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و   د يباری مدسامبر سال  ناپل روز    ی در شمال شرق  يیآسا ل یس رگبار
 یخود را با باران  کهی سام والکر در حال

  چیسالش بود و ه سوراخ پنهان شده بود.او   کيپوشانده بود در  اش
 و حال  امدهیزمان قبل از جنگ به اروپا ن

از آنچه که   شتر یو ب  نمودیصورت وحشتناک م  نيبه ا شيآنجا برا دنيد
 به بود.از نوابر سال   دهيبداند د خواستیم

از   یکيبود و  دهیجنگ قايآمده و اول در شمال آفر  انوسیاق ینسويا
 آن خطه بود تا ماه مه سال   یمشعلداران ازاد

و   يیصحرا یکشنده و آن بادها یبا آن گرما قايکه آفر  کردیاو فکر م.
 کند یکور م مهیکه انسان را نن ش یطوفانها

اشک از آن روان    یجور ک يو  سوزدی م شهیکه هم  یقرمز  یچشمها با
 بدتر  نجا يا یول ست يبد  یاست جا

  توانست ی م یآنقدر از سرما کرخت شده بود که به سخت شي.دستهابود
 از هم سنگرانش به عنوان  یکيرا که  یگاریس

 .ردبه او داده بود در دستش نگاه دا سمس يکر  هيهد 
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  نيو ا لرزاند یاستخوانها را هم م   د يوزیکه از سمت کوهستانها م یباد
 ده يتا آنموقع د ایتاليبود که ا یزمستان نيبدتر 

و او ناگهان احساس کرد   گفتند یبود که خودشان م  ی ز یچ  نيا ايو  بود
 و آن  قايسوزان افر  یآن گرما یکه دلش برا

  ادهیز از گردان پباسر تنگ شده است.در ماه ژوئن گذشته با   صحراها
 شده بود که در آنجا به   لی سینظام وارد س

در اکتبر گذشته   لی سیو پس از س وستند یپنجم ژنرال کالرک پ ارتش
 ی وارد نبرد ناپل شده و پس از آن جنگ ترمول

خندقها   انیصخره ها و از م یاز رو ز یخ نه ی حال دو ماه بود که س یول
 کردند یم دایپ ی.اگر انباررفتند ی م ش یبطرف رم پ

و در هر   دند يدزیآن را م  افتند یرا که م يیو هر غذا شدند ی م یآن مخ  در
 .دند یجنگیقدم با آلمانها هم م

  ی گاریهم ته س  نطوریمرطوب شده بود هم  شيدانه کبر  ني آخر  تیلعن 
 آن سالش بود.او  سمسيکر  ه يکه تنها هد 

  یحمله کردند دانشجو  وريبه پرل هار ها یکه ژاپن  یبود و زمان  سالش
 فکر آنهم  یاروارد ...حت دانشگاه هاروارد بود.ه
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 .حد سرما زده و خسته نبود  ن يفقط اگر تا ا خنداند یاو را م حال

  یو بکر و دست نخورده و آن چهره ها یعال ی...با آن زندگ هاروارد
 ی که مطمئن بودند که خود روز یروشن و جوان

مشکل   یلیال خ ح .و..دانستند یخواهند بود.اگر فقط آنها م ایدن گرداننده
 از آن  یاو هم قسمت یباور کرد که روز شد یم

و سخت کار کرده بود که خود را    دهیبوده است.چقدر زحمت کش ایدن
 شهر کوچک بنام  ک يبه آنجا برساند .او در 

 ا یبه دن ليسامرو

به هاروارد بود.خواهرش   دنیرس یدر طول زندگ شي ايو تنها رؤ آمده
 که  يیآرزوا نهو ت د يخند   یهمسشه به او م

دوم مدرسه اش ازدواج   کلیاز پسران س یکيبود که با  نيا داشت
 خواسته را  ني آنها ا یکرده و از آنجا برود، همه 

ازدواج کرده   کباري. او سه سال از سام بزرگتر بود و تا به حال داشتند 
 بود، درست و سپس از شوهرش طالق گرفته 
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کرده بود، پس از   دایپ یکه سام سرانجام به هاروارد دسترس یزمان
 ی دوره  انيبعد از پا کساليکردن  یسپر 

  نشانيدست زده بود. والد  یبيو غر  بیکه به هر کار عج  رستانیدب
 تصادف کي که او پانزده ساله بود در  یزمان

  جدهیبا خواهر و »شوهر« ه  شیکشته شده بودند و ناچارًا زندگ نیماش
 از سام چهار ماه قبل  یشد ول ن یساله اش عج 

  یرا م گر يکد يبندرت  یلیآنها، آنها را ترک کرد و پس از آن خ يیجدا
 به  یخداحافظ  یبرا کباريو او فقط  دند يد

   –خواهرش رفت،سه روز پس از احضارش به ارتش. داريد

 

را بلوند کرده و سام او را   ش يکرد ، موها یبار کار م کي او در  اکنون
 .و روشن آنجا شناخت کيدر نور تار یبه سخت

گر و مکار در   لهیهمان نگاه ح  یسام دستپاچه شد ول دنيبا د او
 آورد ی آن را به خاطر م شهیچشمانش بود که سام هم 
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  یکردن شماره  دایپ ینگاهش را به اطراف برا نی از آن متنفر بود، ال و
 ی برادر کوچکش برا قت یدوخت، در حق  کي

خشونت  ا ب نداشت. »خوب، خدا به همراهت« آنگاه یوقت ارزش  چ یه او
 ی حال شد در ره یبار به او خ ک يتار یاز گوشه 

  اي د يببو یخداحافظ یبرا د ياو را با ايبود که آ رانیسام با خودش ح که
 یشرکت به کارش ب یخواهرش برا  ینه ول

گتن به او نداشت. » هر جا   یبرا یر یو ظاهرًا چ  د یرس یبه نظر م قرار
 «ینامه بده که بدانم کجا هست  یکه بود

 «...ه... حتمًا .... مواظب خودت باشتب لا »

  ی با خواهر  یکرد که دوباره دوازده سالش شده، خداحافط ی م احساس
 وقت او را چیآورد ه  یم  اديکه تا آنجا کع 

شد به خاطر آورد که اصال در مورد او به چه   ی نداشت. مشکل م دوست
 آمد  یبه نظر م شهی عالقمند بوده...هم زشیچ

 د يو شا گر يد یکردند، دو زندگ یک  یمختلف زندگ یا ی آنها در دو دن که
 که کوچک بودند  یمختلف. زمان ارهیدو س
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و او را   ستیپدر و مادرشان ن یاو بچه واقع نکهيبا گفتن ا شهی هم ن یال
 را  یبه عنوان فرزند خوانده قبول کرده اند، و

که مادرشان   یبود تا روز رفتهيرا پد  ن يداد و سام هم ا یم عذاب
 به او  یکتک زد و با لحن احساساتا ر خواهرش

و هرگاه که امکان   ز یگفت، درباره همه چ یدروغ م  نیکه ال  گفت
 پدر و ش ی سام را پ تيآورد شکا یبدست م

اغلب   ز یکه خود کرده بود . پدرش ن یکارهائ یبرد، برا یم مادرشان
 شه یکرد، سام هم  یاوقات حرف او را باور ک

که در   یپدر درشت اندام د،کر  یم یگانگیبه آنها احساس ب تینس
 ک يوسط گره خورده بود و تمام عمرش را در 

و   د ینوش یماز اندازه  شی که ب یکار کرده بود و مادر  یر یگیماه  قيقا
 ی که هر شب از خانه م یخواهر 

  یسع د یکش  یکه دز تختش دراز م  ی هنگام  های ش شهی . سام هم ختيگر 
 ی خانواده  ک ير مغزش نقش کرد که د یم

 ک ي را مجسم کند. خانواده با  یقعوا
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 کي د يبستر خواب.... شا یرو ز ی تم یو مالفه ها ز ی م یگرم رو یغذا
 یتپه مقابل زندگ ی که رو يیخانواده مثل آنها

خانواده با بچه    کيرفتند... یم القيیکه تابستان به  يیکردند. آنها یم
 شه ی که هم  ی نيو والد  شانيکوچک و سگها یها

  یتبسم هم نم یحت ايرا با خنده و  ادرش م و . او پدردند يخند  یم
 ی با خودش در شگفت م یآورد و گاه ادیتوانست ب

 یاند در دلش از آنها بخاطر زندگ دهيآنها هرگز خند  ايکه آ شد 
 ن ی بردند، متنفر بود. هم ی م شی که به پ یمزخرف

 شتر ی ب یلی که آنها از او خواهانش بودند. او خودش را خ یاز زندگ طور
 خواست و در مقابل آنها هم از او  یاز آن م

مغز   یطور برا نی اش متنفر بودند هم یدرس ینمرات عال  بخاطر 
 مدرسه  شاتيکه در نما يیبال یروشنش و نقش ها

 یگفت، درباره زندگ ی که به آنها م يی زهایطور چ ن یگرفت و هم  یم
 .گر يو مردم د گر ي د یایدن گران،يد

خواهد به   یکه م ني و ا ندهيآه به پدرش اعتماد کرده و راجع ب کباري
 صحبت کرد و پدرش شي هاروارد برود برا
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است و البته هم بود،   گانه یب کي نکه يشد، مانند ا  ره یبه او خ چنان
 بالخره وارد  ینسبت به همه آنها. و سرانجام روز

است و   وستهی پ قت ی بود که به حق يی ايمثل رو شي شد و برا هاروارد
 مانند  شيد برادنداکه در دانشگاه به او  یبورس

...و سپس آن یزندگ کي هيبود.... هد  یزندگ کيبه ارزش  هي هد  کي
 سال اول دانشگاه، پس از  شي گشا یروز جادوئ

و ناگهان سه ماه بعد همه   یآن مدت طولن یهمه کار سخت برا آنه
 .تمام شد  ز یچ

که  زدیکرده اش ضربه م خيدستان  یباران به رو ز ي تند و ر یها  دانه
 :د یرا در کنارش شن يیبار صدا ن یولا یبرا

  د یو با سرش تائ د یجه رونیخاطراتش ب  یایاو از دن  «یخواه  ی م آتش»
   –کرد و نگاهش را به بال برد و توانست 

 

و   یو چشمان آب يیطال  یمرد قد بلند با موها کي  ند،یرا بب یگر يد
 لغرش  یاز باران که بر گونه ها  يیرودخانه ها
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همه در    نکهيمانند ا دند یرس یبه نظر م یطورا نهبودند. همه آ ر يسراز
 .هستند   هيحال گر 

چشمانش رقصان   ی لحظه ا یا... متشکرم....« سام تبسم کرد و بر بله»
 که وجودش پر از  ی قبل زمان ی شد، مثل سالها

که تمام   یگذشته و زمان یانتها یبود، در قرون ب یو زندگ طنتیش
 ه شت ر متمرکز بود، ز یچ  کيدر  ش يايوجود و رو

 .دانشگاه هاروارد ک یدرامات  یهنرها

لبخند   گر يو مرد د د ياست« و آنگاه با تمسخر خند  یخوب سمسيکر »
 ی حال حت یول  د یرس ید، به نظر از سام مسنتر مز

و کوهستان   قاي. بعد از شمال آفر د یرس یسام هم مسنتر بنظر م خود
 کردند و یم  ی ر یهمه شان احساس پ  ایتاليا یها

 .بود  نطوریهم هم رشاناهظ از آنها یبعض 

کرد و سام    ی خود را معرف یبه طور رسم  یگر يپاترسون« د آرتور»
 یو همزمان با آن تندباد د يبقهقهه بلند خند 

 .سوراخ کرد واريهر دو را محکم به د یناگهان
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خواست    یدلم م شه یمن هم ست؟یطور ن  ني است، ا یکشور جذاب  ا یتاليا»
 و یقع وا التیتعط  کي. مي ایب نجاي که به ا

  ند یب ی را م باي.« و آنگاه بدور و بر نگاه کرد، چنان که دختران زیحساب 
 گرم از  یکوتاه و لبخندها یکه با لباس ها

 :روند. پاترسون پوزخند زد یچشمش رژه م یجلو

 «؟یهست نجايوقته که ا ی لیخ»

  ی شمال یقايگذشته را در آفر   سمسيکر  شود، یهزار سال م   بايتقر »
 مارشال رومل ما   ،یالعاده اق فو ی گذراندم، چه جا 

را از پاترسون  تيکبر  یدعوت کرده بود« آنگاه با سپاسگذار را
 نکه يرا روشن کرد و قبل از ا گارشیگرفت. ته س

به آن زد و سپس آنرا به دوست   یبسوزد، دو پک حساب  انگشتش
 نمانده  یباق یوقت  گر يد ی تعرف کرد، ول دشيجد 

باران خاموش شد و او با   ر يز رشاگیس ماندهیمتر باق یو آن سانت بود
 » خود نگاه کرد ر یخ  یبه بان ینگاه پوزش خواه 

 «.هم سام والکر هستم  من
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 «؟یکجا هست  اهل »

گذشته، اما   اميهاروارد، فقط بخاطر ا د يخواست که بگو  یم دلش 
 .آمد  یواانگيبنظرش د

 «.بوستون»

  ز یچ  چیه  گر يمهم است، حال د نهم ي حال ا يیچنانکه گو ورک«يوین منهم»
 بودند که حال  يی مهم نبود. آنها اسم مکانها

مانده بودند »پالرمو«   ی که باق يیوجود نداشتند و حال تنها جاها گر يد
 گل  نيو سالرمو، و ناپل و رم، آخر  لی سیبود و س

 .دند یرس یبه دروازه، اگر هرگز به آنجا م  آنها

باز به باد و   مهی اه کرد، با چشم نقد بلند و بلوند به دوربرش نگ مرد
 .شد  رهیباران خ

توانست تحت   ی بودم.« سام قبال م لی وک کي من  اناتيجر  ن ياز ا قبل »
 حال انسانها هم مثل  یول ردیقرار بگ ر یتاث

 .ارزش خود را از دست داده بودند  مکانها
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بود که حال به   یسخن نيباشم.« و ا شهی هنرپ   کي خواستم  یم  من»
 و مطمئنا نه  د ي وبگ یتوانست آنرا به کس یم یسخت

به خواهرش بعد از آن و فقط تعداد   ايقبل از مرگشان  نشيوالد  به
 و دند يخند  یانها هم به او م یحت  یدوست، ول  یکم

  شتر یب ی را بخواند که کم ی رشته ا د يبه او گفته بود که او با معلمش
 ی از آنها نم چکدامیه  یارزش داشته باشد ول

که قدم   ی را دارد و هنگام یفهوم م و  او چه ارزش یکه هنر برا دانستند 
 ی م شي برا یگذارد، چه اتفاق ی صحنه م یرو

  ی م يیتهایاو را منتقل به شخص  يیبود که ناگهان جادو ني مانند ا افتد،
   –کند و حال یم یآنها باز یگرداند که بجا

 

را که آنهمه   یکه آنهمه از آنها متنفر بود رفته بودند و خواهر  نشيوالد 
 بود و تمام ترس و وحشتش هم با  رزایاز او ب

کند،   را درک نها يبتواند ا ی که کس د یرس یبنظر نم  یرفته بود، ول آنها
 .در هاروارد یحت
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نبودند، بلکه دکتر و حقوقدان و   شهیها هنرپ   ني هاروارد بهتر  در
 ادها یو بن یحقوق  یشرکتها یاقتصاددان بودند، رؤسا

 .سفرا و

  ر یسف  کي حال به  ش يظاهر  افهیق ر چقد  د،يدوباره با خودش خند  آرام
 یا زهیتفنگ در دست و سرن کي خورد، با  یم

توانست هر   یسر آن محکم شده بود و او را قادر کرده بود که م  که
 آن، آنرا در شکم دشمنانش فرو برد، همانطور 

بارها و بارها در سال گذشته کرده بود و حال با خودش در تعجب   که
 د نفر را کشته و چنل بود که پاترسون تا به حا 

تواند از  ی است که آدم نم یسوال نيا ی دارد. ول یآن چه احساس درباره
 با افکار خودتان د يبپرسد، مجبور یکس

  ره یکه به شما خ يی درهم شکسته و نگاه ها ی . چهره هاد یکن یزندگ
 را از بدنشان زهیکه سرن یمانده بودند، زمان

  ز یتم نیزم  ی رو رهبادوآنرا  د يکرد یم  یو سع د يد یکش یم رونیب
 دوباره به  و خسته ر یمرد پ کي ی.....با نگاه هاد یکن
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  چکدامیه  ايو با خودش درشگفت ماند که آ ستيپاترسون نگر  آرتور
 ز یرا ن نده يآ سمس يزنده خواهند ماند تا کر 

 .ند یبب

 «یبشو  شهیهنرپ  یخواست یچه م  بخاطر »

بود.   هردک تعجب د،يد یم یگر ي که در صورت د یاز نگاه جد  هاه«»
 ن یب یکردند که بتوانند جور ی م یهر دو سع

گلها احاطه شده بود، خود را محکم بشانند و   انی ها که در م صخره
 ی م شانيچهره ها  یباران همانطور بشدت رو

 دو يبار

باشد.«   د يبا یجالب ز یکه چ د يآ یدانم... به نظرم م یمن، نم  ی...خداآه»
 در   ر،شتی ب یلیاز آن بود، خ   شتر یب  شيبرا یول

و   ی کرد، قو یبود که خودش را کامل احساس م یآن تنها زمان قت ی حق
 ن يتوانست آنرا به ا ینم یمطمئن از خود. ول 

سوراخ   کيکه در  یآمد که در حال یو بنظرش مضحک م د يبگو مرد
 باران نشسته اند، روز  ر يموش کوچک ز
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 .حرف بزند  شياهاياز رو سمس يکر 

بودم.« معلوم بود که   ننستوياه پر گنش دا یعضو باشگاه سرود خوان من»
 خواهد موضوع صحبت را عوض کند و یم

 .د يسام والکر به قهقهه خند  ناگهان

صحبت راجع به باشگاه   م؟يا وانه يکه ما چقدر د  ی متوجه هست ايآ»
 و دانشگاه ک یدرامات  یو هنرها یسرودخوان

  ی م ايآ م؟ينشسته ا یسوراخ موش لعنت نيکه در ا یدر حال  نستون،يپر 
 هم  ندهيتا هفته آ یکه ما ممکن است حت  ی فهم

  کي خواستم  یم  یکه زمان  ميگو ی و من دارم بتو م مینمان زنده
 خواست در  یباشم« و حال ناگهان دلش م شهی هنرپ 

  قتی حق یچقدر وحشتناک بود، ول  ز ی. همه چ د يبگر   شي خنده ها انیم
 توانستند آنرا بچشند،  یکه م یقت ی داشت، حق

  ز یچ  یبود که او بو کساليرا بفهمند.و حال  شيبو یحت کنند و  احساس
 بود، بجز مرگ و از آن  دهیرا نشن یگر يد
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که   یاحساس را داشتند. همه زمان ن يکرد. همه ا  ی تهوع م احساس
 به رم  یو ک دند ی کش یژنرالها نقشه حمله به رم را م

که   دند؟یجنگ  یچه آنها م یپالرمو؟ برا ايناپل و  ا يداد؟  یم  تیاهم 
 سان  اي ورکيویرا در بوستون و ن یدزاآ

بدست آورند؟ آنها آزاد بودند، و در وطنش مردم آزادانه   سکویفرانس
 رفتند و شبها در  یکارشان م یاز خانه بسو

  نيزدند. آنها درباره ا یسر م  نماهایو به س دند ی رقص یها م باشگاه
 چ یدانستند؟ ه   یچه م نجا يا یو لعنت یفعل تی وضع

و سرش را تکان  ستي. سام به مرد بلند قد نگر ز ی چ  چیه  . کامال ز یچ
 از  ش ی. خنده ناگهانیپر از غم و پختگ یداد، نگاه 

  کي یخواست به خانه برگردد...بسو ی رفته بود، دلش م نیب
  –بوستون را یکه و  یخواهرش، که از زمان ی...حتیکس

 

نکرده بود. سام دوبار   افتينامه هم از او در کي یکرده بود حت  ترک
 که ارزش  د ی بعد فهم  یاو نامه داده بود ول یابر 
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  شهیکرد. او هم یم نی را خشمگ ی فکر او هم و یرا ندارد. حت نوشتن
 قبل از  یآزار داده بود و حت ی را در نوجوان یو

احساس و   یهم، همانطور که مادرش هم کرده بود.... و پدر ب آن
 بود،  نجايخاموشش، از همه آنها متنفر بود و حال ا

کرد که او را   یاحساس م یول نستون،ياز دانشگاه پر  گانهیب کي  اتنها،ب
 .دارد یدوست م

به   دانهیکه پاترسون ناام د یرس یبنظر م  ؟« یرفت یم کجا مدرسه  تو»
 ی گذشته م  یادآورياست، که با  دهیگذشته چسب 

دانست   یسام بهتر از او م یآنها را دوباره به آنجا باز گرداند، ول تواند 
 خزده يبودند،  نجايد و آنها ابول حال زمان حا

 .پنهان شده بودند  فی سوراخ موش کث کي در

  یکه دلش م ی در حال ،یپوزخند کجک کي با  ست،يبه او نگر  سام
 ک يهم داشت.  یگر يد گاریخواست که کاش س

رفتم.« در   ی »به هاروارد م گران،ينه فقط ته مانده د یواقع گاریس
 که  یزمانر ه د،ی کش  یم ی حساب  یگارها یهاروارد س



@Romanbook_ir 

 

19 

 

افتاد و دلش تنگ   یم هياز فکر آن هم به گر  یخواست و حال حت یم
 اسم  ر یشد. پاترسون معلوم بود تحت تاث یم

  شهیکه هنرپ   ی خواست ی»و تو در آنجا م  د یقرار گرفته، پرس هاروارد
 ی را بال انداخت »فکر م شيشانه ها «سامیبشو

توانستم بعدا   یم  ل مادانستم و احت  یرا خوب م یسی انگل اتی...ادبکنم
 دانشگاه را اداره  شاتينما ايکنم و  سيتدر

 «.کنم

  کي من خودم به دانشگاه سنت پال رفتم و در  ست،ین یبد  یزندگ»
 ره ی.« سام به او خمیداشت  یحساب   ک یباشگاه درامات

و سنت   نستونياست. دانشگاه پر  ی او واقع ايو در تعجب بود که آ شد 
 .حال مرده بودند ب تاکه  يیجوانها ايپال ...خدا

فرشته   ک يل سام درباره او که مانند حا ؟«یازدواج کرده ا  تو»
 بر او نازل شده بود احساس  د ی روز ع سمس يکر 

باز هم   یبا هم فرق دارند ول یلی کرد. معلوم بود که خ  یم یکنجکاو
 .دارند  اديکه نقاط مشترک هم ز د یرس یبنظر م
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  کيوع کارم بودم،در ر ش ارگرفت  یلیسرش را تکان داد »من خ  آرتور
 کردم و یکار م ورکيویدر ن یشرکت حقوق 

و هفت   ستی گذشت که احضار شدم« او ب یماه از آغز کارم م هشت 
 داشت در   ن یو غمگ  یجد  یسالش بود و نگاه 

بود که   اهیسام همانقدر س یبود. موها طنتیکه نگاه سام پر از ش یحال
 ک يبا آرتور بلوند و روشن و سام  یکه موها 

که آرتور   یو پر از انرژ دهیکش یو پاها  یقو ی متوسط با شانه ها دامنا
 در مورد  ز یو همه چ د یرس یفاقد آن بنظر م

تجربه شده و   شتر ی مهار شده و پ شتر یآمد که ب  یپاترسون بنظر م آرتور
 .سام جوانتر هم بود یحال آرام است ول 

  یزندگا ب خواهر در بوستون دارم، اگر تا به حال خودش را  کي  من»
 کردن با مردان مختلف و ناجور بکشتن نداده

حرف بزنند و   گر يکد يکه لزم است که درباره  د یرس ی.« بنظر مباشد 
 گر يممکن است که د نکهياطالعات بدهند، مثل ا

  خواستند که آنها را ی را م یآنرا نداشته باشند و هر دو کس شانس
 خواستند قبل از مردن شناخته شده  یبشناسد، م
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 .آورده شوند  اد یکنند که بعدها ب یاب يخود دوست  یبرا د،نشاب

را   کايکه امر  نيقبل از ا م،ینداشت یوقت رابطه خوب  چی و خواهرم ه  من»
 که به  یاز زمان ی رفتم ول دارشيترک کنم، بد 

 ؟یبرادر نداده. تو چطور؟ م ينامه هم برا کي  یآمده ام حت نجايا
 «؟یخواهر 

  یمن تنها فرزند خانواده هستم، زماند: »ز ند بار لبخ  نی اول یآرتور برا و
 گر يکه دانشگاه بودم پدرم مرد و مادرم د

  یلیخ  شيبرا يی فهمم که تنها یم   شينکرد و حال از نامه ها ازدواج
 مشکل است.« سام سرش را تکان داد »من شک 

  ی کرد که در ذهنش مجسم کند که مادر آرتور چه شکل یو سع دارم«
 ی بلند قد، لغر با موهان ز کي تواند باشد.  یم

. »پدر و مادر من  وانگلند ین ی بلوند بوده، احتمال از اهال یکه زمان د یسف
 تصادف کي که پانزده ساله بودم در  یزمان

فاجعه   ک ي شيبرا انيجر   نيته شدند.« و به آرتور نگفت که اکش  نیماش
   –نکهينبود، نگفت که از آنها متنفر بوده و ا 
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نبود و   یگفتنش ضرور گر يحال د دند یفهم یمن وقت او را چی ه آنها
 به  نجايکه از ا یدان یم  ايمهم هم نبود، »آ گر يد

  ی لیو دل د یشيرفت؟« بهتر بود که دوباره درباره جنگ اند  می خواه کجا
 .در گذشته غرق شد   یادينداشت که ز

 .ناپل یبود، شمال شرق نجايا قت ی خورد، حق ینم بدردشان

 دنیآنطرف کوه ها. بنظرم رس دم،ی شن نویسکادرباره   یز یچ روزيد  من»
 شتر ی ب د يا خوب باشد.« البته آنجا بابه آنج 

چه   گر يبرف باشند تا باران و سام با خودش درشگفت بود که د نگران
 آنجا از دست ژنرالها بکشند،  د يبا یعذاب

 .بودند  نها يا یکه حال مالک زندگ يیآنها

 «.اي، در ساحل درفت گ یم ويدرباره آنز  یز یشب گذشته چ  سرجوخه»

هم بتوانم شنا    د يو اضافه کرد، »شا د يخند  یسام با خوش «یچه عال آه،»
 «.کنم
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  ی پسر وراج اهل بوستون خوشش م نيپاترسون لبخند زد، از ا آرتور
 ن يا ر يتوانست احساس کند که ز یآمد، آدم م

مغز روشن وجود دارد و    کيقلب گرم و   کياز جنگ،  دهیزائ یتلخ 
 توانست با او یبود که آدم م  ی حداقل کس

که در   یبود، پسر لوس یآرتور هم فشار سخت یکند. جنگ برا صحبت
 ده یکرده و به او رس ت ياز او حما اديز ینوجوان

  یبخصوص پس از مرگ پدر و عشق ابلهانه مادرش، جنگ برا بودند،
 بود. او هرگز در انه یشوک وحش کي یو

ترس   یو معن نکرده بودر خطبود و احساس  دهینکش یناراحت  شیزندگ
 روبرو شده نها يدانست و حال با همه ا یرا نم

کرد که از همه   یم   نی . از زمان ورودش با اروپا. و حال سام را تحسبود
 .خطرات مثل خودش جان بدر برده است

نگهداشته بود،  سمسيکر  هياش را به عنوان هد  يیغذا رهیج یقوط سام
 ید ا لبخنب راآورد و آن رونیب  یاز کوله پشت

قبال   يیاش را به چند بچه روستا ینير یش یطگشود. قو ز یتمسخرآم
 .بود دهیبخش
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با بلوط پخته شده.«   یاست ول  ظیسسش غل ؟یدار لی بوقلمون م یکم»
 کوچک را با ژست   یآهن یآنگاه قوط

به او تعارف کرد و آرتور را به خنده انداخت.   یو مسخرگ یاحساسات
 را  زشیهمه چ  .شتدا  یچقدر سام را دوست م

است که خود   یشهامت یکرد که او دارا یاحساس مو ناخودآگاه  را
 خواست که از  ی فقط دلش م یفاقد آن است. و

جنگ جان بدر ببرد و به خانه و بستر گرمش بازگردد، با مالفه   نيا
 .بايز یبلوند و اندامها یو زن ها  ز یتم  یها

با لذت شروع به  و م را خورده ام.« و سام آرا مي من غذا  ممنونم،»
 .خورد یرا م یدارد قرقاول بهشت يیکرد، گو خوردن

زدم که   ی وقت حدس نم چیمن ه  ست؟ی طور ن ني فوق العاده است، ا -
 .خوب باشد  نقدري ا های ائیتاليا یآشپز 

 والکر؟ ، یخوریچه م  -

به آن دو   یکرد که نگاه یتوقف  گذشتویجوخه از کنار انان م سر 
 یبا سام نداشت. ول ی کلمش چگاهیاو ه باندازدي
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پسر مانندآتش بود و تا بحال   نياز گوشه چشم مواظبش بود. ا شه یهم 
 .را احمقانه بخاطر انداخته بود شی دوبار زندگ

 کرده  لیتحص   یاديبود. فاقد شجاعت و ز  یگر يپاترسون داستان د  یول
. 

 ؟ یدار یمشکل -

  کي ،   ستیچفدر عال نجا،يا یکه غذا گفتمیسرجوخه، فقط داشتم م  -
 د؟ يدار ل یم  تيیسکویب

 :را باو تعارف کرد و سرجوخه با غرغر گفت  یخال مه ین یآنگاه قوط و

 .دعوت نکرده بود ی مهمان یبرا نجايتو را به ا یبس کن والکر، کس -

 ... حتما من کارت دعوت را اشتباه خواندمیلعنت -

ن  بارا ر يکه سرجوخه ز یخود را تمام کرد در حال رهی و ج د يند خ آنگاه
 به  یشانه اش نگاه یه افتاد و سپس از روابر 

  –دو انداخت. آن
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  ی اجتماع یبرنامه ها نهمه يا انیم د ی اگر بتوان م،ی افتیفردا راه م ان،يآقا -
 .د یکن دا یشلوغتان وقت پ

 ... مان را یسع نيسرجوخه...بهتر  م،یکن یخودمان را م یسع -

د و آرتور  دا ه بر لب به راه خود ادام  یآنگاه سر جوخه با لبخند  و
 شه یبا انزجار به او نگاه کرد. سرجوخه هم  اترسوني

به خنده   ز یرا ن گرانيخندان بودن و د شهیهم یسام را برا استعداد
 بود که همه   یز یچ  نيو ا کردی م ن یآوردن تحس

  یکه روزها دانستیمبرم داشتند، بخصوص حال و او م  ازیبه آن ن آنها
 د ياش کهخود دارند،  یرو یرا جلو  یسخت تر 

 .افتد یوالکر هم بخنده ن یحت گر يد

  نجا يکه من با یرو به سام کرد و گفت: آن مرد از زمان  تيبا شکا آرتور
 .کند یمرا از جا بدر م  شهیآمده ام هم

 .است تش یاز جذاب یآنهم قسمت  -

کرد که   بهاشی و دوباره شروع به جستجو در ج د ي سپس سام خند  و
 و ناگهان د ب ایرا ب یگر يد گاریبلکه بتواند ته س
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 بش یسالمت و درسته از ج  گاریس کي معجزه آسا، آرتور  هيهد   کي  مثل
 .د یکش رونیب

 ؟ید، از کجا آنرا آوردمن، مر   یاوه، خدا -

،چشمان سام از   دادیو به او م   کردیآرتور آنرا روشن م کهيحال  در
 .گرد شده بود یتعجب و خوشحال 

  گاریس کيه شده شتک یآلمان کي  یلباسها ب یاز هفته قبل که از ج -
 .بودم دهيتوتون ند  نهمهيا کجايبدست آوردم، 

مجسم کند که سام    توانستی م یول  شد ی از فکر آنها مشمئز م یحت آرتور
 از  یقسمت د يکار بوده است. شا ني قادر به ا

سام   نکهيبخاطر ا گر يد یبود و قسمت  ش یبخاطر خام بودن جوان آن
 در م راحال که آ ی والکر شجاعتش را داشت ،حت

لوس   ی ها یسوراخ موش نشسته بودند و راجع به هاروارد و شوخ نيا
 که او شجاع د یفهم  یآدم م کردند،یم  صحبت

 .است
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باران تا صبح   زشيو ر دند ید رآنجا خواب ده یآنشب را بهم چسب آنها
 ی انبار کي کرد. سب بعد را در  دایفروکش پ

و  ،گذراندند  ند ود به دست آورده ب ز یافتاده که آنرا با جنگ و ست دور
 " رودخانه " ول تورنو یسپس دو روز بعد بسو

رحمبود که    یچنان خطرناک و ب ی رو شی پ ني کردند. و ا حرکت
 ی سرباز را از دست دادند ول ن یدوج کي به  کينزد

سام بود که   ني شدندو ا کتر يمدت سام و آرتور بهم نزد نيطول ا در
 و  کردیراه سنگالخ کمک م  مودنی آرتور را در پ

قدم   کي یحت  تواند ینم گر ياو سوگند خورد که د کهیزمان انجامر س
 سام بود که جان  ني و ا د یبردارد ،او را به دوش کش

صخره بزرگ، دشمن با   کيکه از پشت  یرا نجات داد. هنگام او
 .آنان بود یدر صدد کشتن همگ  نیدورب 

  ني کرد، درآخر  دایفروکش پ ويتهاجم آنان به نوتونو و آنژ  که یزمان
 ، سام و  وی خط آلمانها در کاسن نيه به آخر ملح

گلوله به   کيبار آرتور مجروح شد.  نيهم شرکت داشتندو ا آرتور
 خورد و ابتدا سام فکر کرد که او مرده  شيبازو
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حرکت   ی. آرتور بد یکش ی رد و بدل شدند گلوله ها بکنار انیرا از م ،او
 حالت  یب  شي و خون آلود آنجا افتاد و چشمها

  شي که از بازو د ی او را پاره کرد و آنگاه فهم راهنیسام فورا پ د.بو شده
 و به پشت  د یاو را بدوش کش زد،ير یخون م

او  که مطمئن شد که  یمنتقل کرد و کنارش ماند تا زمان ی و بهدار جبهه
 حالش خو است و آنگاه بازگشت به خط اول و 

  یابر  یسخت و شاق ش يآزما نيا  یتا معرکه تمام شد ول د یجنگ آنقدر
 .همه آنها بود

 ويکشته در آنز /کابوس بود و در جمع   ک يآنها  یبرا  یماه بعد  چهار
 داده بودند و سام و آرتور احساس 

متر   ی متر به سانت یسانت ز، یخ  نهیمدت را س ني تمام ا ی که گوئ کردند یم
 در  ایتاليگلها و برف ا  انیرفته اند، در م شیپ

ا راهشان را به طرف شمال و  هآنو  د يبار ی که باران هم همچنان م یحال
  –.داند یرم ادامه م
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بسرعت به کارش بازگشت و سام خوشحال بود که دوباره او را   آرتور
 قبل از مجروح یکنار خود دارد. در هفته ها 

کدام در باره آن صحبت   چ یبوجود آمده بود که هآنها  نیآرتور، ب شدن
 آن قانه ی هر دو عم ی و ول مکردند ین

