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نحس ي هیچهارشن

و  کردندیبود که همه با ترس و لرز منتظرش بودند با شجاعت تحملش م یاول هرماه روز واقعا مزخرف ي چهارشنبه

.کردندیراموشش مف يبعد فور

و رختخواب ها صاف و  يریها خوب گردگ یصندل زویافتاد،م یبرق م دیساختمان با يهمه جا نیروز کف زم نیا در

 زیترو تم یحساب دیبا خوردندیهم لول م يکوچولو که تو میتی ينودو هفت بچه  نکهیضمن ا.شدیصوف م

و به  شدیدکمه هاشان انداخته م و رفتیبه تنشان م نو و آهارخورده يچازیپ تیچ شد،لباسیشانه م شدند،سرشانیم

بله :(ندیامنا با آنها صحبت کرد بگو ئتیه ياز اعضا یکیکه مودب باشند و هروقت  شدیآنها تذکر داده م يهمه 

 یزحمت ها به گردن او م شتریبزرگتر بود ب میتی يبچه ها ياز همه  چارهیاما از آنجا که جروشا ابوت ب).آقا ریخ)(آقا

 ییبود تمام شد و جروشا که در انبار غذا يقبل باالخره هرجور يماه ها يهم مثل همه چهارشنبه ها هچهارشنب نیا.فتادا

در .اش را انجام بدهد یشگیهم يباال رفتتا کارها يدرست کرده بود به طبقه  چیپرورشگاه ساندو يمهمان ها يبرا

را  شانیبچه ها را ردبف کرد،دماغ ها روشاج.کردیم ينگه دارساله بودند که اواز آنها  7تا4 يبچه  ازدهی)ف(اتاق

 یساعت خوش میبردتا در ن يرا صاف و صوف کرد و آنها را منظم و به صف به سالن غذا خور شانیگرفت و لباس ها

به  زدیرا که تند تند م شیها قهیکنار پنجره و شق یصندل يبعد خودش را ولو کرد رو.بخورند نگیو پود ریشان نان و ش

 سیرئ يهمه را انجام داده بود و شماتت ها يجروشا از ساعت پنج صبح سرپا بود و دستورها.ه دادیسرد تک شهیش

.را تند تند اجرا کرده بود شیو دستورها دهیرا شن پتیپرورشگاه،خانم ل یعصبان

 دیبازد يو خانم ها رهیمد ئتیه ياعضا يرا که جلو ینیآرام و مت ي افهیهمان ق توانستینم شهیهم پتیخانم ل البته

.کننده از پرورشگاه داشت حفظ کند

درختان  انیدهکده که از م يدور پرورشگاه و سرمناره ها یآهن ينرده ها يزده و آن سو خی يبه چمن ها جروشا

.بود دهیبه آخر رس تیآن روز را با موفق دانستیتا آنجا که او م.بودند زل زد دهیلخت سربرکش
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و  دهیرا نوش شانیبعد چا.کرده و گزارش ماهانه را خوانده بودند دیو گروه مهمان ها از موسسه بازدامنا  ئتیه ياعضا

 یسرپرست تیتا مسئول رفتندیگرم و نرم خود م يبخار يبا عجله به خانه ها و پا نکیعصرانه شان را خورده بودند وا

.فراموش کنند یماه کیپردردسر بچه ها را 

 الیو درعالم خ کردیتماشا م شدندیرا که از در پرورشگاه خارج م ییها و کالسکه ها نیماش فیرد يبا کنجکاو جروشا

 یخز و کاله يخود را در پالتو ایبعد باز در رو.کردیم یتپه همراه يبزرگ پا يتا خانه ها یکی یکیکالسکه ها را 

برو به :(گفتیبخ راننده م رلبیو ز يکرد که با خونسرد جسمها م نیاز ماش یکیشده بود در  نییکه با پر تز یمخمل

خانم  یداشت و حت يقو یلیکه تخ نیچون جروشا با ا. باختیرنگ م شیایرو دیرسیکه به در خانه م نیهم یول)خانه

 ياورا از جلو توانستینم لیتخ نیممکن است کار دستش بدهد،ا لشیهم به او گقته بود اگر مواظب نباشد تخ پتیل

وقت  چیاش ه یماجراجو و پرشور و شوق در تمام هفده سال زندگ يچون طفلک جزوشا.ردآن طرف تر و داخل بب نهخا

ها در پرورشگاه نبودند مجسم  میتیرا که مثل  يگریکسان د يروزمره  یزندگ توانستینگذاشته بود و نم يخانه ا هیپا 

.کند

!بوت...اب...شا...رو...جر-

از دفتر-

کنندیصدابت م-

انگار-

!یعجله کن دیبا-

 شدیآمد و وارد راهرو م یاز پله ها باال م یکه تازه به گروه کر ملحق شده بود،وقت لونید یبود که تام يآواز نیا

 یجروشا از پنجره جدا و دوباره با مشکالت واقع.رفته رفته بلندتر شد شیشد صدا کینزد)ف(که به اتاق نیهم.خواندیم

خواهد؟یمرا م یک:دیو پرس دکررا قطع  یآواز تام یبا نگران.روبه رو شد یزندگ
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.دفتر يتو پتیخانم ل-

.است یفکر کنم عصبان-

 یعصبان سیرئ شیکه به دفتر پ يخطاکار يبچه  يپرورشگاه هم دلشان برا يها مینیبچه  نیسندگل تر یحت

را  و با زور دماغش دیکشیجروشا دستش را م یگاه نکهیهم با ا یتام.سوختیم شدیاحضار م پتیپرورشگاه خانم ل

.او را دوست داشت گرفتیم

کردم؟نان  یچه اشتباه:دیپرسیاز خودش م.اش افتاده بود یشانیپ يرو يدوخط مواز.راه افتاد یحرف چیبدون ه جروشا

 يده؟وایمهمان سوراخ جوراب سوزان را د ياز خانم ها یکیشده؟ دایپ کیک يها کلفت بوده؟پوست گردو تو چیساندو

!ادبانه زده یامنا حرف ب ئتیه انیاز آقا یکیاتاق ف به  يطفل معصوم ها از یکیحتما ...خدا مرگم بده

 ریامنا از در باز سالن عبور کرد و ز ئتینفر عضو ه نیآخر دیپله که رس نییجروشا پا.روشن نبود نییپا یطوالن يراهرو

مرد با تکان . د بلند مرد بودبود ق دهیکه جروشا به طور گذرا د يزیموقع تنها چ نیدر ا.خارج از ساختمان رفت بانیسا

 شیراه افتاد و جلو آمد نور چراغ ها نیماش یوقت.رو منتظر بود اشاره کرد نیکه که در راه ماش ینیدادن دست به ماش

راهرو  واریو د نیزم يدراز رو يمرد با دست و پاها يقواره  یکش دار و ب هیسا.انداخت وارید يمرد را رو هیسا

اخم کرده بود  یراناز نگ نکهیآن با ا دنیجروشا با د.دراز بود يغول مانند با دست و پاها ياپشه  هیاش شب هیسا.بود

 يا افهیبود که با ق نیا.کند حیبود تا تفر يبهانه ا شیبرا یکوچک زیهرچ شهیبود و هم ياو ذاتا دختر شاد.دیخند یپق

معلوم بود که مثل وقت  یول زندیرچه لبخند نماگ پتیکه خانم ل دیشاد و لبخندزنان وارد دفتر شد و با کمال تعجب د

.خوشرو وخوش اخالق بود کردیکه با مهمان ها صحبت م ییها

.میرا بهت بگو يزیچ دیبا.نیجروشا بنش-

به سرعت از  ینیماش.شد پتیخانم ل يمنتظر صحبت ها یتاب یدم دستش انداخت و با ب یصندل یخود را رئ جروشا

؟يدیکه االن رفت د یمحترم يآقا:به آن انداخت و گفت ینگاه پتیخانم ل.پنجره رد شد يجلو
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.دمیاز پشت سر د-

من اجازه ندارم .از ما به پرورشگاه داده تیحما يبرا يادیامناست و پول ز ئتیه ياعضا نیاز ثروتمندتر یکیاو -

.ناشناس بماند دیکرده که با دیچون تاک میاسمش را بگو

 بیعج اتیخصوص يبا او درباره  رینداشت به دفتر احصارش کنند تا خانم مد گشاد شد،سابقه یجروشا کم يها چشم

.پرورشگاه حرف بزند يامنا ئتیه ياعضا

آنها را  يد؟هردویآ یم ادتیرا که  يفر يشارل بنتون و هنر.پرورشگاه ما خوشش آمده يآقا از چندتا از پسرها نیا-

شان را  نید لیدر تحص شانیها تیو موفق یآنها با سخت کوش يهردو آقا به دانشکده فرستاد و اتفاقا نیهم...ام...يآقا

 نیا.ندارد يگریآقا هم توقع د نیشان پرداخته بودند ادا کردند و ا يابر يآقا با دست و دلباز نیکه ا یبه خاطر مخارج

 نیا ياز دخترها یکیرا به کمک  شانیتا کنون فقط شامل حال پسرها شده و من نتوانسته ام اصال ا شانیا ریکار خ

 یخوشش نم رهااصال از دخت شانیانگار ا.کنم بیترغ-انهیآن دختر استحقاقش را دارد  نکهیصرف نظر از ا-پرورشگاه

.تو مطرح شد ي ندهیماهانه مان موضوع آ يامروز در جلسه .دیآ

رفتار خونسردش با  قتیدر حق.ادامه داد شیآهسته به صحبت ها یلیساکت شد و بعد خ يچند لحظه ا پتیل خانم

.کردیخرد م شتریاعصاب جروشا را ب

 يبرا.يمورد استثنا بود نیتو در ا م،امایداریجا نگه نم نیشانزده سال به باال را ا يما معموال بچه ها یدانیهمانطور که م-

قت اخال میبگو دیاگرچه با-آنقدر خوب بود تیو درس ها يتمام کرد یما را در چهارده سالگ يتو مدرسه  نکهیا

و  یکنیتمام م يرا هم دار رستانیحاال دب.يدهکده برو رستانیشد که تو به دب نیبر ا میکه تصم-خوب نبوده شهیهم

از اکثر بچه ها در پرورشگاه مانده  شتریچون در هر حال دو سال هم ب.مخارج تو را بپردازد تواندیپرورشگاه نم گرید

.يا

دوسال جروشا به خاطر ماندن در پرورشگاه سخت کار کرده و  نیه در اک اوردیخودش ب ينخواست به رو پتیخانم ل اما
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مثل آن روز تا همه  ییبود و روزها تیدر درجه دوم اهم التشیدر درجه اول و بحص شیپرورشگاه برا يکارها شهیهم

.برود رسهبه مد گذاشتندینم کردیجا را تا همه جا را خوب نظافت نم

.شد یسوابق تو هم بحث مفصل يتو مطرح شد و درباره  ي هندیبله همانطور که گفتم موضوع ا-

پرونده اش بلکه  اهیس يهم نه به خاطر ورق ها یانداخت و زندان ینگاه پر اتهامش را به زندان پتیجا خانم ل نیا در

.نگاه کرد پتیگناهکار به خانم ل یبا چشمان رفتیهمانطور که از او توقع م

خانم  يگرفته ا یعال ينمره ها یسیخوب بوده و در انگل یلیاز درس ها خ یبعضتو در  يکه نمره ها ییاز آنجا-

هم  اتتیدارد و با معلم ادب تیمدرسه هم عضو ي رهیمد ئتیماست و در ه يمدرسه  يامنا ئتیه يکه از اعضا چاردیپر

ا.در جلسه خواندنحس  يتو را با نام چهارشنبه  يبلند انشا يبه عالوه با صدا.حرف زده به نفع تو صحبت کرد

.جروشا واقعا مثل گناه کار ها بود افهیبار ق نی

به تو خدمت کرده  یلیکه تورا بزرگ کرده و خ ياز موسسه ا يسپاسگزار يانشا به جا نیاگرچه به نظر من تو در ا-

 یول کردندیم یکار تو چشم پوش نیازا دانمیم دینداشت بع زیطنز آم يانشا جنبه  نیو اگر ا!يآن را مسخره کرده بود

 نیاز حد شوخ طبع است و به خاطر هم شیرفتند انگار ب الناست که ا ییآقا نیمظورم هم... يتو آقا یاز خوش شانس

.تورا به دانشکده بفرستد خواهدیادبانه ات گفته که م یب يانشا

به دانشکده؟: دیجروشا گرد شد و پرس يها چشم

کار حرف  نیا طیشرا يهم بعد از جلسه منتظر شد تا درباره  نیهم يراب:کرد و گفت دییسر تا يبا شاره  پتیل خانم

و  يدار یمعتقد است که تو طبع خالق.است یبیغر بیآقا آدم عج نیا میبهتر است بگو دیشا.است یجبیآدم ع.بزند

.يبشو سندهیتو را فراهم کند تا نو التیامکان تحص خواهدیم

سنده؟ینو:را تکرار کند پتیخانم ل جروشا از کار افتاد و فقط توانست حرف ذهن

تو  يکه برا يماهانه ا.نشان خواهد داد ندهینه آ ایخواهد گرفت  يا جهینت نکهیاما ا.است نیهم شانیبله خواست ا-
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. کرده اند واقعا شاهانه است نییدر خرج کردن و نگه داشتن پول نداشته تع يکه در عمرش تجربه ا يدختر یعنی

قرار است تو تا آخر .بکنم يشنهادیبهشان پ شدینم میکرده بودند و من رو يزیرد برنامه رمو نیمفصل در ا شانیا

 میات را هم به طور مستق یو مخارج زندگ هیشهر.رفتنت را انجام بدهد يکارها چاردیتا خانم پر یجا بمان نیتابستان هم

ات  یسطح زندگ یعنی.يریگیم یبیپول تو جو پنج دالر  یس یماه یکه آنجا هست یو در چهارسال پردازندیبه دانشکده م

و تو هم درعوض  فرستدیم تیآقا برا نیمخصوص ا یپول را هرماه منش نیا.دانشکده است يدخترها ریمثل سا نایع

اصال مهم  شانیا يموضوع برا نیچون ا یتشکر کن نکهیا يالبته نه برا.یسیآقا بنو نینامه به ا کی دیهرماه با

پدرو مادرت زنده  نکهیمثل ا نای،عیات مطلع کن یلیتحص شرفتیو پ یزندگ اتیتا اورا از جزئ یسینوینامه م ست،بلکهین

اسم .یفرستیم تیجان اسم يآقا يشان،برایا یمنش ينامه هارا به واسطه  نیا.یسینویباره به آنها نامه م نیاند و تو درا

 يآقا زج ستین یکس شهیآقا هم نیتو ا يبرا اما.ناشناس بمانند دهدیم حیترج شانیا یول ستین تیآقا جان اسم نیا

 يمثل نامه نگار زیچ چیمعتقدند ه شانیاست که ا نیا یسیدارند نامه ها را تو بنو لیهم که م نیعلت ا.تیجان اسم

تو دارند که  لیآقا م نیا یتا با آنها مکاتبه کن يندار ياز آنجا که تو خانواده ا.آدم را شکوفا کند یاستعداد ادب تواندینم

به نامه  یهرگز جواب شانیالبته ا.ات را دنبال کنند یلیتحص شرفتیپ خواهندیم بیترت نیضمنا به ا.یسینامه بنو شانیبه ا

اما .ردیرا بگ خواهندوقتشانینم دویآ یبدشان م يندارد چون از نامه نگار شانیبرا یخاص تیو اصال اهم دهندیتو نم يها

نکرده تورا از دانشکده اخراج کنند تو  ییبه جواب باشد مثال اگر خدا اجیماال احتکه احت دیایب شیپ ياگر تصادفا نکته ا

 يادا ي لهیاست و تنها وس يماهانه از طرف تو تجبار ينوشتن نامه ها.یسینامه بنو شانیا یگز،منشیگر يبه اقا دیبا

و  یسیان را بنو یدهیبت را مهرماه صورت حسا يدار نکهیسرموقع مثل ا دیبا نیاست بنابرا تیاسم يتو به اقا نید

 ادتیباشد و  نجایتو در ا تیتا نشان دهنده ترب یحفظ کن تیلحن مودبانه را در نامه ها شهیکه هم دوارمیمن ام.یبفرست

.یسینوینامه م ریموسسه جان گر ياز امنا یکیبه  ينرود که دار

خانم  يا شهیکل ياز حرف ها خواستیه بود و مآشفت ادیز جانیافکارش از ه.کردیتمام به در نگاه م اقیبا اشت جروشا
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: با اشاره دست اورا نگه داشت و گفت پتیخانم ل یقدم به عقب رفت ول کیبلند شد و  شیاز جا.فرار و فکرکند پتیل

 يبرا یتیموقع نیمثل تو کمتر چن یدختران يبرا.یباش ارکه به تو رو کرده شکر گز یشانس خوب نیاز ا دوارمیام

...باشد که ادتی دیبا شهیهم.دیآ یم شیپ ایند يتو شرفتیپ

...را وصله کنم نزیپرک يبروم شلوار فرد دیبه نظرم با دیندار يگریاگر حرف د.بله خانم؛متشکرم-

.بکند باز ماند خواستیکه م ینطق ي هیبق يبرا پتیدر را پشت سرش بست و دهان خانم ل بعد

جروشا به بابا لنگ دراز يها نامه

فرگوسن هال، 215 شماره

سپتامبر24

دیفرستیهارا به دانشکده م میتیکه  ییامنا ئتیعضو ه زیعز يآقا

داشتم نه؟چون تا حاال درعمرم سوار قطار نشده  یبیعج د،احساسیسفرم با قطار چهارساعت طول کش روزید!دمیرس من

از  یکم یوقت.شومیگم م میآ یم رونیهروقت از اتاقم ب.است يکننده ا جیگ یلیخ يبزرگ و جا یطیدانشکده مح.بودم

االن شنبه شب است و کالس ها .میگویم تانیهم برا میازدرس ها.سمینویم تانیجا برا نیدرآمدم از وضع ا یجیگ نیا

.تا با شما آشنا شوم سمیبنو يفقط چندکلمه ا خواستمیفعال م.شوندیدوشنبه شروع م

چون من .است بیغر بیمن عج ي کال نامه نوشتن برااصال.دیآ یم بیبه نظر عج یشناسیکه نم ینوشتن به کس نامه

 یدرست و حساب يمن مثل نامه ها ياگر نامه ها دیببخش نیهم يبرا.سه چهاربار نامه ننوشته ام شترازیدرعمرم ب

 نییعمرم را تع هیرفتار و اخالق بق فیتکل وبا من حرف زد يجد یلیخ پتیصبح قبل از حرکت خانم ل روزید.ستین

سفارش کرد و گفت  یلیکرده خ يدر حق من بزرگوار نقدریکه ا یمهربان يراجع به رفتارم نسبت به آقاکرد،مخصوصا 

گذاشته  تیکه اسم خودش را جان اسم یاخر شمارا به خدا من چطور به کس یول.احترامش را نگه دارم یلیخ دیبا

 یلیدل گریصورت د نیاشد؟پس در اباکالس تر ب یکه کم دیانتخاب نکرد یبگذارم؟چرا اسم راماحت یدرست و حساب
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.سدینامه ننو زیعز یچوب لباس ای زیعز ركیت يندارد که آدم برا

نفر به من عالقه  کیباالخره  نکهیاز ا ییهمه سال تنها نیبعداز ا.فکر کردم یلیتابستان من راجع به شما خ نیا تمام

فکر واقعا احساس آرامش  نیتعلق دارم واز ا یبه کس ام واالن باالخره داکردهیپ يکه خانواده ا کنمیاحساس م داکردهیپ

من فقط سه .افتد یم تیکم به فعال یلیخ لمیتخ يقوه  کنمیبه شما فکر م عراج یکه وقت میبگو دیمتاسفانه با یول.کنمیم

:دانمیشما م يدرباره  زیچ

.دیشما قد بلند.1

.دیشما ثروتمند.2

.دیزاریشما از دخترها ب.3

 يآقا میبگو ای.است به خودم ینیجور توه کی نیکه البته ا زاریاز دخترها ب زیعز يآقا میبهتان بگو بهتر باشد فکرکنم

 يتازه ثروت ظاهر.شما فقط همان پولتان است زیچ نیبه شماست،چون انگار مهمتر نیهم توه نیاما ا زیثروتمند عز

خانه خراب شده  تیباهوش در وال استر اریسب ياز آدم ها یلیخ.دیشما تا آخر عمرتان ثروتمند نمان دیشا.ادم است

 یفقط اسم خودمان نیا.بهتان برنخورد دوارمیام.بابا لنگ دراز میگرفته ام که به شما بگو میهم من تصم نیهم يبرا.اند

.مییگویهم نم پتیشماست و به خانم ل

و کالس  دنیو خوردن،خواب کنندیم میساعت تقس يمارا زنگ ها يروزها.زنندیزنگ ساعت ده را م گرید ي قهیدق دو

اسب کالسکه  کنمیهمه اش احساس م.است یپرجنب و جوش یزندگ یلیخ.شودیزنگ اعالم م يرفتن ما همه با صدا

.ریشب بخ!آهان چراغ ها خاموش شد.هستم یآتش نشان

.بزرگ شده ام ریدر پرورشگاه جان گر نکهیبه خاطر ا.کنمیم تیرا رعا نیقوان قیچه قدر دق دینیبیم

احترامات فراوان میتقد با

تیبابا لنگ دراز اسم يجروشا ابوت به آقا از
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اکتبر اول

زیلنگ دراز عز بابا

زده ام که  جانیآنقدر ه شهیهم.خوشحالم یلیخ یلیخ.دیعاشق دانشکده ام و عاشق شما که مرا به دانشکده فرستاد من

 ایدن يکه تو دمیدیفرق دارد در خواب هم نم ریچقدر با پرورشگاه جان گر نجایا دیدان ینم.بردیکم خوابم م یلیخ

مطمئنم دانشکده .سوزدیم ندیایب نجایبه ا توانندیو نم ستندیکه دختر ن یکسان يدلم برا.وجود داشته باشد ییجا نیهمچ

.نبوده یخوب نیبه ا دیرفت یبه آن م یکه شما موقع جوان يا

 نیهم درهم گرید يسه تا از دخترها.بوده مارستانیب دیجد مارستانیبرج است که قبل از ساختن ب کی يمن تو اتاق

ساکت تر  یکم شودیم دیگویو دائم به ما م زندیم نکیاز آنها سال اخر دانشکده است و ع یکی.ما هستند يطبقه 

سرباال  ینیسرخ و ب يمو یسال.هستند یسال اول ندلتونراتلج پ ایو جول دیمک برا یهم به اسم سال گرید د؟دونفریباش

دوتا هم  نیا.است و هنوز وجود مرا احساس نکرده وركیوین کیدرجه  يخانواده  کیاز  ایجول.است یرد و خودماندا

 یلیمگر خ دهندیسال اول اتاق تک نم انیمعموال به دانشجو.میدار یسال آخر اتاق تک ياتاق هستند و من و آن دانشجو

 ستیآموزش فکر کرده درست ن ياداره  سیبه نظرم رئ.ه اندتقاضا کنم به من اتاق تک داد یمن حت نکهیاما بدون ا.مک

!دارد ییایبودن هم مزا میتی ید،گاهینیبیم.هم اتاق باشد یدختر پرورشگاه کیبا  تیدختر پدر و مادر دارو با ترب کی

در  گرینفر د ستیآدم هجده سال با ب یوقت.چشم انداز دارد کیاست و دو پنجره و  یشمال غرب يمن در گوشه  اتاق

است که من مجبور شدم با جروشا ابوت آشنا  يبار نیاول نیا.دارد فیک یلیباشد تنها بودن خ دهیسالن خواب کی

شما چطور؟.دیآ یفکر کنم دارد ازش خوشم م.شوم

شنبه سه

 زیو تتند  یلیدر عوض خ یام ول زهیم زهیمن ر.من هم انتخاب شوم دیاندازند شا یبسکتبال سال اول را راه م میت دارند

!قاپم یو توپ را م رومیم شانیپاها ریمن از ز پرندیباال م گرانید یو محکم هستم و وقت يو قو



آلیس جین وبستر - بابا لنگ دراز  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١

همه جارا  سوزدیکه م ییبرگ ها يزرد و قرمز گرفته و بو يورزش که اطرافش را درخت ها نیدر زم نیتمر عصرها

هستند که من تا  ییدخترها نیخوشبخت تر نهایا.دارد فیک یلید،خیآ یبچه ها م ادیخنده و داد فر يبرداشته و صدا

.آنها خوشبخت ترم يام و من از همه  دهیحاال د

 دیدار لیشما م گفتیم پتیخانم ل(میبه شما بگو رمیگیم ادیکه دارم  ییزهایو همه چ سمیبنو یطوالن ينامه ا خواستمیم

 میمن در ت دیکنیدعا نم.باشم نیدر زملباس ورزش بپوشم و  دیمن با گرید قهیزنگ را زدند و تا ده دق یول)دیبدان

بسکتبال انتخاب شوم؟

شما،جروشا ابوت یشگیهم ارادتمند

خانه مان تنگ شده  يآنقدر دلم برا:اتاق من و گفت يسرش را کرد تو دیاالن سال مک برا):شب 9ساعت (ریالتحر بعد

تو چطور؟.کنمیکه دارم دق م

است که حداقل من در  ییها يماریخانه از آن ب يبرا یدلتنگ.ل کنمفکر کنم بتوانم تحم.زدم و گفتم من نه يلبخند

د؟یا دهیشما چطور،شن.پرورشگاه تنگ بشود يدلش برا یام کس دهیچون تا حاال نشن!دارم تیبرابر آن مصون

اکتبر10

ز،یلنگ دراز عز بابا

آنژ به گوشتان آشناست؟ کلیم اسم

 اتیانگار موقع درس ادب انیدانشجو يهمه .کردهیم یزندگ ایلتایدر ا یبوده که در قرون وسط ينقاش مشهور او

به نظر هم . دندیکالس به من خند ياو فرشته مقرب خداست همه  کردمیو چون من فکر م شناختندیاورا م یسیانگل

نه؟ دیآ یم نیهم

ر مواقع اعصاب آدم جو نیا.یبدان ينگرفته ا ادیرا که  ییزهایاز چ یلیاست که همه توقع دارند خ نیدانشکده ا بیع

همان جور ساکت  دانمیکه من نم کنندیصحبت م یکه دخترها راجع به موضوع یوقت گریاالن د یول. شودیخرد م یلیخ
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.گرمیم ادیو  کنمیم شیدایو بعدش در دانشنامه پ مانمیم

ل اول است؟و بعد سا ياز دخترها:دمیبود و من پرس نگیمترل سیاز مور ینفر اسم کی.کردم ياول اشتباه ناجور روز

از  یهستم و حت یباهوش يگران،دانشجویاما درهرحال االن من هم مثل د.دیچیدر تمام دانشکده پ یشوخ نیا يفور

!ها باهوش ترم یبعض

است و من  میرنگ اتاقم مال.يزرد و قهوه ا ياز رنگ ها یبیام؟ترک دهیدر اتاقم چ يا هیچه اسباب اثاث دیبدان دیخواهیم

از چوب راتان اتاقم را همه زرد رنگ  یو صندل)دمیدست دوم است،سه دالر خر(ماغون یچوب زیالش ها،مپرده کتان و ب

که  گذارمیم شیرو يرا طور یصندل یلک جوهر دارد ول کی طشام که وس دهیهم خر يقهوه ا چهیقال کی.ام دهیخر

.معلوم نشود

 نیبه من کمک کرد تا ا دیمک برا یسال.دیرا د رونیب يبه طور عاد شودیپنجره نم يباالست و از پا یلیها خ پنجره

شما .آورد یدر خانواده بزرگ شده و از مبل و اثاث سردر م یسال.سال آخر بخرم انیدانشجو یرااز حراج هیاثاث

 شتریب چوقتیمن ه نکهیا يبرا.من داشت يبرا یفیرا پس گرفتن چه ک هیدادن و بق يکردن و پنج دالر دیخر دیدانینم

.دانمیماهانه را خوب م نیمن قدر ا دیمطمئن باش!آه بابا جونم.نت پول نداشته اماز چند س

اداره  سیرئ نیاست؛چه قدر ا بیعج.راتلج پندلتون کامال برعکس است ایجول گذرد،امایبه آدم خوش م ،واقعایسال کنار

حوصله اش  زیاز همه چ ایاما جول.کندیم یبا مزه است و شوخ یسال.است قهیآموزش در انتخاب هم اتاق ها کج سل

قدر که آدم از  نیمعتقد است هم قتیدر حق.شدبا یخوب و دوست داشتن یکم کندینم یسع چوقتیو ه رودیسرم

.میباش گریتا دشمن همد میآمده ا ایبه دن ایانگار من و جول.رودیخاندان پندلتون است بدون چون و چرا به بهشت م

:رمیگیم ادی ییزهاین دارم چه چم دینیبب دیمنتظر یتابیحاال با ب البد

آنها سرراه .اردو زدند منوسیتراز يدر کنار رودخانه  شبید شیو قوا بالیهان.ها و کارتاژ یجنگ دوم روم:نیالت-1
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.ینیها در حال عقب نش یشود؛رومیو صبح نبرد آغاز م کنندیم نیها کم یروم

.قاعده یصفحه از سه تفنگ دار،صرف سوم افعال ب 24:فرانسه-2

.میا دهیاستوانه ها تمام شده اند و به مخروط ها رس:هندسه-3

.شودیسبک نگارش من از نظر وضوح و اختصار روز به روز دارد بهتر م.انشا:یسیانگل-4

.صفرا و لوزالمعده است ي سهیک يدرس بعد.میا دهیبه بخش دستگاه گوارش رس:یاعضا شناس-5

وتعلم و دانش،جروشا اب ریشما و فراگ دوستدار

.الکل دشمن کبد است.دیلب به مشروب نزن چوقتیه دوارمیباباجون ام:ریبعدالتحر

چهارشنبه

زیلنگ دراز عز بابا

.اسمم را عوض کرده ام من

اسم  کیاز  ریبد است که آدم نتواند غ یلیخ.کنندیصدا م يهمه مرا جود یدر دفتر هنوز اسمم همان جروشاست ول البته

 نکهیقبل از ا نزیپرک يفرد. میایکنار ب يذارد نه؟البته من هنوز نتوانسته ام بااسم جودخودش بگ يرو یاسم یخودمان

 قهیسل شتریکم ب کیدر انتخاب اسم بچه ها  پتیکاش خانم ل.زدیماسم صدا  نیمرا به ا ردیبگ ادیحرف زدن را درست 

نام .ابوت در صفحه اول دفتر تلفن است یلیدفتر تلفن برداشته،فام يرا از رو یخانوادگ يانگار نام ها. دادیبه خرج م

اسم  نیاز ا شهیمن هم!سنگ قبر برداشته يالبد نام جروشا را از رو.بردارد توانستهیم ییکوچک را هم از هرجا يها

دختر  کیاست نه من،اسم  يگریاسم دختر د ياما جود.است د،بامزهیآ یبدم نم ياز جود یمتنفر بوده ام ول

باشد؟من  يجور نیآدم ا ستیجالب ن.نداشته یغم یدانه و لوس خانواده است که در زندگدر زیو عز یآب ن،چشمیریش

که وانمود  دیآ یخوشم م یلیخ یول!ام مرا لوس بار آورده ادهکه خانو دیبگو تواندینم یداشته باشم حداقل کس یبیهرع

.يجود دییبه بعد به من بگو نیاز ا کنمیخواهش م نیهم يبرا.هستم يدختر نیکنم همچ
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که  يبچگانه ا يالبته قبال هم دستکش ها.ام دهیسه جفت دستکش بچگانه خر م؟منیبگو تانیبرا يزیچ کی دیخواهیم

 يبا جا یحساب يدستکش ها چوقتیآمده اما ه رمیگ يدیبه عنوان ع سمسیانگشت دارد از درخت کر يفقط دوتا جا

 يجلو توانمیم يجور نیفقط ا.کنمیآورم و دستم م یم در زمیم يحاال هربار دائم آن رااز کشو.پنج انگشت نداشته ام

(خداحافظ.زنگ شام را زدند.(تا آنها را سرکالس دستم نکنم رمیخودم را بگ

جمعه

 يحرف ها نیع نیا.دیباور کن.بوده يو سرشار از نوآور ینوشته من عال نیبه من گفت که آخر یسیجون معلم انگل بابا

ممکن است نه؟هدف  ریغ نیگرفته ام انگار ا ادیهجده سال  نیکه من در ا ییازهیتوجه به چ ه؟باینظرتان چ.اوست

را  میتی 97است که  نیا شهیهم)دیم قلب با آن موافق هستیو از صم دیدانیهمانطور که خودتان م(ریپرورشگاه جان گر

.قلو کودك مثل هم بکند 97به  لیتبد

با گچ  پتیعکس خانم ل دنیشروع کردم به کش نییپا نیرشد کرد که درهمان سن یمن از وقت يهنر بیعج استعداد

.زمیدر انبار ه يرو

 شیاگر من ب.اما خوب شما دستتان باز است.دیناراحت نشو گرمیم رادیام ا یدوارن کودک يکه از خانه  نیاز ا دوارمیام

 کیاز  دینبا یول ستینحرف خوب  نیالبته گفتن ا.دیریچک ماهانه ام را بگ يجلو يفور دیتوانیکنم م یاز حد گستاخ

با  يدخترخانم ها رستانیکه مثل دب یسرراه يبچه ها رورشگاهچون باالخره پ.دیتوقع ادب داشته باش يدختر نیهمچ

.ستیادب ن

وقتها من  شتریب.ستیمشکل ن شیمن سخت است درس ها يدانشکده برا يبچه ها يها یآن قدر که شوخ.جون بابا

 کنمیاحساس م.فهمندیانگار مربوط به گذشته است که همه جز من م شانیها یشوخ.دنیگویدخترها دارند چه م فهممینم

ام  یزندگ يتو شهیهم.کنمیم یواقعا احساس بدبخت نموضوعیاز ا.فهممیهستم و زبان مردم را نم گانهیعالم ب نیکه در ا

و فقط به من نگاه  شدندیهم که بودم بچه ها دسته دسته دور هم جمع م رستانیدر دب.احساس را داشتم نیهم
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ام نوشته  یشانیپ يرو کردمیحس م.هستم و با آنها فرق دارم یبیغر بیکه من آدم عج دانستندیهمه م.کردندیم

اما من از همه .و مودبانه با من صحبت کنند ندیایب کردندیم یسع رخواهاشانیاز آن خ یبعد بعض و.ریپرورشگاه جان گر

.رخواهاشانیاز همه از آن خ شتریبودم،وب زاریشان ب

 کیگفتم که پدر و مادرم فوت کرده اند و دیمک برا یبه سال.که من در پرورشگاه بزرگ شده ام داندینم یجا کس نیا

من آدم  دیدوست ندارم فکر کن.محض را گفته ام قتیمحترم و مهربان مرا به دانشکده فرستاده،و فعال هم حق رمردیپ

 ي هیکه سا ریپرورشگاه جان گر يخاطره  یول اشمب گرید يترهامثل دخ خواهدیدلم م یلیخ یهستم ول یبزدل

خاطره پشت کنم و آن را  نیاگر بتوانم به ا.و من و آن هاست نیمن است،فرق بزرگ ب یدوران کودک يترسناکش رو

من و آنها  یو ذات یکه تفاوت واقع کنمیچون فکر نم.بشوم گریخوب د يبتوانم مثل دخترها دیکنم شا رونیاز سر ب

!که مرا دوست دارد دیمک برا یهر حال سال اشد،نه؟دروجود داشته ب

ابوت يشما،جود یشگیهم دوستدار

(سابق يجروشا)

شنبه صبح

من صبح دوشنبه  دیدانیآخر مگر نم.آمد زیغم انگ یلیبه نظرم خ.دوباره مرور کردم گریبار د کینامه را  نیاالن ا نیهم

کنم؟یم و سرما خورده ام و همه اش عطسه مهندسه را دوره کن دیامتحان دارم و با

شنبه کی

 یامروز صبح اسقف. کنمیبه آن اضافه م ینوشت یپ تیحاال با عصبان نیهم يبرا.نامه را پست کنم نیرفت ا ادمی روزید

چه گفت؟ دیزنیحدس م.ما صحبت کرد يبرا

 نیدرکنار ما هستند و به ا شهیجهت هم نیااست که فقرا از  نیا کندیبازگو م مانیبرا لیکه انج يدیمف اریبس ينکته )

