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 انگیزانگیزِ شگفتغم .1

رمن  اسنت و فشنفته ی ناش دوشنیده.      شب است. کتایون روی صنندیی نشتنته اسنت. بنی    
هایش بتته است. همایون دشت سرش ایتتاده. او ددر کتایون اسنت بنا سنر و و ن      چشم
 ای:گاهی. کتایون متوجه او نیتت. دس از یحظهی دانششلخته

 بره؟ت نمی: خوابهمایون

 ترسوندی. منُ بابا!: ایونکت

 چرا بیداری؟: همایون

 ه.جاست. تو اتاق کارِتجوت هنوز این: اون دانشکتایون

 ره.میخودش اون : همایون

 چرا نرفتی بخوابی؟ تو: کتایون

 ده.خودش درش میجوی من نیتت. حاال دیگه : اون دیگه دانشهمایون

 مونم.میشه بیدار تا وقتی کارش تموم : کتایون

 )درنگ(

 : ساعت چنده؟همایون

 یک.حدودای : کتایون
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 ؟حدودای: همایون

 .یک: کتایون

 یک.حدودای : همایون

 فره بابا. :کتایون

 دیگه شده روزِ: همایون

 روزِ؟: کتایون

تویند تویندت    توید .توید تویدت م ارک تویدکند: یک بطری شنامااین.(  )به چیزی دشت سرش روی میز اشاره می: همایون

 .م ارک

 کردم یادت باشه.! فکر نمیبابا: کتایون

 شه یادم بره؟مگه می :همایون

 کنم.احتاش دیری میویی  .خیلی ممنون: کتایون

 دختر! ای: تو هنوز بچههمایون

 سایه شدم بابا. دیگه افتادم توی سرازیری.ودنجبیتت: کتایون

 خوای من بازش کنم؟میچرند نگو. بازش کن دیگه. : همایون

 اینُ باز کردی، زدی ینه دنجنره ر   یه بطری شاما بیرونکنم. فخرین باری که این می شخودم بازنه، : ونکتای

 شکتتی.

 ها ر  دیش نکش. گذشته: همایون

 کند.(کند. بطری کف می)کتایون بطری را بازمی

رم ینارم. انن منی  گیالسنا ر  ینادم رفنت ب    توید! توید! تویدت م ارک! توید! توید! تویدت م ارک! اه!: همایون

 ...می

 !خوادنمی : نهکتایون

 کند.نی. همایون او را تماشا میای طوالنوشد. جرعهکتایون از سر بطری می

   ش  دوش داری؟: طعمهمایون

 ش.  : نه. خیلی بدمزهکتایون

بندم   قندر اینن دوننم.  نمی مشروبی چی دربارههیچ کنم کهمن افتخار می چی بگیرم. دونتتمنمی: همایون

 ه.«های انگورفرفورده»از اونایی که فکر و ذکرشون فد می

 نگرفتی؟ Moetچرا : کتایون

ش منزه هو سر نکنش. منزه  یه ه.یایایعادهیارو فروشندهه اینُ به من توصیه کرد. گفت شامااین فوق: همایون

 کن.
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 خوری...می کند()بطری را تعارف می: کتایون

 خودت بخور.نه،  :همایون

 تنهایی بخورم؟: نکتایو

 نوش جان!: همایون

 : تویدم م ارک.کتایون

 کار کنی؟یخوای روز تویدت چ: میهمایون

 . بیا یه کم بخور.خوام... بدمتتی کنممی: کتایون

 .خوام. روز تویدت  تنهایی سرنکن دختر: نه، نمیهمایون

 : تنها نیتتم.کتایون

 فم.: من به حتاب نمیهمایون

 : چرا؟کتایون

 ات برو بیرون.هم، دیرم. با دوست: من ددرتونهمای

 نه که دشت در صف کشیدن!: کتایون

 ؟بری بیرون ونباهاش فنهات نمیدوست: همایون

 بیرون.باهاش بری که  یباید دوستی داشته باش منطقن: کتایون

 ش چی بود؟گله، اسم: تو چند تا دوست داری. اون بور خوشهمایون

 گله؟ بورخوش: کتایون

 شدین.دو تا یه دقیقه هم از هم جدا نمیکنه، شما گی میه: همون که تو خیابون اییس زندمایونه

 کوبتن؟: سیندی جِیکتایون

 : فره.همایون

 رفتن فلوریدا. هش دوازده سالنوادهم بود، بابا. خادبتتان ِکالسی: اون همکتایون

 چی؟ هما: همایون

 .م نیتت: اون که دوستکتایون

 ه.ترین دوست هر زنی خواهرشکردم بهمن فکر می: همایون

 : اگه یکی خواهر نداشته باشه چی؟کتایون

 بدبخت روزگاره، مثل من.  :همایون

 ت دارم بابا.من دوشِ :کتایون

 اگه منُ دوش داری، باید خواهرت  هم دوش داشته باشی. :همایون
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 ه.مروی اعصاب :کتایون

 ت  بدون.خانواده قدر خواهرت  بدون. قدر :همایون

 م کنی باباجان؟خوای نصیحت: روز تویدم که نمیکتایون

 فد؟مگه قرار ن ود بیاد؟ دس چرا نمی :همایون

 .فد: فردا میکتایون

 موند.رفت. کاش همیشه دیش ما میوقت نمیفنجلس؟ کاش هیچفخه چرا رفت یس: همایون

ا زود بخنوابم،  های بشم. کاش بتونم شبونم یه فدم دیگهم بتگیسایهودنجکاش از اویین روز بیتت :کتایون

 ا زود بیدار شم.هص  ح

 )درنگ(

 ، بشین ریا ی کار کن.برهت نمیشب خوابنصیحت گوش کن جانا! اگه دیدی نصفه: همایون

 خیال...بی: کتایون

 ؟با هم کار کنیم خوای: میهمایون

 خوری؟: واقعن نمیکتایون

 خورم.ینم واقعننه، : همایون

 : چرا؟کتایون

 عاش  ریا ی بودی. ن: تو ق لهمایون

 : دیگه نیتتم.کتایون

 دونتتی.سواد خوندن دیدا کنی، معنی عدد اولُ میکه ق ل از اینحتتا : تو همایون

 : خب حاال یادم رفته.کتایون

 .کتایونتلف نکن،  استعدادت  )محکم(: همایون

 )درنگ(

 گی.یم ُاالن ایندونتتم : میکتایون

 گذروندی. ی سختی ر م که تو دورههجمن متوج :همایون

 خیلی ممنون.: کتایون

 .برای تن لی نیتتی خوبی این بهانه ویی: همایون

 کردم.راق ت میم. داشتم از شما م: من تن لی نکردهکتایون

ش، کنار  هوینه ت هلنه خنوابی، خنوراک  م به تو هتت. تو تا یننگ ههنر منی   : بچه جان، من حواشهمایون

من ش. هلَلجَخریدن مَ واسهری . اگر هم بیرون میشنمین ار اشویی تلها توی هرفکنی، هرفنمی
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شی، ن دا نمیا که اصله. بعضی روزتخونی. تازه این روز خوبچرا این مزخرفات  میدونم تو نمی

 فی.خواب بیرون نمیاز رخت

 .همون روزاشم ای خوبروز: کتایون

ه. گنی کوتناه  ه. زننده گنی فدم قدر چرت نگو. روزی که فدم هیچ کاری نکنه، بدترین روز زننده : اینهمایون

، دم خنروش سنحری  هنگام سایدهتا ینگ ههر بخوابه. و  کاری نکنهشه وقتی فدم هیچتر هم میکوتاه
 گری؟دانی که چرا همی کند نوحه

 کنی.م می: وای بابا! داری روز تویدم هی نصیحتکتایون

 بده.« ی» خ ری.ی ص ح، کز عمر ش ی گذشت و تو بییعنی که نمودند در فیینه: ایونهم

 ی / فروماند در یطف و ص ن  خدای.داو: یکی روبهی دید بی دستکتایون

 ش. شین بده.ساارم به تو از دست حتود چمنش / می: یا رب این نوگل خندان که ساردی به منهمایون

 .بهر خدا / شرح بل ل گو که شد از گل جداشرح گل بگذار از : کتایون

   : هر روز که تا ههر بخوابیهمایون

 ف :کتایون

 ی حلل متائلی که روشون کار نکردیدادن فرصت برادستیعنی از: همایون

 : فکتایون 

 دست / عایمی دیگر ب اید ساخت وز نو فدمی فید به: فدمی در عایم خاکی نمیهمایون

 داران را چه شد؟م یاران را چه شد؟/ دوستی کی فخر فمد دوستبیننمییاری اندر کس : کتایون

ت اینی کنه بنه ذهنن    . هر روز خوابیندن تنا ههنر یعننی فکنر     من استم و دیدار تو درمان تنگدل: همایون

 نرسیده...

 : بکتایون

 که نکردی،   هاییکشف: همایون

 : بکتایون

 تا ینگ ههر خواب بودی.چون : همایون

 : بیکتایون

 ه.دونی که ح  با من. خودت هم میت زمانه زندان من استبی رنگ رخ: همایون

 م.هتلف کرد من یه چند روزی ر  ، فره،: خبکتایون

 : چند روز؟همایون

 دونم.می : چهکتایون
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 دونی.خوب هم می: همایون

 بابا!: کتایون

 دونی.می: همایون

 یب که چرا گوش به نادان کردم گزمیو کنون / م یتوبه کردم که ن وسم یب ساق: کتایون

 تلف کردی؟ دونی. چند روز فره، می: همایون

 : حدود یه ماه.کتایون

 .بگو : دقی همایون

 : نمی...کتایون

 چند روز؟: همایون

 سه روز.و: سیکتایون

 ؟وسه روزن سی: دقیقهمایون

 روز هم تا ههر خوابیدم.: امکتایون

 .چهارمیک و روز سهوشه سیمیدس : همایون

 .: فرهکتایون

 .یهانگیزیشگفت : عددِهمایون

 .هِ منگیمزخرف روزهای افتردهیه. عدد انگیزیغمعددِ : کتایون

 انگینز انگیزِ شنگفت غمعدد چهارم بود، سال و یک وسهچهارم، سیروز و یکوسه جای سیبهاگه  :همایون

 .شدمی

 نیتت. انگیزشگفتهیچ هم چهارم و یکسال سه و: سیکتایون

 ه.یدونی منظورم چی: تو دقیقن میهمایون

 هفته. 1271 (دهد)تَن می: کتایون

 خودت بگو....ترین عدد صحیح که. کوچکشاین عدد معرکه. 1271: همایون

 .همتفاوت دو عدد از دو راهِ سومِ توانِ جم ِ حاصلِ :کتایون

 .1271برابر است با  سه وانِیک به ت یعالوهسه به دوازده به توانِ: همایون

 .سه به توانِ 1ی عالوهسه به ده به توانِ یا: کتایون

ستعدادی چتب به کار. با او ب خوردنُ بذار کنارغُصهه. یت هم ریا یاتیگیا افتردهت: دیدی؟ تو حتهمایون

 ...که تو داری

 م.وحتابی نکردهاال هیچ کار درست: من تا حکتایون
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 ها وقت داری.ی. حاالحاال: تو جوونهمایون

 ؟دارم: کتایون

 فره.: همایون

 داشتی.جهانی شهرت : تو به سن من که بودی کتایون

تنرین  من بنه سنن تنو کنه بنودم، بنه      کار به من داری؟ فره، تو چیاصلن چه شهرتی، چه کشکی؟ : همایون

 کرده بودم. هام کار

 )درنگ( 

 تی کار کنی.دیگه نتونت ت بد شدحالکه ش بعدویی : کتایون

 شدم. ترکارها کردم. خیلی دقی  چرا! من خیلی: همایون

 !: باباکتایون

خواسنتم بنرم دن نال    اگه می کردم.کار بکنم و میخوام چهدونتتم میمی کردم.ش کار میهمه: فره، همایون

هنای  ننت نم. توی هوا. تنوی  ودم دیداشون کبر ختونتتم دورومی _های دیچیده و تودرتورازها، دیام

در جنا  اینب ندم و  ام خواستم فقط چشممی هشد. اگن قهوه بلند میابخاری که از فنج ، تویموسیقی

 بود. معرکهزد. ی دنیا با من حرف میهمه کردم.میاین کار  ها گوش کنم، سکوت بشینم به دیام

 )درنگ(

 ت بود؟ وقتی که شروع شد. : چند سالکتایون

 ترسی؟تو از همین می )درنگ(. هَشت هَفت...و: بیتتهمایون

 .فره: کتایون

 ترشدن ترش نداره، کتایون.سال م تن ه: یهمایون

 نیتت. باالرفتن سنخاطر : ترش من فقط بهکتایون

 درنگ

 م اومده.: فکرش سراغکتایون

 ؟ن: واقعهمایون

 ش فکر نکنم؟شه به: مگه میکتایون

جوری نیتنت  همین خ ری.های روز دزشکی بیز مقایهکه ا هلومه، معت اینعلت نگرانی ، اگهب: خهمایون

کنه   شهینم لیشدم، دی وانهیمن د چونن. ها چیزها دخیلها به ارث برسه. خیلیکه از وایدین به بچه

  .یش وانهیتو هم د

 …: باباکتایون
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شت سنر گذاشنتی،   د فور  عذابگذروندی. یکی دو سال  ی. سه روز بَدی ر تنگدل: گوش کن. تو همایون

 شه.می درستهمه چیز  ویی

 شه؟می: کتایون

شه. همین کنه منا   تر میت بهحال م قتمبچتب به کار، بعدش به شرفراه بنداز و  اُتُلُبشین  فره.: همایون

 .هیخوبی یش حرف بزنیم نشونهبارهتونیم درمی

 ؟خوبی باشهی نشونه هطور ممکنفخه چه: کتایون

 دارن یا نه. درمونیشینن فکر کنن که عقل درستها نمینهادیو.. .چون که: همایون

 واقعن؟: کتایون

گنی  هنن ادیو بنرای تشنخی    خنوب خیلی  ینشونهیه تری دارن که بکنن. ها کارهای بهنهادیوفره. : همایون

 یه؟دونی چیمی

 دونم.نه، نمی: کتایون

ننه بنه   ا. فدم دیوهعاقنل  کننه خنودش فکنر منی   ست. نهانه خودش ق ول نداره دیواه که فدم دیواین: همایون

ننه  اکتی کنه از خنودش ایننُ بارسنه دیو    « م؟نهامن دیو» درسهنمی شاز خودکنه، خودش شک نمی

 نیتت. 

 ؟باشه فرهش جواباز خودت بارسی و ا اگه ت: حتکتایون

ت ه کنه حنال  اینن  معنناش  ه.ین خیلی خوبی ینشونهدرسی، کنن. اگه داری میمیل نفها سو: دیوونههمایون

 ه.خوب

 هوم.: کتایون

 خیر. دا شو برو بخواب. فردا ص  ح خیلی کار داری.خیلی خب. دیگه شب به: همایون

 : نه.کتایون

 چی نه؟: همایون

 درست نیتت.ت اشکال داره بابا. استدالل: کتایون

 : چرا؟  همایون

 د.ف: با عقل جور در نمیکتایون

 ش کجاست؟: مشکلهمایون

 ای.دیوونه گفتیجاست که تو خودت این ش: مشکلکتایون

 ؟: خب که چیهمایون

 کنه.ش اقرار نمیگیوقت به دیوونهگفتی فدم دیوونه هیچ : توکتایون
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 : فها. متوجه شدم.همایون

 : دس؟کتایون

 .ای یهاین هم نُکته: همایون

 ت اقرار کنی؟گیتونی به دیوونه: دس تو چه جوری میکتایون

 .مردهکه من م ه ش این: خب، علتایونهم

 درنگ

 ردی.م سه روزه که : تو کتایون

 ی.ایتت قل . 1488، مرگ: 1470. همایون شایگان، توید: فره: همایون

 م ردن درد نداشت؟: کتایون

 نموندم.   شانس فوردم درجا م ردم. درب و داغون زنده :همایون

 کنی. برام شامااین فوردی.میجایی، داری منُ نصیحت : ویی تو اینکتایون

 د.فمی فنجلسیُسداره فردا از  هماه که همین برای ش.: فردا تشیی  جنازههمایون

 نوشد. سکوت. کتایون شامااین می

 شود. درنگ روشن میصحنه خاموش و بی

هنال وارد  نوشد. ست. شامااین میی دیش از خاموشیهمان یحظه .کتایون تنهاستسکوت. 
 . داردکویه دشتی در دست و ای تاشده کادشنهیپ. های نیمهی اش شود،می

 .بمونین بیدارمج ور شدین : فخ، ب خشید، هال

 : چی؟کتایون

 ه.شب من تمومکار امهرحال بهقدر دیر شده. متوجه نشدم این ن: اصلهال

 خداحافظ: کتایون

 خورین؟: تنهایی مشروب میهال

 گذاردش دایین.شامااین را در دست دارد. به سرعت میشود که بطری کتایون متوجه می

 فره.: کتایون

 ؟ها: شامااین، هال

 فره.: کتایون

 ه.: شامااین مال جشنهال

 خوری؟: فره، میکتایون

 خورم.می کمیه : هال

 با خودت ب ر. ش ه. بقیهممن بس دهد.()بطری را به او می: کتایون
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 : اه، نه، ممنون.هال

 خوام.من دیگه نمی : ب رش،کتایون

 رم.خب، من دیگه دارم می )درنگ( گی کنم.خوام راننده: نه، ن اید زیاد بخورم، میهال

 خداحافظ.: کتایون

 ؟دوباره بیام : کی اجازه دارمهال

 ؟ مگه تموم نشده؟دوباره بیای: کتایون

 فردا بیام؟نه. : هال

 .یهسااری: فردا خاککتایون

 اگه اشکال نداره.م توی مراسم شرکت کنم، خواستفره. من هم می: هال

 حتمن.: کتایون

 بیام کارم  ادامه بدم؟شن ه : یکهال

 .جافی اینکه می هروز دو: تو کتایون

هنای  ی یادداشنت من توی این دو روز همنه اجازه بدین چند روز دیگه بیام. شم اگه می ممنون: خیلی هال

 الزم نیتنت کنردم دیگنه   شون بتَّرحاال که م  .گذاشتهخ تاری شونردم. دای همهبندی کدسته ددرتونُ

