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 ک یمسیرآب می خیالقلبمان را از 
 کاد.رامی میکارش به بی خیالزیادی قلبی که از 

 ویلیام باتلر یتسم 
 «ی اتاقمها بیرون از پ جرههی ستارآشیانه»شعِر 

 تعمقی در هنگام جنگ داخلیاز کتاِب 
 
 



 ی اولپرده

 ی اولصحنه
ی آدمی که های رو به بی ونی دارد و زی  این گممق  نانهب یآپارتمان طبقه اولی در شممماغ ب ش شممن  ل سنف گممق    

شی ه سابی  شیسهف موکتح گ  دیگ ش بههای نقشاش را ک شسه و یک  گ ش پی   شبک از دار که یک  تاش کدیوار بل ِس م
گیسف محوطهمی گودهف از ورودی بی ون به دانل نانه یک ر ست درهم و ب هم و ف  گتف جای شپزنانه انتنای اتاق ا ی آ

 شودف/حمام نتم مینواش و دگتشوییورودی اصلی اگتف آن گوی دیگ  صح ه هم به اتاق
 حسابی به نوردش رفته به نانه ب  شتهفگالش تمام شسهف در حالی که گ ما آیس تو نانهف تازه گیکای ا هولیس ت سی می

یسه و  پالتویی   م دور نودش پی  تا ح یف  مل  هل ر هایی کوتاه و آدمی هسمممت بیشممت  ا با مو زن کوچکی اگمممت 
گتکش شمید گپا تی و چ ستا قوطی رش  وجه های پ سته ا گتش ک دهف یک ب آوردف در می ف نگی از پاکتیکلفتی هم به د

صلی پالتو در نمی   دانس و در حینبعس رو می شیِ  وان رود به اتاقآوردف بلکه میدوباره آمسنش به اتاق ا صسای  نواشف 
 شودفش ویمف تو آشپزنانه شوفاژ دیواری روشن میحمام را می

شودف هیجسه گالش اگت و شلوار جین آبی اش پیسا میجلوی در ورودی نانه که هم  ان باز اگت م د جوانی گ  و کله
گ گت و ژاکت راهتکشپوشیسه و د گتش ا گ ما در امان راه جین به تن داردف یقههای چ می د اش را باال داده تا   دنش از 

باشسف یک والکمن دور   دنش آویزان اگتف گه کیسه ن یس هم دگتش اگتف او ادوارد گارج ت اگتف یکی دو قسم تو 
 ودفش ایستسف م دد اگتف صسای حمام را می ذارد و بعس مینانه می

 بی سف تعجب ک دهفک س و او را میآیس تو اتاق تا ب ود گ اغ ن یسهایشف گ  بل س میای کای ا دوباره میبعس از لحظه
 در باز بود؟ ادوارد:

 نسای منف کایرا:
 ک سفانس چه بگوی سف بعس کای ا به اتاق دیگ  اشاره میای  م ک دهک  سف ه  دو ب ای لحظهای مکث میلحظه

 ه وایستا، شی  حموم بازهفیه دقیق
 آیسفایستسف ه وز به نودش اجازه نساده پاش را بیشت  از این تو اتاق بگذاردف کای ا دوباره تو میرود بی ونف ادوارا میمی

   اه م هف ادوارد:
 نهف کایرا:

  ن دیگه بزرگ شسیفدونم بزرگ شسمف همه میاومسمف آره مینبایس این طوری گ  زده می ادوارد:
 قست چ سه؟ کایرا:

 آیسفکشس و قبل از ای که جواش بسهس کای ا به ط فش میادوارد نجالت می
 ذاری ببوگمت دیگه هان؟ُنب می
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  ی دفک سف ادوارد کیسه ن یسها را باال میکاریا بوگش می
 ای ا رو آوردمف ادوارد:

 چیا هستن؟ کایرا:
 گتفچ ستا آبجوف هسیه ادوارد:

 مم ونف کایرا:
 دونم چقسر اهلش باشیفو چ ستا آلبوم َرپف نمی رد:ادوا

 صف ف کایرا:
صی 1نیم گمارت تو این ماازه ک اری بودمف به ناط  همی ه ای جامف همونی که ک ار رگمتوران نیپالیزه ادوارد: ف اونا تخصم

 ی تو هم همین اط افهفک نف بعسش  فتم نونهی دوگتام ازشون ن یس میف وشنف همهموگیقی َرپ می
 ی من همین ط فاگتفآرهف نونه کایرا:

  ی ی؟ی تحصیلیمهف م ظورمو از ف جه می[ وقتم آزاد بودف امساغ ف جهداد بایس چه بگویسک سف نمیصب  می] ادوارد:
  ی مفآره که می کایرا:

 ک نفک م که همه میاز مسرگه اومسم بی ون و ه وز ن فتم دانشگاهف کاری رو می ادوارد:
 ری؟کار می گ  کایرا:

 ش ویفت  بشی بوشو میف وشمف ا ه بنم نزدیکفورت  میکفوتباال گوگیس ف ان آرهف بی ون زمین ادوارد:
 [زنس ولی ه وز دروتش نک ده تو پذی ایی بشی س س میخلبنواد مم ونف همی جا نوبهف ]نمی کایرا:

 ک هفآدم یخ می ادوارد:
 ت گونیفنجا وایستادی آدمو میدونمف درو بب سف اون طوری اومی کایرا:

 کشمف[ نجالت میدر حین بستن در] ادوارد:
 چ ا؟ کایرا:

 تا حاال این کارو نک دمف ادوارد:
 جا یه آتیش کوچولو دارم   مت ک هفصب  کنف این کایرا:

 زنسفآورد و به ب ق میک سف او شوفاژ ب قی کوچکی را در میادوارد رصبی به کای ا نگاه می
 جای نیلی نوبیهف ادوارد:

ای بزنی؟ یع ی چی جای نیلی نوبیه؟! نسایا! تو نیلی بزرگ شممسیاف از کی یاد   فتی هم ین ح فای مسممخ ه کایرا:
 زدیف ُرک بودی و به هسیفش انتمت ح ی نودتو قش گ میها که میادوارد اون موقع

 آهانف باشهف م ظورت پسرمه دیگهف ادوارد:
گت شونی ا شونیکای ا یک کم آدم  گت دارد  ضش پا میف دو شوفاژ کوچولو که اش را تک ار ک س ولی رو شود و به آن 

 ک سفباری به نودش   فته نگاه میوضع فالکت
شت که به زور می کایرا: شهف این چ س هفته اونقسر دم دا گختت با ستم تزدمش به ب ق دیگهف  مونم کار ک دن باهاش  ون

ستی نگاه می  فتف اون ور نونه میجلومو ببی مف حتی تو نونه هم مه می ش ه؟ مطمئ ی ک دی میش  فتی مطمئ ی رو
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 نوای؟شس دیسشف چای میک ه؟ ولی حتی نمیداره کار می
 نه مم ونف ادوارد:

 جا؟ُنب نیاغ نساری بگی واگه چی اومسی این کایرا:
ای ی اتاق اگتف نانه بیشت  شبیه نانهمالسف ه وز آن ط اش بنم مییه گ ه های چنارانگشتیهایش را تو دگتکشدگت

 در روگیه اگت تا انگلیسف
 دونی مامانم ُم ده؟دونم دقیقًا چقسر در ج یانیف مینمی ادوارد:

 دونم گ طان داشتف کی فوت شس؟می کایرا:
 یه گالی شسهف ادوارد:

 یه گاغ؟ کایرا:
 بابا بنت نگفت؟ ادوارد:

 نسیسمشف کایرا:
 م وز اومسم پیشتف  ذری نیومسمفبه ناط  همین ا ادوارد:

 فنمیسمف کایرا:
 ذره مگه ای که طوری ازش نمیگمممتف آدم همین ذرهف م ظورم این م طقهجا نمی مونم هی کی  ذری از این ادوارد:

 ف که  مونم آدمای زیادی نخوان این کارو بک نف3ب ن به فی  لی ج وبی 2مجبور باشه از ویلسسن
 اش نساردفالعملی نسبت به این شونی متساوغ با آدرس نانهرکس نشی س و هی کای ا می

 توففف آم توففف پسرمادرت فوت ک دنففف
 آرهف پسرم این اوان  رفتف مادرم تو جوونیف اونقسر جوون که ازش چیز زیادی یادم نیستف کایرا:

شه تو شنف آدم نیاغ میشم ب ام روض میمی ن متوجه میوقتی می ادوارد: شونهف رین این میک ه همی مونه آدم بگه ذه 
شمنف همی ش آدمو بنم آهان فنمیسه ج یان چیهف مطمئ ه مامانش این ریختی بودهف ولی حتی تو ناط اتت هم روض می

 ریزهف االن به جایی رگیسم که فقط دوگت دارم یادم بیاد چه طور آدمی بودفمی
 آلیس چطور آدمی بود؟ کایرا:

 هی ی، یه بالیی هم گ  بابام اومسهف این ماج ا روش تاثی   ذاشتهفآرهف تازه این  ادوارد:
 ذارهفمعلومه روش تاثی  می کایرا:

 شهف البته ا ه وقت ک دیفم ظورم ای ه ا ه وقت ک دی ببی یش نیلی نوش می ادوارد:
 چ ا؟ کایرا:

 چون اون روض شسهف ادوارد:
 ُنب؟ کایرا:

 شودفدهسف ادوارد باز بیشت  رصبی مینمیکای ا بیشت  از این چیزی ب وز 
 کشمف  مون ک دم بتونی کمکش ک یفببین من واقعًا نجالت می ادوارد:

 نواد؟کمک تام ک م؟ تام کمک می کایرا:



 اولی / صح هاولی پرده نورگیر دیوید هر

 م 10م 

 

 ک م کمک بخوادفُنب من نیاغ می ادوارد:
 شودف کای ا ه وز گاکت اگت آنقسر که ادوارد دلس د از ادامه می

 کم چای بخورم تا ح فم بیادفس چای ک دمف دوگت دارم یهچای نوبهففف االن هو
صبیتش و این رو مین سد، این ن سهمی گت، از جا پا میاش از رو ر س د ا سیار نون  رودشود میشودف کای ا از ط فی، ب

 کت ی را بگذاردف
 من چطور شسم؟ ردیفم؟

 آره نوبیف کایرا:
 تونی ردم ک ی ب مفدونم به من م بوط نیستاف ا ه بخوای مییک ی که زیادی رو روانم؟یع ی مفک  نمی ادوارد:

 ک هفه  چی دوگت داری بگی بگوف اذیتم نمی کایرا:
 دونم بی تون دقیق چی شسهفمن ُنب تو ج یان کل ماج ا که نیستمف یع ی نمی ادوارد:

 آهان پس بگو چ ا ای جایی! کایرا:
ست که اومسمف ]مینه نه، یع ی آره، یع ی تق یبًاف ولی  ادوارد: شسهف به ناط  اونم ه  وع شدونی بابا هم رفتارش رجیب 

ی زنهف رفتیم محله[ مطمئن نیلی رجیب شممسهف کم ح ی شممسهف گمم  شممام اصمماًل ح ی نمیک سبه قسم زدن تو اتاق می
 ویمبلسونف

 ای وای! کایرا:
که دورمونو   فتن فایسه نساشتف واگه ناط  ای نساشتف حس طبیعت و درنتا و  ال دونمف ُنب اصاًل فایسهمی ادوارد:

مع یه و ت گ اکف من که نواگت آن  رم ی یه آرامشی داشته باشهف ولی االن دیگه اونجا بودن بیمامان رفتن اونجاف می
 رم تو شن فشم میگوار اتوبوس می

 آوردفها را میایکیسهها و چایکای ا با نودش ماگ
تازه پ جاه گمالتهف زوده آدم کم بیارهف به نسا! من این بابا رو دوگمت دارم که یه طورایی گم ش  م بابا تو نم دی، مسام می
شو رهف  مونم به ناط  همی ه که ای قسر موفقهف میباال نمی گن و ه  تیپی ارتباط بگی هف ولی این روزا رفته نود تونه با ه  

 ی گ گبز مسخ ه قایم ک دهفتو اون قلعه
 زنه؟ساش ح ی میباهات از ح کایرا:

دونی آدمی نیست که احساگاتشو ب وز بسهف ولی ُنب راگتش م م نیلی مواقع آدم ش اگیف میتو که بابا رو می ادوارد:
 [ تا حاال ف ویس نونسی؟ک سمستقیم تو صورت کای ا نگاه میشه باهاش ح ی زدف ]مزن فی هستم که نمی

 کمفیه کایرا:
 دلشو نالی ک یف قیمتش همین نالی ک ده دلهف درگته؟ ه بابا  فتم آدم بایس همهمن این اوان  نونسمف ب: ادوار

 دونمفنمی کایرا:
 آدم ه  چیزی رو که گ کوش ک ه بایس بناشو بسهف ادوارد:

 ای و بنش  فتی؟ کایرا:
 آرهف ادوارد:
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 چه ب نوردی باهات ک د؟ کایرا:
[ همین دو شب پیش بودف یکش بهف یه دروای اگاگی کای ا را نش یسهآنقسر تو فک های نودش اگت که اصاًل گئواغ ] ادوارد:

 ک دیمف نیلی ناجور شسف از نونه زدم بی ونف
 دنت  داری؟اومسی بی ون؟ کجا رفتی؟ دوگت کایرا:

شهف همکارمهف با هم ف انکفورت  می ادوارد: گت ب گت داره باهام دو ست دو شیمف ]بگی نگیف یه دنت ی ه ر یکنو دف و
دنت " ی "دوگتدونمف تازه هیجسه گالم شسهف از واژه[ ُنب نمیک سای اب از نشسه ش وع به دفاع از نودش میملهمقابل ح

شم نمی شب ی پایسارف  مونم از مس افتادهآدف این ح فا دیگه فایسه نسارهف روابط، رابطهنو شش بودمف ام شب پی گتف دی
 رم پیششفهم می

 دی؟ب و ولی به بابات نب  دا کایرا:
 [ اون ت نا دنت یه که دوگت داره باهام باشهفپی انسانسازدف این گئواغ را با یک شونی مینگاه گ دی به کای ا می] ادوارد:

 ای که  ذاشته جوش بیایسف  دد گ وقت کت یکای ا ب می
گ  کار با چ ستا از همکاراش ح ی زدمف بابا  اوهف جسی می شسیف  آره اونا مسام بنش احت ام  مف البته  مونم تو متوجه ن

بی م، کافیه با کارم ساش نف ولی فقط روی قضممیه رو میذارن البتهف تمام آدمایی که ارتماد به نفس دارن این طوریمی
 فنمی احت امشون بیشت  از رو ت گهفح ی بزنی می

 ک سفهایشان می  دد و ش وع به پ  ک دن لیوانکای ا با کت ی آش جوش ب می
ی کاریش باال بودف یه مستی از نزدیک ود که همین طوری اتفاقی باهاش ح ی زدم، نیلی شانسی بوداف نیلی ردهیه زنه ب

 ذارهف فت نیلی آدمیه که تو کار بین م د و زن ف ق میش انتشف میهمکار بابا بودهف نیلی نوش می
  ی؟چی می کایرا:

  فتف نیلی هم جسی بودفاون زنه می ادوارد:
 نوای؟ب نسا رو شک  اون نانوم ای و فنمیسف شی  میُن  کایرا:

 ک ی این م م، م م که مش گ شسمففف ی؟ فک  میآم، ُنب آرهف چی داری می ادوارد:
 نهف کایرا:

تونه چقسر دونی بابا می ی مشکل پسر پس یهف از ای طور ح فاگت؟ ببین ای اداشو لیست دارم بنت بگمف میمی ادوارد:
 ک هف[ افسونی داره که آدمو حسابی جذش می ی دها و شصتش را باال میاز انگشت یکیروضی بشهف ]

 ری داری؟ی باباتو ه  جا میگیاهه کایرا:
صاًل ک ار بیاییف ] ادوارد: ست با هی کی ا شه ولی تو نبایس باهاش زنس ی ک ی، الزم نی گتش بانیلی ُنب با به آپارتمان  د

شممهف آد نونه تاالپی رو مبل ولو میای پیسا ک دهف ه  شممب مییه حضممارهف یه گمم گی[ ولی من چ اف دورش ک ساشمماره می
  ی االنه که ف  ای مبل در رهف یه شب اصاًل زد کل مبلو دابون ک دف هم ین افتاد روش که مبل شیکست! بعس مممی

 شک ؟ کایرا:
 ل نو ن یس! یه مبل نو!بعس بگو چی کار ک د؟ حسس بزن آقا چی کار ک د! ف داش رفت یه مب ادوارد:

 ُنب انصافش هم همینف کایرا:
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ه صفحهاگتف ه  چیف ب گ رو گق ؟ صفحه آگاهیش یه مممممم ک یف این یه ط ز تفک ه کای اف همهنه اشتباه می ادوارد:
! گت ه واگش دلیور ک نف مسخ ه! زنس یش شسه همینف حتی بذا رو میهاصفحه آگهی ی ه؟ ! چاه مست اح میهاآگهی

شسه  گتف پیتزا! بذا چی ی!  ستای بذا شم تو این لی شم شهری کینمسام چ شهری کین ! البته هم ه صفحبا هم اهی هم
 نسارنف هاصفحه آگهیف بنش  فتم بابا تو رو نسا به نودت بیاف همه چی زنس ی رو که تو هاآگهی
 گت؟[ به ناط  بصهنوشساش را میقط چایف] کایرا:

 آره  مونمف ادوارد:
 ک هفُنب داره رزاداری می کایرا:

شو لیس  ادوارد: ستهف رین حیوونای نفنم همین طوری داره درد نود ش گه نودش تو اون نونه به اون بزر ی ن ت نایی وا
[ مامانففف آره یع ی هایش کمت  ارتماد داردح یچ نس ط ی اوف وقتی پای ح ی مادرش وگط اگت، به میزنه آروم شهف ]می
ودف ی احمق بک ن مامانم یه مسِغ بازنشستهی بابا باهوش نیستف آدما نیاغ می فتنففف آلیس انسازهدونم همه بنم میمی

گه نودش میولی اون انگیزه ست همونجا وا گعی دارد رنج شی هف ] ی ه میی بابا بودف حاال که نی گت،  صبانی ا ز را ار
شمهف االن نیلی  ذشمتهف دونسمتیم همین میآد، یه گماغ شمس االنف می م نسا رو نوش نمی[ بنش مینودش دور ک س

 شیمفشه ه  دوتایمون ُنل و دیوونه میشه کهففف این میتمومش کن دیگهف و  نه، تنش این می
 االن ت نایی؟ کایرا:

 م ما ه  دوتا داریم آرهف ما رین زن و شمموه ها شممسیمف نواه م که رفتهف االن دانشممجویهف ح فم همی ه دیگهف می ادوارد:
ف نوان یه لیست بنشون بسیدونی تو دانشگاه ازت میریمف درگمون تمومهف یع ی تق یبًا تمومهف گاغ دیگه تمومهف میمی

 گ وته که روشففف یه تیکه کابذ بی
 دونم چیهفففآره می کایرا:

 «ببی ین من رزومه دارمففف!» ه رگه یه تیکه کابذ دگتشه میه  دانشجویی از راه می ادوارد:
 دهسفالعمل بسی نشان میی رزومه رکسکای ا به واژه

ک یم چون کاری نمیب دارمف چ ا که نه؟ ما هی  رزومه دادن مونم وقتی پام ب گممه اونجا م م بایس درس تخصممیصممیمو 
شمون بیادف انجامش میاز اون کاری که میممک ه  شیمف به نودت میک یم یه موقع نو شته با  ی دیم که بتونیم رزومه دا

سخ ه» ش گن!کار م سی که فقط رو کابذ نوش و ق شی ی چیزایی ب وی گی چه دونما، تو بایس بولی بعسش، نمی« ایه که ب
 ای دارم آنه؟انتخاش دیگه

 یفتو؟ هی  انتخابی نسار کایرا:
 محصالی تو چطورن؟ ادوارد:

 های من؟ ُنب اونا وضعشون ف ق دارهفب ه کایرا:
 دی؟درس می 4تو ایست َهم ادوارد:

 اوهومف کایرا:
 اوضاع چطوره؟ ادوارد:

ستف نمی کایرا: شکالت ه گ ی م ست َهم؟ ُنب یه  ضاع ای تونم بگم الاقل رو ریبنف ولی میشون بیها همه م ب هاو
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 دنفن فتنف احتمااًل این یع یففف اونا کارشانو به ناط  نفس کار انجام میم ز ن اش شسن 
 آرهف ادوارد:

 نوادفآدم رزومه نمی 5ب ای   فتن کارِت بیکاری کایرا:
ه ح فتهف نودت  فتی دیگ دقیق[ نه ُنب دقیقًا درگتهف م ظورم درگتی کشس، مشتاق اگتیکنو نودش را جلو می] ادوارد:

 ف ق دارهف
 آره دارهف :کایرا

ها تگدونم نیلی مسخ ههای رادی گادهففف میک مففف به ب هواقعیت ای ه کهففف وقتی به اون جور زنس ی فک  می ادوارد:
 شهفولی باور کن حسودیم می

 شه؟حسودیت می کایرا:
  مونم نیاغ ک ی به باد رفتمف ادوارد:

 نهف کایرا:
تونه با این بابای روضیم ت نایی ک ار کس نمیگت، هی زنس یم نیلی گاده  م مفففنسا شاهسهففف نمیمن نمی ادوارد:

  به  م ت ! تک م مینسازم تو نیابون و با نودم فک  میگممتففف ولی وقتی چشممم میبیاد و بگی زنس یم راحته و گمماده
 رمفاین ش ایط! حاال نودم هم این وگط هستم که دارم نالی جنت می

 ک سفک س نگاه میمین طوری دور اتاق اشاره میکای ا به ادوارد که ه
 ک یفففشانسی که این طوری داری زنس ی میک م یه طورایی تو نیلی نوش مونم فک  می

 ُنب مم ونف کایرا:
بهف ]نمی ادوارد: باشمممف نیلی نظ م جسی بودف بودن هم ین جایی نو بسی زده  با ک سمکثی کوتاه مینوام ح ی  با  ]

  هفففمی
  ه؟ ه؟ بابات چی میچی می کایرا:

 نواگت بگه تو انتخاش نودتو ک دیفای ک دففف یه چیزی  فتففف یع ی انگاری می مونم اون اشاره ادوارد:
 ها را بب د آشپزنانهفشود چایک سف بعس پا میای نگاهش میکای ا لحظه

شه  فته به من م بوط نمی شو زدم همی صبانی میشهف نیلی ببین ه  بار که ح ف ع ی من زنهف یشهف نیلی کم ح ی میر
ساش میمسام ازش می شه زنس ی م م ح شه دیگهف چ س نواهم باهات ح ی بزنهف آره دیگه ح فم دقیقًا همی هف هی ی نبا

 مون نیست؟گاغ باهات بودهف مگه نه؟ زنس ی همه
 چ اف چ ا هستف کایرا:

 بودف بعس یکنو بیبت زدف چ ا؟تا همین چ س گاغ پیشف روزای نیلی نوبی  ادوارد:
 فک  کنف نودت فک  کنف همون اولین فک یه که به ذه ت ب گه و دلیلش هم دقیقًا همونهف کایرا:

 شودفی آشپزنانهف حاال ادوارد از رصبانیت دارد م فج  می  دد به محوطهکای ا ب می
  ی من حق نسارم گئواغ بپ گم؟حاال داری می ادوارد:

 ؟کی  فتم کایرا:
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ای ک دیف تو نودتو بسون یه کلمه ح ی ازمون َک سیف م م دارم به مادرم ُم دهف اون رفت ُم دف تو نهف تو کار دیگه ادوارد:
ف   اه ای نساشتک م که این کارت نیلی بس بودف چون بسون یه کلمه ح ی ولمون ک دیف آلیس انتخاش دیگهاین فک  می

ف آدمی ک همورد بودف کارت رمسی بودف همین بیشممت  آدمو اذیت میف کار تو بیک هی تو ف ق مینودش نبودف ولی قضممیه
نواد دلیلشممو ب ام بگهف م م همین طوری با این فک  مونسم کهففف ولش کن زنس ی زیادی ک ه که نمیداره م و اذیت می

 کوتاههف
 دهسف ولی ادوارد وغ کن نیستفک سف ه وز جوابی نمیکای ا صب  می

گت ولی رین واقعیته؛ مامان و بابا نیلی فنمم؟ مسخ هک ه؟ چیه که نمیدونیه چیه م و  یج میاًل چیه؟ میدونی اصمی
 با هم نزدیک بودنففف وقتی تو اونجا بودی احساس نزدیکی بیشت ی بنم داشتنف

صب  میلحظه] کایرا: صسای زی  جواش میای  گتهف دهسک س بعس با  گتهف اونا [ این ح ی ب ای نیلی موارد در ب ای زوجا در
 نوان که کمکشون ک ه با هم ح ی بزننفنوانف یه نف  گومی رو مییه کاتالیزور می

 ی توضیحت همی ه؟همه ادوارد:
ست که جواش می] کایرا: شتهدهسف انگاری دیگ  ح یاین بار کای ا ه [ ادوارد بس کن دیگه، ای قسر بنم های ادوارد از حس  ذ

 نوای با کسی م افعه ک ی ب و گ اغ اونفروا با باباتهف ا ه میفشار نیارف این یه د
 العملی که باالن ه در کای ا ب انگیختهفالعمل کای ا شوکه شسهف رکسادوارد از این رکس

ک مف پسمم  نوبی هسممتیف ولی انگاری دوگممت داری قاضممی و هیئت جاف ادوراد بنت افتخار مینوشممحالم اومسی این
ی ای باشی که نودت ب ای نودت درگتش ک دیف و بایس بسونی هم ین چیزی اصاًل هی  نقطهادهی داد اه نانوم صفه

 ذارهفجذابی توت نمی
 ببخشینف ادوارد:

ته کلی ی زنس ک دن رالقه قضاوتا ه به قضاوت رالقه داری لطفًا نقش وکیلو بازی کنف شوی گگ اج ا کنف ا ه  کایرا:
صیحت می ستف ولی بنت ن شه ح فهک م ا ه میکار دیگه ه ضاوتت همی شی، ق شوبخت با گه نوای ن شهف وا ای با

 نودت نشین تو نونه تم ین کنف
قش های مشهای پ  از کتاشرود یکی از کیسهزن سف حاال میشود ه  دو لبخ س میوقتی این گخ  انی کوتاه کای ا تمام می

 ا ب داردفر
 و االن من  مونم دیگه وقتشه بشی م پای این مشقامففف

 شعوری شسمفآره آره درگتهف من واقعًا آدم بی ادوارد:
 نه نه این ح فا چیه؟ کایرا:

 نواگتم بسونمفففمی ادوارد:
 چی بسونی؟ کایرا:

