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قلبمان را از خیال سیرآب میک یم
قلبی که از زیادی خیال کارش به بیرامی میکاد.
م ویلیام باتلر یتس
شعر «آشیانهی ستارهها بیرون از پ جرهی اتاقم»
ِ
کتاب تعمقی در هنگام جنگ داخلی
از ِ

پردهی اول
صحنهی اول
ب یهای رو به بی ونی دارد و زی این گممق نانهی آدمی که
آپارتمان طبقه اولی در شممماغ ب ش شممن ل سنف گممق
ح سابی شی هاش را ک شیسهف موکتهای نقشدار که یک گ ش پی شسه و یک گ دیگ ش بهدیوار بل ِس م شبک از کتاش
میر گیسف محوطهی آ شپزنانه انتنای اتاق ا گتف جای ست درهم و ب هم و ف گودهف از ورودی بی ون به دانل نانه یک
ورودی اصلی اگتف آن گوی دیگ صح ه هم به اتاقنواش و دگتشویی/حمام نتم میشودف
کای ا هولیس ت سی میآیس تو نانهف تازه گی گالش تمام شسهف در حالی که گ ما حسابی به نوردش رفته به نانه ب شتهف
زن کوچکی اگمممت با مو هایی کوتاه و آدمی هسمممت بیشممت ا هل ر مل تا ح یف پالتویی م دور نودش پی یسه و
دگتکشهای پشمی کلفتی هم به دگتش ک دهف یک بسته اگپا تی و چ ستا قوطی رش وجهف نگی از پاکتی در میآوردف
بعس رو می دانس و در حین دوباره آمسنش به اتاق ا صلی پالتو در نمیآوردف بلکه میرود به اتاقنواشف صسای شی ِ وان
حمام را میش ویمف تو آشپزنانه شوفاژ دیواری روشن میشودف
جلوی در ورودی نانه که هم ان باز اگت م د جوانی گ و کلهاش پیسا میشودف هیجسه گالش اگت و شلوار جین آبی
پوشیسه و دگتکشهای چ می دگتش اگت و ژاکت راهراه جین به تن داردف یقهاش را باال داده تا دنش از گ ما در امان
باشسف یک والکمن دور دنش آویزان اگتف گه کیسه ن یس هم دگتش اگتف او ادوارد گارج ت اگتف یکی دو قسم تو
نانه می ذارد و بعس میایستسف م دد اگتف صسای حمام را میش ودف
بعس از لحظهای کای ا دوباره میآیس تو اتاق تا ب ود گ اغ ن یسهایشف گ بل س میک س و او را میبی سف تعجب ک دهف

ادوارد :در باز بود؟
کایرا :نسای منف

لحظهای مکث میک سف ه دو ب ای لحظهای م ک دهانس چه بگوی سف بعس کای ا به اتاق دیگ اشاره میک سف

یه دقیقه وایستا ،شی حموم بازهف

میرود بی ونف ادوارا می ایستسف ه وز به نودش اجازه نساده پاش را بیشت از این تو اتاق بگذاردف کای ا دوباره تو میآیسف

ادوارد :اه م هف
کایرا :نهف
ادوارد :نبایس این طوری گ زده میاومسمف آره میدونم بزرگ شسمف همه می ن دیگه بزرگ شسیف
کایرا :قست چ سه؟
ادوارد نجالت میکشس و قبل از ای که جواش بسهس کای ا به ط فش میآیسف

ُ
نب میذاری ببوگمت دیگه هان؟
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ادوارد :ای ا رو آوردمف
کایرا :چیا هستن؟
ادوارد :چ ستا آبجوف هسیهگتف
کایرا :مم ونف
ادوارد :و چ ستا آلبوم َرپف نمیدونم چقسر اهلش باشیف
کایرا :صف ف
ادوارد :نیم گمارت تو این ماازه ک اری بودمف به ناط همی ه ای جامف همونی که ک ار رگمتوران نیپالیزه1ف اونا تخصم صی
موگیقی َرپ میف وشنف همهی دوگتام ازشون ن یس میک نف بعسش فتم نونهی تو هم همین اط افهف
کایرا :آرهف نونهی من همین ط فاگتف
ادوارد[ :صب میک سف نمیداد بایس چه بگویس] وقتم آزاد بودف امساغ ف جهی تحصیلیمهف م ظورمو از ف جه می ی ی؟
کایرا :آره که می ی مف
ادوارد :از مسرگه اومسم بی ون و ه وز ن فتم دانشگاهف کاری رو میک م که همه میک نف
کایرا :گ کار میری؟
ادوارد :آرهف بی ون زمین فوتباال گوگیس ف انکفورت میف وشمف ا ه بنم نزدیکت بشی بوشو میش ویف
کایرا :نمینواد مم ونف همی جا نوبهف [لبخ س میزنس ولی ه وز دروتش نک ده تو پذی ایی بشی س]
ادوارد :آدم یخ میک هف
کایرا :میدونمف درو بب سف اون طوری اونجا وایستادی آدمو میت گونیف
ادوارد[ :در حین بستن در] نجالت میکشمف
کایرا :چ ا؟
ادوارد :تا حاال این کارو نک دمف
کایرا :صب کنف اینجا یه آتیش کوچولو دارم مت ک هف
ادوارد رصبی به کای ا نگاه میک سف او شوفاژ ب قی کوچکی را در میآورد و به ب ق میزنسف

ادوارد :جای نیلی نوبیهف
کایرا :نسایا! تو نیلی بزرگ شممسیاف از کی یاد فتی هم ین ح فای مسممخ های بزنی؟ یع ی چی جای نیلی نوبیه؟!
ادوارد اون موقعها که میش انتمت ح ی نودتو قش گ میزدیف ُرک بودی و به هسیف
ادوارد :آهانف باشهف م ظورت پسرمه دیگهف
کای ا یک کم آدم شونی ا گتف دو گت دارد شونیاش را تک ار ک س ولی رو ضش پا می شود و به آن شوفاژ کوچولو که
وضع فالکتباری به نودش فته نگاه میک سف

کایرا :زدمش به ب ق دیگهف مونم کار ک دن باهاش گختت با شهف این چ س هفته اونقسر دم دا شت که به زور میتون ستم
جلومو ببی مف حتی تو نونه هم مه می فتف اون ور نونه می ش ستی نگاه میک دی می فتی مطمئ ی رو ش ه؟ مطمئ ی
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داره کار میک ه؟ ولی حتی نمیشس دیسشف چای مینوای؟
ادوارد :نه مم ونف
ُ
کایرا :نب نیاغ نساری بگی واگه چی اومسی اینجا؟

دگتهایش را تو دگتکشهای چنارانگشتی یه گ هاش بنم میمالسف ه وز آن ط ی اتاق اگتف نانه بیشت شبیه نانهای
در روگیه اگت تا انگلیسف

ً
ادوارد :نمیدونم دقیقا چقسر در ج یانیف میدونی مامانم ُم ده؟
کایرا :میدونم گ طان داشتف کی فوت شس؟
ادوارد :یه گالی شسهف
کایرا :یه گاغ؟
ادوارد :بابا بنت نگفت؟
کایرا :نسیسمشف
ادوارد :به ناط همین ام وز اومسم پیشتف ذری نیومسمف
کایرا :فنمیسمف
ادوارد :مونم هی کی ذری از اینجا نمی ذرهف م ظورم این م طقهگمممتف آدم همینطوری ازش نمی ذره مگه ای که
مجبور باشه از ویلسسن 2ب ن به فی لی ج وبی3ف که مونم آدمای زیادی نخوان این کارو بک نف
کای ا مینشی س و هی رکسالعملی نسبت به این شونی متساوغ با آدرس نانهاش نساردف

توففف آم توففف پسرمادرت فوت ک دنففف
کایرا :آرهف پسرم این اوان رفتف مادرم تو جوونیف اونقسر جوون که ازش چیز زیادی یادم نیستف
ادوارد :وقتی میمی ن متوجه می شم ب ام روض می شنف آدم نیاغ میک ه همی شه تو ذه شونهف رین این میمونه آدم بگه
آهان فنمیسه ج یان چیهف مطمئ ه مامانش این ریختی بودهف ولی حتی تو ناط اتت هم روض میشمنف همی ش آدمو بنم
میریزهف االن به جایی رگیسم که فقط دوگت دارم یادم بیاد چه طور آدمی بودف
کایرا :آلیس چطور آدمی بود؟
ادوارد :آرهف تازه این هی ی ،یه بالیی هم گ بابام اومسهف این ماج ا روش تاثی ذاشتهف
کایرا :معلومه روش تاثی میذارهف
ادوارد :م ظورم ای ه ا ه وقت ک دی ببی یش نیلی نوش میشهف البته ا ه وقت ک دیف
کایرا :چ ا؟
ادوارد :چون اون روض شسهف
ُ
کایرا :نب؟
کای ا بیشت از این چیزی ب وز نمیدهسف ادوارد باز بیشت رصبی میشودف

ً
ادوارد :ببین من واقعا نجالت میکشمف مون ک دم بتونی کمکش ک یف
کایرا :کمک تام ک م؟ تام کمک مینواد؟
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کای ا ه وز گاکت اگت آنقسر که ادوارد دلس د از ادامه میشودف

چای نوبهففف االن هوس چای ک دمف دوگت دارم یهکم چای بخورم تا ح فم بیادف

مین سد ،این ن سهاش از رو رصبیتش و این رو می شودف کای ا از ط فی ،بسیار نونس د اگت ،از جا پا می شود میرود
کت ی را بگذاردف

من چطور شسم؟ ردیفم؟
کایرا :آره نوبیف
ادوارد :فک نمیک ی که زیادی رو روانم؟یع ی میدونم به من م بوط نیستاف ا ه بخوای میتونی ردم ک ی ب مف
کایرا :ه چی دوگت داری بگی بگوف اذیتم نمیک هف
ُ
ادوارد :من نب تو ج یان کل ماج ا که نیستمف یع ی نمیدونم بی تون دقیق چی شسهف
کایرا :آهان پس بگو چ ا ای جایی!
ً
ادوارد :نه نه ،یع ی آره ،یع ی تق یباف ولی میدونی بابا هم رفتارش رجیب شسهف به ناط اونم ه ست که اومسمف [ ش وع
ً
به قسم زدن تو اتاق میک س] مطمئن نیلی رجیب شممسهف کم ح ی شممسهف گمم شممام اصممال ح ی نمیزنهف رفتیم محلهی
ویمبلسونف
کایرا :ای وای!
ُ
ً
ادوارد :میدونمف نب اصال فایسهای نساشتف حس طبیعت و درنتا و ال که دورمونو فتن فایسه نساشتف واگه ناط
مامان رفتن اونجاف مینواگت آن رم ی یه آرامشی داشته باشهف ولی االن دیگه اونجا بودن بیمع یه و ت گ اکف من که
گوار اتوبوس میشم میرم تو شن ف
کای ا با نودش ماگها و چایکیسهایها را میآوردف

مسام می م بابا تو نم دی ،تازه پ جاه گمالتهف زوده آدم کم بیارهف به نسا! من این بابا رو دوگمت دارم که یه طورایی گم ش
باال نمیرهف مونم به ناط همی ه که ای قسر موفقهف میتونه با ه گن و ه تیپی ارتباط بگی هف ولی این روزا رفته نود شو
تو اون قلعهی گ گبز مسخ ه قایم ک دهف
کایرا :باهات از حساش ح ی میزنه؟
ُ
ادوارد :تو که بابا رو می ش اگیف میدونی آدمی نیست که احساگاتشو ب وز بسهف ولی نب راگتش م م نیلی مواقع آدم
مزن فی هستم که نمیشه باهاش ح ی زدف [مستقیم تو صورت کای ا نگاه میک س] تا حاال ف ویس نونسی؟
کایرا :یهکمف
ادوار :من این اوان نونسمف به بابا فتم آدم بایس همه دلشو نالی ک یف قیمتش همین نالی ک ده دلهف درگته؟
کایرا :نمیدونمف
ادوارد :آدم ه چیزی رو که گ کوش ک ه بایس بناشو بسهف
کایرا :ای و بنش فتی؟
ادوارد :آرهف
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کایرا :چه ب نوردی باهات ک د؟
ً
ادوارد[ :آنقسر تو فک های نودش اگت که اصال گئواغ کای ا را نش یسه] همین دو شب پیش بودف یکش بهف یه دروای اگاگی
ک دیمف نیلی ناجور شسف از نونه زدم بی ونف
کایرا :اومسی بی ون؟ کجا رفتی؟ دوگتدنت داری؟
ادوارد :بگی نگیف یه دنت ی ه ست دو گت داره باهام دو گت ب شهف همکارمهف با هم ف انکفورت میف و شیمف [یکنو در
ُ
مقابل حملهای اب از نشسه ش وع به دفاع از نودش میک س] نب نمیدونمف تازه هیجسه گالم شسهف از واژهی "دوگتدنت "
نو شم نمیآدف این ح فا دیگه فایسه نسارهف روابط ،رابطهی پایسارف مونم از مس افتاده گتف دی شب پی شش بودمف ام شب
هم میرم پیششف
کایرا :ب و ولی به بابات نب دادی؟
ادوارد[ :نگاه گ دی به کای ا میانسازدف این گئواغ را با یک شونی میپی انس] اون ت نا دنت یه که دوگت داره باهام باشهف
کای ا ب می دد گ وقت کت یای که ذاشته جوش بیایسف

بابا اوهف جسی می مف البته مونم تو متوجه ن شسیف گ کار با چ ستا از همکاراش ح ی زدمف آره اونا مسام بنش احت ام
میذارن البتهف تمام آدمایی که ارتماد به نفس دارن این طورینف ولی فقط روی قضممیه رو میبی م ،کافیه با کارم ساش
ح ی بزنی میفنمی احت امشون بیشت از رو ت گهف
کای ا با کت ی آش جوش ب می دد و ش وع به پ ک دن لیوانهایشان میک سف

یه زنه بود که همین طوری اتفاقی باهاش ح ی زدم ،نیلی شانسی بوداف نیلی ردهی کاریش باال بودف یه مستی از نزدیک
همکار بابا بودهف نیلی نوش میش انتشف می فت نیلی آدمیه که تو کار بین م د و زن ف ق میذارهف
کایرا :چی می ی؟
ادوارد :اون زنه می فتف نیلی هم جسی بودف
ُ
کایرا :نب نسا رو شک اون نانوم ای و فنمیسف شی مینوای؟
ُ
ادوارد :آم ،نب آرهف چی داری می ی؟ فک میک ی این م م ،م م که مش گ شسمففف
کایرا :نهف
ادوارد :می ی مشکل پسر پس یهف از ای طور ح فاگت؟ ببین ای اداشو لیست دارم بنت بگمف میدونی بابا میتونه چقسر
روضی بشهف [یکی از انگشتها و شصتش را باال می ی د] افسونی داره که آدمو حسابی جذش میک هف
کایرا :گیاههی باباتو ه جا میری داری؟
ُ
ً
ادوارد :نیلی نب باشه ولی تو نبایس باهاش زنس ی ک ی ،الزم نیست با هی کی اصال ک ار بیاییف [با د گتش به آپارتمان
اشمماره میک س] ولی من چ اف دورش یه حضممارهف یه گم گیای پیسا ک دهف ه شممب میآد نونه تاالپی رو مبل ولو میشممهف
ً
می ی االنه که ف ای مبل در رهف یه شب اصال زد کل مبلو دابون ک دف هم ین افتاد روش که مبل شیکست! بعس مم
کایرا :شک ؟
ادوارد :بعس بگو چی کار ک د؟ حسس بزن آقا چی کار ک د! ف داش رفت یه مبل نو ن یس! یه مبل نو!
ُ
کایرا :نب انصافش هم همینف
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ادوارد :نه اشتباه میک یف این یه ط ز تفک ه کای اف همهش یه مممم م صفحه آگاهیهاگتف ه چیف ب گ رو گق ؟ صفحه
آگهیها! چاه مست اح می ی ه؟ صفحه آگهیها! زنس یش شسه همینف حتی بذا رو می ه واگش دلیور ک نف مسخ هگت!
مسام چ شم شم تو این لی ستای بذا گتف پیتزا! بذا چی ی! شسه هم شهری کین! البته هم شهری کین با هم اهی صفحه
آگهیهاف بنش فتم بابا تو رو نسا به نودت بیاف همه چی زنس ی رو که تو صفحه آگهیها نسارنف
کایرا[ :فقط چایاش را مینوشس] به ناط بصهگت؟
ادوارد :آره مونمف
ُ
کایرا :نب داره رزاداری میک هف
ادوارد :ت نایی وا گه نودش تو اون نونه به اون بزر ی ن ش ستهف رین حیوونای نفنم همین طوری داره درد نود شو لیس
میزنه آروم شهف [میچ نس ط ی اوف وقتی پای ح ی مادرش وگط اگت ،به ح یهایش کمت ارتماد دارد] مامانففف آره یع ی
مسغ بازنشستهی احمق بودف
میدونم همه بنم می فتنففف آلیس انسازهی بابا باهوش نیستف آدما نیاغ میک ن مامانم یه ِ
ولی اون انگیزهی بابا بودف حاال که نی ست همونجا وا گه نودش می ی ه می شی هف [ر صبانی ا گت ،گعی دارد رنج را از
نودش دور ک س] بنش می م نسا رو نوش نمیآد ،یه گماغ شمس االنف میدونسمتیم همین میشمهف االن نیلی ذشمتهف
ُ
تمومش کن دیگهف و نه ،تنش این میشه کهففف این میشه ه دوتایمون نل و دیوونه میشیمف
کایرا :االن ت نایی؟
ادوارد :آرهف ما رین زن و شمموه ها شممسیمف نواه م که رفتهف االن دانشممجویهف ح فم همی ه دیگهف می م ما ه دوتا داریم
ً
میریمف درگمون تمومهف یع ی تق یبا تمومهف گاغ دیگه تمومهف میدونی تو دانشگاه ازت مینوان یه لیست بنشون بسیف
یه تیکه کابذ بیگ وته که روشففف
کایرا :آره میدونم چیهففف
ادوارد :ه دانشجویی از راه میرگه یه تیکه کابذ دگتشه می ه «ببی ین من رزومه دارمففف!»
کای ا به واژهی رزومه رکسالعمل بسی نشان میدهسف

مونم وقتی پام ب گممه اونجا م م بایس درس تخصممیصممیمو رزومه دادن ب دارمف چ ا که نه؟ ما هی کاری نمیک یم چون
ممک ه از اون کاری که میک یم یه موقع نوشمون بیادف انجامش میدیم که بتونیم رزومه دا شته با شیمف به نودت می ی
«کار م سخ هایه که ب شی ی چیزایی ب وی سی که فقط رو کابذ نوش و ق ش گن!» ولی بعسش ،نمیدونما ،تو بایس بگی چه
انتخاش دیگهای دارم آنه؟
کایرا :تو؟ هی انتخابی نساریف
ادوارد :محصالی تو چطورن؟
ُ
کایرا :ب ههای من؟ نب اونا وضعشون ف ق دارهف
ادوارد :تو ایست َهم 4درس میدی؟
کایرا :اوهومف
ادوارد :اوضاع چطوره؟
َ ُ
کایرا :اوضاع ایست هم؟ نب یه گ ی مشکالت هستف نمی م ب هها همه شون بیریبنف ولی میتونم بگم الاقل رو
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ً
م ز ن اش شسن ن فتنف احتماال این یع یففف اونا کارشانو به ناط نفس کار انجام میدنف
ادوارد :آرهف
کارت بیکاری 5آدم رزومه نمینوادف
کایرا :ب ای فتن ِ
ً
ُ
ادوارد[ :یکنو نودش را جلو میکشس ،مشتاق اگت] نه نب دقیقا درگتهف م ظورم درگتی دقیق ح فتهف نودت فتی دیگه
ف ق دارهف
کایرا :آره دارهف
ادوارد :واقعیت ای ه کهففف وقتی به اون جور زنس ی فک میک مففف به ب ههای رادی گادهففف میدونم نیلی مسخ هگتها
ولی باور کن حسودیم میشهف
کایرا :حسودیت میشه؟
ادوارد :مونم نیاغ ک ی به باد رفتمف
کایرا :نهف
ادوارد :من نمی مفففنسا شاهسهففف نمی م زنس یم نیلی گاده گت ،هی کس نمیتونه با این بابای روضیم ت نایی ک ار
بیاد و بگی زنس یم راحته و گممادهگممتففف ولی وقتی چشممم مینسازم تو نیابون و با نودم فک میک م می م ت ! ت به
این ش ایط! حاال نودم هم این وگط هستم که دارم نالی جنت میرمف
کای ا به ادوارد که همین طوری دور اتاق اشاره میک س نگاه میک سف

مونم فک میک م یه طورایی تو نیلی نوششانسی که این طوری داری زنس ی میک یففف
ُ
کایرا :نب مم ونف
ادوارد :نمینوام ح ی بسی زده باشمممف نیلی نظ م جسی بودف بودن هم ین جایی نو بهف [مکثی کوتاه میک س] بابا
می هففف
کایرا :چی می ه؟ بابات چی می ه؟
ادوارد :مونم اون اشارهای ک دففف یه چیزی فتففف یع ی انگاری مینواگت بگه تو انتخاش نودتو ک دیف
کای ا لحظهای نگاهش میک سف بعس پا میشود چایها را بب د آشپزنانهف

ببین ه بار که ح فشو زدم همیشه فته به من م بوط نمی شهف نیلی رصبانی می شهف نیلی کم ح ی میزنهف یع ی من
ً
مسام ازش مینواهم باهات ح ی بزنهف آره دیگه ح فم دقیقا همی هف هی ی نبا شه زنس ی م م ح ساش می شه دیگهف چ س
گاغ باهات بودهف مگه نه؟ زنس ی همهمون نیست؟
کایرا :چ اف چ ا هستف
ادوارد :تا همین چ س گاغ پیشف روزای نیلی نوبی بودف بعس یکنو بیبت زدف چ ا؟
ً
کایرا :فک کنف نودت فک کنف همون اولین فک یه که به ذه ت ب گه و دلیلش هم دقیقا همونهف
کای ا ب می دد به محوطهی آشپزنانهف حاال ادوارد از رصبانیت دارد م فج میشودف

ادوارد :حاال داری می ی من حق نسارم گئواغ بپ گم؟
کایرا :کی فتم؟
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َ
ادوارد :مادرم ُم دهف اون رفت ُم دف تو نهف تو کار دیگهای ک دیف تو نودتو بسون یه کلمه ح ی ازمون ک سیف م م دارم به
این فک میک م که این کارت نیلی بس بودف چون بسون یه کلمه ح ی ولمون ک دیف آلیس انتخاش دیگهای نساشتف اه
نودش نبودف ولی قضممیهی تو ف ق میک هف کار تو بیمورد بودف کارت رمسی بودف همین بیشممت آدمو اذیت میک هف آدمی
داره م و اذیت میک ه که نمی نواد دلیلشممو ب ام بگهف م م همین طوری با این فک مونسم کهففف ولش کن زنس ی زیادی
کوتاههف
کای ا صب میک سف ه وز جوابی نمیدهسف ولی ادوارد وغ کن نیستف

ً
میدونی اصال چیه؟ میدونیه چیه م و یج میک ه؟ چیه که نمیفنمم؟ مسخ هگت ولی رین واقعیته؛ مامان و بابا نیلی
با هم نزدیک بودنففف وقتی تو اونجا بودی احساس نزدیکی بیشت ی بنم داشتنف
کایرا[ :لحظهای صب میک س بعس با صسای زی جواش میدهس] این ح ی ب ای نیلی موارد درگتهف ب ای زوجا در گتهف اونا
یه کاتالیزور مینوانف یه نف گومی رو مینوان که کمکشون ک ه با هم ح ی بزننف
ادوارد :همهی توضیحت همی ه؟
کایرا[ :این بار کای ا ه ست که جواش میدهسف انگاری دیگ ح یهای ادوارد از حس ذ شته] ادوارد بس کن دیگه ،ای قسر بنم
فشار نیارف این یه دروا با باباتهف ا ه مینوای با کسی م افعه ک ی ب و گ اغ اونف
ادوارد از این رکسالعمل کای ا شوکه شسهف رکسالعملی که باالن ه در کای ا ب انگیختهف

نوشممحالم اومسی اینجاف ادوراد بنت افتخار میک مف پس م نوبی هسممتیف ولی انگاری دوگممت داری قاضممی و هیئت
ً
م صفهی داد اه نانوادهای باشی که نودت ب ای نودت درگتش ک دیف و بایس بسونی هم ین چیزی اصال هی نقطهی
جذابی توت نمیذارهف
ادوارد :ببخشینف
ً
کایرا :ا ه به قضاوت رالقه داری لطفا نقش وکیلو بازی کنف شوی گگ اج ا کنف ا ه قضاوت ک دن رالقهی زنس ته کلی
کار دیگه ه ستف ولی بنت ن صیحت میک م ا ه مینوای ن شوبخت با شی ،ق ضاوتت همی شه ح فهای با شهف وا گه
نودت نشین تو نونه تم ین کنف
وقتی این گخ انی کوتاه کای ا تمام می شود ه دو لبخ س میزن سف حاال میرود یکی از کیسههای پ از کتاشهای مشقش
را ب داردف

و االن من مونم دیگه وقتشه بشی م پای این مشقامففف
ً
ادوارد :آره آره درگتهف من واقعا آدم بیشعوری شسمف
کایرا :نه نه این ح فا چیه؟
ادوارد :مینواگتم بسونمففف
کایرا :چی بسونی؟
ادوارد :حساقلشففف مینواگتم بسونم دلت ب ای چی ت گ شسه؟
کایرا :م ظورت دلم ب ای چی دنیای پسرت ت گ شسه؟
ادوارد :آرهف
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کایرا :دلم ب ای یه صبحونهی نوش ت گ شسهف تستایی که میذاشت تو دگتماغف نون پی پی ایی که درگت میک د و اون
قنوهی حسممابی دابش تو قوری نق ه و نیم وف هی وقت دیگه نخوردمف باورت هم نمیشممه چقسر دلم ب ای این چیزاش
ت گ شسهف
ادوارد :فقط همین؟
کایرا :آم شایس یه چیز دیگه باشهف
َرد گ خ شسن ونه تو صورتش میآیسف