 برگردونم. بعد ب رم خونه بخونم تونم هر بار یه مقدارشونُجا کار کنم. میاین

 چی از این خونه بره بیرون.چخوام هیجا بشه، من هم نمیچی جابهچخواست هی: ددرم نمیکتایون

 تون نشم.احمدم مزکار کنم. قول می جاهمین: دس ناچارم هال

 کنی.ت  تلف می: داری وقتکتایون

 بررسی کنه. ای ددرتونُ: یه نفر باید کاغذهال

 کنی.دردبخوری دیدا نمیچیز بهچ: هیکتایون

 .هتت سه تا دفترچه یادداشتوجا صد: اونهال

از دفترچنه دنر   تنا  سنه  نوشنت. صدو نویته. فقط منی فهمید چی میاون جنون نوشتن داشت. نمی :کتایون

 .چرندیات

 .هم چرندیاتاجازه بدین مطمئن بش: هال

 م.: من مطمئنکتایون

 ؟حا رین شمابخونم.  شونُصفحهبه: من حا رم صفحههال

 نه. من دیوونه نیتتم.: کتایون

 خیلی خب دیگه! :هال
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 دهد.(کند ویی جواب نمیخورد. هاروید گوشی را نگاه میراه هاروید زنگ می)تلفن هم

وِرسنی  . اونا توی ینه بنار تنوی دای   نام توی یه گروه موسیقیهد از دوستشه... چنمن داره دیرم می: هال

 ن.باید برم. منتظرم .کننشروع می شب، حدود دو، دو و نیم اجرا دارن. فخر

 خداحافظ.: کتایون

 I کوچنک،  i اسمبه  _بیادت ازش خوشفکر کنم  _دارن فهنگن. یه َدانشون هم ریا یهمهاتفاقن : هال

 . زرگب

 .«عدد موهومی»: کتایون

 فی؟می .کننایتتن و سه دقیقه سکوت میمی روی سِنفقط  .یه دیگهیه شوخی ریا یفره، : هال

 ؟مب ین تو یه گروه موسیقی که چند تا خرخونُ بکوبم راه این همه : کتایون

 فی؟زنم. میگیتار میتوی این گروه من : هال

 .: نهکتایون

 فی؟، میزنمنمیمن توی این گروه گیتار  :هال

 : خداحافظ.کتایون

 بیام؟: دوشن ه هال

 گی نداری؟: تو کار و زندهکتایون

ویی یکی باید، منن بابنات  خیلنی    خیلی وقت ندارم،  .دمدرش می تایمفولمن تو این ترم اتفاقن : چرا، هال

ش خنوب  اون یک سایی که حالفته. بی  هو از کارهذهنی ی چویه همشه که دوست داشتم. باورم نمی

م گینر کنرده بنودم.    دیاچدنی منن تنوی   داد. جوها مشناوره منی  گاه به دانشاومد دانششده بود، می

 م.ش مدیون. من بهدرستگذاشت توی متیر  منُ نانصراف بدم. رفتم سراغ بابات و اوخواستم می

 .بیاید شهب خشید، نمی: کتایون

 ه؟ه، درستتسال هشتهفت... تو بیتت و ما ت ازددر وقتی: ب ین، هال

 ه؟تتو چند سال. ودنجبیتت: کتایون

 رسم؟چند به نظر می: هال

 .ونُهبیتت: کتایون

 دونتتی.می: هال

 نه.: کتایون 

ه. چنرا دقنیقن گفتنی    مسنال دو سنه  وکنن من سیها فکر میودو، سه. خیلیسیسی، : فخه چرا نگفتی هال

 ؟ونُهبیتت

 دونم.نمی: کتایون
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کارهنای بزرگنی   علمنی   یتر بود در سنه زمیننه  ددرت از هر دوی ما جوون گفتم: وقتی: اینُ داشتم میهال

 غیرخطی. کردی و نظریه عملج ر یها، هندسهی بازیکرد: نظریه

 رانی نکن.: واسه من سخنکتایون

، رسنید بنه عقنل منن منی     نوشنته بابنات  کنه   چیزهاییم اگه یک ده خوام بگممیکنم. ی نمیران: سخنهال

 خواد درش بدم.م میدلکه  هر جای امریکا گاهیدانشتوی هر تونتتم برم می

 درنگ

  ب ینم!ت  بده : کویه دشتیکتایون

 : چی؟هال

 من.ت  بده : کویه دشتیکتایون

 کار؟خوای چیمی: هال

 ه.خوام ب ینم چی توش: میکتایون

 : چی؟هال

 من.ش هکن و بد: بازش کتایون

 چی شده فخه؟: هال

 ح  نداری چیزی از این خونه ب ری بیرون. :کتایون

 ی من چی فکر کردین؟: شما دربارههال

 کنی. شکه بتونی چاپگردی تو دن ال چیزی می :کتایون

 ه.: معلومهال

 .ش کنیبه اسم خودت چاپکه : کتایون

 .کنمخوام به اسم ددرت چاپ می: چی؟ نه. هال

 قایم کردی.دشتی ی اون کویهتو های بابام کنم. تو دفترچه: باور نمییونکتا

 گی؟: چی داری میهال

 ش به من.ه: بدکتایون

 دم.گاه درش میزنی. من توی دانشه نیتتی به کی داری تهمت میج: متوجهال

ن خیلی خنوب بلندم   کنم. بعدش مدشتی ر  باز کن که مطمئن شم اشت اه میزنم کویه: اگه تهمت میکتایون

 عذرخواهی کنم.

 کنی...فخه چرا فکر می: هال

 برداشتی. ها ر م تو یکی از دفترچه. من مطمئن: زر نزنکتایون
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ه فدم فکر کنه بعد حرف بزنه که الزم ن اشه بعدش عنذرخواهی  ه خانوم! خوبزدناین چه طرز حرف: هال

 کنه.

قندر  وگرنه یزوم ننداره اینن   .ریداری یه چیزی کِش می م، مطمئنگیم داری دروغ میمن مطمئن: کتایون

 دادی.م میکردی توش  نشونت  باز میدشتیمقاومت کنی. تا حاال کویه

 یه.هاش. اِدیدِمیی ایرانیبیماری واگیردار همه م توطئهت خوب نیتت انگار. ای ته خب، این توهّحال: هال

 چی نیتت.چدشتی هیش این نیتت که توی اون کویهامعن ،دارمتوطئه  تَوَه ُّمحتا اگه من : کتایون

 چی نیتت. نگفتی؟چ: تو خودت همین االن گفتی که اون باال هیهال

 : منکتایون

 : نگفتی؟هال

 : چرا.کتایون

 ه؟داشته باشه؟ درست بلندکردنوجود نداره که ارزش  زی: دس چیهال

 )درنگ(

 .: ح  با تواِکتایون

 خداحافظ.: هال

 جا.: دس دیگه الزم نیتت برگردی اینکتایون

 کنم. یه نفر باید مطمئن بشه که...خواهش می)فه می کشد( : هال

کنردم وقتنی   زدم. سنعی منی  منی باهاش حرف  باهاش گذروندم. من عمرم  گی کردم.: من باهاش زندهکتایون

توی این خوننه   وقتی که مثل ش ح... زدی خیایی حرف میهازد گوش کنم. وقتی که با فدممیحرف 

 .ش بودممراقب من زدقدم می

 اگه من چیزی گفتم که...: هال

 یش کنم، مهم ن ود روی چه دروژهحالجا بودم. سعی کردم خوش: از وقتی مادرم مرد فقط من اینکتایون

رفنتم از  منی  خواسنت. هنی ازم کتناب منی   . خونند کتاب منی  شهمهکرد. می ای داشت کاراحمقانه

موجنودات فضنایی    کردفکر می: خونهکتاب نمی فهمیدمبعد گرفتم. ویی اش کتاب میخونه برکتاب

 کرد رمزُ کشف کنه. سعی می فرستن.براش دیام می خونههای کتاباعداد دیویی روی کتاباز طری  

 هایی؟: چه جور دیامهال

.. منن بنراش ینه    ر.نوشنت. شِنر و وِ  منی  قورباغهاعت خرچنگروزی نوزده بیتت سودرت. چرت: کتایون

م حنال گاه ترک تحصیل کردم...خنوش در کرد... من از دانش ُشونو اون همه خریدمدفترچه  کارتون

 که مرده.

 داری. فهمم چرا این حس : میهال
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 فهمی.نه. نمی: کتایون

م. بایند  باشن  و نعی چنین  بکنم که درگیر هم ش رِو وصَتونم تَفهمم، ح  با تواِ. من حتتا نمی: فره، نمیهال

 دونم که تو...دردناک باشه. من میخیلی 

 .اون دور و برم باشهخوام خوام تنها باشم. نمیدونی. میچی از من نمی: تو هیچکتایون

 ...اون؟ من نمی )گیج(: هال

 جا.بیای این خوامنمیدیگه تو. : کتایون

 : چرا؟هال

 : اون مرده.کتایون

 : من نمی...هال

 .نباش جاهاش اینهیچ کدوم از نوچه خوام: من نمیکتایون

 فد.یکی دیگه می من برمه گ: اهال

 : چی؟کتایون

 کنن. ینه نفنر بایند اون دفترهنا ر     هاش کار میهتتم؟ همین حاال دارن رو نوشته کنی فقط من: فکر میهال

 بخونه.

 خونم.: باشه، من میکتایون

 ...شما: نه، هال

 شون.خونمه. من می: اون ددر منکتایون

 تونی.: نمیهال

 تونم؟: کی گفته نمیکتایون

باغنه تنوی صنفحه نوشنته شنده.      قورقول خودت خرچنگیا یات تتلط نداری. یه مشت بهبه رشما : هال

 از چرندیات جدا کنی. دردبخور تونی مطایب بهنمی

 ه.ش چرندیاتل: کُکتایون

هنا  ش خیلی زیاده کنه تنوی اون دفترچنه   احتمالشون دور...دقت کنی و بریزی: اگه ن اشه چی؟ اگه بیهال

 یه.چیزهایی نوشته شده باشه که نفهمی چی

 .فهمممیریا ی : من کتایون

 تشخی  بده.خواد که بتونه ای میها باشه خیلی سطح باالست. فدم حرفه: اگر چیزی توی اون دفترچههال

 بدم. شخی تونم تمن می: کتایون

 ؟طور بگم...ویی چهت یاد داده، به ر  ی ریا یاوییه چیزهایدونم بابات خب، من می: هال
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 سوادش  ندارم؟کنی : فکر میکتایون

  ندارم که...کار شما نیتت. شکب خشید: من : هال

 راهِ هارویدزنگ گوشی هم

   جام.سالم دیوید...ب خشید! ب خشید! بیتت دقیقه دیگه اونانگلیتی( )به :هال

 قادد.دشتی را میکتایون کویه

 زنم.ت زنگ میبا تو نیتتم دیوید. بهانگلیتی( )به کنی؟کار داری میچی :هال

 کند.اش میکند و وارسیکتایون کویه دشتی را باز می

 جانیمگه ام  زیرورو کنی. دشتیی من کویهکنی؟ ح  نداری بدون اجازهیه داری میاین چه کار زشتی :هال

 ن.  م منتظرمبده من باید برم. خیلی دیرم شده. گروه موسیقی م دشتیهیعنی چه؟ یطفن کویه؟ فرودگاه

ی ورزشی. ینک  هادارد. یک بطری فب. ی اشیکی برمیکتایون محتویات کویه دشتی را یکی
گنذارد  دشتی میو دیگر هیچ. کتایون هر چه را که بیرون فورده توی کویهیک کتاب . درتقال

 دهد.و فن را دس می

 فردا بیای.جازه داری : اکتایون

 .مبشنویه چیزی ر  منتظرم خب؟  :هال

 ؟: چیکتایون

 یه چیزی که گفتی خیلی خوب بلدی. :هال

 : مگه دیرت نشده؟کتایون

 ...م کهشخصیتقدر بیی من چی فکر کردی؟ فکر کردی من این: دربارههال

 : خداحافظ.کتایون

 ند.درنگ. هر دو معذب

بنه هنم    لنرد و منن کنام  دو سال دیش م  مادرم .یهجای خوبیگاه خیلی دانشدزشکی  ی: مرکز مشاورههال

. جنا حنرف زدم  اون جا و بنا دکتنر  رفت... رفتم اونم خوب دیش نمیریخته بودم. کارهای تحقیقاتی

 تر شد.م بهحال نش و واقعیکی دو ماهی رفتم دیش

 ه.م خوب: من حالکتایون

 درنگ

اگه یه دوم. رم کنار دریاچه میای یکی دو روز میتهمن هفلی تاثیر داره. خی. هخیلی خوب: ورزش هم هال

 ت.  بیام دن ال وقت خواستی بیای من حا رم

 ممنون.: کتایون

 مج ور نیتتیم حرف بزنیم.: هال

 : نه ممنون.کتایون
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 درنگ

کننیم، بعندش   ریم روی صنحنه، اجنرا منی   می فی باهام؟نمیتا کلوب راه نیتت. تر بیتت دقیقه بیش: هال

 ای...نیم خونهچهار، چهارو حداکثرگذرونیم. خوریم، خوش میمشروب می

 خیر.: شب بهکتایون

 .(داردبرمیش را افتد که برود. کادشن)راه می خیر.: شب بههال

 !: وایتاکتایون

 فی؟: میهال

 کشند. ینک دفتنر   شنود. ناگهنان کادشنن را از دسنت او منی     کتایون به هاروید نزدینک منی  
دارد. افتد. کتایون کتاب را بنر منی  بود روی زمین مینویس که الی کادشن دیچیده شدهدست

 یرزد.از خشم می

 دم.: تو یح میهال

 م توطئه دارم؟ه ُّوَتَ: که من کتایون

 ب ین.: هال

 شخصیت نیتتی فره؟ام بیهقدرکه تو اون: کتایون

 اجازه بده تو یح...: هال

 ؟ورزش کنمباید  کنی من: که فکر میکتایون

 .اجازه بده: یه یحظه هال

 گم شو بیرون از این خونه!: کتایون

 فقط... شهمی: هال

 گم کن. ی من گورت : از خونهکتایون

 بذار من هم حرف بزنم. : یه دقیقه هال

  دزدیدی! تو اینُ )کتاب را تکان می دهد(: کتایون

 : بذار تو یح بدم!هال

 ی، اینُ از ددر من دزدیدی...: تو اینُ از من دزدیدکتایون

 قادد.هال کتاب را می

 ت بدم.نشونر  اون تو خوام یه چیزی : میهال

 ش به من.ه: بدکتایون

 ت بدم.خوام یه چیزی ر  نشونگردونم. فقط میت برمیانن به: هال

  ش به من.هبداونُ : کتایون

 فقط یه دقیقه ص ر کن. شه فروم بگیری؟می: هال
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 گیرد.(دارد و شماره می)گوشی تلفن را بر می. بیاد الن زنگ می زنم دلیس: اکتایون

 خواستم...من فقط می ه؟خوام، خوبب خشید، عذر میامانت برداشتم، خب؟  : نه، ب ین، من کتاب هال

 ?Hello )تلفنی(: کتایون

 : برای این کارم دییل داشتم.هال

  ?hello, 911: کتایون

 ی شدم... یه چیزی که ددرت نوشته بود. ه یه چیزج: من متوجهال

  .I…Yes, I’d like to report a robbery: کتایون

 نیتتریا یات ی درباره دی؟گوش می: هال

 A robbery: کتایون

 ه.: یه یادداشتهال

 …Yes, I’m at 5724 South: کتایون

 .ی تواِگوش کن. یادداشت درباره :هال

  5724: کتایون

 ؟  بدیبذاری به من گوش  ر گوشی یطفن شه : میهال

  57: کتایون

 روز خوبی است.  » خواند()یادداشت را می: هال

  24: کتایون

 « .ه من دادهب یخ ر خیلی خوب کتایون» خواند()یادداشت را می: هال

 کند.رسد دارد گوش میکند. به نظر میکتایون درنگ می

ای باید توی دوره، هچهار سال دیش مال  نمه، اما فکر کیچی یدربارهدونم من نمی خوانند( )یادداشت را می: هال

 ش خواناست.خطچون دست ش خوب بود اینا ر  نوشته باشه،که حال

 کند.()مکث. کتایون تلفن را قط  می

وگنو بنا   م. گفنت بنین خنوش  ،امنا منن صن ورم    به کار نیفتناده اسنت  هنوز  اُتُل»خواند()از دفترچه می: هال

ی رفنتن، غنذاخوردن در رسنتوران، همنه    طنور بینرون  کنند. همنین  تنر منی  م را بنه ن حالجویادانش

هاسنت کنه بنا مراق نت از منن      . سنال کتنایون و بیش از همه بودن بنا  «. ط یعی»گی های زندهفعاییت

مطمئننن  داری از منن  گناه بتناارد... بنا نگنه    را بنه فسنایش  توانتنت مَ است. میش ت اه شدهگیزنده

تنوانم همنین   توانم دوباره ریا ی کار کننم، منی  است. به یطف اوست که میا نجات دادهرم گیزنده

روز تویندش اسنت:   تنوانم؟ ام هنایش را ج نران کننم؟ منی    تنوانم خنوبی  طور میمتن را بنویتم. چه
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. ماهشهریورم دهچهارتاریخ زده « ش بیرون.برمشود. برای شام در رستوران میوشش سایه میبیتت

 روز. حاال دیگه شده امگرچه  فردا.شه می

 دهد.کتاب را به او می

خواسنتم  خواستم بنه روح منادرم قتنم منی    ویی میش. کردم دزدکی ب رمسعی می یدامن ن ب خشید، : هال 

بنه عننوان   ش کننم  دیچکنادو به روح مادرم قتم خواستم فردا... حاال شاید احمقانه به نظر برسه، می

 تویدت م ارک! کردم خیلی سوردرایزه.. فکر میتبدم بهتویدت ی هدیه

 

 تاریکی. صدای فژیر دلیس
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 هوهوبا .2

نوشد. دیتی از ننان قنندی و   دار قهوه میص ح روز بعد. هما، شیک، جذاب، از ییوانی دسته
چینند. متوجنه   هنا را تنوی دو بشنقاب منی    است. فنمیوه را، بیرون توی حیاط خلوت فورده

گنذارد.  دارد و روی مینز منی  منی روی زمین افتاده است. فن را برشود که بطری شامااین می
 شود. از حمام فمده و موهایش خیس است.کتایون وارد می

