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 خالصه :

 

 که است ذکر شایان. است رمان این از دیگری کوتاهِ روایتِ همچنین و ماده روباه رمان بر ایمقدمه مرگ، پاییز کوتاه رمان

 نوشته اصلی رمان از قبل رمان این که است خاطر این به است، ماده رمانروباه از دیگری کوتاهِ روایتِ کوتاه رمان این اینکه علت

 دو در کوتاه، رمان این در. است محفوظ داستان اما است؛ شده رمان زوایای تمام در بزرگی تغییرات دستخوش آن از پس و شده

 مخاطب، برای تفهیمی صورت به متفاوت، کامال یصحنه دو در رمان کلیدی نکات از بعضی که است شده سعی مجزا فصل

 .شود روشن داستان اصلی شخصیت نُه یپیچیده روابط
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 یاصل داستان اما است؛ شده انجام بزرگی و زیاد بسیار تغییرات( ماده روباه) رمان اصلی نسخه در: نکته

 .شویممی آشنا مرگ پاییز کوتاه رمان در کلی طوربه هاآن از بعضی با که است محفوظ

 

 :است آمده ماده روباه رمان خالصه در

 -است سانچز هایخانواده ارشد نوه آلبرت، دختردوست که -ژاکلین نام به فرانسوی دختری ورود با

 اساسی هایپایه ها،آن شدنروشن با که رازهایی شود؛می آشکار هاخانواده مادران بزرگ رازهای

 .ریزدمی فرو سانچز یخانواده

 

  

 یک بخش

 «مرگ یک برای هشدار»

 

 میالدی 6102 سال
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 انسان که وقتی حال هر به. بودم آگاه مسئله این از. بودم دیدنخواب حال در واقع در بود؛ تاریک جاهمه

 به هم این. دارد قرار رویا در که است متوجه کامال رود،می رویا به بهتر زبان به یا و بیندمی را خوابی

 هم و فرورفتیم خواب به این از قبل که دانیممی هم چون گردد؛برمی بینیممی که تصویری نبودنواضح

 و محنت به رویا و بیداری تفاوت دادنتشخیص پس. گذردمی ما فکر و ذهن در تصاویر این تمامی اینکه

 چیزی هر رفتن، خواب به هنگام که کنیممی تصور هاانسان ما اوقات گاهی. ندارد احتیاج زیادی مشقت

 هچ که گوییمنمی ولی گوییم؛می را این فقط.« امدیده خواب:»گوییممی و است خواب یک بینیممی که

 هم چنین اگر حتی و دارند ما به را پیام یک رساندن قصد هاخواب صورت هر در. ایمدیده خوابی نوع

 حال ببینم؛ را خوابی ما که است ممکن محال این از غیر. گیرندمی نشأت منبع یک از حداقل نباشد،

 که تصاویری خواب حال در. باشد کابوس یک چه و صادقه رویای یک چه معمولی، خواب یک چه خواب،

 و تصویر سیاهی از. بشوم متوجه را قضیه اصل توانستممی ولی نبود؛ مشخص زیاد کردممی مشاهده

 معمولی خواب یک که بود مشهود کامال افتاد،می اتفاق آن در خویش خواب که مکانی بر حاکم سکوت

 :نیست

 بر آوررعب سکوتی. انتهایش نه و بود مشخص امتدادش نه که بودم نهاده دراز و خاکی ایجاده در قدم

 و خاک جز را اطرافم. گیاه یک حتی نداشت، قرار فضا آن در من جز به موجودی هیچ. بود حاکم فضا

  .بود نکرده پر چیزی شنی هایتپه

 مبگوی است بهتر. گردممی مکانی دنبال به گویی که رسیدممی نظربه درمانده شدتبه و خسته چنانآن

. بودم – بیابان – کردم انتخاب مکان آن برای نام یک تنها که دهشتناک دشت این از فرار راه دنبال به

 برای راهی تا آوردمدرمی حرکت به ساعت هایعقربه مانند را هایمچشم رفتم،می جلو که همچنان

 که دشو برآورده آرزویم تا گشتممی و گشتممی تنها بود چشم تا. بیابم برهوت بیابان این از فرارکردن
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 که کردم مشاهده هم کنار در را مختلفی هایخانه داشتم، قرار که ایفاصله در. کنم پیدا راهی بتوانم

 راهی این. بودند شده بیچاره هایخانه دادنصیقل جهت ایوسیله خشک بادهای وسیله به ریز هایدانه

 اام دیگری؛ چیز نه بود مهلکه این از رفتنبیرون جهت تالشم من. باشم بوده خواهانش شخصا که نبود

 راهی توانممی خود گمان به. شوم همراه وحشی بادهای و هاخاک این با که بود این از بهتر بود، که هرچه

 با اما کردم؛ ترکوتاه و کوتاه را امفاصله. کردم حرکت بیچاره هایخانه سمت به بود، که چه هر. کنم پیدا

 کرده پر پاشیده هم از و خراب کامال و کوچک هایخانه را اطرافم. شد ناامید امیدم هاخانه کامل مشاهده

  ...و سوخته هایخانه شکسته، هایشیشه شده،پاشیده هم از آجرهای. بود

. دبو رفته درهم کامال امچهره. آن از بدتر خیلیخیلی کشیدم؛می را انتظارش که نبود چیزی این مسلما

 برای جانی دیگر. دهم انجام را کاری چه که دانستمنمی من و بود کرده پر چنینی این هایخانه را اطرافم

 ارک این و دهم خود به حرکتی باید دانستممی حال هر به. ایحوصله نه و داشتم رمقی نه. نداشتم کندن

 ار پیامی رساندن قصد یا و تصادف یا و شانس یا بود خداوند مهربانی از این که دانمنمی. دادم انجام هم را

 اشدب بهتر دیگر هایخانه از وضعیتش که بیابم را ایمتروکه خانه توانستم بود، که چه هر اما داشت؛ من به

 دیگر ایهخانه به نسبت بهتری وضعیت بسیاربسیار متروکه یخانه این. بکنم خود برای کاری بتوانم تا

 چه هر اما داشت؛ سوخته دیوارهای حتی و شدهشکسته هایشیشه شده،پاشیده هم از هایآجر. داشت

 .نشست امخشکیده هایلب بر کمی لبخند و شد وجودم عاید خوشحالی کمی. بود پابرجا هنوز بود، که

 چهره و هیبت از شاید. بود شده حاکم وجودم بر همچنان هم ترس چراکه شدم؛ خوشحال کمی

 «!بود طورهمین حتما نه، شاید. داشتم هراس ساختمان انگیزنفرت

 راست به متمایل هم کمی که را ساختمان راست سمت قسمت تنها و نداشتم قرار ساختمان روبروی من

 هم مقابلش حتی و بودم دیده را آن از کمی قسمت فقط من. بود راه اول تازه این. کردممی مشاهده بود
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 رست البته. بود من برای ماندهباقی راه تنها این. کردممی حرکت سمتش به باید بود که چه هر اما نبودم؛

 .نداشتم ترس هم زیاد. بود داده هم دست به دست چیزهمه نبود، ساختمان آن بزرگی و هیبت از تنها من

 و مهیب سکوت از هم آن که بود طبیعی کامال هم ترس این. بود نداده رخ خاصی اتفاق حال هر به

  .گرفتمی نشأت مکان آن آوررعب

 تیلعن کابوس این از که خواستمی دلم. بود مشخص صورتم از کامال این بود؛ نمانده برایم طاقتی دیگر

 بدبختی. بود مشخص چیزهمه. ساده رویای یک نه است کابوس یک این دانستممی چراکه شوم؛ بیدار

 هم و ببینم را خواب ادامه که بودم کنجکاو هم. بکشم دست کابوس این از توانستمنمی. جاستهمین

 هاانانس ما از کدامهیچ واقع در. ندارم و نداشتم کنم، بیدار را خودم و بجنگم کابوس با اینکه قدرت اینکه

 ارک لعنتی کابوس حال هر به. بکشد دست ما از کابوس که زمانی تا دقیقا هم آن. نداریم را کار این قدرت

 :داد ادامه را خود کار و کرد را خودش

. نبود راهی هیچ. شدممی ساختمان آن وارد باید ناخواه یا و خواه. بود نمانده برایم ایچاره راه هیچ

 حرکت سمتش به کج راه از اینکه علت به. شدم نزدیک آن به آرام خیلی و کردم کم آن با را امفاصله

 نمک راست را راهم اینکه بدون و صورت همان به شدم مجبور بودم، نرفته سمتش به مستقیم و بودم کرده

 اب و آرام ناچار به بود، کرده رخنه قلبم در که ترسی ذره یک علت به. شوم ساختمان وارد کج صورت به

 زیاد هایمقدم و حرکتم این. شدم بزرگ و متروک ساختمان وارد لحظه یک در. داشتمبرمی قدم احتیاط

 خیلیخیلی کردم؛می تصورش که بود چیزی آن از فراتر بسیار دیدم، مقابلم در که چیزی. نداشت دوام

 بسیار پیام یک دربردارنده خواب این که بود مشخص و مشهود کامال صحنه آن دیدن با. آن از بیشتر

 از را موضوع این. نبود معمولی رویای یک بود که چه هر دانم،نمی. اخطار یک هم شاید و است بزرگ

  .بودم کرده درک درستی به خواب این به ورودم بدو همان
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 چشم فقط. بود افتاده شمارش به تند و تند هایمنفس. دادم قورت سختی به و آرامی به را دهانم آب

 نه که شد کشیده هایمران روی بر چنان انگشتانم هایناخن. بودم شده خیره مقابلم به و چرخاندممی

 هایمشت به انگشتانم. کردم احساس را هایمران سوزش بلکه شد، کشیده باال سمت به شلوارم تنها

 احاطه را آن و بودند کرده زندانی خود قفس در را شلوارم از کوچکی تکه که بودند شده مبدل ظالمی

 به من در که را احساساتی و هیجان و ترس تا فشردممی هایممشت در را شلوارم تکه همچنان. کردند

 البته. کردم هضم را چیزهمه که یافت ادامه زمانی تا فقط کار این. کنم خالی کامال آن در بود آمده وجود

 پس. این از کمتر شاید حتی و دقیقه سه یا دو از کمتر شاید! کم خیلیخیلی افتاد؛ اتفاق زمان کمترین در

 شماره به هاینفس و فشار و تعجب این. بازگشت عادی حالت به چیزهمه زمان، مقدار این گذشت از

 قطف ببینم، را انگیزرعب و آورتعجب چیز آن کامال من که زمانی تا فقط. بود لحظه چند برای فقط افتاده

 .لحظه یک برای

 خود طبیعی حالت به هایمنفس. گشتند مبدل صاف دست و انگشتان به دیگر باری برای هایممشت

 – ودندب افتاده تکاپو به آن، از قبل لحظه چند تا که – بدنم اعضای تمام بلکه هایم،نفس فقط نه. بازگشت

  .بود نهفته وجودم در استرس و ترس از ایرگه هنوز اما بازگشتند؛ خود طبیعی حالت به

 بسیار داشتند، فرق خیلیخیلی نبود؛ دیگر هایخانه و هاساختمان همانند عنوان هیچ به ساختمان آن

 و بدهم تشخیص هاساختمان دیگر از را ساختمان آن توانستم من که بود هم تفاوت همین علت به! زیاد

 دیگر با چنان آن،. بود هاساختمان دیگر از بزرگتر خیلیخیلی ساختمان آن. بشوم ساختمان آن متوجه

 من که طوریهمان دقیقا. بود راحت بسیار دادنشانتشخیص هم اول نگاه در که داشت تفاوت هاساختمان

 و شک هیچ جای و بودند خرابه و متروک شانهمه. بود گونهیک شانهمه ویژگی اما کردم؛ مشاهده

 هایشیشه و سوخته هایدیوار وجود با ساختمان آن اما گذاشتند؛نمی جا به مورد یک این در را ایشبهه
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 هیبت. داشت تریمناسب وضعیت هم باز بودنش،متروکه و هایشدیوار از بسیاری بودنخراب و شکسته

 هیبتی چنان ساختمان. شدمی نوعانشهم با آن تمایز باعث هم مورد یک همین دقیقا. داشت بزرگتری

  .او کارگران و رعیت دیگر، هایخانه و است ارباب او گویی که داشت

 هم با جنسیتی لحاظ از. بود – مرد و زن از اعم – مختلف هایانسان از مملو کمابیش ساختمان درون

 کسانی هایپوشش و شکلک در و نداشتند یکدیگر با تفاوتی هیچ شخصیتی لحاظ از اما داشتند؛ تفاوت

 هیچ مکان آن به جدید شخص ورود به – هاآن از کمی تعداد جز به – کدامشانهیچ. بودند ورغوطه

 نفر یک حتی بود، طور این اگر نه، اما دیدند؛نمی را من هاآن شاید. دانمنمی را علتش. کردندنمی توجهی

 هاآن که بود درست کامال من فرضیه این و بود افتاده اتفاق این البته که شدمی من متوجه نباید هم

. نبود مهم من برای عنوانهیچ به موضوع این البته. کردندنمی من به توجهی اما بودند؛ شده من متوجه

 ههمیش من که بودند موجوداتی انگیزتریننفرت و منفورترین هاآن. نداشتم هاآن توجه به احتیاجی من

 شوم،می متنفر و بیزار هاآن از من ناخواه یا خواه اما ندارم؛ را هاآن به توهین قصد. بودم دیده بیداری در

. اندازدمی من چشم از را هاآن که هاستآن وجود مهم نیست، زمانش مهم. ببینم را هاآن که وقت هر

 جمع وارد توانمنمی اما سوزد؛می حالشان به دلم. هاستآن درون ویژگی این نیست، هاآن تقصیر البته

 مجس کثیفی چه اند؛شده غرق کثافت در که هستند زنجیری دیوانه و معتاد مشت یک هاآن. بشوم هاآن

 ندارند؛ تقصیری هاآن البته. همیشه برای هم آن اند،داده دست از را خودشان انسانیت. روح کثیفی چه و

. دارم هم ترس هاآن از واقع در. متنفرم کثیفی از. بیزارم مسائل چنیناین و هاآن از من کنم؟ چه من اما

 از. هستند منفی زمینه در متفاوت خوهای و خلق دارای و متفاوت هایویژگی دارای هاآن. دارم هم حق

 :جمله
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 توهین هاآن به خواهمنمی. دیگر چیزهای خیلی و شانروحی نداشتنتعادل روحشان، و جسم بودنکثیف

 به من و باشندمی دارا را هاییویژگی چنین هاآن باشد، که چه هر اما سوزد؛می حالشان به دلم. کنم

 .دارم زیادی بسیار تفاوت هااین با من چراکه کنم؛می دوری هاچیز این از شدت

 و است آمده جوش به که جوشی آب همانند هاآن از بسیاری و بودند ورغوطه یکدیگر در جمعیت تمام

 که روزی از ترسممی. ترسممی بسیار جمعیت این از. بودند ورغوطه هم در خورد،می جوش همچنان

. یدمترسمی خیلی. بکنند تکهتکه را یکدیگر گرسنگی و بزرگ عقل نداشتن و کوچک چیزهای خاطربه

 .رفتممی باید بمانم، جاآن توانستمنمی آن از بیشتر

 راه آخر. ندارد وجود دیگری راه هیچ و است بستبن راه این که آوردم یاد به اما کردم؛ کج را خود راه

 درد شدت به سرم. دیدمنمی دیگری راه هیچ. چرخاندممی را سرم و چشم همچنان. شدم گیج. بود

 ساز و ساخت جز راهی هیچ و امافتاده گیر مکان این در گویی. شدمی منفجر داشت واقع در کرد،می

 از. نداشتم هم را هایماشک نگهداری طاقت که بود گرفته درد سرم چنان چاره، راه ندانستن از. ندارم

 از مملو که ایمتروکه ساختمان طرفی، از و ندارد خروجی راه هیچ که دیدممی را راهی طرف یک

 همه در و همچنان توانستمنمی اما بود؛ پیشروی حال در همچنان سرم درد. بود برانگیزیوهم هایانسان

 و کردم تمرکز همیشه روال طبق. ایستادممی مقابلش باید بود که صورتی هر در. باشم حالت این در حال

. اندیشیدم آمدهپیش موضوع به ریلکس و آرام خیلی و کردم آزاد را خودم فکر و کشیدم عمیق نفس

 هاآن و کردم تَر سرخم زبان وسیله به را امخشکیده و قیطانی هایلب و ایستادم خود جای در آرام خیلی

 .کردم رسانیآب را

 راه هیچ سرم پشت در که بودم مطمئن کامال. شدم خیره انگیزوحشت و بیچاره هایانسان جمعیت به

 ساختمان که جاییآن از. بود ساختمان این به امیدم تنها و ندارد وجود برهوت بیابان این از خروجی
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 راهی تنها. باشد نیز خروجی راه جمعیت، این پشت است ممکن که زدممی حدس بود، خراب و متروکه

 هایقدم با و کردم جزم را خود عزم. کردممی عبور جمعیت این از باید. بود همین بود، مانده برایم که

  .گذاشتم قدم جمعیت درون به استوار و محکم

 اهمیتی دیگر بعضی اما شدند؛ خیره من به و شدند من متوجه هاآن از بعضی. شدم ساختمان وارد کامال

 زده تکیه گاه،تکیه یک به هاآن از بعضی. نبودند خود حال در که بود این علتش شاید. ندادند من ورود به

 هایخرابه و آجر که هاییمکان و زمین کف در دیگر بعضی بودند، شده خیره گوشه یک به و بودند

 افتاده جنگل کف در و شده قطع ریشه از که درختی همانند و بودند کرده خوش جا نباشد، ساختمان

 زور با را کارهایشان و کردندمی ریاست ادعای و بودند زدنقدم حال در دیگر بعضی. بودند ولو باشد،

 مناسبی رایحه هاآن از و زدمی زردی به شانشدهتکهتکه و پاره هایلباس. بردندمی پیش به بازوهایشان

 هبرداشت گود هایشانچشم زیر. نبود هم آن از کمتر اما نبود؛ سیاه اگرچه صورتشان. رسیدنمی مشام به

  .بود بخشیده فضا به را بدی یرایحه که داشتند زردرنگ و شکسته هایدندان و ژولیده موهای و بود

 را هایمچشم جاآن در زیاد بسیار کثیفی از. نداشتم را محوطه آن فضای تحمل. شد عوض حالم شدت به

 چنان آن از بعد. دادم قورت ناخودآگاه را دهانم آب. دادم فشار شدت به و بستم کامال لحظه چند برای

 باالآوردن قصد بدنم که کردم احساس. فراگرفت را گلویم سراسر تهوع، احساس که خورد هم به حالم

 به مرتعشی حالت بدنم و دادم قرار دهانم مقابل را دستم سرعت به و ناخودآگاه. دارد را اضافی اجزای

 نداشتم دوست چراکه شدم؛ خوشحال بابت این از. نداد رخ بودم، منتظرش که اتفاقی. کرد پیدا خود

 حالت این به خواستمنمی و داشتم تهوع حالت همچنان وجود این با اما دهد؛ رخ بود، ذهنم در که اتفاقی

 به بنابراین برگردم؛ که توانستمنمی. نداشتم را محوطه آن در ماندن قصد هم دیگر لحظه یک. شوم دچار

 .کردممی عبور مکان آن از باید سرعت
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 من روی بر هاچشم و تمرکزها که کردم احساس بود، جمع خودم روی بر تمرکزم تمام لحظه آن تا که من

 هب رو بود، شده جمع من روی بر تمرکزشان که کسانی تعداد. کردم نگاه اطرافم به بنابراین شده؛ جمع

 که نبود صالح دیگر. کرد زدنزنگ به شروع وجودم در اضطراب احساس و قلبم در اخطار. بود افزایش

 من به شاید. آمدبرمی هاآن از کاری هر. آوردند هجوم سمتم به بد افکار تمام. بایستم جاآن این از بیش

 خیلی و گرفتندمی را من شاید کشتند،می را من شاید زدند،می دست من به شاید کردند،می حمله

 از که ایاحمقانه کارهای از بلکه نه، نداشتم هراسی هاآن از. داشت وجود من ذهن در که دیگر هایشاید

 کثیف، حیوانات شبیه و داشتند باریاَسف زندگی که هاییانسان چنین. هراسیدممی زدمی سر قلبشان

 ارضای برای و ندارند عقلی هیچ است، آزرده و کثیف روحشان و جسم و کردندمی زندگی خوک همانند

 کنند،نمی رحم هم یکدیگر به خود، خودی به هاآن. دهند انجام کاری هر است ممکن خود هایخواسته

 من درباره چیزی هاآن که است درست. کنممی فرق هاآن با آسمان تا زمین از که من شخص به برسد چه

 است من پوشش و شمایل و شکل رسد،می هاآن نظر به من دیدن با که چیزی اولین حداقل اما دانند؛نمی

 باید .بزرگ خیلی تضاد یک دارم؛ تضاد هاآن با من، کامال بگویم است بهتر یا و دارد فرق هاآن با کامال که

 در را خود ترس و دهم نشان سست را خود اینکه. کردممی عبور جاآن از سریعا باید. کردممی فکری

 هاآن از من که شوند متوجه اگر مسلما. نیست پنهان هاآن چشم از موارد این قاعدتا باشم، ریخته وجودم

 کردم؛ جزم را خود عزم و داده قلب قوت دلم به بنابراین. بزند سرشان به کاری هر است ممکن هراسم،می

 .هستند مهم برایم نه و دارم هراسی هاآن از نه من که شدندمی متوجه من دیدن با که طوری به

 فهماندن حد در فقط کار این که کردممی سعی اما دوختم؛ چشم هاآن به توهین و حقارت چشم با

 به که شود شور چنانآن که خواستممی نه. دانستمنمی را هاآن العملعکس. باشد هاآن به کذا موضوع

 برشان هوا که نمکبی چنانآن نه و بخرم جان به خود برای را دیوانگی ها،آن به توهین و حقارت علت
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 با .برسم هدفم به و کنم حفظ را تعادل تا بود این بر امسعی. بکنند من به دیوانگی و حمله قصد و دارد

 دمق خود مقصد سمت به نکند، پیدا راه آن در سستی و پوشالی داشتم سعی که محکم و استوار هایقدم

 این از تبعیت به و کردممی احساس خود روی بر را خیره هایچشم کمابیش بین، این در. برداشتم

 .دادممی را جوابش بود، رسیده عقلم تایید به که هاییحرکت با حرکتشان،

 جلو سمت به دادنسوق و حرکت برای فضا مویی تار اندازه به تنها که گرفتم قرار مسیری درون به

 و بود باز مسیر انتهای و ابتدا تنها و بود کرده پر سوخته سیاه و خوردهترک دیوارهای را اطرافم. داشتم

 تابیدمی ساختمان درون به که - را حضیض خورشید از شده ساطع سوزان و گرم آفتاب توانستممی من

 .کنم مشاهده مسیر انتهای از –

 جا قلبم درون کوچک ترسی هم هنوز که هرچند. گرفت جان قلبم در نو امیدی تصویر، این مشاهده با

 نشأت باریک مسیر آن در بیچاره و بدبخت اصحاب از تن چند وجود از ترس این علت. بود کرده خوش

 هرچه. بودند افتاده دراز به دراز یا و نشسته یا زمین، روی بر من از فاصله متر چند با که گرفتمی

 رایحه من، ترتمام چه هر پیشروی با بلکه تعدادشان، تنها نه. شدمی بیشتر تعدادشان کردم،می پیشروی

 طرفی از که بود ناخوشنود من برای چنان حالت این. رفتمی فزونی به رو فضا آن در هم هاآن مختص

 از مانع دهانم، و بینی روی بر دستم گرفتن با باید طرف، یک از و کنم عبور هاآن الیبهال از بودم مجبور

 و زمین روی به کردم،می را خود کار که همچنان. شدممی جسمم حیاتی مجرای به مخصوص رایحه ورود

 نزمی روی بر هاآن از فراوانی تعداد. کرد مرتعش را جسمم خفیف لرزشی. نگریستم بیچاره هایانسان به

 که بود زیاد قدرآن رایحه آن شدت. شدمی ساطع هاآن از انگیزینفرت بسیار رایحه و بودند شده ولو

 مرده هایماهی همانند انگیزشاننفرت رایحه. بودند آمده گرد انجمن آن اطراف به بسیاری هایمگس

  .است انگیزترنفرت و زن هم به حال هم سگ مانده الشه از آن بوی شدت که بود تنگ
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 هایتهوع حالت علت به. داشت را جسمم از خارج در پیشروی قصد و بود بریده را امانم تهوع حالت

 مبتوان حداقل تا بپوشاند را دهانم و بینی که طوری به بودم؛ نهاده دهانم روی بر را دستم کف درپی،پی

 سرگیجه و ترس عصبانیت، فرط از. کنم سرکوب بود شکوفایی حال در جسمم در که را جدیدی احساس

 بودم مطمئن حال همان در که فشردممی هایمگونه روی به را هایمناخن بود، شده وارد برمن که فشاری و

 در را خود راه باید و بمانم حرکتبی توانستمنمی دیگر. است مانده جای بر هاگونه بر هایمناخن آثار که

 را ازهاج این بدنم اجزای – نباشم انسان اینکه مگر – بمانم جاآن خواستممی هم اگر حتی. گرفتممی پیش

 .شدندمی قدمپیش جسمم، حرکت برای خودشان و کردندنمی صادر من برای

 آن از را خود بتوانم تا گشتم چاره راه دنبال به. نداشت وجود مسیر آن از من عبور جهت گذری راه هیچ

 هایجسد وجود اما داشتم؛ فاصله الهی عذاب این از خروج با متر چند فقط. کنم خالص درهجهنم

 حالت و سرگیجه باید اجبار به. ساختمی دشوار را هدف به رسیدن من، هایقدم مسیر روی به گوناگون

. کنم پیدا نجات بدسرشت هایرایحه و هاچهره این شر از که زمانی تا حداقل کردم،می تحمل را تهوع

 به متصل اجزای و بودند شده چیده کذا مسیر انتهای تا ردیف به ردیف آور،تهوع و انگیزنفرت هایجسد

 پاهای و هادست که صورتی به بودند؛ گرفته قرار من راه سر بر نامنظم و ناشیانه صورت به ها،آن جسم

 یرو بر کجی به داشت، قرار آن روی به من هایقدم که مسیری سمت به کثیفیشان و سیاهی به آغشته

 و ضرب آن فقط. بودند کرده ایجاد مانندمثلث و ضرب حالت زمین روی بر و داشتند قرار هم

 همهلک آن از من فرار برای باشند طنابی توانستندمی بودند، داده زمین به نقشی که هاییشکلمثلث

 .دهشتناک

 زمین روی به را خود هایقدم نداشتم، صبر جز ایچاره و بود بریده را امانم تهوع حالت آنکه وجود با

 هدفم به دهم، دست از بودنمحکم و ایستادن برای را خود تعادل آنکه بدون تا نهادممی شده بسته نقش
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 این از خروج یکی کردم؛می دنبال را هدف دو بلکه هدف، یک تنها نه لحظه آن واقع، در. شوم نزدیک

 را من جسمی، هم و روحی لحاظ از هم که دشوار و سخت مهلکه این از خروج دیگری، و برهوت بیابان

 .بود کرده طاق را طاقتم و بود داده قرار خود اذیت و آزار مورد

 قرار دهانم روی به هایمدست همچنان و بود نمانده بستهنقش هایزمین رسیدناتمام به تا چیزی دیگر

 پیشروی بیشتر چه هر. داشت جریان امید هایرقعه هایم،چشم در. بودند شده صورتم اسیر و داشتند

 .شدمی بازتر و باز من قلب به امید دریچه و کاسته دارنقش هایزمین از کردم،می

 آن با هایمقدم اجساد، آن میان در و داده افزایش باد، و برق چو یکایک، به را سرعتم آخر، هایلحظه در

 اندهم باقی اجساد آخرین روی به بدنم نصف که صورتی به شدم؛ پرتاب جلو سمت به و شد درگیر انجمن

. بود کرده خوش جا بسته،نقش و انگیزنفرت جسد از عاری و خشک زمین روی به آن دیگر نصف و

 شده آغشته غبار و گرد و خاک به جسمم باالی ینیمه. شدمی حس استخوانم و بازوان در درد احساس

 آن بر که ایمرده اجساد آوردن یاد به با را خفیف لرزش تنم. گشت فعال ذهنم باد، و برق همچون. بود

 همچنان لرزش. ایستادم اجساد آن سر باالی و امتداد در و شدم بلند سرعت به. کرد تجربه بودم افتاده

 واقعا. مالیدممی هالباس روی به همچنان را هایمدست فراوان، وسواس روی از. داشت جا بدنم روی بر

 رایحه آن با انگیزنفرت و زشت اجساد آن خاطربه شاید. باشد توانستمی چه کار این علت که دانمنمی

 توصیفات آن با اجساد آن روی به که آن فکر حتی! طوراست همین حتما نه، شاید. است زن هم به حال

 حرکت و درپیپی هاینفس. دادمی اذیت و آزار را من روان و روح باشم، شده یکی هاآن با و افتاده

 حالت من، و شدمی کمتر و کم زمان گذشت با ها،آالیندگی کردنپاک برای جسمم روی به هایمدست

 هک حال. بودند افتاده هم روی به گندم و جو انبار تله یک همانند کذا، اجساد. یافتممی باز را خود طبیعی

 .بود گردش در هایمچشم. بردممی پی هاآن مرگ و عظمت به بیشتر دیدم،می مقابلم در را هاآن
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 جسمم پشت به نیز را آن از شدهساطع گرمای و کردم مشاهده پیراهنم روی به را آفتاب نور یکایک،

. شد زده چشمانم در امید هایرقعه و باز قلبم امید دریچه. شدم خیره سرم پشت به. کردممی احساس

 که بخشید قدرت وجودم تمام و پاهایم به امید هایرقعه. داشتم فاصله خروجی درب با قدم چند فقط

 آن، از خروج با اما رفتم؛ لُکه توانم تمام با. شد مهلکه آن از خروج و پیشروی به هاآن دادنسوق باعث

. ودب غبار و گرد و خاک مشت یک روی بر من ایستادن نهایت در و معمولی رفتنراه به تبدیل رفتنملُکه

 خود اول جای سر به که کردممی حس. شد بسته کامل طور به قلبم یدریچه. نداشت وجود ایرقعه دیگر

 و گرد و خاک با زمین و بود زمین کردم،می باز چشم تا. امافتاده گیر برهوت بیابان این ودر امبرگشته

 عالمت هیچ نه و ایخانه نه و اشیائی نه و ایبوته نه شد؛نمی مشاهده آن در دیگری چیزهیچ. غبار

 جزساختمان به. کردم نگاه را اطرافم. امشده زندانی اسیرو بیابان آن در دوباره که کردممی حس. خروجی

 همچنان. بودم رسیده جنون به. نداشت قرار آن در دیگری چیزهیچ بودم، شده خارج آن از که ایخرابه

 و سرگیجه از تا کردم تکرار را کار این قدرآن. چرخاندممی چشم و چرخیدممی و چرخیدممی خود دور

 و کردمی درد شدت به سرم نداشتم؛ خوبی حال. کشیدم دست خود کار از و ایستادم شدید، هاینفس

 ساختمان خروجی درب کنار در را کسی یکایک، که بودم حالت آن در مقدار یک. بودم عصبانی بسیار

 را او که اولی لحظه همان در. بود شده خیره خود روبروی به کامال و بود نشسته زمین روی به که دیدم

 را او. شد تداعی ذهنم در چیزهمه. شدم داده سوق سمتش به ناخودآگاه. آمد آشنا بسیار نظرم به دیدم،

 «!جک:» گفتم لب زیر ناخودآگاه. بازشناختم کامال

 آن در را آشنایی انسان و نبودم تنها دیگر حداقل. شدم خوشحال دیدم،می مکان آن در را او اینکه از

 حرکت حال در هایمقدم. شدم پیشقدم سمتش به و شدم خوشحال بسیار بود که چه هر. دیدممی مهلکه

 پاهایم شد،می ترنمایان من برای او چهره و ظاهر و رفتممی جلوتر بیشتر که چه هر اما بودند؛ او سوی به
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 ندچ تنها و ایستادند حرکت از کامال پاهایم اینکه تا شد تکرار حرکت این قدرآن. ایستادندمی حرکت از

 واقعا است، حالت آن در او چرا که دانستمنمی. بودم کرده تعجب خیلی. داشتم فاصله جک با قدم

 .شدم ماجرا اصل متوجه آن از بعد که چرا داشت؛ لحظه آن به اختصاص فقط ندانستنم این. دانستمنمی

 به دراز پاهایش. داشتند را گودال آن از آمدنبیرون قصد انگار که باز قدرآن بود؛ باز کامال هایشچشم

 که چنان بودند؛ آویزان بازوانش از و بودند افتاده پاهایش کنار به کج حالت به هایشدست و بود شده دراز

 پوست و بودند شده پاره و تکه تنش هایلباس. نیست دستانش در جانی هیچ که بود مشخص کامال

 به و بود کرده ورم کامال هم هایشلب و بود برداشته گود هایشچشم زیر. زدمی تیرگی به بدنش و صورت

 .زدمی سیاهی

 او با قدم چند فقط. بروم طرفش به کردمنمی جرأت که بود زیاد ترسم چنانآن. بودم ترسیده خیلی

. کردم حرکت سمتش به صدابی و آرام خیلی. بود فراگرفته را وجودم سراسر ترس. داشتم فاصله

 من از صدایی هیچ و دادممی قورت را دهنم آب سختی به و آمدمی بیرون دم از سختی به هایمنفس

 گردی همانند حالت، آن در را او اینکه از. بود نمانده باقی او و من بین ایفاصله هیچ دیگر. آمدنمی بیرون

 بدبخت انجمن آن همانند هم او اینکه از آن از بدتر اما بودم؛ ناخوشنود و ناراحت بسیار دیدم،می معتادان

