترى بگو شَن این طَری نیستند؛ انا خیلیالبتٌ يهٌ. بدی نی کنند
 .ياشَن چنین فکری رٍ دربارى نا نی کننبعضی
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يرچی کٌ باشٌ، نن خیلی ٍقتٌ کٌ این . تَنو حدس بزنو کٌ چٌ فکريایی نی کنننی- 
تَ نباید . راى خَدت رٍ برٍ. تَ اصال کاری بٌ فکر اٍن يا نداشتٌ باش. راى يا رٍ گذرٍندم

زنانی . تَ باید براساس شرایطی کٌ برات نًیاست زندگی کنی. بٌ فکر حرف نردم باشی
يرکس بٌ . کٌ پَل ٍ نَقعیت اجتهاعی باال داری، باید نحل جرٍتهندان زندگی کنی

 .اقتضای نَقعیتش زندگیش رٍ نی چرخَنٌ

 :نادرم بٌ نیاِن سخن آند ٍ گفت

جَر باید زندگیهَن رٍ نا نَقعیت اجتهاعی باالیی داریو ٍ يهین. پدرت درست نیگٌ- 
ير کسی یٌ نَقعیت اجتهاعی . قرار بر این نیست کٌ يهٌ نحل يو باشند. بچرخَنیو

طَر کٌ پدرت يو در ضهن يهَن. دارى ٍ براساس يهَن يو زندگیش رٍ نی چرخَنٌ
اشارى کرد، سعی کن با افراد نحل خَدت نعاشرت کنی ٍ رفت ٍ آند داشتٌ باشی ٍ 

فقط . کاری بٌ حرف دیگران نداشتٌ باش. براساس نَقعیت اجتهاعیت زندگی کن
این يا . فرانَش نکن کٌ رفتار بدی با زیردست يا ٍ افراد پایین تر از خَدت نداشتٌ باشی

 .ایچیزی کٌ خیلی نًهٌ، اخالق ٍ کهاالتٌ نٌ چیز دیگٌ. نًو نیست

این کٌ نن جرٍتهند بٌ دنیا آندى بَدم، یک انتیاز . حرف آن يا کانال صحیح بَد
نحسَب نی شد ٍ این اقتضای زندگی نن است ٍ نن باید براساس شرایطی کٌ دارم 

ٌ بین کٌ افکار قدیهی ٍ سطحی دارند، بخَايند کٌ نا . زندگی کنو شاید افراد فقیر ٍ کَت
ٌ  نهی تَانیو با ٍجَد داشتن . پذیر نیستيو نحل آن يا باشیو ٍ این اصال انکان نا ک

این شرایط زندگی نا است ٍ . نَقعیت نالی عالی ٍ اجتهاعی، فقیرانٌ زندگی کنیو
 .يرکس باید براساس شرایط زندگی اش نفس بکشد

 :پدرم گفت
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نسبت بٌ شرایطت . تَی زندگیت نَفقیت بٌ دست بیار. بٌ ير حال بًترین باش- 
نهیگو کٌ برادرت آدم . از کاريای اٍن تجربٌ کسب کن. نحل برادرت نباش. زندگی کن

 ...اٍن. بدیٌ؛ ٍلی بًتر از اٍن باش، خیلی خیلی بًتر از اٍن

 –«تَناس»بٌ یک بارى نادرم حرفش را قطع کرد ٍ با صدای نسبتا بلندی با گفتن کلهٌ 
چًار چشو بٌ سهت اٍ خیرى شد؛ انا .  اٍ را از ادانٌ حرفش بازداشت–کٌ نام پدرم بَد 

نادرم لبخند بٌ لب . جَ سنگینی شدى بَد. دٍ چشو نادرم فقط بٌ پدرم خیرى شدى بَد
 :زد ٍ گفت

نی تَنی نصیحتت رٍ . ٍقت برای این حرف يا زیادى. تَناس عزیزم، دنیل دیرش شدى- 
ٌ ای نَکَل کنی عزیزم  .باید برى. يیچ چیز نًو تر از درسش نیست. بٌ یٌ ٍقت دیگ

 :صَرتش را بٌ سهت نن نایل کرد ٍ گفت

 درست  نهیگو عزیزم؟- 

نهی دانستو کٌ چرا نادرم یک بارى با صدای بلندی . نتَجٌ سنگینی نگاى آن دٍ شدم
ٌ  نهی خَاست کٌ پدرم ادانٌ حرف يایش را  آن قدر بلند حرف زد؛ انا کانال نطهئن بَدم ک

نادرم از اینکٌ . نگاى سنگین ير دٍ، نزید بر علت بَد تا نتَجٌ این نَضَع بشَم. بگیرد
ٌ اش قرار دادى بَد،  پدرم برای نصیحت خَد دربارى نن، آلبرت را نَرد ظلو ٍ ستو نکاله

اصال از این کار پدرم خَشو . خَدم يو نتَجٌ این نَضَع شدى بَدم. اصال راضی نبَد
بیچارى . بیشتر اٍقات اٍ، نن ٍ آلبرت را نقایسٌ نی کرد؛ البتٌ اٍ قصد بدی نداشت. نیاند
اٍ اشتباى بزرگی نی کرد کٌ نن ٍ اٍ را با يو نقایسٌ . دلو بٌ حالش نی سَزد! پدرم

خیلی يو نیت بدی نداشت؛ انا اگر آلبرت این جا بَد حتها ناراحت نی شد، خیلی. نی کرد
 .پدرم يو نتَجٌ نَضَع شدى بَد. ناراحت نی شد
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از آن يا . از رٍی نبل بلند شدم ٍ حرف نادر را تایید کردم. دیگر ناندن را جایز ندانستو
آن يا را بٌ سَی اتاق . پدرم لبخند کهی زد ٍ برایو آرزٍی نَفقیت کرد. خداحافظی کردم
ٍ گَیی ناينجار بین آن يا شکل . خَاب ترک کردم نی دانستو کٌ بعد از رفتن نن گفت 

. خیلی ناراحت شدم. در صَرت پدرم ناراحتی کهی از نادرم آشکار بَد. خَايد گرفت
اٍ با . نادرم يو نباید آن چنان با پدرم صحبت نی کرد. پدرم نباید این حرف يا را نی زد

لحن بدی يو با اٍ صحبت نکرد؛ انا ناراحتی کٌ در صَرت پدرم يَیدا بَد، ناراحتی ام را 
با . خَشحالو کٌ آلبرت آن حرف يا را نشنید. پدرم قصد بدی نداشت. دٍچندان نی کرد

 .نفس عهیقی افکار را از ذينو دٍر کردم تا بًتر بٌ نسائل دبیرستان بیندیشو

*** 

ٌ يای قطَر ٍ طَیل، بٌ عادت يهیشگی، کتاب نَردنظر را از  يهراى با پایین آندن از پل
ٌ ای بیرٍن آٍردم ٍ نشغَل خَاندن صفحات نَردنظر شدم زیر لب . درٍن کیف کَل

نتن يای رٍی کتاب را زنزنٌ نی کردم؛ بٌ طَری کٌ يو خَدم صدایو را بشنَم ٍ يو 
ٌ يا ایستادم ٍ ننتظر ناندم. اینکٌ کسی را اذیت نکند ٌ يا . پایین پل ٌ يا ٍ دقیق جانی

يهچنان نی گذشتند ٍ فردی کٌ انتظارش را نی کشیدم، نن را ننتظر گذاشتٌ بَد ٍ بٌ 
ٌ يا ساعت . بٌ ساعت رٍی دستو نگاى کردم. پیشَازم نیاندى بَد  را نهایش 7:30عقرب

در کهتر از چند جانیٌ ناشین . احساس اضطراب برای دیررسیدن ٍجَدم را پر کرد. نی داد
ی ناشین با فاصلٌ. نشکی رنگ را از دٍر نشايدى کردم ٍ کهی از اضطرابو کاستٌ شد

ٌ . نن، کو ٍ کهتر شد ٍ ناشین جلَی پای نن ترنز کرد خاطر دیررسیدن ناشین خیلی ب
نردی جَان با کت ٍ شلَاری نشکی، از ناشین با سرعت پیادى شد ٍ . عصبانی بَدم

حین . حین اینکٌ بٌ سهتو آند ٍ در عقب ناشین را باز کرد، سالنی کرد ٍ عذر خَاست
اعصابو بٌ يو . اینکٌ بٌ سرعت سَار نی شدم، سر آن نرد غر زدم ٍ ٍارد ناشین شدم

کتاب را درٍن کیفو قرار دادم ٍ دستٌ بٌ سینٌ بٌ نرد نقابلو کٌ در حال . ریختٌ بَد
 :رانندگی بَد، خیرى شدم ٍ با صدای بلند گفتو
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  ٍقت رسیدنٌ؟7:30چرا این قدر دیر کردید؟ ساعت - 

 :نرد با اضطرابی کٌ در صدایش نَج نی زد گفت

 .ببخشید. عذر نی خَام، دیر شد- 

 برای چی دیر اٍندین؟. نعلَنٌ کٌ دیر شد- 

 .راستش، دیدم شها ينَز پایین نیَندین؛ بنابراین سر ساعت نیَندم- 

بٌ شها نربَط نیست کٌ نن کی نیام ٍ . این برای نن نعنی  نهیدى. کٌ نیَندم بیرٍن- 
اگرم نخَاستو بیام، . سر ساعت باید این جا باشید. شها کار خَدتَن رٍ بکنید. کی نهیام

 نگٌ این رٍ بًتَن نگفتو؟. از قبل بٌ شها اطالع نی دادم

 ...بلٌ قربان گفتید؛ ٍلی- 

 ٍلی چی؟- 

 ...ٍلی دیدم کٌ ينَز نیَندین؛ برای يهین يو پیش خَدم گفتو کٌ- 

 پیش خَدتَن چٌ فکری کردین؟- 

 .گفتو کٌ نعطل نشو...خب...خب راستش- 

 :با صدای کانال بلند گفتو

قرار شد کٌ سر . نظهی نی کنیشها داری بی. کٌ این طَر! بلٌ؟ یعنی چی؟ نعطل نشید؟- 
ٌ يا. ساعت نقرر جای خَدتَن باشید چرا چیزی  ...نگٌ نگفتو؟. ير صبح، بٌ غیر از شنب

 نهیگی؟

 - ٌ خاطر یٌ چیز بٌ این کَچیکی اذیت خب قربان، درستٌ گفتید؛ ٍلی فکر  نهی کردم ب
 .فقط گفتو کٌ نعطل نشو. بشین
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یعنی چی کٌ نعطل نشو؟ این جا کٌ نیَندی برای ! باز کٌ رٍی حرف خَدتَنین- 
ٌ ی کارکنان این جا يفت صبح باید حاضر ٍ آنادى . خَش گذرٍنی، برای کار اٍندی يه

. نن کٌ نباید این چیزيای پیش پا افتادى رٍ برای شها تکرار کنو. باشن تا پاسی از شب
 خَندین یا نٌ؟...نگٌ شها قبل از انضای قرارداد، اٍن رٍ نخَندین؟

 .بلٌ قربان- 

! اگٌ نخَندى بَدی چی کار نی کردی؟ یا نسیح خَدت بًو صبر بدى. خَبٌ کٌ خَندین- 
چَن دفعٌ اٍلتَنٌ چیزی بًتَن  نهیگو ٍ اخراجتَن  نهی کنو؛ ٍلی گَشزد نی کنو، دفعٌ 

دیگٌ تکرار بشٌ ٍ این سًل انگاری ازتَن سر بزنٌ، بدٍن اینکٌ تعلل کنو، اخراجتَن 
 !نی کنو

 :با لحن جدی گفت

 !قَل نیدم. دیگٌ تکرار  نهیشٌ. عذر نی خَام. نتاسفو. بلٌ قربان- 

حق يو دارید؛ چَن تازى ٍاردین؛ ٍلی اگٌ دٍبارى تکرار . شها کارتَن رٍ جدی نگرفتید- 
 .شٌ، خَدتَن بًتر نی دٍنین

با سرعت خیلی . چیزی يو نداشت کٌ بٌ زبان لعنتی اش بیاٍرد. نرد دیگر چیزی نگفت
از بس بٌ اٍ غر زدى بَدم، ترسیدى بَد ٍ سرعتش را زیاد کردى . زیادی رانندگی نی کرد

خیلی عصبانی بَدم؛ آن قدر عصبانی کٌ نٌ بٌ درسو ايهیت دادم ٍ نٌ بٌ درختان . بَد
رانندى . با گذشت زنان، فکرم آزاد تر نی شد. پاییزی کٌ خیلی آن يا را دٍست داشتو

نفس . بٌ آرانی بٌ اٍ گَشزد کردم کٌ در حد نرنال رانندگی کند. خیلی تند نی رفت
شًر زیبای نیَیَرک در باران ٍ نٌ گو شدى . عهیقی کشیدم ٍ بٌ بیرٍن شیشٌ خیرى شدم

 .ی يَاشناسی، تا چند رٍز يَا بٌ يهین صَرت خَايد بَدطبق گفتٌ. بَد
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ٌ ای . از دیدنشان لذت نی بردم. بٌ ساختهان يای قطَر ٍ بلند نگاى کردم ٌ چیز در يال يه
درختان پاییزی جلَى خاصی بٌ رنگ شًر دادى بَدند ٍ حس . از نٌ ٍ باران فرٍرفتٌ بَد

از . با عشق بٌ آن يا خیرى شدم. انگیزی را بٌ آن ٍ تهام نردم شًر، ٍارد نی کردندغو
ٌ يای ناشین فرٍد . دیدنشان سیر  نهی شدم قطرات باران، بٌ آرانی بٌ رٍی شیش

با تهام ٍجَد . شیشٌ را پایین کشیدم ٍ دست يای خَد را از آن عبَر دادم. نی آندند
ٌ يایو ٍارد کردم ٍ آن يا را استشهام کردم دست يایو با قطرات . يَای بارانی را در ری

يَای سرد با سَزشی کٌ يهراى . باران، بازی نی کردند ٍ خَد را زیبا ٍ رٍشن نی ساختند
بٌ دٍ علت . کو بٌ نحل نَرد نظر نزدیک نی شدمکو. داشت بٌ صَرتو برخَرد نی کرد

 :شیشٌ را باال دادم

 سردی يَا- 1

 نزدیکی بٌ نحل نقرر- 2

کیف کَلی را برداشتو ٍ قبل از آنکٌ در را جًت . ناشین نقابل درب ٍرٍدی پارک شد
 :خرٍج از آن باز کنو، بٌ رانندى گفتو

ٍگرنٌ نجبَر بٌ کاری نیشو کٌ ! ٍقتببینید، دیگٌ نباید يهچین اتفاقی بیفتٌ، يیچ- 
 .نباید بشو

 .نگران نباشید قربان- 

 .ساعت يفت این جا باش؛ نٌ یک جانیٌ عقب تر ٍ نٌ یک جانیٌ جلَتر. خَبٌ- 

 اگٌ نشکلی پیش اٍند چی؟- 

ٍقتی این جا يستید ٍ کار نی کنید، نباید . اٍل از يهٌ اینکٌ نباید نشکلی پیش بیاد- 
 24اگر يو نشکلی پیش اٍند، باید . کارتَن رٍ با زندگی شخصیتَن نداخلٌ کنید
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طَر کٌ اشارى کردم نباید حَزى ٍلی يهَن. ساعت قبلش بٌ سرپرست پرسنل اطالع بدید
 .کار رٍ با زندگی شخصیتَن دخالت بدید ٍ ترجیحا اٍن يا رٍ از يهدیگٌ جدا کنید

ٌ يا ٍ . دستگیرى ی در را فشار دادم ٍ از ناشین خارج شدم يَای سرد ٍ بارانی در ری
ٌ يایو انداختو ٍ قدم بٌ سهت جلَ . نفس يایو جریان یافت کیفو را بر رٍی یکی از شان

راى خَد را کج کردم ٍ بٌ قسهت . اطرافو را ساختهان يای بلند پر کردى بَد. برداشتو
برای ٍرٍد بٌ دبیرستان باید راى باریک ٍ کَچک ٍ . دبیرستان قدم بٌ پیش گذاشتو

يیچ کس در دبیرستان نبَد؛ . سنگی را رد نی کردم تا بٌ در ٍرٍدی آن بخش نی رسیدم
علتش يو از ! نٌ در قسهت ساختهان ابتدایی ٍ نٌ راينهایی ٍ نٌ دبیرستان، يیچ کس

ٌ ی افراد درٍن سالن ٍ یا تعدادی يو درٍن . سردی يَا نشأت نی گرفت حتها يه
 .کالسشان نشستٌ بَدند ٍ بٌ کاريای خَد نشغَل بَدند

بیشتر دانش آنَزان در آن جا اشتغال . يَای گرم را با بازکردن در ٍرٍدی استشهام کردم
ٌ ٍر بَدند. داشتند بعضی يا با یکدیگر صحبت نی کردند، . دختر ٍ پسر در یکدیگر غَط

. بعضی يا ٍسایل خَد را درٍن کهدشان  جا نی دادند ٍ بعضی يا يو درس نی خَاندند
 .البتٌ نطهئن بَدم کٌ در کالس يو، چنین چیزی را نی دیدم

با کلید، در کهدم را باز کردم ٍ ٍسایل اضافی خَد را درٍن آن قرار دادم ٍ ٍسایل ضرٍری 
کتاب ادبیات فرانسٌ را يهراى با ٍسایل نَردنظرم در دست . را با خَد يهراى ساختو

برای . بٌ سرعت برگشتو؛ ٍلی برگشتنو با ترسو يهراى شد. گرفتو ٍ در کهد را قفل کردم
دستو را بٌ . قلبو تندتند نی زد. یک لحظٌ يَل کردم ٍ ترس دٍبرابری را بٌ جان خریدم

 .رٍی قلبو گذاشتو ٍ با عصبانیت بٌ طرف نقابلو خیرى شدم کٌ يهچنان نی خندید

 .ترسیدم. جَزپ، این کاريا چیٌ نی کنی؟  نهیگی سکتٌ کنو! لعنتی- 

 .قصد نن يو يهین بَد- 
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 !احهق- 

 .يهچنان نی خندید

 .بقیٌ نگايهَن نی کنن! این قدر نخند. بس کن دیگٌ- 

 :کهی دست از خندى اش کشید، دستش را جلَ آٍرد ٍ گفت

ٌ طَرى؟ خَبی؟-   حالت چ

 :راى کالس را در پیش گرفتو ٍ بٌ حالت نسخرى گفتو. دستش را پس زدم

 .تَ بًتر از ننی- 

 .آرى ٍاقعا نن بًتر از تَام- 

دستش را بٌ حالت تسلیو باال برد ٍ . غرى ای را نحارش کردمسریعا نگايش کردم ٍ چشو
يهزنان کٌ با کف دستو بر فرق سرش . بٌ حالت نسخرى کهی از خندى اش را قَرت داد

 :زدم، گفتو

 خب احهق،  نهیگی سکتٌ کنو؟- 

 :يهچنان کٌ بر رٍی سرش دست نی کشید، گفت

ٌ  نهی کنی. نٌ-   .نترس، سکت

ٌ  نهی کنو؛ ٍلی حَاست باشٌ، این آخرین بارت بَد؛ چَن کٌ . آرى-  درست نیگی، سکت
ٍ  نهی خَرم  .حَاسو َجهعٌ. دفعٌ دیگٌ گَلت ر

 :خندید ٍ گفت

 نطهئنی؟- 
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 .آرى، نطهئنو- 

 ...شاید یٌ ٍقت تَی فکر باشی ٍ- 

 !اگٌ یٌ بار دیگٌ این کار رٍ بکنی، حسابت رٍ نی رسو! عَضی- 

 :بیش از پیش خندید ٍ گفت

 .حاال عصبانی نشَ. خیالبی. باشٌ- 

العهل نشان در آن حالت از خَد عکس. نگايش کردم ٍ بٌ حالت زدن دستو را باال بردم
نتَانستو تحهل کنو ٍ در . نگايش کردم. داد ٍ دستانش را برای دفاع از خَد باال برد

 .خندى يایش غرق شدم

 :بعد از چندی کٌ خندى يایهان تهام شد، گفت

 فرانسٌ خَندی؟- 

 نگٌ نیشٌ نخَندى باشو؟- 

 !نگٌ نیشٌ تَ نخَندى باشی؟. آرى ٍاقعا، راست گفتی- 

 تَ چی؟- 

 :خَدش را بٌ حالت نفًهیدن زد ٍ گفت

 نن چی؟- 

ٌ کو جدی باش. این قدر شَخی نکن. احهق نشَ-   .ی

 .آرى نن يو خَندم؛ ٍلی نٌ بٌ اندازى تَ. باشٌ ببخشید- 
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بر سر جای . دیگر چیزی نگفتو ٍ با يهدیگر بٌ راى خَد ادانٌ دادیو ٍ ٍارد کالس شدیو
جَزپ دلش  نهی خَاست کٌ نیهکت . کٌ ردیف ٍسط، نیهکت اٍل بَد نشستیو-خَد 

نن . يَااز بس این پسر شیطان بَد ٍ سر بٌ. برایش صَرت خَشی نداشت. اٍل بنشیند
يو کٌ از رأی خَد بر نهی گشتو ٍ بٌ يیچ عنَان حاضر نبَدم کٌ بٌ غیر از نیهکت اٍل بٌ 

ٌ ای بنشینو ٌ . رٍی نیهکت دیگ خاطر نن با نن نخالفت نکرد ٍ بٌ رٍی نیهکت اٍ يو ب
احساس نعرفت ٍ دٍستی اش را . اٍ نسبت بٌ نن لطف داشت. اٍل با نن يهراى شد

 .تصدیق نی کردم

ٌ يای کالس نن را يهین کٌ آندم تا کتابو را جًت خَاندنش باز کنو، سٌ نفر از بچ
ٍ گَ کردم. نخاطب قرار دادند  .با آن يا سالم کردم ٍ دربارى درس گفت 

 : گفت– کٌ نام یکی از آن يا بَد –جَزف 

 .دنیل، نی خَاستو یٌ خَايش ازت بکنو- 

 :لبخندی زدم ٍ گفتو

 .بگَ نی شنَم- 

 نیشٌ یٌ کهکی تَی درس يا بًو بکنی؟- 

 .حتها؛ چراکٌ نٌ- 

 ...خب- 

 :حرفش را قطع کردم ٍ گفتو

 االن؟- 

 .آرى- 
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 .شرنندى، االن  نهی تَنو. نٌ- 

 چرا؟- 

 .االن فقط نی خَام خَدم بخَنو- 

 :جَزپ کٌ ناراحتی اٍ را دید، پا در نیانی کرد ٍ با خندى گفت

چی نیشٌ کٌ اگٌ . خَدتو خَب نی دٍنی کٌ خیلی يو خَندی. خب تَ کٌ خَندی- 
 کهکش کنی؟

 :بٌ سهتو نایل شد ٍ خیلی آرام گفت

 .گـ ـناى دارى، لطفا کهکش کن- 

. دلو بٌ حالش سَخت. ناراحت شدى بَد. راست نی گفت. بٌ صَرت جَزف نگاى کردم
برایش درس را تَضیح . جَزپ پسر خَبی بَد. کتاب خَدم را بستو ٍ بٌ یاری اٍ شتافتو

بقیٌ يو کٌ . از اینکٌ نتَجٌ شدى بَد، احساس خَبی داشتو. دادم ٍ اٍ يو نتَجٌ شد
در کنار اٍ بَدند، يهراى اٍ درس را در ذين خَد نرٍر نی کردند ٍ يهگام با اٍ پیش 

ٌ يا را بٌ اٍ آنَزش دادم ٍ پس از آن از اٍ خَاستو کٌ سر جای . نی رفتند یکی از نسئل
چندی از رفتنش . تشکری کرد ٍ بٌ جای خَد برگشت. خَد برٍد ٍ درس خَد را نرٍر کند

نگذشتٌ بَد کٌ سارا، یکی از يهکالسی يایو، بٌ سهتو آند ٍ دربارى ادبیات فرانسٌ 
بعد از اینکٌ رفتنش را نشايدى . سَاالتی را از نن پرسید ٍ جَابش را بٌ يهان نحَ دادم

 :کردم، جَزپ گفت

 !کاشکی یکی يو طرف نا نی اٍند. آفرین بٌ تَ، يهٌ نیان طرفت- 

 :خندیدم ٍ گفتو

 .خب تَ يو نشًَر شَ تا طرف تَ يو بیان- 
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چند جانیٌ بیشتر نگذشتٌ بَد کٌ دبیر . کتاب را باز کردم ٍ نگايی کَتاى بٌ آن يا انداختو
سرم را بٌ رٍی کتاب انداختو ٍ درس بیشتری را در ذينو فرٍ . فرانسٌ ٍارد کالس شد

بٌ آرانی . دبیر شرٍع بٌ شهارش افراد حاضر در کالس کرد ٍ حاضری افراد را نی زد. کردم
در حین شنیدن افراد، اسو جک بٌ گَشو . زنزنٌ نی کردم ٍ حَاسو پیش درسو جهع بَد

تهام اتفاقات آن کابَس لعنتی در . سریعا سرم را باال آٍردم. خَرد ٍ گَشو را نَازش کرد
. دلًرى گرفتو. دبیر دٍبارى اسهش را صدا زد؛ انا اٍ نبَد. ذينو تداعی شد ٍ جریان گرفت

 .نی ترسیدم؛ از اینکٌ نبَد نی ترسیدم. ترس ٍ اضطراب بر ٍجَدم رخنٌ کرد

ٌ يایو احساس . احساس کردم کٌ کسی صدایو نی زند فرٍدآندن دستی را بٌ رٍی شان
 :جَزپ گفت. بٌ خَد آندم ٍ رٍیو را بٌ سهت صاحب صدا برگرداندم. کردم

 چی شدى؟. دنیل با تَام- 

 چی؟- 

 نیگو چی شدى؟- 

 .بٌ یک بارى بٌ خَد آندم ٍ نَقعیت خَد را بازشناختو

 .يیچی نشدى، چیزی نیست- 

 .کتاب فرانسٌ را بستو ٍ بٌ نیهکت تکیٌ زدم

 .يرچی صدات زدم جَاب ندادی. رفتی تَی فکر. چرا، یٌ چیزی شد- 

ٍ  نهی بینو. نٌ چیزی نیست-  ٌ ای ر  .نی دٍنی کٌ ير ٍقت حَاسو پیش درسٌ جای دیگ

 این جک، بٌ نظرت چرا نیَندى؟. خب باشٌ- 

 .جک؟ نهی دٍنو- 
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ٌ  نهی دٍنو-  ياتَن يو کٌ خانَادى. تَ کٌ بیشتر از نن اٍن رٍ نی شناسی. یعنی چی ک
 .رفت ٍ آند دارن

یٌ چند باری . خانَادى يانَن کٌ رابطٌ نزدیکی با يهدیگٌ ندارن. چٌ ربطی دارى! ٍا- 
خانَادى ش رٍ از طریق پدرم . دیدنشَن کٌ اٍن يو بٌ بحخ يای کاری ختو شد؛ يهین

این چند ٍقت يو رٍابطشَن بیشتر شدى؛ . پدرم با پدرش رٍابط کاری دارى. نی شناسو
در ضهن، اگٌ يو رابطٌ عهیقی داشتیو کٌ نداریو، نن از کجا . انا فقط رابطٌ کاری دارن

خَدتو کٌ نی دٍنی، اگٌ با کسی يو صهیهی بشو . بدٍنو کٌ چرا سر جلسٌ حاضر نشدى
 .تَی کارياش دخالت  نهی کنو کٌ حاال بدٍنو چرا نیَندى، نگٌ اینکٌ بٌ نن خبر بدى

 :اعصابو نخدٍش شد ٍ ادانٌ دادم

 .یٌ سَاالیی نی پرسی؛ حاال کٌ انگار دٍست صهیهیهٌ- 

 .نن کٌ خیلی راجع بٌ این پسر کنجکاٍم. خب راست نیگی- 

 کنجکاٍی؟- 

 .اٍنو خیلی. آرى- 

 چرا؟ نگٌ چٌ چیز عجیبی دارى؟- 

 نگٌ باید چیز عجیبی داشتٌ باشٌ؟- 

شناسیش گفتو شاید چیز عجیبی درٍنش دیدی کٌ این قدر خب نٌ؛ ٍلی چَن زیاد نهی- 
 .راجع بًش کنجکاٍی