 قهوه بریزم برات؟ :هما

 مرسی.: کتایون

 مرسی فره یا مرسی نه؟ :هما

 فره. :کتایون

 شیر هم بریزم؟: هما

 نه.: کتایون

 . ی ثواب داره: یه کم شیر هم بخورهما

 ثواب داره؟ ن:کتایو

 ریزد.برای کتایون شیر می

گه بخور ثواب داره. بنریم قندم   گم نه. میخوری؟ میدرسه غذا میه. میاین اصطالح شاهین خندد()می هما:

 گم نه، حال ندارم. بریم، ثواب داره. بزنیم؟ می

 خیلی وقت بود اینُ از کتی نشنیده بودم. کتایون:

 شه.چی دیدا نمیی فوردم، تو خونه هیچخوب شد من با خودم خوراک هما:

 خواستم برم خرید.: میکتایون

 ش.مزهخیلی خوش بخور. هااز این دونات: هما

 د. ف: از ص حانه بدم میکتایون

 بخور، ثواب داره.  هما:

 درنگ

 ت نیومد؟ازش خوش ناوشیدی. ت : ی اشهما

 ش.دوشممی: کتایون

 ه.تام مطمئن شم اندازهخوش کن. میتا هتتم امتحان: هما

 دوشم.باشه، حتمن می: کتایون

 درنگ

 خشک کنی من سشوار دارم. خوای موهات : اگه میهما

 : نه.کتایون
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 ؟استفاده کردیمو که برات فوردم  یکنندهنرماون از : هما

 : نه، یادم رفت.کتایون

 هوهوبا داره. سازه.موهای من که خیلی می هب حرف نداره.: هما

 ه؟یچی «هوهوبا»: نکتایو

 یه که... ثواب داره.یه چیزی: هما

 کنی.ام بامزه نیتت که فکر میهقدرب ین، شوخی شاهین اون: کتایون

 زنن برای سالمت مو.یه که توش مییه چیزی« هوهوبا»:  هما

 : مو که زنده نیتت.کتایون

 نیتت؟: هما

 . حفظ کرد ش «سالمت»شه ش. نمی: مو بافت مردهکتایون

 ن.  حالم خوشموها کنمزنم حس میر  می هکنندنرماز وقتی این  : حاال هر چی.هما

 ن!؟حالموهات خوش :کتایون

 شن.حال میخوش قدرچه یب ینگیره نده دیگه. بزن به موهات تا  :هما

 کنم.ش می، امتحانباشه: کتایون

 درنگ

 حایی داری؟خاطر مردن بابا چهبه :هما

 م.: خوبکتایون

 ی؟خوب :هما

 م. : فره، خوبکتایون

 خودش هم راحت شد. ق ول داری؟ش بود. وقت گهید ییجورها هیبه نظرم  :هما

 برد.م. داشت رنج میحال: فره، برای خودش خوشکتایون

 جو.. با شراب و فبدممیمقدار غذا سفارش یه  ؟جادعوت کنیم اینشب یه عده ر  ام طوره: چههما

 روزِ دفن بابا؟ ؟روزمین امدرست ه: کتایون

بعدش بیاد ینه  تونه مراسم دفن بیاد، اگه بخواد می داشته باشه. هر کتی که برای اشکایی کنم : فکر نمیهما

گنی  زندهبرج زهرمار بشیم. مراسم داریم ویی مج ور نیتتیم ه که . درستیهیخوبکار . چیزی بخوره

بند نیتنت   شه. این چند سال خیلی بد گذشنت،  ال میحادامه داره کتی. بابا هم از خوشیِ ما خوش

ش خننوش بگننذرونیم. راسننتی یننادم رفننت، شنناهین گفننت از طننرف صنندا یننه کننم سروبننی حنناال

 ما داریم ازدواج می کنیم.بوسد. درنگ( )کتایون را میت.ب وسم
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 واقعن؟: کتایون

 بگو کِی؟: هما

 : کی؟کتایون

 : ژانویه.هما

 گم.ت ریک می: کتایون

 ریم شهرداری، بعدش یه شام تو رسنتوران ن. فقط میش هم ایرانَ. بابامامانگیریمچنانی نمیسم فن: مراهما

 فی دیگه؟عروسی ما می و تموم.

 فره. : کتایون

 مطمئن نیتتم. :هما

 فم. فره، می :کتایون

 ره دیش شاهین.اگه نیای فبروم می :هما

 م.حالبرات خوش فم. خیلیحتمن می :کتایون

 بینم.نمی :هما

 زند.فمیزی میخند اغراقکتایون یب

 گی ر  بگیر از خودت.اخمات  باز کن. این اخم همیشهفها! : هما

 درنگ

 جا.گرفتی چند تا دلیس اومدن اینتو که داشتی دوش می: هما

 ؟خب: کتایون

 خونه. درِ اومدن زدیشون تلفن بهتو شب دیگویا : هما

 .: فرهکتایون

 : چرا؟هما

 .کنهمون دزدی مییکی داره از خونه: فکر کردم نکتایو

 ویی کتی ن ود.: هما

 خواست چیزی بدزده.بود ویی نمی: کتایون

 جا بود؟شب کتی این: دیهما

 فره. : کتایون

 : کی؟هما

 جوهای بابا.: یکی از دانشکتایون
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 جویی نداشت.ها بود دانشسالکه : بابا هما

 ه.دان. حاال دیگه... خودش ریا یجوی بابا بوددانش ن: ق لکتایون

 ؟کردکار میجا چهاین: هما

 .زنهر  ورق میهای بابا جا دفترچهد اینفمیدو روزه : کتایون

 : نصفه شب؟هما

یکنی از  داره  فهمیندم بعند  بود. من منتظر بودم کنارش تمنوم شنه،    توی اتاق بابا دیر وقت تا فره، : کتایون

 ره زنگ زدم دلیس.ش گفتم بره، دیدم نمیبه دزده.های بابا ر  میدفترچه

 خواست چیزی بدزده.ویی تو گفتی نمی :هما

 م برگردونه.خواست بعد بهمی :کتایون

 جا ن ود.کی جز تو اینوقتی دلیس اومد هیش: هما

 ق ل از اومدن دلیس رفته بود.: کتایون

 یه؟ش چی: اسمهما

 هاروید درویشیان.: کتایون

 هاروید؟ :هما

 : فره.ایونکت

 درویشیان؟ :هما

 : بله!کتایون

 ست؟ربط! دورگهچه بی :هما

 ش!رگه: نه دس! سهکتایون

 : چرا گذاشتی بره؟هما

 ش منتظرش بودن.چون گروه موسیقیگذاشتم بره : کتایون

 ؟دانه یا ریا یدانبلخره این بابا موسیقی: هما

 ان باشه، ساز هم بزنه؟دت ندیدی یکی ریا یگیتا حاال توی زنده: کتایون

 گردونه.بدزده که بخواد برش ودم یکی یه چیزی ر ویی ندیده ب :هما

 ت تو یح بدم؟خواست...اصلن چرا باید همه چیزُ بهکه میبرای این :کتایون

 ه.دوست دترتدرویشیان : هاروید هما

 : نه!کتایون

 .باهاش رابطه داری: هما
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 ه!یای ریا یهی؟ نه! اون از این خوره: چکتایون

 یه گروه راک؟البد ه؟ ی: و توی یه گروه موسیقیهما

 ، یه گروه راک!دیگه همعلومزنه. بورد می! تو کاباره تهران کی: نه، دسکتایون

 ه؟یش چی: اسم گروههما

 : من از کجا بدونم؟کتایون

 ه؟یش چیت نگفت اسم گروهبه «درویشیانهاروید »: هما

شب اجرا داشنتن.  دی ش کن.بدونی گوگل خوادت میم مهم ن ود بارسم. خیلی دلبرای من ه: نه. کتایون

 «.عدد موهومی»یه فهنگ دارن به اسم 

 ...«درویشیانهاروید »فقای این  بفهممکنم شی؟ من فقط دارم سعی میچرا ناراحت می: هما

 .«درویشیانهاروید »قدر نگو : اینکتایون

 ن نیتت؟ش هاروید درویشیااسم : مگههما

 هتت. :کتایون

 واقعن ...هاروید اینکتی : هما

 وجود داره.واقعن  درویشیان: هاروید کتایون

 خوام بگم وجود نداره؟چرا فکر کردی می: هما

زننگ بنزن بنه گنروه     اگنه شنک داری   . دهدرش می گاه شیکاگوتو دانشکه ه دانیه ریا یواقعن : کتایون

 بارش.شون گُهریا ی 

 زنم.کنی دیگه حرف نمیت میقدر عص یگفتم وجود نداره؟ اگه حرفای من این من کِی: هما

 یه.ت چیدونم حرف حتابمن نمی: کتایون

چنند   خواسنت هاروید درویشیان میه شدی جه که اگه تو متوجمنظورم اینم. خب، فها حرف حتاب: هما

جنا مهمنونی گرفتنه    کنم. اگر هم اینن بدزده و زنگ زدی به دلیس، من درک می های بابا ر تا از مقایه

کننم.  تنر درک منی  ، خیلی هم بیشکنمخوردی، باز هم درک میدترت مشروب میبودی و با دوش

 د.فاین دو تا داستان با هم جور در نمی ویی

 جا تنها بودم.فوردی. من ایندترُ تو از خودت دردوش : چون داستانکتایون

 ؟جا ن وداین درویشیان: هاروید هما

 مهمونی نگرفته بودیم!دترم نیتت، ویی دوشجا بود. این بود،: کتایون

 خوردی؟: تو با اون مشروب نمیهما

 : نه!کتایون
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 خوردی؟شامااین میداشتی با کی جا؟ یه افتاده ایندس این چی کند()بطری شامااین را بلند می: هما

 کندکتایون درنگ می

 کی.: با هیشکتایون

 خوردی؟مااین میتنهایی شا: هما

 ه فدم تنهایی شامااین بخوره؟ ثواب نداره؟قدر عجیبچرا این: کتایون

جنا  شنب اینن  نصنفه  ، دورگنه داندانِ موسیقیت یه فقای ریا یه که نداره. شانس زده در خونه: معلومهما

 خوردی؟شامااین قت تنهایی ، اونیبود

 دی.ش. داری منُ حرص میق کنی، انن بدمواگه داری باهام شوخی می: کتایون

 گفتن تو باهاشون بدرفتاری کردی.هم می هادلیسقدر عص ی هتتی. فهمم تو چرا این: من اصلن نمیهما

 ر کنم...د  خواستن من فُرم. میفتنرنمیشون گفتم برن، بهبودن.  عو یخیلی : کتایون

 شون زنگ زدی.تو خودت به: هما

 فور بود.کرد روم. چندشزد هی تف میشون وقتی حرف می: یکیکتایون

 کتک زدی. شونُ: یکیهما

 دادم. ه ل شونُمن فقط یکینه، : کتایون

 ده؟ُ ه ل میمگه فدم دلیس ش دادی؟لخب چرا ه  :هما

 ر  بگردن. خواستن بیان توی خونهمی خواستن زورکی بیان توی خونه!می: کتایون

 کتی! شون زنگ زدیخودت به: هما

 فد.چین اشت اهی کردم. از دلیس بدم میدونم چرا همنمی :نکتایو

 کردم.ت میای خوبی بودن، من اگه بودم حتمن بازداشته: خیلی دلیسهما

جنوری باهنام حنرف    ینه جنان،  کردن انگار صناحب اینن  میجوری رفتار ای خوبی ن ودن. هد لیس: کتایون

ای هن زدن. خیلی فدمکردن و دوزخند میمینگاهگفتم، به هم م. هر چی میوچلزدن انگار من خلمی

 بودن.  گُهی

طنور بگنم منوج مث نت     کنی کنه چنه  جوری باهاشون رفتار میفد برای همین یها بدت میه: تو از د لیسهما

 فهمن.ن دیگه، میفرستی. اونام فدمنمی

 تونن فدم باشن.ا فدم نیتتن. نمیهن. دلیسفدم نیتتن. دلیس :کتایون

ین کنه فخنر   دوستیشناش و انتانجا، دس فدمای وهیفهروز ص  ح نیان اینتونتتن ام ین کتی، اونا می: بهما

 ه. خیلی باادب بودن. ت خوبجا که مطمئن بشن حالشون یه سر اومدن اینشیفت کاری

 .م بخندنخورده بهشون یهِ کاریشیفت م که اومده بودن فخرِمطمئن :کتایون

 ا ر  دوش نداری کتی.هتو فدم :هما
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 ر  دوش ندارم. اهپلیسمن  :کتایون

 درنگ

 .فنجلس دیش منیُس بیا: کتی، هما

 فم.ت میعروسی: کتایون

 مون.م که تو بیای دیششحال میخیلی خوش نمخوام زودتر بیای. : میهما

 تونم.نمی :کتایون

 جا تنها بذارم.فد تو ر  اینم نمیمن دل :هما

 م بخواد تنها باشم؟گه من دلحتا ا :کتایون

 ت اصلن خوب نیتت.خب، تو ن اید تنها باشی. حال :هما

 م.ِخوبخوب: من کتایون

 ی.عص ی و داغون فهمهمیخودت متوججه نیتتی. هر کی تو ر  ب ینه، کنی. خیال میهما: 

 م بد شده.ب بود...از وقتی که تو اومدی حالم خو: من حالکتایون

 خورم.ی تو ر  میت درد نکنه. منُ باش که غصهقصصرم فره؟ دستم من: فها! هما

بنا   شد تدیداهو تو یه ، بعدبود م خوبحالهما. من ندارم،  هاخوریغصهنیازی به این  ن: من واقعکتایون

 ...و هوهوبا و... موج مث نت  ...و دوناتو... صدات و اون یحن «. ه؟ت خوبتو حال»ل، فهزار تا سو

 .و «اِیاِلبیا »گیر که های باادب و دلیساخمات  باز کن و  و... نفس عمی 

 صدای زنگ خانه

 ای باادب.ها اومدن منُ ب ینن خوش بگذرونن. دوستات، دلیسهشاید دلیس: کتایون

 رود که در را باز کند. می

 شود. درنگ روشن مینور صحنه خاموش و بی

 هاروید هم در صحنه است.

 هاروید درویشیان. (کند.هاروید را معرفی می روزمندانهی)کتایون د: کتایون

 : سالم.هال

 سالم. دس تو وجود داری؟ :هما

 بله؟: هال

 ش دست بزن.کنی بهفره، وجود داره. اگه هنوز هم باور نمی: کتایون

 ب خشید! فکر کنم بدموق  مزاحم شدم.: هال

 .کتایونم. خواهر همامن  )نرم، رو به هال( :هما
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 )درنگ معنذب.( گم. تون تتلیت میاز صمیم قلب به تونُ اون باال توی اتاق باباتون دیده بودم.له، عکسب: هال

فد انجنام بندم،   م تا هر کاری از من برمنی باشم. اومدهمن... امیدوارم که ص ح خیلی زود مزاحم نشده

 ...کهق ل از این

 تون احتیاج داریم.مرسی که اومدین. حتمن به کمک :هما

 اجازه هتت برم اون باال؟ :اله

 فره، برو.: کتایون

 شودهال خارج می

 ه؟این رویشیانهاروید ددس : هما

 : بله.کتایون

 ش.قیافه: خوشهما

 عوووقق . )چندش(: کتایون

 ه؟شچند سال: هما

 41: کتایون

 دونی!ش  می: دس سِنُّهما

 .کاریهدِذرخواهی به من بِ: تو یه ع کتایون

 خوام.عذر می: هما
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 سوفی ژِرمین .3

ربنایی  دل. ی اش مشنکی  خلوت تنهاستحیاط در. کتایون برداست شب. درون خانه مهمانی
زدن و تشوی  صدای دست، رسانددایان میهنگی را به فگروه موسیقی  ر خانه،د به تن دارد.

ه ش را بناز کنرد  فید. کت و شلواری تیره دوشیده و کنراوات هال بیرون می اندکی بعد. جم 
جنو در دسنت دارد.   . دو بطنری فب استکردهخاطر ساززدن به هیجان فمده و عرق بهاست. 
 کند.ش مینگاهکتایون 

 ه.ی خودت. فکر کن خونهتوتنهایی نشتتی؟ بیا : چرا هال

 کنم.باشه. سعی خودم  میکتایون: 

 بیا، این مال تواِ.: هال

 خوام.نه، نمی: کتایون

 گه.م  کوتاه نکن دیدست: هال

 مرسی. چشد.()بطری را می گیرد، می: باشه. کتایون

 واقعن خیلی ممنون بابت این دارتی. هال:

 بود. اون فکراز هما تشکر کن. : کتایون

 فکر خوبی بود.خیلی هال: 

 مواف  ن ودم.اصلن من : کتایون

 چرا؟ :هال

 ای؟چین برنامهنیتت هم سااری غیرعادیخاک بعد از :کتایون

ه که دیگران دوربنرش باشنن. فدم احتناش    ده، خوبه. وقتی فدم کتی ر  از دست میلی خوبنه. خی: هال
ام اومندن  هن شندم کنه دوسنتام فامینل    حنال  کنه. خود من وقتی مادرم مرد، خیلی خنوش تنهایی نمی

 شن.ایی انگار در غم فدم شریک میمون. یه جوردیش

 درنگ.