 جوررن را من آن به فکرکردن حتی. شدممی رنجور و ناراحت بسیار بود، بودم دیده قبل یلحظه چند تا که

 خواستمنمی. کنم باور توانستمنمی. ببینم باریاَسف وضع با خود مقابل در را او اینکه به برسد چه کرد؛می

 در اشک. بود پست و حضیض هایحالت همان در و بود جک او که کنم چه اما است؛ جک او که کنم باور

 همین به و بود شده نابود امحنجره که انگار اما بزنم؛ صدا را او که خواستممی. بود زده حلقه چشمانم

. نمک صدایش و بزنم دست او به بتوانم تا شدم خم آرام خیلی. بود گرفته من از را کردنصحبت توان علت

 هایمدست. زدمی موج چشمانم در درخت هایشاخه همانند ترس. دادم سوق سویش به آرامآرام را دستم
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 سعی هرچه اما بزنم؛ صدایش که داشتم سعی. لرزیدندمی همچنان و بودند کرده تجربه را خاصی ارتعاش

 که خواستمنمی اما شوم؛ راحت توانستمنمی کرد،می سنگینی گلویم سیب روی به که بغضی از کردممی

 سنگینی من گلوی ته بر بغض آن. سازم نابود را بغض آن تا کردم را خود تالش. کنم رهایش صدابی

 لعنتی بغض آن با. هستم شدنخفه حال در کردممی حس که بود زیاد چنان اشسنگینی شدت. کردمی

 شکست ازای در و کردم را خود تالش. بودم جانابه هدف آن به رسیدن برای تالش و تکاپو در و جنگیدم

 .کردند خود اسیر را صورتم و شدند سرازیر پایین به چشمم هایحلقه از اشک قطره دو هنجار،نابه بغض

 دردناک بغض همان هاآن واقع در. بودند آمده وجود به درونم، بغض آزادشدن با همراه ها،اشک قطره این

 کردند داپی مکانشان از بیرون به را خود راه اشک، قطره دو وسیله به زیاد بسیار فشار با که بودند لعنتی و

. نداشت وجود جک صدانزدن و سکوت برای عاملی هیچ دیگر. ساختند رها من از را صداییبی مانع و

 اما زدم؛ صدا را او آرام خیلی. شدندمی جاری پایین به هایمچشم از مهابابی هایماشک و لرزیدمی امچانه

 نم ناخودآگاه ضمیر از اتفاق این شاید. نکشیدم دست خود کار از. نشنیدم جوابی هیچ انتظارم، برخالف

. بود شده آزاد صدایم. داشتم را کذا هایحالت همان و کردممی پیشروی او سوی به من اما افتاد؛می

 «جک» کلمه تنها و شد باز کامال امحنجره. شدممی متوجه شدمی بلند امحنجره از که را صدایی کمابیش

 را او اسم بارها و بارها امحنجره. زدم صدا را او و کردم پیدا جرأت و دل کمکم. شد خارج دهانم از که بود

 صدایم در هم اضطراب بلکه ترس، تنها نه. زد موج صدایم در تحکم پیش از بیش و کرد خارج دهانم از

 مدت به. کشیدم عقب آرامی به را دستانم. شد کشیده او هایشانه روی به دستانم انگشتان. زدمی موج

. تمنداش ترسی دیگر آن، از پس. نکرد حرکتی هیچ او اما کردم؛ تکرار را قبلی فعل هم سر پشت و طوالنی

 هیچ جک. بود شده سهیم آن با هم اضطراب احساس، آن همراه اما نداشتم؛ ترسی که گویمنمی نه،

 را درونم سرد احساسی بارهیک به اما دادم؛ تکان را او و داده جرأت و دل خود به کامال. خوردنمی تکانی

 منفس. کرد یخ تنم تمام. بود نیفتاده هم زمین روی به حتی اما بود؛ شده کج آرام خیلی جک. کرد احاطه
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 جسمش در جانی هیچ که بود مشهود کامال لحظه آن در. دادم قورت را دهانم آب سختی به. آمد بند

 دقیق. داشت بدتری بسیار وضع نبود، بودم دیده زارلجن مسیر آن در که اجسادی همانند اما ندارد؛

 در بدسرشتی و پسندسخت افکار. زدممی هاییحدس اما بود؛ آمده سرش بر بالیی چه که دانستمنمی

 گرا حتی اما باشد؛ آمده سرش بر گذشتمی فکرم در که بالیی که کنم باور خواستمنمی. کرد گذر ذهنم

 سمتش به! بود آمده سرش بر طورچه ندیده، چشم به هرگز بالی این که دانستمنمی کردم،می باور هم

. شود وارد جسمش بر شدیدی تکان که طوری به دادم؛ فشار را هایششانه محکم خیلی و برداشتم قدم

 ادهس زدنپلک یک بدون حتی – بود گرفته قرار که حالتی همان در بدهد، جسمش به حرکتی آنکه بدون

 به ریز هایخاک زمین، روی به شدنشپرتاب با. شد یکسان خاک با جسمش و شد خمیده چپ سمت به –

  .شدند پخش اطراف

 حالت همان در بود، که حالتی همان در جک. بود گرفته فرا سکوت را جاهمه. نشد شنیده صدایی هیچ

. داشت را کذا هایویژگی همان. شد معاوضه جایگاهش فقط نخورد، تکانی هیچ. افتاد زمین روی بر هم

 لمس با من انگشتان. نبود ماجرا مسئله تنها این اما است؛ داده دست از را جانش که بود مشخص کامال

 اب که بود این آن و داشت مکان این ماقبل اجساد با تفاوت یک فقط. نکرد احساس را نرمی هیچ او، جسم

 را کثیفشان روح شدنمدفون تازگی به اجساد آن بود، مشخص جک و اجساد آن در که هاییویژگی

. بود شده خشک کامال بدنش. رفتنمی کار به او برای ویژگی این. نبود طوراین جک و بودند کرده تجربه

 آن فدای را مهربانش و لطیف جان و روح تازگی به او. نبود مشغول گذار و گشت به او اطراف مگسی هیچ

 سراغ به و بودند برده را لذت و تفریح نهایت قدیمی جسد از هم هامگس آن که انگار. بود نکرده جهان

 .بودند کرده لذیذ و تازه گوشت ـوس هــ هاآن مسلما. بودند رفته جدید جسدهای
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 تعجبی هیچ. شد وارد قلبم به خراشی بدسرشت، هایخاک روی بر جک افتادن یصحنه مشاهده با

 به بارهیک را من که تعجبی نه هم آن. زیاد خیلی نه اما کردم؛ تعجب. بگویم را این نباید نه،. نکردم

 از خالی بود، که چه هر اما بود؛ کرده گذر ذهنم درون در هاییحدس آن از قبل چراکه دهد؛ سوق ناباوری

 او از اینکه نه بودم؛ ترسیده. آرامی به هم آن شدند،می سرازیر پایین به مهابابی هایماشک. نبود تعجب

 مسدود ار گلویم راه پیش چندی تا که لعنتی بغض آن. بودم ترسیده مهربانش وجود نبود از بلکه بترسم،

. نشود خارج گلویم از صدایی که نشد باعث باراین اما شد؛ صدایم و حنجره راه سد دوباره بود، کرده

 لرزش به امچانه. بود گردش در چشمانم و گلو و قلب در همه و همه ناامیدی، ترس، اضطراب، احساس

 رعنایش، قد به شدم؛ خیره چیزشهمه به. بود کرده ایجاد آن روی به را هاییچروک و چین و بود درآمده

 رپ را گلویم تماما بغض. دیدممی او از مقابلم در که چیزی هر و اشعسلی سبز هایچشم اش،تیره پوست

. کردم رها -روزتیره و بدبخت انجمن آن جز به – سکنه از عاری و برهوت بیابان آن در را خود. بود کرده

 گلویم، در بغض آن، از جاری هایاشک و قرمز هایچشم. گرفت خود به مانندارتعاش حالتی جسمم تمام

 فشارم تمام. بودند گرفته قرار هایممشت در آن، از ناشی فشار با همه و همه ام،شکسته دل و بدن لرزش

. ساختم رها گلویم در بود وارد من بر که را فشاری و بغض و دل و جان تمام و کردم خالی هایممشت در را

 بیابان آن. کردم خالی بود روحم و جسم بر شده وارد شوک از ناشی که را خودم فشار فقط لحظه، آن در

 .شد یکی فغانم و آه و افسوس ها،ضجه با برهوت

 زیر لحاف روی به انگشتانم هایناخن. بود مشهود چشمانم در ترس. شد باز یکدیگر از کامال هایمچشم

 هم سر پشت. درآمد نشسته حالت به و شد خمیده امدرازکشیده جسم سرعت به. شد کشیده جسمم

 از را هاآن سریع، حرکتی با. کردند خود اسیر را صورتم ناپسند هایعرق. کشیدممی درپیپی هاینفس

 هاآن. شد آغشته دستانم روی به هاعرق شدهپاک اثرات از نیمی بلکه نه، هاآن یهمه. زدودم صورتم
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 به هایمدست و انگشتان روی از را هاعرق اثرات. دادمنمی اهمیتی هاچیز آن به لحظه آن اما بودند؛ کثیف

 خواب در که تصاویری تمام. بود کرده غلبه درونم بر شب سیاهی و ترس. دادم انتقال ملحفه روی

 برهوت، بیابان آور،چندش و زشت انجمن آن ترسناک چهره. شد تداعی ذهنم در بودم، شاهدش

 اهمیت برایم که بود جک فقط. جک حالت ترمهم همه از و حاکم دهشتناک سکوت متروکه، ساختمان

 اضطراب و ترس – کم و کوتاه هرچند – خواب اتاق درون تاریکی و سیاهی. بودم شده نگرانشدل. داشت

 شدمی ساطع آن از که قرمزی رنگ وجود با خواب، تخت کنار در بزرگ خواب چراغ. کرد تشدید من بر را

 زا کامال را آن اما بکاهد؛ را من ترس از کمی توانست بود، شده آغشته اتاق طبیعی تاریکی و سیاهی با و

 چند تا. کردمی تداعی من برای تاریکی آن در را غم و مرگ حس فقط و فقط قرمز، نور آن. نبرد بین

 بیابان آن در شدم متوجه که وقتی اما ام؛افتاده گیر برهوت بیابان در که کردممی احساس قبل دقیقه

 را چیز یک فقط لب زیر. کردم وارد هایمریه به را عمیق و تازه نفس. شدم خاطرجمع نیستم، زارلجن

 «.بود خواب یک فقط:»کردم تکرار

 فشار با را هایمدست بود، کرده ایجاد خود برای هاییچروک و چین جسمم زیر و رو ملحفه که طورهمان

 و ترس و سردرد. بودم عمیق فکری در. کردم خالی آن روی به را فشار تمام و کشیدم ملحفه روی به

 آرامشی و اعصابی هیچ. بود ریخته هم به اعصابم. کردندمی وارد فشار روانم و روح بر همگی اضطراب،

 خشم از هاییرگه با همچنان. بود کرده سلب من از را درونی آرامش هم خواب آن و بود نمانده باقی برایم

. رفتمی رژه ذهنم در شدهدیده کابوس درون افتاده اتفاقات و بودم شده خیره روبرویم به چشمانم، در

 در مسائل آن که خواستمنمی دیگر. گفتم بیراه و بد آمده وجود به اتفاقات تمام و خود به. زدم غر لب زیر

 آن که نداشتم عالقه عنوان هیچ به. ساختم رها فکری هر از را خود بنابراین شود؛ تداعی ذهنم

 از را آرامش هاآن به فکرکردن. کنند مخدوش را من ذهن دیگر، باری دهشتناک اتفاقات آن و موضوعات
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 در هافطرتپست آن کردم،می تالش و سعی که چه هر اما ریخت؛می هم به را اعصابم و گرفتمی من

 اتاق در و زدم کنار آن از آمدنبیرون جهت خود، روی از را ملحفه سرعت به. شدندمی تداعی ذهنم

 .رفتم لُکه خواب

 و چرت خواب یک هم عنوان هیچ به. نبود معمولی خواب یک داشت، که هاییویژگی تمام با کذا خواب

 مسلما. بود دو هر از تلفیقی نظرم به. دانمنمی کابوس، یک یا بود صادقه رویای یک. نبود هم خیال از دور

 یک بود، کابوس یک هم واقعا چراکه بگذارم؛ کابوس هم را اسمش که توانستممی. بود صادقه رویای یک

 نچنا خواب آن. بگذرم توانستمنمی بود، صادقه رویای یک که فرضیه این خیر از اما دهشتناک؛ کابوس

 یک را آن هم، گرفتممی نادیده را جک وجود اگر حتی که نمودمی واقعی چنان و بود واقعیت همانند

 بود مشاهده قابل خواب، درون که هاییویژگی تمام با را معتادان آن اما پنداشتم؛می صادقه رویای

 سراسر جک برای نگرانیدل و اضطراب. دیدم را جک مرگ باز چشمان با. بگیرم نادیده توانستمنمی

 را او تا. دیدممی را او باید. نگران خیلیخیلی بودم؛ نگران برایش خیلی. بود گرفته فرا را وجودم

 جز بیندیشم، خواب این درباره و بروم رژه خود برای طورهمین اینکه. رسیدمنمی آرامش به دیدم،نمی

 را پیام یک مطمئنا اما بود؛ خواب یک فقط این. کردنمی من حال عاید را دیگری چیز سردرگمی و ناتوانی

 .بود صادقه رویای یک بود، که چه هر. داشت بر در

 امطمئن:»دادم آرامش خودم به. یافتممی باز کمابیش را آرامشم. نشستم اتاق درون نفرهتک مبل روی بر

 نباشد، بدی چیز که امیدوارم اما گرفت؛می نشأت جریانی چه از خواب این که دانمنمی. نیست چیزی

 «.ناخوشایندی و بد چیزهیچ

 .داشتم درونم نسبی آرامش پیداکردن در سعی متفاوت هایدلیل با و دادم دلداری خود به
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 آن طلوع از نشان که – خورشید اولیه هاینور. شد کشیده اتاق درون به خواب درون از کمکم تمرکزم

 و بود شده ساطع – بود شده داده زینت شیشه با که – خواب اتاق عظیم بالکن و پنجره درون از – دادمی

 سمتش به. کرد صدازدن به شروع موبایلم هشدار زنگ. تاباندمی اتاق درون به را خود نورکم هایاشعه

 و قطور ساعت هم و موبایلم ساعت هم. رهانیدم آن صدای از را موبایل آن هم و را خود هم و کردم حرکت

 فعال مغزم در را هشدار زنگ و دادمی 2 ساعت از نشان کرد،می زندگی اتاق از ایگوشه در که بلندیپایه

 ار بلوری تنگ یخ آب. دادمی را پاییزی ماه اواسط از نشان رومیزی تقویم. بود فرارسیده رفتن وقت. کرد

 نبی از بود داده رخ گلویم در که را سالیخشک آن، از استفاده با و کردم خالی نیمه تا آن، کنار لیوان در

 .مدآ وجود به اممعده در نوشیدن اثر بر منفی اینکته آن، جای به اما بود؛ عمل آن مثبت نکته این. بردم

 احساس وان، درون واردشدنم با. کردم مهیا خود برای را سرد آب با دوش یک مقدمات همیشه، همانند

 با وان، درون دریایی نمک و سرد آب. کرد حال سر و روشن را جسمم و شد حاکم جسمم تمام بر سردی

 برای. دادند انتقال جسمم بر را خود خصوصیت و دادند انجام را خود کار بودند، دارا که هاییویژگی تمام

 چشمان و دادم تکیه نبود بیش دیواری که سرم پشت به را سرم حمام، وان در دراز به دراز دقیقه، چند

 به. سازند مهیا را جسمم یخواسته و دهند انجام را خود کار بتوانند مایعات و اجسام تا بستم را خود

 کوتاه موهای دوش، زیر و رفتم جکوزی و وان کنار شیشه، با شده داده زینت اتاق درون به همیشه، اتفاق

 مواد وسیله به – بودم کرده کوتاه باال، مقامات دستور به و دبیرستان به رفتن علت به که – را خود

  .دادم شستشو خودشان مخصوص

 قدم خود خواب اتاق درون به – داشت قرار خواب اتاق درون که – بهداشت و حمام اتاق قسمت از

 به هنشست حالت در آرایش، و توالت میز کنار رمبدوشامبر، با را من داشت، که عظمتی آن با اتاق. گذاشتم

  .کرد مشاهده آن یآینه مقابل و آن مخصوص صندلی روی
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 صورت روی به اشک، قطرات همانند باران هایژاله. شدم خیره آینه در خود یشدهمنعکس عکس به

 جذابم صورت کرد،می جلب خود به را نظرم که چیزی اولین همیشه. بودند کرده خوش جا جذابم و سفید

 بودند، درشت که رنگمعسلی هایچشم همیشه اما بودند؛ اهمیت حائز برایم صورتم اجزای تمام. بود

 نه؛ باشم نداشته دوست را بقیه اینکه نه. داشت تریباارزش چیز حکم برایم صاف و بلند هایمژه با همراه

 .داشتم دوست خیلی را هایمچشم ولی

 کم خشکی رفع جهت را کنندهمرطوب کرم درآوردم، مرطوب حالت به را سرم موهای آنکه از پس

 .شدم خیره صورتم به باز چشمان با. کردم آن به آغشته را هاآن و مالیدم گردنم و صورت روی به صورتم،

 واگذار خودشان به را خود جسم روی از رهاشدن اجازه همیشگی عادت همانند بدنم، روی هایژاله به

 جسمم پوست تماما. کردم مرتب – کوتاه هرچند – را هاآن و کردم خشک کامال را سرم موهای. کردم

 هایژاله آنکه از بعد و دقیقه چند از پس. داشتم خوبی حس. بود کرده حس را طراوت و شادی احساس

  .کردم اقدام شدنآماده برای بودند، کرده رها را جسمم جسمم،

 آینه در را خود شدم، آراسته ترتمام هرچه ظاهری و جسمی اصوالت تمام به و شدم آماده آنکه از پس

 برای .کردم مشاهده بودم، داشته نگه دستانم روی که کولی کیف و دبیرستان مخصوص فرم لباس با قدی،

 بر فظری و اسپرت کفش که هاییقدم با و دادم قرار نفرهتک مبل روی بر را کیفم. بودم آماده رفتنبیرون

 طرف، دو از که را عمارت الجثهعظیم هایپله. شدم خواب اتاق از بیرون راهی کرد،می خودنمایی هاآن

 جاآن در خانه افراد یهمه. رساندم غذاخوری سالن به را خود و کردم طی بودند دوم و اول طبقه بین رابط

 آلبرت ترم،بزرگ برادر مقابل دقیقا که خود جای در و کردم ادب عرض هاآن یهمه به. بودند شده جمع

 فرهندوازده میز روی به که مختلف غذایی مواد بین از عالقه روی از اوقات، بیشتر همانند. گرفتم قرار بود،

 خانواده، همیشگی عادت به. شدم صبحانه صرف مشغول و برگزیدم را هویج مربای بود، شده اسکان
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 با اما داشت؛ پدرم با را موضوعی به راجع کردنصحبت قصد آلبرت. شد صرف سکوت در صبحانه

 دقیقه چند من. کرد موکول صبحانه صرف از بعد به را آن پدرم داشتیم، قرار آن در که وضعیتی مشاهده

 هاآن و کردممی صرف را صبحانه هاآن از تردیر مسلما بنابراین بودم؛ پیوسته جمعشان به هاآن از دورتر

 اسبراس که بود آلبرت برخاست، صبحانه میز سر از که کسی اولین. کردندمی ترک را من باید اجبار به

 ات شد راهی پدرم با همراه پدر، کار اتاق یا و نشیمن اتاق به کردنصحبت برای بودم، دیده که چیزهایی

 و شدمی تداعی ذهنم در بودم دیده که کابوسی ایلحظه برای حین، این در. باشند داشته گوییوگفت

 .کنم فکر آن به خواستمنمی چراکه شد؛می رها افکارم قدرت با ایلحظه برای

 :گفت جانم از ترعزیز مادر

 خوری؟نمی چرا. بخور رو غذات زودتر عزیزم، دنیل -

 :دادم را جوابش کوچک لبخندی با و آرامی به

 .که بینیدمی خورم،می دارم خورم؟نمی که چی یعنی -

 بازی باهاشون داری که انگار و خوریمی آروم داری خیلی اینکه همه از اول. خورینمی رو غذات که تو -

  .کنیمی

  .خورممی غذا آروم همیشه من شناسین،می رو من خودتون که شما ای؟بازی چه مامان، نه -

 هم آروم از این اما خوری؛می رو غذات آروم همیشه تو درسته،. نیست چیزی همچین اصال عزیزکم، نه -

  .ترهآروم
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 سخن یادامه و گذاشت میز روی به و کرد قفل هم در را هایشدست رسید، که سخنش از قسمت این به

 :گرفت کوچکش لبخند و مالیمت همان با را خود

 شده؟ چیزی -

  .نیست چیزی نه -

  .نمیگه رو این هاتچشم و حرکات اما -

 در رو شما همه از اول بود، اومده پیش مهمی مسئله اگر که باشید مطمئن. نشده چیزی. میگم جدی نه، -

  .کردممی مشورت شما با و ذاشتممی جریان

 حتما که این یعنی این و بود اومده پیش مهمی مسئله اگر که کردی اشاره ولی عزیزکم؛ دونممی -

 بگی؟ من به خواینمی. اومده پیش ایمسئله

 مهمی اتفاق هم اگر دوما و نیومده پیش ایمسئله اینکه همه از اول. نیست چیزی که گفتم مامان، نه -

 که هم مهمی اتفاق اینکه و کردممی مشورت باهاتون و ذاشتممی جریان در رو شما حتما بود، افتاده

 و رازدار شما باشه، که هرچی. گفتممی بهتون بودین، مشتاق شما که هم اگر. کنممی حلش خودم نباشه،

  .نیفتاده اتفاقی واقعا اما هستی؛ من اسرار محرم

 مطمئنی؟ اما داری؛ من به که لطفی این از ممنون. پسرم ممنون -

  .نرید فکر توی و نباشید نگران شما. نیست چیزی. مطمئنم بله -
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 خوامنمی دونیمی که چون بگو؛ من به حتما کوچیک، هرچند بود، مشکلی اگر اما تسلیمم؛ من باشه -

 فکر ارناگو اتفاق و موضوع یه به تنهایی بخوای تو اینکه هم اون ببره، فرو فکر به رو عزیزم پسر چیزهیچ

  .کنی

  .نباشید نگران. جانمامان حتما. ممنون خیلی -

 :گفت و شد بلند میز پشت از

. باشیم داشته گوییوگفت یه تا نشیمن اتاق تو پیشمون بیا کن، تمام زودتر رو تصبحانه خب، خیلی -

 که؟ داری وقت

 :کردم نثارش لبخندی

 صحبت شما با هم خورم،می آروم رو مصبحانه هم. کنیممی صحبت هم با. نباشید نگران. دارم وقت آره -

  .رسممی کارهام به همیشه من که، دونیدمی. رسممی مدرسه به هم و کنممی

 :گفت و داد تحویلم دارکش لبخندی

  .کتابه و حساب روی کارهات همیشه تو. دونممی بله -

 ادامه مشغول آن از پس و کردم همراهی زیبا، و مهربان لبخندی و خیره هاینگاه با حدودی تا را او

 را ایانهزن تیزنوک و بلندپاشنه کفش برخورد صدای که بودم ایشنونده ثانیه چند تا و شدم خود فعالیت

  .شنیدممی سرامیک روی به – بود مادرم به متعلق که –

 با تیح کسانم، تریننزدیک با حتی کنم؛ صحبت کسی با جک کابوس درباره خواستمنمی عنوان هیچ به

 فرورفته ایهام از ایهاله در برایم آن و دانستمنمی لعنتی کابوس آن از چیزهیچ اینکه همه از اول. مادرم
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 مربوط من شخص به آن، در دادهرخ اتفاقات از کدامهیچ و نبودم من کابوس، آن موضوع اینکه دوم و بود

 به تک که است قرار یا باشد؛ داشته دلیلی باید قطعا خواب آن. کردمی پیدا ربط جک به تماما و شدنمی

 وابخ یک یا و گیردمی نشأت مراتبی سلسله یک از و دارد بر در را پیامی اینکه یا و دهد رخ اتفاقات تک

 آن برای عنوان هیچ به چراکه کردم؛ پاک هایمفرضیه از را آخر مورد. ندارد منشائی هیچ و است مزخرف

 گیر اول مورد دو بین اما نیست؛ مانندمزخرف شمایل و شکل آن به تعبیر قابل و کندنمی صدق خواب

 یرتعب و نتیجه به که زمانی. دانمنمی !دهم ربط دهشتناک خواب آن به را فرضیه کدام که دانمنمی. کردم

 «!مرگ:»کندمی خطور ذهنم به مسئله یک فقط اندیشم،می فرضیه دو هر

 قصد. نداشت خوشی صورت من برای حداقل مسائل، این به فکرکردن. درآمد لرزش به جسمم بارهیک به

 به و کرده سلب خود از را بد افکار. بگیرم خود از را آرامش و کنم مخدوش را خود اعصاب که نداشتم هم

  .بخشیدم کمی سرعت خود پیشین فعالیت

 خود خطاب مورد بود نظرم در که را افرادی از تن چند بود، مانده باقی نیمه و نصفه که کار اتمام از بعد

 مشاهده را ریزنقشی و جوان دختر خود مقابل در. بیاید من پیشواز به هاآن از یکی حداقل تا دادم قرار

. دبو من درخواست و رسانیاطالع منتظر و بود روبرویم مخصوص فرم لباس با. نبود آشنا نظرم در. کردم

 :گفتم

 درسته؟ هستی، جدید خدمتکاران از حتما -

 .هیگمن آقای بله -

  .تکمیله خدمتکاران کادر. باشیم داشته احتیاج جدیدی عضو به ما که نکنم فکر اما -
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 معرفی جااین مدیریت بخش به هست بخش این کادر جزو که دوستانم از یکی طرف از من راستش خب، -

  .منه کاری روز اولین امروز. شدم

 الزم البته. کنممی دیدار عمارت این در رو شما که هست هم روزی اولین که چون بینم؛می دارم درسته، -

 من .میشه اداره هیگمن خانم و فامک خانم نظر زیر مسائل این که چون بگید؛ من به رو مسائل این نیست

  .کنمنمی دخالت کارها این توی

 هدیگ معلوم قرار از اما نیستم؛ کارشون جریان در. شدم دیگه نفر یک جایگزین من البته. طوراین که -

 بنده به هم فامک خانم. شدم ایشون جایگزین هم من و بود خالی نفر یک جای و کنننمی کار جااین

 باهام و کنن تایید رو من ایشون و کنم صحبت هیگمن خانم با اینکه و کنم شروع رو کارم و بیام که گفتن

  .ببندن قرارداد

 و دنکنی شروع رو کارتون حاضر حال در که بهتره پس نرسیدین ایشون تایید به هنوز که چون درسته؛ -

  .کنید مالقات رو ایشون تا بمونید منتظر

 مه هیگمن خانم درباره. کنم شروع رو کارم تونممی و کار سر بیام امروز که گفتن من به فامک خانم اما -

  .بیننمی رو من وقت اول ایشون. کنم شروع رو کارم امروز از که نداره موردی که گفتن پرسیدم، ازشون

 :گفتم قطعیت با و کردم نگاه او به جدیت با

  ...خانمِ ببینید! نه -

 :گفت و کرد قطع را صحبتم

 .رولی -
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 اصخ قوانین عمارت این اما گفتن؛ شما به رو موردها این ایشون چرا که دونمنمی من رولی، خانم ببینید -

 هرچی هستید، فامک خانم انتخاب شما که درسته. کنید پیشروی قوانین طبق باید شما. داره رو خودش

 اب مصادف ایشون کار اما احترامه؛ قابل نظرشون و هستند جااین خدمتکاران سرپرست ایشون باشه که

  .کنم قبول رو چیزی همچین تونمنمی من. قوانینه گذاشتن پا زیر

 بود لحنم در که جدیتی خاطربه که بود مشخص. دادمی را وجودش بسیار بودنناراحت از نشان اشچهره

 دخالت مسائل این در عنوان هیچ به. بکنم توانستمنمی کاری این، جز من اما بود؛ شده ناراحت بسیار

 .نکنم دخالت کار این در نتوانستم دیگر دیدم، خود چشم با را قضایا این که زمانی اما کردم؛نمی

 احتیاج کار این به خیلی که کردم حس. نداشت را قدرتش اما بگوید؛ چیزی تا گشود را خود دهان دختر

 کردمی فکر و بود نشده متوجه اینکه مثل اما است؛ شده ناراحت چنانآن من بودنجدی خاطربه که دارد

 .کردم موضوع متوجه را او. نیستم عمارت این در او ماندن خواهان من که

 بکنم؟ باید کار چی اوصاف این با چیه؟ من تکلیف االن. هیگمن آقای خب، -

 رو قراردادتون و نکنه تایید رو شما هیگمن خانم که زمانی تا کردم، اشاره که طورهمون ببینید، خب -

 هک ممکنه. داره مسئولیت ما یخانواده برای. کنید کار و بیاید عمارت این در که ندارید اجازه نکنید امضا

 دهعه به شده ذکر قراردادنامه در که چیزی اون از غیر اضافی مسئولیت تونیمنمی ما. بیفته اتفاقی هر

  .بگیریم

 ببینم؟ رو ایشون تونممی کی پس -
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. کنید شروع رو کارتون تونینمی امروز همین پس شده، داده قول بهتون امروز برای اینکه خاطربه -

 موردنظر اخبار اون از پس. بمونید منتظر جااون. برید سرایداری ویالی به و نمونید عمارت توی منتها

  .میشه داده اطالع بهتون

 به. داشت قبل به نسبت بهتر و بشاش ایچهره. یافت فزونی درونَش امید و شد بهتر کمی دختر ناراحتی

 گذشتندمی همچنان ساعت هایعقربه. بازآرد من نزد به را فامک خانم و شود خود راه راهی که سپردم او

 .گرفتم را آن جواب تبعیت به و زدم لبخند او به. گرفت قرار من مقابل در فامک خانم درست، زمان در و

 :گشودم سخن به دهان روزمره، ادب عرض از پس

 گذاشتن؟ کارشون جریان در رو شما ایشون که زنممی حدس رولی، خانم با ارتباط در -

 .بله -

 خانوده این در من که زمانی از دارم یاد به. نداشتم انتظار شما از اصال اینکه همه از اول خب، خیلی -

 به رو حوزه این به مربوط کارهای تمام و بودین عمارت این توی شما کردم، باز دنیا این به رو رو هامچشم

 !اصال. نداشتم انتظار شما از مورد یه این در اما کاستی؛ و کم هیچ بدون دادید، انجام درستی

 دارید، هم حق خب، اما بشید؛ ناراحت شما که کردمنمی فکر و شدم موضوع متوجه من عزیز، دنیل بله -

 ...و شناسمشمی من و آشناست اون که کردم فکر خودم با من ولی دارید؛ حق هم خیلی

 شما. کرده بخش این سرپرست رو شما و کرده اعتماد شما به من مادر! فامک خانم نداره شناسمشمی -

 پیروی قانون این از باید آشنا، و غریبه چه. داره رو خودش قانون چیزی هر. بدید انجام رو کار این نباید

  .کنهنمی فرقی ما برای. کنند
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  .خواممی عذر من عزیز، دنیل گینمی درست شما بله -

 رو چیزها این خوامنمی. تریدبزرگ من از سالبیست حداقل شما. نگید رو این که کنممی خواهش! نه -

  .من نه بشه، عرض مادرم خدمت به باید هست، قطعا که باشه عذرخواهی اگر ثانی در. بشنوم

  .نمیشه تکرار دیگه که باشید مطمئن -

 چراکه بگذارید؛ ایشون اختیار در رو ناآگاهی این و کنید صحبت مادرم با مورد این در. خوب هم خیلی -

 هب مسئولیت این از بخشی یه اگر قاعدتا. گردهبرمی ایشون شخص به و نمیشه مربوط من به مساله این

 و هست مادرم دوش به مسئولیت این اما کردم؛می تمام رو موضوع این جاهمین بود، شده واگذار من

 دنبای خدمتکاری هیچ عنوان هیچ به کنم؛می گوشزد دیگه باریک. باشند جریان در باید حتما ایشون

 بیفته، اتفاقی اگر وگرنه بگذاره، عمارت این در رو هاشقدم مادرم، تاییدیه و قرارداد بستن بدون

  .نیفته اتفاقی همچین دیگه که امیدوارم! شماست با مسئولیتش

 :گفت و زد کمرنگی لبخندی

  .نباشید نگران. بله -

 ارک هم و بیفته راه هم ایشون کار هم و نمونند معطل این از بیشتر تا بیندازید راه هم رو رولی خانم کار -

 برای وقت سر غذاخوری و آشپزخانه بخش خدمتکاران که هست روزی چند که کنممی حس ضمن در. ما

 خودش موقع به باید کاری هر. کنین رسیدگی مورد این به. نمیشن حاضر مقرر موعد در میز کردنجمع

 .نیمک حسابتسویه باهاشون کنند پیدا سازگاری جااین قوانین با تونننمی اگر که ببینید. بشه انجام
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 هااون روز چند این توی. نیفتاد عمد از اتفاق این. نباشید نگران. شدم انگاریسهل این متوجه من. بله -

 مطمئن اما اومدن؛ دیر میز کردنجمع برای بنابراین هستید؛ غذاخوری اتاق در شما که کردندمی فکر

  .کنممی رسیدگی شخصا. نمیده رخ اتفاق این دیگه که باشید

 کنند؟می اسکان جااون و میرن آشپزخانه به هااون نکنه. کنید صبر -

 لحنم در تمام جدیت با و بردم باال کمی را صدایم. کردم دریافت را ماجرا عمق نافذش، نگاه و سکوت با