 نواگتم بسونم دلت ب ای چی ت گ شسه؟حساقلشففف می ادوارد:
  ای چی دنیای پسرت ت گ شسه؟م ظورت دلم ب کایرا:

 آرهف ادوارد:
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 رودفهایش   فتهف او در رویا ف و میهایش را دور انگشتایستسف دگتکشاش میکای ا وگط آپارتمان کن ه
ک د و اون پی ایی که درگت میذاشت تو دگتماغف نون پی ی نوش ت گ شسهف تستایی که میدلم ب ای یه صبحونه کایرا:

شممه چقسر دلم ب ای این چیزاش وقت دیگه نخوردمف باورت هم نمیی حسممابی دابش تو قوری نق ه و نیم وف هی قنوه
 ت گ شسهف 

 فقط همین؟ ادوارد:
 اشهفآم شایس یه چیز دیگه ب کایرا:

 آیسفَرد گ خ شسن  ونه تو صورتش می
 دلت ب ای بابام ت گ شسهف ادوارد:

 ی ادوارد اگتفداد چه جوابی بایس بسهسف حاال نوبت گ خ شسن  ونهرگس کای ا نمیای به نظ  میب ای لحظه
 ُنب حاال که ح فش شس، من بایس ب مف

  ی د ط فشفدارد و میکای ا کیسه نایلون ادوارد را ب می
 ادوارد از دیسنت نوشحاغ شسمف جسی  فتم نیلی نوشحالم ک دیف کایرا:

 مم ونف ُنب من ب مف ادوارد:
 همه وگایلتو ب داشتی؟ کایرا:

 آره آره مم ونف ادوارد:
جا رالقه داردف کای ا گمم یع بنش نزدیک رگممس ه وز هم به اینحتی با وجود ای که کیفش را به دگممت   فته باز به نظ  می

 ک سفو روبوگی نساحافظی باهاش می ک سمی
  مونم بازم ببی متف

 آره ُنب م م امیسوارم ببی متف کایرا:
 از نظ  تو که اشکالی نساره؟ ادوارد:

 ادوارد بنت  فتم کهف کایرا:
ن ک س آن یادوارد دیگ  چیزی در آگممتی ش نسارد تا با رو ک دنش بیشممت  بمانسف به ناط  همین نیلی به زور گممعی می

 حلش را رو ک سفراه
 کای ا امیسوار بودم بتونی یه کمک کوفتی بک یف ادوارد:

رود ط ی دِر باز ل زد بعس میای کمی به نودش میزنس بی ونف کای ا ب ای لحظه ی د و ت س و تیز از نانه میبعس رو می
شممود و دوباره شمموفاژ دیوار روشممن میای رود تو حمامف بعس از ثانیهک س بعس میای فک  میب سدف لحظهنانه و آن را می

 افتسفصسای آش حمام راه می
شونسفنورها کم می

 

 ی دومصحنه
شن می گی  و فلفل ق مزی که ه وز ُن د دوباره اتاق رو گت؛ پیاز و  گپا تی پنن ا گس ا ساط تنیه  شپزنانه ب شودف تو آ
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شسه گههای ب هانسف روز میز نانه، کتاشن شونسف تا لحظهایمسر ص  نوانسه  ست س تا ب ای ام وز ر  ذرد ای میها ولو ه
 آیسفش ویم که از حمام بی ون میصسای کای ا را می آیس وآیسف بعس دوباره صسا میصسای زنگ در می

ر د ب  سف نیس اگممتف زنگای بزرگ دور نودش میآیس حولهدر حالی که به اتاق می[   ست بزنن! ]از بی ون صممح ه] کایرا:
اراده و  سف بیکبی ون را تماشا میای که به نیابان دیس دارد رود و از ت نا پ ج هبه آشپزنانه می[ ای بابا! کیه؟ ]شودممتست  زده می

زن سف کای ا هم پ ج ه را باز دوباره زنگ می[ وای نسای من!   ست بزنن! ب و پی کارتف ]دهسالعمل نشان میبسون فک  رکس
 [ یه دقیقه وایستا تا کلیسو ب سازمفزنسک س و صسا میمی

شپزنانه ب می صب  میپ تش میدارد و از پ ج ه کلیس را از رو جا کلیسی تو آ گیسه پایینک س بی ونف  یا نه؟ بعس  ک س ببی س ر
گیسهف میپ ج ه را می گت پی اهن ب میب سدف کمی ت  شلوار جین و دو د رود ط ی در ورودی و داردف میرود حمام، یک 

 ب سدف  دد تو حمام و درش را پشت گ ش میک س و بعس ت سی ب میبازش می
شممودف تق یبًا پ جاه گممالش اگممتف م دی درشممت اگممت و کلی موی اش پیسا میگمم  و کله ای کمت ، تام گممارج تدقیقه

هایی را دارد که کمی از شمم ایط ی قشمم گی پوشممیسهف حس و حاغ آدمهای روزم هناکسممت ی داردف زی  کتش ت ش، لباس
رگممسف او شمملوار جین و اه میک س و کای ا ت سی از رمانس و به اط ی اتاق نگاه میای گمم  جایش میهسممت سف لحظه نسممته

 پی اه ی ت ش ک دهف موهایش نیس هست س و حوله هم  ان تو دگتش اگتف
 نواگتم بگم من   اهی نسارمفمی کایرا:

   اهی نساری؟ م ظورت چیه؟ تام:
 اومسی گ ابمف تویی که رین این مامورای نازی کایرا:

 مم ونف تام:
 تانکتو تو نیابون پارک ک دی؟ کایرا:

 من فقط زنگ درو زدمف تام:
  ذرد ب ود در را بب سدف لحن ح ی زدنش نشک اگتفکای ا از ک ارش می

 تو همیشه زیادی از حس رفتار م دونه داریف کایرا:
 ب ات ویسکی آوردمف تام:

 مم ونف بذارش همونجاف کایرا:
 باشهف تام:

 ک ار همون باکس آبجوف کایرا:
به اب ویش آوردهف کای ا در حالی که دارد مو نشمممک میک سف دیسن یک کارتن آبجو تام انم می ک س رو میز این انم را 

   دد تو اتاقفب می
 م؟کسی بنت نب  داده بود؟ کسی  فته بود بیای نونه

 نه همین طوری حسگی اومسمف تام:
 جسًا؟ همین طوری حسگی؟ کایرا:

 نه این طوری نهف یع ی مگه کسی هم هست این طوری بگه؟ تام:
 نوای بگی اومسنت ای جا رمسیه؟یع ی کسی هست از این محله رد شه؟ نهف ح ی نیلی درگتی زدیف می ا:کایر 
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 یه طورایی آرهف تام:
 افتسفای بی شان گکوت میلحظه

 ُنبف
 نوای ُکتتو در بیاری؟می کایرا:
 کم گ د نیست؟یهجا ها ولی ایننبایس در بیارمف یع ی االن نبایس در بیارمف شایس ای اد م ه: توبی

 چ ا هستف کایرا:
 ُنب  فتم وقتشه دیگهف به ناط  همی ه ای جامف وقتشه من و تو همو ببی یمف تام:

 ک سفرود ط ی آشپزنانهف تام ش وع به قسم زدن دور آپارتمان نقلی میکای ا می
گت میهان می شام در شتی  شینف بایس قبلش زنگ میبی م دا گیسک دیف ببخ ک یف  م مبادا تلف و روم قطعزدمف  مونم ت 

 ک یف  مونم نیاغ ک دم ازم مت ف یفدونستم با نودت چی فک  میشهف یع ی نمیدونستم اصاًل چی مییع ی نمی
 فنمیسیفزدی تا میآرهف کافی بود زنگ می کایرا:

 ای نبودف نه زنگ[ کار گادهتش داردای که دوگدهسف او در کای ا باز همان درشتی قسیمی را دیسهف درشتیآرام گ  تکان می] تام:
 زدن نه اومسنف روزای بسی داشتمف

 نب  آلیسو دارمف کایرا:
 نب شو داری؟ از کجا؟ تام:

 نب دار شسم دیگهف کایرا:
مف کس  ک ده بود« کس ش»آره اون یه گاغ پیش رفتف انگاری بیشت  از یه گالهف از یه نظ ا طوری نیستف از نودمون  تام:

 کاگبیمونهف یع یففف  ک دن اصطالح
 دونم یع ی چیف یع ی نودتو آماده ک ده بودیف پس وقتی هم که پیش اومس هم ین بس نبودفمی کایرا:

 آره درگتهف آرهف تو نیلی تعجب نک دی؟ تام:
 ک دم؟نه اصاًلف بایس تعجب می کایرا:

[ در ضمممن آلیس ک س  و ظاه ش را م تب میک س و گممشمم وع به راه رفتن در اتاق مینهف ُنب همی ه که هسممت دیگهف ] تام:
نظی  بودف  فت ش بنت گممختهف یع ی آلیس نیلی شممجاع بودف قشمم گ تو تخت نوابیسه بود و لباس زرد ت ش بودف بی

ودف ک دف باال گ ش نور ی  بها رو تماشا می ذرونسف از تو م بع نور بزرگ باال گ ش پ نسهها میروزاشو به تماشای پ نسه
 یففف نیلی محش  بودفاون نیل

 ویسکی؟ کایرا:
گ  لیوان   فتهف تام متوجه ستاده و بط ی را باال  سبت به آی لحن کای ا میکای ا ای گتایش تام ن لیس شودف لح ی که از این 

 نوشش نیامسهف
 آرهف تام:

 ک سفهای رو میز نگاه میدیک سف تام به گیکای ا تو گکوت لیوان را پ  می
 ک دم آه گ َرپ  وش بسیف م ک دیف رم ی فک  میکای ا تو بافلگی
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 دادمف البته تا همین اوان فچی؟ نه ُنب  وش نمی کایرا:
 دونی ادوارد هم اهل این چیزاگت؟می تام:

 نه بابا؟ کایرا:
 کیا رو بیشت  از همه دوگت داری؟ تام:

 دونی بستگی دارهفآم می کایرا:
  مونم آه گا رو از شا  دات   فتیف تام:

 آرهف کایرا:
 دی؟ه وزم همونجا درس می تام:

 آرهف کایرا:
 اوضارش چطوره؟ تام:

م همیشه پیش میم ظورت االنه؟ می کایرا: ضاع آد او  دهف یع ی ما مسی  بسی نساریم، یع ی اونقسرا بس نیست ولی ُنب 
سن ماشی شف یه طوری مسابقه بود [ آدما ش وع ک دن دزدیریزددارد و ب ای نودش میب می ش اشیک بط ی بنمش ب یزهف ]

ش شو دزد زدف ضبطشو ب دنف حتی به   بهکی ماشی شو بسزدهف حسس زدیم کار یه گ ی از شا  دا باشهف بعس دیسم نونه
 6 ه وقت رفت هف تو دولوی هم رحم نک دنف یه شب اومسه بوده نونه دیسه بود   به رو تو ف  پختنف همونجا به نودش می

 ب ای نودش پیسا ک دفیه کار بنت ی 
 دولوی  جای بنت یهف تام:

 آره  مونم نودشم هم ین حسی دارهف کایرا:
 انسازد، ولی حاال تام اگت که نونس د اگتفای بنش میکای ا نگاه نسته

 و نودت چی؟ تام:
 من چی؟ کایرا:

 تو از کارت نسته نشسی؟ تام:
ستف می ن چیزنمف بنم میه  از  اهی با پلیس ح ی می کایرا: شهف از زی نی شه آمار حمله به پلیس رو به افزای  ن همی

 نورنفتوجنی ک نف همیشه یه گ ی پلیس هستن که مسام کتک میتونن بنش بی ن این چیزیه که نمیاون ط ی هم می
 آوردفبنش آرامش دادهف کای ا ب ای نودش یک لیوان ش اش می زنسف نوشیسنیتام لبخ س می

 ح فت یع ی چی؟ُنب این  تام:
ضی کایرا: ستمف ف قم هم ها ق بانیبع سی نی شکلی ایجاد نک دهف هسی ک شتن به مسرگه ب ام م شه رفتن و ب   انف من همی

 همی هف
 رگی؟ای میو از این به چه نتیجه تام:

 ب دفک س و صسا باال میهای تام نگاه میکای ا روض ای که جوابش را بسهس صای تو چشم
 تو در بیاریفاشتم اون ُکت  هدوگت د کایرا:

 ک سفاین لحن مستقیم کای ا یکنو تمام  ذشته را بی شان رو می
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آوردمف ولی ک دیف حتمًا کتمو در میآوردم ا ه تو ای جا رو   م می[ ُنب حتمًا در میدهسبا صمممسای آرام جواش می] تام:
 ونم فعاًل کتمو در نیارمفی گیب ی رو انتخاش ک دی  مچون تو گبک زنس ی تو گ دت ین نقطه

 ریزدفانسف کای ا ب ای نودش ش اش میهای قسیمی هم شسهه  دوتا رین دوگت
 ش اگم کارش نیلی نوبهفی م کزیت مشکل داره، اشکالی نسارهف یه یارویی رو میا ه تنویه

 پیساش ک دی؟ هاصفحه آگهیاز تو  کایرا:
 ببخشین چی؟ تام:

 هی ی هی یف کایرا:
یگه ی دتونم هفتهی رگممتورانام دگممتشممهف مطمئ م میدهف گمم ویس همهنواگممتی بگم بیادف نیلی لفتش نمی ا ه تام:

 دی تو گ ما باشیفنی  مم ونف یع ی مطمئ م تو ت جیح میبف گتمش بیادف البته مگ  ای که بگی نه
 دم تو   ما باشمفنه ت جیح می کایرا:

  م بیادفُنب پس می تام:
 نهف ا ه اشکالی نساره حاال ب م آشپزی ک مف آره، ولی بسهی  ما  کایرا:

 نواگتم بپ گم ببی م اهل یه شام درگت حسابی هستی؟جسی؟ می تام:
 نوای بگی اگپا تیم ناحسابیه؟یع ی می کایرا:

 نی ، دوگت داری ب یم بی ون؟وای نسایا چقسر حساس! نه تام:
 چ ت ازش پ گیسهفک س انگاری گئوالی کای ا هم ین نگاهش می

 نواگتم بسونم دوگت داری ب یم بی ونفُنب می
 بی یم بی ون چی کار؟ کایرا:

 ب وبو با هم باشیمف تام:
یاغ نمی کایرا: نسازهتام ن به ا بذارم؟ ]ک ی  ناط ه  ناط ه رو  یس  با بازم  ناط ه دارم؟ چ ا  کافی  قت ب میی    دد گمم و
 [ ُنب بگو ببی م کار و بار چطوره؟اشآشپزی

ی مف ب[ کار و بار؟ اوضمماع کاًل به راه شممسهف آره راگممتش دارم پیشمم فتش رو هم مینواهس حاغ کای ا را بگی ددلش نمی] تام:
صس البته هم رئیس هیات  ستمف از نظ  تئوریک البتهف رین همه یه رئیس هیات مسی ه دارمف  البته بگم دیگه رئیس نودم نی

سابی ضای درگت ح شس مسی یتی  زارش  ای دارهف ای ممسی ه ار شه بایس به این م  گنامم بود دیگهف همی بنای رام ک دن 
 کار بسمف

 [ نسایا!ک سب ای باز ک دن قوطی رش، انم می] کایرا:
ای چ س گممارت بیشممت  تشمم ی  دونم ولی اونم درگممت رین تمام این م شممسای مسی یتی باکالس فقط هفتهآره می تام:
یا ه  اصمطالح « نقاط قوت کلیسی»ک ه و زی  لب مسام این اصمطالح ی انالقی مییهآد تو و چ ستایی توصمرهف مینمی

شه رو تک ار میمسی یتی دیگه شنف رین چی ذاره میک ه و میای رو که اون هفته ورد زبون شق رهف با همین کارش بانکا را
نور تق یبًا دو ب اب  بیشممت  از م ی دوگممتش دارمف چ ا؟ چون نود آقا یه روزی بانکی بودهف حاال این آقای نفوذی مفت

گتورانا رو  ی ه که تمام وقت مسی  کل مجمورهمی سب و کار هتال و ر گانتمف م ی که ک امف م ی که کل این کمپانی رو 
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 [ریزدب ای نودش مینوش بلسمف ولی چه ک م که رواغ اوضاع همی ه دیگهففف ]
 چه طور آدمیه؟ کایرا:

بنش  فتن بلسه با م دم چطوری ب نورد ک هف یع ی بلسه همیشممه لبخ س بزنه و کلی جذابیت یکی از اون آدمایی که  تام:
 «نه طوری نیست، بگو نظ ت چیه؟» ه داشته باشهف مسام می

 م ظورت ای ه کهففف کایرا:
 شه تحملش ک دهفآره یه لحظه هم نمی تام:

 ک سفحاال کای ا تازه داره از ک ارش بودن احساس نوبی می
شه آدما رو کشونس به رنتخواشف یع ی با کاری که اگمشو  ذاشتن ی که بنت  فتم چطوری میارین همون شیوهدرگت 

 تاکتیک نیلی کار اومسیهف«  وش دادن به مشکالت و دردشونف»
 ک ی؟تو از هم ین تاکتیکی اگتفاده نمی کایرا:

دمف چه ازت بخوان چه ازت یه لحظه هم تن نمیشمم اگممی کای اف من حتی ک مف تو نودت م و مینهف معلومه نمی تام:
 مونهفنیمه شبیه  سایی مینخوانف  وش دادن این طوری نصفه

   ددفدارد و ب میرود تخته ن د ک ی را ب میکای ا لبخ سزنان می
س همون بع« ه؟چقسر جالبهف نه بابا؟ شما نظ تون ای » ه ک یف مسام میولی این یاروففف موقع کاگبی همیشه این کارو می

 ک ه بعس ولتشممو کشممیسه بودف این کار یع ی مشمماوره و رایزنیف اوغ حسممابی چ بت میک ه که از اوغ نقشممهکاری رو می
 ک ه ب یفمی

  یفتونم تصور ک م چی می[ می ذارد رو کابی تتخته را می] کایرا:
 آره درگته، این روزا اوضاع این طوریه دیگهففف تام:

 ره از ش ش نالص شی؟راهی نسا کایرا:
ت گممنام تونم بک مف یادته بنای که بابت آزاد ک دن کمپانی بایس بسمف میلیون م ک ده و ارت اض هم نمینهف این کفاره تام:

 وقت نفنمیسم چ ا قبوغ نک دیفپیش ناد دادم؟ هی 
 دانی چ ا قبولشان نک دمفدهس که یع ی نیلی هم نوش میکای ا نگاهی بنش تحویل می

 ی ای سیز ب ش نونه داشته باشیف رین نودمفتونستی تو محلهوقتی گنامی رام شسم گی ب اب  شسنف می
 نه بابا؟ کایرا:

 جا بنت فتونستی یه جایی باشی از اینُنب نه دقیقًا اونجاف ولی حساقلش این بود که می تام:
 دهس پیاز ُن د ک سف ی د و ت جیح میکای ا این ح ی را نش یسه می

 ایجا کار احمقانهشسف شایس اونقسرا هم اومسن اینبانکا و وکیال! کارم شسه دیسن ای ا فقطف شایس تو هم همین طوری می
 نبودف

 احمقانه نبودف کایرا:
 نه نبودف تام:

صحبت می گ  بل س میکای ا آنقسر محکم  گعی میک سف بعس ازش دور میک س و نگاهش میک س که تام  ط ک س فقشود و 
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 دهسفتوانس ادامه دهس نوشحاغ اگت و ادامه می فش را بپذی د ولی از ای که داگتانش را میح
اده درصممس ق ض دی یازدهمن یکی ه  روز با آدمای   س و جعلی ط فمف اون روز رفتم پیش یکیشممون که بنش پوغ با بن ه

دمش بنتف بیا بگی ! ولی ه وزم نسا  م میکَ نوای؟ میپوغ الزم داری؟ نوش باشه نگنش دارهف لباگمو می»بودم  فتم 
تاده و حاال ایس« ]جا واگه نودم کاگبی راه ب سازمفتونی جلومو بگی ی نذاری اینتونی جلومو بگی ی، نمیشاهسه تو نمی

 ره و همه چی رو ردی من یه آدم کار آف ی مف یه آدم این کارهف م م که می»[  فتم گممعی دارد آن لحظه را بازگمممازی ک س
شاالیی به آدما میمی شتهف و توففف تویی که اونجا میک مف  گتوندم که قباًل وجود نارجی نسا   گتون پولتف هیشی رو 

 «ک یفبلطی هم نمی
 ُنب اونوقت چی  فت؟ کایرا:

هایش حاال بل س شممسه، شمماد و گمم نوش اگممت قسماش این بود که آقا راحت قبوغ ک دف ]هی ی پیش نیومس! مسممخ ه تام:
آره معلومه که حق داریف درگممتهف کاماًل »[ ب  شممت  فت ی محبوبش را دوباره پیسا ک ده وی ما از ای که شمم ونسهگممتاندا

یش ولی یادت ن ه تا حاال ب ات پ» فت « ک ی و من اهلش نیستمف مت ف م از ریسکفدرگتهف تویی که همیشه ریسک می
 «؟منآی گ اغ که نوار و ذلیل می تویین اومسه بتونی باالن ه دلیل ای و بفنمی چ ا همیشه ای

 ؟«نوار و ذلیل»ب  شت  فت  کایرا:
 نوره کهففف [ کای ا هی ی از این بیشت  به آدم ب نمیرودیکنو از جا در می] تام:

 نیلی ُنب، باشهففف کایرا:
نسا  وش کن دارم داگممتان ک مف تو رو  م یه داگممتان دارم تع ی  میک دف دارم مینه آلیسففف آلیس این کارو می تام:
  م معلومه حتمًا ری ش پیش اومسه دیگهف مف ا ه تو داگتان چیزی رو میمی

 دونمفمی کایرا:
شه ب  کالمش تاکیس می«ففف ]شهوای باورم نمی» فت آلیس می تام: شت  از همی گت که چ ا بی ک س، انگاری از این ناراحت ا

 گفتمش!اصالً نمیک دمف اومس که اصاًل تع یفش نمی[ ا ه پیش نمیک سکسی به ح فش اصاًل شک می
 دونمفمی کایرا:

 رین همی و بنم  فت! تام:
 ؟«نوار و ذلیل»دقیقًا  فت  کایرا:

 «ففف؟منآی گ اغ که نوار و ذلیل می توییهمیشه این »دقیقًا همی و  فت!  تام:
 تاده و شوخ بودنش ب  شتهفن سدف حاال تام باز دوباره رو دور افکای ا باز می

 ُنب بایس بگمففف اصاًل ط ی مگه کی هست؟ کایرا:
ضی فارغ تام: ستیه آدم رو صیل درس مسی یتف بی گارت رولکس هم التح ستف یه  گی دارهف هی ی حالیش نی وپ ج 
 زنه!ب سه! یه ک وات کثافت زرد لیمویی هم میمی

 نسایا بانکا هم شیک شسناف کایرا:
م به نودت مییه چیزی از شیک اون ور ت ف کل دنیا دگت بانکاگتف به نودت می تام: م م وای نسا  م ی  ی یه کاگب ی 

گازمف کای ا یادته وقتی ش وع ک دیم همه چی چقسر نوش بود! رگمًا پوغ نسازم، ب ای نودم یه کاگبی حسابی میراه می
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 شم دیفففشم دیم، نودت باهام میمی
 آره یادمهف کایرا:

  دیمفففککتاش میک دیم، بعس از ای که اومسی پیشمون ش به شبا حساشدقیقًا ه  روز صبح حسابا رو درگت می تام:
 یادمهف کایرا:

 بعسش مم وای نسایا مم پیش اومس دیگهف کارمون توگعه   فت تموم! تام:
 آرهف کایرا:

که اگمممشممو  ذاشممتم کاگممبی نبودی چون دیگه  بعسش تو زدی بی ونف دیگه از کار کشممیسی ک ار، دیگه تو چیزی تام:
نیلی محکم ادامه  بعس ب د،ح فش را میکارمون ربطی با مشممت ی نساشممتف آدم نودش بود و بانکف و همین ج گ بود! ]

 ای بود کهفففی هشتاد یه لحظه م، تو اواگط دهه[ ببین نیلی جسی دارم بنت میدهسمی
 نه بابا؟ کایرا:

مم آره، فقط ب ای  تام: یه لحظه ما موقعیت و ف صت نودمونو داشتیمف  مونم از اون موقعیت کوچیکی که ایجاد شسه بود 
تونه حاغ و ی کوچیکی که تو دغ تاریخ باز شممسه بود آدم میچ س گمماغ بود؟ چنار یا پ ج گمماغ؟ فقط از دغ اون پ ج ه

شسه آدم می ست لحظهروزشو درک ک هف ب ای یه بار هم که  و رفتی تو بانک، همینف فک ته رو حس ک هف میای که توشتون
رفتیف ب گ! تمومف به همین گمماد ی دادنف مم ونف میذاشممتیف اونا هم نیلی راحت بنت پوغ میباهاشممون در میون می

مون تو اون موقعیت به دنیا بی ش داشممتیم، اونم یه بی ش بنشممتی، این فک  که همه چی دادن! انگاری همهبنت پوغ می
[ و البته بعسش همه چی رین اولش شممسف بازم  ی دلیوان تو دگممت رو میتونه راحت و گمم یع به دگممت بیادففف ]چقسر می
همیشممه ب ای « کاری نک یم؟ت  نیسممت ا ه هی گمماده»، ای که «ده؟مطمئ ی این فک ت رملیه و جواش می»پ گممیسن 

 زننفرو دگتت میک نف ه  کاری تو بک ی، اونا های تازه پیسا میگ کوش نالقیت راه
 نواهس بگویسفک س، ولی تام نیاغ نسارد ح فش را تمام ک س و باز میای گ  بل س میکای ا لحظه

  مفنمی چی مینونه دیگه، میزنن مم آدم مینونی مم ح فایی که از بانکا میدونی تو یه رالمه ح ی تو روزنامه میمی
 کهففف

 نونمفنمینهف من متاگفانه دیگه روزنامه  کایرا:
 نونی؟ ی؟ اصاًل نمیچی داری می تام:

 دهسف از روایت داگتان نودش نوشحاغ اگتفتوجه اگت و ح فش را ادامه میتام تعجب ک ده ولی کای ا بنش بی
سخ ه کایرا: شون نسارمفمن انبارو نمی» فت افتمف میگت یاد بابام میم باره دیگهف بابا ان» فتم بنش می« بی مف قبول

ولی االن بایس بگمففف شممایس م م دنت  پسرممففف دارم باور « نساشممته باشممی؟ قبولشتونی ار انباره آنهف چطوری میانب
 ک م که ح فش م طق داشتف تازه تلویزیون هم نسارمفمی

 گتف توفففولی این نیلی مسخ ه تام:
 من چی؟ کایرا:

