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 ریچارد لینکلیتر، ایتان هاوک و جولی دلپی شب پیش از نیمه

 بعدازظهرداخلی: فرودگاه ـ 

 روند. های کشور یونان دارند راه می ساله در یکی از فرودگاه جسی و َهنِک چهارده

 دیگه؟و برداشتی ر تچیز همه جسی

 اوهوم. َهنک

 دی الی کتابتم بازی کنی؟ و بشینی بازی کنی یا اینکه زحمت میر خیال داری تمام پرواز جسی

 کنم. و باز میر نگران نباش، الشون َهنک

کنی و به چی فکر  می کار چهاگه برات ایمیل زدم، از جواب دادن در نرو، باشه؟ بد نیست بذاری پدر پیرت بدونه داری  جسی

 ی.کن می

 آهان. َهنک

 ای یه بار با هم اسکایپ کنیم. تونیم هفته اگه خواستیم می جسی

 باشه... َهنک

 و گرفتی؟ر ی علومت های برای اون پروژه کاری طراحی جسی

 آره گمونم بهم بدن. َهنک

 خیلی خوبن. جسی
ً
 خوبه، به نظرم خیلی خوبن. واقعا

 ممنون. َهنک

 .دارد یبرمرسند. َهنک دو بسته خوردنی  ی کوچکی که در فرودگاه است می به بوفه

 تاپت شارژه؟ باطری لپ جسی

 آره. َهنک

 کنی چیه؟ تا رسیدی خونه اولین کاری که می جسی

 دونم. نمی َهنک

 از رابطه  جسی
ً
 فقط بحثه ـ جواباته که خیلی...  دونی، مون خیلی خوشحالم. می واقعا

 ) جوابام خیلی چیه؟پرد وسط حرفش می( َهنک

 کند. ها را پرداخت می جسی پول خوردنی

  جسی
ً
ذارن... یادت  و داری و تو مدرسه خیلی برات وقت تمرین پیانو میر و کنار نذار، باشه؟ استعدادشر کن پیانو زدن لطفا

و یادت نره که ـــ تـو اون عروسـکای  آد، برات خیلی مفیده. این از این نره، موسیقی چیزیه که تو زندگیت به کارت می

 خوای دیگه آره؟ خیلی خوبن. خیابون ِسسمی رو می

 آره. َهنک

 . بفرمایین. ممنون. باشه.Yassou) دار به صندوقخوای. ( پس می جسی

 روند. گیِت خروجی می طرف بهگیرد و با هم  مانده پولش را می باقی

برسم و بعدشم اگه تونستیم بـا هـم یـه  یتتک نوازکنم به اولین  سعی میدونی، فکر کنم بتونم اکتبر پیشت باشم.  می جسی

 فوتبال بزنیم.

 ممکنه امسال نتونم فوتبال بازی کنم. َهنک
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 ریچارد لینکلیتر، ایتان هاوک و جولی دلپی شب پیش از نیمه

 خیلی بزرگیه.اشتباه اوخ، باور کن این  جسی

 بازیم زیاد خوب نیست. َهنک

 گی؟ تو خیلی هم خوبی. چی می ای بابا جسی

ب نرفتم اردوی تمرین  َهنک
ُ

 تابستونی، دوباره از نو شروع کردن دیگه سخته.خ

ب، ولی برای مربیت شرایط جسی
ُ

خواستی تابستونو اونجا باشـی  کنه و می و توضیح بده ــ بگو بابات اروپا زندگی میر آره خ

 و جدی ادامه بدم.ر خوام فوتبال ولی خودم می پدرمادرمه. بنداز گردن من. بگو تقصیر یگهدو از این حرفا 

 .جدی نیستادامه بدم بابا. برام جدی و ر فوتبالخوام  ولی من نمی َهنک

ب الزم نیست  جسی
ُ

خیلـی مهمـه،  جمعی دسـتهتصمیم بگیری. فقط بهش فکر کن. من حرفم اینه کـه بـازی  االن ینهمخ

 ای؟  متوجه

 اند. به محل بازرسی رسیده

 رسیدیم دیگه. من این فرودگاه رو خیلی دوست دارم، تو چطور؟ جسی

 عالیه. َهنک
ً
 واقعا

 ؟ای زده هیجانپیش مامانت خیلی  گردی برمیدونم خیلی باحاله، نه؟ از اینکه داری  آره می جسی

 بینم. م میه ی دوستام آره، تازه همه َهنک

 تونی با آدمای فرودگاه ارتباط بگیری؟ آره درسته. پاسپورت و کارت پرواز و اینات همراته؟ آره. خودت تنهایی می جسی

 هم تنها سفر کردم. َهنک
ً
 آره قبال

کنه. فقط یادت نره، وقتی هواپیما نشست از جات تکون نخوری. یکی از مسئوالی فرودگـاه  کم فرق می هآره ولی االن ی جسی

 باشه؟  تا خروجی، بردت یمآد و  می

 من مشکلی ندارم. َهنک

ب پسر، این دیگه آخرشه آره؟ آره. بیا این جسی
ُ

 ببینم. جا باشه. خوبه. خ

 گیرند. همدیگر را در آغوش می

 برسم. باشه؟ تک نوازیتکنم به  مو می تمام سعی جسی

 دونی نیومدی هم نیومدی. می َهنک

 گی؟ می طوری اینچرا  جسی

 نوازیم. که نیایی تک هتر خوام بهت بربخوره، ولی برام راحت ببین، نمی َهنک

 چرا آخه؟ جسی

 آخر هفته بیایی سر بزنی. نوهمترم  راحت َهنک

 تماشا کنم. زدنتوخوام پیانو  ولی... می جسی

 ریزم. گیره و اون وقت منم بهم می جا باشی استرس می . اگه اونهمتنفرببین، دلیلش فقط اینه که مامان خیلی ازت  َهنک

 کند ازش جلوتر بایستد. جسی به نفری که پشت سرش ایستاده اشاره می

 کنیم با هم بریم بیرون. نمیضمن اینکه وقت  هنک

ای؟ یعنـی... خـودت  خودی دلواپست کنم. متوجـه خوام بی تونیم... نمی می  کنیم، نگران مامانت نباش، یه کاریش می جسی

 دونی که؟ و میر شه، آره این دونی که چقدر دلم برات تنگ می می
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 ریچارد لینکلیتر، ایتان هاوک و جولی دلپی شب پیش از نیمه

 کند. می تائیدهنک با سر 

 ؟متنفرهکنی هنوزم ازم  چرا فکر می جسی

 تا تو. متنفرهدونم. فکر کنم اون بیشتر از دانیل  نمی هنک

 زند. َهنک بازیگوشانه مشت به جسی می

 کنم. باید همین کارو بکنیم. خودتو ناراحت نکن. یه راهی پیدا می هنک

 تونم منم کمکی بکنم؟ پرسم می آره. ولی می جسی

 دونم. نمی َهنک

 دونی که دوستت دارم، درسته؟ ولی می جسی

 آره. َهنک

 آره درسته. جسی

 بود. زندگیمدونم. این بهترین تابستون  آره می َهنک

 گی؟ راست می جسی

 آره. َهنک

ب بهترین تابستون عمر منم بود. دیدی بهت گفتم این سفر یونان زیادی خوش می جسی
ُ

 گذره. خ

 خوش هم گذشت. َهنک

 دیگر وقتی ندارند.

 خوبه. درست شد. دوستت دارم رفیق. جسی

 منم دوستت دارم بابا. هنک

 حاال برو.  خوبه دیگه باهام دست بده ببینم. درست شد، جسی

 خداحافظ. هنک

 )کشد آه میبینمت. ( خداحافظ، می جسی

 رود. خروجی می طرف بهکند و بعد آرام  رود. جسی رفتنش را تماشا می ی بازرسی می باجه طرف بهَهنک 

 بعدازظهرخارجی: فرودگاه ـ 

بینیم که بیرون ماشـین ایسـتاده و  سلین را می وقت آن  رود، پارکینگ می طرف بهآید و  کنیم که از فرودگاه بیرون می جسی را دنبال می

 کند. دارد با تلفن صحبت می

 .Oui, oui .Okay  )به فرانسه( سلین

که در صندلی عقـب ماشـین بـه خـواب  الهس ششگردد روی دو دفتر  نشینند تصویر می در حین اینکه جسی و سلین در ماشین می

 شوند. اند: نینا و ِاال. دو دختر دوقلو. از فرودگاه دور می اند. بله آن دو بچه دارد شده رفته

 بعدازظهرداخلی: ماشین ـ 

 کند. وجور جمعکند بحث پشت خطش را  با ورودشان به بزرگراه سلین هم سعی می

 .Okay. Bon. Très bien. Merci. Oui, oui, Lucia. Au'voir) پای تلفن( سلین
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 ریچارد لینکلیتر، ایتان هاوک و جولی دلپی شب پیش از نیمه

 چه خبره؟ جسی

 قبول نکردن. سلین

 توربینای بادی رو؟ جسی

 ست... کل کن، آخرش این. همه هم قبول داشتن که به نفع کل منطقه شیش ماه باهاشون کل سلین

ب پس چی شد؟ جسی
ُ

 آهان. خ

 کنه. ریزه و خراب می بهم می ور ش کنه. منظره ها رو بدریخت می گن تپه ...حاال یه مرتبه می سلین

 . فکر کردم کار تمومه.بابا ای جسی

 تموم بود ــ سلین
ً
 تموم بود! عمال

ب حاال شاید ــ جسی
ُ

 خ

 آرن. کفر آدمو در می سلین

 تونن یه مرتبه بزنن زیرش؟ می جسی

 تونن. دیدی که زدن. همین. تو یه چش بهم زدن تموم شد. آره که می سلین

 .متأسفم جسی

خواسـتیم  رم سـراغ اون کـاری کـه بـا ِرمـی می ) میدرنگتونم تحمل کنم. ( آد. دیگه نمی فقط حرص آدم در می  نهنه  سلین

 بکنیم.

 ری براش کار کنی. نه. نه تو نمی جسی

 چرا نرم؟ سلین

 خوای بری برای دولت کار کنی؟ می جسی

ب فکر می سلین
ُ

 ره. نباشه چیزی پیش نمی خواییم. تا قانون کنم دولت فرق داره. ما قانون می خ

 تون کار خیلی خوبی انجام داده. تنها راهش که نیست. تیماین  جسی

ب می سلین
ُ

 دونی بهش فکر کردم. باید این راهو انتخاب کرد. خ

کردی، فقط  آد. تمام مدتی که سری قبل داشتی براش کار می باشه. ولی بذار یادت بندازم که تو از اون یارو خوشت نمی جسی

ر
ُ

 زدی. شو بهم میغ

 باشم ــ طوری همینخوام  ده. از حاال به بعد منم می ای هم باشه، ولی کار انجام می تونه آدم عوضی آره آره. می سلین

 باشه. جسی

 خوام یه آدم عوضی جدی باشم، قبوله؟ قبوله. می سلین

ینم. ببخشینا ولی من بهـش اعتمـاد نـدارم. ب طلبی می کنم توش فقط جاه دونی هر بار که اون یارو رو نگاه می باشه. می جسی

 موسش. فتن به موسیکه سراغ کارای غیرانتفاعی رفته اینه که بقیه ب هم یلیدلتنها 

 مهم نیستش، افتاد؟ سلین
ً
 برام اصال

 ختی بیفتی. افتاد؟ اون همه بحثای سیاسی و مصالحه کردن و ــبکنم آخرش به بد آره افتاد و فکر می جسی

 زمینو تماشا کردم. ینیست. تصمیمو گرفتم. خسته شدم از بس سنگ انرژی مثبت بردم رو تپه و بعد برگشتنش رومهم  سلین

 کنه؟ یارو نیست که طرف دستیاراش و کارمنداش خودکار پرت می نوهماین  جسی

ت ممکن بـود و ایـن کم ترسیدم ولی بهترین فرص هرفتم سراغش. از حجم کارش ی ببین باید این کارو یه سال پیش می سلین

 رم سراغش. بار می

 باشه. فقط مطمئنی؟ جسی

 افتاد؟  نه از هیچی مطمئن نیستم، سلین
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 ریچارد لینکلیتر، ایتان هاوک و جولی دلپی شب پیش از نیمه

 باشه باشه ــ جسی

کنن.  آد وقتی برم، درسته؟ عین فرانکوزی. باور کن، خیلی روم حساب می دونی چه بالیی سر بقیه می ببین خودت می سلین

 باید بگیرم؟بگیرم...   نظرت چیه؟ کارو بگیرم یا نه،

ی  گیری، اونم به خاطر چی؟ یـه مسـئله خوام ببینم از رو عصبانیت داری تصمیم می ، نه نه نه، به من چه؟ فقط نمیمآ جسی

 مشت آسیاب بادی. یه چرند سر

 کنم. است؟ کل تابستونو دارم بهش فکر میه نه! مگه فقط ماجرای آسیاب بادی سلین

 نم.دو کنی. می دونم داری فکر می می جسی

 دم! ...و باید انجامش بدم. و انجامش می سلین

ب هر کاری دوست داری بکن، فقط  جسی
ُ

 دیگه نگو! قدر اینخیلی خ

شه، اگه هـم بمـونم بـازم  پیچیده نبود. ببین اگه برم اوضاعم خراب می قدر اینهمه چی  کاش ای. اکنم! شد؟ خدای می سلین

 شه... اوضاعم خراب می

 ضرر نیست. ی بی) هیچ کارخندد می( جسی

 شور دنیا رو ببرن با این وضع. آره مرده سلین

 همینه دیگه عزیزم. جسی

 خدای من. باالخره اومدیم تعطیالت و دخترا بعد از دو هفته مریض شدن. سلین

 کنه. یا پسر سالمی که تو یه دنیای دیگه زندگی می جسی

تونـه صورتشـو  مرتب کنه و هنـوز یـاد نگرفتـه چطـوری میریزه رو  یا عشق زندگیت نتونه وسایلی که پشت سرش می سلین

 درست بزنه.

 گی، نگو! آره خودشه؟ عشق زندگیت کیه؟ نگو نگو داری کاپیتان تمیزکونو می جسی

 کاپیتان تمیزکن! کاپیتانی که این همه ساله یه سری هم به ما نزده! سلین

 تو زندگیت چی کم داری؟ جسی
ً
 خانومی بگو ببینم، االن دقیقا

 را نگاه کند. دوقلوهاتا  گردد برمیسلین 

 خدایا! نیگاشون کن؛ چقدر ماهن! عین دوقلوهای بهم چسپیدن! خدای من باید عکسشونو بگیرم.  سلین

 تواند پیدا کند. خواهد را نمی گردد، ولی چیزی که می گیرد. جسی عقب ماشین را می با موبایلش ازشان عکس می

 ا ته خورد؟ِا... ِاال اون سیبه رو ت جسی

 ت بگیری؟ خوای لقمه رو از دهن بچه می سلین

 آره. جسی

 .دارد برمیبرد صندلی پشتی و سیبی نیمه گاز زده از صندلی  سلین دستش را می

 .زده  لکبیا.  سلین

 ، یه جاش هنوز سالمه.آهان جسی

 گیرد. کند. سلین دارد با دوربین موبایلش ازش فیلم می ی سبز سیب را گاز می تکه

 اشتهایی گرفتی تقصیر من نندازی. نندازی گردن مامانت باشه؟ و بی یچهپ دلِاال اینم سند دزدی بابات. اگه  لینس

 دم. دوستت دارم عزیزم. ست. دارم بهت ارزش قسمت کردن رو بهت یاد می ِاال این سیب خانواده جسی
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 مونه. یای از تعطیالت یادتون م ی دیگه چقدر ماه. شما دخترا خاطره اوا سلین

. برای مامانم  جسی
ً
شه دیگـه  کنه. می ی خودم یه دنیا فرق می ای که از بچگی من داره با خاطره ه. خاطرهطوری همینآره حتما

؟
ً
 ازم فیلم نگیری لطفا

 گذارد. سلین موبایل را کنار می

 گیری. خدایا. مامانتو خیلی دوست دارم. تو همیشه بهش سخت می سلین

 . فقط روزای خوشمو دیدی.یساالی بدبختی منو ندیدبه خاطر اینکه  جسی

وپاترامو گفتم؟ نگفتم؟ فکر کنم اگـه تعریـف ئمنو یاد بدبختی انداختی... تا حاال داستان پیشی کل» ساالی بدبختی.« سلین

ون پریـد ا بود و هر سـال بهـار از روی حصـارا می کلئوپاتراکنم یادت بیاد. وقتی کوچیک بودم یه گربه داشتم اسمش 

 دو تا بچه می گشت یبرمطرف و حامله 
ً
 زایید. و دقیقا

 فقط دو تا؟ جسی

کـه  خوریم تا. هر بار، هر سال دو تا. همینه که یادم مونده. یه روز، سی سالم شده بودم و با بابام داشتیم نهار می آره دو سلین

ترین جـاش جـایی بـود کـه بایـد  سخت«افتادم و براش تعریف کردم ــ اونم نه گذاشت و برداشت گفت  کلئوپاترایاد 

من از تعجب شاخ در آوردم! حاال اینو داشته باش، کاشف به عمل اومـد کـه هـر بـار » کشتیم پیشی کوچولوها رو می

 زاییده ــ تا بچه می هفت

 نه... جسی

 کشته ــ تا رو می ولی بابام پنج سلین

 .بابا ای جسی

 کرده روشون. و یه ظرف ِاتر خالی می زباله کیسهنداختشون تو  ــ می سلین

 .ضایع) چقدر خندد می( جسی

 گفتن. یادش رفته بود که بچه بودم با مامانم بهم دروغ می سلین

 گرفت کدوما رو بکشه؟ چطوری تصمیم می جسی

ب این  سلین
ُ

کـرده؟ یـه مرتبـه زد زیـر  ترا و نازترا رو انتخاب می خوشگل دمبود که خودم ازش پرسیدم. ازش پرسی سؤالیخ

 گریه.

 .آهان جسی

 بیچاره بابام. سلین

 کنند. هایی باستانی عبور می شوند که دارند از کنار خرابه متوجه می

 ها رو ببینن. خوان خرابه داریم. می هی بهشون گفته بودیم نگه می سلین

 آره ولی الزمه نگه داریم؟ جسی

ب ِاال خیلی دلش می سلین
ُ

 خواست. خ

 آره ولی چرا الزمه از خواب بیدارشون کنیم؟ جسی

 دونم. نمی سلین

 دیم. خیالش. موقع برگشتن فرودگاه بهشون نشون می دونی، بی خودت می جسی

 کنیم. دونی که این کارو نمی می سلین

 داریم. آره نگه نمی جسی
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 باشه. سلین

 شماها چه چیز باحالی دارین؟ خروبهبابای مگور گیم  بیا دیگه، می جسی
ً
 های باستانی! اصال

 پدر مادر گندی هستیم. باید نگه می  خدا، وای هه! یکیشونو که دیدی انگار همه رو دیدی! سلین
ً
 داشتیم. ما واقعا

 چیزی نیست. ای بابا جسی

 فرهنگه. بدو دور بزن. سلین

 گیری منظورم چیه؟ ا بدیم، میه دونی که باید یه شخصیتی به این بچه خودت می آم جسی

 آره آره. سلین

 ای. دیم. اونم اینه که اگه بخوای چرت بزنی، تو این دنیا بازنده داریم بهشون یه درس مهم یاد می جسی

 معتاد شدیمگفت اگه چرت بزنی باختی،  به خاطر اینکه بابامون می«گن  بودن می اعتیاد ها تو کمپ ترک آره وقتی بچه سلین

 بینی بازم گردن توئه. می.» وقت نتونستیم راحت بخوابیم و هیچ

 ) باشه باشه. ما پدر مادر گندی هستیم.خندد می( جسی

 دونم. می سلین

 جدا شدن از َهنک خیلی بد بود. جسی

 چرا، ناراحت بود؟ سلین

 نه نه. گفت بهترین تعطیالت تابستون عمرشو داشته. جسی

ب اینکه عالیه! ببین  سلین
ُ

 ی زندگیش چیه؟ دونی دغدغه من زیاد نگرانش نیستم. باهاش گپ زدم، میخ

 چیه؟ جسی

 ش. گمونم پسر باید به پدر بکشه دیگه. جوشای صورتش و نظر دخترا درباره سلین

 ام؟ طوری اینمنظورت؟ مگه من  جسی

 نه که نیستی! سلین

 چی نیستم؟ جسی

 کنی. تو هم درست عین َهنک فکر می سلین

 چی؟ جسی

رسی، بحثی نداره. ولی همیشـه چشـات دنبـال  کنم. تو به من خیلی می ش تو فکر زنا هستی! ببین ــ شکایت نمی همه ینسل

 دیگرونه.

