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نگارش: فرهاد معمار صادقی و افسانه شریف 

این نوشته حاوی اطالعاتی است که بخش هایی از فیلم را فاش می کند. 

در صورتی که این فیلم را ندیده اید، خواندن این متن توصیه نمی شود.

دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش     وز شما پنهان نشاید کرد سر می فروش

 گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع     سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت کوش

واقعــا اگــر بخواهیــم در بیــن کل فیلمهــای هالیــوودی بــه دنبــال ســاده ترین طــرح داســتانی و ســناریو بگردیــم، شــاید موفــق بــه پیــدا کــردن 

هیــچ فیلمــی بــه غیــر از فارســت گامــپ نشــویم، فیلمــی کــه کل داســتان آن را بــه راحتــی می توانــد در یــک خــط توصیــف کــرد. فیلــم فارســت 

گامــپ داســتان زندگــی  پســری بــا همیــن نــام را روایــت می کنــد کــه درگیــر ناتوانــی ذهنــی اســت ولــی علی رغــم ایــن ناتوانــی ذهنــی، داســتان 

زندگــی اش داســتانی اســت کــه ارزش حداقــل یکبــار شــنیدن را دارد، دقیقــا همانطــور کــه خــودش از قــول مــادرش می گویــد: »زندگــی مثــل 

یــک جعبــه شــکالت اســت، هیچ وقــت نمیدونــی چــی ازش نصیبــت میشــه؟«، مــا هــم بــه عنــوان بیننــده نمی دانیــم کــه از دیــدن جعبــه 

شــکالت فارســت، چــه چیــزی نصیبمــان می شــود، امــا قطعــا می دانیــم کــه زندگــی فارســت هــم مثــل زندگــی هــر فــرد دیگــری شــکالتی 

اســت کــه شــیرینی خــاص خــودش را دارد.

ایــن جعبــه شــیرینی زمانــی بــه اوج خــود می رســد کــه می بینیــم »فارســت« بــه ســبب همیــن روایــت ســاده اســت کــه بــه موفقیت هایــی 

ــر و  ــن اث ــد از ای ــه می توانن ــی ک ــف مخاطبان ــون طی ــد. چ ــی می رس ــای عمیق ــن تاثیرگذاری ه ــه چنی ــد و ب ــدا می کن ــت پی ــب دس ــب و غری عجی

ــینما را  ــدگان س ــتر دنبال کنن ــه بیش ــت ک ــوان گف ــا بت ــاید تقریب ــه ش ــت ک ــزرگ اس ــمول و ب ــدر جهان ش ــد، آن ق ــرداری کنن ــش بهره ب زیبایی های

پوشــش می دهــد و بــه تمامــی آن هــا، کــم و بیــش معنایــی ارائــه می کنــد. معنایــی کــه بــا یــک مقدمــه ی کوتــاه از زندگــی فارســت )بــا بــازی 

ــد. ــود می رس ــه اوج خ ــام، ب ــگ ویتن ــون جن ــی همچ ــن های گوناگون ــود و در لوکیش ــاز می ش ــس( آغ ــام هنک ــگفت آور ت ش

ــون  ــی چ ــری و سیاس ــی، هن ــات فرهنگ ــت. اتفاق ــر اس ــکای معاص ــناخت آمری ــع ش ــن مراج ــی از بهتری ــت یک ــی فارس ــاده زندگ ــتان س داس

حلقه هایــی مرتبــط پشــت ســر هــم ردیــف می شــوند و قهرمــان داســتان بــه زیبایــی در آن پــرورش می یابــد. از الویــس پریســلی و جــان لنــون 

گرفتــه تــا کنــدی و نیکســون، همــه نقشــی در فیلــم دارنــد و حلقــه اتصــال همــه آنهــا بــه هــم فارســت اســت. امــا ایــن داســتان بــه خــودی 

خــود بــرای مــا مهــم نیســت، بلکــه روایتــی اســت کــه فارســت از آن بــه ســاده ترین شــکل ممکــن و در پیش پــا افتاده تریــن مکانــی کــه هیــچ 

کــس فکــر توقــف در آن را، لحظــه ای بــه خــود نمی دهــد، یعنــی ایســتگاه اتوبــوس، می کنــد. گویــی فارســت از مــا دعــوت می کنــد کــه بــه جــای 

پشــت ســر گذاشــتن و عبــور ســطحی و گــذرا از ایســتگاه های زندگــی، کمــی بایســتیم و بــه داســتان هایی کــه تــا بــه امــروز از ســر گذرانده ایــم 

نگاهــی بیاندازیــم، شــاید شــکالتی قابــل توجــه در آن نهفتــه باشــد.