 فد.ت میاین ی اش خیلی به: هال

 م داده.به ممنون. هما به ی اش اشاره می کند(): کتایون

 .ت میادخیلی خیلی خیلی به مشکی: هال

 م نیتت.درست اندازهخیلی خیلی خیلی ممنون، ویی ی اش : کتایون

ش فد. من متوججه شدم که یکی دو تا از دوستام همهش به چشم می: اصلن معلوم نیتت. فقط قشنگیهال
 شون به تو بود.چشم

 شود.رد میهما وا

 جایی کتی؟: اینهما

 فره. :کتایون

 م؟ب خشید. مزاحم شده :هما

 نه. :کتایون
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 گیرن.رن، سراغ تو ر  میدوستام دارن می :هما

 کار کنم؟: چیکتایون

 شم.تون نمیچی. باشه. مزاحمهیچ :هما

 رود.هما می

 رن.: بِلَخَره دارن میکتایون

 یم فره؟: منتظری مهمونی تموم شه همه برهال

 کنی کی تموم شه؟: فکر میکتایون

 رن.اون خانومه که در دوشیده، اون بره همه می رن.دو سه نفرن که اگه برن بقیه هم می: هال

 ؟هماای هدوستن؟ کی: کتایون

 ها.دان: نه، ریا یهال

 ای تو.هدوستکتایون: 

 کنم.چین دوستایی عذرخواهی میمن واقعن بابت داشتن همهال: 

 شون کن برن.یه جوری حایی ؟خورهعذرخواهی به چه دردم میتایون: ک

 شون کنیم.کنم محترمانه بیرون: بیا دوتایی بریم تو، من هم کمک میهال

 .ه: کار خودتکتایون

 ای خواهرت خداحافظی کنی؟هخوای با دوستنمی :هال

 نه. :کتایون

 شون کنم.: فکر نکنم تنهایی بتونم بیرونهال

 .تونیمی :کتایون

 تونم.که نمی ُخواهرتای هی خودم  شاید بتونم ویی دوستها: دوستهال

 اش. ق ول نداری؟هتر فدمرن. این خصلت بیش: یه عده که خداحافظی کنن برن، بقیه هم میکتایون

 کار دارن؟گذرونن، به تو چیا اون تو دارن خوش میهفهمم. اونب ین، من نمی :هال

 ه.منی خونه :کتایون

 فد؟ت میخواب :هال

 نه. :کتایون

 شون کنم.م بگو برم بیرونفد، بهت میدس بذار خوش باشن. هر وقت خواب :هال

 فد.م میخواب :کتایون

 گیرد(اش می)از شوخی کتایون خنده: هال

 قدر دوش دارن برن مهمونی، دور هم جم  شن؟ا چرا اینهفدم :کتایون

 تو دوش نداری؟ :هال

 نه.  :نکتایو
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 فد.ت نمیکه از مهمونی خوش یی زمینکره تنها زن شاید همتو جزو معدود زنایی هتتی که  :هال

 خواست مثل همه بودم.م میطور ن ودم. دلخواست اینم می: دلکتایون

کنی توی یه جمعی هتنتی  کنه. وقتی حس میتری میش احتاش امنیت بیشفره، فدم وقتی مثل همه :هال
 ت.فد سراغگی میکنی احتاش افتردهاشون حال نمیکه باه

 کنم.: من توی هیچ جمعی حال نمیکتایون

 ه.ت خیلی خراب: تو دیگه و  هال

 طوره. باید یه فکری برای خودم بکنم.  فره، واقعن همین :کتایون

 ت  تا حاال دیدا نکردی.خواه: شاید جم  دلهال

ه کنه  چین جمعی ر  دیدا نکنی، معناش فقنط اینن  وقتی تا این سن همم شده. سال ودنجبیتت: دیگه کتایون
 شه که توش حال کنی.وقت هیچ جمعی دیدا نمیهیچ

تنرین  رفنتم دیندم جنوون   . تورنتو، یه کنفرانتی بود که منُ هم دعنوت کنرده بنودن   رفتم : من دارسال هال
جنور وقتنا   کنردم. اینن  ایی میشون باالی دنجاه بودن. بدجور احتاش تنهم. همهدان جم  منریا ی

شنم. اگنه   مثل جم  منی  خورم.رم توی اون جم  ب رمیگیری نیتت. من میبرعکس تو راه من کناره
ت  کنم، اگنه دارم حوصنله  فهمیدم. ب ین اگه دارم درحرفی میخوردم خیلی چیزا ر  نمیتوشون ب رنمی

 ذارم.یخوای تنها باشی، تنهات مم بگو. اگه میبرم یطفن بهسرمی

 شون باالی دنجاه سال بودن فره؟همه :کتایون

 فره. :هال

 خب چی فهمیدی؟ :کتایون

 .زننترشون کُک میفهمیدم بیش :هال

 که توی جم  ب ربخوری کُک زدی؟: بعد تو برای اینکتایون

 : فره.هال

 ؟ن: واقعکتایون

 : االن باید قتم بخورم؟هال

 نه. :کتایون

 زنن.ره باال مواد میشون که میها سندانیتر ریا فهمیدم بیش :هال

 گی.داری چرند می :کتایون

 .کنهشون میکمککنن : فره، فکر میهال

 چه کمکی؟: کتایون

ن. فخنه  هنوز جوون و خلالقکنن  حسشه باعث می مصرف کُک. اشجوون بازی ،: معتقدن ریا یاتهال
جنا  گی شه و از اونسایهوسهو بر بیتت وردهر فدمی که اوج خالقیت مون این ترش  کردن توی مخ

 افته تو سرازیری.  دیگه می

 م شده.سال ودنجبیتتوای من  :کتایون
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ه. اینن طنرز فکنر    ه؟ اینا خرافاتبرسی کار تمومگی ه. یعنی چی که وقتی به دنجاه سایها مزخرفهاین :هال
م شنده، دنس دیگنه    گه دنجناه سنال  گه ای وای من دیشه فدم تتلیم شه. فدم با خودش میباعث می

 کنه برای مردن.یواش فدم خودش  فماده میم خلالق نیتت، یواشذهن

 اتفاقی که برای بابام افتاد.  : کتایون

 کرد.تر عمر میدان ن ود بیشهیچ بعید نیتت اگه ریا ی :هال

 گی.تو زیاد خوردی. داری چرت می :کتایون

 گم. فدم باید این خرافات  بشناسه، اینن خرافنات مثنل بیمناریِ    می فهمم چی دارمنه. خیلی خوب می :هال
ش باشه این خرافات  ناذیره. ینا منثلن   کنم، فدم باید حواشواگیرداره، من خیلی به این چیزا فکر می

کننن  ا ر  باور منی هودرتکنن. بعضی مردها این چرتتر از مردها عمر میها بیشاین خرافات که زن
 ن برای م ردن. شو فماده می

 طوره. نیتت؟ واقعن همین :کتایون

 م بمیرم. م  بکنم که بعد از زنمن که با خودم عهد کردم هر وقت ازدواج کردم، تمام تالش :هال

 اونُ بده من. تو دیگه ن اید بخوری.   :کتایون

 ش؟: به نظر تو ریا ی یه کار مردونههال

 : فره.کتایون

 .هخرافاتهم : نیتت. این هال

 ها مَردن.دانتر ریا یه که بیشخب واقعیت این: کتایون

 دان اسم ب رم که این خرافات  زیر سوفل ب رن؟چند تا زن ریا ی: هال

 دنج تا.: کتایون

 های زن توی تاریخ زیاد بودن. دانریا ی: کتایون

 زیاد ن ودن.: کتایون

 اسنم ود. منن باهناش کلنی حنرف زدم. خیلنی      ها زن بدانتوی همین کنفرانس تورنتو یکی از ریا ی: هال
 گلی داشت.خوش

 .1ینرمِ: سوفی ژِکتایون

 ؟دس ششناسیمیفره، : هال

 : فره.کتایون

 جا اومده بود دیدن بابات؟ش؟ اینشناسی: تو از کجا میهال

 کی؟ :کتایون

 سوفی ژرمین. :هال

 .م ردهم  1841، سال به دنیا اومد 1226: او سال کتایون

                                                 
1 Marie-Sophie Germain (April 1, 1776 – June 27, 1831) 
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 ش؟شناسیگی میچرا میدس  :هال

 یگناه، وین  بنره داننش   خواسنت یش من دلاون ش؟ شناسنی تو چرا نمیش. شناسمکه میبرای این: کتایون
اسنم   هین نامنه   رین به گاش نامنه نوشنت. ز   نیهم ی. برارفتنیدذیها ر  نماون موق  زن یهاگاهدانش

 .  گاش فرستاد یبرا اعداد اول یدربارهر   هی. اث ات چند تا قضبالنفگوست لُ یمردونه نوشت...فنتون

 من دیگه ن اید بخورم. ژرمین. اولِ اعدادِ م. سوفی ژرمین.چقدر من خنگفره، : هال

 فره.: کتایون

اگه دوبرابرشون کنی و با یک جم  کنی، ینه عندد اول دیگنه بنه دسنت       دهند( ش درش می)گویی به شاگردان:هال
 ه.شه دنج که باز هم عدد اولی یک میرش به عالوهه، دوبرابد. مثل دو. دو عدد اولفمی

 به عالوه ی یک. 16118به توان  7 ربدر  17405 مثلن : یاکتایون

 مثلن. )یکه خورده(: هال

 ...شدهتا حاال شناخته کهه عدد اول ترینبزرگ ،هشونترینن بزرگی: اکتایون

 از من فاصله بگیر.: هال

 چی؟ :کتایون

 خودم و خودت ندادم ازم فاصله بگیر.تا کار دست  :هال

 ت بده؟حال :کتایون

 .تبوسم، مییجا باششمرم. اگه هنوز اینخیلی بد. تا ده می :هال

 ؟ندیگه نخور. مگه مج ورت کرده :کتایون

 دنج. :هال

 ت خوب نیتت؟گی؟ حالچی می :کتایون

 ده. :هال

 شود.نور صحنه خاموش و اندکی بعد روشن می

 تونم خودم  کنترل کنم.دیگه نمی خورمتر میم که بیششید. از اندازهب خ :هال

 کنی؟اجرا می یخورمیمشروب  یبا هر کاین قانون ریا ی ر  : کتایون

 ها.نه، فقط با خانم :هال

  کارم. ب خشید.ت بدهیه عذرخواهی به شبدیبابت  معذب( .درنگ. خندد)می :کتایون

 نه. تو ح  داشتی.  : هال

  : برخورد من زننده بود.تایونک

 گفتم.باید می : تقصیر من بود.هال

هنا  بنا دفترچنه  بناال   یط قنه برو خوای قدر که میههر چاز این به بعد  زدم.ن اید به دلیس زنگ می: کتایون
 .ت  تلف کنوقت

 یتت.ها چیز مهممی نانگار توی اون دفترچه .: خیلی ممنون. ویی فره، احتماین ح  با تواِهال
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 ش چرنده.فره، همه )به تایید سر می جن اند(: کتایون

 ...دیدا نکنمتا یکی دو روز فینده چیزی  ش کنم. اگهتره کاری ر  که شروع کردم، تمومبههرحال : بههال

 ت؟گیزندهخونهگردی سر : برمیکتایون

  : فره.هال

 ت.های دیگهرسی به تحقی می: کتایون

 کشکی؟: چه تحقیقی؟ چه هال

 یه؟ی چیدرباره: کتایون

 ی بدیهیات.: مهم نیتت. دربارههال

 !: هارویدکتایون

نُ ن، مثل بابای تو، یه عنده هنم مثنل منن خودشنو     ن. یه عده مثل سوفی ژرمینها دو دستهدانریا ی: هال
ی دوم هنم خودشنون دو   ای دسنته هن ی اول. تنازه فدم ای دسنته هفدمشن م فَتتِر کارهای بکشن می

خنوردم کنه هنر    ی دو. یه مدت جا مین، یه عده مثل من، درجهی یکن. یه عده م فَتتِر درجهدسته
هنام   بین شندم، خریداراننه مقاینه   یواش قان  شدم، واق ویی یواش. شددذیرفته نمیدادم، چه مقایه می

هنای بنزرگ   ینده افتاده. ادادیشمطایب ین؟ یه مشت مگه چی... خوندم و فهمیدم بایدم دذیرفته نشن
 توشون نیتت.

 ه.ر جزئیاتدقت ده. مهم کارکردن. قدرها مهم نیتتاونهای بزرگ داشتن ایده: کتایون

 کرد.جوری کار نمیت اینبابا: هال

های دیگه این بنود  ش با خیلیکرد. فرقتونتت مطلب  خُردش میچرا! شگرد بابا همین بود. تا می: کتایون
 کن ماجرا ن ود.لذاشت. ووقت می که خیلی

ش بودم. ط عیی شوخش خیلی... باحال بود. من دیوونهدادنی تو یحکارش خیلی درست بود. شیوه: هال
 خواست گوش بده.ش میداد که فدم دلهر چیزی ر  جوری تو یح می

 : فره.کتایون

حال دیگه دنذیرفتم کنه   ش  تقلید کنم ویی نتونتتم. مال خودش بود. به هر من خیلی سعی کردم شیوه: هال
 کم معلم خوبی باشم.سعی کنم دست

 .برسهت ش هتت که یه چیزی به ذهن: هنوز هم احتمالکتایون

 افتادم توی سرازیری. ه.مسال ونُهبیتت: من هال

 ه.ا خرافاتهخودت گفتی این :کتایون

 گم.خودت گفتی دارم چرت می :هال

 تریاک؟ شاید اُتُلُ راه بندازه.شرقی، مثلن  یه م خَددِرری تو کار چرا نمی: کتایون

 گی.سایهاونُ گذاشتم برای باالی دنجاه خندد.()می: هال

 درنگ

 : خب، هال.  کتایون
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 : بله؟هال

 طوره؟هت چ: و عیت روابط جنتیکتایون

 م!؟جان: هال

 گذره؟ها خوش می: توی کنفرانسکتایون

 از چه یحاظ؟: هال

سنکس بندون مایینات روی    . کنن؟ متنافرت فدما کنفرانس برگزار مییتت که برای همین ن ن: اصلکتایون
 های بزرگ.تلهای هخوابتخت

 یم، باید تحقی  کنیم.محقق ما بلخره خب  داچه(خندد، دست)می: هال

 خب؟ :کتایون

 ه.های مختلفی داره. ارت اط فدما هم با هم یه جور تحقی تحقی  شکل :هال

 بود؟خوبی ی کنفرانس تورنتو، اون هم یه مو وع تحقی  اون خانومه تو: کتایون

 درنگ. کتایون دارد با او یوندی می کند؟ هال مطمئن نیتت.

 گشت.ش دن ال کُک میش بود. همهنه، اون باالی دنجاه سال :هال

 م.متوجه خندد()می: کتایون

   شه؟چی میمون ی تحقی نتیجهشمرم ب ینم بخوای تا ده می :هال

 ده. :نکتایو

 شود.نور صحنه خاموش و اندکی بعد روشن می

 اومد.م می: من همیشه ازت خوشهال

 : فره؟کتایون

زدم. چندین تو ر  دید می، گاهبابات توی دانشدفتر اومدی ت. هر وقت میشناسما ق ل از این که بت: حتهال

بنا دختنر اسنتاد مشناورش      دین افدم کردم، نه، میفکر بعد باز کنم، اما  خواستم باهات سر حرف بار 

 .الش بزنه

 جا. چهار سال دیش.بار اومدی این ه: تو یکتایون

 ه؟یادت: تو هال

 : فره.کتایون

 ت فورده بودم.بابابرای  م نامهنویس دایان: دیشهال

 .داچه بودیدسته که خیلی یادم: کتایون

 ه.یادت شه که اون روز : باورم نمیهال

 ی.ت بود. با خودم گفتم... خیلی جذابکوتاه نارنجی تنتو یه فستینه. یادم تو ر هم خیلی خوب : کتایون

 شمرم.: دس من تا ده میهال
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 شهه هم نمیهم عجیب .4

 خلوت.  ص ح روز بعد. کتایون رب دوشام ر به تن، تنها در حیاط

 شود.هال وارد می

 !خیربه ص  ح: هال

 !خیربه ص  ح: کتایون

 ی؟شد : کی بیدارهال

 شه.ساعت می: نیمکتایون

 کردم؟... خرودف می: منهال

 فره. خند()یب: کتایون

 ب خشید. حتمن ص  ح با سردرد بلند شدی. :هال

 ام.نه. من هم خرودفی :کتایون

 کنه.سرم خیلی درد می بینممی :هال

 روت بیارم.، نخواستم به ترکهمیمن هم سرم داره  :کتایون

 .درنگ

 ؟فتهر: خواهرت هال

 ه.هنوز خواب : نه.کتایون

   اِی.گرده اِلم گفته بود برمیشب بهدی :هال

 باید برم بیدارش کنم. .هشدو سه ساعت دیگه درواز :کتایون

 ه.خیلی باهرفیت مشروب خورد.خیلی های فیزیک محض شب با بچهدی: هال

  فره، برعکس من. :کتایون

 ین.کنه خواهر همدم باور نمیشما دوتا خیلی با هم فرق دارین. ف :هال

گفتم تو خواهر واقعی من نیتتی. بابا و مامان تنو  ش میشد من بهبچه که بودیم وقتی دعوامون می :کتایون

 ن.ر  اَدَدت کرده

 خندد.هال می

 درنگ.

کند. کلیدی به زنجیر است. فن را به سمت هال کتایون زنجیری را از دور گردن خود باز می
 اندازد.می

 .بگیر: کتایون

 ه؟ی: این چیهال



 35 ←( یطاهر نیرحسیام یاساس ترجمه )بر یعقوبیمحمد : یسیبازنو  اوبورن دیویدنویسنده:   برهان

 

 : کلیده.کتایون

 که فهمیدم.قدرش  این: هال

 .همباباکلید کشوی میز کار : کتایون

 چی توش هتت؟: هال

 برو بازش کن خودت ب ین.: کتایون

 : همین حاال برم؟ هال

 .برو ش نگرفتمازت دسو تا دشیمون نشدم : کتایون

  ش انداخته یا نه.دست خندد، م رَددَد که فیا کتایونهال می

 : برو دیگه.کتایون

 زند. خند میرود. کتایون یبهال شتابان به داخل می

 شود. صحنه تاریک و اندکی بعد روشن می

 کشیده.  نشیند، چشمان خود را در هم، کتایت ایکلی. میدر صحنه استهما 

 خوب خوابیدی؟: کتایون

 تنها گذاشتی.های گُه دانریا یون با ا خیلی ممنون که منُ )درنگ.( : نه.هما

 بودی.ات هدوستتو که با : کتایون

دنول   هاشنون کنه  تندتند رفنتن خوننه  شون .. تازه ساعت یازده بود! همه.ه بودنرفتگه من ای ه: دوستهما

 های فنُرمال.  دانبا اون ریا ی . من تنها موندمشونُ بزنن بخوابن، متواکبدن شونُدرستار بچه

 مشروب خوردی؟ همهچرا این: کتایون

حناال ینه   »کن ن ودن. کنن، ویی ولا یه جایی بس میهداشون بیام. فکر کردم اونتونم دابه: فکر کردم میهما

 «فالنی تکیالی دیگه به سالمتی

 .گذشته خوشت خیلی بهکردم : فکر میکتایون

 .شوناون گروه موسیقینه بابا! با : هما

 به دوستات خوش نگذشت؟ :کتایون

 د خوش نگذشت که زود رفتن.نم. البودمی: نهما

 خوای؟: قهوه میکتایون

 مرسی که اون ی اش  دوشیدی؟ )درنگ.( فره.: هما

 ش.مرسی از تو که برام فوردی: کتایون

 فد.ت میخیلی به: هما

 ت درد نکنه. مرسی.، اینُ فهمیدم. دست: فرهکتایون
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 .یاخالقروز خوشکنم. امهش میخوا زده()شگفت: هما

 : ن اشم؟کتایون

 ثواب داره. جوری باش.این باش. همیشه: هما

 درنگ.