ادوارد :دلت ب ای بابام ت گ شسهف

ب ای لحظهای به نظ میرگس کای ا نمیداد چه جوابی بایس بسهسف حاال نوبت گ خ شسن ونهی ادوارد اگتف

ُ
نب حاال که ح فش شس ،من بایس ب مف

کای ا کیسه نایلون ادوارد را ب میدارد و می ی د ط فشف

کایرا :ادوارد از دیسنت نوشحاغ شسمف جسی فتم نیلی نوشحالم ک دیف
ُ
ادوارد :مم ونف نب من ب مف
کایرا :همه وگایلتو ب داشتی؟
ادوارد :آره آره مم ونف

حتی با وجود ای که کیفش را به دگممت فته باز به نظ میرگممس ه وز هم به اینجا رالقه داردف کای ا گ م یع بنش نزدیک
میک س و روبوگی نساحافظی باهاش میک سف

مونم بازم ببی متف
ُ
کایرا :آره نب م م امیسوارم ببی متف
ادوارد :از نظ تو که اشکالی نساره؟
کایرا :ادوارد بنت فتم کهف

ادوارد دیگ چیزی در آگممتی ش نسارد تا با رو ک دنش بیشممت بمانسف به ناط همین نیلی به زور گممعی میک س آن ین
راهحلش را رو ک سف

ادوارد :کای ا امیسوار بودم بتونی یه کمک کوفتی بک یف

در باز
بعس رو می ی د و ت س و تیز از نانه میزنس بی ونف کای ا ب ای لحظهای کمی به نودش میل زد بعس میرود ط ی ِ
نانه و آن را میب سدف لحظهای فک میک س بعس میرود تو حمامف بعس از ثانیهای دوباره شمموفاژ دیوار روشممن میشممود و
صسای آش حمام راه میافتسف
نورها کم میشونسف
صحنهی دوم

ُ
دوباره اتاق رو شن می شودف تو آ شپزنانه ب ساط تنیه گس ا گپا تی پنن ا گت؛ پیاز و گی و فلفل ق مزی که ه وز ن د
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صسای زنگ در میآیسف بعس دوباره صسا میآیس و صسای کای ا را میش ویم که از حمام بی ون میآیسف
کایرا[ :از بی ون صممح ه] ست بزنن! [در حالی که به اتاق میآیس حولهای بزرگ دور نودش میب سف نیس اگممتف زنگ در
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ممتست زده میشود] ای بابا! کیه؟ [به آشپزنانه میرود و از ت نا پ ج های که به نیابان دیس دارد بی ون را تماشا میک سف بیاراده و
بسون فک رکسالعمل نشان میدهس] وای نسای من! ست بزنن! ب و پی کارتف [دوباره زنگ میزن سف کای ا هم پ ج ه را باز

میک س و صسا میزنس] یه دقیقه وایستا تا کلیسو ب سازمف

کلیس را از رو جا کلیسی تو آ شپزنانه ب میدارد و از پ ج ه پ تش میک س بی ونف صب میک س ببی س ر گیسه پایین یا نه؟ بعس
پ ج ه را میب سدف کمی ت گیسهف میرود حمام ،یک شلوار جین و دو د گت پی اهن ب میداردف میرود ط ی در ورودی و
بازش میک س و بعس ت سی ب می دد تو حمام و درش را پشت گ ش میب سدف
ً
دقیقهای کمت  ،تام گممارج ت گم و کلهاش پیسا میشممودف تق یبا پ جاه گممالش اگممتف م دی درشممت اگممت و کلی موی
ناکسممت ی داردف زی کتش ت ش ،لباسهای روزم هی قش م گی پوشممیسهف حس و حاغ آدمهایی را دارد که کمی از ش م ایط
نسممته هسممت سف لحظهای گم جایش میمانس و به اط ی اتاق نگاه میک س و کای ا ت سی از راه میرگممسف او شمملوار جین و
پی اه ی ت ش ک دهف موهایش نیس هست س و حوله هم ان تو دگتش اگتف

کایرا :مینواگتم بگم من اهی نسارمف
تام :اهی نساری؟ م ظورت چیه؟
کایرا :تویی که رین این مامورای نازی اومسی گ ابمف
تام :مم ونف
کایرا :تانکتو تو نیابون پارک ک دی؟
تام :من فقط زنگ درو زدمف

کای ا از ک ارش می ذرد ب ود در را بب سدف لحن ح ی زدنش نشک اگتف

کایرا :تو همیشه زیادی از حس رفتار م دونه داریف
تام :ب ات ویسکی آوردمف
کایرا :مم ونف بذارش همونجاف
تام :باشهف
کایرا :ک ار همون باکس آبجوف

تام انم میک سف دیسن یک کارتن آبجو رو میز این انم را به اب ویش آوردهف کای ا در حالی که دارد مو نشمممک میک س
ب می دد تو اتاقف

کسی بنت نب داده بود؟ کسی فته بود بیای نونهم؟
تام :نه همین طوری حسگی اومسمف
ً
کایرا :جسا؟ همین طوری حسگی؟
تام :نه این طوری نهف یع ی مگه کسی هم هست این طوری بگه؟
کایرا :یع ی کسی هست از این محله رد شه؟ نهف ح ی نیلی درگتی زدیف مینوای بگی اومسنت ای جا رمسیه؟
م  16م
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لحظهای بی شان گکوت میافتسف

ُ
نبف
ُ
کایرا :مینوای کتتو در بیاری؟
توبی :نبایس در بیارمف یع ی االن نبایس در بیارمف شایس ای اد م هها ولی اینجا یهکم گ د نیست؟
کایرا :چ ا هستف
ُ
تام :نب فتم وقتشه دیگهف به ناط همی ه ای جامف وقتشه من و تو همو ببی یمف
کای ا میرود ط ی آشپزنانهف تام ش وع به قسم زدن دور آپارتمان نقلی میک سف

هان میبی م دا شتی شام در گت میک دیف ببخ شینف بایس قبلش زنگ میزدمف مونم ت گیسم مبادا تلف و روم قطع ک یف
ً
یع ی نمیدونستم اصال چی میشهف یع ی نمیدونستم با نودت چی فک میک یف مونم نیاغ ک دم ازم مت ف یف
کایرا :آرهف کافی بود زنگ میزدی تا میفنمیسیف
تام[ :آرام گ تکان میدهسف او در کای ا باز همان درشتی قسیمی را دیسهف درشتیای که دوگتش دارد] کار گادهای نبودف نه زنگ
زدن نه اومسنف روزای بسی داشتمف
کایرا :نب آلیسو دارمف
تام :نب شو داری؟ از کجا؟
کایرا :نب دار شسم دیگهف
تام :آره اون یه گاغ پیش رفتف انگاری بیشت از یه گالهف از یه نظ ا طوری نیستف از نودمون «کس ش» ک ده بودمف کس
ک دن اصطالح کاگبیمونهف یع یففف
کایرا :میدونم یع ی چیف یع ی نودتو آماده ک ده بودیف پس وقتی هم که پیش اومس هم ین بس نبودف
تام :آره درگتهف آرهف تو نیلی تعجب نک دی؟
ً
کایرا :نه اصالف بایس تعجب میک دم؟
ُ
تام :نهف نب همی ه که هسممت دیگهف [ش م وع به راه رفتن در اتاق میک س و گ م و ظاه ش را م تب میک س] در ضمممن آلیس
بی نظی بودف فت ش بنت گممختهف یع ی آلیس نیلی شممجاع بودف قشمم گ تو تخت نوابیسه بود و لباس زرد ت ش بودف
روزاشو به تماشای پ نسهها می ذرونسف از تو م بع نور بزرگ باال گ ش پ نسهها رو تماشا میک دف باال گ ش نور ی بودف
اون نیلیففف نیلی محش بودف
کایرا :ویسکی؟
کای ا ای ستاده و بط ی را باال گ لیوان فتهف تام متوجهی لحن کای ا می شودف لح ی که از این گتایش تام ن سبت به آلیس
نوشش نیامسهف

تام :آرهف

کای ا تو گکوت لیوان را پ میک سف تام به گیدیهای رو میز نگاه میک سف

کای ا تو بافلگی م ک دیف رم ی فک میک دم آه گ َرپ وش بسیف
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ُ
کایرا :چی؟ نه نب وش نمیدادمف البته تا همین اوان ف
تام :میدونی ادوارد هم اهل این چیزاگت؟
کایرا :نه بابا؟
تام :کیا رو بیشت از همه دوگت داری؟
کایرا :آم میدونی بستگی دارهف
تام :مونم آه گا رو از شا دات فتیف
کایرا :آرهف
تام :ه وزم همونجا درس میدی؟
کایرا :آرهف
تام :اوضارش چطوره؟
ُ
کایرا :م ظورت االنه؟ می دهف یع ی ما مسی بسی نساریم ،یع ی اونقسرا بس نیست ولی نب م همیشه پیش میآد اوضاع
بنمش ب یزهف [یک بط ی ش اش ب میدارد و ب ای نودش میریزد] آدما ش وع ک دن دزدیسن ماشی شف یه طوری مسابقه بود
کی ماشی شو بسزدهف حسس زدیم کار یه گ ی از شا دا باشهف بعس دیسم نونه شو دزد زدف ضبطشو ب دنف حتی به بهش
6
هم رحم نک دنف یه شب اومسه بوده نونه دیسه بود به رو تو ف پختنف همونجا به نودش می ه وقت رفت هف تو دولوی
یه کار بنت ی ب ای نودش پیسا ک دف
تام :دولوی جای بنت یهف
کایرا :آره مونم نودشم هم ین حسی دارهف
کای ا نگاه نستهای بنش میانسازد ،ولی حاال تام اگت که نونس د اگتف

تام :و نودت چی؟
کایرا :من چی؟
تام :تو از کارت نسته نشسی؟
کایرا :ه از اهی با پلیس ح ی میزنمف بنم می ن چیزی نی ستف می ن همی شه آمار حمله به پلیس رو به افزای شهف از
اون ط ی هم می ن این چیزیه که نمیتونن بنش بیتوجنی ک نف همیشه یه گ ی پلیس هستن که مسام کتک مینورنف
تام لبخ س میزنسف نوشیسنی بنش آرامش دادهف کای ا ب ای نودش یک لیوان ش اش میآوردف

ُ
تام :نب این ح فت یع ی چی؟
کایرا :بعضیها ق بانیانف من همیشه رفتن و ب شتن به مسرگه ب ام مشکلی ایجاد نک دهف هسی کسی نیستمف ف قم هم
همی هف
تام :و از این به چه نتیجهای میرگی؟
کای ا روض ای که جوابش را بسهس صای تو چشمهای تام نگاه میک س و صسا باال میب دف

ُ
کایرا :دوگت داشتم اون کت هتو در بیاریف

این لحن مستقیم کای ا یکنو تمام ذشته را بی شان رو میک سف
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ً
ً
ُ
تام [ :با صمممسای آرام جواش میدهس] نب حتما در میآوردم ا ه تو ای جا رو م میک دیف حتما کتمو در میآوردمف ولی
ً
چون تو گبک زنس ی تو گ دت ین نقطهی گیب ی رو انتخاش ک دی مونم فعال کتمو در نیارمف
ه دوتا رین دوگتهای قسیمی هم شسهانسف کای ا ب ای نودش ش اش میریزدف

ا ه تنویهی م کزیت مشکل داره ،اشکالی نسارهف یه یارویی رو میش اگم کارش نیلی نوبهف
کایرا :از تو صفحه آگهیها پیساش ک دی؟
تام :ببخشین چی؟
کایرا :هی ی هی یف
تام :ا ه نواگممتی بگم بیادف نیلی لفتش نمیدهف گمم ویس همهی رگممتورانام دگممتشممهف مطمئ م میتونم هفتهی دیگه
بف گتمش بیادف البته مگ ای که بگی نهنی مم ونف یع ی مطمئ م تو ت جیح میدی تو گ ما باشیف
کایرا :نه ت جیح میدم تو ما باشمف
ُ
تام :نب پس می م بیادف
کایرا :ما آره ،ولی بسهی نهف ا ه اشکالی نساره حاال ب م آشپزی ک مف
تام :جسی؟ مینواگتم بپ گم ببی م اهل یه شام درگت حسابی هستی؟
کایرا :یع ی مینوای بگی اگپا تیم ناحسابیه؟
تام :وای نسایا چقسر حساس! نهنی  ،دوگت داری ب یم بی ون؟
کای ا هم ین نگاهش میک س انگاری گئوالی چ ت ازش پ گیسهف

ُ
نب مینواگتم بسونم دوگت داری ب یم بی ونف
کایرا :بی یم بی ون چی کار؟
تام :ب وبو با هم باشیمف
کایرا :تام نیاغ نمیک ی به انسازهی کافی ناط ه دارم؟ چ ا بازم بایس ناط ه رو ناط ه بذارم؟ [ب می دد گمم وقت
ُ
آشپزیاش] نب بگو ببی م کار و بار چطوره؟
ً
تام[ :دلش نمینواهس حاغ کای ا را بگی د] کار و بار؟ اوضمماع کال به راه شممسهف آره راگممتش دارم پیشم فتش رو هم میبی مف
البته بگم دیگه رئیس نودم نی ستمف از نظ تئوریک البتهف رین همه یه رئیس هیات مسی ه دارمف صس البته هم رئیس هیات
مسی ه ار ضای درگت ح سابیای دارهف ای م بنای رام ک دن گنامم بود دیگهف همی شه بایس به این م شس مسی یتی زارش
کار بسمف
کایرا[ :ب ای باز ک دن قوطی رش ،انم میک س] نسایا!
تام :آره میدونم ولی اونم درگممت رین تمام این م شممسای مسی یتی باکالس فقط هفتهای چ س گممارت بیشممت تش م ی
نمیرهف میآد تو و چ ستایی توصمیهی انالقی میک ه و زی لب مسام این اصمطالح «نقاط قوت کلیسی» یا ه اصمطالح
مسی یتی دیگهای رو که اون هفته ورد زبون شه رو تک ار میک ه و میذاره میرهف با همین کارش بانکا را شق شنف رین چی
ً
دوگممتش دارمف چ ا؟ چون نود آقا یه روزی بانکی بودهف حاال این آقای نفوذی مفتنور تق یبا دو ب اب بیشممت از م ی
می ی ه که تمام وقت مسی کل مجمورهامف م ی که کل این کمپانی رو گانتمف م ی که ک سب و کار هتال و ر گتورانا رو
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نوش بلسمف ولی چه ک م که رواغ اوضاع همی ه دیگهففف [ب ای نودش میریزد]
کایرا :چه طور آدمیه؟
تام :یکی از اون آدمایی که بنش فتن بلسه با م دم چطوری ب نورد ک هف یع ی بلسه همیشممه لبخ س بزنه و کلی جذابیت
داشته باشهف مسام می ه «نه طوری نیست ،بگو نظ ت چیه؟»
کایرا :م ظورت ای ه کهففف
تام :آره یه لحظه هم نمیشه تحملش ک دهف
حاال کای ا تازه داره از ک ارش بودن احساس نوبی میک سف

درگت رین همون شیوهای که بنت فتم چطوری میشه آدما رو کشونس به رنتخواشف یع ی با کاری که اگمشو ذاشتن
« وش دادن به مشکالت و دردشونف» تاکتیک نیلی کار اومسیهف
کایرا :تو از هم ین تاکتیکی اگتفاده نمیک ی؟
تام :نهف معلومه نمیک مف تو نودت م و میشمم اگممی کای اف من حتی یه لحظه هم تن نمیدمف چه ازت بخوان چه ازت
نخوانف وش دادن این طوری نصفهنیمه شبیه سایی میمونهف
کای ا لبخ سزنان میرود تخته ن د ک ی را ب میدارد و ب می ددف

ولی این یاروففف موقع کاگبی همیشه این کارو میک یف مسام می ه «چقسر جالبهف نه بابا؟ شما نظ تون ای ه؟» بعس همون
کاری رو میک ه که از اوغ نقشممهشممو کشممیسه بودف این کار یع ی مشمماوره و رایزنیف اوغ حسممابی چ بت میک ه بعس ولت
میک ه ب یف
کایرا[ :تخته را می ذارد رو کابی ت] میتونم تصور ک م چی می یف
تام :آره درگته ،این روزا اوضاع این طوریه دیگهففف
کایرا :راهی نساره از ش ش نالص شی؟
تام :نهف این کفارهای که بابت آزاد ک دن کمپانی بایس بسمف میلیون م ک ده و ارت اض هم نمیتونم بک مف یادته بنت گممنام
پیش ناد دادم؟ هی وقت نفنمیسم چ ا قبوغ نک دیف
کای ا نگاهی بنش تحویل میدهس که یع ی نیلی هم نوش میدانی چ ا قبولشان نک دمف

وقتی گنامی رام شسم گی ب اب شسنف میتونستی تو محلهی ای سیز ب ش نونه داشته باشیف رین نودمف
کایرا :نه بابا؟
ً
ُ
تام :نب نه دقیقا اونجاف ولی حساقلش این بود که میتونستی یه جایی باشی از اینجا بنت ف
ُ
کای ا این ح ی را نش یسه می ی د و ت جیح میدهس پیاز ن د ک سف

بانکا و وکیال! کارم شسه دیسن ای ا فقطف شایس تو هم همین طوری می شسف شایس اونقسرا هم اومسن اینجا کار احمقانهای
نبودف
کایرا :احمقانه نبودف
تام :نه نبودف

کای ا آنقسر محکم صحبت میک س که تام گ بل س میک س و نگاهش میک سف بعس ازش دور می شود و گعی میک س فقط
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من یکی ه روز با آدمای س و جعلی ط فمف اون روز رفتم پیش یکیشممون که بنش پوغ با بن هی یازدهدرصممس ق ض داده
َ
بودم فتم «پوغ الزم داری؟ نوش باشه نگنش دارهف لباگمو مینوای؟ میک م میدمش بنتف بیا بگی ! ولی ه وزم نسا
شاهسه تو نمیتونی جلومو بگی ی ،نمیتونی جلومو بگی ی نذاری اینجا واگه نودم کاگبی راه ب سازمف» [حاال ایستاده و
گممعی دارد آن لحظه را بازگمممازی ک س] فتم «من یه آدم کار آف ی مف یه آدم این کارهف م م که میره و همه چی رو ردی
ً
میک مف شاالیی به آدما میدم که قبال وجود نارجی نساشتهف و توففف تویی که اونجا می شی رو گتون گتون پولتف هی
بلطی هم نمیک یف»
ُ
کایرا :نب اونوقت چی فت؟
تام :هی ی پیش نیومس! مسممخ هاش این بود که آقا راحت قبوغ ک دف [قسمهایش حاال بل س شممسه ،شمماد و گمم نوش اگممت
ً
داگممتان وی ما از ای که شمم ونسهی محبوبش را دوباره پیسا ک ده] ب شممت فت «آره معلومه که حق داریف درگممتهف کامال
درگتهف تویی که همیشه ریسک میک ی و من اهلش نیستمف مت ف م از ریسکف» فت «ولی یادت ن ه تا حاال ب ات پیش
اومسه بتونی باالن ه دلیل ای و بفنمی چ ا همیشه این تویی که نوار و ذلیل میآی گ اغ من؟»
کایرا :ب شت فت «نوار و ذلیل»؟
تام[ :یکنو از جا در میرود] کای ا هی ی از این بیشت به آدم ب نمینوره کهففف
ُ
کایرا :نیلی نب ،باشهففف
تام :نه آلیسففف آلیس این کارو میک دف دارم می م یه داگممتان دارم تع ی میک مف تو رو نسا وش کن دارم داگممتان
ً
می مف ا ه تو داگتان چیزی رو می م معلومه حتما ری ش پیش اومسه دیگهف
کایرا :میدونمف
تام :آلیس می فت «وای باورم نمی شه»ففف [بی شت از همی شه ب کالمش تاکیس میک س ،انگاری از این ناراحت ا گت که چ ا
ً
ً
ً
کسی به ح فش اصال شک میک س] ا ه پیش نمیاومس که اصال تع یفش نمیک دمف اصال نمیگفتمش!
کایرا :میدونمف
تام :رین همی و بنم فت!
ً
کایرا :دقیقا فت «نوار و ذلیل»؟
ً
تام :دقیقا همی و فت! «همیشه این تویی که نوار و ذلیل میآی گ اغ من؟»ففف
کای ا باز مین سدف حاال تام باز دوباره رو دور افتاده و شوخ بودنش ب شتهف

ُ
ً
کایرا :نب بایس بگمففف اصال ط ی مگه کی هست؟
تام :یه آدم رو ضی فارغالتح صیل درس مسی یتف بی ستوپ ج گی دارهف هی ی حالیش نی ستف یه گارت رولکس هم
میب سه! یه ک وات کثافت زرد لیمویی هم میزنه!
کایرا :نسایا بانکا هم شیک شسناف
تام :یه چیزی از شیک اون ور ت ف کل دنیا دگت بانکاگتف به نودت می ی مم وای نسا مم به نودت می ی یه کاگبی
ً
راه مینسازم ،ب ای نودم یه کاگبی حسابی می گازمف کای ا یادته وقتی ش وع ک دیم همه چی چقسر نوش بود! رگما پوغ
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میشم دیم ،نودت باهام میشم دیففف
کایرا :آره یادمهف
ً
تام :دقیقا ه روز صبح حسابا رو درگت میک دیم ،بعس از ای که اومسی پیشمون ش به شبا حساشکتاش میک دیمففف
کایرا :یادمهف
تام :بعسش مم وای نسایا مم پیش اومس دیگهف کارمون توگعه فت تموم!
کایرا :آرهف
تام :بعسش تو زدی بی ونف دیگه از کار کشممیسی ک ار ،دیگه تو چیزی که اگمممشممو ذاشممتم کاگممبی نبودی چون دیگه
کارمون ربطی با مشممت ی نساشممتف آدم نودش بود و بانکف و همین ج گ بود! [ح فش را میب د ،بعس نیلی محکم ادامه
میدهس] ببین نیلی جسی دارم بنت می م ،تو اواگط دههی هشتاد یه لحظهای بود کهففف
کایرا :نه بابا؟
تام :آره ،فقط ب ای یه لحظه ما موقعیت و ف صت نودمونو داشتیمف مونم از اون موقعیت کوچیکی که ایجاد شسه بود مم
چ س گمماغ بود؟ چنار یا پ ج گمماغ؟ فقط از دغ اون پ ج هی کوچیکی که تو دغ تاریخ باز شممسه بود آدم میتونه حاغ و
روزشو درک ک هف ب ای یه بار هم که شسه آدم میتونست لحظهای که توشه رو حس ک هف میرفتی تو بانک ،همینف فک تو
باهاشممون در میون میذاشممتیف اونا هم نیلی راحت بنت پوغ میدادنف مم ونف میرفتیف ب گ! تمومف به همین گمماد ی
بنت پوغ میدادن! انگاری همهمون تو اون موقعیت به دنیا بی ش داشممتیم ،اونم یه بی ش بنشممتی ،این فک که همه چی
چقسر میتونه راحت و گ م یع به دگممت بیادففف [لیوان تو دگممت رو می ی د] و البته بعسش همه چی رین اولش شممسف بازم
پ گممیسن «مطمئ ی این فک ت رملیه و جواش میده؟» ،ای که «گممادهت نیسممت ا ه هی کاری نک یم؟» همیشممه ب ای
گ کوش نالقیت راههای تازه پیسا میک نف ه کاری تو بک ی ،اونا رو دگتت میزننف
کای ا لحظهای گ بل س میک س ،ولی تام نیاغ نسارد ح فش را تمام ک س و باز مینواهس بگویسف

میدونی تو یه رالمه ح ی تو روزنامه مینونی مم ح فایی که از بانکا میزنن مم آدم مینونه دیگه ،میفنمی چی می م
کهففف
کایرا :نهف من متاگفانه دیگه روزنامه نمینونمف
ً
تام :چی داری می ی؟ اصال نمینونی؟
تام تعجب ک ده ولی کای ا بنش بیتوجه اگت و ح فش را ادامه میدهسف از روایت داگتان نودش نوشحاغ اگتف

کایرا :م سخ ه گت یاد بابام میافتمف می فت «من انبارو نمیبی مف قبول شون نسارمف» بنش می فتم «بابا انباره دیگهف
انبار انباره آنهف چطوری میتونی قبولش نساشممته باشممی؟» ولی االن بایس بگمففف شممایس م م دنت پسرممففف دارم باور
میک م که ح فش م طق داشتف تازه تلویزیون هم نسارمف
تام :ولی این نیلی مسخ هگتف توففف
کایرا :من چی؟
ُ
تام :نب تو نمیفنمی چی به چیهف از واقعیت رقب میمونیف
ً
کایرا :واقعا این طوری فک میک ی؟
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دیسم روزنامه همهش چ نسنففف پ هن از آدمایی که نمی شه دوگتشون داشتف آدمایی که نمیفنممشونف ارتباط نمی ی مف
آدمایی که شبیه آدمای نوش نیستن ،شبیه آدمای معمولیای که ه روز تو مسرگه میبی یم نیستنف به نودم فتم بشی م
ً
پای نونسن ای ا و نیم گارت بعسش رصبی شسمف فتم بنت ه کال بینیالشون بشمف
ُ
تام :نب پس چی مینونی؟
ً
کایرا :تو اتوبوس رمانای کالگممیکف راه ماهای کامپیوت ف رین بازی میمونهف یه گممیاگممتمساری رو که واقعا دوگممتش
داری اگم بب ف ببین نشستن اونجا و رصبانی بودن گ این همه دیوونگی چه ارزشی داره؟
تام :مسئله این نیست کهف
کایرا :فیلمای جسیس هم ب ام همی هف اونا رو هم نمیبی مف فیلمای قسیمی رو دوگت دارمف
تام :آهان اونا رو دوگت داری چون احساگاتیایف
کایرا :نمیتونی م ک ش بشممی اون فیلما چیزایی دارن که ما ام وز نساریمف [یکنو کالمش رو هوا میمانسف بی شممان میمانسف
ب ای ای که بیشت از این نجالت نکشس ح فش را ادامه میدهس] و ادوارد؟
تام :چی؟
کایرا :حاغ ادوارد چطوره؟
ً
تام هم ین نگاهش میک س انگاری اصال نمیداد او دارد دربارهی کی و چی صحبت میک سف