 مونیففنمی چی به چیهف از واقعیت رقب میُنب تو نمی تام:
 ک ی؟واقعًا این طوری فک  می کایرا:
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 ی نوبی نساردف تازه کای ا هم اصاًل ناراحت نشسهفدادنس بحثش نتیجهحتی تام هم ح ی نودش را تا نیمه باور داردف می
ف  ی مفنممشونف ارتباط نمیشه دوگتشون داشتف آدمایی که نمین از آدمایی که نمیش چ نسنففف پ هدیسم روزنامه همه

ی م بی یم نیستنف به نودم  فتم بشای که ه  روز تو مسرگه مییی که شبیه آدمای نوش نیستن، شبیه آدمای معمولیآدما
 نیالشون بشمفپای نونسن ای ا و نیم گارت بعسش رصبی شسمف  فتم بنت ه کاًل بی

 نونی؟ُنب پس چی می تام:
مساری رو که واقعًا دوگممتش مونهف یه گممیاگممتبازی میتو اتوبوس رمانای کالگممیکف راه ماهای کامپیوت ف رین  کایرا:

 ببین نشستن اونجا و رصبانی بودن گ  این همه دیوونگی چه ارزشی داره؟داری اگم بب ف 
 مسئله این نیست کهف تام:

 بی مف فیلمای قسیمی رو دوگت دارمففیلمای جسیس هم ب ام همی هف اونا رو هم نمی کایرا:
 ایفداری چون احساگاتی آهان اونا رو دوگت تام:

مانسف مانسف بی شممان مییکنو کالمش رو هوا میاون فیلما چیزایی دارن که ما ام وز نساریمف ] تونی م ک ش بشممینمی کایرا:
 [ و ادوارد؟دهسب ای ای که بیشت  از این نجالت نکشس ح فش را ادامه می

 چی؟ تام:
 حاغ ادوارد چطوره؟ کایرا:

 ک سفی کی و چی صحبت میداد او دارد دربارهک س انگاری اصاًل نمیمیتام هم ین نگاهش 
 ادواردف پس ت ادوراد؟

های حیات توش ک هف یع ی نشممونهگممت دیگهف زنس ی میآهان ادوارد نبیثف م ظورت اونهف اونم نوبهف یع ی زنسه تام:
 ه گاله بیشت  از این انتظار داری؟ی هیجسک ه همه پوالمو ن ج ک هف از یه ب هنورهف گعی میهستف بذا می

  ی دفاش را از گ  میشونیهای جسیقبل از ای که کای ا بتوانس جوابی بسهس تام ب  زدن
سداون فیلم قسیمیه بود :  شبیه آدما بودن ولی معلوم ف همون فیلمه که توش همه یه جور بودنف همهحجوم دزدای ج شون 

گتهشه جونورای م یخیمی شون آدمهف ُنب یه طور دیگه بخوایم بگیم میی بی انف پو ی شون مذک اشه ای ه که همهونی
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 
 ک م نیلی بس باشهففک  نمی کایرا:

 ب د تو آشپزنانهف تام هم رفته ب ای دومین بار لیوان پ  ک سفدارد میمین دک ی را ب کای ا تخته
های نسممل بعس ت نا ک هف بعس ب هک هف یه نسممل یه چیزی رو ب ا میم ظورم ای ه آدم این همه پوغ ن ج تحصممیل می تام:

  ی ن ای ه که چطوری ازش دوری ک نفففچیزی که یاد می
 تام این ح فت چ تهف کایرا:

 بی ن رو بزنن ن اش ک نفو ه  چی می تام:
دهسف اوقاتش تلخ اگممتف  ی دف ولی تام گمم  تکان میآورد و زیاد تام را جسی نمیتابه در میکای ا حاال از کابی ت ماهی

 نشمی که تو درونش نیلی جسی شسهف
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 فک ف ه حیوون بیبنم می
 نه بابا؟ این ح ی نیلی زشتیهف کایرا:

  ه زامبیفففپ گه چی به چیهف بنم می ه بخ  و بف وشف رین ح فشهف حتی نمی هف میرین همی و بنم می تام:
 نه! کایرا:

گبی می ه همین طوری بیمی تام: ستففف ]دلیل فقط دارم کا گم به هی ی نی ن شود کای ا نیلی از ایمتوجه میک م و حوا
ایس  ه، ش م شایس درگت می[ میو لیوانش آش ب یزدرگانس پشت گ  او تا از شی آش تداگتانش نوشش نیامسف نودش را می

کسفوردی یه لحظه مکث نمیمتفک  ناباه شایس رین این فیلسوفای الکی باهوش آ شم،  م هسفم ک م از نودم بپ گای نبا
م تاثی  دم دادمی خودم درست انجام من کارم تو دورهاز این همه کار چیه؟ بنش یادآوری ک دم  دگتی و حساقلی همین م

هام و تمام زنس ی کثافتم رو میز نودش نوری تجسم بخشیسن به تالشم مممممم یع ی همین  ذاشتن نونه و ماشین و رهن
شسنی این واقعیته که ه وزم میف ض نام بیان گت انجام بسنففف ]ن گعی ک ن تو این دنیا کاری در  ین به این آنارزه آدما 

 [ی نودش لذت ب دهرگس، تاکیسش بیشت  شسهف از نطابهاش که میجمله
 ُنب اون چی  فت؟ کایرا:

 ک یف این بازیدقیقًا ای ه که چی جواش داد؟ کای ا تو درک نمی«  فت؟ چی»م ظورت از  چی گفت؟چی  فت؟  تام:
ت ین شون منم نیستف آدم محکمها دیگه توپ زدن و م تظ  ب  شت شسنش ب اگتف آدمایه که راه افتادهف ت یس م دونهتازه

  دانس، حالت دوگممتانه و تلخی رو میک ه توپه دیگه ب نگ ده ط فشف ]زنه به توپ و با تمام وجود درا میگمم ویسممشممو می
[ اصمماًل از اون آدمایی نیسممت که بتونی بنش بگی م طقِی قابل ح ی زدنف اصمماًل دنباغ توافق نیسممتف کای ا نودت   فته

 مف این دوره زمونه کالم شسه یه چیز کن هف این روزا روزای بازی گوپ ماریوه! ب گ! بونگ! ی چی میدوندی میدرس می
[ اصاًل این طوری نیست کهففف رین روزایی نیست که با هم ت  شسک سف حاال لح ش کمی ن منگاهش میزه تو ب یز و ب وف ]

با هم ح ی می با ح ی زدنمون از آگممموبودیمف من و تو  تاره میزدیمف  نه این مین گمم یسیمف اینففف آ دونیففف چ
 گتف این یه آدم جوونیه که فقط دوگت داره دیگ ون رو آزرده ک هفب یضه

 حاال کی رو آزرده؟ کایرا:
سی رو کاریش نک دهف نودت ببین دیگه با از این بزرگ تام: تش هم گ  تونه بک هف رصبانیت ش در افتادمف کاریم نمینه ک

 همی هف
  ی دفپذی دف به ناط  همین کمی ازش فاصله میزنش را زیاد نمینس کای ا این لحن الیدامی

 مشکلی نیستف همه چی درگتهف
گ  تاییسش می گت نمیک سف ح فی نسارنسف ه  دو میکای ا با  شپزنانه میدان س تام را دارد  رود و کای ا را که ویسف تام به آ

  سفکک سف کای ا چون تام بنش نیلی نزدیک شسه در حین کار نگاهش میتماشا می ریزد راتابه میروبن زیتون تو ماهی
 ک ی؟چیه؟ نه راگتشو بگو ببی م داری به چی فک  می کایرا:

 زنی بنش؟اوغ فلفل می تام:
 ای به نودش   فتهف انهک سف تام حالت بسیار ب هچپ نگاهش میکای ا چپ

 ک م تا حسابی به نورد روبن ب هففلفلو گ خ می نه، فقط من نودم معمواًلفففف من اوغ
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 ک مفک مف به روش نودم درگتش میامف من این کارو نمیآهانف متوجه کایرا:
سی بس، حالت روض میلحظهآهانف ] تام: گتم این کارو بک یف یع ی ا ه بخوام بمونمف یع یففف ک سای با ح [ من ازت نخوا

 م بپ گمف یع ی تو دوتا بشقاش  ذاشتی بی ون؟م ظورم ب ای شام بودف من ازت نواگت
بعس  ایفکشس  وشهها را میک سف کتاشرود گ  میزف این یع ی دارد کار میدارد و میدر جواش کای ا از قفسه بشقاش ب می

گ  میز می شقاش را دو  گ  می ذاردف ب میدو ب شپزنانه کارش را از  گاکت بودهف تام   دد آ ظیم تع ی دف تمام این مست 
 ک سفکوتاهی می

 مم ونف باور کن نیلی شادم ک دیف
 چیزی نیستف کایرا:

 آهان فقط اوغ فلفل ب یزف تام:
 ک س، ولی تام از او رو   دانسه و دوباره آرامشش را به دگت آوردهفکای ا ناجور نگاهش می

 ک دیفآشپزی نمی
 ک دمفآره نمی کایرا:

 نواگتم ا ه دوگت داری امتحان ک یفففبودی ازت مییادمه اون روزای اولی که اومسه  تام:
 نسمت نوشحالی بودمفوقت هم نک دمف پیشهی  کایرا:

 نسمت نمونسیفنیلی پیش تام:
 وپ ج دقیقه که بودمف آلیس درجا رئیسم ک دفب ای چنل کایرا:

 سفدهی نوش تکان میکای ا مشاوغ آشپزی شسه و تام با نوشحالی گ ش را ب ای این ناط ه
 چه شبی بودف تام:

 آره بودف کایرا:
 تصادی هیالری! تام:

 اومسم ل سن، تازه پامو  ذاشته بودم تو نیابونای شن فاولین باری بود که می کایرا:
 گالت بودف هیجسه تام:

 ح ی نساشت! کایرا:
 همسن االن ادوارد بودیف تام:

شنور ل سن راه مییادمه نیلی ُهل بودمف باالن ه ف ار ک ده بودمف دا کایرا: ششتم تو نیابون م مم رفتمف نیابون کی گف چ
تونم همین االن کارمو شمم وع ک مف بعس از یه گممارت رفتم توف آلیس  فت می« نوایمفنسمت میپیش»نورد به آ نی 

دف ازم ه بودویس پیشممم که دنت ش از دوچ نه افتاده و تو بیمارگممتانهف به آدمای دور و ور نگاه ک ده بود م و انتخاش ک د
 تونم شبی اونجا رو اداره ک م؟پ گیس می

 کشسفتابه مین سدف کای ا دگت از درگت ک دن گس رو ماهیبودن این درنواگِت آن زمان آلیس می تام به مسخ ه
شسهف» فتم :  گارت هم ن ش وع ک دم، یه  شمم بنت بودف بنت ارتماد دارمف می» فت « همین االن کارمو  دونم ولی چ

 «آدفففتو بایس بنم ارتماد ک یف چیزی پیش نمیحاال 
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 چه گارتی بود؟ یادته چه گارتی بود؟ تام:
 کم از هشت  ذشته بودفآم  مونم یه کایرا:

 یع ی درگت قبل از گارت شلوبی شامف تام:
بهیع ی آره دیگهف اما جمعش ک دمف می کایرا: نسمتای پیشراه ک دمف بعس ماازه رو بسممتمف دونم نودم همه چی رو رو

آوردن من نیومسه شسم ریئسشون نودش نوش بودف دیگه نیلی نوش بودن، رالی بودنف همی که به روی نودشون نمی
ریم دیم بنت گخت نگذرهف فقط همی جا بمونف بعسش هم درو بب س و همگی مینیگا کن ببین قوغ می» فتن همگی می

شپزنانهبی« ]نونهففف شسه و جلوی در آ شپزی  شتمف به نودم می[ ولی نمیایستاده نیاغ آ سی ب یزی دا تم  فدونمففف یه ح
ستف نمی گت نی ضیحش بسمف میاین در گت تو گتم وقتی آلیس ب میتونم در شمف البته تو رو جنوا شش با ور   ده پی

دونه؟ اون روز ب وش یه حس ناصممی داشممتف شممس ببی متف ولی آدم چه میدیسم؛ یع ی ف داش هم میدیگه هم می
 بطش به نود ب وش اون روز بودفففر

 های او شسهفنشی س و حسابی مجذوش ح یک س احساگی نساشته باشسف تام می ی د و گعی مینگاهش را می
شمف این رگتوران نالی همه شبو بیسار با شیسمف مطمئن نبودم بتونم  گیگار ک گپ گو نوردمف  ستمف ا ش ش ب ا من ت نایی ن

 « م من جام همی جاگتفدونم چ اها ولی مینمی»بی قابل اب ازف این احساس مسخ ه که بودف ولی پ  بود از نوشبختی 
 و بعسش؟ تام:

 بعسش؟ بایس ادامه بسم؟ نزدیکای صبح با تو اومسف کایرا:
   دد گ  کارشف ب ای اولین بار تام حس آرامش داردف ی د و ب میکای ا رو می

ها از گ  یه ق ار کاری زدم بی ونف اون روزا ماشی م جگوار بودمف مسام رین دیوونهقبل از ای که به تو بگه بنم زنگ زدف  تام:
دونه اصمماًل از نودم بی ون اومسه بودم، شممبیه نودم نبودم چون ک دمف میک دم چیزی نشممسه باشممه،   یه مینسانسا می

شتم فک  می ستمف تازه ک ار هک دمففف فک  میمسام دا صاًل اهل   یه نی گیسم بازم   یه ک دم، م تنا ک دم من ا یالری که ر
نسازه از رو حس گبکیف دیسم تو تخت کوچولو راحت نوابیسهف پاش تو   هف یه پ گتار مزن ی هم باال گ شهف تیکه می

 ایم! چطوری اجازه دادیم دنت مون تو نیابون بازی ک ه؟چه پسرمادر بسی
 دهسفپزنانه به ح فش  وش میزنس و حاال از همان ک ار در آشکای ا تابه را هم می

بعسش وقتی ب  شممتیم تو ب امون ب نسی و قنوه آوردیف گممارت چنار صممبح تو رگممتوران نودمون ازمون پذی ایی ک دیف 
ک هف ت ین شمممب زنس یمهف این دنت ه رو تا حاال نسیسم ولی داره ازم پذی ایی میانگار نه انگارف به نودم  فتم این ب یب

 ک هفامون داره زنس ی میانگاری یه رم ه باه
 انسازدف این ح ی حسابی روش تاثی   ذاشتهفکای ا نگاهش را پایین می

 آره کارت نیلی جالب بودف
 آره بودف کایرا:

 پیشمون نمونسی؟ تام:
ی نودم بودف از اون لحظه به بعسففف ه  کاری نوابیسمف بایس بگم اون لحظه لحظهتف رو زمین چ ا مونسم نونه کایرا:

 [  دد گ وقت آشپزیدوباره ب میک دم که پیشت باشم، تو اون نونه باشمف ]می
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ای بیشممت  نشمممسه بود که  فتی نیاغ نساری دانشممگاه رو وغ ک یف یادمه نیلی زود رصممبانی شمممسم، چ س هفته تام:
 ی بذافنواگتی رم تو بذاری تو کار تنیهنمی

 هافک یداری م و آدم چ تی می« بذا! گبی تنیهکا»وقت نگفتم هی «! بذاتنیه »من نگفتم  کایرا:
شن  ب سری تام: شاور حقوقی  ست! تو دنت  یه م صاًل این طوری نی نوای بگی همین دنت  ای! مینه؟ چ ا آدم چ ت؟ ا

 ای بودن روت هی  تاثی ی نذاشته؟آدم این طوری
  ار  ذاشتهفن سدف باالن ه  اردش را کداردف به ح ی تام میکای ا لیوانش را ب می

شقش بودمف نیلیف نمی کایرا: ضیاتمف را شق ریا صفهاین فقطففف ای بابافف ُنبففف من را گتم ن ازه نیمه ولش ک مف تنوا
 تونستم این ف صتو از دگت بسمفشسمف نمیباالن ه جز این، از ش  بابام هم نالص می

 ی نوبی نیستفانسازد، ب ایش بنانهتام شانه باال می
گیسمف  فتی گاده نبودف  گخ  انی ک دن، من نیلی ت  ش وع ک دی ب ام  صیالتت نکن»تو  ، این وقتتو ح وم باالب دن تح

 «طوری فقط زنس ی واقعیتو رقب انسانتیففف
 آره همی هف تام:

 وقت به ح فای تام  وشهی » فت «  ه؟اون جسی می»ای قسر نگ ان بودم که رفتم گمم اغ آلیسف بنش  فتم  کایرا:
 «نسهففف

 دم آلیس   مف ام:ت
ک سف کالمش با صساقت حاال جسی به تام نگاه می« ]دونه دوگت داری ب   دیفففحتی ا ه هم ب ی بازم همیشه می» کایرا:

 ک دمف[ تو بنم جا دادیف همونجا بودمف من همیشه رو منمون نوازی نوبت حساش میآیساز دهانش بی ون می
 اشتهفاش ب ای کای ا اهمیت دکای ا متاث  شسهف متاث  شسه از ای که فنمیسه چقسر نانه مکثی کوتاهف تام از این اب از قسردانی

شهف ] گ جا شتم ا ه ب   دم ل سن کارم  شک نسا گه یه ثانیه هم  شیط تی تو رفتارش ظاه  ی ح فش را میلحظهوا ب دف بعس 
گتم بیاد میشودمی شما بودینف[ روض ای که بگم وای نسای من ه  کاری د شت  از اون،  وش کن ببین، نیلی  ک م  بی

 دونیفففبیشت  از ای که می
م تام: م م نیلی ُنب باشهف بایس بگم ف ض ک دم، یع ی ته فک م  فتم  م تم ننایتش ته فک   ف اونقسری جوون هستی دیگه 

 ها زنس ی کنفب ی رین راهبه
 آره حتمًا! کایرا:

 فک  ک دی حسودیم شسه؟ تام:
 رو از رو دیوار پاره ک دیف تو اون نقاشی کایرا:

 ش نک دمف نسا شاهسه حتی ب ش نساشتم نودش افتادفپاره تام:
 ای که نقاشش آدمی بود که اصاًل مورد تاییس شما نبودفففاتفاقِی اتفاقیف اونم نقاشیآره معلومه،  کایرا:

 کالین! م دک جوجه نقاش دانشگاهیففف با اون ریشای چ ش و چیل و  الشاشف تام:
 داد که نیلی زیبامفهمونی که م و تو کالج کشیسه بود و بنم حس ای و می ایرا:ک

 آره زیبا ولی َپتیف تام:
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 افتاد بنم رو دیوارفتونستی تحمل ک یف همین طوری چشمت میاصاًل م طق نقاشی رو همینف نمی کایرا:
ف گممتادم وج نف ت از این ور اتاق میک دمف همین طوری مک دمف همین طوری نگات میاین درگممتهف نگاه می کایرا:

 ط فتف و باور کن بسون ای که دگت بنش بزنم نودش افتاد زمینف
 [جوشرود آشپزنانه اگپا تی را ب یزد تو دیگ آش ی د میرو میآره جون نودتف ] کایرا:

ین بود، نقاشی تو نبود، ا[ نه این طوری مممممم م ص  باش! مممممم تصوی  تو نک سبا جسیتی نصفه نیمه از نودش دفاع می] تام:
 تونه نیلی باهوش باشه ممتونهففف میت گیسم که زن به این جوونی که میناباوری نودم بودففف از این می

 واقعًا مم ونففف کایرا:
 و بسف« ه  »قم ی که فقط یه کالم  فته مم الزمه این ریخته بشی ه جلو ه  ن ه تام:

 ک س دوباره گکان را به دگت بگی دفام گعی میدر حالی که کای ا مشاوغ آشپزی اگت ت
 شه  ولش زد! فتم راحت می

ت  بودمف و داشممتم زنس یمو بسممتمف تازه بیسممت گمماغ هم ازت جوونبودمف نودمو نمی فک ینی  من آدم روشممننه کایرا:
 ک دمف تو بودی که گعی ک دی بشی ی ب ام گخ  انی ک یفففمی

  سفنواهس این ح ی را رد کتام می
 «مونیفففای، کای ا تو یه طورایی شبیه دنت م مییه طورایی جزوی از نانواده»چ ا ک دی!  فتی 

 «!دنت می»من نگفتم شبیه  تام:
 چ ا  فتیف کایرا:

 کجا  فتم؟ تام:
 ک دیفتو همون رگتوران همب    ف وشی نف تف داشتی همب   ا رو گ خ می کایرا:

 ی اون همب   ا هم هستمفام! تازه ش م سهاز اون گخ  انی ب ات ش م سهم! یع ی وای نسایا ش م سه تام:
 ا! [ همب  وقت تمام شممودها هی ک س انگاری ق ار نیسممت بسی این ح یک سف آن  ان صممسا بل س مییکنو صممسا بل س می] کایرا:

 گخ  انی!
   دهفففبایس بگم حسشون دوباره داره ب می تام:

 حاال فنیسمف درجا فنمیسم که بازم ش وع شسف به نودم  فته آهان کایرا:
 چی ش وع شس؟ تام:

 به نودم  فتم صب  کن ببی مف همی ه دیگهف دی  و زود داره ولی گونت و گوز نسارهف کایرا:
توانس نزدیک بی س نزدیک صمم سلی تام ایسممتادف نیلی نزدیکف حاال ارتباط بی شممان نیلی می  دد و میکای ا به اتاق ب می

ی صمحبتشمان زنس کاماًل از رو م طق ادامهآنقسر که ممکن اگمت ه  کسامشمان ح فی بزن سف ولی تام ح فی که می باشمس
 اگتف

شار بیارف می تام: شت  ف گبی هم همین کارو پیش میآره بی شته نگاه  ه بام بنم میب هف رئیس هئیت مسی هدونی تو کا ه  ذ
 درگت شسهف چیزی به نام  ذشته وجود نساردففف ه تو کاگبی، دنیا همین ام وز صبح نکنف می

   دانس ب ود گ وقت پاگتایشفکای ا رو می
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م می حسابیدرستنواد به اموالت نگاه ک ی، یه نگاه  ه مسی یت جسیس ازت میاون می  ه دنیا وحشیه و پ رقابته و از م
جایی اگممتان منم ای ه که االن که اینجا، ت نا داین چ نسیات! داگممتان، روایت این نیسمممت که چطوری رگممیسی این

 رملک دت چیهففف
 و رملک د تو چیه؟ کایرا:

ی به ناچارف یع ی دیگه نیازی نیست بگم توگعهف دفاع از گنام بازارف گانتن یه رگتوران فوالدی آم، توگعه، توگعه تام:
 شهفوقت تموم نمی  بسیف هی تونه بتونی صستا صستا بذای بیشتت ه، روزانه میت ه، شیکدیگه، یکی که بزرگ

 ی تموم شسنش هم نیستف راشق این کاریفاراده کایرا:
شمف ] تام: شق شایش میآره آرهف قبوغ دارم را ساس راحتی و   ما میتما شسف یک بار دیگ  اح [ سک ک سف حاال موقعیتش امن 
ف تمام مستی که اون اتاق کوفتی نوابیسه دونیففتونم ردش ک مف بایس بگم تمام اون مستی که آلیس بودففف نودت مینمی

ازی بای ب ای نودم نساشممتمف رین یه دیوونهراه دیگه بودففف ُنب این ب ای من درگممته که جز دوب اب  ک دن تالشممم هی 
ک م نبود [ آره درگته، ارت ای میک سکمی نجالت زده نگاه میاگت اتژیک بودف که البته رفت ت هی  کمکی هم بنم نک دف ]

 یت ب ام نیلی اذیت ک  سه بودفح فه
 مم ونف کایرا:

 شودفای دیگ ، این حس کامل میدان س این ط ز تفک  ناقص اگت و تا لحظهه  دوتایی می
 یه طورایی دلم ب ای نودت هم ت گ شسه بودف تام:

 دهسف تام نیلی جسی اگتفمیک سف آن هم از رو رسم شیفتگیف در رین حاغ به کارش ادامه ای نگاهش میکای ا لحظه
 وقتفوقت به نبودت رادت نک دمف هی وقتففف هی کای ا ح فم جسیهف من هی 

 ت پیسا بشه؟گاغ طوغ کشیس تا گ  و کلهآهان اونقسر دلت ب ام ت گ شسه بود که گه کایرا:
شود ولی شان تی ه  گت نسارد بی  سیار ن م و به دور از ت ش زدهف دو  تام یکنو نیلی جسی در مقابل این کای ا این ح ی را ب

  ی دفح ی موضع می
 نه ببینففف تام:

 کم جسی شوفیع ی بس کن دیگه، یه کایرا:
تو نواگتم زنگ بزنم؟ دوگت نساشتم تلف و ب دارم شمارهک ی نمینواگت مممممم نسایا فک  میک ی دلم نمیفک  می تام:

 ت نودمو ب سازم تو؟از در نونهک ی دوگت نساشتم بپ م تو ماشین و بگی م؟ نیاغ می
 ُنب چ ا نک دی؟ کایرا:

 ک ی؟کای ا نودت چی فک  می تام:
 دانس حتی قبل از اتفاق افتادن چیزی بی شان پلی وجود دارد که بایس ازش ربور ک  سفه  دوتایی می

 تونم ولت ک مفدونستم دیگه نمیشهف میدونستم تا چشمم بنت بیفته کارم تموم میچون می
رود گمم اغ   دانس و میک س که کای ا جوابی نسارد بنش بسهسف به ناط  همین رو میآنقسر این ح ی را صممادقانه اب از می

 پاگتایشف
 باشه قبوغف بایس بگم این جواش درگتیهففف کایرا:

 حاال دیسی؟ تام:
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 چی رو؟ کایرا:
 شمف درگته مگه نه؟دارم بنت  می تام:

 شی؟تو چی بنت  می کایرا:
  فتی اصاًل قابلیت اب از احساگاتمو نسارمفاب از احساگتمف همیشه می ام:ت

آد نیازی بنش نبودف اصمماًل نیازی نبود از احسمماگمماتمون [ تا جایی که یادم میک سف این ح ی  یجش ک دهانم می] کایرا:
 ی  وقت الزم نبود به زبونتونستم بگم چه حسی داریف هک دمف همیشه میح ی بزنیمف یا حساقل من این طوری فک  می

یمف ب وش رو شسترفتیم نونه به کارف تو آشپزنونه با آلیس میرفتیف بعسش میی چلسیت راه میبیاریف دور دفتِ  محله
 شستم کتاش نونسنفهات میهم با ب ه

 زنسفشودف تام نیلی جسی اگتف با صسای پایین ح ی میبی شان گکوت می
 ک مف یه لحظه هم با نودت حس نیانت نساشتیفف ه وزم نمیک موقت درکش نمیهی  تام:

نواهس جوابش دقیق ک س، میای صممب  میلحظهباز دوباره شمم وع شممسف من همیشممه یه آرامش نیلی نوش داشممتمف ] کایرا:
ی ح فشو ندونم چ اها ولی ه وزم از نظ م درگتهف ببین ا ه تو رشق داشته باشی، رشقی که ب ا ب  ه  دلیلی نتو[ نمیباشس

م اون تونی بگی مگه آدمی که ط ی مستقیمته مبزنی، قلبت پیش آدمی باشه که نتونی تاییسش ک ی مم به هی  احسی نمی
ت ین شممکل رشممقف تا وقتی رشممقه بمونه، رگممیسن بنش دگممتاورد نیلی وقت ُنب بایس بگم ب ای من این یع ی نالص

 ارهفای که ریشه تو ارتماد دبزر یهف چون همیشه رابطه
 هم ین چیزی ب ای من دیوونگیهف تام:

 تونسممتم ب م آلیسممو ببی مف چ اک یف چ ا همیشممه میوقت درکش نمیدونم هی ک هف میدونمف تو ای و حس نمیمی کایرا:
گه شتمف همی هف ما  شتمف واقعًا دا شتمف آره دا گتش دا شه بی مون همه چی آروم بودف چ ا ای قسر دو تا بودمف همین بنم همی

 [آیس تو اتاقدارد و میهم ب می آوردف رنسهوچیل بی ون میای پ ی  تو کابذی چ شرود از تو ف یزر تکهمیدادف ]حس آرامش می
 رفت آدمی بودی که زن داشتیفتو کسی بودی که راشقش شسمف و ُنب همون طوری که انتظارش می

ی ا نسممبت به این ط ز تفک  هم ناراحت شممسهف کای ا پ ی  را تام از این ح فش نوشممش نیامسه و تازه از این همه هیجان کا
  ی د ط فشفمی

 تونی؟می
 تونم؟چی می تام:

 نه فقط نواگتمففف کایرا:
 چی نواگتی؟ تام:

 ک ی؟نواگتم ببی م این پ ی و رنسه می کایرا:
 داردف ی د و تو دگتش نگنش میی پ ی  را از کای ا میتام پوگت ر ق ک ده

 ت ای ه؟م ظور تام:
 آره همی هف کایرا:

شان دهس این آن ین مسرکی  ی پ ی ؟ ]شونیت   فته؟ تو به این می تام: ش گ ن گت   فته که ق تام طوری آن تکه پ ی  را تو د
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باورم  [ب د انگاری از این ش ایط حسابی نسته شسهزنس ی کای اف طوری صسا باال می یزده ج ونی اگت ب ای ثابت ک دن شیوه
عًا این طوری شمممنمی مسه؟ تو واق چه بالیی گمم ت او کای ا  یا من یکی رو می زندگیهف  نسا ک ی؟ چ ا ح فی نزدی؟ 
 آرهفففش اگم که ب ام ج س میمی

 از زنس یم مطمئ م! کایرا:
 ط ی ه  چی پ ی  مم ه  ج س پ ی  مم نواگتی دارهف ط ی نیلی کارش درگتهف تام:

 ای کار درگته!آره درگته! زنس ی تو ک ار آدم کایرا:
تونم ب ات بگم هفتگی ج س بیاره مممممم مشکلی نساره مممممم ه  وقت نواگتی پ ی  پارمازان تازه ب ات  م میدارم می تام:
 ف گتهفمی

 حاال باشهف کایرا:
 سهفی دیگ ی کشیک س که یع ی همین اگت که هستف ولی تام هی ی نشسه نقشهبا گ  به پ ی  تو دگت تام اشاره می

 رم به ف انک بگم بیادفمی تام:
 چی؟ کایرا:

 رم صساش ک م ب ه از جایی ب امون چیزی بخ ه بیادفففگتف میرم ف انکو صسا ک مف مسخ همی تام:
 نوای بگی ف انک تا االن اون بی ون بوده؟ ی؟ میصب  کن ببی م داری چی می کایرا:

 آرهف تام:
 ماشین نشسته بوده؟ زدیم توتمام این مست که داشتیم ح ی می کایرا:

 آرهف یع ی آره دیگه! نسای من اشکالش چیه؟ تام:
 نواهس رفتار درگت را یاد بگی دفوقت نمیکم  کای ا طوری اگت که انگاری تام هی بهتام  یج شسه ولی حالت دگت

 تو  ذاشتیش اون پایین؟ واقعًا محش ی توف کایرا:
 چ ا؟ تام:

 یت هایی مسی فتی! یادمه کلی گمم تو به ناط  تک یکای که داشممتی بنم میسادادین رادت داشممتی از این هسیه کایرا:
  فتیف اما تو رمل داری با آدما رین یه مشمممت شممئی ب نورد ای که نودت از نودت در آورده بودی باال میانسمممانی

 ک یفففمی
 سفک هایش را قبوغ نمیوجه ح یهای کای ا  ذشته و به هی ولی تام دیگ  از ح ی

ها ران س ی دونی که ران سهگمممتف شممالش همی هف تو نودت نیلی نوش میتو رو به نسا کای ا اون بابا یه ران سه تام:
 ک نف بیشت  وقتشون گ  کار، م تظ  نشست هفففنمی
 تام ه  چیزی هم حسی داره! تام:

ی و فف اتفاقًا ف انک نیلی هم از کارش راضمماز این بیشممت  ای که اونا انتظارشممونوم همی هف بذار بنت بگم که ف انکف کایرا:
ده  وش می 1007کیس شی ه تو اون لیموزین نوشگل و رادیو نوشحالهف اوغ از همه ای که ف انک حقوق نوبی دارهف می

 ی آقایون"فففی "مورد رالقهشه مجلهاش مینونه که مودبانهو چیزی رو می
 ک سفنه به بی ون اشاره میی آشپزناولی کای ا هی ی نشسه دارد از پ ج ه



 ی دومی اول/ صح هپرده نورگیر دیوید هر

 م 32م 

 

 از پ ج ه بی ونو دیسی؟ هوا رو دیسی؟ دیسی ه  آن ممک ه ب ی بزنه؟ کایرا:
ما که دونی شممده تو اون م گممسس   م بشممی ه تا ای که بخواد تو یخچ نس تحویلم نسه! ف انک نیلی هم ت جیح می تام:

 اگمشو  ذاشتی نونه باشهف
 ُنبففف کایرا:

جاییم دیگه! مشمکل هم همی ه! مسمئله همی هف مشمکل همی هف این [ یع ی ُنب ما اینشمودم فج  مییکنو از نشمم ] تام:
بنت   نمدومیدونم، ی تو! یع ی راگتش م صفانه نگاه ک یم همیشه هم این طوری بودیف ولی ای م میجانبی مسخ هبهحق

 لم شی بست  هم شسهفشیف ُنب بیا قبوغ ک یم از وقتی هم تصمیم   فتی ب ی معاز این نمی
 هی  ربطی به درس دادن من نساره، هی  ربطی به شالم نساره، ح فم ربطش به آداش ب نورد با م دمهف کایرا:

شو انجام می تام: شال ست! ف انک یه آدمیه که داره  صله میده! ]ف انک م دم نی شک و ت دیسهای بسش از کای ا فا  ی دف تمام 
ه ک ی هی  ربطی بای که میهای مسخ ه ی یففف این اشاره که وجسان نودتو به ب د ی میی نسا از ای[ همیشهتاییس شسه

نوان رین آدمای بالای که دارن نوان باهاشممون درگممت رفتار بشممهففف میچیزی که ممک ه م دم بخوان نسارهف اونا می
اری طوری از باال نگاشممون ک ی  ی ن بنشممون احت ام  ذاشممته بشممه و دوگممت نسدن و بابتش پوغ میکارشممون انجام می

 م آره این دیوونگیه! تمام مشکل احتیاج دارنف یع ی می کمکی نسا انگاری از بیخ معلولن و انگاری یه جورایی همیشه
ک ی مممممممم همیشه! همیشه تو کار همین طوری بودیف تو ه  چیزی که کاگبی و تو دقیقًا همی ه! تو همیشه از باال نگاه می

ی رفتی آن ش  ذاشتنوام بگم دلیل ای که وقت نتونستی ماهیت اصلی کاگبی رو بپذی ییف مییمف هی دادانجامش می
 [ک س ح فش را جمع ک سزودت  از ای که این ح ی را بزنس به پوچ بودن ح فش رگیسه و ت سی گعی میهم همین بودف ]

 ُنب بایس بگمففف کایرا:
 م ظورم ای ه کهففف تام:

 دونستم دلیلش ای ه!یتا حاال نم کایرا:
 باشه ببخشینففف تام:

 دونستم دلیل رفتم این بودهفنمی کایرا:
 دهس در ب ودفب   دانس ولی کای ا بنش اجازه نمی تام با بی ار ی گعی دارد اوضاع را به کمی قبل

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

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

 یع ی آره درگتهف ای م درگته نقش داشتهف تام:
  م تمامش گ  همین بودفمن می کایرا:

 ای م بخشی از مشکلمون بودف تام:
 ؟بخشیبخشی؟  یرا:کا

 وقت گ  راگت نبود!وکارمون هی ولی ط ز تفک ت هم مشکل دارهف نگاهت به کسب تام:
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 [  دد آشپزنانه تا میز را ب ی سک س که انگاری این ح ی اصاًل جزو مشکالت منم نبوده و بعس ب میح کتی میُنبففف ] کایرا:
 رفتیف ای و حس[ من ح فم ای ه که تو باالن ه میاش را پس بگی درفتهتوانس م زهای از دگممت گممعی دارد ه  چقسر می] تام:
  فتی وقت تایی هفک دمف به نودت داشتی میمی

 تام رفتم چون همیشه بنت انطار ک ده بود ا ه آلیس بفنمه من بایس ب مف کایرا:
به تام زده بازگممازی شممودف تام رو ای که این ح ی را نواهس آن لحظهزنس که  ویی فقط میآنقسر راحت این ح ی را می

 ها شسهف ی دف ناراحت اگت و بیشت  از همیشه شبیه پس  ب همی
 نیلی ُنبففف تام:

 بنت  فته بودم، هزار بار بنت  فته بودهففف کایرا:
 دونم  فته بودیفآرهف می تام:

 روض شسف تونستم ادامه بسمف وقتی فنمیس درجا اوضاع هم تا وقتی نفنمیسه بود می کایرا:
درجا؟ آره درگممته تو یه گممارت، رفتی پی کارتف پیس! جمع ک دی رفتی! م و  ذاشممتی با کلی توضممیح ب ای بقیه  تام:

 کارم ساففف
 آهان جسی؟ کایرا:

 ک م کسی نیلی از توضیحاتم راضی شسففک  نمی تام:
 گازهف بعس اوضاعداگتان قابل قبوغ می گتف آدم مسام ب ای نودش یهدونم مسخ های نساشتمف میمن امکان دیگه کایرا:

ای بود که به ک هف بعسش همون لحظهرهف دیگه بعس از اون دیگه داگممتانشممو باور نمیشممهف توازن هم از بین میروض می
 نودم  فتم بایس بذارم ب مف

داردف هم ین ش وع را ب می ک سف پ ی  و رنسهرودف با نودش فک  میای میرود آشپزنانهف تام هم به  وشه ی د و میرو می
 زنسفک س انگاری شکست نوردهف کای ا با صسای پایین از تو آشپزنانه ح ی میی پ ی  تو کاگه میبه رنسه

 ش یسم نونه روض ک دیف کایرا:
 جا شسیمفآرهف نیلی هم گ یع نونه روض ک دیمف وقتی آلیس م یض شس جابه تام:

 چ س وقت م یضیش طوغ کشیس؟ کایرا:
شسف یع ی ما میاونففف ُنب ببی مففف تو تخت بود، یه تام: گالی  ستیم، یع ی تا توکم تو تخت بود  مونم یه  رفتیففف  دون

   فتفشسف اوایلش نیلی جسی نمیاونم مسام دچار گ  یجه می
 ک سفکشیس و تام را تماشا میکای ا دگت از آشپزی می

یلی گممخت بود، نب  م یضممی هم که اومسففف راگممتش اون اولش که همگی نیلی  یج بودیم، اون موقع اوضمماع هم ن
 م یضیشو تشخیص دادن بیشت  شبیه یه شونی بودف  فتم چقسر بسش اگی؟ و این ح فاف  فتم پس کوشن این نساها؟

 های تام بیکار هست سفدهسف پ ی  و رنسه در دگتالعملی نشان نمیک س و رکسکای ا فقط تماش می
یه معمار بود، همون یارویی که  نواش نیلی رالی گانتم ممممممیی باشه که آرامش داشته باشهف یه اتاقاحتیاج داشت جا
ی  بود! دقیقًا نظای داشتف قش گ رو به طبیعتف بیدار شیشهنوابی گانت که یه گق  نوشگل شیببنت  فتم مم اتاق

گت ک دیم، همون م ظ ه شت ب اش در گت دا گت همونی رو که دو شت ببی هف ]ای که دو دانس از ک س، میبعس انم میدا
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گتاین گخت ا شسف نمیجا به بعس بیان ح فش  شسففف ُنب نیلی تودار  گاکت  شم ولی این ب ام [  سی ک ده با نوام بسج 
 نیلی گخت بودف

 م ظورت چیه؟ کایرا:
گم نوام بفنممف میاصاًل نمیورد زبونش بودف یکی از ح فایی که « مع وی»ی ش انتیف اون مسام واژهآلیسو که می تام:

وای این چه »آدف م دم مسام دوگت دارن نودشونو گوارش ک ن که ک ن بسم میاش میهمیشه از ط زی که م دم اگتفاده
  ن دیگهفففاین طوری می« ای بودفی مع ویتج به
 آرهف کایرا:

ما گممعی می« نکنفماغ م ه و دنالت »یع ی « مع وی»انگاری این یع ی تموم شمممسن درواف  تام: بت ک ن آد ثا ک ن 
از باال ب دن نودش ش وع ک ده ولی ه  چی ح فش را ادامه ک نف ]ت ین چیزا رو هم منم احساگات دارنف دوگت دارن گاده

شم میشودت  میدهس لح ش محکممی گاس [ مذهبف اون با این ف ق دارهف از مذهب نو ستف ب ا آدف چون توش قانون ه
شت  بارث میچیزیه که قباًل ا شت  چیزی که بی شهف از اون بی شته با شون ارتقاد دا ست که آدم بن شه تفاق افتادهف چیزایی ه
مم البته بگم که من این طوری نیستمپیگی ی آدم بی مم ای ه که انتظاری هست از ای که آدم بایس چطوری رفتار ک هف ارزه  ها 

ضیحش که نیلی منهب ای  ُنب»ُنب یه چیز دمسمیهف یع ی «ففف مع ویت»ولی این  نیلی منمه ولی فقط کافیه بخوام تو
 «رم تو دیوارفففبسم تا ببی ی چقسر راحت می

 شودفزنس ولی تام بیشت  رصبانی میی تام لبخ س میکای ا ب ای این لحن ویژه
 آلیس این طوری بود؟ کایرا:

شت مینوام بینه ببین، نمی تام: ست چ گ ماری بگم به نظ م به ه  چی میتعُم دف بیارزشش ک مف آلیس دا زدف یتون
شه به ُمس روز بودف ولی فقط همین بودف چ گ می زدف چیزی نبود که چ گش بنش بگی هف این طوری نبود که از ته دغ همی

ی وابج« شه؟ چیش واقیه؟ُنب بگو واقعًا به چی باور داری؟ اونجا چیه؟ داره چی می» فتی باورش داشته باشهف ا ه می
 ش یه گ ی احساگات بودفنساشت بنت بسهف همه
 نیالی تام شوکه شسهفک سف کمی از این حالت بیچپ نگاهش میکای ا حاال چپ

 آره تام درگت، ولی این اونقسرا هم بی معموغ نیست؟ کایرا:
 دونم نیست!می تام:

ش ایطیف نمیها همین طوری از دنیا مینیلی کایرا: صرنف تو هم ین  دوننف مطمئ ی انتظارت همین نیمه میفهدوننف ن
 بوده؟

ام نودیسم اتاق نوشگلهف میدونمف می[ نمیک س این ش ایط ناآرام نودش را تعادغ دهس ی د، باز دوباره گعی میرو می] تام:
بایس هم همین طوری می با بودف  تاقش واقعًا زی به شممونی، ولی راگممتش نیلی پوغ زبودف نمیبگم ا ی یاد م کاًل زدم 

های گقفشف آگمون! نیلی پوغ ن جش ک دمف از کِ  چوبش، تا اون شیشهک مف نیلین جش ک ده بودمف شونی نمی
 محیط طبیعی اط ای نونه! نور! ه  چی نواگت بنش دادمف

 ُنب پس ح فت االن چیه؟ کایرا:
  مفتونم بگیک دم باهاش ارتباط نمیک دمف احساس میدونمف احساس نستگی مینمی تام:
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 وقت با هم ح ی نزدینفکسومتون هی  نوای بگی هی می کایرا:
 آرهف تام:

گاکت می شقیکنو  گتش ایستادهف تام هم به  وشه شونسف کای ا همان طور قا شپزی تو د ش م و آ شسهف حسی از  ای نی ه 
 شونسفای ه  دو شبیه ج ایتکاران میش اکت در ج م بی شان ج یان داردف ب ای لحظه

 [اشرود گ وقت آشپزیمیوقت از تقصی  نودت نگذشتیف ]نوای بگی هی می :کایرا
شن] تام: گت و کمی ن صی ف نمیصسایش پایین ا صی  یه واژه[ تق ن گت ب ای این کارف یکی از اوی دیگهدونمف یع ی تق
 دونسممتیمف همه  دوتایی میتونم م ک ش بشمممف نوام بگم آره یه طورایی آره نمیب نف میهایی که م دم به کارش میواژه

شتیم از بین رفتهف ولی آلیس ما ورت  از اونی بود که بخواد به روم بیارهف و من، هم آلیسف می ستیم دورانی که با هم دا دون
کار  نونی! یه مشتنیاغ شسف کارش شسه بود باببونی و نیاطی و کتاشدونی بیتازه از اونجایی که آلیس بود، ُنب می

 نیلی بنت  از این وضع بودفج گیس نیلیشس می فتم ا ه پا میاش؟ میهزنونه! نتیج
 دهس، این توصیفی که از آلیس ش یسه ب ایش آش ا اگتفکای ا باز دگت از کار کشیسه و دارد  وش می

ا همین ب نگ انم نباشف ف اموشم کنف من» فت بنم می« نه تام ب و به زنس یت ب سف ما با هم ف ق داریمف» فت مسام می
 م!ک درگیس باببونی بی قانونی مینسایا! از این باببونی مسخ ه! ا ه دگتم می« کتابخونسن و باببونی نوشمف

 زنسفکای ا لبخ س می
فت آروم می به نظ م هی ُنب می»  تام  قت بنم نمیدونی  باهوشو کای ا آدم  ثل تو  مسیمف ب ای م دی م «  ت ی بودفاو

شه  شتف همی گتت دا شتف نیلی دو گتت دا شه، تیزهف»دو نم دونودم می» فت دقیقًا همی ا رو می« کای ا جذابهف باهو
 فت حق دارم یکی   دم به اون دوره از زنس یمون که زنم با لحن تمامًا شممی ی ش بنم مینسایا! ب می« زیادی مطیعمف

شمف تازه تاییس می شته با گت دا ست! ]دیگه رو دو شسففف ب ی درو میناامیس ک د انتخاش نوبیه هم ه ه [ بعس وقتی م یض 
نودم  فتم این یه طور مجازات ب ام نیست؟ الزمه آدمای نجیب همیشه مجازات بشن؟ آلیس دیگه فک ش راحت نبودف 

 [زنس زی    یهمیب دف بعس بنش  فتن رفت یهف ]دوگتیش با توف مسام داشت تحلیلش می
 و حاال؟ کایرا:

 حاال؟ تام:
 داری؟تو چه حسی  کایرا:

ک س و گممعی اش، نودش را جمع میک س بعس دوباره ب ا به نصمموصممیت ف دیای بسون هی  فک ی نگاهش میب ای لحظه] تام:
[ ُنب نیلی بس نیستف  مونم حالم نوبهف نه نوبمف راه ک ار اومسن باهاشو پیسا ک دمف ک س این اضط ابش را مخفی ک سمی

شکالی نسارهف نونهک یف یع ی نوش م رین کاری که نودت می گبی نودمو دارمف ا شخ س میمو دارمف ]م کا زنس و بعس نی
شحاغ می ضا در بیایسشود که میاز این نو [ یه زنه اومسف بنت نگفتم ای وف یه زنه اومس دم درف توانس روایتی تع ی  ک س و از ف

شین ی»مو کم ک هف  فتم صهشسف  فت اومسه بک نف باورم نمیهای محلیه که کمک می فت ماغ یکی از   وه ع ی ببخ
ستف ی کلی رو یادم نیای ب ام نسارمف ن جش پای مالیاتهف  فت مالیات یا مالیات گ انه فت نگ ان نباشم هزی ه «چی؟
رالیهف  نوبه، نیلی« جا همه چی رو بنت  ک ی؟ یع ی تمام ف قش تو همی ه؟ق اره حالم بنت  شه؟ یع ی اومسی این» فتم 

گهففف دی مجانیهوام این کارو بک مف یع ی بشممی م رزای زنمو ک ار دگمممت یه آدم ب یبه بگی م، هی ی نباشمممه  مونم بخ
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شمش می] شسه، تمام ن گت،  یج  صبانی ا سابی ر ستسف ح گتانمیرا ای  م تو رو نسا تو بگو این [ یع ی میریزد رو این دا
ی ه دیگهف میون ُب  نسارهف اصمماًل راهی نساره بتونی شممهف همشممه؟ آدم داره زج  مییع ی چی؟ یع ی هی ی گمم شممون نمی

 ی نودم زج مو کشیسمفدردشو کم ک یف و م م به انسازه
 دونمف م م همی و ش یسمفآرهف می کایرا:

 [ م ظورت چیه؟ م ظورت از این ح ی چیه؟ک سک سف از ش یسن این ح ی تعجب میانم می] تام:
 با ادوارد ح ی زدمف کایرا:

 د؟ادوار تام:
 آرهف کایرا:

 کی؟ تو با ادوارد ح ی زدی؟ تام:
 رهفففوای االن پاگتا گ  می ای کایرا:

 ب د ک ارشفرود باال گ  اجاقف بشقاش میت سی می
 [ تو رو نسا اون پاگتا رو وغ کنفرصبانی] تام:

 وای نسایا االنه که ن اش شهف کایرا:
 بی ی؟ ی؟ تو ادواردو میداری چی می تام:

 نهف فقط یه بار اومس ای جاف کایرا:
 کی؟ تام:

شسهف  فت نمی کایرا: ص ف اومس بنم  فت ح ی زدن باهات محاغ  گتش همین ام وز ر تونی با نودت زنس ی ک یف را
  فت همه روزتو مضط بیف

 مضط ش؟ اضط اش چی؟ تام:
  فت کاًل ب ق نودتیف کایرا:

 م ح ی بزنه؟چطوری ج أت ک د؟ چطوری ج أت ک ده بیاد ای جا از تام:
 ک سف ی د و البته کمی هم از نشم تام کم میولی کای ا آش پاگتا را می

 از رو من بونیش پاشس اومسف اومسه بود چون نگ ان باباش بودف کایرا:
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  تام:

 شو بک ه تو کار دیگ ونفمسام گ 
ک س وگممط اتاقف گمم وصممسای بل سی به پا دارد و پ تش میوچ گاغ را ب میشممودف گممی ی کاردیکنو تحمل کای ا تمام می

 شودف تام  یج شسهفمی
 ت این کارو ک دیففف! تامففف تو این کارو ک دی، تو تمام رم  مسخ هبسههمی هف یع ی  کایرا:

 چی کار؟ تام:
 زنی به نفنمیففنمی نودتو میفنمیف وقتی همه چی رو نوش میک ی هی ی نمیتظاه  می کایرا:

 فنمم؟چی رو می تام:
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 تو این پس ه رو   فتی بهففف کایرا:
 ؟گرفتمشمن  تام:

تو این پس  نودتهف ادواردف تو زنس یشو دابون ک دیف نودش بنم  فتف درواتون شسه بودف چی بگم؟ اوایل همین  کایرا:
 هفته از نونه زده بود بی ونف

 ؟ُخب تام:
 دونیفففزنس یشو بی قابل تحمل ک دیف اونم فقط به ناط  ای که نودتو مقص  می کایرا:

 من؟ تام:
 به ناط  همین تقصی تو کشونسی به   دن اونف کایرا:

 من این کارو ک دم؟ تام:
 آره توف کایرا:

 جسی؟ تام:
 آرهف کایرا:

 ؟بلهف این نظ  اونه تام:
  مونمف کایرا:

 اونه دیگه؟ این ح فیه که بنت زده؟ روایتاین  تام:
 ک ی نفنمم اونجا چه نب ه؟ت زنس ی ک دم؟ نیاغ میالزم نبود بگهف یادت رفته من با نونواده کایرا:

دت اف تو داری از نوفنمم کای [ آهان حاال میت  اگت و امیسوار که از زی  تی  کای ا در رفته باشسدوباره جسته، نوشجاغ] تام:
هات نسممبت به فنمم این حسممادت نودتهف واقعیت ای ه که همه رو از نودت در آوردیف اونم از داشممتهآریف میدر می

 ای که یه روز ولشون ک دی رفتیفنونواده
 نیلی ُنبف کایرا:

 کسوم از این ح فا رو نزدفادوارد که احیانًا هی  تام:
 نواهس جواش تام را بسهسفح فش ایستاده و میولی کای ا وغ کن نیستف پای 

  مونم رفتار تو رو دیسهف کایرا:
 رفتارم؟ تام:

گ  از نودت نشون دادیف ] کایرا: گط ک س، میمکث میط ز رفتاری که آن   شسه بزنس و اونجا بودهف تمام  [ناغدانس موفق 
 ک یفینش میدونهف به نظ م به ناط  همی ه که االن ت باحساگات واقعی تو رو می

 دهسفاش را ادامه میدانس این واقعیت اگتف کای ا حملهک س و میتام نگاهش می
 ک م؟ک ی این چیزایی که بنم  فتی رو باور میک یففف نیاغ میتام تو رو نسا، نیاغ می

 چیزا؟ تام:
م گخت بود ولی ُنب من تونستآمف م گ آلیس ب مف ح ی نسارهف با پس م نیلی نوش ک ار میاز کاگبی لذت می» کایرا:

این  پوچی« ]شممسم اومسم ببی متففف آهان دلیل نساره،  فتم االن وقتشممه دیگهفففک ار بیامف اشممکالی نسارهف داشممتم رد می
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ی گ   زنم و رین میمونا ه  چی میک م و لبخ س می[ و من همی جا وایستادم تاییست میهای ب ایش بسیار تلخ اگتح ی
 ه؟ یا  ه؟ یا اصمماًل حواگممش نیسممت داره دروغ میک م این م دیه که رمسًا داره بنم دروغ میو فک  میدمففف تکون می