است که بخاطر   ی رفاقت  نيکه ا دانستند ی. هر دو مکردند یس مسااح را
 دوران  نيبوجود آمده، آنها با هم ا اميا نيا

  توانستند ی کدام نم چی بود که ه یز یچ  نيرا گذرانده بودند و ا یجهنم
 ی لیآن خ  یمعنا شانيآنرا فراموش کنند و برا

  یلیخ  ر،در گذشته شان بود ،و در حال حاض گر يد ز ی از همه چ بزرگتر 
 ش ی پ شيبرا ندهيکه در آ ز یبزرگتر از هر چ

 .آمد  یم

دره در   ک يرا تکان بده. حال آنها در  کلتیپاترسون. ه وفت،یراه ب -
 تا از آنجا با کردند یجنوب رم استراحت م

 .کنند  متيعز  ینیشکست دادن موسول یمحکم تر برا یقدمها

 .میتافیبراه ب گر يساعت د م یتا ن د يه باک د يگویسرجوخه م  -
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 .غر غر کرد . و از جا تکان نخورد یبا تنبل پاترسون

 .یبجنگ  نویکه در کاس  یمجبور نشد  یسگ تنبل تو حت  -

سخت   نویگرفتن کاس یپس از مجروح شدن آرتور، آنها برا ی ها  هفته
 به چنگ  یبودند تا آنجا که شهر بکل  دهیجنگ

فرا   ار هر که ش یکرده بودند، دود ر یا فتاده و آنرا کامال تسخ  آنها
 د یبود که ساعتها طول کش  م یگرفته بود، آنقدر ضخ 

  می عظ یسایکه چطور تمام شهر نابود شده و کل ند یآنها قادر شدند بب تا
 آن چطور با خاک برابر گشته است. و از آن

 در سر   یجنگ مهم  گر يد ببعد،

  نی کوچک ب یها  یر یاتفاقات و درگ یاهنبود. فقط گاه گ راهشان
 ببعد  یاز چهاردهم ماه م  یها ول ن ما آلها و   يیایتاليا

و   وسته یبه ارتش انگلستان پ خيشد. در ان تار شتر یب شان یتوانائ ،دوباره
 گذشتند و  دویبه اتفاق آنها از رودخانه راپ

د  توان یامد که م یبعد تمام سربازن خسته بودند. ارتور به نظر م هفته
 هفته کامل را بخوابد ، البته اگر سام باو کي
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داد. »بلند شد مرد ، بلند شو « سام با نوک چکمه اش باو    یم هاجاز
 کارت  تيکه آلمان ها برا یمنتظر  ايزد. » ی ضربه م

 .« بفرستند  دعوت

بسته نگاه کرد. در دل ارزو داشت که فقط   مه یاو را با چشمان ن آرتور
 جراحتش  یاستراحت کند. جا  شتر یلحظه ب کي

  یشد. سام خستگ یخسته مم سازودتر از   یلیسوخت و حال خ یم  هنوز
 گفت  یبه خود م  شهیبود و ارتور هم  ر يناپذ 

دارد    تياو جوانتر هم هست. »مواظب باش والکر ...کم کم صدا که
 .« شود  ی مثل سرجوخه م

  نی ع شهیکه سرجوخه هم  د یرس ی؟« بنظر م  د يدار یشما مشکل  ان،يآقا»
 ی حس ششم یشود ، گوئ ی م شيدایبزنگاه پ

  نکه يکنند ، و البته نه ا ی درباره او صحبت م نشزاسربا یکه ک  دارد
 ارام از پشت سر  شهی. مثل هم  ند يرا بگو دشیتمج 

و شرمزده باو نگاه   ستاد ي ا شيپاها  یگذشت و ارتور فورا بررو یم سام
 را در  یتوانست و  یم  شهی مرد هم  نيکرد. ا
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، باترسون  یکند. » دوباره استراحت کرده ا ر یغافلگ ت یوضع نيبدتر 
 مرد شاد کننده نبود ،  نيا ز ی چ  چی ، ه ی نتلع ؟« 

مرد هم مثل سام   نيا یرفتند. ول ی راه م یها بود که به سخت  هفته
 ام شده. اگر تم با يبود . » جنگ تقر  ر يناپذ  یخستگ

. « سام به  د ینیرا بب  مانيروزیپ  د یتوانی م د یبمان داریهم مثل ما ب شما
 ن ی شد. ب رهیو سرجوخه خشن به او خ د يقهقهه خند 

دو   یطور احترام نی وجود داشت و هم دایناپ  یدو مرد عالقه ا نيا
 ی ارتور از ان برکنار بود. او فکر م شهیطرفه که هم

دانست   ی م انهیمخف  ی است ول یکه آرتور مرد مهمل و بدرد نخور کرد
 .که سام او را دوست دارد

  ما  اي،  یبخواب یک ي نيمثل ا یر یکه بگ یوالکر ، تو هم نقشه دار نمیبب»
 شما دو نفر را همراه خود به رم  میتوان یم

   –.«ميببر 
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تالشمان را «انگاه   ن ي، سر جوخه...بهتر   میکن  یتالش خودمان را م ما»
 زد و سرجوخه با  یلبخند  ینير یسام با ش

...« و آنگاه با عجله بسراغ  ی، ه فت یبه ارتور داد زد »: راه ب خشونت
 زم عاه دوبار  یبعد همگ قهی رفت و ده دق گرانيد

خسته بودند و او نا   تيامد که ب نها یبودند. و به بنظر آرتور م شمال
 ز یون دانیآگاهانه خود را تلو تلو خوران در م 

، زن و مرد   ها یائیتاليو ا ستادهيپرتاب گل ها ا انی، که در م د يرم د شهر 
 یبوسند. همه جا اطراف آنها صدا یآنها را م

 اديخواندند و سربازان فر  یز ماآو ا . آنهیو شادمان  بود و قهقهه  خنده
 دهیچند روز نتراش شيزدند و سام با ر یم

 روزی...ما پميشد  روزیزد »ما پ یم  اديهمرزمانش فر   گر ياو و د یبسو
 بود ،  ی.« چشمانش غرق اشک خوشحالميشد 

 بند  ش یبا پ ی نانز و اهیبا لباس س ی. زنان چاق ، زنان لغر ، زنان

بوده   بايز یتوانستند زمان ی م یکه حت ی. زنانیمحل ی و کفش ها د یسف
 جنگ خانمانسوز و  ني نه حال پس از ا یباشند ول
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را به سر تفنگ سام فرو برد و سام   یاز آنها گل زرد یکي. غماگر ي
 ارتور دست پاچه  که د یچنان او را به اغوش کش

 .شد 

آنها باز   یکه برو یوران کوچک محل ستر کيآنشب شام را در  آنها
 گر يسرباز د یاديشده بود به همراه تعداد ز

و گل و خنده و غذا و   جانیجشن پر از ه  نيا قت ی کردند. در حق صرف
 یبه نظر م یچند ساعت ی بود و با یقیموس

  يی و زجرها ماتياست که در مقابل نامال  یبهشت بی که همان س د یرس
 فرستاده شده نشاياند از اسمان برا ده یکه کش

  ینه برا یفراموش شد ول باي. گل و برف و باران و کثافت تقر است
 کردن و  ی. آنها سه هفته فرصت شادیمدت طولن

  د يبردن لزم داشتند و سپس سرجوخه به انها اطالع داد که با لذت
 ماندند  یاز سربازان در رم م یحرکت کنند. بعض 

به ارتش ژنرال   د يآنها با ه لکآنها نبودند ، ب انیسام و ارتور م  یول
 شدند و با یفرانسه ملحق م تختيپا کينزد یبرادل
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قابل تحمل   يیجا به جا  نيا یمدت کوتاه یفکر کردند که برا خودشان
 و  ایتالياست. حالاول تابستان بود و در ا

و زنها همه جا  فیبود. هوا گرم و لط   بايهر واقعا زش یحومه ها   فرانسه
 گفتند ، البته با تعداد  یم  به آنها خوش امد 

کرده   نی آنها کم ی که در سراهشان تفنگ در دست برا های از المان یکم
 .بودند 

سان بود   نيجان شام را نجات داد و در عوض ا کباري بار سرجوخه  نيا
 ررسیکه دو روز بعد تمام جوخه را که در ت

ا  جر در کل ما ی کرده بود نجات داد. ول نی کم شانيبود و برا ها یآلمان
 آسان بود. در يیحرکت و جابه جا ک يبار  نيا

اوت قرار بود که حمله به فرانسه را شروع کرده و به ارتش   مه ین
 رژه  سيو به طرف پار دهيژنرال لکلرس ملحق گرد

افراد جوخه درز کرد ، سام و ارتور   انیخبر از م نيکه ا نی و هم وند بر 
 .ارام با خودشان جشن گرفتند 

خواست که آنجا    ی دلم م شه ی ، من هم  عرکه ستم  چه، آرتور ..  سيپار»
 او را به  يینمود که گو ی .« چنان منمیرا بب
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اقامت کرده و از اپرا و   تسيدعوت کرده اند که در هتل ر سيپار
 .کند  دنيا دکاباره

حال   یول یتو متوجه نشده ا د ينده، والکر. شا د ی به خودت ام  اديز»
 ر زنده قد آناست و ممکن است که ما انیدر م یجنگ

 «.مین یرا بب سيپار می که بتوان مینمان

کنم ، آرتور .   ی م  نی آنرا در تو تحس شهیاست که من هم  یصفت  نيا و»
 .« و انگاه  ی و بشاش هست نی خوش ب  شه یتو هم 

توانست روح سام را کل کند و حال   ینم ز یچ چ ی. هد يخند  یمسخرگ با
 که فکر او را مشغول کرده بود یز یتنها چ 

به   ش يايه آن همه راجع به آنها خوانده بود و سالها در روک د بو سيپار
 عوض ز یچ   چیان فکر کرده بود. در مغزش ه

که به   یو ارتور. زمان یآنجا بود ، در انتظار و ز یبود و همه چ  نشده
 شهرها و دهکده  انیرفتند و از م  یم سيپار یسو

و   ه هلهل  شانيکه پس از چهار سال اشغال تلخ حال در راه برا يیها
 ، به  گذشتند یمحکم م ی کردند با گام ها یم یشاد
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  ر یاس شهی. سام همسيتوانست فکر کند جز پار ی نم یگر يد ز یچ
  –و شعف تصرف  یخوشحال  یخود بود و حت یاهايرو

  

جنگ را در   گر يفراموش شده بود ، حال که دو روز د شيحال برا رم
 خود داشتند تا به آنجا برسد. و  ی رو شیپ

بودند چنانکه آنها را به   سيپار ی بسو ینی ول عقب نششغم هایالمان
 کردند که گل خودرا  یم تي دروازه هدا یسو

 .نمود یکه ارتور به ان مطمئن بود کامال مهمل م ی ز یو چ بنشاند 

، کامال   وانهيآنرا بتو گفته ، والکر ؟ د یتا به حال کس  اي، آ  یا وانهيد تو»
 یدار یيگو یکن ی بدون عقل . توچنان رفتار م

به سام   ی«. و آنگاه با ناباور یرو  ی به انجام یلیگذراندن تعط یبرا
 شد که او همچنان مشغول کشتن المانها و  رهیخ

فراموش   یحت گر يزده که د جانیآنجا بود و آنچنان ه  یبسو یشرویپ
 گار یآنان را به دنبال س یها  بی کرد که ج یم

 .بگردد
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  قتیام به حق س ی ايرو، ت  و پنجم او ستیساعات صبح روز ب نی اول در
 که  یهجوم ترساننده در حال ک ي. در وستیپ

محکم وارد   یپنجره ها شاهد آن بودند با گام ها انی از م سيپار مردم
 روز یرژه آنها اصال مثل پ نيشدند. و ا سيپار

و   اطیمردم وحشت زده بودند وبا احت  نجايشدنشان به رم نبود. ا وارد
 امن خود  یها ن کاکه ازخانه ها و م دند یترس یم

خنده   یباره صدا کيو به  دند يخز   رونیبعد کم کم ب یشوند ول خارج
 هلهله شروع شد و همراه با ان  اديو فر  یو شاد

 ها ،   یخوشحال یها  اشک

  و  داد ليشهر را تحو «  تز یبعدازظهر ژنرال » ون شولت می دو ون ساعت
 که  یازاد شد و زمان قنیرسما توسط متف  سير پ

  زهیشانزه ل ابانیو نهم اوت در طول خ  ستیچهار روز بعد در ب آنها
 رفتند، سام بدون ی رژه م یروزیبا پ نيیبطرف پا

داشت. فکر   یکرد و همگان با همرزمانش قدم بر م  یم ه يگر  خجالت
 آمده بودند و چه  یکه از چه راه دور نيا
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را آزاد   سي پار نکيبه آنجا انجام داده بودند و ا دنی رس یبرا يیکارها
 ساخت . و   یم خود یکرده بودند او را از خود ب

او   هيبودند فقط گر  ستادهيبصف ا ابان یکه در دو طرف خ یمردم اديفر 
 طاق ر يکه آنهااز ز یکرد. زمان یم دتر يرا شد 

  نوتردام یسایبه طرف کل یشکر گزار یشدند و برا ی مرد  یروزیپ
 دانست که در  یخود م ش یرفتند سام پ یم  شیپ

جان بدر برده و به   یجنگ طولن ن ي مثل حال که از ا  چگاهیه  شیزندگ
 ی را برا یقدم گذاشته و ازاد  یشهر استثنائ نيا

 .آنجا آورده ، سپاسگزار نبوده است مردم

  ر یتحت تاث قاینوتردام آرتور و سام که عم یسای مراسم کل انياز پا پس
 خارج شده و سایودند از کلته برفگ ان قرار

ارکول براه افتادند. آنها تمام بعدازظهر را  ابانیدر طول خ  اهسته
 ی نم یسام حت ی لحظه ا یداشتد و برا یمرخص 

خواست قدم بزند و تمام   یبکنند ، فقط دلش م د يکه چه با دانست
 شاد مردم را   یو تبسم و نگاه ها یو ازاد یخوش
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  کيکافه کوچک توقف کرده و هر کدام  کيببلعد. انها در  کجاي
 آن بخار بلند بود  یرا که از رو  یفنجان از قهوه ا

  ک يبه انان تبسم کرد و  یو همسر مالک کافه با خوشروئ دند ی،نوش
 را که خود پخته بود به  ینير یظرف کوچک ش

که خواستند کافه را ترک کنند او از گرفتن   یتعارف کرد. زمان آنان
 یآنان برا ی مقابل پافشار  درو  پول امتناع کرد 

  یدانست و سام فقط م  یزبان فرانسه م یآرتور کمپول  پرداخت
 توانست تشکر خود

دانستند که   یآنها خوب ممقابل او هم زن را کند و در  انیبا ژست ب را
 مردم از نظر خوار و بار چقدر در نيا

طال را   یآنها حکم شمشها یبرا ین ير یش چکظرف کو نياند و ا قه یمض 
 .کردند  یم  گانهیدو ب  ميدارد که حال آنرا تقد 

جنگ آنقدر ها هم بد نبود. او   د يسکوت کرد شا رتیدوباره با ح سام
 کرد  یو دو سالش بود و احساس م ستی حال ب

مهم   ش يرا که برا یحداقل جائ ايکرده است و  ر یرا تسخ  ایدن يیگو که
  –بود.
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داشتند ، آرتور به او نگاه کرد و لبخند زد   یکه ارام گام بر م ی الح در
 د ياثر گذاشه بود و شا شتر یاو ب یرم رو یليبدل

را در آنجا گذرانده بود و  یبود که او قبل از جنگ هم مدت ني ا علتش
 که  یخاص بود . براه یاو مکان یبرا شهیرم هم

 .نجا نبودز قبال آرگه  . اگر چه او د یرس یسام به نظر م یبرا سيپار

باترسون ؟ بنظر  یدان یخواهد که به حانه بازگردم ، م  ی دلم نم  من»
 ن يکه ا ی؟« و هنگام ستین نطوريا د يا یمسخره م

رفت    یآنها راه م  یشد که جلو یرا به زبان آورد متوجه زن جوان حرف
 او شد که متوجه جواب پاترسون  ج یو چنان گ

آتش داشت که   یمثال شعله ها  ی ز قرم ی. دختر جوان موهاد ينگرد
 گلوله جمع کرده  کيانها را پشت سر بصورت 

  ی زد ول یبرق م یبه تن داشت که از فرط کهنگ یلباس آب  کيو  بود
 نشان یدر هر صورت تناسب اندام او را به خوب
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  چ یه يیداد. سرش را با غرور بال نگه داشته بود ، چنان که گو یم
 خودش از دست و . استین ونيمد  یبه کس  یتشکر 

نبود .  ونيکس مد  چ یرا به ه ز ی چ چ یجان بدر برده بود و ه ها یآلمان
 را ازاد  سي که پار نی متفق ايو   ها یکائيبه امر  یحت

زن از طرز راه رفتنش معلوم بود و سام   ني بودند. تمام احساس ا کرده
 که  یداد. زمان  یم صیتشخ   یهم همه را بخوب

با   ش يرفتند و تمام گفتگو ی م شی پ ابانیخ  نیسر او بطرف پائ پشت
 .ارتور متوقف شده بود

 .کرد یم ی؟« آرتور از او سوال یکن  یتو فکر نم»...

  یرا که م یز یتوانست فکرش را متمرکز کند و تنها چ  یسام نم  چه؟« »
 ک يبار یقرمز او بود و ان شانه ها یموها د يد

  یاگرفته بود. او در گوشه  شی را که ان زن به پ یراه بر غرور و
 پل رودسن عبور کرد و  یتوقف کرد و آنگاه از رو

مونت پلو هم گذشت و سام هم ناخود آگاه او را   یسکو یاز رو سپس
 «؟یر ی م یکرد ».کجا دار ی م بی تعق
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  ش یبود و چشمان آب یعصبان ش يدونم.« صدا یهم هنوز نم   خودم»
 لحظه  یکه اگر حت د یترس یم ی،چنانکه گوئ  یجد 

 .خواهد آمد  ش یپ ی فاق بد ات، هم دختر را گم کند   یا

 «؟یکن یکار م چه »

را   شيلحظه به ارتور نگاه کرد و سپس قدمها کي دانم.« آنگاه  ینم»
 که دختر را از  د یترس یکه م ني کرد مثل ا عيسر 

که دختر هم   د ياو را د ی. زماند يبدهد ،و ناگهان ارتور هم او را د دست
 وجود  نکه يبه طرف آنها برگشته بود و مثل ا

را پشت سر خود احساس کرده بود. صورتش مانند قطعه جواهر   هاآن
 و  فيظر  ی نیرنگ و ب یبود ،با پوست کرم 

  یکي،  یکيبه آنها دوخته شده بود .  م یکه مستق  یدرست سبز  چشمان
 سام  ی رو نشیخشمگ ره یو سپس نگاه خ

 .داد که فاصله اش را حفظ کند  یم  ی ه به او اگاهکرد ، چنان ک متوقف 

از نگاه   د يد یندانستن زبان فرانسه خود را عاجز مر اطخ که به  سام
 که او  یزمان  ی دختر سر جا ماند ول نی خشمگ
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بار   نينمود وا ب یشروع به راه رفتن کرد باز هم او را تعق  دوباره
 ده يمانند او را د یتا به حال صورت ايمصممانه تر. »آ

  یزن نيتر باينگاهش کند. » او ز نکهي« از ارتور سوال کرد. بدون ا یا
 ی ا حهي م. « از او را دهياست که تا به حال د

  ی که حت ی کرد و کنش یخود جلب م  ی شد که توجه را بسو یم استشمام 
 ن يشد آنرا احساس کرد. ا یاز فاصله هم م 

  یبازوانش را برو ايکند و  سربازان پرتاب ینبود که گل بسو یدختر 
 بود که از  ی، بلکه زن د يآنان بگشا نيتر  کينزد

به خاطر ان   ی خود جان بدر برده بود و حاضر نبود که از کس گ نج
 است «. ارتور موافقت  یتشکر کند. » دختر خوشگل

حا ل از   ن یدر ع  ی دانست ول یجمله خود رام یکه نارسائ ی ،در حال کرد
 ی لجوجانه سام احساس دستپاچگ ب یتعق نيا

  م یکن یم ب یاو را تعق نکه يدختر از ا ني کنم که ا یکرد. «فکر نم  یم
 سام  یکامال واضح بود ، ول ني«. و ا د يایخوشش ب

رفت و هر آن فاصله اش را کمتر   یشده راه م  زمیپنوتیمانند افراد ه  که
 باو بگو ،  ی ز ینمود به او گفت »: چ یم
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  –کنم.« یم خواهش

  

بما کرد.« آنگاه او را   یان موقع چه نگاه  ید ي،ند  ی شده ا وانهيد ايآ»
 شد د يرفت و ناپد  ی اه که بدرون مغاز دند يد

 .رو توقف کردند  اده یدر پ یهم با درماندگ وآنها

  ی ناراحت به نظر م سي پار یها ابان یزن در خ نيا ب یکه از تعق  ارتور
 »: خوب ،حال چه؟« بدون د ی از سام پرس د یرس

 .بود که او انرا دوست نداشت یبا آن ،عمل زشت اي یازاد

فنجان قهوه   کي دنینوش یابر بگذار او را  م یمان یمنتظرش م  نجايا»
 کاش ی.« و حال پشمان بود که ا میدعوت کن

امد و   یهمراه داشت ،دختر به نظر لغرم  را ینير یآن بشقاب ش  هنوز
 بود  دهيرا بچشم ند  ینير یسالها بود که ش د يشا

  نيکه خودش کرده بود. ا یکه سزاوار آن بود و تمام کار یدر حال و
 آمده و  ایتاليبه ا  ر یخ  نهیس قايبود که از شمال افر 
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  ی رو نجايو خود را به فرانسه رسانده و ا دهيشکم خز  یآنجا برو از
 راه رفته بود که چه ؟ به جهنم ، حال  شيزانوها

داشتند به   ینسبت به اشغالگران آلمان  یکرده بودند و چه برتر  چه
 زنها و ناگهان احساس کرد که  یخصوص برا

  ن یفظ کند و همرات گذشته ح خطم دختر را از تما ني خواهد ا  یم دلش 
 که ممکن بود در حال  يیايطور از تمام بال 

کرده بودند   توتهیکه در انجا ب  نی ، با وجود هزاران سرباز ازمتفق حاضر 
 ی وار بهر کار وانه يکه د ی. سربازاند يای ب شیپ

  رونیسرگردان بودند. او از مغازه ب سي زدند و در تمام پار یم دست
 بسته نان را   ک يو  مرغ م تخ که دو  ی آمد در حال

آشکارا با  د ي مغازه د رونیبار که آنها را ب نياسبد گذاشته بودو  در
 به  مای را مستق ی به آنها نگاه کرد. جمله ا یناراحت

سام   ی . ولد یدرخش یگفت و همگام با آن چشمانش از فرط خشم م سام
 و فورا به ارتور نگاه د یکلمات او را نفهم  یمعن

کند. » او چه گفت ؟« و کامال معلوم بود که   ه جمتر  ش يکه برا کرد
 .مهم نبود شيحال آنهم برا  ینگفته وا یر يزدلپذ یچ
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برافروخته شده  یکه کم  یبا انها حرف زده بود و ارتور در حال حداقل
 کار اصال به  ن يبه سام نگاه کرد. ا یبود با ناراحت

  ايرم و  رد  چه دگر بود. یخورد او تا به حال رفتارش بگونه ا ینم سام
 که با هم رفته بودند. با ان در  یگر يهر مکان د

  ز یچ  کي بار  کي ی به آنان ول شانی زنها و خوش امدگوئ یگرفتن ها بر 
 کار را دوست نيبود و ارتور اصال ا گر يد

 .نداشت

  شی پ مای ،او هم مستق  ميدنبال او برو گر يقدم د کي گفت که اگر  او»
 خواست  هد وافرمانده مان خواهد رفت و از انها خ 

  ی را که گفت ، م  ی والکر ،او کار مي بگو حيکنند ، و صر  ر یما را دستگ که
 «.کند 

آمد که دوباره اعتماد بنفس وحالت طنز خود   ی، به نظر م د يخند  سام
 اش او را تر ک  یرا به دست اورده و افسردگ

 .کرده
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ه  و اضاف د ي«. و آنگاه خنده خود را بر  یژنرال هست کي او بگو که تو  به»
 من..بگو که من عاشق او شده ی.خداد »کر 

 «.ام

بار دعوت کنم ،به خاطر خدا سام ، سر عقلت   ک يکه او را به  چطوره»
 دختره را به حال خود بگذار.« و نيبرگرد و ا

مغازه توقف کرد   ک ي ني تر يپشت و نباري دختر دوباره براه افتاد وا آنگاه
 ندارد  ال یمعلوم بود که سام اصال خو کامال 

کرد که او   یارتور...« ارتور سع ایاو را به حال خودش بگذارد. »راه ب هک
 که  ینداشت. زمان جهینت یرا منصرف کند ول 

بار   نيآمد وا رونی کردند دخترک از مغازه ب یبا هم بحث و جدل م آنها
 ک يبطرف آنها رفت و چنان نزد  ما یمستق 

با او دارد   یبودن ان چنان کيکه او احساس کرد که از نزد ستاديا سام
 ره ی. دخترک با خشم به آنها خکند یضعف م

  ن یدانست کمک گرفت. «گم ش یکه م یکم  یسیو از انگل شد 
 ی غل یرا زد ول  شي ،« او حرفها رونیب  ني، بر  ني،برگرد
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را   غامشیبه کار برده بود هر دو پکه  ینامناسب بودن کلمات رغم
 انان ی به ر دو خواهد یآمد که م  یگرفتند. به نظر م 

است و   یگر يکرد عاقلتر از د یبزند بخصوص آرتور که فکر م یلیس
  –ني.« واد يد ی را اداره کند. »فهم  یکيتواند ان  یم

  

فرانسه   بانيآخر را به فرانسه ادا کرد. »نه « سام فورا دست به گر  کلمه
 .« و آنگاه بهد یالکن خود شد »نه ، نفهم 

هستم..اسمم سام   يیاکيدانم..آمر   ی ادامه داد »:من فرانسه نم یسیانگل
 آرتور پاترسون ، ما فقط نهميوالکر است و ا

تبسم را   نيو..« و انگاه قشنگ تر  می بشما کرده باش یسالم  می خواست یم
 نگاه دختر آنقدر ناراحت  یبه او ارائه کرد. ول 

توانست انرا بفهمد. آنقدر نگاهش   یسام هم م یدرمانده بود که حت و
 او یبرا م ه   و نگران بود که سام وسيما

 .تاسف کرد احساس

 «.د يد ی، بدرک ، خوب حال فهم د يد ینفهم  نه»
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جمله را دوباره به    نيبه ارتور نگاه کرد وا یج یبدرک.« سام با گ  »
 .فرانسه به لب آورد

ترجمه   شيبرا یسی، بدرک.« و ارتور آنرا به انگل ست یچ  مقصودش»
 .کرد

  يید. چنان که گوکر ه خوب.« آنگاه با تبسم دوباره به دخترک نگا چه »
 .دعوت کرده است یاو آنها را به صرف چا

 «...کافهد يیایفنجان قهوه ب  ک يصرف  یکه با ما برا د يدار ل یم»

را به طرف ارتور   ش يدوباره رو یکرد ول  یبا لبخند به او نگاه م هنوز
 توانم او  یمن پاترسون ، چطور م  یکرد . » خدا

ت لطفا تو به او  اسن فنجان قهوه دعوت کنم ، ممک کي به  را
 «.کنم ی.خواهش م يیبگو

گرد که زبان فرانسه   یبه دختر نگاه کرد و سع یارتور با شرمندگ و
 آورد در   ادیرا که در مدرسه خوانده بود ب یا

کرد که تمام   یاحساس م يیبايز ن ينگاه دخترک به ا ر يکه ز یحال
 .کنند. سام حق داشت یکلمات از مغزش فرار م
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م..دوست  بود. »من متاسف دهيبود که تا به حال د یتر دخ  نيباتر يز نيا
 ل یزده است..شما قهوه م جانیه  یلیمن خ 

کرد و ناگهان احساس نمود که    انیو کلمه آخر را با عجز ب د؟«يدار
 دختر را از دست  ن يندارد که ا ل یخودش هم م 

 .هم خاموش شد  ی جواب او ، چنان از جا در رفته بود که و یول بدهد 

که اشک   ی ..چقدر لت...برو کارت را...« و سپس در حال و ر پر  چقدر»
 در چشمانش حلقه زده بود سرش راتکان داد

  نيا ی را که آمده بود دوباره بازگشت. ول یپشت آنها رد شد و راه واز
 شانه اش همانند  یول  نيیبار سرش رو به پا 

  هم   شي کرد با کفشان کهنه اش که از پا یم  یپر غرور به بال ، سع قبل
 راه برود و از آنها عتر يزرگتر بودند ، سر ب

که مال خود او نبود  د یرس یاش به نظر م رهیت ی. لباس آب رد یبگ فاصله
 .هم متعلق به مادرش بود د ي، و شا

او پرداخته   بی چه گفت ، ارتور ؟« سام هم با عجله دوباره به تعق او»
 عده سرباز که  ک ي انیبود و مجبور بود که از م 
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 .بودند ، رد شود ستاده يو سرگردان ا الیخ یبجا آن در

اش را درست   هی ، بق م يکنم که او به ما گفت که به جهنم برو یم فکر »
 کنم به زبان آرگو ) زبان  ی ، فکر م دمینفهم 

 «.( گفت سيولگردان پار مخصوص

لهجه است ؟« و انگاه با غصه به ارتور نگاه    کي؟  ست ی آرگو چ زبان»
 ده یچ یپ شيخود برا ید خوکرد. زبان فرانسه به 

نگران  شتر یب یمشکل بود که حال آرگو هم به آن اضافه شده بود . ول و
 یشلوغ انیبود که دختر را که حال م  نيا

 .رفت گم نکند  ی تند راه م ابانیخ

کوچه   ک يکه به  دند يدختررا د است.« و انگاه سيپار انهیزبان عام  نيا»
 کوچه د.ان و سام نام انرا فورا خو د یچ یکوتاه پ

شد و  د يو سپس ناپد  ستاديا یدر ی و دختر ناگهان جلو «یدگر  گراند »
 .بلند پشت سر خود بست یفقط در را با صدا 

. آرتور از او  د یکش  یآه یروزی لبخند پ ک يو با  ستاد يآنگاه سام ا و
 «؟یخوشحال  نقدريچه ا ی:» حال برا د یپرس
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آسان   شيبرا ه ی بقو کند.«  یم یدانم که او کجا زندگ  یم  نکهيا یبرا»
  –بود.