 .از نظرم خیلی عجیب ٍ غریبٌ. ٍاقعیت يو يهینٌ- 

ٌ طَر نگٌ؟-   چ
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ٌ طَری بٌ-    ...نهی دٍنو چ

 .با صدای سر دبیر نحترم، صحبتش قطع شد

 جا چٌ خبرى؟اٍن- 

 :جَزپ گفت

 .خبری نیست. يیچی آقای کیج- 

 !حَاستَن رٍ جهع کنید- 

با اخطار آقای کیج، حَاسو را بٌ اٍ نتهایل کردم؛ انا یک سری فکر  نهی گذاشت کٌ 
یعنی جَزپ چٌ چیزی درٍن اٍ دیدى بَد؟ یا اینکٌ از اٍ چٌ چیزی نتَجٌ . راحت باشو

شاید اٍ چیزی نی دانست کٌ نن يو . شدى بَد کٌ نی گفت اٍ عجیب ٍ غریب است
بٌ یاد آٍردم کٌ نن يو این لفظ را برای اٍ بٌ کار . نهی دانو، ٍاقعا  نهی دانو. نی دانستو
 «عجیب ٍ غریب» :بردى بَدم

خَب بٌ یاد دارم کٌ نن يو تا قبل از این، این لفظ عجیب ٍ غریب را برای اٍ بٌ کار 
تا قبل . نان یادم  نهی رٍد ٍ از ذينو پاک نخَايد شدٍقت اٍلین آشناییيیچ . بردى بَدم

از آن بٌ يیچ عنَان بٌ اٍ ايهیت  نهی دادم ٍ بٌ اٍ فکر يو  نهی کردم؛ انا از زنانی کٌ آن 
ٌ چیز بٌ يو ریخت ينَز بٌ کالس نیاندى بَد ٍ نن خیلی . خَاب را دربارى اٍ دیدم، يه

ٌ ی عجیب ٍ غریب بَدم. نگرانش شدى بَدم در آن لحظٌ بٌ يیچ عنَان . در فکر آن کله
در ذينو تهام . بٌ صحبت يای آقای کیج ايهیت ندادم، درس يو برایو نًو نبَد

َ يا ٍ آشنایی نن با اٍ رد ٍ بدل نی شد ٍ گ آقای کیج اجازى دادى بَد تا بٌ ندتی . گفت 
چشو يایو بٌ رٍی کتاب بَد؛ انا افکارم در یک جای دیگر . کَتاى، درس را نرٍر کنیو

ٌ ٍر بَدند ٌ يا سیر نی کرد. غَط  .جسهو در کالس درس ٍ افکارم در گذشت
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ٌ چیز تهام شدى بٌ نظر نی رسید؛ انا نن  نهی گذاشتو کٌ این اتفاق بیفتد اجازى  . شاید يه
ی اجازى  نهی ديو پسری کٌ علت ٍ ریشٌ! نهی گذارم. نهی ديو جک از بین برٍد

گـ ـناى اٍ بی. بدبختی يایش يو حتی برای خَدش يو نشخص نیست، از بین برٍد
 !گـ ـناىاست، بی

ٌ ای کٌ دزیرى برایش نًیا کردى بَد فکر  آن رٍزيا فقط ٍ فقط بٌ جک ٍ نجاتش از بحبَح
نی کردم ٍ درگیر جک ٍ کاريایش بَدم؛ غافل از اینکٌ طَفانی چَن ژاکلین با در دست 

ٌ ی خانَادى را بٌ يو نی ریزد ی نن را، بلکٌ نٌ تنًا خانَادى. گرفتن قلب برادرم، يه
ی نا شَد، نا زندگی آرانی تا قبل از اینکٌ ژاکلین ٍارد خانَادى. خانَادى فارست را

ٍقت فکرش را  داشتیو؛ انا با ٍجَد اٍ رازيایی از زندگی نادرانهان برنال شد کٌ يیچ
ای !  ٍقت ژاکلین نانی نبَد ای کاش يیچ . نهی کردیو ٍ چًرى اصلی نادرانهان را دیدم

حرفو را پس نی گیرم؛ چَن اگر دزیرى نانی نبَد، ! نٌ نٌ! ٍقت دزیرى نانی نبَدکاش يیچ 
 !پس ناریا نانی يو نبَد ٍ نن این را  نهی خَايو، نهی خَايو

 1پایان بخش 

*** 

 (پایانی) 2بخش 

 «شايکار ٍرٍد شخصیت يای رنان رٍباى نادى با ژاکلین»

  نیالدی2015سال 

برانگیز ٍ تنًا چیزی کٌ شنیدى نی شد، صدای ٍيو. فرنا بَدسکَت بر فضا حکو
این سکَت شاید برای عدى ای ترسناک . ديشتناک سکَت بَد کٌ بر فضا نطلق بَد

برانگیز نبَد؛ چراکٌ این این سکَت برای اٍ ترسناک ٍ ٍيو. نی بَد؛ انا نٌ برای دنیل
دنیل با شَق ٍ . سکَت بٌ اٍ آرانش نسبی نی داد، آن يو در نیان يزاران کتاب
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ٌ ای کٌ بٌ درس خَاندن داشت، آن رٍز را در کتابخانٌ گذراندى بَد ٍ خَد را در نیان عالق
پشت نیزی بلند ٍ قطَر نشستٌ بَد ٍ دٍ . نتن کتاب يای درسی اش غرق کردى بَد

ٍار کلهات از دستش را رٍی نیز گذاشتٌ بَد ٍ با نگايی عهیق بر کتاب ٍ ديانی کٌ زنزنٌ
 بٌ –پشت سر ٍ اطرافش را . آن يا بیرٍن نی جًید، خَد را برای انتحانات آنادى نی کرد

ٌ يای بلند ٍ طَیل کتاب پر کردى بَد–جز نقابلش  صدایی کَتاى يهانند زنگ، .  قفس
بٌ زن . سر خَد را باال گرفت ٍ اجازى ٍرٍد بٌ طرف پشت در را داد. گَشش را نَازش کرد

 .با چشو يایش از زن خَاست تا سخنش را بیان کند. رٍبرٍیش خیرى شد

ٌ خیر آقای يیگهن-  پدرتَن گفتن تا بًتَن اطالع بدم کٌ . انشب نًهَن دارین. شب ب
 .برید پیششَن

نطهئن نبَد کٌ . خبر آندن آن نًهان يای ناخَاندى از قبل تَسط پدرش بٌ اٍ رسیدى بَد
آند بگَید؛ چراکٌ قریب بٌ چند ساعت پشت آن نیز سخت بتَاند بٌ آن نًهانان خَش 

آلَدگی تهام بدنش کَفتٌ بَد ٍ احساس خَاب. نشستٌ بَد ٍ خیلی خستٌ شدى بَد
 .نی کرد

 .از طرف نن از ایشَن عذرخَايی کنید. بٌ پدرم بگین کٌ انکانش يست نتَنو بیام- 

ٌ يا را يهان طَر کٌ شنیدى بَد، بٌ گَش آقای يیگهن رساند تَناس . زن يهان کله
این نًهانی . يیگهن تعجب کردى بَد کٌ چرا پسرش  نهی خَايد بٌ جهع آن يا بپیَندد

این یک نًهانی باارزش بَد کٌ بٌ کار ختو ! برای اٍ باارزش بَد؛ خیلی خیلی باارزش
با خانَادى ی فارست قرار گذاشتٌ بَد ٍ حتها يو باید يهگی بٌ دیدار يهدیگر . نی شد

اگر . نی شتافتند؛ چراکٌ برای آشنایی بیشتر با خانَادى با آقای فارست قرار گذاشتٌ بَد
حتی یک نفر از اعضای خانَادى اش يو  نهی خَاست ٍ یا  نهی تَانست در این نًهانی 

شرکت کند، چٌ بسا کٌ فقط ٍ فقط با جناب آقای فارست دیدار نی کرد ٍ نٌ خانَادى ی 
علت نیاندن فرزندش را  نهی دانست ٍ حتها نی خَاست کٌ اٍ در این نًهانی کَچک . اٍ
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قصد اٍ این بَد کٌ تهام اعضای خانَادى ی دٍ طرف آشنایی کَچکی با . شرکت کند
 .یکدیگر داشتٌ باشند

کهی از رٍی صندلی خَد برخاست؛ انا با بازشدن در اتاق کار، بر سر جای خَد 
 :ناریا يیگهن کٌ نتَجٌ بلندشدن اٍ شدى بَد، گفت. بازنشست

 جایی نی خَاستی بری؟- 

 .نی خَاستو برم پیش دنیل. آرى- 

 پیش دنیل؟ چرا؟- 

 .نی خَام برم ببینو علتش چیٌ. نحل اینکٌ آقا  نهی تَنٌ بیاد نًهَنی- 

ٌ ت-   .حتها خست

 ست؟چرا خستٌ- 

عریان خَد را بر نفرى، نقابل نیز کار شَيرش نشست؛ پايای نیهٌناریا بر رٍی نبل تک
 :رٍی يو انداخت، دست يایش را در يو قفل کرد ٍ گفت

. نطالعٌ زیادی داشتٌ، حتها علتش يهین بَدى. ستچند ساعتٌ کٌ تَی کتابخَنٌ- 
 ٌ ٌ  نهی تَنٌ بیادب  .خاطر خستگیش گفتٌ ک

 .از قبل بًش گفتٌ بَدم. شانس ننٌ- 

 ِکی بًش گفتی؟ انرٍز کٌ نگفتی؟- 

 .نٌ، چند رٍز پیش بًش گفتو- 

ٌ ست-   .چی بگو؟ خب خست
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ٌ . اٍن حتها باید شرکت کنٌ. دٍنی کٌ این نًهَنی برام نًهٌنی-  ست؛ نی دٍنو کٌ خست
 .ٍلی این کار رٍ باید بٌ اجبار انجام بدى

 .ی فارست نیاریوخب اشکالی ندارى کٌ، برای نبَد دنیل یٌ دلیلی برای خانَادى- 

 چٌ علتی نی خَای برای اٍن يا بیاری؟- 

خَدش يو  نهی دانست کٌ چٌ علتی برای نبَد دنیل برای نًهان يا . ناریا سکَت کرد
 :گفت. بیاٍرد

گـ ـناى دارى، این . شاید اٍند؛ ٍلی زیاد بًش فشار نیار. حاال برٍ با دنیل صحبت کن- 
ٌ ش درگیر درس  .ياشٌرٍزيا يه

 .ياشٌسالٌ کٌ درگیر درساٍن قریب بٌ دٍازدى- 

 :ناریا نتَجٌ کنایٌ اٍ شد، نچی کرد ٍ گفت

حاال کٌ پسری داری کٌ این يهٌ بٌ فکر آیندى . ياشٌخب بٌ فکر درس. این طَری نگَ- 
اآلنٌ . ياشٌ، ناراحتی؟ آلبرت کٌ تَی این سن زیاد بٌ درس ياش ايهیت  نهی دادٍ درس

دنیل يو کٌ بٌ فکر آیندى شٌ، حاال . کٌ دارى درس نی خَنٌ؛ ٍلی نٌ بٌ اندازى کافی
 نی خَای بًش خردى بگیری؟

 :حَصلگی گفتتَناس با بی

 .خیلی خب، بذار برم باياش صحبت کنو ببینو چی نیشٌ- 

 .از جای خَد برخاست ٍ بٌ سهت در حرکت کرد

 .آرى؛ باياش صحبت کن، نطهئن باش کٌ درخَاستت رٍ قبَل نی کنٌ- 

 .انیدٍارم- 
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 :نصفٌ راى از حرکت بازایستاد، چیزی یادش افتاد ٍ گفت

 راستی ناریا؟- 

 بلٌ؟- 

 با نن کاری داشتی کٌ اٍندی این جا؟- 

 :ناریا بٌ آرانی گفت

ٍقتی برگشتی، صحبت . حاال تَ برٍ، ننتظرتو. آرى، نی خَاستو بايات صحبت کنو- 
 .نی کنیو

 .باشٌ- 

*** 

. احساس خستگی نی کرد. دراز بٌ دراز بر رٍی جای نخصَص خَاب خَد افتادى بَد
فکر . تهام تنش کَفتٌ بَد ٍ احساس خستگی سراسر ٍجَدش را احاطٌ کردى بَد

ٍ  نهی گذاشت کٌ چشو يایش را بٌ کَتايی اجازى ی بٌ خَاب رفتن را از اٍ گرفتٌ بَد 
باید . چند رٍز پیش پدرش خبر آندن نًهان يا را بٌ اٍ اطالع دادى بَد. رٍی يو ببندد

خَدش را آنادى نی کرد؛ انا آن قدر حَاسش بٌ درس ٍ کتاب يایش بَد کٌ يیچ فکری 
از طرفی بٌ پدرش . کار را با این کار نادرست خراب کردى بَد. برای نًهانی نکردى بَد

انسانیت حکو نی کرد کٌ خستگی را کنار . قَل دادى بَد ٍ از طرفی يو خیلی خستٌ بَد
بعد از .  نیاز داشت– يرچند کَتاى –بگذارد ٍ بٌ این نًهانی برٍد؛ انا ٍاقعا بٌ استراحت 

باید بٌ این نًهانی . کلنجاررفتن در خَاب ٍ بیداری با خَد، تصهیو خَد را گرفت
در جای خَد نیو خیز شد، تلفن رٍی نیز کنار تختش را برداشت ٍ آن را در . نی رفت

دستش گرفت؛ انا با صدای در اتاقش کٌ گَايی بَدن کسی را در پشت آن نی داد، 
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آقای يیگهن بر چًارچَب در . گَشی را سر جای خَد گذاشت ٍ اجازى ٍرٍد را صادر کرد
 :دنیل لبخند زد ٍ گفت. اتاق ظاير شد

 .سالم پدر- 

 :نفرى نی رفت، گفتتَناس در را پشت سر خَد بست ٍ در حینی کٌ بٌ طرف نبل تک

 .سالم- 

 - ٌ  خاطر نًهَنی؟حدس نی زنو کٌ چرا اٍندین، ب

ٌ ای؛ ٍلی بٌ نن قَل دادی. درستٌ-   .ببین پسرم، نی دٍنو خست

 .بٌ این نًهَنی نیام. بلٌ پدر، نن بٌ شها قَل دادم ٍ رٍی حرفهو يستو- 

 .ٍلی تَ گفتی کٌ نهیای- 

 .گفتو کٌ شاید نتَنو بیام. نٌ نن این رٍ نگفتو- 

 پس نیای دیگٌ؟- 

 .بلٌ پدر- 

ٍقتی کٌ پسرش . تَناس کانال قانع شدى بَد؛ انا نتَجٌ خستگی پسرش يو شدى بَد
حتی در آن زنان يو با اکراى از پسرش خَاست کٌ . را در تخت خَاب دید، ناراحت شد

راضی بٌ . دلش کَتاى  نهی آند. بٌ نًهانی بیاید؛ ٍلی پسرش با اٍ نَافقت کردى بَد
کانال نتَجٌ شد کٌ دنیل . آندن دنیل بٌ آن نًهانی، آن يو با آن ٍضع ٍ حالش نبَد

گذاشتن بٌ اٍ نَافقت کردى بَد ٍ این از خَبی پسرش نشأت فقط ٍ فقط برای احترام
 .دیگر بٌ يیچ عنَان راضی بٌ آندن دنیل نبَد. نی گرفت

 دنیل؟- 
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 بلٌ پدر؟- 

 .نهی خَاد بیای-  

 چرا پدر؟- 

 :کنار در ایستاد ٍ گفت. تَناس از جای خَد برخاست ٍ بٌ سهت در خرٍجی حرکت کرد

 .استراحت کن. لزٍنی ندارى کٌ با این حالت بلند بشی بیای- 

 .پدر، نن چیزیو نیست- 

 .گفتو کٌ نٌ،  نهی خَاد بیای- 

 پدر، ناراحت شدین؟ نگٌ نن چی گفتو؟- 

ای، لزٍنی خیلی خستٌای، خیلیتَ اآلن خیلی خستٌ! از چی ناراحت بشو؟. نٌ عزیزم- 
 .حتها يو فردا انتحان داری. ندارى کٌ با این حال خرابت بلند بشی ٍ بیای پایین

کو استراحت خستٌ يستو؛ ٍلی يیچ اشکالی ندارى، یٌ. نٌ پدر، نن فردا انتحان ندارم- 
 .نی کنو ٍ بعدش نیام پایین

خب، تَ چرا این قدر اصرار داری؟ تَ اآلن الزم نیست بٌ فکر نن باشی، بٌ فکر سالنتی - 
 .استراحت کن. خَدت باش

 .نٌ پدر، نن بٌ این نًهَنی نیام، نگران نباشید- 

 :تَناس، انگشت اشارى اش را باال برد ٍ گفت

جلَی نًهَن يا . گفتو کٌ نٌ، تَ اصال لزٍنی ندارى کٌ با این خستگی پاشی بیای پایین- 
 .يو ٍجًٌ خَبی ندارى
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 :دنیل لبخند زد ٍ با شیطنت گفت

 !پس بگید بٌ فکر نًهَن ياتَن يستید- 

ٌ ای. کاری بٌ نًهَن يا ندارم! نٌ آقا-  درست نیست کٌ با . بٌ فکر خَدتو، خیلی خست
 .باید استراحت کنی، استراحت کن. خستگی فعالیت داشتٌ باشی

 .تَناس دستگیرى در را بٌ سهت خَد کشید ٍ در را باز کرد

 پدر؟- 

 .تَناس بٌ اٍ خیرى شد

 .جدی نیگو، بٌ این نًهَنی نیام، ننتظرم باشین- 

 آخٌ تَ چرا این قدر لجبازی؟- 

 .ننتظرم باشید، نیام پایین. چیزی نیست- 

 :لبخند کَتايی زد ٍ گفت

 .بٌ فکر سالنتیت باش پسرم- 

ٌ . ساعت نی خَابو؛ یٌ دٍش نی گیرم ٍ نیام پاییننیو. نگران نن نباشید پدر-  کو فقط ی
 .نهکنٌ دیر برسو ٍ نَقع ٍرٍد نًهَن يا پایین نباشو

 .اشکالی ندارى؛ يهین کٌ پایین باشی ٍ تَی نًهَنی حضَر پیدا کنی، کافیٌ- 

. تَناس با چشو يایش از خَبی ٍ پاکی پسرش قدردانی کرد ٍ بٌ چشو يای اٍ خیرى شد
آقای . ير دٍ در نگاى يای یکدیگر غرق شدند. دنیل يو از این قاعدى نستحنی نبَد

 ٌ خاطر احترانی کٌ پسرش بٌ اٍ گداشتٌ بَد خیلی خَشحال بَد ٍ از اٍ يیگهن ب
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 ٌ بَدن پدرش خَشحال بَد ٍ خاطر خَشحالی ٍ راضیقدردانی نی کرد ٍ دنیل يو ب
 .تک سلَل يای بدنش حس نی کردحس خَبی را در تک

*** 

ير کسی بٌ . برانگیز ٍ ديشتناک قرار داشتعهارت در آن ساعت شب در سکَتی ٍيو
آن يا اشتغاالت . خدنتکاران در آن ساعت زیاد کاری نداشتند. کاريای خَد نشغَل بَد

 آن –آن عهارت با آن عظهت ٍ شکَيی کٌ داشت . کاری خَد را بٌ پایان رساندى بَدند
 ٍاقعا ترسناک ٍ –يو دقیقا زنانی کٌ ير کسی در نخفیگاى خَد بٌ کاری اشتغال دارد 

 .برانگیز بَد؛ يرچند کٌ بٌ تهام زیبایی يا آراستٌ شدى باشدٍيو

خدنتکاران عهارت کانال نطهئن بَدند کٌ . صدای زنگ در ٍرٍدی ٍیال بٌ صدا درآند
نًهان يای خانَادى يیگهن در آستانٌ در قرار دارند؛ چراکٌ خدنتکاران کنجکاٍ ٍ چٌ بسا 
فضَل، ناشین آن يا را در بیرٍن از عهارت دیدى بَدند ٍ چٌ بسا اینکٌ نگًبانان بٌ آن يا 

برای خَش آندگَیی بٌ - کٌ نزدیک بٌ در ٍرٍدی بَد- یکی از خدنتکاران. خبر دادى بَدند
با بازشدن در ٍرٍدی، . قدم شدنًهانان ٍ ٍاردکردن آن يا بٌ درٍن عهارت، پیش

خدنتکار آن يا را بٌ سهت اتاق نشیهن . خانَادى ی فارست در آستانٌ آن ظاير شدند
دادن کردن سفارشات ٍ اطالعراينهایی کرد ٍ پس از سفارشات الزم، آن يا را برای آنادى 

 .ی يیگهن، ترک کردبٌ خانَادى

پدر خانَادى؛ آقای ينری فارست، نادر : خانَادى فارست از چًار عضَ تشکیل شدى بَد
خانَادى؛ خانو دزیرى فارست، پسر بزرگ خانَادى؛ جک فارست ٍ دختر کَچک خانَادى، 

 .النا فارست

کنندى را ی فارست در اتاق نشیهن کانال تنًا بَدند ٍ انتظار خانَادى ی دعَتخانَادى
خانو فارست از زنانی کٌ ٍارد عهارت شدى بَد، يهچنان تهام عهارت را زیر . نی کشیدند

 :بٌ شَيرش گفت. نظر خَد گرفتٌ بَد ٍ آن  را ارزیابی نی کرد
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ينری، از ظَاير چیزيایی کٌ دارم نی بینو، کانال نشخصٌ کٌ جرٍت زیادی در این - 
 .خانَادى جریان دارى

 .بلٌ کانال نشخصٌ- 

بلٌ درستٌ، ...درستٌ، از يهَن بدٍ ٍرٍدم از در نگًبانی گرفتٌ ٍ یا شاید قبل تر از اٍن- 
خیلی . قبل تر از اٍن کٌ يیبت عهارت رٍ دیدم، نتَجٌ ٍضع نالی این خانَادى شدم

 .تر خانو این عهارت رٍ ببینونشتاقو کٌ ير چٌ سریع

نن از این خانَادى خیلی خَشو . خَبٌ، فکر نی کنو کٌ با این خانو بتَنی دٍست بشی- 
 .از يهٌ جًت نن این يا رٍ تصدیق نی کنو. يو باکهاالتند ٍ يو جرٍتهند. نیاد

 .انیدٍارم کٌ کارت با آقای يیگهن بٌ سرانجام برسٌ- 

 :ينری لبخندی زد ٍ گفت

 .بٌ سرانجام رسیدى- 

 .دزیرى نتَجٌ ننظَر شَيرش نشد، چًرى ای نتفکر بٌ خَد گرفت

 .نتَجٌ ننظَرت نشدم- 

ٌ . در ٍاقع نا کاريانَن رٍ کردیو-   .خاطر يهین اتفاق افتادىاین دعَت ب

 .ی کاريا رٍ بٌ خَبی انجام دادینعلَنٌ کٌ يهٌ. خیلی خَبٌ، آفرین بٌ تَ- 

 بٌ شَيرت شک داری؟- 

 !نعلَنٌ کٌ نٌ- 

جک کٌ تا آن لحظٌ ساکت بَد، نشتاق شد تا دربارى این يهکاری چیزيایی بداند؛ 
 :بنابراین بٌ پدرش گفت
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 ی کاريا رٍ با ایشَن انجام دادین؟یعنی شها يهٌ! بابا- 

نن با آقای يیگهن شریک تجاری يستو ٍ در ٍاقع، . ی کاريا انجام شدىآرى جک، يهٌ- 
 .شرکت نا با شرکت این يا در تعانل با يهدیگٌ عهل نی کنن

 :دزیرى گفت

 - ٌ  .ی کاريا خَب پیش برىاین خَبٌ، انیدٍارم کٌ يه

 .انیدٍارم- 

ی انَرش را صرف کاريای اداری آقای فارست نهادی از انسان يای دنیاطلب بَد ٍ يهٌ
ٍ کاری نی کرد ٍ خیلی نشتاق این يهکاری بَد؛ چٌ بسا، آٍازى قدرت شرکت يیگهن را 

يهسر اٍ، خانو فارست، . يهسر اٍ نیز از این قاعدى نستحنی نبَد. از قبل شنیدى بَد
طلب بَد؛ چٌ بسا کٌ تهام ٍقت خَد را صرف يهانند شَيرش نهادی از انسان يای جاى

ٌ چیز را از يهان بدٍ ٍرٍد بٌ آن. کاريای نادی ٍ تجهالت بیش از اندازى نی کرد جا، يه
کٌ خانو آن -بیش از پیش عالقٌ داشت تا با خانو يیگهن . زیر نظر خَد گرفتٌ بَد

عهارتی کٌ خَد خانهش بَد، اگرچٌ بیشتر از نال . صحبتی داشتٌ باشد- عهارت بَد
اٍ عالقٌ داشت تا درنَرد این عهارت ٍ تجهالتش . آن يا نبَد؛ ٍلی کهتر از آن يا يو نبَد

جَر يهچنین نی خَاست ببیند کٌ شریک جدید شَيرش چٌ. با اٍ صحبت کند
 .آدم يایی يستند

آقای فارست زیاد نیلی برای این دیدار نداشت، حداقل نٌ بٌ اندازى يهسرش؛ چراکٌ اٍ 
ی آقای يیگهن با شریک جدیدش نصاحباتی داشت ٍ اینک با دیدن خانٌ ٍ کاشانٌ

تعجبی نکرد؛ چراکٌ از قبل حدس يایی زدى بَد ٍ چٌ بسا کٌ تهام آن يا درست از آب 
اٍ فقط ننتظر بَد کٌ بیش از پیش دربارى نسائل نادی ٍ کاری با شریک . درآندى بَدند

يهچنین نشتاق بَد تا با خانَادى ی اٍ نیز صحبت کند ٍ دیداری . خَد صحبت کند
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بقیٌ . نٌ فقط اٍ، بلکٌ تهام اعضای خانَادى اش يو يهین نظر را داشتند. داشتٌ باشد
کدانشان بٌ اندازى نطهئنا يیچ. نند بٌ صحبت با آن يا ٍ دیدارشان بَدنديو عالقٌ

 .دزیرى نشتاق این دیدار نبَد

البتٌ در این نیان حضَر . ی يیگهن بٌ جهع آن يا اضافٌ شدنددیری نپایید کٌ خانَادى
یک نفر احساس نی شد، البتٌ این احساس برای خانَادى فارست صدق  نهی کرد؛ چراکٌ 

 .آن يا ينَز با فرزند دٍم آشنا نشدى بَدند

بزرگ خانَادى شرٍع بٌ صحبت . يهگی پس از نتعارفات اٍلیٌ، بٌ رٍی نبل يا نشستند
 :کرد

 .خَبٌ کٌ اٍندین. خَش اٍندین. از اینکٌ این جا اٍندید خیلی خَشحالیو- 

 :نگايی بٌ فرزندان آن خانَادى کرد ٍ گفت

 پسرم حتها تَ باید جک باشی، درستٌ؟- 

 .خَشحالو از آشنایی با شها. بلٌ جناب، نن جک يستو- 

 .طَرننو يهین. نهنَن عزیزم- 

 باید يو اندازى دنیل باشی؟ درستٌ؟- 

گین؟ اگٌ ننظَرتَن پسرتَنٌ کٌ بلٌ، تَی یٌ نقطع تحصیل نی کنیو؛ پسرتَن رٍ نی- 
 . يانَن جدا از يهٌانا کالس

 .انیدٍارم نَفق باشی. خیلی يو خَب- 

 .نهنَن از شها- 

 :آقای فارست گفت
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 ایشَن کجا يستن؟. حرف از پسرتَن شد- 