تونی ه  چی دوگممت داری ای که رادتش شممسه به نودش دروغ  فتن؟ از نظ  من مشممکلی نیسممتف من حالم نوبهف می
رف ولی ادوارد جوونهف پسرشو الزم دارهف ش اگم چون کشیسم ک اای که داری بگوف من نوشبنم بگیف ه  داگتان پوگیسه

 صساقت الزم دارهف حقش نیست باهاش رین آشااغ رفتار بشهف 
 وا بسهسف نواهس نودش را کامالً ک س ولی هم  ان نمیای نگاهش میتام با حالت مقص  ب ای لحظه

 انصافیهفاین بی تام:
 انصافیه؟جسًا بی کایرا:

  ی مف اهی به پس ه زیادی گخت می دونمیه ط فه نیست آنهف می تام:
 ُنب چ ا؟ کایرا:

 آنه روضیهف همینف تام:
 بس کن دیگهف کایرا:

 پذی دفانسازد، بعس نا نان حقیقت را میباری بنش میای نگاه نفتلحظه
فتم ف رگممتش بنونهتونمف آن ش هم نتونسممتمف بقیهتونم با آلیس مواجه بشمممف نمینیلی ُنب باشممه درگممتهف نمی تام:

ساف ت، اون ور آش هتل باز ک دمف تو نیویورک و لس ستم مممممممم میآنجلسف ه  چی دورت  بنت ف نمی م ستم   اه تون دون
م جسًا نیاغ می م م ولی به نساففف نمیک ی نمینودمه  م تونستم تو اون اتاق بمونمف باشه افتخاری ب ام نیستف ه  دونم 

این یه امتحان نیستف چیزی که شسه یه ف صتهف یه ف صت تمام و کماغف » دم کآدف مسام فک  میدونستیم پیش میدوتا می
سیهف شان ستم باهاش بج گمف حس میولی نمی« فقط یه بس  شا میتون گتای آلیسف ک دمففف وای همه دارن تما ک نف دو

امف ازنسهتو داد اه ب  فتنها میک نف این یه جور داد اه ب ای شخصیتم بود و مطمئن بودم روضیدونستم چی فک  میمی
بسه بودف جور دیگه فک  نکنف اون نیلی ن اش ک دف یه طور دیگه ن اش ک دف شممودیکنو آتشممش ت س می] [ ولی ادوارد 

چه بلطی داری »دونمففف یادمه داد زدم تا از رفقاش رو زمین ولو بودنف   س و کثافت کاریف نمیاومسم نونه شممیشمی
شیسه؟ بی ی مادرت اونک ی؟ نمیمی صبانی بودمف می «باال دراز ک صبانیتم هی نیلی ر می نسارهف وقت تمو فتم این ر

شمسف  ذاشمتی رفتی و م و با این چیزا ت نا  ذاشمتیف گمعی ک دم ه  روز این نشممم از ای که  ذاشمتی رفتی بیشمت  می
گتفاده ک مف مسام می گعی ک دم از ناط اتت ا گتفاده ک مف  گعی ک ببین بایس رفتا» فتم ا شهف بایس  یف چون رت نوش با

 «دونه ا ه رفتار نوبی بک ه ممک ه بازم ف صتی ب ای نودش داشته باشهفآدم چه می
 ف صت؟ کایرا:

 آرهف تام:
 چه جور ف صتی؟ کایرا:

ا ه نوش رفتاری ک م، ا ه ای و درگممت انجامش بسم شممایس ف صممتی » فتم فک  ک م بسونی م ظورم چیهف مسام می تام:
 «بیاد کای ا ب   دهفپیش 

 دهسفک سف تام دو دغ ح فش را ادامه میزنسف رمق احساگات تام را درک میکای ا نشکش می
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سش، دور ازتففف فک  می شمای نی شتا رفته بود، چ ستن رو تخت نیلی بس بودف نگاه ک دن به آلیس که تو بال ش ک دم ن
 ه ا»[ آنه چ ا تو نبودی؟ دهسک س و گمم تکان میح فش را قطع می] «ای نسا ا ه کای ا با ما بود، ا ه کای ا ای جا بودففف»

 «دونست بایس چی کار ک هفکای ا بود می
دانس داد از این گ گپ د ی تام به نودش بایس چه ک سف تام هم میکای ا از این ح ی کاماًل متحی  شسه و انگاری اصاًل نمی

 این ح ی چقسر روش تاثی   ذاشتهف
 ودی، ولمون ک ده بودیفوقتی تو رفته ب

 رفتمفآره بایس می کایرا:
 ک نفوقت نمی فتی آدما هی کاری رو ک دی که می تام:

 ک دمفای ب ای نودم دگت و پا میرفتم زنس ی تازهرفتمف بایس میای نساشتمف بایس از گ  راه آلیس ک ار میراه دیگه کایرا:
جا چی ه واگه نودت درگت ک دی؟ کای ا تو رونسا لطفًا بنم بگو دقیقًا اینو اون زنس ی همی ه کای ا؟ این زنس یه ک تام:

 ک ی؟کار می
 ی میز را   فتهف صسایش موقع ح ی زدن بسیار پایین اگتفنا نان دو آدم متحی  در یک جا داریمف کای ا لبه

 ری با ف انک ح ی بزنی؟نوای ب ی پایین؟ میمی کایرا:
 بایس بنش چی بگم؟ تام:
 بف گتش ب هف ا:کایر 

س شودف  یج اگتف گفیرودف کای ا ت نا میک س و بی ون میرود آن ط ی اتاق و در را باز میتام بسون ای که نگاهش ک س می
 ذاردف به ریزدف اتوماتیک کاگممه را رو میز میای میرود و گممس مخصمموص را تو کاگممهشممسه رین روحف به آشممپزنانه می

یک دهسف اتاق تارای نان را با چاقو ب ش می ذاردف بعس تکهپایه بل س دیگ  هم رو میز می ک سف یک لیوانچیزی فک  نمی
شیف آتش ق مز آش گتف درگت رین نقا شن می  ما گایه میکن رو صورت کای ا    ددف در را انسازدف تام ب میشود و رو 

 رودفب سد ولی به ط ی کای ا نمیمی
 اون رفتف تام:

 ک سف ی دف تام دگتش را به موهایش نزدیک میاش میشونسف کای ا   یهاتاقف بنم نزدیک میرود آن ط ی تام می
 کای اففف کای اففف من ب  شتمف
 شودفصح ه آرام تاریک می

 



 

 ی دومپرده

 ی اولصحنه
شانه بازنواش نیمهدر اتاق گفیسی که ن گتف نور  گت، از بی ون پ ج ها شپزنانه میای از ب ی ا  قی ریزد توف بخاری بی آ

 ونیم صبح اگتفدهسف گارت حسود دوها پیش ه وز روشن اگت و دارد   ما میی کای ا از گارتنانه
گفیسی به تن دارد و روش یک پی اهن کای ا ک ار ورودی دیسه می شمی  شیسهف شودف لباس نواش پ و ژاکت بافت ی هم پو

گعی می شسهف  شقهمین االن از نواش پا گی ی قا صسا ب ود آن ط ی اتاقف  گ  و  هایی که چ س چ گاغک س با کمت ین 
گت گتف بذای د گط اتاق ه وز پخش و پال ا شان و ای نگاهش نخورده رو میز مانسف لحظهگارت پیش پ ت ک ده بود

ها را رو ب دش آن ب  اتاقف کای ا آنای نان میدارد و با تکه  درگت ک ده بود را ب میتای که پیشک س بعس گس اگپا تیمی
ب شان  ک سفهای کالگش که ک ار بذا  ذاشته بودشان نگاه میهای ب ه ذارد و بعس به تم یندار بزرگ نانه میمبل دگته

شن میدارد و نور کممی ص سلیوات رو دیوار را رو شی سف بخاری ک ار پایش ک س و بعس مینزدیک می ک سف بخاری را به  ن
 نوردشفزنس تو گس گ د و می ذارد رو زانواش و نانش را میها را میاگتف مشق

گت که وقتی تام از اتاق ضعیتی ا گتف آیس مینواش بی ون میاین و شیسه ولی پا ب ه ه ا شلوراش را پو بی سف او پی اهن و 
گعی میای میلحظه ستس و  صح هک ای سته کتاشس  ش شمش را ب ای نودش مع ی ک س؛ معلمی که ن ها را رو ی جلو چ

 ش  ذاشته و نور شوفاژ ب قی صورتش را روشن ک دهفزانوا
 ک ی؟کار می داری چی تام:

 مهف یادته که شام نخوردیم؟نورمف   گ هگس می کایرا:
 آخ نسا واقعًا ببخشینف نوابم ب دف گارت چ سه؟ تام:

 مونم دوونیمهف  کایرا:
 بایس بگمففف تام:

 نگ ان نیستمف م م رین نودت نوابم ب دف کایرا:
 ایفآیس ط فشف بی شان   مای دوگتانهک سف تام میبا من بانی نگاهش می

نوان نسا نیاغ ک ه دارن ی بابتیسممتا دوگمممت دارن وایسممتاده کاری بک ن؟ هان؟ چون میبگو چ ا اهالی ف قه تام:
 ت   م شسه؟ای شسه نونهم ه؟ یا چیز دیگهرقصنف حضور می

شود، حاال بیشت  به نودش ما ور شسه و مشخص اگت ک سف تام دور میک س نگاهش میکای ا نوشش آمسهف گ  بل س می
 از ش ایط پیش آمسه ن گ س اگتف 

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

اشتم فک  احالیهف دی بکشم، تو همون تختتف درگت ک ار همون تیکه گفتی که تو بالشتت دارهف تیکهآره همونجا دراز می
ش ک دم به  مونم تلویزیونو بذارمتونم رادت ک مف شایس این محله اونقسرا هم بس نباشهف داشتم فک  میک دم بنش میمی

 اونجاففف
 ه وزم اون تلویزیون بزر ه رو داری؟ کایرا:

گیهف تقنه باباف االن یه بزرگ تام: گا شن نونگی دارمف نیلی ا ستم پ وژک گی به پوشونهف ]ی دیوارو می یبًا همهت شو دارمف 
[ ک سجا تجسم میی پ وژکشن را آنک س و حضور صفحهک سف بعس با رضایت اط ای را نگاه میی کای ا اشاره مینانهدیوار کتاش

 آره فوتباغ ب وبای یکشب ه با اونففف
 ای؟ه وزم ط فسار چلسی کایرا:

 پس چیف تام:
 اوضاع تیمشون چطوره؟ کایرا:

ستن بک م یع یف بازی تو میونهای که باهاش حاغ میک نف همون بازیه وزم مسغ انگلیسی بازی می :تام ه ی زمین و نش
[ اونجا هم بسمماط ضممبطو نشممیسدانس این طور احسمماگممات چقسر نوش بنش مینوشممش آمسه، نیلی نوش میامیس ب دنف ]

تونیم ب ای نودمون یه زنس ی جور ک یمف آدف من و تو میذاریمف شممایس ف انکو  ذاشممتم تو یه انبارف نیلی نوشممش میمی
 پوگتی گفارش بسیمففف ب  گ خبذا بی ون

 نوای تا توش همه لباگاتو جا بسیفالبته تو نونه بالی رو هم می کایرا:
ک ی وزن ک مف دیگه لباس نخ یسمففف یع ی از وقتی آلیس رفت دیگه نخ دیمف فک  نمینه بابا دیگه لباس بازی نمی تام:

 [چ نسیک دور، دور نودش میکم ک دم؟ رژیم زج    فتم؟ ]
 راگتش متوجه نشسمف کایرا:

 نشسی؟ تام:
 ک دمفبنش فک  نمی کایرا:

 ک دم ه  چی هم که بشه همیشه ای و بین نودمون داریمففک  می تام:
 و رفتهف آرامش تمام دادف باز تکه نانش را دهسف او در ص سلی فزنس، ولی کای ا جوابی نمیتام این ح ی را از رو حساش می

 زنسفزنس و بنش  از میتو گس می
 تونه بیشت  از این طوغ بکشهفت نمیپ گیسم ت م مسرگهدونی مسام از نودم میمی

 نه فقط دو هفته دیگه مونسهف کایرا:
ست چیه؟ ب ا این میدونی ب نامهمی تام: سم گی ک ی گم چون یه جای نوِش آفتابی  گتف رالیهف پ   اغ دارمف لب دریا
های بزرگف البته مگ  ای که ش پ ه درنت نخلهف گمماحل داره، ماهیرگممی به آشف جزی ههای نونه رو ب ی پایین میپله

 ای داشته باشیفففی دیگهب نامه
 زنسفدهس، نانش را تو گس میولی کای ا جوابش را نمی



 ی اولی دوم/ صح هپرده نورگیر دیوید هر

 م 42م 

 

 ک مف بنش فک  کنفیع ی فقط دارم پیش ناد می
 باشهف کایرا:

 نوام بنت فشار بسیارمفنمی تام:
 آرهف کایرا:

 ای نیستفرجله تام:
 کاماًل درگتهف کایرا:

 [ نه راگتش شونی ک دمفآوردیکنو دگتش را باال مینب شو بنم بسیففف ] ُنب ا ه مثاًل تا جمعه تام:
 اش را دوگت دارنسفزن سف این لحن نیمه جسی و نیمه شونیه  دو لبخ س می

 م ُنب یه شبو بودیم و دیگه از حاال همه چی احساس باشیم، به نودم نمینسا شاهسه این طوری هم نیست که کاًل بی
 حلهففف

  ذردفجوش بگذاردف از ک ارش میکای ا بل س شسه ب ود آشپزنانه آش
 ک هفالبته دوتا بشه اون وقت ف ق می کایرا:

ساس راحتی همین جور چیزاف ]  م آره ُنبف[ یع ی میزنسلبخ س می] تام: گتف تو آپارتمان اح ضی ا سیار را شان ب از رونس بی 
 [ ُنب پس نوبهفففانسازددارد، همین طوری نگاهی به کابذهای رو میز کای ا می

 چی؟ کایرا:
 ب ی؟این درس دادنت دیگهف از کار معلمیت لذت می تام:

 ب مففف م ازش لذت مینمی کایرا:
 آهانففف تام:

 ذارمفتونه پ  از اگت س باشهف ولی ُنب حساقلش ای ه که من از تمام وجودم مایه میمی :کایرا
 تمام وجودت؟ تام:

 ذاره بسه؟[ این چیز نوبیه دیگه مگه نه؟ مگه کسی که از تمام وجودش مایه میزنسبنش لبخ س میآرهف ] کایرا:
 نه نوبهف تام:

 ک سفی میزن سف کای ا نیلی احساس راحته  دو لبخ س می
 ونیم کارم تموم شسفگت ولی همین ام وزففف گارت شیشدونم نیلی مسخ همی کایرا:

 وای نسایا! تام:
 م این بنت  بخش کارمهف یه به ایست َهم، از نیلی جنات می 8شمف یه مسی  گاده از ِک ساغ رایزگوار اتوبوس می کایرا:

 شی م، همیشه طبقه دومف اون باال بنت هف ی م دگتمف گانسوی م هم ک ارمهف ه  روز تو اتوبوس میکتاش نوش می
 واقعًا بنت ه؟ تام:

 م س شسم صساها رو بش ومف[ چ س وقته رالقهحاال بیشت  به ح ی آمسهش ویف ]همیشهف اونجا چیزای بنت ی می کایرا:
 اوهو! تام:

 ام شه، بیشت  بدونی ه  چقسر هم که بیشت  میش وم تمومی نسارهف میرین ارتیاد شسه، دوگتش دارمف ه  چی می کایرا:
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 تونن زنس یشونو ادامه بسنفای، چه پشتکار نوبی دارن که میالعاده م دیگ ان چه شجارت فوقجالبهففف می
 آهانف تام:

 دهس انگاری ح فش را جسی   فتهفطوری گ  تکان می تام
 شانسی آوردمفففتازه اوغ کار هم نیلی نوش کایرا:

 شانسی؟نوش تام:
 شون آش ا ک دفای پیسا ک دمف اگمش آدلهف م و با   وهآره یه دوگت نیلی نوش نیجی یه کایرا:

 [   وه؟ک سانم می] تام:
نوریمف این طوری نیلی بی یمف دور هم یه چیزی میجمعه بعس از کار همو میای نیسمممتف ه  آره   وه رگمممی کایرا:

 ک مفاحساس ت نایی نمی
 این نوبهف تام:

هایی که تو زنس ی داشته رو از ک ه نط ش ای ه که هسیک ه، اون همه گارت کار میچون آدم وقتی نیلی کار می کایرا:
زه همیشممه یه چیز تازه تو راههف مثاًل وقتی که با هم به مشممکل اگمماگممی [ و تازنسب ای این فک ش لبخ سی میدگممت بسهف ]

 نوردیمف یه ش کت ام یتی نصوصی بود کهففف
 تو مسرگه؟ تام:

 نفشونزن بود، این چیزا رو، نیلی رلیهآرهف این اوان  اومسه بودنف چ س روز بیشت  نبودنف نیلی بس و حاغ بنم کایرا:
 ر ی ی کای ا نسبت به شالش نوشش آمسهفک س، از رمق دتام تماشایش می

 ک د دزد زده بودفرفتمف به یکی از نانومایی که تو ناهارنوری کار میمشکل دزدی داشتیمف وگایل رو کش می
 تو مسرگه بنش دزد زده بود؟ تام:

ستف تو رو نسا لحن این آدمتام این چیز تازه کایرا:  نودت نگی  انگاری ازک ن رو به هایی که دور ل سن زنس ی میای نی
 هی ی نب  نساریف

یات  تام: مال بذار  ظه  یه لح که تو بسهنه م ظورم این نیسمممتف فقط  مایی  نانو یان ببین  به نودشممون ب های محت م 
 ک ن بایس با ت ِس جونشون تو نیابون راه ب نفهای مسارس کار مینوریناهاری

 ک سفاو شونی ک ده ولی کای ا ت سی اصطالحش می
 ک هففقط ب ای یه دونه نانومی که تو ناهارنوری کار می :کایرا
 باشهف تام:

رفو ک ار بذاریم تعا فقط یه بار پیش اومسف اتفاق افتادف فقط یه بارف ولی ُنب اگتفاده گیاگی ازش ک دنف یه گ ی مم کایرا:
 مم یه گ ی روامل مشخص اگتف روامل پارتیزانی که دوگت داشتن مسرگه رو ن اش ک نف

 آنه ب ا چی؟ ام:ت
 دقیقًا به ناط  ای که رژیم روش گ ی داریمف کایرا:

 زنسفک س و ح فی نمیتام تماشایش می
 تام اون طوری نگام نکنف
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 من ح فی نزدمف تام:
دونی از این لیب االی آروم نیسممتمف نیلی باهاشممون ف ق دارمف این روزا نظ اتم کاماًل با هم جور شمممسنف بایس می کایرا:

گتیبل شسنمی ششف البته بایس اطمی ان ف دی هم بسهف ا شه از ام یت و چال ف نیلی زود یاد   فتمف آموزش بایس ت کیبی با
 باشهف ولی مشوق دیگ ان هم باشهف

 ک م ح فاتو نوش بفنممفمن راگتش فک  نمی تام:
 سفنواهس ح فش را توضیح ده ی د، نیلی قسرتم س و دقیق میکای ا شونی او را نش ی سه می

ک هف ب ات تونم بهایی هسممتن که تو شمم ایط گممخت بزرگ شممسنف پشممتیبانی از اونا حساقل کاریه که میتام ای ا ب ه کایرا:
بایس نیلی نوش دیف بنشممون محیطی میمنمنف بنشممون حس ام یت می دی که توش بتونن پ ورش پیسا ک نف ولی 

 اد  فتن کار گختیهف چون ا ه مطمئن نشیففف ا ه فقطکشیف بایس مطمئن بشی فنمیسن یمطمئن باشی به چالششون می
سازیففف ا ه بگی همه شون محیط ام ی ب گانتی؟ یه «ففف ک ن ح ی نسارهه  کاری می»شون نوبن و ب ا اون وقت چی 

 نبات الکی احساگاتی که در اصل هی ی یاد نگ فتن و تازه بایس ب ن اون بی ون و با دنیای واقعی مواجه بشنفمشب آش
ک س زنسف تام تا حس ممکن گممعی میای نان تو گممس میحسمممابی در ی  افکار نودش اگمممت و در همان حین تکه او

 قضاوت نگاهش ک سفبی
 نوام بگمفففمی

 فنممفمی تام:
  م این نیلی جالبهفففدارم می کایرا:

 مطمئ مففف تام:
 پیسا ک دن اون تعادغففف کایرا:

 آرهففف تام:
ا بت  نساشتمف چنل درصس انگلیسی زبون دومشونه! ]ثابت نگه داشت شف تام تو رم م کار از این گختپیسا ک دن و  کایرا:

 [زنسنوشحالی و ایستاده نان را تو گس می
 [ تو جسًا ای قسر نودتو در ی  ک دی؟کمی متعجب شسه] تام:

 م ظورت در ی  شسن نودمه؟ کایرا:
 ری؟تو به اون جلسات کارم سا می تام:

 ی مف چونففف گمموای این، از بیشممت  معلما گمم م من از این فعاال نیسممتم ا ه م ظورت ای هف ولی نیلی جسیش می کایرا:
 باالت هففف

 جسی؟ تام:
 ن این کاریه که دوگممت دارن بک نف بعس ای که از کالج اومسنف اونا میی آدمای جوونهف جای معلمای تازهم طقه کایرا:

 ت  باشهفکم آگون ی ن کاری بک ن که یهک نففف تصمیم میک ن ازدواج مینیلی زودففف ُنب نونه روض می
 مفماوم تام:

 کم التنابش کمت  باشهف ن کاری که یهبیشت یا می کایرا:
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 ولی تو هم ین ح فی نزدی که؟ تام:
 شودفت  هم میزنس و لح ش محکمک س بعس فک  شسه ح ی میای فک  میکای ا لحظه

م ک دف ها تحقی ی اولش تحقی  شسمف همون اوایلشف شایس یکی دو روز اوغف جلو بقیه تو کالس یکی از ب هدونمی کایرا:
ی صورتمف فنمیسم هی  دفاری نسارم از نودم بنم  فت آدم حقی ف روضیف ه وزم ح فش باهامهف قش گ نورده یه  وشه

 ی م همی هف   یه بسهف از ام وز یه گ ی منارت یاد میبک مف اون شب که اومسم نونه   یه ک دمف بعس به نودم  فتم آره 
مممممممم ا ه دوگت داری اگمشو بذار منارت زنسه مونسنف یه گ ی تکت یک اگاگی رو اگتاد شسم، چیزایی که هی  دلیلی 

گاالیی که می شون جز ب ای  شایس بعس از وقتی که دیگه درس نسادمففف بتونم بگم آره ُنب یه نسارن یاد   فت  الی شآنففف 
 اش ب  اومسمف یاد   فتم آدم چطوری بایس زنسه بمونهفداشتم که نیلی نوش از رنسه

 ای بودهففنممف انگاری ب ا نودش ج گ حسابیمی تام:
[ االن فنمیسن اوضاع این کشور چطوریهف فک   ی د چیزی که بنش باور دارد را اب از ک سدارد تصمیم می م دد اگت،] کایرا:

هاف ه  چی بنم یاد دادی رو با جون و دغ انصممافی بک منوام بیو نیاغ زنس ی ک دمف نمی ه تو نواشک م گممی گممالمی
بی ی اوضمماع این کشممور واقعًا چه ک ی، میری بی ون و چشمممتو حاال باز میحفظ ک دمف ولی واقعیت ای ه که وقتی می

 نب هففف
 س، کنواهس ح ی بزنسف تام تماشایش مییس بیشت  از این نمی وهایش را؛ انگاری میدهس، بعس دگتای گ  تکان میذره

 ت گیس کای ا را از دگت بسهسفل زد، مییکنو به نود می
 ولی تو که دوگتتاتو داری؟ تام:

 چی؟ کایرا:
 م مگه تو این ش ایط دوگتتاتو نساری؟ البته به من م بوط ای که ب ای نودت انتخاش ک دی؟ یع ی میهمین زنس ی تام:
 فناامنیهکم ش ایط شه ولی این ش ایطی که تو ب ام  فتیففف  مونم در مجموع یهنمی

 تام ح فم ای ه که ما اکث یت تمامًا نسته شسیمففف کایرا:
 مطمئ م همی هف تام:

 نسا رو»ای رم رگممتوران زنجی هها میرم بی ون! جمعهرم بی ون؟ آره که می ی می ی؟ میاین وگممط تو چی می کایرا:
 و آره ُنب درگته چ ستایی دوگت دارمف  10رم گوپ مارکت گای سب یها میش به«ف 9هاگتشک  جمعه

 ُنب این نوبهف تام:
 جا رو پیسا ک دفک هف اون ب ام اینآدغ ح ی نسارهف همین طبقه پایین زنس ی می کایرا:

 ذاری کار از رو دوگتی؟اگم ای و می تام:
 ایفنیلی مسخ ه کایرا:

 بیشت  مثل ای ه که نواگته از گ ما یخ بزنی بمی یففف تام:
 نواهس ح ی نودش را بزنسفدارد و میولی کای ا به فک  این ح ی نیستف کت ی را ب می

 ای که  ذرونسمفک هف مخصوصًا بعس از اون دوران ب گیجا اذیتم نمیاین کایرا:
 ک دنفففت می بیههمون روزایی که پ گتارا ک ار دریای طوفانی انگلیس ت تام:
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شت که بنش می کایرا: سم یه چیزی دا ضا رو باال میاون بابای بسج   فت ی  فت و م فت هسفای قبض آش و ب قف قب
جا رو رین کوره نگه دارین ا ه دوگت دارینف ولی یادتون باشه ا ه آن  تابستون   مش ک ین بایس به ه  قیمتی شسه این»

 «اوغ زمستون ناموشش ک ینففف
 زنسفام به این ح ی لبخ س میت

 دونی ُم د؟می
 کی؟ تام:

 یه گاغ پیشف تو زمین  ل  ُم دف کایرا:
 رگیس؟فنمم تو مگه ازش بنت ارث نوبی نمیولی کای ا نمی تام:

 ک دمفآره چ ا ُنب م م همین فک و می کایرا:
 ؟ُخب تام:

 داشتفه ک ار دگت نودش کلی   به نگه میوقت اونقسر گاده نبودهف اون آدمی بود کتام اوضاع هی  کایرا:
 نه دیگه بس کنففف تام:

 ی رفتار پسرش به ن سه افتادهفطورهایی از نتیجهن سد، یک  دانس ولی کای ا میتام با ناباوری رو می
نات حیوای گمملط تی حمایت از کم بنم پوغ رگممونسف نیلی نبودف راگممتش نیلی هم کم بودف جامعهباور کنف یه کایرا:

 ی پوالشو ب داشتفتق یبًا همه
 داشتی؟ حالیولی بگو ببی م تو چه  تام:

 من هی  حالی نساشتمف چه ف قی داره اصاًل؟ کایرا:
 ک هفنیلی نیلی ف ق می تام:

 م ظورت چیه؟ کایرا:
 ک س ولی اصاًل مطمئن نیست کای ا این را بفنمسفک س انگاری مشخص اگت چه ف قی میتام انم می

 تونستی یه جای تازه بخ یفا ه پولشو داشتی می م:تا
 آهانف کایرا:

 تونستی ب ی یه جایی که تو شائ تهفتونستی از ای جا ب یف میهمی هف می شفرقم ظورم ای ه که  تام:
 تونستمفففُنب آره،  مونم می کایرا:

 ت چیه؟ب نامهپ گم کاًل تونی تا آن  رم ت همی جا بمونی هان؟ دارم میتو که نمی تام:
 سمفم ای ه همین طوری ادامه بای داشته باشهف ولی ُنب من ب نامهجا بودنم ب ات مع یک م اینب نامه؟ تام فک  نمی کایرا:

ای بسمیار کوتاه حس ایجاد در ی ی بین جفتشمان ب ق ار نواهس ولی ب ای لحظه ویس چه میاو نیلی صم یح و گماده می
د ای حساس بی شان ایجاکسامشان این واقعیت را که لحظهنه تا با جواش تام مواجه نشودف هی   دد آشپزناشودف ب میمی

 دارنسفشسه از نظ  دور نمی
 نوای؟چای می

 چی؟ تام:
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 نوای ب ات چای درگت ک م؟می کایرا:
 نوامفنوامف میچای؟ آهان آره چ ا می تام:

 لح ش را آرام نگه داردف  ذاردف تام گعی داردای میکای ا تو قوری چای کیسه
 گتف یه چیزیففف  مونم فک  آی سه باشهف فک  آی سه ب ام منم بودهفکم مسخ هدونمف یهنمی: 

 م فک  دارمفآره ُنب م م ب ای آی سه کایرا:
 داری؟ تام:

 ای ب ای کاری که بنش باور دارمفآرهف م ظورم حسودیهف آی سه کایرا:
 اگتف دردی که ازش بی ون ن فتهف بی س تام ه وز ناراحتکای ا می

 چیه ناراحتت ک ده؟
 به ناط  یه حسیهففف یه ربطی به چیزی داره که گ  آلیس اومسف یه چیزی که درگت آن  ماج ا پیش اومسف تام:

 دانس بایس بگذارد او ح ی بزنفشودف میی درد تام میایستس، جعبه شی  تو دگتش اگتف متوجهکای ا می
 ی ُمس دیسمف  فتم وای نسای من این نود آدری هیپبورنهفچطوری باهاش آش ا شسم؟ تو یه مجله دونی بار اوغمی

 من ش یسم رکسشو از تو مجله ک سیف کایرا:
ف گتادمف بعس از یه ماه باالن ه قبوغ ک د باهام ق ار بذارهف تو ب اش  ل ف گتادمف رزای ق مزف ه  روز ب اش رز ق مز می تام:

سبی بودف میشاپف نیه کافی ستم که بتونی می»دونی، آروم بودف ولی بنم  فت یلی آدم دل  دونی من یه دونه ج س نی
ن سیسمف دونی یادمه اون موقع هم میمی« تونی م و بخ یفب ای نودت بخ یشف ه  چقسر هم که پولمو بسی باز نمی

ستی» فتم  صاًل انگاری متوجه نی گتان را روایت ک سف البته به به ح ی آمسه، ان ژی « ]هافففنسایا ا شته تا این دا قسیمش ب  
بی ی اون وقت دیگه ش وع شسه بودف دوتا رگتوران داشتم البته نیلی نبودف [ میی روایتش اگتنوری نشم هم قاطی انگیزه

لوتو ف ا ه پورهنسازه یا پولش از دگتش در میولی دیگه کارم ش وع شسه بود مممممم احمق نیستم مممممم آدم یا پولشو به کار می
دی ب هف همین طوری ن ج ک ی میشممی زنسانیشف اما وقتی ن جش میبخوای نگه داریففف ا ه از ن جش بت گممی می

ک مف فقط ب ای من ب ای لذت ن ج، ن ج می»ک یف آدم بایس نفت نودشممو نشممون بسهف تو همون کافه بنش  فتم می
 «لذتشف

 ولی آلیس ای و فنمیسه بودف کایرا:
تا همون آن شف همیشمممه فک  میدهم هی وقت قبوغ نک دف بنت قوغ میهی  نهف تام: ک د ا ه ن ج وقت قبوغ نک دف 
 ک م، حتمًا بایس در ازاش چیزی پس بگی مفمی

[ بنم  فتی ب اش اون اتاقو گممانتی تا موقع رگممسدانس این ح ی به کجا میه میزشممود و از رو ب یتازه دارد متوجه می] کایرا:
 اونجا باشهفم یضیش 

آره همی و  فتمف دقیقًا همین شسف م ظورم هم همی هف به ناط  این اونجا رو بنش دادم که مم وای نسا مم چون ت جیح  تام:
رود آن ط ی اتاق و بط ی را میدادم اون نوشمحاغ باشمهف مشمکل این چیه؟ دوگمت داشمتم تو هم ین جایی بمی هف ]می

ب دمف همون  الی رز ق مز که م د ه  شب ب اش  ل می[ وقتی داشت مینوردشنمی ریزد ولیداردف ب ای نودش میب می
ب دمف بعس یه روز دیسم همونجا دراز کشممیسه و گمم شممو ک ده تو بالشممت،  فتم نوابیسهف ولی ینو اون روزای اوغ ب اش می
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نه دیگه  ل نمی» فت   ال ماغ وقتی بود که » فت « دیگه رین اون موقع نیسمممتف» فت « چ ا؟» فتم « نوامفنه، 
شق هم بودیمف شتیف ماغ وقتی بود که را گتم دا شونفحاال دیگه نمی» فت « دو شمب ای لحظه« ]نوام ش شای تو چ ک ا

 [ یه هفته دیگه زنس ی ک دیف کای ا این نیلی نیلی ب ام گختهفوجودش را   فته شودف بصهجمع می
 فنممفمی کایرا:

ف هزار بار گعی ک دم باهاش از تو ح ی بزنمف ولی اجازه نسادف فک اشو ک ده بودف نظ  گعی ک دم ب اش توضیح بسمفف تام:
صاًل نمی شت و باور کن ا شو دا گت تجسیسنظ  بک هف مینود ست دقیقًا داره چی کار مینوا شه دون ک هف وجسان همی

نم جسیسنظ  تو نظ ش بود و اونواگت بک ه تمقتسری داشتف اشتباهی شسه بود و همین بود که بودف آن ین کاری که می
 [ از م  ش ب ای مجازات من اگتفاده ک دف   دانس ط ی کای ارو میتازه نه با  وش دادن به ح فای منف ]

 تامففف کایرا:
گت می تام: گته! نیاغ مینه را گهک ی اب اق می مف در گت رین این ب ه مسر ک دف ها ب نورد میایک م ولی باهام در
 نیانت ک دی دیگه؟ هان؟ باشه تمومهف ولی به نظ م این کارش اصاًل درگت نبودف فت بنم می

 تام! کایرا:
  ی د، حاال لیوانش تو دگتش اگت و نگاهش دور از کای افتام با تلخی رو می

ممم آلیس ممم امف بایس باهاش ک ار بیایی م این ماج ا یه ط فه نبودهف این طوری نبود که بگیم من آدم چ تیمن فقط می تام:
 بی مفنودش بخشی از مشکل بودف تا آن ش هم نتونست ببخشهف حتی االنش هم نودمو ت نا می

 فنممفای و می کایرا:
م گارت شسه دهاز رگتوران می تام: م م البته اصاًل ا ه زحمت بسم ب م رگتوران  م  ام ولی دو م نستهونیم و میآم نونه 

زنم رم تو محل راه ب مف  اهی البتهف گارت گه نصفه شب میباز تو تختمف میگارت بعسش ه وز نخوابیسم و با چشمای 
یزی بایس ک م که یه چبی م دارم به این فک  میک مف همیشه هم فک ام تک اریهف میرم و فک  میبی ونف فقط ب ا نودم راه می

ض ش لیوانش را باال میاز توی تمام ای ا در بیادف ] شیرودف حاال توش نوی ویک  گعی ک دم بی ون شودای آرام ظاه  میح  ]
نوریف ولی پام رو زمین بود و گممعی ری بی ون و حسممابی می فتم ُنب دیگه امشممب میب مف لذت بب مف به نودم می

 تونستم لذت بب مف ک دمف تو بگو یه ذره؛ نمیک دم پا بل س ک م و ب سازمش رو بلتک رفتن ولی ح کت نمیمی
شسهف ولی تام تازه دارد جان میهای تام به کجا میح ی کای ا حس ک ده این صبی  گ س و کمی ر  ی د، انگاری بست ین ر

 ارت افش دیگ  اب از شسهف
ه ک دیف تو به یرین همون ح فیه که نودت اوغ  فتیف ای که  فتی همیشمممه چطور نسممبت به آلیس حس وفاداری می

ساس  آد؟ الزمه همین طوری ک دم بایس بپ گم االن داره چی پیش میچیزی تو درون نودت هم وفادار بودیف  مونم اح
 ولش ک یم؟ همین طور کاًل ولش ک یم؟ ا ه ولش ک یم مع یش این نیست که   اه نودمونو پذی فتیم؟

 تامففف کایرا:
لیس نب دار آ انصممافی ک دیم؟ اوهو تازه بگیم ُنب یه رابطه بود دیگه! و وقتینوای قبوغ ک ی ما هم بینه ببین نمی تام:

 شس دیگه تمومش ک دیم درگته؟ این به نظ ت اشتباه نیست؟ 
گعی میک س و کمی ازش دور میک س و بعس انم میکای ا نگاهش می گت و  ک س رین تام جسی ب نورد شودف او قاطع ا
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 ک سف
اش وشمف ای جا دنیاییه که ارزشدونی یه چیزی هست که آدم نبایس ب ه گ ابشف اونم این دنیایی که االن من تتام می کایرا:

 ش اگی نیستفک نففف اصاًل شبیه دنیایی که تو میمی فک  دیگه یه طورنیلی ف ق دارهف آدماش 
 زنسفو ح فی نمی ک سمیتام نگاهش 

شیم که با هم ارتباطمونو حفظ می مففف ا ه مییع ی ا ه ماففف ا ه ماففف دارم چی می شته با ستیم یه راهی دا مففف دیک تون
 فنمیسی که من یه گ ی تصمیمات مشخص   فتمف تصمیماتیه که بایس بنشون احت ام بذاریفاون وقت می

 آره ُنب معلومهف تام:
 نوبهف کایرا:

 معلومه دیگهف من کاًل ن  نیستماف تام:
 نه نیستیف کایرا:

  ی یه تصمیم جسی و فک  شسه   فتیفداری می تام:
 ک سفک هف کای ا مشکوک تام را نگاه میپیسا میتو این لح ش کمی بسج سی ب وز 

شمالی گی کوالر  ش ایط تق یبًا نیمه قطبی تو  صمیم   فتیم یه جایی با  صاًل با زنس ی ک یف نه بی 11تو ت شونی چ ا بایس ا
 هم ین چیزی مشکل داشته باشم؟

 ک سفدر همان بین لیوانش را پ  میک س و ک س و اب اق شسه به اط ای اتاق اشاره میتو اتاق ش وع به راه رفتن می
ای نسارهف یه گطل ب ای آدما بذار دم حسابی از این کارت تکون نورده باشمف مطمئن باش اصاًل ب ام هی  مسئلهقوغ می

 جا بی وته!اون  وشه توش ن ابکاری ک ن و ب ای نودت قش گ   و ان بگی  و بنشون بگو این
  ی د آرام باشس و در مقابل این قلسری تام ح فی نزدنسفی کای ا تصمیم میشود ولحس نشونتی در صسایش پیسا می

 جا بودنم دلیل درگتی دارهفتام بایس بنت بگم این کایرا:
 نه بابا؟ تام:

 اش ارزونهفجا نیلی ک ایهُنب اول س این کایرا:
 بایس هم امیسوار باشم ارزون باشه! تام:

اًل جای جا اصممکه توئی که تمام گمم سمموراتو نسممبت به واقعیت از دگممت دادیف اینتام مشممکل توئهف واقعیت ای ه  کایرا:
 ک ن!ناصی نیستف افتضاح هم نیست حتیف تو رو نسا چی بگم تمام م دم همین طوری زنس ی می

 ک م جسی باشفففتو رو به نسا نواهش می تام:
 نیلی جسی  فتمف کایرا:

 کای ا تو رو نساففف تام:
ش کایرا: گتورانات اومسم بی ون نفنمیسم مممممممم تا وقتی از اون نه جالب  گیسم به رمق ماج اف تا وقتی از ر س، االن تازه ر

 ی چلسی بی ون نیومسه بودمفففرگتورانای ریکوتای ُپ ت و کاپ یکوت نیومسم بی ونففف تا وقتی محیط اون محله
 آد نیلی هم دوگتش داشتیفففکه البته تا جایی که یادم می تام:

 آیسفک سف اصاًل در مقابل این پارازیت تام کوتاه نمیمکث می کای ا
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آره که دوگممتش داشممتم، چیزی نیسممت که بخوام نفیش ک مففف ولی این فقط تا وقتی بود که از تو لیموزی ت اومسم  کایرا:
 فبی ونففف تا وقتی بود که از اون حباش   م و ن م پوغ و زنس ی نوبی که تو توش بودی اومسم بی ونفف

 نیلی مم ونف تام:
 شون به طور کل ف ق دارهفی زنس یفقط بعس از اون موقع بود که یادم اومس اکث  آدما شیوه کایرا:

 ُنب آره معلومهف تام:
 ای نگاه ک یفو تو اصاًل حق نساری از باال به هم ین ط ز زنس ی کایرا:

  یفدرگت می تام:
 مم ونف کایرا:

 آره ُنبف ای م درگتهف تام:
 شودفدانس ح ی تام به همی جا تمام نمیک س چون میکای ا صب  می

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 
 ک ن یه چیزیت ف ق دارهفزنس ی می

 چیم؟ کایرا:
زنن از نه بیفته تو هم ین ش ایطی اونم درگت وقتی همه دارن زورشونو میزتو ت نا آدمی هستی که تمام زورشو می تام:

 هم ین ش ایطی در ب ن!
 آره آره مسخ ه کنف تا جایی که من نب  داشتم هم ین چیزی رو دوگت داشتیف کایرا:

 چی رو؟ تام:
  م فقط دوگت داری حسابی کوکم ک یفه  وقت یه چیز جسی می کایرا:

گخت بتونه جلو آره  مونم حق دا تام: شتون بی ون زده  شون از پ سایی که کلیسای آه ی کوک ریف ولی باور کن آدم جلو ک
 نودشو بگی هف

 م ظورت چیه؟ کایرا:
 ی قسرت ق ار داردفک س االن حسابی در نقطهولی تام ب ای نودش رفته آن ط ی اتاق تا باز لیوان پ  ک سف احساس می

ام که نودت  فتی، یه آدم نازپ ودهف قبوغ دارمف ف انکه که دونمف همونیهی ی نمی باشه تو حق داریف من از هی ی، تام:
دونم ِایسمممت َهم یه وری از ل سنه و ای جایی که االن توشممیم کاًل یه جای   دونهف ولی حتی م م میم و با ماشممین می

 گت!دیگه
 ُنب؟ شانسی پیساش ک دمف کایرا:

 نه بابا؟ تام:
 اومسف یه دوگت ب ام پیساش ک د! آدغ نیلی ناامیس بودف تو بست ین ش ایط ممکن بودف همین طوری پیش کایرا:

 دهسفای تحویلش میی پ  نیش و ک ایهتام نگاه نی ه
 ی نیلی نوبی نیستفنیلی ُنب قبوغ دارم بنانه

 یف ولی کاها کار میت ین جی درگممتش همی ه دیگه نه؟ تو یکی از وحشممت اکیه طورایی ق بانی ک دن درگممته؟ واژه تام:
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ُنب البته معلومه ب ای تو اصمماًل کافی نیسممتف بایس نودتو ب سازی تو یه جای بست  از قبلی و تمام روزتو بین این دو جا 
 بگذرونی!

 تو رو نسا بس کن، کار من این نیستف کایرا:
تازه تو گممف ی هم که می تام: ب ای نودت جمع ک یف  دنهای م دم  وش ک ی و توضممیحی رو که میری به ح یو 

 رنفانگاری که ملت گق اطن، انگاری که انیشتی ن اونم فقط به ناط  ای که مثل انیشتین با اتوبوس این ور اون ور می
  ی دفهای تام را نمیرود آشپزنانه چای ب یزدف ولی این رفت ش جلوی ح یکای ا می

ش وع ک ی بنت قوغ یادته؟ م م نودم ته آدم رادی بودمف پسر مادر و فامیل پ شتم! ا ه اومسی از رادی بودن  ولسار هم نسا
 تونن کاًل بنتک ی م دم رادی میدم یه چیزی رو که بایس حتمًا ک ار بذاری این توهم گمممانتیمانتالته که نیاغ میمی

 چیزی یاد بسنف
آیسف محکم گمم  تکان بی ون می کای ا رفته قوری چای را آش داغ ب یزد ولی تام آنقسر رو روانش رفته که از آشممپزنانه

 دهسفمی
  م دیگه، همی ه، همی ه که نیلی جالبهف همین نوع ب نورد توئهفففدارم می کایرا:

 نوع ب نورد من؟ تام:
 دقیقًاف کایرا:

 ب نورد چی؟ تام:
 د ممم کمینسمت و مستخسم و ه  کسی که یه شال پستی داشت تع ی  ای که یه آدم از پیشیادمه درگت لحظه کایرا:

ای بودی که یه ح کت احمقانه بک نف اون لحظه ب ات رالی بود! شممو باز ک دنف م تظ  ثانیهشممس رین گممگی که قالدهمی
 تونستی  از بگی یفای بود که میچون لحظه

 اصاًل این طور نیستف تام:
ست؟ ] کایرا: گت که با ارتماد به نفس ح ی بزنسآهان این طور نی ک م ف انک یادمه یه بار  فتی فک  می[ ولی حاال نوبت او

ن دیگه، بس ک»ک ه نودشو مخفی ک ی؛ نود واقعیشوف ای که آدم بااگتعسادیه روف ب  شتی جواش دادی تمام گعیشو می
 «هست که ط ی شسه ران سه دیگهففف دلیلیبین باش یه کای ا واقع

 دم!ز حق فتم؟ دوگت داشتی دروغ بگم؟ فقط ح ی ُنب بایس چی می تام:
 زنیفزنیف تو حتی باهاش ح ی هم نمیتو باهاش ح ی نمی کایرا:

ضاع تیم تات نام چطوریه، بنم میزنمف بنم میبا ف انک؟ باهاش ح ی می تام: س   ه تاز ی ه او گت پ شسه دو ها کی 
 ففف12جسیس گی سی ک افورد

 آره نیلی نوبه! کایرا:
ی  مف ولی ا ه گمم  و تنش بک ابله به دنیا اومسه؟ باور کن ای و نمینوام بگم بس کنف کی  فتم ف انک از اوغ می تام:

 افته ک  اتاقفمازش می
گه درس میفک  می کایرا: گه چی دارم تو اون مسر سیالی دیگ ون بنم میک ی وا ار نورهف با این کدم؟ حالم از نفی پتان

 یه رالمه آدمو از همه چی پاک ک دن!
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 ب دفنوشس و حاال از رفتارش لذت میولی تام از بحث ک ار کشیسهف می
 ک مفففبی م درگته تو از نو متولس شسیف حاال درکت میآره می تام:

 تامففف کایرا:
تونستم انتخاش ک م جای کی از نو متولس بشم بی ی! چقسر آرامش بخشه! آره آرهف ولی ا ه میحاال تو همه نوبی می تام:

گت انتخابم نبودف ]مطمئ م شمخصمیت جولی انسروز اولین  حاال تام تصممیم دارد از م زی ربور ک س، یکنو تحملش را از د
[ کای ا تو رو به نسا! نودت  فتی دیگه بیا جسی باشیم! بایس اش این اگت که همه چیز را تمام ک سدهس و حساقل نواگتهمی

ثاغ ب ات بزنم؛ مثاًل به همون شوفاژ ب قی نگاه زنهف مبسونی چه نب هف تو رو نسا به این نونه نگاه کن! ح فشو داره داد می
ت، هایی هسنوام بگم یه ماازهک یف میکن! اون واگه نودش نشسته داره یه نقش نیلی منم روانی رو تو زنس یت پ  می

 مف وشنف   ون ههایی که شوفاژ ب قی میهای درگت حسابی که تو نیابونهف ماازه، ماازهمغازهیه جاهایی هست به نام 
شون   م ک دن نونه گت شوفاژا کار در ستیف چون اون  ستنف ولی ُنب تو معلومه دنبالش نی دهس؛ گ  تکان میگت! ]نی

 ی شسم کمتنم می منو[ تو رگس به اصل شکایتی که داردرود آن ط ی اتاق بیشت  ب ای نودش ب یزد و این طوری درگت میمی
زنم تو زنس ی پسمم  بی قابل تحملمف ولی ف قم با تو تو ای ه که من ای و  ی دارم   س می ی من   اهکارمف میهیوالف می

زنمف رین این مبلاای ح ی می 13ف حساقل ام وز رصمم  ای و قبوغ ک دمف ولی تو! نسایا! انگاری دارم به یه مونیپذیرممی
 ت  بگی م تا زنس یم زنس ی بشهفمذهبی راه نیفتادم ب م ببی م بایس چقسر به نودم گخت

 ام؟ک ی من این طوریک م؟ جسی نیاغ میک ی من این کارو مینیاغ می ایرا:ک
نوام بگم داشممتم به [ میها زیادی مسممخ ه اگممتک س که انگاری این ح یولی تام همین االن هم دارد طوری رفتار می] تام:

حتی جایی که انتخاش ک دی دادم مممممم اتوبوس! مسرگه! زدی  وش میدادمف به این ح فایی که بنم میح فات  وش می
شفیق قسیمیم کای ا رفته جزو یه ف قه گت  گه توش زنس ی ک ی مممممممم و با نودم فک  ک دم نسایا، دو شسه وا ی مذهبی 

ساغ رایز صل ک  صل نقش آدمای نادمو بازی می14نودشف ف گتم داره تو این ف زنس چون چیز یکنو زی  ن سه میک هف ]! دو
تونم با کارایی که تونم نوشممحاغ باشممم چون نمیسایا بنم  فتی همه چی تو روانهف نمی[ وای نای به ذه ش رگممیسهتازه

مونهف کتاش آموزشی ف ویسی! گ وته زنس یت ب ات یع ی نفی! نیلی ک دم ک ار بیامف ولی تو مم رین صفحه اوغ کتاش می
ا ونگ الکی گمم  هی ی زدن ه ن رین ب ه ن؟ میدونی بنش چی میهم واضممحه همی ه و چیزی جز این نیسممتف می

 ک ی که حواگت نیست گوار هواپیماییفواگه جلب توجه! اونقسری داری ت س ف ار می
 ک م؟ف ار می کایرا:

 آره معلومهف نیلی تابلوهف تام:
 ک م؟ک م بتونی بنم بگی دارم از چی دقیقًا ف ار میُنب  مونم نمی کایرا:

 الزمه که بگم؟ تام:
صبانی ک دهف به ناط  همین از جا ک س؛ نیتام نگاهش می سابی ر ستاخ، همین حالت و جوابش کای ا را ح مه ف وت انه و  

  ی دفرود و از تمام رو میدر می
   ده؟ک ن دنیا دور اونا میاحت امی! چ ا م دا همیشه فک  مینه جسًا این یع یففف نیلی بی کایرا:

   دهفچون تو این مورد ناص می تام:
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   دد جوابش را بسهسفرگس که ب میهم نمی ی آشپزنانهتی به آگتانهولی کای ا ح
اهام دونی چیهف اوغ شبو بک یف تو همیشه ت تیب کارا رو میها رو درک می مف تو همیشه پ وگهای ا رو ب ای تو می کایرا:

 تازیفففبه نوع زنس یم می بعدشهنوابی مونی میمی
 کای ا نگوففف تام:

 تابلوه ا ه بخوای یه طور دیگه این کارو بک ی اشتباه تاکتیکی بسیهفنیلی  کایرا:
 نیلی ُنب حق داریف تام:

ام، ا ه همون اولش  فته بود بنت نزدیک  فتی آدم ضممعی  و  م اهیاومسی بنم مینوام بگم ا ه اولش میمی کایرا:
وقت قبل از ای که گوپ بسی دگت هف هی دار اگاگی همیشه نوع گفارشش رو هم بلسشسمففف ولی یه رگتورانهم نمی

 [چایشان را بیاورد د  دانس ب وچ ان زه ی به تام  فته که رو میا این را بآری! ]مشت یت ب اش پودی گ نمی
ک م الزم به بیان باشممهف آنه چی  ی م چیزی بنت بگم چون جوابم رین روز روشمم هف نیاغ نمیمن جلو نودمو می تام:

 متی مسرک درجه یک داریفبنت بگم؟ تو ناگال
 نه بابا؟ کایرا:

 ه  چنار گاغ تو دانشگاه شا  د اوغ بودیف تام:
 نوردفایستس چای نودش را می ذارد و نودش ک ار میز میکای ا لیوان چای تام را می

 ت  که بشی ی ای جا اگتعساد نودتو بسوزونی؟ت اژدی از این باالت ؟ از این مسخ ه
 ک مفگوزنم؟ نودم که این طوری نیاغ نمیمو میدارم اگتعساد کایرا:

 دیفها درس میکای ا تو بست ین جای شن  داری به ب ه تام:
لیوانش ستف ]ش مورد تاییس تو نیی اگتفادهذارم اگتفاده از اگتعسادمف فقط نکته تو ای ه که شیوهآره دقیقًا اگمشو می کایرا:

 [ب سدش تاریک و در را پشت گ ش نمینوارود تو اتاق ذارد و میرا رو میز می
ک ی بنشممون ضمممس م دمم، نیاغ می من ی [ آنه نسا تو میزنس انگاری کای ا ه وز تو اتاق اگمممتطوری ح ی می] تام:

صت نمی شم کار ک دنففف ه  وقت میف  شتی چدیسن تو با قابلیتای بیدمف ولی تمام این جمارتی که پی ی کار نظی ت دا
 شسنفشس و رصبانی میی بنت حصودیشون میک دیففف رین چمی