  

باشد «. آرتور کامال  امدهین یکس دنيبد  نجا يکه او ا یدان ی کجا م از»
 و اراده او قرار  یعالقه ناگهان نيا ر یتخت تاث

نداشته   یاحساس را در مورد کس ن يا چگاهیبود که خودش ه گرفته
 يی بايرا به ز  یخودش هم تا به حال کس یبود ول

 .دلربا بودقعا واو بود ، ا دهيزن ند  نيا

 «.د يایب د ي، با د يا یم  رونیب یبزود او»

؟ والکر   یو منتظر او بمان یستيبا  نجا يکه تمام روز ا  ی تو برنامه دار و»
 تکان  یو ارتور سرش را با ناراحت «یا وانهيتو د

پشت در خانه   سي نداشت که اوقاتش را در پار الی. خودش اصال خ داد
 ال یا خهر ظاکه  یبگذارند ، دختر  یدختر 

  گر يکه هزارن دختر د يیبا آنها صحبت کند آنهم جا یکه حت  نداشت
 س و تشکر سپا  لی حاضر بودند که با کمال م
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منتظر آن   نجايخوام تمام روز را ا ی را با آنها نشان دهند. » من نم خود
 ی.. اگر تو فکر محیدختر بمانم ، بخاطر مس

»خوب برو ، تو را بعدا   ستيبه او نگر  د يو ترد یشاني...« سام با پر یکن
 که قبال قهوه ی . در همان کافه انمیب یم

 «.ميد ینوش

 «؟یبمان نجايکه ا یدار الیتو خ و»

داد که   هیتک  یواريراحت به د الی.« و آنگاه با خید یفهم  درست»
 در  ب یرا از ج  یگار یمطمئن بود خانه دختر است و س

که   خت ير یوشروع به پک زدن کرد. داشت با خودش نقشه م اورد
 بعد  یبهتر باشد که زنگ خانه را بزند ول د يشا

  یم رونیازهم دختر بجا منتظر بماند ، مطمئنا ب نی اد که هم  حیترج
 و او مصمم  د ي ایآمد..عاقب المر مجبور است که ب

 .که منتظر او بماند  بود

کرد که او را متقاعد کند   ی م یبود وسع ستاده يآنجا ا نی خشمگ آرتور
 را  یبهتر و سازنده تر ظهر از عد تواند ب یکه م
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نداشت که آنجا را ترک  الیبود. سام اصول خ دهيبدون فا یول بگذرانند 
 ارتور بود که ن يتمام ا ی کند و با دلخور

خواست دوستش را تنها   ی نم نکهيبخاطر ا یشد و ماند. قسمت  م یتسل
 که خودش هم  ني به خاطر ا یبگذارد و قسمت 

  کير قرار گرفته بود و کمتر از دخت ارنکقابل ا ر یغ  يیبايز ر یتاث تحت
 انه در او از است گر يکه بار د د یساعت طول کش

.  کردیحمل م یتور  فی ک ک يکه چند کتاب را در  یآمد. در حال  رونیب
 سرش را ازاد دور شانه اش رها  یبار موها نيا

. به  د یرس یبه نظر م باتر يساعت قبل هم ز کياز  یبود و حت کرده
 امد بالفاصله آنها را  رونیب نهخااز در   نکهيمحض ا

  ن يبعد مثل ا یمرددانه قدم به عقب گذاشت و ل  یلحظه ا  ی. برا د يد
 را عوض کرد. سرش را بال گرفت  مشی که تصم

او را متوجه   شي کرد که با لمس بازو یاز کنار انها گذشت و سام سع و
 ی که دختر م د یرس یخود کند. اول به نظر م

  ت ی. چشمان سبزش از عصبانستادي بعد ا یولبا شتاب رد شود  خواهد 
 که  یکرد. نگاه یاا و نگاه مو ب د یدرخش  یم
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  یگفت که م  یحال نگاهش م  نی در ع  یداشت ول  اریبس  یمعنا خود
 ی است و او زبان و هودهیب د يداند که هر چه بگو

 .خواهد هم که بفهمد  ی فهمد و نم  مین را

. مادموازل؟« و  ميوربخ  یز یبا هم چ د يیایکه با ما ب د يدار لی م شما»
 را نشان دنیکرد که با دست خوردن و نوش یسع

کرد. از   ینگاهش هم چنان به دختر بود و او راترک نم ی . ول دهد 
 خواهد  یم يیشد که گو یاستنباط م یز ینگاهش چ

متوجه اش   یبا او خطر  یخاطر بدهد که در همراه  نانی دختر اطم به
 فقط او . ستی ن ی ازیامت چیشود و او طالب ه  ینم

هم دستش رادر   د يشا ايبه او نگاه کند.. و  نکهيا یخواهد برا یم را
 از او به  ی. »بله؟« با شرم پسرانه اردیدست بگ

ودخترک فقط سرش را تکان داد و گفت »: نه ،   د یپرس فرانسه
 کلمات تک  یلهجه فرانسه اش هنگام ادا ؟« ید یفهم

به   رانه یارتور متح و د و سام لبخند ز د یرس یبه نظر گرم تر م یالبیس
   –و قادر نبود که از کلمات ستينگر  یان دو م
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در وجود   یز یدانست استفاده کند. چ ی که به زبان فرانسه م یمحدود
 ی دختر بود که قدرت حرف زدن را از او م

خوردن   یهمان ژست سام برا بار دخترک هم از اني . » نه...« و گرفت
 .ادد کرد و سرش را تکان د یتقل دمیو نوش

اورد و آورد و   ادیکلمه را به فرانسه ب ن يسام تالش کرد که ا چرا؟«»
 گفت »: چرا ؟« و ناگهان با وحشت به دست او 

  یشوهرش بعدا م د يزن شوهر دار بود و شا کياو  د يکرد ، شا نگاه
 بر  یحلقه ا چیه  ی را بکشد ، ول یآمد تا و

  یآمد ول یم  جوان یل یشد. او به نظر خ ینم دهيدست او د انگشتان
 ی «. و انگاه سع  نکهيا یبود. »برا  وه یب کي هم  د يشا

پسر بفهمد و برود » من   نيا د يکه کلمات را آهسته بر لب آورد شا کرد
 «.خواهم ینم

 «.خواهد  یکه نم  د يگو یبار به صدا در آمد و گفت »: م نيا آرتور
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  یچرا ، ما آدمها ی»: ول  د یناراحت شده پرس د یرس ی که به نظر م سام
 غذا.« و ک يناهار .. کي، فقط   می هست یخوب

 «.قهیکافه ، باشد ؟...پنج دق ک يژست غذا خوردن را گرفت . » دوباره

و   یزاریبار با ب نيختر اتکان داد ود یرا با ناتوان  شي آنگاه دستها و
 بارها و  يیکسالت سرش را بال برد چنانکه گو

به   قيکه او را تشو دهيد را ی، سالها سربازان دهياتفاقات را د ن يا سالها
 ها در کشورش »نه  گانهیکنند. ب یکافه رفتن م

...نه...نه کافه... نه« و دوباره ژست خوردن و   يیکاي..نه امر یآلمان
 .را گرفت دنینوش

هم گذاشت و   یرا رو شي بار به حالت تضرع و التماس دستها نيا سام
 ه يآمد که آماده گر  یبه نظر م یلحظه ا یبرا

  ی بود و به او گوش م ستادهيحداقل دختر هنور انجا ا  یولاست  کردن
 اشاره کرد  کرد. او اول به خود و سپس به ارتور 

 ی .. و حال فرانسه.« آنگاه با اشاره به بازوایتالي...ایشمال یقايآفر :»
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آرتور به او فهماند که او گلوله خورده و سپس با استغاثه   مجروح
 .را دوباره به دختر کرد شيرو

 «...کنم ی... خواهش م قهیه... پنج دقافک ک ي »

را تکان داد و  سرش  یول د یرس یبار دخترک هم به نظر متاسف م  نيا
 .دوباره شروع به راه رفتن کرد

سام  یبار حت نيکرد و ا عي را سر  شي نه... متاسفم... « و سپس قدم ها »
 .نداشت  یلی دل گر يد افتاد، ی هم دنبال او راه ن

نکرد » راه   ب ید، سام او را هم تعقاه افتابر م که آرتور ه  یزمان یول
 خواهد که ما   یپسر، دختره رفته و دلش نم افتیب

نا   یرستانیپسر دب کي مثل  شيدهم. « صدا  ینم ی تی.« » من اهم ند یبب را
 ر ییکه بازگشت، تغ یوقت د يشا  یبود. » ول  د یام

که   نست يبار فرق خواهد کرد ا ني که ا ی ز یبدهد .« » تنها چ دهیعق
 تا  اوردیبار او پدر و هفت برادرش را ب نيا د يشا

دانست   ی ما را بشکنند. او به ما گفت نه و م یباتفاق هم دندانها یهمگ
 . حال نگذار که تمام روزماند يگو ی که چه م
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هستند که با جان و    سيدر پار گر ي زن د ونها یلیبگذرد. م هوده یب نجايا
 دل حاضرند سپاس خود را نثار ما قهرمانان

 «. شان کنند  یدازآ

  ی تکان نم شيارزند .« سام از جا ی لعنت هم نم کيمن آنها به   یبرا »
 «. فرق دارد هی با بق یکي ني خورد » ا

  یاوج م  تیآرتور هر لحظه از عصبان  ی.« صدا یکامال حق دار ی تو لعنت »
 و  یفهم یزد. نم پایما ت گرفت. » دخترک به 

 «. يیایو چه ن يی ایچه ب. خواهم اندرز او را دنبال کنم یهم م  من

  یمردد ماند و آنگاه با تاسف به دنبال آرتور براه افتاد ول ی لحظه ا سام
 که  یز یهر کجا که آنروز رفتند، او به تنها چ 

قرمز در کوچه آرکول. با  یکرد آن دخترک بود با موها  یم فکر 
 کرد و  یکه از آن آتش جستن م ی سبز چشمان 

کرده بود و آن   را گرفتار خود   امس در وجود او بود که   یز ی. چدرد
 شب پس از صرف شام او آرتور را با سه دختر سر 
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  یتنها گذاشت و خود آرام بطرف آن کوچه براه افتاد. فقط دلش م ز یم
 دانست که  یاو باشد، م کي خواست که نزد

بکند دلش   یتوانست به خودش کمک ینم یاست ول یوانگيکار د نيا
   –یحت  ند،یرا بب و ا گر يد کباري خواست فقط  یم

  

  ی زهایفقط نگاه آن دختر نبود... در وجود او چ  نيشده از فاصله. ا اگر 
 انست آنرا تو ی که نم يیزهایبود. چ  یشتر یب

خواهد او را بشناسد... و   یدانست که م یم ی بفهمد ول ايکند و  فيتعر 
 .ند ی ... مجبور بود ببند ی حداقل او را بب اي

  ن يقهوه تلخ سفارش داد که ا کي  و کافه توقف کرد  کي کوچه در  سر 
 . نه شکر و نه دند ینوش یروزها همه آنرا م 

که   د ياو را د یشد و ناگهان با شگفت رهی. نشست و به در خانه او خ ر یش
 .کوچه به طرف خانه اش در راه است نيیاز پا

پر از کتاب را در دست داشت و آهسته از پله   یتور فی همان ک  هنوز
 ی و سپس لحظه ا فتر یبال م  ی ورود یها
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از  باشد و سپس  یخانه م  د یکل  یدر جستجو نکهي ماند، مانند ا مردد
 يیبه اطراف انداخت، گو یشانه اش نگاه یرو

مشت   ک ي ستاد،ينباشد. سام فورا ا بشیدر تعق  یتا کس د يپا یرا م آنجا
 و عرض کوچه را  ختير ز یم  یپول خرد رو

او   دنيبا دوباره د رکختکه د د ی رسیبنظر م ستاد،ي و کنار او ا مودیپ
 . در زمان ستاديا ی مات شده و سپس با حالت دفاع

 بار  نيبود و حال ا دهيد اديتر از سام را ز مونیافراد نام س يپار اشغال

  ني ا ی. ولند ی را هم بب گر يد یکيدارد که  یآمادگ یکه گوئ ستاديا چنان
 .نی خسته بود تا خشمگ شتر یب شي بار چشمها

گاه کرد و دختر باز هم سرش را  به او ن  انهيمروک و سالم مادموازل .«  »
 ی که پسر بچه مدرسه ا یتکان داد، مانند مادر

 .کند  یرا نکوهش م  اش

  یجمله او را نم یمعن  ی« و سام حت د؟یکن ی م بیچه مرا تعق  یبرا »
 آرتور را هم کنار خود  یبار حت  نيو ا د یفهم
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دانست و   یم یس یانگل شتر یب یدخترک کم یکه کمکش کند ول نداشت
 ان یب یسی بار جمله اش را شمرده به انگل نيا

 «. د؟یکن  یکار را م ني چه ا ی» برا کرد

جواب او را   یخواهم با شما صحبت کنم .« سام هم با چنان نرم   یم »
 .کند  یگفت، چنانکه او را نوازش م

  چیخنک سرشب سردش شده و ه  ی آمد که از هوا یکه به نظر م دختر 
 ی شت، جز همان لباس آبدان  با خود یبالپوش

  ی به او تعارف م یکرد، گوئ ابانیبه خ یبا دست اشاره نامفهوم  کهنه 
 .با آنها برود یو  یکند که به جا

.« و آنگاه   یکائ ي... خوشحال از گفتگو باامر اديز  سي دختر در پار »
 سختر شد. » خوشحال از حرف با ش يچشمها

 .د یحرف او را فهم  ی... .« و سام معنیآلمان

به لب   ی.« دختر لبخند  د؟یزن یها حرف م  یو شما فقط با فرانسو »
 .را بال انداخت  شي آورد و شانه ها
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  ی... .« منطوری هم هم یکائيهم حرف زد... آمر  یمردم فرانسه آلمان »
 ها  یکه چقدر فرانسو د يخواست به او بگو

با آن   یست ولکار زشت بوده ا ني کردند و چقدر ا  انتیخ بخودشان
 همه   نيدانست نقل ا ی که م ی محدود یسیانگل

 .بود گانهیب کيگذشته سام هم  ز یمشکل بود و از هر چ  شيبرا گفتگو

 «. مال من سام است ست؟یاسم شما چ  »

کرد که او   یبا خود فکر م د يمکث کرد، شا یطولن  ی لحظه ا  دخترک
 به دانستن آن ندارد و سپس شانه اش  یاج یاحت

» سولنژ برتراند «  زند یودش حرف مخ با نکهيبال انداخت، مثل ا را
 او دراز نکرد » تو برو « و  یدستش را بسو یول

 .نمود ابانیبه او نگاه کرد و سام اشاره به کافه سر خ دوارانهیام آنگاه

 «. فنجان کافه و سپس من رفت، لطفا ک ي »

شده است و   نی احساس کرد که دختر باز هم خشمگ یالحظه  یبرا
 افتاد، به  نيی پا شي شانه هاه ک  د يبعد د یلحظه ا

 .که مردد است د یرس یم نظر 
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کرد و   فشیدرون ک  یخسته ام .« و آنگاه اشاره به کتاب ها یل یمن خ »
 دانست که او در آن لحظه عازم یسام م

  –شده بود. ختهیدر آن موقع از هم گس  ز یهمه چ   ست،ین مدرسه

  

 « د؟ يرو یشما معمول به مدرسه م ايآ »

 «. ... ملولماریب  یلیپسر کوچک در خانه... خ. به ..درس داد »

بار دخترک حرف او   ني که ا د یرس ی « و به نظر م د؟یست یشما گرسنه ن »
 گر يد  کبار يو او مجبور شد که  دهیرا نفهم

را   شي بايز یو دندانها د يبار دخترک خند  نيو ا ردیخوردن را بگ ژست
 که سام احساس  ی نشان داد و سپس تبسم

زند. » باشه... باشه... .« و آنگاه دستش را    یم عتر ير س بش که قل  کرد
 دراز کرد و 

 . را نشان داد انگشتانش

 « قهی ....پنج دق قه ی دق  پنج »
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  ی لیقهوه آنان خ  نکه يا ی،برا یقهوه ات را تند بنوش د يپس پس تو با »
 «... داغ است

را از دست او   یتور ف یکند ،ک  یسپس احساس کرد که دارد پرواز م و
 رفتند  ابانیسر خ  به طرف کافه و فتگر 

  ی او را از قبل م نکهيصاحب کافه با دختر سالم و تعارف کرد ،مثل ا.
 ه يجالب بود که حال او به اتفاق   شي شناخت و برا

با هم صحبت کرده و   یقيبه کافه اش رفته .آنان دقا يیکايامر  سرباز
 ی سفارش داد ول  یفنجان چا کي سپس دختر 

رش داد ،نان  غذا سفا شياو سام برا  یبه جا یول. نخواست یگر يد ز یچ
 ، سولنژ  شی مخالفت قبل  رغمیو عل  ر یو پن

بار سام متوجه شد که او چقدر   نی اول یو حال برا د ی همه را بلع باً يتقر 
 ی مغرورش استخوان خال یلغر است و شانه ها

و معلوم بود که چقدر سپاسگذار   د یداغ را با لذت نوش ی.او چا بودند 
 .د یساز او پر  یچا دنیو بعد از نوش ستا سام

لب با   ر يکار را کرد ؟«و آنگاه سرش را تکان داد و ز ني تو چرا ا »
 « فهمم چرا ی خودش گفت »: من نم
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خواهد با او   یم ی لیکند که به چه دل حيتشر  شيسام قادر نبود که برا و
 چشمانش را به او  نکهیهم   یصحبت کند .ول

«آنگاه متفکرانه   ستم ی»من مطمئن ن د يبگو د يکه با د ی،فهم  دوخت
 آمد که  ینگاهش را به او دوخت و دختر به نظر م

او درا ز کرد که   یو سپس سام دستش را به سو دهینفهم  یز یچ
 کرد  یداند و آنگاه سع ی بفهماند خودش هم نم

چشمش گذاشت و سپس    یکند .اول دستش را به رو حيتشر  شيبرا
 در  یز ی،چ  مد يکه تورا د یبار ن ی قلبش »اول یرو

  ست ی کار ن نيموافق ا د یرس یکرد « .دختر که به نظر م ر ییتغ  وجودم
 و سربازان  گر يرا به طرف دختران د  شي،رو

سام سرش را به شدت تکان   ی که در کافه نشسته بودند کرد ، ول گر يد
 «و  شتر یب  یلیداد »نه نه ......نه مثل آنها .....خ

به   نانه ی..بزرگتر « و دختر غمگ .... شتر ی با دستش اندازه گرفت »ب آنگاه
 » بود دهیحال بهتر فهم  نکهي،مثل ا  ستياو نگر 

 « ستیوجود ندارد ....ن ني ،ا نه
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 «وجود ندارد ؟ یز یچ چه »

را کرد که سام   یقلبش گذاشت و همان کار یدستش را رو دختر 
 . کرده بود

  یسپس و با ناراحت د؟«ويده ارا در جنگ از دست دا ی شما کس ايآ»
 .« ». شوهرتان را د یپرس

بداند چرا ،به او   نکهيتکان داد و انگاه بدون ا یسرش را به آرام دختر 
 گفت ». پدرم .....برادرم ....آلمانها انها را کشتند 

 « مادرم از سل مرد .....پدر و برادرم در نهضت مقاومت....

 «و شما ؟ »

.و  «د کر  ینگهدار ضيم .....از مادر مر من از مادرم مواظبت کرد »
 . گفت یسیجمله آخر را به انگل

  –کرد . د يی؟« دختر با سرش تا د يشما مواظب مادرتان بود »

  

  اجیبه من احت ی لی.... از نهضت مقاومت .مادرم خ دمیترس یمن م »
 داشت ...برادرم شانزده ساله بود «و آنگاه چشم 
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دستش را دراز کرد و   یپر از اشک شد و سام بدون فکر قبل ش يها
 آسا دخترک  نژ را گرفت و معجزهولس دست

بعد دستش را عقب برد و فنجان   ی لحظه ا  ینکرد ول یاعتراض چ یه
 . ره برداشتاش را دوبا يیچا

کرد .» باز هم   ی« دختر به او نگاه م  د؟يهم دار یگر ي د ل یشما فام ايآ »
 « هم خاله و عمو د يشا اي  یخواهر  ايبرادر 

وسال بود که او تنها  .حال د ادد سرش را تکان بيبه عالمت تکذ  دختر 
 شده بود .تنها در مقابل آلمانها،و معلم سرخانه 

به نهضت   وستن یاند .او اغلب به پزنده بم  نکهيا  یها فقط برا بچه
 از  یبود ول دهی شيمقاومت بعد از مرگ مادرش اند 

کسب   یمرده بود ،نه برا یلیدل  ني.برادرش بدون کمتر  د یترس یم آنها
 انت یاز افراد خ یکي نکهيا لی دله  افتخار بلکه ب

همه    د یرس ی،و به نظر م  گانشياز همسا یکيو او را لو داده بود.  کرده
 که همه  ني داشتند ،مثل ا یکار همکار  نيدر ا

معدود از افراد وفادار به کشور که   ی بودند ،البته بجز عده ا انتکاریخ
 شده و سپس به مجازات  ر یاز انها دستگ  یلیخ
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کرده بود و سولنژ هم به همراه آن عوض   ر ییتغ ز ی چ  و همه دند یرس
 .شده بود

زن   ک يبه   ل يت ،حال تبد وجود داش ی که زمان یشاد و خندان  دختر 
 ن يشده بود و حال ا دهیو ترس ن ی عبوس و خشمگ

  ن يو دختر ا ردیشود و دست او را بگ  ک يتوانسته بود که به او نزد پسر 
 ش وشدانست و از آن بدتر که از او خ یرا م

 . انسان شده است کي به  ليکرد که دوباره تبد  یامد و احساس م یم

 «تو چند سالت است ،سولنژ؟ »

نمود   یفکر کرد و سع یا قه ی به فرانسه گفت »:نوزده «و آنگاه دق دختر 
 آورد »نود   اد يبه  ی سیرا به انگل حی که عدد صح 

 . ددان و سرش را تکا د يان را ادا کرد و سام به قهقه خند  ی به آرام «

که چه گفته بوده است و او هم  د یکنم ،نوزده «و دختر فهم یفکر نم نه»
 ی بار دوباره به نظر شاد م نی اول یو برا د يخند 

 .« ی نود سال فوق العاده ا ی. » تو براباتر يز شهیو جوان و از هم  د یرس

 .تو چند سالت است ؟«دختر هم همان سوال را کرد »
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شده   یکه روابطشان معمول د یرس یمر و دو «و ناگهان به نظ ستیب »
 که انها  نکهي دختر ها و پسرها ،به جز ا  هی،مثل بق 

و سام با کوله   سيبودند ،دختر در پار دهيد یدر زندگ شتر ی ب یلیخ
 . کشت  یکه آلمان ها را م یاش در حال  یپشت

 «؟ د يخواند  ی... درس م د ي شما دانشجو بود »

د در بوستون «.هنوز  روار اه امبه ن يیکرد ».در جا د يیبا سرش تا سام
 نکه يحال .مثل ا  یکرد ،حت یهم به ان افتخار م 

که برق   یواقعًا هم بود ، به خصوص وقت  یبود ول ی مهم ز یچ  هنوز
 . د يتعجب را در چشمان دختر د

 «؟ هاروارد »

 «؟ یبود دهی تو اسم آن را شن »

 «؟ ست یطور ن نيالبته ،مثل دانشگاه سوربون ،ا »

شناسد و به او    یشحال بود که دختر هم آنجا را م ل خوحا و احتماًل«  »
 مدتها بود که  يیو چا ر یزند . نان و پن ی لبخند م
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رفتن   یبرا یکه دختر عجله ا  د یرس ی به نظر نم ی شده بود ول تمام
 نم ی توانم تو را فردا صبح بب  ی داشته باشد ،» م

شام   ايار ....اهن یهم برا د يشا ايو   م یقدم بزن ميبرو م یتوان ی،سولنژ؟م
 که دختر چه اندازه گرسنه د یفهم ی ؟«حال م

  ی خود م فه یآمده و حال او وظ یم  رشیاست و چقدر کم غذا گ بوده
 . کند  ر یدانست که او را س 

اش   یتور فیشروع کرد به تکان دادن سرش و به کتابها در ک دختر 
 .اشاره کرد

  ني دانم که چقدر ا ی نمکنم ... من   یبعد ؟... خواهش م ايقبل ؟... و  »
   –جا خواهم بود.«

  

  ی و رفتن به آلمان بود و او نم سي صحبت از حرکتشان از پار حال
 ..... نه حال اوردی دختر را ب نيا یتوانست تحمل دور

  یبود که مزه عشق را م ی بار نیاول  نيهم هر گز.ا د يهنوز.... و شا نه
 او ر یکرد که کامال اس یو حال احساس م د یچش
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  ی مهربان شده بود ، م شتر یال که به چشمان سبزش که بح ، شده
 . ستينگر 

خواسته خود   رغمیپسر چقدر سمج بود و عل ني، ا د یکش  یاه دختر 
 هم او را دوست دارد و   یکرد که و ی احساس م

هم دوست نشد و    یآلمان کيبا  ی ، او حت  سيام مدت اشغال پارتم در
 که  د يد ینم یلیو حال دل  یسرباز چیمطمئنا با ه 

پسر با همه   نيا  یاو را عوض کند و هنوز.... ول ت یموقع سيپار یآزاد
 . دانست یرا م نيکرد و دختر ا یفرق م

 « گفت »باشه یدلخور با

زده نباش »و   جان یه  نقدري سر به سرش گذاشت »آه ،ا یبه شوخ سام
 شده است .هر دو  جیآمد که گ یدختر به نظر م

در خانه اش   رونی ب د و سام و را تادنش و سپس از کافه خارج ستادند يا
 کرد و آنجا دختر  يیآنطرف کوچه راهنما

با او دست داد و تشکر کرد و آنگاه در را پشت سرش   یرسم یلیخ
 برگشت و  نيی بست و سام هم آرام به طرف پا
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کرد که تمام   ی. احساس م  د يرا در نورد سيپار یها  ابانیخ  آهسته
 عت کوتاه ، ساد کرده ،فقط در چن ر ییتغ  شیزندگ

  نيدختر ...ا نيزن ... ا ن يدانست که ا یم ینبود که چطور؟ ول مطمئن 
 ش یوارد زندگ یل ی.... به دل ید باور نکردن موجو

 . است شده

کشان در سالن   ازه یصبحانه صبح روز بعد خم ز یسر م آرتور
 که آنجا اقامت داشتند از او   ی هتل  یناهارخور

مثل   يیدر هتل ها ین خارجزاباام سر ". تم؟یکجا بود شبي"دد یپرس
 را گذرانده   یآنجا ولو بودند و آرتور شب خوش

جواب داد و در   ی معمول ی لی." شام را با سولنژ خوردم" سام خبود
 کرد چنان  یسع  د ینوش یکه قهوه اش را م یحال

بوده است که البته   یع یطب یلیخ ش يقرار برا ن يرفتار کند که ا یعاد
 .نبود ورط ن يه ادانستند ک یهر دو م 

 "؟یرا بلند کرد یکس ،یکه از من جدا شد  نيعر از اب  نمیبب ؟یک"
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" نه...  طنتی، با همان نگاه پر از ش ست يدر چشمان او نگر  می مستق سام
 سبز... اندام قشنگ  یقرمز... و چشمها ی هوها

 "راه رفتن موزون  و

. معلوم بود که سام او  د ي" اول تعجب کرد و سپس خند ؟یگیم یجد "
 .است انداختهرا دست 

کجا   شبي باش، د یجد  یحرفت را باور کردم ول  یلحظه ا یبرا
 "؟یبود

که   د یبود که آرتور فهم یبار چنان جد  ن يبهت گفتم، با سولنژ" و ا"
 .د يگو یراست م

  دایاو را پ یآن دختر؟ کدام گور ؟يیگو یراست م ايوالکر، آ"
 "؟یکرد

که او به   یو وقتفتم جا ر آن به شبيد ل یدل نی ، به همخانه اش  رونیب"
 ی . معلم سرخانه دميگشت اورا د یخانه باز م 

 ".است ماری کودک ب کي
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زد   یدانم او با مافرانه حرف م  یتا آنجا که من م  ،یدون  یتو از کجا م"
 که آرتور د یرس یهم آرگو" به نظر م  یو کم

 .شده ج یگ یحساب 

اگر چه به   ،یه کافبه انداز یول اديداند، نه ز  یم یسی هم انگل  یاو کم"
 انماه یم یمن گفت که نود سالش است، ما حساب 

هم جور شد" و آنگاه تبسم تمام صورتش را گرفت. معلوم بود که   با
 و آرتور ند یب  ی حال سولنژ را متعلق به خودش م

کرد، متاسف بود که چرا خودش هم آنقدر   یکه به او نگاه م ی حال در
 ی ز یچاو  مثل  ینبوده است. سام و افرادمصر 

آنها هستند که   شهیکند و هم  یوجودشان دارند که آنها را موفق م در
   –برند. یرا م  ز يتمام جوا

  

  یاو چند سالش است؟" حال کنجکاو شده بود، و مثل خود سام م"
 .او بداند  ی را درباره   ز یخواست همه چ

 "نوزده سال"
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 "افتاد؟یوپدرش با کارد دنبال تو ن"

 ادرش به دست بر پدر و  ن داد."سرش را آرام تکا سام

 .سل مرده و حال او تنهاست یماری کشته شده اند و مادرش از ب آلبانها

با هم   یقرار گرفت معلوم بود که آنها واقعا حساب  ر یتحت تاث آرتور
 .صحبت کرده اند 

 د؟ يد یدوباره او را خواه ايآ

به دوستش   یدار  یکرد و آنگاه نگاه معن د یبا تکان سرش تائ سام
 داند پاترسون بعد ی البته و او هنوز نم بلهانداخت 

 .میکن  یجنگ ما با هم ازدواج م از

  یبار حت  نيا یافتاد ول نی انه اش پائحرف چ نيا دنیبه محض شن  آرتور
 وانهيد د يبه خودش زحمت نداد که به او بگو

را   الی خ ن یسام واقعا هم د یبس که فهم ن یهم   شی وانگيد نکهيا یبرا
 :دارد

بار سولنژ باو گفت  نيو ا دند يرا د گر يکد يدوباره شب آن لنژ وسو سام
 ی و آلمان ها سيتنها بودن در پار یکه معن



@Romanbook_ir 

 

79 

 

از آنچه   یکه حت د يد یشد م یو اگر سام موشکاف م ستی چ اشغالگر 
 کرده بدتر است او یهم که خودش قبال فکر م

و  کرد  یم یخودش زندگ یاریفقط با اتکا به هوش د ي دفاع بوده و با یب
 ی حت ايشدن و  ر یغافلگ اي یر یونه درگگ هر از 

ها و زنان   یسيتمام پار یاز دست آلمانها که خود را مالک زندگ تجاوز
 کرده و پس از  یدانستند حفظ م یساکن آن م

آوردند و تازه هر آنچه هم که   یپدر مواظبت سدجوع به دست م مرگ 
 همه را به  بايکردند سولنژ تقر  یم دایپ

لمر آپارتمان را هم از دست دادند و مادرش  ت ااقبو ع داد  یم مادرش
 جان ی اطاق اجاره ا کي در آغوش او در 

که اکنون خودش ساکن آن بود که پراز خاطرات زشت   ی. اطاقسپرد
 را  یجائ  گر يد یگذشته و پر از اشباح بود ول

بود   دهيکه در مدت جنگ د یرفتن نداشت و بعد از ماجراهائ یبرا
 به  انتینداشت خ نانیطمکس ا چیبه گر يد

  ايکشور و  ی را که از احساسات او برا یزبانه آتش نيآخر  برادرش
 .نده بود خاموش کردما  ی هموطنانش باق
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  یو چنان به لحن معمول یائیب کاي تو به آمر  یدوست دارم که روز من
 را یکه دارد قطره آب نيحرف را زد مانند ا نيا

  يی شتهانان اکه با چه دختر حال از نگاه کردن ب نی چشند و در ع  یم
 برد و از مرتب سفارش  یخورد لذت م یغذا م

 .غذا خشنود بود دادن

  کي  نيکه ا نيرا بال انداخت مانند ا شي جواب شانه ها ی به جا دخترک
 ارزش فکر  ی بود که حت یافتن یدست ن یايرو

دور....و انگاه با دستانش فاصله گرفت و به   ی لیرا هم ندارد خ کردن
 تنها  ن يدور است و ا  نجاياز ا یل یگفت: خفرانسه 

 .کاداشتيبود که درباره آمر  یفکر 

 دوره  یل یخ نه

 شما چطور دوباره آروارد بعد از جنگ  و

تصور بازگشت به دانشگاه   شيداشت برا یارزش گر ياگر حال د د يشا
 کرد که کار  یتالش م د ي با د يمشکل بو شا
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گفتگو کرده   دا يز البمط نيراشروع کند با آرتور درباره ا یشگی هنرپ 
 شانيبودند شبها در سوراخ موششان و آنجا برا

شد که بداند هنگام بازگشت به   ی مشکل م ینمود ول یتر م یاحساس
 ی لیخ د ي احساس دارند شا ز یکشور به چه چ

   –کرده باشد. ر ییتغ زها یچ

  

  یشده م قی باشم و آنگاه به دختر دق  شه ی هنرپ  ک ي خواهم  ی م من
 که  د یو به نظر رس د يگو یو چه مخواست بداند که ا 

 . تعجب کرده است او

که خوشش آمده و   ن يسپس سرش را تکان داد مثل ا شه؟ویهنرپ  کي
 خواهد او را یسام احساس کرد که دلش م

تبسم   نيدانست که علت ا یآن فقط تبسم کرد وسولنژ نم یبه جا یول
 ک ي شيو سام ناگهان برا ست یچ

آنرا به چشم هم   ید که حتها بو  او ماه  سفارش داد که وهیم ظرف
 ش ي حال برا یرا ول  شي اهايرو یحت  ايبود و  دهيند 
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  یهستند و مشکل م یميکه آنها دوستان قد  نينمود مانند ا یم  یعیطب
 شامشان نی دوم نيشد تصور کرد که ا

 . است گر يکد يبا

در حال شکفتن بود با هم کنار رود سن    شتر یهر روز ب ی دوست نيا و
 نشستند  یکوچک م یافه هو در کزدند  یقدم م

را گرفتند سام   گر يکد يهم دستان   یخوردند و سرانجام روز یغذا م و
 و اگر  د يد یبه زحمت آرتور را م گر يد

 .د يدانست که چه بگو یسام نم دند يد یصبحانه م  ز یرا سرم گر يکد ي

  شانيروزیشده بود درست دوروز پس از پ پتن از رود موز رد  مارشال
 هفته بود که در راه   کيل و حا سيدر پار

  یاديتوانند مدت ز یآنها نم گر يداد که د ینشان م ن يبود و ا کيبلژ 
 اقامت داشته باشند و در سوم سيدر پار

ارتش انگلستان آزاد شد. سام  لهیهم بروکسل هم آنورس بوس  سپتامبر 
 خواست باشد هر روز ممکن است که مارا هم 

 .تمبهت گف یک ن ی بکشانند بب آنجا
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  یهنگام صرف قهوه صبح به او گفت و سام م  یبا افسردگ نرسوپات
 تالش وسانهي و حال ما د يگو یدانست که راست م

  های سیکرد که کنار سولنژبماند و روز سقوط بروکسل بدست انگل یم
 را گفت و  ز یخود را باو رساند و همه چ  مهیسراس

باو   ن بودوار ش ي گونه ها یبررو ی که اشک به آرام ی در حال سولنژ 
 کرد که کلمات  یم ی گفت تو را دوست سام و سع

 .درست تلفظ کند  را

فکر   گر يد یطور.....و حال حت نی سولنژ .....منهم هم نطوری هم منهم 
 ی کند و متوانست ب یترک کردن او را هم ن

که حال   د ير ی فکر متنفر است به نظر م ني که دختر هم از ا دانست
 مطمئن و  شتر ی ب  یلید و خ اتکا دار ی به و اد يز یلیخ

به جبهه آلمان    د يدو هفته بعد او دستوراتش را گرفت با یول  یمی صم
 گر ي جنگ د کي کردند هنوز  ی حرکت م

  یآن حال جلو انيحداقل پا  یول  د یجنگ یم د يبود که با  ماندهیباق
 که در تمام اروپا به وجود  یچشمشان بود با آزاد
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سقوط   یبه زود ناکه آلمداشت  نانی بود و حال همه کس اطم آمده
 و حال اوبه   سمسيتا کر  د يشا  یخواهد کرد حت

دختر را دوست    ن يباز گردد. چقدر ا سمس يداد که تا کر   یقول م یو
 یرا در زندگ مانند او یداشت تا به حال کس

 .بود نه در بوستون و نه بعد از آن نشناخته

  ید ولچشمانش پر از اشک ش یکن  یبا من ازدواج م اياز جنگ آ بعد 
 ب او را نداد و سام او را مجبور کرد که به واج

  ی به رو ختنيشروع به ر ینگاه کند و قطرات اشک به آرام چشمانش
 داند  یرا م  یاو مطلب یکردند گوئ شي گونه ها

 .داند  یسام نم  که

 .زميشده عز  یچ

توانست خود را مجبور به حرف زدن کند به   یبه زحمت م  دختر 
 .کند  انیب یس یلبه انگ خصوص که مجبور بود آنرا

عوض شده سام...چقدر سام را قشنگ تلفظ   زها یچ  یلیجنگ خ  زمان
 .دختر بود ني ا ز یکرد و او عاشق همه چ یم
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که با او بود   یهنگام  دنشینفس کش  ی بدنش و حت حهيزدنش را حرف
   –نيکرد که در بهشت است و ا ی احساس م

  

به آروارد   هرو دوبا بود ت دهیبود که تا آن هرگز آن را نفهم یاحساس
 س ي...بعد از جنگ....و ممکن است که پار یر یم

بود که سام ممکن است او را   ن يو مقصودش ا یفراموش کن را
 .شد  رهیبه او خ یو ناباور  رتیفراموش کند و او با ح

  یرا فراموش کنم ؟ تو واقعا فکر م  نيا توانم یکه من م  یکنيفکر م  تو
 هودب حيتفر نوع  کي من  یهم برا  ني که ا یکن

بار   نی اول یمن عاشق تو هستم و برا   یفهم یرا نمچ  یلعنت است؟
 .د يد نیسولنژ او را خشمگ

خواهم تو   یجنگ م انيو بعد از پا ی فهم یم ايتو را دوست دارم آ من
 ی و سولنژ به آهستگ ؟یائیرا به خانه ام ببرم م

که  توانست باور کند  یهنوز نم  یرا تکان داد و قبول کرد ول سرش
 .باشد  یجنگ هم او خواهان و  انيپا ا پس ازواقع
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تحمل فکر مردن   ی توانست حت یماند و سولنژ نم یاگر او زنده م  یول
 او را هم بکند. او همه کسانش را در جنگ از 

را   یبار نوبت سام بود که او هم برود و و نيا د يداده بود شا  دست
 ی عشق م نيرا از ا بود که او نی تنها بگذارد و هم 

احساسش   یقادر نبود که جلو گر ي هم د ی حال مثل سام و یول ترساند 
 تر از اراده هر  یاحساس قو ن يو ا ردیرا بگ

 .آنها بود یدو

نمود که قلبش پاره   یکرد احساس م یرا ترک م سيکه سام پار یروز
 همراه او  یخداحافظ یشود سولنژ برا یم

را   شاني هاقط اشک بهم بزنند ف یحرف  که نيبود و هر دو بدون ا آمده
 ن يگاه سام را به ا چ یکردند. آرتور ه یپاک م

که جوخه بندر سنت کلودرا ترک کرد سام   یبود و زمان دهيند  حالت
 خود را مجبور کرد که به پشت سرش نگاه نکند 

و اشک   ستادهيکه آنجا ا د ياو بازگردد و او را ند  یکه بسو  د یترس یم
 . را رها کرده است ش يها
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  یاز گذشته م یشتر ی ب نهیبار با ک نيسام ا دند یسرآردن   که به یزمان
 هرچه سخت تر بجنگد  یچنانچه گوئ  د یجنگ