 چشام دنبال کسی نیست. جسی

 چرا هست. سلین

 کنم. ی اسپانیایی) من چشمامو باهاشون سیراب می چشام دنبال دخترا نیست! (با لهجه جسی

 .فاو فاو سلین

 آره. جسی

 از اون اسپانیاییه خوشم اومد. اسپانیایی بود یا یونانی؟ سلین

 دونم اهل کجام ولی عین خرس مو دارم. ) نمیی اسپانیایی لهجه( جسی

ب فکر کنم... میخندان( سلین
ُ

 دونی که هنری ممکنه بتونه. ) خ

 چی رو؟ جسی

 دوست بشه. ـ مالنیـ  با اون دختر کوچولوه سلین

 خوشش اومده بود ولی... دونم. هنری ازش نمی جسی
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 شوخیت گرفته؟ وا سلین

 ای؟ چه شوخی جسی

 کنی چرا گفت بهترین تعطیالت تابستونیم بود؟ فکر می سلین

 چون دوتایی با هم خیلی خوش گذروندیم؟ جسی

 جسی... سلین

ب چی، فکر می جسی
ُ

 کنی اون دوتا ــ کنی اون دوتا... فکر می نه هان؟ خ

 آره پس چی. سلین

 کنی با هم دوست شدن؟ میفکر  جسی

 قول دادم که به کسی نگم ولی دیگه. با هم دوست شدن. همین.  بیشتر از دوست! آره. قبول، سلین

 بهت دیگه چی گفت؟ جسی

 گم ولی ــ نباید بهت بگم، به خاطر همین بهت نمی سلین

 بگو دیگه. جسی

 و بوسیدش. با یکی بیشتر دوست شد چطوری بایددونی ازم پرسید که  باشه. بهم گفت نگرانه ــ می سلین

 اینو از تو پرسید؟ جسی

گرفت. خیلی  آره. ولی پسرت خیلی ــ خیلی ماهه. عصبی شده بود، سرخ شده بود و عین بچه کوچولوها لپشو گاز می سلین

 ماه بود.

 با مالنی دوست شد. باالخرهآه. پس  جسی

 آره. سلین

 شه؟ حاال چی می جسی

  نمی سلین
ً
   تو فیسدونم. احتماال

َ
 شه. کنن و بعدشم تموم می کم با هم چت می هد کنن، یبوک همو ا

 هی ــ اگه کل زندگیشونو با هم موندن چی؟ هان؟ جسی

 پرسم ــ هایی از خودم می ایه! یه موقع خیلی سنتی سلین

 نه، منظورم این نبود که ــ منظورم ــ جسی

 شدی؟ ساله دوازدههای  چرا شبیه این دختربچه سلین

 من فقط، فقط ــ جسی

 یادته اولین عشقت کی بود؟ سلین
ً
 منظورم اینه که اصال

 آه، آره یادمه. تو بودی. جسی

 بودی. من که ــ یدهند مهتاب آفتاب سالگی وسه یستبآه بس کن. همچین صحبت نکن که انگار تا  سلین

 نه موردای دیگه!» عشق اول«نه تو گفتی  جسی

 خوای بگی من اولین زنی بودم که عاشقش شدی؟ یباشه. خیلی خوب. یعنی م سلین

 باهاش احساس نزدیکی و دوستی کردم. مطمئنم. جسی
ً
. اولین کسی که واقعا

ً
 آره. تقریبا

 کنم. من که فکر نمی سلین

 خوای بگی من اولین عشق تو نبودم؟ چیه؟ می جسی

 ) نه معلومه نبودی.درنگ( سلین

ب فکر کردم اوخ جسی
ُ

 بودم.. نه، فقط ــ خ

 ست. ) جسی بس کن. خیلی احمقانهخندد مینه. ( سلین
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 موضوع مهمی نیست. جسی
ً
 چیزی نیست، چیزی نیست. اصال

 نیست؟ باشه. چند سالته؟ بس کن دیگه! سلین

 ویه سالمه و فقط عاشق تو بودم. چهل جسی

 ی هر دو. سکوت، بعد خنده

 نه؟  ها، کنی می ریزی خیلی خیلی داری برای این شِب خلوتمون برنامه سلین

 ی مهماتم با خودم آماده کردم. معلومه. همه جسی

 بکنیم؟ شه. الزمه همه یی افتادم. باورم نمیآمریکایجر من گیر یه تین سلین
ً
 ی این کارا رو بعدا

ها یـه  خـوان بـا بچـه شه. آریادنی و استفانوس هم اونجـان و می آره دیگه. پاتریک خیلی هم خوشحال می انچی؟ آه جسی

 گذره. ـ بهشون خوش می دورهمی حسابی بگیرن ـ

 که مطمئن نیستم که امشب بخوام ــه نه نه نه منظورم هتله، منظورم این سلین

 دهد. خورد. جواب می موبایلش زنگ می

ب، چیزی نیست. خوبه! از لنـدن بهـم زنـگ بـزن. پـرواز ) سپای تلفن( سلین
ُ

ب خ
ُ

الم عزیزم. آره. باشه باشه، باشه باشه. خ

 خوش. بای. 

 خواهد بگیردش، ولی سلین قطع کرده. کند، می جسی به موبایل اشاره می

 ولی ــ ولی ــ جسی

خواسـتم  نمیهواپیما بهم زنگ بزنـه؛ خوان پرواز کنن و من ازش خواستم از  بهشون گفتن همه چیو خاموش کنن، می سلین

 ) چیه؟درنگموقع پرواز باشه. (

 ادامه بدم. طوری اینکنم بتونم  فکر نمی  )کشد آه میدونم. ( دونم. نمی من ــ نمی جسی

 چرا؟ سلین

 مونه که ــ دونی عین می فقط هر تابستون، هر کریسمس، می جسی

 کنه. دونم. حال منم هر دفع بد می می سلین

دونم... اگه مـن  . فقط ــ نمییروز شبانهمونه که فرستادم مدرسه  عین این می  شد اگه من ــ دونی خیلی هم بد نمی می جسی

 اومدیم. کم با هم بهتر کنار می هو مامانش ی

 فرستیم پشت خطوط دشمن. مونه که داره می دونم. عین این می می سلین

شینه! چهار سال دیگه کـه بگـذره رو  پاییز یعنی سال اول دبیرستان می دونم. راستش این بار برام خیلی سخت بود. می جسی

 شه.دپای خو

ب شاید خبر خوب هم همینه. فقط چهار سال دیگه باید این  سلین
ُ

 رو ادامه بدیم. ماجراخ

 ای؟ متوجهوقت،  کنم باید پیشش باشم. انگار فقط یا االنه یا هیچ نه نه نه. این چهار سال خیلی حساسه. فکر می جسی

 گی؟ فهمم چی می نه. نمی سلین

هویی همه چیز تند شد و  یهمون همراه بشه. اما ای باهییه جااز تونه پیش ما بمونه.  کردم یه طورایی می گمونم خیال می جسی

هـای  بینـی داره فرم راهشه... چشم که بـاز کنـی می ببین به کجا رسیدیم! وقت دبیرستانش شده. کلی دختر سرآخرش 

 کنه. د کالجو پر میورو

 وقتشه. همه آره راست می سلین
ً
تونه بذاره بیاد پیش  ی اینا رو به مامانش بگو و ببین می گی! شاید وقتشه. یعنی... گمونم واقعا

 ــ دوزبانهی  تونیم بذاریمش مدرسه می  آد، ما. َهنک خیلی خوشش می
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 ون وادارش نکنه بهم بده.نرو که قا؟ ممکن نیست چیزی ممکنهممکن نیست چنین اتفاقی بیفته،  جسی

 خوای دوباره به اون وکیله زنگ بزنم؟ می سلین

 آد. افتضاحه. نه. ازش خوشم نمی جسی

 خوای به مامانش زنگ بزنم؟ می سلین

 نه. هیچ جسی
ً
 وقت دیگه این کارو نکن. لطفا

 کنم. دونم و دیگه نمی آره می سلین

 ل پرتاب کنه.با ببین اون حتی بلد نیست که توپ بیس جسی

 چه اهمیتی داره؟ سلین

 ندازه. آره. عین دخترا توپ می اون فقط... به بازوش فشار می جسی

 گناه تو نیست. سلین

 چرا هست. یه پدر باید بهت این چیزا رو یاد بده. جسی

 تونه سرزنشش کنه. درسته؟ کی می  بال دوست نداره، باشه، اون بیس سلین

شه و پدر باید بـاال سـرش  سالش می . داره چهاردهز جسیای؟ یه استعاره برای همه چی د، متوجهنه این فقط یه نمونه بو جسی

 باشه.

 آم شیکاگو. جسی. من نمی سلین

ب مگه من ازت خواستم بیایی؟ جسی
ُ

 خ

 گرداند. سلین چشم می

کردم. این تنها چیزی بود که به خودم قول داده بودم انجام ندم و  هان؟ داشتم بلند فکر می یدرآورداینو دیگه از کجات  جسی

 دم. بینم که دارم انجامش می حاال می

ب... گوش کن، تو پدر معرکه سلین
ُ

 فرستی و ــ هایی که بارش می عاشق نامه  ایه که تو داری، ای هستی. اون عاشق رابطه خ

 خونه. هامو نمی اون حتی نامه جسی

 زنه. یخونه؛ فقط عین تو از نوشتن حرف نم نه خیر، می سلین

 تونم جبرانش کنم. دونم اگه این دوره رو از دست بدم، دیگه نمی می جسی

 خدای من. سلین

 چیه؟ جسی

 جا آخر خطه. این سلین

 گی؟ چی داری می جسی

 شن. آدما از همین نقطه از هم جدا می سلین

 .پیاز داغشو زیاد کردیخوای...  خدای من. تو فقط می وای جسی

 کنه. که زندگیمونو نابود می روشن کردیای رو  کنم. امروز تو بمب ساعتی ش رو معین می نه نه. داره نقطه سلین

 خندد. جسی می

 آره. ببین دیگه. سلین

ب  جسی
ُ

 یم کردی و یه تایمر گذاشتی که ــاینکه تو بمبو راه ننداختی، باشه، تو تاریخشو تنظ ازهمه اولآره. خ

 آهان باشه، هر چی! هر چی که هست باشه. سلین
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 ــ به خاطر همینه که به ثانیه افتاده. جسی

ب می سلین
ُ

 ندازه. و آخرش همینه. داره ثانیه می االن همیندونی چیه؟  از اول ثانیه انداز داشت. خ

 درسته. جسی

شه و تو خورد  شه، همه چی آروم آروم فاسد می گردن بقیه، خشمت بیشتر می ندازی کنی و می تو احساس رضایت نمی سلین

 شی. همینه. می

 گی که دهنمو ببندی. داری اینا رو می جسی

! سلین
ً
! اصال

ً
 اصال

 کنی. آره. خوای. داری همین کارو می دونم همینو می می جسی

 در تعجبم که چطوری این همه وقت با سلین
ً
 هم موندیم. نه نه نه نه. راستش کال

 باشه باشه. دوباره اغراقا شروع شد ــ جسی

رم غرب، تو  کردیم ولی حاال از هم رد شدیم، خطای همو بریدیم، من می ای تو خط موازی کنار هم حرکت می یه دوره سلین

 باور کن  می
ً
 ــ الکساندرافته. همچین چیزی رو دیدم. باشه؟ کاترین  اتفاق می طوری همینری شرق. جدا

 شوخیت گرفته نه؟ شوخیت گرفته. یجس

ب نه! شوخیم گرفته. و نه، نگرفته، افتاد؟ (درنگ) فقط ــ همینه. سلین
ُ

 خ

 گوید: آلود می ِاال خواب  شوند. یکی از دخترها، های سلین دخترها از خواب بیدار می در حین صحبت

 تا خرابه چقدر دیگه مونده؟  ِاال

 چیزی نمونده. آم سلین

 دونی ما تصمیم گرفتیم موقع برگشتن، تو راه فرودگاه کنارشون نگه داریم. ، میآره عزیزم جسی

  سلین
ً
 دقیقا

 باشه؟ جسی

 افتیم، درسته؟ آره. پس ما زود راه می سلین

 آره آره. جسی

 سیبم چی شد؟  ِاال

 مگه نه؟ La pomme, elle etait fini, cette pommeسیبت.  سلین

 بعدازظهری ماهیگیری ــ  خارجی: فروشگاه دهکده

دارند و شـروع بـه بیـرون آمـدن از ماشـین  هستند نگه می ماهیگیرهایش  که بیشتر آدم ی ساحلی ای در یک دهکده ها کنار مغازه آن

 کند. فرانسه صحبت میبا دخترها کنند. سلین  می

 لیستو بده من. سلین

 من لیست ندارم. جسی

 پولته.تو کیف  سلین

 .اوهوم جسی

 تو کیف پولت. سلین

 .باشه جسی

 .آورد درمیلیست را  سرعت بهدهد. سلین  و آن را به سلین می آورد درمیکیفش را 
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 !Voila سلین

 کند به دخترها. رو می

ب من ژنرال! سروان نینا. ( سلین
ُ

 )گوید چه کند به فرانسه بهش میخ

 !Oui  نینا

 گرفتی؟ از کی تا حاال درجه تیمساری جسی

 تیمسار منم، مفهومه؟ سلین

 .وماوه جسی

 )گوید چه کند به فرانسه بهش میسروان ِاال. ( سلین

 !Oui  ِاال

 زنی. سرجوخه نظافتچی، تو دست به هیچی نمی سلین

 .Oui. D'accord جسی

 بعدازظهرخارجی: نزدیکی خانه ــ 

 دوند. مسیر تا خانه را میآیند و دخترها تمام  شود. بیرون می ماشین وارد ملکی ساحلی می

یک ــ  خارجی: خانه  بعدازظهری پاتر

 کنند. ها دارند فوتبال بازی می در پاسیوی بیرون خانه جسی به همراه سایر مهمان

یک ــ  خارجی: خانه  بعدازظهری پاتر

 دهد. کند گوش می ، پاتریک دارد به داستانی که ناتالی تعریف مییادر روبهی زیبای  منظره

یک ــ  خانهخارجی:   بعدازظهری پاتر

گیرند بسیار  کنند. سلین از تماشای ارتباطی که دخترهای با طبیعت و خاک می ای کوچک، سلین، نینا و ِاال سبزیجات می در باغچه

 سرخوش است.

 اون سرخه. سلین

 ؟Cela  ِاال

 ... خوبه. فلفلم بردار.Tres bien سلین

یک ــ  خارجی: خانه  بعدازظهری پاتر

 دارد. دریا روبهجا نمای زیبایی  کنند. آن ی پاسیو از خانه دارند استراحت می پاتریک و استفانوس در دورترین نقطهجسی، 

 ».این بار«و دومیش اسمش بود » بار اون«راستش من جفتشو خوندم. اولینش اسمش بود استفانوس

 ».بار اون«و دومی اسمش بود » این بار«ود اولیش اسمش ب جسی

 آره. استفانوس

برای خودمون » اون«باعث شد دوباره همو پیدا کنیم و از » این«گیم  ای داریم که می اده یه شوخیوبین خودمون تو خون جسی

 آپارتمان خریدیم.
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یک  آهان. پاتر

ب برای سلین باید یه خورده ناجور باشه نه؟ منظور تصوریه که ازش تو کتاب دادی.استفانوس
ُ

 خ

 کرده. چرا؟ فکر کنم بهش عادت جسی

مونه که دیگه انگار هیچ  پیش زنه می اون قدر  شه، اما دومی خیلی گرماش بیشتره. اون جایی که مرده سوار هواپیما نمیاستفانوس

 بود؟ طوری همینفردایی در کار نیست. منظورم اینه که تو واقعیت هم 

 اندازد. جسی شانه باال می

 خیلی بهتره.کتاب سوم جسی رو خوندی؟ از دوتای اول استفانوس

 از جمع نوشتن دوتای اول بیشتر وقتمو گرفت.نوشتنش  جسی

نه سومی رو نخوندم. یعنی زنم بهم داد که بخونمش اما یه خورده برام طوالنیه. حتی اسم کارم طوالنیه. اسمش چـی استفانوس

 بود؟

 »سریع.  ی نمایِش گذار اما زیاد اجرای شده هشد هبازیگرای نمایش کمتر دید« جسی

ب دیدین، منظور منم همینه.ستفانوسا
ُ

 خ

ب فقط تو نیستی. همه فکر می جسی
ُ

 کنن طوالنیه. آه خ

یک  کردن. ) دو تای اول رو مرز حرکت میبه یونانیکتاب بهتریه. توش سعی کرده یه قدم بزرگ برای خودت برداری. ( پاتر

؟ نظرت اینه؟به یونانی(استفانوس
ً
 ) واقعا

 گین؟ بهم دارین چی می جسی

 گم، همینو گفت... آد. جدی می ی کتابت خوشش می گه از همه نه، اون میستفانوسا

 خندد. جسی می

 بعدازظهرداخلی: آشپزخانه ــ 

 کنند. اند و دارند سبزی خورد می ناتالی، آریادنی و سلین پشت میزی در آشپزخانه نشسته

 عالیه. می من که عاشق این سلین
ً
 همه چیو بو بکشم. بوشون خیلی خوبه.تونم  تونم... می جا شدم. واقعا

یادنی  جا خیلی راضیه. آره پاتریک از این آر

  هکردیم، ی ست ولی وقتی داشتیم پاریسو ترک می دونم مسخره می سلین
ً
کم عصبی شده بودم. ولی حاال که قـراره بـریم اصـال

 خواد برم. دلم نمی

 چرا عصبی شده بودی؟ ناتالی

یادنی  ی؟آره بگو چرا عصبی بود آر

 باید اتفاق تراژیکی بیست و به خودم گ های چند صد ساله ها و تراژدی جا پره از اسطوره دونم. این نمی سلین
ً
 فته.فتم حتما

 خوره؟ هاتو می آد بچه می ینوترمنکنه خیال کردی  ناتالی

. سلین
ً
 آره دقیقا

 خندد. هر سه زن می

 بعدازظهرخارجی: پاسیو ــ 

 مردها...ایم پیش  باز دوباره برگشته
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ب باشه، تمام مدتی که این جسی
ُ

کردم: یه گروه از آدمایی که بـا هـم فـرق دارن ولـی  جا بودیم داشتم روی یه ایده کار می خ

ی یه روز از زندگی این آدماست که از زاویه دید هـر کـدوم بـه  همگی یه ناهنجاری ذهنی دارن. رمان داستانش درباره

و قرار گرفته. وکنه تو موقعیت دژا بینیش احساس می یه خانم مسنیه که هر بار میشون  شه، خوبه؟ یکی نوبت روایت می

 عین ش رو هم احساس می ترین تجربه کوچیک
ً
شـه و خیلـی عـادی نجا پـیش مـا بی تونه همین و داشته. میش رکنه قبال

 این حرفو نزده بود؟ ب درسته؟ ولی تو ذهنش داره به این فکر می  صحبت کنه،
ً
جا  گه دیروز همین ه خودش میکنه که قبال

 زده. این حرفا رو نمی

ب عین خود دژاوو.استفانوس
ُ

 خ

 آره منتها برای این خانومه همیشگیه. جسی

 آهان. استفانوس

حونه خوردنش، روزنامـه خونـدش، فـیلم دیـدنش. بـه بکنه، ص می ی کهگه همینه. تکراریه. هر کار می هی به خودش جسی

 تو این موقعیت بوده. اطمئنانخودش 
ً
 داده که قبال

 خوای بگی این یه موقعیت واقعیه؟ یعنی میاستفانوس

 تونم تکرارش کن. ی تکرار شونده. واقعیته ولی من نمیووگن دژا آره. بهش می جسی

 خندند. هر سه می

کنـه  باهاشـه نگـاه می لهسـا بیستهر بار بـه زنـی کـه  شون یکیدو نفر دیگه هستن که با شناسایی قیافه مشکل دارن.  جسی

بینـه. در مقـابلش یـه  بینـه هـیچ ارتبـاط بـین خـودش و آدم تـوی آینـه نمی تونه بشناسدش. تو آینه که خودشو می نمی

ای کـه تـو عمـرش  تمام نسبت به هر چهره نفس اعتمادبهدار با  خونه سال میانشخصیت دیگه هست که ضدشه، یه زن 

کنه ولی براش عین یه روستاست. کافیه یـه راننـده  اینکه تو یه شهر بزرگ زندگی میفقط یه بار دیده. به خاطره همین با 