 :دادم ادامه

 کنید؟نمی رسیدگی شما مگه وضعشه؟ چه این آخه -

 رخ اتفاقی چنین دیگه که باشید مطمئن اما کردم؛ انگاریسهل که دونممی. خواممی عذر من. بله -

  .نمیده

 به دبای شما. نداره ارزشی من برای کنیدمی شما که اشاراتی این! فامک خانم! نمیده رخ اتفاقی چنین که -

  .بزنید حرف که این نه کنید رسیدگی شده محول بهتون که هاییمسئولیت

 در قدراین چرا که بود سوال من برای هم واقعا. بگوید چه که دانستنمی. بود شده پاچهدست فامک خانم

. بود نمانده برایم اعصابی و بود خورده هم به حالم نظمیبی این از! شده؟ انگاریسهل خانم این کار

 :کردم قطع را صحبتش اما بگوید؛ چیزی تا گشود را دهانش

 و من نه کنین، گوشزد هااون به باید شما مونن،بازمی کارشون از خدمتکاران اون که زمانی! بدید اجازه -

 .بدید پس مادرم به رو کارها تمام حساب باید که هرچند. شده واگذار شما به مسئولیت این. من مادر نه

 پشت باید کنند، اسکان آشپزخانه توی اینکه جای به هااون نکردن؟ امضا قرارداد مگه خدمتکاران اون



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر فیروز آرمان | مرگ پاییز کوتاه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 34 

 جابی کشیدننفس برای که هااون. بشن فارغ سالن، در حاضر اعضای تمام تا بمونن منتظر غذاخوری اتاق

 نتوننمی اگر. ایدیگه چیز نه میشن، عمارت وارد کارکردن برای کنن،نمی زندگی جااین گذروندنخوش و

 اختیار در که خوبی هایسرویس عوض در ما. برن جااین از باید باشند، متعهد کردند امضا که چیزی به

 به تریبیش حوصله و دقت پرسنل انتخاب در باید. داریم برتر کیفیت با عالی کار انتظار گذاریممی هااون

  .مونهنمی باقی ایدیگه راه هیچ. بشن اخراج باید بزنه، سر عرضگیبی ازشون اگر. بدید خرج

  .کنممی درستش شخصا خودم. منه دقتیبی از این. کنممی رسیدگی کارها به من باشید مطمئن -

 حساب. کرده متشنج رو من اعصاب مسائل جور این اما کردم؛ تندخویی قدراین که فامک خانم متاسفم -

. هادقتیبی این یلحظه به لحظه بشه؛ داده پس مادرم به باید هامسئولیتبی این و هانظمیبی این تمام

  .شدم ناامید شما از واقعا

 برام اتفاقات سری یه و بودم شخصی مسائل درگیر واقعا روز چند این من اما خوام؛می عذر و متاسفم -

 !امشرمنده واقعا. بمونم غافل کارهام از من که بود شده باعث مسئله همین و بود افتاده

 :دادم ادامه آرامی به و کرده عوض را صدایم لحن

 این رد نباید خللی هیچ که کنید درک هم شما اما باشید؛ داشته مشکالتی چه ممکنه که هستم منتوجه -

 ریس یه هم ما حال هر به. بکنید کاریتون حیطه وارد رو شخصیتون زندگی نباید شما. بیاد پیش موضوع

 و نیستم شما زندگی جریان در اصال و بشه وارد ایلطمه شما به نیستم راضی اصال که من. داریم شرایط

 که امیدوارم و گرفته قرار راهتون سر بر مشکالتی که متاسفم هم واقعا و باشم جریان در که خوامنمی

 زمینه این خرج رو بیشتری وقت و بدید اهمیت کارتون به خواهشا اما بشه؛ حل مشکلتون زودتر هرچه

 .بکنید
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 تمام به که باشید مطمئن. خواممی عذر هم خاطرشبه و کردم انگاریسهل که دونممی. نباشید نگران -

  .گردهبرمی خود عادی روال به و میره پیش خودش قانون اساس بر چیزهمه و کنممی رسیدگی هاکار

 :گفتم و برخاستم خود جای از

 این در نباید نظمیبی و خلل گونههیچ و هستید خدمتکاران سرپرست شما که کنید درک. خوبه این -

 انجام ممکن شکل بهترین به رو کارها تمام که امیدوارم. شماست عهده بر کارها تمام. بیاد پیش مورد

 هک نکنید فراموش. کنید صحبت ایشون با شما و ذارممی میان در مادرم با رو موضوع این ضمن، در. بدید

 در خودتون چراکه کنم؛ گوشزد دوباره رو نکته این که بینمنمی لزومی. سنگینه خیلی شما مسئولیت

  .هستم گفتنش به مجبور انگاریتونسهل خاطربه اما دونید؛می من از بهتر و هستید جریان

 .کنممی خواهش -

 و کارها این تمام. من مادر نه هستید، بخش این مسئول شما. شماست عهده به بزرگی مسئولیت -

 مشکالت و نیاد وجود به مدیریتتون در خللی گونههیچ که امیدوارم پس شماست، عهده بر اون مدیریت

  .کنید ابالغ مادرم اطالع به رو بزرگ بسیار کارهای و بزرگ و عمیق

. نداشت گفتن برای دیگری حرف من، هایحرف جواب در. داد اطمینان من به هایشچشم با فامک خانم

 یشانا تا کردممی ابالغ مادرم به را موضوع این گزارش باید البته. نیاید پیش مشکلی دیگر که امیدوارم

 .نیاید وجود به خطایی آن از پس و کنند رسیدگی تا باشد آمدهپیش اتفاقات جریان در

 نشیمن سالن محوطه به. گذاشتم تنها داشت، عمارت این در که هاییمسئولیت و افکار با را فامک خانم

 هایمبل از یکی روی به و زدم بودند، کرده اسکان جاآن در که محترم حضار روی به لبخند و شدم وارد

 برادرم و پدر که زدممی حدس. بود اشقهوه نوشیدن حال در و بود سالن در مادرم فقط. آمدم فرود تکی
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 مدآ حرف به زودتر مادرم. کنم صحبت فامک خانم درباره او با که بود زمان بهترین. باشند پدر کار اتاق در

 :گفت و

 ها؟درس با کنیمی کار چی میره؟ پیش خوب هات درس -

  .نیست مشکلی. خوبه هم هادرس. مامان خوبه -

. سازهسرنوشت سال و هستی دانشگاهیپیش امسال. کن جمع خوب رو حواست دنیل،. خوب هم خیلی -

 گاهتدانش به ورود در سزاییبه تاثیر دبیرستان دوران تحصیلی سوابق شناسی،می که رو کشورمون نظام

 مورد این در نیست احتیاجی که دونممی. کن نظرصرف بیشتر تفریحاتت از و کن جمع رو حواست. داره

  .هستی راهیسربه پسر خداروشکر. هستم فرزندم نگران و مادرم من اما کنم؛ نصیحتت

 هامنمره. دونیدمی که خودتون. دارم رو هانمره بهترین من. نباشید من درس نگران. دونممی مامان بله -

  .ندارم یکدرجه هایدانشگاه به ورود برای مشکلی نظر این از و عالیه

 داشته بدی نمره اگر. سوزهمی دارن، بدی تحصیلی سوابق که کسایی حال به دلم. خوشحالم خیلی -

 تو که خوبه البته. متاسفم خیلی هاآدم جوراین برای. بشن دانشگاه وارد تونننمی عنوان هیچ به باشن

 .نیستم نگرانت که خوبه. هستی اتآینده فکر به و نیستی طوریاین

 به ورود برای حتما. نیست آمریکا مثل دیگه کشورهای از بعضی آموزشی نظام که کنممی فکر -

  .نیست مالک براشون تحصیلی سوابق. گیرنمی ورودی آزمون ممتاز، هایدانشگاه

 معدل که هم کسایی. دانشگاه به ورود برای خوبیه روش. دارن نظامی همچین کشورها از بعضی آره -

  .بزنن رقم خودشون برای رو خوبی سرنوشت هاآزمون این تو شدنقبول با توننمی ندارن، خوبی
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 به را قهوه لیوان آن از زودتر بود رفته یادش اینکه از و داد من به قهوه لیوانی و کرد تمام را خود یقهوه

 مشغول و گرفتم او از را قهوه لیوان. بودیم شده کردنصحبت مشغول چراکه کرد؛ عذرخواهی بدهد من

 وضوعم این از البته. بودند کار اتاق در آلبرت با که افتادم پدرم یاد به نوشیدن حین در. شدم آن نوشیدن

  .نداشتم آگاهی

 هستند؟ کار اتاق توی آلبرت و پدر مامان، -

  .کنندمی صحبت دارن. پسرم آره -

 درپ و آلبرت صحبت به که کردم حس. است ناراحت بسیار چیزی از که انگار و بود فرورفته فکر در مادرم

 درپ با موضوعی چه درباره آلبرت که دانستمنمی. ببینم حال آن در را مادرم توانستمنمی. شودمی مربوط

 آلبرت. بود ناراحت هم علت همین به شاید. داشت آگاهی موضوع این از مادرم شاید. کندمی صحبت

 نه. بودند دلگیر و ناراحت او از همیشه هاآن و داشت مادرم و پدر هایخواسته ضد هاییخواسته همیشه

 اذیت را من موضوع این. شدمی هاآن رنجورشدن باعث اوقات گاهی بلکه نه، باشد دشمن هاآن با اینکه

  .بیاید وجود به مشکلی هم امروز اینکه از ترسیدممی. کردمی

 !فکری تو البته و نگرانی خیلی مامان؟ شده چیزی -

 :گفت و کشید عمیقی نفس

  .نگرانم هم خیلی. نگرانم آره -

 آلبرته؟ موضوع -
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 ما. داره خوبی رفتار اون. بشه دعواشون دوباره ترسممی. خوادمی پدرت از چیزی چه که دونمنمی. آره -

. افتاده اتفاق این شاید. گذاشتیم کم براش جاهایی یه حتما دونمنمی. نذاشتیم کم چیزیهیچ تربیتش تو

  .متنفره ازمون و کنهمی لج ما با االن که کردیم کارهایی سری یه حتما آره،

 که شما. نداره دلیلی باشه؟ متنفر شما از باید چرا! نزنید رو حرف این که کنممی خواهش. مامان نه -

 در هم داشت الزم بچه یه که رو چیزی هر و دادید بهش خواسته که چی هر. نذاشتید کم براش چیزی

 در خب اما دادید؛ که ندادید محبت و مهر. دادید که ندادید سرمایه و پول. کردید عطا بهش کودکی

. یشهنم مربوط شما به دیگه این داره مشکلی اگر اما شده؛ انجام احسن نحو به که نیست شکی تربیتش

 به هم سری یه. هست اکتسابی هم سری یه. رسهنمی ارث به مادرش و پدر طریق از که انسان صفات تمام

 !اشیدب مطمئن. نذاشتید کاستی و کم هیچ تربیتش در پدر و شما که باشید مطمئن. میشه مربوط خودش

 چراکه کنم؛می منقضی رو حرفت این من اما نیست؛ حرفی واقعا. ندارم گفتن برای حرفی بگم؟ چی -

  .گذاشتیم کم جایی یه مطمئنم

 هشب باید که محبتی و مهر و تربیتش توی اگر گذاشتید؟ کم براش کجا. حرفه شهمه هااین مامان، ولی -

 اخالق بدترین و نبود ما جمع توی االن. نداشت رو خوب صفات همه این االن بودید، گذاشته کم دادیدمی

 .شدمی کشیده خالف راه به و کردمی دوری کامل طور به شخانواده از و داشت رو

 اییج یه میگم که وقتی. دونینمی برادرت کودکی درباره چیزهیچ تو که چون توئه؛ شخصی نظر این. نه -

 خودت داری که چون میگی؛ رو هااین داری تو. میگم رو هااین دارم که دونممی چیزی یه گذاشتیم، کم

 بارهدر حداقل که کنممی شکر رو خدا البته! هیچی نگذاشتیم، کم تو برای هیچی پدرت و من. بینیمی رو

 افسوس. کردیم عمل صحیح و شدیم چیزهمه متوجه موقع به و نگذاشتیم کم هیچی پسرمون یکی این
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 این در نبود، بیشتر بچه یه آلبرت که زمان اون چرا که خورممی افسوس پدرت و خودم برای! خورممی

  .نکردیم دقت بیشتر زمینه

 چیه؟ هاحرف این. مامان نه -

  .حقیقته شهمه. پسرم چرا -

 اطالع من که جاییآن تا. آوردمنمیدر سر بود، گذاشته میان در لحظه آن در من با مادرم که موضاعاتی از

. من برای حداقل بودند؛ آورده عمل به فرزندانشان تربیت در را عالی خصوصیات همه هاآن داشتم، کامل

 آلبرت درباره مصداق، همین روی از و بودم کرده نگاه خودم زندگی و تربیت به من. گفتمی راست مادرم

 و کم دشای. دانمنمی. بودند نشده قائل فرزندانشان در تبعیضی گونههیچ چراکه بودم؛ داده توضیح و نظر

 خصاش اما کند؛ صحبت بد خود مادر و پدر با او که بودم ندیده االن تا. بودند گذاشته او تربیت در کاستی

 ایگزنده لحن هیچ هم گوهاوگفت آن بین در حتی ولی ام؛بوده هاآن بین ناخوشایند گوهاییوگفت شاهد

 زدمی مادرش و پدر به آلبرت که را هاییطعنه ها،صحبت آن از البته. بودم ندیده آلبرت هایصحبت در

  .است نهفته قضیه این در رازی حتما. گیرممی فاکتور

 کردین؟ اون حق در بدی کار چه مگه بگین؟ خواینمی چی شما -

 هاگذشته یاد و کند صحبت تواندنمی کردم حس. رفتمی پایین و باال و خوردمی تکان گلویش سیب

 تحت. شد چکیده پایین به راستش چشم از و شد آمیخته بغضش با کوچک اشکی قطره. است افتاده

 آلبرت کودکی در که ببینم شدم کنجکاو. است افتاده اتفاقی که شدم متوجه پس آن از. گرفتم قرار تاثیر

 ینکها و پشیمانند خود کار از و هستند نگران عزیزم مادر و پدر گونهاین که است افتاده ناگواری اتفاق چه

 ایلحظه و زدود هایشگونه از را اشکش سرعت به مادرم. زندمی طعنه هاآن به سخنانش بعضی در آلبرت
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 خود طبیعی حالت به و کرد جور و جمع را خود رسید،می گوش به که هاییقدم صدای شدنشنیده با بعد

 ویر به پدرم. شدند وارد لبخند با آلبرت و پدرم. ماند ناتمام آلبرت و پدرم ورود با صحبتمان. بازگشت

. بود ایستاده ما سر باالی درست آلبرت. بدهد را او یقهوه مادرم تا ماند منتظر و نشست نفرهسه مبل

 چشم از موضوع این. بود رسیده مقبولیت به بحثشان که کردمی ثابت این و نداشت ناراحتی یچهره

 :گفت آلبرت. بود هویدا اشچهره در خوشحالی چراکه نماند؛ دور مادرم

 نداری؟ کاری من با مامان -

 .بخور قهوه بیا پسرم؟ کجا -

  .برم من. مامان نه -

 .ما پیش بیا هم تو. کنیممی صحبت داریم. شدیم جمع هم دور خانواده ببین بری؟ کجا -

  .کنم صحبت کنمنمی وقت من. نه -

 دقیقه؟ چند برای حتی -

  .برسم کارهام به برم باید بعدش. کنممی وقت دقیقه چند برای چرا، -

 از. داد او به را اشقهوه. بود او گرنظاره لبخند با مادرم. گرفت جای پدرم کنار در فاصله یک با آلبرت

. بود شده منتقل هم من به احساس این و بودم شده خوشحال خیلی هم من گویی مادرم، شادی احساس

 :گفت آلبرت به مادرم

 بگی؟ ما به خواینمی خوشحالی؟ قدراین چرا آلبرت، خب -
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 روی به را اششدهتمام یقهوه آلبرت. گرددبازمی پدر با صحبت به اشخوشحالی که بود مشخص کامال

 :گفت و گذاشت مقابلش میز

 یه که شد این بر قرار. کردم صحبت نقاشی نمایشگاه درباره پدر با راستش نگم؟ چرا. مامان آره -

  .بذارم نمایش به جااون رو هامنقاشی و بزنم شهر مرکز توی نمایشگاه

 یا فروش برای هست؟ چی کار این از قصدت حاال. بگذاری نمایش به خوایمی رو کارهات که خوبه. خوبه -

 ای؟دیگه چیز

 برای حتما بکنند، رو فروششون درخواست باالیی قیمت با اگه خب ولی بفروشمشون؛ نمیاد دلم -

  .کنممی اقدام فروششون

 :گفتم و دادم قرار خود خطاب مورد را آلبرت

 هنوز؟ نکردی صحبت که خبرنگارها با. باشی موفق که امیدوارم. میگم تبریک بهت آلبرت، -

  .کنهمی کمکم هم پدر. کنممی ردیف رو کارها زودی به. کردم صحبت جزئیاتش درباره پدر با. نه -

 .بگو بهم حتما میاد، بر من دست از کمکی اگه. خوبه خیلی -

  .حتما بود، اگه. لطفت از ممنون خیلی -

 :گفت آلبرت به پدرم

 ها؟درس با کنیمی کار چی طوره؟چه دانشگاهت آلبرت، خب -
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 برای بشم آماده باید. گیرممی رو کارشناسی مدرک کمکم دیگه. نیومده پیش مشکلی که دانشکده تو -

  .ارشد کارشناسی

 بهت رو حقوقی مسائل شرکت توی خواستی، اگه تا کن ردیف رو کارهات. بدی ادامه خوایمی که خوبه -

  .کنم واگذار

  .بابا دیگه نشد -

 شد؟ چی چرا، -

 .باشم مستقل خواممی که دونیدمی خودتون شما بابا، -

 .هستی هم االن -

 ...اما درسته؛ -

 :گفت و کرد قطع را صحبتش مادرم

 کنی؟ کار پدرت شرکت توی خواینمی یعنی -

 هن کنه رفتار باهام کارمندش مثل دقیقا پدر که خواممی ولی! کنم؟ کار نباید چرا. نیست جوریاین نه -

  .پسرش مثل

 :گفتم و آمدم سخن به میان این در

 حال هر هب. پسرتون مثل نه کنید رفتار باهاش کارمندتون مثل باید دقیقا شما. میگه درست آلبرت پدر، -

  .ایستاده خودش پای روی دیگه خودش و ستگنده مرد یه اون
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 :گفت پدرم

 از دبای که هم استخدامت برای و کنممی رفتار شرکت کارمند مثل دقیقا باهات من. طورههمین که البته -

  .بگذری شرکت هایآزمون و هاگیریسخت یهمه

 :گفت مادرم

  .باشی داشته کاری رزومه باید که هم شرکت توی استخدام برای -

  .باشی داشته کاری تجربه بشی، استخدام من شرکت توی بتونی اینکه از قبل باید! دقیقا -

 :گفت آلبرت

 با و باال مدرک با هم ضمن در و میام شرکت سراغ به پر دست با و کاری تجربه با من. پدر نباشید نگران -

 اردو پارتی با شرکت رئیس پسر که نگن هم شرکت کارمندهای تا میام سراغتون به ارشد، کارشناسی

  .شده شرکت

  .باشی موفق. روزم اون منتظر من پس. خوب هم خیلی -

 چه گذشته در که شدم کنجکاو پیش از بیش. کرد ترک را ما و ندانست جایز را ماندن آن از پس آلبرت

 علتش. شدم منصرف پدرم، حضور در اما کنم؛ صحبت خواستممی. است شده انجام او درباره انگاریسهل

 و زد من به لبخندی پدرم. کند صحبت من با او حضور در که خواستنمی مادرم شاید که بود این هم

 :گفت

 آره؟ دیگه، خونیمی درس شهمه حتما کنی؟می چیکار روزها این تو دنیل، خب -
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 :گفتم و زدم لبخندی

*** 

 است شده ومنتشر ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 .هست هم سازسرنوشت سال امسال. هستم هادرس درگیر روزها این. پدر بله -

 دانشگاه وارد رو تو نمرات همین. باش نمراتت و هادرس مراقب خیلی. سازهسرنوشت سال که البته -

  .کنهمی خوب

  .پدر نباشید نگران -

 اما وند؛خمی درس آلبرت. نباش برادرت مثل. نیستم نگرانت که خوبه. هستی درست فکر به تو که خوبه -

. شد دو درجه دانشگاه وارد و نشه قبول یک درجه دانشگاه که شد باعث هم همین. دادنمی بها زیاد بهش

 خیلی االن که مشخصه. انگاریشهسهل همون خاطربه این میده؟ بها درسش به بیشتر االن که بینیمی

  .کن جمع رو حواست. بگیر تجربه اون از تو. پشیمونه

 دو درجه دانشگاه مگه ضمن در. میدم بها خیلی درس به من. نیستم برادرم مثل من. پدر نباشید نگران -

 حتما هم آینده در و موفقه که هم االن. دید رو کارهاش نتیجه تالشش اندازه به آلبرت خب داره؟ مشکلی

  .میشه موفق
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 این. نبودم راضی اصال من رفت، دو درجه دانشگاه به اون که این اما نیست؛ شکی که شدنشموفق در -

  .ناراحتم دستش از خیلی بابت این از. خورهنمی ما خانواده اجتماعی موقعیت و سطح به هادانشگاه نوع

 موقعیت به نسبت دارم هم من و برخورداریم باالیی اجتماعی موقعیت از ما. پدر نیست مشکلی -

 من که باشید مطمئن. کنمنمی فراموش رو موضوع این هم وقتهیچ و کنممی زندگی خودم اجتماعی

  .بشه دارخدشه ما خانوادگی اعتبار ذره یک حتی که کنمنمی کاری وقتهیچ و میشم موفق

 یمنکرد بزرگت جوریاین که دونممی! نکن فراموش وقتهیچ رو این. کنممی بهت نصیحت یه من پسرم -

  .باش زنگ به گوش و بشنو دوباره ولی دونی؛می رو چیزها این خودت و

  .بفرمایید. پدر البته -

 به باید تو کردم، اشاره هادانشگاه با ارتباط در که هم طورهمون. هستیم جامعه ثروتمند طبقه از ما -

 کنن فراموش اما باشی؛ بهترین زمینه این در باید و کنی زندگی خودت مالی و اجتماعی موقعیت اقتضای

 تو روزی یه غرور همون وگرنه نشی، مغرور خودت به و نفروشی فخر خودت دستپایین به وقتهیچ که

  .رسونهمی فرش به عرش از رو

 انیزم. کنهمی اذیتم چیزهایی یه هاییوقت یه ولی باشید؛ مطمئن. هست باهام همیشه نصیحتتون این -

 هاینگاه از راحت خیلی جامعه، فقیر طبقات مخصوصا کنم،می برخورد خودم از ترپایین طبقات با که

 هااون. ستکنندهناراحت خیلی فکرها اون. ببرم پی کننمی من درباره که فکری به تونممی نافذشون

 و هاشونخیلی اما نیستند؛ طوریاین شونهمه البته. کنندمی بدی فکرهای جامعه ثروتمند قشر درباره

  .کننمی ما درباره رو فکری چنین هاشونبعضی بگم بهتره شاید



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر فیروز آرمان | مرگ پاییز کوتاه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 46 

 .گذروندم رو هاراه این که وقته خیلی من باشه، که هرچی. کننمی فکرهایی چه که بزنم حدس تونممی -

 باید تو. باشی مردم حرف فکر به نباید تو. برو رو خودت راه. باش نداشته هااون فکر به کاری اصال تو

 ثلم باید داری، باال اجتماعی موقعیت و پول که زمانی. کنی زندگی مهیاست برات که شرایطی براساس

  .چرخونهمی رو زندگیش موقعیتش اقتضای به هرکس. کنی زندگی ثروتمندان

 :گفت و آمد سخن میانِ به مادرم

 بر قرار. بچرخونیم رو زندگیمون باید جورهمین و داریم باالیی اجتماعی موقعیت ما. میگه درست پدرت -

 رو زندگیش هم همون براساس و داره اجتماعی موقعیت یه کسی هر. باشند هم مثل همه که نیست این

 و کنی معاشرت خودت مثل افراد با کن سعی کرد، اشاره هم پدرت که طورهمون ضمن در. چرخونهمی

. باش نداشته دیگران حرف به کاری. کن زندگی اجتماعیت موقعیت براساس و باشی داشته آمد و رفت

. ستنی مهم هااین. باشی نداشته خودت از ترپایین افراد و هازیردست با بدی رفتار که نکن فراموش فقط

 .ایدیگه چیز نه کماالته و اخالق مهمه، خیلی که چیزی

 این و شدمی محسوب امتیاز یک بودم، آمده دنیا به ثروتمند من که این. بود صحیح کامال هاآن حرف

 که ینبکوته و فقیر افراد شاید. کنم زندگی دارم که شرایطی براساس باید من و است من زندگی اقتضای

 که ما. نیست پذیرامکان اصال این و باشیم هاآن مثل هم ما که بخواهند دارند، سطحی و قدیمی افکار

 ما زندگی شرایط این. کنیم زندگی فقیرانه اجتماعی، و عالی مالی موقعیت داشتن وجود با توانیمنمی

  .بکشد نفس اشزندگی شرایط براساس باید هرکس و است

 :گفت پدرم
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 برادرت مثل. کن زندگی شرایطت به نسبت. بیار دست به موفقیت زندگیت توی. باش بهترین حال هر به -

 خیلی خیلی باش، اون از بهتر ولی بدیه؛ آدم برادرت که نمیگم. کن کسب تجربه اون کارهای از. نباش

 ...اون. اون از بهتر

 – بود پدرم نام که –«توماس» کلمه گفتن با بلندی نسبتا صدای با و کرد قطع را حرفش مادرم بارهیک به

 خیره پدرم به فقط مادرم چشم دو اما شد؛ خیره او سمت به چشم چهار. بازداشت حرفش ادامه از را او

 :گفت و زد لب به لبخند مادرم. بود شده سنگینی جو. بود شده

 ایدیگه وقت یه به رو نصیحتت تونیمی. زیاده هاحرف این برای وقت. شده دیرش دنیل عزیزم، توماس -

  .بره باید. نیست درسش از ترمهم چیزهیچ. عزیزم کنی موکول

 :گفت و کرد مایل من سمت به را صورتش

 عزیزم؟ نمیگم درست -

 حرف بلند قدرآن بلندی صدای با بارهیک مادرم چرا که دانستمنمی. شدم دو آن نگاه سنگینی متوجه

 مزید دو، هر سنگین نگاه. بگیرد را هایشحرف ادامه پدرم که خواستنمی که بودم مطمئن کامال اما زد؛

 وردم را آلبرت من، درباره خود نصیحت برای پدرم اینکه از مادرم. بشوم موضوع این متوجه تا بود علت بر

 از اصال. بودم شده موضوع این متوجه هم خودم. نبود راضی اصال بود، داده قرار اشمکالمه ستم و ظلم

 .نداشت بدی قصد او البته کرد؛می مقایسه را آلبرت و من او، اوقات بیشتر. نیامد خوشم پدرم کار این

 نیت. کردمی مقایسه هم با را او و من که کردمی بزرگی اشتباه او. سوزدمی حالش به دلم! پدرم بیچاره

 هم پدرم. شدمی ناراحت هم خیلیخیلی شد،می ناراحت حتما بود جااین آلبرت اگر اما نداشت؛ بدی

 .بود شده موضوع متوجه
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 خداحافظی هاآن از. کردم تایید را مادر حرف و شدم بلند مبل روی از. ندانستم جایز را ماندن دیگر

. کردم ترک خواب اتاق سوی به را هاآن. کرد موفقیت آرزوی برایم و زد کمی لبخند پدرم. کردم

 پدرم صورت در. گرفت خواهد شکل هاآن بین ناهنجار گوییوگفت من رفتن از بعد که دانستممی

 نباید هم مادرم. زدمی را هاحرف این نباید پدرم. شدم ناراحت خیلی. بود آشکار مادرم از کمی ناراحتی

 پدرم صورت در که ناراحتی اما نکرد؛ صحبت او با هم بدی لحن با او. کردمی صحبت پدرم با چنانآن

 را هاحرف آن آلبرت که خوشحالم. نداشت بدی قصد پدرم. کردمی دوچندان را امناراحتی بود، هویدا

 .بیندیشم دبیرستان مسائل به بهتر تا کردم دور ذهنم از را افکار عمیقی نفس با. نشنید

*** 

 ایکوله کیف درون از را موردنظر کتاب همیشگی، عادت به طویل، و قطور هایپله از آمدنپایین با همراه

 به کردم؛می زمزمه را کتاب روی هایمتن لب زیر. شدم موردنظر صفحات خواندن مشغول و آوردم بیرون

. ندمما منتظر و ایستادم هاپله پایین. نکند اذیت را کسی اینکه هم و بشنوم را صدایم خودم هم که طوری

 به و بود گذاشته منتظر را من کشیدم،می را انتظارش که فردی و گذشتندمی همچنان هادقیقه و هاثانیه

 احساس. دادمی نمایش را 1::0 ساعت هاعقربه. کردم نگاه دستم روی ساعت به. بود نیامده پیشوازم

 مشاهده دور از را رنگمشکی ماشین ثانیه چند از کمتر در. کرد پر را وجودم دیررسیدن برای اضطراب

 ترمز من پای جلوی ماشین و شد کمتر و کم من، با ماشین یفاصله. شد کاسته اضطرابم از کمی و کردم

 با ماشین از مشکی، شلواری و کت با جوان مردی. بودم عصبانی خیلی ماشین دیررسیدن خاطربه. کرد

. خواست عذر و کرد سالمی کرد، باز را ماشین عقب در و آمد سمتم به اینکه حین و شد پیاده سرعت

. بود ریخته هم به اعصابم. شدم ماشین وارد و زدم غر مرد آن سر شدم،می سوار سرعت به اینکه حین
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 اب و شدم خیره بود، رانندگی حال در که مقابلم مرد به سینه به دسته و دادم قرار کیفم درون را کتاب

 :گفتم بلند صدای

 رسیدنه؟ وقت 1::0 ساعت کردید؟ دیر قدراین چرا -

 :گفت زدمی موج صدایش در که اضطرابی با مرد

  .ببخشید. شد دیر خوام،می عذر -

 اومدین؟ دیر چی برای. شد دیر که معلومه -

  .نیومدم ساعت سر بنابراین نیومدین؛ پایین هنوز شما دیدم راستش، -

 کار اشم. نمیام کی و میام کی من که نیست مربوط شما به. نمیده معنی من برای این. بیرون نیومدم که -

 گهم. دادممی اطالع شما به قبل از بیام، نخواستم اگرم. باشید جااین باید ساعت سر. بکنید رو خودتون

 نگفتم؟ بهتون رو این

 ...ولی گفتید؛ قربان بله -

 چی؟ ولی -

 ...که گفتم خودم پیش هم همین برای نیومدین؛ هنوز که دیدم ولی -

 کردین؟ فکری چه خودتون پیش -

  .نشم معطل که گفتم...خب...راستش خب -

 :گفتم بلند کامال صدای با
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 جای مقرر ساعت سر که شد قرار. کنیمی نظمیبی داری شما. طوراین که! نشید؟ معطل چی؟ یعنی بله؟ -

 نمیگی؟ چیزی چرا...نگفتم؟ مگه. هاشنبه از غیر به صبح، هر. باشید خودتون

 گفتم فقط. بشین اذیت کوچیکی این به چیز یه خاطربه کردمنمی فکر ولی گفتید؛ درسته قربان، خب -

  .نشم معطل که

 ارک برای گذرونی،خوش برای نیومدی که جااین نشم؟ معطل که چی یعنی! خودتونین حرف روی که باز -

 این نباید که من. شب از پاسی تا باشن آماده و حاضر باید صبح هفت جااین کارکنان یهمه. اومدی

 رو اون قرارداد، امضای از قبل شما مگه. کنم تکرار شما برای رو افتاده پا پیش چیزهای

 نه؟ یا خوندین...نخوندین؟

  .قربان بله -

 نهاولتو دفعه چون! بده صبر بهم خودت مسیح یا کردی؟می کار چی بودی نخونده اگه. خوندین که خوبه -

 گاریانسهل این و بشه تکرار دیگه دفعه کنم،می گوشزد ولی کنم؛نمی اخراجتون و نمیگم بهتون چیزی

 !کنممی اخراجتون کنم، تعلل اینکه بدون بزنه، سر ازتون

 :گفت جدی لحن با

 !میدم قول. نمیشه تکرار دیگه. خواممی عذر. متاسفم. قربان بله -

 بهتر خودتون شه، تکرار دوباره اگه ولی واردین؛تازه چون دارید؛ هم حق. نگرفتید جدی رو کارتون شما -

  .دونینمی
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 یرانندگ زیادی خیلی سرعت با. بیاورد اشلعنتی زبان به که نداشت هم چیزی. نگفت چیزی دیگر مرد

 رقدآن بودم؛ عصبانی خیلی. بود کرده زیاد را سرعتش و بود ترسیده بودم، زده غر او به بس از. کردمی

 گذشت با. داشتم دوست را هاآن خیلی که پاییزی درختان به نه و دادم اهمیت درسم به نه که عصبانی

 نرمال حد در که کردم گوشزد او به آرامی به. رفتمی تند خیلی راننده. شدمی ترآزاد فکرم زمان،

 گم هم و باران در نیویورک زیبای شهر. شدم خیره شیشه بیرون به و کشیدم عمیقی نفس. کند رانندگی

 .بود خواهد صورت همین به هوا روز چند تا هواشناسی، یگفته طبق. بود شده

 باران و مه از ایهاله در چیزهمه. بردممی لذت دیدنشان از. کردم نگاه بلند و قطور هایساختمان به