 دونی.  فشغال: خونه شده هما

 فره.: کتایون

 .کنم بیاد تمیز کنهم دیدا میق ل رفتن تو تمیزش نکن. من یکی : هما

 : ممنون.کتایون

 ؟مای دیشال فیکی می: هما

 .دیگه فممی تعروسی: کتایون

 ی بعد.زودتر بیا، هفته: هما

 یه؟خ ری: کتایون

دز کنی. شاهین عشن ِ  ومج ور هم نیتتی دختجا دو تا اتاق ا افی داریم. گی کن. ما اونبیا با ما زنده: هما

خنردکن، بخناردز، خیلنی چینزا. از غنذای رسنتوران       گناه خرینده. سن زی   دستویه. کلی دمدزیفش

ت اگنر هنم دل  غنذاهای ایراننی جورواجنور.     ،دارینم  غذای تنازه یه شب هم  هرفد. ش نمیخوش

  کنیم.گل دیدا میی خوشگردیم یه خونهگی کنی با هم میخواد تنها زندهمی

 کار کنم؟چی ایال: بیام کتایون

 کار داری؟جا چیاین :هما

   .همخونهجا : اینکتایون

ه ایرونی کمکوره. وشیکاگو خیلی سوتجا. امکان نداره برگردی این بمونی، دیگه اِیم یه ماه اِلمطمئن: هما

 .توش

 ه.شکه ح تناین :کتایون

م بخنواد  ی. هر وقنت دل ه نزدیک خودمم راحت، خیالایالشه برات کتی. اگه بیای م تنگ می: من دلهما

 کنم. ت. اگه بخوای خودم برات کار دیدا میتونم ب ینممی

 .گاهدوباره برم دانشوام خ: میکتایون

 گاه.جا برو دانش: بیا اونهما

 جا؟فی اینچرا نمی تو: کتایون

  : کارم  از دست بدم؟هما

 تکون نخوره. شکه از جابینی؟ هر کی یه دییلی داره برای این: میکتایون
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طنور  تنو چنه   کننم فی. هننوز هنم تعجنب منی    هام میییلی نداری. من مطمئن بودم تو با: ویی تو هیچ دهما

 گی کنی؟توی این خونه زندهتنها خوای خوای...تو که نمیمی

 ه؟خوام. عجیب: میکتایون

 شه.ه هم نمی: هم عجیبهما

 شه؟: نمیکتایون

 گی کنی؟ی که بابا توش مرده زندهاتونی توی خونه: تو واقعن میهما

  : فره.کتایون

 ترسی؟: نمیهما

 روح مثلن؟: نه. از چی بترسم؟ از کتایون

 فد؟ ش گذشته یادت نمیشی؟ همه: ناراحت نمیهما

 فد.گی کنم گذشته یادم می: هر جای دیگه هم زندهکتایون

جاسنت فدم  یناد   ها، هر چی که اینفد. این تو هر چیزی، در و دیوار، این کتابتر یادت میجا بیش: اینهما

 ندازه.می بابا

 ه.: این که خوبکتایون

 جا ر  بفروشیم. باید اینحال  به هر: هما

 : بفروشیم؟کتایون

 جا عاقالنه نیتت.  داشتن این: حاال که بابا مرده نگههما

 خره.جا ر  نمیاینکی هیش: کتایون

 ه.: همین حاال مشتری داشهما

 کی؟: کتایون

جا خواد اینمیهاست که گاه سالنهاد کرد. گفت دانششون توی مهمونی دیششب یکیگاه. دی: دانشهما

 ر  بخره.

 کنم.گی میجا زندهاین خواممی: من کتایون

 جا ر  بفروشیم. ه که اینترین فرصتبهانن : هما

 کنی؟کار می: اگه من نخوام چی؟ اگه نخوام بفروشم تو چیکتایون

 : من دول الزم دارم.هما

 چینی الزم نداشت.: اینُ از اول بگو. مقدمهکتایون

 ش  انجام بده.کارهای اداریگیرم یوکیل م: هما
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 گی کنم؟ : دس من چی؟ کجا زندهکتایون

 گی کن.با ما زنده ایالگم بیا : من که میهما

طور روت شند درسنت روز   کردی؟ چهها معامله میشب داشتی با یکی از اون عو یتو دیهما! : کتایون

 رف بزنی؟ جا حی فروش اینسااری مهمونی بدی، بعدش هم دربارهخاک

شنب اون  ه که ردش کنیم بره. شنانس فوردینم کنه دی   شچیزش داغون شده. انن وقت: این خونه همههما

 جا بود.یارو این

 قدر خودخواه باشه.اینشه فدم وقت تو، باورم نمیم، اوندونی من به این خونه وابتته: تو خوب میکتایون

خناطر  ش بنه ت ینه بخشنی  گیحوصلهت، این بین بدخلقیجا به نف  خودت هم هتت. ای: فروش اینهما

 ست.گی توی این خونهزنده

جننور یننه بننند چرننند بگننی. ت الزم نیتننت همننین: خجایننت بکننش. بننرای توجیننه رفتننار زشننتکتااایون

 روز زدی همون بود که گفتی دول الزم داری.ترین حرفی که اممندانهشرافت

ت از گنی زنده. ایالگم بیا بری. هنوز هم میبیای دم از این خونه کنی که باعث ش: بعدها ازم تشکر میهما

 شه.این رو به اون رو می

 ؟کنی: چرا داری با من این کار  میکتایون

 ت کنم.خوام کمک: من میهما

 ی خودم؟با بیرون انداختن من از خونه: کتایون

 ی من هم هتت.جا خونه: اینهما

 ه؟تجا خونه؟ تازه فهمیدی ایناین همه سال کجا بودی: کتایون

   .من از این بابت شرمنده. واقعگذاشتمتنها تو ر  دست دونممی: هما

نه انن کنه بابنا منرده. حناال کنه منرده،        ،اومدیها مییه، زودتر از اینفهمیدی چی: اگه تو شرم میکتایون

گیری کمنک کننی؟ خیلنی    م میهو تصمیجا و یهفی اینکنی میای تعطیل فخر هفته درواز میهروز

 دیر اومدی. تا حاال کجا بودی؟

 : من...هما

 دنج سال دیش کجا بودی؟ :کتایون

 کردم.داشتم کار می: هما

 دست تنها.کردم، شب و روز ازش مراق ت میکردم، گی میبودم. من باهاش زنده جا: ویی من اینکتایون

منن درداخنت کنردم. منن      جا ر ی اینهادم. تمام ق ضکرهم داشتم چهارده ساعت در روز کار می: من هما

گنی  داغنون زننده  یه اتاق  یتوای الخودم  ویی دادم،می خوابه ر اتاقی سههای این خونهقتطتمام 

 کردم.می
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 تموم کنی. ت ِتونتتی درش ت بودی،گی خودزنده: ویی سر خونهکتایون

 !ُ ادامه بِدیگاهدانشتونتتی توهم می: هما

 کرد؟: چه طوری؟ دس کی ازش مراق ت میتایونک

 .هگافسایش ذاشتیمبابا ر  باید می: هما

 ن ود.جای بابا تیمارستان : کتایون

 کنن؟می ها کجا مراق تاز دیوونه: هما

 بزنی؟ تونی این حرف طور میه: چکتایون

 ؟فرهمن باید احتاش گناه کنم،  حاال: هما

جوهناش،  گاه، نزدیک دانشی خودش، نزدیک دانشجا باشه. توی خونهیناون احتیاج داشت که ا: کتایون

 کرد.ش میحالخوشنزدیک هر چیزی که 

 کثیف.  داغون ی گی توی این خونهزنده تاتر بود بهبراش صی صص خَ: مراق ت تَهما

 کردم.: من ازش مراق ت میکتایون

 .صیصص خَتَ: مراق ت هما

 ش داشتم.جا نگهاین : من کار درستی کردم کهکتایون

 : نه.هما

 ِخوب بود.ش خوبش خوب شده بود. یک سال حال: حالکتایون

ش خوب بنود بایند ینه فدم م تخَصصِن  ازش مراق نت      ش بد شد. همون موق  که حال: ویی بعد حالهما

 .ش بد نشهکه دوباره حال کردمی

 شد.  وب نمیش خگاه همون یه سال هم حالش فسایشبردیم: اگه میکتایون

ش خود از دکترهای مغز و اعصاب داشت. اگه تو هنم بنه اینن تنرش    شد. بابا یه ترش بیشاید هم می: هما

 .  شدینم وونهیاصلن د دیشاش دکتر مغز و اعصاب، بردیزدی و میدامن نمی

 ر فره؟صصِقَ: حاال من شدم م کتایون

گناه.  بردم فسایشاومدم بابا ر  میت کنی. باید خودم میازش مراق ذاشتم م. ن اید میرصصِقَم من هم نه، : هما

 فم.ی تو دیگه کوتاه نمیخوام دوباره اشت اه کنم. دربارهحاال هم نمی

 گی؟: چی داری میکتایون

 ت بدتر شه.ذارم حالنمی: هما

 م بد نیتت که بخواد بدتر شه.: من حالکتایون

   بگه.صصِتخَ: اینُ باید م هما
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 ه.م خوبحال: من کتایون

ساعت که باهنات حنرف زدم فهمیندم چنه     ت، نیمبودمبود ندیده وقتخیلیفهمی. من که خودت نمی: هما

 خ ره.

 چه خ ره؟: کتایون

 ی.کتایونشه تو بودی؟ باورم نمیگر و درخاشحوصله قدر بیتو کی این: هما

 شم فره؟میمثل بابا کنی من هم دارم تو فکر می: کتایون

 ش نشه.چیگی کنه و هیچه فدم چهارسال با یه دیوونه زندهگه ممکنم: هما

ای، ینه سنرچ کُننی ب یننی     التنوی   «گنل خوش فدارتمان»های یه خوای نزدیکتو احیانن نمی، هما: کتایون

 گاه اون دوروبرها کجاست؟فسایش

منون  شنم. فکنر کننم جفنت    فم معاینه حاال چه اشکال داره بری معاینه بشی؟ من خودم هم باهات می: هما

 یه. گی ارثیاستعدادش  داریم. دیوانه

  وتلک بریم مطب دکترهای دیوونه که... تلکه؟ دوتایی راه بیفتیم : دس نقشه اینکتایون

تو، برای هم زنگ زدم وقت گرفتم. ت  دیدم فوری رفتارهای فنُرمالت، که دیدم: من وقت گرفتم. همینهما

 برای خودم. هم 

 مون بده؟کنی حاله. چرا داری به خودت و من تلقین میم خوب: من حالکتایون

 ه.ت خوبکنی حالمی فکرتو  تو ر  که دیدم ترسیدم.: هما

دونم که خیلی هم دونم. من که درون تو نیتتم. ویی خودم  میه. تو ر  نمیم خوبم حالمن مطمئن: کتایون

   م.سایم

 امریکاش.   ترین دکتر مغز و اعصاببهدکتری که ازش وقت گرفتم، : هما

 ش نشون بده. ش. حتمن خودت  به: دس حتمن برو دیشکتایون

 رم.حتمن می: هما

 ت عیب داره.: فره، چون حتمن مخکتایون

 فی.تو هم با من می: هما

 فم.: نمیکتایون

 م.  تزنی؟ نگران: برای چی داد میهما

 : نگران خودت باش.کتایون

 هم هتتم. خودمنگران : هما

 خواد دکتر مغز و اعصاب بشه.ش میفدم دلهایی مثل تو : با وجود احم کتایون
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  یه که...احم  کتی :هما

کننند.  ش. هما و کتایون ناگهان مشاجره را قط  میای در دستشود، با دفترچههال وارد می
 درنگ.

 خ ری؟باه از این تو چند وقت: هال

 شه.یه مدتی می: کتایون

 م نگفتی؟  : چرا در موردش چیزی بهاله

 ...ن؟یکنیکار مهچ جانیشما ا: هما

 هما به کتایون خیره می شود.

 ش.واقعن یطف کردی اجازه دادی ب ینم کاره.شاهاین : هال

 ه؟ی: این چیهما

 .یهتاریخی کارهشاهاین : هال

 : حاال چی هتت؟هما

 خونندم. ش  ی اولفقط چند صنفحه  ،نخوندم ش ای ته من همهه. اتد یه اث ف. یعنی به نظر میهیه اث ات: هال

ه اث نات  امنا اگن   .فم ینا ننه  برمنی ش امتحان کردناز دس دونم نمیا تنکردم، من حت ش  امتحاندرستی

 یه..میمهِم خیلی ه، اث ات...خیلی... شکنم اث اتچیزی باشه که من فکر می

 کنه؟خب حاال چی  ثابت می: هما

هنا سنعی   دانریا نی هاسنت  سنال چینزی کنه    .ورد اعداد اولدر مکنه، ر  ثابت میریا ی  یه قضیهی: هال

وقتنی همنه فکنر    ه کنه  ش اینن معننی  نیتنت.  اث اتقابل  کردنفکر میها خیلی. کردن ثابت کننیم

 حنل ترین متائل ریا ی جهنانُ  ماز مه یکیداشت  ناو... ش کارایی نداره... ذهنددر شما کردنمی

 کرد.  یم

 ؟کارش کنیم اینُحاال چی: هما

کننین.  که شما بالفاصله باید اعالم عمنومی منی   هش اینبشه، معنی تاییدش درستی هاگکار کنین؟ چی: هال

دیدا کنرده مصناح ه    کتی که این دفترچه ر با خوان های سرتاسر جهان میه که روزنامهش اینمعنی

 کنن. 

 یعنی با شما؟: هما

 ن دیداش نکردم. کتی دیداش کرد.نه، م: هال

 دیداش نکردم. : منکتایون

 .کتی : چرا تو دیداش کردیهال

 : نه.کتایون
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 ؟یا هالتو کی دیداش کرد، خره : بلهما

 دیداش نکردم.من : کتایون

 اش کردی کتی.تو دیدتو کلید  دادی به من. : هال

 ش.نوشتم من: کتایون

 ش؟نوشتی :هال

 .اینُ خودم نوشتم :کتایون
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 چنین گفت زرتشت .5

بنرد،  از نوشیدنی یذت می خلوت. خاموش نشتتهبازگشت به گذشته. همایون تنها در حیاط
بنندد،  ش را منی ای بتته در کنار اوست. چشنمان از سکوت و از بعدازههر ساتام ر. دفترچه

اسنت. کتنایون    های ق لنی دادهای صحنهزند. زمان چهار سال دیش از رویهاهرن چرت می
 ایتتد.ای دشت سر ددرش میشود. برای یحظهسروصدا وارد میبی

 

 : سالم.همایون

 ی.: فکر کردم خوابکتایون

 ری؟کجای می: همایون

 ؟خواینمی چیزی خرید.رم می: کتایون

 بتتنی.: همایون

 خیر. بتتنی برات  رر داره.: نهکتایون

 خودت درسیدی چی الزم دارم.: همایون

 ها بگی بتتنی.م مثل بچهکرد: فکر نمیکتایون

 : شام چی داریم؟همایون

 خوای؟: چی میکتایون

 ن اشه. ماکارونی :همایون

 خوام اسااگتی درست کنم.دونتتی می: تو میکتایون

 کنی.نه، ماکارونی نه. تو خیلی ماکارونی درست می :همایون

 خوری؟: چی میکتایون

 هر چی. فقط ماکارونی ن اشه. :همایون

 طور بلدی بگی چی ن اشه؟ این هم بگو چی باشه.ه: چکتایون

 دونم.نمی :همایون

 ه؟خوب: داستا کتایون

 هاییی وقتبران داستا ر  اختراع کردهمردم کنم. خواهش میهم نزن. ش  حرفنه، داستا که اصلن.  :همایون

ه غنذای  شون خوش باشنه ین  ن که دلعوض کرده ش حال ندارن ماکارونی درست کنن. فقط اسمکه 

 خورن.دیگه دارن می

 دونم چی درست کنم.: دس من نمیکتایون

بنریم خریند. شناید هنم بینرون غنذا        برگشتنهبعد فم. دیاده بریم تا دریاچه، دس من هم باهات می :همایون

 خوردیم.
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 روی کنی!خوای دیاده: چه عجب! میکتایون

 چت ه.روی خیلی می: توی این هوا دیادههمایون

ه من یه مندت  تره باهام باشی خودت انتخاب کنی چی بخریم. باید خیلی خرید کنیم. ممکنه، به: فرکتایون

 چال.ن اشم. باید برات غذا درست کنم بذارم توی یخ

 کجا قراره بری؟ :همایون

 گاه.: دانشکتایون

 : کی؟ همایون

 شروع کنم. رنستِوِگاه نورثتوی دانش م : قراره فخر همین ماه درشکتایون

 وسترن؟چرا نورث :همایون

 کنن. رشیم دذتو سال دوّ منُ خوانمیق ول کردن.  م یدرس یاز واحدها یلخی ااون: کتایون

 ؟کنهق ول نمیگاه شیکاگو : مگه دانشهمایون

 جا. خوام برم اونمن نمی: کتایون

 : چرا؟  همایون

 .داش کنمتو  ددارتمانتوی  واحدهام ه سخت، خیلی برام دی. ب خشیدجا درش میتو هنوز اون: کتایون

 برگردی؟ ایوانتتونخوای بکوبی بری هر روز می: همایون

 جا بمونم. خوام اونمی: کتایون

 )درنگ.(

 گی کنی؟خوای بری ایوانتتون زندهتو واقعن می :همایون

ه. فکنر  ت خنوب اله کنه حن  ها بیام خونه. تو االن هفت ماه: فره. دور هم نیتت. شاید هم فخر هفتهکتایون

 ت باشم.روز مراقبنکنم دیگه الزم باشه ش انه

 )درنگ.(

 ث ت نام کردی؟دیگه کار تموم شده؟ یعنی : همایون

 .فره: کتایون

 کار درستی کردی؟ ی: مطمئنهمایون

 فره.: کتایون

 قدره؟ش چه: شهریههمایون

 .م گرفتنخیلی تحویلبابا.  کردن م: مجانی دذیرشکتایون
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خوای بیای و ت چی؟ دول کتاب، ی اش، هر هفته که میفقط شهریه که نیتت. دول خوردوخوراک :همایون

 بری، دول بنزین که باید بدی.