به خاطر » برد. فالن جاکسی بود که کریسمس سه سال پیش منو تا  نوهمآهان این «تاکسی رو ببینه تا به خودش بگه 

 کنه. که و باهاش احساس دوستی مییبینه بهش نزد همین هر کی رو می

ب من احاستفانوس
ُ

احساس ارتبـاط  کس هیچکنم بیشتر مواقع با هیچی و  ام که گفتی. احساس می کنم اون آدم اولی ساس میخ

 کنم. نمی

پیونـدد و آنـا بـه  هـا می آن ها. آخیلـیس بـه  آیند پیش آن بینیم که از ساحل برگشته، می ی پاتریک، آخیلیس و دوستش آنا را می ما نوه

 رود. داخل می

 ها! طورین بچهآه آخیلیس! آنا! چ جسی

یک  ی گذروند. نیگاش کنین تابستونشو بهتر از همه پاتر

 سالم پاپابزرگ. آخیلیس

ب داشتیم میاستفانوس
ُ

 گفتیم که... سه تا شخصیت داریم؟ خ

 ی یه یونانیه به نام آخیلیس. کنم که درباره نه سه تا نیستن. یه عده آدمن. االن دارم روی یه فصلش کار می جسی

 گی؟ منو می آخیلیس

ب هم اسم توئه. مشکل این یکی اینه که تو یه  جسی
ُ

 بـه دریـا  و میچیز همهگیر افتاده که ماهیت اصلی  ای چرخهخ
ً
بینه. مثال

 شه از فسیل. شه و پر می گه یه روزی خشک می کنه و به خودش می نگاه می

ب... نمیاستفانوس
ُ

 ست. دونم. یه خورده برام زیادی روشنفکرانه خ

گـه آخـرین  داره و به خـودش می شه. خیلی باحال. یه کتابو بر می دم. باحال می شه قول می نه. اون طوری نمی آه نه نه جسی

 خونه کیه؟ کسی که این کتابو می
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 و این کجاش باحاله؟استفانوس

 خندند. همه می

 گاهی یه همچین احساسی دارم. آخیلیس

ب باشه، میاستفانوس
ُ

 کنه. آد. فقط به مرگ فکر می هیجان نمیخوای بگی شخصیته از هیچی به  خ

ب نه زیاد به مرگ فکر نمی جسی
ُ

 بینه. و تو آینده میچیز همهمونه. انگاری  کنه. براش عین تغییر شکل می خ

 آهان.استفانوس

یک یـادش بیـاد تونـه  ی خوبیه. ولی باید بهش یه آدم پیر مثل منو بهش اضافه کنی ــ یه پیر بدبخت که نمی برای رمان ایده پاتر

 خونده رو خیلی خوب یادشه. صبحونه چی خورده ولی چهاردسالگیشو که شیال کمپل تو یه بار داشته جلوش می

 این خوبه. جسی

داشته باشـن؟ یـه همچـین  سکس رسته؟ اما ارتباطشون چیه؟ با همباشه. تو یه سری آدم داری که تو زمان گم شدن داستفانوس

 چیزی الزمه؟

یه فـیلم بنویسـم. هـر  بر اساسکنه کل رمانو  ی ادراکه. نه دارم فکر می تو زمان گم نشدن کنه. مسئله قوهدونی اونا  می جسی

 گیره. (به آخیلیس) در بارانداز رو دیدی؟ یه طور ارتباط می» باراندازدر «آد و با فیلم  شخصیتی توی رمان می

 مئن نیست که آن را دیده یا نه.مط است او تا استفانوس بهش اسم فیلم را به زبان یونانی نگفته

 آهان همونی که براندو توشه! آخیلیس

 آره. جسی

 آره دیدم. آخیلیس

ب اولین فصل کتاب توی میدون تایمز، سال  جسی
ُ

ره اکران  افته. اون که مشکل دژاوو داره می اتفاق می ۱۹۵۴خوبه خوبه. خ

 اینو ندیدم؟پرسه  فیلمو ببینه. درسته؟ منتها تمام مدت داره از خودش می
ً
 من قبال

ب.استفانوس
ُ

 خ

تـو  ۱۹۹۳. بعد خود الیا کازانو داریم که سـال ۱۹۷۹درسته. و یه فصل دیگه توی یه کالس فیلمسازی تو پاریس سال  جسی

 آد. مونیخه و همه چی داره یادش می

ب این یعنی زمان. چطوری میاستفانوس
ُ

 خوای بگی این زمان نیست؟ خ

 آد. ادراک ماست. تو از این کار خوشت نمی آره زمانه ولی بیشتر جسی

 دار بشه. خواد زیادی کش به نظرم میاستفانوس

 خندند. همه می

یک ب من خوشم اومد. به حرفای این گوش نکن ــ اون یه دوچرخه سازه.  پاتر
ُ

 برام بفرست. ی قبل از چاپتو نسخهخ

. جسی
ً
 حتما

یک ــ  خارجی: خانه  .بعدازظهری پاتر

 اند. ای که در خانه هستند هر گوشه سرگرم بازی بچه تا پنج

 بعدازظهرداخلی: آشپزخانه ــ 

 آریادنا، استفانوس و سلین در آشپزخانه هستند و مشغول درست کردن غذا.
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 ذاریم تو فلفل دلمه، فلفل دلمه. گوجه می ،تو فرانسه ما توی گوجه سلین

یادنا ؟ ولی ما تو هر دوتاش یه مواد می آر
ً
داره. راستی سلین حواست باشه زیاد پرشـون نکنـی،  تأثیر  ش زم، چون تو مزهری جدا

 کنه. جا رو کثیف می ریزه رو گاز و همه چون می

 آره باشه باشه. سلین

 دی.لکارتو بتو نه سلین استفانوس

یادنا   آر
ً
 هم به این استفانوس گوش نکن چون تا حاال یه بار هم این غذا رو درست نکرده، اصال

ً
تا حاال یه بـار هـم غـذا اصال

 درست نکرده.

 .دارد برمیاستفانوس چاقوی آریادنا را 

 ) باشه.خندد می( سلین

 دونی منظورم اینه که... میاستفانوس

 زنند. آریادنا و استفانوس با هم بلند به یونانی حرف می

 ولم کن. ولم کن.استفانوس

یادنا  . بیا این یکی چاقو رو بردار.استفانوس چرا چاقومو برداشتی؟ چاقوی مردمو ندزد آر

 تونم چیزی ببرم. عزیز دلم با یان چاقو که نمیاستفانوس

ب بسه دیگه! چاقو رو بذارین کنار. دارین رو هم چاقو می سلین
ُ

 کشین؟ خیلی خ

یادنا  کنیم. جنگیم. داریم مذاکره می نمی آر

 رود. یخچال می طرف بهشود و  آنا وارد آشپزخانه می

 گین مذاکره؟ (به فرانسه) مذاکره با چاقو. به این میآهان شما  سلین

یادنا .به فرانسه( آر
ً
 ) دقیقا

 ) خیلی هم بد نیست.به فرانسه( سلین

 این سیستم ماست.استفانوس

 ده. آهان پس باالخره سیستمی پیدا کردین که بهتون جواب می سلین

 آهان. آریادنا

 ها خوبن دیگه، آره؟ به. دلمههم خو» سیستم«ست. ولی  ش رابطهمفکر کردم اس سلین

 گیرد. شود و در راه یک پک از سیگارش می آریادنا از استفانوس دور می

 خوبه خوبه. استفانوس

 خواهد از آشپزخانه بیرون برود. و می دارد برمیغذا را  سلین ظرف پیش

 ) و تو سیستم تو چیه؟به فرانسه رو به آنا( سلین

 .کند اشاره می دهانش به دستآنا با 

 ) این سیستم چطور؟به فرانسه( سلین
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 دهد. گذارد و تکان می زبانش را بین دو انگشتش می

 بد نیست.  )به فرانسه(  آنا

 رود. سلین بیرون می

 از این سیستم استفاده میاستفانوس
ً
 کردیم. ما هم قبال

 خندد. آنا می

 بعدازظهرخارجی: ساحل ــ 

 شود. ی پاتریک به یک ساحل منتهی می کند. پایین خانه ساحل هدایت می طرف بهها را از راه سنگی  جسی بچه

 ها خیلی دور نشین. بچه جسی

اس  ام بـرد. بعـد یـک اس ها و دریـا لـذت می ای بچهکند. از تماش فقط یک لحظه: جسی کنار ساحل ایستاده و احساس آرامش می

 رود. ز دست میبعدش احساس لذتش او  خواند می

 های غروب ــ نزدیک خارجی: میز شام

 کند. ش جلب میدی همه را به خو زند و توجه ی شام، جسی چند ضربه به لیوانش می در میانه

 نمی خوام این غذا بدون تشکر از همگی نمی جسی
ً
 بدون تشکر از تو پاتریک. اصال

ً
دونستیم قراره تو  تون تموم بشه. مخصوصا

مه از طرف دانشگاه اومد که دعوتمون کرده بود به فلوفونوس جنـوبی بهمون خوش بگذره. یه نا قدر ایناین شیش هفته 

ی بزرگ باشیم. منم گفتم چرا که نریم؟ و امروز توی فرودگاه پسـرم َهنـک برگشـت بهـم  تا مهمون یه نویسنده تو یونان

 گفت بهترین تابستون عمرشو داشته.

 کنند. ها استقبال می همگی از این حرف

ب پاتریک ممنون ازت، با اینکه نمیخوام حرفشو  منم می جسی
ُ

 برای من و خانواده تکرار کنم. خ
ً
ام چه کردی ولی  دونم دقیقا

 خوام ازت تشکر کنم. به سالمتیت. می

 به سالمتیت پاتریک... همگی

یک پوشـه،  لبـاس می طـوری اینممنون ممنون ممنون. اولش که تو فرودگاه دیدمت به خودم گفتم ممکن نیست کسی کـه  پاتر

 .ویسنده باشهن

 خندند. همه می

یک هایی زیـادی رو ازشـون پـذیرایی  جا نویسـنده کنم رازتو فهمیدم. ما تو ده سال گذشته این ولی االن، االن دیگه فکر می پاتر

 تر باشه. ی تو همراهی نداشتن که از خودشون جذاب کردم ولی هیچ کدومشون به اندازه

 خندند. همه می

 .گم منم همینو بهت می سلین

یک  از اینکه با تو دخترای گلت آشنا شدم خیلی خوشحالم و از اینم خوشحالم که بـه دوسـت عزیـزم  پاتر
ً
 ناتالیـاو سلین واقعا
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 موند. ، الیاس عین برادرم میناتالیاآشنا شدیم، شوهر 

 متأسفمبه پاتریک( سلین
ً
 .) بابت فوتش واقعا

یک  نگران نباش. چیزی نیست. پاتر

  می جسی
ً
 گفتم ــ نباید به سالمتی تو چیزی می دونم. واقعا

 گم. واقعیتش اینه که ــ نه جدی می سلین

 تقصیر منه. جسی

یک  لطف داشت. پاتر
ً
 نه نه. تو واقعا

کشید ولی این بار که با آنـا اومـدم  و بابابزرگ، ممنون که گذاشتی آنا هم تابستونو با ما باشه... چون همیشه ازم کار می آخیلیس

 ز شما بشینم.ذاره دور می می

 به میز بزرگساال خوش اومدی! پس  جسی

 ) چند وقته با همین؟به آنا( سلین

 از تابستون سال پیش.  آنا

 چند روز مونده بود که برگردم آتن.  جا دیدم، همو این آخیلیس

 کردم... شای شکسپیرو بازی مییآره همو تو مهمونی شب آخر اجرای نمایشمون دید. یکی از نما  آنا

 کردی؟ نقش کی رو بازی می وا جسی

 ».داستان زمستانی«پردیتا تو نمایش  آنا

 بازیش حرف نداشت! یادته پاتریک با هم رفتیم نمایشش؟استفانوس

یک  »رقصی، برایت موج دریا آرزو دارم، اینکه تا ابد برقصی و برقصی. و زمانی که تو می«ه پردیتا...  ه آه پاتر

 زنند. همگی برایش دست می

 کرد! به خاطر همینه که پاتریک نقشو خیلی بهتر از اون یارو تو نمایش بازی میاستفانوس

 زنن. البته آدما هنوز دارن حرف اون اجرا رو می آخیلیس

 آره ولی... مهمونی بعدش خیلی بهتر بود. اونجا بود که همو دیدیم. آنا

 یه موتور وسپای قدیمی داشتم.  آخیلیس

 چه باحال. جسی

 وسایلشو جمع کنه. نفهمیدیم چطوری صبح شد. آره. کل شبو باهاش چرخیدیم. بعد برش گردوندم تئاتر تا آخیلیس

 نفر آدم جا داشت، ولی اون وقت شب خالی خالی بود. دوازده هزارره. اجرا تو فضای باز بود و  وقت یادم نمی هیچ  آنا

 روم براش زمزمه کردم...آره اونم نشست رو صندلی آخر. منم رفتم روی صحنه و آ آخیلیس

کوستیکش خیلی عالی بود صدا راحت پخش می  آنا دیم و بعد از سه ثانیه صداشـو  شد. اول حرکت دهنشو می آره چون آ

 شنیدم. تو گوشم می

 ) چی گفت؟آرام به آنا( جسی

 گوید. زند و چیزی نمی آنا فقط لبخند می

 آهان! فهمیدم! جسی

یادنا  حرف خصوصی بود. ) خندان( آر

 گشت پاریس. آره دیگه، ولی اون باید دو روز بعدش برمی آخیلیس
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 چطوری باهام ارتباط داشتین؟ سلین

 هر روز اسکایپ می آخیلیس
ً
 کردیم. اسکایپ. تقریبا

 خوابیدیم. ذاشتیم کنار سر هم و می تاپامونو می آره وقتی کنار هم نبودیم لپ  آنا

 یعنی همین! مدرنعاشقی  اوهوم سلین

شـد...  ی آنا کـه روی تصـویر بـود خیلـی بـامزه می شدم معمول تصویر ثابت مونده بود... ولی قیافه وقتی بیدار می و آخیلیس

 )آورد درمیادایش را (

 بپرسم؟ اجازه هست؟ سؤالتونم ازتون یه  خوبه. میاستفانوس

 آره.  آنا

 شدین؟ خود می از... از خودتون بی  کردین، وقتی با هم اسکایپ میاستفانوس

یادنا  ادبی تو! خدای من چقدر بی آر

منده، اونم فقـط تـو سـطح  های مجازی عالقه شناس آماتورو دارم که به واژه ادبی نکردم. من فقط حکم یه انسان نه بیاستفانوس

 تئوری.

یادنا  شناس؟ حاال برای ما شدی انسان آر

ه کـه یـه طوریـ اینین، این حرفو از خـودم در نیاوردمـا ـــ ی نزدیک تو آینده ــ صبر کن گن رابطه آره بابا. برای مثال میاستفانوس

تـونی ارتبـاط بگیـری.  کنی و بعدش به صورت مجازی با هر کسـی کـه دوسـت داشـتی می چیزی به خودت پریز می

 می می
ً
 گوشت بگه. خوای در تونی درخواست بدی از مرلین مونرو چی می تونی تمام حرکاتتو طراحی بکنی. اصال

 آهان... همگی

ب ممکنه خوشم بیاد. لینس
ُ

 خ

 افته. آره چرا که نه؟ هر روز تجربیات ما بیشتر و بیشتر تو دنیای مجازی اتفاق می آخیلیس

 بنویسه؟» جنگ و صلح«ین، چه احساسی دارین اگه یه روز کامپیوتر بتونه رمانی بهتر از  آره... و شمایی که نویسنده  آنا

 محاله. پاتریک

 کنم تنها مسئله زمانشه. بابابزرگ فکر می آخیلیس

سـتن حریـف ناحساس کاسپاروفو داشته باشم ــ یادتونه شـطرنج بـازا وقتـی نتو همانکنم  دونین من یکی فکر می می جسی

 کامپیوتر بشن چه احساسی داشتن ــ

 همه افسردگی گرفتن.استفانوس

! یادتونه اولش همه فکر می جسی
ً
 شه؟ کردن کامپیوتر حریف ما نمی دقیقا

 آره.انوساستف

 ی انسانی نداره که. ) ماشین غریزهبا لهجه( جسی

 خندند. همه می

 شیم. ولی حاال حتی حریفشم هم نمی جسی

ی موش نر سیم وصل کرده بودن و  دادن. به پایین تنه ی آزمایشی که روی یه موش داشتن انجام می یه مستند دیدم درباره سلین

 انزال بشه.تونست  با هر بار فشار دادن یه دگمه می

 خندند. می همگی

تونست غذا و آب بخوره، در اصل هـیچ کـاری  خندیدن، اون دیگه نمی دانشمندام عین شما به این موجود بدبخت می سلین
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ادای مـردن مـوش را دونین ( ی بشریت هـم همینـه. مـی کنم آینده دونین فکر می اومد و آخرش هم ُمرد. می ازش بر نمی

 دن.مر طوری همین) آورد درمی

 خندند. همگی می

یک ولی مـن یکـی بینه...  کنه داره تموم شدن دنیا رو به چشم می باشه ولی هر نسلی پیش خودش فکر می طوری اینشاید  پاتر

 .کنم دارم زندگی رو خیلی خوب زندگی می

ایـن احسـاس کـه دارم پاتریک. به نظرم خیلیا از نسل شما همچین احساسی رو دارن.  سؤالآهان درسته ولی ازت یه  جسی

که مسخ یه سـری تبلیغـاتیم، انسـانیت  یالیستیماترهایی هستیم که تمام زندگیمون شده لذت شخصی، آدما  ماها آدم

ب  خودمونو بخشیدیم به تکنولوژی... ولی تازه کامپیوترها دارن درک و ادراک پیدا می
ُ

من اینه: این  سؤالکنن درسته؟ خ

 آد؟ درک از خود چه بالیی سرش می

یکپا  ».خودتو بشناس«شه  که معنیش می "Gnothi seauton"تو دلفی جوابتو نوشتن:  آپولوسردر ورودی معبد  تر

تمونه یکنیم شخص درسته ولی االن نودونه درصدمون در کل مکانیکی شدیم. شخصیتمون ــ یا الاقل چیزی که فکر می جسی

 تونه انجام بده. درسته؟ ی ناچیز از کاریه که ذهن و فکرمون می ــ فقط و فقط یه ذره

 آره.استفانوس

 ی بدنیه. اکثر رفتارمون رفتاری از پیش تنظیم شده جسی

 باشه. سلین

ب پس خود ما چی می جسی
ُ

 ذاریم؟ شه؟ از چی مایه می خ

ب عزیزم... توت ناچیزه که داری می قدر این) اگه این درک از خود پرد وسط حرفش می( سلین
ُ

 گی خ

ب چی؟ جسی
ُ

 خ

 چطوریه مدام تو چشممه؟ سلین

 خندند. همگی می

ب عین بول آدم میاستفانوس
ُ

 مونه. اونقدرا بزرگ نیست ولی یه دنیا توجه طلب داره. خ

 ه!طوری همینمال اینم  سلین

 شما دوتا چطور با هم آشنا شدین؟  آنا

یادنا  دونی؟ تو نمی آر

 چی رو؟  آنا

ب استفانوس
ُ

 کتابای جسی رو بخونی. بایدخ

 اگه می آره سلین
ً
 بخونیش. مخصوصا

ً
 خوای بدونی رفتار خصوصی من چطوریه باید حتما

 بخونش!استفانوس
ً
 حتما

 خیال استفانوس. بی سلین

 نه بابا، منم باهات هم منظورم: کتاب خوبیه.استفانوس

موقع یه طورایی یه خورده عاشق هم شدیم و بعد همـو گـم کـردیم و ده  همانممنون. ما هیجده سال پیش همو دیدم.  جسی

 سال بعدش دوباره با هم برخورد کردیم.