 تمام و آن به را انگیزیغم حس و بودند داده شهر رنگ به خاصی جلوه پاییزی درختان. بود فرورفته

 به باران، قطرات. شدمنمی سیر دیدنشان از. شدم خیره هاآن به عشق با. کردندمی وارد شهر، مردم

 عبور آن از را خود هایدست و کشیدم پایین را شیشه. آمدندمی فرود ماشین هایشیشه روی به آرامی

 قطرات با هایمدست. کردم استشمام را هاآن و کردم وارد هایمریه در را بارانی هوای وجود تمام با. دادم

 صورتم به داشت همراه که سوزشی با سرد هوای. ساختندمی روشن و زیبا را خود و کردندمی بازی باران،

 :دادم باال را شیشه علت دو به. شدممی نزدیک نظر مورد محل به کمکم. کردمی برخورد

 هوا سردی -1

 مقرر محل به نزدیکی -2

 باز آن از خروج جهت را در آنکه از قبل و برداشتم را کولی کیف. شد پارک ورودی درب مقابل ماشین

 :گفتم راننده به کنم،

  .بشم نباید که میشم کاری به مجبور وگرنه! وقتهیچ بیفته، اتفاقی همچین نباید دیگه ببینید، -
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 .قربان نباشید نگران -

  .جلوتر ثانیه یک نه و ترعقب ثانیه یک نه باش؛ جااین هفت ساعت. خوبه -

 چی؟ اومد پیش مشکلی اگه -

 زندگی اب رو کارتون نباید کنید،می کار و هستید جااین وقتی. بیاد پیش مشکلی نباید اینکه همه از اول -

 اطالع پرسنل سرپرست به قبلش ساعت 62 باید اومد، پیش مشکلی هم اگر. کنید مداخله شخصیتون

 اهاون ترجیحا و بدید دخالت شخصیتون زندگی با رو کار حوزه نباید کردم اشاره که طورهمون ولی. بدید

  .کنید جدا همدیگه از رو

 جریان هایمنفس و هاریه در بارانی و سرد هوای. شدم خارج ماشین از و دادم فشار را در یدستگیره

 هایساختمان را اطرافم. برداشتم جلو سمت به قدم و انداختم هایمشانه از یکی روی بر را کیفم. یافت

 به ورود برای. گذاشتم پیش به قدم دبیرستان قسمت به و کردم کج را خود راه. بود کرده پر بلند

 کسهیچ. رسیدممی بخش آن ورودی در به تا کردممی رد را سنگی و کوچک و باریک راه باید دبیرستان

 از مه علتش! کسهیچ دبیرستان، نه و راهنمایی نه و ابتدایی ساختمان قسمت در نه نبود؛ دبیرستان در

 بودند نشسته کالسشان درون هم تعدادی یا و سالن درون افراد یهمه حتما. گرفتمی نشأت هوا سردی

  .بودند مشغول خود کارهای به و

 و دختر. داشتند اشتغال جاآن در آموزاندانش بیشتر. کردم استشمام ورودی در بازکردن با را گرم هوای

 درون را خود وسایل هابعضی کردند،می صحبت یکدیگر با هابعضی. بودند ورغوطه یکدیگر در پسر

 را چیزی چنین هم، کالس در که بودم مطمئن البته. خواندندمی درس هم هابعضی و دادندمی جا کمدشان

  .دیدممی
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 همراه خود با را ضروری وسایل و دادم قرار آن درون را خود اضافی وسایل و کردم باز را کمدم در کلید، با

 به. کردم قفل را کمد در و گرفتم دست در موردنظرم وسایل با همراه را فرانسه ادبیات کتاب. ساختم

 جان به را دوبرابری ترس و کردم هول لحظه یک برای. شد همراه ترسم با برگشتنم ولی برگشتم؛ سرعت

 که دمش خیره مقابلم طرف به عصبانیت با و گذاشتم قلبم روی به را دستم. زدمی تندتند قلبم. خریدم

  .خندیدمی همچنان

  .ترسیدم. کنم سکته نمیگی کنی؟می چیه کارها این جوزپ،! لعنتی -

  .بود همین هم من قصد -

 !احمق -

  .خندیدمی همچنان

  .کننمی نگاهمون بقیه! نخند قدراین. دیگه کن بس -

 :گفت و آورد جلو را دستش کشید، اشخنده از دست کمی

 خوبی؟ طوره؟چه حالت -

 :گفتم مسخره حالت به و گرفتم پیش در را کالس راه. زدم پس را دستش

  .منی از بهتر تو -

  .توام از بهتر من واقعا آره -
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 مسخره حالت به و برد باال تسلیم حالت به را دستش. کردم نثارش را ایغرهچشم و کردم نگاهش سریعا

 :گفتم زدم، سرش فرق بر دستم کف با که همزمان. داد قورت را اشخنده از کمی

 کنم؟ سکته نمیگی احمق، خب -

 :گفت کشید،می دست سرش روی بر که همچنان

  .کنینمی سکته نترس،. نه -

 تگول دیگه دفعه که چون بود؛ بارت آخرین این باشه، حواست ولی کنم؛نمی سکته میگی، درست. آره -

 .جَمعه حواسم. خورمنمی رو

 :گفت و خندید

 مطمئنی؟ -

  .مطمئنم آره، -

 ...و باشی فکر توی وقت یه شاید -

 !رسممی رو حسابت بکنی، رو کار این دیگه بار یه اگه! عوضی -

 :گفت و خندید پیش از بیش

  .نشو عصبانی حاال. خیالبی. باشه -

 را دستانش و داد نشان العملعکس خود از حالت آن در. بردم باال را دستم زدن حالت به و کردم نگاهش

  .شدم غرق هایشخنده در و کنم تحمل نتوانستم. کردم نگاهش. برد باال خود از دفاع برای
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 :گفت شد، تمام هایمانخنده که چندی از بعد

 خوندی؟ فرانسه -

 باشم؟ نخونده میشه مگه -

 !باشی؟ نخونده تو میشه مگه. گفتی راست واقعا، آره -

 چی؟ تو -

 :گفت و زد نفهمیدن حالت به را خودش

 چی؟ من -

  .باش جدی کمیه. نکن شوخی قدراین. نشو احمق -

  .تو اندازه به نه ولی خوندم؛ هم من آره. ببخشید باشه -

 ردیف که- خود جای سر بر. شدیم کالس وارد و دادیم ادامه خود راه به همدیگر با و نگفتم چیزی دیگر

 یخوش صورت برایش. بنشیند اول نیمکت که خواستنمی دلش جوزپ. نشستیم بود اول نیمکت وسط،

 حاضر عنوان هیچ به و گشتمنمیبر خود رأی از که هم من. هوابهسر و بود شیطان پسر این بس از. نداشت

 به و نکرد مخالفت من با من خاطربه هم او. بنشینم ایدیگه نیمکت روی به اول نیمکت از غیر به که نبودم

 تصدیق را اشدوستی و معرفت احساس. داشت لطف من به نسبت او. شد همراه من با اول نیمکت روی

  .کردممی
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 با. دادند قرار مخاطب را من کالس هایبچه از نفرسه کنم، باز خواندنش جهت را کتابم تا آمدم که همین

  .کردم گووگفت درس درباره و کردم سالم هاآن

 :گفت – بود هاآن از یکی نام که – جوزف

  .بکنم ازت خواهش یه خواستممی دنیل، -

 :گفتم و زدم لبخندی

  .شنوممی بگو -

 بکنی؟ بهم هادرس توی کمکی یه میشه -

  .نه چراکه حتما؛ -

 ...خب -

 :گفتم و کردم قطع را حرفش

 االن؟ -

 .آره -

  .تونمنمی االن شرمنده،. نه -

 چرا؟ -

  .بخونم خودم خواممی فقط االن -
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 :گفت خنده با و کرد میانی در پا دید، را او ناراحتی که جوزپ

 کنی؟ کمکش اگه که میشه چی. خوندی هم خیلی که دونیمی خوب خودتم. خوندی که تو خب -

 :گفت آرام خیلی و شد مایل سمتم به

  .کن کمکش لطفا داره، ـناه گـ -

 بستم را خودم کتاب. سوخت حالش به دلم. بود شده ناراحت. گفتمی راست. کردم نگاه جوزف صورت به

 اینکه از. شد متوجه هم او و دادم توضیح را درس برایش. بود خوبی پسر جوزپ. شتافتم او یاری به و

 مرور خود ذهن در را درس او همراه بودند، او کنار در که هم بقیه. داشتم خوبی احساس بود، شده متوجه

 خواستم او از آن از پس و دادم آموزش او به را هامسئله از یکی. رفتندمی پیش او با همگام و کردندمی

 رفتنش از چندی. برگشت خود جای به و کرد تشکری. کند مرور را خود درس و برود خود جای سر که

 من از را سواالتی فرانسه ادبیات درباره و آمد سمتم به هایم،همکالسی از یکی سارا، که بود نگذشته

 :گفت جوزپ کردم، مشاهده را رفتنش اینکه از بعد. دادم نحو همان به را جوابش و پرسید

 !اومدمی ما طرف هم یکی کاشکی. طرفت میان همه تو، به آفرین -

 :گفتم و خندیدم

 .بیان هم تو طرف تا شو مشهور هم تو خب -

 وارد هفرانس دبیر که بود نگذشته بیشتر ثانیه چند. انداختم هاآن به کوتاه نگاهی و کردم باز را کتاب

 شمارش به شروع دبیر. کردم فرو ذهنم در را بیشتری درس و انداختم کتاب روی به را سرم. شد کالس

 جمع درسم پیش حواسم و کردممی زمزمه آرامی به. زدمی را افراد حاضری و کرد کالس در حاضر افراد
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. آوردم باال را سرم سریعا. کرد نوازش را گوشم و خورد گوشم به جک اسم افراد، شنیدن حین در. بود

 او اما زد؛ صدا را اسمش دوباره دبیر. گرفت جریان و شد تداعی ذهنم در لعنتی کابوس آن اتفاقات تمام

  .ترسیدممی نبود اینکه از ترسیدم؛می. کرد رخنه وجودم بر اضطراب و ترس. گرفتم دلهره. نبود

 خود به. کردم احساس هایمشانه روی به را دستی فرودآمدن. زندمی صدایم کسی که کردم احساس

 :گفت جوزپ. برگرداندم صدا صاحب سمت به را رویم و آمدم

 شده؟ چی. توام با دنیل -

 چی؟ -

 شده؟ چی میگم -

  .بازشناختم را خود موقعیت و آمدم خود به بارهیک به

  .نیست چیزی نشده، هیچی -

  .زدم تکیه نیمکت به و بستم را فرانسه کتاب

 .ندادی جواب زدم صدات هرچی. فکر توی رفتی. شد چیزی یه چرا، -

  .بینمنمی رو ایدیگه جای درسه پیش حواسم وقت هر که دونیمی. نیست چیزی نه -

 نیومده؟ چرا نظرت به جک، این. باشه خب -

  .دونمنمی جک؟ -

  .دارن آمد و رفت که هم هاتونخانواده. شناسیمی رو اون من از بیشتر که تو. دونمنمی که چی یعنی -
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 هم اون که دیدمشون باریچند یه. ندارن همدیگه با نزدیکی رابطه که هامونخانواده. داره ربطی چه! وا -

 کاری روابط پدرش با پدرم. شناسممی پدرم طریق از رو شخانواده. همین شد؛ ختم کاری هایبحث به

 عمیقی رابطه هم اگه ضمن، در. دارن کاری رابطه فقط اما شده؛ بیشتر روابطشون هم وقت چند این. داره

 مه کسی با اگه دونی،می که خودتم. نشده حاضر جلسه سر چرا که بدونم کجا از من نداریم، که داشتیم

  .بده خبر من به اینکه مگه نیومده، چرا بدونم حاال که کنمنمی دخالت کارهاش توی بشم صمیمی

 :دادم ادامه و شد مخدوش اعصابم

  .صمیمیمه دوست انگار که حاال پرسی؛می سواالیی یه -

  .کنجکاوم پسر این به راجع خیلی که من. میگی راست خب -

 کنجکاوی؟ -

  .خیلی اونم. آره -

 داره؟ عجیبی چیز چه مگه چرا؟ -

 باشه؟ داشته عجیبی چیز باید مگه -

 بهش راجع قدراین که دیدی درونش عجیبی چیز شاید گفتم شناسیشنمی زیاد چون ولی نه؛ خب -

  .کنجکاوی

  .غریبه و عجیب خیلی نظرم از. همینه هم واقعیت -

 مگه؟ طورچه -
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 ...به طوریچه دونمنمی -

  .شد قطع صحبتش محترم، دبیر سر صدای با

 خبره؟ چه جااون -

 :گفت جوزپ

  .نیست خبری. کیج آقای هیچی -

 !کنید جمع رو حواستون -

 یعنی. باشم راحت که گذاشتنمی فکر سری یک اما کردم؛ متمایل او به را حواسم کیج، آقای اخطار با

 و عجیب او گفتمی که بود شده متوجه چیزی چه او از اینکه یا بود؟ دیده او درون چیزی چه جوزپ

 من که آوردم یاد به. دانمنمی واقعا دانم،نمی. دانستممی هم من که دانستمی چیزی او شاید. است غریب

 «غریب و عجیب:» بودم برده کار به او برای را لفظ این هم

 وقتهیچ. بودم برده کار به او برای را غریب و عجیب لفظ این این، از قبل تا هم من که دارم یاد به خوب

 اهمیت او به عنوان هیچ به آن از قبل تا. شد نخواهد پاک ذهنم از و رودنمی یادم مانآشنایی اولین

. ریخت هم به چیزهمه دیدم، او درباره را خواب آن که زمانی از اما کردم؛نمی هم فکر او به و دادمنمی

 نآ در. بودم غریب و عجیب یکلمه آن فکر در. بودم شده نگرانش خیلی من و بود نیامده کالس به هنوز

 تمام ذهنم در. نبود مهم برایم هم درس ندادم، اهمیت کیج آقای هایصحبت به عنوان هیچ به لحظه

 مرور را درس کوتاه، مدتی به تا بود داده اجازه کیج آقای. شدمی بدل و رد او با من آشنایی و هاگووگفت
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 و درس کالس در جسمم. بودند ورغوطه دیگر جای یک در افکارم اما بود؛ کتاب روی به هایمچشم. کنیم

  .کردمی سیر هاگذشته در افکارم

 زا جک دهمنمی اجازه. بیفتد اتفاق این که گذاشتمنمی من اما رسید؛می نظر به شدهتمام چیزهمه شاید

 هم خودش برای حتی هم هایشبدبختی یریشه و علت که پسری دهمنمی اجازه! گذارمنمی. برود بین

 !ـناه گـبی است، ـناه گـبی او. برود بین از نیست، مشخص

 یردرگ و کردممی فکر بود کرده مهیا برایش دزیره که ایبحبوحه از نجاتش و جک به فقط و فقط روزها آن

 خانواده یهمه برادرم، قلب گرفتن دست در با ژاکلین چون طوفانی اینکه از غافل بودم؛ کارهایش و جک

 یخانواده وارد ژاکلین اینکه از قبل تا. را فارست خانواده بلکه را، من یخانواده تنها نه. ریزدمی هم به را

 وقتهیچ که شد برمال مادرانمان زندگی از رازهایی او وجود با اما داشتیم؛ آرامی زندگی ما شود، ما

 کاش ای !نبود نامی ژاکلین وقتهیچ کاش ای. دیدم را مادرانمان اصلی چهره و کردیمنمی را فکرش

 ودنب هم نامی ماریا پس نبود، نامی دزیره اگر چون گیرم؛می پس را حرفم! نه نه! نبود نامی دزیره وقتهیچ

 !خواهمنمی خواهم،نمی را این من و

 0 بخش پایان

*** 

 (پایانی) 6 بخش

 «ژاکلین با ماده روباه رمان هایشخصیت ورود شاهکار»
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 میالدی 6102 سال

 که بود سکوت دهشتناک و برانگیزوهم صدای شد،می شنیده که چیزی تنها. بود فرماحکم فضا بر سکوت

 وا برای سکوت این. دنیل برای نه اما بود؛می ترسناک ایعده برای شاید سکوت این. بود مطلق فضا بر

. کتاب هزاران میان در هم آن داد،می نسبی آرامش او به سکوت این چراکه نبود؛ برانگیزوهم و ترسناک

 میان در را خود و بود گذرانده کتابخانه در را روز آن داشت، خواندندرس به که ایعالقه و شوق با دنیل

 میز روی را دستش دو و بود نشسته قطور و بلند میزی پشت. بود کرده غرق اشدرسی هایکتاب متن

 برای را خود جهید،می بیرون هاآن از کلمات وارزمزمه که دهانی و کتاب بر عمیق نگاهی با و بود گذاشته

 هکرد پر کتاب طویل و بلند هایقفسه – مقابلش جز به – را اطرافش و سر پشت. کردمی آماده امتحانات

 پشت طرف به ورود اجازه و گرفت باال را خود سر. کرد نوازش را گوشش زنگ، همانند کوتاه صدایی. بود

 .کند بیان را سخنش تا خواست زن از هایشچشم با. شد خیره روبرویش زن به. داد را در

 .پیششون برید که بدم اطالع بهتون تا گفتن پدرتون. دارین مهمون امشب. هیگمن آقای خیربه شب -

 آن به بتواند که نبود مطمئن. بود رسیده او به پدرش توسط قبل از ناخوانده هایمهمان آن آمدن خبر

 خسته خیلی و بود نشسته سخت میز آن پشت ساعت چند به قریب چراکه بگوید؛ آمدخوش مهمانان

 .کردمی آلودگیخواب احساس و بود کوفته بدنش تمام. بود شده

 .کنید عذرخواهی ایشون از من طرف از. بیام نتونم هست امکانش که بگین پدرم به -

 کرده تعجب هیگمن توماس. رساند هیگمن آقای گوش به بود، شنیده که طورهمان را هاکلمه همان زن

! باارزش خیلیخیلی بود؛ باارزش او برای مهمانی این. بپیوندد هاآن جمع به خواهدنمی پسرش چرا که بود

 دبای هم حتما و بود گذاشته قرار فارست یخانواده با. شدمی ختم کار به که بود باارزش مهمانی یک این
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 اشتهگذ قرار فارست آقای با خانواده با بیشتر آشنایی برای چراکه شتافتند؛می همدیگر دیدار به همگی

 کند، شرکت مهمانی این در توانستنمی یا و خواستنمی هم اشخانواده اعضای از نفر یک حتی اگر. بود

 را فرزندش نیامدن علت. او یخانواده نه و کردمی دیدار فارست آقای جناب با فقط و فقط که بسا چه

 اعضای تمام که بود این او قصد. کند شرکت کوچک مهمانی این در او که خواستمی حتما و دانستنمی

 .باشند داشته یکدیگر با کوچکی آشنایی طرف دو یخانواده

 هیگمن ماریا. بازنشست خود جای سر بر کار، اتاق در بازشدن با اما برخاست؛ خود صندلی روی از کمی

 :گفت بود، شده او بلندشدن متوجه که

 بری؟ خواستیمی جایی -

 .دنیل پیش برم خواستممی. آره -

 چرا؟ دنیل؟ پیش -

 .چیه علتش ببینم برم خواممی. مهمونی بیاد تونهنمی آقا اینکه مثل -

 .تخسته حتما -

 ست؟خسته چرا -

 انداخت، هم روی بر را خود عریاننیمه پاهای نشست؛ شوهرش کار میز مقابل نفره،تک مبل روی بر ماریا

 :گفت و کرد قفل هم در را هایشدست

 خستگیش خاطربه. بوده همین علتش حتما داشته، زیادی مطالعه. ستکتابخونه توی که ساعته چند -

 .بیاد تونهنمی که گفته
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 .بودم گفته بهش قبل از. منه شانس -

 نگفتی؟ که امروز گفتی؟ بهش کِی -

 .گفتم بهش پیش روز چند نه، -

 .ستخسته خب بگم؟ چی -

 رو کار این ولی ست؛خسته که دونممی. کنه شرکت باید حتما اون. مهمه برام مهمونی این که دونیمی -

  .بده انجام اجبار به باید

  .میاریم فارست یخانواده برای دلیلی یه دنیل نبود برای که، نداره اشکالی خب -

 بیاری؟ هااون برای خوایمی علتی چه -

 :گفت. بیاورد هامهمان برای دنیل نبود برای علتی چه که دانستنمی هم خودش. کرد سکوت ماریا

 شهمه روزها این داره، ـناه گـ. نیار فشار بهش زیاد ولی اومد؛ شاید. کن صحبت دنیل با برو حاال -

  .هاشهدرس درگیر

  .هاشهدرس درگیر که سالهدوازده به قریب اون -

 :گفت و کرد نچی شد، او کنایه متوجه ماریا

 هاشه،درس و آینده فکر به همه این که داری پسری که حاال. هاشهدرس فکر به خب. نگو طوریاین -

 نه ولی خونه؛می درس داره که اآلنه. دادنمی اهمیت هاشدرس به زیاد سن این توی که آلبرت ناراحتی؟

 بگیری؟ خرده بهش خوایمی حاال شه،آینده فکر به که هم دنیل. کافی اندازه به
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 :گفت حوصلگیبی با توماس

 .میشه چی ببینم کنم صحبت باهاش برم بذار خب، خیلی -

  .کرد حرکت در سمت به و برخاست خود جای از

  .کنهمی قبول رو درخواستت که باش مطمئن کن، صحبت باهاش آره؛ -

  .امیدوارم -

 :گفت و افتاد یادش چیزی بازایستاد، حرکت از راه نصفه

  ماریا؟ راستی -

 بله؟ -

 جا؟این اومدی که داشتی کاری من با -

 :گفت آرامی به ماریا

  .کنیممی صحبت برگشتی، وقتی. منتظرتم برو، تو حاال. کنم صحبت باهات خواستممی آره، -

 .باشه -

***  

 بود کوفته تنش تمام. کردمی خستگی احساس. بود افتاده خود خواب مخصوص جای روی بر دراز به دراز

 گرفته او از را رفتن خواب به یاجازه کوتاهی فکر. بود کرده احاطه را وجودش سراسر خستگی احساس و
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 او به را هامهمان آمدن خبر پدرش پیش روز چند. ببندد هم روی به را هایشچشم که گذاشتنمی و بود

 هیچ که بود هایشکتاب و درس به حواسش قدرآن اما کرد؛می آماده را خودش باید. بود داده اطالع

 ودب داده قول پدرش به طرفی از. بود کرده خراب نادرست کار این با را کار. بود نکرده مهمانی برای فکری

 رود؛ب مهمانی این به و بگذارد کنار را خستگی که کردمی حکم انسانیت. بود خسته خیلی هم طرفی از و

 متصمی خود، با بیداری و خواب در کلنجاررفتن از بعد. داشت نیاز – کوتاه هرچند – استراحت به واقعا اما

 را تختش کنار میز روی تلفن شد، خیزنیم خود جای در. رفتمی مهمانی این به باید. گرفت را خود

 داد،می آن پشت در را کسی بودن گواهی که اتاقش در صدای با اما گرفت؛ دستش در را آن و برداشت

. شد ظاهر اتاق در چهارچوب بر هیگمن آقای. کرد صادر را ورود اجازه و گذاشت خود جای سر را گوشی

 :گفت و زد لبخند دنیل

  .پدر سالم -

 :گفت رفت،می نفرهتک مبل طرف به که حینی در و بست خود سر پشت را در توماس

  .سالم -

 مهمونی؟ خاطربه اومدین، چرا که زنممی حدس -

  .دادی قول من به ولی ای؛خسته دونممی پسرم، ببین. درسته -

  .میام مهمونی این به. هستم حرفمم روی و دادم قول شما به من پدر، بله -

 .نمیای که گفتی تو ولی -

 .بیام نتونم شاید که گفتم. نگفتم رو این من نه -
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 دیگه؟ میای پس -

  .پدر بله -

 خواب تخت در را پسرش که وقتی. بود شده هم پسرش خستگی متوجه اما بود؛ شده قانع کامال توماس

 او با پسرش ولی بیاید؛ مهمانی به که خواست پسرش از اکراه با هم زمان آن در حتی. شد ناراحت دید،

 حالش و وضع آن با هم آن مهمانی، آن به دنیل آمدن به راضی. آمدنمی کوتاه دلش. بود کرده موافقت

 خوبی از این و بود کرده موافقت او به گذاشتناحترام برای فقط و فقط دنیل که شد متوجه کامال. نبود

  .نبود دنیل آمدن به راضی عنوان هیچ به دیگر. گرفتمی نشأت پسرش

 دنیل؟ -

 پدر؟ بله -

  .بیای خوادنمی -

 پدر؟ چرا -

 :گفت و ایستاد در کنار. کرد حرکت خروجی در سمت به و برخاست خود جای از توماس

  .کن استراحت. بیای بشی بلند حالت این با که نداره لزومی -

  .نیست چیزیم من پدر، -

  .بیای خوادنمی نه، که گفتم -

 گفتم؟ چی من مگه شدین؟ ناراحت پدر، -
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 این با که نداره لزومی ای،خسته خیلیخیلی ای،خسته خیلی اآلن تو! بشم؟ ناراحت چی از. عزیزم نه -

  .داری امتحان فردا هم حتما. پایین بیای و بشی بلند خرابت حال

 بعدش و کنممی استراحت کمیه نداره، اشکالی هیچ ولی هستم؛ خسته. ندارم امتحان فردا من پدر، نه -

  .پایین میام

. باش خودت سالمتی فکر به باشی، من فکر به نیست الزم اآلن تو داری؟ اصرار قدراین چرا تو خب، -

  .کن استراحت

  .نباشید نگران میام، مهمونی این به من پدر، نه -

 :گفت و برد باال را اشاشاره انگشت توماس،

 بیخو وجهه هم هامهمون جلوی. پایین بیای پاشی خستگی این با که نداره لزومی اصال تو نه، که گفتم -

  .نداره

 :گفت شیطنت با و زد لبخند دنیل

 !هستید هاتونمهمون فکر به بگید پس -

 فعالیت خستگی با که نیست درست. ایخسته خیلی خودتم، فکر به. ندارم هامهمون به کاری! آقا نه -

  .کن استراحت کنی، استراحت باید. باشی داشته

  .کرد باز را در و کشید خود سمت به را در دستگیره توماس

 پدر؟ -
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  .شد خیره او به توماس

  .باشین منتظرم میام، مهمونی این به میگم، جدی -

 لجبازی؟ قدراین چرا تو آخه -

  .پایین میام باشید، منتظرم. نیست چیزی -

 :گفت و زد کوتاهی لبخند

  .پسرم باش سالمتیت فکر به -

 برسم دیر ممکنه کمیه فقط. پایین میام و گیرممی دوش یه خوابم؛می ساعتنیم. پدر نباشید من نگران -

  .نباشم پایین هامهمون ورود موقع و

  .کافیه کنی، پیدا حضور مهمونی توی و باشی پایین که همین نداره؛ اشکالی -

 این از هم دنیل. شد خیره او هایچشم به و کرد قدردانی پسرش پاکی و خوبی از هایشچشم با توماس

 به پسرش که احترامی خاطربه هیگمن آقای. شدند غرق یکدیگر هاینگاه در دو هر. نبود مستثنی قاعده

 بودنراضی و خوشحالی خاطربه هم دنیل و کردمی قدردانی او از و بود خوشحال خیلی بود گداشته او

  .کردمی حس بدنش هایسلول تکتک در را خوبی حس و بود خوشحال پدرش

*** 

 خود کارهای به کسی هر. داشت قرار دهشتناک و برانگیزوهم سکوتی در شب ساعت آن در عمارت

 رسانده پایان به را خود کاری اشتغاالت هاآن. نداشتند کاری زیاد ساعت آن در خدمتکاران. بود مشغول
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 خود مخفیگاه در کسی هر که زمانی دقیقا هم آن – داشت که شکوهی و عظمت آن با عمارت آن. بودند

  .باشد شده آراسته هازیبایی تمام به که هرچند بود؛ برانگیزوهم و ترسناک واقعا – دارد اشتغال کاری به

 خانواده هایمهمان که بودند مطمئن کامال عمارت خدمتکاران. درآمد صدا به ویال ورودی در زنگ صدای

 از بیرون در را هاآن ماشین فضول، بسا چه و کنجکاو خدمتکاران چراکه دارند؛ قرار در آستانه در هیگمن

 هب نزدیک که -خدمتکاران از یکی. بودند داده خبر هاآن به نگهبانان اینکه بسا چه و بودند دیده عمارت

 با. شد قدمپیش عمارت، درون به هاآن واردکردن و مهمانان به آمدگوییخوش برای -بود ورودی در

 نشیمن اتاق سمت به را هاآن خدمتکار. شدند ظاهر آن آستانه در فارست یخانواده ورودی، در بازشدن

 یخانواده به دادناطالع و سفارشات کردنآماده برای را هاآن الزم، سفارشات از پس و کرد راهنمایی

  .کرد ترک هیگمن،

 خانم خانواده؛ مادر فارست، هنری آقای خانواده؛ پدر: بود شده تشکیل عضو چهار از فارست خانواده

  .فارست النا خانواده، کوچک دختر و فارست جک خانواده؛ بزرگ پسر فارست، دزیره

 خانم. کشیدندمی را کنندهدعوت یخانواده انتظار و بودند تنها کامال نشیمن اتاق در فارست یخانواده

 ارزیابی را آن و بود گرفته خود نظر زیر را عمارت تمام همچنان بود، شده عمارت وارد که زمانی از فارست

 :گفت شوهرش به. کردمی

  .داره جریان خانواده این در زیادی ثروت که مشخصه کامال بینم،می دارم که چیزهایی ظواهر از هنری، -

  .مشخصه کامال بله -
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 هک اون از ترقبل درسته، بله...اون از ترقبل شاید یا و گرفته نگهبانی در از ورودم بدو همون از درسته، -

 این خانم ترسریع چه هر که مشتاقم خیلی. شدم خانواده این مالی وضع متوجه دیدم، رو عمارت هیبت

  .ببینم رو عمارت

 هم. میاد خوشم خیلی خانواده این از من. بشی دوست بتونی خانم این با که کنممی فکر خوبه، -

  .کنممی تصدیق رو هااین من جهت همه از. ثروتمند هم و باکماالتند

  .برسه سرانجام به هیگمن آقای با کارت که امیدوارم -

 :گفت و زد لبخندی هنری

  .رسیده سرانجام به -

  .گرفت خود به متفکر ایچهره نشد، شوهرش منظور متوجه دزیره

  .نشدم منظورت متوجه -

  .افتاده اتفاق همین خاطربه دعوت این. کردیم رو کارهامون ما واقع در -

  .دادی انجام خوبی به رو کارها یهمه که معلومه. تو به آفرین خوبه، خیلی -

 داری؟ شک شوهرت به -

 !نه که معلومه -

 پدرش به بنابراین بداند؛ چیزهایی همکاری این درباره تا شد مشتاق بود، ساکت لحظه آن تا که جک

 :گفت
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 دادین؟ انجام ایشون با رو کارها یهمه شما یعنی! بابا -

 با ما شرکت واقع، در و هستم تجاری شریک هیگمن آقای با من. شده انجام کارها یهمه جک، آره -

  .کننمی عمل همدیگه با تعامل در ها این شرکت

 :گفت دزیره

  .بره پیش خوب کارها یهمه که امیدوارم خوبه، این -

  .امیدوارم -

 و کردمی کاری و اداری کارهای صرف را امورش یهمه و بود دنیاطلب هایانسان از نمادی فارست آقای

 زا نیز او همسر. بود شنیده قبل از را هیگمن شرکت قدرت آوازه بسا، چه بود؛ همکاری این مشتاق خیلی

 چه بود؛ طلبجاه هایانسان از نمادی شوهرش همانند فارست، خانم او، همسر. نبود مستثنی قاعده این

 جا،آن به ورود بدو همان از. کردمی اندازه از بیش تجمالت و مادی کارهای صرف را خود وقت تمام که بسا

 عمارت آن خانم که- هیگمن خانم با تا داشت عالقه پیش از بیش. بود گرفته خود نظر زیر را چیزهمه

 زا کمتر ولی نبود؛ هاآن مال از بیشتر اگرچه بود، خانمش خود که عمارتی. باشد داشته صحبتی -بود

 خواستمی همچنین. کند صحبت او با تجمالتش و عمارت این درمورد تا داشت عالقه او. نبود هم هاآن

 .هستند هاییآدم جورچه شوهرش جدید شریک که ببیند

 جدیدش شریک با او چراکه همسرش؛ اندازه به نه حداقل نداشت، دیدار این برای میلی زیاد فارست آقای

 هاییحدس قبل از چراکه نکرد؛ تعجبی هیگمن آقای یکاشانه و خانه دیدن با اینک و داشت مصاحباتی

 درباره پیش از بیش که بود منتظر فقط او. بودند درآمده آب از درست هاآن تمام که بسا چه و بود زده

 و دکن صحبت نیز او یخانواده با تا بود مشتاق همچنین. کند صحبت خود شریک با کاری و مادی مسائل
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 مندعالقه هم بقیه. داشتند را نظر همین هم اشخانواده اعضای تمام بلکه او، فقط نه. باشد داشته دیداری

  .نبود دیدار این مشتاق دزیره اندازه به کدامشانهیچ مطمئنا. بودند دیدارشان و هاآن با صحبت به

 احساس نفر یک حضور میان این در البته. شدند اضافه هاآن جمع به هیگمن یخانواده که نپایید دیری

 نشده آشنا دوم فرزند با هنوز هاآن چراکه کرد؛نمی صدق فارست خانواده برای احساس این البته شد،می