  ی ببرد ول کايسولنژبازگردد و او را با خود به آمر  شیتواند پ یم زودتر 
 شد  یکمرنگتر م ايرو نيدر اواخر سپتامبر ا

تا   بودند که دواریجنگ که آنها ام  نايپا یايسولنژ بلکه رو یايرو نه
 ف ی . آلبانها آنقدر ضعرديپذ  انيپا سمس يکر 

هم با    یلیکردند و برعکس خ  یقبال فکرش را م   ن یکه متفق  نبودند 
 .دند یجنگ  یقدرت م

اکتبر سقوط کرد و دوباره سام و آرتور و   انيسرانجام آخن در پا یول
 در  یشدند. ول دواریام یهمرزمانش کم ه یبق

ستان هم شروع  ه زم ع بود ک و همان موق اوردند یآنقدر شانس ن آرنهم
 جنگ خاطرات یشد و سوز و سرما و تلخ 

آنها زنده کرد. از  یرا برا يیایتاليا یها  هي گذشته در کوهپا زمستان
 دهشتناک و برف  یاکتبر تا دسامبر در آن سرما

  اوردهیهم بدست ن ی ز یکردند که چ یو احساس م دند یجنگ خبنداني و
 شگر آنجا چند ل  یزره  پ یبه ت تلر یاند. ه
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که تانگها همه جا را گرفته اند و   د یرس یکرده بود و بنظر م فهاضا
 .شود یترددشان قطع نم 

نشسته بودند از   یکه در گوشه ا کيشب تار کيدر  ی با خستگ سام
 .د یآرتور پرس

بسته بود و   خ ي شانيدستها ینی ب  یکثافتها را م ني مقدس ا ح یمس اي
 از فط  شاني حس صورتها یکرخت و ب شانيپاها

  نقدر يبار بود که آرتور را ا نی اول  ني رش افتاده بود و اخا به سرما
 درباره گذراندن   زدیکه م یتمام حرف د يد یدلسرد م 

  ني دانستند که ا ی م ی با سولنژ بود و حال مدتها بود که همگ سمس يکر 
 .شانس را نخواهد داشت

را   ن یهفته تمام آلمانها متفق   کير جنگ بولژ شروع شد و دسامب  در
 و سوم همان ماه ستی در ب یول دند یوبک

روشن شد که حال قادر بودند که آلمانها را به عقب برانند   شانيبرا
 مطمئن  نی متفق یروزیهمان موقع هم پ  یحت  یول

  دا یکه اطالع پ یشدند زمان د یدلسرد و ناام شتر یب یلیو در عوض خ  نبود
 ر یدسامبر نود اسکردند که آلمانها در  
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  تيدر آن رعا  یتی نوع انسان چ یکه ه یساوتبا ق ید را در مال م  یجنگ
 ن ی نشده بود کشته بودند البته اگر هنوز چن

  –داشتند. ی وجود م یامور

  

سوراخ   کيبرفها در  ر يدوباره آرتور و سام هم ز  سمس يروز کر  در
 کردند که  یم  ینشسته بودند سع گر يموش د

 .کنند  م یتقس گر يکد يخود را با  يیغذا ره یرا گرم کرده و ج خود

پارسال بهتر بود فکر   مانيکنم غذا یدانم پاترسون...فکر م ی نم من
 . م یکه بهتر است آشپزمان را عوض کن یکن ینم

در سخنش وجود داشت چشمانش    شهیکه مثل هم یطنز  رغم یعل یول
 چند روز   شي سوخت ور یم  یاز فرط خستگ

ه  ک یکه از زمان د یرس یهم بر صورتش بود. به نظر م یا دهینتراش
 به د يشده شا  رتر یرا ترک کرده ده سال پ سيپار

 .مه مشغول بوده  ني بود که حال فکرش ا لیدل  نيا
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بود و ناگهان سام   ده یآنها هنگام عبور از آردن به قتل رس سرجوخه
 او تنگ شده  یکرد که دلش برا ی احساس م

خواهرش در بوستون   ی سرجوخه ....سولنژ و حت  یکس یبرا است
 .از او نداشت یبر خ  چی ز هکه هنو یکس یبرا

  یبه خودش م بايحرفها را تقر  نيکند ا یچه م  سيکه او در پار متعجبم
 ن يکرد و اگر آرتور ا یگفت به سولنژ فکر م

 .زد  یبه او لبخند م د يتا مغز استخوان سردش نبود شا  قدر

  ی م ادیکند حرامزده خوشبخت هنوز ب یاحتمال به تو فکر م د يشا
 ی بود و خود را مالمت م با يدر زآوردکه آن دختر چق

ام در حرف زدن با او آنروز سماجت  کاش او هم باندازه س یکه ا کرد
 ی کرده بود حداقل فرانسه را بهتر از سام م

 .احمقانه بود و او حال مال سام بود ن ي...ا یول  دانست

  کي خشک شده  تي سکویب کي؟ سام   یدار ل یم ی شکالت کی ک یکم
 دراز کرد و و ا یبسو مانده را بشیهفته در ج 
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: خودت منتظر سوفله   سرش را کج کرده و با مسخره گفت یکم آرتور
 ی حق دار یهست 

  یل یآنها خ قتی در حق یکند ول  یحرفها مرا گرسنه م ن يکن آرتور ا بس
 داشته  يی خسته تر از آن بودند که اشتها

 دهیترس یلی خ  یلیخسته و سرد و خ  یلیخ باشند 

جنگ بولژ    یدند ولنکر ا شروع ه خود رتا دوروز بعد حمل آلمانها
 ی پل ر نی در ماه مارس متفق د یرس انيبالخره به پا

  پیبه ارتش نهم در ل  ليبن را تصرف کردند و در آور کينزد ماگن
 یآزاد  یو سپس از آنجا برا دند یاستاد رس

جنگ   انيبه پا نکهي بطرف روهر رفتند و سرانجام مثل ا یآلمان یزندان 
 در  ليآور شد در  یم کينزد

  ني ملحق شدند. روزولت دو هفته قبل مرده و ا یبه ارتش شورو تورگو
 که  یافراد یکرده بود ول نی خبر همه را غمگ

شوند و به   روزیجنگ شرکت داشتند مصمم بودند که پ در
 شروع شد و نی بازگردند و سپس جنگ برل شانيکشورها
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شدند و  می ا تسلمه آلمانههم سرانجام ساکت شد. در    نی ماه مه برل  در
 ی و بهم نگاه م ستادهيآرتور و سام آرام ا 

بالخره   ايبود. آ ر يلغرشان سراز یگونه ها  یبررو شاني. اشکهاکردند 
 ی قايامکانش بود؟ از آفر  ايتمام شده بود؟ آ

که   د یرس یان بنظرشان مو از آنجا به فرانسه و حال آلم ایتال يبه ا یشمال
 د هم بوطور  نی را دور زده اند و هم اینصف دن

 .را در آورده بودند  یآزاد آنها

بودند   دهیمن سام....آرتور با زمزمه به سام گفت تازه خبر را شن یخدا
 توانم باور کنم و آنگاه یتمام شده ....من نم

از   یبی را در آغوش گرفتندو سام با احساس عج  گر ي کد يدوبرادر  مثل
 گر يکشورش احساس کرد که د یبرا ی دلتنگ

لحظه بعد سپاسگذار بود که   کي و  د يد دا نخواهلحظه ر  نيا هرگز 
 پرتاب کرد یکاله خود را بطرف  د ينخواهد د گر يد

  یآرتور نبود که باوفکر م نيا یزدن ول اد يشروع به فر  یاز خوشحال و
 رفت و   یسولنژ بود ...او به خانه م نيکرد ا
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  .برد ی که هشت ماه قبل قول داده بود او را هم همراه خود م همانطور

به سام داد و سپس قرار بود که با   ی ارتش سه روز مرخص ماه مه   رد
 ماً یباز گردند و سام مستق  کايه امر ب یکشت

که او را ترک   افتي یرفت و سولنژ را آنجا همان طور س يبه پار ابتدا
 سام صورتش را آن  دنيکرده بود. پس از د

که   د یشد فهم ین مفرا گرفت که آسا یآرامش و خوشحال چنان
 چنان مثل  یسه روز مرخص  ني. و استی چ حساسش ا

  ستگاه يبار در ا ني نتوانستند آنرا باور کنند. و ا چکدامی گذشت که ه باد
 راه انداختن سام با یکه برا  یراه آهن، هنگام 

 .کرد یم هيآنجا رفته بودند، سولنژ آشکارا گر  هم 

ه  و ب  شده یا هم سوار کشتگشت تا از آنج  ی باز م نی از آنجا به برل  سام
 وطنش باز گردد. با خودش فکر کرده بود که 

دردسر و  یبا سولنژ ازدواج کند، ول کايامر  از حرکت به قبل
 آسانتر و کايبود و در امر  اد يز سيدر پار شيگرفتار
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خود فرا   ش یبه او قول داد که تا آخر تابستان او را پ یخداحافظ  هنگام
 آورد و  یبدست م ولپ یکم د ي اول با یخواند ول

ست  خوا یبه هاروارد باز نگردد. و م گر يگرفته بود که د می تصم حال
 شه یهنرپ   کي بار شانسش را به عنوان  نيا

را   یتواند بکند تا پول یکه م یحاضر بود اول هر کار  یکند ول  شيآزما
 مسافرت لزم داشت بدست یکه سولنژ برا

  قهی قبه کشورش آورده و د یستيتور  یزايخواست او را با و ی. وآورد
 پس از ورودش با او ازدواج کند. و حال به  یا

مانده   ی که باق ی چند ماه ن ياو را در ا یتوانست تحمل دور یم یسخت
 .اوردیبود، ب

خود   یبرا يیجا نکه ي تا قبل از ا ورکيویاز او خواسته بود که در ن  آرتور
 ی کند. و سام هم تنها فکر   یبا او زندگ ابد،یب

که به سولنژ    یبقول  ادش يحال  فتد، ایجا ب  يیبود که جا ني اشت دا که
 ی قول م زم،ينکن عز  هيافتاد. »گر  ی داده بود م

  ی فقط به او چهار ماه فرصت م نينشود.« و ا رتر يکه از سپتامبر د دهم 
 را مرتب کرده و پول لزم  ز یداد که همه چ
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. از جنگ جان  و سه سالش بود ستی کند. حال او ب  هیسفر او را ته  یبرا
 را در  ای کرد که دن یه و احساس مبرد ه درب

 .خود دارد کف

گفت: »سام، تو را دوست   یم  اد يراه آهن با فر  ستگاه يدر ا سولنژ 
 گرفت و تا   یدارم.« و ترن کم کم از او فاصله م

 .داد ی تکان م شي دستش را بسو د، يد ی که چشمان سام او را م يیآنجا

به   نیتحس  وخه کنار دستش بارجس کياست.«   ی نگدختر قش چه »
 .کرد و سام فقط سرش را تکان داد یسولنژ نگاه م

بزند، و بخصوص با  یخواست حرف سولنژ را با کس  ینم دلش 
 او را  يیبايکه با چشمانشان ز   گانهیب یسربازها

از آن، حال   شتر یب  یبود ول  بايدختر جوان و ز کيکردند. او  یم  نیتحس
 .بود یو فقط مال 

و سام به هنگ خود   د یرس ن یراه آهن برل ستگاهيشب به ا  مهین ترن
 . آرتور خود را دل ند یبازگشت تا آرتور را بب
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بلوند و   یکرده بود و معلوم بود که دخترها یآلمان  یدخترها  مشغول
 دهد و حال در آلمان یم  ح یبلند قد را ترج

کرد که در آسمان هفتم بهشت است و سام هم مرتب   ی م احساس
 که وارد  یشب وقتن آ یگذاشت. ول یاو مسربسر 

که   ی شد، آرتور آنجا نبود و سام فورًا به بستر رفت. در حال هنگ
 یاش بود و زندگ ندهيعروس آ یا يمغزش پر از رو

بخود   نکهيشوند و قبل از ا کيبا هم شر  کايخواستند در امر  ی که م را
 صبح شده بود. دو روز بعد ساعت    د،يایب

باز کردد. از    رتر يفته ده دو هبود ک و آرتور قراررا ترک کرد  آلمان
 رساند تا یوجرسیسام خود را به ن ورکيویبندر ن

باز   ورکيویاز آنجا دوباره با ترن به ن ردیخاتمه خدمت خود را بگ ورقه
 ن یخود را بزم یکه از ترن پا ی گشت و زمان

کرد که در کره ماه فرود آمده است.   ی فکر م یاز خوشحال گذاشت
 در اروپا، شرکت رد از سه سال گذراندن پس 

بود   یباور نکردن شيپر از گل و کثافت و باران و برف، حال برا یجنگ
 که  ند ی ب ی که به خانه بازگشته و مردم را م
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  ني توانست با ا یخود را دارند. خود را به زحمت م ی معمول یزندگ
 که در آن یبا هتل کوچک  یوفق دهد. حت یزندگ

آرتور   یکه چقدر دلش برا ردک یبود. احساس مده کر  ه ياطاق کرا کي
   –ادهیو سولنژ تنگ شده و حال که هر روز پ

  

  یشگیبه مدارس هنرپ یاب يکار یا و از آژانس ه د ينورد یرا در م روها
 شتر یکرد که چقدر ب یاحساس م زد،یسر م

 .کند  یآنها را م ی هوا دلش 

ا  تنه ن يبود و حال او پنجاه و چهار دلر پور داده   کصد يبه او  ارتش
 یکرد و دلدار ی وتش بسرعت فروکش مثر 

که آرتور دو هفته بعد بازگشت و سام   یبود زمان شيبرا یبزرگ
 کند. قبال  یاو و مادرش زندگ  ش یتوانست که پ 

لذت آور بود که   ش يحال برا یمادر او شود، ول  ل یبود که تحم نخواسته
 ی که م ی دوباره با او باشد.نه فقط بخاطر پول
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را داشت که بتواند  ی کس نکهيکه حداقل اداز کند، بلآنرا پس ان توانست
 با او صحبت کند. آنها ساعتها در اطاق خواب 

زدند. مثل دو بچه، اگرچه مادر آرتور اغلب   یبا هم حرف م مشترکشان
 سروصدا ی اديکرد که آنها ز یم تيشکا

خوانده   از صورتش ی تينارضا ست، ينگر  یو هر وقت که سام را م دارند 
 و ر یبود که جنگ را تقص   نيند اشد. مان یم

  ن ياز ا تيخنده ها و داستانها فقط حکا  نيداند. و حال ا ی سام م کناه
 گذشته است و  ی دارد کا آنجا به آنها خوش م

که سام را   د یرس یدهند. بنظر م  ی حرفها آزار م نيدارند او را با ا حال
 ک ياز   ند يناخوش آ یادآوري کي به صورت 

  افت،ي یخودش آپارتمان یکه آرتور برا ینزماو  ند یب  یسخت م اميا
 و  د یبه راحت کش ینفس یمادرش از خوشحال

  شخدمتیبه عنوان پ ی سام را هم با خود برد و سپس سام کار آرتور
 کرد و دایسوم پ ابانیکلوپ شبانه در خ کيدر 

  یو نهم غرب  یس  ابانیدر خ  یشگی مدرسه هنرپ  کيرا هم در  نامش
 ند واو با خودش در نداد ی باو رل مهم یلت. ونوش



@Romanbook_ir 

 

99 

 

ناتوان بوده است   یايرو کياز ابتدا  نهايهمه ا د يشد که شا تعجب
 ش ي آزما کياز او خواست که در  یکه کس  یتازمان

حداقل   یبه او ندادند ول یشرکت کند. آنجا هم رل  یدر برادو یهنر 
 کرد. و  یاحساس م کتر يحال خود را به آن نزد

 .ده بوده است تباه کر کار اش یکه کجا نست دا ی م حال

که   یگذاشته و زمان انیخود رد م   یشگیهنرپ یاشتباه را با مرب  نيا و
 ه یدر اواخر ماه ژوئ گر يد  شي آزما کيدر 

از   کباريکه فقط  یرا به او دادند. رل کس یبار رل ني کرد، ا شرکت
 که  یآو آنرا مانند کس یگذشت ول یوسط صحنه م

  نيبزرگتر  ی نوشت ولنژ سول  یراآورده، بست بد  یبزرگ یروزیپ
 یبود که او توانست پول کاف  یآنها زمان جانیه

بود و چند   طشیپول فقط به اندازه بل  نيسفر سولنژ را بفرستد. ا یبرا
 مت یچند لباس ارزان ق د يخر  ی هم برا  یدلر

است و   یشخدمتی در نامه اش اضفه کرد که حال تنها درآمد آنها از پ و
 و ممکن است که  ردیگ یکه آنجا م یاتعام  البته



@Romanbook_ir 

 

100 

 

  ینداشت که م ی شک چیه  ینداشته باشند. ول یراحت  یزندگ مدتها
 .خواست او هم کنارش باشد 

»گراسه« که تنها    یو ششم سپتامبر وارد شد. با کشت  ست یدر ب سولنژ 
 یجنگ از بندر  انيبود که پس از پا یا یکشت

که از   در دست  ی دوربرد ن یب فرانسه حرکت کرده بود و سام با دور در
 آرتور گرفته بود، به انتظار او در عرشه

  ی لحظه ا یکرد و برا یرابدقت نگاه م ی بود. او هر چهره ا ستادهيا
 او نتوانسته باشد  د يکه شا د یوحشت کرد و ترس

با   د ياو را د ی عرشه فوقان یسفرش را بدهد ... سپس ... رو بیترت
 بر سر  ان رنگاز هم یبر تن و کاله  ید یلباس سف

که   یکه آنقدر مورد عالقه اش بود و صورت یقرمز  یآن موها ر يز و
 آن تنگ شده بود. او با یآنقدر دلش برا

بود که   اديتعداد مسافر آنقدر ز  یدستش را تکان داد. ول یقراریب
 یاست. برا دهيمئن بود که سولنژ او را ند مط

  یکشت  ام داده و از گمرک را انج  فاتي تا تشر  د یساعتها طول کش سولنژ 
 ی روز درخشان و آفتاب  کيخارج شود. آنروز  
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  د،يوز ی که م یخنک   می بود و با نس ميهوا مال   یعرشه کشت یو رو بود
 به دشيآمدن او به خانه جد   یبرا ی روز قشنگ

 یکالهش کج شده و اشکهارفت  یم شمار

بودند، سام او را محکم در بر گرفته   ر يسراز شي گونه ها یرو شيداش
 قطرات اشک را باز گذاشته ی و او هم جلو

  –به انتظارش بود. وسانهيبود که آنقدر مأ  یلحظه ا ني. ابود

  

کرد   ی م یو احساس خوشبخت د يخند  ی کرد و م یم  هيکه گر  ی حال در
 :به او گفت

بود که   یقه اعال  ن يت دارم.« و امن، سولنژ، چقدر تو را دوس  یخدا»
 ی اشت. نمآن وجود ند  یبرا  یاندازه ا چ یه

او را از خود دور کند و پس از ورود سولنژ، او    یلحظه ا توانست
 ی شگیدرسش در کالس هنرپ یساعت ها  ن يشتر یب

تحمل بود که هر روز عصر ساعت    رقابل یغ شياز دست داد و برا را
 اطاقه  کين آپارتما کيبه سرکارش برود. او 
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 دایخودشان پ یپل راه آهن برا ر يز یچهلم شرق  ابانیخ در  کوچک
 داشته  یر ی سرما تأث نکهيکرد و هر شب بدون ا

پس   میرفت و ساعت دو و ن  یسولنژ به همراه او تا سرکارش م باشد،
 و به  د یرس  ی م انيشب که کار سام به پا مهیاز ن

با   ازه آن وقت بود. و تمنتظرش  داری ب شهیگشت، سولنژ هم  ی بازم خانه
 ی و م  زدند یو حرف مخوردند   یم هم شام

سولنژ از او خواست که دنبال   سمسيو بالخره در کر  دند يخند 
 ن يخود را بسازد و ا ندهيو آ ردیبگ یدرسش را جد 

  ی دانست که او حق دارد. گاه یدور دست او بود. اما م  ی ايرو هنوز
 ی م یشگیاوقات سولنژ باتفاق او به کالس هنرپ 

  هی بق نطوریشد. هم یم یگر يو قدرت بازو استعداد و آنجا مح  رفت
 اش  یمرب  یکه در کالس شرکت داشتند ول یکسان

خواست. روزها مجبور بود   یم شتر ی و ب شتر یب شه یشد و هم  ی نم قانع
 را بخواند و آنها را حفظ کند تا وها يکه سنار

 .را داشته باشد   شياجرا یآمادگ
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وضع دلخور بود.   ن يام از اس و دند يد ی م یاه گاهحال آرتور را گ آنها
 نکه يا یتوانست بکند. برا ینم  یگر يکار د یول

دوست   ک يخود   یکرد و گرفتار بود و حال آرتور هم برا ی کار م شبها
 از جنگ از  شی که پ یدختر گرفته بود. دختر 

 ی نازگ و موها  یبا صدا یشده بود. دختر  لی واسار فارغ التحص  مدرسه
 ی ه موتاه نگآنرا ک شهی رم که همبلوند ن

  یبنظر م  شهینبود و هم یند ي. به نظر سام او اصاًل دختر خوشاداشت
 ی ادآوريگردد که به او  یم یآمد که دنبال فرصت

است و بدتر از آن، از   شخدمتیپ  کيداند سام فقط  ی که م کند 
 داشت که چقدر از سولنژ  ینم دهیپوش چکسیه

  یکرد و هنگام یت م آرتور را ناراح شهیحرف هم  نيو با ا د يآ یم بدش
 که با هم تنها بودند، از سام و سولنژ با اسم 

به   یبود و اصاًل عالقه ا یدختر مارجور نيبرد. نام ا یها نام م یکول
 آرتور در مورد خاطرات  یداستانها دنیشن

که سولنژ از اشغال فرانسه بدست   قت ی حق نيا اي نداشت و  جنگش 
 آن اش را در   ام خانوادهرده و تمان بدر بآلمانها ج
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دانست که او بعنوان    یم نکهياز دست داده بود، بخصوص ا مدت
 ن ی سرخ کار کرده و از مجروح ب یداوطلب در صل 

کارها را از اصالت   نياو نداشت و ا یرو یر یکرده اصاًل تأث یپرستار
 کاماًل مشهود بود که در  ني. و ادانستیبدور م

  ج نکرده وحشت زدهتا به حال ازدوا ه کنياز ا یو هشت سالگ ستیب
 بودند،  اديمثل او ز یتعداد دختران نروزهاياست. ا

جوانها   نيکرده باشند. اگر بهتر  یسالها قبل ازدواج م د يکه با یدختران
 ها نفرستاده بودند و انوسیرا به آن طرف اق

  ر ییخود را تغ یفعل  تی کرد که وضع یور کار مآرت یاو بشدت رو  حال
 .خود را داشت  آرتور هم مشکالت یلدهد. و

ازدواج کند،    یآرتور با مارجور  نکه ي حالش خوب نبود و از ا مادرش
 ی بود. حال آرتور به همان شرکت حقوق یناراض

خواست   ینم یرفت ول ی م شی پ یبازگشته بود و کارش بخوب سابق
 مادرش را ناراحت کند که او معتقد بود که 

  اي...  یق متفاوت تر ... و با اخال  ابد یرا ب  یجوانتر  یدختر  د يبا پسرش
 .هرگز ازدواج نکند 



@Romanbook_ir 

 

105 

 

  یکرده بودف بخوب یکه با آنها زندگ یاخالق مادر آرتور را از رمان سام
 آرتور احساس تأسف  یشناخت و حال برا یم

ست که از همه طرف به او وارد   یه تحت فشار انداز ن ي کرد که به ا یم
 او خواست که آرتور با ی. مادرش م د يآ یم

به او داشته باشد و بدون  یگوشه چشم شه ی تواند همکند که ب یزندگ
 یخود نگهدارد و برا یپسرش را برا نی جانش

  ی خود م  بیمردها را هم به چشم رق ی تمام دوستان آرتور، حت نیهم 
 ی خواست و برا ی د مخو ی. پسرش را براد يد

  شهیکرد که هم  یگذراند، او را وادار م  یم یکه او بدون و یقيدقا
  –ه کند.گناو   ر یاحساس تقص 

  

که سام ساعت سه بامداد به خانه بازگشته بود، هنگام   يیاز شبها یکي
 ت یرا با عصبان شي صرف شام سولنژ دستها

داد و به زبان فرانسه گفت: »او شهامتش را ندارد.« »او جرأت ...  تکان
 گفت و از  یسی را به انگل یآخر  نيندارد.« و ا
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 .شحال بوده خوکلم  نيا داکردنیپ

 «دل ... و نه جرأت نه»

  یاراده قو د يکه با یدارد. سولنژ فقط آن طور یلب مهرباناو ق چرا»
 به او  یآهن  رهیگ ک يندارد.« و مادرش هم مثل 

 .را به سولنژ نگفت یآخر  ني و البته ا ده یچسب

  ايازدواج کند و  یبا مارجور د يجرأت است. او با یب خوب»
 . اود يخند سولنژ رز حرف زدن  .« سام از طیخداحافظ

مواقع مثل هم   شتر یدر ب دشانيرا داشت. عقا دهیعق  ن یهم هم خودش
 ن یمثل طال داشت و با تمام هم   یبود. سولنژ قلب

داشت و سام   یدوست م  ی لیآرتور را هم خ یبود. ول یعاشق و قلبش 
 دانست و خوشحال بود. آرتور به یرا م نيهم ا

شاهد ازدواج   کا،يمر ااز آمدن سولنژ به شاقدوش سه روز بعد  عنوان
 روبراه  یود و تمام مدارک اقامت او را و آنها ب

کرد و   یم اديبرادر  نياز او به عنوان بهتر  شهیبود و سولنژ هم  کرده
 و  ستيمن نگر  یاو را با محبت و مهربان شه یهم 
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حاضر   نکه يکرد، مثل ا یاو را نگاه م یطور شه ی مقابل آرتور هم هم در
 .رد یبم لیل م و با کماکه بخاطر ااست 

  کي برد و در بهار سال   ش یکار خود را پ یمارجور تيدر نها یول
 بپا کردند. هماه  ایالدلفیدر ف یمجلس عروس

  یکيزن مشکل را با  ک يسام، آرتور  د يکه موطن خود او بود. از د يیجا
 ی ز یالبته به دوستش چ  یعوض کرد ول گر يد

پسرش  یمجلس عروس بود که به   ماری آن باز  شتر ی. مادر آرتور بنگفت
 ست ین یبرود و به او گفت که قلبش آنقدر قو 

را به خود هموار کند و بهتر است به   ایالدلفیبتواند زحمت سفر به ف  که
 .اندرز دکترش کوش کرده و در خانه بماند 

  ني و سام هم در مجلس ازدواج آرتور شرکت نکردند و البته ا سولنژ 
 .داشتند نها دعوت نااصاًل   بود که نيبخاطر ا

مختصر و    یلیبارها به آنها گفت که مجلس جشت ازدواجشان خ آرتور
 خانواده و   کي کوچک بوده، که فقط افراد نزد

شرکت داشتند که معمول ... به آنها آنجا   یمارجور  یمیصم  دوستان
 ی او هرگاه که سام را م یگذشت ول یخوش نم
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  یشد. ول ی م نیته غمگرکت نداشاو در جشن ازدواجش ش نکهياز ا د يد
 .سولنژ خبر ازدواج آنها را در روزنامه خواند 

پانصد مهمان شرکت داشتند که    ا یالدلفیف  یسایمراسم عقد در کل در
 .بودند   افتهيهمان عده هم در جشن حضور 

و در دل دعا کرد که والکرها   د يرا در روزنامه د هیاطالع ني هم ا آرتور
 .باشند دهيآن را ند 

نبود که آرتور  یکار خوب نيبه سام گفت: »ا ید یمبا رنجش و ناا نژ لسو
 که  د یرس  یسام به نظر م ی با ما کرد«، ول

 .کند یدوستش را درک م  تی موقع

 «.است و نه آرتور یمارجور ر یتقص  نيا»

قباًل حق داشته که   یداد که و ینشان م  نيکند «... و ا ی م یفرق چه »
 د و سام به گفت آرتور شهامت ندار  یم شه یهم 

آنان را به   یخواهد روابط دوست یاو م  د يمشکوک بود که شا یمارجور
 سازد و زمان ثابت کرد که او حق  یمتالش یکل
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و گاهر هم   دند يد یرا م گر يکد يسام و آرتور  ی. البته حال گاه گاهدارد
 رفتند  ی صرف ناهار م یبا اتفاق سولنژ برا 

او  کرد و حال که  ی نمدر جمع آنان شرکت  چوقتیه  ی مارجور یول
 ازدواج آرتور را محکم در دست چپ  يیحلقه طال 

خواهد به دانشکده حقوق برود و درسش را   ی اعالن کرد که م داشت،
 بچه دار شده را هم  الیادامه دهد. و اصال خ

. او  د یچ یپ یخبر مثل فرفره به دور خود م نيا دنیآرتور از شن .ندارد
 و دتر بچه دار شود بود که هر چه زو دواریقباًل ام

  ی مسأله داشته ول نی هم یرو د یهم تأک  یبا مارجور ش يزمان نامزد در
 یسرگرم زندگ یسام و سولنژ به اندازه کاف

   –خودش

  

آرتور و عروسش را   یزندگ یبه افسوس خوردن برا ی اجیو احت بودند 
 .نداشتند 
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را  سام بود، روز و شب و مرتب او   ی کارها ر یبه طور کامل درگ سولنژ 
 یرا جد  یشگیس هنرپکرد در  یم قيتشو

  یرا که در برادو یشاتي او تمام نما   ز یآن کار کند. در پائ ی و رو گرفته
 رفتند از حفظ بود و هر  ی صحنه م یرو

و تمام   زدیآنجا سر م ني تمر  یکه امکان داشت به تمام صحنه ها بار
 آورد،  یرا که بدست م یها و اخبار هنر  یآگه

  دنيکرد و از آنجا به د یم دایر پها در مدرسه حضوخواند. سام روز یم
 ی م تيه زنش او را هدارفت ک  یم یشاتينما

زودتر   یلیبود که بالخره هم ثمره داد. خ یکوشش متقابل  نيو ا کرد
 .آنها انتظارش را داشتند  نکهياز ا

رل   کي بود، او  سمسيدرست پس از کر  شیطلوع بزرگ زندگ ن یاول
 گرفت و  یبرادو  شاتياز نما یکيبزرگ را در 

و   نياز خود نشان داد که احترام تمام منتقد  یو هنر  یچنان باز آن
 فقط چهار  یباز ني دست اندرکاران را جلب کرد. ا

مدت فوق   نيتجربه کسب شده اش در ا یول د یبه طول انجام می و ن ماه
 دنيد یالعاده گرانبها بود و آن تابستان برا
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  م یاشتند، تصم که آنجا اقامت د ین به ماساچوست رفت و زما یا دوره
 واقعاً  نيهم به خواهرش زند. ا  یسر  گرفت که

بود که اکنون سه سال از بازگشتنش از اروپا پس از   یشرمسار هيما
 از خواهرش  یگذشت و او هنوز سراغ یجنگ م

خانواده   یاو را به خاطر نداشتن عاطفه رو شه یبود و سولنژ هم  نگرفته
 از مالقات باس پ  یکرد ول ی اش سرزنش م

 و شوهرش  ن یال

به مالقات آنها   یکه چرا شوهرش عالقه ا د یاو فهمجک جونز" "
 گرفت  یميقد  ی ها  هيندارد. سام رد آنها را از همسا

که با   ی ازدواج کرده، کس یميملوان قد   کيکه خواهرش با  د یفهم  و
 زننده از آنها استقبال  یها ی شوخ في رد کي

آشکار  دند يرا د او که  یحرف زد و هنگامکم با با آنها  یلیخ  نی.الکرد
 خانه  کي مست است. آنها در  با يبود که تقر 

  شيکردند. موها یم یزشت بوستون زندگ یمحله  ک يو در  زشت،
 اهش یس یها  شهيبود که ر دهيهنوز زرد رنگ پر 
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  ی به بر داشت که به زحمت م ینمود و چنان لباس تنگ یزشتر م آنرا
 علوم بود که ال مکام یبردارد ول توانست قدم

شد باور کرد که    یکند. مشکل م یم  یبا او احساس خوشبخت شهر شو
 داشته گر يکد يبا  ینسبت دور یو سام حت ن یال

که آنها را ترک کردند، هردو تازه احساس   یو سرانجام زمان باشند 
 تازه را  یاز هوا قی عم ی آرامش نمودند. سام نفس

  را بهخود  یرو  د یو ناام تاسف بار یکرد و آنگاه با لبخند  استشمام 
 هم خواهر  ني... ازميهمسرش کرد " خوب عز 

 "من

  یاست؟" و به نظر تعجب آور م  یطور نيفهمم... چرا او ا یمن نم"
 ی د سولنژ هر روز که از سنش م که خو د یرس

که   یدرآمد کم رغم یشد، عل ی و خوش لباس تر م باتر يز گذشت،
 ک ی شمعروف   ستیآرت کيداشتند حال خود مانند 

 .نمود یجذاب م و
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  د یکش یکرد و آنگاه آه ح يتشر  شيطور بود" سام برا  ن یهم   شهیاو هم"
 با هم  انمانیوقت م چیو ادامه داد." ما ه 

وقت او را   چی ه  م،يخواهد که راحت به تو بگو ینبود و دلم م  خوب
 ".دوست نداشتم

  شی کردند که از پ  ی بد است" حال هردو احساس آرامش م یلیخ  نيا"
 دانستند که  یخوب م بودند و هردو آمده آنها

  گاهیگاه و ب دنيکم د  یندارد ول شانیدر زندگ یخواهر اثر  نيا نبودن
 آور بود.او در  تاسف یل یخ شانيآرتور برا

هم تحت    یلیسام آمده بود و خ دنيبار به د کيگذشته فقط  تابستان
 او قرار گرفته بود و البته  یبرنامه  یاجرا ر یتاث

موفق نشده بوده که او    واست کهپوزش خ یجورطرف مارهم از   یلیخ
 دن يد یکه مجبور بوده برا د يایب  یهم همراه و

وارد   ندهيآ ز يیدر پا یبرود. قرار بود که مارجور ایالدلفیبه ف نشيوالد 
 حقوق شود و البته سام و سولنژ  یدانشکده 

در ماه سپتامبر،   یهمسرش نکردند. ول  یاز او درباره  یگر يد سوال
   –آنها کمتر شد، یبرا تشانیم اه  یآرتور و مارجور
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کرد و سولنژ   افتياش را در ی شگی بزرگ هنرپ  شنهاد یپ نی اول سام
 قت ی. در حق د یرس یزده به نظر م جانیه  یلیخ

  ني. از يیپا  یدر فصل هنر  یبرادو  شنامهينما نی رل اول نيبزرگتر 
 سام بود و هردو از فرط  یبرا ی درخشان تی موقع

  میآرتور قرار داد را تنظ چه بکنند،   دانستند که ینم شعف و  یخوشحال
 کرد و سام از کار خود در کلوب شبانه استعفا 

از   ی کي شنامهينما ن يخود را شروع نمود. ا ناتي بالفاصله تمر  دادو
 ن ياز بزرگتر  یک يبود و  یبرادو شات ي نما ني مهمتر 

 کرد. یم  یآنجا آن را کارگردان ی کننده ها هی نه ن يمعرف تر  و
 حال شکفتن بود و به  الکر درسام و  یشغل تیشخص 

به او برسد. آن  ز ین یگر يد یشنهادهایکه تا زمستان پ  د یرس یم نظر 
 پرده برده  یرو ز ین یگر يمهم د یسال تئاترها