 نه نه نه من و تو با هم برخورد نکردیم. سلین

 پس چی؟ جسی
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 از دیدار اولمون نوشته بودنی...» متأثر«نه تو یه کتاب  سلین

 آره همینه... جسی

 دنبالش.من نقدشو خوندم و اومدم  سلین

 چقدر رمانتیکه.  آنا

 رمانتیک بود. جسی
ً
 واقعا

 ننوشته بود که ازدواج کرده و یه بچه داره... هیچ جا. نه نه. اون قدرنه  سلین

 جزییات، جزییات... جسی

 آره فاجعه همین بود. سلین

 فاجعه نبود. بدیهی بود. جسی

 تیم جنگ تلپی یه دوقلو زاییدیم!رف کاندومبی  طوری همینآهان. درسته. و اولین باری که  سلین

 آره. یه ضرب ترکیدیم! جسی

 گم ولی ــ که اینو می متأسفم! خیلی شویی ظرفموقع تا حاال زنجیرم به  هماناز  سلین

 خیلی هم بد نیست، هان؟ دختراتون خیلی خوشگلن.  آنا

 ممنون. جسی

 اونا خوشگلن. سلین

 خندند. همگی می

ب صبر کنین، انگاری اش سلین
ُ

 بهت بگم چطوری باید شوهر داری کرد. االن همینتباه شد. آنا بذار خ

 کند که او بگوید. می تائیدآنا با سر 

 شون برنده باشن... های کوچولوی مسخره باید بذاری همیشه تو بازی سلین

 آهان. جسی

 بردم و... بال بازی کردیم، خوب من داشتم می شب اول، رفتیم پین همان...دوست دارن. بار اولی که جسی رو دیدم،  سلین

 ی ما روی یه دروغ بنا شده؟ آره دیگه. آره دیگه بگو. ی رابطه خوای بگی کل پایه می جسی

 ش.نفس اعتمادبهی  ی نود توپو یه کاری کردم اشتباه بره. همین شد پایه ...ولی دقیقه سلین

 ون بازی ببره، ولی تو بازیای دیگه چرا.تونه منو تو ا نه، اون نمی جسی

گم ولی  که اینو می متأسفمدونین  نیست. می سکسخواد منو نبره... شبم دیگه خبری از  ای که می اگه نذارم تو هر بازی سلین

 شبا که می اون یه داش
ً
 کنه. خوابه خواب یه زن مشنگو می مشتی سنتی. واقعا

 خندند. همگی می

 بینه! خنگو می ِف دایه  خواب خوِش  سلین

 گیرم. خنگ می داِف آره دیگه جماعت من کل الهاممو از یه  جسی

 های خنگ صحبت کردن. کند عین این زن کند؛ شروع می لحنش را عوض می مرتبه یکسلین 

 !وااستفانوس

 ) آره...آورد درمی(ادایشان را  سلین

 !وااستفانوس

۲۶ 
 

www.takbook.com



 ریچارد لینکلیتر، ایتان هاوک و جولی دلپی شب پیش از نیمه

 با منی؟ جسی

 خندند. همگی می

 ین؟ هنویسندآره دیگه، شما  سلین

 آره. آره نویسندم. جسی

... کتاب می نویسنده سلین
ً
 نویسه؟ ای که مثال

 آره یه چندتایی کتاب نوشتم. جسی

 . من تا حاال نویسنده ندیدم.انآه سلین

 ) آهان. ندیدین؟خندد عصبی می( جسی

 باید خیلی باهوش باشین. سلین

ب آره... یه طورایی. جسی
ُ

 خ

 و بنویسم.ر حتی اسمم هم که گاهی سختمدونین من از اونا می سلین

 شما چه طور کتابایی دوست دارین؟ جسی

ب من داستان سلین
ُ

 یه داستان قشنگ عاشقانه ایخ
ً
 ... دوست دارم که پشتشون یه مفهومی دارن، مثال

 آهان گرفتم. جسی

 »رومئو و...«دونین یه بار یه کتابی خوندم به نام  می سلین

 درسته؟» و جولیت.« جسی

 آره! سلین

 آهان. جسی

 آخ جون شما اونو خوندینش! سلین

 ست. ست. یه نمایشنامه آره کار خیلی خوبیه. البته رمان نیست، نمایشنامه جسی

 یه فیلم. بر اساسآهان فک کردم رمانیه  سلین

 ست. ) نه یه نمایشنامهخندد مینه ــ ( جسی

ب. می پس نمایشنامهآهان  سلین
ُ

مجلـه  اون قـدرکنه کتـاب بخونـه،  کلشو نخوندم چون آدم گاهی وقت نمی دونین ست. خ

 نمی
ً
 ای بخونه. رسه چیز دیگه هست که توش از زندگی دیگرون نوشتن که آدم اصال

ب اونام مهمن. جسی
ُ

 آره خ

  سلین
ُ

 جاتون هم باهوش باشه. بندم همه ) شرط میکنان زمزمه( یشواب شما خیلی باهآره. خ

 عاشق این زنم؟ قدر اینرا من خدایا چ وای جسی

 آره دیگه ــ هی آروم باش! سلین

 اوخ از دست شما.استفانوس

ی این آقای سنتی ما اینه که امروز وقتی هنری رو گذاشتیم فرودگاه اومـده منـی  دارش همینه! اون بخش دیگه تازه خنده سلین

 رو که پیشنهاد کاری خیلی خوب دارم زور کرده بریم شیکاگو.

 انصافی دیگه. ی بیخیل جسی

 ترم؟ انصاف از تو که اینو گفتی بی سلین

 زدم، منم همین کارو کردم. ی موضوعی که درگیرشی حرف می شه. تو داشتی درباره من فقط گفتم دلم براش تنگ می جسی

 مسخره نیم بچهیکه ما بش سلین
ً
 ست. داری زن سابق آقا رو بکنیم! واقعا
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یادنا ب سختش بوده از هنری خداحافظی کنه دیگه.هی هی هی! بس کنین دیگه آر
ُ

 . خ

 آره سخت بود. سلین

یادنا  ی محشریه. معلومه چون بچه آر

 شه. ی شطرنجم تنگ می بهش بگین دلم برای پایه آخیلیس

 باشه. جسی

یادنا  وقتی منو استفانوس از هم جدا بشیم... آر

 کی؟ استفانوس

یادنا  گیرم. رو می نتمن حضا آر

 م بتونیم با هم خوش بگذرونیم اشکالی نداره. ساله ی بیست تازه دختر وقتی منو و دوست آهان. تااستفانوس

یادنا  ) عاشق مردام.خندد می( آر

 منم عاشق توام.استفانوس

یادنا ین؟ تعریف  ی زن و مرد داره. درسته؟ آماده یه عالمه نکته درباره یه داستانی دارم که شوهرم خیلی دوستش دارم و توش آر

 کنم؟

 آره. سیج

یادنا  شدن خیلی برخورد داشت. مامانم پرستار بود. به خاطر همین با آدمایی که تازه از کما بلند می آر

 خوای بگی؟ بگو. اون داستانو رو می اوفاستفانوس

یادنا  کنین! گوش کنین.  گوش آر

 کنم. من که گوش میاستفانوس

یادنا  داستان جالبیه. آر

 گفتم باشه.استفانوس

یادنا  »سالم من کاترینم. شما از کما در اومدین.«ی مامان بود که بهشون بگه  فهوظی آر

 .آورد درمیاستفاتوس پشت سرش ادا 

 ) ببخشین.خندد می( آنا

یادنا  »شه. شما تو یه تصادف اتومبیل بودین. حالتون خوب می« آر

 گیرد جلوی دهان استفانوس. آریادنا دستش را می

یادنا پرسیدن ایـن بـود  که می سؤالیاومدن اولین  گفت زنا که از کما در می و از این طور حرفا. می» شه. حالتون خوب می« آر

کنین  شـد فـک مـی هر مردی ــ بدون استثنا وقتی از کماش پـا می» هام چطورن؟ شوهرم چطوره؟ همه سالمن؟ بچه«

 کرد ببینه سالمه؟ و نگاه میاش ر خایه داد باال کرد؟ اول از همه پتو رو می چی کار می

ب می جسی
ُ

 کنه! دونین چیه؟ باید آدم هنوز مطمئن باشه که سرجاشه نه؟ باید مطمئن باشی که هنوزم کار می خ

یادنا ! آر
ً
 دقیقا

ً
 دقیقا

 زنده و سرحاله.استفانوس

یادنا  آره آره آره. آر

 پس چی؟استفانوس

یادنا  پرسید. نمی سؤالاز چیزای مهم  کس هیچه. هاشو بپرس شد که حال کسی یا بچه به ندرت می آر
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 همینه دیگه! اول اونم بعد دنیا. سلین

 اون اون اون اون اون اون بول ــها با هم زن

کنین خیلی به ما مـردا ربـط داره، چـرا پـس وقـت خودتونـو  گین و فکر می می طوری اینهی بسه دیگه. شماهایی که  جسی

 سعی کنین ما رو تغی می
ً
 یر بدیم؟ذارین که مثال

 آره چرا؟ بیولوژی ماست. مشکلتون چیه؟استفانوس

 تو این کار نابغهچیز همه) تو هم خوب بلدی به جسی( سلین
ً
 ست! و وارونه کنی. اون واقعا

 گم چرا باید یه قورباغه رو به خاطر سبز بودنش مسخره کرد. نه فقط دارم می جسی

!استفانوس
ً
 دقیقا

! سلین
ً
 آره آره دقیقا

تونه تا ابد پایدار بمونه درسته  ی عاشقانه می ی اینکه بگیم یه رابطه از شنیدن این حرفا خیلی دوست دارم بدونم ایدهبعد   آنا

ب چون همه
ُ

 شیم. دونیم باالخره یه روزی از هم جدا می ی ما می یا غلط؟ خ

. آخیلیس
ً
 دقیقا

 کنن؟ دراتون با هم زندگی می) باشه، شما چرا، ولی بگین ببینم هنوز پدر مابه آنا و آخیلیس( جسی

.  آنا
ً
 اصال

 تو یکی چطور؟ جسی

 تونن طالق هم بگیرن. چرا با همن. ولی می آخیلیس

 تونن. آره می جسی

 دونین هر کدوموشن اگه بهم وابستگی مالی نداشتن تا حاال جدا شده بودن. خندد) می (می آخیلیس

یادنا  اشتباهی به دنیا اومدم. شما دوتا چقدر خوبین! من یکی فکر کنم تو نسل آر

یشـی بـود ای نم ش درباره ای نوشته بودن. سه صفحه وشیش صفحه مون یه وصیت بیست خانواده مادر مادربزرگم برای  آنا

 که بازی کرده بود، ولی فقط از شوهرش یه پارگراف نوشته بود.

 اونم بازیگر بوده؟ جسی

شه فقط سه مورد نوشته: نوشته رفته  ی شوهرش که پدر مادربزرگم می هنه اون یه خیاط بوده و کلی دوست داشته. دربار  آنا

اش این بود که زیاد درگیر عشق  ترین توصیه جایی شده و آخرش هم ُمرده. بزرگ ور به جابهبجنگ، به خاطر شغلش مج

 افالطونی نشیم. نوشته بود دوستی و کار براش یعنی خوشبختی محض.

یادنا ی داشتن یه دوسـت همیشـگی، یکـی کـه مـا رو  کنه نه؟ ایده ست که کارمونو خراب می شقهمنم نظرم همینه. همین ع آر

ه اومـدم ـــ مـی اآره. باور کنین من جلوی استفانوس خیلی کوت کنه و ما رو از تنها مواظب خود بودن، در می کامل می

 دونم اون هیچ کدوم از نیازامو برطرف کنه.

 تونم! معلومه که نمیاستفانوس

 برات یه معشوقه ) مامانبه پاتریک( آخیلیس
ً
 ی واقعی بود؟ بزرگ چطور بود؟ اون واقعا

یک ب شاید   پاتر
ُ

بود ولـی مادربزرگـت خیلـی اهـل منطـق بـود. اون همیشـه هـوای خودشـو داشـت و از مـنم  طوری اینخ

 خواست هوای خودمو داشته باشم، اما بینمون کلی چیز مشترک بود. می

ب به نظرم این شیو  آنا
ُ

 ی خیلی خوبیه. هخ

یک ب زن من امروز باهام نیست. ما هیچ وقت یه نفر واحد نبودیم، ما دو نفر مجزا بویدم. ترجیحمون همین بود. پاتر
ُ

 ولی خ

یادنا  کنم شوهرم سعی داره منو برای خودش استعمار کنه. همین زیباست. همیشه احساس می آر

 استعمارت کنم؟استفانوس
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یادنا   آر
ً
  منم که استعمارت کردم.آره عزیزم ولی فعال

 آهان این خوبه.استفانوس

یک  زندگیه که مهمه.به ولی در نهایتش عشق یه نفر به اون یکی نیست که اهمیت داره، فقط عشق  پاتر

ب خوبه که گفتی پاتریک، چون عشق زندگی رو میاستفانوس
ُ

دونیم  تونم جمعش کنم ولی جلوی آریادناست که... همه مـی خ

 شون توش دیوونن! و تازه آریادنا اهل شهر مانیه که همه تراژدی رو خلق کردنها  که یونانی

 ) هتلو بپرس.به جسی( سلین

 شه اگه ما نتونستیم بریم امشب هتل، شما پولتونو پس بگیرین یا اینکه خودتون ازش استفاده کنین؟ ها می بچه جسی

 دن. گی؟ اونا پولو پس نمی نه چی میاستفانوس

یادنا  باید برین.خوا می آر
ً
 ین از زیرش در رین؟ از این خبرا نیستا شما حتما

 باید برین.استفانوس

 هدیه سلین
ً
 ی خیلی خوب و مهمیه ولی باور کن استرس جمع کردن وسایل و دخترا گرفتتم ــ نه واقعا

یادنا  نه نه نه ــ آر

 نوبت ماست.حاال   های ما مواظبت کردین، قرارمون همین بود دیگه، شما از بچهاستفانوس

یادنا  آره حاال نوبت ماست. آر

 گذره. خیلی بهتون خوش میاستفانوس

یادنا  از این آر
ً
شـین. تـازه اگـه نـرین خیلـی بهمـون  ش خودش کلـی حالـه، پشـیمون نمی جا تا هتل پیاده خیلی عالیه، اصال

 خوره. برمی

 خوره. آره برمیاستفانوس

 باشه. ممنون. سلین

یادنا  رین. پس می آر

ب وقتی یاد الیاس می اناتالی
ُ

ام.  کشـید تـا شـونه . گاهی دستاشـو میشه دلم خیلی برای شبا کنارم خوابیدنش تنگ میافتم  خ

کردم ولی احساس امنیت داشتم... امنیت کامل. دلم بـرای  تونستم بخورم، حتی نفسمو حبس می طوری که تکون نمی

 می گم اگه بـود چـی می میکنم، به خودم  سوت زدنش تو خیابونا تنگ شده. هر کاری می
ً
امـروز «گفـت  گفـت. مـثال

 مشه و داره رفتـارش فراموشـ ره. اون داره از ذهنم پاک می اما این اواخر داره چیزای کوچیک یادم می» سرده، شالتو ببر.

م ــ کنم تمام جزییات صورتشو به خاطر بیار دم. گاهی سعی می مونه که دوباره دارم از دستش می شه و عین این می می

. و اینا تمام چیزایی بود که وقتـی رفـت از یـاد مـنم رفـترنگ چشاش، لباش، دندوناش، حالت پوستش، موهاش ــ 

 لمسش کنم ولی دوباره دنیای واقعی از راه می تونم ببینمش. می نه همیشه، فقط گاهی می  گاهی،
ً
رسه  تونم حتی تقریبا

 وقتایی که خورشید هنوز کامل طلوع نکـرده  میشه. تا مدتی هر روز صبح همین کارو  و اون محو می
ً
کردم، مخصوصا

تو یـه چشـم بهـم  چیز همهشد و محو،  کرد. عین طلوع و غروب آفتاب ظاهر می بود، چون نور کامل اونو برام محو می

و  گذره ای مهم بودیم، ولی تمامش می زدن بود. درست عین زندگی خودمون ــ ظاهر شدیم، محو شدیم و برای یه عده

 اینم گذشت.

 ) برای گذشتن از زندگی.کند لیوان بلند می( جسی

 خارجی: پیاده روی ــ عصر

 ی یک بحث هستند. در میانه  کنند، ای بسیار قدیمی عبور می سلین و جسی از محوطه

شه که دیگه یه پسر نه ساله نیست. یه مرتبه پیـر شـده،  بینه. و متوجه می ...و باالخره خودشو به توی انعکاس پنجره می جسی
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 ریش در آورده و چشماش آب آوردن ولی هنوز ــ

 خوای داستان اونی رو بگی یه که دوست خیالی برای خودش . اولش فکر کردم میست که خیلی ناراحت کنندهاوه این  سلین

 داشت.

 کدوم؟ جسی

 آد سراغش. شه دوست تخیلیش دوباره می همونی که وقتی پنجاه سالش می سلین

 خوار داشت؟ ی مگس همونی که پرنده جسی

 .نوهمآره  سلین

 آهان. از اون خوشت اومد؟ جسی

 باحال بود. سلین

 آهان. جسی

 نوشته بودی گذاشتی بخونم؟سالگیت  ای رو که تو بیست سالگی برای چهل یادته گذاشتی اون نامة سلین

 ی عزیز، امیدوارم طالق نگرفته باشی. ساله  شو یادمه: جسی چهل آره اولین جمله جسی

 اونشو یادم نمی سلین
ً
 عوض نشدی و همونی هستی که نوشتی. آد. ولی بقیه نه من که اصال

ً
 ی چیزای نامه... تو اصال

 آره... جسی

 کنیم. شیم ولی اونقدری که باید تغییر هم نمی می کنیم داریم متحول ما همیشه فکر می سلین

 کنم تو چی بیشتر از همه تغییر کردم؟ دونی فکر می می جسی

 تو چی؟ سلین

 دونستی؟ می بگذره. طوری همینخواست وقت  وقتی جوون بودم دلم می جسی

 چرا آخه؟ سلین

ب برای اینکه بتونم زودتر رو پای خودم وایستم. از دست پدر ماد جسی
ُ

خواست  رم و شر درس خوندن راحت شم. دلم میخ

شه و یه مرتبـه خواسـتم همـه چـی  می طوری همینخودم اومدیم دیدم داره درست  به تو یه چشم بهم زدن بزرگ بشم.

 آروم بشه.

برام تو زندگی خاطره و رویاست، مهم هم نیست تـو چـه  چیز همهکنم  ... عجیبه ــ من یکی همیشه احساس میاوهوم سلین

 مقطعی باشم.

 ایـن اتفاقـا  ی. منم همینم، از خودم میطوری ایندونم همیشه  می جسی
ً
دارن  االن همـینپرسم این زندگی واقعی منـه؟ واقعـا

 افتن؟ می

 افتن. آره اتفاق می سلین

شـم یـا درکـش  ش نمی وقـت متوجـه نسبت به چیزایی کـه هیچ ره کنم هر سال که سنم باالتر می دونم. احساس می می جسی

 شم. تر می کنمع متواضع نمی

 دونی! گم دیگه: تو هیچی نمی منم دارم همینو بهت می سلین

 شم. دونم! دارم یواش یواش متوجه می دونم می می جسی

ی دونستن نگه  مو همیشه گرسنهشه آدم دست به جستجو بزنه. همین آد ولی ندونستن خیلی بد نیست. همین باعث می سلین

 داره. می

 تر بود. یه ذره ساده کاش ایدونم، همینه.  می جسی

 تر؟ چقدر ساده سلین

افتـه.  ی مشخص از حس کنکاوی آدم رو اقناع کنه. این چیزیه که طبیعی اتفـاق می قدری که فقط بتونه یه اندازه همان جسی
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کنیم. احسـاس  بسیار مهمـی مـیکردیم دارم کار  م فکر می نویسنده تر بودم، من و دوستای دونی یادمه وقتی جوون می

 ی ماست. م دوره دورهردیک می

 بودین، نه؟ خودخواهی  ولی شما یه مشت آدم کوتوله سلین

 نه ما ــ جسی

 اومدین. به نظر می طوری این سلین

دونم هـر  یه طـور خالقیـت یـا چـه مـی دونم، تمامش از دل یه انرژی بیرون اومدن، بودیم. نمی طوری اینباشه شاید  جسی

 کم گول بزنه. هی ادامه داشته باشه خودشو هم ی ای که داشتن. آدم باید برای اینکه بتونه انگیزه طلبی دیگه جاه

ی ایست دارن که خودشونو توش قضاوت کنن.  مردای جوون همیشه عادت دارن خودشونو مقایس کنن. یه عالمه نقطه سلین

 کنی. این کارو میتو یکی که همیشه 

 کنم؟ منظورت چیه؟ کار می چی جسی

 سالگی کرد... گی: آرتور رمبو این کارو تو هیفده سالگی کرد، اسکات فیتزجرالد فالن کارو تو سی مدام می سلین

 کنم، هان؟ پس این وسط من چه غلطی می  نوشت، و بالزاک هر روز قبل از صبحانه یه کتاب می جسی

 کنن. فک نمی طوری اینآره ولی زنا زیاد  سلین

 کنی؟ فک نمی طوری اینتو  جسی

رسن پنجاه رو رد کردن، اونم بـه خـاطر  کنیم. بیشتر زنایی که توی زندگی به جایی می می هنه. ما کمتر خودمونو مقایس سلین

زرگ کـنن و بایـد خونـه رو ذارن بچه بـ اینه که تا قبل از اون سن مشهور شدنشون کار خیلی خسته. سی سالو وقت می

دونی یه طور آزاد بودن و مونده. ما احتیاجی نداریم زنـدگیمونو بـا  کنن. می جمع و جور کنن، بعدشه که وقت پیدا می

 مارتین لوتر کینگ، گاندی، تولستوی و بقیه مقایسه کنیم...