 کنه.می مکمکهم گفت  هما دارم.ن : مشکل ماییکتایون

 حرف زدی؟ هما: تو کی با همایون

 یکی دو هفته دیش.: کتایون

 گی.یی به من االن داری میبا هما دو هفته دیش مشورت کردی و: همایون

 ت بگم.دونتتم کی بهنمی: کتایون

فمناده ن اشنی،   ن. ش خیلنی خشنک و جِنددی   ای ریا نی هگاهِ خیلنی... اسنتاد  وسترن دانشنورث: همایون

ه کنه  ین تو چند وقتیتونتتم هوات  داشته باشم. گاه شیکاگو، من میاومدی دانشت. اگه میندازنمی

 ی.عقب گاه نرفتی. خیلیدانش

 م  ج ران کنم.گیموندهتر کار کنم که عقبباید بیش دونم.: میکتایون

 گفتی.تو باید زودتر به من می: همایون

که احتیاج داشتی من دوباره  جوری شد تتو هر زمانی... به هر دییلی و عیت ه: بابا، گوش کن. اگکتایون

 مطمئن باش که... جا باشم...وقت اینتمام

 گم.اصلن برای خودم نمین : مهمایون

 تونم یه ترم مرخصی بگیرم، یا...هر وقت که الزم باشه، من می: کتایون

 ری، فره؟می : فخر همین ماههمایون

 : فره.کتایون

 خوای بری ایوانتتون. برین، برین، خوش بگذره.فنجلس، تو هم میهما که رفت یس :همایون

 شه.ش هم راه دور حتاب نمیحتتا تلفن ه.: بابا! ایوانتتون که همین بغلکتایون

 ش.به هر حال یه شهر دیگه: همایون

 فم دیگه.ها می: فخر هفتهکتایون

 گی.: میهمایون

 فم.: میکتایون

 گی.: میهمایون

م حنال خیلی خوش. ت خوب شهحالکنم تا وقتی که : من خیلی ص ر کردم. به خودم گفتم ص ر میکتایون

 ت خوب شده.حال که

 م.شد. واقعن ازت ممنونم خوب نمیاگه تو ن ودی که حال :همایون 
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 رود در را باز کند.کتایون می. زنگ خانهصدای 

 شود.درنگ روشن مینور صحنه خاموش و بی

 راه اوست. هاروید یک داکت کلفت کاهی در دست دارد.هاروید هم

 .مزاحم نشده باشم: امیدوارم بد موق  هال

 گی اومدی.  ی خانوادهکه هتت، دقیقن وسط یه مشاجرهوق  : بد مهمایون

 .فممی نبعد رم: ب خشید، میهال

 داشتیم.احتیاج  حَکَممشکلی نیتت. به یه بشین. بیا : همایون

 ؟حَکَم: هال

، کارش بخت بدش کنه. ازداره کار می شدیاچدی جوی دکتراش. داره رویدانش فقای درویشیان: همایون

 من به گروه ریا یات و گیر من افتاد. نگشتربشد با  زمانهم

ه. من زبان استاد مشاوریه استاد فارسیکه  مشانساین اتفاق خیلی... من خیلی خوش نه، اختیار دارین.: هال

 .محالخیلی خوش

 حال باش.خوش :همایون

 .محالخوش: هال

 ه؟یتو چی نهاددونیم چی بخوریم. دیشنمیسر شام بود.  مونمشاجره: همایون

 درنگ. در حایی که هال در شرایط سختی گرفتار شده.

 .داره خوبیخیلی که داستای  شناسممیجایی ر  من : ا، هال

 : نه!همایون

 .یهخوبی نهادداستا! خیلی دیش )با همایون(: کتایون

 نه! داستا نه.: همایون

 کجاست؟ )به هاروید(: کتایون

 ای دریاچه.هنزدیک :هال

 نهاد نده.گیرم. تو دیشم  دس میرفح: همایون

 کند.ها نگاه میخیزد، به هر دو فنهال بر می

 فقط بگین کی مزاحم بشم. بیام. نبعدتره برم من به: هال

 ری؟داری میکجا  )به کتایون(. تو که مزاحم شدی، دس باش، بشین: همایون

 رم تو.: دارم میکتایون

 شه؟شام چی می: همایون

 شه؟فقا چی می: این کتایون
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 ؟رویشیانکنی، دکار مییجا چ: تو اینهمایون

 .اجازه بدین برم. دونم که بدموق  مزاحم شدممن که گفتم برم استاد. می: هال

 دم. بشین.اجازه نمی: همایون

 م دفترتون.فمی ن: بعدهال

 قدر عشوه نیا درویشیان. بشین. این :همایون

 کنم.احتاش مزاحمت می: هال

 مگه با هم قرار نداشتیم؟. یم زاحم نیتتی دتر، م راحم :همایون

 داشتیم. : هال

م بگنی شنما حن     کار باش. ازم بخواه به عهدم وفا کننم. بایند بنه   زنی؟ طلبدس چرا زود جا می :همایون

 ندارین برین شام بخورین، باید کار منُ راه بندازین.

 کنم استاد.چین جتارتی نمیوقت هممن هیچ: هال

 جان من جتارت کن.  :ایونهم

 من هم جتارت بکنم برم تو؟: کتایون

 بشین کارت دارم. نه، :همایون

 کار کردی؟خب، بده ب ینم چی )به هاروید( :همایون

 نیا ایتا شروع ترم ص ر کنم  دی. من شک داشتم که باهسینو شیفقط د نیا دهند.( )داکت را به همایون می: هارولد

دوننم  چنون دیگنه نمنی    ...ش کنینتره بدم نگابه هر حال فکر کردم بهشما،  ش بهاالن بدم نیکه هم

 ه.نظرم... امیدوارم نظر شما هم همین باشه، به نظر خودم که کاملکار باید بکنم. بهچی

 یبزرگن  یاشنت اها حتمن نیتت، حنتمن  کامل شده،  دفیم تاگه به نظرنیتت. کامل ندید نیتت. : ونیهما

 .هارکارت وجود د یتو

 ...کار بایددونم چیدیگه نمی من ویی: هال

 شودکتایون وارد می

 ی؟نگران: ونیهما

 .: بلههال

 ب ین! .شهدرست می: ونیهما

 : بله؟هال

 .شهدرست می: ونیهما

 : باشه.هال
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 ی؟هنوز نگران: ونیهما

 نه، دیگه نگران نیتتم.: هال

 چرا؟: ونیهما

 شما گفتین نگران ن اشم.: هال

 من گفتم نگران ن اش؟ :ونیهما

 نه. : هال

 من چی گفتم؟: ونیهما

 شه.  گفتین درست می: هال

 شه.فره، درست می: ونیهما

 من برم تو بابا؟ :کتایون

 ه.وسترننورث یا یگروه ر یتو ونی: هال، کتاونیهما

 خوردکتایون جا می

 ن؟یکنیکار م ی: با کهال

 .یکارشناس ی. دورهشروع کنم زییدا زخوام ای: من تازه مونیکتا

 هیو، کامینتکی.سترن چند تا فدم حتابی داره. اودانا وورث: نهمایون

 : بله.کتایون

 کنن.ُ سرویس میجوهاشونانشها د: اونهمایون

 دونم.: میکتایون

 تا برسی. مج وری حتابی کار کنی: همایون

 کنم.حتابی کار می: کتایون

   ای نداری.چاره: همایون

 ؟یدحالتابی خوشح ن: حتمهال

 : بله.کتایون

 یه.ی عجی یخیلی تجربهگاه : اویین سال دانشهال

 : فره؟کتایون

 خونه. دوری ازهای جدید، ای جدید، مکانهفدم: فره. هال

 .فره )معذب(: کتایون

 .نب ین ونُشهابچه که رفتن نشحال میخوشکشن. ویی ددرمادرها نفس راحت می: همایون
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 ؟یحالخوشم تو ه: کتایون

کنی دوروبنرت   ت بخواد تنهای تنها باشی؟ هیشه. تا حاال نشده دلدس چی؟ تنهایی خیلی خوب: همایون

 ن اشه؟  

 کنم.ت داستا درست میفم برای یه هفتهها میشن هحال ن اش. یکقدر خوشین: اکتایون

زننی، در  بناز   ر هنی زننگ منی   فی دشنت د کننم. منی  خود راه نیفت بیا. قفل خونه ر  عوض میبی: همایون

 .کنم. مج وری برگردی ایوانتتوننمی

 بابا!: کتایون

 چند روز مونده تا بری؟  : همایون

 رم.  باشه، تا فخر همین ماه می: کتایون

 م کار کنم.م که یه مقداری روی تحقیقاتش من چشم انتظار یه فرصتراست )به هال(: همایون

 ؟استادن کنیروی چی دارین کار می: هال

م. االن منوقعی از  حنال از این بابنت خنوش   نواقعای ته  )درنگ.(چه تحقیقی، چه کشکی؟ چی. چ: هیهمایون

منن عاشن    خواد بره بیرون. ش میفدم دلخواد درگیر هیچ مو وعی باشه. مین شه که فدم دلسال

 های بادبانی روی فب.ی فد. قاه، ویی بوی داییز میهوای خوب. هنوز تابتتونام. شیکاگو شهریورماه

گنناه ول بگننردن. ی دانننشجوهننا بیننان تننوی محوطننهدانننشمنتظننری تننرم تحصننیلی شننروع شننه، 

ر  ن... کتابنا  خرجوها دارن کتاب میدانش بینی کهمی. فروشیکتاب ریشن. میها د ر میفروشیکتاب

ن، شون ش یه همنه همه خونن.زنن، نمیزنن، فقط ورق میورق میجوها خیلی ... دانشزننورق می

دارن و ورق منی بر گردن، هر از گاهی هم یه کتنابی  ، ول میرنور میور اونینهاشون ادشتیبا کویه

 فروشنی، قتنمت کتابنای   کتابیه ته  رنزنن، میکه کتاب ورق می یهجای شکرش باقی. باز زننمی

، دیدن چیزهایی که ینه  کیف دارهدست دوم خیلی ای زدن کتابزنن، ورقکتابا ر  ورق می، دست دوم

یه کتناب  دیدا کنی،  یه کتاب ... شایدهزیرشون خط کشیدیکی که  هاییجمله، دیدن دور نفر انداخته

جنو بنود   وقتی کنه داننش   استاداتکه یکی از  یه کتاب مرج  کردی دیداش کنی،که فکرش هم نمی

جوهنا ر  زیرچشنمی نگناه کننم.     دانش دوست دارم. دوست دارم ... فره، من اینُکردمیاستفاده ازش 

تنوی   فکرهنایی چنه  خنواد سنردربیارم   م منی دل. خنوان بخنونن  ، چی میخوان بخرنب ینم چی می

ره. منن  م به کار نمنی کنم. دستیه... نه، در حال حا ر کار خاصی نمیه، فرزوهایشون چیسرشون

  کارام  کردم، حاال دیگه نوبت شماست. من دیگه باید فماده بشم.

 ی چی؟فماده: کتایون

 ی چی؟دونی فمادهخودت خیلی خوب می: همایون

 ت  دس بگیر.حرف: کتایون

 گیرم.دس نمی :همایون
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 دس بگیر. :کتایون

 گیرم.دس نمی زند()فریاد می :همایون

 درنگ.

 من دیگه برم. اگه اجازه بدین: هال

 هتتیم با هم. ؟کجا: همایون

 ...خواست باشم وییم میدل: هال

 باید بری. :همایون

 بله. :هال

 ت  روی این داکت بنویس.تلفن :همایون

 نویتدهاروید تلفن خود را می

ی بعند زننگ   اگنه تنا هفتنه   زنم. ت زنگ میبهاگه عمری باقی بود ی به این انداختم نگاه یه: وقتی همایون

ش حنرف  ذارم دربناره اگه عمری باقی بود با هم قنرار بن   تا نزدم، بدون یادم رفته، خودت زنگ بزن

 ش فکر نکن. برو حال کن، چند تا فیلم ب ین.تا اون موق  بهبزنیم. 

 : باشه.هال

 ه؟روز چندماز االن قرار ما روزِ... ام: همایون

 .سِاتِم ِر چهارم :هال

 دس قرار ما یازدهم. :همایون

 باشه.: هال

 ه؟روز چهارمام :همایون

 بله. :هال

 ب خش دخترم. گین.( منُ گردد. اندوهبرمیبه سمت کتایون ) :همایون

 کنم.خواهش می: کتایون

 تویدت م ارک. :همایون

 خیلی ممنون.: کتایون

 ه؟ تویُّدتون م ارک!اِه! تویُّدتون :هال

 ت کردم.خیلی هم روز تویدت اذیت م.واقعن شرمنده. خوامازَت عذر می: خیلی همایون

 دم.شجان! من اصلن ناراحت ن : باباکتایون

 ی توید نگرفتم.هدیه: من برات همایون
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 نکن. : فکرش کتایون

 فی هال؟دیگه حتمن باید شام بریم بیرون. مهمون من. تو هم می: همایون

 تونم.نه، متاسفانه نمی :هال

 با دوست دخترت قرار داری؟ :همایون

 مادرم قرار دارم. با نه. :هال

 : خیلی ممنون.کتایون

 ؟شام بخوریمکجا بریم خب؟  :همایون

 شما بگی.که  دونم. هر جا: من نمیکتایون

 ، جز داستا.بخوایهر چی تو  .تواِ : امروز تویدهمایون

 استیک.: کتایون

 هتتم.: همایون

 اسفناج. یزمینی و دوره: استیک، با سیبکتایون

 ش حرف نداره.استیکجاش باشه  اگه هنوز سرِشناسم می: یه جایی همایون

 هم بخوریم.ر سِدِ: کتایون

 بتتنی بخوریم. :همایون

 باشه. :کتایون

 گذره.خوای بیای؟ خوش میی نمیهم راه حلی دیدا شد. هال، مطمئنمون برای مشکل شامخب، : همایون

 .تونممتاسفانه، نمی: هال

 با مادرت قرار داری. :همایون

 بله. :هال

 کتایون، شاید تو هم باید تعارف کنی. :همایون

 شم اگه افتخار بدین.حال میفره؟ خب من خیلی خوش اِه!: کتایون

 ب ین هال، دخترم فداب معاشرت بلد نیتت. :همایون

 م غلط بود؟بابا! کجای حرف :کتایون

 فمیز بود. برای چی باید افتخار کنیم هال باهامون بیاد؟غلط ن ود. اغراق :همایون

 م.باید برم دیدن مادرتونم بیام. به هر حال من نمی :هال

 بینمت، هال.یازدهم میبزن به چاک!  دسکنم. اگه با مادرت قرار داری، دیگه اصرار نمی: همایون

 خداحافظ شما.: هال
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 ، چنین گفت زرتشت  خوندی؟خدا :همایون

 نیچه؟: هال

 خواستم بگم؟دونی چی میدس می :همایون

 ش.نه، نخوندم :هال

 ش  بدونی.ه فقط اسم نویتندهش. زشتبخون ؟فره کتاب  ورق زدیفقط  :همایون

 ش.خونمحتمن می :هال

 یه؟خواستم بگم و نگفتم چیای که میم بگو جملهبعد به ش.تا یازدهم باید خونده باشی :همایون

 ش؟شما دارین :هال

 دم. برو بخرش.ت نمیفره، ویی به :همایون

 حتمن. :هال

 ه.برای خداحافظ گزینترین جایبه این فهمیوقتی کتاب  بخونی میبزن به چاک!  :همایون

 به امید دیدار. :هال

 شه.این هم می :همایون

  رود.از صحنه بیرون میهال 

 ری؟کجا می تو: همایون

 با این ی اش بیام رستوران؟: کتایون

   رود.از صحنه بیرون می

 نویتد.گشاید و میاش را میهمایون دفترچه

 )به نوشتن ادامه می دهد.( است... . روز خوبیشهریورم ده: چهارهمایون
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 خودم نوشتم .6

 اینُ خودم نوشتم. :کتایون

 ؟کتی نوشتیتو  : اینُهال

 .فره: کتایون

 : کی؟هما

گنی داشنتم   از شندت افتنرده   ،بعد از این که ترک تحصیل کردم هیچ کاری نداشتم .چند ماه دیش: کتایون

نهنایی کنار   تونم خنودم ت یه. می. این ریا یگاهی دانشگور باباهو با خودم گفتم یه شدم.دیوونه می

 خوابید.که بابا میکردم، بعد از اینها کار میکنم. شب

 اینُ دید؟بابا  :هما

  ش بد بود.خیلی حال: نه. کتایون

 ؟کتی خودت تنهایی نوشتی فهمم... تو اینُ: من نمیهال

 ه؟خیلی عجیب بله. :کتایون

 : ویی این دفترچه مال باباش.هما

 .گیبه همین ساده. توش نوشتم برداشتم ش ها: من یکی از دفترچهکتایون

 درنگ.

 ؟این دفترچه دقیقن کجا بود )به هال(: هما

 م داد.به کتایون کلیدش ، کشو قفل بود. ددرتون: توی کشوی دایینی میز تحریر هال

 : چرا کشو قفل بود؟هما

دسنت  کلیدش که  هسالچند نگه می دارم.  م خصوصی هایشو چیزاون ک یه، تومال منکشو : اون کتایون

 ه.من

 نگفتی؟چیزی  کتیبه  چرا زودترُ نوشتی تو ایناگه  کتی!: هما

 .گم: االن دارم به هر دوتاتون میکتایون

 درنگ.