  .بودند

 :کرد صحبت به شروع خانواده بزرگ. نشستند هامبل روی به اولیه، متعارفات از پس همگی

  .اومدین که خوبه. اومدین خوش. خوشحالیم خیلی اومدید جااین اینکه از -

 :گفت و کرد خانواده آن فرزندان به نگاهی

 درسته؟ باشی، جک باید تو حتما پسرم -

  .شما با آشنایی از خوشحالم. هستم جک من جناب، بله -

  .طورهمین منم. عزیزم ممنون -

 درسته؟ باشی؟ دنیل اندازه هم باید -

 ونهامکالس اما کنیم؛می تحصیل مقطع یه توی بله، که پسرتونه منظورتون اگه گین؟می رو پسرتون -

  .همه از جدا

  .باشی موفق امیدوارم. خوب هم خیلی -

 .شما از ممنون -
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 :گفت فارست آقای

 هستن؟ کجا ایشون. شد پسرتون از حرف -

  .نباشید نگران. رسنمی خدمت به حتما. هستن باال طبقه ایشون -

 خواستمی جک. بود شده دنیل از حرف. گذشت اولیه هایآشنایی و متعارفات به چیزهمه لحظه آن در

 مهه بنابراین کردند؛می صحبت دنیل از خیلی. نداشت کار این به هم زیادی میل ولی شود؛ آشنا او با که

 مه دبیرستان در حتی اینکه و بودند کرده تمجید و تعریف او از حال هر به. بودند او با صحبت مشتاق

 هم کنار در دزیره، و ماریا ها، خانم هنری، و توماس آقایان،. بود پیچیده اشآوازه و بود اول نمره همیشه

 هرکاری به و بودند نشسته هم از جدا که بودند فرزند سه تنها. کردندمی صحبت یکدیگر با و بودند

 و کاری تجمالت و توصیفات در اشهمه چراکه نبود؛ مهم عنوان هیچ به هاآن هایحرف. بودند مشغول

 .بودند همدیگر برای خوبی صحبتهم دزیره و ماریا. گذشتمی مادی

 به خدمتکار کنید؟می شاداره که خوب. هستید بزرگی این به عمارت این صاحب شما هیگمن، خانم -

 دارید؟ که کافی اندازه

 مسائل این به زیاد من. هست کافی اندازه به خدمتکار. نداره وجود خونه یاداره توی مشکلی هیچ. بله -

  .نیست مشکلی نظر این از. میشه اداره مسئولش و سرپرست نظر زیر مسائل این تموم. نمیدم اهمیت

 !خوب قدرچه سرپرست؟ -

  .فامک خانم بله، -

 فا؟مک خانم -
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  .راحته خیالم بابت این از. عالیه کارشون ایشون. بله -

 از و ذاریدمی میون در باهاش رو مسائل جوراین که دارید رو کسی تونخونه توی که خوبه. خوبه این -

 به راجع نظرتون. رسیدمی کارهاتون تموم به راحت خیلی و ندارید مشکلی خونه، مادی مسائل لحاظ

 هستید؟ راضی ازشون چیه، فامک خانم

 مسئله این تو شکی هیچ. دارم اعتماد کامال ایشون به. ندارم شکی هیچ ایشون کار در من. کامال بله، -

  .نیست

 کنید؟نمی دخالتی هیچ خودتون کردید؟ واگذار ایشون به رو پرسنل بخش کارهای تمام یعنی -

 داره؟ امکان چیزی همچین مگه. ندارم دخالتی گونههیچ خودم که نیست طوراین اصال نه، نه -

 .نیست طوراین مسلما خب، نه -

 ونایش حال هر به. کردم واگذار ایشون به رو هامسئولیت تمام بنابراین دارم؛ کامل اعتماد ایشون به من -

 جزء به جزء خودم که نداره لزومی پس ایشونه، گردن بر هامسئولیت تمام و هستن کار این سرپرست

  .کشممی سرک بزرگ اشکاالت و مهم کارهای توی فقط من. کنم دخالت

 ایشون به رو امور تمام و کنیدنمی دخالت کار این توی عنوان هیچ به شما که کردم فکر من. درسته -

 یسع بیشتر امور این توی. دارم فاصله شما با کمی من اما کنم؛می تصدیق رو روشتون خوبه،. سپردید

  .برسه تحقق به درستی به امورات یهمه تا باشم داشته دخالت که کنممی

 :گفت و زد لبخندی ماریا

 !دارید وسواس مورد یه این توی که مشخصه کامال -
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 همانند توانستنمی او. داشت تفاوت کمی مورد این در ماریا با دزیره. کرد تصدیق کامال را او حرف دزیره

 توانستنمی او. کردمی زیادی هایدخالت پرسنل بخش سرپرست کار در اوقات بیشتر او. کند عمل ماریا

 که وسواسی که چون داشت؛ هم حق. شناختنمی را او کامال که بسپارد کسی به را امور همه کمال و تمام

 دنبو بیشتر سالی چند هم را جاآن سرپرست اینکه و دادمی سوق عمل این به را او داشت، موارد این بر او

  .کردمی پرسنل انتخاب در زیادی بسیاربسیار دقت بودنشوسواسی خاطربه و شناختمی که

 :داد ادامه دزیره

 اومده؟ کجا از خانم این به اعتماد همه این -

 هب زیادی هایسال طول در خانم این کاری تجربه از قوی اعتماد این که اینه منظورم. پیش سالِ خیلی از -

  .نمیره بین از هازودی این به که مشخصه کامال و اومده دست

 کنه؟می کار براتون که ساله چند-

 .سالبیست از بیشتر کمی شدم؛ متاهل که زمانی از تقریبا -

 .شدن پرسنل سرپرست که نیست زیادی زمان پس -

 .داد اختصاص اون به هم رو کمی زمان نمیشه ولی نیست؛ زیادی زمان نه -

 لحظه آن در هم ماریا کرد؛می رضایت احساس خیلی کرد،می صحبت خود سطحهم زنی با اینکه از دزیره

 گذشت،می اهمیتبی و ایحاشیه مسائل پیرامون دزیره هایصحبت تمام. نبود مستثنی قاعده این از

 و پوست از مراقبت خارجی، هایمسافرت: چون مسائلی درباره دزیره. ماریا نظر از اهمیتبی البته

 افراط نه اما بود؛ خوشایند ماریا برای هم مسائل این و کردمی صحبت... و فشن و مد پیری، از جلوگیری
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 هم مسائل این به و بود زیاد کماالت با و ثروتمند خانواده یک از که بسا چه و بود زن یک هم ماریا. آن در

 هم دیگری باارزش مسائل او نظر از. کردمی افراط مسائل جوراین در دزیره او نظر از اما کرد؛می توجه

 بتواند تا بود فرصت یک منتظر فقط او. کنند صحبت آن درباره توانستندمی هاآن که داشتند وجود

 را بحث موضوع سریعا آورد، دست به را خوبی موقعیت آنکه محض به بنابراین کند؛ عوض را بحث موضوع

 .نمود عوض

 گاهی از هر هرکدامشان و بودند نشده اخت یکدیگر با کدامهیچ. کرد نگاه النا و جک آلبرت، به ماریا

 :داد ادامه. نبودند هم ترازهم داشتند؛ هم حق. گفتندمی هم به چیزی

 نیست؟ طوراین باشید، داشته زیری به سر دختر که رسهمی نظر به فارست، خانم -

 دختر من دختر. نیست هاحرف این اهل وگرنه نمیگه، چیزی و کنهمی غریبی احساس االن اون. نه اوه -

 .کنهنمی صحبت االن چرا دونمنمی. هست اجتماعی دختر نیست، زیری به سر

 :گفت و کرد نگاه النا سمت به

 نمیگی؟ چیزی چرا النا، -

 مامان؟ بگم چی -

 بیش کودکی هنوز و باشد نداشته بلندی سال و سن که زدمی حدس و شد او جذاب لحن متوجه ماریا

 اشتهد احتیاج ایتیزبینانه نگاه به که نبود چیزی. شد متوجه ظاهر در شدمی را موضوع این البته نیست،

  .باشد

  .داری دوست چی هر دونمنمی -
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  .کنهمی صحبت یکی با داره کسی هر بگم؟ کی به -

 :گفت ماریا

 ...عزیزم -

 :داد جواب ادامه در دزیره

. بشه صحبتهم اون با بخواد که نیست خودش اندازههم کسی. سالشهیازده فقط. ستبچه یه اون البته -

  .بکنه صحبتیهم خودش از تربزرگ با که نداره هم خوبی وجهه

 !کنه؟ صحبت خودش از بزرگتر با که داره اشکالی چه حرفیه؟ چه این -

 :گفت و کرد نگاه النا سمت به

 سالته؟ چند دخترم -

 :گفت و زد لبخندی النا

 .سالمهیازده. که گفت مامانم االن همین -

 :گفت و کرد ایخنده تک هم سر پشت ماریا

 .باشی کرده تموم دیگه رو ابتدایی دوران باید پس...گفت مامانت. درسته بله -

 .میشه تموم دیگه سال از. خانم بله -

 .منظورمه هاتدرس یهنمر طوره؟چه هاتدرس -
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  .خوبه هم هااون -

 :گرفت را حرفش ادامه دزیره

 به و نیست عاقل اصال که برادرش برخالف. خوبه خیلیخیلی النا درسی هاینمره هیگمن، خانم بله -

 .عاقله و خوبه درسش خیلی یکی این نمیده، بها درس

 صحبت آرامی به یکدیگر با کوتاه ایفاصله با آلبرت، و جک. شد کشیده جک سمت به ماریا هایچشم

 درستی به. رسیدنمی صدا به صدا بود، عضو هر بین که ایفاصله و کردنصحبت آرام خاطربه و کردندمی

 سفید از تلفیقی صورتش پوست. بود دسترس قابل او رخنیم فقط چراکه ببیند؛ را او یچهره توانستنمی

 کمی لبخند و دادمی گوش صحبتش طرف هایحرف به تماما. داشت فرمیخوش هایلب و بود گندمی و

  .زدمی

 :گفت النا

. بشه قبول تا خونهمی کم حد در. بخونه درس زیاد که نداره دوست فقط. عاقله هم خیلی من برادر نه -

  .خوندنمی هم رو درس ذره یه همین نبود، عاقل اگه

. ساخت مشغول اطراف هاینگاه به را خودش و زد کوتاهی لبخندی فقط النا. رفت غرهچشم او به دزیره

 :گفت و زد لبخندی بنابراین بود؛ شده موقعیت متوجه ماریا

  .خوبه خیلی النا هایدرس پس. طوراین که -
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 در درخشانی آینده که مطمئنم و خونهمی رو هاش درس النا کردم، اشاره که طورهمون. طورههمین بله -

 حواسش اون گذره،می خونه از خارج کارهای به وقتم و نیستم سرش باالی زیاد اینکه وجود با. انتظارشه

 .بکنی گوشزد بهش رو چیزی دقیقه به دم هی که نیست الزم و هست خودش به

 آشنا حتی و جمع جلوی مادری و پدر که نبود درست او نظر از. نیامد خوشش دزیره حرکت از اصال ماریا

 ای و فرزند رنجش باعث که بگویند چیزی اینکه یا و بکنند توهینی ترینکوچک فرزندشان به غریبه و

 دزیره به زبانیبی زبان با خواستمی دلش. باشد سوزن سر یک اندازه سخن آن اگر حتی بشود، آن تحقیر

 کاری چنین که خواستنمی و توانستنمی اما بنماید؛ خود زشت کار متوجه را او و بفهماند را اشتباهش

 اگر حتی – عنوان هیچ به و نداشت فارست خانم با زیادی آشنایی که جهت این از توانست؛نمی. کند

 این از خواست؛نمی. بدهد او به هشداری و کند دخالت او زندگی در جابی توانستنمی – هم خواستمی

  .دهد هشدار او به فرزندانش بسا چه و جمع جلوی که نبود درست که جهت

 فارست؟ خانم -

  .زد لبخندی دزیره

  .کافیه اسمم همون بزنید، صدا فامیلی با رو من که نیست الزم -

 است غریبه همانند برایش که کسی با توانستنمی عنوان هیچ به او. بود سخت اسم این گفتن ماریا برای

 خیلی مورد این در فارست خانم نظرش به. کند برخورد راحت است، غریبه یک هم واقعا که بسا چه و

  .بزند خانم آن ذوق توی و دهد کش را بحث این که خواستنمی. داشت عجله

 عمل شما حرف به که دارین انتظار من از طورچه نیست، یکی عملتون با هاتونحرف شما که وقتی -

 !کنم؟
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  .داشت داریکش لبخند هم ماریا صورت. بود کرده خوش جا دزیره لب روی به کمی لبخندته

  .نشدم متوجه -

 نام با که داری انتظار من از طورچه بندی،می جمع رو من اسم داری خودت شما که وقتی خب، -

 !بزنم؟ صدات کوچیکت

 متوجه دید،نمی صورتش روی به را لبخند آن ماریا سخنان حین در اگر. شد چیزهمه متوجه دزیره

 اب بدی لحن با ماریا که بود خوشحال. شد راحت خیالش. نبود طوراین ولی است؛ جدی کامال او که شدمی

 :گفت و کرد ایخنده. بود نکرده صحبت او

  .ماریا میگی درست اوه، -

  .شد هم طورهمین. بشود احوال و اوضاع متوجه ماریا تا کرد تاکید «میگی» فعل و «ماریا» کلمه بر

  .هست جمع حواسم بعد به این از. میگی درست -

  .خوب هم خیلی -

 ودخ اینکه برای و اجبار به ولی کشید؛می زجر. بزند صدا لحن آن با را او توانستنمی عنوان هیچ به ماریا

  .برد کار به عزیز، یکلمه کنار در را دزیره اسم سازد راحت را

 که امیدوارم. خونسدر طورهمین و داری عاقلی این به دختر که خوبه خیلی. خوبه خیلی این عزیز -

 .باشه موفق

 نمیشه؟ ملحق ما جمع به کوچیکتون پسر راستی،. ممنونم -
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 .میاد هم اون البته، -

*** 

 است شده ومنتشر ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 و ایحاشیه مسائل پیرامون هاآن هایصحبت. نشد معاوضه هاآن بین دیگری زیاد صحبت پس آن از

 در – ماریا نظر از که مسائلی و فشن و مد داری،خانه به راجع سؤاالتی همچنان دزیره. گذشت اهمیتبی

 ترمهم مسائل ماریا نظر از. گرفتمی را آن جواب طبع به و پرسیدمی بود، اهمیتبی - اولیه آشنایی

 از مراحلی در بنابراین کنند؛ صحبت آن به راجع اولیه آشنایی در بخواهند هاآن که بودند هم دیگری

  .شدمی موفق البته که داشت را صحبت موضع تغییردادن در سعی تمام زرنگی با خاص، زمان

. بودند گرفته پیش در را کار هایصحبت -بودند داده تشکیل را نشینیشب بزرگ و اول عضو که- آقایان

 همچنان هاصحبت و بود گذشته زیادی زمان. بود کاری هایصحبت مشتاق هنری میان، این در البته

 و حد هم موضوع یک به راجع کردنصحبت انسانی هر برای. گذشتمی شرکت و کاری مسائل پیرامون

 تفارس آقای او نظر از. آمد ستوه به بود، شده خسته بحث این از دیگر که توماس بنابراین داشت؛ توانی

 مهمانی این در باید چرا که شدنمی متوجه. را اشحوصله طورهمین و دارد را کارها این یجنبه خیلی

 به راجع بسا چه که مسائل این درباره بود، شده دیده تدارک هاخانواده کوچک آشنایی جهت که کوچک

 یک همانند توماس و بود کردنصحبت حال در هنری. شود صحبت دوباره بود، شده صحبت هم قبال هاآن

 رهبا این در را خود تالش هم قبل از او البته. بدهد تغییر را موضع بتواند تا بود حمله منتظر وحشی مار
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 کند حملت آن از بیش توانستنمی دیگر. بود نکرده پیدا حمله برای موقعیتی هیچ متاسفانه اما بود؛ کرده

  .بزند هدف به را تیر که بود مجبور و

 منه؟ با گوشتون! هیگمن؟ آقای -

 .نشدم متوجه درست ببخشید گفتید؟ چی. شماست با گوشم. بله -

 ...که چیه طرح این به راجع نظرتون که گفتم. کنممی خواهش -

 به راجع دیگه باشه بهتر که کنممی فکر اما کنم؛می قطع رو صحبتتون که خواممی عذر! فارست آقای -

  .نکنیم صحبت کاری مسائل

 بده؟ مگه چرا؟ -

 اقاعدت که بود نشده تکرار هم اگر حتی اینکه و شده تکرار قبال هاحرف این. نیست صالح اما... اما نه؛ -

 از که امیدوارم. شده دیده تدارک آشنایی برای مهمونی این. نیست هاحرف این جای جااین شده، تکرار

  .نشید ناراحت من دست

 حق مقابلش طرف به هم جهاتی از اما بود؛ شده وارد هنری روان و روح در بدی احساس ناخواه، یا خواه

 ولی بود؛ کرده صحبت شرکت به راجع حد از بیش و بود کرده کتاب و حساب در خیلی را سرش. دادمی

 ار ایجادشده سنگین جو و کرد اکتفا لبخندی به تنها. نگفت هیچ دیگر و بود خورده ذوقش توی خیلی

. شد موضوع این متوجه هم سنگین جو این یایجادکننده عامل بلکه او، تنها نه. کند تحمل توانستنمی

 دوباره. گشودند سخن به دهان صدایک دو، هر و کنند تحمل را آن توانستندنمی توماس نه و هنری نه

 یکی بود، که چه هر. کردندمی جابی تعارف یکدیگر به کردنصحبت برای و شد ثابت صحبت برای دهانش
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 کرده تحمل اندازه از بیش را شده رویزیاده هایتعارف که توماس. کردمی شروع را صحبت باید هاآن از

  .گشود را دهانش بود،

  .مایلید که جور هر. باشه -

 :داد ادامه و زد لبخندی

  .هاتونبچه از. بگین خودتون از -

. سالشه 06 -00 که هم النا. شماست کوچیک پسر همسن جک، بینید،می طورهمون که هم هابچه -

 آماده برتر مدارس ورودی آزمون برای رو خودش داره البته. میشه اول دوره متوسطه مقطع وارد امسال

  .کنهمی

 !جدی؟ -

 .طورههمین بله، -

 هست؟ آماده حاال! خوب قدرچه -

 دارم، اطالع من که جاییاون تا اما بدونم؛ دقیق که نبودم سرش باالی زیاد که من. باشه آماده باید. آره -

 جلو به داره هم طورهمین و شده آماده امتحان این برای تابستون اول از. داشته پیشرفت خیلی االن تا

  .میره

 .بوده خوندرس اول از پس -

  .خونهنمی درس زیاد نه، جک ولی بوده؛ خوندرس اول از که النا. البته -
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 چرا؟ خونه؟نمی درس -

 از یرهم پیش که وضعیتی این با کنم فکر. نیستم راضی زیاد. کم خیلی ولی خونه؛می. خونهنمی که نه -

  .بیفته عقب هاشدرس

  .باشه موفق شما مثل بتونه تا بخونه رو درسش باید. باشه نباید که جوریاین -

. نیست طوریاین نه،. خونهنمی اصال که نیست هم هاجوریاین البته. کنم زورش که تونمنمی بگم؟ چی -

  .متوسط نمرات حد در فقط اما خونه؛می

 کنکور برای باید دیگه ماه چند تا که دونیدمی. خوبه. ضعیفه گیدمی که کردم فکر. خوبه این هم باز -

  .بخونه

 نم که وضعیتی این با اما بشه؛ قبول یکدرجه دانشگاه که خوادمی دلم خیلی. هستم جریانش در بله -

  .ندارم اون به امیدی اصال بینممی

  .متوسطه که گفتید. نیست که ضعیف طوریه؟چه نمراتش مگه -

 عنیی متوسط؛ دانشگاه عالی، دانشگاه نه ولی نمیشه؛ قبول دانشگاه که نمیگم. خوبه هم نمراتش. آره -

  .بخونه سخت و بیاد عقل سر امیدوارم. متاسفم خیلی براش. دو درجه

 :گفت خاطر اطمینان با و زد مهربانی روی از لبخندی توماس

  .شد خواهد طورهمین مطمئنا. امیدوارم هم من -
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 و است خطر در آبرویش که کردمی حس چراکه کند؛ صحبت او با باره این در نباید که کردمی حس هنری

 و هاصحبت این درباره خوشایندی احساس. رودمی آبرویش مطمئنا یابد، ادامه این از بیش صحبتش اگر

 که بود درست. ضعیف خودش پسر و بود خواندرس العادهفوق هیگمن آقای کوچک پسر. نداشت جک

 رعتس به بنابراین آورد؛می پایین را ارزشش و بود هیچ او پسر قبال در اما نیست؛ ضعیف آنچنان پسرش

 :گفت و داد تغییر را صحبت موضع

 .خونهدرس خیلی حتما چی؟ شما پسر -

 :زد لبخندی توماس

  .داشته درس به خاصی عالقه همیشه و بوده خوندرس اول از اون خب -

 رپس چه که داریم اطالع و کرده صحبت خیلی دبیرستان در شما پسر آوازه از جک. مشخصه کامال. بله -

 نه؟ یا داشتین اون شدنخوندرس در تاثیری شما. هست خونیدرس و باکماالت

 و اعمال بر کال و روحیات و اخالقیات بر مادر و پدر که میشه مگه. مادرش هم و من هم داشتیم؛ البته، -

 بخ. گردهبرمی فرد خود به انتخاب اما داره؛ تاثیر که مشخصه کامال نذارن؟ تاثیر خودشون فرزند افعال

 از و کردممی تشویق کار این به رو دنیل همیشه و باشه خوندرس پسرم که داشتم دوست همیشه من

 رو اون همیشه باره این در و آوردممی وجود به اون تو رو عجیبی شوق ابتدایی به ورودش بدو همون

  .خواستممی رو همین هم آلبرت برای دنیل، برای فقط نه اما کردم؛می نصیحت

 در و بماند باز حرفش ادامه از که شد باعث این و شد تداعی ذهنش در هاگذشته آخر، کلمات گفتن با

 کهچرا بود؛ طبیعی و عادی امری این. لکنت با اما افزود؛ خود قبلی هایگفته به سخنانی. برود فرو فکر

 را ایکلمه بزند، را حرفش ادامه بتواند تا کند کمک او به آنکه برای هنری. کردمی فکر هاگذشته به تماما
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 وجهمت زیادی چیز هنری البته. بیاید بیرون حال آن از و بشود حاضر زمان متوجه بتواند او تا آورد زبان بر

 :زد حدس دو شدمی او چهره دیدن با اما نشد؛

 .است رفته فرو فکر به توماس، -1

 !بگوید چه که داندنمی توماس، -2

 :گرفت باز را حرفش ادامه کند، خودش حال به ایاشاره آنکه بدون و آمد بیرون فکر از توماس

 هم اتفاق این که بودم اتفاق این خواهان همیشه حال هر به. کردممی صحبت دنیل درباره داشتم بله، -

  .افتاد

 چی؟ اولتون پسر. طوراین که -

  .خونهمی حقوق کارشناسی. کنهمی تموم داره رو کارشناسی دوران کمکم اون خب،...اوه آلبرت؟ -

 .باشه سالش 66 باید دیگه پس -

 .سالشه :6 نه، -

  .باشه سالش 66 باید قاعدتا ؟:6 چرا ؟:6: گفت تعجب با هنری

  .سالشه :6 خب، نه -

 پسر اصال هم آلبرت. کند صحبت آلبرت درباره که خواستنمی دلش هنری همانند دقیقا هم توماس

 رد اصل در و رفته دانشگاه به دیرتر سال یک و آورده تجدید را دبیرستان سوم سال و نبوده خوانیدرس

 این گفتن از. بشود متوجه را موضوع این هنری که خواستنمی او. خواندمی درس دو درجه دانشگاه یک
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 او صحبت که هم توانستنمی. بدهد ادامه را موضوع این دیگر که خواستنمی دلش. کردمی شرم موضوع

  .بود گرفته قرار منگنه در. دهد تغییر را صحبت بارهیک یا و کند قطع را

  .داد کنکور تردیر سال یک اون خب، -

 چرا؟ -

!« نیست مربوط تو به:»گفت خود دل در. گفت بیراه و بد است فضول قدراین که مرد این به خودش دل در

 :داد ادامه و زد زورکی لبخند

 کنکور بعد سال اون جای به ولی نده؛ کنکور که دید صالح خودش و نداشت مناسبی شرایط سال اون -

 .رفت دانشگاه به و شد قبول و داد

 درس دانشگاه کدوم. خوبه خیلی. شد قبول و رفت دانشگاه به که خوبه خیلی این حاال. بد قدر چه -

 خونه؟می

 بودنناموفق و شرمیبی این خاطربه فقط بگوید، دروغ بود مجبور اینکه از داشت بدی احساس توماس

 که بود مجبور را سؤال این جواب اما بود؛ گفته او به و کرده هم سر کامال را قبلی سؤال جواب. پسرش

 مامسل و بود دو درجه دانشگاه یک رفت،می آلبرت که دانشگاهی. گفت حقیقی کامال را جوابش. بگوید

 رفت؛گنمی جا عالی بسیار بسیار بسیار دانشگاه زمره در دانشگاه آن اما ها؛دانشگاه برترین از یکی جزو

 بود جااین موضوع. کشیدنمی خجالت خیلی سؤال این به دادنجواب از. بود عالی هایدانشگاه جزو ولی

 کسی که خواستنمی دلش عنوان هیچ به او و داشتند تفاوت یکدیگر با مورد این در پسرانش که

  .کند مقایسه یکدیگر با را پسرانش
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 در آلبرت پسرتون که کردم فکر ولی عالیه؛. خوبیه خیلی دانشگاه. خورده گوشم به دانشگاه این اسم -

  .خونهمی درس آکسفورد دانشگاه

 .دنیله خاطربه حتما کردید؟ فکری همچین چرا -

 .بود ناخودآگاه. کردم فکری همچین اما نداره؛ ربطی البته. عالیه درسش العادهفوق اون چون آره؛ -

 مهمه؛ براش خیلی درسش زندگیش توی دنیل منتها. ندارن تفاوتی هم با زیاد دوتا اون البته. درسته بله -

 کنه تحصیل و بره خوب دانشگاه یه اینکه فقط. کنهنمی هاچیز این درگیر رو خودش خیلی آلبرت اما

 چیز هر از براش علم اول وهله در که ایهنخبه آموزاندانش از دسته اون جزو دنیل واقع، در. کافیه براش

  .ترهمهم ایدیگه

. میشن محسوب کشور نخبه واقع در و هستند کم عزیز، دنیل مثل آموزهادانش جوراین البته. درسته -

  .باشه موفق همیشه و بگیره رو دانشگاه بهترین پذیرش که امیدوارم

 .باشه موفق عزیز جک که امیدوارم هم من. ممنون خیلی -

 :گفت و زد کمرنگی لبخند هنری

 یه بخونه، رو درسش حداقل. باشه نخبه که گیمنمی ما حاال. باشه خودش فکر به باید اون. دونمنمی -

  .باش نخبه نگفتیم که ما. کافیه همین. بشه قبول باشه، معتبر هم مدرکش که خوب دانشگاه

 !نباشه؟ خودش فکر به که کیه. طورههمین مطمئنا -

 :گفت صراحت با فارست آقای
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 !جک -

 کنید؟می صحبت طوریاین چرا -

 .هیگمن آقای حقیقته -

 :داد ادامه فارست آقای. کرد سکوت حرفش جواب در

 اون به امیدی. درسته کامال زنم،می من که حرفی. نکنید تعجب. کنیدنمی درک شما هیگمن، آقای -

  .ندارم

 :گفت اعتراض با هیگمن آقای

 نمطمئ قدراین شما یعنی. کنیم صحبت همدیگه با بیشتر کمی مسئله این به راجع که بدید اجازه -

 کنید؟می صحبت موضوع این به راجع اطمینان و صراحت با که هستید مطمئن قدراین هستید؟

 نخونه درس کسی وقتی شما نظر از. خونهنمی بخونه، درس باید که قدراون جک. دارم اطمینان کامال -

  .نیست طوراین مسلما بشه؟ قبول ورودی آزمون توی تونهمی

 خونه؟نمی درس کافی مقدار به – شما یگفته طبق – اون که هستید مطمئن کجا از شما -

  .نداره خوندندرس به میلی زیاد دیدم، خودم هایچشم با و دارم اطالع من که جاییاون تا -

 شده؟ طوراین تازگی به اینکه یا نداشته خوندندرس به میلی مدارس، شدنشروع اول از -

 درسیش سطح. نیست هم قوی. نیست ضعیف او درس سطح کردم اشاره هم قبال که طورهمون -

  .بوده طورهمین هم اول از. متوسطه
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 :گفت اطمینان با هیگمن آقای

 میانگین. باشه شما نگرانی باعث که نیست مشکلی. نیست مشکلی خب. بوده طوراین اول از پس -

 چنده؟ نمراتش

 :گفت ثانیه چند از پس و رفت فرو فکر به فارست، آقای

 .02 اطراف -

  .نکنید شک. میشه موفق حتما که باشید مطمئن. نیست مشکلی. خوب هم خیلی -

 .کنمنمی فکر -

 :گفت اعتراض با هیگمن آقای

 چرا؟-

 اطراف نمراتش میانگین. نیست خوب اصال درسیش نمرات. اومده پایین درسش سطح امسال واقع، در -

 این خب. خونهمی شدنقبول برای فقط و فقط رو درس اینکه یعنی چی؟ یعنی این دونیدمی. هست 01

 !دونمنمی واقعا شد، طوریاین دفعه یه چرا دونمنمی. نبود ضعیف اون. نیست درست اصال

 پیدا رو افتش این علت که کردید صحبت باهاش. باشه طوراین که نباید. خرابه خیلی وضعیتش بنابراین -

 کنید؟

 :گفت تاکید با فارست آقای

  .کردم صحبت که معلومه
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 خب؟ -

 کسی که نداره لزومی. بخونم درس زمانی چه که دونممی خودم من که میگه بگه؟ چی که دارید انتظار -

  .خونممی رو درسم. بکنه گوشزد بهم

 کنه؟می پرخاشگری -

 :گفت و برد باال منفی نشانه به را سرش فارست آقای

  .کنهمی صحبت ایگزنده و تند لحن با کمابیش. کم زیاد، نه -

 کنه؟می طوریاین چرا -

. شدت این به نه اما بوده؛ طوریاین هم قبال. دونمنمی هیچی واقعا. هیگمن آقای دونمنمی. دونمنمی -

  .طورهمین هم مادرش با. کنهنمی صحبت هم من با. افتاده براش اتفاقی چه که دونمنمی واقعا

  .ندارید ایچاره این جز. کنید پیدا را رفتارهاش این علت باید شما بگم؟ چی -

 زورش تونمنمی. شده بزرگ دیگه نیست، که بچه. بکنم تونمنمی کردننصیحت جز ایدیگه کار من -

  .کنم

 .میشه درست حتما. کنید مقابله مشکل این با. نکنید اذیت رو خودتون -

 ار پسرش رفتارهای منشأ تقریبا فارست آقای. طورهمین هم هیگمن آقای. زد تلخی لبخند فارست آقای

 بتصح غریبه یک با مسئله این با راجع این از بیشتر که خواستنمی ولی بود؛ آگاه هاآن از و دانستمی

 :گفت بنابراین بود؛ شده ناراحت جک برای هیگمن آقای. بکند
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  .کنه صحبت جک با که میگم دنیل به بدونید صالح اگه -

 داره؟ راهکاری نظرتون به. دونمنمی -

  .بکنه صحبت اون با تونهمی دنیل نه؟ چراکه البته، -

 .نیومده هنوز که پسرتون. خوبه این -

  .بدید اجازه. میاد هم اون -

 نمیاد؟ خوشش ما از که نکنه نیومده؟ االن تا چرا -

 .میاد دیرتر. داشت کسالت کوچولو یه حرفیه؟ چه این! نه -

 چرا؟ کسالت؟ -

 .میاد حتما. بود خسته نه، که کسالت -

  .آها -

 هب شد،می بدل و رد هاآن بین دیگری صحبت هم اگر. نکردند صحبتی آن از پس فارست و هیگمن آقای

 که طوری به بودند؛ نشسته هم کنار تقریبا آلبرت و جک. گذشتمی اهمیتبی و ایحاشیه مسائل دنبال

 بین گرمی صحبت و کردندمی صحبت یکدیگر با کم خیلی هاآن. داشت قرار هاآن بین خالی جای یک

 به اتوماتیک صورت به هم دو آن کرد،می صحبت نفر یک با کس هر که زمانی از. نشد بدل و رد هاآن

 موضوعاتی به راجع هاآن. زیاد نه کم، حد در فقط اما بودند؛ کرده صحبت و بودند شده کشیده هم سمت

 بود شرایط اقتضای به فقط و کردندمی صحبت اهمیتبی و ایحاشیه مسائل و تحصیالت شغل، سن، چون
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 توانستندنمی جهت همین به و داشتند سنی تفاوت چهارسال هاآن. کشاندمی هم سمت به را هاآن که

 همچنان و گذشتمی اولیه آشنایی از دقیقه بیست تقریبا. بکنند صحبت یکدیگر با موضوعی هر به راجع

 برادر بحث بود، شده مطرح آلبرت و جک بین که هاییصحبت بین در. بودند کردنصحبت مشغول همه

 او تحصیل و دنیل به راجع هاآن. بود شده مطرح داشت، سنی اختالف چهارسال او با که آلبرت کوچک

 خیلی دنیل به راجع جک. شدمی مربوط دنیل به فقط و فقط هاآن صحبت تماما و کردندمی صحبت

 درباره بحث به هاآن صحبت که جایی تا پرسید؛می آلبرت از او به راجع را سؤاالتی و بود شده مشتاق

 از وقتی چند. گذشتمی دنیل کارهای و رفتارها حیطه در خودشان به مربوط اخالقیات و عقاید