 [ آره؟از بی ون] کایرا:
دونی  فتن آدم گممطحی و معیوبی هسممتیف نودت میک دنف میپس چی! اونا هم ین بیشممت  از من درکت نمی تام:
 تونی درس بسی! ولی نه نه!نوانت! ه  جا دوگممت داری میتونسممتی ب ی تو دانشممگاه تسریس ک یف همین االنم میمی

ایستس میجا جز جایی که اصاًل نوش نباشهففف ]جا نیست که نوش باشهف البته هی ک ی چون ب ای کای ا هی معلومه نمی
[ البته فقط بحث این کشمموره، فقط تو این زنسای که زده بسممیار ن گمم س اگممت حاال کاًل دگممت به بسانالقی میو از این ک ایه

 ک ن جز پیش فت!ف ه  کاری میک ن پیش فت ج مهکشوره که همه نیاغ می
 چی باشه!« پیش فت»تا تع یفت از  کایرا:

 ک سفشودف لباس پوشیسه و شلوار جین پایش ک دهف تام نگاهش مینواش دیسه میدوباره جلو در اتاق
 ک یف فقطم از رو لجبازی ص فًا زنونهفنشستی تو شماغ ل سن از رو لجبازیت داری وقتتو طل  می تام:
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 هافک یهای نوبی اگتفاده می؟ واقعًا از واژه«زنونه» کایرا:
های ای باالت  از او در دروا ق ار دادهف کای ا کتاشدانس به بخشی از نشمش نیانت ک ده و همین کای ا را ب ای لحظهتام می

 نوردفک س و تاگ  میولو رو زمین را جمع می
آدففف فقط دی  پیش اومسف ای ه که ج ایه که همین طوری پیش میک م این موضمموع نیلی رادیهف یه مابی ی  مون میمی

 ک م چون نیاز دارن بنشون کمک بشهفک مف بنشون کمک میها کمک میآدما بایس ازم بپ گن چ ا دارم به این ب ه
شسن نودش میتام رو می شسه را دور از قانع  گاده  رو میز و حاال  ها را ب   دانسهدانسف ولی کای ا کتاش ی دف این جواش 

  ی دفاوگت که رصبانیتش اوج می
ک ه دیگه تا حاال تو ایسمممت ِانس کار  ن معلومه داره این کارو میآرهف میهای نوش ب ای نودش در میه  آدمی انگیزه

شتف ا می ضع  نودش ک دف یه م د تو زنس یش کم دا ضی نبودف این کارو به ناط    هک دف این کارم ب ای این ک د که را
ای نساره؟ بایس زن دابونی باشممه، بایس رین این ک ین به م دا اصمماًل رالقهیه م د داشممت الزم نبود این کارو بک هف فک  نمی

شه که رفته هم ین جایی داره کار می شه، بایس نیلی تو دیوار با صاًل چه اهمیتیک هففف ُنب من میزنای آمازونی با   م ا
صاًل تو درجهک م؟ داره چ ا دارم این کار می سی کمک ک ه؟ دلیل ا صاًل آدم بایس ب ه به ک ستف ا ه چ ا ا ی اوغ اهمیت نی
 شهفوقت نمیهم هی  من این کارو نک م، کاره

 ک سفیکنو آنقسر نی    فته و تح یک شسه که تام گکوت می
تموم  زننف با رضایتمیاز این گفسطه نسته شسمف از دگت این آدم راگتیا نسته شسمف نودشون دگت به گیاه گفیس ن

ضل میش ن تو پارلمان و تو روزنامهک نف میها کارم سی میتو بانکا و اداره شن، انگیزهها ف  ک ن وهای ما رو رد میف و
ک ن ت ی ازشون کار میب نف و چ ا؟ چون الزمه با زی  پا  ذاشتن آدمایی که از تو ش ایط گختقضاوتمونو زی  گئواغ می

کان میمیف ]حس نوبی بک ن تس، گمم  ت هسایسمم یه بگی د کاف ماری»[ فقط  کارای اجت ظارت«ففف »مسد  «ففف  مامور ن
شاور» گه بنت بخ سهف می«ففف م شون چیه؟ ه  روز چی تا ه  کی تو این مملکت از راه ب  دونی مسدکارای اجتماری کار

گعی میکار می شاالو جمع میک ن؟  ضک ن که آدم دیگهاری رو میک  سف کک ن کثافتای جامعه رو پاک ک نف آ   ای حا
نواد انجامش بسهف به ناط  همین هم مممممم وای نسا مممممم ازشون کس اصاًل دلش نمیبه انجامش نیست، کاری که هی 

شک  می ساش ور میت گس نودمونو ح صورت ممسکاریا اجتماری و میداریم میک یم؟ نه ما وجسان فا  ی مالیمش رو 
تونستمففف نه نه، ببخشی ا من اصاًل این طوری انجامش ک م، یع ی آره م م میاین کارو می من ا ه»وای نسا! مم « ا ه مم»

باشه، پس ب و بک ش ژورنالیستف آقای گیاگتمسار » م [ ُنب من میشودیکنو رصبی می« ]ک دمفففدادم بنت شو مینمی
ها تو نیابونا دزدی ک نف به زوجایی که همو ار ب هها رو ک ار هم نگه داریف نذب و با معتادا ح ی بزنف گعی کن نانواده

ک ی؟ تو که کار بلسی مثاًلف آره بیا رضممو ما شمموف ای جا یه کازی وی زنن مشمماوره بسهف ب و امتحانش کن دیگه چ ا نمیمی
یس نودت با تونی ب ای هی ی ای جا کار ک یفتونن بیان توشف ولی فقط یه قانون دارهف نمیبزر هف تمامش همی هف همه می

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!

 نشکسفای گ جایش میزنس که تام همین طوری ب ای لحظهای میاین ح ی را با چ ان نشم و گ دی
 نیلی ُنب باشه حاال م ظورتو   فتمف تام:
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 امیسوارم   فته باشیف را:کای
 ک یف ک ی رمیقًا راضیت میاین کاری که می تام:

 ک سف کای ا نگاه تحقی بار بسی بنش می
 ولی کای ا م ظورت ای ه که نوشبختی؟

 ای بابا بس کن تام، این انصای نیست! کایرا:
 چ ا نیست؟ تام:

 بازی رو نیستم!دونیف یه بازیه! من این این گئواغ مزن فیهف نودت می کایرا:
 ی ت ازو را به نفع نودش دیسهفولی تام ازش دور شسه ب ود ب ای لیوانش را پ  ک سف هم نوشش آمسه هم کفه

مم متوجه تام: مم داری ح ی ف ار از دگت باباتو مین سه دارش ای ه که  ی  فتیف از ب گزنیف ای و همیشه بنمون میای؟ 
گازی که بابات ب ات گانته االن ای جایی داری رین همون دژی رو دور نودت می فتی! ولی گ د و یخی که داشتی می

 بود مم
 چ نسه! کایرا:

هاش یخ زدهف باد ه وز ک یف آن ش کارت رگممیسه به این اتاق که دور پ ج هدقیقًا داری همون زنس ی ایزوله رو می تام:
ت  یکنو آرامکس هم ج أت نساره ب ه ط فشففف ] جاف هی آره ایشمممه گمم ما رو میداره از رو کاناغ کوفتی انگلیس رد می

شتی وقتی بود که تو نونوادهشودمی گتتات دا گتی بین دو ی ما بودیف [ ت نا باری که ت نا نبودی، ت نا باری که زنس ی در
 دونی رین واقعیتهفنودت هم نوش می

 ه نودش مطمئن اگتفشودف بک سف تام دور میدهسف فقط تماشایش میکای ا جوابش را نمی
 دلیل بایس تونسته باشم ازش ف ار ک مفدلیل بایس نوشحاغ باشمف بیبی کایرا:

گت که تام میاین نزدیک گانسدف کای ا لبخ س میت ین حالتی ا گتوانس حالت   اهکارش را به ظ ز ب  شحاغ ا ت زنس و نو
 که توانسته هجوش ک سف 

 پ ونسه درگت ک دنففف پاتو  ذاشتی تو نونه و نیومسه ش وع ک دی
 ای؟چه پ ونسه تام:

 تو کتابخونه چشم   دونسیف کابذامو باالپایین ک دیف با نودت  فتی فالنی دوگت پس  داره یا نه؟ کایرا:
 آره واقعًا! تام:

 دیسی؟ مردیردی از  کایرا:
 اصاًل هم ین کاری نک دمف تام:

 جورابیف ای ک واتیای م دونه  شتیف هسیهدنباغ وگیله کایرا:
 ای بابا بس کن ح فات چ نسهف تام:

 ه مالکی!  مونم پ جاه باری اتاقو باال پایین ک دیف  وش تا  وشو  هف میچ نسه؟ تمام ط ز وایستادنت همی و می کایرا:
  شتیف حتی رین حیوون تختو بو کشیسی! تو فقط مشکلت مالکیتهف

 دونی ح فت درگت نیستفکای ا نودت می تام:
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 ب دفها لذت می ا حاال درد از این ح یولی کای
گوای ه  چیزی یه نودبزرگ بی یمی کایرا: صور نوام بگم  شه که ت گاغ با صاًل باور نک دنیهف یه م د میون  گت که ا ای ا

ن سدف یحاال مف ]خودشالعمل مستقیمیه نسبت به ک ه رفتار بقیه مممممم رفتار دوگت گابقش مممممم همیشه یه طورایی رکس
 [کشسدانس دور نودش دیوار محکمی میای نودش چای ب یزد و نوش میرود ب می

 ُنب همین شس دیگه! تام:
 بی یفنوای بگی تو ما رو شئی مینوای بگی مم نسای من مم میتو می کایرا:

 نه اصاًلف تام:
 تو رو ببخشهفنالی از ای که زنت نخواگت شه مالک شس! ولی باز وامیستی اونجا میتو  فتی ما رو نمی کایرا:

 آره نخواگتف تام:
 بخشیست؟بخشیست؟ چ ا وقتی تمام مست تو نیاغ یکی دیگه بودی بایس میتام بایس بنت بگم اصاًل چ ا بایس می کایرا:

 باشه درگتهف تام:
 کم م ص  باشفففیه کایرا:

 نیلی ُنب! تام:
 دهسفگ  تکان می ب ای اولین بار اگت که تام حسابی کم آوردهف کای ا حاال با ناباوری

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

شممودف انس جواش بسهسف به ناط  همین االن کای ا ازش دور میتواین ح ی آن ش حسمممابی حاغ تام را   فته و او نمی
  ی دفاش میآنقسری از م ظورش مطمئن اگت که ن سه

دونم تو تاج  موفقی شسی مم زنی نوبی داشتی حتی م م نوام بگم حتی االنش هم تامففف حتی بایس مواجه بشیف میمی
 دونم تو زنس یت نیلی گختی کشیسیفففت باشه، میتو رو دوگت داشتم! مم تو واقعًا نیاز داری یکی هم اه

 نیلی ُنبف باشه دیگهففف تام:
 گتفیه جای دیگه شایدولی حتی تو هم بایس بتونی تعادغ دلسوزی رو تو این ببی ی که شایس مم آره فقط  کایرا:

  ی چون پیش ما نیستیفای و می تام:
 آشپزنانهف از این تنمت قسیمی نوشش نیامسهفرود دهس، میاین بار کای ا صب ش را از دگت می

 بازم همون ح ی تک اری! کایرا:
 آره چون اصل مطلب هم همی هف اصل تمام ماج ا همی هف تام:

 ک ی؟تو این طوری فک  می کایرا:
وری طدونی ح فم درگممتهف تو بودی که  ذاشممتی رفتی! تو بودی که همین طوری ولم ک دی! واقعیت هم همی هف ]می تام:

[ تازه بست ش ای ه که باهام همفک ی نک دیف تصمیمی  ی د انگاری کارم سی اگت ناف ماناش را به ط ی او میانگشت اشاره
 وقت تاییسش نک دمف  فتی که هی 

 ی م و امضا نک دیفففی اجارهنوای بگی زی  ب  ه[ تاییس؟ میتوانس نشم تام را جسی بگی دیکنو نمی] کایرا:



 ی اولی دوم/ صح هپرده نورگیر دیوید هر

 م 57م 

 

 [ باشهففف ی دن ه لح ش او میباال] تام:
قت ونک دی؟ م ظورت همی ه؟ من هی « کسمم »نوای بگی هی  وقت م و ای نگ فتی؟ میهی  تصمممیم مسی یتی تام:

 ت نبودم!ی آلیس نبودهف دارایی از دگت رفتهام ک ار دگت پ ونسهپ ونسه
 گتف آره نیلی باهوشی تو!نیلی مسخ ه تام:

 شود انگاری این کلمات ب ایش نیلی آش ا هست سف ولی کای ا تازه رو دور ح ی زدن افتادهفیدهس و دور مگ  تکان می
گت اتژیِک نبود م و ببی ی؟ هی  کایرا: سه بذاری تا تاثیِ  ا وقت م و تقلیل نی و نسادی، ردم نک دی، ن فتی ب ای نودت جل

 نیم نبود؟نواگت مسی یتی ب ای ن یس حقوق قانو نوای بگی من رفتم و هی می
 ی د، نصممفه نیمه رو میدونی؟  مونم یع ی ای که بایس   اهش هم پای نودم باشمممه؟ ]تو این ح فا رو هجو من می تام:

سی که دارد ازش دور میشونی شسی دونم این کاری که االن داری می[ میشوداش   فته، ح ک ی آدم مثاًل زرنگت ک دهف 
 ک ن!شون کاگبی رو مسخ ه میدونن! همهکاگبی رو حقی  میی معلما ش شونیهف همهمعلم! آره همه

 کشی بی ونفارزش میتام من فقط نواگتم بسونم ولی تویی که داری از توش یه چیز بی کایرا:
 اصاًل این طوری نیستف تام:

 رود ب ای نودش باز ب یزد ولی دیگ  چیزی جلو دارم کالم کای ا نیستفبسانالق و رصبانی می
 فتی زدی میح ی می«کاگبی» م رین چ س گارت قبل مممممممم درگت رین همین ب وبی که داشتی از ارم مید کایرا:

شونمف این مسئوالی الکی اداری آرشیو نودت  فتیف بایس بگم االنا این ح فو همجا می« فنمهرو نمی کاسبیکس هی »
شاکیمی شن چون کاری که میانف تمام آدمای جامعه بایس جلوشون زانو بزنن و ازشون  ن  شک  با گمش مت ک ن دیگه ا

 «فففتکوین ث وت»نیستف حاال بایس یه اگم بنت  روش بذاریمف حاال بایس بنش بگیم « پوغ در آوردن»
 ک س ولی کای ا از این لحن نودش نیلی نوشش آمسهفتام با ناراحتی نگاهش می

گکه شبختی  شتن تو جیبت دیگه مع یش با نو گکه  ذا پوغ  ذا ستف بایس بگیم فیرو  ستف نه نی سه رمل با شتن نی نف
ستیمففف ما بی گی ه ش ا شیهف و بقیه ما هم آدمای حق ن سودیانالقیمففف نیلی راحت بایس ارز  ک یمففف البته ا ه ای و ح

ی مسرنیهف یکنویی شممسه یه بیماری جسیس! ت حم به نودمون! ت حم مسام با صممسای بل س نگیمف بایس بنش بخ سیف پسیسه
د ط ی رومیآرنف این روزا انتظار دارن آدما ص  بکشن ازشون تشک  ک نف ]ولسار به ما! دیگه اونا فقط پوغ رو پوغ نمیپ

پای آدمایی نیلی نیلی متفاوتی میشممودت  میتام و از قبل هم جسی بذار بنت بگم من یکی وقتمو  پای[ ُنب   ذارمف 
ک م؛ اونا درگت نالی آدمای پولسار قل یه ناصیت نوش پیسا میآدمایی که  اهی حتی هی ی نسارنف ولی توشون حسا

کشممنف این توهمو نسارن که بایس حتمًا یه بار یه کار درگممت انجام بسن! و  نه از حسمماگممیت زیادی از حسشممون درد می
شسن و بینمی شکالت روزم هش ن همین طوری ب  بزننف چقس درک ن گعی دارن با م شسنف نه اونا که  ک ار  شونارزش 

شونففف البته ا ه ذاربیاین تا بتونن اون بی ون تو نیابون زنسه بموننف بایس بنت بگم تو اون نیابوناففف البته ا ه پاتو می ی تو
لت ای بودن یا تو دوی ح فهت  از رئیس یه ران سهرفته باشممی یاد بگی ی چطوری بایس زنسه بمونی چون هزار بار گممخت

گختبودن یاففف آره بایس بنت  شارهت هف ]بگم زنسه مونسن تو نیابون حتی از بانکساری هم  ی که ی ریزگ ش را ب ای این ا
انگیزش وقیته که یادت بیاد نودت هم یه زمانی [ و تام بمشودت  میدهسف حاال آرامت  تام داشته تکان مینسبت به ح ی قبل

ت ک دف این تمام نوبی توف همی ونستیف همین متمایزت میدای و بلس بودیف وقتی بار اوغ دیسمت ای ا رو نیلی نوش می
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 ای رو که ف اموشت شسو یادم نیستفبا بقیه ف ق داشت و االن دقیقًا اون لحظه
 [ ُنب نیلی مم ونفک سنگاهش می] تام:

 قابل نسارهف کایرا:
 ای الزمم بودفهم ین گخ  انی تام:

 گخ  انی نبودف کایرا:
گعی مینیلی لط  ک دیف از  تام: شکایت نک مف ]حاال به بعس  سخ ه میگ  پایین میک م  [ ک سانسازد، تق یبًا نودش را م

 آرم صالحیت داشتن هی  احساگی رو نسارمفالبته که من چون پوغ در می
 هم ین ح فی نزدمف کایرا:

مادففف سن ب ات نمادف و من شسم نها  فتیف ب ای تو انگاری آدما دیگه آدم نیستنف حاال شنه نگفتی فقط تو همین مایه تام:
 ام که تو نیلی ازش رصبانی هستیفاصاًل چه اهمیتی داره؟ نماد چیزی

  ی نیستفدونی به این گاد ی که میای بابا بس کن، نودت می کایرا:
شود و بی] تام: ست کای ا ازش ناراحت  صبانی[ میدهسنگ انی ادامه میب ایش منم نی گت مطمئن نبی م ر ستمایف در که  ی

 ش اگمتف دیگه نوش می
 ک م همه چی ب ات مشخص بشهفباهام بیاف فقط یه روزو باهام باشف بعس فک  می کایرا:

رسالتی هستف نسا شاهسه همیشه هم ین وضعی بودهف گئواغ ای ه که چ ا تو یادت افتاده ب ی آره مطمئ مف کلی بی تام:
 گ ابشون؟

 رگیسهف تام نیلی آرام اگت، تق یبًا لبخ س به لب داردفی منمی بی شان دان س لحظهه  دو می
شه به هی می ضاع ن سه داریهف تو همی شسمف همه تو رو به ش می یف  اهی از همون اولش متوجهکس نه نمیبی ی؟ او

 یشک»همیشه همین بودف « کای ا چه آدم نوبیه!» فت دیسنت همیشه میناط  همین دوگت داشتنف اولین باری که می
ست کای ا آدم نوبیهففف گتف میح فش را قطع می« ]نی گادهرودهایش به کجا میدانس رونس ح یک سف آرام ا گتت [  گتف دو

ستاج  می ستف تو مییه م صاًل چیزی نی گتهف ب ای تو که آره ا گ ی نسارهف نیلی هم از این آی مینوا ستاج ف درد شی م
شحالیف تو همی یف حتی وقتی کارتو پیش  شتی وقتی من و آلیس نونه کار نو گت دا ش وع ک دی همین بودف دو ما هم 

پ گممیسم چ ا فقط یه نف ه، فقط یه نف ه تو این دنیا که ها م اقبت ک یف همین ب ام جالب بودف از نودم مینیسممتیم از ب ه
 کای ا بنش نه  فتهف اونم کسی نیست جز م دی که ازش نواگته زنش باشهف

 ک سفو فقط تماشایش مینشی س کای ا در گکوت می
فک  »ها پایین اومسمف تو توی دفت  بودیف بنت زنگ زدم و  فتم یادمه، اون روز صممبحو نیلی نوش یادمهف یادمه از پله

ذاشتیف که تلف و  « تونیم یه کار درگت بک یمفففک م فنمیسهف االن دیگه وقتشهف باالن ه ممکن شسف حاال باالن ه میمی
 سات ک مف کارم سای دفت   فتن  ذاشتی رفتیفکل روز نتونستم پی

 آره رفتمف کایرا:
 نواگت ادامه بسهفدونستی و آلیس هم نودش نمیچ ا؟ زنس ی مشت ک من تموم شسه بودف ای و می تام:

 ک سفک سف فقط او را تماشا میکای ا ح کتی نمی
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ست هزارتا کار دیگه بک یف میمی گتونی ب ی با آلیس ح ی بزنیف میتون ستی بیایی پیش من ولی نهف کار ت  وها رو تون
 ک دیف کیفتو ب داشتی و  ذاشتی رفتیف

 دهسفک س، جواش نمیکای ا تلخ نگاهش می
  فتی این کارو ب ای آلیس ک دیفآهان همیشه می

 نصفش ب ا آلیس بودف کایرا:
یسات ک دم  فتی  تام: باالن ه پ یس می»همی و بنم  فتیف وقتی  ولی این « دفها هم بوآلیس بودف ب ای ب هرفتمف ب ای با

 طوری نبودف مگه نه؟ درگته؟
 نوای ازم چی بش وی؟می کایرا:

شممود تا لیوانش را پ  ک سف او به انسازد، انگاری در شمم ایط گممختی اگممتف تام از او دور میمیلی به تام مینگاهی از رو بی
 اش رگیسهفنواگته

گات  تام: سا گات آلیس فقط بنونهآلیس ارزش نمیتو یه ذره هم ب ای اح سا شتیف اح شب هم بنم ذا ت بودف حتی ام
 فتی دیگه،  فتی یه رشق نیانتکارنه بنت ین شکل رشقهف ُنب بذار بنت بگم که اصاًل این طوری نیستف بنت ین چیز 

شهف ه  شت  ای که رو با شهف آره همین و تازه بی شت ه که با تمام وجود با گت دا س تو ای ا دنیا دو شنف ری کش هم دو نف  رو با
توهمی هف نه ریسممک کشمم  شممسنشف نه اون ولی ریسممک ای که دو نف  واقعًا با نودشممون ک ار بیانف ولی این یع ی تمام 

هسف او دیگ  بیشت  از این نیازی دارد بحثش را ادامه دچیزایی که تو نسیس   فتیشونف یع ی کاماًل در انتیار  ذاشتن نودتف ]
 ی چقسر آدما رو دوگمممت داری! تو ک یف داری بنم می[ حتی االن هم داری همین کارو میین شمممسهلح ش حاال بمگ

 تونی ازشون جسا بشیفراشق شجارت آدمای گوار اتوبوگی! آره معلومه که دوگتشون داریف چون تو گه دقیقه می
 جیسه شسهف دنسه شسه، حالش از تلخی به ناراحتی رگیسه و بعس رنکای ا همان طور نشسته، یک

شق م دم بودن ب ای تو پ وژهک ی ای و نمیفک  می گادهفنمم؟ ر شق یکی بودنففف این کار متفاوتیهف این کاریه ی  ایهف را
 آرهفکه تو رو درگت به حاشیه می

 انصافیهفح فت بی کایرا:
باهاشممون ب   دی نونهف ک م همین طورهف آدما رو دوگممت داری چون الزم نیسممت این طور نیسممت؟ من که فک  می تام:

 دوگتشون داری چون الزم نیست بنشون تعنس داشته باشیف
گت، از جایش تکان نمی] کایرا: گ  انسانتهآرام ا [ تو نیلی بسج سیف من ای جا ب ای نودم زنس ی دگت و پا پایین نورد، 
 ک دمف

نوام می بی یفاشممتی،  فتی تلویزیون هم نمیتونی الی روزنامه رو باز ک یف روزنامه رو ک ار  ذ ی نمیآرهف تو می تام:
فتی به قوغ ؟  ذاشتی رخواسته خرابت کنهبگم چ ا؟ دلیلش چیه؟ این یه طور دیوونگیهف چیه؟ فک  ک دی دنیا یه طورایی 

آره همی و بنم  فتیف از نو شمم وع ک یف ولی چطوری این کارو « زنس یتو بازگمممازی ک یف»ک یف « بازگمممازی»نودت 
دهف چون رو یه چیز م فی ب ا شسهف رو ف ار ب ا دهف این جواش نمیی ا به نودت نگاه کن! این کارت جواش نمیک ی؟ کامی

 شسهف
صبانیرکسدهس، این حالت بیگ  تکان می سابی ر گ  العمل کای ا ح اش ک دهف کای ا هم  ان بسون ای که تکان بخورد 
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 جایش نشستهف
 فنمم آنهفشه؟ نمیچ ا ازت جسا نمیتو چت شسه؟ اون ح فی که زدی چی بود؟ 

 ک م بتونی درک ک یفنه واقعًا فک  نمی کایرا:
 ک س دوباره اوضاع را رین قبل ک سفصسایش یخ اگتف باالن ه چیزی تو وجودش محکم شسهف تام گعی می

 ببینففف تام:
صله وقت هم نمیهی  کایرا: شهف ]فنمی تامف ف ق من و تو همی هف انگاری یه نلیج فا ص سلیبی مون با شرو  سته ای که ن

[ تو حق داریف من تبسیل به نشمم  ی دک س و جلویش را میت ین احساگتش را هم قطع مینیلی آرام اگتف انگاری دارد قوی
 ک م بایس ب یف[ و حاال فک  میانسازد پایینگ  میشسمف ]

 ب م؟ تام:
گتی رگیسیف میآرهف به اونی که می کایرا: گنوا شس تی بگم هی نوا شقت نبودمف ُنب معلوم  وقت اونقسری که بایس را

گه؟ ] ُنب آن ش شمممس همینف همی ه دی نساشممتمف  بمیکه از نظ  تو  تهارود  تاشر دیگ  میز و دگمم داردف ها را ب میی ک
بایس  کتابایی هسممتن که[ ای ا دارد تا رویش کار ک سدارد و نیلی آرام اولین کتاش را ب مین و ری کش را ب مییم ذاردشممان زمی

 تصحیشون ک مف
دارد و همین ریزدف رصبی کتاش رویی را ب میشود که یکنو بنم میی کای ا رصبانی میتام ای قسر از این رفتار ک ت غ شسه

 ک س آن ط ی اتاقفطوری پ تش می
سخ ه تام: سخ هگت، با این ب هبس کن تو هم با این کتابای م گت انسانهای م شبتف کی رو د صفه  ستی ن ش ی تی؟ ن