ادواردف پس ت ادوراد؟
تام :آهان ادوارد نبیثف م ظورت اونهف اونم نوبهف یع ی زنسهگممت دیگهف زنس ی میک هف یع ی نشممونههای حیات توش
هستف بذا مینورهف گعی میک ه همه پوالمو ن ج ک هف از یه ب هی هیجسه گاله بیشت از این انتظار داری؟
قبل از ای که کای ا بتوانس جوابی بسهس تام ب زدنهای جسیشونیاش را از گ می ی دف

 :اون فیلم قسیمیه بود حجوم دزدای ج سدف همون فیلمه که توش همه یه جور بودنف همه شون شبیه آدما بودن ولی معلوم
ُ
می شه جونورای م یخیانف پو گتهی بی ونی شون آدمهف نب یه طور دیگه بخوایم بگیم می شه ای ه که همه شون مذک ای
بالانف انگاری اونا دنیا رو فتنف یکی اومسه و تمام نصوصیات نوبشونو با رمل بی ون کشیسه و تبسیلشون ک ده به یه
مشت اوباش نودنواهففف
کایرا :فک نمیک م نیلی بس باشهف
کای ا تختهن دک ی را ب میدارد میب د تو آشپزنانهف تام هم رفته ب ای دومین بار لیوان پ ک سف

تام :م ظورم ای ه آدم این همه پوغ ن ج تحصممیل میک هف یه نسممل یه چیزی رو ب ا میک هف بعس ب ههای نسممل بعس ت نا
چیزی که یاد می ی ن ای ه که چطوری ازش دوری ک نففف
کایرا :تام این ح فت چ تهف
تام :و ه چی میبی ن رو بزنن ن اش ک نف
کای ا حاال از کابی ت ماهیتابه در میآورد و زیاد تام را جسی نمی ی دف ولی تام گمم تکان میدهسف اوقاتش تلخ اگممتف
نشمی که تو درونش نیلی جسی شسهف
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بنم می ه حیوون بیفک ف
کایرا :نه بابا؟ این ح ی نیلی زشتیهف
تام :رین همی و بنم می هف می ه بخ و بف وشف رین ح فشهف حتی نمیپ گه چی به چیهف بنم می ه زامبیففف
کایرا :نه!
تام :می ه همین طوری بیدلیل فقط دارم کا گبی میک م و حوا گم به هی ی نی ستففف [متوجه می شود کای ا نیلی از این
داگتانش نوشش نیامسف نودش را میرگانس پشت گ او تا از شی آش تو لیوانش آش ب یزد] می م شایس درگت می ه ،شایس
متفک ناباهای نباشم ،شایس رین این فیلسوفای الکی باهوش آکسفوردی یه لحظه مکث نمیک م از نودم بپ گم هسفم
از این همه کار چیه؟ بنش یادآوری ک دم من کارم تو دورهی خودم درست انجام دادم م م تاثی دمدگتی و حساقلی همین
تالشم مممممم یع ی همین ذاشتن نونه و ماشین و رهنهام و تمام زنس ی کثافتم رو میز نودش نوری تجسم بخشیسن به
ف ض نام بیانن شسنی این واقعیته که ه وزم میارزه آدما گعی ک ن تو این دنیا کاری در گت انجام بسنففف [به این آن ین
جملهاش که میرگس ،تاکیسش بیشت شسهف از نطابهی نودش لذت ب ده]
ُ
کایرا :نب اون چی فت؟
ً
تام :چی فت؟ چی گفت؟ م ظورت از «چی فت؟» دقیقا ای ه که چی جواش داد؟ کای ا تو درک نمیک یف این بازی
تازهایه که راه افتادهف ت یس م دونهگتف آدمها دیگه توپ زدن و م تظ ب شت شسنش ب اشون منم نیستف آدم محکمت ین
گم ویسممشممو میزنه به توپ و با تمام وجود درا میک ه توپه دیگه ب نگ ده ط فشف [رو می دانس ،حالت دوگممتانه و تلخی
ً
ً
طقی قابل ح ی زدنف اصممال دنباغ توافق نیسممتف کای ا نودت
م
بگی
بنش
بتونی
که
مت
م
نیس
آدمایی
اون
از
مال
فته] اصم
ِ
درس میدی میدونی چی می مف این دوره زمونه کالم شسه یه چیز کن هف این روزا روزای بازی گوپ ماریوه! ب گ! بونگ!
ً
زه تو ب یز و ب وف [نگاهش میک سف حاال لح ش کمی ن مت شس] اصال این طوری نیست کهففف رین روزایی نیست که با هم
بودیمف من و تو با هم ح ی میزدیمف با ح ی زدنمون از آگمممون گمم تاره میچ یسیمف اینففف آ نه این میدونیففف
ب یضهگتف این یه آدم جوونیه که فقط دوگت داره دیگ ون رو آزرده ک هف
کایرا :حاال کی رو آزرده؟
تام :نه کسی رو کاریش نک دهف نودت ببین دیگه با از این بزرگت ش در افتادمف کاریم نمیتونه بک هف رصبانیتش هم گ
همی هف
میدانس کای ا این لحن الیزنش را زیاد نمیپذی دف به ناط همین کمی ازش فاصله می ی دف

مشکلی نیستف همه چی درگتهف

کای ا با گ تاییسش میک سف ح فی نسارنسف ه دو میدان س تام را گت نمی ویسف تام به آ شپزنانه میرود و کای ا را که دارد
روبن زیتون تو ماهیتابه میریزد را تماشا می ک سف کای ا چون تام بنش نیلی نزدیک شسه در حین کار نگاهش میک سف

کایرا :چیه؟ نه راگتشو بگو ببی م داری به چی فک میک ی؟
تام :اوغ فلفل میزنی بنش؟

کای ا چپچپ نگاهش میک سف تام حالت بسیار ب ه انهای به نودش فتهف

ً
نه ،فقط من نودم معموالفففف من اوغ فلفلو گ خ میک م تا حسابی به نورد روبن ب هف
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کایرا :آهانف متوجهامف من این کارو نمیک مف به روش نودم درگتش میک مف
تام :آهانف [لحظهای با ح سی بس ،حالت روض میک س] من ازت نخوا گتم این کارو بک یف یع ی ا ه بخوام بمونمف یع یففف
م ظورم ب ای شام بودف من ازت نواگتم بپ گمف یع ی تو دوتا بشقاش ذاشتی بی ون؟
در جواش کای ا از قفسه بشقاش ب میدارد و میرود گ میزف این یع ی دارد کار میک سف کتاشها را میکشس وشهایف بعس
دو ب شقاش را دو گ میز می ذاردف ب می دد آ شپزنانه کارش را از گ می ی دف تمام این مست گاکت بودهف تام تعظیم
کوتاهی میک سف

مم ونف باور کن نیلی شادم ک دیف
کایرا :چیزی نیستف
تام :آهان فقط اوغ فلفل ب یزف

کای ا ناجور نگاهش میک س ،ولی تام از او رو دانسه و دوباره آرامشش را به دگت آوردهف

آشپزی نمیک دیف
کایرا :آره نمیک دمف
تام :یادمه اون روزای اولی که اومسه بودی ازت مینواگتم ا ه دوگت داری امتحان ک یففف
کایرا :هی وقت هم نک دمف پیشنسمت نوشحالی بودمف
تام :نیلی پیشنسمت نمونسیف
کایرا :ب ای چنلوپ ج دقیقه که بودمف آلیس درجا رئیسم ک دف

کای ا مشاوغ آشپزی شسه و تام با نوشحالی گ ش را ب ای این ناط هی نوش تکان میدهسف

تام :چه شبی بودف
کایرا :آره بودف
تام :تصادی هیالری!
کایرا :اولین باری بود که میاومسم ل سن ،تازه پامو ذاشته بودم تو نیابونای شن ف
تام :هیجسه گالت بودف
کایرا :ح ی نساشت!
تام :همسن االن ادوارد بودیف
کایرا :یادمه نیلی ُهل بودمف باالن ه ف ار ک ده بودمف دا شتم تو نیابون م شنور ل سن راه میرفتمف نیابون کی گف چ شمم
نورد به آ نی «پیشنسمت مینوایمف» رفتم توف آلیس فت میتونم همین االن کارمو شمم وع ک مف بعس از یه گممارت
دویس پیشممم که دنت ش از دوچ نه افتاده و تو بیمارگممتانهف به آدمای دور و ور نگاه ک ده بود م و انتخاش ک ده بودف ازم
پ گیس میتونم شبی اونجا رو اداره ک م؟
درنواگت آن زمان آلیس مین سدف کای ا دگت از درگت ک دن گس رو ماهیتابه میکشسف
تام به مسخ ه بودن این
ِ

 :فتم «همین االن کارمو ش وع ک دم ،یه گارت هم ن شسهف» فت «میدونم ولی چ شمم بنت بودف بنت ارتماد دارمف
حاال تو بایس بنم ارتماد ک یف چیزی پیش نمیآدففف»
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تام :چه گارتی بود؟ یادته چه گارتی بود؟
کایرا :آم مونم یهکم از هشت ذشته بودف
تام :یع ی درگت قبل از گارت شلوبی شامف
کایرا :یع ی آره دیگهف اما جمعش ک دمف میدونم نودم همه چی رو رو بهراه ک دمف بعس ماازه رو بسممتمف پیش نسمتای
دیگه نیلی نوش بودن ،رالی بودنف همی که به روی نودشون نمیآوردن من نیومسه شسم ریئسشون نودش نوش بودف
همگی می فتن «نیگا کن ببین قوغ میدیم بنت گخت نگذرهف فقط همی جا بمونف بعسش هم درو بب س و همگی میریم
نونهففف» [بینیاغ آشپزی شسه و جلوی در آشپزنانه ایستاده] ولی نمیدونمففف یه حسی ب یزی داشتمف به نودم می فتم
این در گت نی ستف نمیتونم در گت تو ضیحش بسمف مینوا گتم وقتی آلیس ب می ده پی شش با شمف البته تو رو جور
دیگه هم میدیسم؛ یع ی ف داش هم میشممس ببی متف ولی آدم چه میدونه؟ اون روز ب وش یه حس ناصممی داشممتف
ربطش به نود ب وش اون روز بودففف
نگاهش را می ی د و گعی میک س احساگی نساشته باشسف تام مینشی س و حسابی مجذوش ح یهای او شسهف

ت نایی نشستمف اگپ گو نوردمف گیگار کشیسمف مطمئن نبودم بتونم شبو بیسار باشمف این رگتوران نالی همهش ب ا من
بودف ولی پ بود از نوشبختی بی قابل اب ازف این احساس مسخ ه که «نمیدونم چ اها ولی می م من جام همی جاگتف»
تام :و بعسش؟
کایرا :بعسش؟ بایس ادامه بسم؟ نزدیکای صبح با تو اومسف
کای ا رو می ی د و ب می دد گ کارشف ب ای اولین بار تام حس آرامش داردف

تام :قبل از ای که به تو بگه بنم زنگ زدف رین دیوونهها از گ یه ق ار کاری زدم بی ونف اون روزا ماشی م جگوار بودمف مسام
ً
نسانسا میک دم چیزی نشممسه باشممه ،یه میک دمف میدونه اصممال از نودم بی ون اومسه بودم ،شممبیه نودم نبودم چون
ً
مسام دا شتم فک میک دمففف فک میک دم من ا صال اهل یه نی ستمف تازه ک ار هیالری که ر گیسم بازم یه ک دم ،م تنا
از رو حس گبکیف دیسم تو تخت کوچولو راحت نوابیسهف پاش تو هف یه پ گتار مزن ی هم باال گ شهف تیکه مینسازه
چه پسرمادر بسیایم! چطوری اجازه دادیم دنت مون تو نیابون بازی ک ه؟
کای ا تابه را هم میزنس و حاال از همان ک ار در آشپزنانه به ح فش وش میدهسف

بعسش وقتی ب شممتیم تو ب امون ب نسی و قنوه آوردیف گممارت چنار صممبح تو رگممتوران نودمون ازمون پذی ایی ک دیف
انگار نه انگارف به نودم فتم این ب یبت ین شمممب زنس یمهف این دنت ه رو تا حاال نسیسم ولی داره ازم پذی ایی میک هف
انگاری یه رم ه باهامون داره زنس ی میک هف
کای ا نگاهش را پایین میانسازدف این ح ی حسابی روش تاثی ذاشتهف

آره کارت نیلی جالب بودف
کایرا :آره بودف
تام :پیشمون نمونسی؟
کایرا :چ ا مونسم نونهتف رو زمین نوابیسمف بایس بگم اون لحظه لحظهی نودم بودف از اون لحظه به بعسففف ه کاری
میک دم که پیشت باشم ،تو اون نونه باشمف [دوباره ب می دد گ وقت آشپزی]
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تام :یادمه نیلی زود رصممبانی شمممسم ،چ س هفته ای بیشممت نشمممسه بود که فتی نیاغ نساری دانشممگاه رو وغ ک یف
نمینواگتی رم تو بذاری تو کار تنیهی بذاف
کایرا :من نگفتم «تنیه بذا»! هی وقت نگفتم «کاگبی تنیه بذا!» داری م و آدم چ تی میک یهاف
ً
تام :نه؟ چ ا آدم چ ت؟ ا صال این طوری نی ست! تو دنت یه م شاور حقوقی شن ب سریای! مینوای بگی همین دنت
آدم این طوریای بودن روت هی تاثی ی نذاشته؟
کای ا لیوانش را ب میداردف به ح ی تام مین سدف باالن ه اردش را ک ار ذاشتهف

ُ
کایرا :این فقطففف ای بابافف نبففف من را شق ریا ضیاتمف را شقش بودمف نیلیف نمینوا گتم ن صفهنیمه ولش ک مف تازه
باالن ه جز این ،از ش بابام هم نالص میشسمف نمیتونستم این ف صتو از دگت بسمف
تام شانه باال میانسازد ،ب ایش بنانهی نوبی نیستف

گاده نبودف تو ش وع ک دی ب ام گخ انی ک دن ،من نیلی ت گیسمف فتی «وقتتو ح وم باالب دن تح صیالتت نکن ،این
طوری فقط زنس ی واقعیتو رقب انسانتیففف»
تام :آره همی هف
کایرا :ای قسر نگ ان بودم که رفتم گمم اغ آلیسف بنش فتم «اون جسی می ه؟» فت «هی وقت به ح فای تام وش
نسهففف»
تام :دم آلیس مف
کایرا« :حتی ا ه هم ب ی بازم همیشه میدونه دوگت داری ب دیففف» [حاال جسی به تام نگاه میک سف کالمش با صساقت
از دهانش بی ون میآیس] تو بنم جا دادیف همونجا بودمف من همیشه رو منمون نوازی نوبت حساش میک دمف
مکثی کوتاهف تام از این اب از قسردانی کای ا متاث شسهف متاث شسه از ای که فنمیسه چقسر نانهاش ب ای کای ا اهمیت داشتهف
وا گه یه ثانیه هم شک نسا شتم ا ه ب دم ل سن کارم گ جا شهف [لحظهی ح فش را میب دف بعس شیط تی تو رفتارش ظاه

می شود] روض ای که بگم وای نسای من ه کاری د گتم بیاد میک م شما بودینف بی شت از اون ،وش کن ببین ،نیلی
بیشت از ای که میدونیففف
ُ
تام :نیلی نب باشهف بایس بگم ف ض ک دم ،یع ی ته فک م فتم م م اونقسری جوون هستی دیگه م م ته فک فتم ننایتش
ب ی رین راهبهها زنس ی کنف
ً
کایرا :آره حتما!
تام :فک ک دی حسودیم شسه؟
کایرا :تو اون نقاشی رو از رو دیوار پاره ک دیف
تام :پارهش نک دمف نسا شاهسه حتی ب ش نساشتم نودش افتادف
ً
اتفاقی اتفاقیف اونم نقاشیای که نقاشش آدمی بود که اصال مورد تاییس شما نبودففف
کایرا :آره معلومه،
ِ
تام :کالین! م دک جوجه نقاش دانشگاهیففف با اون ریشای چ ش و چیل و الشاشف
کایرا :همونی که م و تو کالج کشیسه بود و بنم حس ای و میداد که نیلی زیبامف
تام :آره زیبا ولی َپتیف
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ً
کایرا :اصال م طق نقاشی رو همینف نمیتونستی تحمل ک یف همین طوری چشمت میافتاد بنم رو دیوارف
کایرا :این درگممتهف نگاه میک دمف همین طوری نگات میک دمف همین طوری موج نف ت از این ور اتاق میف گممتادم
ط فتف و باور کن بسون ای که دگت بنش بزنم نودش افتاد زمینف
کایرا :آره جون نودتف [رو می ی د میرود آشپزنانه اگپا تی را ب یزد تو دیگ آشجوش]
تام[ :با جسیتی نصفه نیمه از نودش دفاع میک س] نه این طوری ممممم م ص باش! ممممم تصوی تو نبود ،نقاشی تو نبود ،این
ناباوری نودم بودففف از این میت گیسم که زن به این جوونی که میتونهففف میتونه نیلی باهوش باشه مم
ً
کایرا :واقعا مم ونففف
تام :مم الزمه این ریخته بشی ه جلو ه ن هقم ی که فقط یه کالم فته «ه » و بسف
در حالی که کای ا مشاوغ آشپزی اگت تام گعی میک س دوباره گکان را به دگت بگی دف

فتم راحت میشه ولش زد!
کایرا :نهنی من آدم روشممنفک ی بودمف نودمو نمیبسممتمف تازه بیسممت گمماغ هم ازت جوونت بودمف و داشممتم زنس یمو
میک دمف تو بودی که گعی ک دی بشی ی ب ام گخ انی ک یففف
تام مینواهس این ح ی را رد ک سف

چ ا ک دی! فتی «یه طورایی جزوی از نانوادهای ،کای ا تو یه طورایی شبیه دنت م میمونیففف»
تام :من نگفتم شبیه «دنت می»!
کایرا :چ ا فتیف
تام :کجا فتم؟
کایرا :تو همون رگتوران همب ف وشی نف تف داشتی همب ا رو گ خ میک دیف
تام :وای نسایا ش م سهم! یع ی از اون گخ انی ب ات ش م سهام! تازه ش م سهی اون همب ا هم هستمف
کایرا[ :یکنو صممسا بل س میک سف آن ان صممسا بل س میک س انگاری ق ار نیسممت بسی این ح یها هی وقت تمام شممود] همب ا!
گخ انی!
تام :بایس بگم حسشون دوباره داره ب می دهففف
کایرا :به نودم فته آهان حاال فنیسمف درجا فنمیسم که بازم ش وع شسف
تام :چی ش وع شس؟
کایرا :به نودم فتم صب کن ببی مف همی ه دیگهف دی و زود داره ولی گونت و گوز نسارهف

کای ا به اتاق ب می دد و میبی س نزدیک صمم سلی تام ایسممتادف نیلی نزدیکف حاال ارتباط بی شممان نیلی میتوانس نزدیک
ً
باشمس آنقسر که ممکن اگمت ه کسامشمان ح فی بزن سف ولی تام ح فی که میزنس کامال از رو م طق ادامهی صمحبتشمان
اگتف

تام :آره بی شت ف شار بیارف میدونی تو کا گبی هم همین کارو پیش میب هف رئیس هئیت مسی هام بنم می ه به ذ شته نگاه
نکنف می ه تو کاگبی ،دنیا همین ام وز صبح درگت شسهف چیزی به نام ذشته وجود نساردففف
کای ا رو می دانس ب ود گ وقت پاگتایشف
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اون می ه مسی یت جسیس ازت مینواد به اموالت نگاه ک ی ،یه نگاه درستحسابی م م می ه دنیا وحشیه و پ رقابته و از
این چ نسیات! داگممتان ،روایت این نیسمممت که چطوری رگممیسی اینجا ،ت نا داگممتان منم ای ه که االن که اینجایی
رملک دت چیهففف
کایرا :و رملک د تو چیه؟
تام :آم ،توگعه ،توگعهی به ناچارف یع ی دیگه نیازی نیست بگم توگعهف دفاع از گنام بازارف گانتن یه رگتوران فوالدی
دیگه ،یکی که بزرگت ه ،شیکت ه ،روزانه میتونه بتونی صستا صستا بذای بیشت بسیف هی وقت تموم نمیشهف
کایرا :ارادهی تموم شسنش هم نیستف راشق این کاریف
تام :آره آرهف قبوغ دارم را شق شمف [تما شایش میک سف حاال موقعیتش امن شسف یک بار دیگ اح ساس راحتی و ما میک س]
نمیتونم ردش ک مف بایس بگم تمام اون مستی که آلیس بودففف نودت میدونیففف تمام مستی که اون اتاق کوفتی نوابیسه
ُ
بودففف نب این ب ای من درگممته که جز دوب اب ک دن تالشممم هی راه دیگهای ب ای نودم نساشممتمف رین یه دیوونهبازی
اگت اتژیک بودف که البته رفت ت هی کمکی هم بنم نک دف [کمی نجالت زده نگاه میک س] آره درگته ،ارت ای میک م نبود
ح فهیت ب ام نیلی اذیت ک سه بودف
کایرا :مم ونف
ه دوتایی میدان س این ط ز تفک ناقص اگت و تا لحظهای دیگ  ،این حس کامل میشودف

تام :یه طورایی دلم ب ای نودت هم ت گ شسه بودف

کای ا لحظهای نگاهش میک سف آن هم از رو رسم شیفتگیف در رین حاغ به کارش ادامه میدهسف تام نیلی جسی اگتف

کای ا ح فم جسیهف من هی وقتففف هی وقت به نبودت رادت نک دمف هی وقتف
کایرا :آهان اونقسر دلت ب ام ت گ شسه بود که گهگاغ طوغ کشیس تا گ و کلهت پیسا بشه؟

کای ا این ح ی را ب سیار ن م و به دور از ت ش زدهف دو گت نسارد بی شان تی ه شود ولی تام یکنو نیلی جسی در مقابل این
ح ی موضع می ی دف

تام :نه ببینففف
کایرا :یع ی بس کن دیگه ،یهکم جسی شوف
تام :فک میک ی دلم نمینواگت مممم م نسایا فک میک ی نمینواگتم زنگ بزنم؟ دوگت نساشتم تلف و ب دارم شمارهتو
بگی م؟ نیاغ میک ی دوگت نساشتم بپ م تو ماشین و از در نونهت نودمو ب سازم تو؟
ُ
کایرا :نب چ ا نک دی؟
تام :کای ا نودت چی فک میک ی؟
ه دوتایی می دانس حتی قبل از اتفاق افتادن چیزی بی شان پلی وجود دارد که بایس ازش ربور ک سف

چون میدونستم تا چشمم بنت بیفته کارم تموم میشهف میدونستم دیگه نمیتونم ولت ک مف

آنقسر این ح ی را صممادقانه اب از میک س که کای ا جوابی نسارد بنش بسهسف به ناط همین رو می دانس و میرود گمم اغ
پاگتایشف

کایرا :باشه قبوغف بایس بگم این جواش درگتیهففف
تام :حاال دیسی؟
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کایرا :چی رو؟
تام :دارم بنت میشمف درگته مگه نه؟
کایرا :تو چی بنت میشی؟
ً
تام :اب از احساگتمف همیشه می فتی اصال قابلیت اب از احساگاتمو نسارمف
ً
کایرا[ :انم میک سف این ح ی یجش ک ده] تا جایی که یادم میآد نیازی بنش نبودف اصممال نیازی نبود از احسمماگمماتمون
ح ی بزنیمف یا حساقل من این طوری فک میک دمف همیشه میتونستم بگم چه حسی داریف هی وقت الزم نبود به زبون
بیاریف دور دفت ِ محلهی چلسیت راه میرفتیف بعسش میرفتیم نونه به کارف تو آشپزنونه با آلیس می شستیمف ب وش رو
هم با ب ههات میشستم کتاش نونسنف
بی شان گکوت میشودف تام نیلی جسی اگتف با صسای پایین ح ی میزنسف