ب ژاندارک چطور؟ یه دختر نوجوون بود که فرانسه رو نجات داد (می جسی
ُ

 ...خندد) خ

 خوای جای اون باشه؟ کی دلش می سلین

 خواد؟ کسی نمی جسی

 نمیتازه باکره هم بود. فرانسه رو فراموش کن. یادت نره سوزندن!  سلین
ً
خوام جاش باشم. چیش بزرگه که  باشه؟ من که اصال

 بخوام جاش باشم؟

 (خندان) باشه! باشه باشه. هر چی تو بگی. جسی

 (خندان) چه عجب. سلین

 چیه؟ جسی

 هیچی. سلین

 بگو دیگه. جسی

 ست. خیلی مسخره سلین

 منظورت چیه؟ جسی

 زم... ریم و حرف می همین. ما که داریم راه می سلین

 دونم. آره می جسی

 داریم جز غذا و کار و برنامه سلین
ً
 زنیم. هامون حرف می ...عجیبه که واقعا

 چند وقته که  جسی
ً
 با هم ولگردی نکردیم؟ طوری اینآره واقعا

 شنوی؟ صدا رو می سلین

 صدای دریا؟ جسی
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 نه. سلین

حـق  کس هـیچخوره، الزم نیست جایی رو تمیز کنیم،  آد. هیچی به درو دیوار نمی ها نمی چیو؟ آهان! صدای پای بچه جسی

 کسی رو نخورده.

 آره. آخرین بار کی اینطوری بودیم؟ سلین

 ؟ها دنبال بچهکی بود که الزم نبود بریم  جسی

 درسته.آره  سلین

 زدیم؟ یادته با هم تو باغای لوکسامبورگ قدم می جسی

 آره. سلین

 پونگو بردم؟ یادته؟ یادته چطوری رو میزای سیمانی ازت پینگ جسی

 چه افتخاری! یه زن دوقلو حامله رو بردی! اوخ سلین

ب از باختن به یه زن دوقلو حامله که بهتر بود. جسی
ُ

 خ

 چقدر باشخصیت! آره. سلین

دار  کنه تا وقتی بچه ی پدرمادرمشو ترک می کنم از وقتی آدم خونه کنم؟ فکر می دونی به چی فکر می نگ) هاها! می(در جسی

بودم. خیلی خوب بود. عین یـه روز ممتـد طـوالنی  طوری اینشه ــ وقتش تمام و کمال دست خودشه. من یه دهه  می

 کنه. نمی دونم فرقی ی طوالنی، یه سال طوالنی، نمی بود... یه هفته

نه، من همیشه حواسم به گذر زمان هست، چه وقتی بـا دوسـتی بـودم، چـه وقتـی سـر کـار بـودم و چـه وقتـی درس  سلین

 وقایع زندگی دخترامون برات بگم. بر اساستونم تمام جزییات هفت سال گذشته رو  خوندم. حاالش هم می می

 درسته. آره، جسی

 کنی؟ تو هم همین کارو می سلین

 االن زمان برام دیگه معنی داره... آره، جسی

 جدی؟ سلین

 چطور مگه؟ جسی

 خوام تست کنم. کنی. نه چیزی نیست ــ ولی می نه نه فقط تعجب کردم. برام جالبه که تو هم همین کارو می سلین

 ...بابا ای جسی

 چی شد؟ ۲۰۰۹خیال فقط یه تسته دیگه. بگو آگوست  . بی۲۰۰۹آگوست  سلین

 هم ِاال آبله گرفت. بندش پشترفته بودیم مسافرت. نینا آبله مرغون گرفت،  پدر مادرتما با  ــ ۲۰۰۹آگوست  جسی

 ای. چه حافظه آفرین سلین

 دی؟ آره. حاال بهم یه کارت صدآفرین می جسی

 تونم ازت یه چیزی بپرسم؟ شاید. ببین می سلین

 آره. جسی

 آد؟ خوشت میاگه دوباره برای بار اول همو تو قطار ببینیم، ازم  سلین

 آره. جسی

 نه، جد سلین
ً
خـوای باهـات از قطـار  کنـی؟ ازم می آد؟ با همین شناختی که ازم داری. باهام سر صحبتو باز می خوشت می ا

 پیاده بشم؟

 خندند. هر دو می
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ب تو داری ازم یه  جسی
ُ

ت کنی. باید ببینم موقعیت زنـدگیم چطوریـه. یعنـی بـا ایـن کـارم بهـت خیانـ تئوریک می سؤالخ

 کنم؟ نمی

 بگی.» آره«میری راحت یه  . میبابا ای سلین

 پیاده می جسی
ً
 شم. این فقط ــ ِا؟ من که گفتم حتما

 خواست یه حرف دلنشین بزنی ولی گند زدی. نه نه نه! دلم می سلین

 بردارم.تونم ازت چشم  آهان باشه. صبر کن ــ اگه من تو رو توی قطار ببینم ــ هی صبر کن. اگه ببینمت نمی جسی

 آهان. سلین

 »آری؟ دونی با اون نگاهت چه بالیی سرم می چطوری عزیزم؟ تو می«گم  آم باال سرت و بهت می بعدش می جسی

ه بس کن، خیلی زشته! تو نتونستی امتحانتو قبول بشی. و واقعیت اینه که تو قطار نمی سلین
َ
اومدی سراغم. حتی بهم توجـه  ا

 ریزه توجه کنی آخه؟ ی که موهاش هم داره میسال میانادر چاقالوی کردی، چرا باید به یه م هم نمی

 ریزه؟ خندد) موهات داره می . (میبابا ای جسی

 ریزه. آره داره می سلین

 گم تو یه کاری کرد ببازم. تو یه کاری کردی که من ببازم. جدی می جسی

 گی. درست می سلین

مه. ولی من که باهات صحبت کردم. من باهـات صـحبت کـردم و باشه؟ باشه؟ راستشو بگم طاسی برام خیلی هم مه جسی

 افته. تونست برام بی این بهترین اتفاقی بود که می

 .ها بزغالهرو ببین. سالم  ها بزغالهجدی؟  سلین

 از  جسی
ً
 خواستم باهام از قطار پیاده بشی... اصلی اینه: ازت می سؤالاولش هم بد بود.  همانآره پس چی؟ سئوالت اصال

 عجب! ینسل

 شی؟ باهام از قطار پیاده می جسی

 نه معلومه که نه. یه عده منتظرمن. سلین

ب دیدی، بگو چرا؟ جسی
ُ

 خ

خـوام در  می االن همینی بز بزی! چقدر افتضاحه!  ویه ساله خندد) فکرشو بکن توی چهل دونی چرا و (می خودت می سلین

 رم. هی پلیس کجاست؟

 ویه سالمه. شه چهل باورم نمی جسی

 اتاقی باشم. کردم بتونم با کسی که چهلو رد کرده هم وقت فکر نمی شه. خیلی پیر شدی. هیچ منم باروم نمی سلین

 آهان آهان... چی؟ جسی

 می سلین
ً
 اتاقی بودم. دونی چیه؟ تو پیرترین آدمی هستی که باهاش هم اصال

ب اینم حرفیه برای خودش. خوبه. جسی
ُ

 خ

 راستشو گفتم. سلین

 نم اینو که من پیرترینم.دو می جسی

 چی؟ سلین

 اون کنفرانسه تو ورشو بود؟ جسی

 کدوم کنفرانس؟ سلین

  جسی
َ
 سا.لِ وِ  کیارو ل

  سلین
َ
؟ سا... وایسا ببینم چی داری میلِ وِ  کل

ً
 گی اصال
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دلـت تـو «کردی که  تونی اعتراف کنی. یادم چطوری این صحبت می چیزی نیست. قبل از این بود که با هم باشیم. می جسی

 »جا باز کرده.

، دونـات خـور عشـق فوتبالـهی،  افتاده گی گورباچف بود. گورباچف، آقای عقب ای. اونی که می آهان. تو خیلی دیونه سلین

 یی.آمریکا

 من یه لحظه کل رهبرای بلوک شرق رو قاطی کردم. باشه؟ آره جسی
ً
 ببخشین، واقعا

 ؟ حرفتو پس بگیر.بنده با ایشون هیچ کاری هم نداشتم! متوجه شدی سلین

 باشه. باشه. قبوله، نزن! جسی

 خدای من! سلین

ب پس واسال جسی
ُ

 و هاول بود؟خ

 دونی... آره بابا قبول تو می سلین

 روی ــ غروب خارجی: بخش دوم پیاده

 شوند. ها از شهری بسیار قدیمی و کوچک رد می آن

 بهت بگم ولی بی اینو داشته باش. می جسی
ً
 آدم رازداری نیستم.خیالش.  خواستم بعدا

 چیه؟ تومور مغزی گرفتی؟ قراره بمیری؟ سلین

ب البته یکم  جسی
ُ

 ه. مادربزرگم فوت کرد.طوری ایننه نه نه نه. از این خبرا نیست. خ

 چی؟ کی؟ سلین

 آره درست قبل از ناهار بابام بهم مسیج زد. جسی

 . چرا بهم نگفتی؟متأسفمآه خیلی  سلین

ب همه ان می جسی
ُ

 ای داشت. نودوشیش سالش بود. تظارشو داشتن. خیلی عمر کرد، زندگی طوالنیدونم. خ

 باشه. گمونم بعد از بابابزرگت دیگه طاقت نیاورد. سلین

 آدم پاک و مهربونی بود. نه یه سالی تونست تحمل کنه. نکته جسی
ً
 ش تو این بود که مادربزرگم واقعا

 آهان. سلین

 ی دیگرون نگفت. ی بد درباره ی ما رو بزرگ کرد. تو عمرش یه کلمه تو دوران جنگ پرستار بوده. همه جسی

 دیدمش. می کاش ای سلین

نه چیزی نیست، چون تهش هم دوست نداشت با آدمای تازه آشنا بشه. بعد از یه عمری که به کسی از گل هـم بـاالتر  جسی

 زد. ه بقیه مینگفت یه مرتبه بعد از اینکه بابابزرگ مرد، بهم ریخت و حرفای نامربوط ب

ب همین طور هم می سلین
ُ

 شه، عزادار بود دیگه، نه؟ خ

 گفت اونم منتظر مرگه. بابام می جسی

 چند سال با هم زندگی کردن؟ سلین

 هفتادوچهار سال. جسی

 عجب! سلین

 ) آره.خندد می( جسی

 شه؟ چطوری همچین چیزی ممکنه؟ اگه هفتادوچهار سال باهم باشیم چند سالمون می سلین

ب از چه سالی باید حساب کنیم؟ جسی
ُ

 آم... خ

 ، نه؟با هم خوابیدیمگمون از اولین باری که  سلین
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 )شمارد ها را می زیر لب سال. (۱۹۹۴آره آره. این خوبه. از سال  جسی

 سال حساب کن... وشیش از االن پنجاه... ۹۴خوبه. از سال  سلین

ب می جسی
ُ

 شیم نودوهشت ساله! خ

خی  هم هر دو با
َ
 گویند. میا

 تونی؟ چون من یکی مطمئن نیستم بتونم. وشیش سال دیگه تحمل کنی؟ بگو ببینم! می تونی منو پنجاه می سلین

 وقتی به تمام تغییراتی که جلوی چشم هم کردن فکر می جسی
ً
ه بـودن ددیـآد. تا وقتـی همـو ن وار می دیوونهکنی خیلی  واقعا

 فکر کن که مادرب
ً
 برده مدرسه! زرگمو با اسب میبینشون هیچی نبود. مثال

 اینکه خیلی خوبه... خیلی عالیه. سلین

ی افتتاحیـه مراسـم  ی شاگرد ممتازشو گفت و مـادربزرگم خطابـه التحصیل شدن پدربزرگم خطابه دونم. وقتی فارغ می جسی

 التحصیلی رو. فارغ

 چه خبره این همه خطابه؟ سلین

ب کسی که شاگرد ممتاز می جسی
ُ

 گه. ی افتتاحیه رو می شه خطابه خودشو داره و کسی که شاگرد دوم میی  شه خاطبه خ

 شو از دست نده.نفس اعتمادبهبزرگت از عمد دوتا سئوالو اشتباه زده تا بابابزرگت  مطمئن مامان سلین

ب اگه می جسی
ُ

 کرده. خواستی با پدربزرگم باشه بایدم همین کارو می خ

 عین خود شما! سلین
ً
 آره حتما

ب می آره. جسی
ُ

 اس داد بهش زنگ زدم... ام دونی زنگ زدم به بابام. تا اس خ

ب کار درست همینه. سلین
ُ

 آره خ

» هی بابا تو هم حاال دیگـه یتـیم شـدی.«... اما به نظرم گند زدم. یه جایی صحبتام بهش گفتم متأسفم... بهش گفتم  جسی

 نگرفت.
ً
 شوخیم رو اصال

 مرد حسابی چیش شبیه شوخیه؟ سلین

 )خندد میآره شوخی نیست. ( جسی

 رسه. بعدش نوبت خودشه و آخرش هم نوبت خودت می سلین

خواسـتن خاکستارشـونو بـا هـم  خواستن با هم یه مراسم مشترک داشته باشن. می دونم. بهم گفت هر دوتاشون می می جسی

 یکی کنن و بعد دفنش کنن.

 بزرگت مراسم نگرفتین؟بابا ایبر سلین

 قول داده بودند که نرن مراسم همدیگه. نه یادته که؟ بهم جسی

 آد تو بیایی سر مراسمم. آره یادم اومد. من یکی خوشم می سلین

 ) چی؟خندد می( جسی

دونم ولـی از  شلوار، با صورتی که یه بار درست حسابی تراشیدی... و دستای دخترا که تو دستت... نمی تصویر تو کت سلین

 آد. این تصویر خوشم می

 کنی. بیشتر عمر می تو از من جسی

ب نمی سلین
ُ

 مونه که مطمئن باشه کی از کی بیشتر عمر کرده. دونم. باالخره یکیمون می خ

 خوای با من بیایی مراسم؟ می جسی

 بیام تگزاس؟ سلین

 .مراسم بگیرن تو پاریس نیست قرار جسی
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ب چقدر  سلین
ُ

 میخ
ً
 شه... لی زیاد میتونما ولی خرج هواپیما خی خواد باهات بیام؟ می دلت واقعا

 تره. خیالش ــ تنها باشم راحت بی جسی

 ) اینو ببین. سالم.کند به سگی که دارد پارس می( سلین

 سالم رفیق. جسی

ب می سلین
ُ

 .ترتیب فامیالتو بدیتونی  میتر  دونی اگه من دور و برت نباشم راحت آره خ

 تونم. ) آره که میخندد می( جسی

 دادی. این رسم نیست؟ چرا دیگه... وگرنه که جواب درست بهم میآره. مگه تو اطراف شما  سلین

 جواب سر راست به کدوم سئوالت؟ جسی

 وشیش سال دیگه تحمل کنی؟ تونی منو پنجاه بگو ببینم می سلین

 کنم. سعی خودمو می جسی

 داری سعی می سلین
ً
 کنی. نه بابا واقعا

 شه. ناب می شرابره باال عین  سنش میگن آدم که  ) میگردد برمیاش  ی اسپانیایی لهجه( جسی

 بازم رفیق اسپانیای من برگشت. سلین

 ام االن. یونانی. یونانی. من یکی یونانی جسی

ی پنجاه. یه  سفید بود مال دهه ندازه که تو نوجوونی دیدم. یه فیلم سیاه جا منو یاد یه فیلمی می ) هی اینو ببین! ایندرنگ( سلین

ها بود روی زمـین مونـده بـود. یادمـه  کردن که قرن رفتن، به جسدایی نگاه می پومپی راه می های زوجی با هم تو خرابه

دونم ولـی تـو  عاشقانه همدیگه رو بغـل کـرده بـودن. نمـی طوری همینو  نبودجسدای آدمایی بود که تو خواب مرده 

 جسدا. نوهمبینم که خوابیدم و تو کنار منی. عین  خواب گاهی همین تصویرو می

 کنی دیگه؟ ستر فکر میکچی؟ حاال داری به زنده به گور شدن زیر خا جسی

 خندد) آره. (می سلین

 خنده جسی
ً
 دار نیست. اصال

ب... نمی (می سلین
ُ

 هاشونوم کنارشون دراز کشیدن... دونم، افتضاحم نیست ولی. تازه بچه خندد) خ

 آهان این که دیگه خیلی خوبه! جسی

ب تو اون سن آدم همیشه این ایده هو یآره! به نظرم جوون بودم  سلین
ُ

ی رمانتیکو داره که با کسی که عاشقشـه  کم افسرده ــ خ

 بمیره.

ب تو می جسی
ُ

 خوای با من بمیری؟ خ

 خوام زندگی کنم! بار اولی بود که با همیم و ماجرا برای خیلی وقت پیش بود. ولی االن دیگه نه. می همانشاید اگه  سلین

ب می جسی
ُ

 یه حرف قشنگ بزنی ولی گند زدی!خواستم  خ

تـونی یـه بـار دیگـه ازم بپرسـی ولـی غیـر از اون...  وهشت سالمون شد می ای وای گند زدم. باشه اگه هردوتامون نود سلین

 ) ببخشین.کند زمزمه میخیالش! ( بی

 رسند.  ها به یک کلیسای بسیار قدیمِی کوچک می آن

 هزار سالی قدمت داره.  ی بیزانسه، گفتم. مال دوره کلیسایی بود که بهت می همانهی، این  جسی

 شه رفت توش؟ می سلین

 آره. به نظرم بشه. ببینم. سالم؟ سالم. جسی

 عجب جاییه! سلین
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 شوند. وارد می

 داخلی: کلیسا ــ غروب

کنن که دوباره  ا میآدن و برای کوراشون دع داده. مردم از کل دنیا می گن کورا رو شفا می نت اودیلیاست. میرتگاه َس ازی جسی

 بینا بشن.

 هم جواب می سلین
ً
 ده. حتما

 کند. شوند نگاه می ای که دیگر دارند از روی دیوارها محو می  هایی قدیمی جسی به نقاشی

همونایی که کارشون کنـار اومـدن بـا نداشـتن زنـدگی ندازه،  های ژاپنی می جا منو یاد راهب های این شاید. این نقاشی جسی

. دوست داشتن روی سنگای داغ نقاشی بکشن اما قبل از اینکه کارشون تموم بشه آفتاب تمامشو دود کرده ست جاودانه

 بود.

 شود تمام شمایلی که روی دیوارهاست تخریب شده. سلین متوجه می

 جای چشما رو کندن. این ربطی به کوری داره؟ سلین

 ترکا تو زمان اشغال یونان کردن.نه منم همین خیالو کردم ولی دربونه گفت که این کارو  جسی

 زنم. عالی شد! من دیگه لب به غذای ترکی نمی سلین

 ندازه. باشه. همین حرفت کلی بدنشونو به لرزه می جسی

ب دیگه برای ترکا ساک نمی آره باشه سلین
ُ

 زنم. خ

ب این شد یه بحران جهانی. جسی
ُ

 خ

ی سـاک  کنی. خیلی بده تو کلیسا آدم دربـاره همیشه اعتقاداتو قایم میچقدر بد. یادم رفته بود یه مسیحی معتقدی که  سلین

 زدن شوخی کنه؟

 آره یه طورایی بده. ولی ما بدترشو کردیم. جسی

 ) دخترا ازم پرسیدن شب عروسیمون چه طوری بود.درنگکشد،  به شوخی صلیت می( سلین

 جدی؟ چی گفتی؟ جسی

 سرصدا بود. گفتم خیلی بی سلین

 یادم نمی بی قدر اینسرصدا.  آره خیلی بی جسی
ً
 آد. سروصدا بود که اصال

 خواد با هم ازدواج کنیم. براشون خیلی مهمه. دلشون می قدر ایندونم چرا  نمی سلین

 خوای ازدواج کنیم؟ . میها هستیم االن تو کلیسا جسی

 نه. سلین

 نه. جسی

اوه اونا باید با هم «گفتن  شود می وقتی بچه بودن ته هر کارتون که می گانن. یادته های بچه دونی اونا عاشق این قصه می سلین

هاش براش شر درست  رسید یا دانلد داک بود که عموزاده حتی اگه کارتون پینوکیو بود که به پدر ژپتو می» عروسی کنن!