(.میکن یکیدائم به آنها ن میجهان آمده اند که ما بتوان
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نشده بودم بعد از  یخانم حساب کیاگر من مثل االن .هستند دیمف یاهل وانیح یفقراهم نوع د؟انگاریکنیم مالحظه

.کردمیآمد بارش م یاز دهانم م یو هرچ رفتمیمراسم عبادت م

اکتبر25

زیلنگ دراز عز بابا

سوخته  يو قهوه ا یبه رنگ آب!چپم چه طور کبود شده يسر شانه  دیدیو م دیبود دیبسکتبال هستم و با میاالن در ت من

.نشد یکرد انتخاب شود ول یسع یلیپندلتون خ ایجول.است شیتو یاز نارنج ییدرآمده که رده ها

!هورا!هورا

دارم؟ یبابا چه جنس خراب دینیبیم

 يگندم خبر ي رهیو صبح ها هم اصال از حر دهندیبه ما م یدوبار بستن يهفته ا.را دوست دارم شیو غذاها نشکدهدا

.ستین

تان  هیروح میبار با نامه ها کیاما من هرچند روز  سم،نه؟یشما نامه بنو يبار برا کی یمن فقط ماه دیخواسته بود شما

 انیدرم یکیرا با  میحرف ها دیآمده ام که با جانیتازه به ه يزهایه چهم نیرا عوض کرده ام نه؟ آخر من آن قدر از ا

آرام  يزود د،بهیلطفا مرا به خاطر پر شروشور بودنم ببخش. شناسمیکه من م دیهست یشما هم تنها کس.گذاشتم یم

که تا اواسط  دهمیقول م.دیندازیباطله ب يآنها را به سطل کاغذها دیتوانیم کندیمن خسته تان م ياگر نامه ها.رمیگیم

.سمینامه ننو گرینوامبر د

ابوت يوراج شما،جود یلیخ دختر

نوامبر15

زیلنگ دراز عز بابا

:گرفتم ادی یامروز چ دینیبب دیکن گوش
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از دو  کیقاعده ها در ارتفاع هر طیمح يمحدب هرم ناقص و منتظم برابر است با نصف حاصل ضرب مجموعه  مساحت

(؟!گهیم یچ.(آن يذوزنقه 

به شما  میراجع به لباس ها يزیمن تا حاال چ.آن را ثابت کنم توانمیدرست است؛من م ید،ولیآ یبه نظر درست نم البته

نفر گنده تر از خودم به من  کیاز  نکهینه ا.ام دهیو مخصوص خودم خر کینگفتم بابا نه؟ شش دست لباس نو وش

و  دیلباس ها را به من داده ا نیشما ا.دارد یتیچه اهم میتی یموضوع در زندگ نیکه ا دیشما حس نکن دیشا.باشد دهیرس

مثل داشتن شش دست لباس نو  زیچ چیه یاست ول ینعمت بزرگ التیتحص.از شما متشکرم یلیخ یلیخ یلیمن خ

من انتخاب کرد نه خانم  ياست برا رهیمد ئتیکه عضو مهمان ه چاردیلباس ها را خانم پر نیشکر خدا که ا.ستین

لباس  کی)شومیخوشگل م یلیخ پوشمیآن را م یوقت(ریو حر یاست از ململ صورت یلباس ها لباس شب زا یکی.پتیل

آن را  یوقت(شده يها دست دوز یبه سبک شرق شیلباس مخصوص سرغذا از پارچه قرمز که رو کیسا،یکل يبرا یآب

و  رونیب يبرا يخاکستر نکت و دام کیقرمز، یشمیابر ياز پارچه  يگریولباس د)شومیها م یکول هیشب پوشمیم

 ادیز یلیراتلج پندلتون خ ایخانم جول يلباس ها برا نیالبته ا.سرکالس يدست لباس ساده برا کیو باالخره  ابانیخ

!جروشا ابوت محشره يبرا یول ستین

 کی لیپول که خرج تحص فیاست و ح يا هیما یچه دختر سبک مغز و ب نیا دیکنیخودتان فکر م شیپ دیحاال دار البد

دختر بشود نه؟

هم  یتازه وقت.دارم یمن چه حال دیشدیمتوجه م دیبود دهیلباس پوش يچازیپ تیعمر از چ کیبابا جون شما هم اگر  یول

 يصدقه ا يلباس ها يدوره  یعنی يچازیپ تیبدتر از دوران چ یشدم که حت يرفتم وارد دوره ا رستانیکه به دب

حتما  کردمیهمه اش فکر م.رفتمیبه مدرسه م يصدقه ا يبا لباس ها يو لرزکه با چه ترس  دیحس کن دیتوانینم.بود

 گرانیو با هرهر وکرکر خنده به د یرا در گوش هیکه لباسم قبال مال او بوده و او قض نشانندیم يدرکالس مرا کنار دختر

.شود قلبم است محو يکه رو یزخم يبپوشم فکر نکنم اثر جا یشمیاگر تمام عمر جوراب ابر.دیگویم
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ابوت.ج

 یتان کنم،ول تیاذ میبا سوال ها دیاز شما توقع داشته باشم و به من تذکر داده اند که نبا دیکه نبا دانمیم:ریالتحر بعد

تاس  یفقط کم ایتاس است، د؟سرتانیهست ریپ یفقط کم ای دیریپ یلیبدانم شما خ خواستمیم. بار کیبابا جون فقط 

که  يمفروض است مرد ثروتمند!فکر کند یهندسه انتزاع يایبه شما هم مثل قضاسخته که آدم راجع  یلیاست؟آخر خ

او را؟ افهیق دیکن دایپ.کمک کرده است یلیخ ییبه دختر پررو یاز دخترها متنفر است ول

دیجواب ده لطفا

دسامبر19

زیلنگ دراز عز بابا

.هم مهم بود یلیکه خ یدر صورت دیجواب سوال مرا نداد شما

د؟یستتاس ه شما

 ریبه سرتان،آن وقت بود که گ دمیکردم تا رس یتمام طراح تیبا موفق دیرسیآن طور که به نظر م قایعکستان را دق من

.کدام چیهم اصال ه دیشا ای یجوگندم ای اهیس ایاست  دیشما سف يموها دانمینم.کردم

نه؟ ایکم مو بگذارم  کی شیبرا دیبا ایاست که آ نیمشکلم ا اما

است و دهانتان هم  بانیو مثل سا خیتان س ياست و ابروها ياست؟خاکستر یچه رنگ تانیچم ها دیبدان دیدار دوست

.شده است دهیکش نییبه پا شیخط صاف که گوشه ها کی

.دیپوش و بداخالق هست کیش يرمردیشما پ!دانمیکه م دیدید

(را زدند سایزنگ کل)

شب 5/9 ساعت

وقت  چیوقت ه چیداشته باشم ه یهرچقدر هم که درس خواندن نکهیا:ته امقرار سفت و سخت با خودم گذاش کی من
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سال  18چون من .الزم است یلیکار خ نیا دیدانیهمانطور که م.بخوانم یمعمول يشبها درس نخوانم و در عوض کتاب ها

 ییکه دخترها ییزهایتمام چ.است یقیجهل عم يژرفنا هذهنم چ دیدانیبابا جون نم.پشت سرگذاشته ام یخال یرا با ذهن

به گوش من هم  یاند،حت ادگرفتهیو دوست و کتابخانه و با عالقه  یو خانه و زندگ یدرست و حساب يکه با خانواده 

در  سیآل ای ریا نیج ایکروزو  نسونیراب ای ندرالیس ای یآب شیر ای وانهویا ای لدیکاپرف دیویوقت د چیمثال من ه.نخورده

 ونسنیاست ییاس مخفف رابرت لو.ل.ر دانستمینم.را نخوانده ام نگیپلیک اردیآثار رودکلمه از  کی ایعجابت  نیسرزم

اصال اسم شرلوك )میگویراست م دیباور کن(ام و دهیرا ند زایمن تاحاال عکس مونال.زن بوده وتیجورج ال نکهیا ایاست،

چه  دیکنیالبد حس م نهایا يبا همه .دانمیم گرید يزهایچ یلیخ يبه اضافه  را نهایا يو حاال همه . بودم دهیهومز را نشن

 ينوشته  کیدارد که تمام روز منتظر شوم تا شب شود وبعد  فیک یلیخ یول.برسم گرانیتالش کنم تا به د دیقدر من با

و تمام بالش ها را  پوشمخزدارم ب يها ییرا با دمپا کمیقرمز و ش يپشت در بچسبانم و لباس خانه  "دیمزاحم نشو"

کتاب  کی.دانشکده را دم دستم روشن کنم و بخوانم و بخوانم و بخوانم یکاناپه بگذارم و چراغ برنج يپشت سرم رو

 نگیپلیساده ک يها ،قصهییخودنما سون،بازاریاالن دارم اشعار تن نیهم.خوانمیمن هم زمان چهارتا کتاب م.ستین یکاف

در دانشکده هستم که زنان کوچک را  ينها دخترام که ت دهیمن فهم.خوانمیرا م کوچکزنان ) دیتو را خدا نخند(و 

دالرو دوازده سنت دادم و  کیرفتم و با پول ماهانه ام  یواشکی شیماه پ.نگفته ام ینخوانده و هرچندکه تا حاال به کس

.دمیکتاب را خر نیا

.را زدند 10ساعت  زنگ

شنبه

خود  قیگذشته به تحق يجمعه .به عرضتان برساند هندسه نهیخود را در زم دیجد اتیجانب افتخار دارد که کشف نیا!آقا

.است ییکه را ناهموار و سرباال میدیالبته فهم.میناقص پرداخت يو به منشورها میالسطوح خاتمه داد يمتواز يدرباره 

کشنبهی
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اند که به زور  دهیآن قدر چمدان در راهرو چ.و چمدان ها بسته شده شودیشروع م ندهیهفته آ سمسیکر التیتعط

اهل تگزاس  یسال اول گریدختر د کی.زده اند که درس فراموش شده جانیآن قدر همه ه. شان رد شد ياز ال شودیم

 یخیو اگر  میبرو یطوالن يها يرو ادهیبه پ میا اشتهماند و ما باهم قرار گذ یرا در دانشکده م التیهم به جز من تعط

.میعالم کتاب بخوان کیر است بعدش هم قرا.میریبگ ادی يباز تیمانده باشد اسک یباق

.دیخدا کند شما هم مثل من شاد باش.بابا جون خداحافظ

يشما،جود یشگیهم دوستدار

 یبه منش دیسیبنو يزیو چ دیبه خودتان زحمت بده دیخواهیاگر نم.دینرود به سوال من جواب بده ادتانی:ریبعدالتحر

:سدیبنو فقط تواندیم.تلگراف به من بزند کیکه  دیتان دستور بده

.تاس است تیاسم يآقا سر

ای

.ستیتاس ن تیاسم يسرآقا

ای

.است دیسف تیاسم يآقا يموها

.دیمن کم کن يسنت پول تلگراف رااز پول ماهانه  25 دیتوانیم ضمنا

!تان هم مبارك سمسیه،کریتا ژانو خداحافظ

(دانمیرا نم حیصح خیتار(سمسیکر التیتعط اواخر

!زیلنگ دراز عز بابا

از برف است و ازآسمان  دهیپوش نمیبیساختمان برج مان م يکه من از پنجره  ییاید؟دنیشما کجا هست.باردیبرف م ددار

سردتر و  يآفتاب تازه دارد با رنگ زرد و سردش پشت تپه ها.عصر است.دیآ یم لیپف ف يبرف به اندازه  يدانه ها
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شما نامه  يتا برا کنمیروز استفاده م یروشن نیز آخرا ودرگاه پنجره اتاقم نشسته ام  يمن رو.کندیبنفش غروب م

.سمیبنو

 زهایچ یلیشما تا حاال خ.رمیبگ سمسیکر ي هیهد یمن عادت نکرده ام از کس.کرد ریتان مرا غافلگ يطال يسکه  پنج

خوشحال حال  نیرا ندارم،با ا يشتریب يها هیهد اقتیل کنمیاحساس م.در واقع هرچه دارم از شماست! دیبه من داده ا

دم؟یبا پولم چه خر دیبدان دیخواهیم.شدم

.بود تا به مچم ببندم و به موقع سرکالس بروم یجعبه چرم ينقره که تو یساعت مچ کی.1

.آرنولد ویجلد از اشعار مات کی.2

.آب گرم سهیک کی.3

(اتاقم سرد است(یگرم مسافرت يپتو کی.4

(.را شروع کنم یسندگیکار نو يزود به خواهمیم(سیچرك نو يبرا یبرگ کاغذ کاه500 .5

(سندهیواژگان نو نهیکردن گنج ادیز يبرا(جلد فرهنگ مترادف ها کی.6

.یشمیجفت جوراب ابر کی)میگویم یول میدوست ندارم بگو یلیرا خ يآخر).7

پندلتون  ایجول.بخرم یشمیپاافتاده باعث شد من جوراب ابر شیپ زیچ کی میبگو دیبا دیعلتش را بدان دیخواهیم اگر

را  شیو پاها کندیم شیپا یشمیو جوراب ابر ندینش یکاناپه م يرو.میکه باهم هندسه بخوان دیآ یشب ها به اتاق من م

پوشم و به  یام را م یشمیابر يبرگردد جوراب ها التیاز تعط ایجول نکهیبه محض ا!دیاما صبر کن.اندازد یهم م يرو

شما .حداقل صاف و ساده ام یهستم؟ول یبابا جون چه موجود بدبخت دینیب یم.نمینشیکاناپه اش م يروم و رو یاتاقش م

ستم،نه؟ین یو نقص بیع یکه آدم ب دیدان یمرا در پرورشگاه م يهم البد سابقه 

من .ممنونم اریبس هیهفت هد نیکه از ا)کندیکلمه شروع م نیمان سرکالس هربار جمله اش را با ا یسیمعلم انگل(خالصه

 يساعت را پدرم،پتو.دهیرس میبرا ایفرنیاز کال یجعبه پست کیها از طرف خانواده ام در  نیکه ا کنمیدارم وانمود م
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را  یکاه يو کاغذها-هوا سرما بخورم نینگران است مبادا در ا شهیکه هم-آب گرم را مادربزرگ سهیرا مادرم،ک يسفر

 يآرنولدو عمو هار ویسوزان هم اشعار مات اله،خیشمیابر يهم جوراب ها زابلیخواهرم ا.فرستاده يبرادر کوچکم هار

اما  دشکالت بفرست خواستیالبته او م.هم فرهنگ لغات را فرستاده است)برادر کوچکم گذاشته اند يکه اسمش را رو(

.فرهنگ مترادف ها را بفرستد نیا شیمن اصرار کردم به جا

د؟ید،هستیکن يباز کجایخانواده مرا  ينقش همه  دیستیمخالف ن شماکه

د؟یمن عالقه دار يزهایجور چ نیو ا التیفقط به تحص ای میبگو تانیبرا التمیاز تعط دیخواهیم حاال

نه به  یمن دوستش دارم ول)اسم جروشا ابوت است،نه؟ یبه همان مضحک بایتقر(لئونورا فنتون است یدختر تگزاس اسم

از همه  شیشما را ب شهیهم دیمن با.از شما ریالبته غدوست ندارم، یرا به اندازه سال چکسیمن ه.دیمک برا یاندازه سال

هر روز که هوا  یمن و لئونورا و دو دختر سال دوم.دیمن هست ههمه خانواد ينفره جا کیدوست داشته باشم،چون شما 

و دهکده را  یحوال نیو چوب به دست سرتاسر ا میگذاشتیو کاله سرمان م میدیپوش یم یخوب بود دامن و ژاکت بافتن

 م،ویفتر خورندیدانشکده غذا م يکه دخترها یتا شهر و به رستوران میرفت لیدفعه هم چهار ما کی.میگشتیم زنان مقد

.و ارزان يمقو. میخورد)سنت 15(افرا ي رهیو ش اهیبا آرد گندم س کیو دسر ک)سنت 35(البستر کباب شده

داشنکده  يهروقت که از محوطه .فرق داشتپرورشگاه  يتا آسمان با غذاها نیمخصوصا به من،چون زم!دیچسب یلیخ

 گرانید يمتوجه شوم شروع کردم برا نکهیدفعه بدون ا کی.هستم يمحکوم فرار کنمیاحساس م رومیم رونیب

 يگرفتم و دوباره برش گرداندم تو ابود که دمش ر امدهیدرن سهیگربه هنوز از ک یول.کردن انیاحساساستم را ب

من ذاتا اهل درد دلم و اگر شما را نداشتم .مینگو یدلم است به کس يرا که تو ییهازیمشکل است چ میبرا یلیخ.سهیک

.کردمیبگذارم دق م انیرا باهاش درم میتا حرف ها

هم رفته از دختران سال اول و دوم  يهمه مان رو.میپزان داشت ینیریقبل در ساختمان فرگوسن هال جشن ش جمعه

.میفر بودو دو ن ستیگرفته تا سال سوم و چهارم،ب
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در ساختمان .است زانیآو یسنگ وارید يرو فی،رديو قابلمه و کتر یآنجا بزرگ است و ظروف مس ي آشپزخانه

بند و  شیو دو دست پ ستیداشت ب دیبند سف شیسرآشپز آن جا که کاله و پ.کنندیم یدختر زندگ 400فرگوسن هال 

.آشپزها نیع میو شد میدیما آورد و ما آنها را پوش ياز کجا،برا دانمیکاله نم

و در و  مانیباالخره کار تمام شد و سرتا پا یوقت.خوش گذشت یلیخ یام ول دهیبهتر از آن هم د ینیریمن ش گرچه

که هرکدام قاشق  یو درحال میداد لیتشک یصف يآشپز شبندیهمه چسب چسبو شد،آن وقت با همان کاله و پ رهیدستگ

 یاز استادها شب آرام يکه تعداد يبه طرف سالن ادار یخال يدر راهروها میبه دست داشت تابهیماه ایچنگال بزرگ  ای

به آنها تعارف  ینیریش میخواندیم شانیدانشکده را برا يکه سرودها یبعد درحال.میگذراندند رژه رفت یرا در آن م

.داشتندیبرم دیبا شک و ترد یآنها هم مودبانه ول.میکرد

کنم؟یم شرفتیپ لیم در تحصبابا جون چه قدر من دار دینیبیم خب

نقاش بشوم؟ سندهینو يبه جا دیبا دیکنینم فکر

سوت و کور  یکه در آن هستم کم یبرج.خوشحالم نمیبیدخترها را م نکهیو من از ا شودیتمام م التیتعط گریروز د دو

گل و  ینفر کم 9آن  يکنند معلوم است که جا برا ینفر زندگ 9نفر ساخته شده  400 يکه برا یدر ساختمان یوقت.است

.گشاد است

مختصر  زیتشکر آم ادداشتی کیفقط  خواستمیاولش م!دیخسته شد یلیبابا،حتما خ چارهیب.صفحه شد ازدهی نامه

.رفت شیقلمم خودش پ گریشروع کردم انگار د یوقت یول سمیبنو

کرده  رهیافق را ت یک و ترسناکابر کوچ یخوشحال باشم ول یلیخ دیمن با.ممنونم دیمن هست ادیبه  نکهیاز ا.خداحافظ

.در راه است هیفور يامتحان ها:است

يشما،جود يفدا

نفر  کی دیآخر من با یول.خواهمیاست معذرت م ينجوریاگر ا.شما يفدا سمینباشد که من بنو حیصح دیشا:ریبعدالتحر
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 دیکه با دینیب یم زمیبابا جون عز نیهم يرا انتخاب کنم،برا یکیفقط  پتیشما و خانم ل نیب دیرا دوست داشته باشم و با

.باشم داشتهرا دوست  پتیخانم ل توانمیمن نم د،چونیتحمل کن

شب

زیلنگ دراز عز بابا

 یالتیکه اصال تعط میهمه انگار فراموش کرده ا.خوانندیدانشکده دارند درس م يهمه  يچه جور دیدیو م دیبود دیبا

قاعده را در مغزم فرو کرده ام،فقط خداکند تا موقع امتحان ها  یفعل بدر چهار روز گذشته من پنجاه و هفت .میداشته ا

را  میکتاب ها خواهمیمن م یفروشند ول یخود را م یدرس يها تاباز دخترها بعد از امتحان ک یبعض.مغزم بماند يتو

الزم شد  یتا وقت نمیکتابخانه ام بچ يقفسه  فیرد کیسوادم را در  يشدم همه  لیفارق التحص نکهینگه دارم و بعد از ا

 نکهیتا ا کندیم ظتر معلوماتش را حف قیآدم راحت تر و دق ينطوریا.به آنها مراجعه کنم يرا مفصل تر بدانم فور يزیچ

.بخواهد به ذهنش بسپرد

صحبت را از خانواده شروع کرد و من هر چه .ساعت تمام ماند کیسرزدن به من به اتاقم آمد و  يپندلتون برا ایجول

نفر  کی دیدیتو را خدا تا حاال د.مادرم چه بود يبداند اسم دوران دختر خواستیم.نتوانستم حرفش را قطع کنم کردم

با  نیهم يبرا.دانمینم میقدر شهامت نداشتم که بگو کند؟آنپرورشگاه ب یسر راه يبچه  کیاز  ییجا یسوال ب نیهمچ

خواست بداند که من از  یم ایآن وقت جول.بود ينتگومراسم مو نیرا که به ذهنم آمد گفتم و ا یاسم نیاول یبدبخت

ا؟ینیرجیو يها يمونتگومر ایماساچوستم  يها يمونتگومر

از طرف .داشتند یهشتم قرابت سبب يو با هانر کایآمده اند آمر یخانواده اش با کشت.از راترفوردهاست ایجول مادر

او به  يخانواده  يشجر نامه  يشاخه ها نیلند ترخالصه سرب.رسدیهم نسبت شانبه قبل تر از حضرت آدم م يپدر

.دارد يدراز اریو دم بس فیلط اریبس يکه مو رسدینژادها م نیتر یاز عال یمونیم

ها بخت  یسال اول.خواب آلود و نگرانم یلیخ یول سمیتان بنو يبرا یشاد و خوب و مفرح يامشب نامه  خواستمیم من
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.ندارند یخوش

که در حال امتحان دادن استابوت، يشما جود دوستدار

شنبه کی

زیلنگ دراز عز بابا

تان را عوض  هیروح یبهتر است اول کم.کنمینامه را با آن شروع نم یتان دارم ول يبرا يبد بد بد بد یلیخ خبر

 يدر صفحه اول مجله  هیبرج من در ماه فور يشعر او با عنوان از باال.را شروع کرده است یسندگیجروشا ابوت نو.کنم

خارج  سایاز کل یوقت شبید.است یاول افتخار بزرگ الس يدانشجو کی يبرا نیشود و ا یدانشکده چاپ م يماهانه 

نسخه  کیمن  نیهم يبرا.است یاز سطر ششم شعر جذاب ریمرا نگه داشت و گفت که غ یلسیاستاد زبان انگ میشدیم

.دیبخوان دیکه اگر دوست داشت فرستمیشما م ياز آن را برا

 ییخودم تنها بایتقر توانمیو م رمیگیم ادی تیمن دارم اسک!داکنم،آهان،آرهیپ يگریجالب د زیچ توانمیم نمیبب دیاربگذ

از  توانمیم ای.نییگرفته ام که چطور از سقف سالن ورزش از طناب سر بخورم پا ادیبعدش هم .رو بخ سر بخورم یبه نرم

.متر برسانم میو ن کیرا به  دمکورر يزود دوارمبهیبپرم و ام يمتر 20/1مانع يرو

را نکن که  یهمان قضاوت گرانیدر مورد د:گفت.فکر يبرد تو یکرد که آدم را م يصبح اسقف االباما موعظه ا امروز

هم  گرانید يبرا يپسند یهرچه را خود نم یامام عل ثیهمون حد.(در باره ات بکنند گرانید یخواهینم

ذوق  يتو گرانیرحمانه درباره د یب فضاوتبا  دینبا نکهیبود و ا گرانید بیاز ع یمنظورش لزوم چشم پوش!!)مپسند

.دیدیشنیرا م شیکاش خودتان هم حرف ها.شان زد

صنوبر  ياز درخت ها زانیآو خی يها لیاست،قند یروز زمستان کیبعد از ظهر  نیکننده تر رهیو خ نیتر یآفتاب امروز

.شومیبار غم خم م ریمن دام ز یبرف خم شده است ول نیبار سنگ ریز ایتمام دن.شوندیچکه چکه آب م

مطمئن باشم که سرحال -ییبگو دیشده با يهر جور!يشجاع باش جود-وقتش است که آن خبر را بدهم گرید حاال
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تا ماه بعد دوباره امتحان  خوانمیمردود شدم و دارم آنها را م نیو نثر الت اتیاضیر يدر درس ها د؟منیهست

گرفته ام  ادی زهایچ یلیچون من خ ستین ممن مه يموضوع برا نیوگرنه اصال ا دیکه دلسرد شد نیمتاسفم از ا.بدهم

که خواندشان واجب است مثل بازار  ییشعر خوانده ام،رمان ها یمن هفده رمان و کل.جزو درس ها نبوده یکه حت

اسکات نوشته الکهارت،جلد  یامرسون،زندگ يجستار ها نینیهم چ.بیعجا نیدر سرزم سیفورل،آل چاردی،رییخودنما

عادت  ینینبوده؟چل یبه نظرتان آدم جالب.ینیبن ونوتو چل ینصف کتاب زندگ بون،ویگ يرم نوشته  ياول امپراطور

.را بکشد یکی ينطوریبزند و هم یداشته قبل از صبحانه گشت

رد  یدر درس گریاگر قول بدهم که د.قدر باسواد نبودم نیاالن ا دمیچسبیم نیبابا جون،اگر من تنها به درس الت دینیبیم

د؟یبخش یبار مرا م نیا اینشوم آ

يشما،جود ي شرمنده

زیلنگ دراز عز بابا

 یتوفان يهوا بدجور.کنمیم ییاحساس تنها یلیخ نکهیا يسم،براینویدر وسط ماه است که م یاضاف ينامه  کی نیا

امشب .برد یخورده ام و خوابم نم یظیغل یلیخ يمن قهوه  یدانشکده همه خاموش است ول يمحوطه  يچراغ ها.است

 کیک(برشته نین،مافیسارد یشام هم ماه.فنتون وراو لئون ای،جولیشام چند نفر مهمان داشتم که عبارت بودند از سال

ماند و کمک  یسال یخوش گذشت ول یلیگفت خ ایجول.می،ساالد،باسلق و قهوه داشت)خودمونه فقط درشت تره يزدی

.میرا شستکرد بشقاب ها 

.خنگم یلیخ نیگرفتن الت ادیکرد که من در  دیشک نبا یبخوانم ول نیالت یچند ساعت توانستمیم امشب

و لئونورا هم  ایمادر بزرگ دارد،جول کی ید؟سالیکن ينقش مادربزرگ مرا باز یمدت يخواهش کنم فقط برا شودیم

من بهتر از داشتن  يبرا زیچ چیه.کردند یم هسیرا مقا شانیهرکدام دوتا دارند و امشب همه اش مادربزرگ ها

که با روبان بنفش  دمیتاز د يکاله تور کیشهر  مکه رفته بود روزید دیندار یاگر مخالفت نیهم يبرا.ستیمادربزرگ ن
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.کنم هیسال تولدتان آن را به شما هد نیهشتاد و سوم يبرا خواهمیم نیهم يشده بود برا نیتزئ

ماهانه اخبار

.دیآ یفکر کنم باالخره خوابم م.را اعالمکرد 12بود که ساعت  سایت برج کلزنگ ساع نیا

.قلب دوستتان دارم میاز صم.مادربزرگ جان ریبخ شب

يجود

مارس پانزدهم

زید عز.ل.ب

من .گرفتن آن خواهم بود ادیمن در حال .گرفتمیم ادیمن داشتم آن را .رمیگیم ادیرا  نیدارم طرز نگارش نثر الت من

 ای خواهمیمن زنگ هفتم روز سه شنبه است و من م يدیامتحان تجد.آن باشم ادگرفتنیواهم بود که در حال خ لیما

از تکه پاره  ایو نقص است  بیع یدرسته و خوش و ب يمن از جود ينامه بعد نیهم يبرا.تکه تکه ایقبول بشوم 

گرفتار وجه مفعول عنه کامل  دایب شدامش یول سمینو یم یدرست و حساب ينامه  کیامتحان تمام شد  یوقت.شیها

.هستم

ا.شما،ج اد،دوستداریز يعجله  با

مارس26

تید اسم.ل.ب يآقا

شما سنگدل  دیشا.دیدهیمن نشان نم يبه کارها يعالقه ا نیکم تر.دیدهیمن جواب نم يشما هرگز به سوال ها!آقا

است که من  نیا ينه برا دیمرا به عهده گرفته ا تیو ترب میتعل نکهیو علت ا دیپرورشگاه باش يامنا ئتیعضو ه نیتر

 یحت.دانمیراجع به شما نم يزیچ نیمن کوچک تر.فه استیدارم،بلکه به خاطر انجام وظ تیشما اهم يذره هم برا کی

 دیبخوان نکهیمرا بدون ا يمطمئنم شما نامه ها.واقعا خسته کننده است زیچ کینامه نوشتن به .دانمیاسم شما را هم نم
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.سمینویروز به بعد من فقط راجع به درسم م نیاز ا.دیانداز یسطل زباله م داخل

.ندارم يا ینگران گریدر هر دو قبول شدم و د.گذشته برگزار شد يمن هفته  نیهندسه و الت يدیتجد يها امتحان

شما،جروشا ابوت یواقع ارادتمند

لیآور دوم

زیلنگ دراز عز بابا

.هستم وید کیواقعا  من

 یم یو بدبخت یاحساس دلتنگ یلیکه آن را نوشتم خ یشب.دیمرا فراموش کن يگذشته  يمزخرف هفته  يامه ن لطفا

شش روز .شومیمبتال م گرید يمرض ها یلیداتستم که دارم به ورم لوزه و آنفوالنزا و خ ینم.کردیدرد م میکردم و گلو

 يو کاغذ به من داده و اجازه داده اند بلند شوم روفلم  هاست که ک يبار نیاول نیهستم و ا يبستر ياست که در بهدار

فکر آن نامه بودم و تا  يمدت تو نیدر تمام ا نیبا وجود ا.کندیامر ونهس م یلیخ نجایآهر سرپرستار ا.نمیتخت بنش

سوزد؟ ینم میدلتان برا.ام دهیبسته کش يعکسم را با گلو.شومیخوب نم دیشما مرا نبخش

 نیکلمه هم راجع به ا کیدرس اصال  نیاما در ا خواندمیتمام سال هم من اعضا م.کرده ام ورم یصوت يتارها ریز يغد

!است يخود یچه کار ب لیواقعا تحص.دمیغده ها نشن

باز هم خواهش .دنیبه لرز کنمیشروع م نمینش یتخت م يرو ادیو ز شومیبلند م یوقت.سمینامه بنو توانمینم گرید

.مرا بد بار آورده اند.دیمرا ببخش یادب یو ب ینمک نشناس آنیبرا کنمیم

ابوت يشما،جود دوستدار

لیآور ،چهارميبهدار از

زیلنگ دراز عز بابا

 نیدر ا یو از زندگ کردمیکه در رختخواب نشسته بودم و از پنجره به باران نگاه م یغروب در حال کینزد شبید
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رز  یصورت يغنچه گل ها نیباتریپر از ز يرازد دیسف يخسته شده بودم،پرستار با جعبه  يبزرگ بدجور يدانشکده 

کج و  زیبا خط بامزه و حروف ر شیبود که رو ی،کارتتازه بهتر از گل ها.آن نوشته شده بود وارد شد يکه اسم من رو

 يا هیهد نیگلها او نیا.تشکر ایدن کیممنون بابا جون،.نوشته شده بود يمودبانه ا یلیخ امیپ) با کالس یلیاما خ(سرباال

و از  دمیشکه دراز ک میبگو دیکه من ئاقعا چه قدر بچه ام،با دیبدان دیخواهیاگر م.کرده ام افتیست که من در عمرم درا

.هیگر ریزدم ز ادیز یخوشحال

تا ارزشش را داشته باشد دورشان روبان  سمینویرا جالب تر م میها د،نامهیخوانیمرا م يکه مطمئن شدم نامه ها حاال

.دیو بسوزان دیاوریمزخرف را از گاوصندوق درب يآن نامه  کنمیخواهش م یول دیگاوصندوق نگه دارو در دیقرمز ببند

.دیدوست ندارم فکر کنم که شما آن را خوانده ا اصال

خانواده و دوستان  يالبد شما اعضا.ممنونم دیرا خوشحال کرد چارهیو ب مار،بدعنقیب یسال اول يدانشجو کیکه  نیا از

.فهممیمن خوب م یول.چه یعنی ییتنها دیحس کن دیتوان یو نم دیدار يادیمهربان ز

 یانسان واقع کیکه شما  دانمیم گریحاال د نکهیا يبرا.قدر مزخرف نباشم نیا گرید دهمیقول م.خداحافظ

.عذاب ندهم میشما را با سوال ها دهمیقول م نطوریهم.دیهست

د؟یاز دخترها متنفر هنوز

يشما،جود یشگیهم ارادتمند

زنگ هشتم دوشنبه

زیلنگ دراز عز بابا

 یآن آقا بامب کلیه ریآن قورباغه ز گفتندید؟میقورباغه نشست نبوده باش يامنا که رو ئتیکند شما آن عضو ه خدا

.امنا بوده ئتیعضو چاق تر ه کیحتما  نیهم يبرا.دیترک

 يرا با نرده ها شانیبود که رو ییره هاخانه حف يرخت شو يپنجره ها کینزد ریدر پرورشگاه جان گر دیآ یم ادتانی
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آن  يو تو میگرفت یقورباغه م يشود،تعداد یجهنده شروع م يمشبک گرفته بودند؟هر سال بهار که فصل قورباغه ها

 ییرخت شو يخانه و روز ها يرخت شو يتو دندیپر یم وآمدند  یم رونیالبته آنها ب یگاه میداشت یحفره ها نگه م

 يریسخت گ نیبا تمام ا یم،ولیشد یم هیتنب یکار حساب نیبعدش هم به خاطر ا.میکردیم فیما ک و شدیجار و جنجال م

حوصله تان را سر  زیخواهم با شرح جز به جز همه چ ینم...روز کی نکهیتا ا. میکردیها باز هم قورباغه ها را جمع م

 یکی يقورباغه ها خودش را رساند رو نیتر ن،آبداریتر ن،بزرگیاز چاق و چله تر یکیشد که  يدانم چطور ینم...ببرم

و  دیحتما خودتان آنجا بود یول...آن روز بعد از ظهر يامنا و جلسه  ئتیو بزرگ اتاق ه یراحت یچرم يها یاز آن صندل

گر؟یمانده د ادتانیاتفاق ها  ي هیبق

.ن بودها حق ما هیآن تنب نمیبیم کنمیطرفانه به گذشته نگاه م یکه بعد از مدت ها ب حاال

 اقیاشت شهیقورباغه ها هم يشدن سرو کله  دایکه بهار است و پ نیجز ا.افتادم زهایچ نیا ادیدانم چرا دوباره  ینم

 چیجا ه نیاست که ا نیقورباغه جمع نکنم ا شودیهم که باعث م يزیتنها چ.کندیم داریرا در من ب يریقورباغه گ یمیقد

.وع کرده باشدکه قورباغه جمع کردن را ممن ستین یقانون

سایشنبه بعد از مراسم کل سه

بار نظرم عوض  کیکه هر سه روز  نیا يبرا(االن است نیاست؟منظورم هم یکتاب مورد عالقه من چه کتاب دیکنیم فکر

 يسایجوان بود و از سحن کل یلیرمان را نوشت خ نیا یبرونته وقت یلیآن ام سندهینو.نگیووذر يها يبلند)شودیم

توانست  يپس چطور.آشنا نشده بود يمرد چیبا ه اش یبه عالوه در زندگ.هم آن طرف تر نرفته بودقدم  کیهاورث 

 ریجوانم و از پرورشگاه جان گر یلیچون خ سمیتوانم بنو یمن هم نم دیرا خلق کند؟ فکر کن فیکل تیمثل ه یتیشخص

که نکند اصال استعداد  کنمیوقت ها وحشت م یگاه.همه جور امکانات داشته ام ایدن نینگذاشته ام اما من در ا رونیپا ب

که  يبهار يهوا نیبابا جون؟در ا دیشو یاز من دلسرد م یلینشوم خ یبزرگ ي سندهیاگر من نو.نداشته باشم یسندگیون