 یه، اگه تو اینُ نوشتی...گه این خیلی اتفاق مهممیهال می فد.: با عقل جور درنمیهما: هما

 برهانُ من نوشتم.این  هما!: کتایون

 ...فدفخه با عقل جور درنمی: هما

 ...هما: کتایون

 خط باباست.: این دستهما

 : نیتت.کتایون



 54 ←( یطاهر نیرحسیام یاساس ترجمه )بر یعقوبیمحمد : یسیبازنو  اوبورن دیویدنویسنده:   برهان

 

 خط باباست.دست  یهش ن: دقیقهما

 ه.: این خط منکتایون

 کتی!: هما

 ؟هبابامخط هال! تو یه چیزی بگو.. این دست: کتایون

 کند.هال به خط نگاه می

 دونم.یب خشید! نم: هال

 خوندی.می های بابای منُنوشتهش داشتی دستهمه تو که این دو روز: کتایون

 .کتایون هیچه شکلیتو خط دونم دست: من که نمیهال

 بینی.ه که داری میه. همینهمین خط مندست: کتایون

 این خیلی کتی! : هال

 کنی؟م  باور نمیحرف: کتایون

 ؟تو یح بِدیون برام تونی این برهانُ: میهما

 فهمی که بخوام بگم؟اصلن ریا ی می: تو کتایون

 فهمه.هاروید که می: هما

 دم.باشه. دفترچه ر  بده که تو یح بِ: کتایون

 دفترچه هم ن اید نگاه کنی. نه، به: هما

هنای  حنرف  ش؟دسنتور دخنت کلوچنه   ش نکنردم. مگنه   . من که حفظش: این چهل صفحه نوشتهکتایون

 نی.زاحمقانه می

 رسه به ما بگو.ت میتری به ذهناگه تو راه عاقالنه: هما

 ؟گیچی نمیتو چرا هیچه. هال، من ه، برهانه، کشوی منه، کلید منط منخه، دستاین کتاب من: کتایون

 ش بگو!تو یه چیزی به

 ب ین کتایون...: هال

تو یح بدم. ویی باید دفترچه ر  ب یننم.   جزء به جزء برهانُاین خیلی خب، من حا رم بشینم با تو : کتایون

 باید ب ینم چی نوشتم.

 به هال تو یح بده. خیله خب، بشیندهد( )دفترچه را به او می: هما

 نوشته. اونُ کتایونکه  شهباز هم دییل نمیتازه  ،روز طول بکشهه چند : این کار ممکنهال

 ؟شهدییل نمی: چرا کتایون
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حتنا اگنه   گنم  گم که این طوری بوده. فقط میش. من نمیزَت خواسته بنویتیو ا گفتهه بابات : ممکنهال

 .شه که تو این برهانُ نوشتیخط تو باشه، دییل نمیاین دست

صنلن چینز   تونتنت ا توی اینن چنند سنال منی     م. باباینکار بندازتونُ به ه که عقلترین دییل اینبه: کتایون

ی کنه  کار ریا ی نکرده بود. حتنا تنوی اون ینک سنای     که هیچچند سال بود دردبخوری بنویته؟ به

 ش.  که دیدیتو  دردبخوری بنویته.چیز بهتونتت نمیش خوب شد حال

طرفنی  بنی ای خیلی باهوش و هفدم شناسم،ریا ی میتوی گروه ه. من سه چهار نفرُ نهاد من این: دیشهال

ا هن بنه اون  دینن اینن نوشنته ر    ه منی ن. اجازسشنامیهم ی کارش  شناختن، شیوهخوب می ت باباکه 

 نشون بدم؟

 OK: هما

 نه.: کتایون

 یه کتی!نهاد خوبیدیش :هما

سنی  بنا دقنت برر  جنزء اینن دفترچنه ر     شنینم جزءبنه  باهاشون منی یه، ش کیگم نویتندهنمیشون : بههال

 کنیم...می

 ه.: خوبهما

 ای مطمئنی هم هتتن.هره. فدما کارشون حرف نداهاونکشه، نهایتن دو سه روز طول می: هال

 یه.ینهاد خیلی خوب: به نظر من دیشهما

 کتایون هم باید مواف  باشه.: هال

 نیتتم.: کتایون

 چرا؟: هما

 دفترچه ر  بده من. من به تو اعتماد ندارم.ش. ب ریدم اجازه نمی: کتایون

 گم اینُ ب ینن. کنم اجازه بدم فدمایی که میکتی! خواهش می: هال

 ت  به اونا نشون بدی؟گیترین کشف زندهجا بری مهمکنی از اینشماری مییه؟ داری یحظهچی: تایونک

 یه؟ خوام بفهمم این چیمی: من هال

 گیرد()دفترچه را میش من! ش. بدهیه، خودم نوشتمچی ت گفتم اینکه به: من کتایون

 هاست.  فترچهد یبقیه خطش یه  خیلی کتی! هخط ددرت: این دستهال

ینین نفنری   اوّتنو  ای نشون ندادم. کس دیگهبه هیچ من اینُمن اینُ نوشتم.  .هاین خط من )با مالیمت(: کتایون

 ت اعتماد کردم.من بهت نشون ندم. تونتتم بهش، چون خودم خواستم. میهتتی که دیدی

 م.خیلی ازت ممنون دونم.: میهال

 .: اشت اه کردمکتایون
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 ، من...یکت : نههال

 کردم تو...ویی فکر میکنه باور نمی م حرفمطمئن بودم هما : کتایون

 .ر  بنویتهی برهانچین یه همدان باشه فدم تا بتونه ه فدم... باید خیلی ریا یکتی! خیلی سخت: هال

 م.دان: من هم ریا یکتایون

تو باید... اساسن، تنو بایند دندرت باشنی.     . هه که غیر ممکنمنظورم ایندان باشی تا خیلی باید ریا ی: هال
   هاش.ددرت در اوج توانایی

 تونتت این برهانُ بنویته.کنی فقط بابام میتو واقعن فکر می: کتایون

 دان در سنطح ی گذشنته ریا نی  توی چنند دهنه   .تونتتشناسم فقط اون میایی که من میهبین فدم: هال
چنند تنا    ویی توفقط چند مناه  ،کتی خوامعذر می مگوییکبابت ر . همدوبه وجود نیهمایون شایگان 

 ، همین.کالش توی نورث وسترن گذروندی

 ش.درستیدینتون میکردم که همهگی میسال با مردی زنده ودنجبیتتهمین؟ من : کتایون

 فهمم.خیلی جاهاش  نمی. حتا من شرفتهاین خیلی دیشی اون بودن خیلی تاثیر نداره. بچه: هال

 .شرفتهخیلی دیش تو : براییونکتا

 نوشته باشی. ای ر چین برهان دیچیدههم هی یتون: تو نمیهال

 چی؟ شمنوشتثابت کنم خودم  ه: اگکتایون

 : امکان نداره.هال

 بگم؟ کار باید بکنی؟اگه اگه اگه گفتم اگه. اگه ثابت کنم خودم نوشتم، بگم چی: کتایون

 بگو.: هال

هایی ی خرخونی مردم استعفا بدی بری خودت  دار بزنی، هم تو هم بقیهدادن به بچهباید از درش: کتایون
تنون  فبکنی  هنای ی شماهایی  که با تحقین  رن، همهتونُ بگیدیاچکه خودتونُ کشتین تا تونتتین دی

رین... توی ینه گنروه موسنیقی    هایی میه که چه کنفرانسی افتخارتون اینزنین، همهفقط در جا می
گنی ر  رد  سنایه هشنت وخورین که بیتتها غصه میکنین و مثل بچهزنین، متت میفتضاح ساز میا

تنون گذشنته.   شین چون دیگه دوره خالقینت وقت هم دیگه نمیکردین ویی هیچ گُهی نشدین، هیچ
  فره واقعن گذشته.

 رود.و از صحنه بیرون می کنددرت میطرف هاروید به کتایون دفترچه را 

 جوری باهام حرف زد؟مگه من چی گفتم؟ چرا این :هال

 ش  باور کنی.انتظار داشت تو حرف :ماه

 کار کنم؟ برم باهاش حرف بزنم؟چی :هال

 ش به حال خودش.باید بذاریم :ماه

 خوام برم باهاش حرف بزنم.می :هال

 جا بری.تری از اینبه :ماه

 ش زدم؟من حرف بدی به :هال
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 دی؟چرا باهاش خوابی : هما

 درنگ.

 یه مربوط به من و کتی.ب خشید، این یه چیزی: هال

 ه دخایت کنم.مش گرفته، وهیفهبینم یکی به بازیه. وقتی میه. کتی خواهرمبه من هم مربوط : هما

 ش نگرفتم.: من به بازیهال

   : تو ازش سواستفاده کردی.هما

 ود. من هیچ کار غیراخالقی نکردم. یه ارت اط دوطرفه ب: هال

ه معنناش اینن  کنه. ش میقدر داره اذیتمهم ن ود حرفات چهبرات اصلن و تش. کتایون خیلی شکننده :هما
 دییل و زیادی رک بودی.بیش از حد ر ک بودی. خیلی بی که هیچ تعل  خاطری به کتی نداری.

 حرف بزنم.من باید با کتایون  :هال

 ت بزنه. ا ر  بههه بدترین حرفش ممکنن بری ب ینیاومدم. انرفتم فردا میجای تو بودم می: هما

 م زد؟هایی که چند دقیقه دیش بهبدتر از حرف :هال

  دوباره عص ی بشه.خوام تو ر  ب ینه من نمی: هما

 اِی؟ش اِلخوای با خودت ب ریمی :هال

 طور مگه؟چه فره.: هما

 زدین.ی بلند حرف میشنیدم. خیلصداتونُ می خواد باهات بیاد.اون نمی :هال

 کرد.گویی تو بود. فکر کنم چند درصد روی تو حتاب میهاش مال ق ل از رکاون حرف: هما

 ش خوب نیتت؟گی حالش میه. چرا هی بهش خوبش نیتت. حالچیاون هیچ :هال

 .داشته باشههیچ ربطی به تو ی من و خواهرم فکر نکنم رابطه: هما

االن شناید   خنواد باهنام حنرف بزننه.    م بگنه نمنی  فد. اون خودش باید بهمیبر خودشی : اون از عهدههال
 حرف بزنه. با من دوست داشته باشه

! فهمی کجنا و بنا کنی بایند ر ک باشنی     قدر نمیتو حتا اینبا تو حرف بزنه؟  باشه دوست داشته شاید: هما
هنای  دانشما ریا نی از دست خدایا، ش  باور کنم. ویی از تو انتظار داشت. انتظار نداشت من حرف

فهمین. ینه ذره هرافنت سنرتون    چی دیگه نمیفهمین، هیچفرین، فقط ریا ی میم  درمیحرص ه.گُ
تون یاد باید بههایی مثل من فدمفخرش و  تون فقط بلدین گند بزنینگی خصوصیشه. توی زندهنمی

از شیکاگو بزننه بینرون، از اینن     باید نکتایو )درننگ( ن. یرف  و رجوع کن تونُُهاطور گندکاریبدن چه
ای. نه کنه توقن    مندی به کتی، وقتی رفتیم تو هم دا شو بیا الخیلی اگه عالقهبزنه بیرون. باید خونه 

؟ من تنهنا یطفنی   یاد دادها دانداشته باشی کتی بمونه. این چیزهای بدیهی ر  هم باید به شما ریا ی
ای، بتونی دیدامون ت بدم که اگه خواستی بعد بیای الم  بهره تلفنه که شمات بکنم اینتونم بهکه می

  کنی، همین.

 کار کنم؟گی چیانن می :هال

 گم برو.انن می :ماه
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 ش کنیم.داد این دفترچه ر  بده بررسیکاش اجازه می :هال

 فها! چرا زودتر نرفتی سر اصل مطلب؟: هما

کننم، اینن ینه اتفناق     توجج ه باشم، احتاش متئوییت میبیتونم ینم یاحرفه هیبه عنوان خب... من  :هال
 ...معمویی نیتت. این

 ؟تونم بکنمکارش میمهم نیتت. ب رش. من چیبرای من ب ین، الزم نیتت تو یح بدی. : هما

 ن اید از کتی اجازه بگیرم؟ :هال

 .تا من هم دشیمون نشدم بَرِش دار ب ر :هما

 دارد.برمیرا دفترچه 

ش کننیم کنه   که برین، بررسیکنم ق ل از اینم  میش باشم، تمام سعیدم مواهبقول می خیلی ممنون. :هال
 تون برگردونم.به

 ش به من. بده: هما

 نویتد. ی اول دفترچه میدارد در صفحهبا خودکاری که از جیب هاروید برمی

بگنو   ابنه من   یهدردبخوریمطمئن شدی چیز به کهتموم نشد، همین مرفتناگر هم تا ه. متلفناین شماره: هما
 کار کنیم.چی

 کنی؟چرا به من اعتماد می باشه. ه خیلی باارزشاین ممکن :هال

جنا انجنام بشنه، تنو     اینن  م. این کار بایدفراز این سردرنمیکه هم من کنم فدم م تقَللِ ی باشی. فکر نمی: هما
 .ددرم دوست داره این جوری باشه شیکاگو،
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 ی مجهولدما .7

شرتی دوشیده اسنت  زمتتان. حدود سه سال و نیم دیش. همایون در حیاط خلوت است. تی
 شنویم.ای بعد صدای کتایون را از دشت صحنه مینویتد. یحظهای میو در دفترچه

 

کننی بابنا   کار منی هاین بیرون چ ایتتد.(بیند و میدوست دوشیده است. ددرش را می یتنهشود. یک نیم)وارد می: بابا؟ کتایون

 جان؟

 کنم.: کار میهمایون

   : دمای هوا زیر صفره.کتایون

 دونم.: میهمایون

 به او خیره می شود، گیج کتایون

 ؟بابا : سردت نیتتکتایون

 م یخ زده.تا فیها خایدونه! ه که سردم: معلومهمایون

 کنی؟ کار میجا چیایندس : کتایون

 !نویتممیکنم، فکر می: همایون

 خوری.سرما میجا اینخب بیا تو بنویس. : کتایون

تنونم تمرکنز   کنن. نمیمیهم تویوق گیرن... تل می هوا ر  رطوبتِه. شوفاژها : توی خونه خیلی گرمهمایون

 کنم.

 کردن.گی. دیگه سر و صدا نمیبه همین ساده .کردیخاموش می خب شوفاژها ر : کتایون

رسه؟ احتیاج داشتم توی هوای فزاد بنویتم، توی هوای سنرد  قل خودت میکنی فقط به عفکر می: همایون

 م ن ره. که خواب

 خوری باید بری دکتر؟جا بمونی سرما میاین: کتایون

 ترسونی؟بچه می: همایون

 نشنیدی؟ دادی؟ من چند بار زنگ زدم. صدای تلفنُچرا تلفنُ جواب نمی: کتایون

 .ردکدرت می م حواشدوشاخه ر  کشیدم. : همایون

 قدر نگران شدم؟  دونی چه: میکتایون

 از کجا بدونم؟: همایون

 م بزنم. مج ور شدم از کالش گی کنم.جا رانندهتا این : بابا! مج ور شدم این همه راه کتایون

 ی برگرد.خیلی ناراحت تونم هم به کارم فکر کنم همه به نگرانی تو.من نمی: همایون

 ی می فورد و او می دوشدش.برای همایون دایتوی
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 ؟چی نوشتی: کتایون

نوشنتم.  داشنتم منی  . کتنایون  راه افتناده  اُتُلبارسی. ق ل از هر چیزی اینُ ازم خواست م میفها! دل: همایون

م، اگنه جنای منن    گرفتهاز هیجان گر شد دیرتر بیای؟ رفتم. بدموق  اومدی. نمیداشتم تحت گاز می

ه برای همین. و نوشتم کردمروز فکر امم داغ کرده از بس مخ و نموندم.فهمیدی چرا اون تبودی، می

ها چینزی نوشنتم کنه    بعد از سال! کتایون شهباورم نمی، که خنک بشم. منشتته که اومدم این بیرون

گیرم. ویی از این چیزی که نوشنتم  قدر به خودم سختدونی من چهم. خودت خوب میازش را ی

 م.خیلی خیلی را ی

 ش؟دی بخونم: میکتایون

 خواست ازم بارسی.م میفها! این دومین چیزی بود که دل: همایون

 ؟اِاین تو کند(ها اشاره می)به دفترچه ش.بده بخونم ،خیلی خب: کتایون

 کند.() به مغز خود اشاره میتر این تواِ. ش. بیشیه بخشی: همایون

 بده بخونم.: کتایون

 ست.خیلی اوییه : هنوز توی مراحلهمایون

 : مشکلی نیتت.کتایون

هنا تنوی مغنزم بنود، وینی      ه. سنال تنرش تنوی مغنزم   گفنتم کنه، بنیش   . باید روش کار کننم : هنوز همایون

 ش.  نوشتمنمی

 .شر ب ینماشکایی نداره. فقط بذاه. : خوبکتایون

 خوای ب ینی؟: واقعا میهمایون

 فره.: کتایون

 مندی؟جددن عالقه: همایون

 ه!معلوم ،بابافره،  :کتایون

شنروع شند.   روز از دنری م. م اومده سنراغ گیوچندسایهیه کتایون. دوباره حس بیتتحس عجی ی: همایون

ریخنتم  منی شنیر   داشتم واسه خودمدرست کردم و  قهوهاومدم دایین، یه فنجان ها بیدار شدم، از دله

 روشن کرد. غچراتوی سرم هو انگار یکی که یه قهوه توی

 گی بابا؟چی داری می: یونکتا

ارت ناط برقنرار    شاءمن دوباره با منت ندیدی؟ حاال ب ین. گیزده توی زندهم. فدم هیجانزدههیجان: همایون

م. ش متصنل شنده  هبود. دوباره بن  در جوانیخالقیت من  شاءمنیزی که چ... با سرچشمه با هر کردم

 گم فره؟کنی چی میدرک نمی شم.ب میم و به هوا درتاش، من روش نشتتهفوارهیه  مثل

 نه.: کتایون
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ت ایهام بشه. من جوری نیتت که منتظر باشی تا بهاینزنم. ی ایهام فسمانی حرف نمیدربارهب ین! : همایون

سناعت هفنت صن ح    افتاد. خودم  موهف کردم هنر روز  ل راهتُم  دیاده کردم و اُنیاانض اط جو بارهدو

نویتم. نوشتن و خوندن. بعد معجزه اتفاق افتاد. دیدم دارم میروع کردم به ش 1از ساعت بیدار شم، 

ها توی ترافیک بوده و حناال راه بناز شنده، دیگنه هنیچ ماشنینی تنوی        ساعتحس کتی ر  دارم که 

م شند. از  بیننی تر از دیشنتیجه خیلی بهم بخواد بگازم و برم. قدر دلتونم هر چهخیابون نیتت و می

چینزی کنه نوشنتم خیلنی اتفناق       ؟خواد داد بزنم کتایون. بنرای چنی فروتننی کننم    م میهیجان دل

م خ ر نداشتی. داشنتم از  تو که از درون. کتایونم، شد که تموم شدهباورم می دیگه داشتیه. مهممی

م کنه  حنال خنوش دیگه نتونم کنار کننم.   تونتتم ق ول کنم که دادم. نمیکردم. بروز نمیغصه دق می

 .م ریخنت تنرش بعد یه چیزی ینادم اومند و   ترسیدم کتایون. م ترش و ناامیدی نشدم. خیلی میتتلی

 م ریخت؟کنی چی یادم اومد که ترشفکر می

 دونم.نمی: کتایون 

 : حدش بزن.همایون

 تونم حدش بزنم.ه، نمیبابا خیلی سردم :کتایون

 : تو ر .همایون

 ؟منُ :کتایون

و  دارم که هنوز جنوون  یه شروع کنم، تو ر کردم کافیفکر م ریخت. ردم ترش: فره، به تو که فکر کهمایون

م کنه ریا نی ر  بنرای تحصنیل     حنال خیلنی خنوش  فکر کردم اگه کمک بخوام تو هتتی.  .یاقخلُّ

کننم از  وقتی به تو فکنر منی  م ویی از هما هم را ی .کتایون کنممن به تو افتخار میانتخاب کردی. 