امــا آنچــه بیــش از همــه در ایــن روایــت از داســتانی بــه ایــن حــد ســاده وجــود دارد همیــن عنصــری اســت کــه بــرای کســانی کــه در کنــار فارســت 

می نیشــنند چنــدان قابــل درک و دریافــت نیســت ولــی فارســت نــه تنهــا بــه آن توجــه می کنــد، کــه آن را بــه حــد اعــالی خــود زندگــی می کنــد 
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ــادگی«. یعنی »س

فارســت بــه طــور کلــی شــخصیتی اســت کــه نگاهــی ســاده و صرفــا بــر اســاس واقعیــت و آنچــه می بینــد بــه پدیده هــا و بــه تمامــی دنیــا دارد. 

ــر  او کــه اگــر بخواهــد نیــز بــه ســبب ناتوانــی ذهنــی اش  قابلیــت تحلیــل پیچیــده مســائل را نــدارد و نمی توانــد از پــس چنیــن کار ســترگی ب

بیــاد، ولــی همیــن ناتوانــی برایــش تبدیــل بــه نقطــه قوتــی می شــود کــه در طــول فیلــم شــاهد آن هســتیم. در حقیقــت نقطــه قــوت و شــاید 

تفــاوت روایــت فارســت از زندگــی و کل تاریــخ آمریــکا کــه او بــه مثابــه مشــاهده گــری آن را بــرای مــردم دیگــر تعریــف می کنــد، همیــن رویکــرد 

گاهــی از ایــن نــگاه ســاده کافیســت بــه تحلیــل او از تــرور کنــدی و  ســاده و نگــرش بــدون شــیله و پیلــه او بــه کل جریــان زندگــی اســت. بــرای آ

بــرادرش نگاهــی بیاندازیــم کــه می گویــد: »چنــد وقــت بعــد، یکــی بــدون دلیــل بــه اون رییــس جمهــور نازنیــن درون ماشــین شــلیک کــرد و 

بعــد از چنــد وقــت بــه بــرادر کوچکــش هــم شــلیک کــرد. بــرادر بــودن بایــد ســخت باشــه.« در حالیکــه نمونه هــای پــر طمطــراق بســیاری از ایــن 

داســتان نیــز می توانیــم در فیلــم JFK  بــا بــازی کویــن کاســتنر ببینیــم، کــه تقریبــا 2 ســاعت از فیلــم درگیــر روایتــی بســیار پیچیــده از داســتان 

تــرور کنــدی هســتیم. ولــی در ایــن فیلــم بــه ایــن قســمت از تاریــخ آمریــکا و زندگــی فارســت بــه انــدازه 2 دقیقــه بهــا داده می شــود. نکتــه 

جالــب همینجاســت، کــه نــه فقــط تــرور کنــدی، بلکــه داســتان جنــگ ســرد، جنــگ ویتنــام، رســوایی واترگیــت و کل تاریــخ معاصــر آمریــکا و بــه 

نوعــی تمامــی آنچــه در طــول زندگــی، فارســت بــا آنهــا روبــرو می شــود، فقــط مجــال حضــوری چنــد دقیقــه ای را پیــدا می کننــد.