فرار  عتیبه درس و مشق پشت کنم و به دامن طب خواهدیو سرسبز است و شکوفه داده دلم م بایواقعا ز زیهمه چ
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.میکن ینوشتن رمان ها مثل رمان ها زندگ يو بهتر است به جا!و صحرا پر جنب و جوش است چه قدر دشت.کنم

!!!...يآ

بود  ییباعثش هم هزار پا.راهرو به اتاق من کشاند يرا از تو يسال آخر يو آن دانشجو ایو جول یبود که سال یغیج نیا

(نیبکشم عکسا رو خودتون تصور کن تونمیمن که نم(نیبدتر از ا یو حت)عالمه پا هیبا  دهیهزار پا کش هی(شکل نیبه ا

 یاز سقف افتاد کنار من و وقت یتلپ سم،هزارپایبعدش چه بنو کردمیو فکر م نوشتمیآخر نامه را م يداشتم جمله  یوقت

 گریکه اصال د(هزارپا يبا پشت برس محکم زد رو یسال.انداختم زیم يخواستم خودم را کنار بکشم،دوتا فنجان را از رو

لباس و  يگنجه  ریرفت و عقب درازش رفت ز نیاش از ب ییسر جلو طفق یول) را شانه کنم میبا آن موها کنمیرغبت نم

 يجانور ها.است پر از هزارپاست چکیاز پ دهیکه پوش شیوارهایبودن د یمیساختمان خوابگاه به خاطر قد.فرار کرد

.زارپاتختم ببر باشد تا ه ریز دهمیم حیترج.هستند یوحشتناک

شب 5/9جمعه

 قهی يآن قدر عجله داشتم زود آماده شوم که بند کفشم پاره شد و دکمه .دمیزنگ را نشن يامروز صبح صدا!یهچل چه

ضمنا .به کالس رفتم رید میداشت یو ساعت اول هم که روخوان دمیرس ریسر صبحانه د.گردنم يام کنده شد و افتاد تو

جرو  یبا استاد کم تمیدر کالس مثلثات هم سر لگار.ادجوهر پس د سمیخودنورفت کاغذ جوهر خشک کن ببرم و  ادمی

و من از هردو بدم  میداشت ییناهار گوشت آب پز و نان مربا.حق با او بوده دمیبحثم شد،بعد که کتاب را نگاه کردم د

 يانامه  نیاز ا ریغ میبگو دیاگرچه با(صورت حساب آورد میپست فقط برا.داد یپرورشگاه را م يغذاها يمزه .دیآ یم

منتظره  ریغ نیتمر کی یلسیامروز بعد از ظهر سرکالس انگ.)ستتدین يمن اهل نامه نگار يخانواده .رسد یبدستم نم

 میوارد کالس شد یوقت.هیاش چ یبوده و معن یشاعر آن شعر ک دانستمیمن نم.میکن یبه ما دادند معن يشعر:میداشت

ام  دهیاش را فهم یسطر اول را خواندم فکر کردم معن یوقت.میکن یو آن را معن میکن یسیتخته رونو ياستاد گفت از رو

.فهمم یاش را نم یمعن دمیرا خواندم نظرم عوض شد و د يسطر بعد یوقت یول
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 یصندل يرو یخال يمان و مغزها يجلو دیسف يسه ربع با کاغذها یهمگ.بود يجور نیکالس هم وضع شان هم ي هیبق

(راست موگه!(است يرس خواندن واقعا کار خسته کننده اد.میها نشسته بود

.بدتر هنوز ادامه داشت ياتفاق ها.ختم نشد نجایآن روز به ا يدردسر ها اما

.میبه سالن ورزش رفت شیو به جا میکن يگلف باز میگرفت و ما نتوانست باران

که  يبهاره ا یآب دیلباس جد دمید میدیرس به خانه یوقت.به آرنجم دیباشگاه محکم کوب لیم کیام با  یبغل دست دختر

جمعه روز نظافت .نمیتوانستم بنش یاما دامنش آن قدر تنگ بود که نم دهیرس میجعبه برا کی يسفارش داده بودم تو

 یسخنران کینگه داشتند تا به  سایدر کل شتریب قهیدق ستیما را ب.بود ختهیرا به هم ر میاست،خدمتکار تمام نوشته ها

 یزن نفس راحت کی يلم دادم و خواستم با خواندن رمان چهره  نکهیبعدش به محض ا.میزنان گوش کن يدرباره 

شود و چون اسمش با الف شروع  یخنگ م یمرده ها دارد و گاه نیگوشتالو و ع یکه صورت یبه نام آکرل يبکشم دختر

آمد بپرسد که درس )گذاشته بود یسکیراسم مرا زاب پتیکاش خانم ل يا(ندینش یمن م يپهلو نیشود در کالس الت یم

.االن رفت نیساعت نشست و هم کی،و  70ياز صفحه  ایشود  یشروع م 69 يروز دوشنبه از صفحه 

 اجیکه به آدم با اراده احت ستیمشکالت بزرگ ن یدر زندگ اورد؟یهمه پشت سر هم بد ب نیا یکی دیبود دهیحاال شن تا

بلکه به نظرم در )بار رو به رو بشود بتیمص يد علم کند و با شجاعت با فاجعه ابحران ق کیتواند در  یم یهرکس(دارد

.به عزم و اراده دارد اجیاحت قعاروز با خنده به استقبال مشکالت کوچک رفتن وا کی

است  يباز کیفقط  یکنم که زندگ نیبه خود تلق خواهمیم.اورمیرا در خود به وجود ب ياراده ا نیچن کنمیم یهم سع من

را باال  میدر هر حال شانه ها.ببرم و چه ببازم يباز نیچه در ا.کنم يماهرانه و درست باز توانمیتا آن جا که م دیمن با و

 ایبپوشد و  یشمیجوراب ابر ایاگر جول یبه بعد حت نیباباجون از ا.شوخ باشم شهیخواهم هم یم.خندم یاندازم و م یم

.دیشن دیاز من نخواه یتیهرگز شکا گریفتد،دیب نییهزارپا از سقف پا

يشما،جود یشگیهم ارادتمند
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.دیجواب ده يفور

بابا لنگ دراز جناب

 شرفتیپ التمیکرده اند طرز رفتارم بهتر شده و تحص يدواریاظهار ام شانیا.واصل شد پتیاز خانم ل ينامه ا!زیعز يآقا

زه داده اند تا شروع مجدد دانشکده به را ندارم اجا ییتابستان جا التیتعط يو چون احتماال من برا.کرده باشد

.کار کنم ماقامت و خوراک ي نهیپرورشگاه برگردم و در مقابل هز

.متنفرم ریاز پرورشگاه جان گر من

.به آنجا برنگردم یول رمیدهم بم یم حیترج

صادق شما اریبس يجروشا

زیلنگ دراز عز بابا

(نوشته است یلسیفرانسه و انگ ياز جمله ها ینامه را با مخلوط نیدر کالس فرانسه است و ا يجود)

خطر وجود دارد که  نیا.متنفرم ییو ظرف شو رینبوده ام از برگشتن به پرورشگاه جان گر القییتا حاال در عمرم  چون

ترسم که  یسابق از دست داده ام و م یچون من اعتقادم را به فروتن.فتدیب ياگر دوباره به آن جا برگردم اتفاق ناجور

.کنم ریخرد و خاکش راپرورشگاه  يها یفنجان ها و نعلبک يوقت همه  کی

االن در کالس فرانسه هستم و استاد  سم،چونیتان بنو يتوانم برا یاخبار تازه را نم.دینامه عفو کن یبه خاطر کوتاه مرا

.مرا صدا کند يخواهد فور یم

.خداحافظ!کرد صدا

يشما،جود یشگیهم دوستدار

مه30

زیراز عزلنگ د بابا
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 یدر ماه مه مثل بهشت م)دیناراحت نشو.صنعت تجاهل العارف است نیا(د؟یا دهیدانشکده را د يتا حاال محوطه  شما

به نظر  یمیقد يصنوبر ها یحت.هستند و تازه سبز شده اند بایز اریتمام بوته هاسرتاسر گل داده اند و درخت ها بس.ماند

همه .کرده اند نییتز ید،صورتی،سفیو صدها دختر در لباس آب ردقاصدز يگل ها چمن ها را جا به جا.ندیآ یتر و تازه م

و من  دهدینم تیبه امتحان ها اهم چکسیاست و از شوق آن ه کینزد التیخوشحال و آسوده خاطرندچون تعط

 یمالبته .تمسیو کتابدار هم ن سینو نیماش ایپرستار بچه .ستمیدر پرورشگاه ن گریچون د!باباجون از همه خوشحال ترم

.حتما بودم دیکه اگر شما نبود دیدان

.خواهمیگذشته ام معذرت م يها يبد ياز بابت همه  من

.خواهمیکردم معذرت م یگستاخ پتیکه به خانم ل نیا از

.خواهمیزدم معذرت م یلیس نیپرک يکه به فرد نیا از

.خواهمیکه شکر دان را پر از نمک کردم معذرت م نیا از

.خواهمیامنا شکلک درآوردم معذرت م ئتیه يشت سر اعضاکه پ نیا از

تابستان هم شروع  نیدر ا.خوشحال و خوشبختم یلیبا همه خوب و مهربان و خوش اخالق باشم چون خ خواهمیم گرید

من کم کم دارم  ست؟آهین ییواال گاهیجا نیا.بشوم یبزرگ ي سندهیتا نو سمینو یو م سمینو یو م سمینو یم کنمیم

.سازم یخودم را م يو قو بایز تیشخص

آدم .مخالفم سازدیآدم را م یاخالق يقوا يدیو غم و ناام یکه بدبخت هینظر نیمن با ا.توانند بکنند یکار را م نیهم همه

از مردم و مردم  زاریبه افراد ب يمن اعتقاد.خوشبخت هستند که وجودشان سرشار از مهر و محبت است ییها

نه؟ دیستین زیشما که مردم گر ونبابا ج.ندارم)گرفته ام ادیزه تا.است یقشنگ يکلمه (زیگر

و بهتان  میاطراف بزن نیا یتا گشت دیزد یجا م نیبه ا يکاش شما سر.گفتمیتان م يدانشکده برا ياز محوطه  داشتم

طرف چپ شما سالن ورزش  کیساختمان سبک گوت.است يجا موتورخانه گاز نیا.جا کتاب خانه است نیا:میبگو
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.ستا دیجد يهاست بهدار یروم ياش که به سبک معمار يساختمان کنار.تاس

کار  نیعمر در پرورشگاه ا کی.را بهشان نشان بدهم زیکننده ها باشم و همه چ دیبازد يراهنما توانمیخوب م یلیخ من

.میگو یراست م دیباور کن.کار بودم نیامروز هم تمام روز مشغول ا.کردمیرا م

ززززززززززززززززیسورپرا

لویو الك

هیژوئ12

زیلنگ دراز عز بابا

 نکهیا يبرا)بدانم خواهمیواقعا م ست،منیسوال تجاهل العارف ن نیا(ده؟یرا فهم لویالك و ي هیقض يشما چه طور یمنش

:دیگوش کن

 نیحاال همچتا .دهیاو بوده بخش ي هیپندلتون بوده اما او آن را به خانم سمپل که دا سیجرو يمزرعه قبال مال آقا نیا

د؟یبود دهیشن يبامزه ا یاتفاق تصادف

او .بوده ینیریش يکه قبال چه بچه  کندیم فیو تعر يآقا جرو دیگو یپندلتون م ياقا هیکه هنوز است خانم سمپل  هنوز

 یحداقل به سرخ ایموها سرخ است  نیا.دارد یقوط کیپندلتون را در  يآقا یدوران بچگ يدسته از موها کیهنوز هم 

!زندیم

معرف افراد  نیبهتر لویدر الك و.شده ادیز یلیخ ششیشناسم اجر و قربم پ یپندلتون را م يمن آقا دهیفهم یوقت از

 دیخانواده است و خوشبختانه با نیپندلتون گل سرسبد ا يآقا.پندلتون است ياز افراد خانواده  یکیآشنا بودن با 

!تر آن است نییسطح پا ياز شاخه ها ایجول میبگو

در مزرعه سه تا خوك بزرگ و نه تا بچه خوك .شدم يسوار گار روزید.گذردیبه من خوش م شتریجا روز به روز ب نیا

!گریخورند خب خوك اند د یچه قدر م دینیو بب دیباش دیبا.میدار
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ر شهر ماندن کند د یزندگ القییواقعا اگر آدم بتواند در .میو بوقلمون و مرغ شاخ دار دار یعالم هم جوجه و مرغاب کی

سراغ تخم  زیخ نهیس لهیطو يباال يداشتم در انبار یوقت روزید.من است فهیجمع کردن تخم مرغ ها وظ.حماقت است

 يملج رو يوارد خانه شدم خانم سمپل با عصاره  یزخم يبا زانو یتوق.افتادم یچوب ریت ياز رو رفتمیم يالنه ا يمرغ ها

 ركیت نیهم يهم از رو يجرو يبود که آقا روزید نیانگار هم!يا يا:گفتیلب م ریتمام مدت هم ز.زخمم را بست

!زخم شد شیزانو نیافتاد و هم

که  یکوه بلند آب کیپردار و درخت و  يدره،رودخانه،تپه ها دنیآدم از د.دور و بر واقعا قشنگ است نیا يها منظره

.کندیم فیک یلیآن طرف تر است خ یکم

 شودیرد م رشیاز ز یآب يکه از سنگ ساخته شده و جو يبهاره ا يرا در خانه  ؛خامهمیدار يریهفته دو روز کره گ در

 دیشا.میده ینم تیاهم دیجد يما به روش ها یدارند ول يریاطراف چرخ خامه گ ياز کشاورز ها یبعض.میدارینگه م

.ارزان تر است یسخت تر باشد ول یتابه کم يتو يریخامه گ

:همه شان اسم گذاشته ام يکه برا میگوساله دار 6جا  نیا

.آمده ایچون در جنگل به دن ایلویس-1

.که از عنوان اشعار کاتالوس انتخاب کردم ایلزب-2

یسال-3

است یمزخرف یخال خال وانیکه ح ایجول-4

.که هم اسم خودم است يجود-5

 یام؛م دهیاست که کش یانشکلش مثل هم.است یجالب وانیح یلیبابا جون نه؟خ دیشویناراحت که نم.بابا لنگ دراز-6

(دهیهم قد زرافه کش يگوساله با پاها هی(دیآ یکه اسمش چقدر بهش م دینیب

.ردیگیوقتم را م یلیخ القییدر  یزندگ.خودم را شروع کنم دانیهنوز وقت نکرده ام رمان جاو من
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ي،جودیشگیهم ارادتمند

.گرفته ام دونات بپزم ادیمن ):1(ریبعدالتحر

نژاد  نیا.دینژاد باف اورپنگتون را انتخاب کن کنمیم شنهادیپ دیکن یجوجه کش دیوقت خواست کیگر ا):2(ریبعدالتحر

.ندارد يخارخار يپرها

.شده ام یخوب یاتیکارگر لبن.بفرستم تانیگرفتم برا روزیرا که د يتابه از کره ا کی توانستمیکاش م):3(ریبعدالتحر

خودش رو .(چراندیاست که دارد گاو م ندهیبزرگ آ ي سندهیابوت نوجروشا  يجود زهیعکس دوش نیا):4(ریبعدالتحر

(با اون گوساله ها دهیکش

شنبه کی

زیلنگ دراز عز بابا

 نیو هم سمینامه بنو تانیبعدازظهر شروع کردم که برا روزیست؟دیجالب ن تانیبرا میگویکه م ینیا دینیبب دیکن گوش

گذاشتم  زیم يکاغذ را رو نیهم يبرا.نمیتمشک بچ یشام کم يداده ام برا افتاد قول ادمی زیکه نوشتم بابا لنگ دراز عز

بابا  کیکاغذ من نشسته بود؟ يوسط صفحه  يرو یچ دیکنیم ربرگشتم فک یو امروز وقت دنیو رفتم سراغ تمشک چ

!یلنگ دراز واقع

 یحت ستمیرا به من بدهند حاضر ن ایاگر دن.انداختم رونیآرام گرفتم و برداشتم از پنجره ب یلیلنگ آن را خ کیهم  من

.اندازند یشدما م ادیما به  شهیپشه ها هم نیچون ا.از آنها صدمه بزنم یکیبه 

مناره و سه  کیاست که با  يدیو سف زیتر و تم یساختمان نقل سایکل.میرفت سایو به کل میرا بست يصبح اسب گار امروز

.درجلو)کنمیم یرا باهم قاط نهایا شهیمن هم ییایونیهم سبک ا دیشا ای(کیستون سبک دور

از صدا  ریبه غ.چرت بودند يزدند و تو یبرگ خرما خود را باد م يبود و همه با بادبزن ها یخواب آور خوب ي موعظه

ام و سرود  ستادهیشدم متوجه شدم سرپا ا داریب یوقت.شدیم دهیشن رونیوز وز ملخ ها هم از ب يصدا شیکش ي
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.بودم تاسف خوردم دهیعظ را نشنو نکهیبعدش از ا.خوانمیم

:شدمیرا انتخاب کرده آشنا م یسرود مذهب نیکه ا یکس یروح اتیبا خصوص شتریب خواستیم دلم

دیرا رها کن يویدن يها يها و باز یو تمام سرگرم دییایب

دیوندیبه من بپ یآسمان يها یدر شادمان و

شهیهم يخداحافظ برا زیعز اریگرنه  و

!يعر جهنم فرو روتا تو در ق رومیم

که آن را آکبند از اجداد (آنها يخدا.ستیخطر ن یسمپل ب يمذهب با خانواده  يامکه بحث کردن درباره  دهیفهم من

شکر خدا که من )نمنه؟(توز و متحجر است نهیمنطق،ظالم،پست،ک یتنگ نظر،ب)و دور خود به ارث برده اند تنیوریپ

من  يخدا.خودم را آن طور که آرزو دارم تصور کنم يمن آزادم که خدا.به ارث نبرده ام چکسیرا از ه ییخدا چیه

.و شوخ طبع است دهیمهربان،دلسئز،خالق،بخشنده، فهم

به .خودشان هستند يآنها بهتر از خدا.است دشانیاعمال آنها بهتر از عقا.دوست دارم یلیسمپل را خ يخانواده  من

آنها  کنمیمن هم فکر م میگویمن کفر م کنندیفکر م.ضطرب شدندم میاز حرف ها یلیرا گفتم و خ نیخودشان هم هم

.میحذف کرده ا مانیما مذهب را از صحبت ها.ندیگویکفر م

زرد روشن،صورت اصالح  یماجیت يبا کروات بنفش،دستکش ها)مرد خدمتکار(يآماسا.شنبه است کیبعد از ظهر  االن

که  ییتا جا-ییو موها یسرخ و لباس ململ آب يبه گل ها نیبزرگ و مز یکه کاله)دختر خدمتکار(يشده و قرمز،با کار

تا ظاهرا  امدین سایهم به کل يشست و کار یرا م شکهاز صبح تا ظهر در يآماسا.شده داشت،باهم رفتند دهیچیپ-شدیم

من )متآره جون ع(شودینامه تمام م نیکه ا گرید قهیتا دو دق.خواست لباسش را اتو بزند یم قتیدر حق یناهار بپزد ول

است و در صفحه اول آن با خط  بیاسم کتاب تعق.کرده ام شیدایپ یروانیش ریکه در ز شومیم یمشغول خواندن کتاب

:نوشته شده يبامزه و بچگانه ا يقورباغه  چنگخر
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پندلتون سیجرو

.خانه دشیگوشش و بفرست يتو دیگردد بزن یکه ول م دیدیکتاب را د نیا اگر

اما .گذاشته است نجایکتاب را هم ا نیجا بوده و ا نیتابستان ا يماریب کیسالش بوده بعد از  ازدهیپندلتون  ياقا یوقت

 یروانیش ریز گرید يزهایچ.کتاب هست يبچه همه جا کی يچرك انگشت ها يظاهرا آن را خوب خوانده چون جا

که من  زندیحرف م يروج يسره راجع بع آقا کی رخانم سمپل آنقد.و کمان است ریت کیفرفره و  کی،یچرخ آب کی

 يپندلتون که آدم گنده ا ياست نه مثل آقا دهیژول ییبا موها فیو کث یمامان يبچه  کیاو هنوز هم  شودیدارد باورم م

وحشتناك از پله باال  يکه با تق تق و سرو صدا يبچه ا ردیگیو عصا به دست م گذاردیبه سر م یشمیاست که کاله ابر

 ینیریو آنطور که من خانم سمپل را شناخته ام هربار به او ش(خواهد یم ینیریو همه اش ش ردگذایرود و درها را باز میم

پندلتون است  ياو از خانواده  کنمیفکر م یاما وقت.ماجراجو،شجاع و راستگو بوده يبچه ا يظاهرا جرو).دهد یم

.دارد يشتریب یستگیاو شا.خورمیافسوس م

.میتا خرمن بکوب ندیآ یم گریبخار و سه کارگر د نیماش کیفردا  از

رفته و آن  وهیجمعه شب به باغ م.کرده يکار شرم آور)ایشاخ،مادر لزب کی یگاو خال خال(باترکاپ میکه بگو متاسفم

 کیتا حاال .میگویراست م دیباورکن.مست بوده اهیهم س يدو روز.درخت ها را خورده که مست شده يپا يها بیقدر س

؟دیبود دهیشن یافتضاح نیهمچ

ابوت يشما جود یشگیو هم میتی دوستدار

سپتامبر15

جون بابا

 شگاهیرا به عنوان آسا لویالك و.شده ادیز لویچهارک دم،وزنمیدر کامرز کش یدکان بقال یخودم را با قپان آرد کش روزید

.کنمیم هیبه شما توص یتندرست
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يجود یشگیهم ارادتمند

سپتامبر25

زیلنگ دراز عز بابا

 یرا ترك کردم ول لویالك و یبا ناراحت.گذشته به دانشکده برگشتم يجمعه !سال دوم دانشکده هستم مند،یکن توجه

کم کم دارم احساس .دارد فیک یلیآشنا خ طیمح کیبرگشتن به .نمیبیداشنکده را م اطیکه دوباره ح نیخوشحالم از ا

 نیکه انگار واقعا مال هم يکنم،طوریم یحتاحساس را اینیدارم در د قتیدر حق.راحت هستم یلیدر دانشکده خ کنمیم

.و با زجر و عذاب به آن وارد شده ام یدزدک نکهیهستم،نه ا ایدن

 توانندیامنا شده اند نم ئتیمثل شما که آنقدر مهم بوده اند که جزو ه یاشخاص.دیشما اصال منظور مرا بفهم کنمینم فکر

.شده درك کنند یسرراه يچه بوده که ب تیاهم یرا که آنقدر ب يریاحساسات آدم فق

 دیباورکن.پندلتون ایو جول دیمک برا یهم اتاق هستم؟با سال یامسال با ک دیکنیفکر م.دیجا را گوش کن نیبابا،ا حاال

!است نیا.میاتاق مطالعه و سه اتاق خواب کوچک دار کیما .میگویراست م

 یچه نم يباشد اما برا یسال شیداشت حتما پ میم تصمه ایو جول میکه هم اتاق باش میگرفت میتصم شیبهار پ یو سال من

چه (يسرناسازگار یتیوضع رییپندلتون ها ذاتا محافظه کارند و با هر تغ یول.ستندیهم ن هیذره هم شب کیچون آنها .دانم

ن و ساکن سابق پرورشگاه جا میتیجروشا ابوت  دیفکرش را بکن.میستدر هر صورت فعال باهم ه.دارند!)یقیدق يکلمه 

.است یکشور دمکراس نیواقعا در ا.پندلتون است کیهم اتاق  ریگر

پر  يچه فضا دیدید یم دیبا.شود یانتخاب م دیاینامزد شده تا ارشد کالس شود و اگر نشانه ها غلط از آب درن یسال

خودمان را به ما زن ها حقوق  یوقت میخدمت تان بگو دیبابا جون با.میهست ییمدار ها استیاست و ما چه س يا سهیدس

ببرد  یو هرک شودیشروع م گرید يانتخابات شنبه .دیتا حقوق تان را از دست نده دیبجنب دیشما مردها با میاوریدست ب

.میافت یدانشکده راه م يبا مشعل تو یکند و ما شب دسته جمع ینم یفرق
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 نیا.ام دهیند یکی نیمثل ا یرسد چیتا حاال ه.درس هاست شروع کرده ام نیتر بیاز عج یکیرا که  یمیدرس ش تازه

.آن بحث کنم يتر درباره  قیتوانم دق یماه بعد م یول.پردازد یمثل مولکول و اتم م ییزهایدرس ها به چ

.درس جدل و منطق را هم انتخاب کرده ام من

.جهان را یعموم خیتار نیچن هم

.را ریشکسپ شنامهینما و

.اضافه فرانسه به

.شومیم يبرود آدم کال با سواد شیپ يورط نیهم گریچند سال د اگر

 یکار خوب(کار را بکنم نیجرئت نکردم ا یول)یچه درس مزخرف(فرانسه اقتصاد بخوانم يدوست داشتم به جا شتریب

.بهم ندهد یقبول ياستاد فرانسه نمره  رمیاگر دوباره فرانسه را نگ دمیترسیچون م)يکرد

.نبود يدرس قو نیام در ا هیپا رستانیدب يچون تو.امتحان ماه ژوئن هم به زور قبول شدم يتو

خارج بوده و  نشیبا والد یچون در بچگ کندیمثل بلبل صحبت م یسیانگل نیدر کالس هست که فرانسه را هم ع يدختر

چه  هیبا بق سهیکه در مقا دیحدس بزن دیتوانیم نیبنابرا.وابستهبه صومعه درس خوانده ياز مدرسه ها یکیسه سال در 

 يبچه بودم به جا یمن هم وقت نیکاش والد.مثل آب خوردن است شیقاعده برا یصرف افعال ب.زرنگ استقدر 

وقت با شما آشنا  چیه دیاما نه،چون شا.به امان خدا ول کرده بودند يمدرسه ا نیهمچ کی يپرورشگاه مرا تو

.دهمیم حیبا شما را به درس فرانسه ترج ییآشنا.شدمینم

باهاش صحبت کردم  یمیراجع به وضع درس ش نکهیبروم و بعد از ا نیمارت تیهار دنیبه د دیبا من.بابا جون خداحافظ

.میبهش بگو يانتخاب ارشد بعد يدرباره  ییزهایچ یو به طور اتفاق یمنطق یلیخ

ابوت.شما،ج استمداریو س ارادتمند

اکتبر17
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زیلنگ دراز عز بابا

خود را  تواندیاو م ایآ.خواهد در آن شنا کند ینفر م کیو  موستیل يپر از ژله  يدر سالن ورزش استخر دیکن فرض

شود؟یغرق م ایژله نگه دارد  يباال

اما  میکردیآن بحث م يدرباره  جانیبا شور و ه یساعت مین.سوال مطرح شد نیا نیهم يبرا.میداشت مویل يژله  امشب

هم در آن غرق  ایدن يشناگرها نیمطمئنم که ماهرترمن  یدر آن شنا کند ول تواندیم دیگویم یسال.مینگرفت يا جهینت

ست؟یژله خنده دار ن يغرق شدن تو.شوندیم

:هم ذهن ما را به خودش مشغول کرده بود گرید يمسئله  دو

هستند؟ یاتاق ها چه شکل یخانه هشت ضلع کیدر :اول

 نیهستند،ا بیس يپا ینیریبرش ش کیشکل  کنمیمن فکر م یاز دخترها اصرار داشتند که اتاق ها مربع اند ول یبعض

ست؟یطور ن

صورت شما را  گریکره د يکجا.دیو شما داخل آن نشسته ا میدار نهییاز جنس آ یبزرگ یتوخال يکره  دیفرض کن:دو

تر  دهیچیمعما پ دیمسئله فکرکن نیراجع به ا شتریشما ب دهد؟هرچهیپشت شما را نشان م شیو به جا دهدینشان نم

م؟یمشغول یففلس قیما در اوقات فراغت به چه تامالت عمکه  دینیبیم.شودیم

 عیآنقدر سر نجایما ا یاست اما زندگ شیموضوع مال سه هفته پ نیبهتان راجع به انتخابات نگفتم؟ا يزیچ یراست

به عنوان ارشد انتخاب شد و شب ما با مشعل و شعار زنده باد  یسال.باستان است خیمثل تار شیکه سه هفته پ گذردیم

(خوشحاال.(میکرد ییمایراهپ)ازده تا شانهیو  یسه سازدهن(چهارده نفره  کیدسته موز کیو  دیک برام

خانه  کیاست که با ارشدمان در  یافتخار بزرگ ایمن و جول يبرا.میهست یمهم يآدم ها 258 يدر ساختمان شماره  ما

.میکنیم یزندگ

زیعز يبابا ریبخ شب
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شما ياحترامات فراوان،جود با

نوامبر12

زیلنگ دراز عز بابا

ها را هم  یسال سوم میبتوان یآخ کاشک.میخوشحال یلیالبته که خ.میها را در بسکتبال شکست داد یسال اول روزید

 يو بدنم را با عصاره  فتمیهفته در رختخواب ب کیتمام بدنم کبود بشود و  يروزیپ نیا يام برا یمن راض یحت.میببر

.ملج سفت ببندند

 یم یاو در ووستر ماساچوست زندگ يخانواده .را با او بگذرانم سمسیکر التیمن دعوت کرده که تعط از یسال

از  ریخانواده نبوده ام غ کی يتا حاال در عمرم تو.بروم خواهدیدلم م یلیبه من لطف دارد؟خ یلیخ دیکنیفکر نم.کنند

اما خانواده مک .ندیآ یهستند و به حساب نم يریو پ گبزر يآنها آدم ها یول.خانواده سمپل بودم نیکه ب لویالك و

گربه  کیمادربزرگ و  کیمادر، کیپدر، کی يبه اضافه )هرچه باشد دو سه تا را که دارند(عالم بچه دارند کی دیبرا

است تا در دانشکده  شتریب یلیخ فشیچمدان بستن و مسافرت رفتن ک!خانوادشان کامل کامل است)نمنه.(آنقوره ي

.دارم جانیشور و ه یلیرفتن به آنجا خشوق  از.ماندن

 راهنیبرج با پ کیرا در  ينقش شاهزاده ا يمن در تئاتر شکرگزار.بروم شینما نیتمر يبرا يفور دیهفتم با زنگ

ست؟یبامزه ن.کنمیم يباز ییطال يحلقه حلقه  يمخمل و موها

ا.ج ارادتمند

شنبه

 خنددیآن که بور است و دارد م.ماست که لئونورا گرفته ينفر عکس سه نیا دییهستم؟بفرما یچه شکل دیبدان دیخواهیم

 ختهیصورتش ر يرا تو شیهم که باد موها ییو آن کوچولو استیو افاده است جول سیاست،آن که قدبلند و با ف یسال

.افتاده شیچشم ها يعکس است،اما آفتاب تو نیخوشگلتر از ا یلیالبته خودش ح.است يجود
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تیگ استون

چوستووستر،ماسا

دسامبر21

زیلنگ دراز عز بابا

 یلیها خ نیا یسال يدر خانه  یزندگ یول.از شما تشکر کنم سمسیو بابت چک کر سمینامه را قبال بنو نیا خواستمیم

.سمیو بنو نمیبنش زیپشت م کنمینم دایوقت پ قهیکه انگار دو دق يسرگرم کننده و جالب است،طور

امسال مرا بابا لنگ  سمسیکر ي هیهد.بخرم خواستیالزم نداشتم فقط دلم م لباس را نیا.دمیلباس تازه خر کی من

.خانواده ام فقط سالم رسانده اند.دراز فرستاده

 یزندگ یو بزرگ یمیقد يآجر يآنها در خانه .گذرانمیام را م یتعطبالت زندگ نیدارم بهتر یسال شیپ االن

است که از  يهمان خانه ا نیعقب نشسته؛درست ع ابانیشده و از خ نیتزئ دیساختمان با رنگ سف يجلو.کنندیم

آن موقع اصال .است يداخلشان چه جور دمیپرسیو از خودم م کردمیبه آنها نگاه م يبا کنجکاو ریپرورشگاه جان گر

!نمیبیحاال دارم م یول.نمیرا به چشم خود بب يخانه ا نینداشتم که چن دیام

و محسور اسباب  رومیاتاق به آن اتاق م نیو آرامش دهنده است و من از اراحت  اریخود آدم بس يمثل خانه  زیچ همه

.شومیخانه م ي هیاثاث

 شیها نهی،شوميباشک باز میقا يبرا کشیتار يکنج ها.رشد و بزرگ شدن بچه ها از هر جهت کامل است يبرا خانه

 يبرا زشیل يو نرده ها ینبارا يدر روزها طنتیو ش يباز ياش برا یروانیش ریو ز لیدرست کردن پف ف يبرا

 زدهیرو و چاق و چله شان س ،خندهیاست و آشپز عال ریمنزل بزرگ و آفتاب گ يآشپزخانه .است یعال يسرسره باز

آدم با .تا بپزد گذاردیبچه ها کنار م يبرا ینیرینان ش ریتکه خم کی شهیخانواده است و هم نیا شیسال است که پ

.دوباره بچه بشود خواهدیخانه واقعا دلش م نیا دنید



آلیس جین وبستر - بابا لنگ دراز  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٥

،پدر،مادر،مادربزرگیسال.حد مهربان باشند نیخانواده تا ا نیکه ا دمیدیمن به خواب هم نم!اما افراد خانواده و

هیفور4

زیلنگ دراز عز بابا

 یلیبوده خ ادمیبه  نکهیاز ا.من فرستاده يطرف اتاق برا کی يبه پهنا نستونیپرچم دانشگاه پر کی دیمک برا یمیج

اکسال .بزنم واریآن را به د گذارندینم ایو جول یسال.پرچم چه کار کنم نیبا ا دانمینم کنمیهرچه فکر م یول.منونمازش م

 ياتاق چه جلوه ا میبه آنها اضافه کن اهیو س یکه اگر نارنج دیحدس بزن دیتوانیاتاق ما قرمز است و م ي هیاسباب و اثاث

اگر از آن  دیکنیفکر م.حرام شود دیآ یم فمیت و گرم و نرم است و حپرچم قشنگ و کلف نیپارچه ا یول.کندیم دایپ

.حمام خودم موقع شستن آب رفته ي شود؟حولهیبد م یلیحمام درست کنم خ يحوله  کی

تمام وقت فقط  یول دیبفهم يزیچ میاز نامه ها دینتوان دیکه شا نیبا ا.نزده ام رمیگیم ادیکه  ییزهایاز چ یها حرف یتازگ

.کننده است جیگ یلیواقعا خواندن پمج درس به طور همزمان خ.کنمیلعه مدارم مطا

.دارد اتینسبت به جزئ يادیاست که عطش ز یعلم کس یطالب واقع:دیگویم یمیش استاد

تا  دیریفاصله بگ يزیآن قدر از چ.نباشد اتیهمه اش دنبال جزئ تانیتا چشم ها دیدقت کن:دیگویم خیاستاد تار یول

.دیاوریاز آن به دست ب کامل ییدورنما

استاد  ي هیالبته من نظر.میکن میمان را تنظ یکشت يدو استاد بادبان ها نیا نیب یبا چه ظافت میکه ما مجبور دینیب یم

را در  کایکلمب آمر ستفیکر ایظهور کرد  1942فاتح در سال  امیلیکه و میمثال اگر من بگو.پسندم یم شتریرا ب خیتار

آدم  خیسر کالس تار)ست؟؟یوا چرا مهم ن(ستیاستاد مهم ن ياکشف کرد بر يگریهرسال د ای 1066 ای 1100سال

(راس موگه.(وجود ندارد یمیکه سر کالس ش کندیم یوآرامش تیاحساس امن

 دیاس يدرباره  یو کم شگاهیبروم آزما دیبا)؟یاگه زنگ ششم رو زدن چرا انقدر زر زر موکون.(ششم را زدند زنگ

بشقاب  کی يسوخته و به اندازه  کیکلر دیبا اس شگاهمیبند آزما شیپ يجلو.کنم قیتحق ییاید قلها،نمک ها و موا
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کنم نه؟ یخنث يقو اكیسوراخ را با آمون نیبتوانم ا دیمن با دیایدر عمل درست در ب یمیش يها هیاگر نظر.سوراخ شده

(باللگدسه ایحتما دشمن (ترسد؟یم یاست اما ک ندهیآ يها هفته  امتحان

ي،جودیشگیارادتمندهم

مارس5

زیلنگ دراز عز بابا

صنوبر چه  يدرخت ها يکالغ ها رو.و درحرکت گرفته اهیس يآسمان را ابرها يوزد و همه جا یماه مارس م باد