 و شد هاآن محوطه وارد کردنخدمت برای پیشخدمت یک که بود نگذشته بیشتر عضو هر هایصحبت

 اینکه محض به. نکرد تشکر پیشخدمت پذیرایی از هاآن از یکهیچ. کرد شروع را هاآن از پذیرایی

 خدمتپیش سر پشت و کرد عذرخواهی همه از هیگمن خانم رفت، بیرون نشیمن اتاق از پیشخدمت

 تقریبا و بود شدنآماده حال در دنیل. بشود متوجه را دیرکردنش علت تا رفت دنیل پیش به. شد خارج

 ودخ جای سر بر و بازگشت نشیمن اتاق سمت به شد، موضوع متوجه ماریا اینکه از بعد. بود تمام کارش

 اکتفا لبخندی به همه. پیونددمی هاآن جمع به زودیبه کوچکشان پسر که کرد اعالم همه به. نشست

 بین حضار، یهمه با آشنایی ابراز از پس و پیوست هاآن جمع به هیگمن دنیل دقیقه، چند از پس. کردند

 خوشحال بودند دیده را دنیل باالخره اینکه از فارست خانواده. نشست آلبرت، ترش،بزرگ برادر و جک

 نخبه نای با بتوانند بهتر و بیشتر تا کردند صحبت دنیل با هاآن. راندند زبان به را خوشحالی این و شده

 که نبودند فارست یخانواده فقط البته. دادمی جواب دنیل و پرسیدندمی سؤال هاآن. بشوند آشنا مشهور

 و بحث. نبودند مستثنی قاعده این از هم هیگمن یخانواده بلکه گرفتند،می جواب و پرسیدندمی سؤال

 لمامس و کردندمی صحبت جمع در یکدیگر با همه دفعه این بلکه نبود، قبل لحظه چند همانند گفتگو

 دنیل. کردندمی صحبت یکدیگر با هم همان به راجع فقط و فقط گروهشان به جدید عضو ورود خاطربه
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 به و کمکم گووگفت و صحبت چندی از پس. کرد عذرخواهی همه از دیرکردنش خاطربه طبع به هم

 جک،. رسید خود اولیه شکل همان به گوهاوگفت و بازگشت عادی حالت همان به جمع خودکار صورت

 ود،ب کرده مشاهده را ایدونفره هایگروه که دنیل. داشتند قرار یکدیگر کنار ترتیب به آلبرت و دنیل

  .کند باز فارست یخانواده تربزرگ پسر با را صحبت سر که گرفت تصمیم

  .کنید تعریف فارست آقای خب، -

 :گفت و زد لبخندی جک

  .شماست پیش تعاریف بگم؟ چی -

 تعریفی؟ چه. هست همه پیش که تعریف -

 آقای تنیس طوراین. بشه شروع شما از باید باشه تعریفی اگه مسلما. هستید دبیرستان برتر رتبه شما -

 هیگمن؟

 :گفت و زد لبخندی دنیل

  .نگید طوریاین. نه اوه، -

 :داد ادامه دنیل. خندید نیز جک دنیل، هایخنده دنبال به

  .اومدید جااین به خانواده با که خوشحالم خیلی -

 .شما از ممنون -

 هستید؟ کالس کدام توی -
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  .ب گروه. هستم کالس یکی اون دبیرستان؟ کالس -

 ندیدم؟ رو شما چرا پس. نزدیکیم هم به! ب گروه -

  .ببینیم رو همدیگه که نیفتاده اتفاق. دونمنمی -

 خوبه؟ هادرس طوره؟چه درسیتون اوضاع. درسته -

 :گفت و کرد فکر کمی جک

  .خوبه هم هادرس -

 مطمئنی؟ -

 :گفت و زد پوزخندی

 نباشم؟ مطمئن چی برای -

 .بدی جواب تا کشید طول کردی، فکر چون -

 زا زیاد. نیستم که نخبه. خونمنمی درس زیاد من. نیست بد یعنی خوبه؛ هم هادرس. نیست طوراین نه، -

 .نمیاد خوشم درس

 وقت؟اون چرا -

 خونم؛می درس. نمیاد خوشم درس از اصال که نیست معنی این به این ولی ندارم؛ عالقه درس به زیاد -

  .متوسط حد در ولی
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 :گفت و زد لبخندی دنیل

 !درسته؟ دیگه، هست 00 -02 حد در نمراتت. کنممی فضولی اگه ببخشید. خوبه خیلی این -

: داد ادامه دنیل. است او هایگفته حدود همین در نمراتش که کرد اضافه و کرد تایید را اشفرضیه جک

 ای؟آماده اول نوبت امتحانات برای

 .زوده خیلی شدنآماده برای. نه -

 .نیست زود اصال ولی -

  .نیستم طوراین من اما باشی؛ طوریاین شما شاید. نه -

 مگه؟ طورچه -

 :کرد اضافه جک

 طوریاین شما ولی میشم؛ آماده امتحانات شروع از قبل هفته یک از من. زوده خیلی االن... خب -

 درسته؟ نیستی،

 رو نای خودم. بشم آماده امتحانات شروع از قبل ماه یه باید. نیستم طوراین من. گفتی درست کامال. بله -

  .کنم مطالعه شدهتعیین قسمت تا رو هاکتاب بار یه اون از قبل بتونم تا بشم آماده کامال باید. خواممی

 !داری حوصله خیلی شما -

 01 باالی باید معدلم. خواممی رو نمره بهترین من. مهمه خیلی من برای تحصیل. دارم حوصله که معلومه -

  .ندارم این از کمتر توقع. باشه
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  .ندارم رو حوصله این من اما داری؛ حوصله واقعا شما -

 !نه؟ شد؟نمی خوبی این به تنمره که نداشتی حوصله اگه باشی؟ نداشته حوصله که میشه مگه -

 و کلک با اینکه مگه. گیرهنمی خوبی نمره نخونه درس کسی اگر مسلما. میگی راست جورایی یه خب -

 ...و نقشه

 !تقلب -

 که وقتیه ندچ یه راستش خب، اما بکنه؛ کسب خوبی نسبتا نمره تقلب با بتونه اینکه مگر. تقلب بله، بله -

 خسته. بخونم درس که خوادنمی دلم دیگه. شدم کسل خیلی. دونمنمی. ندارم خوندندرس یحوصله

  .شدم

 سال امسال. نیست هاحرف جوراین وقت اصال االن. بشی خسته که نباید! شدم؟ خسته که چی یعنی -

 طوراین بخوای االن از اگه. داری کنکور که هم دیگه سال دو. نهاییه هادرس تمام دبیرستانه، نهایی

 کنی؟ چیکار خوایمی بعدا دیگه کنی، صحبت

  .دونمنمی -

. باش قوی. کن حوصله کنی؟ چیکار خوایمی نری، دانشگاه اگه. باشی خودت فکر به باید چی؟ یعنی -

 .بده شکستت و دربیاره پا از رو تو چیزی که نذار

 کنم؟ چیکار میگی -
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. یشهم وارد لطمه بهت آینده در بیاری، قبولی قابل نمرات نتونی اگه. میگم بهت دارم که چیزهایی همین -

 ونمدمی که چیزی تنها. دونمنمی من. افتاده برات اتفاقی یه حاال. توئه به من نصیحت این. باش مطمئن

  .بدن شکست رو تو هااون اینکه نه بجنگی، مشکالت با و باشی شجاع باید که اینه

 نخواندندرس عواقب به هم او کرد،می صحبت دنیل که حینی همین در. رفت فرو فکر به جک

 را کاری هیچ یحوصله. داشت حق هم واقعا. بود سردرگم! بکند کار چه که دانستنمی. اندیشیدمی

 کاری یه باید:» اندیشید خود پیش. نداشت را کارها خیلی یحوصله بلکه خواندن،درس فقط نه. نداشت

 «.بکنم

 ور درسم. نباشید نگران. باشم خودم فکر به باید. بکنم کاری یه باید. داری حق. میگی درست. بله -

  .کنممی رو تالشم و سعی تمام من. خونممی

 :گفت و زد لبخندی دنیل

 .باشی موفق که امیدوارم -

  .ممنونم -

 :گفت و زد مهربانی روی از لبخندی دنیل

  .نکردم کاری عزیزم، کنممی خواهش -

 چیه؟ جریانش گین،می که کنکور این -

 :داد ادامه سرعت به. شد خیره او به جانب به حق دنیل
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 اطالعاتم که خواستممی. ندارم موضوع این به راجع کاملی اطالعات دقیقا من که اینه منظورم. نه نه -

  .بشه کامل

 :گفت شک با دنیل

 میگی؟ راست -

 داده قرار خود خطاب مورد صمیمانه خیلی لحنی با را او که شد متوجه سرعت به حرف این گفتن از پس

 :افزود سرعت به حرفش تصحیح برای. است

  .ببخشید خیلی اوه -

 :گفت تعجب با جک

 چی؟ برای -

 که هاییصحبت حین در کارم این تازه. کردم صحبت ایصمیمانه خیلی لحن با شما با من ببخشید -

  .ببخشید باید. شد تکرار دفعه چند کردیم

 .کنید صحبت دارید دوست که طوری هر شما. نگید رو این کنممی خواهش نه -

  .افتاد ناخودآگاه صورت به اتفاق این هستیم همسن چون دونید؟می -

  .باشید راحت. ترهراحت طوریاین هم و سخته هم نظرم به تازه. نداره موردی هیچ. اممتوجه بله -

 :کرد تصحیح را اشجمله

 .باش راحت ببخشید، -
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 الح هر به. نداشت مشکلی هم خودش. ندارد مشکلی هیچ مسئله این با او که شد متوجه سرعت به دنیل

 :داد ادامه و زد لبخندی. افتدمی همسنی یا جوانی هر دل در ناخودآگاه صورت به اتفاق این

 میگی؟ راست حاال نگفتی، -

 :گفت و گرفت خود به جانبی به حق یچهره جک

  .ندارم زمینه این در کاملی اطالعات من خب کردی؟ فکر چی پس. میگم راست که البته -

 جور و جمع رو حواست باید خیلیخیلی میشی، دانشگاهیپیش وارد که زمانی ببین. خوب هم خیلی -

 – باشه عالی العادهفوق نمیگم حاال – رو نمراتت طورهمین و کالس سر هایفعالیت باید خیلی یعنی کنی؛

  .بدی افزایش آمریکا آموزشی وزارت سازمان تایید مورد نمرات کسب برای

 طور؟چه آمریکا؟ آموزشی سازمان تایید مورد نمرات -

 به ورود راه درصد صد که دیگه کشورهای از بعضی کنکور با دیممی امتحان ما که کنکوری. بله -

 تحصیلی سال طی در. کنهمی فرق ما مال با خیلی کنکوره امتحان تنها هااون هایدانشگاه

 اختصاصی و عمومی هایدرس برای سال آخر در و کنی کسب رو تاییدیه نمرات باید دانشگاهیپیش

 اون در که ایرشته خصوص در فرانسوی زبان به مقاله یه باید شما. داره فرق سری یه اما بدی؛ امتحان

 عمومی هایدرس حاال. شماست اختصاصی دروس خصوص در مقاله این که بدی ارائه کنیمی تحصیل

  .بدی کنکور باید هم اون که مونهمی

 !میشه؟ برگزار کنکور عمومی هایدرس برای فقط پس -

  .البته -
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 !عالیه العادهفوق. نمیشه برگزار کنکور اختصاصی هایدرس برای که خوبه این. خوبه خیلی این -

 گزاربر کنکوری اختصاصی دروس برای که درسته که کنم اضافه قبلیم هایحرف به رو این که بده اجازه -

  .نیست هم کمتر نباشه کنکور از بیشتر سختیش اگه بدی ارائه باید که ایمقاله اون اما نمیشه؛

  .گرفت فرا را جک ترس و نگرانی احساس

 چیه؟ منظورت. بده توضیح بیشتر لطفا -

 روسد این برای کنکوری که درسته. هاستراحتی این به مقاله اون نوشتن اون که نکن فکر عزیز، ببین -

 وضوعم این البته. باشه خودت از و نباشه تکراری عنوان هیچ به که بنویسی ایمقاله باید شما اما نیست؛

  .میشه تکرار دوباره هم ارشد کارشناسی یدوره تو

 از سپ. ترسیدمی بربیاید اشآموزیدانش وظیفه پس از نتواند اینکه از. بود دلواپس و نگران بسیار جک

 نگرانی خاطربه جک. شد او هاینگرانی متوجه دنیل بنابراین نگفت؛ چیزیهیچ دیگر او دنیل هایصحبت

. فشرد گرمی به را هاآن و داد قرار جک هایدست روی را هایشدست. شد خاطرآزرده مقابلش طرف

 :گفت دنیل. شد خیره دنیل هایچشم به و آورد باال را آن بود، پایین سرش لحظه آن تا که جک

  .نباش نگران هستی؟ چی نگران -

 :زد لبخند

 خونم،نمی درس زیاد که نه شدی، متوجه که االن تا. همین شدم، نگران کوچولو یه فقط نیست، چیزی -

 .ترسممی فقط
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 از. نداره اشکالی هیچ نخوندی؟ االن تا. نمیشه محسوب عیب که زیاد نخوندندرس. نداره ترسی هیچ -

 !وقتهیچ. نیست دیر موفقیت برای وقتهیچ که، دونیمی. بخون و کن شروع و کن ریزیبرنامه االن

 ار هایینصیحت و هاتوصیه تمام و کرد دعوت آرامش به را جک خود، زیبای لفظ با و تمام ظرافت با دنیل

 این پس از باشد توانسته که بود امیدوار او. برد کار به او برای دارد احتیاج او همانند پسر یک که

 کمک هم آلبرت برادرش از مسئولیت، و وظیفه این رساندن سرانجام به برای او. باشد برآمده مسئولیت

 ندبود هم همانند موضوع این در تقریبا جک و آلبرت. کرد روبرو واقعیات با پیش از بیش را جک و گرفت

 لبرتآ عمد از و دانستمی خوبی به را موضوع این دنیل. باشند یکدیگر برای خوبی مشوق توانستندمی و

 خواندندرس در موفقیت رمز خصوص در گوهایشانوگفت در – نداشت هاآن با چندانی یفاصله که – را

 وا سنین در که کردمی صحبت کسی با وی چراکه شد؛می محسوب امتیاز یک جک برای این. کرد شریک

  .بود کرده تجربه را حالی وصف چنین

 داده انجام هیگمن خانم که کوتاهی هایآمد و رفت از پس و بود گذشته گوهاوگفت از که مدتی از پس

 انجام ترتمام چه هر روییخوش با را خود عملیات و کرد اعالم را غذا صرف میز دور همه حاضرشدن بود،

 هیچ میهمانان غذایی طبع از که بود آن امر این دلیل. بود دیده تدارک شب آن برای غذا نوع چند او. داد

 این دیدنتدارک حال در لحظه آن تا که – فامک خانم شدند، جمع میز دور که هنگامی. نداشت اطالعی

 شد صرف آرامش و سکوت در شام. کرد ترک را اتاق هیگمن خانم از خواستناجازه با – بود باشکوه شب

 این که هرچند. نکردند صحبتی دستپخت، خوبی و خوشمزگی و تشکر برای جز حاضرین از یکهیچ و

 خانم از و برد پی قضیه باطن به فارست خانم اما بود؛ خانه خدمتکاران به متعلق ظاهر در دستپخت

  .کرد فراوان تشکر هیگمن
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 گووگفت به دوباره و کنند استراحت کمی تا شدند روانه نشیمن اتاق سمت به همگی شام، صرف از پس

 بجهد، بیرون به غذا صرف اتاق از بتواند دنیل آنکه از قبل. بود خانواده هایتربزرگ نظر این. بپردازند

 :کرد صحبت به شروع کردند، خالی را جاآن همگی آنکه از پس و بازداشت کار این از را او پدرش

 این از نه و مهمونی این به شدنشرفیاب برای دادنتقول اون از نه. گرفتی گرم جک با خوب که بینممی -

 .خالص صمیمیت و گرم

  .کرد ایخنده دنیل

 داشتیم حال هر به. بگیرم رو جلوش که تونمنمی. دیگه اومد پیش یهو صمیمیت کنم؟ چیکار خب -

 .که نشدیم صمیمی هم چنانآن. کردیممی صحبت

 به کار که زدنحرف دقیقه چند همین با. میندازمت دست دارم. کردم شوخی که دونیمی. خب خیلی -

  .بکنی خواممی کاری یه. نمیره پیش جایی

 بابا؟ بله -

 من. کردمی تعریف تو از هم خیلی. نخوندنشدرس خاطربه خرده؛ اعصابش اون دست از خیلی جک پدر -

  .باشه داشته تاثیری شاید بزنی، حرف جک با که خواممی تو از که گفتم بهش هم

  .کردم صحبت جک با من! بابا -

  موضوع؟ همین خصوص در -
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 این به هم خودش. کردیم صحبت مورد این خصوص در هم ما. شد کشیده سمت این به حرف. بابا بله -

 ضیهق این به هم رو آلبرت پای حتی کنم، روشن رو قضیه براش بیشتر اینکه برای. کرده اعتراف رفتارش

  .کشوندم

  طور؟چه -

 یه که دونیدمی. ببره بهره هم اون تجربیات از تا بشینه هم آلبرت هایصحبت پای که کردم کاری -

  .همند شبیه هااون جورایی

 .آورد زبان به را فکرش. رفت هم در هایشاخم هیگمن آقای

 !بکنی؟ کاری همچین یه که داشت لزومی چه کردی؟ کاری همچین چرا -

 .نشست دنیل احساس بر ایدلهره پدر، اخم تماشای با

 .باشم کرده اشتباهی کار که کنمنمی فکر من کردم؟ اشتباهی کار بابا؟ چرا -

 .داد شرح او برای را موضوع پسرش ناراحتی گرفتن نظر در با هیگمن آقای

  .نگرانمدل خرده یه من فقط. پسرم نکردی اشتباهی کار نه، -

  هستین؟ چی نگراندل بابا؟ طورچه-

 وقتی! اصال وجه، هیچ به. خوامنمی فهمی؟می بشه، داده شرح کسی برای آلبرت کارهای که خوامنمی -

 یگذشته خوامنمی من گرفتن، نظر در پاک و ریابی و باهوش و کرده تحصیل طوراین رو تو خانواده این که

  .کنه جلوه واضح و روشن هااون برای آلبرت
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  .نداره بدی یگذشته که آلبرت ای؟گذشته چه گین؟می دارین چی پدر -

  .کنهمی خراب رو کار خونه،می درس دانشگاهی همچین یه توی که همین. داره چرا -

 او سکوت خواستار تمام جدیت با و نکرد عطا فرصتی چنین او به پدرش اما داشت؛ اعتراض قصد دنیل

 .شد

 رو ما ادعای خالف چیزی همچین یه بدیم اجازه نباید باالست، خانوادگیمون ادعای ما قدراین که وقتی -

 این فخال بشه، کشیده وسط هاگذشته از حرف و بیفته اتفاق چیزی چنین دو اون بین االن اگه. کنه ثابت

  .میشه ثابت ادعا

 همچین تونیمی طورچه شما. تونخونه خدمتکار نه شماست پسر آلبرت گین؟می دارین چی! پدر -

 !کنینمی طوریاین شما که نداره بدی گذشته آلبرت ها،حرف این از جدا اصال بزنی؟ حرفی

 :گفت تمام جدیت با و شد خیره هایشچشم به توماس

 هر تحت پسرم از که منه یوظیفه این. منه وجود از منه، پسر آلبرت. توئه با حق. میگی درست. آره -

 !پدرش نه مادرشم، شوهر من انگار که زنیمی حرف من با جوری االن تو. کنم محافظت شرایطی

  .نداد صحبت یاجازه او به توماس اما کرد؛ اقدام سوءتفاهم زدودن برای. شد دستپاچه دنیل

 خوامنمی. کنی درک رو من بتونی که نگرفتی قرار سنی تو هنوز تو. بشنوم چیزی خوامنمی !ساکت -

 و نیکمی کار چی که بفهم. کن گوش میگم که چیزی اون به. نکن اضافی صحبت هم تو. کنم بحث باهات

 نای موقع اون چون نیاد؛ باال کردی سهواً که کاری گندِ که کن دعا هم حاال. باش متوجه. کنینمی کار چی

 .رفته که منه آبروی
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 ...پدر ولی -

  .منتظرن هامهمون. کنم بحث باهات که خوامنمی و تونمنمی االن -

 توماس ولی زد؛ صدا را پدرش دنیل. برگرداند را رویش هامیهمان به پیوستن قصد به جدی، نگاه همان با

 و چندین. بسپارد گوش پسرش حرف به بخواهد اینکه به برسد چه نداد، خود به هم را ایستادن زحمت

 هایقدم آخرین ناامیدانه. ندید بود دیدنش خواستار که را العملیعکس آن اما کرد؛ صدا را پدرش چندبار

  .دادمی گوش عمارت سرامیک روی به پدرش هایکفش برخورد به تنها آن، از پس و کرد نگاه را پدرش

 وا با بدی لحن با توماس که بود درست. بود کرده سوءتفاهم دچار را پدرش اینکه از ناراحت بود؛ ناراحت

 در او برای پدرش ناراحتی و سوءتفاهم فقط و فقط نداشت، اهمیت برایش چیزها این اما بود؛ کرده صحبت

 که درست. بود کرده نگرانش جک و آلبرت نشینیهم طرفی از و پدرش ناراحتی طرف یک از. بود الویت

 رفک که بود او غلط فکر این البته. شد توماس نگرانی متوجه گذاشت، او جای را خود و کرد درک را پدرش

 زمانی تا. دنیل فقط و فقط بود؛ دنیل بلکه نبود، توماس او. بود غلط حقیقتا. کرده درک را توماس کردمی

 کند؛ درک را پدرش کامال توانستنمی بود، نکرده درک و حس را توماس شرایط همان و بود نشده پدر که

 را ادراک یهمه از درصد 1:-61 فقط و فقط ادراک و حس این. شود او هاینگرانی متوجه توانستمی اما

  .گرفتمی بر در

 د؛کن فکری که خواستمی. گرفتمی را جک و آلبرت هایصحبت و نشینیهم تفریط و افراط جلوی باید

 اینکه از پس. بشود دو آن مانع و بکشد اینقشه آن از پس و بسنجد را اوضاع اول که داد ترجیح اما

 هم گهگاهی. کردنمی نگاه او به اصال پدرش. شد اوضاع هایکاستی و کم یهمه متوجه سنجید، را اوضاع

 که چیزی تنها. شدنمی نصیبش دیگری چیز غرهچشم و عصبانی هاینگاه جز خورد،می او به چشمش که
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 را تمرکزش و حواس. بود اوضاع کردن جور و جمع خواستار دستور با که بود هایینگاه شد،می نصیبش

 شود، آلبرت و جک هایصحبت متوجه بتواند اینکه برای. کرد جمع اوضاع کردندرست جهت

 دو آن هایصحبت به معطوف را حواسش تمام. بود کرده انتخاب نشستن برای را مبل مکان تریننزدیک

 .بود نشده آلبرت کاری زندگی به معطوف زیاد که کردندمی صحبت مسائلی به راجع دو آن. بود کرده

 را دهانش آب. بود داده تشکیل را آن دنیل که بود هاییصحبت همان دنباله آنان هایصحبت دقیقا البته

 ذهنش در. بود هاآن مکالمات کردنقطع برای فرصت یک منتظر فقط. بود گرفته اضطراب و داد قورت

 از هن البته. کند عملی را هاآن از یکی بتواند بلکه کرد؛می وارسی کند اجرا توانستمی که را هایینقشه

 ینب که آمد نظرش به. بود او صبرنداشتن بود، مشخص که چیزی تنها فرصتی از نه و بود خبر اینقشه

 آنان هایحرف وسط بارهیک که نبود احمق قدرآن اما کند؛ قطع را صحبتشان و بیاید هاآن مکالمات

 موقعیت کردنفراهم نداشتن دیگر طرف از و توماس هاینگاه طرف یک از. کند قطع را صحبتشان و بیاید

 به آنان هایحرف کمکم. بود کرده وارد او بر زیادی فشار ای،نقشه نداشتن دیگری تعبیر به یا و مناسب

 که سینی یک همراه به خدمتکاران از یکی. شدمی بیشتر هم دنیل فکری تالش و رسیدمی اوج

 دنبال به و آمد وجود به ذهنش در اینقشه سریعا. شد سالن وارد داشت قرار آن روی به قهوه هایفنجان

 .شد راحت کمی خیالش آن

 .داد قرار خطاب را خدمتکار کوتاهی لبخند با ماریا

 کنی؟می چیکار جااین تو -

 .بشه احتیاج شاید گفتن من، از غیر به فرستاد بیرون عمارت از رو همه فامک خانم -
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 که – «خوبه این» یجمله و ماریا هاینگاه دیدن با. کرد اشاره قهوه سینی به چشمانش با حرفش دنباله به

 نفراتی آخرین و کرد شروع دزیره از. گرفت را کارش دنباله و شد متوجه –بود شده خارج ماریا دهان از

. دشمی رد دنیل مقابل از باید درست کار این برای و نبود جک و آلبرت جز کسانی رسید،می هاآن به که

 و کرد در را قهوه شود، بیشتر اشنقشه کیفیت آنکه برای. گرفت مقابلش را قهوه سینی و رسید دنیل به

 خدمتکار. رسید بودند نشسته هم از نفر یک اندازه به ایفاصله با که جک و آلبرت به نوبت آن از پس

 آلبرت روی به قهوه حاوی سینی و برد فرو او پاهای بین را پاهایش دنیل کرد؛ کج چپ سمت به را جهتش

 شبلند صدای و شد بلند. بود شده کثیف آلبرت هایلباس تمام. شد زمین پخش هم خدمتکار و شد پرت

 :برخاست هوا به

 بینی؟نمی رو چشمات جلوی مگه کجاست؟ حواست -

 بلند کشیدمی خود همراه که دردی همراه به توان تمام با – کردمی درد زانوانش و هادست که – خدمتکار

 و چشمانش با را او. کرد حرکت آلبرت سمت به سرعت به – بود برخاسته خود جای از که – ماریا. شد

  .پرسید را حالش و کرد بررسی بزند، دست او به اینکه بدون

 !متاسفم خیلی من هیگمن آقای -

 :داد را پاسخش ماریا بدهد، را او پاسخ آلبرت اینکه جای به

 !چلفتی پا و دست بینی؟نمی رو پاهات جلوی تو مگه متاسفی؟ خیلی که چی یعنی -

 کنتل با اینکه حین در. کرد پشیمانی اظهار مثبت، و امیدوارکننده هایحرف با بود، ترسیده که خدمتکار

 به و رفت در پایش زیر اما دهد؛ نشان همه به را اصلی مقصر تا چرخید دنیل سمت به کرد،می صحبت
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. بست را هایشچشم و رفت هم در ماریا یچهره. کرد کنترل را خودش اما شد؛ پرت پایین سمت

 :گفت دنیل. است شدنکنده حال در اشپاشنه که شد متوجه و کرد نگاه کفشش به خدمتکار

 !شده زمین پخش چرا که معلومه! ببینید! آلبرت! مامان -

  .کرد نگاه خدمتکار سمت به

 کنی؟نمی جمع رو حواست چرا. شدهمی کنده داشته و بوده خورده ترک کفشت یپاشنه قبل از حتما -

  .نداد کردنصحبت یاجازه او به دنیل اما برداشت؛ اعتراض به دست خدمتکار

 .برو شو بلند. بدی توضیح نداره لزومی -

 ناچار روی از. کند ترک را جاآن ترسریع هرچه و کند سکوت که فهماند او به هایشچشم هاینگاه با

 کنترل را خودش دوباره و شد کشیده پایین سمت به دوباره اما برگشت؛ راست سمت به و کرد سکوت

 کرد

 ترزود هرچه و دربیاورد را هایشکفش تا خواست او از زد،می موج آن در عصبانیت که صدایی با ماریا

. فتگر پیش را رفتن راهِ عصبانیت با آلبرت شود، خارج سالن از خدمتکار آنکه از قبل. کند ترک را جاآن

 در را آلبرت اتاق راه و شد خارج سالن از کوتاه عذرخواهی یک با همراه و کرد میهمانان سوی به رو ماریا

  .گرفت پیش

 یک از. نبود مطمئن البته. گرددبرمی دنیل پسرش، به قضیه این افتادناتفاق که بود کرده شک توماس

 قعاوا توانستمی اتفاق این طرفی از و بشود جک و آلبرت هایصحبت مانع که بود فهمانده دنیل به طرف

 به توجه با حداقل تا کرد نگاه دنیل به. بود برداشته ترک خدمتکار هایکفش چراکه باشد؛ تصادف یک
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 از دید، خود روی را پدرش هاینگاه که دنیل. بشود قضیه اصل متوجه چشمانش هاینگاه و بدن حرکات

 و ردک نگاه پدرش به جدیت با گذرا نگاه یک در بنابراین بشود؛ چیزهمه متوجه او نکند که ترسید این

  .برگرداند جک سمت به را سرش

 بزنیم؟ قدم بیرون بریم که چیه نظرت! جک -

 :گفت مبهوت و مات

 !بیرون؟ -

 :گفت و زد لبخندی دنیل،

 .عمارت ورودی در جلوی عمارته، از بیرون منظورم -

 :گفت و زد لبخندی هم او

 .ندارم مخالفتی -

 جک که نداشت دوست و شد فرزندش نگران. بود سرد هوا نظرش به و بود شده هوا سردی متوجه هنری

  .برود بیرون به هوا سردی این در

 نیست؟ سرد هوا نظرتون به -

 :داد پاسخ دنیل

 .خوبه هوا! نه -

 .سرده هوا من نظر به اما -
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 هوا حتما و هستیم پاییز فصل توی. نیست هم گرم اما نیست؛ سرد هوا. نباشید نگران! فارست آقای اوه -

 قدم عزیز جک با هوا این توی که دارم دوست خیلی که من. خنکه هوا. زمستون اندازه به نه اما سرده؛

 .بزنم

  .آورد لب به لبخندی آن، دنبال به هم جک. زد لبخند رویش به و کرد نگاه جک سمت به

 .البته -

 :گفت هنری

 .بپوشید هاتونلباس روی چیزی یه ریدمی بیرون که وقتی پس -

 :گفت دنیل دو، آن بین از

 چی؟ مثال -

 ...ژاکت گرم، لباس! دونمنمی -

 :آمد حرفش میانِ به

 !پالتو -

 برای که کرد تایید و گرفت را حرفش ادامه جک ثانیه، چند گذشت از پس. ماند خیره او به همچنان هنری

. نداشت جک نظر از اطالعی و بود زده حرف خودش طرف از او البته. پوشندمی پالتو یک رفتنبیرون

 هم هنری. کندمی استفاده آن از رفتنبیرون برای و است آورده پالتو خودش همراه که کرد اعالم هم جک

  .نکرد مخالفتی دیگر
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 و نداد تکانی خود به حتی مادرش اینکه از ولی بود؛ خوشحال بود شده نگرانش پدرش اینکه از جک

 مادرش که داشت دوست. بود گرفته مادرش از دلش. بود ناراحت خیلی بود نگفته باره این در چیزیهیچ

 اهمیت برایش. نگفت چیزهیچ دزیره اما گیرد؛ آرام دلش تا بگوید چیزی و بشود ناراحت او برای هم

 هاینگرانی متوجه هم چشمانش حرکات از توانستمی بزند، اشنگرانی برای حرفی حتما او که نداشت

 هایچشم با بلکه ندید، خود برای مادرش هایچشم در نگرانی ذره یک تنها نه اما بشود؛ هم مادرش

 عادی یمسئله یک او برای قضیه این و دهدنمی اهمیت قضیه این به عنوان هیچ به دزیره که دید خودش

  .است

 وسط به. کرد نشیمن سالن از بیرون روانه خود همراه را او و گذاشت جک پشت آرامی به را دستش دنیل

 به که بود بلندی و قطور هایپله سالن طرف یک. رسیدند هیگمن یخانواده عمارت هایسالن از یکی

. خوردمی چشم به عمارت ورودی در هم سالن طرف یک و شدمی منتهی باالتر هایطبقه و دوم طبقه

  .شد او رفتن از مانع و گرفت را بازوانش دنیل که برداشت قدم ورودی در سمت به جک

 .باش منتظرم. باال طبقه برم باید من! کن صبر -

 بیاری؟ پالتو بری خوایمی -

 دیوار کنار به که کرد مشاهده را دنیل رفتن ثانیه چند تا و داد تکان را سرش هم جک. داد تکان را سرش

 در تسم به. شد بسته آسانسور در اینکه تا زدند لبخند هم روی به. شد آسانسور سوار و رفت هاپله کنار

 کنار. بود گرفته را پالتویش خدمتکاران از یکی عمارت داخل به آمدن موقع که آورد یاد به. رفت ورودی

 ار میهمانان هایلباس است ممکن که زد حدس بنابراین نبود؛ رختکنی هیچ آن به نزدیک یا و ورودی در

 کرده گیر داشت ایطوالنی درازای که سالن درون. گشت آن دنبال به پس بگذارند، رختکن اتاق درون
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 یداپ را رختکن اتاق بتواند تا کرد گشتن به شروع ورودی در همان از! برود کجا که دانستنمی دقیقا. بود

 به چشمش اینکه تا داد ادامه جستجویش به همچنان. شدمی ناامید رفتمی جلوتر به که هرچه اما کند؛

 بود دیده که ایورودی وارد اجبار به پس نبود؛ اتاقی هیچ داشت قرار که سالنی در. افتاد دیگری ورودی

 بیرون حرص با را نفسش بود، شده ناامید که او. بود شده مزین فراوان درهای به جدید سالن اطراف. شد

 او هک بود نیاز زیادی گستاخی به کار این برای کند؛ باز را هااتاق تکتک درِ توانستنمی چراکه فرستاد؛

 به و برگشت عقب سمت به. نبود دیگری چیز ادبیبی جز کارش این او دیدگاه از و نداشت را گستاخی این