نــوع روایتگــری فارســت دقیقــا ماننــد روایــت کــودکان اســت کــه ســاده ترین تفســیرهای ممکــن از اتفاقــات بیرونــی را ارائــه می دهنــد و بــه 

ســبب همیــن تفســیرهای پیش پــا افتــاده، چنــدان زمانشــان را صــرف تحلیــل و تفحــص در مــورد آنچــه اتفــاق افتــاده اســت نمی کننــد. آری 

بــرای فارســت نیــز اهمیــت تمامــی ایــن اتفاقــات بیرونــی بــه انــدازه اســباب بــازی اســت کــه از یــک کــودک، همبــازی اش بــر مــی دارد و بعــد از 

چنــد لحظــه ای، دیگــر هیــچ اهمیتــی نــدارد و بــه بــازی اش ادامــه می دهــد. فارســت نیــز ماننــد کــودکان هــم نگاهــی بســیار ســاده و بــدون 

پیچیدگــی بــه دنیــا دارد و هــم تفســیرهایی ســاده و بــی غــل و غــش از دنیــا و تمامــی اتفاقــات درون آن ارائــه می کنــد، چــرا؟ بــه دلیــل اینکــه 

کار مهمتــری در زندگــی دارد کــه بایــد انجــام دهــد و آن همــان زندگــی کــردن اســت.

ــدارد، و  ــوش را ن ــان های باه ــای انس ــاال دغدغه ه ــوش و IQ ب ــن باه ــی ذه ــب، یعن ــزار مناس ــود اب ــدم وج ــل ع ــه دلی ــه ب ــت ک ــت اس او درس

نمی توانــد آنگونــه کــه انســان های باهــوش دور و بــرش تحلیــل می کننــد، دســت بــه دو، دو تــا چهــار تــا بزنــد ولــی می توانــد حداقــل زندگــی 

ــد.  ــقی می کن ــی ورزد و عاش ــق م ــی عش ــد، ول ــاب نمی کن ــاب و کت ــد، او حس ــی می کن ــی زندگ ــد، ول ــل نمی کن ــد. او تحلی کن

در تقابــل فارســت بــا دیگــر شــخصیت های فیلــم بــه زیبایــی می توانیــم ببینیــم کــه چگونــه فارســت بــه زندگــی متمایــز و پــر از دســتاوردهای 

ریــز و درشــتی دســت می یابــد، کــه هیچ کــدام از آنهــا را هیچ کــدام از کســانی کــه بــا او تعامــل می کننــد حتــی بــه نزدیکــی اش نیــز نمی رســد، در 

حالیکــه هیچ کــدام از آنهــا هیــچ مشــکلی ذهنــی ندارنــد، ولــی فارســت دارد. زمانــی کــه زندگــی ســتوان تیلــر و یــا جینــی بــه عنــوان انســان هایی 

معمولــی را می بینیــم، بــه ســادگی می توانیــم متوجــه شــویم کــه چــه تفاوتــی بیــن ایــن افــراد بــا فارســت وجــود دارد. آنهــا هــر دو درگیــر و 

اســیر اتفاقــات گذشــته ای هســتند کــه برایشــان افتــاده اســت و همــواره ایــن مصیبت هــا را ماننــد بــاری بــه دوش خــود می کشــند و در جــا 

ــنگین  ــن آوار س ــر ای ــدن از زی ــد ش ــارای بلن ــی ی ــه گاه ــی ک ــا جای ــد، ت ــاس می کنن ــان احس ــر روی دوشش ــنگینی آن را ب ــان س ــای زندگی ش ــه ج ب

گذشــته را ندارنــد، ولــی فارســت از بنــد ذهنــش رهاســت چــرا کــه ذهنــی وجــود نــدارد و ماننــد پرنــده ای آزاد از تمامــی اتفاقــات پــرواز می کنــد و 

بــه امیــد یافتــن زندگــی، زندگــی می کنــد و لحظــه بــه لحظــه  از زندگــی اش را بــا تمــام وجــود زندگــی می کنــد. 