کتابت را  خواهدیکه دلت م يطور.خواندیآدم را به خود م زیسرمست کننده و نشاط انگ يایدن.راه انداخته اند يقارقار

.یو با باد مسابقه بده یتپه ها پرواز کن يبه باال و يببند

 مین)داشتند زهیعالم کاغذ ر کیکه سه تا دختر بودند و (روباه ها.میکرد يکن باز میدایپ ایگذشته در دهکده ب يشنبه 

مه را ادا يباز گریمان وسط راه د يهشت تا.کننده که من هم جزو آنها بودم رفتند بیو هفت تعق ستیساعت قبل از ب

 دیرس یتپه م يکه به باال یبودند و از راه ختهیکه ر ییها زهیبا کاغذ ر اما آنها ر.مان ماندند يندادند و آخر سر نوزده تا

و باالخره بعد از دو ساعت گشتن و  میکرد بیتعق شدیم یباتالق يها نیو وارد زم گذشتیذرت م يو از وسط مزرعه 

دسته اصرار  وهر د.میکرد ریغافلگ نگیاسپر ستالیکریمزرعه  يزخانه شان روباه ها را در آشپ يکلک ها دنیفهم

ما .مینه؟چون ما قبل از برگشتن به دانشکده آنها را گرفت میما برد کنمیکه برنده شده اند و من فکر م کردندیم

را  مانیس هالبا نکهیپس ما بدون ا میساعت بعد از شام به دانشکده برگرد مین یعنی 5/6زودتر از ساعت  مینتوانست

به  مانیبودن چکمه ها فیکث يغذا و بعد هم شب به بهانه  زیسر م میکامل رفت يراست و با اشتها کی میعوض کن

.مینرفت سایکل

فوت و فن کار را  گریحاال د.راحت قبول شدم یلیدرس هارا خ يهمه .به شما نگفتم يزیبه امتحان ها اصال چ راجع

ممتاز  يمزخرف سال اول با درجه  نیبه خاطر هندسه و نثر الت توانمیاما احتماال نم.شومیرد نم چوقتیه گریو د دانمیم
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.ستیمهم ن میاما برا.بوم لیفارغ التحص

 ریعمر از شکسپ کی.است یعال اریبس.دیدست به کار شو يفور دینخوانده ا د؟اگریتا حاال اصال هملت را خوانده ا شما

به  شتریب شنومیکه از او م ییزهایکردمچیگمان م شهیهم.نوشته شنامهینما یلقدر عا نیدانستم ا ینم یبودم ول دهیشن

.خاطر شهرتش است

خوابم  نکهیا يهرشب برا.خودم اختراع کرده بودم يبرا يباز کیگرفته بودم  ادیکه تاز خواندن را  شیپ يسال ها از

.خوانمیدارم م هستم که یکتاب)تیشخص نیمهم تر(يها تیاز شخص یکیکه  کردمیببرد وانمود م

من دائم هملت را سرگرم !یعاقل يایآن هم چه اوفل)باش الیخ نیسنار بده آش به هم(هستم ایحال حاضر من اوفل در

بدبخت .(را ببندد شیگلو کنمیمجبورش م خوردیو هروقت سرما م زنمیسرکوفت م کنم،بهشیونوازشش م کنم،نازیم

در -پادشاه و ملکه هردو فوت کرده اند).مزمن یفتگیخودش(رده اماورا کامال درمان ک دیشد یافسردگ يماریب)شوهرت

بر دانمارك  يدردسر چیمن و هملت بدون ه.ستین يبه مراسم خاکسپار یاجیاحت نیبنابرا-ایتصادف در در کیاثر 

.میکنیحکومت م

چند پرورشگاه  یه تازگب.هیریو من به امور خ پردازدیهملت به امرو مملکت م شودیاداره م یما به خوب یپادشاه يقلمرو

کنند با کمال  دیدارند از آنها بازد لیامنا م ئتیه گرید ياعضا ایاگر شما )يعقده ا(هم بنا کرده ام کیدرجه  مانیتی

.کرد دیخواه افتیدر زین يدیمف اریفراوان و بس يها شنهادیپ حتماالکنم ا یتصور م.مسرت در خدمت آنها خواهم بود

دانمارك يملکه  ایاحترامات فراوان،اوفل با

25هم  دیمارس شا24

زیلنگ دراز عز بابا

آورم که انصاف  یخوب به دست م يزهایجا آنقدر چ نیا)هم راهت دادن یلیخ.(بتوانم به بهشت بروم کنمینم فکر

.اورمیهم آنها را به دست ب ایآن دن ستین
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.افتاده یچه اتفاق دیکن گوش

 زهیجا(برده است کندیبار برگزار م کی یدانشکده سال يوتاه را که ماهنامه داستان ک يمسابقه  ي زهیابوت جا جروشا

اسمم را اعالم  دمید یوقت.سال آخر هستند انیشرکت کننده ها دانشجو شتریب!و او تازه سال دوم است)يدالر 25 ي

 نیاسم به ا پتیکاش خانم ل.شومیم یبزرگ ي سندهیباالخره دارم نو دهمیراست باشد،شا شدیکرده اند باورم نم

.من نگذاشته بود يرو یمزخرف

 يدر فضا)خواهدیهر طور دلت م( ي شنامهیدر تئاتر فصل بهار انتخاب شده ام،در نما يباز يمن برا نکهیعالوه ا به

.کنمیم يباز ندیروزال يدخترخاله  ایمن در نقش سل.باز

 یو شب را م میکن دیخر يبهار مقدار يکه برا میرو یم وركیویبعد به ن يجمعه  یو سال ایمن وجول:نکهیباالخره ا و

در منزل خودشان  ایآن جا جول.ما را دعوت کرده يجرو يآقا.میرو یبه تئاتر م يجرو يو روز بعد هم با آقا میمان

 دهینه فقط تو شن(د؟یبود دهیشن یجیمه نیتا حاال خبر به ا.میرو یهم به هتل مارتا واشنگتن م یو من و سال کندیاقامت م

 يسایبود که کل یدفعه به تئاتر رفته ام و آن هم موقع کیمن تا حاال در عمرم نه هتل رفته ام و نه به تئاتر؛فقط )يبود

.دیآ یحساب نم هنبود و ب يا یدرست و حساب شینما یول.پرورشگاه را دعوت کرد يها میتیبرگزار و  یجشن کیکاتول

کرده که (دیفکرش را بکن.هملت!!)با لنگ دراز هم اصال نومودونهبا یآخ(م؟ینیرا قرار است بب یشیچه نما دیکنیم فکر

.ومن آن را از حفظم میخواند ریرا در کالس شکسپ شنامهینما نیتمام ا يقبال چهارهفته )گهیدعوتت کرده د

.برد یزده ام که به زور خوابم م جانیسفر ه نیقدر از ا آن

.بابا جون خداحافظ

.است یما پر از سرگرم يایدن

يجود یشگیهم ادتمندار

.و هشتم است ستیب.نگاه کردم میاالن به تقو نیهم:ریالتحر بعد
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به نظرتان .بود يقهوه ا گرشیو چشم د یچشمش آب کیکه  دمیرا د ییتراموا يامروز کمک راننده :دوم ریبعدالتحر

باشد؟ ییداستان جنا کیتبهکار  تیکه شخص خوردینم نیبه درد ا

لیآور7

زیعزلنگ دراز  بابا

من  کنمینم د؟فکریکنیم یزندگ یشلوغ نیشما واقعا در ا.است چیآن ه يجلو ست؟ووستریبزرگ ن یلیخ وركیوین!يوا

از کجا شروع  دانمینم.خودم برگردم يدو روز به حالت عاد نیا يکننده  جیگ ریهم بتوانم بعد از تاث گریتا چند ماه د

چون آنجا  دیدانیاگرچه فکر کنم شما خودتان م.میبگو تانیبراام  دهیرا که د يزیشگفت انگ يها زیکنم و تمام چ

.دیکنیم یزندگ

قشنگ که  يزهایقدر چ نیا چوقتیمن تا حاال ه.شیمردم و فروشگاه ها ست؟ویجالب ن شیها ابانیبه نظرتان خ اما

.ا بگذاردلباس ه نیا دنیعمرش را سر پوش يهمه  خواهدیآدم دلش م.ام دهیفروشگاه هاست ند نیا نیتریو يتو

 شیوارهاید.بودم رفت دهیکه در عمرم د یفروشگاه نیبه باشکوه تر ایجول.دیخر میصبح شنبه رفت ایو جول یو سال من

خوشگل با  یلیخانم خ کی.داشت ییطال يها یئ صندل یاب یشمیابر يو پرده ها یآب يها یبود،قال ییو طال دیسف

خانم سر  نیبه ا میاولش فکر کردم ما آمده ا.آمد بالمانان به استقلبخند زن یشمیبلند ابر یو لباس مشک ییطال يموها

 نهییآ يجلو ایجول.بخرد خواستیم ایحداقل جول ای میکاله بخر میانگار آمده بود یول میو با آن خانم دست داد میبزن

.دیخر دقشنگ تر بوقشنگ تر بود امتحان کرد و دوتا را که از همه  یکیاز آن  یکینشست و ده،دوازده تا کاله را که 

 نکهیبدون ا خوادیرا که دلش م یو هرکاله ندیبنش نهییآ يباشد که آدم جلو نیباالتر از ا یلذت یدر زندگ کنمینم تصور

!بخرد ردیرا در نظر بگ متشیق

 يبرا اریبا صبر بس ریرا که پرورشگاه جان گر يبردبارانه ا تیبه سرعت خصوص وركیویکه ن ستین یجون شک بابا

.خواهد برد نیساخته است از ب خود
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نه؟آن جا  دیرفته ا يالبد به شر.میدید يهمان پندلتون را در رستوران شر ای يجرو يما تمام شدآقا دیخر نکهیاز ا بعد

که  يدیسف یو ظروف سفال ییمشما يها يزیرا با روم ریجان گر يبعد هم سالن غذاخور دیرا در ذهن تان مجسم کن

.داشتم یمن چه حس دینیو بب دیکن رتصو یدسته چوب يارد و چنگال هاو ک دیبشکن دیحق ندار

.به دستم داد يگریبفهمد چنگال د یکس نکهیبذون ا یبا مهربان شخدمتیپ یرا با چنگال عوض خوردم ول یماه من

.نمیب یهرشب خوابش را م.بود یو باورنکردن یمبهوت کننده و عال.میاز ناهار به تئاتر رفت بعد

ست؟ین يرینظ یآدم ب ریشکسپ ایآ

 نیمن قبال آن را تحس.میکرد لیو تحل هیاست که ما در کالس تجز یبهتر از هملت یلیهملت خ يصحنه  يرو ياجرا

!است رینظ یب يحاال وا یول میکردیم

 يدانشکده را ول کنم و به مدرسه  دیدوست ندار.سندهیشوم تا نو شهیهنرپ دهمیم حیمن ترج دیشویناراحت نم اگر

 يچراغ ها ریو از ز فرستمیشما م يخودم را برا يها شیلژ نما تیبل کی شهیبروم؟آن وقت هم یشینما يهنرها یالع

 دیبا یبدانم به چه کس قایتا من دق دیتان بزن يا ادکمهگل سرخ رز به ج کیفقط لطفا .زنمیسخنه به شما لبخند م يجلو

.شودیبد م یلیخ لبخند بزنم يگریبه کس د یچون اگر اشتباه.لبخند بزنم

 شیبود و خدمتکارها یکه نورشان صورت ییکوچک با چراغ ها يزهایو شام را در قطار سر م میشنبه شب برگشت ما

متوجه شوم  نکهیبودم که در رستوران قطار شام بخورند و بدون ا دهیمن تا آن موقع نشن.میپوست بودند خورد اهیس

.را گفتم نیهم

؟يگ شده امگر تو کجا بزر:دیپرس ایجول

.در دهکده:تواضع تمام گفتم با

؟یتا حاال مسافرت نرفت:گفت

راه غذا  يبود و ما تو لیما 160ما تا دانشکده همه اش  يآن موقع هم فاصله .که به دانشکده آمدم ينه تا روز:گفتم
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.مینخورد

 یاز دهانم نپرد ول یحرف نمکیم یسع یلیخ.واقعا به من عالقمند شده ایجول میگویمسخره را م يزهایچ نیا یوقت از

 ریسال را در پرورشگاه جان گر جدهیه.پرانم یم يزیچ کی- کنمیوقت ها هم تعجب م شتریکه ب-کنمیتعجب م یلیخ

.است يا نندهک جیگ يپرت شدن واقعا تجربه  ایبه دن کدفعهیگذراندن و بعد 

هستم اصال  گرید يبا دخترها یکنم و وقت یمناجور گذشته را ن يآن اشتباه ها گریو د دهمیدارم خودم را وفق م یول

 کردمیو احساس م کردمیرا گم م میاز خجالت دست و پا کردندیمردم به من نگاه م یقبال وقت.کنمینم یاحساس ناراحت

 نیگذارم ا یحاال نم یپوش سابقم ول تیهمان لباس چ نو م ستیلباس نو مال خودم ن نیا دهندیم صیکه همه تشخ

.ندفکرها عذابم بده

به .داد يدسته گل بزرگ بنفشه و سوسن بر کیاز ما  کیبه هر  يجرو يآقا.میبگو تانیرفت راجع به گل ها برا ادمی

ام دارد  دهیعق یآمد ول یامنا از مردها خوشم نم ئتیه يمردها دنیقبال به خاطر د ست؟منین ینینظرتان مرد نازن

.شودیعوض م

.کنم یام ماالن تم دیشجاع باش!صفحه ازدهیشد  نامه

ي،جودیشگیهم ارادتمند

لیآور دهم

زیپولدار عز يآقا

قبول  توانمینم کنمیاحساس م یاز لطف شما ممنونم ول یلیخ.نامه است ي مهیشما ضم يچک پنجاه دالر دییبفرما

به  مسخره را راجع يزهایآن چ خواهمیمعذرت م.است یکه الزم دارم کاف ییکاله ها دیخر يماهانه ام برا يمقرر.کنم

.بودم دهیرا ند ییجا نیچن آنتا قبل از  نکهیفقط بخاطر ا.زنانه نوشتم يفروشگاه کاله ها

.قبول نکنم راتیاز آنچه مجبورم خ شتریب دهمیم حیکنم و ترج ییگدا خواستمینم نیوجود ا با
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شما،جروشا ابوت ارادتمند

لیآور ازدهمی

زمیعز اریجون بس بابا

کردم  یآن را پست کردم پشمان شدم و سع نکهیاز ا د؟بعدینوشتم عفو کن روزیکه د يا لطفا مرا به خاطر نامه شودیم

.کارمند مزخرف پست آن را به من پس نداد یول رمیآن را از پستخانه بگ

 یلیخ.هستم يا یکه من واقعا چه آدم عوض کنمیمانده ام و همه اش فکر م داریتصف شب است و من ساعت ها ب االن

ورق کاغذ که از  کیرختخواب نشسته ام و با  ينشوند و رو داریرا ب یو سال ایطالعه را بسته ام تا جولدر اتاق م واشی

.سمینویکنده ام و به شما نامه م خمیتار يدفترچه 

که  دانمیم.ادبانه بود یب یلیخ دیکه فرستاده بود یراجع به چک میحرف ها.خواهمیکه معذرت م میبگو خواستمیم فقط

مثل کاله ان همه به  يمسخره ا ي هیکه راجع به قض دیهست نیشما بابا جون من آنقدر نازن.ت به من بودمنظورتان محب

.فرستادم یمودبانه تر پس م اریچک را بس دیمن با.دیخودتان زحمت داد

از و راحت  یعیطب یلیخ توانندیآنها م.کندیفرق م گرید يوضع من با دخترها.فرستادم یپس م دیدر هر صورت با یول

من دلم .ندارم يشاوندیخو يرابطه  چکسیمن با ه یآنها برادر،خواهر،پدرو عمو و عمه دارند ول.قبول کنند هیمردم هد

من واقعا .دیستیکه ن دانمیالبته م یول.فکر دلم را خوش کنم نیاو با  دیمن هست شاوندیوانمود کنم که شما خو خواهدیم

فکر را  نیبعدش ا.دیآ ینفسم بند م کنمیهروقت راجع به آن فکر م.ارزه کنممب ایبا دن واریپشت به د دیتنها هستم و با

پول قبول  دیبا نچهاز آ شتریب توانمیکه من نم دینیب یبابا جون م یول.دهمیو به تظاهر ادامه م کنمیم رونیاز سرم ب

 نیهمچ کی توانمیبشوم نم یبزرگ ي سندهیپولها را پس بدهم و هرچقدر هم که نو نیا خواهمیم يچون روز.کنم

.داشته باشم یکالن يها يبدهکار

.خودم را گرو بگذارم ي ندهیبه خاطر آن آ دینبا یول.قشنگ هستم يعاشق کاله ها من
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و  کنمیآن را پست م يفور کنمیفکر م يزیدارم که تا به چ ينه؟من عادت بد دیبخش یم یگستاخ نیا يمرا برا شما

 میآ یفکر و نمک نشناس به نظر م یظاهرا ب یاما اگر گاه.کنمین را پست مکرد آ يبعدش بشود کار نکهیبعد بدون ا

دوران .از شما ممنونم دیکه به من داده ا یو استقالل ي،آزادیقلبا به خاطر زندگ شهیمن هم.ندارم ياصال منظور بد

راست  شودیم نماالن هر لحظه از روز آنقدر شادم که باور یبود ول زیو نفرت انگ ،تلخیمن دوران طوالن یکودک

.کتاب داستانم کی یالیقهرمان خ کنمیکه احساس م يطور.است

نامه را پست  نیو ا رونیبروم ب نیپاورچ نیپاورچ یواشکی خواهمیمن االن م.شب است مهیدو و ربع بعد از ن ساعت

بد  يه من فکرهاتا راجع ب دیندار يادیوقت ز نید؛بنابرایکنیم افتیرا در یکی نیا یقبل يشما بعد از نامه .کنم

.بابا جون ریشب بخ.دیبکن

يجود.دوستتان دارم شهیهم

مه چهارم

زیلنگ دراز عز بابا

بودند رژه  دهیپوش دیکه لباس کتان سف یکالس ها در حال ياولش همه .ییروز تماشا کیگذشته روز رژه بود، ي شنبه

دست .در دست داشتند دیزرد و سف يپرچم هاها  یو سال سوم ییو طال یآب یژاپن يسال آخر چترها انیدانشجو.رفتند

قشنگ  یلیآسمان خ رفتندیو بادکنک ها م شدیشل م نبود و چون دائم دستما یزرشک يکالس ما بادکنک ها يبچه ها

از شهر آورده  کیموز يدسته ا.بلند سرشان گذاشته بودند یرنگ يسبز با نوار ها يها کاله کاغذ یسال اول.شده بود

بودند در فواصل  ركیس يده دوازده نفر آدم بامزه هم که مثل دلقک ها.داشتند یدست آب کی يبودندکه لباس ها

.کردندیها را سرگرم م یبرنامه ها تماشاچ

 کیکتان و  ياز پارچه  يریگردگ کیگذاشته بود و  لیبود و سب دهیرا پوش یدهات يشکم گنده  يلباس مردها ایجول

به گوشتان خورده  یاسم نیتا حاال همچ.یچیپاتر قتیدر حق ای(یاتیرمو یپاتس.چتر گل و گنده در دست داشت
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و )گه؟یم یچ(بود ایاست قد بلند و الغر،زن جول يرکه دخت) اسم انتخاب کند نیبهتر از ا تواندیهم نم پتیبود؟خانم ل

نقش  ایجول.دخنده بلند بو يقهقهه  يآنها صدا شیدر تمام نما.گوشش گذاشته بود ي،رويور کی يکاله مسخره و سبز

با عرض معذرت از -پندلتون ياز خانواده  یکه کس دمیدیخواب هم نم يمن اصال تو.کردیم يخوب باز یلیخودش را خ

همانطور .دانمینم یپندلتون واقع کیرا  يجرو ياگرچه من آقا.داشته باشد يکمد يآن قدر استعداد باز-يجرو يآقا

.شناسمینم تیپرورشگاه به رسم يهئت امنا  ياز اعضا یکیکه شما را به عنوان 

 میدیآبش و کش(چه شد؟ دیکنیخب فکر م.میدر مسابقات شرکت داشت نکهیا يبرا مینبود شینما نیجزو ا یو سال من

!میمسابقه ها برنده شد یما حداقل در بعض يهردو)چلو شد

 يبرد و من در دو)نچیسه ا هفت پا و دنیبا پر(را زهیپرش با ن یسال یم،ولیو باخت میدر پرش طول شرکت کرد اولش

(هیبا اختالف هشت ثان(سرعت برنده شدم

دادند و هورا  یشان را تکان م يتمام کالس بادکنک ها.داشت فیک یلیخ یبه نفس نفس افتاده بودم ول یلیخ آخرش

:و دم گرفته بودند دندیکش یم

ابوت چش شده؟ يجود-

.حالش خوبه-

خوبه؟ یحال ک-

!بوت...اب يجود-

دادند  مویل کیکردند و  زیبعد بدو بدو به چادر رختکن برگشتم و بدنم را با الکل تم.بود بابا جون یواقع يافتخار نیا و

خوب  یلیبرنده شدن در مسابقات به خاطر کالس خ!میهست يکه ما هم مثل ورزشکارها کامال حرفه ا دینیب یم.که بمکم

 انیامسال دانشجو.شودیسال م یجام قهرمان يآخر سر برنده باشد  شتریب شیها روزیکه تعداد پ یچون هر کالس.است

.شدند یجام قهرمان يبرنده  ازیامت 70سال آخر با 



آلیس جین وبستر - بابا لنگ دراز  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٥

بود که آنها را  یشکالت یو بستن)اه(شام خوراك خرچنگ.برندگان در سالن ورزش شام داد يورزش هم به همه  کانون

.به شکل توپ بسکتبال درآورده بودند

مانده  ادتانی شیبابا جون سن شما آن قدر هست که شصت سال پ.خواندم یرا م ریا نیتا نصف شب رمان ج شبید

زدند؟یحرف م ریا نیرمان ج يواقعا مردم آن موقع مثل آدم ها ایاست آ يطور نیباشد؟اگر ا

 یقتروچستر و يآقا.دست بردار و فرمان مرا اجرا کن یاز پرحرف هیفروما يا:دیگویبالنش متکبر به خدمتکار م خانم

دور تخت را آتش  يو پرده ها خنددیمثل کفتار م وانهیو آن زن د زندیابرها حرف م گاهیمنظورش آسمان است از جا

و  یخوانیطور م نیهم نیناب است با وجود ا کیاثر رمانت کی نرما نیا.ردیگیو گاز م کندیرا پاره م یو تور عروس زندیم

بزرگ  سایکه در کل يدختر سد،مخصوصایبنو یکتاب نیسته همچدختر توان کیچطور  دانمینم.یخوانیو م یخوانیم

از .شان هیو روح یو زندگ شانیکتاب ها:کنندیخودشان م ي فتهیهست که مرا ش يزیدر وجود خواهران برونته چ.شده

آنقدر  خواندمیم هیریخ يکوچولو را در مدرسه  نیقسمت مشکالت ج یرا به دست آوردند؟وقت يا هیروح نینیچکجا 

که خانم  نیوبه خاطر ا.دهیاو چه کش کردمیحس م قایچون دق.و قدم بزنم رونیشدم که مجبور شدم بروم ب ینعصبا

.مخودم مجسم کن شیبراکل هرست را پ يآقا توانستمیم شناختمیرا م پتیل

ما .ستلوود ا ي هیریخ يمثل موسسه  ریکه جان گر میبگو میمستق ریبه طور غ خواهمیمن نم دینشو نیجون خشمگ بابا

دو موسسه  يا یول میداشت نیزم ریکوره در ز کیخودمان،و  يشست و شو يبرا یغذا و پوشاك فراوان،آب کاف

 ریغ دادیرخ نم یاتفاق جالب چیه.بود جانیو بدون ه کنواختیما کامال  يها یزندگ.دارند گریبه همد يادیز يشباهت ها

ماجرا  کیکه من آن جا بودم فقط شاهد  یم هجده سالدر تما.بود يآن هم تکرار یکه حت کشنبهیروز  یاز بستن

تا  میو لباس بپوش میموقع مارا مجبورکردند نصق شب از خواب بلند شو نیدرا.آتش گرفت زمیکه انبار ه یوقت:بودم

 مانیساختمان آتش نگرفت و مارا دو مرتبه به رختخواب ها یول میآتش گرفت آماده باش ساختمانوقت  کیاگر 

.برگرداندند
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.است یعیکامال طب یلیبشر م دیشد لیم نیا.کننده رو به رو شوند ریغافلگ يبا اتفاق ها یدوست دارند گاه همه

مرا به دانشکده  خواهندیم تیجان اسم يمرا به دفتر خواست و گفت آقا پتیکه خانم ل يمن تا روز یزندگ یول

.جا نخوردم ادیز دنشیداد که من از شن خبر هم آنقدر طولش نیتازه موقع اعالم ا.نواخت بود کیبفرستند 

 گرانید يخودش را جا لیبا کمک تخ تواندیچون آدم م.آنهاست لیآدمها تخ یژگیو نیبابا به نظر من مهم تر دیدانیم

بچه ها را پرورش بدهد اما جان  لیتخ دیپرورشگاه با.کندیآدم را مهربان و دلسوز و با شعور م لیبه عالوه تخ.بگذارد

 تیبچه ها را تقو یشناس فهیوظ یژگیفقط و گریاز طرف د..کردیرا خاموش م لیتخ يکورسو نیکوچکتر يفور ریگر

را  يهر کار دیبلکه با.است زیکار زشت و نفرت انگ نیرند،ایبگ ادیکلمه را  نیا یمعن دیبه نظر من بچه ها نبا.کردیم

.عاشقانه انجام بدهند

به خواب  نیریفکر ش نیمن شب ها با ا!دینیشوم بب سشیرئ واهمخیرا که من م یمانیتیآن پرورشگاه  دیصبرکن

.حیخوراك،پوشاك،درس،تفر:کنمیم میدر ذهن ترس زشیر اتیآن را با جزئ ينقشه .رومیم

ژوئن دوم

زیلنگ دراز عز بابا

.افتاده یچه اتفاق جالب دیدانینم

 کیاردوگاه مال  نیا.شان شیداکس پ رونیآد ياز من دعوت کرده اند تا تابستان بروم اردو دیمک برا ي خانواده

 يدرخت ها خانه ها نیمختلف باشگاه ب ياعضا.در وسط جنگل است ییبایکوچک و ز ي اچهیدر يجور باشگاه و رو

و در خود باشگاه  روندیاردو م نیاز ا ادیو پ کنندیم یقرانیقا اچهیدر يخود درست کرده اند و رو يبرا يپراکنده ا یچوب

 ینفر از دوستان دانشکده اش بخواهد که مدت کیهم قرار است از  دیمک برا یمیج.رندیگیبار جشن م کی يهم هفته ا

.انها باشد شیاز تابستان پ

انها بودم از من  شیکه پ سمسیلطف نکرده که از من خواسته بروم؟از قرار معلوم کر دینظر شما خانم مک برا به
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 یسفر تابستان نیرفتن به ا يمن آماده  دینامه نوشتم که بدان نیا يبراکه نامه ام کوتاه است،فقط  دیببخش.خوشش امده

.ام

يخوب،جود اریبس يا هیشما،با روح ارادتمند

ژوئن پنجم

زیلنگ دراز عز بابا

که من دعوت خانم مک  دهندیم حیترج تیاسم يمن نوشته اطالع داده که آقا يبرا ياالن در نامه ا نیشما هم یمنش

.بروم لویمثل تابستان سال گذشته به الك و دینم و بارا قبول نک دیبرا

جون چرا،چرا،چرا؟ بابا

من اصال مزاحمشان .آنها بروم شیکه من پ خواهدیقلب دلش م میواقعا و از صم دیخانم مک برا.دیستین هیمتوجه قض شما

که  دیآ یاز دستمان بر م خوب يکارها یلیخ یمن و سال.ندارند ادیآنها خدمتکار ز.کنمیبلکه به آنها کمک م ستمین

من  یکار را بلد باشد،ول نیا دیبا یهر زن.رمیبگ ادی يخانه دار کهاست  یعال یمن فرصت میبرا نیا.میانجام بده شانیبرا

(موکونه؟ یچه فرق.(بلدم يفقط پرورشگاه دار

 میدار یمن و سال.میباشبا هم  یکه من و سال خواهدیدلش م دیو خانم مک برا ستیبه سن و سال من در اردو ن يدختر

 میتوانیراحت تر م میو درباره اش بحث کن میبخوان یجامعه شناس.  یسیانگل يکه تمام کتاب ها میکنیم يزیبرنامه ر

.میحفظ شان کن

 ین،اجتماعیتر ن،بامزهیجالب تر یمادر سال.است یمن درس زندگ يخانه بودن خودش برا کیدر  یبا مادر سال تازه

 پتیکه من چند تابستان را با خانم ل دیفکرش را بکن.آورد یدرم زیسر از همه چ.استیزن دن نیو جذاب تر نیتر

آنها را تنگ  يجا د،منینترس.اوست باشم مقابل يکه درست نقطه  یکه با کس دیآ یگذرانده ام و چه قدر خوشم م

زنند و پسرها را  یچادر در جنگل مچند  يدارند فور ادیمهمان ز یساخته شده و وقت کیچون خانه شان از پالست کنمینم
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هم  دیمک برا یمیج.است دیمف اریادم بس یسالمت يدر هر لحظه برا یآزاد تابستان يورزش در هوا.رونیفرستند ب یم

 چیمن ه.بدهد ادیبلد باشم  دیرا که من با گرید يزهایچ یلیو آه خ یو پارو زن يراندازی،تيبه من اسب سوار خواهدیم

 یبار در زندگ کیدختر ها حداقل  يو به نظرم همه )ها؟(را نداشته ام یو فارغ البال ،شادیوستداشتند یزندگ نیوقت چن

چه باحال (کنم اما تو را خدا،تو را خدا یم دییکه شما بگو يکارالبته من هر.را دارند يا یزندگ نیاستحقاق داشتن همچ

.بروم ییداشتم جادوست ن نقدریوقت ا چیبروم بابا،تا حاال ه دیبگذار)تو را خدا

.نوشته يبه نام جود يبه شما ننوشته بلکه صرفا دختر ندهیبزرگ آ ي سندهینامه را جروشا ابوت نو نیا

ژوئن نهم

تیجان اسم يآقا

بعد  يتان واصل شد جمعه  یمنش قیاز طر یطبق رهنمود حضرت عال.دیشما رس يهفتم ماه جار يمورخه  ينامه  جناب

.اهم شد تا تابستان را در آنجا بگذرانمخو لویالك و القییعازم 

یشگیهم ارادتمند

جروشا ابوت)زهیدوش)

لویالك و القیی

اوت سوم

زیلنگ دراز عز بابا

تابستان امسال  یول ستین یکار درست نیکه ا دانمیگذرد؛م یکه به شما نامه نوشته ام م يبار نیدو ماه از آخر بایتقر

(رك بودنت بخوره تو سرت.(که چه قدر رك هستم دینیب یم.شما را دوست نداشته ام ادیز

که شما  دانمیالبته م!دلم شکست دیمک برا يخانواده  يکه چقدر از نرفتن به اردو)ینفهم خودت(دیبفهم دیتوان ینم شما

د که معلوم بو.دمیکار را نفهم نیا لیمن دل یول رمیشما را در نظر بگ يدر تمام مسائل خواسته  دیو من با دیمن هست میق
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خدا پشت و پناهت بچه جان برو :گفتمیحتما بهتان م ياگر من بابا بود و شما جود.من است يفرصت برا نیبهتر نیا

و سرحال شو و  يکن قو یآزاد زندگ يدر هوا.ریبگ ادیتازه  زیعالمه چ کیو  نیرا بب دیعالمه آدم جد کیخوش باش 

(بابا توهمبخواب .(استراحت کن یکار و تالش سال بعد حساب يبرا

داد به الك  یکه دستور م دیتان رس یاز منش حیکوتاه و صر يسطر نامه  کیفقط !دیننوشت يزیچ نیشما ابدا چن یول

.بروم لویو

که  یذره از عالقه و احساسات کیبه نظرم اگر )چه بهتر.(دهدیشما مرا آزار م میمستق ریخشک و غ يجور دستور ها نیا

با  يتان چند کلمه ا یشده و مزخرف منش نیماش يان نامه ها يبه جا یگاه دیمن داشتمن نسبت به شما دارم شما به 

در دست شما داشتم که شما به من  یعالمت نیمن کوچک تر راگ)چه غلطا.(دینوشت یمن نامه م يدست خط خودتان برا

.دادم یانجام م تانیبتواند خوشحالتان کند برا ایدن نیکه در ا يهرکار دیدهیم تیاهم

شما .و توقع جواب هم نداشته باشم سمیو مفصل بنو یمودبانه و طوالن يدانم که او اول هم قرار بوده من نامه ها یم

که من دارم بر خالف قرارمان رفتار  دیکنیو البد فکر م خوانمیمن دارم درس م یعنی دیکنیطبق قرار داد عمل م دیدار

!کنمیم

 دیکه من با دیهست یتنها هستم و شما تنها کس يمن بدجور.میگویواقعا م.است یقرارداد سخت نیا دیبابا باور کن یول

 یواقع يهم شما دیکه من در ذهن خود ساخته ام وشا یالیخ یآدم.دیبهش عالقه داشته باشم اما شما مثل شبح هست

 کی يرو یغامیپ میبودم برا يبستر يبار که من در بهدار کیاما شما .من نداشته باشد یالیخ يبه شما یاصال شباهت

.خوانمیآورم و ان را دوباره م یم رونیکارت شما را ب کنمیم ییاحساس تنها يکه حاال هروقت بدجور دیکارت فرستاد

:که میبگو خواستمیم یول.گفته باشم میبهتان بگو خواستمینامه م نیرا که موقع شروع ا ییزهایکه اصال چ کنمینم فکر

و قلدرمآبانه به دست قضا و قدر  یرمنطقیم را گرفتن و به زور،مستبدانه،غجور آد نیچون ا-چه هنوز دلخورم اگر

مفر مثل شما نسبت به من مهربان و دست و دلباز  کی یبه نظرم وقت یول)به درك(-خفت بار است یلیسپردن،خ ینامرئ
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ت قضا و قدر وقلدرماب بشد و ادم را به دس یمنطق ریو با محبت شد به نظرم حق دارد اگر دلش خواست مستبد،غ

اگرچه )اوهو دختره رو....چه غلطا.(شومیبخشم و دوباره سرحال و خوشحال م یمن شما را م نیهم يبرا.بسپرد ینامرئ

!شومیبه دستم مرسد ناراحت م گذردیکه چقدر در اردوگاه بهشان خوش م نیا يدرباره  یسال ينامه ها یهنوزم وقت

.میکن یو از نو شروع م میگذار یموضوع را مسکوت م نیحال ما ا نیا با

خب .مختلف فرستادم يچهار مجله  يتابستان من دائم مشغول نوشتن بوده ام و چهار داستان کوتاه نوشتم و برا نیا در

همان جا .راه انداخته ام یروانیش ریز يخودم در گوشه  يکارگاه برا کی.بشوم سندهینو کنمیکه دارم تالش م دینیبیم

است و دو پنجره دارد که  يریخنک و بادگ ياتاق در گوشه  نیا.ودب يجرو ياقا ياتاق باز یانبار يکه قبال در روزها

 گریچند روز د.آن النه کرده اند يسنجاب قرمز هم گوشه  يخانواده  کیاندازند و  یم هیسا شیافرا رو يدرخت ها

.میگویم تانیرا برا القییو تمام اخبار  سمینو یم يجالب تر ينامه 

.میبارن هست منتظر ما

ي،جودیشگیهم ارادتمند

اوت دهم

زیلنگ دراز عز بابا

قورقور  نییاز پا يقورباغه ا.سمینویچراگاه به شما م يکنار حوضچه  دمجنونیدوشاخه ب کی ينامه را از رو نیمن ا آقا

ساعت است که من  کیاالن .پرندیم نییدرخت باال و پا يو دوتا مارمولک از تنه  خواندیسرم آواز م يباال یملخ کندیم

.جا هستم نیا

دسته  کیقلم و .شان گذاشته ام يکاناپه ها را رو يرو ياست مخصوصا که دوتا از کوسن ها یراحت يدو شاخه  اریبس

با قهرمان زن  ياست بدجور یمدت یخلق کنم ول دانیداستان کوتاه جاو کی نکهیا دیکاغذهم با خود آورده ام به ام