تام :هی وقت درکش نمیک مف ه وزم نمیک مف یه لحظه هم با نودت حس نیانت نساشتیف
کایرا :باز دوباره شم وع شممسف من همیشممه یه آرامش نیلی نوش داشممتمف [لحظهای صممب میک س ،مینواهس جوابش دقیق
باشس] نمیدونم چ اها ولی ه وزم از نظ م درگتهف ببین ا ه تو رشق داشته باشی ،رشقی که ب ا ب ه دلیلی نتونی ح فشو
بزنی ،قلبت پیش آدمی باشه که نتونی تاییسش ک ی مم به هی احسی نمیتونی بگی مگه آدمی که ط ی مستقیمته م م اون
ُ
وقت نب بایس بگم ب ای من این یع ی نالصت ین شممکل رشممقف تا وقتی رشممقه بمونه ،رگممیسن بنش دگممتاورد نیلی
بزر یهف چون همیشه رابطهای که ریشه تو ارتماد دارهف
تام :هم ین چیزی ب ای من دیوونگیهف
کایرا :میدونمف تو ای و حس نمیک هف میدونم هی وقت درکش نمیک یف چ ا همیشممه میتونسممتم ب م آلیسممو ببی مف چ ا
ً
همی شه بی مون همه چی آروم بودف چ ا ای قسر دو گتش دا شتمف آره دا شتمف واقعا دا شتمف همی هف ما گهتا بودمف همین بنم
حس آرامش میدادف [میرود از تو ف یزر تکهای پ ی تو کابذی چ شوچیل بی ون میآوردف رنسه هم ب میدارد و میآیس تو اتاق]
ُ
تو کسی بودی که راشقش شسمف و نب همون طوری که انتظارش میرفت آدمی بودی که زن داشتیف
تام از این ح فش نوشممش نیامسه و تازه از این همه هیجان کای ا نسممبت به این ط ز تفک هم ناراحت شممسهف کای ا پ ی را
می ی د ط فشف

میتونی؟
تام :چی میتونم؟
کایرا :نه فقط نواگتمففف
تام :چی نواگتی؟
کایرا :نواگتم ببی م این پ ی و رنسه میک ی؟

تام پوگت ر ق ک دهی پ ی را از کای ا می ی د و تو دگتش نگنش میداردف

تام :م ظورت ای ه؟
کایرا :آره همی هف
تام :شونیت فته؟ تو به این می ی پ ی ؟ [تام طوری آن تکه پ ی را تو د گت فته که ق ش گ ن شان دهس این آن ین مسرکی
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اگت ب ای ثابت ک دن شیوهی ج ون زدهی زنس ی کای اف طوری صسا باال میب د انگاری از این ش ایط حسابی نسته شسه] باورم
ً
نمیشمممهف کای ا چه بالیی گمم ت او مسه؟ تو واق عا این طوری زندگی میک ی؟ چ ا ح فی نزدی؟ نسا یا من یکی رو
میش اگم که ب ام ج س میآرهففف
کایرا :از زنس یم مطمئ م!
تام :ط ی ه چی پ ی مم ه ج س پ ی مم نواگتی دارهف ط ی نیلی کارش درگتهف
کایرا :آره درگته! زنس ی تو ک ار آدمای کار درگته!
تام :دارم می م میتونم ب ات بگم هفتگی ج س بیاره مممممم مشکلی نساره مممممم ه وقت نواگتی پ ی پارمازان تازه ب ات
میف گتهف
کایرا :حاال باشهف
با گ به پ ی تو دگت تام اشاره میک س که یع ی همین اگت که هستف ولی تام هی ی نشسه نقشهی دیگ ی کشیسهف

تام :میرم به ف انک بگم بیادف
کایرا :چی؟
تام :میرم ف انکو صسا ک مف مسخ هگتف میرم صساش ک م ب ه از جایی ب امون چیزی بخ ه بیادففف
کایرا :صب کن ببی م داری چی می ی؟ مینوای بگی ف انک تا االن اون بی ون بوده؟
تام :آرهف
کایرا :تمام این مست که داشتیم ح ی میزدیم تو ماشین نشسته بوده؟
تام :آرهف یع ی آره دیگه! نسای من اشکالش چیه؟

تام یج شسه ولی حالت دگتبهکم کای ا طوری اگت که انگاری تام هی وقت نمینواهس رفتار درگت را یاد بگی دف

ً
کایرا :تو ذاشتیش اون پایین؟ واقعا محش ی توف
تام :چ ا؟
کایرا :رادت داشممتی از این هسیه نسادادیای که داشممتی بنم می فتی! یادمه کلی گ م تو به ناط تک یکهایی مسی یت
انسمممانیای که نودت از نودت در آورده بودی باال می فتیف اما تو رمل داری با آدما رین یه مشمممت شممئی ب نورد
میک یففف
ولی تام دیگ از ح یهای کای ا ذشته و به هی وجه ح یهایش را قبوغ نمیک سف

تام :تو رو به نسا کای ا اون بابا یه ران سهگمممتف شممالش همی هف تو نودت نیلی نوش میدونی که ران سه ها ران س ی
نمیک نف بیشت وقتشون گ کار ،م تظ نشست هففف
تام :تام ه چیزی هم حسی داره!
ً
کایرا :از این بیشممت ای که اونا انتظارشممونوم همی هف بذار بنت بگم که ف انکففف اتفاقا ف انک نیلی هم از کارش راضمی و
نوشحالهف اوغ از همه ای که ف انک حقوق نوبی دارهف میشی ه تو اون لیموزین نوشگل و رادیو کیس  7100وش میده
و چیزی رو مینونه که مودبانهاش میشه مجلهی "مورد رالقهی آقایون"ففف
ولی کای ا هی ی نشسه دارد از پ ج هی آشپزنانه به بی ون اشاره میک سف
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کایرا :از پ ج ه بی ونو دیسی؟ هوا رو دیسی؟ دیسی ه آن ممک ه ب ی بزنه؟
تام :چ نس تحویلم نسه! ف انک نیلی هم ت جیح میده تو اون م گممسس م بشممی ه تا ای که بخواد تو یخدونی شممما که
اگمشو ذاشتی نونه باشهف
ُ
کایرا :نبففف
ُ
تام[ :یکنو از نشمم م فج میشمود] یع ی نب ما اینجاییم دیگه! مشمکل هم همی ه! مسمئله همی هف مشمکل همی هف این
حقبهجانبی مسخ هی تو! یع ی راگتش م صفانه نگاه ک یم همیشه هم این طوری بودیف ولی ای م میدونم ،میدونم بنت
ُ
از این نمیشیف نب بیا قبوغ ک یم از وقتی هم تصمیم فتی ب ی معلم شی بست هم شسهف
کایرا :هی ربطی به درس دادن من نساره ،هی ربطی به شالم نساره ،ح فم ربطش به آداش ب نورد با م دمهف
تام :ف انک م دم نی ست! ف انک یه آدمیه که داره شال شو انجام میده! [از کای ا فا صله می ی دف تمام شک و ت دیسهای بسش
تاییس شسه] همیشهی نسا از ای که وجسان نودتو به ب د ی می ی یففف این اشارههای مسخ های که میک ی هی ربطی به
چیزی که ممک ه م دم بخوان نسارهف اونا مینوان باهاشممون درگممت رفتار بشممهففف مینوان رین آدمای بالای که دارن
کارشممون انجام میدن و بابتش پوغ می ی ن بنشممون احت ام ذاشممته بشممه و دوگممت نساری طوری از باال نگاشممون ک ی
انگاری از بیخ معلولن و انگاری یه جورایی همیشهی نسا کمک احتیاج دارنف یع ی می م آره این دیوونگیه! تمام مشکل
ً
کاگبی و تو دقیقا همی ه! تو همیشه از باال نگاه میک ی مممممممم همیشه! همیشه تو کار همین طوری بودیف تو ه چیزی که
انجامش میدادیمف هی وقت نتونستی ماهیت اصلی کاگبی رو بپذی ییف مینوام بگم دلیل ای که آن ش ذاشتی رفتی
هم همین بودف [ زودت از ای که این ح ی را بزنس به پوچ بودن ح فش رگیسه و ت سی گعی میک س ح فش را جمع ک س]
ُ
کایرا :نب بایس بگمففف
تام :م ظورم ای ه کهففف
کایرا :تا حاال نمیدونستم دلیلش ای ه!
تام :باشه ببخشینففف
کایرا :نمیدونستم دلیل رفتم این بودهف
تام با بی ار ی گعی دارد اوضاع را به کمی قبل ب دانس ولی کای ا بنش اجازه نمیدهس در ب ودف

تام :بس فتمف
کایرا :بس فتی؟ فتی دیگهف فک ک دم به ناط این رفتم چون زنت فنمیسه بود شش گاله باهاتم آره!؟

آنقسر نتوانسممته جلوی نودش را بگی د و این ح ی را محکم زده که تام فقط نگاهش میک س و باز دو باره پوچی ح ی
نودش را تاییس میک سف

تام :یع ی آره درگتهف ای م درگته نقش داشتهف
کایرا :من می م تمامش گ همین بودف
تام :ای م بخشی از مشکلمون بودف
کایرا :بخشی؟ بخشی؟
تام :ولی ط ز تفک ت هم مشکل دارهف نگاهت به کسبوکارمون هی وقت گ راگت نبود!
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ُ
ً
کایرا :نبففف [ح کتی میک س که انگاری این ح ی اصال جزو مشکالت منم نبوده و بعس ب می دد آشپزنانه تا میز را ب ی س]

تام[ :گممعی دارد ه چقسر میتوانس م زهای از دگممت رفتهاش را پس بگی د] من ح فم ای ه که تو باالن ه میرفتیف ای و حس
میک دمف به نودت داشتی می فتی وقت تایی هف
کایرا :تام رفتم چون همیشه بنت انطار ک ده بود ا ه آلیس بفنمه من بایس ب مف

آنقسر راحت این ح ی را میزنس که ویی فقط مینواهس آن لحظهای که این ح ی را به تام زده بازگممازی شممودف تام رو
می ی دف ناراحت اگت و بیشت از همیشه شبیه پس ب هها شسهف

ُ
تام :نیلی نبففف
کایرا :بنت فته بودم ،هزار بار بنت فته بودهففف
تام :آرهف میدونم فته بودیف
کایرا :تا وقتی نفنمیسه بود میتونستم ادامه بسمف وقتی فنمیس درجا اوضاع هم روض شسف
تام :درجا؟ آره درگممته تو یه گممارت ،رفتی پی کارتف پیس! جمع ک دی رفتی! م و ذاشممتی با کلی توضممیح ب ای بقیه
کارم ساففف
کایرا :آهان جسی؟
تام :فک نمیک م کسی نیلی از توضیحاتم راضی شسف
کایرا :من امکان دیگهای نساشتمف میدونم مسخ ه گتف آدم مسام ب ای نودش یه داگتان قابل قبوغ می گازهف بعس اوضاع
روض میشممهف توازن هم از بین میرهف دیگه بعس از اون دیگه داگممتانشممو باور نمیک هف بعسش همون لحظهای بود که به
نودم فتم بایس بذارم ب مف
رو می ی د و میرود آشپزنانهف تام هم به وشهای میرودف با نودش فک میک سف پ ی و رنسه را ب میداردف هم ین ش وع
به رنسهی پ ی تو کاگه میک س انگاری شکست نوردهف کای ا با صسای پایین از تو آشپزنانه ح ی میزنسف

کایرا :ش یسم نونه روض ک دیف
تام :آرهف نیلی هم گ یع نونه روض ک دیمف وقتی آلیس م یض شس جابهجا شسیمف
کایرا :چ س وقت م یضیش طوغ کشیس؟
ُ
تام :اونففف نب ببی مففف تو تخت بود ،یهکم تو تخت بود مونم یه گالی شسف یع ی ما میدون ستیم ،یع ی تا تو رفتیففف
اونم مسام دچار گ یجه میشسف اوایلش نیلی جسی نمی فتف
کای ا دگت از آشپزی میکشیس و تام را تماشا میک سف

همگی نیلی یج بودیم ،اون موقع اوضمماع هم نیلی گممخت بود ،نب م یضممی هم که اومسففف راگممتش اون اولش که
م یضیشو تشخیص دادن بیشت شبیه یه شونی بودف فتم چقسر بسش اگی؟ و این ح فاف فتم پس کوشن این نساها؟
کای ا فقط تماش میک س و رکسالعملی نشان نمیدهسف پ ی و رنسه در دگتهای تام بیکار هست سف

احتیاج داشت جایی باشه که آرامش داشته باشهف یه اتاقنواش نیلی رالی گانتم مممممم یه معمار بود ،همون یارویی که
ً
بنت فتم مم اتاقنوابی گانت که یه گق نوشگل شیبدار شیشهای داشتف قش گ رو به طبیعتف بینظی بود! دقیقا
همونی رو که دو گت دا شت ب اش در گت ک دیم ،همون م ظ های که دو گت دا شت ببی هف [بعس انم میک س ،میدانس از
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ُ
اینجا به بعس بیان ح فش گخت ا گت] گاکت شسففف نب نیلی تودار شسف نمینوام بسج سی ک ده با شم ولی این ب ام
نیلی گخت بودف
کایرا :م ظورت چیه؟
ً
تام :آلیسو که می ش انتیف اون مسام واژهی «مع وی» ورد زبونش بودف یکی از ح فایی که اصال نمیفنممف مینوام بگم
همیشه از ط زی که م دم اگتفادهاش میک ن بسم میآدف م دم مسام دوگت دارن نودشونو گوارش ک ن که «وای این چه
تج بهی مع ویای بودف» این طوری می ن دیگهففف
کایرا :آرهف
تام :انگاری این یع ی تموم شمممسن درواف «مع وی» یع ی « ماغ م ه و دنالت نکنف» آدما گممعی میک ن ثابت ک ن
احساگات دارنف دوگت دارن گادهت ین چیزا رو هم منم ک نف [از باال ب دن نودش ش وع ک ده ولی ه چی ح فش را ادامه
میدهس لح ش محکمت می شود] مذهبف اون با این ف ق دارهف از مذهب نوشم میآدف چون توش قانون ه ستف ب اگاس
ً
چیزیه که قبال اتفاق افتادهف چیزایی ه ست که آدم بن شون ارتقاد دا شته با شهف از اون بی شت چیزی که بی شت بارث می شه
پیگی ی آدم بیارزه مم البته بگم که من این طوری نیستمها مم ای ه که انتظاری هست از ای که آدم بایس چطوری رفتار ک هف
ُ
ُ
ولی این «مع ویت»ففف نب یه چیز دمسمیهف یع ی «نب ب ای منه که نیلینیلی منمه ولی فقط کافیه بخوام تو ضیحش
بسم تا ببی ی چقسر راحت میرم تو دیوارففف»
کای ا ب ای این لحن ویژهی تام لبخ س میزنس ولی تام بیشت رصبانی میشودف

کایرا :آلیس این طوری بود؟
ُ
تام :نه ببین ،نمینوام بیارزشش ک مف آلیس دا شت میم دف بیتعاری بگم به نظ م به ه چی میتون ست چ گ میزدف
همی شه به ُمس روز بودف ولی فقط همین بودف چ گ میزدف چیزی نبود که چ گش بنش بگی هف این طوری نبود که از ته دغ
ً
ُ
باورش داشته باشهف ا ه می فتی «نب بگو واقعا به چی باور داری؟ اونجا چیه؟ داره چی می شه؟ چیش واقیه؟» جوابی
نساشت بنت بسهف همهش یه گ ی احساگات بودف
کای ا حاال چپچپ نگاهش میک سف کمی از این حالت بینیالی تام شوکه شسهف

کایرا :آره تام درگت ،ولی این اونقسرا هم بی معموغ نیست؟
تام :میدونم نیست!
کایرا :نیلیها همین طوری از دنیا میرنف تو هم ین ش ایطیف نمیدوننف ن صفهنیمه میدوننف مطمئ ی انتظارت همین
بوده؟
تام[ :رو می ی د ،باز دوباره گعی میک س این ش ایط ناآرام نودش را تعادغ دهس] نمیدونمف میدیسم اتاق نوشگلهف مینوام
ً
ً
بگم اتاقش واقعا زیبا بودف بایس هم همین طوری میبودف نمی م کال زدم به شممونی ،ولی راگممتش نیلی پوغ ز یادی
ن جش ک ده بودمف شونی نمیک مف نیلینیلی پوغ ن جش ک دمف از ک ِ چوبش ،تا اون شیشههای گقفشف آگمون!
محیط طبیعی اط ای نونه! نور! ه چی نواگت بنش دادمف
ُ
کایرا :نب پس ح فت االن چیه؟
تام :نمیدونمف احساس نستگی میک دمف احساس میک دم باهاش ارتباط نمیتونم بگی مف
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کایرا :مینوای بگی هی کسومتون هی وقت با هم ح ی نزدینف
تام :آرهف

یکنو گاکت می شونسف کای ا همان طور قاشق آشپزی تو دگتش ایستادهف تام هم به وشهای نی ه شسهف حسی از ش م و
ش اکت در ج م بی شان ج یان داردف ب ای لحظهای ه دو شبیه ج ایتکاران میشونسف
کایرا :مینوای بگی هی وقت از تقصی نودت نگذشتیف [میرود گ وقت آشپزیاش]

تام [ :صسایش پایین ا گت و کمی ن شن] تق صی ف نمیدونمف یع ی تق صی یه واژهی دیگه گت ب ای این کارف یکی از اون
واژههایی که م دم به کارش میب نف مینوام بگم آره یه طورایی آره نمیتونم م ک ش بشمممف ه دوتایی میدونسممتیمف هم
من ،هم آلیسف میدون ستیم دورانی که با هم دا شتیم از بین رفتهف ولی آلیس ما ورت از اونی بود که بخواد به روم بیارهف و
ُ
تازه از اونجایی که آلیس بود ،نب میدونی بینیاغ شسف کارش شسه بود باببونی و نیاطی و کتاشنونی! یه مشت کار
زنونه! نتیجهاش؟ می فتم ا ه پا میشس میج گیس نیلینیلی بنت از این وضع بودف
کای ا باز دگت از کار کشیسه و دارد وش میدهس ،این توصیفی که از آلیس ش یسه ب ایش آش ا اگتف

مسام می فت «نه تام ب و به زنس یت ب سف ما با هم ف ق داریمف» بنم می فت «نگ انم نباشف ف اموشم کنف من با همین
کتابخونسن و باببونی نوشمف» نسایا! از این باببونی مسخ ه! ا ه دگتم میرگیس باببونی بی قانونی میک دم!
کای ا لبخ س میزنسف

ُ
آروم می فت « نب میدونی تام به نظ م هی و قت بنم نمیاو مسیمف ب ای م دی م ثل تو کای ا آدم باهوشت ی بودف»
ً
نیلی دو گتت دا شتف همی شه دو گتت دا شتف «کای ا جذابهف باهو شه ،تیزهف» دقیقا همی ا رو می فت «نودم میدونم
ً
زیادی مطیعمف» نسایا! ب می دم به اون دوره از زنس یمون که زنم با لحن تماما شممی ی ش بنم می فت حق دارم یکی
دیگه رو دو گت دا شته با شمف تازه تاییس میک د انتخاش نوبیه هم ه ست! [ناامیس رو می ی د] بعس وقتی م یض شسففف به
نودم فتم این یه طور مجازات ب ام نیست؟ الزمه آدمای نجیب همیشه مجازات بشن؟ آلیس دیگه فک ش راحت نبودف
دوگتیش با توف مسام داشت تحلیلش میب دف بعس بنش فتن رفت یهف [میزنس زی یه]
کایرا :و حاال؟
تام :حاال؟
کایرا :تو چه حسی داری؟
تام[ :ب ای لحظهای بسون هی فک ی نگاهش میک س بعس دوباره ب ا به نصمموصممیت ف دیاش ،نودش را جمع میک س و گممعی
ُ
میک س این اضط ابش را مخفی ک س] نب نیلی بس نیستف مونم حالم نوبهف نه نوبمف راه ک ار اومسن باهاشو پیسا ک دمف
رین کاری که نودت میک یف یع ی نوش م م کا گبی نودمو دارمف ا شکالی نسارهف نونهمو دارمف [بعس نی شخ س میزنس و
از این نو شحاغ می شود که میتوانس روایتی تع ی ک س و از ف ضا در بیایس] یه زنه اومسف بنت نگفتم ای وف یه زنه اومس دم درف
فت ماغ یکی از وههای محلیه که کمک میک نف باورم نمی شسف فت اومسه ب صهمو کم ک هف فتم «ببخ شین یع ی
چی؟» فت نگ ان نباشم هزی های ب ام نسارمف ن جش پای مالیاتهف فت مالیات یا مالیات گ انهی کلی رو یادم نی ستف
فتم «ق اره حالم بنت شه؟ یع ی اومسی اینجا همه چی رو بنت ک ی؟ یع ی تمام ف قش تو همی ه؟» نوبه ،نیلی رالیهف
مونم بخوام این کارو بک مف یع ی بشممی م رزای زنمو ک ار دگمممت یه آدم ب یبه بگی م ،هی ی نباشمممه مجانیه دی گهففف
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[میای ستسف ح سابی ر صبانی ا گت ،یج شسه ،تمام ن شمش را میریزد رو این دا گتان] یع ی می م تو رو نسا تو بگو این
ً
یع ی چی؟ یع ی هی ی گمم شممون نمیشممه؟ آدم داره زج میشممهف همی ه دیگهف میون ُب نسارهف اصممال راهی نساره بتونی
دردشو کم ک یف و م م به انسازهی نودم زج مو کشیسمف
کایرا :آرهف میدونمف م م همی و ش یسمف
تام[ :انم میک سف از ش یسن این ح ی تعجب میک س] م ظورت چیه؟ م ظورت از این ح ی چیه؟
کایرا :با ادوارد ح ی زدمف
تام :ادوارد؟
کایرا :آرهف
تام :کی؟ تو با ادوارد ح ی زدی؟
کایرا :ای وای االن پاگتا گ میرهففف
ت سی میرود باال گ اجاقف بشقاش میب د ک ارشف
تام[ :رصبانی] تو رو نسا اون پاگتا رو وغ کنف

کایرا :وای نسایا االنه که ن اش شهف
تام :داری چی می ی؟ تو ادواردو میبی ی؟
کایرا :نهف فقط یه بار اومس ای جاف
تام :کی؟
کایرا :را گتش همین ام وز ر ص ف اومس بنم فت ح ی زدن باهات محاغ شسهف فت نمیتونی با نودت زنس ی ک یف
فت همه روزتو مضط بیف
تام :مضط ش؟ اضط اش چی؟
ً
کایرا :فت کال ب ق نودتیف
تام :چطوری ج أت ک د؟ چطوری ج أت ک ده بیاد ای جا ازم ح ی بزنه؟
ولی کای ا آش پاگتا را می ی د و البته کمی هم از نشم تام کم میک سف

کایرا :از رو من بونیش پاشس اومسف اومسه بود چون نگ ان باباش بودف
تام :نگ ان؟ نگ ان باباش بود؟ ب ه م شممه! اومسه ای جا چون فقط دوگممت داره ب ا دیگ ون چاله بک هف چون دوگممت دارم
مسام گ شو بک ه تو کار دیگ ونف
یکنو تحمل کای ا تمام میشممودف گممی ی کاردوچ گاغ را ب میدارد و پ تش میک س وگممط اتاقف گ م وصممسای بل سی به پا
میشودف تام یج شسهف

کایرا :همی هف یع ی بسه! تامففف تو این کارو ک دی ،تو تمام رم مسخ هت این کارو ک دیففف
تام :چی کار؟
کایرا :تظاه میک ی هی ی نمیفنمیف وقتی همه چی رو نوش میفنمی نودتو میزنی به نفنمیف
تام :چی رو میفنمم؟
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کایرا :تو این پس ه رو فتی بهففف
تام :من گرفتمش؟
کایرا :تو این پس نودتهف ادواردف تو زنس یشو دابون ک دیف نودش بنم فتف درواتون شسه بودف چی بگم؟ اوایل همین
هفته از نونه زده بود بی ونف
ُ
تام :خب؟
کایرا :زنس یشو بی قابل تحمل ک دیف اونم فقط به ناط ای که نودتو مقص میدونیففف
تام :من؟
کایرا :به ناط همین تقصی تو کشونسی به دن اونف
تام :من این کارو ک دم؟
کایرا :آره توف
تام :جسی؟
کایرا :آرهف
تام :بلهف این نظ اونه؟
کایرا :مونمف
تام :این روایت اونه دیگه؟ این ح فیه که بنت زده؟
کایرا :الزم نبود بگهف یادت رفته من با نونوادهت زنس ی ک دم؟ نیاغ میک ی نفنمم اونجا چه نب ه؟
تام[ :دوباره جسته ،نوشجاغت اگت و امیسوار که از زی تی کای ا در رفته باشس] آهان حاال میفنمم کای اف تو داری از نودت
در میآریف میفنمم این حسممادت نودتهف واقعیت ای ه که همه رو از نودت در آوردیف اونم از داشممتههات نسممبت به
نونوادهای که یه روز ولشون ک دی رفتیف
ُ
کایرا :نیلی نبف
ً
تام :ادوارد که احیانا هی کسوم از این ح فا رو نزدف
ولی کای ا وغ کن نیستف پای ح فش ایستاده و مینواهس جواش تام را بسهسف

کایرا :مونم رفتار تو رو دیسهف
تام :رفتارم؟
کایرا :ط ز رفتاری که آن گ از نودت نشون دادیف [مکث میک س ،میدانس موفق شسه بزنس وگط ناغ] اونجا بودهف تمام
احساگات واقعی تو رو میدونهف به نظ م به ناط همی ه که االن ت بینش میک یف
تام نگاهش میک س و میدانس این واقعیت اگتف کای ا حملهاش را ادامه میدهسف

تام تو رو نسا ،نیاغ میک یففف نیاغ میک ی این چیزایی که بنم فتی رو باور میک م؟
تام :چیزا؟
ُ
کایرا« :از کاگبی لذت میب مف ح ی نسارهف با پس م نیلی نوش ک ار میآمف م گ آلیس گخت بود ولی نب من تونستم
ک ار بیامف اشممکالی نسارهف داشممتم رد میشممسم اومسم ببی متففف آهان دلیل نساره ،فتم االن وقتشممه دیگهففف» [پوچی این
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ح یهای ب ایش بسیار تلخ اگت] و من همی جا وایستادم تاییست میک م و لبخ س میزنم و رین میمونا ه چی می ی گ
ً
ً
تکون میدمففف و فک میک م این م دیه که رمسا داره بنم دروغ می ه؟ یا اصممال حواگممش نیسممت داره دروغ می ه؟ یا
ای که رادتش شممسه به نودش دروغ فتن؟ از نظ من مشممکلی نیسممتف من حالم نوبهف میتونی ه چی دوگممت داری
بنم بگیف ه داگتان پوگیسهای که داری بگوف من نوش ش اگم چون کشیسم ک ارف ولی ادوارد جوونهف پسرشو الزم دارهف
صساقت الزم دارهف حقش نیست باهاش رین آشااغ رفتار بشهف
ً
تام با حالت مقص ب ای لحظهای نگاهش میک س ولی هم ان نمینواهس نودش را کامال وا بسهسف