 .نگران نباشید. رسنحتها بٌ خدنت نی. ایشَن طبقٌ باال يستن- 

ٌ چیز بٌ نتعارفات ٍ آشنایی يای اٍلیٌ گذشت . حرف از دنیل شدى بَد. در آن لحظٌ يه
خیلی از . جک نی خَاست کٌ با اٍ آشنا شَد؛ ٍلی نیل زیادی يو بٌ این کار نداشت

بٌ ير حال از اٍ . دنیل صحبت نی کردند؛ بنابراین يهٌ نشتاق صحبت با اٍ بَدند
تعریف ٍ تهجید کردى بَدند ٍ اینکٌ حتی در دبیرستان يو يهیشٌ نهرى اٍل بَد ٍ 

آقایان، تَناس ٍ ينری، خانو يا، ناریا ٍ دزیرى، در کنار يو بَدند . آٍازى اش پیچیدى بَد
تنًا سٌ فرزند بَدند کٌ جدا از يو نشستٌ بَدند ٍ بٌ . ٍ با یکدیگر صحبت نی کردند

ٌ اش در . يرکاری نشغَل بَدند حرف يای آن يا بٌ يیچ عنَان نًو نبَد؛ چراکٌ يه
صحبت خَبی برای ناریا ٍ دزیرى يو. تَصیفات ٍ تجهالت کاری ٍ نادی نی گذشت

 .يهدیگر بَدند

خَب کٌ ادارى ش . خانو يیگهن، شها صاحب این عهارت بٌ این بزرگی يستید- 
  کنید؟ خدنتکار بٌ اندازى کافی کٌ دارید؟نی

نن . خدنتکار بٌ اندازى کافی يست.  ی خَنٌ ٍجَد ندارىيیچ نشکلی تَی ادارى. بلٌ- 
تهَم این نسائل زیر نظر سرپرست ٍ نسئَلش ادارى . زیاد بٌ این نسائل ايهیت نهیدم

 .از این نظر نشکلی نیست. نیشٌ

 !قدر خَبسرپرست؟ چٌ- 

 .بلٌ، خانو نک فا- 

 خانو نک فا؟- 

 .از این بابت خیالو راحتٌ. ایشَن کارشَن عالیٌ. بلٌ- 
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ٌ تَن کسی رٍ دارید کٌ این. این خَبٌ-  جَر نسائل رٍ باياش در خَبٌ کٌ تَی خَن
نیَن نی ذارید ٍ از لحاظ نسائل نادی خَنٌ، نشکلی ندارید ٍ خیلی راحت بٌ تهَم 

 نظرتَن راجع بٌ خانو نک فا چیٌ، ازشَن راضی يستید؟. رسیدکارياتَن نی

يیچ شکی . بٌ ایشَن کانال اعتهاد دارم. نن در کار ایشَن يیچ شکی ندارم. بلٌ، کانال- 
 .تَ این نسئلٌ نیست

یعنی تهام کاريای بخش پرسنل رٍ بٌ ایشَن ٍاگذار کردید؟ خَدتَن يیچ دخالتی  - 
 نهی کنید؟

نگٌ يهچین چیزی . گَنٌ دخالتی ندارمنٌ نٌ، اصال این طَر نیست کٌ خَدم يیچ- 
 انکان دارى؟

 .نٌ خب، نسلها این طَر نیست- 

. نن بٌ ایشَن اعتهاد کانل دارم؛ بنابراین تهام نسئَلیت يا رٍ بٌ ایشَن ٍاگذار کردم- 
بٌ ير حال ایشَن سرپرست این کار يستن ٍ تهام نسئَلیت يا بر گردن ایشَنٌ، پس 

نن فقط تَی کاريای نًو ٍ اشکاالت . لزٍنی ندارى کٌ خَدم جزء بٌ جزء دخالت کنو
 .بزرگ سرک نی کشو

نن فکر کردم کٌ شها بٌ يیچ عنَان تَی این کار دخالت  نهی کنید ٍ تهام انَر . درستٌ- 
. خَبٌ، رٍشتَن رٍ تصدیق نی کنو؛ انا نن کهی با شها فاصلٌ دارم. رٍ بٌ ایشَن سپردید

ی انَرات بٌ درستی بٌ تَی این انَر بیشتر سعی نی کنو کٌ دخالت داشتٌ باشو تا يهٌ
 .تحقق برسٌ

 :ناریا لبخندی زد ٍ گفت

 !کانال نشخصٌ کٌ تَی این یٌ نَرد ٍسَاس دارید- 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

فیرٍز آرنان 71 | نرگ پاییزرنان    

ٍ  . دزیرى با ناریا در این نَرد کهی تفاٍت داشت. دزیرى حرف اٍ را کانال تصدیق کرد ا
اٍ بیشتر اٍقات در کار سرپرست بخش پرسنل . نهی تَانست يهانند ناریا عهل کند

ٍ  نهی تَانست تهام ٍ کهال يهٌ انَر را بٌ کسی بسپارد کٌ . دخالت يای زیادی نی کرد ا
حق يو داشت؛ چَن کٌ ٍسَاسی کٌ اٍ بر این نَارد داشت، اٍ . کانال اٍ را  نهی شناخت

را بٌ این عهل سَق نی داد ٍ اینکٌ سرپرست آن جا را يو چند سالی بیشتر نبَد کٌ 
 ٌ بَدنش دقت بسیاربسیار زیادی در انتخاب پرسنل خاطر ٍسَاسینی شناخت ٍ ب

 .نی کرد

 :دزیرى ادانٌ داد

 این يهٌ اعتهاد بٌ این خانو از کجا اٍندى؟- 

ننظَرم اینٌ کٌ این اعتهاد قَی از تجربٌ کاری این خانو در طَل . از خیلی ساِل پیش- 
 .سال يای زیادی بٌ دست اٍندى ٍ کانال نشخصٌ کٌ بٌ این زٍدی يا از بین نهیرى

 چند سالٌ کٌ براتَن کار نی کنٌ؟-

 .سالتقریبا از زنانی کٌ نتايل شدم؛ کهی بیشتر از بیست- 

 .پس زنان زیادی نیست کٌ سرپرست پرسنل شدن- 

 .نٌ زنان زیادی نیست؛ ٍلی نهیشٌ زنان کهی رٍ يو بٌ اٍن اختصاص داد- 

سطح خَد صحبت نی کرد، خیلی احساس رضایت نی کرد؛ ناریا دزیرى از اینکٌ با زنی يو
تهام صحبت يای دزیرى پیرانَن نسائل . يو در آن لحظٌ از این قاعدى نستحنی نبَد

ٌ ای ٍ بی دزیرى دربارى نسائلی . ايهیت از نظر ناریاايهیت نی گذشت، البتٌ بیحاشی
... نسافرت يای خارجی، نراقبت از پَست ٍ جلَگیری از پیری، ند ٍ فشن ٍ: چَن

ناریا يو . صحبت نی کرد ٍ این نسائل يو برای ناریا خَشایند بَد؛ انا نٌ افراط در آن
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یک زن بَد ٍ چٌ بسا کٌ از یک خانَادى جرٍتهند ٍ با کهاالت زیاد بَد ٍ بٌ این نسائل 
از نظر اٍ نسائل . جَر نسائل افراط نی کرديو تَجٌ نی کرد؛ انا از نظر اٍ دزیرى در این

اٍ فقط . باارزش دیگری يو ٍجَد داشتند کٌ آن يا نی تَانستند دربارى آن صحبت کنند
ننتظر یک فرصت بَد تا بتَاند نَضَع بحخ را عَض کند؛ بنابراین بٌ نحض آنکٌ 

 .نَقعیت خَبی را بٌ دست آٍرد، سریعا نَضَع بحخ را عَض نهَد

کدام با یکدیگر اخت نشدى بَدند ٍ يرکدانشان يیچ. ناریا بٌ آلبرت، جک ٍ النا نگاى کرد
 :ادانٌ داد. تراز يو نبَدندحق يو داشتند؛ يو. ير از گايی چیزی بٌ يو نی گفتند

 خانو فارست، بٌ نظر نی رسٌ کٌ دختر سر بٌ زیری داشتٌ باشید، این طَر نیست؟- 

. اٍن االن احساس غریبی نی کنٌ ٍ چیزی  نهیگٌ، ٍگرنٌ ايل این حرف يا نیست. اٍى نٌ- 
نهی دٍنو چرا االن صحبت  . دختر نن دختر سر بٌ زیری نیست، دختر اجتهاعی يست

 .نهی کنٌ

 :بٌ سهت النا نگاى کرد ٍ گفت

 النا، چرا چیزی  نهیگی؟- 

 چی بگو نانان؟- 

ناریا نتَجٌ لحن جذاب اٍ شد ٍ حدس نی زد کٌ سن ٍ سال بلندی نداشتٌ باشد ٍ 
چیزی نبَد . ينَز کَدکی بیش نیست، البتٌ این نَضَع را نی شد در ظاير نتَجٌ شد

ٌ ای احتیاج داشتٌ باشد  .کٌ بٌ نگاى تیزبینان

 .نهی دٍنو ير چی دٍست داری-  

 .بٌ کی بگو؟ ير کسی دارى با یکی صحبت نی کنٌ- 

 :ناریا گفت
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 ...عزیزم- 

 :دزیرى در ادانٌ جَاب داد

ٌ ست-  اندازى خَدش نیست کٌ بخَاد با کسی يو. سالشٌفقط یازدى. البتٌ اٍن یٌ بچ
 .صحبتی بکنٌٍجًٌ خَبی يو ندارى کٌ با بزرگ تر از خَدش يو. اٍن يو صحبت بشٌ

 !این چٌ حرفیٌ؟ چٌ اشکالی دارى کٌ با بزرگتر از خَدش صحبت کنٌ؟- 

 :بٌ سهت النا نگاى کرد ٍ گفت

 دخترم چند سالتٌ؟- 

 :النا لبخندی زد ٍ گفت

 .سالهٌیازدى. يهین االن نانانو گفت کٌ- 

 :ناریا پشت سر يو تک خندى ای کرد ٍ گفت

 .پس باید دٍران ابتدایی رٍ دیگٌ تهَم کردى باشی...نانانت گفت. بلٌ درستٌ- 

 .از سال دیگٌ تهَم نیشٌ. بلٌ خانو- 

ٌ طَرى؟ نهردرس-   .يات ننظَرنٌی درسىيات چ

 .اٍن يا يو خَبٌ- 

 :دزیرى ادانٌ حرفش را گرفت

برخالف برادرش کٌ اصال عاقل . خیلی خَبٌبلٌ خانو يیگهن، نهرى يای درسی النا خیلی- 
 .نیست ٍ بٌ درس بًا  نهیدى، این یکی خیلی درسش خَبٌ ٍ عاقلٌ
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ٌ ای کَتاى با یکدیگر بٌ . چشو يای ناریا بٌ سهت جک کشیدى شد جک ٍ آلبرت، با فاصل
 ٌ ٌ ای کٌ بین ير عضَ بَد، خاطر آرام صحبتآرانی صحبت نی کردند ٍ ب کردن ٍ فاصل

رخ اٍ بٌ درستی  نهی تَانست چًرى ی اٍ را ببیند؛ چراکٌ فقط نیو. صدا بٌ صدا  نهی رسید
فرنی  پَست صَرتش تلفیقی از سفید ٍ گندنی بَد ٍ لب يای خَش. قابل دسترس بَد

 .تهانا بٌ حرف يای طرف صحبتش گَش نی داد ٍ لبخند کهی نی زد. داشت

 :النا گفت

در حد کو . فقط دٍست ندارى کٌ زیاد درس بخَنٌ. نٌ برادر نن خیلی يو عاقلٌ- 
 .اگٌ عاقل نبَد، يهین یٌ ذرى درس رٍ يو  نهی خَند. نی خَنٌ تا قبَل بشٌ

النا فقط لبخندی کَتايی زد ٍ خَدش را بٌ نگاى يای اطراف . غرى رفتدزیرى بٌ اٍ چشو
 :ناریا نتَجٌ نَقعیت شدى بَد؛ بنابراین لبخندی زد ٍ گفت. نشغَل ساخت

 .پس درس يای النا خیلی خَبٌ. کٌ این طَر- 

يهَن طَر کٌ اشارى کردم، النا درس ياش رٍ نی خَنٌ ٍ نطهئنو کٌ . طَرى بلٌ يهین- 
با ٍجَد اینکٌ زیاد باالی سرش نیستو ٍ ٍقتو بٌ کاريای . آیندى درخشانی در انتظارشٌ

خارج از خَنٌ نی گذرى، اٍن حَاسش بٌ خَدش يست ٍ الزم نیست کٌ يی دم بٌ 
 .دقیقٌ چیزی رٍ بًش گَشزد بکنی

از نظر اٍ درست نبَد کٌ پدر ٍ نادری جلَی . ناریا اصال از حرکت دزیرى خَشش نیاند
ترین تَيینی بکنند ٍ یا اینکٌ چیزی جهع ٍ حتی آشنا ٍ غریبٌ بٌ فرزندشان کَچک

بگَیند کٌ باعخ رنجش فرزند ٍ یا تحقیر آن بشَد، حتی اگر آن سخن اندازى یک سر 
زبانی بٌ دزیرى اشتبايش را بفًهاند ٍ اٍ را دلش نی خَاست با زبان بی. سَزن باشد

ٍ  نهی خَاست کٌ چنین کاری کند . نتَجٌ کار زشت خَد بنهاید؛ انا  نهی تَانست 
 –نهی تَانست؛ از این جًت کٌ آشنایی زیادی با خانو فارست نداشت ٍ بٌ يیچ عنَان 
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جا در زندگی اٍ دخالت کند ٍ يشداری بٌ اٍ  نهی تَانست بی –حتی اگر نی خَاست يو 
نهی خَاست؛ از این جًت کٌ درست نبَد کٌ جلَی جهع ٍ چٌ بسا فرزندانش بٌ . بديد

 .اٍ يشدار ديد

 خانو فارست؟- 

 .دزیرى لبخندی زد

 .الزم نیست کٌ نن رٍ با فانیلی صدا بزنید، يهَن اسهو کافیٌ- 

اٍ بٌ يیچ عنَان  نهی تَانست با کسی کٌ برایش . برای ناریا گفتن این اسو سخت بَد
بٌ نظرش . يهانند غریبٌ است ٍ چٌ بسا کٌ ٍاقعا يو یک غریبٌ است، راحت برخَرد کند

نهی خَاست کٌ این بحخ را کش ديد ٍ . خانو فارست در این نَرد خیلی عجلٌ داشت
 .تَی ذٍق آن خانو بزند

ٌ طَر از نن انتظار دارین کٌ بٌ ٍقتی کٌ شها حرف-   ياتَن با عهلتَن یکی نیست، چ
 !حرف شها عهل کنو؟

ٌ لبخند کهی بٌ رٍی لب دزیرى جا خَش کردى بَد داری صَرت ناریا يو لبخند کش. ت
 .داشت

 .نتَجٌ نشدم- 

ٌ طَر از نن انتظار داری -  خب، ٍقتی کٌ شها خَدت داری اسو نن رٍ جهع نی بندی، چ
 !کٌ با نام کَچیکت صدات بزنو؟

ٌ چیز شد اگر در حین سخنان ناریا آن لبخند را بٌ رٍی صَرتش  . دزیرى نتَجٌ يه
. خیالش راحت شد. نهی دید، نتَجٌ نی شد کٌ اٍ کانال جدی است؛ ٍلی این طَر نبَد

 :خندى ای کرد ٍ گفت. خَشحال بَد کٌ ناریا با لحن بدی با اٍ صحبت نکردى بَد
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 .اٍى، درست نیگی ناریا- 

. تاکید کرد تا ناریا نتَجٌ اٍضاع ٍ احَال بشَد« نیگی»ٍ فعل « ناریا»بر کلهٌ 
 .طَر يو شديهین

 .از این بٌ بعد حَاسو جهع يست. درست نیگی- 

 .خیلی يو خَب- 

زجر نی کشید؛ ٍلی بٌ اجبار . ناریا بٌ يیچ عنَان  نهی تَانست اٍ را با آن لحن صدا بزند
ٌ ی عزیز، بٌ کار برد  .ٍ برای اینکٌ خَد را راحت سازد اسو دزیرى را در کنار کله

. س خَنطَر درخیلی خَبٌ کٌ دختر بٌ این عاقلی داری ٍ يهین. عزیز این خیلی خَبٌ- 
 .انیدٍارم کٌ نَفق باشٌ

 راستی، پسر کَچیکتَن بٌ جهع نا نلحق نهیشٌ؟. نهنَنو- 

 .البتٌ، اٍن يو نیاد- 

صحبت يای آن يا پیرانَن . از آن پس صحبت زیاد دیگری بین آن يا نعاٍضٌ نشد
ٌ ای ٍ بی داری، ند ٍ دزیرى يهچنان سؤاالتی راجع بٌ خانٌ. ايهیت گذشتنسائل حاشی

ايهیت بَد، نی پرسید ٍ بٌ طبع بی-  در آشنایی اٍلیٌ –فشن ٍ نسائلی کٌ از نظر ناریا 
از نظر ناریا نسائل نًو تر دیگری يو بَدند کٌ آن يا بخَايند در . جَاب آن را نی گرفت

آشنایی اٍلیٌ راجع بٌ آن صحبت کنند؛ بنابراین در نراحلی از زنان خاص، با زرنگی تهام 
 .سعی در تغییردادن نَضع صحبت را داشت کٌ البتٌ نَفق نی شد

صحبت يای کار را در - نشینی را تشکیل دادى بَدندکٌ عضَ اٍل ٍ بزرگ شب-آقایان 
زنان زیادی . البتٌ در این نیان، ينری نشتاق صحبت يای کاری بَد. پیش گرفتٌ بَدند

برای ير . گذشتٌ بَد ٍ صحبت يا يهچنان پیرانَن نسائل کاری ٍ شرکت نی گذشت
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کردن راجع بٌ یک نَضَع يو حد ٍ تَانی داشت؛ بنابراین تَناس کٌ انسانی صحبت
ٌ ی . دیگر از این بحخ خستٌ شدى بَد، بٌ ستَى آند از نظر اٍ آقای فارست خیلی جنب

ٌ اش را ٌ  نهی شد کٌ چرا باید در این نًهانی . این کاريا را دارد ٍ يهین طَر حَصل نتَج
کَچک کٌ جًت آشنایی کَچک خانَادى يا تدارک دیدى شدى بَد، دربارى این نسائل کٌ 

ينری در حال . چٌ بسا راجع بٌ آن يا قبال يو صحبت شدى بَد، دٍبارى صحبت شَد
کردن بَد ٍ تَناس يهانند یک نار ٍحشی ننتظر حهلٌ بَد تا بتَاند نَضع را صحبت

البتٌ اٍ از قبل يو تالش خَد را در این بارى کردى بَد؛ انا نتاسفانٌ يیچ . تغییر بديد
دیگر  نهی تَانست بیش از آن تحهل کند ٍ نجبَر . نَقعیتی برای حهلٌ پیدا نکردى بَد

 .بَد کٌ تیر را بٌ يدف بزند

 گَشتَن با ننٌ؟! آقای يیگهن؟- 

 .چی گفتید؟ ببخشید درست نتَجٌ نشدم. گَشو با شهاست. بلٌ- 

 ...گفتو کٌ نظرتَن راجع بٌ این طرح چیٌ کٌ. خَايش نی کنو- 

کنو کٌ بًتر باشٌ خَام کٌ صحبتتَن رٍ قطع نی کنو؛ انا فکر نیعذر نی! آقای فارست- 
 .دیگٌ راجع بٌ نسائل کاری صحبت نکنیو

 چرا؟ نگٌ بدى؟- 

این حرف يا قبال تکرار شدى ٍ اینکٌ حتی اگر يو تکرار نشدى . انا صالح نیست... نٌ؛ انا- 
این نًهَنی برای آشنایی . بَد کٌ قاعدتا تکرار شدى، این جا جای این حرف يا نیست

 .انیدٍارم کٌ از دست نن ناراحت نشید. تدارک دیدى شدى

خَاى یا ناخَاى، احساس بدی در رٍح ٍ رٍان ينری ٍارد شدى بَد؛ انا از جًاتی يو بٌ 
سرش را خیلی در حساب ٍ کتاب کردى بَد ٍ بیش از حد . طرف نقابلش حق نی داد

. راجع بٌ شرکت صحبت کردى بَد؛ ٍلی خیلی تَی ذٍقش خَردى بَد ٍ دیگر يیچ نگفت
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نٌ تنًا اٍ، . تَانست تحهل کندتنًا بٌ لبخندی اکتفا کرد ٍ جَ سنگین ایجادشدى را نهی
نٌ ينری ٍ نٌ . ی این جَ سنگین يو نتَجٌ این نَضَع شدبلکٌ عانل ایجادکنندى

. صدا ديان بٌ سخن گشَدندتَناس  نهی تَانستند آن را تحهل کنند ٍ ير دٍ، یک
جا کردن بٌ یکدیگر تعارف بیدٍبارى ديانش برای صحبت جابت شد ٍ برای صحبت

تَناس کٌ . ير چٌ کٌ بَد، یکی از آن يا باید صحبت را شرٍع نی کرد. نی کردند
 .رٍی شدى را بیش از اندازى تحهل کردى بَد، ديانش را گشَدتعارف يای زیادى

 .ير جَر کٌ نایلید. باشٌ- 

 :لبخندی زد ٍ ادانٌ داد

 .ياتَناز بچٌ. از خَدتَن بگین- 

ٌ يا يو کٌ يهَن طَر نی-  - 11النا يو کٌ . بینید، جک، يهسن پسر کَچیک شهاستبچ
البتٌ دارى خَدش رٍ برای . انسال ٍارد نقطع نتَسطٌ دٍرى اٍل نیشٌ.  سالش12ٌ

 .آزنَن ٍرٍدی ندارس برتر آنادى نی کنٌ

 !جدی؟- 

 .طَرىبلٌ، يهین- 

ٌ قدر خَب-    يست؟حاال آنادى! چ

نن کٌ زیاد باالی سرش نبَدم کٌ دقیق بدٍنو؛ انا تا اٍن جایی کٌ . باید آنادى باشٌ. آرى- 
از اٍل تابستَن برای این انتحان آنادى . نن اطالع دارم، تا االن خیلی پیشرفت داشتٌ

 .طَر يو دارى بٌ جلَ نیرىشدى ٍ يهین

 .خَن بَدىپس از اٍل درس- 

 .خَن بَدى؛ ٍلی جک نٌ، زیاد درس  نهی خَنٌالنا کٌ از اٍل درس. البتٌ- 
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 درس  نهی خَنٌ؟ چرا؟- 

ٌ  نهی خَنٌ-  فکر کنو با این ٍضعیتی . زیاد راضی نیستو. نی خَنٌ؛ ٍلی خیلی کو. نٌ ک
 .ياش عقب بیفتٌکٌ پیش نیرى از درس

 .باید درسش رٍ بخَنٌ تا بتَنٌ نحل شها نَفق باشٌ. جَری کٌ نباید باشٌاین- 

نٌ، . جَری يا يو نیست کٌ اصال  نهی خَنٌالبتٌ این. تَنو کٌ زٍرش کنوچی بگو؟ نهی- 
 .خَنٌ؛ انا فقط در حد نهرات نتَسطنی. این طَری نیست

دٍنید کٌ تا چند ناى دیگٌ نی. خَبٌ. گید ضعیفٌفکر کردم کٌ نی. باز يو این خَبٌ- 
 .باید برای کنکَر بخَنٌ

ٌ یک قبَل بشٌ؛ انا با این . بلٌ در جریانش يستو-  خیلی دلو نی خَاد کٌ دانشگاى درج
 .بینو اصال انیدی بٌ اٍن ندارمٍضعیتی کٌ نن نی

ٌ طَریٌ؟ ضعیف کٌ نیست-   .گفتید کٌ نتَسطٌ. نگٌ نهراتش چ

نهیگو کٌ دانشگاى قبَل نهیشٌ؛ ٍلی نٌ دانشگاى عالی، دانشگاى . نهراتش يو خَبٌ. آرى- 
 .انیدٍارم سر عقل بیاد ٍ سخت بخَنٌ. براش خیلی نتاسفو. نتَسط؛ یعنی درجٌ دٍ

 :تَناس لبخندی از رٍی نًربانی زد ٍ با اطهینان خاطر گفت

 .طَر خَايد شدنطهئنا يهین. نن يو انیدٍارم- 

کرد کٌ ينری حس نی کرد کٌ نباید در این بارى با اٍ صحبت کند؛ چراکٌ حس نی
. رٍدآبرٍیش در خطر است ٍ اگر صحبتش بیش از این ادانٌ یابد، نطهئنا آبرٍیش نی

پسر کَچک آقای يیگهن . احساس خَشایندی دربارى این صحبت يا ٍ جک نداشت
درست بَد کٌ پسرش آنچنان ضعیف . خَان بَد ٍ پسر خَدش ضعیفالعادى درسفَق
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نیست؛ انا در قبال پسر اٍ يیچ بَد ٍ ارزشش را پایین نی آٍرد؛ بنابراین بٌ سرعت 
 :نَضع صحبت را تغییر داد ٍ گفت

 .خَنٌپسر شها چی؟ حتها خیلی درس- 

 :تَناس لبخندی زد

 .خَن بَدى ٍ يهیشٌ عالقٌ خاصی بٌ درس داشتٌخب اٍن از اٍل درس- 

جک از آٍازى پسر شها در دبیرستان خیلی صحبت کردى ٍ اطالع . کانال نشخصٌ. بلٌ- 
شدن اٍن خَنشها تاجیری در درس. خَنی يستداریو کٌ چٌ پسر باکهاالت ٍ درس

 داشتین یا نٌ؟

نگٌ نیشٌ کٌ پدر ٍ نادر بر اخالقیات ٍ رٍحیات ٍ . البتٌ، داشتیو؛ يو نن ٍ يو نادرش- 
کال بر اعهال ٍ افعال فرزند خَدشَن تاجیر نذارن؟ کانال نشخصٌ کٌ تاجیر دارى؛ انا 

خب نن يهیشٌ دٍست داشتو کٌ پسرم درس خَن باشٌ . انتخاب بٌ خَد فرد برنی گردى
ٍ يهیشٌ دنیل رٍ بٌ این کار تشَیق نی کردم ٍ از يهَن بدٍ ٍرٍدش بٌ ابتدایی شَق 

عجیبی رٍ تَ اٍن بٌ ٍجَد نی آٍردم ٍ در این بارى يهیشٌ اٍن رٍ نصیحت نی کردم؛ انا 
 .نٌ فقط برای دنیل، برای آلبرت يو يهین رٍ نی خَاستو

ٌ يا در ذينش تداعی شد ٍ این باعخ شد کٌ از ادانٌ حرفش  با گفتن کلهات آخر، گذشت
ٌ يای قبلی خَد افزٍد؛ انا با لکنت. باز بهاند ٍ در فکر فرٍ برٍد این . سخنانی بٌ گفت

ٌ يا فکر نی ينری برای آنکٌ بٌ اٍ . کردانری عادی ٍ طبیعی بَد؛ چراکٌ تهانا بٌ گذشت
ٌ ای را بر زبان آٍرد تا اٍ بتَاند نتَجٌ زنان  کهک کند تا بتَاند ادانٌ حرفش را بزند، کله

البتٌ ينری چیز زیادی نتَجٌ نشد؛ انا با دیدن . حاضر بشَد ٍ از آن حال بیرٍن بیاید
 :چًرى اٍ نی شد دٍ حدس زد

 .تَناس، بٌ فکر فرٍ رفتٌ است- 1
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 !تَناس،  نهی داند کٌ چٌ بگَید- 2

تَناس از فکر بیرٍن آند ٍ بدٍن آنکٌ اشارى ای بٌ حال خَدش کند، ادانٌ حرفش را باز 
 :گرفت

بٌ ير حال يهیشٌ خَايان این اتفاق بَدم . بلٌ، داشتو دربارى دنیل صحبت نی کردم- 
 .کٌ این اتفاق يو افتاد