فعال ولش کردم و  نیهم يبرا.بکند خواهمیازش م يهرکاراورا مجبور کنم که  توانمیچون نم رومیداستانم کلنجار م
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کنم که شما هم آنطور که من  يکار توانمینشد چون نم میباعث خوشحال ادیاگرچه ز(سمینویشما نامه م يدارم برا

(.دیرفتار کن خواهمیم

پرطراوت و  میهمراه با نس یآفتاب يمنظره  نیاز ا یکم توانستمیکاش م دیهست وركیویمزخرف ن يشما درآن هوا اگر

هست که تابستان  ادتانیاز بهشت گفتم .مثل بهشت شده القیی یهفته بارندگ کیبعد از .بفرستم تانیروح نواز را برا

 چارهیب نیبودآره مرد نازن یکینزد نیکوچک هم يسایکل شیکش شانینوشتم؟ا تانیگالك برا ياز آقا شیسال پ

او از اول .اش آشنا شدم یمذهب دیوعظش رفتم و خوب با عقا دنیشن يبرا يمن چندبار.پهلو مرد نهیزمستان قبل از س

ذره  کیباشد و  يخط فکر کی يچهل و هفت سال تمام تو يبه نظر من اگر مرد.همان بود ذشیتا آخرش عقا یزندگ

در  دوارمیام)ابله تهیثبات شخص ياتفاقا نشانه .(نگه دارند يدر قفسه ا قهیاو را به عنوان عت دیندهد با دهیعق رییهم تغ

اتفاقا .(رسد یم زهایچ نیو چنگ و رباب خوش باشد خاطرش از هر جهت کامال جمع بود که به ا ییبهشت با تاج طال

و  گرفته سایاو را در کل يجا یاز خود راض یلیخ انجو کی)تد؟یسزاوار بهشت دیچرا همتون فکر کرد....جهنم رهیم

 شانیتو خواهدیم يبدجور نکهیمثل ا.نگزیکام کنید يهستند مخصوصا طرفدارها یناراض يها تا حدود سارویکل

.میندار یمذهب يبه بدعت ها يکار یحوال نیالبته ما مردم ا.انشعاب بشود

 يمطالعه  شتریته بو الب- مشغول نوشتن و سرمست از از مطالعه یروانیش ریمن در اتاق ز دیبار یهفته که باران م نیا در

 نکهیا يانگار او برا.آثارش جالب تر است يها تیشخص ياز همه  ونسنیبه نظرم خود است.بودم-ونسنیآثار است

کارش  نیا دیکنیفکر نم.قهرمان داستان کرد ینوع هب لیخودش را تبد تیجالب به نظر برسند شخص شیها تیشخص

 يایکرد و بعد باآن به در یحیتفر یکشت کی دنیود صرف خرگذاشته ب شیرا که پدرش برا يده هزار دالر يهمه 

اگر پدر من هم ده هزار دالر .کرد یاش زندگ انهیماجرا جو دیطبق عقا ونسنیجالب بده؟است یلیجنوب سفر کرد خ

دلم .شومیم وانهید کنمیفکر م مایلیبه وا یوقت)مونهیکار م دیتقل.(کردمیکار را م نیمن گذاشته بود من هم هم يبرا

 سندهینو خواهمیمن م)ستین بیآرزو بر جوانان ع(نمیرا بب ایدن يهمه  خواهدیدلم م.نمیرا بب ییمناطق استوا خواهدیم
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 يمن تشنه )گفتم که.(بشوم يکرید رگبز تیشخص ای سینامه نو شینما ایشه،یهنرپ ایهنرمند، ایبزرگ، يا

کالهم را به سرم بگذارم و چترم را بردارم و راه  خواهدیافتد دلم م یم ایدن يچشمم به نقشه  یام و وقت يجهانگرد

.فتمیب

.نمینخل ها و معابد جنوب را بب دیبا رمیبم نکهیاز ا قبل

روز پنج شنبه غروب

.در نشسته ام دم

مآب شده که  لسوفیروزها آن قدر ف نیا يجود.اورمینامه ب نیرا در ا ییسخت است که خبرها یلیخ میبرا گرید

 یزندگ اتیو به جزئ اوردیب نییکه سطح خودش را پا نیبحص کند نه ا یبه طور کل ایدن يدرباره دوست دارد همه اش 

:قرار است نیااز  دیاخبار را بدان دیخواهیاگر حتما م یول.روزانه بپردازد

ما .برگشتند شانیآب زدند و به آن طرف آب فرار کردند و فقط هشت تا يقبل نه تا بچه خوك ما به جو يشنبه  سه

 یکی دیازآنچه با شیداود است که احتماال خوك ها ي وهیشک مان به خانم ب یول میتهمت بزن یبه کس میخواهینم

.است شتریب

 دیگویخودش م یاست ول یزشت یلیکه رنگ خ زدهییو دوتا انبار علوفه اش را رنگ روشن زرد کدو لهیطو وریو يآقا

.است یرنگ بادوام

.ندیآ یم وین دارند خواهر خانم بروئر و دو خواهر زاده اش دارند از اوهاهفته مهما نیبروئر ا ي خانواده

که مشکل چه  میسردرآور مینتوانست.ردز از پانزده تخم مرف فقط سه جوجه آورد لندیما از نژاد رودآ ياز مرغ ها یکی

.دهمیم حیجتر شتریرا ب نگتونیاست من نژاد بوف ارپ يپست تر یلینژاد از نژاد خ نیبه نظر من ا.بوده

که هفت - پست يرا در اداره  ییکایجامائ لیعرق زنجب شهیش کیفورکرنرز  گیر یپست در بان ياداره  يتازه  کارمند

.دیآخر سرکش يبفهمند تا قطره  نکهیقبل از ا- بود متشیدالر ق
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پس انداز نکرده و حاال  یپول چیآورده ه یخوب پول درم یاما وقت.کار مند تواندینم گریگرفته و د سمیرمات ریپ راهاچیا

.کند یبا پول مردم شهر زندگ دیبا

.دیاوریخانواده را هم با خودتان ب يو همه  دییایشما هم ب دهندیم یدر مدرسه برپاست و بستن یجشن يشب بعد شنبه

علف جمع کنم  رفتمیداشتم م یعکس من است وقت نیآخر نیا.دمیپست خر يدر اداره  یسنت 25کاله نو  کی من

.تمگرف

.دهیهم ته کش داخباریکاغذ را د يصفحه  شودینم گریو د شودیم کیتار یلیدارد خ هوا

ير،جودیبخ شب

جمعه

به  دیآ یدارد م یکه چه کس دیحدس بزن دیتوانیاصال اصال نم ه؟اصالیچ دیکنیفکر م!گریهم چند خبر د نیا!ریبخ صبح

بگذرد و  رزیاز برك شا نیپندلتون قراره با ماش يآقا.مدهخانم سمپل آ يپندلتون برا ينامه از طرف آقا کی.لویالك و

شب ها به  نیاز ا یکیاگر  ایکه آ دهیوپرس.استراحت کند یچند شب یقشنگ و آرام القییدر  خواهدیچون خسته است م

 نجایا يدو سه هفته ا دیپندلتون شا يآماده کند؟آقا شیبرا یلطف کند و اتاق تواندیخانم سمپل م دیایدر خانه اش ب

.چه قدر راحت است دینیبب دیرس نجایا یوقت دیبا.بماند

من .ندیشویپرده ها را م يو همه  کنندیم زیخانه را دارند تر و تم يهمه جا!خانه راه افتاد يتو یچه جنب و جوش بعدش

پشت  يهاراهرو و راه پله  يبرا يرنگ قهوه ا یو دو قوط يمحل ورود يمشما برا يمقدار رومیهم دارم امروز صبح م

سوظن به  ي هیما قض یکنون ياضطرار تیوضع لیبه دل(را پاك کند  اپنجره ه ادیخانم داود قبول کرده فردا ب.خانه بخرم

 ینبوده ول زیکه خانه قبال تم دیها فکر کن تیفعال نیبه خاطر ا دیشا.)میگرفت دهیخانم را بابت بچه خوکمان ناد نیا

.است یداشته باشد خانه دار خوب یبیخانم سمپل هر ع!بوده دیمطمئن باش

 نکهیبه ا ياشاره ا نیکمتر شانیدر نامه ها ست؟چونیمردها ن يهمه  يپندلتون مثل کارها يکار آقا نیا ایجون آ بابا



آلیس جین وبستر - بابا لنگ دراز  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٤

دائم با اضطراب  شانیتا آمدن ا دیما هم با.نکرده اند گرید يدوهفته  اینزول در اجالل خواهند کرد  يامروز درآستانه 

.میکن زیخانه را دوباره تم میمجبور شو دیعجله نداشته باشند شا دنآم يهم که برا یو تازه در صورت میمنتظر باش

نگران  گرید دیدیرا م ریاگر گرور پ.رومیم يبا گار ییمن خودم تنها.بسته و منتظر من است يگرور را به گار يآماسا

.دیشدیمن نم

.بدرود میگویقلب م يرو یدست با

يجود

.برداشتم ونسنیاست ينامه ها يرا از رو ست؟آنین یقشنگ یجمله خداحافظ نیبه نظرتان ا:ریبعدالتحر

شنبه

!ریصبح بخ بازهم

به آن نامه اضافه  گرید يچند جمله  نینامه را در پاکت سربسته نگذاشتم بنابرا نیتا قبل از آمدن نامه رسان ا روزید

کشاورز ها واقعا نعمت  يدر روستا برا ینامه رسان.آورد یها را م بار سر ساعت دوازده نامه رسان نامه کی يروز.کنمیم

چند بند  روزید.آورد یبرد و م یمارا به شهر م يزهایسنت چ 5بلکه با  ساندر ینامه رسان ما نه تنها نامه ها را م!است

و  اهیواکس س یقوط کی)ام را سوزاند ینیبخرم آفتاب پوست ب دیکاله جد نکهیقبل از ا(کرم پوست شهیش کیکفش،

.بود دهیآورد که همه را ده سنت خر میبرا یآب نزوریروبان و کی

 یها روزنامه م یلیخ ينامه رسان برا.افتد یدارد م یبزرگ چه اتفاق يایدن نیکه در ا دیگویعالوه نامه رسان به ما م به

 يبرا.کندیبازگو م ستندیکه آبونه ن ییآدم ها يو مطالب را برا خواندیآنها را م دیآ یآورد و در راه که سالنه سالنه م

دالر  ونیلیم کیراکفلر بعد از مرگش  يآقا ایجمهور ترور شود  سیرئ ای وو ژاپن جنگ بشود  کایآمر نیاگر ب نیهم

.رسدیباشد به گوش من م يچون هرجور دیسیمن بنو يو برا دیبه خودتان زحمت بده ستیببخشد الزم ن ریبه جان گر

قبل از وارد شدن به خانه  یشیو با چه تشو!شده زیخانه چقدر تم دیاگر بدان یول ستین يجرو يقااز آ يخبر چیه هنوز
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 میراستش خانم سمپل دارد برا.نفر حرف بزنم کیدلم لک زده با .دیایخدا کند زود ب!میکن یم زیرا تم مانیکفش ها

 نیمضحک مردم ا يزهایهم از چ نیا.میبگو يزیمن هم چ گذاردیاصال نم زندیحرف م یوقت.شود یخسته کننده م یکم

 نایجا ع نید؟ایفهمیمنظورم را م دانمیندارند نم یجهان دیذره هم د کیاصال .تپه است نیا يآنها فقط باال يایجاست؛دن

من هم چون آن موقع .شدیآنجا محدود م یآهن ينرده ها يواریاست افکار ما به چهارد ریمثل پرورشگاه جان گر

 کردم،یرختخواب ها را درست م یکه همه یموقع.دادمینم تیاهم ادیش مشغول کار بودم زبودم و همه ا وچکترک

و جوراب  شستمیو دوباره صورت بچه هارا م گشتمیو به پرورشگاه برم رفتمیمدرسه م شستم،بهیصورت بچه ها را م

 يو در ضمن همه )کردیه مهر روز شلوارش را پار يفرد(کردمیرا وصله م نزیپرک يوشلوار فرد کردمیرا رفو م شانیها

اصال کمبود معاشرت را حس  نیهم يبرا دمیخوابیو م رفتمیبه رختخواب م دیبا گریشب د خواندمیرا م میآنها درس ها

هم زبان واقعا  کی دنیدانشکده تنگ شده و از د يشلوغ بودن دلم برا يدانشکده  کیبعد از دوسال در  یول.کردمینم

.شومیخوشحال م

 يبعد ينامه  کنمیم یسع.رسدیبه ذهنم نم يزیچ گریلحظه د نیدر ا.تمام شده میحرف ها گریظرم واقعا دبابا جون به ن

(ن؟یمفصل تر از ا.(سمیرا مفصل تر بنو

يشما،جود یشگیهم ارادتمند

.امدهیامسال اصال خوب عمل ن يکاهوها نیهم يبرا امدیفصل باران ن نیا لیاو:ریبعدالتحر

اوت25

 شانیبه ا کنمیفکر م.گذردیخوش م یلیخداقل به من که خ!گذردیخوش م یلیجاست و به ما خ نیا يوجر يآقا!بابا خب

خانم .کنندیبه رفتن نم ياشاره ا نیهستند و کوچکتر نجایاالن ده روز است که ا)رهیسرش م شتریب(گذردیهم خوش م

لوسش کرده باشد  يجور نیهم ا یبچگاگر در .است آورکه واقعا شرم  گذاردیمرد م نیا يبه الال یل یل يسمپل طور

.ار آب درامده یقدر آدم خوب نیا يچه طور دانمینم
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هوا سرد  ای دیآ یباران م یدرخت ها؛و وقت ریهم ز یگاه میخوریغذا م وانیا يکوچک تو زیم يرو يجرو يو آقا من

 یدنبالش راه م زیبدو با م بدو يو کار خوردیبکشد غذا م لشیکه م ییهرجا يجرو يآقا منیاتاق نش نیاست در بهتر

 ریز يدالر کیدانه  کیببرد بعدا  يدور یلیخ يتا جا راو مجبور باشد ظرف ها فتدیبه زحمت ب یلیافتد و بعد اگر خ

.کندیم دایشکر دان پ

در نگاه اول به نظر .شودیباورش نم ندیاورا بب یبه طور اتفاق یاست هرچند اگر کس یاجتماع یلیخ یپندلتون آدم يآقا

 یو دوست داشتن یمیساده و صم یتا دلت بخواهد آدم.ذره هم به آنها نرفته کیاست اما  یپندلتون واقع کی دیآ یم

 ينسبت به کشاورزها يجرو يآقا.دارد قتیحق یول تمضحک اس یمرد کم کیکردن  فیجور تعر نیاست اگر چه ا

 لهیپ لهیش یاما رفتار ب شدندیاهاش رو به رو مب يادیز دیاولش کشاورزها با شک و ترد.مهربان است یلیاطراف خ نیا

 یکم شیراستش لباس ها!دهندینم تیاهم شیهم به لباس ها ادیدر ضمن ز.وا دادند یهمگ يفور دندیاش را که د

هروقت که .پوشد یو شلوار پف کرده م يسوار د،لباسیدار و شلوار فالنل سف یلیبرمودا و کاپشن پ لوارش.است بیعج

و بهش  کندیو از هرطرف براندازش م گرددیو دورش م زندیخانم سمپل با غرور لبخند م دیآ یم نییپا يبا لباس تازه ا

هم واقعا  شیکارها نیا.بشود یلباسش خاک مبادانگران است که  یلیآخر خ.ندینشیکه مواظب باشد کجا م دهدیتذکر م

 یتوانیبزرگ شده ام و تو نم گریمن د.يزیت لکار یبدو برو پ:دیگویو همه اش م بردیپندلتون را سر م يآقا يحوصله 

.یکن یبه من امر و نه

 يلنگ ها يبه دراز بایاو تقر يلنگ ها(درازش يبا آن لنگ ها یگندگ نیکه مرد به ا دیآ یخنده دار م یلینظر خ به

نده دار خ یوقت هیقض.شستهینشسته و خانم سمپل صورتش را م یدامن خانم سمپل م يتو یموقع کی)شماست بابا جون

که خانم  دیگو یم يجرو يآقا یول.و سه تا چانه دارد دامناالن او دوتا !دینیکه شما دامن خانم سمپل را بب شودیتر م

.دهیدویم يجرو يالغر و ترکه و چاالك بوده و تندتر از آقا یوقت کیسمپل 

گرفته ام با  ادیو من  میم گشت زدها با ه لیروستا ما نیا يتو!مینداشته ا يجرو يکه با آقا یفراوان يماجراها چه
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گرفته ام  ادیبا تفنگ رولور را  يراندازیکه ت نیا گریرم،دیبگ یکه از پر درست شده ماه یکوچک و مضحک يطعمه ها

را  يروز که گوساله ا کیو  میسه روز به او جو داد.است زیانگ رتیح ریگرور پ یشور زندگ.را ياسب سوار نینیهمچ

.بود مرا بردارد و فرار کند کیرم کرد و نزد دید

در قله - مرتفع نباشد یلیخ دیشا.جاست نیا کیکوه نزد نیا.میباال رفت لیه ياز اسکا يجرو يبعد از ظهر با آقا دوشنبه

شده و قله اش پر از  دهیآن از جنگل پوش يدامنه ها.دیآ یتا به قله اش برسد نفسش بند م آدمیول-ستیآن برف ن ي

شام را  يجرو يآقا.میو شام مان را پخت میو آتش روشن کرد میدما تا غروب آنجا مان.باز استتخته سنگ و بوته زار 

نور مهتاب از  ریبعدش ز.در اردو عادت دارد یکار را بهتر از من بلد است و بلد هم بود چون به زندگ نیگفت ا.پخت

بود  يجرو يآقا بیج يکه تو يراغ قوه ابود با نور چ کیآنجا تار گریو د میدیبه جنگل رس یو وقت میآمد نییکوه پا

 يجرو يآقا.زدیبامزه م يو حرف ها دیخندیو م کردیم یشوخ يجرو يتمام راه را آقا!داشت فیک یلیخ.میآمد نییپا

که  یمختلف يزهایهمه چ نیآدم واقعا از ا.خوانده گریعالم کتاب د کی يرا که من خوانده ام به اضافه  ییتمام کتاب ها

.شودیهوت ممب داندیاو م

 سیخ مانیلباسها میدیو به خانه که رس میافتاد ریباد و بوران گ يتو یول میرفت یطوالن يرو ادهیپ کیصبح به  امروز

وارد  دیچک یکه ازشان آب م ییبا لباس ها یکاش وقت.ذره هم نم برنداشته بود کی یمان حت هیروح یآب شده بود ول

 يا.دیشده ا سیسرتا پا خ!يخانم جود!يجرو ياوه آقا:گفت.دیدید یپل را مخانم سم ي افهیو ق دیبود میآشپزخانه شد

.رفت نیپاك از ب یبه آن قشنگ يحاال چه کار کنم؟پالتو!يوا يا!يوا

نگران  يدر آن موقع من چندلحظه ا.ماست شانیو او مادر پر میده ساله ا يخنده دار بود؛انگار ما بچه ها یلیخ رفتارش

.ه ما مربا ندهدشدم که مبادا عصرانه ب

شنبه

به  ونسنیشعر است نیا.هم وقت نداشتم آن را تمام کنم هیثان کینامه را شروع کرده ام اما  نیها است که من ا مدت
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:ستینظرتان جالب ن

.میهم چون پادشاهان خوشبخت باش دیما با يجور واجور است که مطمئنم همه  يزهایپر از چ ایقدر دن آن

است و به همه هم  يپر از شاد ایدن دیشود خوش باش بتانیاگربه هر چه نص.عا درست استحرفش واق نید،ایدانیم

من .است ادیز یلیسرگرم کننده خ يزهایچ القییکه در  نیماست،به خصوص ا يریدر انعطاف پذ هیفقط سر قض.رسدیم

کنم و تا آنجا  يمردم آب باز ياقدم بزنم و به مناظر متعلق به مردم نگاه کنم و در نهر ه یهرکس يها نیدر زم توانمیم

!بدهم اتیکه مال نیکه انگار مال خودم است،آن هم بدون ا يکنم طور فیک خواهدیکه دلم م

ترك  ظیغل يسرشام قهوه  یدر خواب ناز باشم ول دیاست و من طبعا با ازدهیساعت  بایشنبه است و تقر کی االن

.است دهیپر میخوردم و خواب ناز از چشم ها

تا سر ساعت  میحرکت کن نجایسر ساعت ده و ربع از ا دیبا:پندلتون گفت يکامال قاطع به آقا ینم سمپل با لحنخا صبح

.میبرس سایبه کل ازدهی

بگو درشکه را حاضر کنند و اگر سر ساعت من حاضر نبودم تو منتظر نشو و  يزیخب ل اریبس:هم گفت يجرو يآقا

.برو

.میشو یمنتظر م-

.منتظر نگه ندار ادیفقط اسب ها را زاست، لتیهر طور م-

گفت که سور و سات ناهار ما را ببندد و به من  يبه کار يجرو يآقا دیپوش یکه خانم سمپل داشت لباس م یموقع بعد

.يریگ یماه میو رفت میشد میج یاز در عقب یواشکیهم گفت که کفش و کت اسپرت بپوشم و 

 یول خورندیشنبه ساعت دو ناهار م کی يروزها لویچون در الك و.ت انداختبه زحم یلیخانه را خ یکار اهال نیا البته

دستور غذا  خواهدیپندلتون هروقت که دلش م يآقا- دستور داد ناهار را ساعت هفت حاضر کنند يجرو يآقا

 ياما آقا.ينتوانند بروند درشکه سوار يو کار يباعث شد آماسا نیو هم-رستوران است لویکه الك و دهد،انگاریم
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تا  خواستیاما خودش درشکه را م.يهمراه بروند درشکه سوار کیآنها بدون  ستیچه بهتر چون درست ن:گفت يجرو

!يدرشکه سوار میبا هم برو

هم که  نیضمنا از ا!رودیکند بعدا به جهنم سوزان م يریگیشنبه ماه کیخانم سمپل اعتقاد دارد که هرکس روز  چارهیب

 یلیکند خ تیبوده و فرصت داشته او را بهتر ترب ییدست و پا یکوچک و ب يبچه  يجرو يکه آقا ینتوانسته موقع

.به مردم نشان بدهد و پز بدهد سایرا در کل يجرو يآقا خواستیبه عالوه م.کشدیعذاب م

 میآتش کباب کرد يناهار آنها را رو يو برا)کوچک گرفت یچهار تا ماه يجرو يآقا(میرفت يریگیهرحال ما به ماه در

ما آنها  یول.دادند یخاکستر م يمزه  نیهم يبرا.آتش يافتادند تو یمان م یچوب يها خیها از سر س یمرتب ماه یول

و ساعت  میو ساعت هفت شام خورد میبه گردش رفت رشکهو ساعت پنج با د میدیساعت چهار به خانه رس.میرا خورد

.خوابم گرفته یحاال کم البتهسموینویده مرا فرستادند بخوام و االن هم دارم به شما نامه م

ریبخ شب

!ناخدا لنگ دراز يآها

خوانم؟یرا دارم م یکه چه کتاب دیحدس بزن.بطر رام کی ياها! طناب!ستیا

 یسرگرم ي هیگنج ما ي رهیرمان جز.میکردیصحبت م ییایدو روز گذشته به زبان ملوانان و دزدان در نیا در

 ونسنیاست.رمان را ننوشته بود نیهنوز ا ونسنیاست دیپسر بچه بود یهم وقت دیشا اید؟یاصال آن را خوانده ا ست؟شماین

هم من  دیشا.بزرگ شدن صرف داشته باشد سندهینو کنمیفکر نم.پوند گرفت یرمان دنباله دار فقط س نیبابت نوشتن ا

.معلم مدرسه شدم

 يکتابخانه .به خودش مشغول کرده یلیفکر مرا خ نیونیفعال است.است ونسنیپر از مطالب است میکه نامه ها دیببخش

.است ونسنیاست يپر از کتاب ها لویالك و

 دییکه بگو دیتوانینم گریمفصل شده باشد د یکاف يبه اندازه  کنمیو فکر م سمینو ینامه را م نیهفته است که دارم ا دو
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.سمینو یرا نم زهایمن جز به جز چ

را  گریکه دوستان متفاوت من همد خواهدیدلم م!ذشتگیچه قدر به ما خوش م دیجا بود نیشما هم ا کاش

شما با محافل  يگمانم بشناسند؛هردو.نه ای شناسدیم وركیویپندلتون بپرسم که شما را در ن ياز آقا خواستمیم.بشناسند

 بپرسم توانستمینم یول دیعالقمند هست زهایچ جور نیو هردو به اصطالحات و ا دیکنیباال نشست و برخاست م یاجتماع

.دانستمیشما را نم یچون اسم واقع

به من هشدار داده بود که شما آدم  پتیالبته خانم ل.ام دهیاست که در عمرم شن يزیچ نیاسم شما مسخره تر ندانستن

!کردم یفکرش را م دیبا.دیهست یبیعج

يشما جود دوستدار

اشاره  يجرو يدو سه بار هم به آقا.ستین ونسنیهمه اش راجع به است دمینامه را مرور کردم د نیا یوقت:ریبعدالتحر

.شده

سپتامبر دهم

زیعز يبابا

عادت کرد و بعد  یاز زندگ یروش خاص ای،ی،محلیآدم به کس یوقت!تنگ شده شیما برا يرفت و دل همه  يجرو يآقا

ت مثل مالش رفتن دل به انسان دس ینوع حس کیماند و  یم یدر دل آدم باق یخال يجا کیآن را از دست داد 

.است هیبدون ادو يمن مثل غذا يخانم سمپل برا يصحبت ها.دهدیم

کار  یلیخ ستانیتا نیکه دوباره شروع به کا رکنم،اگرچه ا شومیو خوشحال م شودیداشنکده باز م گرید يدو هفته  تا

 کیبا  يفرستادم فور اتینشر يرا که برا ییآنها يهمه .کردم،شش داستان کوتاه نوشتم و هفت قطعه شعر سرودم

نامه  ينامه ها یعنیهمه را خواند  يجرو يآقا.بود یوبخ نیتمر.ستیمهم ن میاما برا.مودبانه پس فرستادند ادداشتی

اصال  سندهیکه نو دهدینشان م گفتیم.گفت همه شان مزخرف اند.نگذارم بفهمد شدیخانه و نم يرسان را آورد تو
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اما گفت داستان )بشود قتیحق انیادب مانع از ب تیرعا ذاردگینم يجرو يآقا(سدینویراجع به چه دارد م دانستهینم

کردند و بعد من  نیو آن را داد ماش ستیبد ن-افتد یاست که در دانشکده اتفاق م يکه داستان واره ا-نوشتم هک يآخر

.نندکیاش م یهم دارند دوباره بررس دیکه دست شان است؛شا شودیم ياالن دو هفته ا.فرستادم يمجله ا يآن را برا

حاال  نیهم.توفان شروع شود خواهدیم.افتاده زیهمه چ يرو یرنگ ینارنج بینور عج!دیدید یو آسمان را م دیبود دیبا

و من مجبور شدم بدوم و پنجره  خوردیبه هم م يکرکره ا يپنجره ها.درشت باران شروع شد یلیخ يتوفان با قطره ها

 کندیاز سقف که باران چکه م ییجاها ریتا ز دیدو یروانیش ریاتاق ز برداشت و به ریهم چندتا ظرف ش يکار.ها را ببندم

 ویو اشعار مات چه،کالهیقال کیکوسن، کیافتاد که  ادمی رمیکه خواستم دوباره قلم به دست بگ نیاما من هم.بگذرارد

شده  سیهمه خ یلو ورمایتا آنها را ب رونیبود که با عجله زدم ب نیا.جا گذاشته ام وهیدر باغ م یدرخت ریآرنولد را ز

.رنگ قرمز جلد کتاب داخل صفحه ها رفته بود.بودند

است و خراب  رونیکه ب دیباش يزیعالم چ کیبه فکر  دیبا شهیواقعا اعصاب خردکن است،هم شهیدر دهکده هم توفان

.شودیم

شنبه پنج

.آورد من ياالن نامه رسان دوتا نامه برا نیشده؟هم یچ دیکنیفکر م!بابا جون!جون بابا

!شدم سندهیفرستاده پس من نو میدالر برا 50چاپ قبول کرده و  يمجلخ داستانم را برا:اول

برخوردار بشوم که شامل  يدو ساله ا یلیتحص ي نهیقرار است من از کمک هز.دانشکده آمده رخانهیاز دب ينامه ا:دوم

و در  اورندیب یعال ينمره  یسیر درس انگلکه د شودیداده م یبورس به کسان نیا.و غذا و اقامت است لیمخارج تحص

 میایب القییبه  نکهیقبل از ا!بورس به من تعلق گرفت نیا نیهم يبرا.خوب باشند یهم به طور کل گرید يدرس ها

به من  کردمیفکر نم یاضیو ر نیالت يبدم در سال اول در درس ها ينمره ها لیبه دل یبورس را کردم ول نیدرخواست ا

م یشما برا يفقط همان پول ماهانه .ستمیدوش شما ن يرو یبار چندان گریخوشحالم بابا چون حاال د یلیخ.ردیتعلق بگ
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برگشتن به  يدلم برا.اورمیدرب يگریبا کار د ای یسندگینو ای سیهمان پول را هم بتوانم از راه تدر دیاست و شا یکاف

(مثل من(تنگ شده یلیدانشکده و شروع درس خ

ا،جروشا ابوتشم یشگیهم ارادتمند

"شدند روزیپ يها در باز یکه سال دوم یهنگام"داستان ي سندهینو

.ده سنت:متی،قیروزنامه فروش يتمام دکه ها:فروش محل

سپتامبر26

زیلنگ دراز عز بابا

بهتر و رو به جنوب است و دو  شیپ يمت امسال از سال ها ياتاق مطالعه .و کالس باالتر میبه دانشکده برگشت دوباره

حد و حسابش دو روز زودتر آمده بود و با  یب يبا پول ماهانه  ایجول!يا هیبزرگ دارد و آه چه مبل و اثاث يپنجره 

.مشغول سامان دادن به اتاق شده بود جانیه

ها از چوب ماهون است نه چوب رنگ ماهون که پارسال از  یو صندل یها شرق یاتاق نو است قال يها يوارید کاغذ

و دائم  ستمیخا جور ن نیکه با ا کنمیاست اما من احساس م یعال یلیخ.یماهون واقع مبلکهیخوشحال بودداشتن آن ها 

.زمیچکه جوهر بر کی ییجا یمبادا اشتباه ترسمیهستم م یعصب

 دییلطفا بفرما شودیم.دمید-شما ست یمنش يمنظورم نامه  دیببخش- شما را يجون موقع برگشتن به دانشکده نامه  بابا

در هر حال مخالفت شما .آورم یرا قبول کنم؟من اصال سر از مخالفت شما در نم یلیبورس تحص دینبا یعقالن لیدل به چه

 یحرف ها به نظر کم نیا دیشا!شودیکرده ام و نظرم هم عوض نم لبورس را قبو نیندارد چون من قبال ا يا دهیفا چیه

.ندارم یادب یاما من قصد ب دیایادبانه ب یب

خودتان هم آن را به سرانجام  دیبا دیمرا به عهده گرفته ا التیتحص ي نهیچون پرداخت هز دیکنیال احساس ماحتما شما

لحظه از  کی يبرا یول.دیآن بگذار يمن است رو یلیرا که همان مدرك فارق التحص یقشنگ انیپا يو نقطه  دیبرسان
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را به  التمیتحص-دیچه نپرداز دیرا تا آخر بپرداز آن ي نهیزه يچه همه - من در هر حال.دیمن به موضوع نگاه کن دید

ام را  يمن بدهکار دیخواه یکه شما نم دانمیم.به شما مقروض نخواهم شد نیاز ا شیصورت ب نیدر ا یول ونمیشما مد

 یلیمن خ يراکار را ب نیکار را بکنم و گرفتن بورس انجام ا نیتا حد امکان ا خواهمیمن م نیبه شما بپردازم با وجود ا

 توانمیم یلیبورس تحص نیبا ا یول دهمیعمرم م ي هیرا در طول بق میقرض ها کردمیمن قبال فکر م.کندیراحت تر م

.عمرم بدهم ي هیاز بق یمیرا فقط در طول ن میقرض ها

ماهانه شما را با تشکر فراوان قبول  يالبته باز هم مقرر.دینشو یو عصبان دیمرا درك کن تیشما موقع دوارمیام

ساده تر بزرگ  ایکاش جول!دارم اجیپول احت نیکنم به ا یاو زندگ ي هیو اثاث ایکه بتوانم در سطح جول نیا يبرا.کنمیم

.من نبود یحداقل هم اتاق ایشده بود 

 يپنجره ها چهار پرده و سه پشت در يبرا یول سمیتانبنویبرا زهایچ یلیخ خواستمیمن م ستیهم نامه ن یلینامه خ نیا

که (را با گرد دندان برق انداخته ام ریتحر زیم یبرنج لیوسا)دینیکوك ها را بب ياندازه  دیتوانیوشبختانه نمخ(دوخته ام

ام چهار جعبه کتاب را باز کرده ام و دو چمدان  دهیبر کوریمان یچیق اقاب عکس را ب يمفتول ها)است یسخت یلیکار خ

و در ضمن !)دارد یا ابوت دو چمدان پر لباس داشته باشد ولکه جروش ستین یباور کردن(لباس را سر و سامان داده ام

.تازه کرده ام داریهم د زمیکارها با پنجاه نفر از دوستان عز نیا

!است یخوش اریافتتاح دانشکده روز بس روز

جوجه دارد  نیا.دینشو یعصبان ستدیخودش با يپا يرو خواهدیشما م يکه جوجه  نیازا.زمیبابا جون عز ریبخ شب

.(که همه به لطف شماست(شودیم بایز يعالم پرها کیجاندار و با اراده با  یمرغ

يمحبت جود ایدن کی با

سپتامبر30

زیعز يبابا
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منطق و سرسخت  یدنده، ب کیحد لجباز، نیمثل مشا تا ا يتا حاال مرد د؟منیزنیرا م یلیهم که حرف بورس تحص هنوز

.ندیرا بب يزیچ گرانید دیاز د تواندیکه نم یآدم.ام دهیند

د؟یهست یخود شما ک دییلطفا بفرما!ها بهیها بروم؟غر بهیبار منت غر ریمن ز دیدوست ندار شما

اگر شما  دینیبب.شناسمینم نمیبب ابانیمن اگر شما را در خ!هست که من اورا کم تر از شما بشناسم؟ ایدر دن یکس ایآ

به او زده  يسر ینوشته و گاه زتانیعز يبه جود يحال کننده اپدرانه و خوش يو نامهه ا دیمعقول و با منطق بود یآدم

او سر  دیاست آن وقت شا یدختر خوب نیدچنینیبیکه م دیخوشحال دیو گفته بود دیبود دهیبه سرش کش یو دست نوازش

.کردیشما اطاعت م يخواسته  نیشناس از ا فهیدختر وظ کیو مثل  کردینم یچیشما از دستورات تان سرپ يریپ

لطف  یلیبورس تحص نیو تازه ا دیکنیم یزندگ نهییشما در تاالر آ تیاسم يآقا!ها بهیغر دییگویکه درست م قعاوا

آن جور که  شینمره ها یسیدر انگل چکسیاگر ه.به دست آورده ام یاست و من با سخت کوش زهیجا کی نیع.ستین

اصال بحث کردن - به عالوه.دهدیکس نم چیبه ه همسالها  یبعض. دهدینم یلیبورس تحص ینباشد شورا به کس یعال دیبا

را به  يکه آدم مرد نیا يبرا.که فاقد منطق است دیتعلق دار یشما به جنس تیاسم يآقا-ه؟یاش چ دهیمرد فا کیبا 

 زیچ يبرا دیآ یمن عارم م.کند یباهاش بداخالق ایناز آن مرد را بکشد  دیآدم با ای:کاروجود دارد ي وهیدو ش اوردیراه ب

.کنم یباهاش بداخالق دیبا نیهم يرا بکشم برا يناز مرد خواهمیم هکی

پول ماهانه تان را هم  دیندازیجار و جنجال را ب نیاز ا شیبگذرم و اگر ب یلیبورس تحص نیاز ا ستمیمن حاضر ن آقا

.که درب و داغون شوم دهمیخنگ درس م يها یو آن قدر به سال اول کنمیقبول نم

که مبادا من  دیترسیم یلیاز آنجا که شما خ.دیبه نظرم رس يفکر کی.دیضمنا گوش کن!حجت من استدر واقع اتمام  نیا