 کردن. می

 روی ــ غروب خارجی: بخش سوم پیاده

 روند. ساحل می طرف بهها دارند  آن
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  سلین
ُ

 وشیش سال دیگه بمونیم... ب اگه قرار باشه با هم یه پنجاهخ

ب؟ جسی
ُ

 خ

 ... دوست داری توم چی تغییر کنه؟ سلین

 دم. تونم جوابشو بدما. جوابشو نمی زند) اینم یکی دیگه از اون سئواالیی که نمی (پوزخند می جسی

 ام؟ منظورت چیه؟ هیچی توم نیست که بخوای عوض بشه؟ یعنی من عالی سلین

 آره. جسی

 آهان. سلین

 البته... جسی

 آهان حاال شد. سلین

 ... اگه بتونم یه چیزی رو توت عوض کنم... جسی

 آهان. سلین

 نخوای منو عوض کنی. قدر ایناینه که  جسی

 ای هستی؟ دونستی تو چرخوندن حرفا آدم کارکشته هیچ می سلین

ب من تو رو می جسی
ُ

 باشم.دونم باید باهات چطوری  شناسم. می خ

 جدا؟ سلین

 دونم. تو میچیز همهآره.  جسی

 خندد) ها. (می کنم بشناسی فکر نمی سلین

شناسم. ولی... شاید زیاد نشـون  ی زمین می ای روی کره شناسم؟ باشه، من تو رو بهتر از هر آدم دیگه خندد) نمی (می جسی

 نده.

 گی؟ و میاالن همینداری  سلین

 چی؟ جسی

 عالیه. سلین
ً
 واقعا

 آره که عالیه. جسی

 کنم. بهت خیلی احساس نزدیکی می سلین

 آره. جسی

 کنم. ت و منم دارم اکسیزن تنفس می کنم تو هلیوم کردی تو ریه دونما، احساس می ولی گاهی نمی سلین

 ) چطوری به این نتیجه رسیدی؟ هان؟اند کند که گاز هلیوم استشمام کرده صدایش را شبیه کسانی می( جسی

 کردم یه حرف جدی بزنم و تو ــ ن داشتم سعی میدیدی؟ م سلین

 ) چی؟ من االن خیلی راحتم!با همان صدا( جسی

 ــ و تو کارو به شوخی کشوندی! کل حرف منم سر همین رفتار توئه! سلین

 می جسی
ً
ب دیگه. اگه واقعا

ُ
 بشناسه.خوایم همو بشناسیم، به نظرم باید اولش هر کسی خودشو بهتر  باشه گوش کن. خیلی خ

 آهان. دوستم جورجو یادته؟ همونی که اهل نیویورک بود؟ سلین

 نه. جسی

 آهان درسته، صحبت قبله. مال خیلی قبله. سلین

 چی مال خیلی قبله؟ جسی

یکی از دوستام بود که وقتی فهمید سرطان استخون داره و قراره بمیره بهم اعتـراف کـرد بـرای اولـین بـار تـو زنـدگیش  سلین
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 ش کرده.احساس آرام

 احساس آرامش از چی؟ جسی

ب قبل از اینکه متوجه سلین
ُ

ش نگران درآمد و پول بود و حاال به خودش گفته بـود  مونه همه بشه که نه ماه بیشتر زنده نمی  خ

 انداز داشت! ی نه ماه پس دونست چون به اندازه که دیگه عالیه! خودشو آدم موفقی می

 ) آهان.خندان( جسی

ونست از زندگی یه لذتی ببره، حتی دیگه براش پشت ترافیک موندن لذت بخش بود. از تماشای مـردم لـذت باالخره ت سلین

 برد. هاشون. از هر چیز کوچیکی لذت می برد... از خیره شدن به چهره می

ب بعدش چی شد؟ جسی
ُ

 خ

 منظورت چیه؟ سلین

ب هنوزم زنده جسی
ُ

 ست؟ خ

 نه ُمرد. خیلی وقت پیش ُمرد. سلین

ی تـاریخ  کـه از شـاهکارهای گـم شـده» عیـاران«خونم. یه کتابی به نام  ) دیشب خواب دیدم دارم یه کتاب میدرنگ( جسی

 ادبیاته.

 ؟»عیاران« سلین

 شه. تمام شخصیتای کتاب آدما جوون بودن. ولگردی و سرگردونی می هماندونی  آره، عیاری کردن، می جسی

 کتابه واقعیه؟ سلین

 نه نه نه. جسی

 چی؟ پس سلین

 بود. یمحشرهیچی فقط کتاب  جسی

 آهان. سلین

 ای تازه و بامزه بود، پر از شور و انرژی بود... تجربه جسی

 خونی بخونم. ی رو که تو خوابات میدوست دارم کتاب سلین

 خونم. دونم. همیشه کتابای خوبی می می جسی

شـد.  کنم و از بـین دیـوارا رد می بینم دارم عین یه ابرقهرمان پرواز می یبینم، خواب م من که خواب سوپرقهرمانا رو می سلین

 شم. می ارضاءآخرشم 

ب عزیزم سعی می  )خندد می( جسی
ُ

 کنم یه کاری کنم رویاهات به حقیقت تبدیل بشه.  خ

 کند. اند. خورشید دارد غروب می ها به اسکله رسیده آن

 خارجی: کافه ــ غروب

 کنند. است، دارند به غروب آفتاب نگاه می شان یجلواند، دو لیوان نوشیدنی  تهپشت میز بیرون کافه نشس

 هنوز هست. هنوز هست... هنوز هست. هنوز هست... دیگه نیست. نسلی

گیرد. خورشید دیگـر  شود حسابی بهم ریخته. دست او را می کند و متوجه می نشینند. باالخره جسی سلین را نگاه می در سکوت می

 .غروب کرده

 داخلی: البی هتل ــ شب
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 کند. جسی دارد یک سری مدارک مختلف را امضا می

 خوام. کارت اعتباریتونو می مسئول 

 خیال کردم پولش از قبل حساب شده. آم جسی

 خوایمش. بله ولی برای موارد دیگه می مسئول

 آهان باشه. جسی

 آید، دو کتاب همراهش است. مسئول دیگری از دفتر در می

 آقای واالس؟ سوفیا

 بله؟ جسی

من طرفدار این دوتا کتابم. شوهرم تو اولین قرارمون این کتـابو بهـم دارد و بعـدش وقتـی کتـاب دوم در اومـد بـا هـم  سوفیا

 خوندیمش.

 چقدر خوب. جسی

 برامون امضاشون کنین؟ سوفیا
ً
 ممکنه لطفا

. جسی
ً
 حتما

ً
 آره حتما

 ممنون. سوفیا

ب برای کی بنویسم؟ خیلی خوشم مییش  ی یونانی از جلد نسخه جسی
ُ

 آد. خ

 .بلوسبرای سوفیا و پا سوفیا

 ی یونانیش چطوره؟ باشه. ترجمه جسی

 شود. ی سلین می کند، حواس سوفیا متوجه در حین اینکه او دارد امضا می

 »Afti ti Fora, Ekini ti Fora «گیم  ما بهش می سوفیا

 .»Ekini ti Fora « جسی

 م انتخاب اسم خوبی باشه.ولی مطمئن نیست سوفیا

ب شاید دلیلش اینه که هیچ جسی
ُ

 وقت انگلیسیش رو نخوندی، درسته؟ خ

... شما هم می سوفیا
ً
 تونین امضاش کنین؟ دقیقا

 من؟ سلین

 آره. شما خود مادلین هستین دیگه، درسته؟ سوفیا

 من نیستم. تخیل جسی خ  کنن منم ولی ــ مادلین؟ نه. مردم خیال می سلین
ً
 کنه. یلی خوب کار میاصال

 شه. ممکنه در حقم لطف کنین؟ شوهرم خیلی خوشحال می سوفیا

 دهد. سلین هل می طرف بهجسی کتاب را 

 معنی نداره که ــ نمی سلین
ً
 تونم کتابی که ننوشتم رو امضا کنم. اصال

 کند. جسی اصرار می

 کنه. با کمال میل این کارو می جسی

 باشه ممنون. سوفیا
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 شم. میخوشحال  سلین

 کند. شروع به امضا کردن می

 .Efharisto جسی

 خوبه. ممنون. سلین

 عالی شد. خیلی ازتون متشکرم. سوفیا

 داخلی: اتاق هتل ــ شب

 شوند. سلین و جسی وارد اتاق می

 جا رو باش! این جسی

 چقدر خوبه! وای سلین

 آره. جسی

 تمیزه... اسپلیت داره... خیلی خوشم اومد! چقدر خوبه. سلین

 عالیه. جسی

 وانشو نگاه کن. وای سلین

 اند. رود ببیند روی میز چه گذاشته جسی می

 و دو تا پیام گذاشتن. شراب  اینو ببین. استفانوس و آریادنا برامون یه بطری جسی

 چقدر مهربونن، قبل از اینکه بریم باید براشون یه هدیه بگیریم. سلین

 م یه چیزی بگیریم.ه هاشون فقط یادمون نره برای بچهآره،  جسی

 خدایا دلم برای دخترا تنگ شده. وایآره یادمون نرده.  سلین

 رود سراغش. جسی با حالتی اغواگر می

 من نه. جسی

 کند. سلین از پنجره به بیرون نگاه می

 ایه، ببین. عجب منظره سلین

 ای که بهش عالقه دارم... تنها منظره جسی

ب؟ سلین
ُ

 خ

 ) چیه؟کنان زمزمه(جا... جلو چشممه.  همین جسی

 وست. تا امروز متوجه نشده بودم... رنگ ریشات عـوض شـده. اون رنـگ طالیـش منـ با مزه  )کند اش نگاه می به چانه( سلین

 ست. عاشق خودت کرده بود، مسخره

ب رنگش که نرفته، فقط سفید شده. نمی جسی
ُ

 هان؟ آره؟  میزان رنگ موهای منه، براساست  خوای بگی میزان عالقه  خ

ب رنگ ریشاتو تو مژه سلین
ُ

 .ندازه که دیدمت بار اولی میبینم. نگاه کردن بهشون منو یاد  های دخترا می نه ولی خ

 ام؟ دونی دنبال چی می جسی

 ای؟ هان دنبال چی سلین
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 بعد از... جسی

 بعد از چی؟ سلین

 )خندد میآهان. ( جسی

 چیه؟ سلین

 شم تنها باشیم. ها صبح که کنارت پا می عد از مدتاینکه ب جسی

 منظورت اینه که دخترا نپرن رو سرمون؟ سلین

. سال جسی
ً
 هاست صدای فکر کردنتو نشنیدم. دقیقا

 صدای فکر کردن منو؟ سلین

ه شدم و ذهنت با سرعت دو میلیون مایل در سـاعت بـه هـر جـا کـ با صدای باز و بسته شدن چشمات از خواب پا می جسی

 رفت. دلم برای صدای فکر کردنت تنگ شده. خواست می می

 می وقتی گفتی می سلین
ً
رفـت.  تونی. ولی فقط پلکام بود که باال پایین می تونی صدای فکر کردن منو بشنوی فکر کردم واقعا

 آخ که چقدر احمقانه و احساساتی برخورد کردم.

 این کارتو خیلی دوست دارم. جسی

 صبحا سکس نداریم. کنم، دیگه خیلی وقته فکر کردن تنگ شده. دیگه صبحا خیلی وقته فکر نمی خودمم دلم برای سلین

 ...تونیم می فردا جسی

 شبو نخوابم. تظرش بودم که بهمن قدر این سلین
ً
 نظرم اصال

 باشه، پس دیگه صحبت بسه. جسی

 کنیم و دوباره سکس کنیم.آره بهتر حرف نزنیم و کارمونو بکنیم... بخوایم، بیدار شیم، فکر  سلین

 خورد. تلفن سلین زنگ می

 این دیگه کیه؟ وای) خندد می( سلین

. بچه جسی
ً
 جواب نده. هان حتما

 .آورد درمیرود آن طرف اتاق و گوشی را از کیفش  سلین می

سـلین ( هنریـه.بهشون گفتم فقط اگه مورد اضطراری پیش اومد زنگ بزنن. خدا کنه چیزیشون نشده باشه. اوه این کـه  سلین

نـه مـا   )دهـد گـوش می) سالم عزیزم ــ حالت چطوره؟ رسیدی لندن؟ آهان! بـه همـین زودی؟ (دهد جواب تلفن را می

آره. باشه، دل منم برات تنگ شده. از طرفت سـالم   )دهد گوش میکنیم. ( پیداش کردیم. آره فردا صبح برات پستش می

 بگذره ــ منم دوستت دارم. بای. گم. با مامانت خوش رسونم. باشه، بهش می می

 کند. ای نمی ولی سلین توجه  کند که تلفن را به او بدهد تا با پسرش صحبت کند، کند. جسی اشاره می سلین گوشی را قطع می

 زنه. بهت زنگ میکاگو میشیگه وقتی رسید  اون حالش خوبه. می سلین

تونستی تلفنو بهـم بـدی.  ت میحکنی. خیلی را کارو تکرار می تونم باهاش صحبت کنم؟ دومین باره داره این چرا نمی جسی

 .حرف بزنمخواستم باهاش  دونی می می

ب وقت نداشت حرف بزنه ــ گفت داره سوار هواپیما می سلین
ُ

 شه. خ

 چی رو یادش رفته بود؟ هان چی رو؟ جسی

 کنیم. چیزی نیست. ی علمیشو. ولی فردا براش پستش می پروژه سلین

 زدی. حرف می طوری اینی مامانش  ربارهنباید د جسی
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 ی مامانش چی گفتم مگه؟ چی؟ درباره سلین

 ــ خندد) یعنی، ببین نباید تو (می» با مامانت خوش بگذره.« جسی

 منظوری نداشتم. سلین

 زدی... حرف نمی طوری این کاش ای. ششه تکرار کل مشکل دونم ولی خوب نیست. براش می می جسی

 یادش می فکر می آهان سلین
ً
 ره؟ کنی کال

 نه... جسی

 کنه هیچی نشده. ییت که مدام تظاهر میآمریکادست بردار از این رفتار قایمکی  سلین

 ی استرسیه. چرا باید تو ذهنش کاشت؟ هان؟ شاید االن نخواد بهش فکر کنه. خیلی بچه جسی

 .محرفم هیچ منظوری نداشتاز  سلین

 داشتی. چرا منظوری داشتی. منظور جسی

  باشه، همین دیروز به شوخی گفتم من و مامانش باید با هم تو یه مسابقه سلین
ُ
 شتی تو ِگل شرکت کنیم.ی ک

 ی کشتی تو ِگل؟ تو گفتی؟ مسابقه جسی

 . بس کن دیگه.از خیلی بیشتر شوخهآره اونم خندید.  سلین

 گیره. زنه، اون فقط به خودش می ی مامانش حرفای بد می ما که صحبت کرده بودیم. وقتی تو درباره جسی

ب من درباره سلین
ُ

 گشت. میای که به خودم هم بر دم؛ یه شوخیی مامانش حرف بدی نزدم. فقط شوخی کر خ

 خوای یاد آدم بیاری هان؟ دونم. چرا می دونم می دونم می گی. می آره درست می جسی

 کند. دارد و خاموشش می برمی اش را رود طرف کیف سلین، گوشی شود، می تخت بلند می جسی از رو

 ی من و مامانش چقدر بده. دونه رابطه ی کافی بزرگ شده. خودش دیگه می کنم به اندازه فکر می سلین

 ی بین من و مامانش دیگه؟ منظورت رابطه جسی

پیش گرفتم. یـا ؛ آره چون شوهرشو از خیلی وقت متنفرهو من هیچ کاری نکردم، موج منفی از طرف مامانشه. اون ازم  سلین

 بهتر بگم شوهرش اومد سراغم؟

 گی! آره تو درست می جسی

کنه. اون معذب  آد نیست. این معذبش نمی ی این واقعیت که من و مامانش از هم خوشمون نمی مشکل شوخی درباره سلین

 شده و حاال سعی داری گناه خودتو بندازی گردن من یکی؟

 نه خیال ندارم همچین کاری بکنم. جسی

دونم عکسش اینه که اگه اون بتونه تا حد شوخی پایینش بکشه، شاید بتونه بهتر هم باهاش کنار بیاد. نظر من یکـی  می سلین

 که اینه.

 شه دیگه بس کنیم؟ . ولی میباشه عین همیشه حق داری جسی

 تقصیر کسی نیست که مامانش یه روانی و الکیه. سلین

 نگو! طوری این جسی

ی مادریت داره. آره که  خوره، ولی گمونم قاضی خیال کرده اون زن غریزه هنک باید باهاش بمونه بهم می حالم از اینکه سلین

 آ! ی مادریت ِمده داره البته، غریزه

 شوید. رود و صورتش را می جسی به دستشویی می

 آ نه؟ ِمده جسی
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 ی یونایه دیگه. آره هیچی نباشه یه افسانه سیلن

 ز ارپیده، بگذریم ــا  یه نمایشنامهاصلش  جسی

 قدر اونکنه دیگه،  کشه تا شوهر سابقشو مجازات کنه؟ اینم داره همین کارو می هاشو می زنی نیست که بچه نوهممگه  سلین

 ده تا حال تو رو جا بیاره. هَنکو آزار می

 .هخیلی از گلیمت درازتر کهزنی  میدونی گاهی حرفایی  کنه. می نه اون داره با استفاده از هنک زندگی منو جهنم می جسی

 خوبه دیگه حاال منو مقصر تمام مشکالتت با زنت بدون، باشه؟ سلین

 زنی که خیلی وقته ازش جدا شدم!زن سابقم! زن سابقم!  جسی

 طوری ازمون متنفر نباشه. کرد که این کم بهتر برخورد می هموقع باهاش ی نوهمباشه ولی باید  سلین

 از مروری که می میباشه من گند زدم.  جسی
ً
از این خوشحالم که تـو زنـدگیمون هـر چـی   کنی خیلی خوشحالم؛ دونی کال

 ندازی پای من... آد رو می مثبت از آب در نمی

 خوای بندازی گردن من؟ حاال مشکل ِهنری رو می آهان سلین

 گی؟ چه مشکلی؟ داری چی می جسی

گم. حاال کـه گفتـی ِهنـری بهـت  خیال شدن زندگیم تو پاریس می بی گم: دارم از رفتن به شیکاگو و بذار بگم چی می سلین

تـونم  ای؟ چطـوری می ریزم! متوجه کنم؟ بهم می کنی من چه احساسی بعد از این حرفت پیدا می احتیاج داره فکر می

 برم سر این کار جدیدم؟ بگو دیگه؟

ب. جسی
ُ

 خیلی خ

 احساس گناه می سلین
ً
 ه نه!کنم! نه نه نه ن نه بگو. واقعا

 ای؟ ببین، ببین. این انتخابیه که خودت کردی، خودت خواستی برات این حسشو داشته باشه، متوجه جسی

 طبیعت زنا باروریه. سلین

 چی؟ جسی

 باروری، مواظبت کردن... سلین

 آهان! جسی

هم طوری برخورد دونی نسبت به همه چی احساس بدی دارم. تو  میتونم بگم.  اش رو هم درست نمی باشه حتی کلمه سلین

 کنی انگار گناه خودمه. می

 کنم؟ چطوری برخورد می جسی

 ندازیش گردن من. دونم داری می ش نذاشتم. میفی علمی هنری رو تو کی همین برخورد که انگار از عمد پروژه سلین

 من که یه کلمه هم حرف نزدم. جسی

 بگی. آره بابا  سلین
ً
 همیشه تقصیر منه.نه. یه کلمه هم نگفتی. نیازی نبود اصال

 برو بابا. جسی

 کند. د و دوباره موبایلش را روشن میننشی رود آن طرف اتاق روی مبل می سلین می

یکی ونن این ور اون ور. بچس هایی که آدما گاهی می جمله انوهماون بار سر کار روی در یخچال یه چیزی خوندم، از  سلین

 »گردن. نبال ابدیت میزنا توی دنیای پهناور قربانیت، د«نوشته بود 

 ای! ! عجب حرف بزرگوارانهاوف) خندد می( جسی

 درستیه و ده هزار ساله که همینه. ولی دیگه بسه! بسه. من نمی سلین
ً
خوام یکی از این زنا باشم. ناامید شدن  آره. حرف کامال

جا فقط من مهم نیستم. اهمیـتش خیلـی  کنم. این د شدن. ولی این کارو نمییشم عین میلیونا زنی که ناام بده، منم می
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 ی زناست. حرف همه بیشتره از این چیزاست.