تام :این بیانصافیهف
ً
کایرا :جسا بیانصافیه؟
تام :یه ط فه نیست آنهف میدونم اهی به پس ه زیادی گخت می ی مف
ُ
کایرا :نب چ ا؟
تام :آنه روضیهف همینف
کایرا :بس کن دیگهف

لحظهای نگاه نفتباری بنش میانسازد ،بعس نا نان حقیقت را میپذی دف

ُ
تام :نیلی نب باشممه درگممتهف نمیتونم با آلیس مواجه بشمممف نمیتونمف آن ش هم نتونسممتمف بقیهش بنونهگممتف رفتم
م ساف ت ،اون ور آش هتل باز ک دمف تو نیویورک و لس آنجلسف ه چی دورت بنت ف نمیتون ستم مممممممم میدون ستم اه
ً
نودمه م م جسا نیاغ میک ی نمیدونم م م ولی به نساففف نمیتونستم تو اون اتاق بمونمف باشه افتخاری ب ام نیستف ه
دوتا میدونستیم پیش میآدف مسام فک میک دم «این یه امتحان نیستف چیزی که شسه یه ف صتهف یه ف صت تمام و کماغف
فقط یه بس شان سیهف» ولی نمیتون ستم باهاش بج گمف حس میک دمففف وای همه دارن تما شا میک نف دو گتای آلیسف
میدونستم چی فک میک نف این یه جور داد اه ب ای شخصیتم بود و مطمئن بودم روضیها می فتن تو داد اه بازنسهامف
[یکنو آتشممش ت س میشممود ] ولی ادوارد بسه بودف جور دیگه فک نکنف اون نیلی ن اش ک دف یه طور دیگه ن اش ک دف
میاومسم نونه شممیش تا از رفقاش رو زمین ولو بودنف س و کثافت کاریف نمیدونمففف یادمه داد زدم «چه بلطی داری
میک ی؟ نمیبی ی مادرت اون باال دراز ک شیسه؟» نیلی ر صبانی بودمف می فتم این ر صبانیتم هی وقت تمومی نسارهف
ه روز این نشممم از ای که ذاشمتی رفتی بیشمت میشمسف ذاشمتی رفتی و م و با این چیزا ت نا ذاشمتیف گمعی ک دم
ا گتفاده ک مف گعی ک دم از ناط اتت ا گتفاده ک مف مسام می فتم «ببین بایس رفتارت نوش با شهف بایس گعی ک یف چون
آدم چه میدونه ا ه رفتار نوبی بک ه ممک ه بازم ف صتی ب ای نودش داشته باشهف»
کایرا :ف صت؟
تام :آرهف
کایرا :چه جور ف صتی؟
تام :فک ک م بسونی م ظورم چیهف مسام می فتم «ا ه نوش رفتاری ک م ،ا ه ای و درگممت انجامش بسم شممایس ف صممتی
پیش بیاد کای ا ب دهف»
کای ا نشکش میزنسف رمق احساگات تام را درک میک سف تام دو دغ ح فش را ادامه میدهسف
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ن ش ستن رو تخت نیلی بس بودف نگاه ک دن به آلیس که تو بال شتا رفته بود ،چ شمای نی سش ،دور ازتففف فک میک دم
«ای نسا ا ه کای ا با ما بود ،ا ه کای ا ای جا بودففف» [ح فش را قطع میک س و گمم تکان میدهس] آنه چ ا تو نبودی؟ «ا ه
کای ا بود میدونست بایس چی کار ک هف»
ً
ً
کای ا از این ح ی کامال متحی شسه و انگاری اصال نمیداد از این گ گپ د ی تام به نودش بایس چه ک سف تام هم میدانس
این ح ی چقسر روش تاثی ذاشتهف

وقتی تو رفته بودی ،ولمون ک ده بودیف
کایرا :آره بایس میرفتمف
تام :کاری رو ک دی که می فتی آدما هی وقت نمیک نف
کایرا :راه دیگهای نساشتمف بایس از گ راه آلیس ک ار میرفتمف بایس میرفتم زنس ی تازهای ب ای نودم دگت و پا میک دمف
ً
ً
تام :و اون زنس ی همی ه کای ا؟ این زنس یه که واگه نودت درگت ک دی؟ کای ا تو رونسا لطفا بنم بگو دقیقا اینجا چی
کار میک ی؟
نا نان دو آدم متحی در یک جا داریمف کای ا لبهی میز را فتهف صسایش موقع ح ی زدن بسیار پایین اگتف

کایرا :مینوای ب ی پایین؟ میری با ف انک ح ی بزنی؟
تام :بایس بنش چی بگم؟
کایرا :بف گتش ب هف

تام بسون ای که نگاهش ک س میرود آن ط ی اتاق و در را باز میک س و بی ون میرودف کای ا ت نا می شودف یج اگتف گفیس
شممسه رین روحف به آشممپزنانه میرود و گممس مخصمموص را تو کاگممهای میریزدف اتوماتیک کاگممه را رو میز می ذاردف به
چیزی فک نمیک سف یک لیوان پایه بل س دیگ هم رو میز می ذاردف بعس تکهای نان را با چاقو ب ش میدهسف اتاق تار یک
ا گتف درگت رین نقا شیف آتش ق مز آش مکن رو شن می شود و رو صورت کای ا گایه میانسازدف تام ب می ددف در را
میب سد ولی به ط ی کای ا نمیرودف

تام :اون رفتف

تام میرود آن ط ی اتاقف بنم نزدیک میشونسف کای ا یهاش می ی دف تام دگتش را به موهایش نزدیک میک سف

کای اففف کای اففف من ب شتمف

صح ه آرام تاریک میشودف
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در اتاقنواش نیمهباز اگتف نور گفیسی که نشانهای از ب ی اگت ،از بی ون پ ج هی آشپزنانه میریزد توف بخاری ب قی
نانهی کای ا از گارتها پیش ه وز روشن اگت و دارد ما میدهسف گارت حسود دوونیم صبح اگتف
کای ا ک ار ورودی دیسه می شودف لباس نواش پ شمی گفیسی به تن دارد و روش یک پی اهن و ژاکت بافت ی هم پو شیسهف
همین االن از نواش پا شسهف گعی میک س با کمت ین گ و صسا ب ود آن ط ی اتاقف گی ی قا شقچ گاغهایی که چ س
گارت پیش پ ت ک ده بود شان و گط اتاق ه وز پخش و پال ا گتف بذای د گتنخورده رو میز مانسف لحظهای نگاهش
میک س بعس گس اگپا تیای که پیشت درگت ک ده بود را ب میدارد و با تکهای نان میب دش آن ب اتاقف کای ا آنها را رو
مبل دگتهدار بزرگ نانه می ذارد و بعس به تم ینهای ب ههای کالگش که ک ار بذا ذاشته بودشان نگاه میک سف ب شان
میدارد و نور کموات رو دیوار را رو شن میک سف بخاری را به ص سلی نزدیک میک س و بعس مین شی سف بخاری ک ار پایش
اگتف مشقها را می ذارد رو زانواش و نانش را میزنس تو گس گ د و مینوردشف
این و ضعیتی ا گت که وقتی تام از اتاقنواش بی ون میآیس میبی سف او پی اهن و شلوراش را پو شیسه ولی پا ب ه ه ا گتف
لحظهای میای ستس و گعی میک س صح هی جلو چ شمش را ب ای نودش مع ی ک س؛ معلمی که ن ش سته کتاشها را رو
زانواش ذاشته و نور شوفاژ ب قی صورتش را روشن ک دهف

تام :داری چی کار میک ی؟
کایرا :گس مینورمف گ همهف یادته که شام نخوردیم؟
ً
تام :آخ نسا واقعا ببخشینف نوابم ب دف گارت چ سه؟
کایرا :مونم دوونیمهف
تام :بایس بگمففف
کایرا :نگ ان نیستمف م م رین نودت نوابم ب دف

با من بانی نگاهش میک سف تام میآیس ط فشف بی شان مای دوگتانهایف

تام :بگو چ ا اهالی ف قهی بابتیسممتا دوگمممت دارن وایسممتاده کاری بک ن؟ هان؟ چون مینوان نسا نیاغ ک ه دارن
میرقصنف حضور م ه؟ یا چیز دیگهای شسه نونهت م شسه؟
کای ا نوشش آمسهف گ بل س میک س نگاهش میک سف تام دور میشود ،حاال بیشت به نودش ما ور شسه و مشخص اگت
از ش ایط پیش آمسه ن گ س اگتف

ُ
کایرا :شایس حضور تو باشهف ولی نب باالن ه ب ی فتهف رو همه چی نشستهف
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تام :آخ آره راگت می یف نیلی قش گهف داره نوشم میآدف مونم تصمیم فتم بیام همی جا زنس ی ک مف
کای ا به کارش ادامه میدهس ،تام هم دور و ب نانه را نگاه میک س و احساس راحتی داردف

آره همونجا دراز میکشم ،تو همون تختتف درگت ک ار همون تیکه گفتی که تو بالشتت دارهف تیکهی باحالیهف داشتم فک
میک دم بنش میتونم رادت ک مف شایس این محله اونقسرا هم بس نباشهف داشتم فک میک دم به مونم تلویزیونو بذارمش
اونجاففف
کایرا :ه وزم اون تلویزیون بزر ه رو داری؟
ً
تام :نه باباف االن یه بزرگت شو دارمف گیستم پ وژکشن نونگی دارمف نیلی اگاگیهف تق یبا همهی دیوارو میپوشونهف [به
دیوار کتاشنانهی کای ا اشاره میک سف بعس با رضایت اط ای را نگاه میک س و حضور صفحهی پ وژکشن را آنجا تجسم میک س]
آره فوتباغ ب وبای یکشب ه با اونففف
کایرا :ه وزم ط فسار چلسیای؟
تام :پس چیف
کایرا :اوضاع تیمشون چطوره؟
تام :ه وزم مسغ انگلیسی بازی میک نف همون بازیای که باهاش حاغ میک م یع یف بازی تو میونهی زمین و نشستن به
امیس ب دنف [نوشممش آمسه ،نیلی نوش میدانس این طور احسمماگممات چقسر نوش بنش مینشممیس] اونجا هم بسمماط ضممبطو
میذاریمف شممایس ف انکو ذاشممتم تو یه انبارف نیلی نوشممش میآدف من و تو میتونیم ب ای نودمون یه زنس ی جور ک یمف
بذا بی ونب گ خپوگتی گفارش بسیمففف
کایرا :البته تو نونه بالی رو هم مینوای تا توش همه لباگاتو جا بسیف
تام :نه بابا دیگه لباس بازی نمیک مف دیگه لباس نخ یسمففف یع ی از وقتی آلیس رفت دیگه نخ دیمف فک نمیک ی وزن
کم ک دم؟ رژیم زج فتم؟ [یک دور ،دور نودش میچ نس]
کایرا :راگتش متوجه نشسمف
تام :نشسی؟
کایرا :بنش فک نمیک دمف
تام :فک میک دم ه چی هم که بشه همیشه ای و بین نودمون داریمف
تام این ح ی را از رو حساش میزنس ،ولی کای ا جوابی نمیدهسف او در ص سلی ف و رفتهف آرامش تمام دادف باز تکه نانش را
تو گس میزنس و بنش از میزنسف

میدونی مسام از نودم میپ گیسم ت م مسرگهت نمیتونه بیشت از این طوغ بکشهف
کایرا :نه فقط دو هفته دیگه مونسهف
نوش آفتابی گ اغ دارمف لب دریا گتف رالیهف
تام :میدونی ب نامهی ک ی سم ست چیه؟ ب ا این میپ گم چون یه جای ِ
پلههای نونه رو ب ی پایین میرگممی به آشف جزی هش پ ه درنت نخلهف گمماحل داره ،ماهیهای بزرگف البته مگ ای که
ب نامهی دیگهای داشته باشیففف
ولی کای ا جوابش را نمیدهس ،نانش را تو گس میزنسف
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یع ی فقط دارم پیش ناد میک مف بنش فک کنف
کایرا :باشهف
تام :نمینوام بنت فشار بسیارمف
کایرا :آرهف
تام :رجلهای نیستف
ً
کایرا :کامال درگتهف
ُ
ً
تام :نب ا ه مثال تا جمعه نب شو بنم بسیففف [یکنو دگتش را باال میآورد] نه راگتش شونی ک دمف
ه دو لبخ س میزن سف این لحن نیمه جسی و نیمه شونیاش را دوگت دارنسف

ُ
ً
نسا شاهسه این طوری هم نیست که کال بیاحساس باشیم ،به نودم نمی م نب یه شبو بودیم و دیگه از حاال همه چی
حلهففف
کای ا بل س شسه ب ود آشپزنانه آشجوش بگذاردف از ک ارش می ذردف

کایرا :البته دوتا بشه اون وقت ف ق میک هف
ُ
تام[ :لبخ س میزنس] یع ی می م آره نبف همین جور چیزاف [از رونس بی شان بسیار راضی اگتف تو آپارتمان احساس راحتی
ُ
دارد ،همین طوری نگاهی به کابذهای رو میز کای ا میانسازد] نب پس نوبهففف
کایرا :چی؟
تام :این درس دادنت دیگهف از کار معلمیت لذت میب ی؟
کایرا :نمی م ازش لذت میب مففف
تام :آهانففف
ُ
کایرا :میتونه پ از اگت س باشهف ولی نب حساقلش ای ه که من از تمام وجودم مایه میذارمف
تام :تمام وجودت؟
کایرا :آرهف [بنش لبخ س میزنس] این چیز نوبیه دیگه مگه نه؟ مگه کسی که از تمام وجودش مایه میذاره بسه؟
تام :نه نوبهف
ه دو لبخ س میزن سف کای ا نیلی احساس راحتی میک سف

کایرا :میدونم نیلی مسخ هگت ولی همین ام وزففف گارت شیشونیم کارم تموم شسف
تام :وای نسایا!
َ
کایرا :گوار اتوبوس میشمف یه مسی گاده از ِک ساغ رایز 8به ایست هم ،از نیلی جنات می م این بنت بخش کارمهف یه
کتاش نوش می ی م دگتمف گانسوی م هم ک ارمهف ه روز تو اتوبوس میشی م ،همیشه طبقه دومف اون باال بنت هف
ً
تام :واقعا بنت ه؟
کایرا :همیشهف اونجا چیزای بنت ی میش ویف [حاال بیشت به ح ی آمسه] چ س وقته رالقهم س شسم صساها رو بش ومف
تام :اوهو!
کایرا :رین ارتیاد شسه ،دوگتش دارمف ه چی می ش وم تمومی نسارهف میدونی ه چقسر هم که بیشت می شه ،بیشت ب ام
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جالبهففف می م دیگ ان چه شجارت فوقالعادهای ،چه پشتکار نوبی دارن که میتونن زنس یشونو ادامه بسنف
تام :آهانف
تام طوری گ تکان میدهس انگاری ح فش را جسی فتهف

کایرا :تازه اوغ کار هم نیلی نوششانسی آوردمففف
تام :نوششانسی؟
کایرا :آره یه دوگت نیلی نوش نیجی یهای پیسا ک دمف اگمش آدلهف م و با وهشون آش ا ک دف
تام[ :انم میک س] وه؟
کایرا :آره وه رگمممیای نیسمممتف ه جمعه بعس از کار همو میبی یمف دور هم یه چیزی مینوریمف این طوری نیلی
احساس ت نایی نمیک مف
تام :این نوبهف
کایرا :چون آدم وقتی نیلی کار میک ه ،اون همه گارت کار میک ه نط ش ای ه که هسیهایی که تو زنس ی داشته رو از
ً
دگممت بسهف [ب ای این فک ش لبخ سی میزنس] و تازه همیشممه یه چیز تازه تو راههف مثال وقتی که با هم به مشممکل اگمماگممی
نوردیمف یه ش کت ام یتی نصوصی بود کهففف
تام :تو مسرگه؟
کایرا :آرهف این اوان اومسه بودنف چ س روز بیشت نبودنف نیلی بس و حاغ بنمزن بود ،این چیزا رو ،نیلی رلیهشوننف
تام تماشایش میک س ،از رمق در ی ی کای ا نسبت به شالش نوشش آمسهف

مشکل دزدی داشتیمف وگایل رو کش میرفتمف به یکی از نانومایی که تو ناهارنوری کار میک د دزد زده بودف
تام :تو مسرگه بنش دزد زده بود؟
کایرا :تام این چیز تازهای نی ستف تو رو نسا لحن این آدمهایی که دور ل سن زنس ی میک ن رو به نودت نگی انگاری از
هی ی نب نساریف
تام :نه م ظورم این نیسمممتف فقط یه لح ظه بذار مال یات بسه های محت م به نودشممون ب یان ببین نانو مایی که تو
ناهارینوریهای مسارس کار میک ن بایس با ت ِس جونشون تو نیابون راه ب نف
او شونی ک ده ولی کای ا ت سی اصطالحش میک سف

کایرا :فقط ب ای یه دونه نانومی که تو ناهارنوری کار میک هف
تام :باشهف
ُ
کایرا :فقط یه بار پیش اومسف اتفاق افتادف فقط یه بارف ولی نب اگتفاده گیاگی ازش ک دنف یه گ ی مم تعارفو ک ار بذاریم
مم یه گ ی روامل مشخص اگتف روامل پارتیزانی که دوگت داشتن مسرگه رو ن اش ک نف
تام :آنه ب ا چی؟
ً
کایرا :دقیقا به ناط ای که رژیم روش گ ی داریمف
تام تماشایش میک س و ح فی نمیزنسف

تام اون طوری نگام نکنف
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تام :من ح فی نزدمف
ً
کایرا :میدونی از این لیب االی آروم نیسممتمف نیلی باهاشممون ف ق دارمف این روزا نظ اتم کامال با هم جور شمممسنف بایس
می شسنف نیلی زود یاد فتمف آموزش بایس ت کیبی با شه از ام یت و چال ششف البته بایس اطمی ان ف دی هم بسهف ا گتیبل
باشهف ولی مشوق دیگ ان هم باشهف
تام :من راگتش فک نمیک م ح فاتو نوش بفنممف
کای ا شونی او را نش ی سه می ی د ،نیلی قسرتم س و دقیق مینواهس ح فش را توضیح دهسف

کایرا :تام ای ا ب ههایی هسممتن که تو شم ایط گممخت بزرگ شممسنف پشممتیبانی از اونا حساقل کاریه که میتونم بک هف ب ات
منمنف بنشممون حس ام یت میدیف بنشممون محیطی میدی که توش بتونن پ ورش پیسا ک نف ولی بایس نیلی نوش
مطمئن باشی به چالششون میکشیف بایس مطمئن بشی فنمیسن یاد فتن کار گختیهف چون ا ه مطمئن نشیففف ا ه فقط
ب اشون محیط ام ی بسازیففف ا ه بگی همه شون نوبن و «ه کاری میک ن ح ی نساره»ففف اون وقت چی گانتی؟ یه
مشب آشنبات الکی احساگاتی که در اصل هی ی یاد نگ فتن و تازه بایس ب ن اون بی ون و با دنیای واقعی مواجه بشنف
او حسمممابی در ی افکار نودش اگمممت و در همان حین تکهای نان تو گممس میزنسف تام تا حس ممکن گممعی میک س
بیقضاوت نگاهش ک سف

مینوام بگمففف
تام :میفنممف
کایرا :دارم می م این نیلی جالبهففف
تام :مطمئ مففف
کایرا :پیسا ک دن اون تعادغففف
تام :آرهففف
کایرا :پیسا ک دن و ثابت نگه داشت شف تام تو رم م کار از این گختت نساشتمف چنل درصس انگلیسی زبون دومشونه! [با
نوشحالی و ایستاده نان را تو گس میزنس]
ً
تام[ :کمی متعجب شسه] تو جسا ای قسر نودتو در ی ک دی؟
کایرا :م ظورت در ی شسن نودمه؟
تام :تو به اون جلسات کارم سا میری؟
کایرا :من از این فعاال نیسممتم ا ه م ظورت ای هف ولی نیلی جسیش می ی مف چونففف گمموای این ،از بیشممت معلما گ م م
باالت هففف
تام :جسی؟
کایرا :م طقهی آدمای جوونهف جای معلمای تازهای که از کالج اومسنف اونا می ن این کاریه که دوگممت دارن بک نف بعس
ُ
نیلی زودففف نب نونه روض میک ن ازدواج میک نففف تصمیم می ی ن کاری بک ن که یهکم آگونت باشهف
تام :اومممف
کایرا :بیشت یا می ن کاری که یهکم التنابش کمت باشهف
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کای ا لحظهای فک میک س بعس فک شسه ح ی میزنس و لح ش محکمت هم میشودف

کایرا :میدونی اولش تحقی شسمف همون اوایلشف شایس یکی دو روز اوغف جلو بقیه تو کالس یکی از ب هها تحقی م ک دف
بنم فت آدم حقی ف روضیف ه وزم ح فش باهامهف قش گ نورده یه وشهی صورتمف فنمیسم هی دفاری نسارم از نودم
بک مف اون شب که اومسم نونه یه ک دمف بعس به نودم فتم آره همی هف یه بسهف از ام وز یه گ ی منارت یاد می ی م
مممممممم ا ه دوگت داری اگمشو بذار منارت زنسه مونسنف یه گ ی تکت یک اگاگی رو اگتاد شسم ،چیزایی که هی دلیلی
ُ
نسارن یاد فت شون جز ب ای گاالیی که میآنففف شایس بعس از وقتی که دیگه درس نسادمففف بتونم بگم آره نب یه شالی
داشتم که نیلی نوش از رنسهاش ب اومسمف یاد فتم آدم چطوری بایس زنسه بمونهف
تام :میفنممف انگاری ب ا نودش ج گ حسابیای بودهف
کایرا[ :م دد اگت ،دارد تصمیم می ی د چیزی که بنش باور دارد را اب از ک س] االن فنمیسن اوضاع این کشور چطوریهف فک
میک م گممی گمماله تو نواش و نیاغ زنس ی ک دمف نمینوام بیانصممافی بک مهاف ه چی بنم یاد دادی رو با جون و دغ
ً
حفظ ک دمف ولی واقعیت ای ه که وقتی میری بی ون و چشمممتو حاال باز میک ی ،میبی ی اوضمماع این کشممور واقعا چه
نب هففف
ذرهای گ تکان میدهس ،بعس دگتهایش را؛ انگاری می و یس بیشت از این نمینواهس ح ی بزنسف تام تماشایش میک س،
یکنو به نود میل زد ،میت گیس کای ا را از دگت بسهسف

تام :ولی تو که دوگتتاتو داری؟
کایرا :چی؟
تام :همین زنس یای که ب ای نودت انتخاش ک دی؟ یع ی می م مگه تو این ش ایط دوگتتاتو نساری؟ البته به من م بوط
نمیشه ولی این ش ایطی که تو ب ام فتیففف مونم در مجموع یهکم ش ایط ناامنیهف
ً
کایرا :تام ح فم ای ه که ما اکث یت تماما نسته شسیمففف
تام :مطمئ م همی هف
کایرا :این وگممط تو چی می ی؟ می ی میرم بی ون؟ آره که میرم بی ون! جمعهها میرم رگممتوران زنجی های «نسا رو
ُ
شک جمعههاگت»9ف ش بهها میرم گوپ مارکت گای سب ی 10و آره نب درگته چ ستایی دوگت دارمف
ُ
تام :نب این نوبهف
کایرا :آدغ ح ی نسارهف همین طبقه پایین زنس ی میک هف اون ب ام اینجا رو پیسا ک دف
تام :اگم ای و میذاری کار از رو دوگتی؟
کایرا :نیلی مسخ هایف
تام :بیشت مثل ای ه که نواگته از گ ما یخ بزنی بمی یففف
ولی کای ا به فک این ح ی نیستف کت ی را ب میدارد و مینواهس ح ی نودش را بزنسف

ً
کایرا :اینجا اذیتم نمیک هف مخصوصا بعس از اون دوران ب گیای که ذرونسمف
تام :همون روزایی که پ گتارا ک ار دریای طوفانی انگلیس ت بیهت میک دنففف
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کایرا :اون بابای بسج سم یه چیزی دا شت که بنش می فت هسفای قبض آش و ب قف قب ضا رو باال می فت و می فت
«به ه قیمتی شسه اینجا رو رین کوره نگه دارین ا ه دوگت دارینف ولی یادتون باشه ا ه آن تابستون مش ک ین بایس
اوغ زمستون ناموشش ک ینففف»
تام به این ح ی لبخ س میزنسف

میدونی ُم د؟
تام :کی؟
کایرا :یه گاغ پیشف تو زمین ل ُم دف
تام :ولی کای ا نمیفنمم تو مگه ازش بنت ارث نوبی نمیرگیس؟
ُ
کایرا :آره چ ا نب م م همین فک و میک دمف
ُ
تام :خب؟
کایرا :تام اوضاع هی وقت اونقسر گاده نبودهف اون آدمی بود که ک ار دگت نودش کلی به نگه میداشتف
تام :نه دیگه بس کنففف
تام با ناباوری رو می دانس ولی کای ا مین سد ،یکطورهایی از نتیجهی رفتار پسرش به ن سه افتادهف