فارســت بــرای زندگــی کــردن و دســت یافتــن بــه آنچــه کــه واقعــا برایــش مهــم هســت هــم فقــط یــک دســتورالعمل ســاده دارد، و آن اینکــه 
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ــن  ــه بهتری ــد و آن دو را ب ــی می دان ــه خوب ــز را ب ــود، دو چی ــش ش ــر و پیچیدگی های ــر ظواه ــه درگی ــدون آنک ــی ب ــن. او در زندگ ــالش ک ــدو و ت ب

شــکل ممکــن زندگــی می کنــد. اول اینکــه بایــد زندگــی کنــد و بــه آنچــه کــه دلــش می خواهــد برســد، خــواه آنچــه می خواهــد جینــی باشــد 

خــواه قولــی کــه بــه همــرزم خــود بــرای تهیــه یــک کشــتی صیــد میگــو داده اســت، و دومیــن چیــز ایــن اســت کــه بــرای رســیدن بــه آنچــه کــه 

می خواهــد و بــرای زندگــی کــردن بایــد تــا جایــی کــه می توانــد بــدود و تــالش کنــد. جالــب اینجاســت کــه افــرادی کــه بســیار بیــش از فارســت 

می فهمنــد هیــچ درکــی از همیــن دو موضوعــی کــه فارســت دارد، ندارنــد. آنهــا همیشــه زندگــی را فقــط در ذهنشــان می ســازند و فقــط در 

آنجــا زندگــی می کننــد و در راســتای آنچــه ذهنشــان می نمایــد تــالش می کننــد نــه بــرای آنچــه کــه واقعــا بایــد در زندگــی بــه دســت بیاورنــد. 

شــخصیت فارســت، شــخصیت نــاب زندگــی بــر مبنــای تمامــی آموزه هــای فلســفی و عرفانــی و دینــی اســت. او در لحظــه زندگــی می کنــد و 

هــر چــه را بایــد زندگــی کنــد را زندگــی می کنــد و هیــچ وقــت هیــچ حســرتی بــه دل نــدارد، چــون آنچــه را بایــد تجربــه کنــد در همــان لحظــه تجربــه 

کــرده اســت و لذتــش را بــرده اســت. او مــرد عمــل اســت و اگــر قولــی بــه کســی بدهــد تــا آن را عملــی نکنــد پــا پــس نمی کشــد. او بــرای رســیدن 

بــه آنچــه می خواهــد از جــان مایــه می گــذارد و بــرای کســانی کــه برایــش مهــم هســتند وقــت می گــذارد، کــه بــرای پــی بــردن بــه ایــن مطلــب 

ــد  ــی می کن ــرای جین ــه ب ــی ک ــه کارهای ــی ب ــا نگاه ــم، و ی ــت کنی ــد دق ــه او می دهن ــادرش را ب ــال م ــودن ح ــد ب ــر ب ــه خب ــی ک ــه زمان ــت ب کافیس

بیاندازیــم. او عشــقش را در عمــل زندگــی میکنــد و زیــاد اهــل شــعار دادن و ســخنوری نیســت. او قدرشــناس اســت و تــا آخــر عمــرش بــه 

خانــواده کســی کــه ایــده ای ثروت ســاز در ذهنــش بــه وجــود آورده اســت، مســتمری پرداخــت می کنــد و هــزار و یــک چیــز دیگــری کــه همــه 

در فیلــم فارســت گامــپ بــه زیبایــی در شــخصیت فارســت در مقابــل دیگرانــی کــه فقــط در ذهنشــان زندگــی می کننــد بــه تصویــر کشــیده 

می شــود.

و در انتها، زمانیکه این تکه شکالت را در دهان می گذاریم سئوال بزرگی در ذهنمان شکل می گیرد که واقعا دیوانه کیست؟

ای خواجه نمی بینی این روز قیامت را             این یوسف خوبی را این خوش قد و قامت را

ای شیخ نمی بینی این گوهر شیخی را             این شعشعه نو را این جاه و جاللت را

ای میر نمی بینی این مملکت جان را             این روضه دولت را این تخت سعادت را

این خوشدل و خوش دامن دیوانه تویی یا من           درکش قدحی با من بگذار مالمت را

نقد از منظری دیگر

فارســت گامــپ مبتــال بــه اختــالل طیــف اوتیســم همــراه بــا کــم توانــی هوشــی و عارضــه جســمانی اســت. از همــان ابتــدای فیلــم مــی تــوان 

عالئــم ایــن اختــالل را در او شناســایی کــرد:

همــان ابتــدا وقتــی بــرای گذاشــتن آن پــر نمادیــن در کیــف سامســونت خــود را بــاز مــی کنــد، تمــام اشــیائی کــه از کودکــی برایــش مهــم بــوده 

انــد، بــه آن هــا دلبســتگی دارد و دوســت همیشــه در دسترســش باشــند را در آن کیــف مــی بینیــم، کتــاب داســتانی کــه در کودکــی مــادرش 

ــه روی  ــه ای ک ــته، مجل ــرش داش ــر س ــدن« ب ــال »دوی ــد س ــول آن چن ــه در ط ــی ک ــش، کاله ــگ پونگ ــت پین ــد، راک ــی خوان ــش م ــب برای ــر ش ه

جلــدش عکــس فارســت در کنــار ســتوان دنــک روی قایــق صیــد میگویشــان هســتند ... و اشــیائی کــه فاقــد ارزش مــادی خاصــی هســتند.

احساســات افــراد را از روی جهــره یــا حالــت بدنــی شــان درک نمــی کنــد: بــه خانــم پرســتاری کــه کنــارش نشســته شــکالت تعــارف مــی کنــد و 

بــدون آن کــه از حالــت چهــر ه اش بــی تمایلــی او را بــرای گفتگــو درک کنــد، بــه صحبــت هــای خــود ادامــه مــی دهــد.
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دریافــت او از کالم، دریافتــی ناقــص و ســطحی اســت: در روز اول مدرســه هنگامــی کــه مــی خواهــد ســوار اتوبــوس مدرســه شــود، بــه خانــم 

راننــده مــی گویــد: مامانــم گفتــه بــا غریبــه هــا حــرف نزنــم؛ پــس چــاره ای کــه بــه ذهنــش مــی رســد ایــن اســت کــه خــودش را معرفــی کنــد 

ــور  ــس جمه ــه رئی ــی ک ــا هنگام ــتیم«؛ ی ــه نیس ــه غریب ــب دیگ ــد: »خ ــی گوی ــت م ــد، فراس ــی کن ــی م ــود را معرف ــز خ ــده نی ــه رانن ــس از آن ک و پ

نیکســون در گــوش فارســت مــی گویــد دوســت دارد جــای جراحتــش را ببینــد، او پــس از لحظــه ای درنــگ محــل اصابــت گلولــه رو بــه رئیــس 

جمهــور نشــان مــی دهــد!

درگفــت و گوهایــش از کلمــات و عبــارت کوتــاه، کلیشــه ای و تکــراری اســتفاده مــی کنــد: »احمقــی چیــزی هســتی؟ - احمق کســیه کــه کارهای 

احمقانــه مــی کنــه!« و ایــن پاســخ همیشــگی فارســت بــه ایــن پرســش تحقیرآمیز اســت!  

نمونــه هــای بســیاری از عالئــم اوتیســم در ظاهــر و رفتــار فارســت دیــده مــی شــود؛ او کــه تنهــا معنــای لغــوی کالم را درک مــی کنــد وقتــی 

جنــی بــه او مــی گویــد: »بــدو فارســت، بــدو«  درکــش ایــن اســت کــه بــرای نجــات خــود، فقــط بایــد بــدود! شــاید اگــر کودکــی باهــوش عــادی 

بــود خیلــی زود بــه ایــن فکــر مــی رســید کــه صرفــا بــا دویــدن نمــی توانــد خــود را از چنــگ ایــن قلدرهــا نجــات دهــد یــا شــاید بهتــر باشــد جایــی 

بــرای پنهــان شــدن پیــدا کنــد. امــا فارســت بــا یــک کــودک عــادی فــرق دارد، پــس او تمــام توانــش را صــرف دویــدن مــی کنــد و »مثــل بــاد« مــی دود 

و آنقــدر توانایــی تــازه اش و رهایــی از کفــش هــای آهنیــن بــه مذاقــش خــوش مــی آیــد »کــه از آن پــس هــر جــا مــی خواهــد بــرود، فقــط مــی دود«.  