 کند. تشویق می مرتبه یکجسی 

دنا. من فقط ــ یه دقیقه صبر کن، االن یه خبری به  رفا گوش میحی نوبل دارن به این  ی جایزه ! آفرین! آفرین! کمیتهآره جسی

 بار اندوه زنانه با خودت داشتن تمام عمرتو برده سوئد می
ً
 ها. دم، باشه؟ واقعا

 آره که برده. سلین

 توتقالیه که تو جوبای دانشگاه سوربون  نوهمی طبقه متوسط پاریسه!  اینا تمامش از ضررای بزرگ شدن تو یه خونواده جسی

 تصورش هم برام سخته جریان داشته یفمینیستپسا ی  دوره
ً
 .ها. واقعا

خـوام بـدونم کـه  ریم شـیکاگو؟ می داشـتم؛ کـی مـی سؤالیدونی یه  عزیزم می اوخ تو یه عوضی به تمام معنا هستی. سلین

 های ِست با هم. ها و پیدا کردن روتختی بگیریم و منم شروع کنم به دوختن مالفحه خوب تونیم یه خونه می

ب خیال داری غروبو  جسی
ُ

 مون همینه؟ بگذرونیم؟ امشب برنامه طوری اینخ

ب خودت شروع کردی. سلین
ُ

 خ

دم کـه  خوای حرف بزنیم، باشه بیا جدی حـرف بـزنیم. مـن تـرجیح مـی گیری. اما اگه می خون نمی نه. تویی که خفه جسی

 تونیم؟ امکانش هست؟ صحبت منطقی داشته باشیم که عاطفی هم نشه. می

شـم  گیری و منم کـه می که همیشه تیپ آدمای منطقی رو میبازم شروع شد. عاطفی نشیم، ولی منطقی بمونیم. تویی  سلین

 مزنی انگاری تما دی و از باال حرف می کنم. آره دیگه لم می جوشی چون عاطفی برخورد می منطق، عصبی و جوش بی

 حق به جانب خودته.

 ریزم. من همیشه کرم نمی جسی

، روسای شـرکتای چنـد ندازن راه میدلیل جنگ  مدارای که بی کشیدن. سیاست هدنیا رو مردای غیرعاطفی منطقی به گ سلین

 آدمای منطقی ملیتی که تصمیم می
ً
 ای هستن. گیرند طبیعت رو نابود کنن، دیک چینی و دونالد رامسفلد واقعا

 چینی و رامسفلد؟ اینا رو باهاتم. جسی

 پشتش تفکر  سلین
ً
 ای خوابیده. یمنطق خیلیپیدا کردن راه حل نهایی؟ واقعا

حل نهایی وایستادیم؟ اینو بهم جواب بـده  ) باشه االن ما رسیدم به این دیگه هان؟ یعنی ما پاشدیم جلوی راهخندد می( جسی

 شه یا نه؟ من و تو بهتر میبیشتر کنی زندگی ِهنری با حضور  ببینم: فکر می

 بازم شروع شد... سلین

 وی مبل.نشیند کنارش ر آید و می او می طرف بهجسی 

 شه؟ تر من و تو بهتر نمی پرسم: به نظرت زندگی َهنک با حضور فعال شه. باشه؟ دوباره می خیالش نمی نه. تویی که بی جسی

 کرد... شه! من که گفتم بهتر بود پیش خودمون زندگی می معلومه که می سلین

 خوبه. جسی

رفتم، بـا اسـتفاده از  که وقتی من تو پاریس داشتم سر زا میخاصیته  بیالکلی کنم مامانش یه آدم عوضی  ...و خیال می سلین

 از نیویورک بیرون کشید. آدم عوضیه. ری روون هنزور قان

دونم حرکـت خیلـی  تونیم بـریم پیشـش. مـی بیاریمش ولی می آمریکاتونیم بریم از  منم باهات موافقم. متاسفانه نمی جسی

 از ذهنت بـه  آمریکاتو  بزرگیه، ولی بگو نظرت چیه؟ راهی هست که بتونی
ً
هم جای خودتو پیدا کنی؟ یا اینکه نه اصال

 با همینی که داری پیدا کنی؟  همسنگجا یه کار  تونی اون ره؟ میدو

 ؟ شوخیت گرفته؟همسنگیه کار  سلین
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 نه. جسی

 مو با دیگران برابر کنم؟چیز همهچرا من باید  سلین

 باشه؟  ن،پیازداغشو تند نک قدر اینای خدای بزرگ.   جسی

ب رفتن به شیکاگو برام فشار سنگینه. سلین
ُ

 خ

ش حرف بزنیم. ممکنه فقط برای دو ثانیه دوستم باشی و بهم اجازه بدی  خوام درباره من که نگفتم الزمه بریم. فقط می جسی

 ش حرف بزنیم؟ درباره

 شم. باشه، دو ثانیه دوستت می سلین

تشنج گرفته بودی که مدام خیـال  قدر اینوپنج دقیقه برای برداشتن دوقولوها دیر کردی بودی و  باشه. یادته اون بار سی جسی

ب من تمام مدت  می
ُ

خـوام  یـر کـردم و میحس اون روز تو رو دارم. منم د نوهمکردی ممکنه چقدر نگرانت بشن؟ خ

 ای؟ . متوجهدنبالشبرم 

ی خیلـی  نـدازی. اون حـالش خوبـه. بچـه شی همین حسو داری. ناراحتی و دعـوا راه می ببین هر وقت ازش جدا می سلین

تیاج نداره. تو کل دوران بچگـیش رو حت اکه عادت داشت دیگه بهای؟ ولی واقعیت اینه که اون طوری  خوبیه. متوجه

بابتای دیگه پـدر خـوبی  نالی ولی اون دیگه بزرگ شده. از خیلی ش هم از این می از دست دادی، باهاش نبودی. همه

ها آدم دیگه طالق گرفتی. این خیلی خوبه؟ نه. گوش کن اگه تـا یـه مـاه دیگـه بـازم خواسـتی کـه  هستی. عین میلیون

ست. اگـه اون  عین همیشه مخیال کارم بشم و هر چی تو این ساال به دست آوردمو ول کنم، قبوله. ولی االن احساس بی

ی دیـدن اونـم تـو آخـر  . ولی فقـط اجـازهآمریکاگشتم  داد باهات برمی ون میزن سابق مریضت حضانت مشترک بهم

 نمی معنیه، یعنی کمتر از ترمی سی ها بی هفته
ً
ارزه که کل زندگیمونو با یه همچین شـرایطی همـراه  روز و به نظرم اصال

 کنیم.

 دونم حق با توئه. می جسی

 دیدی؟ دیدی؟ حاال منم که منطقی شدم. سلین

 شه. ن موقعیت گندیه به خدا. َهنکه که این وسط گناهی نکرده داره اذیت میباور ک جسی

خودتم خوب  وشدی؛ این شه وسط زندگی پدرمادرامون. اگه منم نبودم بازم از زنت جدا می کشیده می نما همیشه پامو سلین

 دونی. می

 دونم. آره می جسی

 شد. کردن و وضعش بدتر از این می رگش میشد که یه مادر پدر خیلی ناراحت بز یا بدترش این می سلین

 .گناه منهتمامش دونم.  می جسی

 منظورت اینه که گناه کردی پاشدی اومدی پاریس پیش من؟ سلین

 نه. منظورم این نیست... جسی

 شه. دونستم برات خیلی گرون تموم می می سلین

 منظورم این نبود! جسی

 بهت گفتم این کارو نکن. سلین

 بس کن. جسی

ها برگردم خونه پیش مادرم باشم چون  مو ول کرد ولی الزم بود برای تولد بچهچیز همهدو سال باهات اومدم نیویورک و  سلین

 شرایط زایمانم خیلی سخت و پیچیده بود. خودتم موافق بودی!

 آره. درسته. جسی

ب این تنها چیزی بود که ازت خواستم، همین. حاال می سلین
ُ

 بذاری؟ خوای تا ابد سرم منتشو خ
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. باشه؟ اگه نمی جسی
ً
، برنگرد. تموم شد. من فقط سعی دارم راهی پیدا کنم که بتـونم تـو آمریکاخوای برگردی  بس کن لطفا

 ام وارد زندگیش بشم. آل این راهم اینه که با خانواده زندگیش نقش مهمی داشته باشم و ایده

 یا چی؟» ت با خانواده« سلین

 منظورت از این حرف چیه؟ جسی

کنی یـا در حـال تهدیـدی. یـا  کنم داری بهم حمله می گی یه برداشت تهاجمی دارم، احساس می من از هر چی تو می سلین

دونـی  دونـی چیـه؟ می گم؟ می ) این طور نیست؟ درست نمـیسکوت( کنم بری. کنی یا اینکه ولت می فالن کارو می

ی داشته باشم. تـو یـه مرحلـه کـه برسـه احسـاس خوای من یه کار درست حساب کنم تو نمی کنم... حس می حس می

 شه. مون می ای که پیدا بکنم باعث سست شدن جات تو رابطه کنی هر قدرت کاری می

دم. خوشـحال  یی درس مـیآمریکـاسست شدن جای من تو رابطه؟ من بدبخت دارم ترمی دو واحـد تـو یـه دانشـگاه  جسی

 شم این جایگاه رو درجا تقدیمت کنم. می

 از اینکه یه پیشنهاد کاری عالی گرفتم احساس ناراحتی می حاال سلین
ً
 کنی. دیگه مطمئن شدم که واقعا

 دونی کل این حرفات چرنده محضه. خودتم می جسی

 هنوزم با هم بودیم؟ اگه این همه مشکالتمون نبود، ها رو نداشتیم، ازت دارم. اگه بچه سؤالیه  سلین

 رئیس دیوونه خونه جسی
ً
 دونستی؟ ی به خدا! میا چی؟ تو واقعا

کنم باید بری شیکاگو. هنری بهت احتیاج داره و منم الزمـه تـو پـاریس بمـونم پـیش  دونی نظرم چیه؟ احساس می می سلین

 دخترا و برم سر همین کار جدیدم.

 حرفت خیلی مسخره رفتار می طوری اینچرا  جسی
ً
. چـرا ست. چرا باید دختـرا و تـو رو از دسـت بـدم؟ نـه کنی هان؟ واقعا

 کنی آخه؟ سخت می قدر اینو چیز همه

 کنی. نیستی. منو به خاطر اینکه از پسرت دور کردم سرزنش می  جسی تو با من خوشبحت سلین

 یه برخورد غیرمنطقیه با احساسی که سعی کردم فقط و فقط بیانش کنم. جسی
ً
 این حرفت کامال

هر روز تونستی بنویسی و هوا هم خیلی خوب بوده. ولی من  جاییم و همه چی عالیه. ست این ببین جسی، شیش هفته سلین

 نمی
ً
 خواستم بیام یونان. اصال

 دونم. می جسی

 باشه؟ ممکنه تو این مملکت هر لحظه شلوغ بشه مردم بریزن بیرون... سلین

 شه. نمی طوری این جسی

گن کـه چقـدر  کنن ولـی از ایـن مـی مـیخورن، عـین آدمـای خوشـحال رفتـار  مردم یه عالمه پنیر و روغن زیتون می سلین

 جا چه خبر بشه. ی دیگه قراره این دونم چند هفته کنه و نمی همین منو گیج می»... ان عصبانی«

 شه یعنی هیچی. چیزی که همیشه می نوهمشه.  هی هی هی بذار بهت بگم چی می جسی

 دادم و ندادم... یمیل داشتم که باید جواب میدونی چیه؟ من برای خودم هیچ وقتی نداشتم، ده هزارتا ا باشه. می سلین

 کنی من جواب دادم؟ فکر می جسی

کـرد وقتـی کـه جنـاب عـالی نشسـته بـودین داشـتین بـا رفقـای  پختم، گندای تو و پسـرتو تمیـز می کل روزو غذا می سلین

بـا هنـری  ای. و از وقتـی غـهای ور ور ور نـه تـو هـم ناب زدیدن. ور ور ور ور ور آره بابا تـو نابغـه نویستون گپ می رمان

 خیال بشم چونکه حالت بده. مو بی ییکردیم پیشنهاد دادی که شغل رویا خداحافظی

 ییای قبولش کنی حاال شد شغل رویا؟! سر ظهر که مطمئن نبودی بخوییآهان. باشه، حاال شد شغل رویا جسی
ً
با   ؟ تو اصال

 خودت روراستی؟

 یِل نخواستن شغل نیست.چرا شغل رویایی منه! شک داشتن دل سلین
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 آهان. جسی

رفتـی.  زیر درختـای زیتـون می» بخشتو روح«ای؟ اما چیش برای تو مهمه؟ تو که هر روز دو ساعت پیاده روی  متوجه سلین

 آقای سقراط... یه دونه ردا کم داری فقط.

 یه ساعت. جسی

 برگردی دو ساعت طول می نه، از وقتی می سلین
ً
تـونم همچـین کـاری  وقت نمی دونی من هیچ . میکشید رفتی تا وقتی دقیقا

ه خوب هوای خودتو داری. من یکی منتها هم هوای خودم دارم، هم هوای همه رو. اگه قرار باشه بریم لبکنم. تو ماشال

 بندی و منم که ساک همه رو باید ببندم. سفر تو ساک خودتو می

 اجازه ندادی!وقت  دی طرف وسایل دخترا برم. هیچ تو بهم اجازه نمی جسی

 وقت کارتو بلد نیستی انجام بدی. چون هیچ سلین

 آره دیگه بگو. جسی

 وقـت  سلین
ً
 خوشحالم وقت داری به دنیا فکر کنی و مشکالت حیاتی با زندگی داری چون من ــ مـن یکـی اصـال

ً
من واقعا

 داری کن! داری کن، کار کن بچه ی من: کار کن بچه فکر کردن هم ندارم. این شده چرخه

 رود. جسی به دستشویی می

 شه یه لحظه صبر کنی؟ برم خودمو میزون کنم برگردم... می جسی

شـینم و  دونی چیه؟ تنها وقتایی که فرصت فکر کردم دارم وقتایی که تـو توالـت محـل کـارم تنهـا بـرای خـودم می می سلین

 شم. از بین بوی گند توالت تو تفکراتم غرق می طوری همین

ب این ایده جسی
ُ

 کنم. این حرفتو تو یکی از کتابام استفاده می  ی خوبیه ــ خ

 این کارو می سلین
ً
 شه. کنی ــ و بهترین دیالوگ کل کتابت می حتما

 رود تا بتواند بهتر با جسی صحبت کند. شود به کنار در دستشویی می سلین بلند می

 یادت نره هیچ سلین
ً
زنم تـوی اون کتابـات بیـاری! از  حرفـایی کـه مـی وقت دیگه اجازه نداری از مـن یـا از وقت هیچ ضمنا

 دخترامون هم حق نداری استفاده کنی!

 آید. جسی بیرون می

ب اول بگم هیچ جسی
ُ

کتاب آخرم یا همـین جدیـده کـه  یشدی این یک. دو اینکه تو تو وقت نباید با یه نویسنده رفیق می خ

 نویسم. نویسم نیستی و سوم اینکه من هر چی دلم بخواد می دارم می

 عین همیشه زندگی ماست که منبع درآمد توئه. سلین

ی پنجاه رو برام در نیار دیگه. ببخشین که روایت ژیگولوی افسـردگی شـما رو بـا  نه نه نه. ادای این زنای خونه دار دهه جسی

ونیم  تا ساعت شیشآد منم چون شما  ست و داره با گندای زندگی کنار می واقعیت نابود کردم ولی اونی که هر روز خونه

 سر کارین.

 تا ساعت شیش. سلین

ست، این قرارمونه. یادت نره ما داریم تو پاریس زندگی  گردونم. این عادالنه بری مدرسه و من برشون می تو دخترا رو می جسی

 ایم. تو فرانسه  کنیم، می

 زنی تو سرم. آره و این چیزیه که هر روز می سلین

 عذر  دونی. بابت همین سفر تابستونه عذر می حول تو و خودتم اینو خوب می من کل زندگیم رو گذاشتم جسی
ً
خوام ــ واقعا

 از طبیعت تو دور نیست نشون  خوام که هر روز جلوی دریا خوشی و ساالد یونانی می می
ً
تپونی تو حلقومت. ولی اصال
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 کنی. دادن اینکه داری تو یه شرایط بردگی اهلی شده زندگی می

کنن،  آن جورابشـونو جمـع مـی عاشق چی مردام؟ اینکه هنوز به جادو ایمان دارن. پری کوچولوهـان کـه مـی دونی می سلین

کوچولوهان که ساالد یونانی درست   زنن. پری هاشون می کنن و کرم ضدآفتاب به بچه رو خالی می شویی ظرفماشین 

 کنن تا تو عین یه خوک بخوریش. می

 از ما خوب مواظبت میگ صبر کن، گوش کن ببین چی می جسی
ً
ب اظکنی. مو کنی. خیلی هم خوب مواظبت می م: تو واقعا

بودی و حاال دیگه  طوری همینمواظب رفیقاتی، مواظب کل دنیا هستی. باشه؟ قبل از اینکه مادر بشی هم   هایی، بچه

 ای؟ ی. متوجهکم مواظب خودت باش هگم تو باید ی هاست دارم بهت می شدی. ولی سال طوری اینخیلی بیشتر 

ب؟ منم که هر روز ساعت شیش خونه باشه بی سلین
ُ

شه اعتماد کرد. بگو  ونیم. به من می ام، نه شیش خودی تشویقم نکن، خ

 ها چیه؟ ببینم کل زندگیت رفتی بخوای یه پرستار بچه بیاری هان؟ نه. اسم پزشک بچه

 داری بی سؤالیبیست  وقت ناال جسی
ً
 شی. مزه می نیست. واقعا

خونم.  کنم و براشون داستاِن شب می کنم و حمومشون می م و شام درست می آهان دیگه، دیدی؟ منم که هر شب خونه ینسل

بشـه » الهـام«ای؟ هـر وقـت بهـت  گاهی شما هستی گاهی هم سر یه مراسم تو دانشگاهی یا رفتی توِر کتابت. متوجه

ب. نویسی. بد نیست بدونی به منم گاهی الهام می شینی می می
ُ

 شه خ

ب بنویس. می جسی
ُ

 خوای بنویسی؟ عالیه خ

 کنم. تونم ــ وقت نمی نوشتم؟ هنوزم دوست دارم. ولی نمی زدم و آهنگ می خوام ولی یادته گیتار می نمی سلین

ب اول از همه ببین نوشتن من سرگرمی نیست. دوم اینکه امیدوارم وقت پیدا بکنی. بـرام عجیبـه کـه می جسی
ُ

تـونی  باشه. خ

ای؟ مـن کـل زنـدگیمو  ساعت در روز وقت داشته باشی غر بزنی. ببین من آواز خونـدنتو دوسـت دارم. متوجـه هشت

و دلواپسـیت و پتیـاره بـازی ای کـه سـر غـر زدن  آوازی که برام خوندی. اگه فقط یه هشتم از انرژی نوهمریختم پای 

 ژانگو راینهارت شده بودی. دم تا االن کردی رو آهنگ زدن، قول می ذاشتی تمرکز می ذاری می می

 شود... سلین از اتاق خارج می

 ای خدا.  )کشد آه میآهان ِد دیدی. هی کفشاتو نبردی. ( جسی

 .گردد برمیسلین خیلی زود 

 خونسردیای؟ ( کنی برنده فکر می سلین
ً
تونن درک کنن برای یه زن فعال تو  ) آدمای کمی هستن که میاش را از دست داده تقریبا

هاتو از  خوای بچـه بینی می آی می یه روزی به خودت می«اجتماع بچه داشتن یعنی چی. یه سری از دوستام بهم گفتن 

و درسته ولی واقعیت اینه که یه بارم نخواستم آزارشـون بـدم ولـی صـدبار فکـر کـردم خودمـ» پنجره پرت کنی بیرون.

انت هنـری درگیـری حضـت بودی یـا بـا مشـکل  خالص کنم. همیشه گیج بودم و تو هم سر اون تورای کتاب مسخره

 فهمم چرا سیلویا پالت سرشو گذاشت تو یه توستر. خواست خراب شم رو مشکالتت. حاال می داشتی و منم دلم نمی

 سرشو گذاشت تو فِر گاز. جسی

دونی چند بار وقتی با دخترا تنها بودم  کلمات بازی نکن. فرقی تو حرفم نداره. یکیه. می) واسه من با کند دیگر قاطی می( سلین

 کار کنه؟ دونه باید چی کنه وقتی نمی دونی مادر چه احساس گناهی می از زور تنهایی گیره کرد؟ می

 کنی فقط خودتی که همچین احساسی داری؟ فکر می جسی

ترسم؟ مهم هم نیست با کی هسـتم. ترسـم  دونی تو دلم از چی می ) میدرنگ(؟ باشه ش بشی. کنم تو متوجه فکر نمی سلین

 دار مطیع. شون بخوان منو تبدیل کنن به یه زن خونه اینه که همه

تر از مطیـع  دم سرتو گذاشتن الی توستر به مراتب آسون ای؟ قول می تونه این کارو بکنه، متوجه نمی کس هیچباشه ولی  جسی
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 کردن توئه.