 پسر اٍلتَن چی؟. کٌ این طَر- 

کارشناسی حقَق . کنٌکو دٍران کارشناسی رٍ دارى تهَم نی کوخب، اٍن...آلبرت؟ اٍى- 
 .نی خَنٌ

 . سالش باش22ٌپس دیگٌ باید - 

 . سالش23ٌنٌ، - 

 . سالش باش22ٌ؟ قاعدتا باید 23؟ چرا 23: ينری با تعجب گفت

 . سالش23ٌنٌ خب، - 

آلبرت . تَناس يو دقیقا يهانند ينری دلش  نهی خَاست کٌ دربارى آلبرت صحبت کند
يو اصال پسر درس خَانی نبَدى ٍ سال سَم دبیرستان را تجدید آٍردى ٍ یک سال دیرتر 

ٍ  نهی خَاست کٌ . بٌ دانشگاى رفتٌ ٍ در اصل در یک دانشگاى درجٌ دٍ درس نی خَاند ا
دلش  . از گفتن این نَضَع شرم نی کرد. ينری این نَضَع را نتَجٌ بشَد

نهی تَانست يو کٌ صحبت اٍ را قطع . نهی خَاست کٌ دیگر این نَضَع را ادانٌ بديد
 .در ننگنٌ قرار گرفتٌ بَد. کند ٍ یا یک بارى صحبت را تغییر ديد

 .خب، اٍن یک سال دیر تر کنکَر داد- 
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 چرا؟- 

بٌ »:در دل خَد گفت. در دل خَدش بٌ این نرد کٌ این قدر فضَل است بد ٍ بیراى گفت
 :لبخند زٍرکی زد ٍ ادانٌ داد« !تَ نربَط نیست

اٍن سال شرایط نناسبی نداشت ٍ خَدش صالح دید کٌ کنکَر ندى؛ ٍلی بٌ جای اٍن - 
 .سال بعد کنکَر داد ٍ قبَل شد ٍ بٌ دانشگاى رفت

کدٍم . خیلی خَبٌ. حاال این خیلی خَبٌ کٌ بٌ دانشگاى رفت ٍ قبَل شد. چٌ قدر بد- 
 دانشگاى درس نی خَنٌ؟

 ٌ شرنی خاطر این بیتَناس احساس بدی داشت از اینکٌ نجبَر بَد درٍغ بگَید، فقط ب
جَاب سؤال قبلی را کانال سر يو کردى ٍ بٌ اٍ گفتٌ بَد؛ انا . بَدن پسرشٍ نانَفق

دانشگايی کٌ . جَابش را کانال حقیقی گفت. جَاب این سؤال را نجبَر بَد کٌ بگَید
آلبرت نی رفت، یک دانشگاى درجٌ دٍ بَد ٍ نسلها جزٍ یکی از برترین دانشگاى يا؛ انا 

آن دانشگاى در زنرى دانشگاى بسیار بسیار بسیار عالی جا  نهی گرفت؛ ٍلی جزٍ 
نَضَع . دادن بٌ این سؤال خیلی خجالت  نهی کشیداز جَاب. دانشگاى يای عالی بَد

این جا بَد کٌ پسرانش در این نَرد با یکدیگر تفاٍت داشتند ٍ اٍ بٌ يیچ عنَان دلش  
 .نهی خَاست کٌ کسی پسرانش را با یکدیگر نقایسٌ کند

عالیٌ؛ ٍلی فکر کردم کٌ . دانشگاى خیلی خَبیٌ. اسو این دانشگاى بٌ گَشو خَردى- 
 .پسرتَن آلبرت در دانشگاى آکسفَرد درس نی خَنٌ

 - ٌ  .خاطر دنیلٌچرا يهچین فکری کردید؟ حتها ب

. البتٌ ربطی ندارى؛ انا يهچین فکری کردم. العادى درسش عالیٌآرى؛ چَن اٍن فَق- 
 .ناخَدآگاى بَد
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ننتًا دنیل تَی زندگیش درسش . البتٌ اٍن دٍتا زیاد با يو تفاٍتی ندارن. بلٌ درستٌ- 
فقط اینکٌ یٌ . کنٌخیلی براش نًهٌ؛ انا آلبرت خیلی خَدش رٍ درگیر این چیز يا نهی

در ٍاقع، دنیل جزٍ اٍن دستٌ از . دانشگاى خَب برى ٍ تحصیل کنٌ براش کافیٌ
ٌ ای نًو ٌ ایٌ کٌ در ٍيلٌ اٍل علو براش از ير چیز دیگ  .ترىدانش آنَزان نخب

جَر دانش آنَزيا نحل دنیل عزیز، کو يستند ٍ در ٍاقع نخبٌ کشَر البتٌ این. درستٌ- 
 .انیدٍارم کٌ پذیرش بًترین دانشگاى رٍ بگیرى ٍ يهیشٌ نَفق باشٌ. نحسَب نیشن

 .نن يو انیدٍارم کٌ جک عزیز نَفق باشٌ. خیلی نهنَن- 

 : ينری لبخند کهرنگی زد ٍ گفت

حداقل درسش . حاال نا  نهی گیو کٌ نخبٌ باشٌ. اٍن باید بٌ فکر خَدش باشٌ. نهی دٍنو- 
نا کٌ . يهین کافیٌ. رٍ بخَنٌ، یٌ دانشگاى خَب کٌ ندرکش يو نعتبر باشٌ، قبَل بشٌ

 .نگفتیو نخبٌ باش

 !کیٌ کٌ بٌ فکر خَدش نباشٌ؟. طَرىنطهئنا يهین- 

 :آقای فارست با صراحت گفت

 !جک- 

 چرا این طَری صحبت نی کنید؟- 

 .حقیقتٌ آقای يیگهن- 

 :آقای فارست ادانٌ داد. در جَاب حرفش سکَت کرد

. حرفی کٌ نن نی زنو، کانال درستٌ. تعجب نکنید. آقای يیگهن، شها درک  نهی کنید- 
 .انیدی بٌ اٍن ندارم
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 :آقای يیگهن با اعتراض گفت

یعنی شها . اجازى بدید کٌ راجع بٌ این نسئلٌ کهی بیشتر با يهدیگٌ صحبت کنیو- 
این قدر نطهئن يستید؟ این قدر نطهئن يستید کٌ با صراحت ٍ اطهینان راجع بٌ این 

 نَضَع صحبت نی کنید؟

از نظر شها ٍقتی . قدر کٌ باید درس بخَنٌ،  نهی خَنٌجک اٍن. کانال اطهینان دارم- 
 .کسی درس نخَنٌ نی تَنٌ تَی آزنَن ٍرٍدی قبَل بشٌ؟ نسلها این طَر نیست

 بٌ نقدار کافی درس  –ی شها  طبق گفتٌ–شها از کجا نطهئن يستید کٌ اٍن - 
 نهی خَنٌ؟

يای خَدم دیدم، زیاد نیلی بٌ درس خَندن تا اٍن جایی کٌ نن اطالع دارم ٍ با چشو- 
 .ندارى

شدن ندارس، نیلی بٌ درس خَندن نداشتٌ یا اینکٌ بٌ تازگی این طَر از اٍل شرٍع- 
 شدى؟

. قَی يو نیست. طَر کٌ قبال يو اشارى کردم سطح درس اٍ ضعیف نیستيهَن- 
 .از اٍل يو يهین طَر بَدى. سطح درسیش نتَسطٌ

 :آقای يیگهن با اطهینان گفت

نشکلی نیست کٌ باعخ نگرانی شها . خب نشکلی نیست. پس از اٍل این طَر بَدى- 
 نیانگین نهراتش چندى؟. باشٌ

 :آقای فارست، بٌ فکر فرٍ رفت ٍ پس از چند جانیٌ گفت

 .15اطراف - 
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 .شک نکنید. نطهئن باشید کٌ حتها نَفق نیشٌ. نشکلی نیست. خیلی يو خَب- 

 .فکر  نهی کنو- 

 :آقای يیگهن با اعتراض گفت

 چرا؟-

. نهرات درسیش اصال خَب نیست. در ٍاقع، انسال سطح درسش پایین اٍندى- 
نی دٍنید این یعنی چی؟ یعنی اینکٌ درس رٍ فقط .  يست10نیانگین نهراتش اطراف 

. اٍن ضعیف نبَد. خب این اصال درست نیست. شدن نی خَنٌٍ فقط برای قبَل 
 !دٍنونهی دٍنو چرا یٌ دفعٌ این طَری شد، ٍاقعا نهی

باياش صحبت کردید کٌ علت . نباید کٌ این طَر باشٌ. بنابراین ٍضعیتش خیلی خرابٌ- 
 این افتش رٍ پیدا کنید؟

 :آقای فارست با تاکید گفت

 .نعلَنٌ کٌ صحبت کردم

 خب؟- 

. انتظار دارید کٌ چی بگٌ؟ نیگٌ کٌ نن خَدم نی دٍنو کٌ چٌ زنانی درس بخَنو- 
 .درسو رٍ نی خَنو. لزٍنی ندارى کٌ کسی بًو گَشزد بکنٌ

 پرخاشگری نی کنٌ؟- 

 :آقای فارست سرش را بٌ نشانٌ ننفی باال برد ٍ گفت

 .کهابیش با لحن تند ٍ گزندى ای صحبت نی کنٌ. نٌ زیاد، کو- 

 چرا این طَری نی کنٌ؟- 
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قبال يو این طَری بَدى؛ انا . ٍاقعا يیچی  نهی دٍنو. نهی دٍنو آقای يیگهن. دٍنونهی- 
. با نن يو صحبت  نهی کنٌ. ٍاقعا  نهی دٍنو کٌ چٌ اتفاقی براش افتادى. نٌ بٌ این شدت

 .طَربا نادرش يو يهین

 .جز این چارى ای ندارید. چی بگو؟ شها باید علت این رفتارياش را پیدا کنید- 

ٌ ای جز نصیحت-  . بچٌ کٌ نیست، دیگٌ بزرگ شدى. کردن  نهی تَنو بکنونن کار دیگ
 .نهی تَنو زٍرش کنو

 .حتها درست نیشٌ. با این نشکل نقابلٌ کنید. خَدتَن رٍ اذیت نکنید- 

آقای فارست تقریبا ننشأ . آقای يیگهن يو يهین طَر. آقای فارست لبخند تلخی زد
رفتاريای پسرش را نی دانست ٍ از آن يا آگاى بَد؛ ٍلی  نهی خَاست کٌ بیشتر از این 

آقای يیگهن برای جک ناراحت شدى بَد؛ . راجع با این نسئلٌ با یک غریبٌ صحبت بکند
 :بنابراین گفت

 .اگٌ صالح بدٍنید بٌ دنیل نیگو کٌ با جک صحبت کنٌ- 

 بٌ نظرتَن رايکاری دارى؟. نهی دٍنو-  

 .البتٌ، چراکٌ نٌ؟ دنیل نی تَنٌ با اٍن صحبت بکنٌ- 

 .پسرتَن کٌ ينَز نیَندى. این خَبٌ- 

 .اجازى بدید. اٍن يو نیاد- 

 چرا تا االن نیَندى؟ نکنٌ کٌ از نا خَشش نهیاد؟- 

 .دیرتر نیاد. این چٌ حرفیٌ؟ یٌ کَچَلَ کسالت داشت! نٌ- 

 کسالت؟ چرا؟- 
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 .حتها نیاد. کسالت کٌ نٌ، خستٌ بَد- 

 .آيا- 

اگر يو صحبت دیگری بین آن يا رد . آقای يیگهن ٍ فارست پس از آن صحبتی نکردند
ٌ ای ٍ بی جک ٍ آلبرت تقریبا . ايهیت نی گذشتٍ بدل نی شد، بٌ دنبال نسائل حاشی

آن يا خیلی . کنار يو نشستٌ بَدند؛ بٌ طَری کٌ یک جای خالی بین آن يا قرار داشت
از زنانی کٌ . کو با یکدیگر صحبت نی کردند ٍ صحبت گرنی بین آن يا رد ٍ بدل نشد

ير کس با یک نفر صحبت نی کرد، آن دٍ يو بٌ صَرت اتَناتیک بٌ سهت يو کشیدى 
آن يا راجع بٌ نَضَعاتی . شدى بَدند ٍ صحبت کردى بَدند؛ انا فقط در حد کو، نٌ زیاد

ٌ ای ٍ بی ايهیت صحبت نی کردند ٍ فقط بٌ چَن سن، شغل، تحصیالت ٍ نسائل حاشی
آن يا چًارسال تفاٍت سنی . اقتضای شرایط بَد کٌ آن يا را بٌ سهت يو نی کشاند

. داشتند ٍ بٌ يهین جًت  نهی تَانستند راجع بٌ ير نَضَعی با یکدیگر صحبت بکنند
کردن تقریبا بیست دقیقٌ از آشنایی اٍلیٌ نی گذشت ٍ يهچنان يهٌ نشغَل صحبت

در بین صحبت يایی کٌ بین جک ٍ آلبرت نطرح شدى بَد، بحخ برادر کَچک . بَدند
آن يا راجع بٌ دنیل ٍ . آلبرت کٌ با اٍ چًارسال اختالف سنی داشت، نطرح شدى بَد

. تحصیل اٍ صحبت نی کردند ٍ تهانا صحبت آن يا فقط ٍ فقط بٌ دنیل نربَط نی شد
جک راجع بٌ دنیل خیلی نشتاق شدى بَد ٍ سؤاالتی را راجع بٌ اٍ از آلبرت نی پرسید؛ تا 

جایی کٌ صحبت آن يا بٌ بحخ دربارى عقاید ٍ اخالقیات نربَط بٌ خَدشان در حیطٌ 
چند ٍقتی از صحبت يای ير عضَ بیشتر نگذشتٌ . رفتاريا ٍ کاريای دنیل نی گذشت

کردن ٍارد نحَطٌ آن يا شد ٍ پذیرایی از آن يا را بَد کٌ یک پیشخدنت برای خدنت
بٌ نحض اینکٌ . یک از آن يا از پذیرایی پیشخدنت تشکر نکرديیچ. شرٍع کرد

پیشخدنت از اتاق نشیهن بیرٍن رفت، خانو يیگهن از يهٌ عذرخَايی کرد ٍ پشت سر 
دنیل در . بٌ پیش دنیل رفت تا علت دیرکردنش را نتَجٌ بشَد. خدنت خارج شدپیش

بعد از اینکٌ ناریا نتَجٌ نَضَع شد، بٌ . شدن بَد ٍ تقریبا کارش تهام بَدحال آنادى
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بٌ يهٌ اعالم کرد کٌ پسر . سهت اتاق نشیهن بازگشت ٍ بر سر جای خَد نشست
ٌ زٍدی بٌ جهع آن يا نی پیَندد پس از چند . يهٌ بٌ لبخندی اکتفا کردند. کَچکشان ب

ی حضار، بین دقیقٌ، دنیل يیگهن بٌ جهع آن يا پیَست ٍ پس از ابراز آشنایی با يهٌ
خانَادى فارست از اینکٌ باالخرى دنیل را دیدى . ترش، آلبرت، نشستجک ٍ برادر بزرگ

آن يا با دنیل صحبت کردند تا . بَدند خَشحال شدى ٍ این خَشحالی را بٌ زبان راندند
آن يا سؤال نی پرسیدند ٍ دنیل . بیشتر ٍ بًتر بتَانند با این نخبٌ نشًَر آشنا بشَند

ی فارست نبَدند کٌ سؤال نی پرسیدند ٍ جَاب البتٌ فقط خانَادى. جَاب نی داد
بحخ ٍ گفتگَ . ی يیگهن يو از این قاعدى نستحنی نبَدندنی گرفتند، بلکٌ خانَادى

يهانند چند لحظٌ قبل نبَد، بلکٌ این دفعٌ يهٌ با یکدیگر در جهع صحبت نی کردند ٍ 
 ٌ خاطر ٍرٍد عضَ جدید بٌ گرٍيشان فقط ٍ فقط راجع بٌ يهان يو با یکدیگر نسلها ب

ٌ . صحبت نی کردند پس از . خاطر دیرکردنش از يهٌ عذرخَايی کرددنیل يو بٌ طبع ب
ٍ گَ کو کو ٍ بٌ صَرت خَدکار جهع بٌ يهان حالت عادی بازگشت چندی صحبت ٍ گفت 

ٍ گَيا بٌ يهان شکل اٍلیٌ خَد رسید جک، دنیل ٍ آلبرت بٌ ترتیب کنار یکدیگر . ٍ گفت 
دنیل کٌ گرٍى يای دٍنفرى ای را نشايدى کردى بَد، تصهیو گرفت کٌ سر . قرار داشتند

 .ی فارست باز کندتر خانَادىصحبت را با پسر بزرگ

 .خب، آقای فارست تعریف کنید- 

 :جک لبخندی زد ٍ گفت

 .چی بگو؟ تعاریف پیش شهاست- 

 چٌ تعریفی؟. تعریف کٌ پیش يهٌ يست- 

. نسلها اگٌ تعریفی باشٌ باید از شها شرٍع بشٌ. شها رتبٌ برتر دبیرستان يستید- 
 این طَر نیست آقای يیگهن؟
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 :دنیل لبخندی زد ٍ گفت

 .این طَری نگید. اٍى، نٌ- 

 :دنیل ادانٌ داد. بٌ دنبال خندى يای دنیل، جک نیز خندید

 .جا اٍندیدخیلی خَشحالو کٌ با خانَادى بٌ این- 

 .نهنَن از شها- 

 تَی کدام کالس يستید؟- 

 .گرٍى ب. کالس دبیرستان؟ اٍن یکی کالس يستو- 

 پس چرا شها رٍ ندیدم؟. بٌ يو نزدیکیو! گرٍى ب- 

 .اتفاق نیفتادى کٌ يهدیگٌ رٍ ببینیو. دٍنونهی- 

ٌ طَرى؟ درس يا خَبٌ؟. درستٌ-   اٍضاع درسیتَن چ

 :جک کهی فکر کرد ٍ گفت

 .درس يا يو خَبٌ- 

 نطهئنی؟- 

 :پَزخندی زد ٍ گفت

 برای چی نطهئن نباشو؟- 

 .چَن فکر کردی، طَل کشید تا جَاب بدی- 

نخبٌ . نن زیاد درس  نهی خَنو. درس يا يو خَبٌ؛ یعنی بد نیست. نٌ، این طَر نیست- 
 .زیاد از درس خَشو نهیاد. کٌ نیستو
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 ٍقت؟چرا اٍن- 

. زیاد بٌ درس عالقٌ ندارم؛ ٍلی این بٌ این نعنی نیست کٌ اصال از درس خَشو نهیاد- 
 .درس نی خَنو؛ ٍلی در حد نتَسط

 :دنیل لبخندی زد ٍ گفت

 يست دیگٌ، 17- 16نهراتت در حد . ببخشید اگٌ فضَلی نی کنو. این خیلی خَبٌ- 
 !درستٌ؟

ٌ يای اٍ است ٌ اش را تایید کرد ٍ اضافٌ کرد کٌ نهراتش در يهین حدٍد گفت . جک فرضی
 ای؟برای انتحانات نَبت اٍل آنادى: دنیل ادانٌ داد

 .شدن خیلی زٍدىبرای آنادى. نٌ- 

 .ٍلی اصال زٍد نیست- 

 .شاید شها این طَری باشی؛ انا نن این طَر نیستو. نٌ- 

ٌ طَر نگٌ؟-   چ

 :جک اضافٌ کرد

نن از یک يفتٌ قبل از شرٍع انتحانات آنادى نیشو؛ ٍلی شها . االن خیلی زٍدى... خب- 
 این طَری نیستی، درستٌ؟

باید یٌ ناى قبل از شرٍع انتحانات آنادى . نن این طَر نیستو. کانال درست گفتی. بلٌ- 
باید کانال آنادى بشو تا بتَنو قبل از اٍن یٌ  بار کتاب يا رٍ . خَدم این رٍ نی خَام. بشو

 .شدى نطالعٌ کنوتا قسهت تعیین

 !شها خیلی حَصلٌ داری- 
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. نن بًترین نهرى رٍ نی خَام. تحصیل برای نن خیلی نًهٌ. نعلَنٌ کٌ حَصلٌ دارم- 
 .تَقع کهتر از این ندارم.  باش19ٌنعدلو باید باالی 

 .شها ٍاقعا حَصلٌ داری؛ انا نن این حَصلٌ رٍ ندارم- 

ت بٌ این خَبی  نگٌ نیشٌ کٌ حَصلٌ نداشتٌ باشی؟ اگٌ حَصلٌ نداشتی کٌ نهرى- 
 !نهی شد؟ نٌ؟

نگٌ . نسلها اگر کسی درس نخَنٌ نهرى خَبی  نهی گیرى. خب یٌ جَرایی راست نیگی- 
 ...اینکٌ با کلک ٍ نقشٌ ٍ

 !تقلب- 

نگر اینکٌ بتَنٌ با تقلب نهرى نسبتا خَبی کسب بکنٌ؛ انا خب، راستش . بلٌ بلٌ، تقلب- 
دیگٌ دلو  . خیلی کسل شدم. نهی دٍنو. ی درس خَندن ندارمیٌ چند ٍقتیٌ کٌ حَصلٌ
 .خستٌ شدم. نهی خَاد کٌ درس بخَنو

جَر حرف يا االن اصال ٍقت این. نباید کٌ خستٌ بشی! یعنی چی کٌ خستٌ شدم؟- 
دٍ سال دیگٌ يو کٌ کنکَر . انسال سال نًایی دبیرستانٌ، تهام درس يا نًاییٌ. نیست

 اگٌ از االن بخَای این طَر صحبت کنی، دیگٌ بعدا نی خَای چیکار کنی؟. داری

 .نهی دٍنو-  

اگٌ دانشگاى نری، نی خَای چیکار کنی؟ حَصلٌ . یعنی چی؟ باید بٌ فکر خَدت باشی- 
 .نذار کٌ چیزی تَ رٍ از پا دربیارى ٍ شکستت بدى. قَی باش. کن

 نیگی چیکار کنو؟- 

اگٌ نتَنی نهرات قابل قبَلی بیاری، در آیندى بًت . يهین چیزيایی کٌ دارم بًت نیگو- 
. حاال یٌ اتفاقی برات افتادى. این نصیحت نن بٌ تَئٌ. نطهئن باش. لطهٌ ٍارد نیشٌ
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تنًا چیزی کٌ نی دٍنو اینٌ کٌ باید شجاع باشی ٍ با نشکالت بجنگی، نٌ . نن  نهی دٍنو
 .اینکٌ اٍن يا تَ رٍ شکست بدن

در يهین حینی کٌ دنیل صحبت نی کرد، اٍ يو بٌ عَاقب . جک بٌ فکر فرٍ رفت
ٍاقعا يو حق . سردرگو بَد! نهی دانست کٌ چٌ کار بکند. نخَاندن نی اندیشیددرس

ی خیلی خَاندن، بلکٌ حَصلٌنٌ فقط درس. ی يیچ کاری را نداشتحَصلٌ. داشت
 «.باید یٌ کاری بکنو» :پیش خَد اندیشید. کاريا را نداشت

نگران . باید بٌ فکر خَدم باشو. باید یٌ کاری بکنو. حق داری. درست نیگی. بلٌ- 
 .نن تهام سعی ٍ تالشو رٍ نی کنو. درسو رٍ نی خَنو. نباشید

 :دنیل لبخندی زد ٍ گفت

 .انیدٍارم کٌ نَفق باشی- 

 .نهنَنو- 

 :دنیل لبخندی از رٍی نًربانی زد ٍ گفت

 .خَايش نی کنو عزیزم، کاری نکردم- 

 این کنکَر کٌ نی گین، جریانش چیٌ؟- 

 :بٌ سرعت ادانٌ داد. دنیل حق بٌ جانب بٌ اٍ خیرى شد

. ننظَرم اینٌ کٌ نن دقیقا اطالعات کانلی راجع بٌ این نَضَع ندارم. نٌ نٌ- 
 .خَاستو کٌ اطالعاتو کانل بشٌنی

 :دنیل با شک گفت

 راست نیگی؟- 
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پس از گفتن این حرف بٌ سرعت نتَجٌ شد کٌ اٍ را با لحنی خیلی صهیهانٌ نَرد 
 :برای تصحیح حرفش بٌ سرعت افزٍد. خطاب خَد قرار دادى است

 .اٍى خیلی ببخشید- 

 :جک با تعجب گفت

 برای چی؟- 

ٌ ای صحبت کردم-  تازى این کارم در حین . ببخشید نن با شها با لحن خیلی صهیهان
 .باید ببخشید. صحبت يایی کٌ کردیو چند دفعٌ تکرار شد

 .شها ير طَری کٌ دٍست دارید صحبت کنید. نٌ خَايش نی کنو این رٍ نگید- 

 .نی دٍنید؟ چَن يهسن يستیو این اتفاق بٌ صَرت ناخَدآگاى افتاد- 

ٌ ام-  . ترىتازى بٌ نظرم يو سختٌ ٍ يو این طَری راحت. يیچ نَردی ندارى. بلٌ نتَج
 .راحت باشید

ٌ اش را تصحیح کرد  :جهل

 .ببخشید، راحت باش- 

خَدش يو نشکلی . دنیل بٌ سرعت نتَجٌ شد کٌ اٍ با این نسئلٌ يیچ نشکلی ندارد
. بٌ ير حال این اتفاق بٌ صَرت ناخَدآگاى در دل ير جَانی یا يهسنی نی افتد. نداشت

 :لبخندی زد ٍ ادانٌ داد

 نگفتی، حاال راست نیگی؟- 

 :ی حق بٌ جانبی بٌ خَد گرفت ٍ گفتجک چًرى

 .پس چی فکر کردی؟ خب نن اطالعات کانلی در این زنینٌ ندارم. البتٌ کٌ راست نیگو- 
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 خیلی باید حَاست دانشگايی نیشی، خیلیببین زنانی کٌ ٍارد پیش. خیلی يو خَب- 
 –رٍ جهع ٍ جَر کنی؛ یعنی خیلی باید فعالیت يای سر کالس ٍ يهین طَر نهراتت رٍ 

 برای کسب نهرات نَرد تایید سازنان ٍزارت آنَزشی –العادى عالی باشٌ حاال  نهیگو فَق
 .آنریکا افزایش بدی

ٌ طَر؟-   نهرات نَرد تایید سازنان آنَزشی آنریکا؟ چ

کنکَری کٌ نا انتحان نی دیو با کنکَر بعضی از کشَريای دیگٌ کٌ صد درصد راى . بلٌ- 
در طی . يا تنًا انتحان کنکَرى خیلی با نال نا فرق نی کنٌٍرٍد بٌ دانشگاى يای اٍن

دانشگايی باید نهرات تاییدیٌ رٍ کسب کنی ٍ در آخر سال برای سال تحصیلی پیش
شها باید یٌ نقالٌ بٌ . درس يای عهَنی ٍ اختصاصی انتحان بدی؛ انا یٌ سری فرق دارى

ٌ ای کٌ در اٍن تحصیل نی کنی ارائٌ بدی کٌ این نقالٌ در  زبان فرانسَی در خصَص رشت
حاال درس يای عهَنی نی نَنٌ کٌ اٍن يو باید . خصَص درٍس اختصاصی شهاست

 .کنکَر بدی

 !پس فقط برای درس يای عهَنی کنکَر برگزار نیشٌ؟- 

 .البتٌ- 

. این خَبٌ کٌ برای درس يای اختصاصی کنکَر برگزار  نهیشٌ. این خیلی خَبٌ- 
 ! العادى عالیٌفَق

اجازى بدى کٌ این رٍ بٌ حرف يای قبلیو اضافٌ کنو کٌ درستٌ کٌ برای درٍس اختصاصی - 
ٌ ای کٌ باید ارائٌ بدی اگٌ سختیش بیشتر از کنکَر  کنکَری برگزار  نهیشٌ؛ انا اٍن نقال

 .نباشٌ کهتر يو نیست

 .احساس نگرانی ٍ ترس جک را فرا گرفت
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 ننظَرت چیٌ؟. لطفا بیشتر تَضیح بدى- 