 نوای بپذی یش؟دونی بی مون چی بودهف چ ا نمیک ی! نیاغ ک دی احمقم؟ میداره مشق تصحیح می
دهس، او باز کتاش العلمی نشان نمیک سف چون کای ا رکسدارد و همه را پ ت و پال میها را ب میزنس و کتاشگ ش داد می

 نودفریزد زمینف کاری ربث و فقط مایه ایجاد شلوبی بیرا میها ک سف بعس گتون کتاشدارد پ ت میب می
 ک م بنت ه لباگتو بپوشیففک  می کایرا:

نواشف کای ا از اتفاقی که افتاده مشخصًا تکان رود تو دغ تاریکی اتاق ی د و میک س بعس رو میای بنش نگاه میتام لحظه
رود ک ار کابی ت و کارت کوچکی نوشسف میریزد و میودش آش میرود و ب ای ننورده و ناراحت شسهف به آشپزنانه می

  ی دفرود ط ی تلفن و شماره میآوردف بعس میاز یکی از کشوها در می
گالم من نیابون َک ونپای تلفن] گتام می 43پالک  15[ الو  ستمف یکی از دو [ آره دهس وش میف ]16نواد ب ه ویمبلسونه

 [ مم ونف بله ه  چی زودت  بف گتین نوبهفک سای صب  میثانیهلیسف ]امف یه زنگهف به نام هومتوجه
ستس و بعس دوباره میای میک م، لحظهتلفن را قطع می شت میز میای شی سف مکث میرود پ و اتاقف   دد تک سف تام ب مین

گتف بنم توجهکتش را پوشیسه و کفش گتش ا گته نشی س روی ص سلیک  سف تام هم میای نمیهایش د ش را دار و کفشد
 پوشسفمی

 ب ات آژانس   فتمف
 آهان باشهففف تام:

 نوای به ف انک زنگ بزنیف فتم نمی کایرا:
انسف از گممارت ای به نودش بگی دف ولی ه  دو بنم ریختهک س لحن رادی طبیعیک سف گممعی میبا من بانی نگاهش می
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 ان چیزی شسهفک  س بی شکسامشان رو نمیی نیمه شب  ذشته و هی گه
 ک ن بتونن تو این ب ی ماشین بف گتن بیادف فتن مطمئن نیستن ولی فک  می: 

 تا ب گم نونه بایس ب م گ  کارف تام:
ضاح به نظ  می شیسهف افت گس، لباسحاال لباس پو ست س، د مهر گتف کای ا هایش آویزان ه گش چ وک ا سته و لبا ها را نب

 شودفی احساس میک س، تو صسایش صمیمیت   منگاهش می
 مسخ ه شسیف  مونم ک واتتو یادم رفتهف کایرا:

دانس این آن ین باری اگممت که چشمممش به   دد و مینواش دنباغ ک وات تامف تام نودش دور اتاق را میرود به اتاقمی
ی کوچکی که ی آی هرود ط  ی د و میدهسف تام ک وات را می  دد و ک واتش را بنش میافتسف کای ا ب  میاین نانه می

 نشی سفباالی گی ک آشپزنانه نصب اگتف کای ا پشت میز می
 ها رو نوشتمفت شو یادمهف ای که چ ا ب ات اون نامهازم پ گیسی اون روزو یادمه یا نه؟ روزای قبل

 ک سفهایش نگاه میچ نسف کای ا مستقیم تو چشمتام می
 یادته چ ا ب ات نوشتم؟

 بودی تعطیالتفففآرهف چون رفته  تام:
م  مونم یه رگتوران تازه داشآرهف فقط یه بار ب ای نودم رفته بودم مساف تف چون شما دوتا نمی کایرا: م تی تونستین بیاین 

 ک دیفافتتاح می
 آره درگتهف تام:

 ی بکن بک نوایکای ا قوغ بسه ه  کاری می»و در ضمممن نسممته بودمف به ناط  همین  فتم بایس ب مف و تو  فتی  کایرا:
 «ولی ب ام نامه ب ویسففف

 های نازنی ی بودنفنامه تام:
ک دمففف این آدمو نیلی نوشممحالم که این طور بودهف یادمه روز اولی که رفته بودم ک ار گمماحل داشممتم فک  می کایرا:

واقعیت هم هستف نواد بش وه تازه زنم که دوگت داره بش وهف ح فی که میک مف بنش اون ح فی رو مینوشحالش می
دونی چقسر م و نوشبخت ک دیف به رم م مثل تو راشق کسی نبودم و وقت نمیتو هی »حتی االنم یادمه، یادمه نوشتم 

بار اگمممت که این ح ی« ]نخواهم بودففف [ بعس از زنسها را میآنقسر رک شمممسه و راحت که انگاری همین االن و ب ای اولین 
ن سیسنف این دنت  ب یب انگلیسممی که رین    گممفیس بودو نگاه ک دن و میمیچ سروز آدمای تو گمماحل تماشممام 

گایهمی گفارش میک دنف زی   سته بودم و مسام آبجوی ن ک  ش شسهف اما باز یک بار دادمف ]بون ن انگاری در ناط اتش  م 
قت نبخشممیسمف من اون و ی هی تونم چیزی به کسممی ببخشممم، می ی نمی[ تو میشممودهای تام نی ه میدیگ  تو چشممم

شیسمف نامه شتمف من کل قلبمو بنت بخ  ای که داریف ت نا چیزی کهدی و من بونیفقط فک    مایی که بنم می»ها رو نو
 «نوام ای ه که باهات ادامه بسمفففمی

 آرهف تام:
اون  ک دی، تای نامه رو باتو گممماحل بودم، ولی فک  ل سن بودمف فک  با تو بودن، همون لحظه که در پاکتو باز می کایرا:

 مو ب یسه بودفدیسمف قسرت فک ای این طوری طاقتک دیف تو رو میدگتای درشتت باز می
 نوردف ی د تکانی به نودش میهایش را از گ  میتام تا او ح ی
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یسممت، تو زی نآره نگ ان نباش، چی»بنم  فتی « هایی که نوشممتمفففتام اون نامه»بعسش بود که آره ب  شممتمف بنت  فتم 
 «ص سوق داریمف باال تو انبار زی شی ونیهف دلیل نساره آلیس اصاًل بنش نزدیک بشهفففمون یه  اونونه
 نه دلیلی نساشتف تام:

فتی تو  « اون چطوری فنمیس؟»بعس همون روز صممبحش اولین گممئوالی که ازت پای تلفن پ گممیسم این بود که  کایرا:
 «ُنبففف»

 آرهففف تام:
 ها رو تو آشپزنونه ولو  ذاشته بودیفقط همون شب تو نامهف کایرا:

گتهف ] تام: شتم اونا رو مینواهس از نودش دفاع ک سشود، مینزدیکش میدر شب قبلش دا وغ نونسمف قب[ ولی بنت  فتم 
سو از نواش بیسار میدارم یه شی ونی آلی ست بودمف آلیس نواش بودف  فتم ا ه پامو بذارم زی  ای مکث ظهلحک سف ]کم م

[ به ناط  همین  فتم فقط ب ای همون ب وبی تو ک س این ماج ا را تا حس ممکن صمم یح توضممیح دهسک سف گممعی میمی
 ذاشتمشون باالفآشپزنونه قایمشون ک مف بعسش می

 ولیففف کایرا:
شتم میای نسای من نودت می تام: شسف دا گ  کارففف ببین نمیدونی چی  شت بنم دونمففف ف انک م تظرفتم    بود، دا

  فت زود باشمف ه  دلیلی که داشتففف رفتم گ  کار و آره یادم رفت جمعشون ک م! فت، بنم میزور می
 اونا رو تو آشپزنونه جا  ذاشتیف کایرا:

 های بودف بنت  فتم احمقاننوام بگم اون موقع آره کار مسخ های بودهف می م جمعًا کار زیادی هوشم سانهببین نمی تام:
 مباالتی بودهفبودف بی

 مباالتی نبود تامف رمسی بودفنه بی کایرا:
 دانس ارت اض ک س یا موافقت؟ک س چطوری جواش بسهس، نمیتوانیس ببی س تام دارد فک  میشودف مییکنو گکوت می

 ک ی بنم دروغ نگو!تو رو به نسا ش وع نکن دروغ  فتن! ه  کاری می
 ک سفکای ا ت بینش ک دهف بعس اضط اش نود کای ا اگت که به گ رت ش وع به رو شسن میالعمل ایستس، رکستام می

گممت؟ همین طوری راحت بود از زنس یتون بی ون ب م؟ ه  ک ی گممادهک م؟ فک  میک ی بنش افتخار میالبتهف نیاغ می
گ  تو و آلیس چی میک دم، میروز به این بسبختی فک  می ستآد؟ ولی نمی فتم  ستمف مم بمونمف نمیتون  فتم ب م یتون

دم  م، قوغ میوقت بنت نیانت نک دمف جسی میک م درکم کن، من تو ذه م هی نواهش می»گمم اغ آلیس بنش بگم 
تونسممتیم نوشممبخت ک ی می[ نیاغ میزنسلبخ سی تلخ به پوکی این ح ی می؟ ]«تا ابس رشممق و احت ام ما رو داریففف

شایس نو شیم؟ من و تو؟  ک دم، به این یه چیزففف به این یه کاری که شبخت رین قاتالف و تمام مست من به این فک  میبا
 فقط نواگتم نک یففف و ای که رفتی و از رو رمس ک دیشف

 کای ا این ح فت اصاًل درگت نیست! تام:
 ک سفا آرام میتوانس بحث ک سف و همین کوتاه آمسنش کای ا ردانس دیگ  بیشت  از این نمی ی د، میرو می

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  کایرا:
 نوایفک یف چون همیشه بیشت  میب ات کمهف تو اصاًل ب ای نوشبختی ارزشی قائل نیستیف حتی درکش هم نمی
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 هایش درگت اگتفدانس ح یشودف تام میناراحت می زنسهایی که میکای ا نودش دارد از ح ی
صفش به ناط  بی صفش هم به ناط  رفتار ب هن شتم و ب دونی من نونواده ی میتف می انهق اریته ن گت دا اش تو دو
شتمف ولی ح فت واقعیت نسارهف ُنب داره؟ چون ا ه ای و میارزش قائل بودمف می گت دا فنمیسی دونی چقسر نودتو دو

[ به نسا دوگتت دارمف ه وزم دوگتت دارمف بیشت  از ک س، نگاهی صمیمانهتماشایش میدادی؟ ]ا بایس همه رو به باد میچ 
فتف تو  که آلیس   یه  نسارمف ح ف ماد  مس دیگه بنت ارت که پیش او عس از چیزی  تت دارمف ولی ب یا دوگمم ه  آدمی تو دن

دونمف ب ای م م هی  آرامشی تو کار نیستف نذاشتیف ای و می شیف جایی ب ای بزرگ شسن تو نودتوقت بزرگ نمیهی 
ای که تو داری چیزیه  م این ان ژیک هف نی ویی که توت وجود داره زیباگمتف نسای من بنت میآدم حس آرامشمی نمی

 تونم با هم ین چیزی زنس ی ک مفآد و من نمیق اری میکه همه بنش احتیاج دارنف ولی با این ان ژی بی
 فتی راشممق نانواده داشممت یف من ه وزم نواگممتیف می[ تو نانواده میجسی شممسه، مصمممم اگممت و مسافع نودش] م:تا

 دوگت دارم با هم یه نانواده داشته باشیمف
 دونیفنه نیلی دی  شسهف نودت می کایرا:

 دونمفدونم؟  مونم نودم میمی تام:
 نوردفانس، بی شان فاصله اگتف تام تکان نمیه  دو ایستادهک س به زنگ درف آیسف کای ا رو میصسای زنگ در می

سائل دورش، بست ین چیزش ای ه که مختو پیاده می تام: گوای م گ طان زنس ی ک دمف  سئله ای ه که من نیلی ک ار  ک هف م
به این فک  می ی فک  رهف وقتی این طورک ی که همه چی رمسیهف همه چی انگاری رو یه قضممماوت داره پیش مییکنو 

 می یفک ی نودتم میمی
 ک سفآیسف کای ا پ ج ه را باز میزنگ در دوباره به صسا در می

 آدف[ داره میرو به کوچه] کایرا:
دارد و بط ی را که ه وز ازش مانسه ای را که تام با نودش آورده بود ب مینوردف کای ا کیسممهولی تام از جایش تکان نمی

  ذارد توشفمی
 ویسکیتف

 نواهس با نودش بب دشفتام نمیولی 
 ی نیلی ُنب باشهف چیزایی پیش اومسه، شسه و  ذشته دیگهف دنیا ام وز اومسم پیشت تا م و ببخشیف فک  ک دم می تام:

گاله تو نیابون کی گ راه می شانسیهف ح فم همی هف یه دنت  هیجسه   ، یه رهففف و تو اون دنتکه داد اه نیستف نیلی چیزا 
 نوام ب   دهفکم از اون پتانسیل میننایت وجود دارهف  مونم یهیپتانسیل ب

آیسف تام این التماگممش از کای ا به قسری از صمممیم قلب اگممت که کای ا جوابی نسارد بسهسف دوباره صممسای زنگ در می
گت تن میلبخ سی ربوس می ای ا نساحفاظی رود آن ط ی اتاق و از نزدیک با کدهسف میزنس، دیگ  به چیزی که ناچار ا

 ک سفمی
 نساحافظف

 باشه نساحافظف کایرا:
   ددفای ب میرود ط ی در ولی قبل از ای که ب ود، لحظهک س بعس میای بنش نگاه میتام لحظه

دم تو قوغ می دونی بنتا ه چیزی نیست به یکی از رگتورانا گ  بزنف یکی دوتاشون هستن که نیلی بس نیستنف می تام:
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 درگت رین بذا نوردن تو نونه باشهف یه شب نوش،
ها پایین ب  سف کای ا به صسای پاهای او که از پلهشود و در را پشت گ ش میبسون ای که کای ا را نگاه ک س از اتاق نارج می

رود ط ی شمموفاژ ب قی ک س و بعس میها را ناموش میک س، چ اغای به اط ای اتاق نگاه میدهسف لحظهرود  وش میمی
 شودفآوردف نور ق مزش ناموش میکوچک و از پ یز درش می

 
 

 ی دومصحنه
هایی شممودف از تو م بع کوچک گممفیسی اگممت که گممایه ذرد و وارد نانه میاز دغ تاریکی نور صممبحگاهی از پ ج ه می

گ اک را به دغ اتاق ن ک می شب تا حاال چیزی جابهت  شسهف بط یریزدف از دی شسهها و لیوانجا ن ی انس و بقیهها ریخته 
های مسرگممه همه جای ف ش ولو  گاغ رو زمین پخش اگممت و کتاشی کارد و چاگممپا تی ه وز مانسه و گممی ی رها شممسه

شسن در می صسای کوبیسه  شسهف  گتف اتاق دابون  صسای در و زنگ از طبقها ی پایینف بعس از چ س لحظه کای ا از تو آیس، 
شلوا جی ش را میهایش را ت ش میآیس و تو همان حین لباسنواش بسو بی ون میاتاق شس و حاال پک سف   ی اه ش را همپو

 رودف انگیز به گ اغ در میک سف با همین صسا بوده که از نواش پاشسه و دارد با گ رت بسیار شگفتت ش می
 آمف مگه چه نب  شسه؟نیلی ُنب بسه دیگه چیه؟ دارم می کایرا:

 آیسفش ویمف صسای باز شسن در میهایش را میرودف صسای پایین رفتن از پلهاز اتاق بی ون می
 شهف[ ای بابا باورم نمیاز بی ون]

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

سته می ضای نوبی تو راهصسای در که ب شان، ف شان با هم و ن سیس صسای باال آمسن ن ک سف ایها ایجاد میپلهشود و بعس 
  ی دفی قبل ق ار میوشحالی اوغ صبح کاماًل در تضاد با حس و حاغ تلخ صح هن

 ها بیارمش باالف[ یه جور شونی بودف فقط امیسوارم بتونم از پلهاز بی ون] ادوارد:
 [ ُنب بایس بگم نوش بود!از بی ون] کایرا:

گتش جعبهشاغشونسف ادوارد نودش را تو  ذرد و بعس ه  دو دیسه میای میلحظه شانسه و د ای ی بزرگ فومی  دنش پو
وارد رگسف ادشودف نیم مت ی طوغ و گی گانتی ارتفاع دارد و به نظ  گ گین میکه ب ای تو آوردنش از در دچار مشکل می

 زنسف کای ا به دنبالش اگتفدر حین ورود ح ی می
 دار بودفففدونم، همون لحظه ن سهنمی ادوارد:

 مون رو میزفبذارش ه کایرا:
 ک س ب ایش تا او جعبه را بگذارد آنجافب  سف میز وگط را تمیز میبا ن سه در را می

 نسایا گارت چ سه؟
 ت گیسم بنت ن گمف ت گیسم رفته باشی گ  کارتف ادوارد:

پاشگمممارت کوچکی را از میان ریختنسای بزرگ نوابم ب دف ] کایرا: ته ک هف[ تق یبًا نزدیک سهای شمممب قبل پیسا میو
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 دیگهففف
 ای بودفدونمف شایس کاًل فک  مسخ هنمی ادوارد:

  ذارد وگط میزف از روی ش م ادا و صسای نفی  چ نش فانفار را با دهانش در می آوردفجعبه را می
 دونم ج یانش چیهفنمی کایرا:

 صبحونه رو ب ات آوردمف  فتی دلت بیشت  از ه چیزی ب ای صبحونه ت گ شسهف ادوارد:
 وای ادوارد ح فتو باور نمی ک مف یرا:کا

 نب پس ببی ش! ادوارد:
 ک سف مثل م د جوانی نیمه ما ور و نیمه نجالتیفآبوشش را باز می

 آرزو ک دی و ب آورده شسف ادوارد:
به نگاه ک دن ادامه می به گمممت جعبه ح کت میکای ا  باز ک سف درون جعبدهسف بعس  بزرگ چ سین ی هک س تا درش را 

ی کتانی را که روی میز پخش ی کوچکت  وجود دارنس هم ب ای ن ک ک دن هم ب ای   م ک دنف ادوارد دگتماغ گف ههجعب
 دهس نسبت به شب قبل تایی  ک دهفشود که نشان میداردف یه جور شادی روحی تو رفتارش دیسه میشسه ب می

 ک هفدف تو آشپزنونه کار میرفتم ریتزف یه دوس دارمف در واقع بنت ین دوگتمهف همکالگیم بو
 تو ف جشه؟ کایرا:

 تو ف جشهف ادوارد:
شب قبل می شقای مممم چاقوهاوچ گاغن سنسف ادوارد حاال ریتز نق هبه جک  ها و های پودی گ، نمک و فلفل پاشها، قا

 کشسف ظ ی تزئی ی ک ه را بی ون می
شااال رو ب ام قاچاق ک دف هم گیگاری  م میظاه ا هفتهها روف این نق هی هاین آت وآ گی تا جا  ک نف بقیه میزارن تو ای 

 های هم انسازه یخیفمونهف نیگا کن یه ظ ی واقعی ک ه با مکعبشه که پولسار، پولسار میجیباشونف ه وز ای طوری می
 باور نک دنیهف کایرا:

 شسه باشهف کم گفتنگ انم تستا یه ادوارد:
آوردف گمم رت نیلی نوبی دارد و کارش را نیلی درگممت انجام ی توش را در میهاادوارد یک جاتسممتی نق ه با تسممت

شممود که هم ون نورد، فقط با لذت مشمماوغ تماشممای کار ادواردی میدهسف کای ا طوری تعجب ک ده که تکان نمیمی
 چی سفهای چی ی را میک س و االن دارد ظ یای کار میهایی ح فهپیشخسمت

 اغ تازهف مارماالدف و ای م از نون رولیف ولی ُنب حساقلش مطمئ م قنوه ه وز   مهفطالبی تو زردف آش پ تق
گکی نق ه گت چون تو فال گتف ادوارد بازش میقنوه داغ ا آورد و ی داغ در میای را از دو جعبهک س و بعس ظ ی نق های ا

 ک سفبازش می
 م باش نیم وهفتخم

 وای رالیهف کایرا:
 تمشون نیلی بنت  از این بودنفُنب وقتی   ف ادوارد:

 نورمیشونف وای این نیلی رالیه!اشکالی نسارهف می کایرا:
 بیکنف  فتم شایس نوشت بیادف ادوارد:
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 دیشب شام نخوردمف کایرا:
 ی د تو آورد و میی کتان گممفیس  ذاشممته در میهای بذا را که تو پارچهشممونس چون ته مانسهولی ادوارد این ح ی را نمی

 رودفو به ط ی کای ا می دگتش
 بیا ای م از ته بذاهای رگتورانف فقط دگتماغ گف ه رو بو کنف ادوارد:

 نفوای نیلی رالی کایرا:
 زنس زی    یهفانسازد دور   دن ادوارد و نودش میشود و دگت میکای ا یکنو هیجان زده می

 وای ادوارد مم ونف نیلی مم ونف
ک س و کای ا هم اشممک واهس رهاش ک سف بعس از چ س لحظه ادوارد آرام نودش را جسا مینکای ا همین طوری مانسه و نمی

  ی دفصورت می
 گتف فقط ب ات صبحونه آوردم دیگه نه بیشت فی گادهنوام بگم این یه صبحونهراگتی ببین می ادوارد:

 دونمفآره می کایرا:
گت را میادوارد  لسان کوچکی که توش  ل گت که ب ای چیسمان   ذاردهای ُرز ا شانف این آن ین کاری ا گط میز بی  و

 ک سف میز نیلی شیک شسهف تمام این کارها انگاری در چشم بنم زدنی رخ دادهفمیز می
 ق اره باالن ه صبحونه بخوریم؟ ادوارد:

نهف وقتی ادوارد میزنسف نور همین طوری دارد بیشممت  از پ ج ه میکای ا لبخ س می کای ا آماده رود طریزد تو نا  ی میز، 
 شود آدمی شوخ طبعفک س و میک س و کل حاغ و هوایش تایی  میشود ب ود گ  کار، وگایل جمع میمی

دمف بایس ت سی صبحونه بخورمف یه پس ی هست بایس بنش درس بسمف دی م شسهف به حساش نودم دارم بنش در می کایرا:
  م پاک ُنل شسم رفتهفبه نودم میالعاده  ذاشتمف صبح زوِد زود!  اهی کالس فوق
ی کوچک توی آشپزنانه موهایش را شانه رود آن ط ی تا پشت آی هانسازد رو ص سلی و مین سدف بعس وگایلش را میمی

 زنسفک سف در حین این کار با نوشحالی ح ی می
ک م؟ این چه راهیه چی کار میپ گممم دارم زنه از نودم میشمممف زنگ گممارت که میونیم از نواش پا میوربع پ جپ ج

بخ س لی بااگممتعسادیهف ]دم ب ه م نه چیزی نیسممت این پسمم ه که بنش درس میانتخاش ک دم؟ ولی بعسش به نودم می
صبی گتعساد می[ این درگت لحظهدهستحویل ادوارد میای ر شهف پسر ایه که آدم تو یکی ا گال س ه چنارده پونزده  بی هففف پ

تونم توضممیحش بسمف ای قسر جای ت گمم اکیه که ک ه اونقسر بسه که نمیسمف جایی که زنس ی میمادرش از هم جسا شمم
 مجبوره به ناط  ف ار ازش ب ه گ  کارف
و ک س به  ذاشتن وگایلش تک س و بعس ش وع میشودف کای ا مو شانه میریزد و بیشت  مینور ه وز هم دارد از پ ج ه تو می

ای کای ا ک س، نجل ک ار میز ایستاده، کمی از نی و و این نوشحالی یک م تبهد تماشایش میکی  که ب ود گ  کارف ادوار
 ت گیسهف

تونه باهاش به همه چی مع ی بسه و اون نوام بگم معلم بودن ت نا چیزی که ب ات باقی مونسهففف ت نا کاریه که آدم میمی
ک س و بی سف جمعشان میهای ولو رو زمین را میرود و کتاش مسرگهیتو اتاق راه مکار یع ی پیسا ک دن یه شا  د نیلی نوبهف ]

دونی و ی نودت که فقط نودت میذاری، یه هسی ویژه[ ب ای نودت یه هسی شممخصممی میک سرو هم گممتونشممان می
گت که میهی  شی و امیسواری بتونی از اونجا ب ای نودت نقطهکس ازش نب  نساره و همونجا ضی ب ی تونی باهاش را
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گت ک یف ] شسها را هم از رو زمین جمع میآن ین کتاشح کتی در ضح با ولی دوباره ح فش  ،ک سف دلیلی نسارد که ب ای ما وا
 ک هف[ و این یع ی همین، معلم بودن یع ی همینف یه هسی نصوصی ب ای نودت کفایت میک سرا تک ار می

شود، تمامًا در حصار افکار نودش محصور شسه انگاری ک س، نشک میای مکث میزنس، ب ای لحظهرو زمین زانو می
هایی رود پشت یکی از ص سلیای ادوارد میاش نباشسف بعس از لحظهکس تو اتاق نباشس، انگاری هی  آدمی تو زنس یهی 

 شودفش ود ت سی از جا پا میایستسف کای ا که صسای ح کت او را میکه  ذاشته پشت میز می
 ص سلیتف ادوارد:

سلی میکای ا کتاش ستس که ادوارد ازش میرود جایی می ذارد و میها را روی یک میز ر شی سف ادوارد حالت ای نواهس ب
 ها را به نودش   فتهفنسمتپیش

 ای؟تو آماده کایرا:
 امفآرهف آره آماده ادوارد:

 پس بشینف کایرا:
ص سلیادوارد می شت  ص سلی نودشف کای ا پ شودف دارد رود آن ب  میز ک ار  گت ادوارد هم آماده  ستاده و م تظ  ا اش ای

 ک سفنیلی رگمی نگاهش می
 نظی هف بیا ادوارد، بیا بخوریمفاین بی

شی سف ادوارد قنوه میه  دو در مقابل هم می ستف مسام بنم لبخ س میدارد و تکهریزدف کای ا کمی نیم و ب مین ف زن سای ت
به نوردن میزن راحت هسممت س ولی ح فی بنم نمی به ط ز رجیبی تو این سف ه  دو نوشممحاغ شمم وع  ک  سف این میز 

ریزد تو، به نورد نوری که از تو پ ج ه میرگممسف در حالی که با نشمم ودی صممبحانه میی ب یب رالی به نظ  میصممح ه
 زنسفگیاهی می

 
 پایان ت جمه

34/04/1394 
 

1 Nepalese 

2 Willesden 
3 South Finchley 

4 East Ham 
5 UB40 

6 Dulwich 

7 Kiss 100 

8 Kensal Rise 

9 Thank God It's Fridays 

10 Sainsbury 
11 North Circular 

12 Cindy Crawford 

13 Moonie 
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14 Kensal Rise 

15 Cannon Road 

16 Wimbledon 