.دانمیمن راه حلش را م میبگو خواستمیمحروم کنم م لیرا از تحص يگریبورس کس د نیبا قبول ا

به .دیبکن ریراز جان گ يگرید يدختر کوچولو التیصرف تحص دیمن خرج کن يبرا دیخواهیرا که م یپول دیتوانیم

اما تو را خدا  دیبگذار هیما دیدختر جد نیا التیتحص يبرا خواهدیجون هرچقدر دلتان م ست؟باباین ينظرتان فکر بکر
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.دیاز من دوست نداشته باش شتریاو را ب

.از من نرنجد کنمینم ییاعتنا شیشنهادهایبه پ نکهیشما از ا یمنش دوارمیام

خواسته  میتا حاال مثل بره تسل.ماند بابا جون یلوس م يبچه  کیاو مثل .دیآ ینم از دست من بر ياگر برنجد کار اما

.محکم و استوار باشم خواهمیبار م نیا یشده ام ول شیها

راسخ،جروشا ابوت یشما با عزم ارادتمند

نوامبر نهم

زیلنگ دراز عز بابا

قالب  کیکرم بنفشه و  شهیش کید،یجد بلوز کی يبرا قه،پارچهی اه،چندیواکس س شهیش کیرفتم شهر تا  امروز

 یبخرم اما وقت- داشته باشم یخوش یبدون آنها زندگ تواستمیروز هم نم کیالزم شان داشتم و  یلیکه خ-لیصابون کاست

.جا گذاشته ام گرمید تک بیپولم را در ج فیک دمیرا بدهم فهم نیماش ي هیخواستم کرا

ابوت  ت؟جروشایاسم يبه نظرتان چکار کنم آقا.بروم دنشیبه د سمسیکر التیپندلتون از من دعوت کرده تعط ایجول

 یانگار تازگ.از من خواسته بروم ایچرا جول دانمینم!ثروتمندان نشسته زیکه سر م دیرا مجسم کن ریاز پرورشگاه جان گر

زودتر از من  ایجول یول یسال يشتر دوست دارم بروم خانه یمن ب دیراستش را بخواه.به من عالقمند شده یلیها خ

 پندلتونیخانواده  يهمه  دنیاما از د.بروم نه ووستر وركیویبه ن دیبروم با ییاگر قرار باشد جا نیهم يدعوت کرد برا

 دیدهیم حیکه ترج دیسیبنو میاگر برا نیبنابرا.به عالوه مجبورم چند دست لباس نو بخرم.جا وحشت دارم کیدر 

.آورم یفرود م میسر تسل یشگیشما با همان حالت سر به راه هم ير خواسته در براب.ساکت و آرام در دانشکده بمانم

. است يکتاب جالب و آموزنده ا.هستم یتامس هاکسل يو نامه ها یاکنون در زمان فراغتم مشغول خواندن زندگ هم

فکر  یول دانمیهم درست نم ست؟خودمیاسترئوگناتوس چ دیدانیم.پرنده است کیست؟یچ کسیآرکئوپتر دیدانیم

االن  نیهم.ستین چکدامینه ه یول.بالدار ارسوسم ایدندان دار  يپرنده  کیمفقوده است مثال  يجور حلقه  کی کنمیم
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.است کیپستاندار مزوزوئ کیکه  دمیدر کتاب د

 خواهمیدرس را تمام کردم م نیا یوقت.است ییراه گشا اریموضوع بس)ياشتباه کرد(درس اقتصاد را برداشتم امسال

 کیکه  فهممیم گریامنا د ئتیعضو ه يبعدش آقا).یکنیبازم اشتباه م(رمیرا بگ یو اصالحات اجتماع هیریور خدرس ام

بودم؟هفته  يارزشمند يدهنده  يدادن داشتم را يحق را گرا دیکنیفکر نم.اداره کرد دیرا چگونه با مانیتیپرورشگاه 

کرده،با وجدان  لیف،تحصیاست که شهروندان شر یحاصل یب اریبس نیجا سرزم نیا.ساله شدم کیو  ستیگذشته ب ي

.گذارد یمثل مرا کنار م یو باهوش

.يشما جود یشگیهم ارادتمند

دسامبر هفتم

زیلنگ دراز عز بابا

.رمیگیموافقت م یسکوت شما را به معن.بروم متشکرم ایجول شیپ التیتعط دیاجازه داد نکهیا از

بود که ما اجازه  یسال نیاول نیا.گذشته برگزار شد يهفته  انگذارانیبنجشن !شده دیما شد یاجتماع تیقدر فعال چه

.جشن را دارند نیشرکت در ا يباال اجازه  يشاگردان کالس ها م؛فقطیدر آن شرکت کن میداشت

که پارسال  همان پسري– نستونیرا در پر یمیج يهم اتاق دانشکده  یرا دعوت کردم و سال دیمک برا یمیج من

 وركیویرا از ن يهم مرد ایجول.سرخ است يخوب با موها یلیخ يکه پسر-شان بود شیپ یخانوادگ ياردوتابستان در 

منسوب به خاندان  شانیا.نقص بود یب یاجتماع تیاز نظر موقع ینبود ول يدعوت کرد که آدم پرشور

.است یمعن یبمن کامال  يداشته باشد اما برا یشما مفهوم ياسم برا نیا دیشا.هستند چسترزیدوالماترچ

ها وارد شدند و بعد  یعصرانه بع تاالر سال چهارم يما بعداز ظهر جمعه درست سر موقع برا يهر حال مهمان ها به

 يرو فیبه رد فیداشنکده رد يمهمان ها گفتندیهتل آن قدر شلوغ شده بود که م.میخوردن شام به هتل رفت يبرا

.دندیدر کنار هم خواب اردیلیب يزهایم



آلیس جین وبستر - بابا لنگ دراز  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٧

آورد و در  یشان را م ياز چادرها یکیدعوت کنند  یجشن يتو را برا گریبار د کیاگر  گفتیهم م دیبرا مک یمیج

.کندیدانشکده علم م اطیح

ما کارت !شودیما زود شروع م يجشن ها.دانشکده برگشتند سیشرکت در جشن رئ يهمان روز همه برا 5/7 ساعت

تا بشود آنها را زود  ستادندیا یحرف اول اسم خودشان م ریز یگروه دیمردها با.میمردها را قبال آماده کرده بود يها

افراد  یو مرتب قات زدیاگرچه دائم چرخ م ستادیا یم "م"حرف  ریبا متانت ز دیبا دیمک برا یمیمثال ج.کرد دایپ

.است یبد قلق یلیمهمان خ دمیفهم نیهم يبرا.شدیم "س"و  "ر"حروف 

کرد؟درست  میتنظ یکنسرت را ک یسرود فکاه دیکنیفکر م.میداشت ییصدا روز بعد در باشگاه کنسرت چند صبح

.شودیم يبرجسته ا تیشما کم کم دارد شخص یسرراه يبابا جون بچه .دختر نیهم:است

که  نیاز آنها اولش از ا یبعض.به مردها هم خوش گذشت کنمیفکر م.داد فیک یلیخ يهرحال دو روز شاد به

دو مهمان .جا عادت کردند نیا طیزود به مح یلیخ یداشتند ول شیتشو یلیو به رو بشوند خبا هزارتا دختر ر خواستندیم

 يو ما را هم به جشن دانشکده  گفتندیطور م نیاحداقل موبانه  ایداشتند  یما هم اوقات خوش نستونیدانشکده پر

.نه دییا نگوبابا جون لطف نیهم يبرا.میدعوت کردند و ماهم قبول کرد يخودشان در فصل بهار بعد

بود؟لباس  یلباس هامان چ دیبدان دیخواهیم.میکرده بود هیجشن لباس نو ته نیا يهمه مان برا یو سال ایو جول من

لباسش محشر بود و از .بنفش به سرش زده بود ي دهیداشت و گل ارک ییطال يها يساتن کرم بود که گلدوز ایجول

 يها گلدوز یرانیروشن بود که به سبک ا یآب یلباس سال!دیارز یمدالر  ونیلیم کیفرستاده بودند و  سیبرا سیپار

.بود یبه همان قشنگ ینبود ول یونیلیم ایلباسش مثل جول متیق.داشت یسرخش هماهنگ يشده بود و با موها

مک  یمیکه ج یرز سرخ يشده بود و گل ها نییروشن بود که با تور و ساتن قرمز تز یصورت نیمن کرب دوش لباس

ساتن  يما کفش ها يو هر سه )باشد یبهش گفته بود که گل ها چه رنگ یسال(فرستاده بود در دست داشتم میبرا دیبرا

.میآمد داشت یکه به آنها م يریحر يها يو روسر یشمیو جوراب ابر
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 یافو قالب ب یدست يو گلدوز ریحر کندیفکر م یآدم وقت.دیمفصل قرار گرفته ا حاتیتوض نیا ریکامال تحت تاث البد

زن ها  یول.دارند یرنگ و رح یب یکه مردها واقعا زندگ رسدیبه نظرش م اریاخت یاست ب یمعن یب یمردها کلمات يبرا

عالقه  جیبر يباز ایافالطون  ای يگلکار ایاالضالع  يمتواز ایکلفت و نوکر  ایشعر  ایشوهر  ایکروب،یم ایچه به بچه،

.باس عالقه دارندبه ل شهیداشته باشند و چه نداشته باشند هم

 ریشکسپ يها شیاز نما یکیاز .ستیحرف خودم ن نیا(کندیم شاوندیاست که کل جهان را با هم خو عتیشگرد طب نیا

حمل بر  دیدهیم م؟قولیرا که تازه کشف کرده ام به شما بگو يراز دیخواهیم گفتمیدر هر حال داشتم م)برداشتم

!من خوشگلم:دیگوش کن د؟پسینکن يخودپسند

.دمیموضوع را نفهم نیکه در اتاقم هست ا يا نهییهم خرفت بودن که با وجود سه تا آ یلیخ.میگویم عاواق

دوست کی

:Dدیخوانیاست که معموال در رمان ها م یناشناس و شوم ياز همان نامه ها یکی نیا:ریبعدالتحر

دسامبر20

زیلنگ دراز عز بابا

تا  یرا ببندم و به قطار ساعت چهار برسم ول فمیبعد چمدان و ک,تا کالسبروم سر دو دیوقت دارم چون با قهیدق کی فقط

 يمن عاشق پالتو.بروم توانمیچه قدر از شما ممنونم نم سمسیکر ي هیهد يبابت جعبه  میو نگو سمیچند کلمه ننو

اما .ت دارمشما را دوس زیاز هر چ شتریب یف پول هستم ولیو ک ،دستکش،دستمال،کتابیبرتیخز،گردنبند،شال مارك ل

 يزهایچ نیشما طبع مرا با ا یدختر وقت کیمن هم باالخره بشرم آن هم  دیلوس کن يطور نیمرا ا دیبابا جون حق ندار

حواسم را بدهم به درس؟ يهمه  یو سخت کوش تیبا جد توانمیچه طور م دیکنیعوض م يویدن

 کی يروزها یبستن ي نهیهز شهیهم ریجان گرپرورشگاه  يامنا  ئتیحدس بزنم که کدام عضو ه توانمیکامال م االن

شما به !او را شناخته ام شیاز کارها گریاالن د یشخص ناشناس بود ول نیا.داد یرا م سمسیکر دیشنبه و درخت ع
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.دیاشکه خوشبخت ب دیآن را دار یستگیشا کتانین يکارها يخاطر همه 

يجود یشگیتان مبارك،ارادتمند هم سمسیو کر خداحافظ

ازش  دیعکس آشنا بود نیاگر با صاحب ا دیکنیفکر م.فرستم یشما م يبرا یکوچک ي هیمن هم هد:ریربعدالتح

آمد؟ یخوشتان م

هیژانو11

خوش  یلیخ.کندیآدم را کامال به خودش مشغول م وركیوین یبابا ول سمیتان نامه بنو يبرا وركیویاز ن خواستمیم

 يواقعا همان بهتر که من تجربه !تعلق ندارم يخانواده ا نیبه چنخوشحالم که  یآموزنده بد ول میبرا یلیگذشت و خ

دارد داغونشان  زهایچ یبعض ندیگویم نکهیمردم از ا نظورفهمم م یحاال م.را دارم ریبزرگ شدن در پرورشگاه جان گر

تا برگردم  سوار قطار تندرو نشدم یمن تا وقت.کردیپندلتون آدم را خرد م يخانه  يماد طیمح يفضا.چه یعنی کندیم

همه خوش لباس و با  دمیکه د يافراد.دار و محشر بود هیو رو يمبل ها همه منبت کار.بکشم ینتوانستم نفس راحت

 کی میکه آنجا را ترك کرد یتا وقت میکه وارد شد یراستش بابا از وقت یول.کردندیبودند و آهسته صحبت م زاکتن

.به آن خانه ها وارد نشده باشد يفکر و نظر چیاصال ه کنمیفکر م.دمینشن یکلمه هم حرف حساب

اگر من .تا آسمان فرق دارد نیاز زم یبا مادر سال.است دیو بازد دیو د اطیپندلتون فکر و ذکرش فقط جواهر،خ خانم

گذارم بچه  یهم نم یمتیق چیبه ه.باشد دیمک برا يخانواده  نیخانواده ام ع خواهمیازدواج کنم و خانواده دار شوم م

است  يجور نیاگر ا دیرا که مهمانش بوده بگو یکس يبد منباشد که آد حیصح دیشا.پندلتون ها شوند نیع میها

.ماند یمن و شما م نیموضوع کامال محرمانه است و فقط ب نیا.دیببخش

با او  ییفرصت نکردم تنها گریو د دمیکرده بودند د شیخوردن عصرانه صدا يدفعه که برا کیرا فقط  يجرو يآقا

به  يادیز يعالقه  کنمیفکر نم.ناراحت کننده بود یلیبعد از آن اوقات خوشمان در تابستان قبل خ نیا.بت کنمصح

 يآقا.خل است يجرو يکه آقا دیگویم ایمادر جول!دیآ یمطمئنم آنها هم از او خوششان نم.داشته باشد شاوندانشیخو
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پندلتون نسل  يخانواده .زندیو کروات قرمز نم کندیرا بلند نم شیخدا را شکر که موها یول.است ستیالیسوس يجرو

 يزهایرا صرف چ شیپولها نکهیا يبه جا يجرو يمانده که آقا ایهستند و مادر جول کانیانگل يسایکل رویاندر نسل پ

 شیاگرچه با پولها.زدیر یمسابقه بکند در راه اصالحات احمقانه دور م يو اسب ها نی،ماشیکشت دیمثل خر یمعقول

.فرستاد سمسیکر ي هیجعبه شکالت به عنوان هد کیهرکدام  ایمن و جول يبرا نکهیا يبرا!خردیم یخوب يهاشکالت 

با هرج و  یلیها خ ستیالید؟سوسیبابا جون هست دیستیشما که مخالف ن.بشوم ستیالیفکر کنم من هم سوس دیدانیم

البته هنوز .هستم ایمن هم جزو پرولتار.ه تکه کردمردم را با بمب تک دیکه با ستندیآنها معتقد ن.مرج طلبها فرق دارند

مرام و  يبعد يو در نامه  کنمیموضوع فکر م نیراجع به ا هشنب کیروز .نگرفته ام که جزو کدام دسته باشم میتصم

.کنمیمسلکم را به شما اعالم م

و  قیاز عق یدر هم و برهم يمغزم پر از توده .دمید يادیقشنگ ز يها و مغازه ها ش،هتلینما يسالن ها وركیوین در

خوشحالم که  یول.آنها بهت زده ام دنیهنوز هم از د.طرح دار است يها کیفرش شده با سرام يها نیو زم يطال کار

 زیمن نشاط انگ يبرا یآرام دانشگاه طیبه نظرم من واقعا دانشجو هستم و مح.برگشته ام میکتابها شیبه دانشکده و پ

هروقت هم که ذهن آدم خسته .دارد یمنظم ذهن آدم را زنده نگه م يطالعه و کالس هاکتاب و م.است وركیویتر از ن

فکر  یکنیکه تو فکر م ییزهایهستند که به همان چ يادیآزاد و دوستان هم زبان ز يسالن ورزش،ورزش در هوا شودیم

به رختخواب  یعال يا هیو با روح میزنیو فقط حرف،حرف و حرف م مینینش یدور هم م روقتیشب ها هم تا د.کنندیم

 یم یاتیچرند مانیحرف ها يهم در ال به ال یگاه.میحل کرده ا شهیهم يرا برا ایدن یاتیح اریمسائل بس ییگو میرو یم

.میدانیرا خوب م مانیها ییما قدر بذله گو.ستا نیدلنش یلیکه خ میکنیم يمسخره ا يها یشوخ ای مییگو

بابا جون من رمز .خوش باشد یلیکوچک خ يزهایاست که آدم بتواند با چ نیمهم ا ستیمهم ن ادیبزرگ ز يها یخوش

 ایافسوس گذشته را خورد  دیکرد و اصال نبا یحال زندگ يبرا دیاست که با نیرا کشف کرده ام و آن ا یخوشبخت یواقع

فسرده بکنم و هر  یگزند نیبعد از ا خواهمیمن م.را برد ادهاستف نیلحظه بهتر نیاز هم دیداشت بلکه با ندهیچشم به آ
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فقط با  کنندینم یمردم زندگ شتریب.خوش هستم بدانم که خشو هستم یوقت خواهمیم.ام را خوش باشم یاز زندگ هیثان

 بنددر گرماگرم رفتن آن قدر نفس شان  یدر افق دور دست برسند ول یبه هدف خواهندیم.دو گذاشته اند يهم مسابقه 

وقت  کیو بعد  نندیبینم گذرندیرا که از آن م ینیها و آرامش سرزم ییبایان زکه چشم ش زنندیو نفس نفس م دیآ یم

 ایاند  دهیبه هدفشان رس کندینم شانیبرا یفرق گریو فرسوده هستند و د ریپ نندیبیافتد و م یچشم شان به خودشان م

 يها یعالم خوش کیم نشو یبزرگ ي سندهیاگر هرگز نو یو حت نمیگرفته ام که سر راه بنش میمن تصم.اند دهینرس

د؟یبود دهید ینیبعد از ا لسوفیف نیتا حاال همچ.هم تلنبار کنم يرا رو یکوچک زندگ

ي،جودیشگیهم ارادتمند

.االن افتادند لب پنجره نیبچه گربه هم کیدو توله سگ و .بارد یامشب از آسمان سگ و گربه م:ریبعدالتحر

زیعز قیرف

.هستم)ام به گاماصالحات گ(سمینیمن طرفدار فاب!هورا

 یلیبشود چون خ یستیالیفردا انقالب سوس میخواهیما نم.طرفدار صبر و انتظار است ستیالیسوس سمینیفاب هوادار

شوك  میو توانست میکه همه آماده شد یدور هنگام يا ندهیو در آ جیبه تدر میخواهیبلکه م شودیم جادیا شیتشو

 يو راه انداز ی،آموزشیرا هم با اصالحات صنعت خودمان دیفاصله با نیا اما در.انقالب رخ بدهد میانقالب را تحمل کن

.میانقالب آماده کن يبرا مانیتیپرورشگاه 

ي،جود!!محبت برادرانه با

هیفور11

زنگ سوم دوشنبه

زید عز.ل.ب

 یوقت يزودبه  میبگو نکهیا ياست برا يچند سطر ستینامه ن.کوتاه است بهتان بر نخورد یلینامه خ نیا نکهیا از
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 يبا نمره  دیبلکه با ستین یمن فقط قبول شدن در امتحان ها کاف يبرا.سمینوینامه م تانیتمام شد برا میامتحان ها

.استفاده از بورس داده ام عمل کنم يکه برا يبه تعهد دیچون با.خوب قبول بشوم

.ا.درس خوان شما،ج اریبس ارادتمند

مارس5

زیلنگ دراز عز بابا

ما  گفتیم.کرد رادیا یسخنران کیفکر است  یو ب یسطح دینسل جد نکهیا يدانشکده درباره  سیرئ لریکا يآقا امشب

به  عهیضا نیا میده یبود از دست م یواقع يو علم آموز يرا که همان تالش جد ییدانشجو یمیقد يکم کم آرمان ها

 ستهیانگونه که شا گریما د انیدانشجو.د استمشهو شکدهدان ياینسبت به اول انیدانشجو يادبانه  یخصوص در رفتار ب

.دارندیدانشکده را نگه نم يایاست حرمت استادان و اول

.برگشتم سخت در فکر بودم سایاز کل یوقت

 دیتر و محترمانه تر باشد؟بله مطمئنم که با يرفتارم با شما جد دیبا ایام؟آ یاز حد با شما خودمان شیمن ب ایجون آ بابا

:کنمیپس دوباره از اول شروع م.باشد يجور نیا

زمیعز تیاسم يآقا

را شروع کرده ام  يدیسال جد میسال قبول شدم و هم اکنون ن مین يدر امتحان ها تیکه من با موفق دیاگر بشنو حتما

را شروع  یشناس ستیدرس ز نکیرا تمام کردم و ا یمیدرس ش یفیک ي هیبا گذراندن واحد تجز.شد دیخوشحال خواه

.میکن حیتشر یقورباغه و کرم خاک دیام با دهیکه فهم ردرس را گرفتم چونم آن جو نیاکراه ا یالبته با کم.کرده ام

 چوقتیتا حاال ه.شد رادیتمدن روم در جنوب فرانسه ا يایبقا يدر باره  یجالب اریبس یسخنران سایگذشته در کل ي هفته

.کند حیرا تشر یموضوع نیخوب چن نقدریا یبودم کس دهیند

 نیو چه خوب ا!یچه اثر درخشان میخوانیوورد زورث را م يسروده  نترنیشعر صومعه ت مایسیانگل اتیدرس ادب در
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!کرده است ریوحدت وجود تصو يخود را درباره  يها شهیشاعر اند

 یعرانقرن گذشته در آثار شا لیکه در او)هان سمیمقابل رئال يدر واقع نقطه  گهیها رو م کیرمانت(سمیسیرمانت مکتب

جذاب تر  کیدوره نئوکالس یعنیقبل از آن  يمن از دوره  يکرد برا دایزورص نمود پ تس،ووردیرون،کی،بایچون شل

را خوانده  یبه نام تاالر الکسل سونیکوتاه و محشر تن شعربپرسم شما تا حاال  خواستمیحاال که صحبت شعر شد م.است

سالن ورزش سرپرست گذاشته اند و عدم رعابت  يچون برا.رومیسر موقع به سالن ورزش م شهیروزها هم نیا د؟منیا

 ي هیو مرمر شده که هد مانیاز س ییبایز ياستخر شنا يسالن ورزش دارا.شودیآدم اسباب دردسر م يمقررات برا

خودش را به من  يهم لباس شنا دیمک برا زهیهم اتاق من دوش.سابق دانشکده است يها لیفارق التحص زا یکی

.رمیبگ ادیشنا  يو من قرار است به زود)خودش تنگ شده ين آنقدر آب رفته که براچو(دهیبخش

استفاده  یرنگ يها یدر خوراک یعیطب يفقط از رنگ ها نجایا.میخورد يرنگ خوشمزه ا یصورت یدسر بستن شبید

.مال مخالف استکا ییایمیش يبا استفاده از رنگ ها ییبایو هم به لحاظ ز یدانشکده هم به لحاظ بهداشت.کنندیم

من و .همراه با برف و بوران به موقع و پراکنده است یآفتاب درخشان و ابرها گاه.است یاست که عال یمدت هوا

.مخصوصا موقع برگشتن میکنیم فیهمراهانم موقع رفتن به کالس ها و برگشتن به خانه ک

.دیکن فتایدر کمال صحت در شهینامه را مثل هم نیا دوارمیام زمیعز تیاسم يآقا

احترامات فراوان،ارادتمند جروشا ابوت با

لیآور24

جونم بابا

آن  ییو خودتان تنها دییایب دیتوان یم.دانشکده چه قدر قشنگ شده يمحوطه  دیدید یکاش م!دیبهار از راه رس دوباره

 میداشت یو سال ایو جول چون آن لحظه من!موقع آمد یب یلیخ یدوباره به ما سرزد ول يجرو يقبل آقا يجمعه .دینیرا بب

.میکه به قطار برس میدیدو یم
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.میشما در جشن آن دانشگاه شرکت کن يتا با اجازه  نستونیپر م؟بهیبرو میخواستیکجا م دیکنیم فکر

 یاز دانشکده مرخص:بود يکار ما کامال عاد یول.نه دیگو یشما باز م یاز شما اجازه نگرفتم چون حدس مسزدم منش من

 گذرمیم اتیاز شرح جزئ یبه ما خوش گذشت ول یلیخ.کرد یهم مارا همراه دیو خانم مک برا میگرفت یلیتحص

(بده رتیخدا خ(مخصوصا که شرح آن دشوار و مفصل است

شنبه

و بعدش  میدر ظرف غذا قهوه درست کرد.میما شش نفر بود.کرد دارمانینگهبان شب ب!میسحر بلند شد يکله  امروز

را  ییسرباال نیآخر میالبته مجبور شد.میرا تماشا کن دیتا طلوع خورش میرفت لیه يتپه تر يتا باال ادهیپ لیدو ما

صبحانه  میاشتها نداشت میبرگشت یوقت دیکنیفکر م دیشا!ردیبگ یشیبود آفتاب از ما پ کینزد!میچهاردست و پا برو

صفحه عالمت تعجب  نیا يتوچه قدر .شده یبنفش غیج یلیآخ بابا جون انگار سبک نوشتن من امروز خ!میبخور

.گذاشتم

 ستیورزش،درس مزخرف ز نیزم یمانیس دیتازه غنچه داده راه جد يدرخت ها يعالم مطلب درباره  کی خواستمیم

که از  یپرکس يآنقوره  يگربه  تس،بچهیپرن نیکاتر ي هیذات الر يماریاچه،بیدر يرو دیجد يها قیفردا،قا یشناس

و گزارش  دیکرده بود تا باالخره خدمتکار فهم لو دو هفته در ساختمان فرگوسن منز زد و آواره شد رونیمنزلشان ب

 یلیخ یول سمیبنو تانیبرا)خوردیکه به آنها م ینقش دار با کاله یو آب دی،سفیصورت(خودم  يکرد و سه دست لباس نو

شلوغ  یلیدخترانخ سرش خ يدانشکده  يآدم تو یآورم نه؟ول یبهانه را م نیهم شهیهم)خدا رو شکر(دیآ یخوابم م

.سحر شروع شده باشد يمخصوصا اگر صبح آدم از کله !شودیروز واقعا خسته م انیپااست و در 

يارادتمند،جود

مه15

زیلنگ دراز عز بابا
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توجه نکند؟ يگریفقط صلف به جلو نگاه کند و به کس د شودیسوار تراموا م یرفتار درست است که آدم وقت نیا ایآ

به  یربع کیاعتنا  یب یداشت سوار تراموا شد و با حالت یقشنگ یلیخوشگل که لباس مخمل خ یلیخانم خ کی امروز

که انگار خودش  يطور ردیبگ دهیرا ناد گرانیاست که آدم د یادب یبه نظر من ب.بند شلوار در تراموا نگاه کرد یآگه

بود من داشتم کل  یاو محو نگاه کردن آن آگه یوقت.شودیمحروم م زهایچ یلیخ دنیچون از د.تنها فرد مهم آنجاست

.کردمیجالب بود نگاه م يتراموا را که پر از آدم ها

طور  نیاصال ا یبسته شده ول یاست که به نخ یدر نظر اول عنکبوت.جا آمده است نیبار در ا نیاول يبرا وسایپ یطراح

 يرا به حلقه  یمعلم طناب.دهدینشان م رمیگیم ادیکه دارم در استخر سالن ورزش شنا  یعکس مرا در حال نیا.ستین

را قبول داشته باشد  شیاگر آدم معلم شنا.کندیاست زد م فکه در سق يو طناب را از قرقره ا بنددیپشت کمربندم م

 کیاست که  نیمن همه اش نگرانم که مبادا معلممان طناب را ول کند ا یول.خوب است یلیخ يریادگی ي وهیش نیا

د یحواسم به دوجا است آن طور که با نکهیو به خاطر ا کنمیشنا م گرمیبه ملم است و با چشم د ینگرانبا  شهیچشمم هم

.نکرده ام شرفتیپ

 یمن و سال.است یاالن هوا آفتاب یول دیبار یشروع به نوشتن کردم باران م یوقت.است ریمتغ یلیروزها خ نیا هوا

.میتن به سالن ورزش معافاز رف نیهم يبرا میکن يباز سیتن میبرو میخواهیم

هفته بعد کی

 یمنظم یلیآدم خ یسیندارد که در نامه نو يرادیاز نظر شما ا.نشد یول کردمینامه را تمام م نین،ایمدت ها قبل از ا دیبا

که همان داشتن  ییبا نوشتن نامه احساس واال.سمینامه بنو تانیدوست دارم برا یلینه بابا جون؟اما واقعا خ ستمین

نامه  شیکه من برا دیستین یتنها کس م؟شمایبگو تانیبرا يزیک چی دیدوست دار.دهدیده است به آدم دست مخانوا

 يآقا.(کردم افتیدر يجرو ياز آقا یبلند باال و خوشگل يامسال زمستان نامه ها.هم هستند گریدو نفر د.سمینویم

را  ياخبر تکان دهنده  نیتا حاال همچ.)شناسددست خطش را ن ایتا جول کندیم نیپاکت نامه را ماش يرو ینشان يجرو
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نامه ها را .رسدیم میبرا نستونیاز پر یکاغذ کاه يبا خط خرچنگ قورباغه رو يهم هرهفته نامه ا ید؟گاهیبود دهیشن

.ندارم يادیدانشکده فرق ز گرید يکه من با دختر ها دینیبیخوب م.دهمیجواب م یو رسم يفور یلیخ

 نیاست از ب یمهم اریها بشوم؟سازمان بس يسال آخر یشیل کردند من هم عضو انجمن نماگفته بودم که قبو بهتان

 دیوفادار با ستیالیسوس کیبه نظر شما من به عنوان .قبول کرده اند تیهزار دانشجو فقط هفتاد و پنج نفر را به عضو

مرا به خودش مشغول ذهن  یدرس جامعه شناس رد يزیدر حال حاضر چه چ دیکنیانجمن بشوم؟فکر م نیعضو ا

ما  یاستاد جامعه شناس.سمینو یم"از کودکان تحت تکفل تیحما"يدرباره  یقیتحق!)دیفکر ش را بکن(کرده؟دارم

(واقعا مضحک است نه؟.(من افتاد ریموضوع گ نیما پخش کرد و ا نیب یرا بر زد و آنها را تصادف شیموضوع ها

.کنمینامه را پست م نیا شومیست رد مصندوق پ ياز جلو یسر راه وقت.شام را زدند زنگ

.محبت ج ایدن کی با

هیژوئ چهارم

زیعز يبابا

عالم درس  کی.شوندیاست و امتحان ها هم از فردا شروع م یلیجشن فارق التحص گریده روز د.سرم شلوغ است یلیخ

.کشدیاتاق ماندن عذاب م يکه آدم از تو باستیآنقدر ز رونیب يایجمع و جور کنم و دن دیسفر با يبرا زیچ یدارم کل

بابا بدون شک .چهارمش است يدفعه  نیا.رودیتابستان امسال به اروپا م ایجول.است کینزد التیتعط ستیمهم ن یول

من چکار  دیکنیفکر م.رودیداکز م رونیطبق معمول به آد یسال.نکرده اند میتقس يها را به طور مساو یخوش

دم و  دینا ام شیسه سال پ.(روم؟نهیداکز م رونیآدبه  یبا سال.لو؟نهیالك و مرویم.دیسه تا حدس بزن دیتوانیکنم؟میم

 میگویخودم م.دیندار يا يقو لیتخ شودیم د؟معلومیبزن دیتوانینم يگریحدس د)بروم آنجا کنمینم یهرگز سع گرید

.را گرفته امخودم  میکنم که من تصم يادآوریتان  یقبال به منش.دیو شلوغ نکن دیکه قول بده یبابا به شرط

به  خواهدیامسال م زییباشم و به دخترش که پا ایخانم چارلز پاترسن در کنار در شیتابستان امسال پ خواهمیم من
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قرار است من .است ینینازن اریخانم بس. کردند  یخانم معرف نیبه ا دیمک برا يمرا خانواده .دانشگاه برود درس بدهم

خودم برسم و  يهم آزادم که به کارها یهر روز کم یول همدرس بد نیالت و هم یلسیکوچک شان هم انگ يبه دخترها

کرد وگرنه من  شنهادیمبلغ را پ نیپاترسن خودش ا ست؟خانمین ییبه نظرتان مبلغ باال.دهندیدالر هم به من م 50 یماه

 اینگولپاترسن در ما خانم(ایکار من اوب سپتامبر در مانگول.خواهمیدالر م 25 یاز ماه شتریب میبگو دمیکشیخجالت م

 يخانم سمپل و همه  یدلم برل.لویالك و رومیرا م التیمانده از تعط یباق ياحتماال سه هفته  شودویتمام م)کندیم یزندگ

.مهربان تنگ شده يها وانیح

 یول دیالبته شما مرا سرپا نگه داشته ا.شومیکم کم دارم مستقل م دینیب یجون به نظر شما برنامه ام چطور است؟م بابا

.راه بروم ییتنها توانمیخودم هم م بایتقر گریحاال د کنمیفکر م

من و .است يکامال با هم همزمان شده که خبر تکان دهنده و ناجور مانیو امتحان ها نستونیپر یلیفارع التحص جشن

.است کنرممیواقعا غ گرید یول میبرو نستونیبه پر یلیجشن فارغ التحص يشده برا يهرجور میخواستیم یسال

 دیجد یسال يآماده به کار برا زییو پا دیتابستان به شما خوش بگذرد و خوب استراحت کن دوارمیبابا ام خداحافظ

و چه طور سر  دیکنیکه شما تابستان چه کار م دانمیآخر من اصال نم!)دینوشتیبه من م دیحرف را شما با نیا(دیبرگرد

 دیرو یم د؟شکاریکنیم يشما گلف باز.خودم مجسم کنم شیپ ااف شما راطر طیمح توانمیمن نم.دیکنیخودتان را گرم م

بهتان  دوارمیام دیکنیکه م يهرحال هرکا د؟بهیرویفکر م يو تو دینینش یفقط در آفتاب م ای دیکنیم ياسب سوار ای

.ندیرا هم فراموش نک يخوش بگذرد و جود

هیژوئ دهم

زیعز يبابا

وجه از  چیخودم را گرفته ام که چه کار بکنم و به ه میمن تصم یول.  نوشته اماست که تا حاال ينامه ا نیسخت تر نیا

.دیتابستان امسال مرا به اروپا بفرست دیخواهیشماست که م یلطف و سخاوت و مهربان تینها نیا.گردمیبرنم ممیتصم



آلیس جین وبستر - بابا لنگ دراز  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٨٨

که من  ستیدرست ن!نهبعد که خوب فکر کردم گفتم  یذوق رده شدم ول شنهادیپ نیلحظه از ا کی ياولش برا البته

 یو خوشگذران حیتفر ياما بعد از همان پول شما برا دیمرا در دانشکده بده التیاولش قبول نکنم شما خرج تحص

 یول کندیکه نداشته نم ییزهایهوس چ چوقتیآدم ه.دیپر از تجمالت عادت بده یمرا به زندگ دیشما نبا!استفاده کنم

 يفلسفه  یو سال ایبت جول یزندگ.سخت است یلیاش است خ یعیطب کندحقیکه آدم فکر م ییزهایمحروم ماندن از چ

 زیچ کیرا به عنوان  یخوشبخت نیهم يبرا.داشته اند زیهمه چ یآنها هردو از کودک.دهدیقرار م ریمرا تحت تاث یرواق

جور باشد  نیا همهم واقع دیشا.هرچه را که دلشان بخواهد به آنها بدهکار است ایبه نظرشان دن.اند رفتهیپذ یعیطب

 يا يبه من بدهکار ایدن نیا یول.پردازد یرا قبول دارد و دارد به آنها م يبدهکار نیهم انگار ا ایچون در هر حال دن

 کیقرض کنم چون باالخره  يزیمن حق ندارم بدون داشتن اعتبار چ.را به من گفته نیشفاف ا یلیندارد و از روز اول خ

.ندارم ياعتبار چیه دیگویم به من مطلب يدر جواب ادعا ایدن یوقت

به هرحال من کامال مطمئنم .دیباش دهیشما منطور مرا فهم دوارمیام یول زنمیاز استعاره دست و پا م ییایدارم در در انگار

.اورمیتابستان درس بدهم و خرج خودم را در ب نیاست که در ا نیمن ا يکه تنها کار شرافتمندانه برا