ه. شنه همنین  منی دار فدم بچهکه  که باعث به دنیا اومدن تو شدم. یکی از دالیلیکنم خودم تشکر می

ه که توی ینه  ش در حقیقت خودشکنه بچهش  ادامه بده. فدم فکر میش راهخواد بچهش میفدم دل

تمنوم کننه    هکنه نتونتنت   کنه تا فدم امیدوار باشه کارهنایی ر  گی میره و زندهجتم دیگه داره راه می

هتت که تموم کنه. تو هم باید ازدواج کنی کتایون. باید بچه بنه دنینا بیناری تنا بفهمنی چنی        یکی

کنم ی. کاری نمیدونم درگیر کارهای خودتگیرم. میت  نمیگم. ب ین، نگران ن اش. خیلی وقتمی

ن هنا حنتم  شه فخر هفتنه ت نیاز دارم کتایون. میکه به کارهای خودت نرسی. ویی احتماین به کمک

کنی بشنه ینه روز زودتنر از فخنر     ه کتایون. فکر میگرچه دو روز در هفته کمبیای با هم کار کنیم؟ 

به اسنتادهات  خوای زنگ بزنم میها ر  هم بمونی؟ شه دوشن هتر بمونی، میهفته بیای یا یه روز بیش

 بگم باهات راه بیان؟

 فم. ه یه روز زودتر میاگه الزم :کتایون
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تونم بنه  ممی ر  شروع کردم کتایون. به کمک احتیاج دارم. میهِه. کار خیلی م ه، خیلی الزمزمفره ال: همایون

برن بنه ننام خودشنون     ترسم فکرم  بدزدنتماد ندارم. میها اعم ویی به اونهام بگم بیان کمکدشاگر

 ه.  ، یه برهانکتایون هث ت کنن. این یه اث ات

 ش؟دی بخونمچرا نمی :کتایون

فقط توججه داشته باش که این هننوز   )فن را به کتایون می دهد. کتایون فن را باز می کند و می خواند.(باشه. بیا. : یونهما

 کند.()به مغز خود اشاره میجاست، این تو. ه. جزئیات اینیه که توی مغزمه، طرح کلی چیزیخیلی خام

 .(بندد. درنگدفترچه را می ای طوالنی کتایوندس از یحظه

 .تو: بابا. بیا بریم کتایون

ش هر جاش ابهام داره ازم بارش دربارهدن ال کنی.  گی متن نذاره که خوب مطلب وستهنادیه : ممکنهمایون

 تو یح بدم.  

 یرزی بابا. بیا بریم تو.تو داری می: کتایون

 ش؟کنی بنویتمم کمک میطوره؟ بهگی؟ چهچی نمیچرا هیچ: همایون

 .توه. بیا بریم م سردم: من هکتایون

خنوام بشننوم.   خط اولُ بخون. می دو سه. ب ین، ی..شوفاژها ونا با فورهگم اون تو خفقانت می: بههمایون

بنه  خونی ینا زننگ بنزنم    انن میفهمم کجاهاش ابهام داره. تر میوقتی چیزی ر  که نوشتم بشنوم، به

خط بخونه، بریم جلو، هر جناش ابهنام داشنت    خوام یکی خط به بیاد بخونه؟ من میاین درویشیان 

 م کمک کنی یا نه؟خوای بهش کنم. تو میه که درستجا م همتعارف بگه اینم بیبه

 خوام.   می :کتایون

جنوری رفتنار   ش. بعد تو بنا منن اینن   خونی؟ کلی هیجان داشتم که بیای برام بخونیدس چرا نمی: همایون

 چین روزی بودم که دوباره بتونم بنویتم.ها بود منتظر همکنی؟ من سالمی

 بریم تو که بخونم.سرده.  خیلیتونیم کار کنیم. هوا : این بیرون نمیکتایون

 برای من بخون. ب  باز کن و چند سطرش تّالمَ یدفترچه، اون کتایون: همایون

 خواند. بدون انعطاف صدا.فرام میکند. کتاب را باز می درنگ. کتایون

. فذرمناه هنوا سنرد    برابر است با سنرما  x فرض کنیم. x مقادیری با همه استبرابر  x رض کنیمف»: کتایون

و چهنار مناه    دارینم چهار ماه سرد ماه، بهمن و اسفندماه. ند از فذرماه، دیع ارتهای سرد است. ماه

متنتان اینران   م بنرای ز قدر دلچهبارد. برف می بهمن ماهماند چهار ماه با دمای مجهول. در م، میگر

ی خزر تنگ شده اسنت.  م برای دریاچهقدر دلچهبندد. ، یخ میدریاچه اسفندماهدر تنگ شده است. 

 مناهِ برابنر اسنت بنا     xشوند. فرض کنیم می ها د رفروشیگردند و کتابباز میجوها دانش مهرماهدر 

هنای سنرد بنه چهنار     ماهحد کند اگر ل مینهایت میبیها به سمت . تعداد کتابرد های فروشیکتاب

نهاینت  یی سنرما بن  فیننده  .قدر سردم نخواهد شد که در فیننده فنمن هرگز در زمان حال میل کند. 
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 نیتتند دربنا براین هرگز ، ندنهایتبیها فروشیی سرما. کتابفیندهبرابر است با ی گرما است. فینده

 (یرزد. می نادذیربندد. همایون به شکل مهارو کتاب را به فرامی میکشد از خواندن دست میکنان گریه) «...مهرماهمگر در 

 ه.: سردمهمایون

 کند که بر دا بایتتد.  ش میش را دور او می گیرد و کمککتایون بازوان

 .شیمگرم میریم تو می: کتایون

 کنم.تنهام نذار، خواهش می. م نرو کتایوناز دیش: همایون

 .بابا رمنمیباشه،  باشه، کنان()گریه:کتایون
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 گی کنبا من زنده .8
هنای  و هال در حیاط خلوت هتنتند. قهنوه در فنجنان   . هما شِشُمی یک هفته بعد از صحنه

 .  بارمصرفیک

 درسنظر میاش دوشیده و خیلی ختته بهبد ی هال 

ی وی دهنه هنایی کنه تن   شده، روشاستفاده ای خیلی تازههای ش از روشتوه. این دروف خیلی مدرن: هال
 .یهای بیضوی، اشکال قدر مطلقگذشته ابداع شدن. منحنی

 ه.خط بابامخط چی؟ این عین دستدست :هما

خنط  هنا شن یه دسنت   بچنه  خنط ه کنه دسنت  ینه. ممکنن  این هم توی جم  مطنرح شند. خنط ارثنی    : هال
 ینودالتنر زد. حتتنا دنرت  هناش تناریخ منی   ی نوشنته زیر همه ددرتددرمادرهاشون بشه. در  من 

بنار،  دو  .دو روزه نخوابیدم من. هیچ تاریخی نیتت دروفروی این ویی  ه،تاریخ دارهم  هاشنوشته
ازشون قول گنرفتم رازدار   ش بگیریم!هیچ ایرادی به ش کردیم. نتونتتیمبا دو گروه مختلف بررسی

ش علینه  شون. گفتم اگه خ رش درز کنه نویتننده کی حرف نزنن. ترسوندمش با هیشباشن، درباره
 کشم وسط.ها ر  میکنه و من هم دای اونمن شکایت می

 م زنگ بزنی.که به نتیجه رسیدی بهتو قرار بود همین :هما

  تون برگردونم.بیام حضوری بگم. قول داده بودم دفترچه ر  بهفکر کردم  :هال

 اومدی ما رفته بودیم.: اگه بیتت دقیقه دیرتر میهما

 فد؟: کتی هم باهات میهال

 فره. :هما

 ش حرف بزنه. ی نوشتهجا بمونه کنفرانس بذاریم. باید دربارهاون باید این :هال

 کنم. خوام ازش مواه تجا دور باشه. من مینیاز داره از اینش خوب نیتت. اصلن حالکتی : هما

ن. ینه سنری سنوفل    حنرف بنزن  ی اینُ ب ینن و باهاش که اینُ بررسی کردن، منتظرن نویتنده هاییاون :هال
 ازش دارن.

 شود.کاترین وارد می

 گم.ت ت ریک میبه ه.این دروف درستکتی! : هال

 گی؟برای چی به من ت ریک می :کتایون

   م اینُ تو نوشتی.: دیگه مطمئنهال

وسنترن  ش؟ من سوادش  ندارم. فخه من فقط چند تا کالش توی ننورث شه من نوشته باشممگه می :کتایون
 .گذروندم

 خواستم بیام ازت عذرخواهی کنم، هما نذاشت.میهم خوام. همون روز : کتی! من ازت عذر میهال

   خواستم بیاد دوباره عص ی شی.: نمیهما

   کنم برای اویین کنفرانس خ ری.ریزی میکتی! من از همین فردا برنامه :هال

 ای.رم المن با هما دارم می :کتایون

 نیم! باید این دروف  معرفی کنیم.ن. تا دیر نشده باید اینُ چاپ کنرو کتی! اشت اه نک :هال



 65 ←( یطاهر نیرحسیام یاساس ترجمه )بر یعقوبیمحمد : یسیبازنو  اوبورن دیویدنویسنده:   برهان

 

 ش کن. ش کن. کنفرانس بذار به نام خودت ث تش کن، چاپبرو معرفی :کتایون

  رم زنگ بزنم تاکتی بیاد.: من میهما

 م  ج ران کنم؟جوری باید اشت اهمن که ازت عذرخواهی کردم کتی! چه :هال

دونتنتم. دنس   م بگی که خنودم منی  جا چیزهایی ر  بهفدم ن اید اشت اه کنه. اومدی اینهایی یه وقت :کتایون
و  تنونی نظنرت  عنوض کننی    م ثابنت کننی منی   کنی. دویدی اومدی که بنه هنوز هم داری اشت اه می

 اصلن چرا باید حرفی بزنی که بعدش الزم باشه عذرخواهی کنی؟ ؟عذرخواهی کنی

 ردم که نکردم؟ککار باید میکتی من چه: هال

 کردی.باید به من اعتماد می: کتایون

 خوای بری؟  چرا می :هال

 خواد ازم مواه ت کنه.هما می :کتایون

 تو خودت دنج سال از ددرت مواه ت کردی.کنه کتی. ازت مواه ت کتی داری ن: تو نیاز هال

 فهمم.م. اینُ میخیلی ختته ه.خب شاید حاال نوبت من :کتایون

 ت نیتت کتی!  چییچتو ه :هال

 شم.فهم که دارم مثل بابام میخودم می :کتایون

رمنایی هتنتی کتنی! فقنط بایند بنه خنودت        ت بده؟ تو فدم کاملن نُکنی حالچرا به خودت تلقین می :هال
شه. تنو بایند کنار    ت خوب میم حالهای سختی ر  دشت سر گذاشتی. من مطمئنفرصت بدی. سال

 کنی! 

 شودهما وارد می

 بریم کتی؟: هما

کننه بینای درش بخنونی و بنه     ت منی گناه دعنوت  م اگه دروف  چاپ کنیم خود دانشکتی! من مطمئن :هال
دوننم چنی   ای، نمنی کنم. ویی اگه بری الم  میهای سال دایینی درش بدی. من خودم تمام سعیبچه
 شه.  می

کننیم کنه   جا فشنا دیدا منی گاه اونتوی دانش شناسه.ها ر  میای فشنا داریم. شاهین خیلیما هم توی ال :هما
 جا درش بدی.  بری اون

ی خنودم  تونم. اگه هر جایی جز خوننه گی کنی؟ من که نمیتونی بری یه شهر دیگه زندهتو اصلن می :هال
شه. برای دریاچه. م برای هوای شیکاگو تنگ میشم. دلباشم، هر شهری غیر شهر خودم، دیوونه می

 شه.م تنگ میوارهای خونهم برای دیدل

 من خونه ر  فروختم. :هما

جا خونه بخر. نرو. اصلن بیا بنا  خرم. با سهم خودت اینکتی! جای تو باشم همین دوروبرها خونه می :هال
 گی کن. فقط نرو.من زنده

 ت یه ذره بخواب هال. تو دو روزه نخوابیدی.برو خونه :هما
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ش  بگم ویی من فکر کردم خ رُ نتنوزونم. فکنر کنردم بنذارم     ویتندهکردن اسم نهام اصرار میدوست :هال
 توی کنفرانسِ خ ری بگیم. 

 شه کتی! دا شو. باید راه بیفتیم.داره دیر می :هما

ش ذارم بنه گناه قنرار منی   زنم. بعد بنا رئنیس گنروه ریا نی داننش     ها زنگ میکتی، خودم به روزنامه :هال
 کنن.  های دیگه تو ر  دعوت میگاهگاه، دانشنشت نکنن دافهمونم که اگه دعوتمی

 کنی.فقای درویشیان! خیلی ممنون که این دفترچه ر  بررسی کردین ویی انن داری مزاحمت ایجاد می: هما

م فرصت بده کتی! دو ماه شیکاگو بمنون. اگنه منن تنا دو مناه نتونتنتم کناری کننم         تو فقط دو ماه به: هال
 ه کتی!واد برو. این دروف خیلی باارزشخت میوقت هر جا دلاون

 کنم برو.کنم به تو. مال تو. حاال خواهش میش میهدیه :کتی

 کتی... :هال

 خواد بمونه. بینی؟ کتی نمیخداحافظ هال. نمی: هما

 درنگ

 گذارد.هال دفترچه را روی تاب می

   خوام.خداحافظ کتی! من باز هم بابت رفتار اون روزم ازت عذر می: هال

 رود. هال از صحنه بیرون می

 ای گرفتی.تصمیم عاقالنه :هما

 فره. :کتایون

 خیلی خب، دا شو بریم. :هما

 شه؟جا تنگ نمیت برای ایندل :کتایون

 هامونُ توی تاکتی بزنیم؟ی حرفشه بریم بقیهمی: هما

 شه.جا تنگ میم خیلی برای اینمن دل :کتایون

ینه   .یشن ای منی العاش  م تو من مطمئنش واکنش داری؟ قدر بهیدی. چرا اینای ر  ندتو که الکتی!  :هما
 .یرانیا یهاگاهفروش ،یرانیا یها. رستورانهییرانید ر اش. ش. انگار یه کشور دیگهدنیای دیگه

 های ایرانی، دکترهای مغز و اعصاب ایرانی، شوک ایکتریک ایرانی.گاه: فسایشکتایون

 مونیم کتی.اگه راه نیفتیم از درواز جا میهامونُ زده بودیم. ی حرفی؟ ما که همهگکتی! چی می :هما

 دس زودتر راه بیفت که جا نمونی. :کتایون

 . با خواهش و تمنا مرخصی گرفتم که با هم بریم.عقب انداختم دروازم یه هفته خاطر تو کتی! من به :هما

 من ازت خواستم بمونی؟: کتایون

شنب هنم   کنردم. اگنه دی  اومد. داشتم از تو مراق ت منی دونم چه بالیی سرت میه بودم نمیاگه نموند :هما
 ت بیمارستان! ب رم خواستمشدی میبیدار نمی

 .م ن ودچیزی: کتایون
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 ش بخوابه؟روز از جاش بلند نشه، توی تخت چهاریه که فدم ت ن ود؟ این عادیچیزی :هما

  : من فقط ختته بودم. همین.کتایون

  زدی.یل بودی. اصلن حرف نمیطختته ن ودی، تع: هما

 خواستم با تو حرف بزنم.نمی :کتایون

 کنی که به من بفهمونی ازم متنففری فره؟از هر فرصتی استفاده می :هما

 خوای از دروازت جا بمونی؟ می :کتایون

دنرت   کشند، فن را روی مینز  ردد، یک بلینت هوادیمنا را بینرون منی    گش میهما توی کیف
 کند.  می

 خداحافظ! :کتایون

ش را ، انگشتانداردنشیند. دفترچه را برمیرود. کتایون روی تاب میهما از صحنه بیرون می
دهد. کتایون دفترچه را شود. تاب را تکان میکشد. همایون وارد صحنه مین میفروی جلد 
 زند.دهد. همایون دفترچه را ورق میبه او می

 ش!معرکه :همایون

 واقعن؟ :کتایون

 کنم دخترم.ت افتخار میمن به :همایون

 لناصن کنردم.   دیننه ب ینم، یه سری مینانگین و تخمنینُ بنه هنم وصنله     هاش  میویی من فقط  عف :کتایون
 تر بود.و هریف تردقی ی جوانی تو خیلی . کارهای دورهدست نیتتیک

فهمنه.  تر منی زنه، اونُ بهچیزی حرف می ی فدم دربارهم بگو. وقتکنه بهت میش  که اذیتهر جایی :همایون
 م بگی؟خوای من بلند برات بخونم هر جا باهاش مشکل داری بهمی

 فره. :کتایون

 دایان

 

 