داشتند و به طور    یدر آنها باز یمعروف هنر  یها  تی شد که شخص  یم
 قابل   ر یو غ نياز مهمتر  یکيآن سال  یکل
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 ی فصل ها یکردن فراموش

 .بود یهنر 

رستوران  کي آنها را به  تی موقع  ن يجشن گرفتن ا یبرا آرتور
 امدنیسرشناس دعوت کرد و از آنها بخاطر ن

  یکه گرفتار درس حقوق در دانشگاه بود،عذر خواست ول یمارجور
 کامل بود،شب  شانی خوشبخت گر يسولژ و سام د

د شدو  ر خواهنبچه دا یسولژ به شوهرش اطالع داده بود که بزود قبل
 ی آنها اکنون هر چه م  بیترت نيبا

و تا آن  د يآ ایبدن ل يداشتند. بنا بود فرزندشان در ماه آور خواستند،خود 
 کارش جا  یتوانست حساب  یموقع سام م 

کامل بود و آرتور مشتاقانه آنها را   شانيبرا زشانی. حال همه چ افتد یب
 و دو سال یخودش فقط س  ست،اوينگر  یم

  ی . او هم دلش بچه مد یرس یظر ممسنتر بن یلیخ  راً یاخ یول داشت
 قرار بود دانشکده  یکه مارجور یزمان  یخواست ول
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شروع کارش   یشد و از حال برا ی و سه ساله م یرا تمام کند،س حقوق
 ی نی آتور با واقع ب نمود و یم ی قرار  یاحساس ب

  لی دل نيبا د ينخواهد شد و شا یصاحب فرزند  چگاهی دانست که ه یم
 به نقدريم و سولژ ااکنون نوزاد ساکه  بود

 .آمد  یمهم م  نظرش

خورم.« نه فقط به خاطر بچه،بلکه هر    یبه شما دونفر غبطه م من»
 دار يکه آنقدر پد  ی که آنها داشتند. عشق یز یچ

آنها   یکه برا د یرسیبنظر م  ز یار سام و همه چبخاطر ک جانشانیبود،ه
 و  ست یتازه شروع شده است. سام حال فقط ب

  ع يو سه ساله و بنظرشان چقدر سر  ستیژ بسالش بود و سول شش
 بار  نی اول یکه او را برا یزمان گذشته بود از روز

و جوان بود و   باي حال چقدر او ز ی. ولسيپار یبودند، پس از آزاد دهيد
 بود یچقدر برازنده،تمام وجودش پر از زندگ

 .جانیه و
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  نيمر ز ت رد،سام شبانه رواصال فرو کش نک ز يیدر آن پا جانیه  نيا و
 تواند  یکه م يینمود که تا جا یم  یکرد و سع

نه آنقدر   یگشت،ول یخود را کامل کند. شبها خسته به خانه باز م  کار
 همسرش  یا برار اتیخسته که نتواند تمام جزئ

ستاره مشهور    ک يتاتر باربارا جوج بود، نيدر ا شي دهد. همباز شرح 
 داد   یم اديبه سام از نکات را او  ی لیو خ یبرادو

  ی که جرقه ها یکرد در حال  ی م فيسولژ تعر  یهم همه را برا  یو که
 کرد . خنده  ی از چشمانش جستن م یخوشبخت

 .دوست بدارد شتر یب یشد زنش او را حت   ی که باعث م يیها

در   سونيرکس هار شي دسامبر افتتاح شد،بعد از افتتاح نمادر  شينما
 از  یسام حت  یتائتر آندرسون،و باز

از آن باور   شتر یشد باور کرد...ب ی کل مود و مشبهتر ب ناتشيتمر 
 .کرد ی را ارائه م نيبود... او بهتر  ینکردن
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شهرت را هر روز   یگشود که آنها پله ها ایچشم بدن یزمان فرزندشان
 شنبه  کي رفتند،سولژ در   یبالتر و بالتر م

د ساعت ده  رفت و نوزا مارستانی پس از فرود پردهء تائتر به ب شب
  –و ی عیطب مانيزا کيآمد. با  ای بعد بدنبح روز ص

در آغوش مادرش   یدختر کوچولو داشتند که حال به آرام کي آنها  حال
 یموها  یاهیبه س يیبود،با موها  دهیآرم

بود که   یبار ن یاول ني سبز رنگ هم رنگ مادرش و ا  یو چشمان پدرش
 وا يیبايز  ر یو تحت تاث د يد یسام فرزندش را م 

حال به   نکهيا با،مانند ي ز تينها یسولژ،خسته،اما ب رنطویگرفت،هم  قرار
 بدست یبود که برا افتهيدست   یراز کي

 .کرده بود اديآن تالش ز آوردن

که از پشت    یکنندهء آنها بود و هنگام د يبازد نی روز بعد اول آرتور
 بچه را به او نشان دادند چشمانش مرطوب  شهیش

اسم بود،اگرچه   نيژ عاشق اگذاشتندو سول یالری. اسم نوزاد را هشد 
 نود. او هرگز  ی مشگل م شيتلفظ آن هنوز برا
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 حرف  نتوانست

  یم یالريدخترش را ا ن یهم  یو برا ردیبگ اد ي یسیرا در زبان انگل  اچ
 ش یدادن پ  ر یش ی که او را برا ی خواند و هنگام

ها از  کرد. آن  یبردند، با زمزمه با او به فرانسه صحبت م  یم مادرش
 در خوانده نوزاد شود و او کردند که پتور تقاضا آر

  یجور ی مار رغمیعل  یلطف آنها قرار گرفت ول ني ا ر یتحت تاث یلیخ
 سام در تئاتر خواستند که مادر  ی آنها از همباز

 .بچه باشد  خوانده

رفتند و تمام مراسم را انجام دادند. به   سای نوزاد به کل د یغسل تعم  روز
 انده اشکه مادر خو بايز یرلباس تو  کي تن او 

  کي و  نکیبود، کرده بودند و خود سولنژ با کت م دهياو خر  یبرا
 که به مناسبت تولد نوزاد از  انیانگشتر برل

 .بود افتهيگرفته بود، در آنجا حضور  ه يهد  شوهرش

  کي روز افزون بود و حال به  شرفتی آنها در حال پ یزندگ یدادهايرو
 گونیلکزن ابانیر خ بزرگتر د یلیآپارتمان خ
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از   باتر يز ی لیخ یلوکس نبود، ول  یل یمکان کرده بودند که اگرچه خ نقل
 پل راه  ر يسوم ز ابانیبود که در خ یآپارتمان

  یداشت که به رو ی خودش اطاق یبچه هم برا یداشتند و حال حت  آهن
 طور سام و نی شود و هم  یباغچه باز م کي

در  ستند توان یبزرگ که ملن سا کي خودشان و  یبرا ی هم اطاق سولنژ 
 کنند که اکنون به  یرائيآن از دوستانشان پذ 

آنجا حضور داشتند.   شهی عده از آنها هم ک ي شه یکه هم  د یرس یم نظر 
 بودند و شه ی هنر پ  شتر یکه ب د يدوستان جد 

  یسام در تئاتر، سولنژ از حضور آنها در خانه اش ناراحت نم همکاران
 .ا دوست داشتشد، بلکه برعکس او هم آنها ر

سال    سمسي و کر  د یسال تمام طول کش کي یبرا د يجد  امهنشينما
 و سام در مدت د یرس انيسرانجام به پا

آنها   انیکه از م  ی کرد و بالخره زمان افت يدر یادي ز ی تقاضاها کماهي
 ی را انتخاب کرد، حال به سخت ن ياز بهتر  یکي

به او   ناتي، تمر بگذراند  یالریآورد که با سولنژ و ه یبدست م یوقت
 .داد ی ازه نماج
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رفت و   یماه داشت و چهار دست و پا به همه طرف ماکنون   یالریه
 چسباند و با زبان یخود را به سام م شتر یب

خواست   ی انداخت. او دلش م یم  یاش او را به خنده و شاد کودکانه
 د يشود و شا  یگر يصاحب فرزند د یکه به زود

صبر کند.   یکم  استخو یسولنژ م ید ولبار پسر باش ني بود، ا دواریام
 ی کوچولو خوشبخت بود و م ی الریاو با ه

مادر دلباخته   کي تمام توجه و عالقه خود را معطوف او کند. او  خواست
 که پس از  د یرس یطور به نظر م نی د و همبو

محبت   یاز گذشته عاشق سام است، چنان که گوئ شتر ی دخترش ب تولد 
 ان گشته است و او پس از مادر شدن ده چند 

نزده بود، حال به طور باور   یبه ظاهر او اصال صدمه ا دهيپد  نيا
 از سابق و حال   شتر یب  یشده بود، حت باتر يز ینکردن

سام والکر مقاله    یها مرتب درباره او به عنوان همسر استثنائ  روزنامه
 او  یکردند ول ی نوشتند، بارها با او مصاحبه م یم

او چه   نکه يره او دربا گرداند  یه سام بر م تمام توجهات را ب هربار
 گفت و  یاست سخن م یفوق العاده ا  شهی هنرپ 
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  ش يهم با او موافق بودند، بخصوص پس از افتتاح نما ني منتقد 
   –.دشيجد 

  

  انيکه به پا یصحنه بود و بالخره زمان  یدو سال رو شي بار نما نيا
 یرا مرخص  یگرفت که مدت م ی. سام تصمد یرس

  ک يه حامله شد و نه ماه بعد ژ دوبارم سولنزمان ه   ن یهم و در   ردیبگ
 قرمز مثل   یبار با موها ني ا یول گر، يدختر د

آمد. سولنژ  ایپدرش بدن د يجد  شي که درست شب افتتاح نما مادرش
 دن یرس یبرا د يبا

که پرده ها بال رفتند   یکرد و باتفاق آرتور زمان یعجله م مارستانیب به
 که متاسف بود  یحال شد ،در مارستان یعازم ب

به زحمت و   یشوهرش را از دست داده است ول شيشب افتتاح نما که
 خواست  یکه آرتور از راننده م  ی با درد در حال

پس از ووردشان به   قه ی کند براه افتاد.و سرانجام الکساندرا ده دق عجله
 ،و  مانياتاق زا  آمد پشت در ایبدن مارستانیب
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لنژ در اتاق  سو که نيمحض ااد . به  را سر د هيبال فاصله گر  نوزاد
 گفت  یآمد و به شوخ دنشيشد آرتور بد  یبستر 

که   یز یسام بروند چ شي نما هی بق داريتوانند به اتفاق بچه بد  یبه م حال
 در عوض از ارتور قول  یسولنژ بوده ول یارزو

کند .سام به   مارستانیبرنامه سام را روانه ب انيکه به محض پا گرفت
 د و به عذر نرفت تا صبح روز بع مارستانیب

شب قبل داده   د يکه به مناسبت تئاتر جد  يیها  یبودن در مهمان گرفتار
 شده بود.از سولنژ پوزش خواست و چنان 

.تمام شب قبل را  ستیهمسرش ن  ده یکرد که متوجه نگاه رنج  وانمود
 ی و او حت  وديوهرش مانده سولنژبه انتظار ش 

دست   کي  شيدر عوض حال برا  ی نکرده بود ول یتلفن هم به و  کي
 ی از زمرد به همراه آورده بود ول دهیبند پوش

در چشمان سولنژ بود او شب قبل را کجا   دهی نپرس ی سوال هنوز
 اورا گله مند  قای شوهرش عم امدنیگزرانده بود و ن

کمتر شده بود واو  یلیه او خروز ها توجه شوهرش ب نيبود.ا کرده
 که  «استی مهم  اریگفت به خاطر رل»بس یم شه یهم 
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او   یهنوز برا  یدانست ول یرا م ني دارد و سولنژ هم ا شي نما در
 سام  یآمده شان مهمتر بود ول ایدختر تازه به دن 

  دشيزن جد  یکرد هم باز یکرد م  یکه صحبت م یز یبه تنها چ  راجع
 فکر دائم  ک ياو  یبرا د یرس  یبود که به نظر م

ر  تئاتدر  نيغول تمر ام مشکه س ی آرتور بود که زمان نياست و ا شده
 به خانه  مارستانیبود سولنژ و الکساندرا را از ب

 .برد

 گزراند یاغلب اوقات خود را خارج از خانه م یسام به طور کل گر يد حال
 او امدن ر يبه د یاعتراض  چ یو سولنژ عم ه

 یگر يعطر زن د  حه يملتفت بود. به خصوص را شهیاو هم ی کرد ول ینم
 ر چه و اگ د ی رسیه مشام م که از بدن شوهرش ب

بود که ازدواجشان   دهیفهم  رایاخ ی داد ول یرا به شوهرش تذکر نم آن
 و حال احساس  ستین یآن ازدواج قبل گر يد

همانند درد و رنج    شي وجود دارد که برا شانیدر زندگ یکرد خالئ یم
 که آرتور د ی رس ی دائم شده بود و تنها به نظر م
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توانست با او   ینژ م بود که سول یها کس است ان را بفهمدو. او تن قادر
 صحبت کند و البته ارتور مشکالت خودش را 

آن   دنیحاضر به شن یحت  یخواست و مارجور  ی.او هنوز بچه مداشت
 کرد یآرتور با خودش فکر مهم نبود و حال 

و   اوردهیسخن را به زبان ن نيا چگاهیه  ی احمق است ول کي واقعا  سام
 راکه سولنژ  ی مواقع کرد که در  یتنها تالش م

گاه   هیافتاد تک یکه حال اغلب اتفاق م د يد یصرف ناهار م یبرا
 ی اصال کار درست ن يبه او باشد ا یدلدار یبرا یمحکم

صدمه بزند و   د يورز یکه انقدر به او عشق م یکه انسان به همسر  نبود
 حال آرتور اغلب با خودش در حسرت بود که 

  یلیحال خ  یلسام و سولنژ شده بود نه کاش سال ها قبل او برنده یا
 ی بود سولنژ با سام ازدواج کرده و او را م ر يد

 .د یپرست

که نه البته که نه«و   دانمی؟میاخوشبختيتو چه آرتور از خودت بگو آ و»
 آرتور جواب خودش را داد و البته  یبه جا
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مثل   یبا داشتن زن توانستی نفر م کينکرد.چطور  ی هم مخالفت آرتور
 بود خود  ی؟او زنخوشبخت باشد  یجور مار

  یچه م.»تو اگر بنمودیم خيحال مانند کوه  ن یو جاه طلب که در ع  خواه
  –که قبول یاو را مجبور کن د يبا یخواه

  

شده بود و آرتور به   یحرف صورت لورانژ جد  ني گفتن ا کند«هنگام 
 را  یبود که مارجور یمشگل یل یخنده افتاد کار خ 

  ر یغ یو یو بهر حال برا استخو ی او خودش نم که  کند  ی به کار وادار
 .آدم ها نبود پیممکن بود آرتور از آن ت

که لچه دار شود و آنگاه با تاسف   یرا به زور وادار کن   یزن یتوان ینم تو
 صورت تو فقط  ني لبخند زد و ادامه داد در ا

  کيبود وعاقبت امر هم  یمادر بد بخت خواه کي زن و   کي یدارا
 دو خوش شا تو ی ها  نه مثل بچه بچه بد بخت

 بخت
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  ی و الکساندرا مانند دو فرشته کوچک بودند و آرتور آن هارا م یالریه
 بود  اهیهنوز مثل پدرش مو س  یالریه د یپرست

  یقرمز روشن و چشمان آب یسبز رنگ والکساندرا موها ی چشمان با
 درشت

دانست   یحتما م  د يبه سولنژ لبخند زد و غم را در چشمان او د دوباره
 که همه  یهست همانطور   چه  تارشوهرش گرغ

روز   نيبود و ا  ده یرا شن عاتيدانستند او هم حتما شا ی م ورکيوین در
 ی ها مرتبا روزنامه ها در مورد سام مطلب م

 نوشتند 

در   ایسال سن دارد و اکنون دن ک ي و  یاست س یاحمق کام  کي او»
 مردان حاضرند  شتر ی که ب یمشتش است...وزن

 «باشند تا صاحب او  به او بدهند  خود راراست   دست

  انهيگرا لسوفیدست راست چه کار کنم آرتور«آنگاه نگه ف   کيبا  من»
 شه یاز هم  شتر ی لحظه ب ني به او کرد در ا یا
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نه دست راستش را   خواهم یآمد »من قلب او را م یبه نظر م  یفرانسو
 را.من  متی آرتور...و نه آن همه جواهرات گرا ق

بغل   کيبا   کند یم  يیت خطادانم که او هر وق یرا م  ز یچ  کي  فقط
 « گرددیبه خانه باز م انیبرل

او اغلب به سام در   دانمیانداخت و گفت م  نيی سرش را با اخم پا آرتور
 دادیخارج از خانه اش اندرز م حاتيمورد تفر 

  یگذاشت ول  ی پس انداز تحت فشار قرار م یاو را برا یگاه یحت و
 به  که تازه یز شهرتدواکر  یم یسام حال فقط باز 

  دويخر  یم دويخر  یاو م د ینوش ی بود جرعه جرعه م افته يدست  آن
 بچه ها کت پوست و  یبرا ی...اسباب بازد يخر یم

گران   یايیخودش... و هدا یبرا اديز  یزنش لباس ها یبرا جواهرات
 شد و یم ر ی که با ان ها در گ  یزنان یبرا مت یق

  د يیاان هارا تکدام از  چی و او ه ستیدانست تعداد آنها کم ن یم آرتور
 وار بود که سو لنژ  د یام شه یکرد و هم  ینم

که وضع فرق کرده و   کرد یبار احساس م نيا یاز آن ها نداند ول یز یچ
 بد  نقدريبار بود که او را ا ن یاول  یحال برا
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 .د يد یم بخت

به پا کنم و   یجنجال  د يدانم که با  ی بکنم آرتور نم د يچه با  دانمینم من»
 که  نيا ايدانم   ی را م ز یچ  که همه ميبه او بگو

که مطمئنم که به   نيا یتمام شود.برا ز یو بگزارم همه چ نمیبش آرام
 نطور یهم   شهی گزرد سام هم یم   ز یهمه چ یزود

به او   گردد«آنگاهیاو عاقبت به خانه و سراغ من باز م شه ی ...و هماست
 توانست او را به زانو  یکه م  یتبسم کرد تبسم

  ی آن چنان يیآرتور معنا یتبسم برا ني قط ااگر ف یار کند ول ادو زدن
 .سام بود یو نبود برا یلبخند برا ن يا یداشت.ول

و   ستند یطور ن ني ا يیکايآمر  یزن ها  شتر یسولنژ ب یهست   یزن عاقل تو»
 مملکت اگر بفهمند  ني ا یزن ها شتر یب

  ی م وانهيدارد د یدان یو هوسران  یخارج از خانه سر گرم هرشانشو
 و  کنند یگاه استخدام م ر آکا کي یشوند فور

 «...رند یگیم یاورا از و ملکيطالق و تمام ما یتقاضا
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با بهت به او نگاه کرد و سپس دوباره لبخند زد همان لبخند   سولنژ 
 زن هزار سال دارد اگر  ني ا گفتیکه م یعاقالنه ا

ور  خواهم آرت ینم یز یچ  د»منیرسی ساله به نظر م ستیظاهرا فقط ب چه
 کامال آشکار بود ني خواهم«ای رم را مفقط شوه

  خوردیو حال آرتور به دوستش غبطه م د یپرست یاو شوهرش را م که
   –با خودش در شه یبار نبود و هم  ن یاگر چه اول 

  

  ی م شی بود حال چه پ دهیبه سولنژ رس یبود که اگر از اول و شگفت
 آرکول  ابانیبا او در خ یآمد اگر روز اول و 

 ...ه بودرد ک صحبت

بود که او ممکن بود احمقانه در تمام طول   یسوال ني؟اشد یم  چه
 مهم نبود سام  گر ي حال د یاز خود بپرسد ول شیزندگ

شخش خوشبخت بود خوشبخت تر از آن چه که خود  ان
 دانست،حرامزادهیم
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دوباره خودش آنهارا در کنار هم   یکه بزود کنمیتصور م  من»
 »حال را تمام کرد  وانش یو ل د یکش یبگزارد«سولنژ آه

او بالخره از ان ها   ی ول ميدار د يتازه زن ما مشگل جد  یهر هم باز با
 مشگل است خود  شيبرا یدانیم  شودی خسته م

او شده و چقدر  یبرا یسخت یکند...تاتر زندگ ی م شيباز ر یدرگ اديز را
 طلب است«چنان به  ادهيهم طقت فرسا و ز 

آورده است   را که خود بر لب ین که سولنژ سخنا يیگو د یرسیم نظر 
 ا باور دارد همه ر

 داد آرتور سرش را تکان  یول

  یکه او را م یطلب او لوس شده است از شهرت و زنان ادهيآنقدر ز نه»
 ک يطور تو سولنژ.تو با او مثل  نی ... وهم نند یب

 «؟یفهمی خودت نم  ی کنیرفتار م  خدا

است«آنگاه   ز یه چ من او هم  یطور هم هست... برا ن ی من هم یبرا او»
 به او نگاه کرد و آرتورچشمان درشتش  با

 .را تکان داد  سرش
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  یاو دوباره به خانه خواهد آمد او فقط رل باز ن یبنش تيسر جا پس»
 که تو او را درک  يیسولنژ و تا آنجا کند یم

 «ست ی موضوع انقدر ها هم مهم ن ن يا د يشا یکنیم

ه سر  آماده بود ک شه یهم   بود و او یاندرز خوب نيکرد ا د يیتا سولنژ 
 که  دادیم  حی ترج قتیو در حق  ند ی بنش شيجا

 . که سام را از دست بدهد  ني تا ا ردیبم

  انيو بال خره با جنجال پا افت يادامه  گر يتازه شش ماه د یسرگرم نيا
 تازه سام اقدام به  یکه همباز یگرفت در حال

م  م ه سا یکرد و پس از ان از تاتر کناره گرفت و زندگ یکش خود
 ک ي  ني؛ایبته به راهاول باز گشت ال دوباره به روز

بهر حال سولنژ دوباره زنده شد شکنجه اش به   یبود ول یسنکدل نوع 
 ن يبود و ابود حال سال دهیرس انيپا

 او هم با زن و بچه اش بود  افتيادامه  گر يسال د  کي  یبرا شينما

  انيهنگام به پابود که او تا به حال گرفته بود و   ی رل نيبلند تر  نيا
 شدند سام پس از آن به  نیآن هر دو غمگ دنیرس
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گزراندن تابستان عازم جنوب فرانسه   یهمسر و دختر هاش برا  اتفاق
 بود که قول آن را به آنها داده  ی ز یچ نيشد و ا

 خودش  بود

خواست   ی دلش م شه ی هم  روز را آنجا گذرانده بود و کي جنگ  زمان
 .ه بازگرددبه به سنت تروپ  ی که دوباره روز

رفتند   سي از آنجا فرستاده و سپس به پار ی آرتور کارت پستال یابر  آنها
 آنجا ش ی را که زمان بچگ یو سولنژ، مکان

  شينشان داد، باز گشت به آنجا برا ش يکرد، به دخترها یم یزندگ
 ی م  سيتکان دهنده بود. حال نه سال از ترک پار

  ورنطیالبته هم  بود و  مانده شياز آنجا برا یو خاطرات دردناک گذشت
 پنج سالش  یالریهم خاطرات خوش. حال ه

الکساندرا  یبود که بتواند سفر را درک کند، ول دواریو سولنژ ام بود
 پرستار را  ک ي هنوز کوچک بود و آنها در آنجا 

را که   یکمکشان باشد، زندگ یبچه دار یخدام کردند که برااست ز ین
 که  یبا زمان یلیگذراندند، خ ی م  سيحال در پار
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  یکه آنجا را ترک م یآنجا را ترک کرده بود فرق داشت. زمان سولنژ 
 داشت و نه  طشیکرد، فقط پول به اندازه بل

  با آن بخورد، فقط سه دست  ر ی س يیکه بتواند غذا یپول کاف آنقدر
 کاله به سرش   کيلباس داشت و دو جفت کفش و 

بود.  نجايدوباره ا  اوحال یمال مادرش بود، ول یکه زمان ی کت کهنه ا و
   –پر از لباس و البته مسافرت با يیبا صندوق ها

  

  ی برا تسيکه از قبل در هتل ر یو در حال کي در قسمت درجه  یکشت
 ک ی خود جا رزرو کرده بودند. سام او را به بوت

او   یخواست برا ی برد و هرجه قدر که م یونشيو شانل وژ وريد یها
 رفت و  تهيبه کارکرد و از آنجا مصرانه  د يخر 

 .کرد هيبه او هد  انیدستبند برل کي

ندارم، سام." و آنگاه با خنده به شوهرش   یاج یمن به آن احت یول "
 اعتراض کرد. حال او همچنان مانند گذشته
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تازه   قهیرف  نکهيکرد، مثل ا  یشده بود و چنان زنش را لوس م مهربان
 ادياو عادت به خرج کردن ز رایاش است. اخ

  لیترساند و او هم م  یمتور هم مثل آر سولنژ را ن يو ا ودب کرده
 .پس انداز کند  یداشت شوهرش کم

 ".داشته باشند، سولنژ  انی دستبند برل کي  د يهمه زنها با "

 .د ی من سه تا از آنها را دارم." و دستش را کنار کش یول "

پول   ی خواهم که کم یخواهم، برعکس از تو م یمن نم  زم،ينه عز "
 ناراحت او را  ." و سام با چشمانمی جمع کن

 :و گفت  ستينگر 

 ".یزن یآرتو را م یتو هم حرف ها  "

 ".میبه فکر بچه ها باش د يخوب، او حق دارد، ما با "

خوب." و آنگاه به دختر فروشنده اشاره کرد و دستبند   ار یبس "
 را نشان داد وبه زنش گفت:" پس هردو را  یگر يد

 ".خرم یم
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بودند، او دوباره با  س آمده به پار کهیاز زمان ."یک ينه سام، همان "
 نکه يگفت و از ا  یشوهرش به زبان فرانسه سخن م

زد، خوشحال بود. لو   یزبان حرف م ني هم با مردم راحت به ا  یالریه
 کرد و  یبا دو دخترش فقط به فرانسه صحبت م

توانست   یبه طور کامل دو زبانه بود. الکساندرا هنوز نم یالریه  الح
 ی بان به سخن باز مهم زاو  یروز یبزند ول حرف

  نیسولنژ کامال از سرزم یشد و به راه یمسلما او هم دوزبانه م کرد،
 بود، بلکه برعکس حال از  دهياش نبر  یپدر

به آنجا خوشحال هم بود. هنوز هم بودند مکان ها و   بازگشت
 که  یکردند و زمان یکه قلب او را گرم م  يیادبودهاي

و چراغها ومجسمه ناپلئون را آنجا  ند شد  یواندوم رد م ناد یاز م  شبها
 احساس   ني شد و ا یقلبش فشرده م د يد یم

 .نداشت گر يد ی کجا  چیکه ه بود

رفتند و شب بعد به رستوران   می شب آنها شام به رستوران ماکس  آن
 کردند، سام  یرا ترک م سيکه پار ی فوکه و روز
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  یعنژ س. سولگر يانگشتر د کيرا به او داد، به اضافه   ان یبرل دستبند 
 کارها را بکند،  نيا د يکرد به او بفهماند که نبا

که دوباره قدم به خاک   یاست و زمان دهيفا یدانست که ب  یم یول
 گذاشتند با خود احساس کرد که چه سفر  کايآمر 

  گر يرا گذرانده اند و حال از بازگشتشان خوشحال بود، حال د یر يدلپذ 
 در   اقامتش. نه سال از خانه او بود ورکيوین

در   یداشت. اکنون آپارتمان اریبس ی او معنا یگذشت که برا یم آنجا
 ه چشم اندازمحله ساوتون گرفته بودند ک

  ک ي نيبچه ها. ا یبرا بايز يیبه رودخانه داشت، با اتاق ها يیبايز
 ی توانستند با ولخرج ی آپارتمان دو طبقه بود که م

ه هنرمندان هم متعلق ب گر يات ددر آن سرگرم باشند و طبق کامل
 گفتند که  یبه سولنژ م ی بود که گاه گر يمعروف د

  یاديرخشد و به شهرت زتواند در عالم هنر بد   یخودش هم م او
 و با آن لهجه   د يخند   یهم م یکند که و دایدست پ

خانواده    کي یبرا  شهیهنرپ  کي  ،ی گفت:" نه مرس  یاش م یفرانسو
 ".است یکاف
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شد که او آن را رد کرد و گفت   شنهادی به سام پ یگر يد زرليیآن پا در
 رت یبهت و ح انیکه ارزش او را ندارد و در م 

رفتند و سولنژ آنجا  وودیآورد. آنها به هال  ی رو نمایبار به س ني ا یهمگ
 که پر از   يی. جاافتي یگر ي د طیمح   یرا به کل

  التیتخ  انیاست م ی که چه فرق ند يتوانستند بگو یبود که نم  یمردم
  –.یزندگ یقعوا  ی ایو دن یفانتز 

  

  کسالي یمسکن رفتند و برا لز ی ه  یهتل بزرگ در بورل ک يدر  آنها
 ک ي نيبه چشم سولنژ ا که یآنجا ماندند، در حال

دوست داشت   یل یرا خ نمایس یایگذشته بود. او دن ايدر رو  شيبرا سال
 ورکيویبازگشت به ن  یسام برعکس برا یول

قرار بود   یب  هيانوتر در ژاز تئا یتازه ا  یرااج یبرا ناتيشروع تمر  و
 خود  یو دوباره کامال به حرفه اصل 

بار   نيبرقرار کرد. و اارتباط تازه خود یو البته دوباره با همباز  دهیچ یپ
 شد. او مرتب با آرتور د ی ناام یلیسولنژ خ
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خودش، اغلب سرش را بر شانه او    لیناهار داشت و برخالف م  برنامه
 با  هم  او ی. زندگستيگر   یمگذاشت و  یم

  یمرتب مشغول کارها یهنوز ادامه داشت، اگرچه مارجور یمارجور
 که آنها در  یخودش بود و مادر آرتور هم زمان

تنها به نظر   یبودند، درگذشته بود و حال او به طور وحشتناک ا یفرنیکال
 همان طور هم که سولنژ خود را تنها   د،یرس یم

  یکه مرتب برا يیايداسام و ه یدائم بيکذ ت رغمیکرد. عل ی م احساس
 که خود را  یزمان شه ی هم  نکهيو ا د يخر  یم یو

 .شد  یمهربانتر م ش يبا بچه ها د،يد ی م گناهکار

صبحانه سولنژ روزنامه را به او نشان داد و   ز یسر م روز صبح کي
 "؟یکن یرا با من م  نکاري:" چرا، چرا اد یپرس

  کي ی به اجرا هربار که من شروع   ،یشد  یالتیسولنژ، تو دوباره خ "
 ".یکن  یکنم، تو باز هم شروع م یتازه م شينما

هر زمان که    نکهيا یافکند. " برا ز یم ی با خشم روزنامه را رو سولنژ 
 ، یکن یم د يجد  ش ينما کي دريتو شروع به باز 
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 یرو د يبا ايآ نم یبب  ،یز ير  یهم م  یتازه ات رو یبا همباز  بالفاصله
 که  ستینممکن  ايآ ؟یکنکار هم    تيها  یهمباز

 "ست؟یآنها ن فياز وظا یکي  ني ا ايکار را بدلت انجام دهد؟ آ نيا

 و  د یدست کش يیو آنگاه به موها د یکش  کيو او را نزد د يخند  سام

 ".وانه ي:" من تو را دوست دارم، دگفت

. تو  لکر وا یشناسم، آقا یم خطاب نکن. من تو را خوب  وانهيمرا د "
 وقت." و آنگاه چ ی. هیمرا گول بزن یتوان ینم

مواقع   نيا. د یبخش  یاو را م  شه یهم   یتکان داد. ول د يرا با تهد  دستش
 ی ز یچ

ممکن بود   ر یسولنژ غ یکننده در وجو او بود که برا د يو تهد  ترسناک
 شقانه ند. او را عااو مقاومت ک یکه بتواند جلو

  شهیبود که آرتو هم  یحرف  نيبه خاطر خودش و ا شتر ی داشت. ب دوست
 گفت. و  ی او هم راست م  د ي زد و شا ی به او م

 ی داد، زنها  یم ر ییآن را تغ  د يسام بود که با یتنها نقطه ضغف زندگ نيا
 بود که  یاخالق او درست همان ه یاو. بق یزندگ
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د  مله شد و نوزاباز هم او حا ندهيآعاشق آن بود. بهار  شه ی هم سولنز 
 ی پس از آن، درست زمان سمسيدر کر  د يجد 

  کي بار باز هم  نيآمد. ا ا یرفته بود، به دن ا یفرنیسام دوباره به کال که
 دختر کوچولو که اسم او را "مگان" گذاشتند و

تا   د یرساند و دو روز طول کش  مارستانی آرتور او را به ب گر يد کباري
 . اوابد یب اینفر ی شوهرش را در کالسولنژ توانست 

  وودیدانست که او در هال  یبود و م  ده یتازه را شن عاتيشا دوباره
 بار از آنجا در رفت و  نياست و ا یمشغول چه کار

به   د ياو را تهد  یکه شوهرش سه هفته بعد به خانه بازگشت، حت یزمان
 .بود د یطالق کرد، که البته از او بع

و حال   یاحمق ساخت کي سام...از من  ،یکردرسوا  ایتو مرا در دن "
 م يصدا یو حت منی بنش نجايکه ساکت ا یتوقع دار

 . ((خواهم یمن طالق م د ياین در

  یشد  یالتیتو خ  يی گفت ))عقلت را از دست داده ا یبا نگران سام
 با تو حرف زده . ارتور؟(( یک هایتازگ نم یبب
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  ط روزنامه ها رافق که هیبه ارتور ندارد. کاف یربط چیمساله ه  نيا
 تا لس  نجايان را نوشته اند از ا یدر هر ستون یبخوان

تازه و هر   شنامهيو هر نما د يجد  لم یسام. هر سال هر ماه هر ف انجلس
 ی ل یهر که باشد . و خ یو هر زن د يجد  یهمباز

. تو یبه جز ان ندار یکار قتی. در حق یکن  یکار را م  نياست که ا سال
  –ءهمه یکن یکه فکر م یانقدر از خودت ممنون

  

من هم   یخوب ول اری. باشه بس یونيرا به خودت مد  هايهرزه گر  نيا
 و  قيشوهر صد  کي.  ونميبه خودم مد  يیها ز یچ

 .(( که فقط مرا دوست داشته باشد  وفادار

همه اتهامات را متوجه زنش   کرد ی))و تو خودت چطور ؟(( سام سع 
 ته سولنژ چقدر دلباخ دانستیکند گر چه م 

که مرتب  ی لعنت یهمه رستوران ها   ن يراجع به ا یکم. ))چطوره  اوست
 .(( می گفتگ کن یرویم
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که   يی او حرفا نکهيحرف زدن ندارم سام.حداقل ا یرا برا  یمن کس))
 دارد و  یخودش نگه م ش یپ م يگو ی من به او م

  نيا گرانيدانستند که د یکند ((. و هر دو م یروزنامه بازگو نم یبرا
 گفت. او  یدروغ نم و سولنژ  واهند کردکار را خ

شده بود .   کاي امر  شهیهنرپ  نيسام والکر بود که حال معروفتر  همسر 
 شانه اش  ی توانم سرم را رو  ی م نکهي))حداقل ا