درستٌ کٌ کنکَری . ببین عزیز، فکر نکن کٌ اٍن نَشتن اٍن نقالٌ بٌ این راحتی ياست- 
ٌ ای بنَیسی کٌ بٌ يیچ عنَان تکراری نباشٌ ٍ  برای این درٍس نیست؛ انا شها باید نقال

 .ی کارشناسی ارشد يو دٍبارى تکرار نیشٌالبتٌ این نَضَع تَ دٍرى. از خَدت باشٌ

از اینکٌ نتَاند از پس ٍظیفٌ دانش آنَزی اش بربیاید . نگران ٍ دلَاپس بَدجک بسیار 
پس از صحبت يای دنیل اٍ دیگر يیچ چیزی نگفت؛ بنابراین دنیل نتَجٌ . نی ترسید

ٌ . نگرانی يای اٍ شد دست يایش را . خاطر شدخاطر نگرانی طرف نقابلش آزردىجک ب
جک کٌ تا آن لحظٌ سرش پایین . يای جک قرار داد ٍ آن يا را بٌ گرنی فشردرٍی دست

 :دنیل گفت. بَد، آن را باال آٍرد ٍ بٌ چشو يای دنیل خیرى شد

 .نگران چی يستی؟ نگران نباش- 

 :لبخند زد

تا االن کٌ نتَجٌ شدی، نٌ کٌ زیاد . چیزی نیست، فقط یٌ کَچَلَ نگران شدم، يهین- 
 .درس  نهی خَنو، فقط نی ترسو

تا االن نخَندی؟ يیچ . درس نخَندن زیاد کٌ عیب نحسَب  نهیشٌ. يیچ ترسی ندارى- 
ٍقت برای  دٍنی کٌ، يیچ نی. ریزی کن ٍ شرٍع کن ٍ بخَناز االن برنانٌ. اشکالی ندارى

 !ٍقتيیچ . نَفقیت دیر نیست

ٌ يا  دنیل با ظرافت تهام ٍ با لفظ زیبای خَد، جک را بٌ آرانش دعَت کرد ٍ تهام تَصی
اٍ انیدٍار بَد . ٍ نصیحت يایی را کٌ یک پسر يهانند اٍ احتیاج دارد برای اٍ بٌ کار برد

 رساندن این اٍ برای بٌ سرانجام. کٌ تَانستٌ باشد از پس این نسئَلیت برآندى باشد
ٍظیفٌ ٍ نسئَلیت، از برادرش آلبرت يو کهک گرفت ٍ جک را بیش از پیش با ٍاقعیات 

آلبرت ٍ جک تقریبا در این نَضَع يهانند يو بَدند ٍ نی تَانستند نشَق . رٍبرٍ کرد
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 –دنیل این نَضَع را بٌ خَبی نی دانست ٍ از عهد آلبرت را . خَبی برای یکدیگر باشند
ٌ ی چندانی با آن يا نداشت  ٍ گَيایشان در خصَص رنز نَفقیت در –کٌ فاصل  در گفت 

این برای جک یک انتیاز نحسَب نی شد؛ چراکٌ ٍی با کسی . خَاندن شریک کرددرس
 .صحبت نی کرد کٌ در سنین اٍ چنین ٍصف حالی را تجربٌ کردى بَد

ٍ گَيا گذشتٌ بَد ٍ پس از رفت ٍ آند يای کَتايی کٌ خانو  پس از ندتی کٌ از گفت 
يیگهن انجام دادى بَد، حاضرشدن يهٌ دٍر نیز صرف غذا را اعالم کرد ٍ عهلیات خَد را 

. اٍ چند نَع غذا برای آن شب تدارک دیدى بَد. رٍیی ير چٌ تهام تر انجام دادبا خَش
ينگانی کٌ دٍر . دلیل این انر آن بَد کٌ از طبع غذایی نیًهانان يیچ اطالعی نداشت

دیدن این شب باشکَى بَد  کٌ تا آن لحظٌ در حال تدارک–نیز جهع شدند، خانو نک فا 
شام در سکَت ٍ آرانش صرف شد ٍ . خَاستن از خانو يیگهن اتاق را ترک کرد با اجازى–

. یک از حاضرین جز برای تشکر ٍ خَشهزگی ٍ خَبی دستپخت، صحبتی نکردنديیچ
يرچند کٌ این دستپخت در ظاير نتعلق بٌ خدنتکاران خانٌ بَد؛ انا خانو فارست بٌ 

 .باطن قضیٌ پی برد ٍ از خانو يیگهن تشکر فراٍان کرد

پس از صرف شام، يهگی بٌ سهت اتاق نشیهن رٍانٌ شدند تا کهی استراحت کنند ٍ 
ٍ گَ بپردازند قبل از آنکٌ دنیل بتَاند از . تر يای خانَادى بَداین نظر بزرگ. دٍبارى بٌ گفت 

اتاق صرف غذا بٌ بیرٍن بجًد، پدرش اٍ را از این کار بازداشت ٍ پس از آنکٌ يهگی 
 :آن جا را خالی کردند، شرٍع بٌ صحبت کرد

شدن بٌ این دادنت برای شرفیابنٌ از اٍن قَل. نی بینو کٌ خَب با جک گرم گرفتی- 
 .نًهَنی ٍ نٌ از این گرم ٍ صهیهیت خالص

 .دنیل خندى ای کرد

بٌ ير . نهی تَنو کٌ جلَش رٍ بگیرم. خب چیکار کنو؟ صهیهیت یًَ پیش اٍند دیگٌ- 
 .آن چنان يو صهیهی نشدیو کٌ. حال داشتیو صحبت نی کردیو
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با يهین چند دقیقٌ . دارم دست نیندازنت. نی دٍنی کٌ شَخی کردم. خیلی خب- 
 .یٌ کاری نی خَام بکنی. حرف زدن کٌ کار بٌ جایی پیش  نهیرى

 بلٌ بابا؟- 

 - ٌ خیلی يو از تَ . نخَندنشخاطر درسپدر جک خیلی از دست اٍن اعصابش خردى؛ ب
نن يو بًش گفتو کٌ از تَ نی خَام کٌ با جک حرف بزنی، شاید تاجیری . تعریف نی کرد

 .داشتٌ باشٌ

 .نن با جک صحبت کردم! بابا- 

 در خصَص يهین نَضَع؟- 

. نا يو در خصَص این نَرد صحبت کردیو. حرف بٌ این سهت کشیدى شد. بلٌ بابا- 
برای اینکٌ بیشتر براش قضیٌ رٍ رٍشن کنو، . خَدش يو بٌ این رفتارش اعتراف کردى

 .حتی پای آلبرت رٍ يو بٌ این قضیٌ کشَندم

ٌ طَر؟-   چ

. کاری کردم کٌ پای صحبت يای آلبرت يو بشینٌ تا از تجربیات اٍن يو بًرى ببرى- 
 .دٍنید کٌ یٌ جَرایی اٍن يا شبیٌ يهندنی

 .فکرش را بٌ زبان آٍرد. آقای يیگهن اخو يایش در يو رفت

 !چرا يهچین کاری کردی؟ چٌ لزٍنی داشت کٌ یٌ يهچین کاری بکنی؟- 

 .با تهاشای اخو پدر، دلًرى ای بر احساس دنیل نشست

 .چرا بابا؟ کار اشتبايی کردم؟ نن فکر  نهی کنو کٌ کار اشتبايی کردى باشو- 

 .آقای يیگهن با در نظر گرفتن ناراحتی پسرش نَضَع را برای اٍ شرح داد
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 .نگرانوفقط نن یٌ خردى دل. نٌ، کار اشتبايی نکردی پسرم- 

ٌ طَر بابا؟ دل-  نگران چی يستین؟چ

بٌ يیچ . نهی خَام کٌ کاريای آلبرت برای کسی شرح دادى بشٌ، نی فًهی؟  نهی خَام - 
ریا ٍ پاک ٍقتی کٌ این خانَادى تَ رٍ این طَر تحصیل کردى ٍ بايَش ٍ بی! ٍجٌ، اصال

 .ی آلبرت برای اٍن يا رٍشن ٍ ٍاضح جلَى کنٌدر نظر گرفتن، نن  نهی خَام گذشتٌ

ٌ ی بدی ندارىپدر چی دارین نی گین؟ چٌ گذشتٌ-   .ای؟ آلبرت کٌ گذشت

 .يهین کٌ تَی یٌ يهچین دانشگايی درس نی خَنٌ، کار رٍ خراب نی کنٌ. چرا دارى- 

دنیل قصد اعتراض داشت؛ انا پدرش بٌ اٍ چنین فرصتی عطا نکرد ٍ با جدیت تهام 
 .خَاستار سکَت اٍ شد

ٍقتی کٌ این قدر نا ادعای خانَادگیهَن باالست، نباید اجازى بدیو یٌ يهچین چیزی - 
اگٌ االن بین اٍن دٍ چنین چیزی اتفاق بیفتٌ ٍ حرف از . خالف ادعای نا رٍ جابت کنٌ

ٌ يا ٍسط کشیدى بشٌ، خالف این ادعا جابت نیشٌ  .گذشت

ٌ طَر . تَنچی دارین نی گین؟ آلبرت پسر شهاست نٌ خدنتکار خَنٌ! پدر-  شها چ
نی تَنی يهچین حرفی بزنی؟ اصال جدا از این حرف يا، آلبرت گذشتٌ بدی ندارى کٌ شها 

 !این طَری نی کنین

 :تَناس بٌ چشو يایش خیرى شد ٍ با جدیت تهام گفت

ی ننٌ کٌ از این ٍظیفٌ. آلبرت پسر ننٌ، از ٍجَد ننٌ. حق با تَئٌ. درست نیگی. آرى- 
تَ االن جَری با نن حرف نی زنی کٌ انگار نن . پسرم تحت ير شرایطی نحافظت کنو

 !شَير نادرشو، نٌ پدرش
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ی صحبت برای زدٍدن سَءتفايو اقدام کرد؛ انا تَناس بٌ اٍ اجازى. دنیل دستپاچٌ شد
 .نداد

تَ ينَز تَ سنی قرار نگرفتی کٌ بتَنی نن رٍ درک . نهی خَام چیزی بشنَم!  ساکت- 
بٌ اٍن چیزی کٌ نیگو . تَ يو صحبت اضافی نکن. نهی خَام بايات بحخ کنو. کنی

حاال يو دعا کن کٌ . نتَجٌ باش. بفًو کٌ چی کار نی کنی ٍ چی کار  نهی کنی. گَش کن
 .گنِد کاری کٌ سًًَا کردی باال نیاد؛ چَن اٍن نَقع این آبرٍی ننٌ کٌ رفتٌ

 ...ٍلی پدر- 

ٍ  نهی خَام کٌ بايات بحخ کنو-   .يا ننتظرننًهَن. االن  نهی تَنو 

دنیل پدرش را . با يهان نگاى جدی، بٌ قصد پیَستن بٌ نیًهان يا رٍیش را برگرداند
صدا زد؛ ٍلی تَناس زحهت ایستادن را يو بٌ خَد نداد، چٌ برسد بٌ اینکٌ بخَايد بٌ 

العهلی را چندین ٍ چندبار پدرش را صدا کرد؛ انا آن عکس. حرف پسرش گَش بسپارد
ناانیدانٌ آخرین قدم يای پدرش را نگاى کرد ٍ پس از آن، . کٌ خَاستار دیدنش بَد ندید

 .تنًا بٌ برخَرد کفش يای پدرش بٌ رٍی سرانیک عهارت گَش نی داد

درست بَد کٌ تَناس . ناراحت بَد؛ ناراحت از اینکٌ پدرش را دچار سَءتفايو کردى بَد
با لحن بدی با اٍ صحبت کردى بَد؛ انا این چیزيا برایش ايهیت نداشت، فقط ٍ فقط 

از یک طرف ناراحتی پدرش ٍ از . سَءتفايو ٍ ناراحتی پدرش برای اٍ در الَیت بَد
درست کٌ پدرش را درک کرد ٍ خَد را . نشینی آلبرت ٍ جک نگرانش کردى بَدطرفی يو

البتٌ این فکر غلط اٍ بَد کٌ فکر نی کرد . جای اٍ گذاشت، نتَجٌ نگرانی تَناس شد
اٍ تَناس نبَد، بلکٌ دنیل بَد؛ فقط ٍ فقط . حقیقتا غلط بَد. تَناس را درک کردى

تا زنانی کٌ پدر نشدى بَد ٍ يهان شرایط تَناس را حس ٍ درک نکردى بَد،  . دنیل
این . نهی تَانست کانال پدرش را درک کند؛ انا نی تَانست نتَجٌ نگرانی يای اٍ شَد

ٌ ی ادراک را در بر نی گرفت30-20حس ٍ ادراک فقط ٍ فقط   . درصد از يه



 

www.lovelyboy.blog.ir 

فیرٍز آرنان 100 | نرگ پاییزرنان    

. باید جلَی افراط ٍ تفریط يو نشینی ٍ صحبت يای آلبرت ٍ جک را نی گرفت
ٌ ای  نی خَاست کٌ فکری کند؛ انا ترجیح داد کٌ اٍل اٍضاع را بسنجد ٍ پس از آن نقش

ی کو ٍ پس از اینکٌ اٍضاع را سنجید، نتَجٌ يهٌ. بکشد ٍ نانع آن دٍ بشَد
گًگايی يو کٌ چشهش بٌ اٍ . پدرش اصال بٌ اٍ نگاى  نهی کرد. کاستی يای اٍضاع شد

تنًا چیزی کٌ . غرى چیز دیگری نصیبش  نهی شدنی خَرد، جز نگاى يای عصبانی ٍ چشو
. نصیبش نی شد، نگاى يایی بَد کٌ با دستَر خَاستار جهع ٍ جَر کردن اٍضاع بَد

برای اینکٌ بتَاند نتَجٌ .  کردن اٍضاع جهع کردحَاس ٍ تهرکزش را جًت درست
ترین نکان نبل را برای نشستن انتخاب کردى صحبت يای جک ٍ آلبرت شَد، نزدیک

آن دٍ راجع بٌ نسائلی . تهام حَاسش را نعطَف بٌ صحبت يای آن دٍ کردى بَد. بَد
البتٌ دقیقا . صحبت نی کردند کٌ زیاد نعطَف بٌ زندگی کاری آلبرت نشدى بَد

آب . صحبت يای آنان دنبالٌ يهان صحبت يایی بَد کٌ دنیل آن را تشکیل دادى بَد
کردن فقط ننتظر یک فرصت برای قطع. ديانش را قَرت داد ٍ اضطراب گرفتٌ بَد

ٌ يایی را کٌ نی تَانست اجرا کند ٍارسی نی کرد؛ . نکالهات آن يا بَد در ذينش نقش
ٌ ای خبر بَد ٍ نٌ از فرصتی تنًا . بلکٌ بتَاند یکی از آن يا را عهلی کند البتٌ نٌ از نقش

بٌ نظرش آند کٌ بین نکالهات آن يا بیاید . چیزی کٌ نشخص بَد، صبرنداشتن اٍ بَد
قدر احهق نبَد کٌ یک بارى ٍسط حرف يای آنان بیاید ٍ ٍ صحبتشان را قطع کند؛ انا آن

از یک طرف نگاى يای تَناس ٍ از طرف دیگر نداشتن . صحبتشان را قطع کند
ای، فشار زیادی بر اٍ کردن نَقعیت نناسب ٍ یا بٌ تعبیر دیگری نداشتن نقشٌفرايو

کو حرف يای آنان بٌ اٍج نی رسید ٍ تالش فکری دنیل يو بیشتر کو. ٍارد کردى بَد
یکی از خدنتکاران بٌ يهراى یک سینی کٌ فنجان يای قًَى بٌ رٍی آن قرار . نی شد

ٌ ای در ذينش بٌ ٍجَد آند ٍ بٌ دنبال آن خیالش . داشت ٍارد سالن شد سریعا نقش
 .کهی راحت شد

 .ناریا با لبخند کَتايی خدنتکار را خطاب قرار داد
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 تَ این جا چیکار نی کنی؟- 

 .خانو نک فا يهٌ رٍ از عهارت بیرٍن فرستاد بٌ غیر از نن، گفتن شاید احتیاج بشٌ- 

ٌ ی . بٌ دنبالٌ حرفش با چشهانش بٌ سینی قًَى اشارى کرد با دیدن نگاى يای ناریا ٍ جهل
از .  نتَجٌ شد ٍ دنبالٌ کارش را گرفت– کٌ از ديان ناریا خارج شدى بَد–« این خَبٌ»

دزیرى شرٍع کرد ٍ آخرین نفراتی کٌ بٌ آن يا نی رسید، کسانی جز آلبرت ٍ جک نبَد ٍ 
بٌ دنیل رسید ٍ سینی قًَى را . برای این کار درست باید از نقابل دنیل رد نی شد

ٌ اش بیشتر شَد، قًَى را رد کرد ٍ پس از آن . نقابلش گرفت برای آنکٌ کیفیت نقش
. ای بٌ اندازى یک نفر از يو نشستٌ بَدند رسیدنَبت بٌ آلبرت ٍ جک کٌ با فاصلٌ

خدنتکار جًتش را بٌ سهت چپ کج کرد؛ دنیل پايایش را بین پايای اٍ فرٍ برد ٍ 
تهام . سینی حاٍی قًَى بٌ رٍی آلبرت پرت شد ٍ خدنتکار يو پخش زنین شد

 :بلند شد ٍ صدای بلندش بٌ يَا برخاست. لباس يای آلبرت کحیف شدى بَد

ٍ  نهی بینی؟-   حَاست کجاست؟ نگٌ جلَی چشهات ر

 با تهام تَان بٌ يهراى دردی کٌ يهراى – کٌ دست يا ٍ زانَانش درد نی کرد –خدنتکار 
 بٌ سرعت بٌ سهت آلبرت – کٌ از جای خَد برخاستٌ بَد –ناریا . خَد نی کشید بلند شد

اٍ را با چشهانش ٍ بدٍن اینکٌ بٌ اٍ دست بزند، بررسی کرد ٍ حالش را . حرکت کرد
 .پرسید

 !آقای يیگهن نن خیلی نتاسفو- 

 :بٌ جای اینکٌ آلبرت پاسخ اٍ را بديد، ناریا پاسخش را داد

ٍ  نهی بینی؟ دست ٍ پا چلفتی-   !یعنی چی کٌ خیلی نتاسفی؟ نگٌ تَ جلَی پايات ر
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در . خدنتکار کٌ ترسیدى بَد، با حرف يای انیدٍارکنندى ٍ نحبت، اظًار پشیهانی کرد
حین اینکٌ با لکنت صحبت نی کرد، بٌ سهت دنیل چرخید تا نقصر اصلی را بٌ يهٌ 

. نشان ديد؛ انا زیر پایش در رفت ٍ بٌ سهت پایین پرت شد؛ انا خَدش را کنترل کرد
خدنتکار بٌ کفشش نگاى کرد ٍ نتَجٌ . ی ناریا در يو رفت ٍ چشو يایش را بستچًرى

ٌ اش در حال کندى  :دنیل گفت. شدن استشد کٌ پاشن

 !نعلَنٌ کٌ چرا پخش زنین شدى! ببینید! آلبرت! نانان- 

 .بٌ سهت خدنتکار نگاى کرد

چرا حَاست رٍ . ی کفشت ترک خَردى بَدى ٍ داشتٌ کندى نی شدىحتها از قبل پاشنٌ- 
 جهع  نهی کنی؟

 .کردن ندادی صحبتخدنتکار دست بٌ اعتراض برداشت؛ انا دنیل بٌ اٍ اجازى

 .بلند شَ برٍ. لزٍنی ندارى تَضیح بدی- 

از . با نگاى يای چشو يایش بٌ اٍ فًهاند کٌ سکَت کند ٍ يرچٌ سریع تر آن جا را ترک کند
رٍی ناچار سکَت کرد ٍ بٌ سهت راست برگشت؛ انا دٍبارى بٌ سهت پایین کشیدى شد 

 ٍ دٍبارى خَدش را کنترل کرد

ناریا با صدایی کٌ عصبانیت در آن نَج نی زد، از اٍ خَاست تا کفش يایش را دربیاٍرد 
قبل از آنکٌ خدنتکار از سالن خارج شَد، آلبرت با . ٍ يرچٌ زٍد تر آن جا را ترک کند

ناریا رٍ بٌ سَی نیًهانان کرد ٍ يهراى با یک . عصبانیت راِى رفتن را پیش گرفت
 .عذرخَايی کَتاى از سالن خارج شد ٍ راى اتاق آلبرت را در پیش گرفت

البتٌ . افتادن این قضیٌ بٌ پسرش، دنیل برنی گرددتَناس شک کردى بَد کٌ اتفاق
از یک طرف بٌ دنیل فًهاندى بَد کٌ نانع صحبت يای آلبرت ٍ جک بشَد . نطهئن نبَد
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ٍ از طرفی این اتفاق نی تَانست ٍاقعا یک تصادف باشد؛ چراکٌ کفش يای خدنتکار 
بٌ دنیل نگاى کرد تا حداقل با تَجٌ بٌ حرکات بدن ٍ نگاى يای . ترک برداشتٌ بَد

دنیل کٌ نگاى يای پدرش را رٍی خَد دید، از این . چشهانش نتَجٌ اصل قضیٌ بشَد
ٌ چیز بشَد؛ بنابراین در یک نگاى گذرا با جدیت بٌ پدرش  ترسید کٌ نکند اٍ نتَجٌ يه

 .نگاى کرد ٍ سرش را بٌ سهت جک برگرداند

 نظرت چیٌ کٌ بریو بیرٍن قدم بزنیو؟! جک- 

 :نات ٍ نبًَت گفت

 !بیرٍن؟- 

 :دنیل، لبخندی زد ٍ گفت

 .ننظَرم بیرٍن از عهارتٌ، جلَی در ٍرٍدی عهارت- 

 :اٍ يو لبخندی زد ٍ گفت

 .نخالفتی ندارم- 

نگران فرزندش شد ٍ . ينری نتَجٌ سردی يَا شدى بَد ٍ بٌ نظرش يَا سرد بَد
 .دٍست نداشت کٌ جک در این سردی يَا بٌ بیرٍن برٍد

 بٌ نظرتَن يَا سرد نیست؟- 

 :دنیل پاسخ داد

 .يَا خَبٌ! نٌ- 

 .انا بٌ نظر نن يَا سردى- 
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تَی فصل پاییز . يَا سرد نیست؛ انا گرم يو نیست. نگران نباشید! اٍى آقای فارست- 
نن کٌ خیلی دٍست دارم . يَا خنکٌ. يستیو ٍ حتها يَا سردى؛ انا نٌ بٌ اندازى زنستَن

 .کٌ تَی این يَا با جک عزیز قدم بزنو

 .جک يو بٌ دنبال آن، لبخندی بٌ لب آٍرد. بٌ سهت جک نگاى کرد ٍ بٌ رٍیش لبخند زد

 .البتٌ- 

 :ينری گفت

 .ياتَن بپَشیدپس ٍقتی کٌ بیرٍن نی رید یٌ چیزی رٍی لباس- 

 :از بین آن دٍ، دنیل گفت

 نحال چی؟- 

 ...لباس گرم، ژاکت! دٍنونهی- 

 :بٌ نیاِن حرفش آند

 !پالتَ- 

پس از گذشت چند جانیٌ، جک ادانٌ حرفش را گرفت ٍ . ينری يهچنان بٌ اٍ خیرى ناند
البتٌ اٍ از طرف خَدش حرف زدى بَد . رفتن یک پالتَ نی پَشندتایید کرد کٌ برای بیرٍن

جک يو اعالم کرد کٌ يهراى خَدش پالتَ آٍردى است ٍ . ٍ اطالعی از نظر جک نداشت
 .ينری يو دیگر نخالفتی نکرد. رفتن از آن استفادى نی کندبرای بیرٍن

جک از اینکٌ پدرش نگرانش شدى بَد خَشحال بَد؛ ٍلی از اینکٌ نادرش حتی بٌ خَد 
دلش از نادرش گرفتٌ . تکانی نداد ٍ يیچ چیزی در این بارى نگفتٌ بَد خیلی ناراحت بَد

دٍست داشت کٌ نادرش يو برای اٍ ناراحت بشَد ٍ چیزی بگَید تا دلش آرام . بَد
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برایش ايهیت نداشت کٌ اٍ حتها حرفی برای . گیرد؛ انا دزیرى يیچ چیز نگفت
نگرانی اش بزند، نی تَانست از حرکات چشهانش يو نتَجٌ نگرانی يای نادرش يو 

بشَد؛ انا نٌ تنًا یک ذرى نگرانی در چشو يای نادرش برای خَد ندید، بلکٌ با چشو يای 
خَدش دید کٌ دزیرى بٌ يیچ عنَان بٌ این قضیٌ ايهیت  نهی ديد ٍ این قضیٌ برای اٍ 

 .ی عادی استیک نسئلٌ

دنیل دستش را بٌ آرانی پشت جک گذاشت ٍ اٍ را يهراى خَد رٍانٌ بیرٍن از سالن 
یک طرف . ی يیگهن رسیدندبٌ ٍسط یکی از سالن يای عهارت خانَادى. نشیهن کرد

ٌ يای باالتر ننتًی نی شد ٍ یک  ٌ يای قطَر ٍ بلندی بَد کٌ بٌ طبقٌ دٍم ٍ طبق سالن پل
جک بٌ سهت در ٍرٍدی قدم . طرف سالن يو در ٍرٍدی عهارت بٌ چشو نی خَرد

 .برداشت کٌ دنیل بازٍانش را گرفت ٍ نانع از رفتن اٍ شد

 .ننتظرم باش. نن باید برم طبقٌ باال! صبر کن- 

 نی خَای بری پالتَ بیاری؟- 

جک يو سرش را تکان داد ٍ تا چند جانیٌ رفتن دنیل را نشايدى کرد . سرش را تکان داد
ٌ يا رفت ٍ سَار آسانسَر شد بٌ رٍی يو لبخند زدند تا اینکٌ در . کٌ بٌ کنار دیَار کنار پل

بٌ یاد آٍرد کٌ نَقع آندن بٌ داخل عهارت . بٌ سهت در ٍرٍدی رفت. آسانسَر بستٌ شد
کنار در ٍرٍدی ٍ یا نزدیک بٌ آن يیچ رختکنی . یکی از خدنتکاران پالتَیش را گرفتٌ بَد

نبَد؛ بنابراین حدس زد کٌ نهکن است لباس يای نیًهانان را درٍن اتاق رختکن 
. درٍن سالن کٌ درازای طَالنی ای داشت گیر کردى بَد. بگذارند، پس بٌ دنبال آن گشت

از يهان در ٍرٍدی شرٍع بٌ گشتن کرد تا بتَاند اتاق ! دقیقا  نهی دانست کٌ کجا برٍد
يهچنان بٌ . رختکن را پیدا کند؛ انا يرچٌ کٌ بٌ جلَتر نی رفت ناانید نی شد
در سالنی کٌ قرار داشت . جستجَیش ادانٌ داد تا اینکٌ چشهش بٌ ٍرٍدی دیگری افتاد
اطراف سالن جدید بٌ . يیچ اتاقی نبَد؛ پس بٌ اجبار ٍارد ٍرٍدی ای کٌ دیدى بَد شد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

فیرٍز آرنان 106 | نرگ پاییزرنان    

اٍ کٌ ناانید شدى بَد، نفسش را با حرص بیرٍن فرستاد؛ . دريای فراٍان نزین شدى بَد
ٌ  نهی تَانست دِر تک تک اتاق يا را باز کند؛ برای این کار بٌ گستاخی زیادی نیاز بَد  چراک

بٌ . ادبی چیز دیگری نبَدکٌ اٍ این گستاخی را نداشت ٍ از دیدگاى اٍ این کارش جز بی
سهت عقب برگشت ٍ بٌ سهت بیرٍن از آن نحَطٌ قدم برداشت کٌ با صدای بازشدن 

با دیدن یک خدنتکار خَشحال شد ٍ بٌ آرانی . یکی از دريا ایستاد ٍ بٌ عقب برگشت
آن خدنتکار کٌ با بازکردن در ٍ با رٍبرٍشدن ناگًانی جک . بٌ سهتش قدم برداشت