دویــدن، تــا حــدودی  نیــاز بــه آزادی او  ارضــا مــی کنــد؛ آزادی از بنــد و حصــر یــا از چنــگال زورگویــان! همچنیــن ایــن فکــر کــه »هیــچ کــس 

نمــی توانــد مثــل او ســریع بــدود« باعــث احســاس ارزشــمندی فارســت مــی شــود و نیــاز بــه قدرتــش را ارضــا مــی کنــد. امــا دویــدن  بــرای او 

بیــش از هرچیــز بــازی اســت و نیــاز بــه تفریحــش را ارضــا مــی کنــد بــازی کنــان بــه دانشــگاه مــی رود، و مدالهــای متعــددی کســب مــی کنــد در 

حالــی کــه خــودش هــم بــه درســتی دلیــل آن را درک نمــی کنــد! 

درجایــی دیگــر، دویــدن فارســت، ضامــن »بقــا«ی خــودش  و چندیــن تــن از هــم قطارانــش در جنــگ مــی شــود، از جملــه ســتوان دنــک کــه 

بــرای او حکــم پــدِر نداشــته اش را دارد! هرچنــد بــه خیــال خــودش بــه توصیــه جنــی عمــل مــی کنــد و تمــام ســعی اش ایــن اســت کــه از زیــر 

بــاران آتــش بگریــزد،  علیرغــم ترســی کــه او را فراگرفتــه، امــا از  شــجاعتی کــه  بــه خــرج مــی دهــد و  هــر بــار بــرای یافتــن بوبــا، بــاز زیــر آن آتــش 

بــی امــان بــاز مــی گــردد و دوان دوان جــان فــرد دیگــری را نجــات مــی دهــد، درک روشــنی  نــدارد. امــا او آن همــه خطــر را بــرای ارضــا تنهــا یــک 

نیــاز خــود بــه جــان مــی خــرد: نیــاز بــه عشــق و تعلــق! ایــن واقعیــت را زمانــی بهتــر درک مــی کنیــم کــه بــرای جنــی تعریــف مــی کنــد بــه حــرف او 

گــوش داده و بــا دویــدن توانســته نــه تنهــا جــان خــودش و بلکــه چندیــن نفــر دیگــر را هــم نجــات دهــد. ســپس بــا حزنــی آشــکار ادامــه مــی 

دهدکــه :»امــا دویدنــم نتونســت باعــث نجــات جــون بوبــا بشــه«!

بــه روشــنی مــی تــوان دیــد بزرگتریــن ظــرف نیــاز فارســت، بــه عشــق و تعلــق اختصــاص دارد. در شــرایطی کــه هــر انســان عــادی  وبــه قــول 

خودمــان هــر انســان عاقلــی  از تــرس در جــای خــود میخکــوب مــی شــود او بارهــا و بارهــا بــرای نجــات دوســتش، زیــر بــاران بمــب و گلولــه و 

رگبــار دشــمن بازمــی گــردد؛ تنهــا بــه خاطــر ادای دیــن و احتــرام بــه دوســت از دســت رفتــه اش، بــه قولــی کــه بــه او داده بــود پایبنــد مــی مانــد و بــه 

صیــد میگــو مــی پــردازد و هنگامــی کــه در صیــد میگــو بــه موفقیــت هــای مالــی فــراوان مــی رســد، ســهم بوبــا از آن موفقیــت را بــه خانــواده 

اش پرداخــت مــی کنــد؛ بــا شــنیدن خبــر بیمــاری مــادرش بــدون لحظــه ای درنــگ شــناکنان خــود را بــه خشــکی مــی رســاند و بــا ســرعت هرچــه 

تمــام بــر بالیــن مــادر حاضــر مــی شــود؛ بــرای کمــک و نجــات جنــی از دردســر خــود را بــه آب و آتــش مــی زنــد، بــا ایــن و آن مــی جنگــد، در تمــام 

شــرایط، چــه ســختی و نامالیمــات و چــه در لحظــات شــادی بــه یــاد جنــی اســت و هنگامــی کــه جنــی نــزد او مــی آیــد و روزهــای شــیرینی را در 

کنــار او مــی گذرانــد ولــی بــاز هــم او را تــرک مــی کنــد،  ســوگش را بــا دویــدن ابــراز یــا شــاید هــم درمــان مــی کنــد. هــر چــه نباشــد »مامــان گفتــه 
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بــود بایــد گذشــته رو پشــت ســر بگــذاری تــا بتونــی بــه زندگیــت ادامــه بــدی«. پــس او مــی بایســت غــم فــراق جنــی را پشــت ســر بگــذارد، امــا 

چــه غــم عمیــق و بزرگــی کــه پشــت ســر گذاشــنتش نیازمنــد ســه ســال و دو مــاه و چهــارده روز دویــدن بــود! 