 (.(کنم هيو گر  بگذارم

قرار معلوم شما   دهد؟از یم ی. تو را دلدارکند  یو انوقت او چه کار م )
 که من تا به  د يشده ا یز یانگ ر یدو نفر زوج تاث 

داشته باش که به تو چه گفتم من تو را   ادیسولنژ ب ی ام ول ده یشن حال
 من تقا  گرازيو د نیدهم تمام شد. ام یطالق نم

 .(( نکن

کرد.))من جبور   د يروشن تهد   ی لیبار سولنژ او را خ نی اول یبرا و
 از تو تقاضا کنم(.(  ستمین



@Romanbook_ir 

 

144 

 

  یاز ترس احساس م یارگه  شي (( و در صدا یکن  یکار را نم نيا تو
 یکرد ان را پنهان کند ول یم  یشد که سع

 :د یانرا فهم سولنژ 

تو بگمارم   بیرا به تعق  یکه کس نستيکه من مجبورم بکنم ا یکار تمام
 پنجاه  را قبال کرده بودم تا بحال نکاريو اگر ا

 . (( رمیتوانسته بودم از تو طالق بگ بار

و خارج شد  به هم زد  را محکم در خانه گر يد ی کلمه ا یبدون ادا سام
 ترک ایفرنی و روز بعد هم انجا را به مقصد کال

  یاو را م شهیان ها هم  ی عقب افتاده بود ول کماهي ناشي. اکنون تمر کرد
 . دند یبخش

وجنون بود   انیحالت طغ ک يبازگشت سولنژ در  وودیکه به هال یزمان
 بار او که را با خودش به  ن ي دانست که ا یم

از او   یبار احساس کرد که حت ن یاول یابرده و بر  کاي امر  یغرب  سواحل
 ک ي که او  یشده است وسر انجام زمان زاریب
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شب که سولنژ منتظرش نشسته بود به خانه بازگشت و با او   مه ین
 ديو جنجالشان ان چنان بلند و شد  مواجه شد . صدا

  دوريکر  ی. اطاق الکساندر در انتها د يهم از خواب پر   یالریکه ه بود
 ی الریه یل هشت ماهش بود و   بود و مگان فقط

و   سیاورد.پل  یادمیو ب د یفهم یرا م  ز یهشت ساله بود و همه چ  حال
 ... و مادرش را که در مالفه ر يامبولنس ها را ... اژ

 ... شده بود دهیچ یپ یا

  یم اد یداشت ... پدرش را ب ادیرا که انها زده بودند ب ی تمام حرفائ او
 ی بردند او حت  یمکنان از انجا  هيگر اورد که او را 

که چگونه انها را تماشا کرده و به   د يبود را ند  ستادهيرا که کنا در ا یو
 شده بود گوشرد بدل  نشانی که ب یسخنان

که پرستار بچه به عمو ارتور خبر داد   د يد  یالریبود و سپس ه کرده
 که صورتش  یکه او خودش را فورا رساند در حال 

شنود باور    یکه م یهائ ز یتوانست چ ی د و نمشده بو  یخاکستر 
 نيباشد.... و ا د يشده بود ... با  یکند.حتما اشتباه 
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سام زنش را   یبا هم دارند ول یدانست که انها اختالفات ی نبود . م ممکن 
 ن يهمان اندازه که سولنژ و ا د یپرست یم

همه    نيبوجود امده بود و ا یبخصوص لیدل  چ یبود که بدون ه یعشق
 که از ابتدا او را ی قبود . عشوام اورده سال د

ارگول   ابانیمعشوقش به خ  بیسگ به تعق  کي بود که مثل  وادارکرده
 را که به   یبود که هر کس  یعشق نيبرود و ا

که...و او سر در  ی...عشق دادیقرار م ر یشد تحت تاث یم  کينزد انها
  –انها نشسته بود و فکر  منیاورد .در اطاق نش ینم

  

کرد. دربان ساختمان روزنامه ها   یع م لوط افتاب داشتحال  کرد . یم
 چند ضربه به در   اطیرا بال اورد و با احت

 .انها زد اپارتمان

اتفاق افتاده بود و در روزنامه درج شده بود .ارتور دست   ز یهمه چ یول
 ان يانجا بود...پا ز یلرزانش را دراز کردهمه چ 

 کشته بود ر همسرش را ام والک.... س یزندگ کي اني... و پا ايرو کي
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منتظر سام   د يبا نجايسلول زندان پشت سر آرتور محکم بسته شد، ا در
 در  ی. سام در زنداناورند ی ماند تا او را ب یم

محبوس بود و تا بعد از ظهر اجازه مالقات   یغرب  کميپنجاه و  ابانیخ
 یاو را نداده بودند. تا آن موقع تحت بازجوئ

کار نبود. او همه   ن يبه ا یاجیحتچه واقعا اتها اگر ها و ساعساعت   بود،
 کرده و  هيرا از اول اعتراف کرده بود گر  ز یچ

را   ز یمانده بود. حال همه چ رهیبه آنها خ یا شه یش يی با چشمها سپس
 با دارشيد  نی از اول قهیآورد هر دق یبخاطر م

کرده  کار را  نيکه چرا ا د یفهم یرا و نم سي پار یها  ابانیدر خ سولنژ 
 دانست که مست بوده... و او یه است...مبود

دانست که چرا   یهنوز نم  یبه ترک کردن کرده بود ول د يرا تهد  یو
 خواست که او را  ینم نکهيکار را کرده بجز ا نيا

  یاو را هم نم  یدست بدهد. و او گفته بود که... گفته بود که...حت از
 .ند یب
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ال  کرده بود و ح هيگر  آرتور خشن بود. تمام روز را ی.«صداسام»
 .راز کرد تا سام را لمس کند دستش را د

خواست او را از آن ورطه هولناک به آنجا باز   ی م يیچه گو چنان
 يیکه گو د ی رس یگرداند و سام چنان به نظر م

او را به وسط اطاق   نيکه مامور ی. هنگام ردیخواست بم یهم م  خودش
 به  را ترک کردند همانجا ماند و آورده و آنجا

 شد  رهیخ آرتور

  ی که او را نم د یرس ی او را کشتم آرتور...من او را کشتم« به نظر م من»
 ی ...بلکه فقط صورت سولنژ را...و آن موهاند یب

کار را کرده   ني...چرا؟...چرا اد يورز یرا که به آنها عشق م یقرمز 
 ی ووحشتناک را به  یبود؟..و چرا او آن حرفها

که قطرات   یکرد در حاله ورانه به آرتور نگابود چرا؟ آنگاه کورک گفته 
 گونه یرو ش ياز چشمها یاشک به آرام 

 .ختير یم ش يها
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او را به   یرا گرفت و با مهربان شي و آنگاه بازو نجا«يا ایسام ب  نی بنش»
 اطاق برد و خود  ی چوب یاز دو صندل یکيطرف 

معلوم بود   م«یباهم حرف بزن د ينشست»ما با یآهن کي بار ز یم ک ي پشت
 د يبا ی ندارد ول نکار يا به یه اکه سام عالق

 «می که افتاده صحبت کن یاتفاق  ی درباره  یدار ل یزد»م یم حرف

 «ساده گفت»او را کشتم  ی لینداشت خ یاديز  یشد گفتن رهیبه او خ سام

  کيافتاد؟ او تو را تحر  یقبل از آن چه اتفاق یسام ول دانمیرا م آن»
 دا یوب پمدافع خ لی وک کياو  یبرا د يکرد؟« با

  یبرا یدانست که دادگاه چه برنامه ا یم د يقبل از آن با ی کرد ول یم
 دوستش نبود بلکه  ني او دارد حال سام فقط بهتر 

 «زده بود؟ یاو به تو ضربه ا ايموکلش هم بود »آ می مستق ر یغ

شده بود و   ره یرا تکان داد چشمانش به دور دست خ سرش  سام
 .نگاهش نامفهوم

 .بود یعصبان  یل یخ گفت... از دست من  یوحشتناک یزها یچ او
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: چرا؟ چرا او  د یپرس نيبا وجود ا یول دانستی را م  لشیدل آرتور
 بود؟  نی خشمگ

آورد، هرگز قبال   اد يسولنژ را به  ی زل زد خشم طوفنده  نیبه زم  سام
 نبار يکه ا دانست یبود .م دهيند  نگونهياو را ا

او را از دست   د یترسیم وسانهي کرده و ما یرو ادهيز یلی خ خودش
 را  یست داده بود...تنها زن، و به هر حال از دبدهد 

به آرتور  ید ی...نگاهش را بال آورد و با ناامداشتیعاشقانه دوست م که
   –دوخت.

  

  هايهوس باز نيتازه دارم...ا یسرگرم ک يکه من باز هم  دانستیم او
 .نداشت چگاهیارزش نداشت...ه مياصال برا

 .امسولنژ س یجز برا به

سام   ني که ا کردی م یآور اديبه خودش  د يم بود و باآرتور آرا یصدا
 از او دفاع کرد نه سولنژ.سام  د ياست که با

 .به او کرد یبیساکت ماند و آنگاه نگاه عج  ی ا قهیدق
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 به طالق کرد؟  د ياو تو را تهد  ايآ

را   یز یچ د يکرد و سپس احساس کار با د یسرش را تکان و تائ سام
 د، یپرسیور ماز آرت د ياشن کند.بخودش رو یبرا

  نکهيکه او را کشته بود. البته به جز ا بود ل یدل نيو به ا دانستیم د يبا
 ی ارتکاب به قتل مست بود و کنترل نی در ح

 .آنقدر وحشتناک بود د یشنیرا که م  يی زهایخود نداشت و چ یرو

صورت   دارد؟و آنگاه با نگاهش قت ی حق اياست، آگفت که با تو  او
 و آرتور با تاسف به  د يدوستش را کاو

 ؟ یکنیم ی: خودت چه فکر د ینگاه کرد و پرس او

که تو به او   دانستم یمورد فکر نکرده بودم. م نيقبال در ا  چگاهیه  من
 که  د ینفر عادت داشت۲... شما  یشده ا کينزد

 ...د يد يد یرا م گر يناهار همد  یبرا مرتب

 هان کرد؟مساله رو از تو پن ن ياو هرگز ا ايآ

نکه سوال را مطرح کند جواب را  خوب خود قبل از آ  یم وکال مثل تما و
 .دانستیم
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 ...کنمیفکر م نطوري...حداقل من اگفتیبه من م شه ی او هم نه

کند که   کيتو رو تحر  خواستیحرف م  نياو با گفتن ا یکن یفکر نم ايآ
 که  يیتمام رنجها یبرا ،یبه طرف او بازگرد 

 بکند؟  توانستی او چه کار م ،یبه او داده بود  تو

  یشب قبل و در ان داغ یول دانست، یحال در روز روشن سام ان را م و
 حسادت و تعصب حرف او را باور کرده

فکر ان   ی شده بود... و بالخره او را کشته بود.و حال حت وانهي...دبود
 ی و درد فشاردی را م ش يبود که گلو ی هم مثل دست

سزاوار که  نستاد یو م کرد یمنتقل م را به تمام بدنش د يو شد  قیعم
 که با  یدرباره کار  قت ی درد است.در حق نيا

کرد   ه يبود.دوباره شروع به گر  یکرده بود، سزاوار هر مجازات  سولنژ 
 .شانه اش گذاشت یو آرتور آرام دستش را رو

 افتد؟ یدخترها م  یبرا  یچه اتفاق حال

بود   یموضوع نيناگهان نگاه وحشت زده اش را به آرتور دوخت و ا  و
 .هم تمام صبح را به ان فکر کرده بود  یکه و
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  نيا ر یکه درگ  یکه تا زمان یپول در یکاف یمطمئنم تو به اندازه  من
 ی ماجرا هست

شود« و البته در آپارتمان پرستار بچه و   ینگهدار یآنها به خوب از
 را در  یخوب یل یخ یمستخدم هم بودند آنها زندگ

 .ه بودند وتون گذرانددر محله سا آپارتمانشان

که تمام   یکن ی »فکر م د یبه دوستش نگاه کرد و پرس یروحیبا ب سام
 ن يمن تمام شود؟« و ا یماجرا چقدر برا نيا

تمام شده بود و حال...آرتور  شیزندگ مت ی سولنژ به ق یبرا ماجرا
 د یجنگ یبا احساس خودش م د يدوباره و دوباره با 

دانست   یوز من ه  یبکند ول با زنش کار را نيسام توانسته بود ا چطور
 با ياز آن تقر  شتر ی که او دوستش است و ب

آنها با هم از جنگ جان بدر برده بودند سام او را هنگام عبور   برادرش
 که  یبود و زمان دهیاز کوهستانها به کول کش

رسانده  یبهدار  ني کتر يمجروح گشته بود او را از جبهه به نزد ويآنز  در
 و رم سيپار ید آزادبود آنها باهم شاه 
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 دند يباز سولنژ را آنجا د نی که اول يیآرکول جا ابانیو خ سي...پاربودند 
 بودند که حال  ختهیچنان با هم آم  نهايو همه ا

آنها هم در   یدخترها  ینبود بلکه پا انیمساله سام و سولنژ در م فقط
  –رتورآلکساندرا و مگان و آ یالریبود ه  انیم

  

  یو موف سوال سام کند ااش را دوباره معط هشيکرد که اند  یسع
 تمام  شيچقدر برا اتش یخواست بداند که دفاع

 شد  خواهد 

من   یدفاع انتخاب کن یرا برا یدارد که تو چه کس ن يبه ا یبستگ نيا»
 بهتر  یخواهم که فکر کنم چه کس  یاول م

  ن يا یرا انتخاب کن نيبهتر  د يکنم و تو با شنهادیتا او را به تو پ است
 محاکمات خواهد بود و   نياز مهمتر  ی کيه اکممح 

  ر یاخ یسولنژ دور خواهد زد. در سالها یرو شتر ی ب یدلسوز البته
 اد يتو در روزنامه ها ز یها قهیاخبار و راجع به رف 

 «به تو نخواهد کرد یکمک ني و البته ا ودب
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خواهم تو   یرا نم گر يد یسام مصممانه سرش را تکان داد»من کس یول
 «یکن دفاع  از من د يبا

کار را بکنم« انعکاس   ني توانم ا یگفت » من نم یناگهان یلرزشا ب آرتور
 د یچ یخشنش در اطاق پ یصدا

 «که نه چرا»

 «ستم ی هم ن  يیجنا  لیوک ک ي دوست تو هستم و   نکهيا یبرا»

  یرا نم گر ي د ی من کس ینيمن بهتر  یدهم تو برا  ینم ی تیاهم من»
 نش پر از خواهم« و دوباره چشما ی خواهم تو را م

بهرحال   یبود ول  یچقدر وحشتناک بود باور نکردن ز ی ه چشد هم اشک
 داشت خودش آنها  قت ی اتفاق افتاده بود و حق

بود   دهیکش رونیرا ب قت ی حق نيکابوس ا کي د و از کرده بو  ی قیحق  را
 ن يشد ا دهیصورت آرتور ناگهان از عرق پوش

  یو ... نه نمحال دفاع از ا یبود ول  یخود اتفاق بد   یبخود اتفاق
 رشته  ن يکه بتوانم سام در ا کنمیفکر نمت »من توانس
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تو خواهد بود   یبرا ی فاحش انيندارم انتخاب من ز ی تجربه ا چ یه  من
 د ی..« و در دلش نال یکار را بکن نيا د يو تو نبا

دلش   کنمیخواهش م  ايخواهد داشت...خدا انيمان ز  یهر دو یبرا
 به او  یگکدند يسام با  یکند ول هيگر  خواستیم

 زدی اهش تضرع موج م در نگکرد  نگاه

به خاطر من، به خاطر بچه ها،...وبه   یبکن د يبا تو»
 سام او اي...؟«آه به خاطر سولنژ خدا کنم یمخاطرسولنژ...خواهش 

  یدانست که سولنژ از و یبدتر از آن آرتور م یکشته بود ول  را
 یبرا د يآ ی که از دستش بر م یکه هر کار خواستیم

دانست که چقدر آن زن عاشق   ی همه م  بکند خودش بهتر از سام
 .د یپرست یشوهرش بود و او را م

من    یول م یفکر کن  شتر یما در مورد آن ب یبهتر است که هر دو خوب»
 است تو به  یدانم که اشتباه بزرگ یخوب م

که فقط دوست   یامور مال  لی وک کي و نه به  یدار اجیاحت لی وک نيبهتر 
 ام ررت تممکن است به ضتو بوده و م  قيصد 
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 « توانم ی نم ن یکار را بکنم فقط هم  ن يتوانم ا یمن نم  شود

  دهیبود که سام تا آن موقع از او شن یاحساس یسخنران ن يگتر بزر نيا و
 ی دفاع فقط آرتور را م یهنوز هم برا  یبود ول

 ینگهدار یبرا یبه کس بخصوص ايحال مهمتر از همه آ ی »ول خواست
 «مر یکه من تماس بگ یردا  اجیدخترها احت 

کس را که به   چیفکر کرد و آنگاه سرش را تکان داد ه ی لظه ا سام
 باشد نداشتند به جز آرتور و البته  کيآنها نزد

نداشت او به   یک يگاه دوست نزد  چ یآشنا در تئاتر و سولنژ ه هزاران
 یخانوادگ  یفقط خودش را در زندگ یطور کل

  چ یه نگرايد یسام برا شغلو  شيکرده بود شوهرش و بچه ها غرق
 ها   یهم به دوست  یت نداشت و عالقه اوقت، وق 

 نداشت

همه سال    ني پس از ا رم؟«یکه بتوانم تماس بگ یشاوند يخو  چیه  »
 در زمان جنگ   گر يکد يکه با  يیرفاقت وآن سال ها
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  یوجود ندارد ول ی دانست که کس  یاروپا گذرانده بودند خودش م در
 ی نم ادیب  یز یکرد که چ یناگهان احساس م 

از بستگان دور   یک ي ینه حت ايهم وجود داشته  گر يد  ی کس ايآه ک آورد
 سام سرش را ردیکه حال بتواند با او تماس بگ

  –دادیم تکان

  

برسد، خواهر من در بوستون   ميکس که بتواند بدرد دخترها  چ یه  نه»
 «ا به او زنگ نزنبه خاطر خد  یاست ول

 «که نه؟ چرا»

او   د يایب ا یبه دن یالریکه ه  نياز ا ام از قبل  دهيرا ند که او   سالهاست»
 «ولگرد آسمان جل است او را فراموش کن کي

عمه   نی هم د ي را فراموش کند شا ی توانست کس یحال آرتور نم  یول
 از یسه دختر حال ن نيبود که ا یکس  نيبهتر 

 داشتند 
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  ینم  یکه اگر لزم شده بدانم کس ن يفقط به خاطر ا ست؟یاو چ اسم»
 «د يآ یم  شی داند که چه پ

ملوان سابق به نام جک ازدواح   ک ي جونز او با  ن یاست ال نی ال نامش»
 یم یبه نام چارلزتاون زندگ ی کرده و در شهر 

  یخواه  زاریاز آنها ب ینی حرف مرا گوش کن اگر آنها را بب  یول کنند 
 «شد 

  ی ها له یکه با م یو طول سلول را بطرف پنجره ا ستاديسام ا آنگاه
 کن سام من  مود»گوش یمسدود شده بود پ نی آهن

آخر هفته به   التیگذراندن تعط یخواهم آنها را دعوت کنم که برا ینم
 ا ي کيدر حال حاضر وجود  ی ول ند يایب نجايا

 «بدرد بخورد شاوند يخو دو

  کي سه دختر داشت که دو تا از آنها واقعا بچه بودند و به جز  او
 نداشت  ایدنکس را در  چ یمستخدم ه کيپرستار و 

 .رسند و البته بجز آرتورنها ببه آ که
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  نم؟« ی را بب ميتوانم بچه ها ی»م ستيبرگشت و دوباره به آرتور نگر  سام
 از فکرش هم دوباره چشمانش اشک یحت

...چطور توانسته بود  شيوچکش... بچه هاک یشد...فرشته ها آلود
 را نسبت به آنها انجام دهد؟آنها را از  یعمل  نی چن

  یدهنده  د يآنها نو یتوانست برا ی که م یبود مادر دهيدزد مادرشان
 کامل باشد  یزندگ کي خوشبخت و  یزندگ کي

  یدر خوشبخت کردن آنها در نم یراه  چی و به ه چگاه یکه ه  یمادر
 ی به خاطر آنها آنجا بود کس شهی که هم یماند کس

گفت و شب هنگام آنها را   یقصه م شانيکرد و برا ی م ی با آنها باز که
 کرد  ی زمزمه م شانيبراگذاشت و  یر بستر م د

فکر بدن سام   نيوحال...از ا دادیخنداند و تکانشان م ی آنها را م و
 آزاد شود  یمرتعش شد در شگفت شد که اگر زمان

  ی لیدل چیحال ه  ی کند ول یتواند از آنها نگهدار یخودش م  یحت ايآ
 بعدها مجبور  د ينداشت که به آن فکر کند شا

 شود
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 «؟ینیآنها را بب  ی خواه یواقعا م  ايست»آينگر  یاو مه ب آرتور

از دور دست بود »من   زمزمه کي سام مثل  یکه نه« صدا کنمیم فکر »
 خواستم بلکه بتوانم با آنها  یفقط فکر کردم...م 

 «...یالریه  یدهم...حداقل برا حیتوض شانيبزنم برا حرف

خالص   نجايز ارا اتو  د يحال اول با یبعدها بکن  یتوانی کار را م نيا تو»
 «م ینک

بود که   یبار نی اول نيو ا ؟«یکارباش نيکه تو قادر به ا یکن یم فکر »
 به  یکرد و آرتور عالقه ا یسوال را م  نيسام ا

 آن نداشت ینی ب شیپ

بهتر از من   یلی باشند که بتوانند خ  گر يد  یکنم که کسان یفکر م  من»
 «کار را انجام دهند  نيا

  یدفاع فقط تو را م   یرارتور من بتو گفتم آدهم، به   ینم ی تیاهم من»
 «خواهم 

رک به   د يبا یهرکس یباشد...برا ینزاع سخت  نيکنم که ا ی من فکر م »
 «سام ميتو بگو
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گذشته گفتن   ز ی از همه چ یمتنفر بود ول زد یحرف را م ن يکه ا نيا از
 بود  ونيرا به دوستش مد  قت ی حق

 ...تو همه د يتعصب شد به علت  تي...جنا یدادخواست بده د يفورا با تو»
 را خودت ز یو همه چ  یرا اقرار کرده ا ز یچ

به   یبد  یلیو فراموش نکن که در چند سال گذشته شهرت خ ید يبر 
   –« یهات بدست آورده ا   یخاطر هوسباز

  

  یدلش م شهیدانستند و آرتور هم  یداشت هر دو آن را م  قتی حق نيوا
 ی ت ولکه چقدر احمق اس د يخواست به او بگو

که سولنژ را   ني از سام به خاطر ا شه یهم   گردیفرق م لشیع دل موق آن
 نداشت که  یلیآمد دل  یکرد بدش م یم تياذ

آنها دوست   گر ياز طرف د یرا آن چنان آزار دهد ول یزن ن یچن  نيا
 دانست که سام چنان به  یبودند و آرتور م

مشکوک بود   شهی که آرتور هم افتيو شهرت دست  ت ی به موفق سرعت
 فقط است حال  را نداشته تشیظرفو ا د يکه شا
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گذراند  یرا م  یسالگ ستیکه دهه ب یو پنج سال داشت و زمان یس
 مشهور و   شهیهنرپ   کي زود توانست که  یلیخ

بود که   لی دل ن يبه ا د يمشکل بود و شا شيشود و هضم آن برا موفق
 از آن که  شتر ی ب یلیپرداخت...خ ز یآنرا ن یبها

که سام ملتفت آن  مورد سولنژ بود ر د  زهایچ  یلی...خ  دانستیم سام
 کارش کرده  ر یباشد او چنان خود را درگ  ینم

شده بود و البته چنان لوس   یفقط خودگرا ر یاخ یکه در سال ها  بود
 که دخترانش هم  د یرس ی به نظر م یکه حت 

تور گفته بود که  اواخر به آر نی آن شده اند الکساندرا در هم متوجه 
 و ما  ردیگ یم  راديا شه ی پدر خانه است هم یوقت

شود   یم یو گرنه او عصبان م یگوش کن د يکه هر چه او بگو ميمجبور
 ن يخواهد که همه باو برسند و ا یپدر دلش م

  اديداده بود و به آنها  حیآنها توض  یداشت و آنها را سولنژ برا قت ی حق
 رش خانه که شوه  یداده بود که چگونه هنگام

با او   ته استکه خس یهنگام ايو  راهش کنار بروند  یآنها از جلو است
 را ببرند   یشکالت شيچگونه رفتار کنند و برا
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  ايکه بنوشد و  ی خنک ز یچ ايتازه و  وهیمثال م  اياو دوست دارد و  که
 بخوانند که خودش شخصا به  شي را برا یآهنگ

  اديخانه  یکه تمام اهال  ن يداده بود و بالخره ا  اديسام به بچه ها  خاطر 
 انه است که سام خ یکه هنگامگرفته بودند 

 .دور او بگردند  فقط

آنها هر دو نفر را از دست داده بودند هم سولنژ رو هم   ی حال همگ و
 سام را آرتور هنگام بازگشت به دفترش در 

  کيت که گرف میکرد و بالخره تصم  ی فکر م ن یراه فقط به هم طول
 آنها د يبچه ها بزند شا ی تلفن به پدر خوانده ها

جلب کنند حال که او در زندان بود    یبهتر  لی کتوجه سام را به و د بتوانن
 بچه ها به  گر يو سولنژ هم از دست رفته د

به   شتر ی را نداشتند و پدر خوانده ها و مادر خوانده ها ب یآرتور کس جز 
 فرزند یمناسبت موقعت و شهرتشان برا

  نير کدام آنها اکنون کوچکت چ یانتخاب شده بودند و ه شانيخواندها
 دادند آنها  ی به بچه ها نشان نم ی عالقه و توجه
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عالقه داشتند که باز آرتور راجع به خبر روزنامه ها صحبت کند  شتر یب
 شده وانهيد  ايکار کرد آ نيتا بچه ها چرا سام ا

شده باشد و حال چه   کيحر کرده بود که او ت یسولنژ کار ايآ بود
 اهد خو یمحاکمه ک  خيخواهد افتاد و تار یاتفاق

در مورد بچه ها نکرد و   یگوشزد نيال کوچکتر اص کس چی...و هبود
 يیکرد که درست همان جا  ی آرتور احساس م

سام بچه ها    اب یکه در غ یکه اول هم بود به عنوان تنها کس است
 بچه  ی در مورد عمه یخواست اطالعات یداشتند م

در  یبدردش خورد به او متوسل شود ول یکه اگرروز اورد یبدست ب ها
 داد که به اندرز سام گوش  ح یحال حاضر ترج

 .و به او تلفن نزند  کرده

  یم ب یترب  ني سام بود به ا یبانک یبه حسابها یدگیرس شيبعد  کار
 رد یاو را در دست خود بگ یمال ی توانست کارها

اندوخته   زانیها وحشت زده شد م  یحسابرس جه ینت دنیپس از شن  یول
 حدس  یه و کمتر از آن بود ک ی لیاو خ یبانک



@Romanbook_ir 

 

166 

 

  یرو  شتر یرا که بدست آورده بود خرج کرده بود ب  هر چهسام   زدیم
 حساب وکتاب البته دوستان زن یب یروال زندگ

هم خود را مقروض کرده بود و به   ی حال کل  قتی و واجور در حق جور
 ها قرض ی لیاش از خ ندهي آ شنامهي اعتبار نما

که بتوان  آن بود  کمتر از یحت د ياوشا  یبود و گذشته از موجود گرفته
 نده يو مستخدم را در چند ماه آ قوق پرستار ح

که محاکمه تمام شود و ندانسته خود چه   یحداقل تا زمان پرداخت
 دخترانش درست کرده بود و حال  یبرا یجهنم

سولنژ را مکررا درطول چند سال    یها یآورد نگران  یبه خاطر م آرتور
   –از شه یابراز داشته بود او هم  یگذشته که به و

  

  یپول پس انداز کند ول ید که بفکر بچه ها باشد کمته بوخواس سام
 و انگشترها و  او دستبند ها  ی سام برعکس برا

داند که چقدر پول   یو خدا م د يخر   یم مت یپوست گران ق ی ها کت
 خود کرده بود او به  یزندگ گر يصرف زنان د
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داشت  مرد دست ودلباز معروف شده بود و اگر استطاعتش را   کي
 حال   یزد ول یسرباز نم یز یچ  د ياز خر  چگاهیه

ر آن قرض به  در بانک و ده ها براب یده هزار دلر موجود ش يبرا فقط
 که مبهوت کننده است  یز یجا مانده بود چ 

داند و حال آرتور با   یدوستانش م   یکه آدم چقدر کم درباره  نستيا
 ی کاش سال ها ی کرد که ا ی خودش فکر م

وقت   چی بود او ه حبت کرده با او ص  تر يو جد  ر ت ش یب یقدر گذشته
 ت یمسئول یاندازه ب  نيزد که سام تا ا یحدس نم

به ازمغان   شي بچه ها یو بال را برا بتی همه مص   ني که حال ا باشد 
 .آورده باشد 

صحبت   یبدبخت ني راجع به ا یکرد که حداقل با مارجور یسع ارتور
 بچه ها  یکند بلکه بتواند احساسات او را برا 

شد او فقط از آنها با کلمات   د یعمل خود کامال ناام ني از ا یول زدیبرانگ
 و  یکول یآنها را بچه ها کرد   اد يزشت و زننده 

  ست ی مهم ن شيو گفت که اصال برا  نشانيکرد مثل والد  فی توص ولگرد
 در چند روز یگذرد ول  یکه بر آنها چه م 
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او   د يد ی م یبسخت ز یزن خود را ن یآرتور آنقدر گرفتار بود که حت  ندهيآ
 ار سام و بچه ها و روزنامه ها که مرتب گرفت

شدند و از همه مهمتر   یمزاحم بچه ها م یکردند و حت یو جو م پرس
 داد که به  یکفن و دفن سولنژ را م  بیترب  د يبا

 کار را بکند  ن ينبود که ا ان یدر م یگر ياو کس د جز 

ن سام بود. دو  درست سه روز بعد از به زندان رفت ی خاکسپار مراسم
 یقانون یسولنژ را در پزشک یجنازه روز 

بهت و   انیز سوم مراسم را انجام دادند و در مکردند و رو ینگهدار
 ن ي از مردم در ا یاديز ی لیآرتور، تعداد خ یشگفت

نه بخاطر احترام سام بلکه بخاطر سولنژ،  شتر یشرکت کردند. ب مراسم
 اندهکه در روزنامه ها درباره اش خو یمردم

 .کردند  یم ی ابراز دلسوز شيراو حال ب بودند 

  بايبود...واقعا ز  يیفتند، چه دختر دلرباگ یشد که م  ی م دهیشن مرتب
 ن یشوهرش نمدانست که با وجود چن  ايبود... آ
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  یستاره  کيتوانست خودش  یچقدر خوش شانس است... او م یزن
 مهربان  شي معروف بشود... چقدر با بچه ها

مثل او را بدست   یا زنته باشد تشانس داش د يمرد با کي... چقدر بود
 بود... چقدر  ی... با تمام وجودش فرانسواوردیب

  ن ي... چرا شوهرش ایوار عاشق شوهرش بود.... زن باورنکردن وانهيد
 طور ادامه داشت و  نی کار را با او کرد... و هم

ا با  جلو نشسته بود و دختره  فيکه در رد یداشت و آرتور در حال ادامه
 در  د يکه د ی رفش، هنگامدو طپرستارشان در 

کند.   یخوددار هيکرد تا از گر   یکنند، تالش م یحکم م را م تابوت
 با  کباريمحکم کنار او نشسته بود و  یلیخ  یالریه

  نيآخر  یمحکم به طرف تابوت رفت و صورت سولنژ را برا یها قدم
 ینگاه خال  ک يبا  و سپس او را د يبار د

از شدت غم و   يیاره نشست، گوبرگشت و دوب  شي اف جطر  به
 داد که به   یاجازه نم یحس شده بود ول یب یافسردگ

شود. فقط دست الکساندرا را محکم در دستش گرفته بود و   کينزد او
 در آن یچرا مام د یپرس  یسوال او را که م
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داد   یاست. را جواب م دهیپوشانده شده خواب د یکه با گل رز سف جعبه
 ی د، نمخته بوتور پرداا خود آرمام گلها رپول ت

مراسم   یبرا یکند حت  یر یپول آنها بهره گ ره یاز مختصر ذخ خواست
 .مادرشان  یخاکسپار

شده است   یبرف د یسپ هی کرد که سولنژ درست شب ی فکر م الکساندرا
 از خواب  ی که پس او ک د یپرس یم یالریو از ه 

 .بوسد را باو  د يآ یخواهد شد... و چرا بابا نم  داریب

خواب خواهد ماند" و آنگاه از او خواست که  طور  نی او هم ،ی نه آکس"
 ساکت باشد و دستش را محکمتر گرفت و 

دادند،    یاو عبور م دگاهيد یکه تابوت مادرش را آهسته از جلو یهنگام
 شده بود. آرام د یرنگ صورتش مانند گچ سف

  د یکش انبوه گلها را از توده د یو دو رز سف د يو سپس ناگهان دو ستاديا
  –از آنها را به خواهرش داد، الکساندرا یکي و
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شود و   ینم داری ب ی گفت که چرا مام یلب م ر يکرد و ز هيبه گر  شروع
 تواند نفس بکشد. مانند  ینم ی در آن جعبه چوب

  یکدام نم چی ه  یکه مادرش مرده، ول د یفهم یبود که حال م  نيا
 ی روبرو گردند. حتتوانستند آن را باور کرده و با آن 

بود و   دهیکه او هم فهم ني کرد، مثل ا هيکوچولو هم شروع به گر  انگم
 پرستار مجبور شد که او را از آنجا خارج کند 

بود که در چنان    یلتعدا یب نيمنتظر آنها بماند. ا یآفتاب زمستان ر يز و
 د يشا یاو را در آنجا دفن کنند، ول يیبايروز ز

و نورو گرما   یاد ل و شبا گ شهیهمسولنژ   در مورد  یز ینه... هرچ  هم 
 قرمز درخشانش   یبود. از موها خته یدر هم آم

 و  بايتا چشمان سبز زمرد فامش و آن اندام ز گرفته

 .در تحرک بود  شهی که هم نرمش

خانه باز گرداند و سپس به گورستان   ن،بهي موزیبچه ها را با ل آرتور
 مرتب و  ز ی بازگشت تا شاهد آن باشد که همه چ
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  لند يآ کرزيسام به ر دنيد یبرا شده باشد و سپس برنامه انجام   طبق
 تابوت سولنژ  یگل رز از رو ک ي او  یرفت. برا

 .داده بود یبا آکس  یالریکه ه یبرده بود، مثل همان را

اش و کاله در   ره یوارد شدن به سلول، آرتور با کت و شلوار ت امهنگ
 ی م دهيبلند و لغر و رنگ پر  یل یدست به نظر خ 

  یهم بود. سام او را م  یمرگ و براه کیند پدرست مان د،یرس
 .د يلرز  یو م ستينگر 

را به طرف او   د ی.« و رز سفیرا بخواه نيا د يفکر کردم که تو شا  من»
 دراز کرد و و سام با دست لرزان آنرا گرفت و 

 «چطورند؟ دخترها»