کایرا :باور کنف یهکم بنم پوغ رگممونسف نیلی نبودف راگممتش نیلی هم کم بودف جامعهی گمملط تی حمایت از حیوانات
ً
تق یبا همهی پوالشو ب داشتف
تام :ولی بگو ببی م تو چه حالی داشتی؟
ً
کایرا :من هی حالی نساشتمف چه ف قی داره اصال؟
تام :نیلی نیلی ف ق میک هف
کایرا :م ظورت چیه؟
ً
تام انم میک س انگاری مشخص اگت چه ف قی میک س ولی اصال مطمئن نیست کای ا این را بفنمسف

تام :ا ه پولشو داشتی میتونستی یه جای تازه بخ یف
کایرا :آهانف
تام :م ظورم ای ه که فرقش همی هف میتونستی از ای جا ب یف میتونستی ب ی یه جایی که تو شائ تهف
ُ
کایرا :نب آره ،مونم میتونستمففف
ً
تام :تو که نمیتونی تا آن رم ت همی جا بمونی هان؟ دارم میپ گم کال ب نامهت چیه؟
ُ
کایرا :ب نامه؟ تام فک نمیک م اینجا بودنم ب ات مع یای داشته باشهف ولی نب من ب نامهم ای ه همین طوری ادامه بسمف

او نیلی صم یح و گماده می ویس چه مینواهس ولی ب ای لحظهای بسمیار کوتاه حس ایجاد در ی ی بین جفتشمان ب ق ار
میشودف ب می دد آشپزنانه تا با جواش تام مواجه نشودف هی کسامشان این واقعیت را که لحظهای حساس بی شان ایجاد
شسه از نظ دور نمیدارنسف

چای مینوای؟
تام :چی؟
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کای ا تو قوری چای کیسهای می ذاردف تام گعی دارد لح ش را آرام نگه داردف

 :نمیدونمف یهکم مسخ هگتف یه چیزیففف مونم فک آی سه باشهف فک آی سه ب ام منم بودهف
ُ
کایرا :آره نب م م ب ای آی سهم فک دارمف
تام :داری؟
کایرا :آرهف م ظورم حسودیهف آی سهای ب ای کاری که بنش باور دارمف
کای ا میبی س تام ه وز ناراحت اگتف دردی که ازش بی ون ن فتهف

چیه ناراحتت ک ده؟
تام :به ناط یه حسیهففف یه ربطی به چیزی داره که گ آلیس اومسف یه چیزی که درگت آن ماج ا پیش اومسف
کای ا میایستس ،جعبه شی تو دگتش اگتف متوجهی درد تام میشودف میدانس بایس بگذارد او ح ی بزنف

میدونی بار اوغ چطوری باهاش آش ا شسم؟ تو یه مجلهی ُمس دیسمف فتم وای نسای من این نود آدری هیپبورنهف
کایرا :من ش یسم رکسشو از تو مجله ک سیف
تام :ب اش ل ف گتادمف رزای ق مزف ه روز ب اش رز ق مز میف گتادمف بعس از یه ماه باالن ه قبوغ ک د باهام ق ار بذارهف تو
یه کافی شاپف نیلی آدم دل سبی بودف میدونی ،آروم بودف ولی بنم فت «میدونی من یه دونه ج س نی ستم که بتونی
ب ای نودت بخ یشف ه چقسر هم که پولمو بسی باز نمیتونی م و بخ یف» میدونی یادمه اون موقع هم مین سیسمف
ً
فتم «نسایا ا صال انگاری متوجه نی ستیهاففف» [به ح ی آمسه ،ان ژی قسیمش ب شته تا این دا گتان را روایت ک سف البته به
نوری نشم هم قاطی انگیزهی روایتش اگت] میبی ی اون وقت دیگه ش وع شسه بودف دوتا رگتوران داشتم البته نیلی نبودف
ولی دیگه کارم ش وع شسه بود مممم م احمق نیستم مممم م آدم یا پولشو به کار مینسازه یا پولش از دگتش در میرهف ا ه پولوتو
بخوای نگه داریففف ا ه از ن جش بت گممی میشممی زنسانیشف اما وقتی ن جش میک ی میدی ب هف همین طوری ن ج
میک یف آدم بایس نفت نودشممو نشممون بسهف تو همون کافه بنش فتم «من ب ای لذت ن ج ،ن ج میک مف فقط ب ای
لذتشف»
کایرا :ولی آلیس ای و فنمیسه بودف
تام :نهف هی وقت قبوغ نک دف بنت قوغ میدهم هی وقت قبوغ نک دف تا همون آن شف همیشمممه فک میک د ا ه ن ج
ً
میک م ،حتما بایس در ازاش چیزی پس بگی مف
کایرا[ :تازه دارد متوجه میشممود و از رو ب یزه میدانس این ح ی به کجا میرگممس] بنم فتی ب اش اون اتاقو گممانتی تا موقع
م یضیش اونجا باشهف
ً
تام :آره همی و فتمف دقیقا همین شسف م ظورم هم همی هف به ناط این اونجا رو بنش دادم که مم وای نسا مم چون ت جیح
میدادم اون نوشمحاغ باشمهف مشمکل این چیه؟ دوگمت داشمتم تو هم ین جایی بمی هف [میرود آن ط ی اتاق و بط ی را
ب میداردف ب ای نودش میریزد ولی نمینوردش] وقتی داشت میم د ه شب ب اش ل میب دمف همون الی رز ق مز که
اون روزای اوغ ب اش میب دمف بعس یه روز دیسم همونجا دراز کشممیسه و گ م شممو ک ده تو بالشممت ،فتم نوابیسهف ولی ینو
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فت « نه ،نه دیگه ل نمینوامف» فتم «چ ا؟» فت «دیگه رین اون موقع نیسمممتف» فت « ال ماغ وقتی بود که
دو گتم دا شتیف ماغ وقتی بود که را شق هم بودیمف» فت «حاال دیگه نمینوام شونف» [ب ای لحظهای تو چ شمش ا شک
جمع میشودف بصه وجودش را فته] یه هفته دیگه زنس ی ک دیف کای ا این نیلی نیلی ب ام گختهف
کایرا :میفنممف
تام :گعی ک دم ب اش توضیح بسمففف هزار بار گعی ک دم باهاش از تو ح ی بزنمف ولی اجازه نسادف فک اشو ک ده بودف نظ
ً
ً
نود شو دا شت و باور کن ا صال نمینوا گت تجسیسنظ بک هف میدون ست دقیقا داره چی کار میک هف وجسان همی شه
مقتسری داشتف اشتباهی شسه بود و همین بود که بودف آن ین کاری که مینواگت بک ه تجسیسنظ تو نظ ش بود و اونم
تازه نه با وش دادن به ح فای منف [رو می دانس ط ی کای ا] از م ش ب ای مجازات من اگتفاده ک دف
کایرا :تامففف
تام :نه را گت می مف در گته! نیاغ میک ی اب اق میک م ولی باهام در گت رین این ب ه مسر گهایها ب نورد میک دف
ً
می فت بنم نیانت ک دی دیگه؟ هان؟ باشه تمومهف ولی به نظ م این کارش اصال درگت نبودف
کایرا :تام!
تام با تلخی رو می ی د ،حاال لیوانش تو دگتش اگت و نگاهش دور از کای اف

تام :من فقط می م این ماج ا یه ط فه نبودهف این طوری نبود که بگیم من آدم چ تیامف بایس باهاش ک ار بیایی م مم م آلیس
نودش بخشی از مشکل بودف تا آن ش هم نتونست ببخشهف حتی االنش هم نودمو ت نا میبی مف
کایرا :ای و میفنممف
ً
تام :از رگتوران میآم نونه م م البته اصال ا ه زحمت بسم ب م رگتوران م م گارت شسه دهونیم و می م نستهام ولی دو
گارت بعسش ه وز نخوابیسم و با چشمای باز تو تختمف میرم تو محل راه ب مف اهی البتهف گارت گه نصفه شب میزنم
بی ونف فقط ب ا نودم راه میرم و فک میک مف همیشه هم فک ام تک اریهف میبی م دارم به این فک میک م که یه چیزی بایس
از توی تمام ای ا در بیادف [یک ض ش لیوانش را باال میرودف حاال توش نوی وحشیای آرام ظاه می شود] گعی ک دم بی ون
ُ
ب مف لذت بب مف به نودم می فتم نب دیگه امشممب میری بی ون و حسممابی مینوریف ولی پام رو زمین بود و گممعی
میک دم پا بل س ک م و ب سازمش رو بلتک رفتن ولی ح کت نمیک دمف تو بگو یه ذره؛ نمیتونستم لذت بب مف
کای ا حس ک ده این ح یهای تام به کجا میر گ س و کمی ر صبی شسهف ولی تام تازه دارد جان می ی د ،انگاری بست ین
ارت افش دیگ اب از شسهف

رین همون ح فیه که نودت اوغ فتیف ای که فتی همیشمممه چطور نسممبت به آلیس حس وفاداری میک دیف تو به یه
چیزی تو درون نودت هم وفادار بودیف مونم احساس ک دم بایس بپ گم االن داره چی پیش میآد؟ الزمه همین طوری
ً
ولش ک یم؟ همین طور کال ولش ک یم؟ ا ه ولش ک یم مع یش این نیست که اه نودمونو پذی فتیم؟
کایرا :تامففف
ُ
تام :نه ببین نمینوای قبوغ ک ی ما هم بیانصممافی ک دیم؟ اوهو تازه بگیم نب یه رابطه بود دیگه! و وقتی آلیس نب دار
شس دیگه تمومش ک دیم درگته؟ این به نظ ت اشتباه نیست؟
کای ا نگاهش میک س و بعس انم میک س و کمی ازش دور می شودف او قاطع ا گت و گعی میک س رین تام جسی ب نورد
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کایرا :تام میدونی یه چیزی هست که آدم نبایس ب ه گ ابشف اونم این دنیایی که االن من توشمف ای جا دنیاییه که ارزشاش
ً
نیلی ف ق دارهف آدماش یه طور دیگه فک میک نففف اصال شبیه دنیایی که تو میش اگی نیستف
تام نگاهش میک س و ح فی نمیزنسف

یع ی ا ه ماففف ا ه ماففف دارم چی می مففف ا ه میتون ستیم یه راهی دا شته با شیم که با هم ارتباطمونو حفظ میک دیمففف
اون وقت میفنمیسی که من یه گ ی تصمیمات مشخص فتمف تصمیماتیه که بایس بنشون احت ام بذاریف
ُ
تام :آره نب معلومهف
کایرا :نوبهف
ً
تام :معلومه دیگهف من کال ن نیستماف
کایرا :نه نیستیف
تام :داری می ی یه تصمیم جسی و فک شسه فتیف
تو این لح ش کمی بسج سی ب وز پیسا میک هف کای ا مشکوک تام را نگاه میک سف

ً
ً
تو ت صمیم فتیم یه جایی با ش ایط تق یبا نیمه قطبی تو گی کوالر شمالی 11زنس ی ک یف نه بی شونی چ ا بایس ا صال با
هم ین چیزی مشکل داشته باشم؟
تو اتاق ش وع به راه رفتن میک س و اب اق شسه به اط ای اتاق اشاره میک س و در همان بین لیوانش را پ میک سف

ً
قوغ میدم حسابی از این کارت تکون نورده باشمف مطمئن باش اصال ب ام هی مسئلهای نسارهف یه گطل ب ای آدما بذار
اون وشه توش ن ابکاری ک ن و ب ای نودت قش گ و ان بگی و بنشون بگو اینجا بی وته!
حس نشونتی در صسایش پیسا میشود ولی کای ا تصمیم می ی د آرام باشس و در مقابل این قلسری تام ح فی نزدنسف

کایرا :تام بایس بنت بگم اینجا بودنم دلیل درگتی دارهف
تام :نه بابا؟
ُ
کایرا :نب اول س اینجا نیلی ک ایهاش ارزونهف
تام :بایس هم امیسوار باشم ارزون باشه!
ً
کایرا :تام مشممکل توئهف واقعیت ای ه که توئی که تمام گ م سمموراتو نسممبت به واقعیت از دگممت دادیف اینجا اص مال جای
ناصی نیستف افتضاح هم نیست حتیف تو رو نسا چی بگم تمام م دم همین طوری زنس ی میک ن!
تام :تو رو به نسا نواهش میک م جسی باشففف
کایرا :نیلی جسی فتمف
تام :کای ا تو رو نساففف
کایرا :نه جالب شس ،االن تازه ر گیسم به رمق ماج اف تا وقتی از ر گتورانات اومسم بی ون نفنمیسم مممممممم تا وقتی از اون
رگتورانای ریکوتای ُپ ت و کاپ یکوت نیومسم بی ونففف تا وقتی محیط اون محلهی چلسی بی ون نیومسه بودمففف
تام :که البته تا جایی که یادم میآد نیلی هم دوگتش داشتیففف
ً
کای ا مکث میک سف اصال در مقابل این پارازیت تام کوتاه نمیآیسف
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کایرا :آره که دوگممتش داشممتم ،چیزی نیسممت که بخوام نفیش ک مففف ولی این فقط تا وقتی بود که از تو لیموزی ت اومسم
بی ونففف تا وقتی بود که از اون حباش م و ن م پوغ و زنس ی نوبی که تو توش بودی اومسم بی ونففف
تام :نیلی مم ونف
کایرا :فقط بعس از اون موقع بود که یادم اومس اکث آدما شیوهی زنس یشون به طور کل ف ق دارهف
ُ
تام :نب آره معلومهف
ً
کایرا :و تو اصال حق نساری از باال به هم ین ط ز زنس یای نگاه ک یف
تام :درگت می یف
کایرا :مم ونف
ُ
تام :آره نبف ای م درگتهف
کای ا صب میک س چون میدانس ح ی تام به همی جا تمام نمیشودف

به ه حاغ تو تو یه چیزی ف ق داریف کای ا ای و بایس بنت بگم که تو تو این محله از شممن با تمام آدمایی که دارن توش
زنس ی میک ن یه چیزیت ف ق دارهف
کایرا :چیم؟
تام :تو ت نا آدمی هستی که تمام زورشو میزنه بیفته تو هم ین ش ایطی اونم درگت وقتی همه دارن زورشونو میزنن از
هم ین ش ایطی در ب ن!
کایرا :آره آره مسخ ه کنف تا جایی که من نب داشتم هم ین چیزی رو دوگت داشتیف
تام :چی رو؟
کایرا :ه وقت یه چیز جسی می م فقط دوگت داری حسابی کوکم ک یف
تام :آره مونم حق داریف ولی باور کن آدم جلو کسایی که کلیسای آه ی کوکشون از پ شتون بی ون زده گخت بتونه جلو
نودشو بگی هف
کایرا :م ظورت چیه؟
ولی تام ب ای نودش رفته آن ط ی اتاق تا باز لیوان پ ک سف احساس میک س االن حسابی در نقطهی قسرت ق ار داردف

تام :باشه تو حق داریف من از هی ی ،هی ی نمیدونمف همونیام که نودت فتی ،یه آدم نازپ ودهف قبوغ دارمف ف انکه که
ً
م و با ماشممین می دونهف ولی حتی م م میدونم ِایسمممت َهم یه وری از ل سنه و ای جایی که االن توشممیم کال یه جای
دیگهگت!
ُ
کایرا :نب؟ شانسی پیساش ک دمف
تام :نه بابا؟
کایرا :همین طوری پیش اومسف یه دوگت ب ام پیساش ک د! آدغ نیلی ناامیس بودف تو بست ین ش ایط ممکن بودف
تام نگاه نی هی پ نیش و ک ایهای تحویلش میدهسف

ُ
نیلی نب قبوغ دارم بنانهی نیلی نوبی نیستف
تام :یه طورایی ق بانی ک دن درگممته؟ واژهی درگممتش همی ه دیگه نه؟ تو یکی از وحشممت اکت ین جاها کار میک یف ولی
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ُ
ً
نب البته معلومه ب ای تو اصممال کافی نیسممتف بایس نودتو ب سازی تو یه جای بست از قبلی و تمام روزتو بین این دو جا
بگذرونی!
کایرا :تو رو نسا بس کن ،کار من این نیستف
تام :و تازه تو گممف ی هم که میری به ح ی های م دم وش ک ی و توضممیحی رو که میدن ب ای نودت جمع ک یف
انگاری که ملت گق اطن ،انگاری که انیشتی ن اونم فقط به ناط ای که مثل انیشتین با اتوبوس این ور اون ور میرنف
کای ا میرود آشپزنانه چای ب یزدف ولی این رفت ش جلوی ح یهای تام را نمی ی دف

یادته؟ م م نودم ته آدم رادی بودمف پسر مادر و فامیل پولسار هم نسا شتم! ا ه اومسی از رادی بودن ش وع ک ی بنت قوغ
ً
ً
میدم یه چیزی رو که بایس حتما ک ار بذاری این توهم گمممانتیمانتالته که نیاغ میک ی م دم رادی میتونن کال بنت
چیزی یاد بسنف
کای ا رفته قوری چای را آش داغ ب یزد ولی تام آنقسر رو روانش رفته که از آشممپزنانه بی ون میآیسف محکم گمم تکان
میدهسف

کایرا :دارم می م دیگه ،همی ه ،همی ه که نیلی جالبهف همین نوع ب نورد توئهففف
تام :نوع ب نورد من؟
ً
کایرا :دقیقاف
تام :ب نورد چی؟
کایرا :یادمه درگت لحظهای که یه آدم از پیشنسمت و مستخسم و ه کسی که یه شال پستی داشت تع ی میک د ممم
میشممس رین گممگی که قالدهشممو باز ک دنف م تظ ثانیهای بودی که یه ح کت احمقانه بک نف اون لحظه ب ات رالی بود!
چون لحظهای بود که میتونستی از بگی یف
ً
تام :اصال این طور نیستف
کایرا :آهان این طور نیست؟ [ولی حاال نوبت اوگت که با ارتماد به نفس ح ی بزنس] یادمه یه بار فتی فک میک م ف انک
تمام گعیشو میک ه نودشو مخفی ک ی؛ نود واقعیشوف ای که آدم بااگتعسادیه روف ب شتی جواش دادی «بس کن دیگه،
کای ا واقعبین باش یه دلیلی هست که ط ی شسه ران سه دیگهففف»
ُ
تام :نب بایس چی می فتم؟ دوگت داشتی دروغ بگم؟ فقط ح ی حق زدم!
کایرا :تو باهاش ح ی نمیزنیف تو حتی باهاش ح ی هم نمیزنیف
تام :با ف انک؟ باهاش ح ی میزنمف بنم می ه او ضاع تیم تات نام چطوریه ،بنم می ه تاز یها کی شسه دو گت پ س
جسیس گی سی ک افورد12ففف
کایرا :آره نیلی نوبه!
تام :مینوام بگم بس کنف کی فتم ف انک از اوغ ابله به دنیا اومسه؟ باور کن ای و نمی مف ولی ا ه گمم و تنش بک ی
مازش میافته ک اتاقف
کایرا :فک میک ی وا گه چی دارم تو اون مسرگه درس میدم؟ حالم از نفی پتان سیالی دیگ ون بنم مینورهف با این کار
یه رالمه آدمو از همه چی پاک ک دن!
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تام :آره میبی م درگته تو از نو متولس شسیف حاال درکت میک مففف
کایرا :تامففف
تام :حاال تو همه نوبی میبی ی! چقسر آرامش بخشه! آره آرهف ولی ا ه میتونستم انتخاش ک م جای کی از نو متولس بشم
مطمئ م شمخصمیت جولی انسروز اولین انتخابم نبودف [حاال تام تصممیم دارد از م زی ربور ک س ،یکنو تحملش را از د گت
میدهس و حساقل نواگتهاش این اگت که همه چیز را تمام ک س] کای ا تو رو به نسا! نودت فتی دیگه بیا جسی باشیم! بایس
ً
بسونی چه نب هف تو رو نسا به این نونه نگاه کن! ح فشو داره داد میزنهف مثاغ ب ات بزنم؛ مثال به همون شوفاژ ب قی نگاه
کن! اون واگه نودش نشسته داره یه نقش نیلی منم روانی رو تو زنس یت پ میک یف مینوام بگم یه ماازههایی هست،
یه جاهایی هست به نام مغازه ،ماازههای درگت حسابی که تو نیابونهف ماازههایی که شوفاژ ب قی میف وشنف ون هم
ُ
نی ستنف ولی نب تو معلومه دنبالش نی ستیف چون اون شوفاژا کار در گت شون م ک دن نونه گت! [ گ تکان میدهس؛
میرود آن ط ی اتاق بیشت ب ای نودش ب یزد و این طوری درگت میرگس به اصل شکایتی که دارد] تو منو متنم میک ی شسم
هیوالف می ی من اهکارمف می ی دارم س میزنم تو زنس ی پسمم بی قابل تحملمف ولی ف قم با تو تو ای ه که من ای و
میپذیرمف حساقل ام وز رصمم ای و قبوغ ک دمف ولی تو! نسایا! انگاری دارم به یه مونی 13ح ی میزنمف رین این مبلاای
مذهبی راه نیفتادم ب م ببی م بایس چقسر به نودم گختت بگی م تا زنس یم زنس ی بشهف
کایرا :نیاغ میک ی من این کارو میک م؟ جسی نیاغ میک ی من این طوریام؟
تام[ :ولی تام همین االن هم دارد طوری رفتار میک س که انگاری این ح یها زیادی مسممخ ه اگممت] مینوام بگم داشممتم به
ح فات وش میدادمف به این ح فایی که بنم میزدی وش میدادم مممم م اتوبوس! مسرگه! حتی جایی که انتخاش ک دی
توش زنس ی ک ی مممممممم و با نودم فک ک دم نسایا ،دو گت شفیق قسیمیم کای ا رفته جزو یه ف قهی مذهبی شسه وا گه
نودشف ف صل ک ساغ رایز !14دو گتم داره تو این ف صل نقش آدمای نادمو بازی میک هف [یکنو زی ن سه میزنس چون چیز
تازهای به ذه ش رگممیسه] وای نسایا بنم فتی همه چی تو روانهف نمیتونم نوشممحاغ باشممم چون نمیتونم با کارایی که
ک دم ک ار بیامف ولی تو مم رین صفحه اوغ کتاش میمونهف کتاش آموزشی ف ویسی! گ وته زنس یت ب ات یع ی نفی! نیلی
هم واضممحه همی ه و چیزی جز این نیسممتف میدونی بنش چی می ن؟ می ن رین ب هها ونگ الکی گ م هی ی زدن
واگه جلب توجه! اونقسری داری ت س ف ار میک ی که حواگت نیست گوار هواپیماییف
کایرا :ف ار میک م؟
تام :آره معلومهف نیلی تابلوهف
ً
ُ
کایرا :نب مونم نمیک م بتونی بنم بگی دارم از چی دقیقا ف ار میک م؟
تام :الزمه که بگم؟
تام نگاهش میک س؛ نی مه ف وت انه و ستاخ ،همین حالت و جوابش کای ا را ح سابی ر صبانی ک دهف به ناط همین از جا
در میرود و از تمام رو می ی دف

ً
کایرا :نه جسا این یع یففف نیلی بیاحت امی! چ ا م دا همیشه فک میک ن دنیا دور اونا می ده؟
تام :چون تو این مورد ناص می دهف
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کایرا :ای ا رو ب ای تو می مف تو همیشه پ وگهها رو درک میک یف تو همیشه ت تیب کارا رو میدونی چیهف اوغ شبو باهام
میمونی مینوابی بعدشه به نوع زنس یم میتازیففف
تام :کای ا نگوففف
کایرا :نیلی تابلوه ا ه بخوای یه طور دیگه این کارو بک ی اشتباه تاکتیکی بسیهف
ُ
تام :نیلی نب حق داریف
کایرا :مینوام بگم ا ه اولش میاومسی بنم می فتی آدم ضممعی و م اهیام ،ا ه همون اولش فته بود بنت نزدیک
هم نمی شسمففف ولی یه رگتوراندار اگاگی همیشه نوع گفارشش رو هم بلسهف هی وقت قبل از ای که گوپ بسی دگت
مشت یت ب اش پودی گ نمیآری! [این را با چ ان زه ی به تام فته که رو می دانس ب ود چایشان را بیاورد]
تام :من جلو نودمو می ی م چیزی بنت بگم چون جوابم رین روز روشمم هف نیاغ نمیک م الزم به بیان باشممهف آنه چی
بنت بگم؟ تو ناگالمتی مسرک درجه یک داریف
کایرا :نه بابا؟
تام :ه چنار گاغ تو دانشگاه شا د اوغ بودیف
کای ا لیوان چای تام را می ذارد و نودش ک ار میز میایستس چای نودش را مینوردف

ت اژدی از این باالت ؟ از این مسخ هت که بشی ی ای جا اگتعساد نودتو بسوزونی؟
کایرا :دارم اگتعسادمو میگوزنم؟ نودم که این طوری نیاغ نمیک مف
تام :کای ا تو بست ین جای شن داری به ب هها درس میدیف
ً
کایرا :آره دقیقا اگمشو میذارم اگتفاده از اگتعسادمف فقط نکته تو ای ه که شیوهی اگتفادهش مورد تاییس تو نیستف [لیوانش
را رو میز می ذارد و میرود تو اتاقنواش تاریک و در را پشت گ ش نمیب سد]
تام[ :طوری ح ی میزنس انگاری کای ا ه وز تو اتاق اگمممت] آنه نسا تو می ی من ضمممس م دمم ،نیاغ میک ی بنشممون
ف صت نمیدمف ولی تمام این جمارتی که پی شم کار ک دنففف ه وقت میدیسن تو با قابلیتای بینظی ت دا شتی چی کار
میک دیففف رین چی بنت حصودیشون میشس و رصبانی میشسنف
کایرا[ :از بی ون] آره؟
تام :پس چی! اونا هم ین بیشممت از من درکت نمیک دنف می فتن آدم گممطحی و معیوبی هسممتیف نودت میدونی
میتونسممتی ب ی تو دانشممگاه تسریس ک یف همین االنم مینوانت! ه جا دوگممت داری میتونی درس بسی! ولی نه نه!
ً
معلومه نمیک ی چون ب ای کای ا هی جا نیست که نوش باشهف البته هی جا جز جایی که اصال نوش نباشهففف [میایستس
ً
و از این ک ایهای که زده بسممیار ن گم س اگممت حاال کال دگممت به بسانالقی میزنس] البته فقط بحث این کشمموره ،فقط تو این
کشوره که همه نیاغ میک ن پیش فت ج مهف ه کاری میک ن جز پیش فت!
کایرا :تا تع یفت از «پیش فت» چی باشه!
دوباره جلو در اتاقنواش دیسه میشودف لباس پوشیسه و شلوار جین پایش ک دهف تام نگاهش میک سف