 .تعجب کردى بَد، با شک بٌ اٍ نگاى کرد؛ البتٌ تعجبش زیاد در صَرتش نشخص نبَد

 خانو؟- 

 :خدنتکار لبخند کَتايی زد ٍ گفت

 !شها؟! آى آقای فارست- 

جا؛ چَن نٌ نتَنستو پیدا کنو برای يهین کشیدى شدم این. نن دنبال پالتَم نی گردم- 
 ...پس. رختکنی دم در ٍرٍدی دیدم ٍ نٌ اتاقی

 .فقط چند لحظٌ ننتظر باشید. پالتَی شها حتها باید تَی اتاق رختکن باشٌ. بلٌ بلٌ- 

خدنتکار ٍارد یکی از آن اتاق يا شد ٍ پس از چند . جک سرش را بٌ آرانی تکان داد
 .لحظٌ با یک پالتَ نزد جک برگشت

 يهینٌ دیگٌ، آرى؟- 

جک حین اینکٌ پالتَ را از دستش نی گرفت، حرفش را تایید کرد؛ تشکر کَتايی کرد ٍ 
يهزنان کٌ قدم يایش را برنی داشت، پالتَیش را يو . بٌ سهت خرٍجی حرکت کرد

ٌ يا بٌ سرعت پایین نی آند . پَشید از در ٍرٍدی کٌ کانال خارج شد، دنیل را کٌ از پل
دنیل . اینکٌ جک يو از آن در ٍرٍدی خارج شدى بَد از نگاى دنیل دٍر نهاندى بَد. دید
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با لبخند بٌ سهتش آند ٍ با یکدیگر از در ٍرٍدی اصلی . يو پالتَیش را پَشیدى بَد
 .خارج شدند

*** 

از ٍقتی کٌ قًَى بٌ رٍیش . ی غلیظ نخلَط شدى بَدتهام لباس يایش کهابیش با قًَى
خالی شدى بَد، تعادل رٍانی اش را از دست دادى ٍ بسیار عصبانی بَد ٍ فقط ٍ فقط بٌ 

دلیل این انر برای انسان خیلی نضحک ٍ . آن خدنتکار دست ٍ پا چلفتی فحش نی داد
 ٌ خاطر یک کحیفی سًَی آن قدر از دست طرف نقابلش بسیار نسخرى است کٌ فقط ب

سٌ فنجان . گَنٌ نبَدبیزار شَد کٌ چپ ٍ راست بٌ اٍ فحش بديد؛ انا برای آلبرت این
ی غلیظ کانل بٌ رٍیش خالی شدى بَد ٍ تهام لباس يایش را رنگی کردى بَد ٍ بٌ قًَى

شدن نحتَیات قًَى بٌ رٍیش، از یک طرف با خالی. يیچ عنَان يو قابل بازیافت نبَد
شدن بٌ تیپی دیگر احساس حقارت در نقابل تهام کسانی کٌ در آن حادجٌ با تبدیل

حضَر داشتند پیدا کردى بَد ٍ از طرفی احساس داغی ای کٌ بٌ رٍی بدنش ایجاد شدى 
بَد ٍ بٌ دنبال آن کحیفی ای کٌ بٌ رٍی بدنش درست شدى بَد، اٍ را بٌ حالت انزجار 

 شدن لباس يایش بیش از پیش بر درآٍردى بَد ٍ از طرف دیگر يو کٌ با کحیف
 .عصبانیتش چنگ نی زد

در ٍسط اتاقش ایستادى بَد ٍ نفس يای نحکو ٍ پی درپی کٌ از رٍی عصبانیت بَد 
گًگايی حرکت نی کرد ٍ نی ایستاد ٍ ندام بٌ عانل این بدبختی فحش . نی کشید

زنان زیادی از آندنش . عصبانیت بٌ اٍ اجازى فکرکردن بٌ يیچ کاری را  نهی داد. نی داد
 .بٌ اتاق نگذشتٌ بَد کٌ در اتاق بٌ سرعت باز شد ٍ ناریا بٌ داخل اتاق آند

 حالت خَبٌ؟! آلبرت- 

 .اصال خَب نیستو! نٌ نانان- 
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 چرا این قدر صَرتت قرنز شدى؟ چرا این قدر عصبانی يستی؟- 

 - ٌ این دیگٌ چٌ سؤاالییٌ کٌ نی پرسید؟ لزٍنی ندارى کٌ بگو چرا . خاطر خدانانان ب
 !خَدت کٌ دیدی چی شد. عصبانیو

نی دٍنو کٌ خیلی عصبانی ! عزیزم. کردن يیچ فایدى ای ندارىاین طَری خَدخَری- 
ننو اگٌ جای تَ بَدم ٍ این يهٌ کحیفی رٍی خَدم ٍ بدنو ٍ لباس . درک نی کنو. يستی

خَدم بٌ ! تَ نگران نباش. يام نی دیدم، شاید دى برابر تَ بیشتر عصبانی نی شدم
 .خَدت رٍ تهیز کن. بلند شَ برٍ تَ حهَم. بلند شَ. حساب اٍن دختِر نی رسو

در حین اینکٌ . بٌ سهت اتاق رختکن رفت ٍ برای آلبرت لباس يای جدیدی آنادى کرد
حرکت بٌ رٍی تخت نشستٌ ٍ بٌ کاريایش را نی کرد، نتَجٌ شد کٌ آلبرت ينَز يو بی

 .رٍبرٍ خیرى شدى است

 !تَ کٌ ينَز نشستی؟ بلند شَ- 

پس از اعتراض . با حرف يایی کٌ نادرش زدى بَد کهی از عصبانیتش فرٍکش کردى بَد
 .ناریا نفسش را عهیق بیرٍن فرستاد ٍ بٌ سهت اتاق حهام حرکت کرد

 .سریع آنادى شَ، بیا پایین- 

دستش بٌ رٍی دستگیرى نتَقف شد ٍ بدٍن اینکٌ حرکت کند، بٌ عقب برگشت ٍ بٌ 
 .چشو يایش ناریا خیرى شد

 .حَصلٌ ندارم. نن دیگٌ نهیام. نٌ نانان- 

آلبرت يو با . ناریا کانال پسرش را درک نی کرد؛ بنابراین با اٍ يیچ نخالفتی نکرد
ٌ اش را در پیش گرفت ناریا يو پس از اینکٌ . نشنیدن اعتراض ٍ نخالفت ناریا راى رفت
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لباس يای آلبرت را آنادى کرد، برای بٌ حساب رسیدن آن دختر کٌ عانل عصبانیت 
 .پسرش شدى بَد بٌ قصد رفتن بٌ آشپزخانٌ اتاق را ترک کرد

بعد از اینکٌ آلبرت خَدش را در نیان آب يای سرد یافت ٍ بٌ نراتب پس از آن، ير 
ٌ قدر کٌ زنان نی گذشت، عصبانیتش کهتر ٍ کهتر نی شد ٍ زنانی يو کٌ از اتاق حهام  چ

ٌ چیز  ٌ يایی کَچک از خشو چیز دیگری از عصبانیتش نسبت بٌ يه خارج شد، جز رگ
 .باقی نهاندى بَد

ايهیتی نداد؛ چَن کٌ در حال . شدن بَد کٌ گَشی اش زنگ خَرددر حال آنادى 
شدن بَد؛ انا پس از اینکٌ دٍبارى گَشی اش بٌ صدا درآند، بٌ ناچار بٌ سهت آنادى

رٍی صفحٌ . تخت قدم برداشت ٍ گَشی اش را از رٍی نیز کشَیی کنار آن برداشت
 .با یک حرکت کَتاى تهاس را برقرار کرد. نَبایلش نام نایکل بٌ چشو نی خَرد

 !سالم نایکل- 

 !آلبرت- 

صدايا آن قدر بلند نبَد کٌ آلبرت صدای . آن طرف خط، صدايای بلند ٍ شلَغ نی آند
نایکل را نشنَد؛ انا آن صدايا ذين اٍ را بٌ جستجَی نکانی کٌ نایکل در آن قرار 

 .داشت ٍا داشت

 کجایی نایکل؟ چرا این قدر سر ٍ صداست؟- 

 .نن االن تَی کلَبو! آلبرت- 

 !کلَب؟- 

ٌ کو خَش بگذرٍنیو. آرى-  ٌ يا اٍندیو این جا ی دعَتت نی کنو کٌ بلند . با چند تا از بچ
 نیای؟. شی بیای این جا
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ی رفتن پس از آن اتفاق حَصلٌ. از اینکٌ بٌ این نًهانی شبانٌ برٍد چندان نطهئن نبَد
رفتن رد تا چندین دقیقٌ قبل درخَاست نادرش را برای بیرٍن. کجا را نداشتبٌ يیچ

ٍاقعا  . کردى بَد ٍ حاال اگر بٌ بیرٍن نی رفت یک جَر تضاد در عهل پیش نی آند
 .نهی دانست کٌ چٌ تصهیهی بگیرد

 .دٍنونهی- 

 .خَش نی گذرى. زٍد باش، بیا پسر! آى- 

نایکل بیشتر ٍ بیشتر اصرار نی کرد؛ چَن دٍست . آلبرت کهی بیشتر بٌ رفتن فکر کرد
تهایل نبَد آلبرت يو بی. گذرانی بٌ جهعشان بپیَنددداشت کٌ آلبرت يو در این خَش

ٍ با صدايایی کٌ از پشت نَبایل ٍ فکرکردن بٌ آن نی شنید ٍ نی اندیشید بیش از 
 .نفسش را عهیق بیرٍن فرستاد ٍ با رضایت خَد را اعالم کرد. پیش ترغیب نی شد

 .زٍد بیا. پس ننتظرتو- 

 .البتٌ خندى اش کَتاى ٍ يهراى با طعنٌ بَد. از رٍی تعجب خندى اش گرفت

ٌ  نهی دٍنو شهايا تَ کدٍم کلَب يستین-   !حالت خَبٌ؟ نن ک

 .خَدش يو خندى اش گرفت

 .زٍد بیا.  يستیوOPEN CLUB NIGHTتَی . نتاسفو! آى- 

 .خندى اش يو گرفتٌ بَد. تهام چًرى اش کهی از تعجب باز شد

 شَخیت گرفتٌ؟ نی خَای نن رٍ دیٍَنٌ کنی نٌ؟! آى نایکل- 

 .نایکل يو خندید

 .سخت نگیر. فقط نی خَایو خَش بگذرٍنیو. زٍد باش پسر، اذیت نکن- 
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 .نطهئنو کٌ تَ نی خَای نن رٍ دیٍَنٌ کنی- 

نگٌ نا چند ٍقت یٌ بار نیایو یٌ يهچین جايایی؟ نی خَایو . تَ این طَری فکر کن- 
ٌ  نهی کنیو ٌ ای ک  .خَش بگذرٍنیو، کار دیگ

 :با کنایٌ گفت

ٌ ای  نهی کنیو. اٍى آرى-  تنًا کاری کٌ نی کنیو ٍارد اٍن سکَ نی شیو ٍ . نا کٌ کار دیگ
 ...نی رقصیو؛ بعدشو کٌ

با این تَصیفاتی کٌ تَ نی کنی نن . اٍنی کٌ نی خَاد دیٍَنٌ بشٌ تَیی نٌ نن. آلبرت- 
 .بیشتر تَ این شَق غرق نیشو

 «OPEN CLUB NIGHT » با نقش. تهام فکر آلبرت را بٌ خَد نشغَل کردى بَدبستن 
. سکَی دایرى ای شکل بیش از پیش شَق ٍ شعفش نسبت بٌ آن بیشتر ٍ بیشتر نی شد

 .کانال از رفتن نطهئن بَد

 .ننتظرم باش. باشٌ باشٌ- 

بٌ کل تهام اتفاقات بد آن شب را . از اینکٌ نی خَاست بٌ آن جا برٍد خیلی خَشحال بَد
شکل فرانَش کردى بَد ٍ بٌ تنًا چیزی کٌ فکر نی کرد، آن کلَب بَد ٍ سکَی دایرى ای

. اتصال گَشی اش را قطع کرد. آن شب فقط نی خَاست کٌ خَش بگذراند. بَد
دندان يای پایینی اش را با حرصی کٌ از شَق فراٍان نشأت نی گرفت بٌ رٍی لب يای 

بٌ ٍسیلٌ تلفنی کٌ بٌ رٍی نیز کَچک کشَیی کنار تخت خَاب قرار . پایینی اش کشید
 .داشت با خط تهاس آشپزخانٌ کٌ بٌ خدنتکاران ٍصل نی شد، ارتباط برقرار کرد

. بعد از اینکٌ رفتو بیرٍن، بیا باال ٍ لباس يای کحیفو رٍ ببر. نن دارم نیرم بیرٍن. آلبرتو- 
 .لباس يا رٍ تَی اتاق حهام گذاشتو. باید شستٌ بشٌ
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 .بلٌ آقا- 

بعد از اینکٌ صدای بَق نداٍم در گَشی دختر پیچید، گَشی را بٌ رٍی جایگاى خَدش 
 .گذاشت

 کی بَد؟- 

 .باید برم باال لباس يای کحیفش رٍ بردارم. آلبرت بَد- 

دختر بٌ سهت پیشخَان آشپزخانٌ رٍانٌ شد ٍ در جًت نخالف دختر دیگر ٍ در نقابل 
 .اٍ کٌ بٌ رٍی صندلی نشستٌ بَد، ایستاد

 چیزی راجع بٌ نن نگفت؟- 

 .چرا این قدر بٌ این نَضَع فکر نی کنی؟ کافیٌ دیگٌ. چیزی نگفت! نٌ- 

 .اگٌ فکر نکنو ٍ بررسی نکنو پس چیکار باید بکنو؟ نن  نهی خَام کٌ اخراج بشو- 

ٌ نطهئن باش کٌ خانو يیگهن يیچ ! نگران نباش-  خاطر چنین نسئلٌ کَچیکی تَ ٍقت ب
 !ٍقتيیچ . رٍ اخراج  نهی کنٌ

ی کَچیکیٌ؛ چَن کٌ نن ی کَچیکی باشٌ، از نظر نن يو نسئلٌشاید بٌ نظر تَ نسئلٌ- 
 .از عهد اٍن سینی حاٍی قًَى رٍ رٍی آلبرت خالی نکردم، کانال سًَی بَد

طَری بٌ پیشخَان نگاى نی کرد کٌ انگار . چشو يایش را بٌ سهت پیشخَان نگٌ داشت
در فکر فرٍ رفتٌ است ٍ بٌ يیچ عنَان حَاسش بٌ اطرافش نیست ٍ فقط بٌ یک نسئلٌ 

ٍ گَيای بین خَدش ٍ دنیل يهانند یک فیلو در ذينش نقش بست. فکر نی کند  :گفت 

 :شهردى گفتدنیل بٌ آرانی ٍ شهردى» 

 !يیچ کس يیچ کس. يیچ کس نباید از این نَضَع باخبر بشٌ- 
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 ...انا آقای يیگهن- 

باید کانال سکَت کنی ٍ . يیچ اسهی نباید از نن بردى بشٌ. نهی خَام چیزی بشنَم-  
 .کال باید اتفاق انشب رٍ فرانَش کنی. نَضَع انشب رٍ بٌ دست فرانَشی بسپاری

 ٍلی اگٌ کسی ازم پرسید نن چی بگو؟- 

 .این دیگٌ نشکل نن نیست، نشکل تَئٌ- 

 ٌ دنیل نتاجر شد ٍ قلبش نسبت بٌ اٍ نرم تر . خاطر ناراحتی دريو رفتٌ بَدچًرى اش ب
 .شد

الزم نیست بیشتر از . يیچ نشکلی يو با تَ ندارم. ببین، نن  نهی خَام بٌ تَ بدی کنو- 
فقط يهین کافیٌ کٌ بدٍنی این اتفاق ٍ این راز باید يهیشٌ بین . این يو بدٍنی
ی نًهی نیست کٌ بخَام آن چنان يو نسئلٌ. اصال چیز نًهی نیست. خَدنَن بهَنٌ

يیچ کس نباید از . فرانَشش کن؛ ٍلی نَضعت رٍ تغییر بدى. این قدر با تَ بحخ کنو
 فًهیدی؟. اصل قضیٌ باخبر بشٌ

 .يیچ پاسخی از جانب دختر نشنید

 فًهیدی؟. حرفو کانال ٍاضح بَد- 

 نن چی باید بگو؟! بلٌ؛ ٍلی آقای يیگهن- 

 «.خَدت فکر کن کٌ چی باید بگی. یٌ داستانی سر يو کن. دٍنونهی - 

 :افکار دختر کٌ بٌ پایان رسید، زیر لب گفت

 .کانال سًَی بَد- 

 .نعلَنٌ کٌ کانال سًَی بَد- 
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افکارش از درٍن بٌ بیرٍن نعطَف شد ٍ از فکريایی کٌ ذين اٍ را بٌ خَد نشغَل کردى 
دختر تا نگاى يهکارش را بٌ رٍی . بَد، بیرٍن آند ٍ حَاسش بٌ اطرافش نعطَف شد

 :خَد دید، ادانٌ داد

 تَ کٌ چیزی رٍ قایو  نهی کنی؟! نن رٍ ببین- 

 چی رٍ باید قایو کنو؟! این يو سؤالٌ کٌ نی پرسی؟ نٌ- 

حتی اگر کٌ دنیل يو بٌ اٍ گَشزد  نهی کرد، اٍ بٌ يیچ کدام از يهکاران دیگرش این 
يو این نشکل ٍ يو ير نشکل دیگری کٌ نهکن بَد ٍ است کٌ . نشکل را شرح  نهی داد

ٌ ای برای درست . برایش پیش بیاید تهام . کردن دردسر برای خَد نداشتيیچ عالق
خدنتکارانی کٌ يو پایٌ اٍ يستند ٍ بٌ نسبت نَقعیت اٍ را دارند نهکن است کٌ رقیب 

شک نهکن است برای خَد دردسر اٍ باشند ٍ نباید ير حرفی را بٌ آن يا بزند؛ چَن بی
 .درست کند

 .بٌ آرانی بٌ سهت در خرٍجی قدم برداشت. برای آن دختر اصال ايهیت نداشت

نی خَای قبل . تَ يو دیگٌ زیاد این جا نهَن، برٍ استراحت کن. بٌ زٍدی باید برم باال- 
 از اینکٌ برم باال ببرنت تَی اتاقت؟

 .تَ برٍ بٌ کارات برس. نٌ حالو خَبٌ، خَدم نی تَنو برم- 

 .باشٌ- 

رٍی زانَان . دختر بٌ خرٍج يهکارش بٌ بیرٍن نگاى کرد ٍ پس از آن رٍیش را برگرداند
تا چند رٍز نباید آن يا را باز نی کرد؛ . پايایش ٍ ساعد دست يایش چسب زخو زدى بَد

دٍبارى در افکارش . حداقل تا زنانی کٌ زخو يای کَچک ٍ سطحی اش کانال خَب شَند
 .با یادآٍری چیزيایی کٌ بٌ آن فکر نی کرد، نفس عهیقی کشید. غرق شد
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*** 

دٍش با یکدیگر بٌ آرانی ٍ بٌ آيستگی قدم  قدم ٍ يو از در ٍرٍدی عهارت، يو
شدن در افکار باعخ این غرق. ير کدانشان در افکار خَدشان غرق بَدند. برنی داشتند

. شدى بَد کٌ فقط ٍ فقط بٌ افکار خَد فکر کنند ٍ اصال يو نتَجٌ گذشت زنان نشَند
زدنشان را بٌ يدف قدم. زدن بیرٍن آندى بَدندزدن ٍ يَاخَردن ٍ قدمبٌ قصد حرف

سرانجام رساندى بَدند؛ ٍلی نٌ يیچ حرفی با یکدیگر نی زدند ٍ نٌ بٌ یکدیگر نگاى 
 .نی کردند، فقط بٌ جلَ خیرى شدى بَدند؛ انا ذينشان در نکان دیگری سیر نی کرد

افکارش، جسهش ٍ رٍحش دیگر کانال . خیلی ناراحتدٍبارى جک ناراحت بَد؛ خیلی
بٌ . تَجٌ بَدی اٍلش نبَد کٌ نادرش این قدر نسبت بٌ اٍ بیاین دفعٌ. خستٌ بَدند

ايهیت با اٍ چنین سرد ٍ بینادرش سال يا بَد کٌ این. يیچ عنَان دفعٌ اٍلش نبَد
ٌ کردن . نسلها باید اشک نی ریخت. برخَرد نی کرد باید بغض نی کرد؛ انا دیگر کار از گری

ٌ . ریختن گذشتٌ بَدٍ اشک حتی اگر . خاطر این رفتاريا اشک نی ریختسال يا بَد کٌ ب
يو نی خَاست اشک بریزد باید جلَی خَدش را نی گرفت؛ چَن دقیقا یک غریبٌ در 

ٌ يای بی. کنارش بَد . تَجًی نادرش در آن شب از جلَی چشهانش گذشتتهام صحن
ٌ يایی کٌ در ذينش تکرار نی شد، يهانند تیری در درٍن قلبش تک  تک صحن

ندادن يا ٍ تک آن ايهیتيا، تکنحلیيا، تک تک آن بیتک آن جدیتتک. فرٍنی رفت
احساس خستگی . تک يای ننفی دیگری کٌ در آن شب اٍ از نادرش دیدى بَدير تک

صبرش کو کو لبریز نی شد ٍ نی خَاست . نی کرد؛ يو جسهش خستٌ بَد ٍ يو رٍحش
 ندادن يای نحلی يا ٍ ايهیتخیلی دلش نی خَاست کٌ علت این بی. کٌ فَران کند

حیف کٌ نٌ خَدش نی دانست کٌ ! خیلی دلش نی خَاست؛ ٍلی حیف. نادرش را بداند
نًری يا را چنین سرد برخَرد نی کند ٍ نٌ نادرش علت این بیچرا نادرش با اٍ این

نی گفت ٍ نٌ رايی را پیدا کردى بَد کٌ حداقل خَدش بتَاند بفًهد کٌ دلیل این رفتار يا 
 !خیلی دلش نی خَاست کٌ دلیل این رفتاريا را بداند؛ خیلی. چیست



 

www.lovelyboy.blog.ir 

فیرٍز آرنان 116 | نرگ پاییزرنان    

ٌ يای  خراشی کٌ دزیرى آن شب بر قلبش ٍارد کردى بَد، باعخ شدى بَد تا نٌ تنًا صحن
ٌ يایی از بیدل نشغَلی يای آن شب را در ذينش بگذراند؛ بلکٌ بعضی از صحن

نًری يای نادرش را کٌ در آن لحظٌ ذينش نی تَانست بٌ یاد بیاٍرد از نظر نی گذراند 
ٌ يا  ٍ با فکرکردن ير چٌ بیشتر آن يا قلبش بیشتر ٍ بیشتر فشردى بَد ٍ آن صحن

ٌ يایی کٌ در افکارش يهانند فیلو از . يهانند تیری در قلبش فرٍ نی رفتند بعضی از صحن
 :ذينش نی گذشتند بٌ شرح زیر بَدند

صندلی نیز تحریرش را بٌ رٍی تخت خَابش گذاشتٌ بَد؛ رٍی آن نشستٌ بَد، »
دار سبزرنگش پايایش را بٌ رٍی تخت خَاب دراز کردى بَد، با استفادى از يدفَن سیو

ٌ اش را گَش نی داد ٍ با خَانندى تکرار نی کرد ٍ لب چنان .  خَانی نی کردآينگ نَردعالق
شدى از آن فرٍ رفتٌ بَد کٌ يیچ حدی نداشت در ٍصف آن آينگ ٍ ذٍق ٍ شَق ساطع

ٍ يیچ صدایی جز صدای آن آينگ بٌ گَشش  نهی خَرد؛ چَن کٌ صدا آن قدر بلند بَد 
کٌ حتی اگر اتفاقی پشت سرش نی افتاد یا صدایی در ير کجا ساطع نی شد ٍ باالجبار 

دادن يهچنان بٌ لب خَانی کردن ٍ تکان . بٌ گَشش نی رسید، اٍ يیچ کدام را  نهی شنید
شدن يدفَن از رٍی گَشش بدنش ٍ دست يایش نشغَل بَد کٌ صدایش با کشیدى 

بدٍن اینکٌ بٌ خَدش تکانی بديد، سرش را بٌ سهت عقب برگرداند تا کسی . قطع شد
با دیدن نادرش کٌ با عصبانیت بٌ اٍ . را کٌ يدفَن را از رٍی گَشش کشیدى بَد، ببیند

را « نانان»زیر لب اسو . خیرى شدى بَد پايایش را جهع کرد ٍ از رٍی صندلی بلند شد
 .تکرار کرد

 :دزیرى فریاد زد

 داری چی کار نی کنی؟ نگٌ کری این يهٌ دارم صدات نی کنو؟- 

 .نشنیدم! خیلی نتاسفو نانان- 
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ٌ  نهی شنَی-  ٍقتی کٌ این يدفَن لعنتی رٍ گذاشتی تَی گَشت ٍ صداش ! نعلَنٌ ک
رٍ این قدر بلند کردی کٌ صداش بٌ طبقٌ پایین يو نی رسٌ، انتظار داری کٌ بشنَی؟ 

 آرى؟

 .يدفَن را بٌ سهت جک پرتاب کرد تا اٍ آن را بگیرد

در اتاقت يو کٌ باز . بٌ اندازى ای کٌ گَشت بشنَى بذار. این قدر صدای این رٍ بلند نکن- 
 صداش رٍ بلند کردی کٌ چی بشٌ؟.  خَنی يو کٌ نی کنیلب. گذاشتی

 :با اعتراض گفت

 !فقط يهین. داشتو خَش نی گذرٍندم. نن فقط داشتو آينگ گَش نی دادم! نانان- 

فقط يهین؟ دیگٌ چیزی نداری کٌ بگی؟ فقط يهین؟ تَ بٌ نن احترام  نهی ذاری، فقط - 
 تَ چرا این قدر خَدخَايی؟. بٌ فکر خَدتی

نن فقط تَی اتاق خَدنو، بیرٍن کٌ ! چیزی نشدى کٌ! ٍاقعا داری سخت نی گیری- 
 .کسی رٍ يو کٌ اذیت نکردم. نیستو

 :پَزخندی زد

جا اتاق این. کانال حق با تَئٌ! کسی رٍ اذیت  نهی کنی؟ تَی اتاق خَدتی؟ راست نیگی- 
ير کاری دٍست داشتٌ باشی نی تَنی انجام بدی؛ ٍلی نٌ تا ٍقتی کٌ در اتاقت . خَدتٌ

يو صدای آينگت ٍ يو . صدای آينگت ٍاقعا اعصابو رٍ بٌ يو نی ریزى. رٍ باز گذاشتی
 نی فًهی؟. اعصابو رٍ بٌ يو نی ریزى. صدای خَدت

صدای آينگت ٍاقعا اعصابو رٍ بٌ يو نی ریزى؛ يو صدای آينگت ٍ يو صدای »
 «!خَدت
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این جهلٌ ندام در سرش تکرار نی شد ٍ بیش از پیش بر بغضی کٌ بر گلَیش بستٌ بَد 
چرا نادرش این قدر بد با اٍ حرف نی زد؟ چرا؟ یعنی از صدای پسرش بیزار . دانن نی زد

جک صدای يدفَنش . بَد؟ از صدای پسرش خَشش  نهی آند؟ دزیرى کانال حق داشت
ی آن خَدش يو با صدای بلند با آن خَاندى بَد ٍ را خیلی بلند کردى بَد ٍ بٌ عالٍى

ٌ ی پایین يو رسیدى بَد ٍ تهام آن صدايا برای  صدایش آن چنان بلند بَد کٌ بٌ طبق
کردن پرٍندى ای نًو بَد خیلی گران تهام شدى بَد ٍ بٌ يیچ دزیرى کٌ در حال بررسی