 خوابد. هایشان می  به بعد تنش حرفاز حاال

کنن  کنم. مردم خیال مـی کار یچدونستم باید  ها به دنیا اومدن حالم خوب نشده. وقتی به دنیا اومدن نمی از وقتی بچه سلین

کنم. خیلی دوستشـون دارم  کار یچدونم باید  دار ماده همه کارو غریزی انجام بدن. ولی من نمیونزنا باید عین یه پست

 نیستی، فقط بهم زنگ می دارم همه کارو اشتباهی انجام میو 
ً
پرسی اوضاع چطوره و منم  زنی و ازم می دم. تو هم اکثرا

 کنم بهت چیزی بگم. دونم، شرم می از زور اینکه هیچی نمی

 هستی. ای عالیکنم تو آدم  ببین من فکر می جسی

 نه نیستم. سلین

 کنی. خوب عمل میخیلی  تمارضشچرا هستی. پس حداقل تو  جسی

ها بود و ساعتا پیـاده  دوتایی مسخره از پله ی کالسکهتنها راهی که برای خوابوندنشون بلد بودم پایین کشیدن اون  هیادم سلین

دونی تنها دلیلی که بهم کاری نداشت، این  گردوندنشون نصفه شب تو خیابون بود. یه بار نزدیک بود خفتم کنن... می

شه. یه جایی خوندمش ــ  نمی توپنج اینه که خفت رسیدم. تنها خوبی باال رفتن سنت از سی بود که بدبخت به نظر می

 کن.باور 

 خندد. جسی می

کردم، خیلی زیبا بودن. مـنم از  کنن تماشا می ی بازیه که بپر بپر می خدای من. یه بار یادمه دوقلوها رو روی این وسیله جسی

کرد ولـی یـه مرتبـه اون یکـی خواسـتش و  شون از طناب برای پریدن استفاده می یخوشحالی اونا خوشحال بودم. یک

و دیدم، هر چی حسادت و خودخواهی تو دنیاست رو دیدم... یادمه فکـر کـردم چیز همهدعواشون شروع شد. یه مرتبه 

 ناراضیه. خودمون هاین ذات بشره ــ همیشه ی
ً
 کنیم. ببین، االن وسط بهشتیم و داریم با هم دعوا می وکم ناراضی، دائما

بینی  ها فقط اینو می اره. اگه با تماشای بچهکنم این تنها ذات بشر باشه. ذات بشری شکال و موقعیتای زیادی د فکر نمی سلین

 ای. باید بهت بگم افسرده

 م. باشه. شاید افسرده جسی

 .دارد برمیآرام دارد دور  سلین دوباره آرام

کنـه و ایـن یعنـی  بینم که داره جریان رو به جلو پیـدا می کنم یه نیروی زندگی توشون می وقتی دعواشونو با هم نگاه می سلین

آد دعواشـونو ببیـنم ـــ منـو  رن کسی بهشون زور بگه و چیزی که مال خودشونه رو ازشون بگیره. خوشم مـیاینکه نذا

 کنه. بهشون امیدوار می

ب چون تو عصبانیت رو نیروی مثبت می جسی
ُ

دی، بـه خـودت،  شه که فقـط بـه خـودت آزار مـی دونی و نهایتش این می خ

 ها و من. کارت، بچه

 شی؟ ت عصبانی نمیوق خوای بگی هیچ می سلین

 معنی مثبت ازش برداشت نمی وقتی عصبانی می جسی
ً
 کنم. شم اصال

... هاه! تیبا یه آدم از نوع هنری میلری دوسکنه  خونه خیال می دونی چیه؟ منو تو کتابت طوری نوشته که هر کی می می سلین

 فقط و فقط یه چیزو تکرار کنی. کنی سکس میولی تو هر 

 چسبه. چسبه، بهت می هت میوقتی یه چیزی ب جسی

 )آورد درمیادای خورخور جسی را . (بکن بکن و بعدش خور خوربعدش هم  بوس بوس سینه سینهآره.  سلین

 شم. من ساده راضی می جسی
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  آره خیلی ساده، خودم می سلین
ً
 شبیه هنری میلر نیستی، اصال

ً
دونی این  . می، به هیچ وجهخواستم همینو بهت بگم. تو اصال

 ده، انتظار یه اتاق سنتی واقعی یونانی رو داشتم. خیلی حس بدی بهم می اتاق

 جا خیلی هم خوبه.  این جسی

 بگو ببینم این سلین
ً
 یه عصر خـوبی  قدر اینکنیم؟  جا چه غلطی می اصال

ً
برای امروز نقشه کشیدم که آدم خیال کنه قرار واقعا

ار تـو زنـدگیمون همچـین چیـزی وجـود نـداره. خیلـی با هم داشته باشیم. پس جای تصادف چی شـده؟ دیگـه انگـ

 به دل آدم نمی احمقانه
ً
 شینه... ست و اصال

ب که چی؟ جسی
ُ

 باشه. واضحه. خ

این آریادنا و اون استفانوس احمقه. ماساژ مخصوص زوجا؟ ایـن دیگـه چیـه؟ بـه نظـرم  گناهش هم  آره درسته... همه سلین

 چرته محضه.

جا اونقدرام بد نیست. از اتاقای هتال رو دوسـت دارم... بـه نظـرم  ! باشه؟ اینالزم نیست  ،اژبریم ماسباشه الزم نیست  جسی

 خیلی به آدم می چسبه.

کتابخونی داشـتی، ی  جلسهتون ینگدونم اون باری که تو واش کتاب. آقای رادیسون هیلتون. آره می دونم آقای تورِ  آره می سلین

 موبایلت خراب شد ــ آر
ً
. نه رو نکردیها قسم بخور که اون دختره امیلی  ه چقدرم باورم شد. به سر بچهوقتی که عمدا

 شه، چون حسود نیستم، فقط دوست دارم بدونم. مرد باش و اعتراف کن. حسودیم نمی

. این مال کسی نیست جـز تـو. اگـه دنبـال پات بریزمای؟ دیگه چیزی ندارم که  جا، متوجه من کل زندگیمو ریختم این جسی

ی ا. ولـی اگـه دنبـال لیسـت کـاریه ذره هم شـک نـدارمدم. دوستت دارم و  ای دستت نمی ، بهونهکه ردم کنی ای بهونه

 .گیری اون آدمه نیستم که ازم لیستو میی که عصبانیت کنه، من تمورد هستی، دنبال لیس بی

 ، بگو ببینم.من دنبال لیستم سلین

ب بیا از شماره یک شروع کنیم ــ باش جسی
ُ

 دیونهباشه! خ
ً
ای! برو بگرد یکی رو پیدا کن که بتونـه  ه؟ شماره یک اینه که رسما

دونم قرار هم  نه و نابغه رو. میوتحملت کنه. ولی من یه عمر تو رو خواستم، توی دیوت رو  بتونه ان و گهفقط شیش ماه 

 گن پذیرفتن خودت به خاطر خودت. خوام عوض بشی. بهش می نیست عوض بشی، منم نمی

، تـو بـا اون ننکـ تخفـ نزدیک بـود تو خیابون وموقع که من همانازت پرسیدما. اگه  سؤالآهان درسته، ببین، فقط یه  سلین

 امیلی برونته بودی چی؟

 داری چی مییگی. ام دونم چی می نمی جسی
ً
 گی؟ لی... کدوم امیلی؟ اصال

خش بگـی بـ تـو درسـت می جسـی آره« نوشـت. ی داستایوفسـکی می همونی که برات ایمیالی قشنگ قشنگ دربـاره سلین

 »ست. ترین قطعه از کل ادبیات روسیه عمیق ،ی بزرگ فرمانده

 کنم که آره، هستم. ای که ساختیم وفادارم، علنن اعالم می پرسی که من به تو، دخترا و زندگی اگه داری ازم می جسی

 ! خیلی خیلی ممنون.خوابیدیآهان پس باهاش  سلین

دونـی چـرا؟ چـون  قدیمیت رفته بودی چی کـار کـردی؟ نـه. می پسر دوستوقتی برای فوت مادر  یه بار ازت پرسیدم جسی

دونم عاشـقمی،  بندم یه خبطی با یـارو کـردی ولـی مـی طوری هستین و شرط می دونم شما فرانسوی جماعت چه می

اشم که دوتـا آدم صـاحب آم! دوست ندارم تو یه زندگی کسل کننده ب های تو کنار می درست شد؟ من با تمام پیچیدگی

چون اون طوری زندگی یه چیـز چرنـد غیرقابـل تحمـل   ــ نکرد هشون دیکتهب دیگرونهمن، دوتا آدم تو شرایطین که 

 شه. می

، کلیـد اتـاق را گـردد برمیماند تا او برگردد. سـلین  ای منتظر می . جسی تنهایی لحظهرود بیرون میسلین با سکوتی غریب، از اتاق 

 وی میز.گذارد ر می
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 ست ــ به نظرم دیگه عاشقت نیستم. دونی چی شده؟ خیلی ساده می سلین

. جسی همان طور نشسته نگاهش را از روی لیوان چای سرد، به در و از در به دو لیوان خـالی پایـه بلنـد و از آن رود بیرون سیلن می

 گردد. گرداند. سلین دیگر برنمی ی خالی می دو لیوان به تخت بهم ریخته

 ی رو باز ــ شب ارجی. کافهخ

 ی غروب خورشید نشسته بودند. کند که با هم به نظاره جسی سلین را همان جایی پیدا می

 م؟وخان جسی

 خوام حرف بزنم. االن نمی سلین

 تنها اومدین؟ منتظر کسی نیستین؟ جسی

هام و موقعیـت کـاریم و هـر کسـی رو کـه عاشقشـم  ام کـه بچـه آره تنهام و از تنهاییم خوشحالم. من یه آدم عصـبانی سلین

 .رنجوندم

 آد. چقدر خوب، من از این طور آدما خیلی خوشم می وای جسی

 نشیند کنار دستش. جسی می

 حوصله ندارم ــ اومدم تنها باشم. سلین
ً
 ببین اصال

ب نمی بیرون داشتم نگاتون می آره همین خوبه. از جسی
ُ

خوام احساس ناراحتی بکنین ولی شما زیبـاترین زنـی  کردم و... خ

 ست. هستین که تو این کافه

 خیلی لطف دارین. سلین

کم بیشتر آشنا بشیم... نظرتون چیـه؟ سـفرتون  هکم با هم حرف بزنیم، ی هشم براتون یه نوشیدنی بگیرم، ی خوشحال می جسی

 کاریه؟

 دهد. سخ نمیسلین پا

ب... با کسی اومدین؟ جسی
ُ

 خ

 دیگه با کسی نیستم. سلین

 ش حرف بزنین؟ چقدر متاسف شدم. دوست دارین درباره وای جسی

 آد. ها حرفم نمی با غریبه سلین

 همو دیدم، تابستون سال  جسی
ً
 .۹۴آخه نکته همینه، من غریبه نیستم. ما قبال

 منو با یکی دیگه اشتباه گرفتین. سلین

 نه ما حتی عاشق هم شدیم. یجس

داد که تنها نیستم. یکی کـه بـه  آد، یه آدم عاشق پیشه و مهربونی که بهم این حسو می جدی؟ یه چیزای محوی یادم می سلین

 ذاشت. وجودم احترام می

 اون من بودم. من همونم. جسی

 گمون نکنم. سلین

ب من یه چیزی درباره جسی
ُ

 ین.دون دونم که شما نمی ی امشب می خ

ب بگین چیه؟ اوم جدی؟ سلین
ُ

 خ

 دونم چون یه بار امشبو تجربه کردم. یه حرف خیلی مهمه. اینو می جسی

۵۳ 
 

www.takbook.com



 ریچارد لینکلیتر، ایتان هاوک و جولی دلپی شب پیش از نیمه

 چطوری؟ سلین

 کنه. من یه مسافرم که تو زمان سفر می جسی

 آهان. سلین

 تو اتاقم یه ماشین زمان دارم. قول داده بودم که نجاتتون بدم، حالم اومدم به قولم عمل کنم. جسی

 راره بوده منو از چی نجات بدی؟ق سلین

 از اینکه مبادا گند و کثافت زندگی جلوی چشماتونو بگیره. جسی

 اینا گند و گه زندگی نیستن. سلین

 آدم عاشق پیشه و مهربونی که تو قطار دیدنش و تصویر محوی ازش دارین، خودمم. هماندم  بهتون اطمینان می جسی

 خودتی؟ سلین

 آره. جسی

ب حق دارم...  سلین
ُ

ن شده چون قیافهخ
َ
 .ت خیلی ا

چی عرض کنم؟ اون بیرون، وسط فضا و زمان بودن خیلی سخته. اما شما برعکس، زیبـاتر از اون چیـزی شـدین کـه  جسی

 یادمه.

آدم  زنی و یه مرتبه به خودم می گی! جسی بس کن این بازی رو. االن خوشمزه شدی، بعدش راحت گولم می چرند می سلین

 شه. خرم. با این کارای ریز چیزی بهتر نمی زمینی می ی بادوم بینم دارم تو شیکاگو کره می

پیـامم. یـه عالمـه راه کوبیـدم از آینـده  یه جا حامل خوام کار خاصی بکنم ــ نه نه متوجه نشدی. من فقط این من نمی جسی

 داد بیام برات بخونم. منم اومدم.ودو ساله بودم که بهم یه نامه  جا. من با توئه هشتاد پاشدم اومدم این

 م؟ من تو هشتاد سالگی هم زنده سلین

 ه چه جورم. ه ه اووه جسی

ب  سلین
ُ

 ؟یهجور کون فرانسویم چهخ

 خوب. خیلی خوب. جسی

 مهم نیست چه ریختی سلین
ً
 ام. اصال

ب میهم تر  راستشو بگم دوست داشتنی جسی
ُ

 خوای برات نامه رو بخونم؟ شدی. خ

 هم دارم؟ انتخابی سلین

ب می جسی
ُ

 شه... آره بابا اگه از چیزایی که خودت گفتی راضی نبودی خ

 نه نه نه. بخونش. سلین

 سم. این نامه عین روشن کردن شمعی تو تاریکه...ینو خونم. سلین عزیز، دارم از اون سر جهان برات می باشه. می جسی

کدوم سـر جهـان؟ داری چـی » اون سر جهان.«تزیئنیه،  نویسم ــ خیلی الکی نمی طوری اینبس کن. من هیچ وقت  سلین

 گی؟ می

 ممکنه بذاری ادامه بدم؟ جسی

 باشه. سلین

دونه کـه خیلـی مشـکالت  کنه. خدا می فرستم. آره مرد جوون ــ و اون تو رو اسکورت می من برات این مرد جوونو می جسی

خاطر تمـام  عاشقشـونه. بـه خیلـی آدمـایی کـهداره و تمام عمرشو ریخته پای ارتباط گـرفتن و حضـور داشـتن پـیش 

ببـین تـو داری وارد  ؛ی امیدشی. سـلین بـرات یـه توصـیه دارم ست ــ ولی تو تنها نقطه مشکالتش هم همیشه شرمنده

کـم از اون دورانـی  هها ی کنم اون سال جایی که من نشستم و دارم نگاه می شی. از این های زندگیت می ترین سال شیرین

تره. سلین اتفاقی  رقصیدن سخت جیز می ی گروه بی »هرعمق عشقت چقد«الت بود و متیو و ونسا با آهنگ که دوازده س
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 شن که تبدیل به نماد و شمایل درجه یک زنای محکم بشن. افته. دخترات طوری بزرگ می برات نمی

 این خوب بود. سلین

ب می جسی
ُ

ش رو  آد. شـاید بخـوای بقیـه که به نظـر مهـم مـینوشت ته نامه هست  دونی چشمم به چی خورد؟ یه پی آره خ

 نخونم و به آخرش برسم، نظرت چیه؟

 برس به  سلین
ً
 آخرش. نوهمآره نخون. لطفا

 باشه. مطمئنی؟ جسی

 آره. سلین

 آهان باشه. جسی

 آد. نمی مخوش سربرش حوصلهاز چیزای  سلین

 کند. تر می ش را به او نزدیک جسی صندلی

ب یه سری نکات اقتصادی گفته، طالعت رو دیده، راسـت کند تر صحبت می کند، آرام اطراف نگاه میبه آهان. باشه. ( جسی
ُ

) خ

هایی زندگیم شبی بود که توی یکی  دونی یکی از بهترین شب نوشت: می . آهان رسیدم... اینه. پیسربره حوصلهگی  می

 ار یه تحول اساسی و حسابی شد.دچ جنسیم لپونیس جنوبی گذروندم. از دستش نده. کل زندگیپاز هتالی 

 آهان. یه تحول اساسی. سلین

 دونم معنیش چیه. آره، نمی جسی

تونی این بازی مسخره رو تموم کنی؟ ما تو یکی از داستانات نیستیم. باشه؟ حواست بود تو اتاق بهـت  باشه جسی، می سلین

 حرفمو شنیدی؟
ً
 چی گفتم؟ اصال

دونی چیه؟ تـو  . مییگی که هیچ گی ولی اگه جدی می فکر کردم جدی نمی ؟یستیآره که شنیدم. گفتی دیگه عاشقم ن جسی

خوام اوضاع رو بهتر کنم.  یی. دوست داری تو داستانای شاه پریون زندگی کنی. من فقط می ها و بقیه هم عین دختربچه

. سعی دارم ت نیفتادهکونت از ریخ بهت گفتم بدون شرط عاشقتم، بهت گفتم تو زیبایی و حتی تو هشتاد سالگیت هم

  ت سر کج می آم دم در خونه کنی عین یه سگ مدام می ت کنار اومدم و اگه خیال میچیز همهبخندونمت. با 
ً
کنم کامال

ب همینه. داریش. این زندگی واقعیه. عالی نیست ولی واقعیه. اگـرم  کنی. ولی اگه عشق واقعی می اشتباه می
ُ

خوای، خ

 شم. خیال می فهمی؟ دیگه بی من نیست کوری از خودته میتونی متوجه باشی، گناه  نمی

آید سکوتی است طوالنی بین آن دو و نگاه  چه در پیش می میز. آن رواندازد  و می کند مچاله میجسی نامه را که روی دستمال نوشته 

 خوانند. شان بهم، گویی دارند گذشته و زمان حال هم را می خیره

ب این ماشین زمانت چه سلین
ُ

 طوریه؟ خ

 منظورت چیه؟ جسی

 کنه؟ چطوری کار می سلین

ب  جسی
ُ

 ست. طرز کارش پیچیدهخ

 الزمه با شرایط خاصی بیام توش؟ سلین

 کند به دور شدن از آن. شود و دوربین به آرامی شروع می حس جسی بهتر می

 خودش دووم بیاره. تونه تو فضا برای ست، لباسا نمی خواد. همین خودش خیلی مسئله آره. شرایط خاص می جسی

 ) آخ شما چقدر باهوشین.آورد درمیادا ( سلین

 .واوه جسی
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 ریچارد لینکلیتر، ایتان هاوک و جولی دلپی شب پیش از نیمه

 سفر تو فضا...؟ سلین

 .پیوسته تو فضاسفر  جسی

 .»پیوسته تو فضاسفر « سلین

 آره. جسی

 آم. سلین

تی هـان؟ لپونیس جنوبی داشپکردم. تو نوشته بودی بهتر شب رو توی  ت فکر می دونی داشتم به یه چیزی توی نامه می جسی

ب ما االن تو 
ُ

 ایم. لپونیس جنوبیپخ

 جدی؟ سلین

 جایی بوده که تو هشتاد سالگیت صحبتشو کردی؟ نوهمجا  کنی این فکر نمی جسی

ب احتماال شب حسابی سلین
ُ

 ای بوده که بهمون خیلی خوش گذشته. خ

 نشنیدنی. آن دو راو دور شده و گفت رِ دوربین حاال دیگر از آن دو
ً
کنیم گویی دو زوج عادی هستند در  طوری ترک می گویشان تقریبا

 اند و مشغول گپ زدن هستند. هایی که در همان کافه کنار سواحل کشور یونان نشسته میان سایر زوج

 پایان
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