ً
تام :نشستی تو شماغ ل سن از رو لجبازیت داری وقتتو طل میک یف فقطم از رو لجبازی ص فا زنونهف
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تام میدانس به بخشی از نشمش نیانت ک ده و همین کای ا را ب ای لحظهای باالت از او در دروا ق ار دادهف کای ا کتاشهای
ولو رو زمین را جمع میک س و تاگ مینوردف

میبی ی مون میک م این موضمموع نیلی رادیهف یه ماج ایه که همین طوری پیش میآدففف فقط دی پیش اومسف ای ه که
آدما بایس ازم بپ گن چ ا دارم به این ب هها کمک میک مف بنشون کمک میک م چون نیاز دارن بنشون کمک بشهف
تام رو می ی دف این جواش گاده شسه را دور از قانع شسن نودش میدانسف ولی کای ا کتاشها را ب دانسه رو میز و حاال
اوگت که رصبانیتش اوج می ی دف

ه آدمی انگیزه های نوش ب ای نودش در میآرهف می ن معلومه داره این کارو میک ه دیگه تا حاال تو ایسمممت ِا نس کار
میک دف این کارم ب ای این ک د که را ضی نبودف این کارو به ناط ضع نودش ک دف یه م د تو زنس یش کم دا شتف ا ه
ً
یه م د داشممت الزم نبود این کارو بک هف فک نمیک ین به م دا اصممال رالقهای نساره؟ بایس زن دابونی باشممه ،بایس رین این
ُ
ً
زنای آمازونی با شه ،بایس نیلی تو دیوار با شه که رفته هم ین جایی داره کار میک هففف نب من می م ا صال چه اهمیتی
ً
ً
داره چ ا دارم این کار میک م؟ چ ا ا صال آدم بایس ب ه به ک سی کمک ک ه؟ دلیل ا صال تو درجهی اوغ اهمیت نی ستف ا ه
من این کارو نک م ،کاره هم هی وقت نمیشهف
یکنو آنقسر نی

فته و تح یک شسه که تام گکوت میک سف

از این گفسطه نسته شسمف از دگت این آدم راگتیا نسته شسمف نودشون دگت به گیاه گفیس نمیزننف با رضایت تموم
تو بانکا و ادارهها کارم سی میک نف می ش ن تو پارلمان و تو روزنامهها ف ضل میف و شن ،انگیزههای ما رو رد میک ن و
قضاوتمونو زی گئواغ میب نف و چ ا؟ چون الزمه با زی پا ذاشتن آدمایی که از تو ش ایط گختت ی ازشون کار میک ن
حس نوبی بک نف [میایسمم تس ،گمم ت کان مید هس] فقط کاف یه بگی « مسد کارای اجت ماری»ففف « مامور ن ظارت»ففف
«م شاور»ففف تا ه کی تو این مملکت از راه ب گه بنت بخ سهف میدونی مسدکارای اجتماری کارشون چیه؟ ه روز چی
کار میک ن؟ گعی میک ن کثافتای جامعه رو پاک ک نف آ شاالو جمع میک سف کاری رو میک ن که آدم دیگهای حا ض
ً
به انجامش نیست ،کاری که هی کس اصال دلش نمینواد انجامش بسهف به ناط همین هم مممممم وای نسا مممممم ازشون
ت شک میک یم؟ نه ما وجسان فا گس نودمونو ح ساش ور میداریم میمالیمش رو صورت ممسکاریا اجتماری و می ی
ً
«ا ه مم» وای نسا! مم «ا ه من این کارو میک م ،یع ی آره م م میتونستمففف نه نه ،ببخشی ا من اصال این طوری انجامش
ُ
نمیدادم بنت شو میک دمففف» [یکنو رصبی میشود] نب من می م «باشه ،پس ب و بک ش ژورنالیستف آقای گیاگتمسار
ب و با معتادا ح ی بزنف گعی کن نانوادهها رو ک ار هم نگه داریف نذار ب هها تو نیابونا دزدی ک نف به زوجایی که همو
ً
میزنن مشمماوره بسهف ب و امتحانش کن دیگه چ ا نمیک ی؟ تو که کار بلسی مثالف آره بیا رضممو ما شمموف ای جا یه کازی وی
بزر هف تمامش همی هف همه میتونن بیان توشف ولی فقط یه قانون دارهف نمیتونی ب ای هی ی ای جا کار ک یف بایس نودت
هم ژتون بخ ی بشی ی پشت میز و ا ه پولشو از وقتت نسیففف از جون ک سن نودتففف اون متاگفم که بایس رذرتو بخوام
و بگم ه ی!»
این ح ی را با چ ان نشم و گ دیای میزنس که تام همین طوری ب ای لحظهای گ جایش مینشکسف

ُ
تام :نیلی نب باشه حاال م ظورتو فتمف
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کای ا نگاه تحقی بار بسی بنش میک سف

ولی کای ا م ظورت ای ه که نوشبختی؟
کایرا :ای بابا بس کن تام ،این انصای نیست!
تام :چ ا نیست؟
کایرا :این گئواغ مزن فیهف نودت میدونیف یه بازیه! من این بازی رو نیستم!

ولی تام ازش دور شسه ب ود ب ای لیوانش را پ ک سف هم نوشش آمسه هم کفهی ت ازو را به نفع نودش دیسهف

تام :ن سه دارش ای ه که مم متوجهای؟ مم داری ح ی ف ار از دگت باباتو میزنیف ای و همیشه بنمون می فتیف از ب گی
گ د و یخی که داشتی می فتی! ولی االن ای جایی داری رین همون دژی رو دور نودت میگازی که بابات ب ات گانته
بود مم
کایرا :چ نسه!
ً
تام :دقیقا داری همون زنس ی ایزوله رو میک یف آن ش کارت رگممیسه به این اتاق که دور پ ج ههاش یخ زدهف باد ه وز
داره از رو کاناغ کوفتی انگلیس رد میشمممه گمم ما رو میآره ای جاف هی کس هم ج أت نساره ب ه ط فشففف [یکنو آرامت
می شود] ت نا باری که ت نا نبودی ،ت نا باری که زنس ی درگتی بین دو گتتات دا شتی وقتی بود که تو نونوادهی ما بودیف
نودت هم نوش میدونی رین واقعیتهف
کای ا جوابش را نمیدهسف فقط تماشایش میک سف تام دور میشودف به نودش مطمئن اگتف

کایرا :بیدلیل بایس نوشحاغ باشمف بیدلیل بایس تونسته باشم ازش ف ار ک مف

این نزدیکت ین حالتی ا گت که تام میتوانس حالت اهکارش را به ظ ز ب گانسدف کای ا لبخ س میزنس و نوشحاغ ا گت
که توانسته هجوش ک سف

پاتو ذاشتی تو نونه و نیومسه ش وع ک دی پ ونسه درگت ک دنففف
تام :چه پ ونسهای؟
کایرا :تو کتابخونه چشم دونسیف کابذامو باالپایین ک دیف با نودت فتی فالنی دوگت پس داره یا نه؟
ً
تام :آره واقعا!
کایرا :ردی از مردی دیسی؟
ً
تام :اصال هم ین کاری نک دمف
کایرا :دنباغ وگیلهای م دونه شتیف هسیهای ک واتی جورابیف
تام :ای بابا بس کن ح فات چ نسهف
کایرا :چ نسه؟ تمام ط ز وایستادنت همی و می هف می ه مالکی! مونم پ جاه باری اتاقو باال پایین ک دیف وش تا وشو
شتیف حتی رین حیوون تختو بو کشیسی! تو فقط مشکلت مالکیتهف
تام :کای ا نودت میدونی ح فت درگت نیستف
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ً
کایرا :مینوام بگم گوای ه چیزی یه نودبزرگ بی یای ا گت که اصال باور نک دنیهف یه م د میون گاغ با شه که ت صور
ک ه رفتار بقیه مممم م رفتار دوگت گابقش مممم م همیشه یه طورایی رکسالعمل مستقیمیه نسبت به خودشف [حاال مین سدف
میرود ب ای نودش چای ب یزد و نوش میدانس دور نودش دیوار محکمی میکشس]
ُ
تام :نب همین شس دیگه!
کایرا :تو مینوای بگی مم نسای من مم مینوای بگی تو ما رو شئی میبی یف
ً
تام :نه اصالف
کایرا :تو فتی ما رو نمیشه مالک شس! ولی باز وامیستی اونجا مینالی از ای که زنت نخواگت تو رو ببخشهف
تام :آره نخواگتف
ً
کایرا :تام بایس بنت بگم اصال چ ا بایس میبخشیست؟ چ ا وقتی تمام مست تو نیاغ یکی دیگه بودی بایس میبخشیست؟
تام :باشه درگتهف
کایرا :یهکم م ص باشففف
ُ
تام :نیلی نب!
ب ای اولین بار اگت که تام حسابی کم آوردهف کای ا حاال با ناباوری گ تکان میدهسف

کایرا :همین ب وبی بود که نودت بنم فتی تمام مست که داشممته می ُم ده تو ،تو فک من بودی! درگممته دیگه! ولی باز
وایستادی اونجا نیلی جسی ازم مینوای باهات دغ به حاغ آزاری بسوزونم که اون ،بهت رگونسه!

این ح ی آن ش حسمممابی حاغ تام را فته و او نمیتوانس جواش بسهسف به ناط همین االن کای ا ازش دور میشممودف
آنقسری از م ظورش مطمئن اگت که ن سهاش می ی دف

مینوام بگم حتی االنش هم تامففف حتی بایس مواجه بشیف میدونم تو تاج موفقی شسی مم زنی نوبی داشتی حتی م م
ً
تو رو دوگت داشتم! مم تو واقعا نیاز داری یکی هم اهت باشه ،میدونم تو زنس یت نیلی گختی کشیسیففف
ُ
تام :نیلی نبف باشه دیگهففف
کایرا :ولی حتی تو هم بایس بتونی تعادغ دلسوزی رو تو این ببی ی که شایس مم آره فقط شاید یه جای دیگهگتف
تام :ای و می ی چون پیش ما نیستیف
این بار کای ا صب ش را از دگت میدهس ،میرود آشپزنانهف از این تنمت قسیمی نوشش نیامسهف

کایرا :بازم همون ح ی تک اری!
تام :آره چون اصل مطلب هم همی هف اصل تمام ماج ا همی هف
کایرا :تو این طوری فک میک ی؟
تام :میدونی ح فم درگممتهف تو بودی که ذاشممتی رفتی! تو بودی که همین طوری ولم ک دی! واقعیت هم همی هف [طوری
انگشت اشارهاش را به ط ی او می ی د انگاری کارم سی اگت ناف مان] تازه بست ش ای ه که باهام همفک ی نک دیف تصمیمی
فتی که هی وقت تاییسش نک دمف
کایرا[ :یکنو نمیتوانس نشم تام را جسی بگی د] تاییس؟ مینوای بگی زی ب هی اجارهی م و امضا نک دیففف
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تام[ :باالن ه لح ش او می ی د] باشهففف
تام :هی تصمممیم مسی یتیای نگ فتی؟ مینوای بگی هی وقت م و «کسمم » نک دی؟ م ظورت همی ه؟ من هی وقت
پ ونسهام ک ار دگت پ ونسهی آلیس نبودهف دارایی از دگت رفتهت نبودم!
تام :نیلی مسخ هگتف آره نیلی باهوشی تو!
گ تکان میدهس و دور می شود انگاری این کلمات ب ایش نیلی آش ا هست سف ولی کای ا تازه رو دور ح ی زدن افتادهف

اتژیک نبود م و ببی ی؟
کایرا :هی وقت م و تقلیل نی و نسادی ،ردم نک دی ،ن فتی ب ای نودت جل سه بذاری تا تاثی ِ ا گت
ِ
مینوای بگی من رفتم و هی نواگت مسی یتی ب ای ن یس حقوق قانونیم نبود؟
تام :تو این ح فا رو هجو من میدونی؟ مونم یع ی ای که بایس اهش هم پای نودم باشمممه؟ [رو می ی د ،نصممفه نیمه
ً
شونیاش فته ،ح سی که دارد ازش دور می شود] میدونم این کاری که االن داری میک ی آدم مثال زرنگت ک دهف شسی
معلم! آره همهش شونیهف همهی معلما کاگبی رو حقی میدونن! همهشون کاگبی رو مسخ ه میک ن!
کایرا :تام من فقط نواگتم بسونم ولی تویی که داری از توش یه چیز بیارزش میکشی بی ونف
ً
تام :اصال این طوری نیستف
بسانالق و رصبانی می رود ب ای نودش باز ب یزد ولی دیگ چیزی جلو دارم کالم کای ا نیستف

کایرا :دارم می م رین چ س گارت قبل مممممممم درگت رین همین ب وبی که داشتی از «کاگبی»ح ی میزدی می فتی
«هی کس کاسبی رو نمیفنمه» نودت فتیف بایس بگم االنا این ح فو همجا میشونمف این مسئوالی الکی اداری آرشیو
می ن شاکیانف تمام آدمای جامعه بایس جلوشون زانو بزنن و ازشون متشک باشن چون کاری که میک ن دیگه اگمش
«پوغ در آوردن» نیستف حاال بایس یه اگم بنت روش بذاریمف حاال بایس بنش بگیم «تکوین ث وت»ففف
تام با ناراحتی نگاهش میک س ولی کای ا از این لحن نودش نیلی نوشش آمسهف

پوغ ذا شتن تو جیبت دیگه مع یش با نو شبختی گکه رو گکه ذا شتن نی ستف نه نی ستف بایس بگیم فینف سه رمل با
ارز شیهف و بقیه ما هم آدمای حق ن ش ا گی ه ستیمففف ما بیانالقیمففف نیلی راحت بایس ح سودی ک یمففف البته ا ه ای و
مسام با صممسای بل س نگیمف بایس بنش بخ سیف پسیسهی مسرنیهف یکنویی شممسه یه بیماری جسیس! ت حم به نودمون! ت حم
پولسار به ما! دیگه اونا فقط پوغ رو پوغ نمیآرنف این روزا انتظار دارن آدما ص بکشن ازشون تشک ک نف [میرود ط ی
ُ
تام و از قبل هم جسیت میشممود] نب بذار بنت بگم من یکی وقتمو پای آدمایی نیلی نیلی متفاوتی میذارمف پای
آدمایی که اهی حتی هی ی نسارنف ولی توشون حساقل یه ناصیت نوش پیسا میک م؛ اونا درگت نالی آدمای پولسار
ً
این توهمو نسارن که بایس حتما یه بار یه کار درگممت انجام بسن! و نه از حسمماگممیت زیادی از حسشممون درد میکشممنف
نمی ش ن همین طوری ب بزننف چقس درک ن شسن و بیارزش شسنف نه اونا که گعی دارن با م شکالت روزم ه شون ک ار
بیاین تا بتونن اون بی ون تو نیابون زنسه بموننف بایس بنت بگم تو اون نیابوناففف البته ا ه پاتو میذاری تو شونففف البته ا ه
رفته باشممی یاد بگی ی چطوری بایس زنسه بمونی چون هزار بار گممختت از رئیس یه ران سهی ح فهای بودن یا تو دولت
بودن یاففف آره بایس بنت بگم زنسه مونسن تو نیابون حتی از بانکساری هم گختت هف [ گ ش را ب ای این ا شارهی ریزی که
نسبت به ح ی قبلت تام داشته تکان میدهسف حاال آرامت می شود] و تام بمانگیزش وقیته که یادت بیاد نودت هم یه زمانی
ای و بلس بودیف وقتی بار اوغ دیسمت ای ا رو نیلی نوش میدونستیف همین متمایزت میک دف این تمام نوبی توف همی ت
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ً
با بقیه ف ق داشت و االن دقیقا اون لحظهای رو که ف اموشت شسو یادم نیستف
ُ
تام[ :نگاهش میک س] نب نیلی مم ونف
کایرا :قابل نسارهف
تام :هم ین گخ انیای الزمم بودف
کایرا :گخ انی نبودف
ً
تام :نیلی لط ک دیف از حاال به بعس گعی میک م شکایت نک مف [ گ پایین میانسازد ،تق یبا نودش را مسخ ه میک س]
البته که من چون پوغ در میآرم صالحیت داشتن هی احساگی رو نسارمف
کایرا :هم ین ح فی نزدمف
تام :نه نگفتی فقط تو همین مایهها فتیف ب ای تو انگاری آدما دیگه آدم نیستنف حاال شسن ب ات نمادف و من شسم نمادففف
ً
اصال چه اهمیتی داره؟ نماد چیزیام که تو نیلی ازش رصبانی هستیف
کایرا :ای بابا بس کن ،نودت میدونی به این گاد ی که می ی نیستف
تام[ :ب ایش منم نی ست کای ا ازش ناراحت شود و بینگ انی ادامه میدهس] میبی م ر صبانیایف در گت مطمئن نی ستم که
دیگه نوش میش اگمتف
کایرا :باهام بیاف فقط یه روزو باهام باشف بعس فک میک م همه چی ب ات مشخص بشهف
تام :آره مطمئ مف کلی بیرسالتی هستف نسا شاهسه همیشه هم ین وضعی بودهف گئواغ ای ه که چ ا تو یادت افتاده ب ی
گ ابشون؟
ً
ه دو میدان س لحظهی منمی بی شان رگیسهف تام نیلی آرام اگت ،تق یبا لبخ س به لب داردف

میبی ی؟ او ضاع ن سه داریهف تو همی شه به هی کس نه نمی یف اهی از همون اولش متوجهش می شسمف همه تو رو به
ناط همین دوگت داشتنف اولین باری که میدیسنت همیشه می فت «کای ا چه آدم نوبیه!» همیشه همین بودف «شکی
نیست کای ا آدم نوبیهففف» [ح فش را قطع میک سف آرام اگتف میدانس رونس ح یهایش به کجا میرود] گاده گتف دوگتت
ً
یه م ستاج مینوا گتهف ب ای تو که آره ا صال چیزی نی ستف تو میآی می شی م ستاج ف درد گ ی نسارهف نیلی هم از این
کار نو شحالیف تو همی یف حتی وقتی کارتو پیش ما هم ش وع ک دی همین بودف دو گت دا شتی وقتی من و آلیس نونه
نیسممتیم از ب هها م اقبت ک یف همین ب ام جالب بودف از نودم میپ گممیسم چ ا فقط یه نف ه ،فقط یه نف ه تو این دنیا که
کای ا بنش نه فتهف اونم کسی نیست جز م دی که ازش نواگته زنش باشهف
کای ا در گکوت مینشی س و فقط تماشایش میک سف

یادمه ،اون روز صممبحو نیلی نوش یادمهف یادمه از پله ها پایین اومسمف تو توی دفت بودیف بنت زنگ زدم و فتم «فک
میک م فنمیسهف االن دیگه وقتشهف باالن ه ممکن شسف حاال باالن ه میتونیم یه کار درگت بک یمففف» که تلف و ذاشتیف
کل روز نتونستم پیسات ک مف کارم سای دفت فتن ذاشتی رفتیف
کایرا :آره رفتمف
تام :چ ا؟ زنس ی مشت ک من تموم شسه بودف ای و میدونستی و آلیس هم نودش نمینواگت ادامه بسهف
کای ا ح کتی نمیک سف فقط او را تماشا میک سف
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میتون ست هزارتا کار دیگه بک یف میتونی ب ی با آلیس ح ی بزنیف میتون ستی بیایی پیش من ولی نهف کار ت گوها رو
ک دیف کیفتو ب داشتی و ذاشتی رفتیف
کای ا تلخ نگاهش میک س ،جواش نمیدهسف

آهان همیشه می فتی این کارو ب ای آلیس ک دیف
کایرا :نصفش ب ا آلیس بودف
تام :همی و بنم فتیف وقتی باالن ه پیسات ک دم فتی « بایس میرفتمف ب ای آلیس بودف ب ای ب ه ها هم بودف» ولی این
طوری نبودف مگه نه؟ درگته؟
کایرا :مینوای ازم چی بش وی؟
نگاهی از رو بیمیلی به تام میانسازد ،انگاری در شم ایط گممختی اگممتف تام از او دور میشممود تا لیوانش را پ ک سف او به
نواگتهاش رگیسهف

تام :تو یه ذره هم ب ای اح سا گات آلیس ارزش نمیذا شتیف اح سا گات آلیس فقط بنونهت بودف حتی ام شب هم بنم
ُ
ً
فتی دیگه ،فتی یه رشق نیانتکارنه بنت ین شکل رشقهف نب بذار بنت بگم که اصال این طوری نیستف بنت ین چیز
تو ای ا دنیا دوگت داشت ه که با تمام وجود باشهف آره همین و تازه بیشت ای که رو باشهف ه دو نف رو باشنف ریسکش هم
ً
توهمی هف نه ریسممک کش م شممسنشف نه اون ولی ریسممک ای که دو نف واقعا با نودشممون ک ار بیانف ولی این یع ی تمام
ً
چیزایی که تو نسیس فتیشونف یع ی کامال در انتیار ذاشتن نودتف [او دیگ بیشت از این نیازی دارد بحثش را ادامه دهسف
لح ش حاال بمگین شمممسه] حتی االن هم داری همین کارو میک یف داری بنم می ی چقسر آدما رو دوگمممت داری! تو
راشق شجارت آدمای گوار اتوبوگی! آره معلومه که دوگتشون داریف چون تو گه دقیقه میتونی ازشون جسا بشیف
کای ا همان طور نشسته ،یکدنسه شسه ،حالش از تلخی به ناراحتی رگیسه و بعس رنجیسه شسهف

فک میک ی ای و نمیفنمم؟ ر شق م دم بودن ب ای تو پ وژهی گادهایهف را شق یکی بودنففف این کار متفاوتیهف این کاریه
که تو رو درگت به حاشیه میآرهف
کایرا :ح فت بیانصافیهف
تام :این طور نیسممت؟ من که فک میک م همین طورهف آدما رو دوگممت داری چون الزم نیسممت باهاشممون ب دی نونهف
دوگتشون داری چون الزم نیست بنشون تعنس داشته باشیف
کایرا[ :آرام اگت ،از جایش تکان نمینورد ،گ انسانته پایین] تو نیلی بسج سیف من ای جا ب ای نودم زنس ی دگت و پا
ک دمف
تام :آرهف تو می ی نمیتونی الی روزنامه رو باز ک یف روزنامه رو ک ار ذاشممتی ،فتی تلویزیون هم نمیبی یف مینوام
بگم چ ا؟ دلیلش چیه؟ این یه طور دیوونگیهف چیه؟ فک ک دی دنیا یه طورایی خواسته خرابت کنه؟ ذاشتی رفتی به قوغ
نودت «بازگمممازی» ک یف «زنس یتو بازگمممازی ک یف» آره همی و بنم فتیف از نو شمم وع ک یف ولی چطوری این کارو
میک ی؟ کای ا به نودت نگاه کن! این کارت جواش نمیدهف این جواش نمیدهف چون رو یه چیز م فی ب ا شسهف رو ف ار ب ا
شسهف
گ تکان میدهس ،این حالت بیرکسالعمل کای ا حسابی رصبانیاش ک دهف کای ا هم ان بسون ای که تکان بخورد گ
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تو چت شسه؟ اون ح فی که زدی چی بود؟ چ ا ازت جسا نمیشه؟ نمیفنمم آنهف
ً
کایرا :نه واقعا فک نمیک م بتونی درک ک یف

صسایش یخ اگتف باالن ه چیزی تو وجودش محکم شسهف تام گعی میک س دوباره اوضاع را رین قبل ک سف

تام :ببینففف
کایرا :هی وقت هم نمیفنمی تامف ف ق من و تو همی هف انگاری یه نلیج فا صله بی مون با شهف [رو ص سلیای که ن ش سته
نیلی آرام اگتف انگاری دارد قویت ین احساگتش را هم قطع میک س و جلویش را می ی د] تو حق داریف من تبسیل به نشمم
شسمف [گ میانسازد پایین] و حاال فک میک م بایس ب یف
تام :ب م؟
ُ
کایرا :آرهف به اونی که مینواگتی رگیسیف مینواگتی بگم هی وقت اونقسری که بایس راشقت نبودمف نب معلوم شس
ُ
که از نظ تو نساشممتمف نب آن ش شمممس همینف همی ه دیگه؟ [میرود بار دیگ میز و دگمم تهی ک تاش ها را ب میداردف
می ذاردشممان زمین و ری کش را ب میدارد و نیلی آرام اولین کتاش را ب میدارد تا رویش کار ک س] ای ا کتابایی هسممتن که بایس
تصحیشون ک مف
تام ای قسر از این رفتار ک ت غ شسهی کای ا رصبانی میشود که یکنو بنم میریزدف رصبی کتاش رویی را ب میدارد و همین
طوری پ تش میک س آن ط ی اتاقف

تام :بس کن تو هم با این کتابای م سخ ه گت ،با این ب ههای م سخ هتف کی رو د گت انسانتی؟ ن ش ستی ن صفه شبی
داره مشق تصحیح میک ی! نیاغ ک دی احمقم؟ میدونی بی مون چی بودهف چ ا نمینوای بپذی یش؟