عنَان  نهی تَانست تهرکز کند ٍ در آن لحظٌ صدای جک ٍ آينگش بٌ شدت رٍی 
فَق العادى از دست اٍ . اعصاب اٍ بَد؛ گَیی کٌ یک سَيان بٌ رٍی نغزش نی کشند

رحهانٌ با پسرش صحبت کند ٍ عصبانی بَد؛ ٍلی این دلیل  نهی شد کٌ این طَر بی
بیزاری از صدای پارى ای از ٍجَدش را بٌ رخ بکشد؛ حال بیان آن بیزاری چٌ نستقیو 

 !باشد چٌ غیرنستقیو

دقیقا نحل یٌ . دارى نغزم رٍ نی خَرى. صدات رٍی اعصابو رژى نیرى. از صدات بیزارم- 
حداقل یٌ ذرى .  يا رٍبازیتهَنش کن این نسخرى. برقیسَيان، نحل یٌ ارى، نحل یٌ ارى

. حداقل اٍن یٌ ذرى شعَری رٍ کٌ تَی نخت داری خرج کن. شعَر داشتٌ باش، بفًو
 !خرجش کن

ٌ يای اشک اطراف نردنک چشو يایش حلقٌ زدى بَدند؛ انا اٍ اجازى ی پایین  آندن حلق
بغض يهانند یک ٍزنٌ صد کیلَیی بر اعهاق گلَیش . ٍ سرازیرشدن از آن را  نهی داد
 :بٌ آرانی پرسید. کردن را  نهی دادکشیدن ٍ صحبتسنگینی نی کرد ٍ اجازى نفس 

 چی گفتی نانان؟ از صدای نن بیزاری؟- 

یادش  . گَنٌ تنفر خَدش را از صدایش بیان کردٍقت یادش  نهی رفت کٌ دزیرى چٌيیچ 
ٍقت یادش  يیچ .  گَنٌ صدای اٍ را نزاحهی برای خَد نی دانستنهی رٍد کٌ چٌ
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یک ! گَنٌ صدای اٍ را بٌ چٌ چیزيایی تشبیٌ کردى بَد؛ بٌ یک سَياننهی رفت کٌ چٌ
 !ارى برقی

ٌ ای طبقٌ اٍل پایین نی آند، آن قدر با عجلٌ ٍ بٌ  ٌ يای چَبی ٍ شیش آن رٍزی کٌ از پل
ٌ يا را یکی ٍ دٍ تا کرد کٌ پایش گیر کرد ٍ دٍ پلٌ ناندى بٌ آخر، نقش بر زنین  سرعت پل

زنین ٍ آسهان . انتظار داشت کٌ نادرش برایش نگران شَد. نادرش يو آن جا بَد. شد
ٌ چیز را بٌ يو بدٍزد؛ انا چنین چیزی اتفاق نیفتاد . را برای اٍ بٌ يو بشکافد ٍ يه

بدنش . آن عهلی را کٌ از نادرش انتظار داشت ندید. صدايای دزیرى در سرش نی پیچید
دزیرى کٌ از رايرٍی بزرگ ٍ طَالنی خانٌ رد شدى . کَفتٌ شدى بَد ٍ بٌ شدت درد نی کرد

 .اٍل با بًت ٍ تعجب بٌ سهتش آند. بَد، جک را در آن حالت دیدى بَد

 !چت شد؟- 

 :ٍ پس از آن چًرى ای جدی بٌ خَد گرفت ٍ حتی با ٍجَد دیدن زخو کَچکش گفت

 چرا این قدر دست ٍ پا چلفتی يستی؟! بلند شَ- 

ٍ پس از آن بٌ سهت نکانی کٌ نی خَاست برٍد، حرکت کرد ٍ پسرش را با درديایش 
صدای دزیرى نانند اکَ در سرش تکرار نی شد؛ ندام ٍ ندام، بدٍن اینکٌ . تنًا گذاشتٌ بَد

 «!دست ٍ پا چلفتی». نتَقف شَد

آن رٍزی کٌ در پشت بام خانٌ، بٌ يهراى اعضای خانَادى جهع شدى بَدند، زنانی کٌ از 
 گرفتن خیلی بدش نی آند ٍ ترجیح نی داد کٌ بٌ درٍن استخر برٍد، بٌ اطراف آفتاب

استخر بزرگ ٍ تقریبا عهیق رفت ٍ در یک لحظٌ حَاسش بٌ جای دیگری برای صحبت 
ٌ ای با خانَادى  اش پرت شدى بَد، بٌ اندازى چند سانت بٌ عقب رفتٌ بَد ٍ دربارى نسئل

شدن نصف بدنش در آب فرٍ رفتٌ داخل استخر پرت شدى بَد؛ انا نتاسفانٌ ينگام پرت
بَد ٍ نصف دیگرش بٌ لبٌ استخر گیر کردى بَد ٍ تنًا خَدش نی داند کٌ چٌ دردی را 
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درد حاصل از برخَرد یک تکٌ گَشت با یک شیء سفت ٍ ! حس کردى بَد؛ چٌ درد بدی
ی بیشتر بدنش در آب پرت شدى بَد؛ ٍلی تنًا دستش ٍ ساعد راستش بٌ نیهٌ. نحکو

ٌ  نهی تَانست تحهل کند، خندى يای کَتاى نادرش . لبٌ استخر گیر کردى بَد تنًا دردی ک
درد دست ٍ ساعدش کٌ چیزی نبَد، درد ! درست است، خندى يای کَتاى نادرش. بَد

خندى يایی کٌ کانال . حاصل از خندى يای نادرش بیشتر از آن درد بر درديایش نی افزٍد
خندى يایی کٌ در نَقعیت نشخص ٍ نناسب خَد بٌ کار نرفتٌ . جا بَدندنَقع ٍ نابٌبی

درد حاصل از نادری کٌ بٌ جای ناراحت شدن ٍ کهک کردن بٌ پسرش از افتادن اٍ . بَدند
 :حرف دزیرى در آن لحظٌ در ذينش تکرار شد. در استخر، بٌ خندى افتادى بَد

 !بلند شَ ببین چی شد! چی شد؟ ينری! ٍای خدایا- 

آن رٍزی کٌ نادرش، آن طرف خیابان رٍبرٍی دبیرستان دنبالش آندى بَد؛ زنانی کٌ 
سَار ناشین کادیالک نادرش شدى بَد ٍ بٌ نادرش کٌ حَاسش نٌ بٌ اٍ، بلکٌ بٌ 

ٌ ای را جا گذاشتٌ ٍ نجبَر  (کردندر حال صحبت )نَبایلش بَد، اعالم کردى بَد کٌ ٍسیل
است بٌ درٍن نحَطٌ رايرٍی دبیرستان برٍد ٍ بٌ اندازى ای نٌ زیاد ٍ نٌ کو، نهکن 

ٌ طَل. است کٌ رفت ٍ برگشتش طَل بکشد . بَدن دبیرستان بَدخاطر بزرگ کشیدنش ب
در . زنانی کٌ برگشت ٍ سَار ناشین شد، نادرش ينَز يو با نَبایلش صحبت نی کرد

ناشین را بست ٍ برای یک لحظٌ نتَجٌ شد کٌ زیپ ژاکتش کندى شدى ٍ رٍی زنین، 
دقیقا کنار ناشین افتادى است ٍ برای برداشتن آن در ناشین را دٍبارى باز کرد تا آن را 

بردارد؛ انا دزیرى ناشین را رٍشن کرد ٍ پايایش را بٌ رٍی گاز گذاشت ٍ ناشین بٌ 
جک يو کٌ ترسیدى بَد ٍ پايایش يو بٌ رٍی زنین کشیدى . سهت جلَ کشیدى شد

شدى بَد ٍ کهی درد گرفتٌ بَد نادرش را با تهام ٍجَد صدا زدى بَد؛ انا دزیرى ناشین را 
حداقل از تهام ٍجَد راضی ٍ انیدٍار بَد کٌ نادرش زیاد رٍی گاز فشار . نتَقف نکرد

سٌ جانیٌ، ٍقتی کٌ دید نادرش ناشین را نتَقف  نهی کند، - در عرض دٍ. ندادى بَد
دزیرى با چشهان خَدش دید . دٍبارى اٍ را صدا زد ٍ این بار دزیرى ناشین را نتَقف کرد
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کٌ پسرش جک چٌ بالیی سرش آندى بَد ٍ داشت با ناشین کشیدى نی شد ٍ بٌ يهین 
. جک نطهئن بَد کٌ نادرش قصد جانش را نداشت. ننظَر يو ناشین را نتَقف کرد

پرتی ٍ نتهرکزکردن حَاس در جایی کانال نطهئن بَد ٍ عانل این اتفاق را جز حَاس
دیگر،  نهی دانست؛ انا چیزی کٌ آزارش نی داد، این بَد کٌ پس از اینکٌ دزیرى ناشین را 

برای . نتَقف کرد، بٌ جای اینکٌ ناراحت بشَد ٍ اظًار پشیهانی کند، بلندبلند نی خندید
دزیرى بٌ جای اینکٌ نگران پسرش . دار بَداٍ این اتفاق ٍ دیدن جک در آن حالت خندى

درد پايایش برای جک . کردن بٌ اٍ ندام نی خندیدشَد ٍ حال اٍ را جَیا شَد، با نگاى
اصال ايهیت نداشت؛ برعکس دردی کٌ از جانب نادرش بٌ اٍ ٍارد نی شد، بیش از ير 

 .چیزی اٍ را ناراحت نی کرد ٍ بیشتر در فکر ٍ ناراحتی غرق نی شد

 :جک کٌ عقب نشستٌ بَد گفت

 حَاست کجاست؟! نانان- 

 :ی خَد داشت، يهان طَر کٌ نی خندید گفتدزیرى کٌ يهچنان سعی بر کنترل خندى

 نگٌ سَار نشدى بَدی؟- 

جک از ناشین پیادى شد؛ در صندلی کنار رانندى را باز کرد، سَار ناشین شد ٍ رٍی 
 .صندلی کنار دزیرى نشست

فقط برای یک ! بلٌ، سَار شدم؛ ٍلی نگٌ تَ صدای در رٍ نشنیدی؟ برای یک لحظٌ- 
 بعد تَ حرکت کردی؟ چرا این کار رٍ کردی نانان؟. لحظٌ در رٍ باز کردم ٍ پیادى شدم

 نگٌ تَ سَار نشدى بَدی؟. گفتو کٌ، نتَجٌ نشدم- 

 چند بار باید بًت بگو؟! اٍى خدای نن- 

 .نن صدای در رٍ نشنیدم- 
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 .نن دٍ بار در رٍ باز ٍ بستٌ کردم! نانان- 

 .نن فقط صدای یٌ در رٍ شنیدم- 

 .جک پَزخند زد

کردن با ی حَاست تَی صحبتٍقتی کٌ يهٌ! نعلَنٌ کٌ فقط صدای یٌ در رٍ شنیدی- 
ٌ ای نهیشٌ ازت داشت  .نَبایلتٌ انتظار دیگ

دزیرى عصبانیت ٍ . بٌ صَرت دزیرى خیرى شد ٍ نتَجٌ شد کٌ نادرش يهچنان نی خندید
باٍرکردن این . چشو غرى يای پسرش را کٌ دید، سعی کرد کٌ خندى يایش را کنترل کند

بَدن برای اٍ دادن ٍ نگرانقضیٌ برای جک خیلی سخت بَد کٌ نادرش بٌ جای دلداری
ناراحت از بی. خیلی ناراحت بَد؛ فَق العادى ناراحت. ندام ٍ پشت سر يو بٌ اٍ بخندد

زيری کٌ بٌ بدنش ٍارد . فکری ٍ خندى يای نادرش؛ خندى يایی کٌ برایش زير بَدند
نی شد ٍ با درد يای آرام ٍ سخت اشکش را بیرٍن نی آٍرد؛ انا این زير فقط یک نحال 

بٌ کاريای نادرش . بَد ٍ بٌ يیچ عنَان اشک  نهی ریخت، فقط ٍ فقط ناراحت بَد
 .عادت کردى بَد

ٌ طَر نی تَنی کٌ ! خیلی برات نتاسفوخیلی. تَ داری نی خندی؟ ٍاقعا برات نتاسفو-  چ
ٌ طَر نی تَنی نانان؟بٌ درديای پسرت، بٌ شکنجٌ  ياش بخندی؟ چ

ٌ يا ٍ درديای تَ خندیدم؟ تَ کٌ اتفاقی برات نیفتادى-  ! تَ چت شدى؟ نن کی بٌ شکنج
 .آسیبی يو کٌ بًت نرسیدى

 دارى؟ٍاقعا برات خندى- 

 !فقط يهین. نن فقط خندى م گرفت- 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

فیرٍز آرنان 123 | نرگ پاییزرنان    

. بدنش را صاف کرد ٍ بٌ رٍبرٍیش خیرى شد. فایدى نی دانستکردن با دزیرى را بیبحخ
ی خیال این قضیٌ شدى ٍ چیزی  نهی گَید، با انگشتانش گَنٌدزیرى يو کٌ دید بی

 .پسرش را کهی لهس کرد، زیر لب خندید ٍ نشغَل رانندگی شد

نحبتی يای نادرش نًری يا ٍ بیآن شب ير چٌ اتفاق يای ناخَشایند در ارتباط با بی
شک از رفتاريای دزیرى ناراحت بَد؛ بی. در چند ٍقت اخیر رخ دادى بَد بٌ یاد نی آٍرد

نٌ گریٌ . يیچ شکی در این قضیٌ نبَد؛ ٍلی دیگر برایش ايهیت نداشت! ناراحت بَد
با فکرکردن بٌ آن يا يو رٍانش را . نی کرد ٍ نٌ بٌ اندازى سال يای قبل برایش نًو بَدند

نٌ کٌ اصال ايهیت  نهی داد، فقط نٌ بٌ اندازى . خرد  نهی کرد ٍ آن را بٌ يو  نهی ریخت
سال يای قبل؛ چَن کٌ آن قدر از کَدکی بٌ این قضایا اندیشیدى بَد ٍ آن قدر با این 

قضایا آشنا شدى بَد ٍ تهام این نراحل را گذراندى بَد کٌ دیگر این قضایا برایش عادی 
نهی تَانست بٌ آن يا فکر . بَدند؛ ٍلی فکرکردن بٌ آن يا از نحدٍدى اختیار اٍ خارج بَد

تهام افکار کانال ناخَدآگاى بٌ سراغ ذينش نی آندند ٍ در بین يهٌ این يا بٌ . نکند
دنبال این سؤال بَد ٍ يهیشٌ يو با شکست نَاجٌ نی شد ٍ . بَد« چرا»دنبال سؤال 
 .پاسخ نی ناندسؤالش بی

البتٌ نٌ از نظر نَضَعی، . دنیل يو نٌ کانال دقیق، بلکٌ کهی يو بٌ جک نزدیک بَد
 .بلکٌ از نظر رٍحی ٍ فکری

آندى شدى بَد کٌ در آن آن شب دنیل يو آن قدر درگیر نَضَعات اتفاق افتادى ٍ پیش
تاریکی شب ٍ يَای آزادی کٌ استشهام نی کرد، فقط فقط يجَم افکار بَدند کٌ بٌ اٍ 

ٌ . ٍر نی شدند ٍ ناخَدآگاى بٌ تهام آن يا فکر نی کردحهلٌ شدن ٍ برنالشدن ترس از گفت
ٌ . حقیقت بر دلش رخنٌ کردى بَد خاطر پدرش کردى بَد، ٍگرنٌ آن کار را فقط ٍ فقط ب

ٍقت انیدٍار بَد کٌ آن دختر يیچ . آندن آن قضیٌ نداشتخَدش يیچ نشکلی با پیش 
اگر آلبرت نی فًهید کٌ حقیقت این ٍاقعیت چیست، نهکن بَد . حقیقت را برنال نکند
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نهکن کٌ يیچ، قطعا کدٍرت ٍ ناراحتی . کٌ بین آن يا ناراحتی ٍ کدٍرت پیش بیاید
آلبرت فقط . ٍقت نباید نتَجٌ اصل قضیٌ نی شدٍقِت يیچ آلبرت يیچ . پیش نی آند

دادن آن اتفاق يو ٍاقعیت بٌ صَرت ناخَدآگاى باید بٌ ٍاقعیت پی نی برد کٌ با رخ 
 !برایش رٍشن شدى بَد؛ انا حقیقت يرگز

پرت شدن سًَی سینی قًَى بٌ رٍی آلبرت تَسط یک دختر : ٍاقعیت فقط یک چیز بَد
 .پیشخدنت

حقیقت يو فقط یک چیز بَد؛ انا با ٍاقعیت کانال نغایرت داشت ٍ یک تضاد بزرگ 
! دنیل يیگهن»پشت آن اتفاق سًَی فقط یک نفر حضَر داشت؛. نحسَب نی شد

 «!برادر آلبرت

قدر يو ايهیت نداشت؛ انا اگر آلبرت نتَجٌ اصل قضیٌ نی شد، خیلی از این نسئلٌ آن 
ٌ ی آن سؤال  آن ٍقت است کٌ . پیش نی آید« چرا»برادرش ناراحت نی شد ٍ بٌ دنبال

ٍ  نهی دانست کٌ چٌ چیز باید بگَید ٍ از طرفی بٌ يیچ عنَان  دنیل باید پاسخی بديد 
 .دٍست نداشت کٌ برادرش از اٍ ناراحت باشد

ناریا بٌ شدت پیگیر آن قضیٌ شدى . خطر دیگری کٌ تًدیدش نی کرد، نادرش ناریا بَد
ناریا کسی بَد کٌ خانَادى اش بٌ شدت برایش ايهیت داشتند ٍ حاضر بَد کٌ برای . بَد

 !آن يا ير کاری بکند؛ ير کاری

از اینکٌ تَانستٌ بَد حداقل برای ندت کَتايی جلَی نادرش را بگیرد راضی بَد ٍ 
خیالش راحت شدى بَد؛ ٍلی نٌ آن قدر راضی کٌ خَشحالی ٍ آرانش خاطر حاصل از آن 

برای حل این . تنًا دریچٌ نَر انیدش آن دختر بَد؛ آن دختر پیشخدنت. نصیبش شَد
فقط برای یک شب تَانستٌ بَد کٌ جلَی . نشکل فقط سکَت آن دختر کافی بَد

این را نی دانست کٌ اتفاقی کٌ رخ دادى بَد بٌ يیچ عنَان نسئلٌ . نادرش را بگیرد
ٌ . نًهی نبَد ی بٌ يیچ عنَان نسئلٌ نًهی نبَد؛ چَن کٌ نٌ یک فاجعٌ، بلکٌ یک حادج
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ٌ يای بی. خطر ٍ سًَی رخ دادى بَدکانال بی ايهیت ناریا يو کسی نبَد کٌ بٌ حادج
کانال نطهئن . ی خَد ير کاری نی کندنی دانست کٌ نادرش برای خانَادى. بیندیشد

اگر يو آن شب ناریا . شدى بَد کٌ ناریا بٌ يیچ عنَان بٌ سهت آن دختر نخَايد رفت
پیگیر آن قضیٌ شدى بَد، دلیلش فقط ٍ فقط فشاريای آلبرت ٍ بٌ دنبالٌ آن عصبانیت 

دنیل جزٍ آن دستٌ از . حاصل از آن فشاری بَد کٌ آلبرت بر ناریا ٍارد نی کرد، بَد
شدى ای فکر نکند؛ انا بافی نبَد کٌ حتی یک درصد يو بٌ قضیٌ ننتفیانسان يای خیال 

از یک طرف کانال اطهینان داشت کٌ نادرش بٌ نسائل حاشیٌ ايهیت نخَايد داد؛ ٍلی 
 .شدن اطهینانش يو بَداٍ بٌ فکر آن یک درصد ننتفی

ينگانی کٌ با دلیل يای نتفاٍت خَد احساس آرانش خاطر را بٌ ٍجَد خَد تزریق کرد 
نشغَلی يا را از افکار خَد پاک کرد، کو کو نتَجٌ گذشت زنان ٍ ٍقایع ٍ تهام دل

. ی نتفکر ٍ ناراحت جک بَداٍلین چیزی کٌ بٌ چشهش آند، چًرى. آندى نی شدپیش 
ٌ يای جک يو خَد ٍ يو اٍ را از قدم زدن نتَقف با گذاشتن پنج انگشتش بٌ رٍی شان

جک کٌ با گذشت چند جانیٌ نتَجٌ سنگینی دست دنیل شدى بَد، افکارش نتَقف . کرد
 .شدند ٍ با دیدن لبخند کَچک ٍ چشو يای نشکَک اٍ لبخندی کَچک بٌ لب آٍرد

ٌ  نهی خَاستی کٌ قدم بزنی؟-   !چی شد؟ چرا ایستادی؟ نگ

 !آرى؛ ٍلی نٌ بدٍن حرف- 

 .تَ چیزی نگفتو پس ننو نگفتو! حرف؟- 

 کنندى باشو؟  نهیشٌ تَ شرٍع کنی؟حتها نن باید شرٍع- 

 !نهی دٍنو...چی بگو؟! البتٌ- 

 :شدن در چشو يای یکدیگر، دنیل گفتکردن ٍ خیرىپس از چند جانیٌ نکخ
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 !حرف دلت- 

شدن حرف يای دنیل نتَجٌ آن يا نشد؛ انا زنان کٌ نی گذشت، جک بٌ نحض گفتٌ
کهی لبخندش کهرنگ تر شد، از رٍی . بیشتر ٍ بیشتر ٍ کانال نتَجٌ حرف يای اٍ نی شد

ٍ يایش در يو رفت ٍ سرش را کهی کج کرد شدى تَسط ی این اعهال انجاميهٌ. فکر ابر
 «ننظَرت چیٌ؟»:جک فقط یک نفًَم را نی رسانند

 .نتَجٌ نشدم- 

 چی شدى؟. خیالبی! اٍى جک- 

 .نٌ، چیزی نشدى- 

. کردنش قاطع ٍ نحکو بَد کٌ يیچ اصراری را برای دنیل باقی نگذاشتآن قدر صحبت
 :بٌ جای آن دنیل با لبخندی کَچک گفت

 نطهئنی؟- 

 :جک يو با یک لبخند کَچک پاسخ داد

 !البتٌ- 

ٍ  نهیگٌ-   .ٍلی صَرتت این ر

 چی نی بینی؟. صَرتو؟ بٌ صَرت نن نگاى کن- 

 .خَشحالی- 

 پس؟- 
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؛ انا بٌ !دنیل نی خَاست بگَید کٌ در صَرتت خَشحالی نی بینو؛ ٍلی در چشو يایت نٌ
جای آن يهان طَر کٌ بٌ سهت چپ نی چرخید تا با قدم زدن راى خَد را ادانٌ ديد 

 :گفت

 .باشٌ- 

آندى را تغییر بديد قدم شدى بَد، برای آن کٌ آن جَ سنگین پیش جک يو کٌ با اٍ يو
 :گفت

 !چٌ يَای خَبی- 

در نقابل دنیل . خَدش يو این را نی دانست. انا خیلی در گفتن جهالت نَفق نبَد
بٌ . احساس دستپاچگی کردى بَد ٍ ندام ٍ پشت سر يو بٌ اطراف خَد نگاى نی کرد

ٌ ای بَد تا بتَاند آن جَ سنگین پیش  .آندى را از بین ببرددنبال جهل

 : نلیح گفت–آندى بَد  کٌ سالحی برای از بین بردن جَ سنگین پیش –با لبخندی 

 نٌ؟. خیلی بًت خَش نی گذرى! دنیل- 

 ننظَرت چیٌ؟- 

 .بٌ اطرافت یٌ نگاى کن- 

 جا خیلی بًو خَش نی گذرى؟خب کٌ چی؟ فکر نی کنی کٌ این- 

 یعنی خَش  نهی گذرى؟- 

ٌ ی ننٌ، نن ایناین-   . جا زندگی نی کنو جا خَن

ٌ ی بٌ این بزرگی زندگی نی کنی-  در ضهن؛ . این خَنٌ خیلی بزرگٌ. جدی نیگو. تَ خَن
 .این یٌ خَنٌ نیست، یٌ عهارتٌ. ت رٍ تصحیح کنیبًترى جهلٌ
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حرفت کانال درستٌ؛ انا نن  نهی تَنو ير جا نیرم ٍ نی شینو، ندام ٍ پشت سر يو بگو - 
بٌ جایی خَنٌ نیگن کٌ انسان در اٍن ! خیلی نضحکٌ. نن تَی یٌ عهارت زندگی نی کنو

تَنٌ دارای يهٌ نَع انکانات زندگی نی کنٌ؛ این خَنٌ نی تَنٌ کَچیک یا بزرگ باشٌ، نی
ٍ یا خالی از ير گَنٌ انکاناتی باشٌ، نی تَنٌ کحیف ٍ خراب باشٌ ٍ نی تَنٌ قدیهی ٍ نَ 

 .باشٌ

ٌ ای کٌ برای زندگی انتخاب کردی یٌ -  کانال درستٌ؛ انا  نهی تَنی ننکر این بشی کٌ خَن
 .عهارتٌ

در ضهن؛ کانال حق با . نن انتخاب نکردم، از ٍقتی چشو باز کردم تَی این خَنٌ بَدم- 
نهی تَنو ننکر این بشو؛ انا ٍقتی کٌ از نکان زندگی یٌ انسان صحبت نیشٌ باید . تَئٌ

ٌ ای باشٌ  .بٌ خَنٌ اشارى کرد؛ نًو نیست کٌ چٌ نَع خَن

نن فکر کردم کٌ تازگی يا بٌ ! تَن رٍ عَض نکردین؟ اٍى دنیلٍقت خَنٌیعنی يیچ - 
 نی دٍنی ٍالدینت از چٌ زنانی تَ این خَنٌ زندگی نی کنن؟. این خَنٌ نقل نکان کردید

 .کانال نطهئن نیستو؛ انا فکر نی کنو از زنان ازدٍاجشَن- 

چی گفتی؟ از ٍقتی کٌ ازدٍاج کردن؟ یعنی نیگی آلبرت يو تَی این خَنٌ بٌ دنیا - 
 اٍندى؟

 خب کٌ چی؟ چی نی خَای بگی؟. آرى- 

 !چیزی  نهی خَام بگو؛ انا ٍاقعا برام جالبٌ- 

 چی برات جالبٌ؟- 

جک حرکتش را نتَقف کرد، بٌ سهت چپ برگشت، بٌ چشو يای دنیل خیرى شد ٍ 
 :گفت
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خیلی ی خیلیرٍی نکردى باشو؛ انا یٌ عهارت، یٌ خَنٌانیدٍارم کٌ با این حرفو زیادى - 
ٌ ای کٌ برای ادارى  ٌ ای کٌ بزرگ، خَن کردنش بٌ یٌ گرٍى کانل خدنتکار احتیاجٌ، خَن

 اطرافش رٍ زنین يای بزرگ ٍ باز فراگرفتٌ؛ اٍن يو فقط برای یٌ زن ٍ شَير؟

صحبت يای جک تاجیرات خَدش را بٌ رٍی دنیل گذاشتٌ بَد؛ بٌ طَری کٌ در آن لحظٌ 
چًرى ی نتفکر .  ی دنیل تاجیرات صحبتش را نشايدى کندبٌ راحتی نی تَانست از چًرى

 :دنیل را کٌ دید، ادانٌ داد

 . رٍی نکردى باشوانیدٍارم کٌ زیادى- 

 : گفت. دنیل بٌ سهت چپ برگشت ٍ بٌ سهت جلَ قدم برداشت

نهی دٍنو کٌ برای چی داری این چیزيا رٍ بٌ نن نیگی ٍ چٌ ننظَری !  نهی دٍنو جک- 
 .داری؛ انا ير چی کٌ يست نن رٍ خیلی بٌ فکر فرٍ بردى

نن يیچ قصد خاصی . نهی خَاستو ناراحتت کنو. جدی نیگو. نن خیلی خیلی نتاسفو- 
يیچ . فقط کنجکاٍ شدم. فقط خیلی خیلی برام جالب بَد. از گفتن این حرف يا ندارم