  داشتکه   نيمواظب آنها بود. مثل ا ی الریخوب رفتار کردند، ه آنها»
 کرد، رفتارش درست  یم ی بازرل سولنژ را 

 «.مادرش بود مثل

انداخت و سرش را در دست گرفت. هنوز رز   یصندل  ی خود را رو سام
 ی نگهداشته بود، ول  گر يرا در دست د د یسف
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.  یو خاکسپار ی و بدبخت یافسردگ یداد و بو یمرگ م یگل بو نيا
 در وجودش  یزندگ ايسولنژ و   یبرا یعشق گر يد

راه   ک يتمام شده و البته در  ز یکرد که همه چ  یبود. احساس م دهاننم
 طور بود. روزها و شبها در  نی مهم هم هم

دخترانش   یکرد. حت یو فقط به سولنژ فکر م د یکش یدراز م سلولش
 دور دست بودند، با خودش   ی لیخ ش يحال برا

  یمانشگفت بود که سالها بعد آنها چقدر از او متنفر خواهند بود، ز در
 همند و درک کنند که او بف  را ز یکه همه چ

  ايو  ی قتل رسانده بوده است و آنگاه هر گونه بستگ را به مادرشان
 شدن به آنها چقدر مشکل خواهد بود و  کينزد

ماندن  یبرا یارزش گر يد یممکن بود و زندگ  ر یغ ز یهمه چ   حال
 را به آرتور گفته بود که او هم  نينداشت. تا به حال ا

بهتر است بفکر دخترانش باشد به آنها  ل حا ی داده بود که ول جواب
 ی برا یز یاو چه چ  یاست، ول  ونيمد  زها یچ  یلیخ

  عاتيگناهانش؟ رفتار بدش؟ شا ش؟ي به آنها داشت. قرضها دادن
 را که عاشقش بود،بدست یرا که او تنها زن یاديز
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 .را درک نخواهند کرد نهايا چگاه یکشته؟...مطمئن بود که ه خود

را صاف   شيفکر کرده ام سام.« آرتور صدا   یلیخدرباره بچه ها   من»
 ال یکرد که سام با او نجنگد. »من خ  ی کرد، دعا م

پول   یصورت مقدار  نيبا د يتمام جواهرات سولنژ را بفروشم، شا دارم
 را بگذرانند، و  شانیآنها بماند که زندگ یبرا

بخصوص   ،یارلزم د تيدستمزد وکال  یبرا یاديخودت هم پول ز تو
 یگر يد لی نم تو را قانع کنم که وک بتوااگر من 

کنم که اجازه دهند که   یشرکتم را راض د يدر مورد من فعال با ،یر یبگ
 ی پول چی وقتم را صرف تو کنم و خودم شخصا ه

 «...تو نخواهم گرفت از

خواست که از راه دفاع از سام   یم  ا یبود که در دن یز یچ ن يآخر  نيا و
 ت که خواس یهنوز نم  ی.ولبدست آورد یپول

را که او تا بحال   ی . سام تنها زنرد یدفاع از او را بعهده بگ تی مسئول
   –کرد، کشته بود. در یم  نشیعاشقش شده و تحس
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ند  بود کي مهم نبود که آنها چقدر بهم نزد ن يا د،یپرست ی او را م قت ی حق
 درجه محبتشان چه اندازه بود، بهرحال  ايو 

  یکرد که آنرا برا ید. سعاز سام دفاع کنکه  بود رممکن یاو غ یبرا
 آنهم دنی او حاضر به شن  یکند ول  حيسام تشر 

 .نبود

کرد که  یبه سام نگاه م ست؟«یات راجع به فروش جواهرات چ دهیعق»
 چند  شيمرده، با ر کيمثل  دهيبا رنگ پر 

 .نشسته بود شيروبرو دهینتراش روز

  د یلک ايکار را بکن. آ نيدخترها باشد ا یبرا یاست، اگر کمک خوب»
 «.یخواه یصندوق امانات بانک را م

 «.کرد یم یمرتب نگهدار  یلیرا خ ز یکردم،سولنز همه چ  دایرا پ آنها»

  یتعجب چی کرد. قادر به جواب دادن نبود. ه د یفقط با تکان سر تاک سام
 زن  کي نداشت که او آنقدر مرتب بود، او 

و   دانستند  یرا خوب م نيدر همه موارد بود و هر دو ا يیاستثنا
 ک يمهم نبود... او رفته بود... در  گر يل حال دبهرحا
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فرو    نی زم ر يکه فقط چند ساعت قبل آنرا به ز یکه آرتور هنگام یتابوت
 بود هنوز به فکر آن بود، مثل  دهيد، دبردن یم

توانست آنرا   یسام م شد،ی که از وجودش استشمام م بت یمص  ک ي حهيرا
 .احساس کند 

داشت،   ازیبه پول ن ی فور یلیدهم.« او خ  ی مآن را  بی هفته ترت ن يا در»
 دخترها. قرار یسام و هم برا یهم برا

گذاشتند، که هنوز ماهها به آن مانده   ندهيما ژوئن آ یرا برا  محاکمه
 راحت باشد که  الش یخواست خ یبود و آرتور م

د  حال پول مور  نی نداشته باشند و در ع یمشکل مال چی ها فعال ه بچه
 سام را لزم  یروان یواسنجش ق یبرا ازین

کرده بود که   می تنظ یرا براساس جنون آن هیدفاع  حهي. آرتور لداشتند 
 اتفاق و  یبود که چگونگ تنها را ممکن دفاع 

 .کرد یرا تبرئه م اعترافاتش

  یگذشت. از پرستار بچه ها اصال راض یم یبکند  یل یخ شانيبرا زمان
 را با دقت تار پرس چگاهی نبودند، سولنژ ه
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  ني کنار آنها بود و ا شهیکه خودش هم نيا یکرد، برا ینم ابانتخ 
 ش ي خودش بود که تا آنجا که امکان داشت بچه ها

وقت   چی پرستار ه یمهارت و مهربان نی هم یکرد و برا یم ینگهدار را
 .نبود یمسأله مهم  شيبرا

و را از  که هر د یبود، با پدر و مادر  یروح یآنها روز ب یبرا سمس يکر 
 کردند  یآنها احساس م  ودند، حالدست داده ب

 یو الکساندرا را برا یالریآرتور ه سمسيشده اند. روز کر  می تي که
 کننده  ر یدلگ شتر یب شانيبرا یبرد ول رونیناهار ب

  ز یخوب متوجه همه چ  یلیروز شاد و الکساندرا بخصوص خ کيتا  بود
 یاز آرتور بسو یشد. نگاهش بطور جد 

و سرانجام با غم   د يیپا ینها را مآ  و د یچرخ  ی العکس مب و خواهرش
 ی ج یسرش را بال و رو به خواهرش کرد و با گ

 :گفت

 «؟یهست   یچرا از دست عمو آرتور عصبان تو»
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بشقابش نگه داشت و آنگاه به خواهر   ینگاهش را بر رو یالریه
 .« »چرا، چرا، تو ستمی»نه، ن  ست،يکوچکش نگر 

تو دستت را عقب   رد،یتو را بگ  ت دستخواس یوقت ، یهست یعصبان
 «.یردب

 «.یرا بخور آکس تيغذا»

را که   سمسيشاد روز کر  یاصال آهنگها یالریکه ه د یرس ینظر م به
 شنود. او غرق افکار  یشد، نم  یدر فضا پخش م

. او  امدهیهمراه آنها ن  یبود و آرتور متأسف بود که چرا مارجور خودش
 لی انم وکرا با خ د یقرار بود که ناهار ع

او   یول د يایو آرتور از او خواهش کرد که با آنها ب کند  صرف یگر يد
 .را رد کرد شي محکم تقاضا یلیخ

  یببر  رونیآنها را ب د يبه آن بچه ها ندارم، و تو هم نبا یعالقه ا من»
 «.نی عادت کنند، هم تشانیبه موقع د يآنها فقط با

خدا،   ه خاطر است ب سمسيامروز کر  ؟ یو پنج سالک  یهشت سالگ  در»
  –...«م ی بکن م یتوان یکه ما م ی کار نيتر کم
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  یآنها را باز ی رل ناج ی دار لیخواهد بشنوم، اگر تو م  ی دلم نم  من»
 بگن. فقط مرا کنار بگذار.« و بعد از گفتن از  ،یکن

  یالریبا ه يیآرتور به تنها نی هم یاز اطاق خارج شده بود و برا حرف
 و  یپا فشار تقی و الکساندرا آمده بود. در حق

بود که از   یدخترها به خاطر تنفر  ني در مقابل ا یمارجور یگکدند ي
 بود  نيدر نهان به خاطر ا د يوالکرها داشت و شا

به   نيدانست. ا  یناپسند م یناهار سولنژ و آرتور را امر  یقرارها که
 علت  نيبه ا شتر یخاطر حسادتش نبود، بلکه ب

اصال   شيو برا د يپسند  یا نمسولنژ ر یمدل فرانسو دنیکه خرام  بود
 است، هرچقدر  شهی هنرپ   کي مهم نبود که سام 

با بچه ها نگرفت، اجازه   یتماس چ یسام ه سمس يباشد. آن کر  مشهور
 کار  نيشت که به آنها تلفن بزند و بهرحال اندا

  یگر يو متاسف بود که به کس د د ی از آن نوم شتر یکرد. او ب ی هم نم را
 چرا او را نکهيااز سولنژ فکر بکند و  ر یغ
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 .را هم نداشت شي تحمل فکر کردن به دخترها یحت گر يبود. و د ته کش

روزها   نياو ا یببرد ول  شيبچه ها را برا یکرد که عکسها یسع آرتور
 ن يسرگشته تر از آن بود که به ا یبه طور کل

دربازه سولنژ و   انيپا ینشان دهد. فقط صحبت ب یتوجه زها یچ
 اد یا بد رخو یانتهایاهات و خ گذشته و گنه ها و اشتب

شده بود که تمام    ی رمردیکردن، حال مثل پ ل یو تحل ه يآنها را تجز  آورد
 یته بود و برارا پشت سر گذاش شیزندگ

مشکل بود که بتواند توجه او را به محاکمه جلب کند. به   یلیخ آرتور
 ات ینسبت به دفاع یجانیه  چ یکه ه د یرس ینظر م

باشد که البته   یم  یازاتکه سزاوار هر مج  فتگ یم  شهی ندارد و هم خود
 .آرتور دلگرم کننده نبود یبرا

حال خانه را   ی الریگدشت. ه یآنها بطور دردناک  یزمستان برا ه یبق
 کرد و خواهر  یاداره م یا ستهيبطور شا

پر   شهیهم یالریگذشت، اگرچه ه ی خوب م شانیهم زندگ  کوچکترها
 ی م از رنج و غم بود که موجب ترس آرتور



@Romanbook_ir 

 

181 

 

پس   قتی. در حق رفتيپذ  ینم یرا از طرف و یدلدار چیاو ه  یول شد 
 .رفت ینم ی و کينزد چگاهیاز مرگ مادرش ه 

باشد و او را   ی پدر خوانده او م ی کرد که و یم یادآور يبه او  ارتور
 ی مؤدبانه م  یالریه  یدارد ول  یدوست م یلیخ

ختر  او د  داد. یبه او نم  یجواب چگاهیداد و ه یو فقط گوش م ستاديا
 ی لیبود و پس از مرگ مادرش خ  یدو سر  بیعج 

اصال او را   نکهيزد مثل ا  یحرف م  یشده بود و از پدرش بگونه ا آرام
 شناسد و چنانکه او سالها قبل از مادرش از  ینم

او   ی رو یقی اثر عم ر یرفته است و کامال مشهود بود که اتفاقات اخ ایدن
 د که شد که بخاطر آور یگذاشته بود و مشکل م

تمام شده بود و  گران  یلیخ  شيفاجعه برا نيل دارد. احال نه سا او
 کرد او چقدر  یآدم احساس م نکه يدردناکتر ا

 .شده است مسن

کرد که شامها را با آنها بخورد و   یم  یتوانست سع  یتا انجا که م  آرتور
 ی نگران مخارج آنها م شتر ی حال روز به روز ب 
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شد   ضيمر  لو بارهاپارتمان. مگان کوچو. مدرشه شان، غذا و اجاره آشد 
 دکتر هم اضافه شده  یوحال صورت حسابها

پول فروش جواهرات سولنژ   شتر ی طور کفش و لباس. ب نی و هم بود
 که  یز یسام شده و چ اتیصرف پرداخت دفاع

  رهیدر وضع آنان بدهد و دخ ی ر ییتوانست تغ  یم  یبسخت ماند،یباق
 کمتر و  که هر روز د یرس یکوچکشان به نظر م

  اياوقات آرتور با خودش در تعجب بود که آ یو گاهد. شو ی م کمتر 
 آورد. او یسر در م ايداند؟ آ  ی م یز یچ  یالریه

گرفته بود که   اد ي یکرد و حت یدعوت م  يیکس را به صرفه جو همه
 کند و آنچه را که  میخودش را ترم  یلباسها

  گر يحال دبود که مگان کوچک   نيآرتور مبهوت کننده بود، ا یبرا
 .د يد  یمادرش م  یبه جاا ر یالریه

وزن را از دست داده بود و تمام روانشناس   لویبهار، سام پانزده ک در
 ی نظر م کيکرده بودند،  دنيکه از او د يیها

گفتند که هنگام   یم ی برد و حت یرنج م یقی . که او از درد عمدادند 
 تحت  اديارتکاب قتل همسرش از شدت عالقه ز
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شده  یآن لحظه دچار جنون ان  در  هم د يبوده و شا یانفشار رو کي
 دند،يد  یبوده است. اگرچه حال همه او را عاقل م

 دشيشد  یهم روشنفکر و تنها مشکلش اکنون افسردگ  یل یو خ یعیطب
   –او هم یحت گر يکرد که د یبود. آرتور فکر م

  

کمک از دفاع خودش   یبرا یقدم چیندارد و سام ه  یسام دسترس به
 و کوشش  یبه تمام سع یداشت و بطور کل یبرنم

شد که آرتور تمام شبها را   یتفاوت بود و حال ماهها م یب یلیخ آرتور
 کرد. تمام  یاو صرف م  هی دفاع  حهيل یرو

داد و دنبال نکات   یمشابه گذشته را مورد مطاللعه قرار م یها پرونده
 کرد بلکه   یتالش م وسانهيگشت و مأ یمهم م

 .دبه آن بنگر  یگر يد هياز زاو بتواند 

محکم و مطمئن    یلیخ  گردیپ حهي کابوس بود، ل کي محاکمه مثل  یول
 یرا بخوبشده بود و دادستان کار خود  هیته

 داده بود  انجام
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 از  ت یخود نداشت و هنگام عصبان یرو  ی کنترل جیه گر يد

که دادستان از   یدر عوض چهره ا   یبرد. ول  ینم یبهره ا ز ین تیانسان
 خود  یکرد، آنچنان بود که حت فيسولنژ تعر 

زن روشنفکر   کي توانست با ان مخالفت کند. آنها او را  یهم نم آرتور
 ف یوهرش توصو عاقل و جذاب و دلباخته ش

  یکرده، چه برا یاو م یدر توانش بوده برا یهر کار ه ک کردند 
 ش، و در همان ا یخوشبخت   یو چه برا ی شغل تی موقع

کرده و گفته   یم یهم با عشق و عالقه از سه دختراشان نگهدار  هنگام
 مرکز مهر و محبت  شهیشده که خانه او هم

  یکه به نظر م يی انمیس ی ها طیآنجا را تاتر و مح  طی مح   شهی و هم بوده
 آنند،  ر یها درگ  شهیهمسران هنرپ   شتر یب د یسر

  یجستجوها  رغمیه عل گفته شد ک دایداشت. و باز هم اک یم برکنار
 ی نقطه ا ی کردن حت دایپ یبرا ع یمکرر و وس

  انتیکند که دال بر خ دایرا پ یبرگه ا چیدادستان نتوانست ه  ضعف؛
 سولنژ نسبت به همسرش باشد. او کامال و با
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  د یکه صحبت شده تاک یو با افراد  ش وفادار بودهوجود به شوهر  تمام
 دلباخته   قای کرده اند که سولنژ والکر عم

  یلی دل چ یکند که ه یاعالم م ب یترت نيبود و دادستان با شوهرش
 که چرا سام والکر همسرش را  اوردهیبدست ن

وجود نداشت.  د ي بعلت تعصب شد  ت يجنا یهم برا یه ی توج چی . هکشته
 بود که شوهرش ردهنک یاو کار  قتیر حق د

  یب یدد. بلکه سام خودش شخصا از روگر  یدچار جنون آن اي وانهيد
 او را بقتل  یو تبهکار یتی اهم  یو با ب یفکر 

  یاو را که م یاشد مجازات برا یآنها تقاضا لیدل  ن یاست و بهم رسانده
 از دست همسرش خود را  یقبل  تیخواسته با ن 

مانور   کي د که با تالش کر آرتور  گر ياز طرف دکند، کردند و  راحت
 ی از بدبخت یاتفاق ناش ک يقتل نفس را فقط  نيا

و سه هفته   یروز بررس ک يپس از کمتر از  ت، يدر نها  یکند ول ر یتفس
 منصفه او را متهم  ئت ی پس از آغاز محاکمه، ه

سرش   یرو یسنگ  واريد ک يکرد که  یقتل کرد. آرتور احساس م به
 و  یو خال  یا  شهینگاه ش ام را باشده و س رانيو
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شوک   ر ين محاکمه خارج کردند. کامال آشکار بود مه او زاز سال  نامعلوم
 اش در طول محاکمه  یاست و حالت افسردگ

که او چه   د یشد فهم  یو بدتر شده بود و مشکل م دتر يشد  یلیخ
 و  استاد یم گاهيکه پشت جا یزمان یدارد، حت  یاحساس

ر در گناه و  ست، آنقد داشته ا ینه دوست مگفت که زنش را عاشقا یم
 چ یتوانست ه یاش غرق بود که نم یافسردگ

  نيکه ا د یترس یاز آن م  شهیتظاهر کند. و آرتور هم  ايو  ی را باز یرل
 منصفه  ئتیه  یرو یاثر بد  ش ی تفاوت ی حالت ب

 .بگذارد

سام   یرا کرد ول دارشيد یآرتور تقاضا ، یپس از قرائت را بالفاصله
 ز یرا ن  شي بعد  ی و تقاضا رد کرد را  او یتقاضا

گرفت. آرتور با   دهيند  ز یاو در سلول رود را ن داريخواسته بود بد  که
 ساختمان زندان را ترک کرد،   ی افسردگ تينها

  ی و یسام شده است. ول تینمود که او باعث محکوم ی م احساس
 ک يخودش التماس و بارها از او خواسته بود که 
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 .بود نکردهند و او قبول را استخدام ک يیجنا لیوک

تمام طول بازگشت از محاکمه به آپارتمانش، آرتور خودش را   در
 ی کرد و خود را مسئول شکست سام م یسرزنش م

 یقو یدنیکرد. در خانه دو نوش  یوکالت او را قبول م  د ينبا دانست، 
   –دخترها دنيگرفت که بد  م یسپس تصم و د ینوش

  

  یاداشتي یمارجوروبرو شود. ا آنها رتواند ب یکه نم  د يبعد د یول برود
 و د يآ یشام نم  یگذاشته بود که برا شيبرا

نشست.   ر يتحر  ز یپشت م  یکيبه اتاق مطالعه اش رفت ودر تار ارتور
 به سام  یعالقه ا یدانست که ماجور  یم شه یهم 

که آرتور احساس   ی ز یآن چ یول  ستیو چه بهتر که حال خانه ن ندارد
 لزم دارند، آن   یمگدانست که ه ی کرد و م یم

  یو شرط سولنژ بود که حال سام آن را از همگ د یبدون ق محبت
 کر کرد که با خود ف ی لحظه ا یبود. و برا دهيدزد
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فکر به لرزه در آمد و در   نيمنصفه حق داشته اند و از ا ئت یه د يشا
 سروان کيبه صدا در آمد.  ز یهنگام تلفن ن  نیهم 

سام حاضر شده   د يدارد. شا شيبرا  یگفت که خبر  یزندان که باو م  از
 ساعتش را نگاه کرد، ساعت ند،ی بود او را بب

نمود. او خودش   یروشن م یهنوز آسمان تابستان یو ربع بود ول هشت 
 اگر سام او را  ی مست، ول  یخسته بود و کم

 .رفت یم د يداشت با لزم

  یدر سلولش کرد، آقا یساعت قبل اقدام به خودکش ک يشما  موکل»
 «.ميکرد دایو را پحال ا ن ی هم ون. ماپاترس

کرد که دارد   ی. احساس م ستد يایاحساس کرد که قلبش دارد م  آرتور
 کند،  ی ضعف م د يشا ايخورد و  ی حالش بهم م

 و

 .ردیم  یهم دارد م د يشا

خود را   یزمزمه بود و سروان دوباره حرفها ک يمثل  ش يصدا چه؟« »
 یدا. »خد يلرز   یتکرار کرد و بدن آرتور تماما م
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ماهها بود که او دچار   د؟«ينگرفته بودرا تحتنظر  چرا شما او من، 
 ی به فکر آنها م د يبود و باشده  د يشد  یافسردگ

  د یتاک ن ياز روانشناسها هم ا یکي قت یکه مواظبش باشند. در حق  د یرس
 ی کس فکر نم چیه  یرا به آنها کرده بود، ول 

  یزنوست او ... و تنها آنها رفته بودند ...تنها د ی....و حال هر دوکرد
 واقعا دلباخته اش  یدر تمام طول زندگ یکه و

بود. و   یبفکرشان م د يآنها مانده بودند که او با ی... وحال بچه هابود
 بکند؟ شاني توانست برا یحال در راه خدا چه م

  گر يبحث کند. آنها حال د یبا مارجور یرا بطور جد  انيجر  نيا د يبا
 بودند  سولنژ هر دو رفته را نداشتند. سام و یکس

 .شده بودند  می تيحال واقعا  شانيدخترها و

 

  یعقلت را از دست داده ا ايشده بود »آ رهیبه او خ یبا ناباور  یمارجور
 نکه يمثل ا د یرس یآرتور؟« چنان به نظر م
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را از تن خارج کرده. آرتور   شياجتماع شلوغ لباسها کي در  شوهرش
 گشت، خانه باز که او به یشب زمان یکيدر تار

عکس   یسام را به او اطالع داد، و ی که خودکش یبود و هنگام رشمنتظ
 که او  یز یاز خود نشان نداد و حال چ یالعمل 

خواست که   یآرتور بود که از او م  شنهادی زده کرده بود، پ رتیح را
 .خود آورند  ش ی ن را پو الکساندرا و مگا یالریه

 نه پول  ه ها حالبود. بچ  دهیرتور رسبود که به فکر آ ی تنها راه حل نيا و
 خانه  کي ه یداشتند و نه خانواده و با ته 

  یتوانستند به آسان یم یاو و مارجور یمستخدم دائم کيو  بزرگتر 
 آنها را بدهند، اگر فقط زنش به  ینگهدار بیترت

  یما با سه بچه کوچک چه م ،ی شده ا انهويد ايداد. » آ ی اجازه م او
 چهوقت از خودمان ب چیما ه  م؟ی بکن میتوان

  رورويز گانهیب یبچه ها  یخودمان را برا یو حال چرا زندگ م، ینخواست
 «م؟یکن

کرد فکرش را روشن و دردل   یآب دهانش را قورت داد، سع  آرتور
 کاش تا صبح صبر کرده بود. او در  یگفت که ا
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 .باشد قانع کننده ن  لشيکه دل د یترس یبود و حال م دهینوش اديز يیتنها

دوست من بود. زمان جنگ بارها جان مرا نجات   نيهتر والکر ب سام»
 ی مارجور ستند،ین  گانهیما ب یداد...آن بچه ها برا

  –«یبخوان که آنها را آنطور یداشته باش لی اگر تو هم م یحت

  

بچه چقدر سخت   کي ی حت  تیکه مسئول یاطالع دار چ یتو ه ايآ یول»
 «است، چه برسد به سه تا؟

تو راحت   یمادر است، او همه کارها را برا  کيآنها مثل  یبرا ی رال یه»
 ..« احساس کرد که قتای. و حق ی کند، مارجور یم

کند در   یرا م  نی ماش کي د يخر  یسال دارد و از مادرش تقاضا  شانزده
 .داند که برنده آن نخواهد بود ی ککه م یحال

  یگفت یم ه شیکه هم  یتو بود نيخواستم و ا ی بچه م شه یتازه من هم  و»
 و هم  يیهم از پس کارت برآ ینوات ی که نم

  یکرد که با مالمت به او بنگرد، ول ی...« و انگاه سعیبچه باش مواظب
 .دهد  ینم یتیدانست که زنش اهم  یم
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نه جا، نه فرصت و   م،يآنها ندار یجا برا رم،يپذ  یسه تا بچه را نم من»
 که من  ی. تو همانقدر گرفتار ینه روش زندگ

دارد. نه. فقط    اد يبه ثروت ز ازیبچه نه بزرگ کردن سه تازو  هستم
 مؤسسه  کيفراموشش کن، آرتور. و آنها را در 

 «.بگذار هير یخ

دانست که بدتر از    یکرد، م یاو گوش م یکه آرتور به حرفها یهنگام
 ش يرو د يگو ی که او هرچه م نستيآن ا

  دهيفا یلصبحانه، و  ز یکرد، صبح روز بعد سر م ی. دوباره سعستد يایم
 ود و ارتور نه را گرفته ب مشیاو تصم  نداشت، یا

 .دهد  ر ییاو را تغ دهیرا داشت و نه مهارت لزم که بتواند عق  قدرتش

را بخواهم، آن    یگر يد یبچه ها د ياز خودم بچه نخواستم، چرا با من»
 من آرتور. من  یآنها را!! خدا یهم بچه ها

.  یاحمق هم هست تم کهدانس  ینم  یول یدانستم که تو کور  یم شه یهم 
 گر يد یزهایقاتل بود، تازه اگر چ  کيآن مرد 
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را   یص يکه آن بچه ها چه خصا یمجسم کن یتوان یم ايگوشزد نکنم. آ را
 «...از او به ارث برده اند؟ و از مادرشا

صورت آرتور در هم    ،یدوباره به محض شروع شدن نطق مارجور و
 اش غرق  ی او چنان در سخنران ی فرو رفت، ول

 .د ش ی آرتور نمبود که متوجه  شده

داند قبل   یبود و خدا م ی فاحشه فرانسو کي او مثل  شهی نظر من هم به»
 سام را تور بزند، زمان جنگ چه ها  نکهياز ا

 «.نکرده بود که

که سام او   ی. زمانيیگو یم ی که چه دار یدان ی. تو نمیمارجور ه،یکاف»
 «.منهم آنجا بودم د،يرا د

 «فاحشه خانه؟ کي : »درد یپرس یبدجنس او با شرارت و و

.  د يد ینم یلیدل  یخواهد او را بزند ول ی احساس کرد که دلش م آرتور
 نتوانسته بود  ی او برنده شده بود و بهرحال و

خواهم   ی. »من نماوردیخود ب  شی سام را پ یکند که بچه ها یکار
 .یدرباره فاحشه خانه ها با تو صحبت کنم، مارجور
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قدم به آنجاها   چگاهیوالکر ه نژ که سول ميگو یتو م مطمئنا به  یول
 ی کم یتوان یمتأسفم که تو نم  یل ینگذاشته بود و خ

من   ید یکامال باعث ناام نيو ا یواقعه احساس داشته باش ن يبه ا نسبت
 «.است

  یحت نکهي. بدون ادادیشوهرش نم  یهم به حرفها  ی لعنت چ یاو ه یول
 ج شد. تا از خانه خار د،يسخن گو گر يکالم د کي

  یمشکل آرتور بود و نه خود و نيمربوط بود، ا  یمارجور  به که يیآنجا
 .و واقعا هم مشکل آرتور بود

دوستانش بودند و او خودش پدر خوانده  نيکتر يبچه ها نزد  نيوالد 
 نبودند و  گانهیب  شيبود. آن بچه ها برا یالریه

 و او عاشقانه انسان بودند . آنها د يچه بگو یداد که مار جور ینم یتیاهم 
 دوست داشت و سام و سولنژ هم ان را همه ش

احساس را   نيبود که آنها ا ن يآرتور مهم ا یو برا دند یپرست یرا م آنها
 ینداشته باشند که حال تنها رها شده اند و کس

آنها را به عنوان فرزند خوانده به   نکه يا شهي. ابتدا اند ستین بفکرشان
 ی آمد ول هان ینظرش وحش بسپرد، به  گرانيد
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تواند با آنها بکند و تازه اوضاع هفته   یم یگر يکار دت چه دانس  ینم
 تر و مشکل تر شد. پرستار بچه و دهیچ یبعد پ

  یخواهند آنجا را ترک کنند، فکر م یاطالع دادند که م مستخدمشان
 ناجور  ت یدر آن وضع یکردند که به اندازه کاف

اند و   آبرو گشته یواقعه باز افتضاح آن  یاند و به اندازه کاف مانده
   –احساس محبت و اديهم ز چکدامیوه ه بعال 

  

  دایپ گر يمشکل د کيکردند و آرتور  یبچه ها حس نم یبرا یدلسوز
 یگر يد  ی ال آدم هابدنب د ي کرد که دوباره با

مشکل تر و    یلیمراقبت از بچه ها باشد که حال به نظرش خ یبرا
 آخر  التیو سرانجام در تعط د ی رس یسخت تر م

آورد. نام و   رونیرا که از سام گرفته بود از کشو ب  یاشت دايناچار  هفته
 دانست که   ی جونز« نم  نی آدرس خواهر سام »ال

با   ی نه. ول ايستون خواهد شد کردن او در بو دای موفق به پ  یحت ايآ
 د يخودش فکر کرد که اگر موفق شود، لاقل شا
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زاده  از برادر  ی وتاهت کمد  یاو را وادار کند که ولو شده برا بتواند 
 توانست  ی کند، پس از آن م ینگهدار ش يها

در   یاديمقدار ز بیترت ن يآنها را پس بدهد که به ا یفعل آپارتمان
 با يشد و بهرحال تقر  یم يیمخارجشان صرفه جو

عمه شان  شیپ  یبهرحال اگر مدت  یآنها نمانده بود ول یبرا یپول گر يد
 که راه  ردک ی م دایماندند، آرتور فرصت پ یم

به زمان داشت و بودن آنها با  اجی. بهرحال احت ابد یرا ب  یگر يد حل
 داد که بفکر چاره   یم یبه و یخواهر سام، راه نفس

  نيرا قانع کند که بهتر  یتوانست مارجور یاز همه م شتر یباشد و ب یا
 خودشان است و نه  ش یکار آوردن بچه ها پ

را   یدند و ارزش نگهدارباشد. آنها سه بشر کوچک بو یوانگيد نکهيا
 .کرد یطور فکر نم ن ياگر زنش ا یداشتند، حت

  یبردند، چه کس یخودشان نم شی بعد چه؟ اگر آنها بچه ها را پ  یول
 ی مسأله ا نيکرد؟ و ا یکار را م ن يا ایدن  نيدر ا

 .که آرتور نگران آن بود بود
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اگر   ی، حتند ک یاو آنها را قبول م  ايآ  د نیکه بب  افتي یرا م  نیال د يبا ابتدا
 تابستان. مطمئنا او آنقدرها  یط براشده فق

گذشته خواهر سام بود، و   ز یگفت بد نبود، از همه چ یکه سام م هم 
 .تر از آب است ظی خون بهرحال غل

. و در ردیبوستون تماس بگ ی اش خواست که با اطالعات تلفن ی منش از
 جونز را  ن ی جک و ال کيآنها توانستند  تينها

  کي کردند، در حومه شهر و در  یم یتاون زندگ چارلز  که در ابند یب
 اش  ی طور که منش نيو ا يیايدر یرویبارانداز ن

گذراندن   یبرا  یمناسب یآب که به نظر آرتور جا یرو  بايگفت تقر  یم
 شروع به کار  یبود و برا  یتابستان التیتعط

شد   جیآرتور گ یصدا دنیبشن  ن یلشماره تلفن مربوطه را گرفت. ا  فورا
 محاکمه را در  انيجر گفت که خودش به او و 

اصال از   یبرادرش اطالع دارد، ول  ی خوانده و از خودکش روزنامه
 ی لیآمد، بلکه خ ی تأثر نم ايو  یدلسوز یبو شيصدا

  یل ینه. »متأسفانه نه نه خ ايهم بجا مانده   یاز او ماترک ايکه ا د یپرس رک
 «.به شما زنگ زدم لی دل نیو منهم به هم  اد،يز
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  ايکه آ ند یباره وارد اصل موضوع شود تا بب کيگرفت که به  م یتصم و
 نه، به کس  ايبکند  یبه و ی تواند کمک یاو م

 .آورد یتوانست رو ینم یگر يد

سام و سولنژ سه دختر کوچک دارند،   د یدان  یطور که م  همان»
 ی الکساندرا و مگان و در حال حاضر به معنا ، یالریه

خواستم    یکند و من م ینگهدارکه از آنها را ندارند  یآنها کس یواقع
 ی شما م ايآ نمیامکان دارد ..بب ايکه آ نم یبب

مناسب   تانيچه موقت و چه دائم، هر کدام که برا رد،يآنها را بپذ  د یتوان
 «.تر است

  د یاو را شن  ز یت یخط سکوت برقرار شد و سپس صدا گر يطرف د در
 .برادرش نداشت یبه تن صدا ی که اصال شباهت

آقا؟ سه تا بچه؟ من از خودم   د ينداخته اا دست اشما مر  ايکه، آ اقعوا»
 دارد که سه بچه ننر سام را  یل یبچه ندارم چه دل 

 «.کنم قبول
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تابستان آنها را   یدارند، اگر فقط برا اجیآنها به شما احت نکهيا یبرا»
 ی که بتوانم جا د یده  ی به من فرصت م د،ينگه دار

رفتن   یبرا يینها جادر حال حاضر آ یول ابم،یآنها ب ی را برا یمناسب
 ک يکرد که احساسات او را تحر  یندارند.« سع

  نی بسر ال یفورا فکر  ی کرد، ول ز یرا ملتمس انگ  شي و تن صدا کند 
 .جونز افتاد

   –د؟«یکن ی هم پرداخت م یکار پول  ن يا یشما برا ايآ»

  

  یتوانم برا یلحظه. »مطمئنا من م  کي فقط  یتأمل کرد ول  آرتور
 مشا  ش ی که پ یبدهم، تا زمان  رجشان به شما پولخام

 «.هستند 

 «.رمیگ یالبته آنرا هم م ی نبود، ول ني من ا مقصود»

به   یتوانست بفهمد که چرا سام عالقه ا یو حال آرتور م عجب«»
 نمانده بود که  ی او کس یبرا یخواهرش نداشت، ول

 .اوردیب یبه طرفش رو  حال
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 «صد دلر؟بچه هر   ست،یشما کاف یادلر بر  صد ی س ايجونز، آ  خانم»

شکوک و البته  م  د،یرس یمشکوک به نظر م شيچه مدت؟« صدا یبرا»
 .صيحر 

هم   د يماه و شا کي کنم...جند هفته  دایپ يیآنها جا  یکه برا یزمان تا»
 «.تمام تابستان

و   د یدان یخانه باز نکرده ام، خودتان م می تي  نجاياز آن، من ا شتر ی ب نه»
 «.د يا یکار خوشش نم  ني ا شوهر من هم از