روز بعد چهار

ایلمانگو

 نیهم در ا يجرو يآقا.وارد شد يجرو يچه شد؟خدمتکار با کارت آقا دیکنیقدر نوشته بودم که فکر م نیهم تازه

من بهشان گفتم که شما مرا دعوت کرده .تنها يو خانواده اش بلکه تنها ایبروند خارج البته نه با جول خواهندیتابستان م

که  داندیبابا جون م داندیشما را م ي هیقض يجرو يآقا.بروم ارجبه خ یخانم یاز دخترها به سرپرست یکه با گروه دیا

اصال شهامتش را نداشتم که از پرورشگاه  یمرا به داشنکده فرستاده؛ول یمهربان يپدر و مادر من فوت کرده اند و آقا

من اصال .دیستخانواده ام ه یمیمن و دوست قد میشما ق کندیاو فکر م.بهش بزنم یحرف زهایچ ي هیو بق ریجان گر

!است یبیعج یلیخ زیچون چ شناسمیبهش نگفته ام شما را نم
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من است و  يضرور التیاز تحص یهم جزئ نیکه ا گفتیم.که من به اروپا بروم کردیاصرار م يجرو يهرحال آقا به

خانم از دست  یگاه میتوانیما م گفتیاست و م سیپار يهم آن موقع تو يجرو يآقا.دعوت را رد کنم نیا دینبا

.میغذا بخور همها با  یخارج يجالب و بامزه  يو در رستوران ها میسرپرست فرار کن

اگر آن قدر تحکم  دیسست شوم شا ممیبود در تصم کینزد!خوشم آمد یلیحرفش خ نیبابا از ا دیرا بخواه راستش

 يمرا مجبور به کار ندتواینم چکسیه یگول زد ول واشی واشیشود مرا  یم.کامال سست شده بودم زدیحرف نم زیآم

از صفات  یفقط کم نهایا(و کله شق هستم ،خلییایعقل،رو یلوس،احمق،ب يهم گفت که من دختر يجرو يآقا.کند

بگذرام  دیو با دهمینم صیهنوز خوب و بدم را تشخ گفتیم)نمانده ادمیاش  هیاست که به من نسبت داد بق يبد

.میدعوا کرد یهم حساب دیشا ستمیمطمئن ن.ارما به دعوا بکشدبود ک کینزد.رندیبگ میبزرگترها درباره ام تصم

نامه را تمام کمک که آمده باشم  نیا یفکرکردم بهتر است وقت.جا نیجامه دانم را بستم و آدم ا يهرحال من فور به

تاپ  فیحاال من در کل.شده رانیپشت سرم کامال و يحاال هم پل ها.پشت سرم را خراب کرده باشم يجا و پل ها نیا

 نیاول زندیدارد زور م)دختر کوچک(چمدانم را باز کرده ام و فلورانس)خانم پاترسن است یالقیی يالیاسم و نیا(هستم

بدهم که  ادشی دیاست اول با یلوس يبچه  یلیخ یلیخ.زندیمسلم است که دارد زور م.را صرف کند یگروه اسام

.و نوشابه متمرکز نکرده یتر از بستن سخت يزیچ يدر عمرش فکرش را هرگز رو.درس بخواند يچطور

 يدر هوا شیاست بچه ها لیخانم پاترسن ما.میکنیصخره ها به عنوان کالس استفاده م يدر باال یخلوت ياز گوشه  ما

 یلیخ میبرا گذرندیم یکیکه از آن نزد ییها یچشمم و کشت يدر جلو یآب يایدر نیبا ا میگویاوزاد باشند اما من م

ها هستم  یکشت نیاز ا یکی يکه من هم تو نیرود به ایچون فکرم م.درس متمرکز کنم يسم را روسخت است که حوا

.باشد نیاز دستور زبان الت ریغ يزیحواسم به چ گذارمینم یول...خارج رومیو دارم م

و فکر  دینشو یلطفا از دستم عصبان!شسته ام؟ يبابا چه قدر در کارم غرق شده و چشم از هر وسوسه ا دینیب یم خب

 نیشما ا يجبران محبت ها ي وهیتنها ش.دانمیم شهیو هم شهیچون هم دانمیشما را نم يکه من قدر محبت ها دینکن
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 ند؟فکریآ یهم جزو شهروند ها به حساب م ازن ه یراست.(بشوم يدیمف اریشهروند بس ندهیاست که من در ا

.کرده ام میرا به جامعه تقد دیفرد مف نیمن ا:دییبگو دیبتوان دیکنیتا هروقت که به من نگاه م)کنمینم

 یکه من آدم کنمیاغلب احساس م.گولتان بزنم خواهمیمن نم ینه بابا جون؟ول دیآ یحرف به نظر قشنگ م نیا

من  نیقیبه  کیبه احتمال نزد یاش برنامه داشته باشد ول یزندگ يخوب است که آدم برا یلیالبته خ.ستمین ییاستثنا

مقاطعه کار ازدواج  کیآخر سر هم ممکن است با  شدوذره هم فرق داشته باشد نخواهم  کی یحت هیکه با بق یاصال آدم

.باشم شیکنم و الهام بخش او در کارها

يشما جود یشگیهم ارادتمند

اوت19

زیلنگ دراز عز بابا

تابستان دارد .و سخرهاز آب  ریغ ستین يزیچشم انداز چ نیا.است ییبایز اریاتاقم مشرف به چشم انداز بس ي پنجره

 خواهدیم يچه طور ونیاصال مار دانمینم.گذرانمیو جبر و دو شاگرد کودن م نیو الت یسیصبح ها وقتم را با انگل.گذردیم

 نیاما آه چقدر ا ستین يدیبه فلورانس که اصال ام.اوردیدوام ب جاآن خواهدیم يوارد دانشکده بشود و اگر شد چه طور

 اریاخت یآدم ب ینباشند؟ول ایکه کودن باشند  کندیم یکه خوشگل اند اصال چه فرق نهایا يراب!دختر خوشگل و ناز است

کودن  يهاو شوهر اورندیکه شانس ب نیشوهرشان خسته کننده است مگر ا يزنها برا نیبا ا یهم صحبت کندیفکر م

 يادیتابستان تعداد ز نیدر هم.است کودن يپر از ادم ها ایاست چون انگار دن ادیبه نظرم احتمالش هم ز.دیایب رشانیگ

.دمیاز آنها را د

 یم کنمیراحت شنا م یلیمن در آب شور خ.میکنیآرام باشد شنا م ایاگر در ای میزنیصخره ها قدم م ياز ظهر ها رو بعد

.کرده ام التمیاز آموزش و تحص یعمل يکه شروع بع استفاد دینیب

گوش  حتشیکه به نص نیاز ا.و مختصر دینسبتا مف ينامه ا دیدستم رس به سیپندلتون از پار سیجرو ياز آقا يا نامه
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 یم لویقبل از شروع دانشکده به الك و ياما نوشته که اگر به موقع برگردد چند روز.است دهینکرده ام هنوز مرا نبخش

از من .داشتم یاز سال هم ينامه ا.مرا دوباره ببخشد دیباشم شا خوبسر به راه،مهربان و  یلیو اگر خ ندیتا مرا بب دیآ

ام که  دهیرس ییبه جا گرید ایرم؟یاز شما اجازه بگ دیبا ایآ.شان بروم يدوهفته در سپتامبر به اردو يخواسته که برا

تمام تابستان کار  چونکه سال آخر دانشکده هستم و  دیدانیم.توانمیدلم بخواهد بکنم؟بله مطمئنم که م يهرکار توانمیم

 یبرادر سال خواهمینم؛میداکز را بب رنیآد خواهمیم.نشاط بخش دارم حیتفر یبه کم اجیکه احت کنمیکرده ام احساس م

 يآقا خواهمیم)است یپست لیرفتنم؛دل یاصل لیبه دل میرسیم(بدهد و  ادی یقرانیبه من قا یمیقرار است ج.نمیرا بب

.ستمیند من آنجا نیو بب دیایب لویبه الك و يجرو

حق را ندارد بابا جون و شما هم البته  نیکس جز شما ا چیه.کند فیتکل نییمن تع يبرا تواندیمبه او بفهمانم که ن دیبا

.افتم بروم جنگل یمن دارم راه م!دیحق را ندار نیا شهیهم

يجود

سپتامبر ششم

دیمک برا ياردو

جون بابا

تان  یعمل شود به منش تانیها هیتوصبه  دیخواهیاگر م.دیشما به موقع نرس يکه به اطالع تان برسانم که نامه  خوشحالم

االن من پنج روز  دییفرما یهمان طور که مالحظه م.آن ها را بفرستد يکه هر بار دو هفته قبل از هرکار دیدستور بده

.هستم نجایاست که ا

!خوشم یلیمن هم خ.هم خوبند ایو کل دن دیباصفا،اردو خوب و هوا خوب است و خانواده مک برا جنگل

آخر چرا شما انقدر  یول.دستور شما را اطاعت نکردم نکهیاز ا دیبخشیم.،خداحافظیقرانیقا میبرو زندیصدا م دارد یمیج

شما .کنم حیتمام تابستان کار کرده ام دو هفته هم تفر ینکنم؟آخر من حق دارم وقت حیتفر یکه من کم دیاصرار دار
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.دیهست یلیآدم بخ یلیخ

.دوست تان دارم یلیتان خ ياه بیع يهر حال بابا جون با همه  به

يجود

اکتبر سوم

زیلنگ دراز عز بابا

 ینم یبه نظرتان باورکردن.دانشکده يماهانه  يمجله  ریسردب نیسال آخر هستم همچن يدر دانشکده و دانشجو دوباره

!میرسیم ییازود به ج یلیخ کایبوده نه؟ما در امر ریدر پرورشگاه جان گر شیسال پ خته،چهاریدختر فره نیکه ا دیآ

من  يفرستاده و از آنجا مجددا آن را برا لویکه به الك و یادداشتیدر  يجرو يه؟آقایاتفاق چ نینظرتان راجع به ا حاال

 نکهیبا خاطر ا دیایب لویبه الك و تواندیامسال نم زییمتوجه شده پا کدفعهیفرستاده اند از من معذرت خواسته چون  نجایا

است که  دوارینوشته ام.و او دعوتشان را قبول کرده یقرانیبروند قا نددعوت کرده ا از او شیچندتا از دوست ها

خانواده مک  شیکه من پ دانستیمدت م نیاما او در تمام ا.خوش باشم القییتابستان به من خوش گذشته باشد و در 

اصال فوت و  چون دیها بسپار ها را به زن يحقه باز نیبهتر است شما مرد ها ا!بهش گفته بود ایهستم چون جول دیبرا

.دیستیغنش را بلد ن

اش واقعا  یبرتیو مارك ل یکمان نیلباس شب کرپ رنگ.محشر و نو با خودش آورده يپر از لباس ها یچمدان ایجول

از مدل  دیمن با تقل!همتا هستند یو ب بایامسال خودم ز يلباس ها کردمیمن فکر م.بهشت است يفرشته ها يبرازنده 

اما  امدهیاصلش درن يدوختم و اگر چه لباس ها لنگه  رالباس ها  نیارزان ا اطیخ کیخانم پاترسن با کمک  يلباس ها

را  سیزنده ام که پار نیا يحاال برا یول.بود واقعا خوشحال بودم اوردهیرا از چمدان در ن شیلباس ها ایجول یتا وقت

.نمیبب

همه جار و جنجال سرلباس کامال احمقانه است  نیکه ا دیآ ین مبه نظرتا د؟البدیکه دختر نشد دیجون خوشحال بابا
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.خود شماست ریهمش تقص یول.دیشک نکن.نه؟بله هست

بود که زن ها  نیو طرفدار ا شمردیو خوار م دانستیم دیآالت را زا نتیکه ز دیا دهیرا شن یداستان آن عالم آلمان ایآ

حاضر به خدمت و مهربان بود  ین کنند؟زن آن عالم که آدمپوشاندن بدنشان به ت يمناسب و فقط برا ییلباس ها

!آوازه خوان فرار کرد يکرد؟به دختر کارآن عالم بعدش چه  دیکنیفکر م.اصالح لباس را قبول کرد

يشما،جود یشگیهم ارادتمند

 يبند شیپ مخواهیمن م پوشدیم یو راه راه آب تیچ يبند ها شیخوابگاه ما پ يخدمتکار خانم در راهرو:ریبعدالتحر

 یهروقت چشمم به آنها م.برود ته آب اچهیدر يتو زمیخودش را بر یراه راه آب يبندها شیبخرم و پ شیبرا يقهوه ا

.کشدیم ریت شتمیافتم و پ یدوران پرورشگاه م ادیافتد 

نوامبر17

زیلنگ دراز عز بابا

جور  کیدارم  يبه همدرد اجیاحت ینه ول ای میبه شما بگو دانمینم!شده است يجد يا عهیمن دچار ضا یادبی ندهیآ

.دیتان با اشاره به آن زخم مرا تازه نکن يتوام با سکوت لطفا تو را خدا در نامه بعد يهمدرد

دادم مشغول  یدرس نم نیکودن خودم الت يکه به شاگرد ها ییزمستان قبل و تمام تابستان در ساعت ها يشب ها تمام

کتاب دوماه .ناشر فرستادم کی يباز شدن دانشکده کتاب را تمام کردم و آن را برادرست قبل از .بودم ینوشتن کتاب

به دستم  شتازیبا پست پ يصبح بسته ا روزید یآن را چاپ کند ول خواهدیکه من مطمئن شدم م يناشر بود طور شیپ

پس فرستاده  حیصر یمحترمانه و پدرانه ول يناشر کتاب را با نامه ا يآقا)اش شده بود نهیسنت هز یس(دیرس

را گوش  حتشیمن متوجه شده اند که من هنوز دانشجو هستم و بهتر است نص ینشان دنینوشته اند که با د شانیا!بود

.شذم نوشتن را شروع کنم لیفارق التحص یغم خود را بگذارم سر درس خواندن و بعد وقت وکنم و هم 

:قرار است نیفرستاده که از ا وستیاش را هم به پ یمشاور ادب یبررس
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 یگاه یول ادیز يطنزپرداز.یگفت و گوها تصنع.زیها اغراق آم يپرداز تیشخص.یمنطق ریغ اریداستان بس طرح

.سدیبنو یموقعش که شد بتواند کتاب خوب دیبه کوشش خود ادامه دهد شا دییبگو سندهیبه نو.نچسب

 کایآمر اتیبرجسته به ادب يکه دارم اثر کردمیمخودم فکر  شیکه من پ یدلگرم کننده نبود بابا جون نه؟در صورت اصال

 ریرمان بزرگ شما را غافلگ کیبا نوشتن  یلیقبل از فارق التحص خواستمیم.فکر را کردم نیواقعا هم هم.کنمیاضافه م

مطمئنم حق با  یول.رفته بودم جمع کردم ایخانواده جول شیکه پ شیسال پ سمسیمطالب و اطالعات الزم آن را کر.کنم

رفتم  یوقت روزید.ستین یشهر بزرگ کاف کیآشنا شدن با رفتار و آداب و رسوم مردم  ير ناشر است دوهفته برامشاو

خانه  موتوررفتم تو و از مسئل  دمیدانشکده رس يکه به ساختمان موتور خانه  نیقدم بزنم کتاب را با خودم بردم و هم

خودم  يهم مودبانه در کوره را باز کردند و من با دست ها شانیآنجا استفاده کنم؟ا ياز کوره  توانمیکه م دمیپرس

!سوزانمیکه انگار دارم تنها بچه ام را م کردمیاما در همان حال احساس م.کوره انداختم يکتاب را تو

و پوچ  چیه يو شما پول خودتان را برا رسمیجا نم چیبا خود فکر کردم که به ه.شکسته به رختخواب رفتم یبا دل شبید

بود از خواب  دهیکه به ذهنم رس يجالب و تازه ا یبعدش چه شد؟صبح با طرح داستان دیکنیفکر م یول.دیا ختهیدور ر

اثرم را در ذهنم  يها تیشخص رفتمیجا و آنجا م نیا یسرحال بودم و تمام روز وقت شهیبلند شدم و امروز مثل هم

روز در اثر زلزله  کیاشتم و دوازده بچه ام در عرض اگر من شوهر د.کند ینیمرا متهم به بدب تواندینم یکس.ساختمیم

بچه  نیج کیو دوباره از اول دنبال راه انداختن  شدیم دایصبح روز بعد باز لبخند زنان سر و کله ام پ رفتندیخاك م ریز

.تازه بودم ي

يمحبت،جود ایدن کی با

دسامبر14

زیلنگ دراز عز بابا

به نام  يکتاب فروش کتاب تازه ا.شدم یکتاب فروش کیانگار وارد  دمیدخواب .دمید يمسخره ا یلیخواب خ شبید
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قرمز داشت و عکس  يجلد پارچه ا:نمیبب توانستمیخوب م یلیکتاب را خ.آورد میابوت برا يجود يو نامه ها یزندگ

با :نوشته شده بود رشیچاپ شده بود و ز ناول کتاب هم عکس م يدر صفحه .جلدش بود يرو ریپرورشگاه جان گر

سنگ قبرم را  يرو يآخرش نوشته  يتا در صفحه  زدمیکه داشتم ورق م نیبعد هم.عرض ارادت خالصانه،جروشا ابوت

.رمیمیم یو ک کنمیازدواج م یبا ک دمیفهم بایتقر!ناراحت شدم یلیخ.شدم داریبخوانم ب

 سندهینو کیکه  يا یزندگ ؟داستانشودیجالب م یلیاش را بخواند خ یاگر آدم واقعا بتواند داستان زندگ دیکنینم فکر

 دیشما آن را بخوان گذارندیشرط م کیکه به  دیتمام نوشته باشد و باز تصور کن یکل با صداقت و درست يدانا ي

 یچه ساعت دیدانیم قایو دق دیدانیاعمالتان را کامال م ي جهیکه قبال نت نینرود که با ا ادتانیکه هرگز  یبهشرط

صورت چند نفر از مردم جرئتش را  نیبه نظرتان در ا.دیتان ادامه بده يعاد یبه زندگ دیباشهم مجبور  د،بازیریمیم

 نکهیا با یحت(و آن را نخوانند؟ رندیشان را بگ يکنجکاو يجلو توانندیرا بخوانند؟و چند نفر م یکتاب نیهمچ کیدارند 

(کنند یتعجب کنند،زندگ يزیاز چ رگید نکهیو بدون ا دیاگر بخوانند مجبورند تا آخر عمر بدون ام دانندیم

اتفاق  چیکه اگر ه دیاما تصور کن.مجبور است مرتب بخورد و بخوابد شود؛آدمینواخت م کیها هم  یزندگ نیبهتر یحت

بابا جون !آخ.شدیم کنواختیواقعا چقدر کسل کننده و  یافتاد زندگ یها نم دنیخوردن و خواب نیا نیب يمنتظره ا ریغ

 سیدوباره از اوب آن را پاك نو توانمیسوم هستم و نم يمن االن وسط صفحه  یول.ختیکاغذ ر يذره جوهر رو کی

.کنم

 دیدانینم.میخوانیبخش دستگاه گوارش بدن را م میاالن دار.است یجالب یلیدرس خ.میدار یشناس ستیباز هم ز امسال

!چقدر قشنگ است کروسکوپیم ریعشر گربه ز یاثن یبرش عرض

چون  دهمیم حیرا به آن ترج یشناس ستیمن ز.فرار است یجالب ول یدرس.میا دهیلسفه رسبه درس ف نیهمچن

قلم  نیا!يگرید لیو ول!هم دارم گرید لیدل کی.دیتخته بچسبان يموضوع مورد بحثتان را با پونز رو ریتصو دیتوانیم

 یدارم،آن هم ب د؟منیقاد داراعت اریبه اخت اشم ایآ.خواهمیاز شما معذرت م شیمن بخاطر اشکها.کندیم هیگر یلیخ
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و دور از  ياراد ریمجموع علل غ ندیقابل اجتناب و برآ ریاعمال ما کامال غ يهمه  دیگویکه م يمن با فلسفه ا.چون و چرا

کس  چیه گریصورت د نیچون در ا.ام دهیاست که در تمام عمرم شن يا دهیعق نیپست تر نیا.دسترس ماست،مخالفم

هرچه خدا بخواهد :دیگویو م ندینش یبه جبر معتقد باشد حتما م یکس یوقت.سرزنش کرد يکار چیبه خاطر ه شودیرا نم

.ردیتا بم ندینشیهمان است و آنقدر همان جا م

کوه ها را جابه جا  توانیم دهیعق نیبا ا.معتقدم تیبه موفق یابیدست  يخودم برا ییاراده و توانا يکامال به آزاد من

پنج فصل آن  سینو شینشدم،چهار فصل از کتاب تازه ام را تمام کرده ام و پ یبزرگ ي ندهسیمن نو د،اگریصبر کن.کرد

.را هم نوشته ام

باسلق  یجا تمام کنم و کم نیسرتان درد گرفت بابا نه؟به نظرم بهتر است نامه را هم.شد یپات یقات یلینامه خ نیا

آخر  شودیخوشمزه م یلیخ شهیبار برخالف هم نیستم؛اشما بفر ياز آن را برا يتکه ا توانمیکه نم دیببخش.درست کنم

.درست کنم رهو چند قالب ک یدرست و حساب يآن را با خامه  خواهمیم

يشما،جود قربان

دسامبر26

زمیعز زیعز زیعز يبابا

که باشد  ادتانی کنمیداد؟خواهش م سمسیکر ي هیدختر هفده تا هد کیبه  دینبا دیدانینم ست؟مگریدر کله تان ن عقل

که اگر دعوامان  دیفکر کن نیبه ا د؟آخریخرپول گردن کلفت بکن کیبه  لیمرا تبد دیخواهیم.هستم ستیالیمن سوس

.تان را پس بفرستم يها هیهد تاکنم  هیکرا ونیکام کی دیبا!افتم یعذاب م يشد چقدر من تو

موضوع را از  نیبدون شک ا(فتمکج و کوله است با دست خودم آن را با یلیکه من فرستادم خ یشال گردن دیببخش

تان را تا  يپالتوها يو دکمه ها دیسرد ببند يآن را روز ها دیبا)دیکشف کرده باش هیشواهد به دست آمده از خود هد

!دیو بسته نگه دار دیندازیباال سفت ب
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(ادب یب!(آنها نیو خل تر دیمرد عالم هست نیبه نظر من شما مهربان تر.متشکرم بابا جون ایدن کی

.شگون دارد تانیو سال نو برا دمیچ دیمک برا يشبدر با چهارتا برگ که از اردو کیهم  نیا دییبفرما

هیژانو9

هست که بدجور در تنگنا و  يجا خانواده ا نیبشود؟ا نیتان تضم يابد يکه رستگار دیبکن يکار دیخواهیجون م بابا

شان زده تا  بیبزرگ هم غ يفرزند حتضر؛دوتا از پسرهاخانواده عبارت است از پدر،مادر و چهار  نیا.است قهیمض

 انیز یلیکه کار خ-کردهیکار م يساز شهیش يپدر خانواده در کارخانه .پس نفرستاده اند یپول یول اورندیبدست ب یپول

کرده تمام پس انداز خانواده را خرج پدر مسلول شان .فرستاده اند مارستانیو سل گرفته و فعال او را به ب- است يآور

 یاطیخ دیایب رشیدختر هروقت کار گ نیا.سالش است 24دوش دختر بزرگ خانواده که  ياند و خرج خانه افتاده رو

 یب یلیمادر خانواده حال ندار و خ.کندیم يدست دوز ینتیز يزهایو شب ها چ ردیگیم میدالر و ن کی يو روز کندیم

مادر  نیا کندیم یخودکش یو نگران تیو مسئول ادیزکه دخترش دارد از کار  یدر حال.عرضه و خشکه مقدس است

زمستان  ي هیبق داندیدخترش واقعا نم.و رضاست میتسل يو مجسمه  ندینش یطور م نیو هم گذاردیدست م يدست رو

بچه ها کفش بخرند تا آنها بتوانند به  يذغال و برا یکم توانندیم يصد دالر کیبا .دانمیبگذراند من هم نم يرا چه جور

.سه بروندمدر

.خودش را نابود نکند ادیز یاز نگران امدین رشیکار گ يتا اگر چند روز دهدیبه دختر م یپول فرصت نیعالوه ا به

 شتریب یلیدختر خ نید؟ایکنار بگذار شیصد دالر برا دیبتوان دیکنیفکر م.شناسمیکه من م دیهست یآدم نیپولدارتر شما

که چه بر سر  ستیمهم ن یلیخ میآخر برا.خواستمیپول را نم نینبود من ا نیادارد و اگر بخاطر  اجیاز من به کمک احت

.است ياراده ا یب یلیچون آدم خ دیآ یمادره م

که صد در  یدرحال.است انشااهللا ریخ:ندیگویچرخانند و م یرا رو به آسمان م شانیکه چشم ها ییاز دست آدم ها من

اسمش را  دیخواهیهرچه که م ایو رضا  میتسل ای یافتادگ.شومیم يکفر یلیخ ستین يجور نیدارند که ا نیقیصد 
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.تمهس يمذهب مبارز تر رویمن پ.است یو تنبل یهمان زبون دیبگذار

 هیطور نیا. ور.ها.پن.شو(فردا بخوانم يبرا دیشوپنهاور را با يمشکل است تمام فلسفه  یلیفلسفه مان خ يها درس

عالم  يتو شهیهم.است یبیغر.  بیعج رمردیپ.میهم دار يگرید يافهمد که ما درس ه یاستاد انگار نم)تلفظش

با حرف  کندیم یسع یاگرچه گاه.زندیپلک م جیگ يمثل آدم ها دیآ یهم که به عالم ناسوت م یهپروت است و گاه

 دینباور ک یول میکه لبخند بزن میکنیخودمان را م یالبته ما حداکثر سع.اوردیبامزه درسش را از حالت خشک درب يها

ماده  ایکه آ گذاردیم نیساعت ها درس تمام وقت خود را سر ا ياستاد در فاصله .ستیخنده دار ن شیها یکه اصال شوخ

!من اصال شک ندارد که ماده وجود دارد اطیمطمئنم دخترك خ یول.که وجود دارد میکنیفقط فکر م ایدارد  ودواقعا وج

جور  نیا سندهیخود نو یوقت.که اصال خوب نشده دمیخودم فهم.لهمن کجاست؟در سطل زبا يرمان تازه  دیکنیم الیخ

ست؟یقضاوت مردم چ گرید نیبب دهدیم صیتشخ

بعد یمدت

گرم  ریفقط ش.باد کرده و در رختخوابم میدو روز است که لوزه ها.سمینویبه شما م يمارینامه را از بستر ب نیجون ا بابا

!اوردند؟یرا در ن تیلوزه ها یپدر و مادر تو چرا در بچگآخر :دیپرسیدکتر م.و بس نییبدهم پا توانمیم

.شک دارم که اصال پدر و مادرم به فکر من بودند دانم؛امایهم مطمئنا نم من

.ا.شما،ج یشگیهم ارادتمند

روز بعد صبح

خواستم !داده ام ارائه یاز زندگ يا رهیت يفضا نیچرا همچ دانمینم.را قبل از که در پاکت را بچسبانم دوباره خواندم نامه

به  یربط یچون جوان.دیباش نطوریشما هم هم دوارمیکه من جوان و خوشحال و پرشور هستم و ام دیمطمئن باش میبگو

هم باشد  دیشما سف ياگر مو یبابا جون حت نیهم يبرا.آدم هاست يسرزنده  ي هیسن و سال ندارد مهم فقط روح

.دیپسربچه باش کیمثل  دیتوانیم
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يحبت،جودم ایدن کی با

هیژانو12

زینوع دوست عز يآقا

از ساعت ورزشم در سالن زدم و بالفاصله بعد از ناهار .ممنونم یلیخ یلیخ.دیرس روزیمن د يخانواده  يشما برا چک

آن قدر تعجب کرده و خوشحال و راحت شده بود !دیدید یدخترك را م ي افهیو ق دیکاش بود.بردم شانیچک را برا

 يهمه  کردیهرحال احساس م ست؟بهیدردناك ن تانیبرا.سالش است 24آخر فقط .دیرسیه نظر مکه دوباره جوان ب

ازدواج  خواهدینفرم کی.کرده دایپ یاطیدوماه کار ثابت خ يها برا یچون تازگ.دفعه بهش رو آورده است کیرا  یخوب

آن تکه کاغذ صد دالر پول است داد که  دیمادر دخترك فهم یوقت.اش را انجام دهد هیزیدوخت و دوز جه دیکند و او با

!ا شکرتیخدا:زد

(تیاسم يالبته آنجا گفتم آقا(مهربان يرا فرستاده نه خدا نیبابا لنگ دراز ا:من گفتم

!انداخته تیاسم يفکر را در سر آقا نیمهربان ا ياما خدا:گفت مادر

!انداختم تیاسم يفکر را در سرآقا نیخود من بودم که ا!ستیطور ن نیاصال ا:گفتم من

که تا ده هزار سال  دیشما استحقاقش را دار.به شما بدهد ستهیشا يمهربان اجر يکه خدا دوارمیبه هرحال بابا ام اما

.دیخارج از جهنم باش

يتشکر،جود ایدن کی با

هیفور15

!حضرت یمبارك حضرت اعل شگاهیپ

که قبال نخورده بودم  ینیچ يفنجان چا کیم بعد سفارش داد.غاز خوردم کیبوقلمون سرد و  يصبح صبحانه پا امروز

.اورندیب میبرا
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را نقل ) وونهید(پسیساموئل پ ياز نوشته ها ییفقط دارم جمله ها.عقلم را از دست نداده ام.دینشو یجون عصبان بابا

االن به زبان  ایو جول یمن و سال.میخوانیاو را هم به عنوان منابع دست اول م ينوشته ها سیانگل خیما در درس تار.کنمیم

 یج یکراس رفتم تا دار زدن و شقه شقه شدن م نگیبه چار:دیکن شتکه را گو نیا.میکنیبا هم صحبت م 1660سال 

با دلبرم که به خاطر برادرش :تکه را نیو ا! دیرسیجر درآن وضع مثل همه سرحال به نظر م یرا تماشا کنم؛م سونیهار

به . ردمبه تن داشت شام خو)وونسیگفتم که د(!!عزا يبایبود و لباس زسرخچه فوت کرده  يماریدر اثر ب روزیکه د

ست؟یروز بعد از مرگ برادر زود ن کیاز معشوق آن هم  ییراینظرتان پذ

فاسد به فقرا  يشاه را از راه فروش آذوقه  يتا قرض ها کندیم دایپ يمزورانه ا ي وهیش پسیاز دوستان پ یکی

بد  سدینویروزها م نیما آنقدر که مطبوعات ا کنمینم ست؟فکریمورد چ نیدر ا دیلبشما که اصالح ط ي دهیعق.بپردازد

.میباش

انگار آن دوره عصر . کردیاو پنج برابر زنش خرج لباسش م.کردیذوق م دنیمثل دخترها از لباس پوش پسیپ ساموئل

واقعا صداقت  پسیپ دینیب یه مک ست؟همانطورین زیاو رقت انگ يتکه از نوشته  نیبه نظرتان ا.شوهر ها بوده ییطال

خدا  دوارمیام.تمام شده آوردند میگران برا یلیطال دارد و خ ياعال و دکمه ها يمرا که پارچه ا يبایامروز شنل ز:داشته

.کمک کند که بتوانم پول آن را بپردازم

.سمینویاو م يدرباره  یخاص يدارم مقاله  پس؛آخریکه نامه ام پر شده از اسم پ دیببخش

اگر دلمان  ه؟یمورد چ نینظرتان در ا.ساعت ده را لغو کرد یجون ضمنا انجمن خود مختار دانشکده قانون خاموش اباب

حق  یعنی مینشو گرانیاست که مزاحم د نیفقط شرطش ا.میتمام شب چراغمان را روشن نگه دار میتوانیبخواهد م

تا هر  میتوانیحاال که م.بشر است عتیطب يدرباره  بایز يریتفس هیقض نیا ي جهینت.میمهمان داشته باش ادیز میندار

به چرت زدن و ساعت  میکنیشب کم کم شروع م 9ساعت .میمان ینم داریب گرید میبمان داریساعت دلمان خواست ب

ریشب بخ.شب است 5/9االن ساعت .افتد یحالمان م یقلم از انگشتان ب 5/9
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کشنبهی

اما به گمان .احساساتمان به عقلمان شکل ندهد میمواظب باش گفتیم.بود ایورجواعظ امروز اهل ج.برگشتم سایاز کل االن

 االتیا ياست و از کجا يکه واعظ اهل چه فرقه ا ستیمهم ن).پسیباز هم به نقل از پ(بود یو خشک هیمن وعظ کم ما

تا از آنها  روندینه نمپسرا يواقعا چرا آنها به دانشکده ها.ستا یکیوعظشان  شهیکانادا آمده است؛چون هم ایمتحده 

از ذهنشان نابود نکنند؟ ادیز يمردانه شان را با استفاده  هتیبخواهند طب

و  ایو جول یناهار تمام شود من و سال نکهیبه محض ا.زده و آسمان صاف است خیاست همه جا سرد و  یقشنگ اریبس روز

 يتا مزرعه  ادهیو پ میکوتاه بپوش يدامن ها میخواهیم) دیشناسیمن که شما نم يدوست ها(پرات نوریو ال نیک یمارت

ما را با  نگیاسپر ستالیکر يو بعد آقا میوافل بخور ینیریسرخ کرده و ش يو آنجا جوجه  میبرو نگیاسپر ستالیکر

 میپا بگذار ریمقررات را ز میخواهیما م یول میدر دانشکده باش 7ساعت  دیطبق مقررات با.درشکه به دانشکده برساند

.میبرگرد 8 و ساعت

مهربان يآقا بدرود

ابوت.شما،ج يبنده  نیو فرمانبردارتر نیوفا تر ن،بایشناس تر فهین،وظیمخلص تر:امضا کنم نیدارم که چن افتخار

مارس پنجم

زیعز يامنا ئتیه عضو

پنج  ساعت یوقت دیدانینم.ریدر پرورشگاه جان گر يماه مارس است و روز خسته کننده ا يچهارشنبه  نیاول فردا

شما  ایبابا جون آ.کشندیم یآنها چه نفس راحت دیرویو م دیگذار یو م دیکشیو شما دست نوازش سر بچه ها م شودیم

شکم گنده  يامنا ئتیمن انگار فقط به ه راتچون خاط.کنمینم د؟فکریدیاصال دست نوازش بر سر من کش)شخصا(

.گرددیبرم

 کنمیچهارسال به گذشته نگاه م نیکه از پشت مه ا یهنگام.دیبرسان ریمرا به پرورشگاه جان گر ي مانهیسالم صم لطفا
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 نیاز ا کردمیبه دانشکده آمدم فکر م یاول ها وقت.شودیم زیکامال محبت آم ریاحساسم نسبت به پرورشگاه جان گر

دارند  یعیبه طور طب گریکه دختران د يا یدوران کودک زکه من ا کردمیچون حس م زارمیپرورشگاه با تمام وجود ب

 یحالت به من امکان نیا.دانمیم يرعادیغ اریبس ییبلکه آن را ماجرا.ندارم یاحساس نیحاال اصال چن یمحروم شده ام ول

 يکه دخترها نمیبیاز جهان را م يبالغ،چشم انداز یحال من به عنوان آدم.نگاه کنم یو به زندگ ستمیکه کنار با دهدیم

دانند  یکه اصال نم شناسمیرا م)ایمثال جول(يادیز يدخترها.نندیب یاصال نم بزرگ شده اند يعاد یطیکه در مح يگرید

دارم و  نیقینسبت به آن ندارند؛اما من کامال  یعادت کرده اند که احساس یخوشبخت هستند آنها چنان به خوش

 یام باق دهیعق نیسر ا دیایب شیپ میهم که برا يبد هراتفاقام خوشبختم و  یکه هرلحظه از زندگ کنمیاحساس م

آورم و از تجربه کردنشان خوشحال  یجالب م يتجربه ا)دندان درد یحت(را  ندیناخوشا ياتفاق ها نیچون ا.خواهم ماند

.را دارم یباشد من شهامت رو به رو شدن با هر سرنوشت یسرم به هر رنگ يآسمان باال:شومیم

من اگر مثل روسو پنج تا بچه هم داشته .دیرینگ يجد ریتازه مرا به پرورشگاه جان گر يعالقه  نیهرحال بابا جون ا به