گ ش داد میزنس و کتاشها را ب میدارد و همه را پ ت و پال میک سف چون کای ا رکسالعلمی نشان نمیدهس ،او باز کتاش
ب میدارد پ ت میک سف بعس گتون کتاشها را میریزد زمینف کاری ربث و فقط مایه ایجاد شلوبی بینودف

کایرا :فک میک م بنت ه لباگتو بپوشیف

ً
تام لحظهای بنش نگاه میک س بعس رو می ی د و میرود تو دغ تاریکی اتاقنواشف کای ا از اتفاقی که افتاده مشخصا تکان
نورده و ناراحت شسهف به آشپزنانه میرود و ب ای نودش آش میریزد و مینوشسف میرود ک ار کابی ت و کارت کوچکی
از یکی از کشوها در میآوردف بعس میرود ط ی تلفن و شماره می ی دف
َ
[پای تلفن] الو گالم من نیابون ک ون 15پالک  43ه ستمف یکی از دو گتام مینواد ب ه ویمبلسون16ف [ وش میدهس] آره

متوجهامف یه زنگهف به نام هولیسف [ثانیهای صب میک س] مم ونف بله ه چی زودت بف گتین نوبهف

تلفن را قطع میک م ،لحظهای میای ستس و بعس دوباره میرود پ شت میز مین شی سف مکث میک سف تام ب می دد تو اتاقف
کتش را پوشیسه و کفشهایش دگتش اگتف بنم توجهای نمیک سف تام هم مینشی س روی ص سلی دگتهدار و کفشش را
میپوشسف

ب ات آژانس فتمف
تام :آهان باشهففف
کایرا :فتم نمینوای به ف انک زنگ بزنیف

با من بانی نگاهش میک سف گممعی میک س لحن رادی طبیعیای به نودش بگی دف ولی ه دو بنم ریختهانسف از گممارت
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 :فتن مطمئن نیستن ولی فک میک ن بتونن تو این ب ی ماشین بف گتن بیادف
تام :تا ب گم نونه بایس ب م گ کارف

حاال لباس پو شیسهف افت ضاح به نظ میر گس ،لباسهایش آویزان ه ست س ،د مهها را نب سته و لبا گش چ وک ا گتف کای ا
نگاهش میک س ،تو صسایش صمیمیت می احساس میشودف

کایرا :مسخ ه شسیف مونم ک واتتو یادم رفتهف

میرود به اتاقنواش دنباغ ک وات تامف تام نودش دور اتاق را می دد و میدانس این آن ین باری اگممت که چشمممش به
این نانه میافتسف کای ا ب می دد و ک واتش را بنش میدهسف تام ک وات را می ی د و میرود ط ی آی هی کوچکی که
باالی گی ک آشپزنانه نصب اگتف کای ا پشت میز مینشی سف

ازم پ گیسی اون روزو یادمه یا نه؟ روزای قبلت شو یادمهف ای که چ ا ب ات اون نامهها رو نوشتمف
تام میچ نسف کای ا مستقیم تو چشمهایش نگاه میک سف

یادته چ ا ب ات نوشتم؟
تام :آرهف چون رفته بودی تعطیالتففف
کایرا :آرهف فقط یه بار ب ای نودم رفته بودم مساف تف چون شما دوتا نمیتونستین بیاین م م مونم یه رگتوران تازه داشتی
افتتاح میک دیف
تام :آره درگتهف
کایرا :و در ضمممن نسممته بودمف به ناط همین فتم بایس ب مف و تو فتی «کای ا قوغ بسه ه کاری مینوای بک ی بکن
ولی ب ام نامه ب ویسففف»
تام :نامههای نازنی ی بودنف
کایرا :نوشممحالم که این طور بودهف یادمه روز اولی که رفته بودم ک ار گمماحل داشممتم فک میک دمففف این آدمو نیلی
نوشحالش میک مف بنش اون ح فی رو میزنم که دوگت داره بش وهف ح فی که مینواد بش وه تازه واقعیت هم هستف
حتی االنم یادمه ،یادمه نوشتم «تو هی وقت نمیدونی چقسر م و نوشبخت ک دیف به رم م مثل تو راشق کسی نبودم و
نخواهم بودففف» [ آنقسر رک شمممسه و راحت که انگاری همین االن و ب ای اولین بار اگمممت که این ح ی ها را میزنس] بعس از
چ سروز آدمای تو گمماحل تماشممام میک دن و مین سیسنف این دنت ب یب انگلیسممی که رین گممفیس بودو نگاه
میک دنف زی گایهبون ن ش سته بودم و مسام آبجوی ن ک گفارش میدادمف [انگاری در ناط اتش م شسهف اما باز یک بار
دیگ تو چشمممهای تام نی ه میشممود] تو می ی نمیتونم چیزی به کسممی ببخشممم ،می ی هی وقت نبخشممیسمف من اون
نامهها رو نو شتمف من کل قلبمو بنت بخ شیسمف «فقط فک مایی که بنم میدی و من بونیای که داریف ت نا چیزی که
مینوام ای ه که باهات ادامه بسمففف»
تام :آرهف
کایرا :تو گممماحل بودم ،ولی فک ل سن بودمف فک با تو بودن ،همون لحظه که در پاکتو باز میک دی ،تای نامه رو با اون
دگتای درشتت باز میک دیف تو رو میدیسمف قسرت فک ای این طوری طاقتمو ب یسه بودف
تام تا او ح یهایش را از گ می ی د تکانی به نودش مینوردف
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بعسش بود که آره ب شممتمف بنت فتم «تام اون نامههایی که نوشممتمففف» بنم فتی «آره نگ ان نباش ،چیزی نیسممت ،تو
ً
نونهمون یه اوص سوق داریمف باال تو انبار زی شی ونیهف دلیل نساره آلیس اصال بنش نزدیک بشهففف»
تام :نه دلیلی نساشتف
کایرا :بعس همون روز صممبحش اولین گممئوالی که ازت پای تلفن پ گممیسم این بود که «اون چطوری فنمیس؟» تو فتی
ُ
«نبففف»
تام :آرهففف
کایرا :فقط همون شب تو نامهها رو تو آشپزنونه ولو ذاشته بودیف
تام :در گتهف [نزدیکش می شود ،مینواهس از نودش دفاع ک س] ولی بنت فتم شب قبلش دا شتم اونا رو مینونسمف قبوغ
دارم یهکم م ست بودمف آلیس نواش بودف فتم ا ه پامو بذارم زی شی ونی آلی سو از نواش بیسار میک سف [لحظهای مکث
میک سف گممعی میک س این ماج ا را تا حس ممکن صمم یح توضممیح دهس] به ناط همین فتم فقط ب ای همون ب وبی تو
آشپزنونه قایمشون ک مف بعسش میذاشتمشون باالف
کایرا :ولیففف
تام :ای نسای من نودت میدونی چی شسف دا شتم میرفتم گ کارففف ببین نمیدونمففف ف انک م تظ بود ،دا شت بنم
زور می فت ،بنم می فت زود باشمف ه دلیلی که داشتففف رفتم گ کار و آره یادم رفت جمعشون ک م!
کایرا :اونا رو تو آشپزنونه جا ذاشتیف
ً
تام :ببین نمی م جمعا کار زیادی هوشم سانهای بودهف مینوام بگم اون موقع آره کار مسخ های بودف بنت فتم احمقانه
بودف بیمباالتی بودهف
کایرا :نه بیمباالتی نبود تامف رمسی بودف
یکنو گکوت میشودف میتوانیس ببی س تام دارد فک میک س چطوری جواش بسهس ،نمیدانس ارت اض ک س یا موافقت؟

تو رو به نسا ش وع نکن دروغ فتن! ه کاری میک ی بنم دروغ نگو!

تام میایستس ،رکسالعمل کای ا ت بینش ک دهف بعس اضط اش نود کای ا اگت که به گ رت ش وع به رو شسن میک سف

البتهف نیاغ میک ی بنش افتخار میک م؟ فک میک ی گممادهگممت؟ همین طوری راحت بود از زنس یتون بی ون ب م؟ ه
روز به این بسبختی فک میک دم ،می فتم گ تو و آلیس چی میآد؟ ولی نمیتون ستم بمونمف نمیتون ستمف می فتم ب م
گمم اغ آلیس بنش بگم «نواهش میک م درکم کن ،من تو ذه م هی وقت بنت نیانت نک دمف جسی می م ،قوغ میدم
تا ابس رشممق و احت ام ما رو داریففف»؟ [لبخ سی تلخ به پوکی این ح ی میزنس] نیاغ میک ی میتونسممتیم نوشممبخت
با شیم؟ من و تو؟ شایس نو شبخت رین قاتالف و تمام مست من به این فک میک دم ،به این یه چیزففف به این یه کاری که
فقط نواگتم نک یففف و ای که رفتی و از رو رمس ک دیشف
ً
تام :کای ا این ح فت اصال درگت نیست!
رو می ی د ،میدانس دیگ بیشت از این نمیتوانس بحث ک سف و همین کوتاه آمسنش کای ا را آرام میک سف

کایرا :ما شیش گاغ با هم نوشبخت بودیم و این تو بودی که نابودش ک دیف با تو آدم باشه وقتی همه چیز هم نوبه بازم
ً
ب ات کمهف تو اصال ب ای نوشبختی ارزشی قائل نیستیف حتی درکش هم نمیک یف چون همیشه بیشت مینوایف
م  62م

نورگیر
دیوید هر
کای ا نودش دارد از ح یهایی که میزنس ناراحت میشودف تام میدانس ح یهایش درگت اگتف

پردهی دوم /صح هی اول

ن صفش به ناط بیق اریته ن صفش هم به ناط رفتار ب ه انهتف می ی میدونی من نونوادهتو دو گت دا شتم و ب اش
ُ
ارزش قائل بودمف میدونی چقسر نودتو دو گت دا شتمف ولی ح فت واقعیت نسارهف نب داره؟ چون ا ه ای و میفنمیسی
چ ا بایس همه رو به باد میدادی؟ [تماشایش میک س ،نگاهی صمیمانه] به نسا دوگتت دارمف ه وزم دوگتت دارمف بیشت از
ه آدمی تو دنیا دوگممتت دارمف ولی بعس از چیزی که پیش اومس دیگه بنت ارتماد نسارمف ح فیه که آلیس فتف تو
هی وقت بزرگ نمی شیف جایی ب ای بزرگ شسن تو نودت نذاشتیف ای و میدونمف ب ای م م هی آرامشی تو کار نیستف
آدم حس آرامشمی نمیک هف نی ویی که توت وجود داره زیباگمتف نسای من بنت می م این ان ژیای که تو داری چیزیه
که همه بنش احتیاج دارنف ولی با این ان ژی بیق اری میآد و من نمیتونم با هم ین چیزی زنس ی ک مف
تام[ :جسی شممسه ،مصمممم اگممت و مسافع نودش] تو نانواده مینواگممتیف می فتی راشممق نانواده داشممت یف من ه وزم
دوگت دارم با هم یه نانواده داشته باشیمف
کایرا :نه نیلی دی شسهف نودت میدونیف
تام :میدونم؟ مونم نودم میدونمف
صسای زنگ در میآیسف کای ا رو میک س به زنگ درف ه دو ایستادهانس ،بی شان فاصله اگتف تام تکان نمینوردف

تام :م سئله ای ه که من نیلی ک ار گ طان زنس ی ک دمف گوای م سائل دورش ،بست ین چیزش ای ه که مختو پیاده میک هف
یکنو به این فک میک ی که همه چی رمسیهف همه چی انگاری رو یه قضممماوت داره پیش میرهف وقتی این طوری فک
میک ی نودتم میمی یف
زنگ در دوباره به صسا در میآیسف کای ا پ ج ه را باز میک سف
کایرا[ :رو به کوچه] داره میآدف
ولی تام از جایش تکان نمینوردف کای ا کیسممهای را که تام با نودش آورده بود ب میدارد و بط ی را که ه وز ازش مانسه
می ذارد توشف

ویسکیتف

ولی تام نمینواهس با نودش بب دشف

ُ
تام :ام وز اومسم پیشت تا م و ببخشیف فک ک دم می ی نیلی نب باشهف چیزایی پیش اومسه ،شسه و ذشته دیگهف دنیا
که داد اه نیستف نیلی چیزا شانسیهف ح فم همی هف یه دنت هیجسه گاله تو نیابون کی گ راه میرهففف و تو اون دنت  ،یه
پتانسیل بیننایت وجود دارهف مونم یهکم از اون پتانسیل مینوام ب دهف
این التماگممش از کای ا به قسری از صمممیم قلب اگممت که کای ا جوابی نسارد بسهسف دوباره صممسای زنگ در میآیسف تام
لبخ سی ربوس میزنس ،دیگ به چیزی که ناچار ا گت تن میدهسف میرود آن ط ی اتاق و از نزدیک با کای ا نساحفاظی
میک سف

نساحافظف
کایرا :باشه نساحافظف

تام لحظهای بنش نگاه میک س بعس میرود ط ی در ولی قبل از ای که ب ود ،لحظهای ب می ددف

تام :ا ه چیزی نیست به یکی از رگتورانا گ بزنف یکی دوتاشون هستن که نیلی بس نیستنف میدونی بنت قوغ میدم تو
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بسون ای که کای ا را نگاه ک س از اتاق نارج می شود و در را پشت گ ش میب سف کای ا به صسای پاهای او که از پلهها پایین
میرود وش میدهسف لحظهای به اط ای اتاق نگاه میک س ،چ اغها را ناموش میک س و بعس میرود ط ی شمموفاژ ب قی
کوچک و از پ یز درش میآوردف نور ق مزش ناموش میشودف

صحنهی دوم
از دغ تاریکی نور صممبحگاهی از پ ج ه می ذرد و وارد نانه میشممودف از تو م بع کوچک گممفیسی اگممت که گممایههایی
ت گ اک را به دغ اتاق ن ک میریزدف از دی شب تا حاال چیزی جابهجا ن شسهف بط یها و لیوانها ریخته شسهانس و بقیهی
اگممپا تی ه وز مانسه و گممی ی رها شممسهی کارد و چ گاغ رو زمین پخش اگممت و کتاشهای مسرگممه همه جای ف ش ولو
ا گتف اتاق دابون شسهف صسای کوبیسه شسن در میآیس ،صسای در و زنگ از طبقهی پایینف بعس از چ س لحظه کای ا از تو
اتاقنواش بسو بی ون میآیس و تو همان حین لباسهایش را ت ش میک سف شلوا جی ش را میپو شس و حاال پی اه ش را هم
ت ش می ک سف با همین صسا بوده که از نواش پاشسه و دارد با گ رت بسیار شگفتانگیز به گ اغ در میرودف

ُ
کایرا :نیلی نب بسه دیگه چیه؟ دارم میآمف مگه چه نب شسه؟

از اتاق بی ون میرودف صسای پایین رفتن از پلههایش را میش ویمف صسای باز شسن در میآیسف
[از بی ون] ای بابا باورم نمیشهف

ادوارد[ :از بی ون] گورپ ایزت ک دم!
کایرا[ :از بی ون] ای جا چی کار داری؟ این چیه دگتت؟ بیا ،اونجا وانستا یخ میک یف

صسای در که ب سته می شود و بعس صسای باال آمسن شان با هم و ن سیس شان ،ف ضای نوبی تو راهپلهها ایجاد میک سف این
ً
نوشحالی اوغ صبح کامال در تضاد با حس و حاغ تلخ صح هی قبل ق ار می ی دف
ادوارد[ :از بی ون] یه جور شونی بودف فقط امیسوارم بتونم از پلهها بیارمش باالف

ُ
کایرا[ :از بی ون] نب بایس بگم نوش بود!

لحظهای می ذرد و بعس ه دو دیسه می شونسف ادوارد نودش را تو شاغ دنش پو شانسه و د گتش جعبهی بزرگ فومیای
که ب ای تو آوردنش از در دچار مشکل می شودف نیم مت ی طوغ و گی گانتی ارتفاع دارد و به نظ گ گین میرگسف ادوارد
در حین ورود ح ی میزنسف کای ا به دنبالش اگتف

ادوارد :نمیدونم ،همون لحظه ن سهدار بودففف
کایرا :بذارش همون رو میزف

با ن سه در را میب سف میز وگط را تمیز میک س ب ایش تا او جعبه را بگذارد آنجاف

نسایا گارت چ سه؟
ادوارد :ت گیسم بنت ن گمف ت گیسم رفته باشی گ کارتف
ً
کایرا :نسای بزرگ نوابم ب دف [گمممارت کوچکی را از میان ریختو پاش های شمممب قبل پیسا میک س] تق یبا نزدیک هف ته
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جعبه را می ذارد وگط میزف از روی ش م ادا و صسای نفی چ نش فانفار را با دهانش در می آوردف

کایرا :نمیدونم ج یانش چیهف
ادوارد :صبحونه رو ب ات آوردمف فتی دلت بیشت از ه چیزی ب ای صبحونه ت گ شسهف
کایرا :وای ادوارد ح فتو باور نمی ک مف
ادوارد :نب پس ببی ش!
آبوشش را باز میک سف مثل م د جوانی نیمه ما ور و نیمه نجالتیف

ادوارد :آرزو ک دی و ب آورده شسف

کای ا به نگاه ک دن ادامه میدهسف بعس به گمممت جعبه ح کت میک س تا درش را باز ک سف درون جعبهی بزرگ چ سین
جعبهی کوچکت وجود دارنس هم ب ای ن ک ک دن هم ب ای م ک دنف ادوارد دگتماغ گف هی کتانی را که روی میز پخش
شسه ب میداردف یه جور شادی روحی تو رفتارش دیسه میشود که نشان میدهس نسبت به شب قبل تایی ک دهف

رفتم ریتزف یه دوس دارمف در واقع بنت ین دوگتمهف همکالگیم بودف تو آشپزنونه کار میک هف
کایرا :تو ف جشه؟
ادوارد :تو ف جشهف

به جک شب قبل مین سنسف ادوارد حاال ریتز نق های مممم چاقوهاوچ گاغها ،قا شقهای پودی گ ،نمک و فلفل پاشها و
ظ ی تزئی ی ک ه را بی ون میکشسف

این آت وآ شااال رو ب ام قاچاق ک دف همهی این نق هها روف ظاه ا هفتهای گی تا جا گیگاری م میک نف بقیه میزارن تو
جیباشونف ه وز ای طوری میشه که پولسار ،پولسار میمونهف نیگا کن یه ظ ی واقعی ک ه با مکعبهای هم انسازه یخیف
کایرا :باور نک دنیهف
ادوارد :نگ انم تستا یهکم گفت شسه باشهف

ادوارد یک جاتسممتی نق ه با تسممتهای توش را در میآوردف گمم رت نیلی نوبی دارد و کارش را نیلی درگممت انجام
میدهسف کای ا طوری تعجب ک ده که تکان نمینورد ،فقط با لذت مشمماوغ تماشممای کار ادواردی میشممود که هم ون
پیشخسمتهایی ح فهای کار میک س و االن دارد ظ یهای چی ی را میچی سف

ُ
طالبی تو زردف آش پ تقاغ تازهف مارماالدف و ای م از نون رولیف ولی نب حساقلش مطمئ م قنوه ه وز مهف

قنوه داغ ا گت چون تو فال گکی نق های ا گتف ادوارد بازش میک س و بعس ظ ی نق های را از دو جعبهی داغ در میآورد و
بازش میک سف

تخمم باش نیم وهف
کایرا :وای رالیهف
ُ
ادوارد :نب وقتی فتمشون نیلی بنت از این بودنف
کایرا :اشکالی نسارهف مینورمیشونف وای این نیلی رالیه!
ادوارد :بیکنف فتم شایس نوشت بیادف
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ولی ادوارد این ح ی را نمیشممونس چون ته مانسههای بذا را که تو پارچهی کتان گممفیس ذاشممته در میآورد و می ی د تو
دگتش و به ط ی کای ا میرودف

ادوارد :بیا ای م از ته بذاهای رگتورانف فقط دگتماغ گف ه رو بو کنف
کایرا :وای نیلی رالینف

کای ا یکنو هیجان زده میشود و دگت میانسازد دور دن ادوارد و نودش میزنس زی

وای ادوارد مم ونف نیلی مم ونف

یهف

کای ا همین طوری مانسه و نمینواهس رهاش ک سف بعس از چ س لحظه ادوارد آرام نودش را جسا میک س و کای ا هم اشممک
صورت می ی دف

ادوارد :راگتی ببین مینوام بگم این یه صبحونهی گادهگتف فقط ب ات صبحونه آوردم دیگه نه بیشت ف
کایرا :آره میدونمف

ادوارد لسان کوچکی که توش لهای ُرز ا گت را می ذارد و گط میز بی شانف این آن ین کاری ا گت که ب ای چیسمان
میز می ک سف میز نیلی شیک شسهف تمام این کارها انگاری در چشم بنم زدنی رخ دادهف

ادوارد :ق اره باالن ه صبحونه بخوریم؟

کای ا لبخ س میزنسف نور همین طوری دارد بیشممت از پ ج ه میریزد تو نانهف وقتی ادوارد میرود ط ی میز ،کای ا آماده
میشود ب ود گ کار ،وگایل جمع میک س و کل حاغ و هوایش تایی میک س و میشود آدمی شوخ طبعف

کایرا :بایس ت سی صبحونه بخورمف یه پس ی هست بایس بنش درس بسمف دی م شسهف به حساش نودم دارم بنش در میدمف
ُ
زود زود! اهی به نودم می م پاک نل شسم رفتهف
کالس فوقالعاده ذاشتمف صبح ِ
مین سدف بعس وگایلش را میانسازد رو ص سلی و میرود آن ط ی تا پشت آی هی کوچک توی آشپزنانه موهایش را شانه
ک سف در حین این کار با نوشحالی ح ی میزنسف

پ جوربع پ جونیم از نواش پا میشمممف زنگ گممارت که میزنه از نودم میپ گممم دارم چی کار میک م؟ این چه راهیه
انتخاش ک دم؟ ولی بعسش به نودم می م نه چیزی نیسممت این پس م ه که بنش درس میدم ب هی بااگممتعسادیهف [لبخ س
رصبیای تحویل ادوارد میدهس] این درگت لحظهایه که آدم تو یکی ا گتعساد میبی هففف پ س ه چنارده پونزده گال شهف پسر
مادرش از هم جسا شممسمف جایی که زنس ی میک ه اونقسر بسه که نمیتونم توضممیحش بسمف ای قسر جای ت گمم اکیه که
مجبوره به ناط ف ار ازش ب ه گ کارف
نور ه وز هم دارد از پ ج ه تو میریزد و بیشت می شودف کای ا مو شانه میک س و بعس ش وع میک س به ذاشتن وگایلش تو
کی که ب ود گ کارف ادوارد تماشایش میک س ،نجل ک ار میز ایستاده ،کمی از نی و و این نوشحالی یک م تبهای کای ا
ت گیسهف

مینوام بگم معلم بودن ت نا چیزی که ب ات باقی مونسهففف ت نا کاریه که آدم میتونه باهاش به همه چی مع ی بسه و اون
کار یع ی پیسا ک دن یه شا د نیلی نوبهف [تو اتاق راه میرود و کتاش مسرگههای ولو رو زمین را میبی سف جمعشان میک س و
رو هم گممتونشممان میک س] ب ای نودت یه هسی شممخصممی میذاری ،یه هسی ویژهی نودت که فقط نودت میدونی و
هی کس ازش نب نساره و همونجا گت که میتونی باهاش را ضی ب شی و امیسواری بتونی از اونجا ب ای نودت نقطهی
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ح کتی در گت ک یف [آن ین کتاشها را هم از رو زمین جمع میک سف دلیلی نسارد که ب ای ما وا ضح با شس ،ولی دوباره ح فش

را تک ار میک س] و این یع ی همین ،معلم بودن یع ی همینف یه هسی نصوصی ب ای نودت کفایت میک هف

ً
رو زمین زانو میزنس ،ب ای لحظهای مکث میک س ،نشک می شود ،تماما در حصار افکار نودش محصور شسه انگاری
هی کس تو اتاق نباشس ،انگاری هی آدمی تو زنس یاش نباشسف بعس از لحظهای ادوارد میرود پشت یکی از ص سلیهایی
که ذاشته پشت میز میایستسف کای ا که صسای ح کت او را میش ود ت سی از جا پا میشودف

ادوارد :ص سلیتف

کای ا کتاشها را روی یک میز ر سلی می ذارد و میرود جایی میای ستس که ادوارد ازش مینواهس ب شی سف ادوارد حالت
پیشنسمتها را به نودش فتهف

کایرا :تو آمادهای؟
ادوارد :آرهف آره آمادهامف
کایرا :پس بشینف

ادوارد میرود آن ب میز ک ار ص سلی نودشف کای ا پ شت ص سلیاش ای ستاده و م تظ ا گت ادوارد هم آماده شودف دارد
نیلی رگمی نگاهش میک سف

این بینظی هف بیا ادوارد ،بیا بخوریمف

ه دو در مقابل هم مین شی سف ادوارد قنوه میریزدف کای ا کمی نیم و ب میدارد و تکهای ت ستف مسام بنم لبخ س میزن سف
راحت هسممت س ولی ح فی بنم نمیزن سف ه دو نوشممحاغ شمم وع به نوردن میک سف این میز به ط ز رجیبی تو این
صممح هی ب یب رالی به نظ میرگممسف در حالی که با نش م ودی صممبحانه مینورد نوری که از تو پ ج ه میریزد تو ،به
گیاهی میزنسف
پایان ت جمه
1394/04/34
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Kiss 100

7
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8

Thank God It's Fridays

9

Sainsbury

10

North Circular

11
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Wimbledon
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