بعــد از نیــاز بــه عشــق و تعلــق، بزرگتریــن نیــاز فارســت نیــاز بــه تفریــح اســت. وقتــی بــا ورزش یــا بهتــر اســت بگوییــم »بــازی«  پینــگ پونــگ آشــنا 

مــی شــود و خیلــی زود بــه مــدد ویژگــی اوتیســتیکی اش چنــان در ایــن بــازی موفــق و ســرآمد مــی شــود کــه تمــام رقبــا و حریفــان را از میــدان 

حــذف مــی کنــد و یکــه تــاز میــدان مســابقات و قهرمــان ملــی مــی شــود، او فقــط متوجــه یــک چیــز اســت: در حالــی کــه غــرق لــذت از بــازی 

اســت دیگــران  او را بــه خاطــر ایــن بــازی مــورد تشــویق و حمایــت قــرار مــی دهنــد! هنگامــی کــه بســتنی مــی خــورد یــا حتــی هنگامــی کــه بــه 

کوتــاه کــردن چمــن حیــاط کلیســا مشــغول اســت، بــرای او پررنــگ تریــن مولفــه، ارضــا نیــاز بــه تفریــح اســت.

ــدم  ــت و ع ــراوان اوس ــندگی ف ــت، بخش ــن واقعی ــر ای ــاهد ب ــن ش ــاص دارد. بزرگتری ــدرت اش اختص ــه ق ــاز ب ــه نی ــاز او، ب ــرف نی ــن ظ کوچکتری

دلبســتگی اش بــه پــول کــه یکــی از مهــم تریــن نمادهــای قــدرت اســت. فارســت هــر بــار پــس از آن کــه  دربــاره موفقیــت هایــش در عرصــه 

هــای گوناگــون و کســب القــاب و عناویــن رنگارنــگ حــرف مــی زنــد، بالفاصلــه مــی گویــد: »مامــان خیلــی بــه مــن افتخــار مــی کــرد«؛ و ایــن 

جملــه بــرای او یعنــی عمیــق تــر شــدن پیونــد عاطفــی اش بــا مــادر و  بیــش از آنکــه بیــان گــر احســاس قــدرت او باشــد، احســاس خوشــحالی 

او را از رضایــت مــادر نشــان مــی دهــد و موفقیــت در ادای احتــرام و ِدینــی نســبت بــه او. 

او درســت مــی گفــت کــه »درســته مــرد باهوشــی نیســتم، امــا مــی تونــم شــوهر خیلــی خوبــی بــرات باشــم«؛ مــردی چنــان ســاده و خــوش 

قلــب  بــا باالتریــن ســطح نیــاز بــه عشــق و تعلــق کــه علیرغــم همــه خطاهــا و نامهربانــی هــای کــه از جنــی مــی دیــد همچنــان بــه او پایبنــد و 

متعهــد بــود، بــه ســادگی او مــی بخشــید، و چنــان خــوش خلــق بــود کــه مــی شــد ســاعتها بــدون هیــچ تنشــی در کنــارش اوقــات دلنشــینی 

را ســپری کــرد، کــه علیرغــم تمکــن مالــی بســیار زیــاد، نیــاز بــه قــدرت پایینــی هــم داشــت، بــرای جنــی کــه از بچگــی در کنــارش بــزرگ شــده و او 

را بــه خوبــی  مــی شــناخت، بــی شــک مــی توانســت امنیــت خاطــر و آرامشــی هدیــه دهــد کــه در کنــار  هیــچ فــرد دیگــری هیــچ گاه آن را تجربــه 

نکــرد. 