 اب. برگشت عقب به و ایستاد درها از یکی بازشدن صدای با که برداشت قدم محوطه آن از بیرون سمت

 اب و در بازکردن با که خدمتکار آن. برداشت قدم سمتش به آرامی به و شد خوشحال خدمتکار یک دیدن

 خصمش صورتش در زیاد تعجبش البته کرد؛ نگاه او به شک با بود، کرده تعجب جک ناگهانی روبروشدن

 .نبود

 خانم؟ -

 :گفت و زد کوتاهی لبخند خدمتکار

 !شما؟! فارست آقای آه -

 در دم رختکنی نه چون جا؛این شدم کشیده همین برای کنم پیدا نتونستم. گردممی پالتوم دنبال من -

 ...پس. اتاقی نه و دیدم ورودی

 .باشید منتظر لحظه چند فقط. باشه رختکن اتاق توی باید حتما شما پالتوی. بله بله -

 پالتو یک با لحظه چند از پس و شد هااتاق آن از یکی وارد خدمتکار. داد تکان آرامی به را سرش جک

  .برگشت جک نزد
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 آره؟ دیگه، همینه -

 وجیخر سمت به و کرد کوتاهی تشکر کرد؛ تایید را حرفش گرفت،می دستش از را پالتو اینکه حین جک

 خارج کامال که ورودی در از. پوشید هم را پالتویش داشت،برمی را هایشقدم که همزمان. کرد حرکت

 از بود شده خارج ورودی در آن از هم جک اینکه. دید آمدمی پایین سرعت به هاپله از که را دنیل شد،

 در زا یکدیگر با و آمد سمتش به لبخند با. بود پوشیده را پالتویش هم دنیل. بود نمانده دور دنیل نگاه

 .شدند خارج اصلی ورودی

*** 

 بود، شده خالی رویش به قهوه که وقتی از. بود شده مخلوط غلیظ یقهوه با کمابیش هایشلباس تمام

 چلفتی پا و دست خدمتکار آن به فقط و فقط و بود عصبانی بسیار و داده دست از را اشروانی تعادل

 کثیفی یک خاطربه فقط که است مسخره بسیار و مضحک خیلی انسان برای امر این دلیل. دادمی فحش

 آلبرت برای اما بدهد؛ فحش او به راست و چپ که شود بیزار مقابلش طرف دست از قدرآن سهوی

 بود کرده رنگی را هایشلباس تمام و بود شده خالی رویش به کامل غلیظ یقهوه فنجان سه. نبود گونهاین

 شدنتبدیل با رویش، به قهوه محتویات شدنخالی با طرف یک از. نبود بازیافت قابل هم عنوان هیچ به و

 از و بود کرده پیدا داشتند حضور حادثه آن در که کسانی تمام مقابل در حقارت احساس دیگر تیپی به

 تدرس بدنش روی به که ایکثیفی آن دنبال به و بود شده ایجاد بدنش روی به که ایداغی احساس طرفی

 پیش از بیش هایشلباس شدنکثیف با که هم دیگر طرف از و بود درآورده انزجار حالت به را او بود، شده

  .زدمی چنگ عصبانیتش بر

 گهگاهی. کشیدمی بود عصبانیت روی از که درپیپی و محکم هاینفس و بود ایستاده اتاقش وسط در

 هب فکرکردن اجازه او به عصبانیت. دادمی فحش بدبختی این عامل به مدام و ایستادمی و کردمی حرکت



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر فیروز آرمان | مرگ پاییز کوتاه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 116 

 به ماریا و شد باز سرعت به اتاق در که بود نگذشته اتاق به آمدنش از زیادی زمان. دادنمی را کاری هیچ

 .آمد اتاق داخل

 خوبه؟ حالت! آلبرت -

 .نیستم خوب اصال! مامان نه -

 هستی؟ عصبانی قدراین چرا شده؟ قرمز صورتت قدراین چرا -

 هک خودت. عصبانیم چرا بگم که نداره لزومی پرسید؟می که سؤاالییه چه دیگه این. خدا خاطربه مامان -

 !شد چی دیدی

. کنممی درک. هستی عصبانی خیلی که دونممی! عزیزم. نداره ایفایده هیچ کردنخودخوری طوریاین -

 ربیشت تو برابر ده شاید دیدم،می هام لباس و بدنم و خودم روی کثیفی همه این و بودم تو جای اگه منم

 .حموم تو برو شو بلند. شو بلند. رسممی دخترِ اون حساب به خودم! نباش نگران تو. شدممی عصبانی

  .کن تمیز رو خودت

 را کارهایش اینکه حین در. کرد آماده جدیدی هایلباس آلبرت برای و رفت رختکن اتاق سمت به

  .است شده خیره روبرو به و نشسته تخت روی به حرکتبی هم هنوز آلبرت که شد متوجه کرد،می

 !شو بلند نشستی؟ هنوز که تو -

 را نفسش ماریا اعتراض از پس. بود کرده فروکش عصبانیتش از کمی بود زده مادرش که هاییحرف با

  .کرد حرکت حمام اتاق سمت به و فرستاد بیرون عمیق

 .پایین بیا شو، آماده سریع -
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 ریاما هایشچشم به و برگشت عقب به کند، حرکت اینکه بدون و شد متوقف دستگیره روی به دستش

  .شد خیره

 .ندارم حوصله. نمیام دیگه من. مامان نه -

 و اعتراض نشنیدن با هم آلبرت. نکرد مخالفتی هیچ او با بنابراین کرد؛می درک را پسرش کامال ماریا

 هب برای کرد، آماده را آلبرت هایلباس اینکه از پس هم ماریا. گرفت پیش در را اشرفته راه ماریا مخالفت

 ترک را اتاق آشپزخانه به رفتن قصد به بود شده پسرش عصبانیت عامل که دختر آن رسیدن حساب

  .کرد

 زمان که قدرچه هر آن، از پس مراتب به و یافت سرد هایآب میان در را خودش آلبرت اینکه از بعد

 کوچک هاییرگه جز شد، خارج حمام اتاق از که هم زمانی و شدمی کمتر و کمتر عصبانیتش گذشت،می

  .بود نمانده باقی چیزهمه به نسبت عصبانیتش از دیگری چیز خشم از

 از پس اما بود؛ شدنآماده حال در که چون نداد؛ اهمیتی. خورد زنگ اشگوشی که بود شدنآماده حال در

 میز روی از را اشگوشی و برداشت قدم تخت سمت به ناچار به درآمد، صدا به اشگوشی دوباره اینکه

 را تماس کوتاه حرکت یک با. خوردمی چشم به مایکل نام موبایلش صفحه روی. برداشت آن کنار کشویی

 .کرد برقرار

 !مایکل سالم -

 !آلبرت -
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 نشنود؛ را مایکل صدای آلبرت که نبود بلند قدرآن صداها. آمدمی شلوغ و بلند صداهای خط، طرف آن

  .داشت وا داشت قرار آن در مایکل که مکانی جستجوی به را او ذهن صداها آن اما

 صداست؟ و سر قدراین چرا مایکل؟ کجایی -

 .کلوبم توی االن من! آلبرت -

 !کلوب؟ -

. جااین بیای شی بلند که کنممی دعوتت. بگذرونیم خوش کمیه جااین اومدیم هابچه از تا چند با. آره -

 میای؟

 را کجاهیچ به رفتن یحوصله اتفاق آن از پس. نبود مطمئن چندان برود شبانه مهمانی این به اینکه از

 بیرون به اگر حاال و بود کرده رد رفتنبیرون برای را مادرش درخواست قبل دقیقه چندین تا. نداشت

  .بگیرد تصمیمی چه که دانستنمی واقعا. آمدمی پیش عمل در تضاد جور یک رفتمی

 .دونمنمی -

 .گذرهمی خوش. پسر بیا باش، زود! آه -

 آلبرت هک داشت دوست چون کرد؛می اصرار بیشتر و بیشتر مایکل. کرد فکر رفتن به بیشتر کمی آلبرت

 و موبایل پشت از که صداهایی با و نبود تمایلبی هم آلبرت. بپیوندد جمعشان به گذرانیخوش این در هم

 با و ادفرست بیرون عمیق را نفسش. شدمی ترغیب پیش از بیش اندیشیدمی و شنیدمی آن به فکرکردن

  .کرد اعالم را خود رضایت

 .بیا زود. منتظرتم پس -
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 .بود طعنه با همراه و کوتاه اشخنده البته. گرفت اشخنده تعجب روی از

 !هستین کلوب کدوم تو شماها دونمنمی که من خوبه؟ حالت -

 .گرفت اشخنده هم خودش

 .بیا زود. هستیم OPEN CLUB NIGHT توی. متاسفم! آه -

 .بود گرفته هم اشخنده. شد باز تعجب از کمی اشچهره تمام

 نه؟ کنی دیوونه رو من خوایمی گرفته؟ شوخیت! مایکل آه -

 .خندید هم مایکل

  .نگیر سخت. بگذرونیم خوش خوایممی فقط. نکن اذیت پسر، باش زود -

 .کنی دیوونه رو من خوایمی تو که مطمئنم -

 ارک بگذرونیم، خوش خوایممی جاهایی؟ همچین یه میایم بار یه وقت چند ما مگه. کن فکر طوریاین تو -

 .کنیمنمی که ایدیگه

 :گفت کنایه با

 مبعدش رقصیم؛می و شیممی سکو اون وارد کنیممی که کاری تنها. کنیمنمی ایدیگه کار که ما. آره اوه -

 ...که

 شوق این وت بیشتر من کنیمی تو که توصیفاتی این با. من نه تویی بشه دیوونه خوادمی که اونی. آلبرت -

  .میشم غرق
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« OPEN CLUB NIGHT » سکوی بستننقش با. بود کرده مشغول خود به را آلبرت فکر تمام 

 مئنمط رفتن از کامال. شدمی بیشتر و بیشتر آن به نسبت شعفش و شوق پیش از بیش شکلایدایره

  .بود

  .باش منتظرم. باشه باشه -

 کرده فراموش را شب آن بد اتفاقات تمام کل به. بود خوشحال خیلی برود جاآن به خواستمی اینکه از

 که خواستمی فقط شب آن. بود شکلایدایره سکوی و بود کلوب آن کرد،می فکر که چیزی تنها به و بود

 نشأت فراوان شوق از که حرصی با را اشپایینی هایدندان. کرد قطع را اشگوشی اتصال. بگذراند خوش

 ختت کنار کشویی کوچک میز روی به که تلفنی وسیله به. کشید اشپایینی هایلب روی به گرفتمی

  .کرد برقرار ارتباط شد،می وصل خدمتکاران به که آشپزخانه تماس خط با داشت قرار خواب

 شسته باید. ببر رو کثیفم هایلباس و باال بیا بیرون، رفتم اینکه از بعد. بیرون میرم دارم من. آلبرتم -

  .گذاشتم حمام اتاق توی رو هالباس. بشه

 .آقا بله -

  .گذاشت خودش جایگاه روی به را گوشی پیچید، دختر گوشی در مداوم بوق صدای اینکه از بعد

 بود؟ کی -

  .بردارم رو کثیفش هایلباس باال برم باید. بود آلبرت -

 روی به که او مقابل در و دیگر دختر مخالف جهت در و شد روانه آشپزخانه پیشخوان سمت به دختر

  .ایستاد بود، نشسته صندلی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر فیروز آرمان | مرگ پاییز کوتاه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 121 

 نگفت؟ من به راجع چیزی -

 .دیگه کافیه کنی؟می فکر موضوع این به قدراین چرا. نگفت چیزی! نه -

 .بشم اخراج که خوامنمی من بکنم؟ باید چیکار پس نکنم بررسی و نکنم فکر اگه -

 اخراج رو تو کوچیکی مسئله چنین خاطربه وقتهیچ هیگمن خانم که باش مطمئن! نباش نگران -

 !وقتهیچ. کنهنمی

 اون عمد از من که چون کوچیکیه؛ یمسئله هم من نظر از باشه، کوچیکی یمسئله تو نظر به شاید -

  .بود سهوی کامال نکردم، خالی آلبرت روی رو قهوه حاوی سینی

 تهرف فرو فکر در انگار که کردمی نگاه پیشخوان به طوری. داشت نگه پیشخوان سمت به را هایشچشم

 نبی گوهایوگفت. کندمی فکر مسئله یک به فقط و نیست اطرافش به حواسش عنوان هیچ به و است

 :بست نقش ذهنش در فیلم یک همانند دنیل و خودش

 :گفت شمردهشمرده و آرامی به دنیل »

 !کسهیچ کسهیچ. بشه باخبر موضوع این از نباید کسهیچ -

 ...هیگمن آقای اما -

 به ور امشب موضوع و کنی سکوت کامال باید. بشه برده من از نباید اسمی هیچ. بشنوم چیزی خوامنمی -

  .کنی فراموش رو امشب اتفاق باید کال. بسپاری فراموشی دست

 بگم؟ چی من پرسید ازم کسی اگه ولی -
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  .توئه مشکل نیست، من مشکل دیگه این -

  .شد ترنرم او به نسبت قلبش و شد متاثر دنیل. بود رفته درهم ناراحتی خاطربه اشچهره

. نیبدو هم این از بیشتر نیست الزم. ندارم تو با هم مشکلی هیچ. کنم بدی تو به خوامنمی من ببین، -

. تنیس مهمی چیز اصال. بمونه خودمون بین همیشه باید راز این و اتفاق این بدونی که کافیه همین فقط

 رو موضعت ولی کن؛ فراموشش. کنم بحث تو با قدراین بخوام که نیست مهمی یمسئله هم چنانآن

 فهمیدی؟. بشه باخبر قضیه اصل از نباید کسهیچ. بده تغییر

  .نشنید دختر جانب از پاسخی هیچ

 فهمیدی؟. بود واضح کامال حرفم -

 بگم؟ باید چی من! هیگمن آقای ولی بله؛ -

 «.بگی باید چی که کن فکر خودت. کن هم سر داستانی یه. دونمنمی -

 :گفت لب زیر رسید، پایان به که دختر افکار

 .بود سهوی کامال -

 .بود سهوی کامال که معلومه -

 و آمد بیرون بود، کرده مشغول خود به را او ذهن که فکرهایی از و شد معطوف بیرون به درون از افکارش

 :داد ادامه دید، خود روی به را همکارش نگاه تا دختر. شد معطوف اطرافش به حواسش

 کنی؟نمی قایم رو چیزی که تو! ببین رو من -
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 کنم؟ قایم باید رو چی! نه پرسی؟می که سؤاله هم این -

 شرح را مشکل این دیگرش همکاران از کدامهیچ به او کرد،نمی گوشزد او به هم دنیل که اگر حتی

 ایعالقه هیچ. بیاید پیش برایش که است و بود ممکن که دیگری مشکل هر هم و مشکل این هم. دادنمی

 موقعیت نسبت به و هستند او پایه هم که خدمتکارانی تمام. نداشت خود برای دردسر کردندرست برای

 است ممکن شکبی چون بزند؛ هاآن به را حرفی هر نباید و باشند او رقیب که است ممکن دارند را او

  .کند درست دردسر خود برای

  .برداشت قدم خروجی در سمت به آرامی به. نداشت اهمیت اصال دختر آن برای

 االب برم اینکه از قبل خوایمی. کن استراحت برو نمون، جااین زیاد دیگه هم تو. باال برم باید زودی به -

 اتاقت؟ توی ببرمت

 .برس کارات به برو تو. برم تونممی خودم خوبه، حالم نه -

 .باشه -

 ساعد و پاهایش زانوان روی. برگرداند را رویش آن از پس و کرد نگاه بیرون به همکارش خروج به دختر

 هایزخم که زمانی تا حداقل کرد؛می باز را هاآن نباید روز چند تا. بود زده زخم چسب هایشدست

 فکر آن به که چیزهایی یادآوری با. شد غرق افکارش در دوباره. شوند خوب کامال اشسطحی و کوچک

 .کشید عمیقی نفس کرد،می

*** 
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 کدامشان هر. داشتندبرمی قدم آهستگی به و آرامی به یکدیگر با دوشهم و قدمهم عمارت، ورودی در از

 فکر خود افکار به فقط و فقط که بود شده باعث افکار در شدنغرق این. بودند غرق خودشان افکار در

. بودند آمده بیرون زدنقدم و هواخوردن و زدنحرف قصد به. نشوند زمان گذشت متوجه هم اصال و کنند

 گاهن یکدیگر به نه و زدندمی یکدیگر با حرفی هیچ نه ولی بودند؛ رسانده سرانجام به را زدنشانقدم هدف

  .کردمی سیر دیگری مکان در ذهنشان اما بودند؛ شده خیره جلو به فقط کردند،می

 این. بودند خسته کامال دیگر روحش و جسمش افکارش،. ناراحت خیلیخیلی بود؛ ناراحت جک دوباره

 مادرش. نبود اولش دفعه عنوان هیچ به. بود توجهبی او به نسبت قدراین مادرش که نبود اولش یدفعه

 بغض باید. ریختمی اشک باید مسلما. کردمی برخورد او با اهمیتبی و سرد چنیناین که بود هاسال

 اشک رفتارها این خاطربه که بود هاسال. بود گذشته ریختناشک و کردنگریه از کار دیگر اما کرد؛می

 در غریبه یک دقیقا چون گرفت؛می را خودش جلوی باید بریزد اشک خواستمی هم اگر حتی. ریختمی

 تکتک. گذشت چشمانش جلوی از شب آن در مادرش توجهیبی هایصحنه تمام. بود کنارش

 ها،جدیت آن تکتک. رفتفرومی قلبش درون در تیری همانند شد،می تکرار ذهنش در که هاییصحنه

 از او شب آن در که دیگری منفی هایتکتک هر و هاندادناهمیت آن تکتک ها،محلیبی آن تکتک

 لبریز کمکم صبرش. روحش هم و بود خسته جسمش هم کرد؛می خستگی احساس. بود دیده مادرش

 هایندادناهمیت و هامحلیبی این علت که خواستمی دلش خیلی. کند فوران که خواستمی و شدمی

 او با مادرش چرا که دانستمی خودش نه که حیف! حیف ولی خواست؛می دلش خیلی. بداند را مادرش

 که بود کرده پیدا را راهی نه و گفتمی را هامهریبی این علت مادرش نه و کندمی برخورد سرد چنیناین

 را رفتارها این دلیل که خواستمی دلش خیلی. چیست هارفتار این دلیل که بفهمد بتواند خودش حداقل

 !خیلی بداند؛
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 هایمشغولیدل هایصحنه تنها نه تا بود شده باعث بود، کرده وارد قلبش بر شب آن دزیره که خراشی

 لحظه آن در که را مادرش هایمهریبی از هاییصحنه از بعضی بلکه بگذراند؛ ذهنش در را شب آن

 بیشتر و بیشتر قلبش هاآن بیشتر چه هر فکرکردن با و گذراندمی نظر از بیاورد یاد به توانستمی ذهنش

 افکارش در که هاییصحنه از بعضی. رفتندمی فرو قلبش در تیری همانند هاصحنه آن و بود فشرده

 :بودند زیر شرح به گذشتندمی ذهنش از فیلم همانند

 ختت روی به را پاهایش بود، نشسته آن روی بود؛ گذاشته خوابش تخت روی به را تحریرش میز صندلی»

 با و دادمی گوش را اشموردعالقه آهنگ سبزرنگش دارسیم هدفون از استفاده با بود، کرده دراز خواب

 فرو آن از شدهساطع شوق و ذوق و آهنگ آن وصف در چنان. کردمی خوانیلب و کردمی تکرار خواننده

 صدا که چون خورد؛نمی گوشش به آهنگ آن صدای جز صدایی هیچ و نداشت حدی هیچ که بود رفته

 به رباالجبا و شدمی ساطع کجا هر در صدایی یا افتادمی سرش پشت اتفاقی اگر حتی که بود بلند قدرآن

 هایشدست و بدنش دادنتکان و کردنخوانیلب به همچنان. شنیدنمی را کدامهیچ او رسید،می گوشش

 تکانی خودش به اینکه بدون. شد قطع گوشش روی از هدفون شدنکشیده با صدایش که بود مشغول

 با. ببیند بود، کشیده گوشش روی از را هدفون که را کسی تا برگرداند عقب سمت به را سرش بدهد،

 بل زیر. شد بلند صندلی روی از و کرد جمع را پاهایش بود شده خیره او به عصبانیت با که مادرش دیدن

  .کرد تکرار را «مامان» اسم

 :زد فریاد دزیره

 کنم؟می صدات دارم همه این کری مگه کنی؟می کار چی داری -

 .نشنیدم! مامان متاسفم خیلی -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر فیروز آرمان | مرگ پاییز کوتاه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 126 

 دبلن قدراین رو صداش و گوشت توی گذاشتی رو لعنتی هدفون این که وقتی! شنوینمی که معلومه -

 آره؟ بشنوی؟ که داری انتظار رسه،می هم پایین طبقه به صداش که کردی

 .بگیرد را آن او تا کرد پرتاب جک سمت به را هدفون

. گذاشتی باز که هم اتاقت در. بذار بشنوه گوشت که ایاندازه به. نکن بلند رو این صدای قدراین -

 بشه؟ چی که کردی بلند رو صداش. کنیمی که هم خونیلب

 :گفت اعتراض با

 !همین فقط. گذروندممی خوش داشتم. دادممی گوش آهنگ داشتم فقط من! مامان -

 تو. خودتی فکر به فقط ذاری،نمی احترام من به تو همین؟ فقط بگی؟ که نداری چیزی دیگه همین؟ فقط -

 خودخواهی؟ قدراین چرا

 هم رو کسی. نیستم که بیرون خودمم، اتاق توی فقط من! که نشده چیزی! گیریمی سخت داری واقعا -

  .نکردم اذیت که

 :زد پوزخندی

 کاری هر. خودته اتاق جااین. توئه با حق کامال! میگی راست خودتی؟ اتاق توی کنی؟نمی اذیت رو کسی -

 اقعاو آهنگت صدای. گذاشتی باز رو اتاقت در که وقتی تا نه ولی بدی؛ انجام تونیمی باشی داشته دوست

 فهمی؟می. ریزهمی هم به رو اعصابم. خودت صدای هم و آهنگت صدای هم. ریزهمی هم به رو اعصابم

 «!خودت صدای هم و آهنگت صدای هم ریزه؛می هم به رو اعصابم واقعا آهنگت صدای»
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 چرا .زدمی دامن بود بسته گلویش بر که بغضی بر پیش از بیش و شدمی تکرار سرش در مدام جمله این

 خوشش پسرش صدای از بود؟ بیزار پسرش صدای از یعنی چرا؟ زد؟می حرف او با بد قدراین مادرش

 خودش آن یعالوه به و بود کرده بلند خیلی را هدفونش صدای جک. داشت حق کامال دزیره آمد؟نمی

 تمام و بود رسیده هم پایین یطبقه به که بود بلند چنانآن صدایش و بود خوانده آن با بلند صدای با هم

 هیچ به و بود شده تمام گران خیلی بود مهم ایپرونده کردنبررسی حال در که دزیره برای صداها آن

 گویی بود؛ او اعصاب روی شدت به آهنگش و جک صدای لحظه آن در و کند تمرکز توانستنمی عنوان

 که شدنمی دلیل این ولی بود؛ عصبانی او دست از العادهفوق. کشندمی مغزش روی به سوهان یک که

 بیان حال بکشد؛ رخ به را وجودش از ایپاره صدای از بیزاری و کند صحبت پسرش با رحمانهبی طوراین

 !غیرمستقیم چه باشد مستقیم چه بیزاری آن

 اره، یه مثل سوهان، یه مثل دقیقا. خورهمی رو مغزم داره. میره رژه اعصابم روی صدات. بیزارم صدات از -

 یه اون حداقل. بفهم باش، داشته شعور ذره یه حداقل. رو هابازیمسخره این کن تمومش. برقیاره یه مثل

 !کن خرجش. کن خرج داری مخت توی که رو شعوری ذره

 از سرازیرشدن و آمدنپایین یاجازه او اما بودند؛ زده حلقه هایشچشم مردمک اطراف اشک هایحلقه

 یدنکشنفس اجازه و کردمی سنگینی گلویش اعماق بر کیلویی صد وزنه یک همانند بغض. دادنمی را آن

 :پرسید آرامی به. دادنمی را کردنصحبت و

 بیزاری؟ من صدای از مامان؟ گفتی چی -
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 که رودنمی یادش. کرد بیان صدایش از را خودش تنفر گونهچه دزیره که رفتنمی یادش وقتهیچ

 چه به را او صدای گونهچه که رفتنمی یادش وقتهیچ. دانستمی خود برای مزاحمی را او صدای گونهچه

 !برقی اره یک! سوهان یک به بود؛ کرده تشبیه چیزهایی

 را هاپله سرعت به و عجله با قدرآن آمد،می پایین اول طبقه ایشیشه و چوبی هایپله از که روزی آن

 ظارانت. بود جاآن هم مادرش. شد زمین بر نقش آخر، به مانده پله دو و کرد گیر پایش که کرد تا دو و یکی

 بدوزد؛ هم به را چیزهمه و بشکافد هم به او برای را آسمان و زمین. شود نگران برایش مادرش که داشت

 داشت انتظار مادرش از که را عملی آن. پیچیدمی سرش در دزیره صداهای. نیفتاد اتفاق چیزی چنین اما

 شده رد خانه طوالنی و بزرگ راهروی از که دزیره. کردمی درد شدت به و بود شده کوفته بدنش. ندید

 .آمد سمتش به تعجب و بهت با اول. بود دیده حالت آن در را جک بود،

 !شد؟ چت -

 :گفت کوچکش زخم دیدن وجود با حتی و گرفت خود به جدی ایچهره آن از پس و

 هستی؟ چلفتی پا و دست قدراین چرا! شو بلند -

 .بود گذاشته تنها دردهایش با را پسرش و کرد حرکت برود، خواستمی که مکانی سمت به آن از پس و

 پا و دست. »شود متوقف اینکه بدون مدام، و مدام شد؛می تکرار سرش در اکو مانند دزیره صدای

 «!چلفتی

 خیلی گرفتنآفتاب از که زمانی بودند، شده جمع خانواده اعضای همراه به خانه، بام پشت در که روزی آن

 در و رفت عمیق تقریبا و بزرگ استخر اطراف به برود، استخر درون به که دادمی ترجیح و آمدمی بدش

 اندازه به بود، شده پرت اشخانواده با ایمسئله درباره صحبت برای دیگری جای به حواسش لحظه یک
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 در بدنش نصف شدنپرت هنگام متاسفانه اما بود؛ شده پرت استخر داخل و بود رفته عقب به سانت چند

 حس را دردی چه که داندمی خودش تنها و بود کرده گیر استخر لبه به دیگرش نصف و بود رفته فرو آب

 بیشتر ینیمه. محکم و سفت شیء یک با گوشت تکه یک برخورد از حاصل درد! بدی درد چه بود؛ کرده

 که دردی تنها. بود کرده گیر استخر لبه به راستش ساعد و دستش تنها ولی بود؛ شده پرت آب در بدنش

 و دست درد! مادرش کوتاه هایخنده است، درست. بود مادرش کوتاه هایخنده کند، تحمل توانستنمی

. افزودمی دردهایش بر درد آن از بیشتر مادرش هایخنده از حاصل درد نبود، چیزی که ساعدش

 کار به خود مناسب و مشخص موقعیت در که هاییخنده. بودند جانابه و موقعبی کامال که هاییخنده

 استخر، در او افتادن از پسرش به کردنکمک و شدنناراحت جای به که مادری از حاصل درد. بودند نرفته

 :شد تکرار ذهنش در لحظه آن در دزیره حرف. بود افتاده خنده به

 !شد چی ببین شو بلند! هنری شد؟ چی! خدایا وای -

 ماشین سوار که زمانی بود؛ آمده دنبالش دبیرستان روبروی خیابان طرف آن مادرش، که روزی آن

 بود،( کردنصحبت حال در) موبایلش به بلکه او، به نه حواسش که مادرش به و بود شده مادرش کادیالک

 به و برود دبیرستان راهروی محوطه درون به است مجبور و گذاشته جا را ایوسیله که بود کرده اعالم

 بودنبزرگ خاطربه کشیدنشطول. بکشد طول برگشتش و رفت که است ممکن کم، نه و زیاد نه ایاندازه

 در. کردمی صحبت موبایلش با هم هنوز مادرش شد، ماشین سوار و برگشت که زمانی. بود دبیرستان

 ماشین کنار دقیقا زمین، روی و شده کنده ژاکتش زیپ که شد متوجه لحظه یک برای و بست را ماشین

 روشن را ماشین دزیره اما بردارد؛ را آن تا کرد باز دوباره را ماشین در آن برداشتن برای و است افتاده

 و بود ترسیده که هم جک. شد کشیده جلو سمت به ماشین و گذاشت گاز روی به را پاهایش و کرد

 اما بود؛ زده صدا وجود تمام با را مادرش بود گرفته درد کمی و بود شده کشیده زمین روی به هم پاهایش



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر فیروز آرمان | مرگ پاییز کوتاه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 130 

 فشار گاز روی زیاد مادرش که بود امیدوار و راضی وجود تمام از حداقل. نکرد متوقف را ماشین دزیره

 و زد صدا را او دوباره کند،نمی متوقف را ماشین مادرش دید که وقتی ثانیه، سه -دو عرض در. بود نداده

 آمده سرش بالیی چه جک پسرش که دید خودش چشمان با دزیره. کرد متوقف را ماشین دزیره بار این

 که بود مطمئن جک. کرد متوقف را ماشین هم منظور همین به و شدمی کشیده ماشین با داشت و بود

 متمرکزکردن و پرتیحواس جز را اتفاق این عامل و بود مطمئن کامال. نداشت را جانش قصد مادرش

 را ماشین دزیره اینکه از پس که بود این داد،می آزارش که چیزی اما دانست؛نمی دیگر، جایی در حواس

 و فاقات این او برای. خندیدمی بلندبلند کند، پشیمانی اظهار و بشود ناراحت اینکه جای به کرد، متوقف

 با شود، جویا را او حال و شود پسرش نگران اینکه جای به دزیره. بود دارخنده حالت آن در جک دیدن

 جانب از که دردی برعکس نداشت؛ اهمیت اصال جک برای پاهایش درد. خندیدمی مدام او به کردننگاه

  .شدمی غرق ناراحتی و فکر در بیشتر و کردمی ناراحت را او چیزی هر از بیش شد،می وارد او به مادرش

 :گفت بود نشسته عقب که جک

 کجاست؟ حواست! مامان -

 :گفت خندیدمی که طورهمان داشت، خود یخنده کنترل بر سعی همچنان که دزیره

 بودی؟ نشده سوار مگه -

 دزیره کنار صندلی روی و شد ماشین سوار کرد، باز را راننده کنار صندلی در شد؛ پیاده ماشین از جک

 .نشست

 دمکر باز رو در لحظه یک برای فقط! لحظه یک برای نشنیدی؟ رو در صدای تو مگه ولی شدم؛ سوار بله، -

 مامان؟ کردی رو کار این چرا کردی؟ حرکت تو بعد. شدم پیاده و
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 بودی؟ نشده سوار تو مگه. نشدم متوجه که، گفتم -

 بگم؟ بهت باید بار چند! من خدای اوه -

 .نشنیدم رو در صدای من -

 .کردم بسته و باز رو در بار دو من! مامان -

 .شنیدم رو در یه صدای فقط من -

 .زد پوزخند جک

 انتظار موبایلته با کردنصحبت توی حواست یهمه که وقتی! شنیدی رو در یه صدای فقط که معلومه -

  .داشت ازت نمیشه ایدیگه

 هایغرهچشم و عصبانیت دزیره. خندیدمی همچنان مادرش که شد متوجه و شد خیره دزیره صورت به

 سخت خیلی جک برای قضیه این باورکردن. کند کنترل را هایشخنده که کرد سعی دید، که را پسرش

 ناراحت خیلی. بخندد او به هم سر پشت و مدام او برای بودننگران و دادندلداری جای به مادرش که بود

 زهری. بودند زهر برایش که هاییخنده مادرش؛ هایخنده و فکریبی از ناراحت. ناراحت العادهفوق بود؛

 مثال یک فقط زهر این اما آورد؛می بیرون را اشکش سخت و آرام هایدرد با و شدمی وارد بدنش به که

  .بود کرده عادت مادرش کارهای به. بود ناراحت فقط و فقط ریخت،نمی اشک عنوان هیچ به و بود

 دردهای به که تونیمی طورچه! متاسفم برات خیلیخیلی. متاسفم برات واقعا خندی؟می داری تو -

 مامان؟ تونیمی طورچه بخندی؟ هاششکنجه به پسرت،
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 که هم آسیبی! نیفتاده برات اتفاقی که تو خندیدم؟ تو دردهای و هاشکنجه به کی من شده؟ چت تو -

 .نرسیده بهت

 داره؟خنده برات واقعا -

 !همین فقط. گرفت مخنده فقط من -

 دید که هم دزیره. شد خیره روبرویش به و کرد صاف را بدنش. دانستمی فایدهبی را دزیره با کردنبحث

 خندید لب زیر کرد، لمس کمی را پسرش یگونه انگشتانش با گوید،نمی چیزی و شده قضیه این خیالبی

  .شد رانندگی مشغول و

 اخیر وقت چند در مادرش هایمحبتیبی و هامهریبی با ارتباط در ناخوشایند هایاتفاق چه هر شب آن

 قضیه این در شکی هیچ! بود ناراحت شکبی بود؛ ناراحت دزیره رفتارهای از. آوردمی یاد به بود داده رخ

 با .بودند مهم برایش قبل هایسال اندازه به نه و کردمی گریه نه. نداشت اهمیت برایش دیگر ولی نبود؛

 نه فقط داد،نمی اهمیت اصال که نه. ریختنمی هم به را آن و کردنمی خرد را روانش هم هاآن به فکرکردن