 !لطفا اشتباى برداشت نکن. يدف ٍ قصد خاصی پشت این حرف يای نن ٍجَد ندارى

نسلها يو یٌ يهچین . ی جرٍتهندیونا یٌ خانَادى . نهی دٍنو چِی این خَنٌ برات جالبٌ-  
ٌ يای بزرگ ٍ گرٍن  این کجاش جای تعجب دارى؟ اگٌ نا با ٍجَد . قیهتی يو داریوخَن

 ٌ ٍقت باید شک نی کردی، نٌ ی فقیرانٌ زندگی نی کردیو، اٍن جرٍتهندبَدن تَ یٌ خَن
 !االن

ی جرٍتهندی حتها باید تَی یک خَنٌ بزرگ زندگی  ت اینٌ؟ یعنی ير خانَادى نظریٌ- 
م رٍ تصحیح کنو؛ ير خانَادى جرٍتهندی باید تَی یٌ عهارت زندگی کنٌ؟ نٌ بذار جهلٌ

 کنٌ؟
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ٌ ی کَچیک ٍ بدٍن چٌ اشکالی دارى؟ انتظار داری یٌ خانَادى -  ی جرٍتهند تَی یٌ خَن
 يیچ انکاناتی زندگی کنن؟

ٌ . يهچین حرفی يو نزدم. نٌ، نن يهچین انتظاری ندارم-  ی نن خَدم يو تَی یٌ خَن
ٌ . خیلی بزرگ زندگی نی کنو ی بزرگ تَی یٌ عهارت زندگی  نهی کنو؛ انا تَی یٌ خَن

 ی جرٍتهند حق ندارى تَی یٌ عهارت این رٍ يو نگفتو کٌ یٌ خانَادى. زندگی نی کنو
. عهارت تا عهارت فرق نی کنٌ. زندگی کنٌ؛ انا عهارت يای نختلفی از نظر ابعاد داریو

ير کس براساس نَقعیت اجتهاعی ٍ اقتصادیش زندگی نی کنٌ ٍ انکانات ! ببین
تهایالت انسان . زندگیش رٍ نًیا نی کنٌ؛ انا برای زندگی فقط این نعیار نالک نیست

 .يو نًهٌ

 .خَبٌ کٌ خَدت يو داری اشارى نی کنی؛ تهایالت انسان - 

پس از چند جانیٌ سکَت، جک . با این حرف دنیل، شَک کَتايی بٌ جک ٍارد شدى بَد
 :خیلی آرام گفت

 .کانال درستٌ- 

 :سپس با لبخندی بزرگ ادانٌ داد

ٌ ای . فکر نی کنو کٌ دیگٌ نباید ادانٌ بدم؛ چَن کٌ نن بٌ جَابو رسیدم-  بٌ خَب نکت
 .تهایالت شخصی: اشارى کردی

 :دنیل صَرتش را بٌ سهت راست برگرداند ٍ با یک حالت کانال جدی گفت

. نٌ فقط تَ، بلکٌ نن يو بٌ جَابو رسیدم! نن بٌ این نکتٌ اشارى نکردم، تَ کردی- 
ٌ  نهیشٌ ننکرش شد انسان با ير ٍضعیت اجتهاعی ٍ . تهایالت شخصی چیزیٌ ک

ٌ يا ٍ تهایالت نفسانیش شد ٌ  نهیشٌ ننکر خَاست  .اقتصادی يو کٌ باش



 

www.lovelyboy.blog.ir 

فیرٍز آرنان 131 | نرگ پاییزرنان    

 :لبخند بزرگی زد ٍ ادانٌ داد

 این طَر نیست؟- 

 :سپس ادانٌ داد. جک يو لبخند بزرگی زد ٍ حرف دنیل را تایید کرد

نن برای گفتن این حرف يا يیچ قصد ٍ يدف . نن یٌ  بار دیگٌ يو بًت نیگو! دنیل- 
نی دٍنو کٌ خیلی پاپیچ این قضیٌ شدم ٍ ! خاصی نداشتو، فقط برام جالب بَد، يهین

 کردنو پیشرٍی کردم؛ انا يهَن طَر کٌ بًت گفتو فقط کنجکاٍ خیلی يو تَی صحبت
کردنو خیلی اشتباى کردم ٍ بدٍن اینکٌ از اٍل فکر کنو، خیلی نن يو تَی صحبت. شدم
نن فقط بٌ تهایالت شخصی خانَادى خَدم نگاى کردم ٍ بٌ این قضیٌ . رٍی کردمزیادى

 .ی دیگٌ فرق نی کنٌتَجٌ نکردم کٌ تهایالت شخصی ير خانَادى با خانَادى

 .نًو نیست- 

با - ذرى در حال بلعیدن احساسات آن يا بَد  کٌ ذرى–سکَِت ٍحشتناک بین آن دٍ 
جک ٍ دنیل .  شکستٌ شد– کٌ در پشت سرشان در حال آندن بَد –صدای اتَنبیلی 

اتَنبیل نک الرن . کهی بٌ سهت حاشیٌ پیشرٍی کردند تا نانع حرکت اتَنبیل نشَند
آلبرت يهان طَر کٌ دست چپش را بٌ رٍی فرنان گذاشتٌ . کنار پای آن يا نتَقف شد

بَد، کهی بدنش را بٌ سهت جلَ کشید، کهی سرش را پایین آٍرد ٍ با لبخندی کٌ بٌ 
 :رٍی صَرتش بَد گفت

 يا؟خَش نی گذرى بچٌ- 

 :جک پاسخ داد

 .بد نیست- 

 :دنیل گفت
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 دٍنی ساعت چندى؟ کجا نیری؟نی- 

 . ادانٌ سخنانش را گرفت– کٌ خیلی کَتاى بَد –پس از چند جانیٌ نکخ 

خیلی راحت با این ناشینی کٌ برای رفتن . بذار خَدم حدس بزنو. چیزی نگَ! نٌ- 
 .انتخاب کردی نیشٌ فًهید کجا نی خَای بری

 نی خَای بايام بیای؟- 

 .نهی تَنو-  

 :بٌ سرعت پرسید

 چرا؟- 

 :جک کٌ نتَجٌ نَضَع شدى بَد گفت. دنیل با ابرٍيایش بٌ جک اشارى کرد

 .نی تَنی بری- 

نن  نهی تَنو تَ رٍ تنًا . این کار بٌ يیچ عنَان درست نیست. نهی تَنو برم!  نٌ جک- 
 .بذارم ٍ برم؛ در ضهن، نن زیاد عادت ندارم کلَب برم

 ٍاقعا؟- 

 .شدن بٌ چنین جايایی رٍ نداریونی دٍنی کٌ؟ نا اجازى ٍارد- 

 .بٌ زٍدی نی تَنیو ٍارد بشیو- 

 .بگذریو؛ نی تَنو یٌ ٍقِت دیگٌ برم کلَب- 

 :بٌ آلبرت نگاى کرد ٍ با کنایٌ ادانٌ داد

 !البتٌ با برادر عزیزم- 
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 :آلبرت گفت

 .کلَب شبانٌ- 

ٌ ی آلبرت را کٌ دید، ذينش بٌ سهت حقیقت . ابرٍيایش در يو رفت لبخند يای نَذیان
 .حرکت کرد

ٌ طَر نی تَنی نن رٍ گَل بزنی؟. کلَب شبانٌ؟ صبر کن-   !تَ چ

 .نن کٌ بًت نگفتو کٌ کجا نی خَام برم. نن تَ رٍ گَل نزدم- 

 .دیرت شد. باشٌ- 

 این یعنی اینکٌ زٍد برم؟- 

 .خیلی بايَشی- 

 .باشٌ؛ انا خَدت خَب نی دٍنی کٌ باالخرى باید بری، چٌ بخَای چٌ نخَای- 

 .نطهئن باش نیرم؛ ٍلی جایی کٌ دٍست داشتٌ باشو. تا اٍن نَقع خیلی نهَندى- 

 .لبخندش بیشتر شد

 شکل چی؟اٍن سکَی دایرى ای- 

 .نفسش را با حرص بیرٍن فرستاد

 .فقط برٍ- 

 آخٌ از چِی اٍن جا بدت نیاد؟- 

 .ازش بدم نهیاد؛ از قَانینش بدم نیاد- 

 کدٍم قَانین؟- 
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 .کاری نی زد حرصش گرفتٌ بَداز اینکٌ آلبرت این قدر خَدش را بٌ ندانو

 .نتنفرم از اینکٌ این يهٌ آدم تَی يهدیگٌ تکَن بخَرن- 

 .جاستی خَبش يهیننکتٌ- 

 .... ی خَبش يهینٌ؛ اناقطعا نکتٌ- 

 انا چی؟- 

 .انا، از اٍن يهٌ تعداد اصال خَشو نهیاد؛ احساس خفگی نی کنو- 

 .اٍى بی خیال- 

 .جدی نیگو- 

ٌ ش کنی-   .باید تجرب

 .کافیٌ دیگٌ، برٍ- 

 ٌ ٌ اش با از یک طرف راِى پیش رٍیش ٍ از طرف دیگر، ب خاطر ننتظرنگذاشتن جک نکاله
بٌ . ناشین را رٍشن کرد ٍ بٌ سهت نکان نَردنظرش حرکت کرد. برادرش را ادانٌ نداد

انیدٍار نبَد نٌ از . کردن برادرش برای آندن بٌ کلَب شبانٌ چندان انیدٍار نبَدراضی 
نظر اینکٌ نتَاند برادرش را بٌ سهت چنین نکان يایی بکشاند؛ بلکٌ از این نظر کٌ شاید 

بٌ احتهال زیاد نتَاند دنیل را بٌ نسائلی کٌ خَد دٍست داشت انیدٍار کند؛ چَن کٌ 
ٌ يای خَدش برایش حائز ايهیت بَدند ٍ اگر  دنیل پسری بَد کٌ فقط ٍ فقط خَاست

ٌ يای خَد نداشت، يیچ کس دیگری يو  نهی تَانست نظر ٍ  تهایلی بٌ تغییر خَاست
ٌ يای اٍ را تغییر بديد  «.دنیل يیگهن»:اٍ چنین پسری بَد. خَاست
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آلبرت کانال نطهئن بَد کٌ برادرش بٌ زٍدی يهانند بیشتر نَجَانان آنریکایی، پا بٌ این 
عرصٌ خَايد گذاشت تا بتَاند شَق ٍ يیجان خَد را خالی کند ٍ از آن لذت ببرد؛ انا از 
یک چیز نسبتا نطهئن بَد ٍ آن این بَد کٌ نهکن است رٍزی کٌ دنیل پا بٌ این عرصٌ 

  ٌ بگذارد، اٍ را در نَاردی کٌ خَدش دٍست داشت يهرايی نکند ٍ نی دانست ک
 .نهی تَاند نظرات اٍ را تغییر بديد

راى ٍ رٍش رفتن بٌ یک کلَب شبانٌ نهکن است کٌ برای ير کس نتفاٍت باشد؛ انا 
نطهئنا يدف رفتن آن يا فقط ٍ فقط خالی کردن يیجانات خَد، لذت بردن از آن ٍ بٌ 

پس از آن اختالالت . آلبرت يو از این قاعدى نستحنی نبَد. گذرانی استطَر کلی خَش 
گذراندن با دٍستان ٍ خالی کردن شَق شک ٍقتعصبی کَچکی کٌ گذراندى بَد، بی

درٍنش از یک طرف يو عصبانیتش را برطرف نی کرد ٍ از یک طرف دیگر يو باعخ 
ايهیت بَدند فرانَشی آن اتفاق ٍ عانل سًَی آن نی شد؛ چَن کٌ آن نسائل کانال بی

ٌ چیز بٌ دست فرانَشی سپردى نی شد  .ٍ با یک شب خَش گذرانی يه

خیابانی کٌ آن کلَب شبانٌ در آن قرار داشت، بٌ حدی شلَغ ٍ پر از جهعیت بَد کٌ بٌ 
 :آلبرت زیر لب گفت. سختی ناشینی نی تَانست در آن ساعت از شب از آن جا عبَر کند

 جا شلَغٌ؟چرا این قدر این- 

ٌ ی  کانال یادش رفتٌ بَد کٌ عالٍى بر آن کلَب، دٍ يتل شیک بزرگ ٍ نقرٍن بٌ صرف
دیگری يو در آن خیابان قرار داشت ٍ آن شلَغی کانال عادی بَد ٍ چیزی کٌ بیش از 

چند جانیٌ بیشتر احتیاج . پیش بٌ شلَغی آن جهعیت دانن نی زد، بازبَدن کلَب بَد
نبَد کٌ آلبرت نتَجٌ دلیل اصلی این شلَغی بشَد؛ انا این دیرشدن برایش خیلی گران 

 تَجٌ –کٌ چندان خلَت نبَدند - تهام شد؛ چَن بدٍن این کٌ بٌ خیابان يای اطراف 
باالخرى بٌ ير زحهتی کٌ بَد، خَد ٍ ناشینش را از آن . کند، ٍارد خیابان اصلی شدى بَد

 .خیابان شلَغ ريا کرد ٍ در اٍلین جای پارک خالی ای کٌ دیدى بَد ناشین را پارک کرد
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جای قیهت بٌ یک نحل شلَغ ٍ بدٍن اننیت کٌ يیچآٍردن یک ناشین فَق العادى گران
پارکی برای نشتریان نخصَص در نظر گرفتٌ نشدى بَد، یک کار کانال احهقانٌ بَد ٍ 

 :فکرش را بلند بٌ زبان آٍرد. خَدش يو بٌ این نکتٌ آگايی پیدا کردى بَد

ٌ طَر این قدر بی-   فکری کردم؟چ

ٌ ای جز ٍقت تلف کردن ندارد؛ بنابراین  ٌ ی احهقانٌ يیچ نتیج اندیشیدن بٌ یک نسئل
ٌ اش  برای حل این نشکل با یک تهاس کَتاى، خَاستار حضَر یک تن از نگًبانان خان
شد؛ انا در يهان لحظٌ، نَضعش را تغییر داد ٍ خَاستار دٍ تن از نگًبانان خانٌ، بٌ 

ندت زنان انتظاری کٌ برای آندن آن يا نی کشید اصال نًو نبَد؛ . جای یک تن شد
چیزی کٌ ايهیت . چَن بٌ آن يا يشدار دادى بَد کٌ زٍد خَدشان را بٌ اٍ برسانند

ينگانی کٌ انتظارش . آندى برای رسیدن بٌ يدف آن شب بَدداشت، حل نشکل پیش 
بٌ پایان رسید، یک نفر از آن يا را نانَر برگرداندن ناشینش بٌ جای اصلی خَد 

 .کرد ٍ یک نفر دیگر را با خَد بٌ طرف کلَب يهراى کرد (پارکینگ عهارت)

يهان طَر کٌ گفتٌ شد، خیابان اصلی بٌ حدی شلَغ ٍ پر از جهعیت بَد کٌ کهتر کسی 
نی تَانست بٌ ٍسیلٌ خَدرٍی نقلیٌ يهانند ناشین از آن جهعیت عبَر ٍ نرٍر کند، چٌ 

چندان بزرگ برسد بٌ این کٌ بخَايد ناشینش را پارک کند؛ انا یک لیهَزین نٌ
نشکی رنگ، بٌ طَری سفت ٍ سخت بٌ جهعیت رٍبرٍیش از طریق بَق يای نهتد ٍ 

 شدن از خیابان را نداشت، بلکٌ برای فراٍان فشار نی آٍرد کٌ انگار نٌ تنًا قصد خارج
يدفی کٌ نشخص نبَد چٌ چیزی است، با سهاجت تهام در حال تالش برای کنارزدن 

لیهَزین با تهام تالشی کٌ نی کرد، باالخرى تَانست از بین جهعیت رد . نَانعش بَد
این اتفاق، با حضَر آلبرت در يهان . شَد ٍ درست نقابل کلَب شبانٌ نتَقف شد

از خَدرٍ پیادى شد تا -  کٌ لباس کاری بر تن داشت –ی نرد رانندى. حَالی نصادف شد
کسی کٌ قصد خرٍج از لیهَزین . در آن را برای کسی کٌ قصد خرٍج از آن داشت باز کند



 

www.lovelyboy.blog.ir 

فیرٍز آرنان 137 | نرگ پاییزرنان    

این فرضیٌ را نی شد يهان لحظٌ اٍل کٌ برای بیرٍن آندن از . را داشت، یک زن بَد
 .ناشین دستان ظریفش را بٌ رٍی دستان رانندى گذاشتٌ بَد، نتَجٌ شد

چٌ کسی بَد کٌ بٌ آن خانو ٍ لیهَزینش ايهیت بديد؟ نسلها يیچ کس؛ چراکٌ نسلها 
دخترخانو ٍ زن يای جَان ٍ زیبای دیگری يو آن جا بَدند کٌ چشو يای آدم يای آن 

اطراف فقط ٍ فقط نعطَف بٌ اٍ نباشد؛ انا ير چٌ کٌ بَد، بعضی از نگاى يا بٌ سهت اٍ 
ٌ . گرى خَرد ٌ خاطر کنجکاٍی گذرا ٍ بعضی يا ب خاطر این لیهَزین سهج ٍ بعضی دیگر ب

چیزی کٌ در این ٍسط جالب بٌ نظر نی رسید، نگاى يای خیرى ی آلبرت بٌ . ناگذرایشان
شدى از لجاجت آن نگايش نٌ عاشقانٌ، بلکٌ از رٍی کنجکاٍی حاصل. رٍی آن خانو بَد

اٍ ينَز بٌ نحل دقیق نَردنظرش نرسیدى بَد ٍ این . لیهَزین سرسخت ٍ سهج بَد
 .ناجرا را از دٍر نگاى کرد ٍ تقریبا داشت بٌ نحل نَردنظرش نی رسید

یا زن؟ اصال نشخص نبَد؛ انا نسلها از رٍی تیپ ظايری اش بٌ راحتی  (نجرد)دختر 
قابل حدس بَد کٌ اٍ یک دختر است؛ کسی کٌ ازدٍاج نکردى؛ ٍلی بٌ يیچ عنَان انکان 

لقب دختر؛ لقبی کٌ با گفتنش آدم بٌ یاد . نداشت کٌ لقب یک دختر را بٌ اٍ داد
ٌ يای لَس ٍ بانزى نی افتد این . اٍ یک دختر بَد؛ دختری کٌ ازدٍاج نکردى! نٌ. دختربچ

دختری کٌ نی شد بٌ . نکتٌ بٌ راحتی از رٍی تیپ ٍ ٍضعیت ظايری اش قابل حدس بَد
 .راحتی حدس زد کٌ از طبقٌ جرٍتهند جانعٌ است

ٌ ای را با خَد حهل کند، دقیقا رٍبرٍی در اصلی کلَب قرار داشت ٍ با  اٍ بدٍن اینکٌ ٍسیل
يهزنان با نگاى يایش، چشو یکی از . نگاى يایی نافذ ٍ دقیق بٌ آن خیرى شدى بَد

. بٌ نحض دیدنش بٌ سهتش حرکت کرد. نگًبانان کلَب در چشو يایش گرى خَرد
دختر کٌ حاال نَيای طالیی ٍ صافش بٌ رٍی نیهٌ چپ صَتش آٍیزان شدى بَد، با 
دست يایش آن يا را کهی عقب زد ٍ بٌ رانندى اش اعالم کرد کٌ با لیهَزین در خیابان 

این صحبت با ردشدن آلبرت از کنارش ٍ رسیدن . نزدیک ٍ خلَتی ننتظرش باشد
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نرد نگًبان کٌ چًرى ای دخترکش، يیکل نتناسب ٍ قد . نگًبان بٌ سهتش يهزنان شد
 رٍبرٍیش –کٌ بٌ سختی نی شد آن را تشخیص داد–بلندی داشت، با یک لبخند کهرنگ 

 :قرار گرفت ٍ گفت

 خانو دی بَرست؟- 

در . برعکس نرد، خانو دی بَرست حتی یک ذرى لبخند يو بر رٍی لب يایش نداشت
دادن سرش اکتفا کرد ٍ بٌ دنبال نردی کٌ سعی بر جَاب آن نرد فقط بٌ تکان

از . کردن اٍ بٌ سهت داخل کلَب ٍ درنًایت، نقصدی کٌ اٍ داشت يدایت کردراينهایی
طبقٌ اٍل کٌ پر از آدم يای پیچ در پیچ ٍ پر از يیايَ بَد، رد شدند ٍ بٌ طبقٌ دٍم 

ی دٍم کٌ باز از آدم يای يهان شکل بَدند ٍ يیجانات ٍ انرژی خَدشان را طبقٌ. رفتند
بٌ يهان رٍش آدم يای پایین خالی نی کردند؛ با این تفاٍت کٌ نٌ بٌ صَرتی نجزا، بلکٌ 

علت این اتفاق این . بٌ شکل نتصل با آدم يای طبقٌ پایین آن يا را يهرايی نی کردند
بَد کٌ دی جی نخصَص، نابین طبقٌ اٍل ٍ دٍم در اتاقک سر بازی نشغَل بٌ کارش 

جی ٍ آدم يای بَد ٍ افراد طبقات باال بٌ نَعی از يهان باال يیجانات خَد را با دیدن دی
صدا بٌ قدری بلند ٍ زیاد بَد کٌ خانو دی بَرست برای . طبقٌ پایین خالی نی کردند

نرد ایستاد ٍ بٌ عقب . صحبت با نرد بادیگارد، نجبَر بٌ صحبت با صدای بلند نی شد
 .برگشت

 بلٌ خانو؟- 

 گالری کجاست؟- 

 .بٌ سهتی اشارى کرد

ٌ طَر نگٌ؟! اٍن جاست-   چ
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برای باری دیگر، تهایلی برای دادزدن نداشت؛ بنابراین با قدم يای نحکو کٌ صدای 
ٌ بلندش درآن فضا گو شدى بَد، بٌ سهت گالری حرکت کرد ينَز چنددقیقٌ . کفش پاشن

از ٍرٍدش بٌ داخل تاالر گالری  نهی گذشت کٌ نرد بادیگارد کٌ فقط کهی ٍارد شدى بَد ٍ 
ينَز چشو يایش از تعجب باز ناندى بَد، بٌ اٍ کٌ حاال پشتش بٌ اٍ بَد ٍ درحال 

 :تهاشای نقاشی يا ٍ تابلَيای نصب شدى بٌ رٍی دیَار بَد گفت

 خانو دی بَرست؟- 

 :خانو دی بَرست بدٍن اینکٌ تکانی بٌ خَد بديد ٍ دست از کار خَد بکشد گفت

 .بٌ رئیست بگَ کٌ يهین جا باياشَن نالقات نی کنو- 

 .نرد بادیگارد اخو يایش را از رٍی تعجب در يو کشید

 ...انا رئیس گفتٌ کٌ- 

خانو دی بَرست کهی بدنش را بٌ سهت نرد برگرداند ٍ با نگايی کٌ جدیت از آن 
 :نی بارید گفت

 کجای حرفو نانفًَم بَد؟! جاگفتو بٌ رئیست بگَ بیاد این- 

ٌ ای کٌ جلَ دادى بَد ٍ دست يایی کٌ بٌ پشت رٍی يو قرار دادى بَد  نرد با يهان سین
 :گفت

 .يیچی- 

 !پس برٍ- 

 .بلٌ خانو- 
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ی آن رفتن اٍ از در ٍرٍدی، دٍبارى بٌ سهت تابلَيا برگشت با گفتن این جهلٌ ٍ بٌ دنبالٌ
اٍ زنی نغرٍر . ٍ نشغَل تهاشای آن يا شد تا زنانی کٌ رئیس آن کلَب بٌ دیدنش بیاید

بَد کٌ برخالف ظاير زیبا ٍ ظریفش، زِن پرقدرت ٍ خَدنختاری بَد ٍ آن قدر زن 
جدی ای بَد کٌ يیچ کس جرأت نداشت جَابش را بديد، ٍگرنٌ تقاص آن را پس 

برای يدفی بزرگ کٌ پایانش جز نابَدی چیزی نبَد، از ٍطنش بٌ آنریکا آندى ٍ . نی داد
دختری ! اٍ ژاکلین بَد؛ ژاکلین دی بَرست. در جریان کاريا ٍ پیشبرد نقصدش بَد

ی فارست بَد ٍ بٌ شدت دنبال دزیرى فارست نی گشت؛ تبار کٌ دنبال خانَادىفرانسَی 
يهان زنی کٌ يدفش بَد؛ انا غافل از این نسئلٌ بَد کٌ فقط راز زندگی خَدش درنیان 

نیست ٍ با افشاکردن راز بزرگ دزیرى فارست، رازيایی برنال نی شَند کٌ حتی خَدش 
غافل از این نسئلٌ است کٌ ناریا ٍ دزیرى زنانی . يو با فًهیدن آن يا تعجب نی کند

پرابًت تر ٍ يهچنین زرنگ تر از اٍ يستند ٍ نهکن است در این راى جانش را از دست 
ترین غفلت در آن شب برای اٍ این نتاسفانٌ اٍ از این نسائل غافل است ٍ نًو. بديد

بَد کٌ با پسری آشنا خَايد شد کٌ اٍ را خیلی زٍد بٌ این غفلت يا نی رساند؛ بٌ تندی 
 .باد

*** 

 آلبرت؟- 

آلبرت کٌ درحال خَردن نَشیدنی اش بَد، آن را کهی سر کشید ٍ دندان يایش را از 
حس نزى ی آن بٌ رخ کشید ٍ دٍبارى لیَان را بٌ رٍی سینی ای کٌ ٍسط نشیهنگايی کٌ 

نایکل . بٌ رٍی آن نشستٌ بَدند گذاشت ٍ با چشو يایش جَاب دٍستش را داد
آلبرت يو سر ٍ . ابرٍيایش را بٌ سهت باال ٍ سرش را بٌ سهت رٍبرٍیش حرکت داد

. چشو يایش را کهی تکان داد ٍ بعد بٌ سهت جایی کٌ نایکل اشارى کردى بَد نگاى کرد
لبخندی زد ٍ بٌ . يهان دختر نَطالیی را کٌ در دِر ٍرٍدی دیدى بَد، نشايدى نی کرد
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جدیدا با دٍست دخترش . این دختر خیلی در دلش رفتٌ بَد. سهتش قدم برداشت
نشکل پیدا کردى بَد ٍ با دیدن این دختر نَطالیی دلش لرزیدى بَد ٍ دٍست داشت کٌ 

ٌ ای جدید شَد؛ آن يو بٌ عنَان دٍست دخترش زندگی اش کانال آرام بَد ! با اٍ ٍارد رابط
داشت، زندگی اش بیش از پیش دچار ٍ حال کٌ با ير قدنی بٌ سهت آن دختر قدم برنی 

يیجاناتی کٌ تَسط این دختر، ژاکلین، تاسیس . تغییر ٍ تحَل ٍ يیجانات نی شد
يیجاناتی کٌ نٌ تنًا زندگی خانو فارست را نابَد نی کرد، بلکٌ زندگی نادرش، . نی شد

 .قدم يایش بٌ آخر رسید. خانو يیگهن را نیز دچار تغییر ٍ تحَل بزرگی نی کرد

 !يی- 

ژاکلین بٌ سهت اٍ برگشت ٍ بٌ چشو يایش نگاى کرد ٍ با جدیتی کٌ در کالنش بَد 
 :نانند اٍ گفت

 !يی- 

 !چٌ نَيای قشنگی! اٍى خدایا- 

ژاکلین بدٍن اینکٌ بخَايد، لبخندی زد ٍ بٌ تبعیت آلبرت يو لبخندی زد؛ لبخندی از تٌ 
ٌ يای دٍر نادران دٍ خانَادى بَد. دل . ٍ این شرٍع یک داستانی از جنس گذشت

ٌ ای کٌ نهکن است تهام عالنت سؤال يا را برای فرزندان ٍ خبرنگارانی  افشاشدن گذشت
ٌ ای يزارتَ با رازيایی جنَن ٌ ی این دٍ زن يستند رٍشن کند؛ گذشت  !بارکٌ دنبال گذشت

 پایان