.شوندیتا مطمئن شوم آنجا به هرحال بزرگ م گذارمینوانخانه نم يپله  يباشم آنها را رو

 زیاغراق آم یکم زیسالم محبت آم یول میگویرا راست م مانهیسالم صم(دیبرسان پتیمرا به خانم ل ي مانهیصم سالم

.کرده ام دایپ یجالب تیچه شخص دییگونرود بهش ب ادتانیو )است

يقربانت،جود

لیآور4

لویو الك

زیعز ي بابا

 جهینت نیما به ا.میکرده ا نیرا با قدوم خود مز لویپاك الك و دیع التیدر تعط یو سال د؟منینیبیپستخانه را م مهر

کوفته  ياعصابمان به قدر.مییایرام بآ ییاست که به جا نیا میبکن میتوانیده روز م نیکه در ا يکار نیکه بهتر میدیرس



آلیس جین وبستر - بابا لنگ دراز  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٣

سالن با چهارصدتا  کیآدم خسته است غذا خوردن در  یوقت.میتفرگوسن هال را نداش يتحمل غذاها گریبود که د

 شنودیغذا نم زیاش را سر م ییاست که آدم حرف دختر رو به رو ادیآن قدر سرو صدا ز.دختر واقعا عذاب آور است

.دیباور کن.گو کند و داد بزند را بلند شیدستها نکهیمگر ا

امروز صبح به .میگذرانیو خوش م میکنیو استراحت م میسینویو م میخوانیو م میرویتپه ها م يبه باال يرو ادهیپ يبرا ما

که  شودیآدم باورش نم.میو شام پخت میباهم رفت يجرو يمن و آقا کدفعهیهمان جا که  میرفت لیه ياسکا يتپه  يباال

 یلیخ.دیشد د اهیس)د؟؟؟یمگه شما دود کرد(که در اثر دود ما را یتخته سنگ شدیهنوزم.موقع گذشتهاز آن  یدوسال

به آن افراد  تواندینم گرددیبه آن جاها برم یو آدم وقت خورندیم وندیافراد پ یجاها با بعض یجالب است که چه طور بعض

.مکرد ییبدون او واقعا احساس تنها يا قهیدو دق يمن برا.فکر نکند

که من درست بشو  دیرسیم جهینت نیبه ا دیکرده باشم؟حتما کم کم دار ییها چه کارها یمن تازگ دیکنیجون فکر م بابا

چم و خم کارهم .کنمیشروع کردم و دارم بخش اعظمش را تمام م شیسه هفته پ.سمینویکتاب م کیاما دارم  ستمین

 یباورکردن یلینوشته اش خ سدینویم داندیکه م ییزهایچبه راجع  یآدم وقت.و ناشر بود يجرو يحق با آقا.دستمآمده

افتد؟در  یکه داستان کجا اتفاق م دیحدس بزن.که کامال باهاش آشنا هستم سمینویم يزیدفعه راجع به چ نیا.شودیم

است  یکوچک يفقط هم راجع به اتفاق ها.خوب شده کنمیواقعا فکر م.خوب شده بابا جون یلیخ!ریپرورشگاه جان گر

 یگرچه بعدها وقت.هستم)واقع گرا(ستیرا ول کردم و فعال رئال) ییاحساسات گرا(سمیسیمن رمانت.افتاد یهر روز م که

.گردمیبرم سمیسیشروع شود دوباره به رمانت میپرماجرا ي ندهیآ

 یشد و سعبا يزیبا تمام وجود دنبال چ یآدم وقت.دینیب یحاال م!شودیمن خود به خود تمام و منتظر م دیکتاب جد نیا

نامه از شما به دستم  کیهستم که  نیاالن من چهارسال است که دنبال ا.آورد یخودش را بکند باالخره آن را به دست م

.برسد و هنوز دلسرد نشده ام

)daddydearبابا زیحافظ عز خدا (دراد یخوب یلیخ ییبابا تجانس آوا زیعز میبه شما بگو دیآ یخوشم م)(
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يشما،جود قربان

 دیشویاگر از خواندنش ناراحت م.است يزیالبته اخبار غم انگ میبگو تانیرا برا القییرفت اخبار  ادمی:ریتحربعدال

.دیرا نخوان ریبعدالتحر

.بزنند ریعلف بخورد و مجبور شدند اورا با ت توانستینم گریشده بود که د ریآنقدر پ.مرد ریگرور پ یوونگیح

.نه تا از جوجه هارا کشت خز ایراسو  ای ییموش صحرا شیپ ي هفته

 يآماسا.میاوریدامپزشک جراح ب!)یاوف چه اسم(فورکورنرز گیر یاز بان میاست و مجبور شد ضیاز گاو ها مر یکی

فقط  چارهیب ضیاست که به گاو مر نیشک ما به ا یول.و روغن برزك به گاو بدهد یسکیماند که و داریهم تمام شب ب

.روغن پنبه داده شده

!است ادیز یلیخ ایدن نیمشکالت ا.تله افتاده باشد يتو میترسیزده؛م بشیغ)رنگ یالك پشت يگربه (سوسول یتام

مه17

لنگ دراز بابا

تمام روز سرکالس از درس .ردیگیدرد م میقلم هم شانه ها دنیبا د یچون حت.سمیکوتاه بنو یلیخ خواهمینامه را م نیا

.است ادیز یلیآدم خ ينوشتن برا دانیجاو يبرداشتن و تمام شب اثر ادداشتیاستادها  يها

 دییایاگر ن.دیو با من آشنا شو دییایبه نظرم بهتر است ب.است يبعد يسه هفته پس از چهارشنبه  یلیفارق التحص جشن

دعوت  دیمک برا یمیاز ج یسال.است شاوندشیخو نکهیا يدعوت کرده برا يجرو ياز آقا ایجول!شومیم زاریازتان ب

.اورا دعوت کنم خواهمیو من نم دیهست پتیدعوت کنم؟فقط شما و خانم ل یاما من از ک.برادرش است هنکیا يکرده برا

.دییایخدا ب تورا

يکند،جودیکه درد م ییمحبت و با انگشت ها ایدن کی با

ژوئن19
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زیلنگ دراز عز بابا

جشن فارق .دراور است يکشو نیدر آخر میلباس ها نیمدرك من با دو دست از بهتر!شدم لیفارق التحص من

 يگلها ياز غنچه .شد ختهیاوج جشن به هوا ر يکه در لحظه  ییزهایاز چ یبرگزار شد با باران شهیمثل هم یلیالتحص

آنها را در وان حمام گذاشتم و  ياما گل ها دندهم بهم گل دا یمیج يو آقا يجرو يآقا.ممنونم دیکه فرستاده بود يرز

.کالس به دست گرفتمصف  يشما را موقع رژه  يگل ها

 کی يهم ساکت و برا طشیارزان است؛مح لویشام و ناهار در الك و.شهیهم يبرا دیشا.هستم لویدر الك و تابستان

 رومیراه که م.عاشق کتابم هستم خواهد؟منیچه م نیاز ا شتریسخت کوش ب سندهینو کی.واقعا الهام بخش است بیاد

عالم  کیآرام و ساکت و  یطیمح خواهمیمن م که يزیتنها چ.نمیبیا مفکرش هستم و شبها هم خوابش ر يهرلحظه تو

(در وسط آن يمقو يغذاها يبه اضافه (نوشتن است يوقت برا

 یم لویهروقت که شد به الك و يبرا دیمک برا یمیو ج شتریب ایهفته  کی يبرا يتابستان در ماه اوت آقا جرو يتو

 کیدر  خواهدیم.افتد تا سهام به بانک ها بفروشد یدر کشور راه م.ندکیشرکت سهام کار م کی ياالن برا یمیج.ندیآ

.کورنر سر بزند و هم به من يسفر هم به فارمز نشنال تو

 دییایتان ب نیشما هم با ماش یوقت کیمن منتظر بودم که .ستیبهره ن یکامال از جمع آدم ها ب لویکه الك و دینیب یم

ازتان دل  شهیهم يبرا دیامدیمن ن یلیجشن فارق التحص يشما برا یوقت.ستین يدیام گریام که د دهیاالن فهم یول نجایا

.کندم و شما را به خاك سپردم

یمدرك کارشناس يابوت دارا يجود

هیژوئ دوم

زیلنگ دراز عز بابا

 يه همه که کارش را ب کندیم فیاز کارش ک آدمیطبعا وقت.دیکنینم يهم اصال کار دید؟شایبریاز کار کردن لذت نم شما
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من از دست  یفقط تنها ناراحت.نوشته ام زیدرتمام تابستان هر روز با حداکثر سرعت قلمم چ.بدهد حیترج ایدن يکارها

 يخودم را رو يافکار قشنگ،با ارزش و سرگرم کننده  يهمه  وانمکه بت ستین یاست که روز ها آنقدر طوالن نیا ایدن

.اورمیکاغذ ب

سوم آن را شروع  سینو شیپ خواهمیم میکرده ام و فردا صبح ساعت هفت و ندوم کتاب را تمام  سینو شیپ

 يگرید زیاز کتابم به چ ریاالن غ.میگویراست م دیکن د؛باوریا دهیاست که در تمام عمرتان د یکتاب نیتر نیریش.کنم

 یو م سمینویسم،مینویآن وقت م.را بخورم ندارم امصبح قبل از نوشتن لباس بپوشم و صبحانه  نکهیطاقت ا.کنمیفکر نم

و مواد  کنمیم زیو در مزارع جست و خ رونیب زنمیسگ گله م نیآن وقت با کول.شومیحال م یب کدفعهی نکهیتا ا سمینو

 يوا(دیا دهیاست که در تمام عمرتان د یکتاب نیقشنگ تر نیا.کنمیم نیخام مطالب روز بعد را با فکر کردن تام

(را گفته بودم نیقبال ا.دیببخش

هستم نه؟ یاز خودراض یآدم دیکنیشما که فکر نم زمیجون عز بابا

مطمئنم که  یکنم ول فیپ فیبشوم و پ ریرادگیبعد سرد و ا دیشا.زده ام جانیفقط االن ه ستمین یواقعا از خود راض من

.دینیبیخودتان م دیصبرکن.نوشته ام یکتاب حساب کیدفعه  نیچون ا کنمینم

در ماه مه قبل  يو کار يبهتان گفتم که آماسا یراست.صحبت کنم يگرید زیبه چ هم راجع قهیدق کی کنمیم یسع

 یقبال وقت.هردوشان اخالقشان خراب شده دمیتا آنجا که من فهم یول کنندیجا کار م نیازدواج کردند؟آنها هنوز هم هم

چه طور دعوا  دینیحاال اگر بب یول دیخندیم يکار ختیریم هخاکستر کف خان ای شدیگل آلود وارد خانه م يبا پا يآماسا

تکاند اگر االن  یها را م یآورد و قال یم زمیهم که با شور و عالقه ه يآماسا.کندیرا فر نم شیهم موها گریتازه د!کندیم

شده  يا قهوهو  رهیت یفیبود از کث یهم که قبال سرخ و ارغوان شیکراوات ها.زندیغر م دیکارها را ازش بخواه نیا

.کندیظاهرا شوهر کردن اخالق آدم را رفته رفته خراب م.وقن شوهر نکنم چیرفته ام هگ میمن تصم.است

از حد چاق شده اند گاو ها انگار  شیخوك ها ب.ها همه سرحال و قبراق اند وانیح.ندارم القییراجع به  یچندان خبر
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ارزشمند  اریروش بس دیبگذار دیدار د؟اگریعالقه دار يشما به مرغدار.گذارندیو خوشحالند و مرفها خوب تخم م یراض

 یدستگاه جوجه کش کیاز  خواهمیبهار سال بعد م.کنم هیصعدد تخم مرغ را به شما تو 200در هر سال از هر مرغ 

گرفته  میتصم.ماندگار شده ام لویدر الك و شهیهم يکه من برا دینیب یم.استفاده کنم یگوشت يپرورش جوجه ها يبرا

 امتم یمن در زندگ يکار يبرنامه  گریبعدش د.سمیرمان بنو 114بمانم تا  نجایآن قدر ا ترولوپ یام مثل مادر آنتون

.و متوانم دست از کار بکشم و به مسافرت بروم شودیم

مک  يو آقا میداشت یسرخ کرده و بعدش بستن يناهار جوجه .ما بودند شیقبل را پ يشنبه  کی دیمک برا مزیج يآقا

فکر انداخت  نیمرا به ا ياو لحظه ا دنید.خوشحال شدم یلیاو خ دنیاز د.ها خوشش آمدآن يهم انگار از هردو دیبرا

 کنمیاما فکر م.کشدیم یو سخت گرددیدوره م یلیخ امفروش سه يبرا چارهیب یمیج.هم وجود دارد یبزرگ يایکه دن

ست تر و درستکار تر و دل رو را یمیج.ردیگیپدرش م يدر کارخانه  يو کار گرددیباالخره به خانه شان در ووستر برم

 یلیلباس کار رو به رشد شغل خ يکارخانه  کی تیریمد یول.بشود یرحم تر از آن است که بتواند کارگزار بورس موفق

.دیآ یباالخره با آن کنار م یول دیآ یاز لباس کار بدش م یمیاست نه؟البته االن ج یبخو

 یلیبابا جون من هنوز شما را خ.دینوشته ام بدان یمفصل نیبه ا يه دردناکم نام يرا که با انگشت ها نیقدر ا دوارمیام

 کی ركیفراوان و تختخواب راحت با چهار ت يدر اطرافم و غذا بایهمه مناظر ز نیبا ا.خوشبختم یلیدوست دارم و خ

خواهد؟یچه م ایاز دن دمآ گریجوهر د ینتیپ کی ي شهیش کی دیدسته کاغذ سف

يشما جود یشگیهم ارادتمند

خبر .دیآ یم لویهفته به الك و کی يبرا يجرو يبعد آقا يجمعه .دیاالن نامه رسان با چند خبر تازه رس:ریبعدالتحر

.پرتوقع است یلیخ يجرو يآقا.ام خراب شود چارهیکتاب ب ترسمیاست فقط م یخوش یلیخ

اوت27

زیلنگ دراز عز بابا
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وحشتناك در  يهوا نیدر ا دوارمیام یول دیهست ایدن يافهمم شما کج یوقت نم چید؟هیام که شما کجا هست مانده

و در فکر  دیو به برف ها نگاه کن)تر کینزد يجا کی سینه در سوئ یول(دیباش یکوه يبلکه در قله  دینباش وركیوین

ا را آه بابا کاش شم.نفر به فکر من باشد کی خواهدیتنها هستم و دلم م یلیمن خ دیتو را خدا در فکر من باش.دیمن باش

.میرا خوشحال کن گریهم د میتوانستیم میبعدش هروقت ناراحت بود!شناختمیم

به بوستون  گریزمستان د یسال.جا بروم نیفکر کردم از ا.اورمیطاقت ب نیاز ا شتریب لویبتوانم در الك و کنمینم فکر

 تیسوئ کیبا هم  میتوانیممن هم با او بروم؟ ستیبه نظرتان خوب ن.بازپرداخت کار کند ياداره  کیتا در  رودیم

هم  شیپ میتوانیو شب ها م کندیم یدگیرس گرانید يها ساببه ح یو سال کنمیام را م یسندگینه؟من کار نو میریبگ

من از .است یطوالن شیبرا یلینداشته باشد شب خ یهم صحبت يو کار يسمپل،آماسا ياز خانواده  ریآدم غ یوقت.میباش

 یمنش ينامه  توانمیحاال هم م نیو از هم دیآ یخوشتان نم یمشترك من و سال تیرح سوئکه شما از ط دانمیحاال م نیهم

:سدینویکه م میبگو تانیتان را برا

جروشا ابوت، زهیدوش

ز؟،یعز يبانو

.دیبمان لویشما در الك و دهندیم حیترج تیاسم يآقا

گزیگر.شما،المراچ یواقع ارادتمند

 کنمیبابا جون فکر م یباشد ول یآدم مزخرف دیاست با گزیگر.که اسمش المراچ یمطمئنم کس.شما متنفرم  یاز منش من

مطلق خودم  يدیمن از نا ام فتدین يها اتفاق تازه ا يزود نیبمانم اگر به هم نجایا توانمینم.به بوستون بروم دیمن حتما با

.اندازم یم لویس يرا تو

ت و نهر ها خشک شده و جاده ها پر از گرد و خاك چمن ها از گرما سوخته اس يهمه .چقدر هوا گرم است!آخ

.امدهیهفته هاست که باران ن.است
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.خواهدیخانواده م کیمن فقط دلم .ندارم یول)داره؟؟ یچه ربط(که من مرض ترس از آب دارم دیآ ینامه بر م نیا از

.من يبابا نیزتریعز خداحافظ

.شناختمیشما را م یکاشک

يجود

لویو الك

سپتامبر19

 ایآ.گریکس د چینه ه دیکن ییمرا راهنما دیشما دارموفقط هم شما با ییبه راهنما اجیافتاده و احت يجون اتفاق تازه ا بابا

.مرا باز کند يشما نامه  یمنش ترسمیراحت تر از نوشتن است؛ضمنا م یلیزدن خ نم؟حرفیامکان دراد من شما را بب

يجود

.ناراحتم یلیخ:ریبعدالتحر

لوی الك

تبراک19

زیلنگ دراز عز بابا

 دیبوده ا ضیمر دمیفهم نکهیاز ا.دیامروز صبح رس-کامال لرزان یبا دست- دیکه با دست خودتان نوشته بود یادداشتی

باشد مشکلم را  یول.کردمیتان نم تیبا مطرح کردن مشکالتم اذ دیهست ضیشما مر دانستمیاگر م.ناراحت شدم یلیخ

.دیو بسوزان دینامه را نگه ندار نیلطفا ا.تمحرمانه اس یلیو خ دهیچیپ ییجورها کی هیقض.میگویبهتان م

 یکه من چک دیآ یبه نظر مسخره م.به مبلغ هزار دالر فرستاده ام یکه در نامه چک میرا بگو نیشروع کنم ا نکهیاز ا قبل

پول را از کجا آورده ام؟ نیشما بفرستم نه؟به نظر شما من ا يبرا

البد فکر !منتشر شود و بعد به صورت کتاب یقرار است اول در هفت قسمت به صورت پاورق.ختمجون کتابم را فرو بابا
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البته خوشحالم که کم کم دارم قرضم را .ندارم یچون احساس.ستین نجوریا یول شناسمیسراز پا نم یاز خوشحال دیکنیم

لطفا از گرفتن آن .دهمیبه اقساط به شما مگر به شما بدهکارم که یاز دوهزار دالر د شیب نیاز ا ریغ.پردازم یبه شما م

از پول به شما بدهکارم که  شتریب يزیمن چ.قرض شما را بپردازم شومیخوشحال م یلیچون من خ دیوحشت زده نشو

.و محبت به شما آن را ادا کنم يهمچنان تا آخر عمر با سپاسگذار دیبا

چه به نظرتان  دیکن ییمرا راهنما دیکه دار يمام تجربه ابا استفاده از ت دیلطف کن.سر همان موضوع میبابا برگرد خب

.دیایو چه ن دیایمن خوشم ب

جور  کی گریمرد د کیبه  میاگر من بگو دیشویاما ناراحت نم.دیمن هست يخانواده  يهمه  يجا ییجورها کی شما

ظرم مدت هاست که نامه چون به ن.ستیمنظورم ک دیراحت حدس بزن دیبتوان دیاز شما عالقه دارم؟شا شتریو ب یخاص

(میدیوا ما که ند.(پر شده يجرو يمن از اسم آقا يها

مان  دهیما عق.میبا هم جور و دوست هست ياست و ما چه طور یچه جور آدم يجرو يبهتان بفهمانم آقا توانستمیم کاش

 بایتقر یول!دیایفکار او جور دربدهم تا با ا رییدارم افکارم را تغ لیالبته متاسفانه من تما.مثل هم است زیراجع به همه چ

او  گریاما از طرف د.از من بزرگ تر است)حضرت عباس ای(هم باشد چون چهارده سال دیحق با اوست البته با شهیهم

من و او در .کند شیگالش پا دیفهمد که با ینم دیآ یباران م یمثال وقت.مواظبش بود دیاست که با یبزرگ يپسربچه 

داشته  رقاحساس طنز دو نفر با هم کامال ف یوقت.خوب است یلیخ نیو ا میا دهیهم هم عقخنده دار  يزهایمورد چ

.من و او وجود داشته باشد نیب یقیاختالف نظر عم کنمیفکر نم.باشد فاجعه است

من .و دردناك است یخال میبرا ایبدون او دن.تنگ تنگ تنگ شده شیآه خب او خودش است و من دلم برا...عالوه او به

شما خودتان هم  دیشا)وا؟.(میتا با هم به آن نگاه کن ستیجا ن نیا يجرو يو آقا باستیز نکهیا يمهتاب متنفرم برا از

بدهم و اگر نبوده  حیمن توض ستین یاجیاحت گریکه د دیاگر عاشق بوده ا.میگویچه م دیفهمیو م دیبوده ا یعاشق کس

.بدهم حیتوض توانمیمن نم دیا
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.ازدواجش را قبول نکردم شنهادیپ یول... است يجرو ين نسبت به آقااحساس م نیهرحال ا در

و حاال او رفته و  میچه بگو دانستمیو نم کردیفکرم کار نم.بهش نگفتم چرا،؛زبانم بند آمده بود و درمانده شده بودم البته

 یمیازدواج کنم ج یمیج با خواهدیکه اصال دلم نم یازدواج کنم در حال دیمک برا یمیبا ج خواهمیمن م کندیم الیخ

 یرا حساب گریهر دو همد میشده بود یسوتفاهم وحشتناک رکه دچا يجرو ياما من و آقا.هنوز بزرگ نشده

بعدا  ترسمیم.است ادیز يکه دوستش ندارم بلکه از عالقه  ستین نیمن جواب رد بهش دادم ا نکهیعلت ا.میچزاند

 ستیاو با من که معلوم ن یخانوادگ تینفر با موقع کیکه  ستیست نبه نظرم در!را ندارم نیشود و من طاقت ا مانیپش

بهش نگفته ام و اصال دوست نداشتم بهش  مانیتیراجع به پرورشگاه  يزیمن اصال چ.ازدواج کند ستیو مادرم ک رپد

!ارماو مغرورند و من هم خب غرور د يخانواده .هستم یهم آدم بدجنس دیشا دیدانیم.هستم یک دانمیکه نم میبگو

کنم  یسع دیبشوم و حاال با سندهیکرده ام تا نو لیمن تحص.دارم يا فهیعالوه احساس کردم که نسبت به شما هم وظ به

گردان بشوم و ازآن  يرو التمیقبول کنم اما بعدش از تحص التیتحص يکه من شرط شما را برا ستیدرست ن.که بشوم

 يتا حدود کنمیام را بپردازم احساس م يکنم که بدهکار یم دایپ ییاناتو یالبته حاال که دارم از نظر مال.استفاده نکنم

دوکار لزوما از هم  نیا.را ادامه بدهم یسندگینو توانمیاگر ازدواج هم بکنم م یهرچند به نظرم حت.را ادا کرده ام نمید

.ستندیجدا ن

و برخالف  ستین یفکارش سنتاست و ا تیالیسوس يجرو يالبته آقا.موضوع فکر کرده ام نیراجع به ا یلیخ من

کنار  یاگر دونفر کامال باهم جور باشند و وقت دیشا.نفر پرولتر ازدواج کند کیکه با  ستیمهم ن شیبرا گرید يمردها

.آنها را از هم جدا کند يزیبگذارند چ دینبا کنند ییاز هم دورند احساس تنها یخوش باشند و وقت شهیهم اند هم

به عالوه .شما را هم بدانم يطرفانه  یب ي دهیاما دوست دارم عق!باورم بشود يزیچ نیهمچ کی خواهدیمن دلم م البته

 ينه از سر دلسوز دیآدم با تجربه نگاه کن کی دیازد هیقض نیبه ا دیتوانیو م دیهست لیاص يخانواده  کیشما احتماال از 

.کردمشما مطرح  يکه چطور با شجاعت تمام سوال را برا دینیب یخب م.یو همدل
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بلکه پرورشگاه جان  ستین دیمک برا یمیکه مشکل من ج میو بهش بگو يجرو يآقا شیکه من بروم پ دیکن فرض

تا آخر  دهمیم حیمن ترج.خواهدیدل و جرئت م یلیکار خ نیا ست؟البتهین یمزخرف یلیکار خ نیبه نظرتان ا.است ریگر

.میرا نگو نیعمر بدبخت بشوم اما ا

 کیداشتم .از او ندارم يجا بود اصال خبر نیا يجرو ياز آن موقع تا حاال که آقا.اتفاق افتاد شیه پدوما بایتقر هیقض نیا

 ایجول.که دوباره بند بند وجودم را لرزاند دیرس ایاز جول يآمدم که ناگهان نامه ا یبا دل شکسته ام کنار م ییجورها

و از آن  رکردهیشب تا صبح در توفان گ کیار بوده در کانادامشغول شک یتوق ينوشته بود که عمو جرو یاتفاق یلیخ

زده  بشیغ یکلمه به کل کی یکه او بدون گفتن حت نیمن از ا!دانستمیگرفته و من هم اصال نم هیوقت تا حاال ذات الر

!که خودم هم ناراحتم دانمیناراحت است و م یلیبه نظرم او خ.بهم برخورده بود یلیبود خ

چه کار کنم؟ دینظر شما من االن با به

يجود

اکتبر6

زمیعز اریلنگ دراز بس بابا

بودم و بچه  وركیویمن سه بار ن.کنمیم دایحتما راه را پ.بعد از ظهر روز چهارشنبه میساعت چهار و ن میآ یحتما م بله

خوان و از جنس گوشت و است یشما آدم شودیمدت راجع بهشما فکر کرده ام که انگار باورم نم نیآنقدر در ا.ستمیهم ن

.دیهست یواقع

و  دیمواظب خودتان باش.دیبه خاطر من خودتان را به زحمت انداخت دیستیسالم و سرحال ن نکهیبا ا دیلطف کرد یلیخ

.دیآ یباران م یلیخ زییامسال پا.دیسرما نخور

يشما جود قربان

 يبرا.ترسمیمخصوص م يرهااز خدمتکا د؟منیشما خدمتکار مخصوص دار.فکر ناجور به سرم زد کیاالن :ریبعدالتحر
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بهش  یتازه چ.افتم یدر پس م يجلو يپله ها يمن باز کند همان جا رو ياز آنها در را به رو یکیاگر  نیهم

کار درام؟ تیاسم يبا آقا میبگو دیبا.دیکه اسم تان را به من نگفته ا م؟شمایبگو

پنج شنبه صبح

زمیعز اریبس تیپندلتون اسم يجرو يلنگ دراز آقا بابا

فکر .و ذوق زده بودم جیزده و گ جانیاز حد مبهوت و ه شیچون ب.دمیلحظه هم نخواب کیخوابتان برد؟من که  شبید

خوب  يتا زود یبخواب دیبا یدانیم.یباش دهیتو خواب دوارمیام یول.غذا بخورم ایاصال بتوانم بخوابم  گریکه د کنمینم

.ییایمن ب شیپ یو بتوان يشو

دکتر  یوقت!مدت اصال خبر نداشتم نیو من در تمام ا يبود ضیفکرش را هم بکنم که تو مر یتح توانمیاصال نم زمیعز

دلم  زیآه عز.کرده بودند دیسه روز بود که همه از تو قطع ام گفتیآمد تا مرا سوار کالسکه کند م نییبا من پا روزید

 دیاز ما با یکیدور  ي ندهیدرآ ينظرم روز به.بست یمن رخت بر م یزندگ يایاز دن ییافتاد روشنا یم یاتفاق نیاگر چن

.اش ادامه بدهد یبا خاطرات خوشمان به زندگ تواندینفر م کیوداع کند اما حداقل آن  يگریبا د

را  یخوشبخت نیکه چن نیچون با ا.بدهم هیبه خودم روح دیبدهم اما حاال با هینامه به تو روح نیبا نوشتن ا خواستمیم من

بر قلبم افتاده  يا هیهم چون سا فتدیب یتو اتفاق يمبادا برا نکهیترس از ا.فکر رفتم يتو یلیخ مدید یدر خواب نم یحت

حاال تا  یول.نداشتم که از دست بدهم یبا ارزش زیچ رایتفاوت باشم ز یو ب الیخ یسر به هوا و ب توانستمیقبال م.است

هستم که ممکن است با تو تصادف  ییها نیماش همه اش در فکر یاز من دور هست یوقت.دارم یبزرگ یآخر عمر نگران

 خوردهغفلتا  دیکه شا یوحشتناک يها کروبیم ای فتدیسرت ب يکه ممکن است رو یآگه يتابلو ها ایکنند 

من چندان  يآرامش صرف برا گریاما به هرحال د.از وجود من رخت بربسته است شهیهم يبرا يآرامش فکر.یباش

.ستیمهم ن

 یساعت میچه قدر ن.يتا لمست کنم و مطمئن شوم که وجود دار یکنارم باش خواهمیم.زود خوب شورا خدا زود زود  تو
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دور مثال دختر  شاوندیخو کی(بودم شانتیاگر من جزو خو.باشم دهیخواب د ترسمیم!کوتاه بود میکه کنار هم بود

سرت را  ریز يب بخوانم،بالش هاکتا تیبلند برا يداو با ص نمتیبب میایب شتیهر روز پ توانستمیم)دختر دختر عمه

را باال بکشم تا  تیلب ها يات افتاده صاف کنم و گوشه ها یشانیپ يکوچک را که رو نیگرد و قلنبه کنم و آن دو چ

 گفتیدکتر م.يبروم سرحال بود شتیاز پ نکهیقبل از ا روزینه؟د یسرحال هست گریحاال د.دیایب تیلبخند شاد به لب ها

عشق همه را ده سال جوان  دوارمیام.يده سال جوانتر شده بود يهستم چون تو انگار به اندازه  یمن پرستار خوب بدال

؟يسالم بشود باز هم مرا دوست دار ازدهیاگر من ده سال جوان تر و  زمیعز.تر نکند

 ینم ادمیروز از  نیا يهم عمر کنم جز جز اتفاق ها گریاگر من صد سال د.ام بود یروز زندگ نیتر بیعج روزید

خانم سمپل .فرق داشت یلیکه شب به آنجا برگشت خ يرفت با دختر لویسحر از الك و يکله  روزیکه د يدختر.رود

بود  نیبه ذهنم آمد ا یکیکه در تار يفکر نیرا باز کردم اول میچشم ها یوقت.کرد داریصبح مرا ب میساعت چهار و ن

 ریز يبا گار لینور شمع خوردم و بعد پنج ما ریرا در آشپزخانه ز صبحانه "!نمیامروز قرار است بابا لنگ دراز را بب"که

زار  باتالق يراه طلوع کرد و افرا ها و درختان ذغال اخته  نیآفتاب ب.رفتم ستگاهیباشکوه ماه اکتبر تا ا اریبس يرنگ ها

در .فتدیقرار است ب یتفاقاحساس کردم که ا.بود دیهوا صاف و پر از ام.دندیدرخش یم یو ارغوان ینارنج يها با رنگ ها

فکر به من آرامش  نیا ینیامروز قرار است بابا لنگ دراز را بب:که کردندیقطار زمزه م يها لیر يتمام طول راه صدا

.را درست کند زیچ همه تواندیمطمئن بودم که بابا م.دادیم

تا قبل  کردمیحس م ییجورها کیو  دنیمرا بب خواهدیتر از بابا دلش م زیعز يگریمرد د گرید ییکه در جا دانستمیم و

.نمیب یسفر حتما اورا م نیا انیاز پا

بود که جرئت نداشتم واردش  بتیو پره يخانه آنقدر بزرگ و قهوه ا دمیرس سونیماد ابانیخ يبه خانه  یوقت

 رمردیشما پ خدمتکار مخصوص.دمیترسیم يخود یب یول.کنم دایکار را پ نیبود که دور خانه گشتم تا جرئت ا نیا.بشوم

جروشا ابوت  زهیشما دوش:خدمتکار مخصوص گفت.کردم یبود و پدرانه با من رفتار کرد که احساس راحت ینیچنان نازن
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 ییرایخدمتکار مخصوص گفت که در سالن پذ.رمیرا بگ تیاسم يالزم نبود سراغ آقا گریبله و د:من گفتم د؟ویهست

بابا لنگ دراز را  خواهمیمن م:گفتمیها نشستم و دائم به خودم ماز مبل  یکیمن لب .بود یسالن مجلل.منتظر باشم

.نمیبابا لنگ دراز را بب خواهمینم،میبب

زده بودم که واقعا  جانیآنقدر ه.دیببر فیباال تشر يلطفا به کتابخانه :خدمتکار مخصوص برگشت و گفت يزود به

 ضیمر یلیخانم،آقا خ:به من کرد و آهسته گفت دم در کتابخانه خدمتکار مخصوص رو.قدرت باال رفتن نداشت میپاها

از طرز حرف زدنش  د؟یمان ینم ادیشما که ز نندیبنش هاست که دکتر بهشان اجازه داد يروز نیبوده اند و امروز اول

.است ینینازن رمردیخب به نظرم پ.عالقه دارد یلیکه به تو خ دمیفهم

.در پشت سرم بسته شد آن وقت من رفتم تو و.ابوت زهیدوش:در زد و گفت بعد

بعد  یبدهم ول صیرا در اتاق تشخ يزینتوانستم چ يلحظه ا يبود که برا کیبا سالن روشن تار سهیچنان در مقا اتاق

را  يبعد مرد.دمیآن د يرا پهلو يکوچکتر یبراق و صندل يخور يچا زی،ميوارید يبخار کیرا نزد یراحت یصندل کی

هم  شیزانوها يو رو ندیگذاشته بودند تا راست بنش شپشت يادیز يو کوسن ها نشسته بود یبزرگ یکه در صندل دمید

 یلرزان از جا بلند شد و با گرفتن پشت صندل یمرد با تن رمیرا بگ شیکه بتوانم جلو نیقبل از ا.پتو انداخته بودند

 نیبا وجود ا!یه تو هستک دمیآن وقت د...به من نگاه کرد و آن وقت دیبگو يزیچ نکهیتعادلش را حفظ کرد و بدون ا

.بشوم ریقرار بوده من غافلگ ای ینیمتوجه نشدم و فکر کردم بابا دنبال تو فرستاده تا آنجا مرا بب

که من خود بابا  يزدیحدس نم زمیعز يکوچولو يجود:یو گفت يو دستت را بع طرف من دراز کرد يدیتو خند بعد

لنگ دراز باشم؟

ذره هوش داشتم از صدها شواهد  کیاگر !واقعا که چقدر من خنگ بودم.وجه شدمرا مت زیدفعه همه چ کیلحظه  درآن

 دی؟بايمگر نه بابا جون؟جرو شومینم یکارآگاه خوب چوقتیمن ه.دمیفهمیرا م نیموضوع بود ا نیکه دال بر ا ییجزئ

!ادب باشم ینسبت به تو ب توانمینمادبانه است و من  یب یتنها انگار کم يکنم؟جرو تانیصدا یچ
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 ستگاهیبه ا یوقت.فرستاد رونیبعد دکتر مرا ب.بود نیریش میکه قبل از آمدن دکتر آنجا بودم واقعا برا یساعت مین آن

رفت به  ادتیچون .يبود جیگ یلیتو هم خ.بشوم ییبود سوار قطار سنت لو کیو منگ بودم که نزد جیآن قدر گ دمیرس

بود اما  کیبرگشتم هوا تار لویبه الك و يمن با گار یقت؟ونه میخوشحال یلیخ یلیخ مانیهردو یول.یبده يمن چا

و طرز نگاه  تیحرف ها ادیهمه اش .رفتم میکه باهم بود ییو جاها نیامروز صبح هم به کال!دیدرخشیچقدر ستاره ها م

 دلم یلیخ.میرفتیو باهم از تپه ها باال م يبود شمیو کاش پ يکوهنورد يبرا دهدیهوا امروز جان م.افتادم یم تیها

ما .بود میهم خواه شیپ گرید يچون به زود.است یتوام با خوشحال یدلتنگ نیاما ا. زمیعز يتنگ شده جرو تیبرا

 نیریش یلیمن که خ يرا دارم؟برا یکه باالخره من هم کس ستین بیاما عج.ستین ایرو نیو ا میواقعا مال هم هست

.است

.يشو مانیز داشتن من پشکه ا گذارمینم يلحظه ا يبرا یحال هرگز حت نیا با

يشما،جود یشگیهم یشگیهم ارادتمند

  سم؟یعاشقانه بنو يکه بلدم نامه  ستین بیعج تانیبرا.من است يعاشقانه  ينامه  نیاول نیا :ریبعدالتحر

  انیپا
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