 ناآش قضایا این با قدرآن و بود اندیشیده قضایا این به کودکی از قدرآن که چون قبل؛ هایسال اندازه به

 هانآ به فکرکردن ولی بودند؛ عادی برایش قضایا این دیگر که بود گذرانده را مراحل این تمام و بود شده

 سراغ به ناخودآگاه کامال افکار تمام. نکند فکر هاآن به توانستنمی. بود خارج او اختیار محدوده از

 با هم همیشه و بود سؤال این دنبال. بود «چرا» سؤال دنبال به هااین همه بین در و آمدندمی ذهنش

 .ماندمی پاسخبی سؤالش و شدمی مواجه شکست

 و حیرو نظر از بلکه موضوعی، نظر از نه البته. بود نزدیک جک به هم کمی بلکه دقیق، کامال نه هم دنیل

  .فکری
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 و شب تاریکی آن در که بود شده آمدهپیش و افتاده اتفاق موضوعات درگیر قدرآن هم دنیل شب آن

 به ناخودآگاه و شدندمی ورحمله او به که بودند افکار هجوم فقط فقط کرد،می استشمام که آزادی هوای

 و فقط را کار آن. بود کرده رخنه دلش بر حقیقت برمالشدن و شدنگفته از ترس. کردمی فکر هاآن تمام

 که بود امیدوار. نداشت قضیه آن آمدنپیش با مشکلی هیچ خودش وگرنه بود، کرده پدرش خاطربه فقط

 ودب ممکن چیست، واقعیت این حقیقت که فهمیدمی آلبرت اگر. نکند برمال را حقیقت وقتهیچ دختر آن

 تآلبر. آمدمی پیش ناراحتی و کدورت قطعا هیچ، که ممکن. بیاید پیش کدورت و ناراحتی هاآن بین که

 ادندرخ با که بردمی پی واقعیت به باید فقط آلبرت. شدمی قضیه اصل متوجه نباید وقتهیچ وقتِهیچ

 !هرگز حقیقت اما بود؛ شده روشن برایش ناخودآگاه صورت به واقعیت هم اتفاق آن

 .پیشخدمت دختر یک توسط آلبرت روی به قهوه سینی سهوی شدنپرت: بود چیز یک فقط واقعیت

. شدمی محسوب بزرگ تضاد یک و داشت مغایرت کامال واقعیت با اما بود؛ چیز یک فقط هم حقیقت

 «!آلبرت برادر! هیگمن دنیل»داشت؛ حضور نفر یک فقط سهوی اتفاق آن پشت

 ناراحت برادرش از خیلی شد،می قضیه اصل متوجه آلبرت اگر اما نداشت؛ اهمیت هم قدرآن مسئله این

 تدانسنمی و بدهد پاسخی باید دنیل که است وقت آن. آیدمی پیش «چرا» سؤال آن یدنباله به و شدمی

  .باشد ناراحت او از برادرش که نداشت دوست عنوان هیچ به طرفی از و بگوید باید چیز چه که

 یکس ماریا. بود شده قضیه آن پیگیر شدت به ماریا. بود ماریا مادرش کرد،می تهدیدش که دیگری خطر

 !کاری هر بکند؛ کاری هر هاآن برای که بود حاضر و داشتند اهمیت برایش شدت به اشخانواده که بود

 شده راحت خیالش و بود راضی بگیرد را مادرش جلوی کوتاهی مدت برای حداقل بود توانسته اینکه از

 امیدش نور دریچه تنها. شود نصیبش آن از حاصل خاطر آرامش و خوشحالی که راضی قدرآن نه ولی بود؛
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 کی برای فقط. بود کافی دختر آن سکوت فقط مشکل این حل برای. پیشخدمت دختر آن بود؛ دختر آن

 نعنوا هیچ به بود داده رخ که اتفاقی که دانستمی را این. بگیرد را مادرش جلوی که بود توانسته شب

 کامال یحادثه یک بلکه فاجعه، یک نه که چون نبود؛ مهمی مسئله عنوان هیچ به. نبود مهمی مسئله

 که دانستمی. بیندیشد اهمیتبی هایحادثه به که نبود کسی هم ماریا. بود داده رخ سهوی و خطربی

 آن سمت به عنوان هیچ به ماریا که بود شده مطمئن کامال. کندمی کاری هر خود یخانواده برای مادرش

 و آلبرت فشارهای فقط و فقط دلیلش بود، شده قضیه آن پیگیر ماریا شب آن هم اگر. رفت نخواهد دختر

 از تهدس آن جزو دنیل. بود کرد،می وارد ماریا بر آلبرت که بود فشاری آن از حاصل عصبانیت آن دنباله به

 کامال طرف یک از اما نکند؛ فکر ایشدهمنتفی قضیه به هم درصد یک حتی که نبود بافیخیال هایانسان

 شدنمنتفی درصد یک آن فکر به او ولی داد؛ نخواهد اهمیت حاشیه مسائل به مادرش که داشت اطمینان

 .بود هم اطمینانش

 تمام و کرد تزریق خود وجود به را خاطر آرامش احساس خود متفاوت هایدلیل با که هنگامی

 اولین. شدمی آمدهپیش وقایع و زمان گذشت متوجه کمکم کرد، پاک خود افکار از را هامشغولیدل

 هایشانه روی به انگشتش پنج گذاشتن با. بود جک ناراحت و متفکر یچهره آمد، چشمش به که چیزی

 دنیل دست سنگینی متوجه ثانیه چند گذشت با که جک. کرد متوقف زدنقدم از را او هم و خود هم جک

 لب به کوچک لبخندی او مشکوک هایچشم و کوچک لبخند دیدن با و شدند متوقف افکارش بود، شده

 .آورد

 !بزنی؟ قدم که خواستینمی مگه ایستادی؟ چرا شد؟ چی -

 !حرف بدون نه ولی آره؛ -
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 .نگفتم منم پس نگفتم چیزی تو! حرف؟ -

 کنی؟ شروع تو نمیشه باشم؟ کنندهشروع باید من حتما -

 !دونمنمی...بگم؟ چی! البته -

 :گفت دنیل یکدیگر، هایچشم در شدنخیره و کردنمکث ثانیه چند از پس

 !دلت حرف -

 و بیشتر و بیشتر گذشت،می که زمان اما نشد؛ هاآن متوجه دنیل هایحرف شدنگفته محض به جک

 و رفت هم در هایشابرو فکر روی از شد، ترکمرنگ لبخندش کمی. شدمی او هایحرف متوجه کامال

 منظورت:»رسانندمی را مفهوم یک فقط جک توسط شدهانجام اعمال این یهمه. کرد کج کمی را سرش

 «چیه؟

 .نشدم متوجه -

 شده؟ چی. خیالبی! جک اوه -

  .نشده چیزی نه، -

 اب دنیل آن جای به. نگذاشت باقی دنیل برای را اصراری هیچ که بود محکم و قاطع کردنشصحبت قدرآن

 :گفت کوچک لبخندی

 مطمئنی؟ -

 :داد پاسخ کوچک لبخند یک با هم جک
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 !البته -

 .نمیگه رو این صورتت ولی -

 بینی؟می چی. کن نگاه من صورت به صورتم؟ -

 .خوشحالی -

 پس؟ -

 آن جای به اما ؛!نه هایتچشم در ولی بینم؛می خوشحالی صورتت در که بگوید خواستمی دنیل

 :گفت دهد ادامه را خود راه زدنقدم با تا چرخیدمی چپ سمت به که طورهمان

 .باشه -

 :گفت بدهد تغییر را آمدهپیش سنگین جو آن که آن برای بود، شده قدمهم او با که هم جک

 !خوبی هوای چه -

 دستپاچگی احساس دنیل مقابل در. دانستمی را این هم خودش. نبود موفق جمالت گفتن در خیلی اما

 نسنگی جو آن بتواند تا بود ایجمله دنبال به. کردمی نگاه خود اطراف به هم سر پشت و مدام و بود کرده

 .ببرد بین از را آمدهپیش

 :گفت ملیح – بود آمدهپیش سنگین جو بردن بین از برای سالحی که – لبخندی با

 نه؟. گذرهمی خوش بهت خیلی! دنیل -

 چیه؟ منظورت -
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 .کن نگاه یه اطرافت به -

 گذره؟می خوش بهم خیلی جااین که کنیمی فکر چی؟ که خب -

 گذره؟نمی خوش یعنی -

 .کنممی زندگی جااین من منه، یخونه جااین -

 رو تجمله بهتره ضمن؛ در. بزرگه خیلی خونه این. میگم جدی. کنیمی زندگی بزرگی این به یخونه تو -

 .عمارته یه نیست، خونه یه این. کنی تصحیح

 یه توی من بگم هم سر پشت و مدام شینم،می و میرم جا هر تونمنمی من اما درسته؛ کامال حرفت -

 خونه این کنه؛می زندگی اون در انسان که میگن خونه جایی به! مضحکه خیلی. کنممی زندگی عمارت

 باشه، امکاناتی گونه هر از خالی یا و امکانات نوع همه دارای تونهمی باشه، بزرگ یا کوچیک تونهمی

 .باشه نو و قدیمی تونهمی و باشه خراب و کثیف تونهمی

 .عمارته یه کردی انتخاب زندگی برای که ایخونه که بشی این منکر تونینمی اما درسته؛ کامال -

 تونمنمی. توئه با حق کامال ضمن؛ در. بودم خونه این توی کردم باز چشم وقتی از نکردم، انتخاب من -

 ستنی مهم کرد؛ اشاره خونه به باید میشه صحبت انسان یه زندگی مکان از که وقتی اما بشم؛ این منکر

 .باشه ایخونه نوع چه که

 مکان نقل خونه این به هاتازگی که کردم فکر من! دنیل اوه نکردین؟ عوض رو تونخونه وقتهیچ یعنی -

 کنن؟می زندگی خونه این تو زمانی چه از والدینت دونیمی. کردید

 .ازدواجشون زمان از کنممی فکر اما نیستم؛ مطمئن کامال -
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 اومده؟ دنیا به خونه این توی هم آلبرت میگی یعنی کردن؟ ازدواج که وقتی از گفتی؟ چی -

 بگی؟ خوایمی چی چی؟ که خب. آره -

 !جالبه برام واقعا اما بگم؛ خوامنمی چیزی -

 جالبه؟ برات چی -

 :گفت و شد خیره دنیل هایچشم به برگشت، چپ سمت به کرد، متوقف را حرکتش جک

 که ایخونه بزرگ، خیلیخیلی یخونه یه عمارت، یه اما باشم؛ نکرده رویزیاده حرفم این با که امیدوارم -

 باز و بزرگ هایزمین رو اطرافش که ایخونه احتیاجه، خدمتکار کامل گروه یه به کردنشاداره برای

 شوهر؟ و زن یه برای فقط هم اون فراگرفته؛

 راحتی به لحظه آن در که طوری به بود؛ گذاشته دنیل روی به را خودش تاثیرات جک هایصحبت

 :داد ادامه دید، که را دنیل متفکر یچهره. کند مشاهده را صحبتش تاثیرات دنیل یچهره از توانستمی

  .باشم نکرده رویزیاده که امیدوارم -

 :گفت. برداشت قدم جلو سمت به و برگشت چپ سمت به دنیل

 چی هر اما داری؛ منظوری چه و میگی من به رو چیزها این داری چی برای که دونمنمی !جک دونمنمی -

 .برده فرو فکر به خیلی رو من هست که
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 این گفتن از خاصی قصد هیچ من. کنم ناراحتت خواستمنمی. میگم جدی. متاسفم خیلیخیلی من -

 این پشت خاصی قصد و هدف هیچ. شدم کنجکاو فقط. بود جالب برام خیلیخیلی فقط. ندارم هاحرف

 !نکن برداشت اشتباه لطفا. نداره وجود من هایحرف

 و بزرگ هایخونه همچین یه هم مسلما. ثروتمندیم یخانواده یه ما. جالبه برات خونه این چیِ دونمنمی -

 فقیرانه یخونه یه تو ثروتمندبودن وجود با ما اگه داره؟ تعجب جای کجاش این. داریم هم قیمتیگرون

 !االن نه کردی،می شک باید وقتاون کردیم،می زندگی

 مملهج بذار نه کنه؟ زندگی بزرگ خونه یک توی باید حتما ثروتمندی یخانواده هر یعنی اینه؟ تنظریه -

 کنه؟ زندگی عمارت یه توی باید ثروتمندی خانواده هر کنم؛ تصحیح رو

 امکاناتی هیچ بدون و کوچیک یخونه یه توی ثروتمند یخانواده یه داری انتظار داره؟ اشکالی چه -

 کنن؟ زندگی

 بزرگ خیلی یخونه یه توی هم خودم من. نزدم هم حرفی همچین. ندارم انتظاری همچین من نه، -

 فتمنگ هم رو این. کنممی زندگی بزرگ یخونه یه توی اما کنم؛نمی زندگی عمارت یه توی. کنممی زندگی

. داریم ابعاد نظر از مختلفی هایعمارت اما کنه؛ زندگی عمارت یه توی نداره حق ثروتمند یخانواده یه که

 و کنهمی زندگی اقتصادیش و اجتماعی موقعیت براساس کس هر! ببین. کنهمی فرق عمارت تا عمارت

  .همهم هم انسان تمایالت. نیست مالک معیار این فقط زندگی برای اما کنه؛می مهیا رو زندگیش امکانات

 . انسان تمایالت کنی؛می اشاره داری هم خودت که خوبه -

 :گفت آرام خیلی جک سکوت، ثانیه چند از پس. بود شده وارد جک به کوتاهی شوک دنیل، حرف این با
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 .درسته کامال -

 :داد ادامه بزرگ لبخندی با سپس

: کردی اشاره اینکته خوب به. رسیدم جوابم به من که چون بدم؛ ادامه نباید دیگه که کنممی فکر -

 .شخصی تمایالت

 :گفت جدی کامال حالت یک با و برگرداند راست سمت به را صورتش دنیل

 شخصی تمایالت. رسیدم جوابم به هم من بلکه تو، فقط نه! کردی تو نکردم، اشاره نکته این به من -

 منکر نمیشه باشه که هم اقتصادی و اجتماعی وضعیت هر با انسان. شد منکرش نمیشه که چیزیه

  .شد نفسانیش تمایالت و هاخواسته

 :داد ادامه و زد بزرگی لبخند

 نیست؟ طوراین -

 :داد ادامه سپس. کرد تایید را دنیل حرف و زد بزرگی لبخند هم جک

 فقط نداشتم، خاصی هدف و قصد هیچ هاحرف این گفتن برای من. میگم بهت هم دیگه بار یه من! دنیل -

 یپیشرو کردنمصحبت توی هم خیلی و شدم قضیه این پاپیچ خیلی که دونممی! همین بود، جالب برام

 و کردم اشتباه خیلی کردنمصحبت توی هم من. شدم کنجکاو فقط گفتم بهت که طورهمون اما کردم؛

 کردم نگاه خودم خانواده شخصی تمایالت به فقط من. کردم رویزیاده خیلی کنم، فکر اول از اینکه بدون

  .کنهمی فرق دیگه یخانواده با خانواده هر شخصی تمایالت که نکردم توجه قضیه این به و

 .نیست مهم -
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 که – اتومبیلی صدای با - بود هاآن احساسات بلعیدن حال در ذرهذره که – دو آن بین وحشتناک سکوتِ

 ات کردند پیشروی حاشیه سمت به کمی دنیل و جک. شد شکسته – بود آمدن حال در سرشان پشت در

 دست که طورهمان آلبرت. شد متوقف هاآن پای کنار الرن مک اتومبیل. نشوند اتومبیل حرکت مانع

 اب و آورد پایین را سرش کمی کشید، جلو سمت به را بدنش کمی بود، گذاشته فرمان روی به را چپش

 :گفت بود صورتش روی به که لبخندی

 ها؟بچه گذرهمی خوش -

 :داد پاسخ جک

 .نیست بد -

  :گفت دنیل

 میری؟ کجا چنده؟ ساعت دونیمی -

 .گرفت را سخنانش ادامه – بود کوتاه خیلی که – مکث ثانیه چند از پس

 همیش کردی انتخاب رفتن برای که ماشینی این با راحت خیلی. بزنم حدس خودم بذار. نگو چیزی! نه -

 .بری خوایمی کجا فهمید

 بیای؟ باهام خوایمی -

 .تونمنمی -

 :پرسید سرعت به
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 چرا؟ -

 :گفت بود شده موضوع متوجه که جک. کرد اشاره جک به ابروهایش با دنیل

 .بری تونیمی -

 در برم؛ و بذارم تنها رو تو تونمنمی من. نیست درست عنوان هیچ به کار این. برم تونمنمی !جک نه -

  .برم کلوب ندارم عادت زیاد من ضمن،

 واقعا؟ -

  .نداریم رو جاهایی چنین به شدنوارد اجازه ما که؟ دونیمی -

 .بشیم وارد تونیممی زودی به -

 .کلوب برم دیگه وقتِ یه تونممی بگذریم؛ -

 :داد ادامه کنایه با و کرد نگاه آلبرت به

 !عزیزم برادر با البته -

 :گفت آلبرت

 .شبانه کلوب -

 .کرد حرکت حقیقت سمت به ذهنش دید، که را آلبرت یموذیانه هایلبخند. رفت هم در ابروهایش

 !بزنی؟ گول رو من تونیمی طورچه تو. کن صبر شبانه؟ کلوب -
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  .برم خواممی کجا که نگفتم بهت که من. نزدم گول رو تو من -

  .شد دیرت. باشه -

 برم؟ زود اینکه یعنی این -

  .باهوشی خیلی -

  .نخوای چه بخوای چه بری، باید باالخره که دونیمی خوب خودت اما باشه؛ -

  .باشم داشته دوست که جایی ولی میرم؛ باش مطمئن. نمونده خیلی موقع اون تا -

  .شد بیشتر لبخندش

 چی؟ شکلایدایره سکوی اون -

  .فرستاد بیرون حرص با را نفسش

  .برو فقط -

 میاد؟ بدت جااون چیِ از آخه -

  .میاد بدم قوانینش از نمیاد؛ بدم ازش -

 قوانین؟ کدوم -

  .بود گرفته حرصش زدمی کاریندانم به را خودش قدراین آلبرت اینکه از

  .بخورن تکون همدیگه توی آدم همه این اینکه از متنفرم -
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  .جاستهمین خوبش ینکته -

  ....اما همینه؛ خوبش ینکته قطعا -

 چی؟ اما -

  .کنممی خفگی احساس نمیاد؛ خوشم اصال تعداد همه اون از اما، -

  .خیالبی اوه -

  .میگم جدی -

  .کنی شتجربه باید -

  .برو دیگه، کافیه -

 ادامه را برادرش با اشمکالمه جک منتظرنگذاشتن خاطربه دیگر، طرف از و رویش پیش راهِ طرف یک از

 به آمدن برای برادرش کردنراضی به. کرد حرکت موردنظرش مکان سمت به و کرد روشن را ماشین. نداد

 هایینمکا چنین سمت به را برادرش نتواند اینکه نظر از نه نبود امیدوار. نبود امیدوار چندان شبانه کلوب

 میدوارا داشت دوست خود که مسائلی به را دنیل نتواند زیاد احتمال به شاید که نظر این از بلکه بکشاند؛

 لیتمای اگر و بودند اهمیت حائز برایش خودش هایخواسته فقط و فقط که بود پسری دنیل که چون کند؛

. دبده تغییر را او هایخواسته و نظر توانستنمی هم دیگری کسهیچ نداشت، خود هایخواسته تغییر به

 «.هیگمن دنیل:»بود پسری چنین او

 اهدخو عرصه این به پا آمریکایی، نوجوانان بیشتر همانند زودی به برادرش که بود مطمئن کامال آلبرت

 و بود مطمئن نسبتا چیز یک از اما ببرد؛ لذت آن از و کند خالی را خود هیجان و شوق بتواند تا گذاشت



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر فیروز آرمان | مرگ پاییز کوتاه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 145 

 دوست خودش که مواردی در را او بگذارد، عرصه این به پا دنیل که روزی است ممکن که بود این آن

  .بدهد تغییر را او نظرات تواندنمی که دانستمی و نکند همراهی داشت

 رفتن هدف مطمئنا اما باشد؛ متفاوت کس هر برای که است ممکن شبانه کلوب یک به رفتن روش و راه

 هم آلبرت. است گذرانیخوش کلی طور به و آن از بردنلذت خود، هیجانات کردنخالی فقط و فقط هاآن

 با گذراندنوقت شکبی بود، گذرانده که کوچکی عصبی اختالالت آن از پس. نبود مستثنی قاعده این از

 هم دیگر طرف یک از و کردمی برطرف را عصبانیتش هم طرف یک از درونش شوق کردنخالی و دوستان

 یک با و بودند اهمیتبی کامال مسائل آن که چون شد؛می آن سهوی عامل و اتفاق آن فراموشی باعث

  .شدمی سپرده فراموشی دست به چیزهمه گذرانیخوش شب

 یماشین سختی به که بود جمعیت از پر و شلوغ حدی به داشت، قرار آن در شبانه کلوب آن که خیابانی

 :گفت لب زیر آلبرت. کند عبور جاآن از شب از ساعت آن در توانستمی

 شلوغه؟ جااین قدراین چرا -

 آن در هم دیگری یصرفه به مقرون و بزرگ شیک هتل دو کلوب، آن بر عالوه که بود رفته یادش کامال

 دامن جمعیت آن شلوغی به پیش از بیش که چیزی و بود عادی کامال شلوغی آن و داشت قرار خیابان

 بشود؛ یشلوغ این اصلی دلیل متوجه آلبرت که نبود احتیاج بیشتر ثانیه چند. بود کلوب بازبودن زد،می

 خلوت چندان که - اطراف هایخیابان به که این بدون چون شد؛ تمام گران خیلی برایش دیرشدن این اما

 آن از را ماشینش و خود بود، که زحمتی هر به باالخره. بود شده اصلی خیابان وارد کند، توجه – نبودند

  .کرد پارک را ماشین بود دیده که ایخالی پارک جای اولین در و کرد رها شلوغ خیابان
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 برای پارکی جایهیچ که امنیت بدون و شلوغ محل یک به قیمتگران العادهفوق ماشین یک آوردن

 یآگاه نکته این به هم خودش و بود احمقانه کامال کار یک بود، نشده گرفته نظر در مخصوص مشتریان

 :آورد زبان به بلند را فکرش. بود کرده پیدا

 کردم؟ فکریبی قدراین طورچه -

 این حل برای بنابراین ندارد؛ کردن تلف وقت جز اینتیجه هیچ احمقانه یمسئله یک به اندیشیدن

 موضعش لحظه، همان در اما شد؛ اشخانه نگهبانان از تن یک حضور خواستار کوتاه، تماس یک با مشکل

 آمدن برای که انتظاری زمان مدت. شد تن یک جای به خانه، نگهبانان از تن دو خواستار و داد تغییر را

 که چیزی. برسانند او به را خودشان زود که بود داده هشدار هاآن به چون نبود؛ مهم اصال کشیدمی هاآن

 پایان به انتظارش که هنگامی. بود شب آن هدف به رسیدن برای آمدهپیش مشکل حل داشت، اهمیت

 رنف یک و کرد( عمارت پارکینگ) خود اصلی جای به ماشینش برگرداندن مامور را هاآن از نفر یک رسید،

  .کرد همراه کلوب طرف به خود با را دیگر

 هب توانستمی کسی کمتر که بود جمعیت از پر و شلوغ حدی به اصلی خیابان شد، گفته که طورهمان

 بخواهد که این به برسد چه کند، مرور و عبور جمعیت آن از ماشین همانند نقلیه خودروی وسیله

 جمعیت به سخت و سفت طوری به رنگ،مشکی بزرگ چنداننه لیموزین یک اما کند؛ پارک را ماشینش

 را خیابان از شدنخارج قصد تنها نه انگار که آوردمی فشار فراوان و ممتد هایبوق طریق از روبرویش

 کنارزدن برای تالش حال در تمام سماجت با است، چیزی چه نبود مشخص که هدفی برای بلکه نداشت،

 ابلمق درست و شود رد جمعیت بین از توانست باالخره کرد،می که تالشی تمام با لیموزین. بود موانعش

 لباس که – مرد یراننده. شد مصادف حوالی همان در آلبرت حضور با اتفاق، این. شد متوقف شبانه کلوب

 کسی. کند باز داشت آن از خروج قصد که کسی برای را آن در تا شد پیاده خودرو از - داشت تن بر کاری
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 برای که اول لحظه همان شدمی را فرضیه این. بود زن یک داشت، را لیموزین از خروج قصد که

  .شد متوجه بود، گذاشته راننده دستان روی به را ظریفش دستان ماشین از آمدنبیرون

 و دخترخانم مسلما چراکه کس؛هیچ مسلما بدهد؟ اهمیت لیموزینش و خانم آن به که بود کسی چه

 او به معطوف فقط و فقط اطراف آن هایآدم هایچشم که بودند جاآن هم دیگری زیبای و جوان هایزن

 و سمج لیموزین این خاطربه هابعضی. خورد گره او سمت به هانگاه از بعضی بود، که چه هر اما نباشد؛

 هایاهنگ رسید،می نظر به جالب وسط این در که چیزی. ناگذرایشان و گذرا کنجکاوی خاطربه دیگر بعضی

 آن لجاجت از شدهحاصل کنجکاوی روی از بلکه عاشقانه، نه نگاهش. بود خانم آن روی به آلبرت یخیره

 نگاه دور از را ماجرا این و بود نرسیده موردنظرش دقیق محل به هنوز او. بود سمج و سرسخت لیموزین

  .رسیدمی موردنظرش محل به داشت تقریبا و کرد

 او که بود حدس قابل راحتی به اشظاهری تیپ روی از مسلما اما نبود؛ مشخص اصال زن؟ یا( مجرد) دختر

 .داد او به را دختر یک لقب که نداشت امکان عنوان هیچ به ولی نکرده؛ ازدواج که کسی است؛ دختر یک

 خترید بود؛ دختر یک او! نه. افتدمی بامزه و لوس هایدختربچه یاد به آدم گفتنش با که لقبی دختر؛ لقب

 دشمی که دختری. بود حدس قابل اشظاهری وضعیت و تیپ روی از راحتی به نکته این. نکرده ازدواج که

  .است جامعه ثروتمند طبقه از که زد حدس راحتی به

 افذن هایینگاه با و داشت قرار کلوب اصلی در روبروی دقیقا کند، حمل خود با را ایوسیله اینکه بدون او

 گره هایشچشم در کلوب نگهبانان از یکی چشم هایش،نگاه با همزمان. بود شده خیره آن به دقیق و

 چپ نیمه روی به صافش و طالیی موهای حاال که دختر. کرد حرکت سمتش به دیدنش محض به. خورد

 در لیموزین با که کرد اعالم اشراننده به و زد عقب کمی را هاآن هایشدست با بود، شده آویزان صوتش

 هب نگهبان رسیدن و کنارش از آلبرت ردشدن با صحبت این. باشد منتظرش خلوتی و نزدیک خیابان
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 دلبخن یک با داشت، بلندی قد و متناسب هیکل دخترکش، ایچهره که نگهبان مرد. شد همزمان سمتش

 :گفت و گرفت قرار روبرویش –داد تشخیص را آن شدمی سختی به که– کمرنگ

 بورست؟ دی خانم -

 فقط مرد آن جواب در. نداشت هایشلب روی بر هم لبخند ذره یک حتی بورست دی خانم مرد، برعکس

 و کلوب داخل سمت به او کردنراهنمایی بر سعی که مردی دنبال به و کرد اکتفا سرش دادنتکان به

 بود، هیاهو از پر و پیچ در پیچ هایآدم از پر که اول طبقه از. کرد هدایت داشت او که مقصدی درنهایت،

 انرژی و هیجانات و بودند شکل همان هایآدم از باز که دوم یطبقه. رفتند دوم طبقه به و شدند رد

 به بلکه مجزا، صورتی به نه که تفاوت این با کردند؛می خالی پایین هایآدم روش همان به را خودشان

 جی دی که بود این اتفاق این علت. کردندمی همراهی را هاآن پایین طبقه هایآدم با متصل شکل

 زا نوعی به باال طبقات افراد و بود کارش به مشغول بازی سر اتاقک در دوم و اول طبقه مابین مخصوص،

 و بلند قدری به صدا. کردندمی خالی پایین طبقه هایآدم و جیدی دیدن با را خود هیجانات باال همان

 ردم. شدمی بلند صدای با صحبت به مجبور بادیگارد، مرد با صحبت برای بورست دی خانم که بود زیاد

  .برگشت عقب به و ایستاد

 خانم؟ بله -

 کجاست؟ گالری -

  .کرد اشاره سمتی به

 مگه؟ طورچه! جاستاون -
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 دشبلنپاشنه کفش صدای که محکم هایقدم با بنابراین نداشت؛ دادزدن برای تمایلی دیگر، باری برای

 گالری تاالر داخل به ورودش از چنددقیقه هنوز. کرد حرکت گالری سمت به بود، شده گم فضا درآن

 وا به بود، مانده باز تعجب از هایشچشم هنوز و بود شده وارد کمی فقط که بادیگارد مرد که گذشتنمی

 :گفت بود دیوار روی به شدهنصب تابلوهای و هانقاشی تماشای درحال و بود او به پشتش حاال که

 بورست؟ دی خانم -

 :گفت بکشد خود کار از دست و بدهد خود به تکانی اینکه بدون بورست دی خانم

  .کنممی مالقات باهاشون جاهمین که بگو رئیست به -

  .کشید هم در تعجب روی از را هایشاخم بادیگارد مرد

 ...که گفته رئیس اما -

 :گفت باریدمی آن از جدیت که نگاهی با و برگرداند مرد سمت به را بدنش کمی بورست دی خانم

 بود؟ نامفهوم حرفم کجای! جااین بیاد بگو رئیست به گفتم -

 :گفت بود داده قرار هم روی پشت به که هاییدست و بود داده جلو که ایسینه همان با مرد

 .هیچی -

 !برو پس -

 .خانم بله -
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 مشغول و برگشت تابلوها سمت به دوباره ورودی، در از او رفتن آن یدنباله به و جمله این گفتن با

 و ازیب ظاهر برخالف که بود مغرور زنی او. بیاید دیدنش به کلوب آن رئیس که زمانی تا شد هاآن تماشای

 را جوابش نداشت جرأت کسهیچ که بود ایجدی زن قدرآن و بود خودمختاری و پرقدرت زنِ ظریفش،

 به وطنش از نبود، چیزی نابودی جز پایانش که بزرگ هدفی برای. دادمی پس را آن تقاص وگرنه بدهد،

 دختری! بورست دی ژاکلین بود؛ ژاکلین او. بود مقصدش پیشبرد و کارها جریان در و آمده آمریکا

 که زنی همان گشت؛می فارست دزیره دنبال شدت به و بود فارست یخانواده دنبال که تبارفرانسوی

 گبزر راز افشاکردن با و نیست درمیان خودش زندگی راز فقط که بود مسئله این از غافل اما بود؛ هدفش

 این از غافل. کندمی تعجب هاآن فهمیدن با هم خودش حتی که شوندمی برمال رازهایی فارست، دزیره

 راه این در است ممکن و هستند او از ترزرنگ همچنین و ترپرابهت زنانی دزیره و ماریا که است مسئله

 این او برای شب آن در غفلت ترینمهم و است غافل مسائل این از او متاسفانه. بدهد دست از را جانش

  .باد تندی به رساند؛می هاغفلت این به زود خیلی را او که شد خواهد آشنا پسری با که بود

*** 

 آلبرت؟ -

 رخ به آن یمزه حس از را هایشدندان و کشید سر کمی را آن بود، اشنوشیدنی خوردن درحال که آلبرت

 با و گذاشت بودند نشسته آن روی به که نشیمنگاهی وسط که ایسینی روی به را لیوان دوباره و کشید

 حرکت روبرویش سمت به را سرش و باال سمت به را ابروهایش مایکل. داد را دوستش جواب هایشچشم

 نگاه بود کرده اشاره مایکل که جایی سمت به بعد و داد تکان کمی را هایشچشم و سر هم آلبرت. داد

 قدم سمتش به و زد لبخندی. کردمی مشاهده بود، دیده ورودی درِ در که را موطالیی دختر همان. کرد

 ینا دیدن با و بود کرده پیدا مشکل دخترشدوست با جدیدا. بود رفته دلش در خیلی دختر این. برداشت
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 عنوان به هم آن شود؛ جدید ایرابطه وارد او با که داشت دوست و بود لرزیده دلش موطالیی دختر

 داشت،برمی قدم دختر آن سمت به قدمی هر با که حال و بود آرام کامال اشزندگی! دخترشدوست

 ،ژاکلین دختر، این توسط که هیجاناتی. شدمی هیجانات و تحول و تغییر دچار پیش از بیش اشزندگی

 خانم مادرش، زندگی بلکه کرد،می نابود را فارست خانم زندگی تنها نه که هیجاناتی. شدمی تاسیس

  .رسید آخر به هایشقدم. کردمی بزرگی تحول و تغییر دچار نیز را هیگمن

 !هی -

 :گفت او مانند بود کالمش در که جدیتی با و کرد نگاه هایشچشم به و برگشت او سمت به ژاکلین

 !هی -

 !قشنگی موهای چه! خدایا اوه -

 این و. دل ته از لبخندی زد؛ لبخندی هم آلبرت تبعیت به و زد لبخندی بخواهد، اینکه بدون ژاکلین

 است ممکن که ایگذشته افشاشدن. بود خانواده دو مادران دور هایگذشته جنس از داستانی یک شروع

 کند؛ روشن هستند زن دو این یگذشته دنبال که خبرنگارانی و فرزندان برای را هاسؤال عالمت تمام

 !بارجنون رازهایی با هزارتو ایگذشته

 

 پایان
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