دلر را دوست دارد و   صد یدانست که شوهرش س ی البته خوب م یول
 .بتواند آرتور را بچالند  شتر ی بود که ب  دواریام

 «خانم جونز؟  د، ياضافه دار یبچه ها اتاق یبرا ايآ»

تخت   کي یتوانند آنجا رو  یدارم که دوتا از آنها م یادياتاق ز کي»
 «.کنم ی م  یهم کار یسوم یبخوابند و برا

سالش است.« و    ک يدارد، تازه  اجی مگان است، او به گهواره احت یسوم»
 تواند  یم ا يخواست از او بپرسد که آ  یدلش م
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هم   گر يسوالت د یلیخواست خ  ی کند، دلش م ینوزاد نگهدار کي از
 جرأت نکرد. حق انتخاب یاز او بکند، ول

کند که حتما او   توانست خودش را مطمئن  ینداشت. فقط م یگر يد
 را خواهد کرد. به خاطر سام و بچه ها  ششتال 

دانست و مطمئن بود که عمه شان همان    یبودند که م یمامان آنقدر
 .اول عاشق آنها خواهد شد  قهیدق

  نیکمتر از عشق را در چشمان ال  ی ل یخ ی ز یاول او چ قهیدر آن دق  یول
 . آرتور بچه ها را به چارلز تاون برد. روزد يد

 التیگذراندن تعط یبود که آنها برا داده  حیتوض  یالریه  یبرا قبل
 روند. از مستخدم   یم نی عمه ال شی پ یتابستان

آنها را جمع کند و به او و پرستار بچه اطالع داد   یکه لباسها  خواست
 که پس از رفتن بچه ها آنها آزادند که آنجا را 

  ز يعز  یهايو الکساندرا خواست که اسباب باز یالری کنند و از ه ترک
 نگفت که  یبه کس  یبردارند. ول ز یا نخودشان ر

خواهد به محض رفتن بچه ها اسباب ها را فروخته و آپارتمان را   یم
 شد که هرچه زودتر  یبهتر م ی لیپس دهد. خ
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را فروخته و پولش را خرج آنها کند. حال هرچه پول هم کم   مبلمان
 هم مجبور نباشد که باز  نکهيا گهيباشد، باشد. و د

طبقه را در ساتون بپردازد. قروض سام با ارقام   مان دوآپارت ن يا اجاره
 ی راه چی از ه گر يبود و د یاش هنوز باق ینجوم

  ني نمانده بود و حال آرتور خوشحال بود که به ا یآنها باق یبرا یآمد در
 از شر آپارتمان و دو مستخدم راحت  بیترت

 .شد  خواهد 

  یالریداد، ه  یم  حیتن به بوستون توضکه به آنها راجع به رف ی هنگام و
 . از زمان مرگ ستينگر  یبا سوءظن به او م 

  انيآرتوربه پا یکه احساسات او هم برا د یرس ی به نظر م مادرش
 ن يا ايشد اظهار نظر کرد که آ یمشکل م  یول د،یرس

 .داشت یگر يعلل د ايبود و  دنشيبه خاطر رنج د یعالقگ یب

 «؟یر ب یم یگر يد  یما را به جا چرا»

عمه تان   ، یالریباشد، ه یم نجايشما مناسبتر از ا یا برانج آ نکهيا یبرا»
 کند، یم یآب در بوستون زندگ کينزد
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  نجا يکه تمام تابستان را ا د یست یآنجا خنکتر است و شما مجبور ن حداقل
 «.د یو در آپارتمان بگذران

   –نه، درست است؟« م،يگرد  یما برم یول»

  

را   شيو گناه گلو ر یقص .« و آنگاه احساس تد يگرد ی که بر م البته»
 داد که  یم صی بچه تشخ  نيشد اگر ا یبست، چه م

 د؟يگو ی دروغ م او

 «ما را ببندد؟ ی ها یکه تمام اسباب باز یگفت  یلیچرا به ب   پس»

  نقدريحال ا د،یداشته باش اجیبه آنها احت  د يفکر کردم که شا  نکهيا یبرا»
 ما ه شهم   ی. برایالرینباش، ه ی منطق ر یغ

 «.د یشود که خواهر پدرتان را بشناس یخوب م یلیخ

  قهي زرد با  یبود. لباس ارگاند   ستاده يآرام وسط اتاق ا یلیخ  یالریه
 درخشانش مثل سام  اه یس یبرداشت. موها د یسف

از وسط سر بدو طرف شانه شده بود و آنرا بافته بودند، چشمان   مرتب
 سولنژحال به  ی درشت سبزش با همان پختگ



@Romanbook_ir 

 

204 

 

  یز یدانست که او چ   ینمود چنانکه م یم را مطالعه کرد و او  ینگاه م او
 او آرتور را  یکند، و به راه یم  یرا از آنها مخف

تمام وجودش از   و چقدر آرام بود و چگونه با ده یترساند. چقدر فهم یم
 ی و حفاظت م ت يدو خواهر کوچکترش حما

 هم  هيگر  یحت  د، یپدرش را شن ی خبر خودکش ی. با چه آرامش کرد

داد که پاپا هم بدنبال مامان به بهشت   یدلدارکساندرا و به ال نکرد
 الکساندرا یماجراها برا نيرفته است. درک ا

را   ز یهم همه چف  یالریه  یمشکل بود، او فقط پنج سال داشت، ول  یلیخ
 ی کرد، همان طور که برا یاو آسانتر م یبرا

ر  گمارده بود که د ودخ ی کرد. چنانکه سولنژ او را به جا یشان م همه
 .او را انجام دهد  في وظا ابشیغ

پدرم او را دوست نداشت؟«   م؟يا  دهيرا ند  نی ما تا به حال عمه ال چرا»
 ی او هم مثل مادرش باهوش بود و مهمالت را نم

آرتور را   ست، ينگر  یاو را م می که مستق یبیو حال به آن ترت رفتيپذ 
 .انداخت یسولنژ م ادیب
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شود   ینم ل یدل  ني ا ی. ول  یالریه  بودند، ک ينزده بهم کنم ک ینم فکر »
 «.نباشد  ی که او زن خوب

خواست زود قضاوت کند،   یکرد. نم د يیان سرش تأفقط با تک  یالریه و
 به محض وارد شدنشان به چارلز تاون یول

 .کرده است یشد که چه برداشت معلوم

  یهاقرار گرفته بود. گچ  کيتار  ابانیخ  کيکوچک جونزها در  خانه
 زمستان  یطوفان ها ر اثر آن ب ی پنجره ها

بود.   خته يساختمان همه جا ر یهمه از جا کنده شده و رنگها  گذشته
 از علف هرزه بود و پله  دهیآن پوش عی وس اطیح

درهم شکسته بود و بهر حال خوش   یساختمان آن به کل ی جلو یها
 که دست  یدر حال  یالرینبود. ه یمبارک اديآمد ز

ه دنبال  شکسته بال رفت و آرتور هم ب یود، از پله هاته بگرف الکساندرا
 او با مگان در آغوشش. پرستار بچه را همراه 

 .بازگردد ورکيویقرار بود که او با آرتور به ن یبودند ول آورده
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که   افتيبود و آخر المر در جهینت  یب یزنگ در را فشرد، ول آرتور
 ه خانه شکسته است. شروع ب هی زنگ هم مانند بق 

  یرا رو یالرینگاه ه  ین یتوانست سنگ ی ه کرد، مزدن به پنجر  ضربه
 او ۀد ینپرس یطور سؤالها نیخود حس کند و ه 

کرد به صورت کوچک او نگاه  یآورده؟ جرأت نم نجاي. چرا آنها را بارا
 توانست تحمل نگاه سولنژ را که  یکند. نم

گاه ها در  ن ن. آ اوردیبه او دوخته شده بود، ب یالری از چهره ه  اکنون
 .شوب بودپر از سرزنش و آسکوت 

زرد رنگ کرده در چهارچوب در   یبا موها  یدرباز شد و زن عاقبت
 و کهنه به تن  فی حوله حمام کث ک ي. ستاديا

  یبودند با ناراحت ستاده ي در ا یبه آنها که جلو د؟«یخواه ی . »چه مداشت
 ی لبش به چشم م  ۀدر گوش یگاریزل زد، س

روبهم گذاشته بود و   باً يقر آن چشمانش را ت دودطر و به خا خورد
 داد که آنها که هستند، آنگاه با صیناگهان تشخ 

کوتاه آرتور شباهت او را با   یلیلحظه خ  کي یتبسم کرد و برا یناراحت
 توانست آندو یم  یآدم به سخت یول د،يسام و
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  –.ند یبب گر يکد ي ه یشب را

  

طاق هم که داخل ا  ینگامو ه  ختير ی جونز؟« قلب آرتور داشت م   خانم»
 شدند، حالش بهتر نشد. مبلمان اطاق  منینش

درب و داغان که در حال    ی شکسته و سه صندل مکت ی ن کي را
 ی خور یچا ز ی م ک ي دادیم  لیبود، تشک ختنيفرور

  یهم در کنار اطاق به چشم م  کا یفورم ینهارخور ز یم ک يو  کهنه 
 یگر يد ۀاز گوش ونيز يتلو کيبلند  یخورد. صدا

آنهم بدتر بود. ظاهرًا   رونیاز ب ی خل خانه حتآمد و در مجموع دا یم
 یبرا ی را صرف خانه دار یادي خونز وقت ز ن یال

 .کرد  ینم شوهرش

  یبال پخش م سی مسابقه ب کي  ويشنبه بعدازظهر بود و از راد آنروز
 ون يز يکه از تلو یکيموز یشد و همراه با صدا

که بچه   د یرس ید. به نظر مداخل اطاق کر کننده بو یآمد، سروصدا یم
 آنها با  ۀشده اند، هم جی وضع گ ني ها با ا
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 .کردند  یو بهم نگاه م ستادهيوسط اطاق ا یفیبالتکل

  د؟«یخواه  ی»آبجو م د یگرفت و از آرتور پرس دهيا را ند بچه ه ن یال
 شد باور کرد که او خواهر سام و الکر  یمشکل م 

  یا حضورش به چشم مو پرقدرت که همه ج یبه آن جذاب ی مرد است،
 دارد  سمی در وجودش مغناط نکه يخورد، مثل ا

  یکند و آدم احساس م یافراد را مجذوب خود م ی براحت شه ی هم که
 شود و همراه با یکرد که در وجود او غرق م

مسخره   ۀزن مجموع نيا یبودند. ول یکننده ا رهیچه جفت خ  سولنژ 
 رغم یو جهالت بود. عل یو زشت یارزش یاز ب یا

  یخوارگیم یبال  ن يبا وجود ا ینده بود ولوب مااش خ ی و نه سالگ یس
 ود که او گذاشته بود. ممکن ب یاثرش را رو

  ی در ظاهر او سالها قبل و یبائيهر ز  یبوده باشد، ول یزن جذاب یزمان
 خشن و  یرا ترک کرده بود، حال به نظرش زن 

همان  و شانه نکرده بود و  فیچرب و کث  ش يو زشت بود. موها تلخ
 به نظر  یسام را داشت ولشان درخ  یچشمان آب
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چشمانش   ر يز  یخوارگینگاهش کودن و احمق بود و از شدت م آنها
 ل يما یبرجسته شده بود. رنگ پوستش خاکستر 

آبجو بزرگ و برآمده شده بود و   دنیزرد و شکمش از شدت نوش به
 که دخترها تا آن یبا تمام کسان یبطور کل

با   یالریه  ه شد کهور متوجداشت و آرت   بودند، فرق دهيد ساعت
 .شده است ره یوحشت و شوک به او خ

به جلو رفتن کند   قيکرد که او را تشو یاست.« آرتور سع یالریه  نيا»
 تکان  شياو از جا یکه دست زن را بفشارد، ول

 .نخورد

که در فضا   یآبجوئ یالکساندرا.« و او که داشت از شدت بو نهميا و»
 دامن کرد، فورًا به  یم نی ف  نی پخش بود، ف

 .د یچسب  یالریه

هم مگان.« و آنگاه آغوشش را جلو برد تا بچه را نشان او دهد و    نيا و»
 بلوند  نيبا چشمان گشاد به ا یکي نيا
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که از   د یرسیبود که به نظر م  یشده بود. او تنها کس  رهیخ ترسناک
 التیگذراندن تعط یکه برا یخانه ا دنيد

  ی. دوتاستینگران ن زبانیم دني از د ايبودند،  به آنجا آمده یتابستان
 ی الریو ه دند یرس یبه نظر وحشت زده م گر يد

  ی ب شياشکها د يشد، د یبه آنها داده م د يرا که با ی که اطاق یزمان
 ی مراسم چ یجونز بدون ه ن یشد. ال ر يسراز اریاخت

  یتخت سفر  کي را بدرون آن اطاق برد و با دستش اشاره به  آنها
 قرار  یشه امرتب شده در گوکه  کرد یکيبار

سلول بدون پنجره بود و به   کي خود مثل  یود. اطاق بخودب گرفته
 ک ي زحمت تخت را در آن قرار داده بودند و البته 

کرده بودند و معلوم بود   زانيکه آنرا هم کنار تخت از سقف آو گهواره
 ابانیکنار خ یآشغالها انی که گهواره را از م

آنرا   نی از تلفن آرتور، ال د و پس هم بو  نطوریلبته هم کرده اند که ا  دایپ
 .خودش آورده بود ۀو به خان افتهي

برادر زاده اش کرد و گفت »بعدًا   ن يرو به بزرگتر  یمصنوع یلبخند  با
 یتو بتوان د يشا م،ياندازیتخت مالفه م  یرو
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به آرتور گفت،»همان چشمان   یعالقه ا چ ی.« و آنگاه بدون هیکن کمکم
   –»شما د یپرس یج یر با گدارد.« آرتو مادرش را

  

  یز یچ  یزن به و ن ي در مورد ا چگاهی سولنژ ه د؟«یشناخت یرا م سولنژ 
 ی اجرا یسام برا دم،ياو را د کبارينگفته بود. »

 «.آمده بود نجاي تأتر به ا کي

زن متنفر بود، سام هم   نيناگهان آرتور به خاطر آورد. سولنژ از ا و
 همد آ نجايآنها به ا ها شتر ی پ ی لیخ  نطور،یهم 

 .نيبعد از جنگ. سالها قبل از ا  بودند،

  یبه اطراف نگاه م یگرفته، با ناراحت ش يکرد که گلو  ی احساس م آرتور
 نجا يمجبور بود که بچه ها را ا  نکهيکرد. از ا

شد. او بچه ها را محکوم   زار یاز زنش ب ی نفر بود و لحظه امت بگذارد
 چگونه توانسته بود   ند،يایب نجايکرده بود که به ا

  یزن نم  نياز ا یز یکرد که او چ یادآور يبه خود  یکار را بکند؟ ول نيا
 ز یخودش خود را ن ش یکرد پ یدانست، سع
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باره فکر نکند و به   ني ساخت که در ا یخود را مجبور م د يکند. با تبرئه
 یگر يد  ۀکرد که چار یم  یادآوريخودش 

بعد... تابستان است و  نیم گذراندن ه یقرار فقط برا  نيو ا نداشته
 ا يشد؟ آ یآنجا بود. بعد چه م یمشکل اصل

  ی. فعال همه جا آگهداشتیدست بر م یر یاز سخت گ یمارجور
 آنها را قبول که ممکن بود  یمردم ی گذاشته بود، برا

که اصال بچه   یآنهائ  ايداشتند و  ی که خود خانواده بزرگ ی. آنهائکنند 
 کرد. با یقبول مآنها را   یچه کس ینداشتند. ول

 .صحبت کرده بود یدر شرکت حقوق  ش يشرکا امتم

که قرار بود مسکنشان باشد،  یکنار در اطاق یف ی با بالتکل یالریه
 یم دشانيجد  یوار يبود و با ترس به چهارد ستادهيا

که بتواند.   یکشوئ یآنجا وجود نداشت و نه حت ی. کمد نگرست
 غ هم چراو  یو صندل ز یرا بگذارد و از م  شان يزهایچ

در تکان   کيبود که نزد زانيلمپ از سقف آو کي فقط  نبود. یخبر 
 .خورد یتکان م



@Romanbook_ir 

 

213 

 

کرد که   یبه طرف او برگشت و آرتور احساس م ن یال د؟«يآورده ا پول»
 بچه ها به او  یکه آنرا جلو  ستی ن یکار درست

آورد. »پول   رونیرا ب  یفرو برد و پاکت بشی . دستش را بداخل جبدهد 
 .«اشته امپاکت گذ  یشان توارج مخ  یبرا یخوب

پاکت پول را از آرتور گرفت و شروع به   یناراحت ن ياو بدون کمتر  و
 . هزار دلر در پاکت بود، با شمردن آن کرد

فکر کرد که اگر عاقالنه کارش را انجام دهد و به بچه ها جز   خودش
 ندهد، پس از گذشت دو یز یچ   ز یو پن یماکارون

به دخترها   ی الند، با خوشح واهد ماخودش خ یبرا یپول حساب  ماه
 و ته  د یرا نوش ش يقلپ از آبجو کي لبخند زد، 

انداخت، معلوم بود   یخود را با مهارت از فاصله بداخل ظرفشوئ گاریس
 .کند  یم  نيتمر  شه ی که هم

 «.آمد، بشما خبر خواهم داد شی پ  یپاترسون، اگر مشکل ی آقا خوب،»

م و آنها را  به آنها بزن یسر  هد نيآ ۀفکر کرده بودم که در چند هفت   من»
 یشما و شوهرتان اشکال ی. البته اگر برانمیبب
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 «.کنند  یخواهم بدانم که آنها چه کار م   یباشد، م هنداشت

  نجايخواست آنها را ا ی شد، او واقعًا م رهیبه او خ   ی با ناباور یالریه
 ی ها  شهیو ش ی کثافت دان ني بگذارد و برود، ا

  ن یهم   یول شتناکزن وحکرده... و آن و تخت درست ن یخال یآبجو
 ماند و آرتور  یکرده بر جا خيطور سرد و 

و اگر   یالریه زنم، یرفتن رو به او کرد و گفت. »من بتو زنگ م  هنگام
 آمد نترس و بمن خبر بده.« و او تنها  ش یپ یکار

توانست باور کند   یبود که سرش را تکان داد. نم ن يکه کرد، ا یکار
 ن از تمام آ کرده، بعد  نهايبا اکار را  ن يکه او ا

  یخواست او را بکشد ول  ی م یلحظه ا یراکه قبال کرده بود. ب یکارهائ
 آن بطرف الکساندرا برگشت که حال  یبه جا

 .کرد یم هيگر  ی به آرام داشت

باشد که عمو   ادتيگذرد.  یبه ما خوش م نجاي. اینباش آکس  احمق »
 .«ميروهم ب  ايبه در میتوان یآرتور گفت که ما م
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  یخواه یکجا م ،ی کرد و به مسخره گفت. »راست  یه يکر  ۀخند  ن یال
 ها؟« و آنگاه ی کشت ۀدر اسکل ،ی را بکن نکاريا

  یناراحت یمدت کوتاه یبرا یدلر کي . هزار اسکناس د يخند   دوباره
  –د يآورد، شا یو تازه اگر شانس هم م د،يارزیم

  

باسن بود، و   ی ودمل ر کيودند. کوچکه مثل هم بد نب  ی لیخ آنها
 ی ول د ینال  یطور م ن ینق نقو و هم  ی لیهم خ یوسط

شانس   ی تواند آنها را کنترل کند و با کم ی که م د یرس  ی به نظر م بزرگه
 ی حت د يکرد. شا یآنها را م یکارها ۀاو هم 

 .هم بکند   یو خانه دار یآشپز  بتواند 

  یآبجو کيانداخت و  ونيز يجلو تلو مکتین یدوباره خودرا رو ن یال
 د يآتش زد. شا یگر يد گاریس  تازه را باز کرد و 

 .روند  رونیشام ب یتوانستند آن شب برا یو شوهرش م  خود

 ی مالفه ها  د، یو مؤدبانه گفت، »ببخش ستاديکنار او ا یفیبا بالتکل

 «کجا هستند؟ تخت
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 «.یکن دایآنها را پ  یکنم، اگر بتوان ی البته فکر م ، یپشت اطیح  در»

  ی کرد ول دایپاره را پ یمالفه ها یالریاصال با آنها حرف نزد. ه  گر يد و
 تخت پهن کرد  یبودند. آنها را رو ز یلاقل تم

را   ی طور هم پتو. او تکه مالفه پاره ا نی از بالشت نبود و هم ی خبر  یول
 ن یکوچک گسترده و آن را ب ۀگهوار یرو ز ین

شکسته و کنده شود.   ۀارکه گهو د ی ترس یت، مو تخت خود گذاش واريد
 سپس دست و صورت الکساندرا را شست و 

  یآب داد و آنگاه سه تائ وانیل  کي مگان را عوض کرد و به آنها  ۀکهن
 به دور  رتی ند و با حتخت اطاقشان نشست یرو

 .بر نگاه کردند  و

که آن  د یترس  یکرد، م  ی لب زمزمه م ر يز ی زشته.« آکس نجايا چقدر»
 خورد یمب آبجو که مرت یگاریخانم س

 «او واقعًا خواهر پاپا است؟ ايرا بشنود. »آ شيصدا

خوش   ز یشد باور کرد و چ یکرد، مشکل م د يیبا تکان سر تأ یالریه
 او عمه شان بود و مجبور  یهم نبود ول  یند يآ
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گذاشتن   ی برا يیجا  چیبگذارند. ه یو ش یکه تابستان را پ بودند 
 در د يبام ه شانيلباسها تند ونداش شاني ها چهيباز

به آنها نگاه هم   یحت  گر يد ن یماند و تا ساعت پنج ال  یم  شانيدانها  جامه
 همان طور که حدس زده بود،  ینکرد ول

 .ا تحت نظر داشتر  ز یهمه چ  یالریه

و   د یدرخش یم اهش یس ی. موهاستاديا نی او دوباره کنار ال د؟«یببخش»
 .دچشمان درشت سبزش را به او دوخته بو

بدهم؟ آنها هر دو گرسنه   م يخوردن به خواهرها یبرا یز یتوانم چ یم»
 «.هستند 

نداشت،   یز یموضوع فکر هم نکرده بود. در خانه چ ني به ا ی حت ن یال
 کرده بود. و در آن د يرا بازد خچال ي یالریه

بود.   افته ینان مانده ن یو کم دهی پالس بی به جز آبجو و چند س یز یچ
 د، خوردن ی غذا نم خانهدر  چگاهیو جک ه ن یال

 .دند ینوش ی م فقط

 «تو اسمت چه بود؟ نمی. بب البته،بچه»
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  ر یاخ کماهياتفاقات  یشد، گوئ یاز نگاهش خوانده م یخالئ.« یالریه»
 درهم شکسته کرده بود. او فقط نه  ی او را به کل

 شانیاز آنچه که مردم در طول زندگ شتر یداشت و تا بحال ب سال
 ده یشآنها را چ  مدت کوتاه  نيو در ادارند، ا  بتیمص 

 .بود

  یفکر م ؟یخودتان بخر  یبرا ی ز یو چ  یبه مغازه برو یتوان یم ايآ»
 «.خوب باشد  د يتن با یکنم دو تا قوط

کلمه را   نيتا به حال ا نکهيچنان به او نگاه کرد مثل ا  یالریه  تن؟«»
 گرم داشت که  یبود. او عادت به غذا دهینشن

ادرشان قبل از آن  و م  کرد یم ه ی آنها ته یبرا شهی هم   مستخدمشان
 و گوشت کباب  ظیغل یبه آنها سوپها شه یهم 

 .داد یم   یبستن اي یلیو وان یشکالت یکهایو ک کی و است کرده

   –؟«یماه تن»
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چنددلر به او داد، چنان که   نی پول هست.« آنگاه ال ی کم نجا يا ایب بله، »
 م شا کيپول  ز یمقدار ناچ نيتوانست با ا یاو م

دانست که با آن مقدار   یهم م یالری ه  یو حتلق کند آنها خ  یبرا مفصل
 تواند بکند. در خانه  ینم  یاديپول کار ز

 .دادیپول م شتر یبه او ب ، یبستن کي د يخر  یپرستار برا خودشان

 یآبجو ک يمنهم   یچشمت و برا یآن گوشه است، درست جلو  مغازه »
 د یترس ی م شه ی او هم ؟«ید یبخر، فهم گر يد

  ره یدر خانه ذخ یکه به اندازه کاف یزمان ی تتمام شود، ح شيآبجو که
 .داشت

که اگر آنها را نبرد،   د یترس یرا هم با خود برد، م شيخواهرها یالریه
 ه ی. مغازه هم مثل بق افتد یب شانيبرا یاتفاق

که در حال   د یرس ی خانه ها به نظر م  شتر یبود. ب ر یآنجا دلگ گر يد نقاط
 یو رنگها ر يا سرازهستند، گچه  ختنيفرو ر

و   دنيدوروبر آنها در حال ضربه د  ز یآن پوسته شده و همه چ یرو
 .خورد یبه چشم م  ختنيخورد شدن و فرور
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  یکوچک غذا یقوط کي به اضافه  د، يخر  یتن ماه یدو قوط یالریه
 بسته  ک ي ونز،يسس ما ی بسته نان، کم کي بچه، 

 یآبجو برا یقوط ک يو  ر یش شهی ش کي تخم مرغ   نی دو ج می ، ن کره
 تواند شام ی. با خودش فکر کرد که م نزبانشایم

تواند   ینان و تخم مرغها م هی کند و از بق هی بچه ها ته یبرا یخوب  نسبتاً 
 .صبحانه روز بعد استفاده کند  یبرا

کرد که   یم  یکه سع ی که قدم به خانه گذاشت، در حال نی هم یول
 هم مواظب را نگه داشته و  د يبتواند هم پاکت خر 

 .از او دو سؤال کرد ن یال

 «من کو؟ یآبجو»

 «.پاکت است در»

کرد،او از   هيشروع به گر  یگفت »زود آنرا بمن بده.« آکس اديفر  با
 زدند  یم اديخواهرش فر  ايکه به سر او  یمردم

تارشان،  رسپ یکرد و حت  ی را نمکار  ني ا چگارهیبود، ماردشان ه متنفر 
 داشتند و او  یدوست نم یلیاگرچه آنها او را خ 
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 .گفت یاز پدر و مادرشان به آنها بد م شه یهم 

شد و   رهیخ ی داد و او به و نیفورا به سرعت آبجو را به ال  یالریه
 «پول کو؟ هی »بق د ی سوال دوم را پرس

پرتاب  یو آنرا به صورت نی او پس داد و ال سه سنت را به یالریه
 چشم مگان خورد  ک ياز سکه ها نزد یکيکرد که 

پارک   نجايا ؟ید ي خر  فتکیخودتان ب  یبرا ،یکرد کاریچ  یتوجه کرد »
 پولها را پس  هی زود بق ،ی فهم ی م ست،ین ویآون

  ی منظور به و  نيرفته بود که آرتور هزار دلر به ا  ادش ي.« والبته بده
 «.دميخر  یم ی ز یچ نها يشام ا یبرا د يداده بود.»با

  یز یصبحانه فردا صبح هم چ  ی کرد. »و برا حيتشر  ش يبرا یالریه
 «.مینداشت

گم و دفعه   یبخوام، خودم بهت م ی ز یصبحانه چ یاز تو برا یوقت من»
 «.یهمه پول خرج کن  ني ا یبعد حق ندار

شد و هنگام آماده کردن شام دستش   ج یحرف گ نيا  دنیاز شن یالریه
 قه ی تر از ده دقبا مهارت در کم یول د يلرز یم



@Romanbook_ir 

 

222 

 

مگان که همراه با   یبند برا میتخم مرغ ن کيرا آماده کرد.  شانشام
 یبه او داد و برا یآماده درون قوط یغذا

سرد   ر یو البته همراه با ش ونز يتن با ما چيهم ساندو  یو آکس  خودش
 . آنها هم دند یکه هر سه با اشتها آن را نوش

  دنيبه آنجا و د ورکيویبودند و هم گرسنه و بعد از سفر از ن خسته
 ی م یاحساس خستگ شتر یب  ن یچارلز تاون و ال 

 .کردند 

به   یتعارف نکرد و او هم عالقه ا نی به ال یز یچ شانياز غذا یالریه
 کردند نشان نداد. آنها یآنها چه کار م نکهيا

  ويکر کننده راد یرا در اتاقشان خوردند. همزمان بودن صدا شانيغذا
 آنها کردن را از امکان صحبت ونيز يو تلو

به   یمگان کوچولو، ول   یحت دند،یترس  یهم م  نی بود و البته از ال فتهر گ
 غذا را به یظرفها یالر یه  نکهيمحض ا

  ی الریبه خانه بازگشت و ه ن یشوهر ال د،يبرد که آنها را بشو آشپزخانه
  –بود یشد. او مرد شتر یاو ترسش ب دنيبا د
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قطور آنجا  ی ستبر و بازوها يیالجثه و تنومند که با شانه ها میعظ
 رنگ به تن  یپر از لکه ها  بود. لباس کار ستادهيا

  یم ده یکه از او شن ی تهوع آور  یکه بو  رپوشيز کي آن  ر يو ز داشت
 به داخل آشپزخانه یاش حت  حهيشد، را

 .د یرس یهم م  یالریبه مشام ه و

قبل   یکرد ول  نی به سر ال  دنیمحض وارد شدن شروع به نعره کش به
 ا بزند، زنش پاکت هزار د او ربتوان نکهياز ا

که   ی چشمش شروع به تکان دادن کرد. پنج صد دلر یرا جلو یدلر
 آن باز شد والبته  دنيجک جونز با د ش یفورا ن

  یاندازه هم زنش لبال  نیمشکوک نشد که درست هم  چگاهیه
 ی پولها شه ی که هم يیپنهان کرده است، جا شي لباسها

 .کرد ی م یمخفرا آنجا  خودش

 «ستند؟ی. خدا جون... نگاهشون کن، خوشگل ن..آه»
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  ني. »اند ی از آن که جک او را بب شی پ یلیکرد، خ  یآنها را نگاه م یالریه
 «ه؟یچ  یپولها برا

به پشت اتاق کرد و جک به   یبا دستش اشاره نامفهوم  ن یال  آنها«»
 .د يرا د یالری محض برگشتن ه 

  افه یر ق د که چقد متوجه ش یالرید و هبه زنش کر  یبا خرفت  ه؟«ی ک نيا»
 که او  شي طور چشمها نیاو احمقانه است و هم 

از   ی شد، او حت  زاریانداخت، همان لحظه اول از او ب یخوک م ادیب را
 بدجنس به نظر  ی لیهم بد منظر تر بود و خ ن یال

 .د یرس یم

 «.بهت گفته بودم اد؟ي یم اديبرادرم،   یها  بچه»

 «د؟ير س زنش را بکه نف  یهمان»

 «.امروز آمدند  نها ياخودشه،  بله»

خوشحال به نظر    یالریه دني.« و اصال از دمياونارو نگه دار د يبا یک تا»
 تکه گوشت بود  ک يبنظرش او مثل  د،یرس ینم

 .پولها  رغمینبود، عل  یخبر خوب شيخبر آمدن آنها برا و
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 «.کنه  دایرا پ يیبراشون جا لهیکه اون وک ی هفته، تا وقت  چند »

اخبار را با لرزش بدنش از آنها   ی الریه بود. یطور ن يپس ا ،خوب
 ناگهان ینزده بود. و و ی. آرتور به آنها حرفد یشن

حال به    نیال  ی کرد که بر سر آپارتمانشان چه آمده بود. ول تعجب
 کرد، او در مقابل بچه ها نفوذ  یشوهرش تبسم م 

ا اصال وجود  نهآ يیچنان بود که گواو   یبود، مثل شوهرش و برا ر يناپذ 
 انها وجود  یندارند، و واقعا هم برا یخارج

 .نداشتند 

هر   ی الری.« بنظر هرونیب ميرقص بر  یچطوره امشب برا  ،یجون  خوب،»
 جک جونز  یآمدند ول یم ی دو حساب 

  یخوشحال شده، صورتش چرب و روغن شنهاد یپ ني آمد از ا یم بنظر 
 که مثل  یداشت و دستان  یکم پشت ی بود، موها

 .د یرس یتکه گوشت بنظر م کي

 «م؟يتنها بگذار می توان ی ها رام  بچه»

 «.کند  یچرا که نه، بزرگه همه کارها را م البته،»
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احساس   یالری و ه  د يخند  یکار؟« و آنگاه با قهقهه چندش آور همه»
 فقط به  نیاست. اما ال  زاریبکرد که چقدر از او 

ب باش... او شهوتران، مواظ ر یملوان پ ،ی و گفت »ه د يخند  شوهرش
 دارد... بخاطر خدا ولش کن...« و  سال ط نه فق

بردارد و   گر يد یآبجو کي رفت تا   خچاليبا قهقهه زمخت بسراغ  آنگاه
 که آنها را تماشا د يرا د یالر یانجا بود که ه

 «؟یکن یم  یدختره لوس، جاسوس ؟ یکنیم کاریچ نجا يکند »ا یم

  –من....«...د یشام را شستم.... ببخش یفقط .. ظرفها   من»

  

را محکم بهم زد. »بچه   خچاليو در  د یاتاقت« سرش داد کش ه ب برو»
 ش يبرا نهايا یدانست که حساب  یم « یلعنت یها

  یکرد، ول یخود را زودتر از شرشان خالص م د يخواهند شد. با دردسر 
 داد، آنها   ینم تیاهم  یلیکه جک خ یتا زمان

 .پولشان خوب بودند  یبرا
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گان و کردند، مرا ترک  آن شب خانهساعت هشت  نی و ال جک
 بخواب فرو شانيهوا  یالکساندرا در اتاق کوچک ب

بود و به مادرش فکر   دهیدراز کش یکيدر تار یالری ه  یبودند ول  رفته
 داد که  یاجازه نم  چگاهی کرد. اگر او بود ه یم

و   اد يداد و فر  نیهرگز. او سر ال  افتد،یب ش يبچه ها یبرا یاتفاقات نی چن
 یانه باز م کرد و آنها را به خ یآشوب م

  یدرست م یآنها خانه ا یباز هم برا گر يد  یبنوع ،يیجا د يو شا گرداند 
 یم د يبود که حال خودش با ی کار نيو اکرد 

... و البته  يیکند و جا دایپ یراه  د يبکند، با د يدانست که با یو م کرد
 ی انجام خواسته اش. او نم یبرا یپول کاف

  افتد،یکوچکش ب یخواهرها  یبرا یاتفاقات  ن یچن  اجازه دهد که توانست
 توانست بکند تا از آنها  یکه م  یهر کار د يبا

بود که آنها را از   ني کرد، ا یم د يکه با یشود و فعال تنها کار محافظت
 و جک جونز دور نگهدارد، سرشان را گرم ن یال

 د يدر اتاقشان. با ايپر از علف هرزه،  اط یخانه در آن ح رونیب کند،
 ام ببرد و ، آنها را حم را درست کند  شانيذاغ
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  ی نقشه م یک يطور در تار ن یباشدو او هم دنشانیلباس پوش مواظب
 تا عاقبت او را هم خواب در ربود و تا صبح  د یکش

کرد، او بچه   داریاو را ب میکه مگان ساعت شش و ن   ینشد. زمان داریب
 قرمز مادرش را  ی بود، موها  یشده خوب تیترب 

گردش را فرا گرفته بود،  رت صو یو فرفر   کوتاهکه حال داشت
 پدرش بود،  یچشمها  هی درست شب شی آب یچشمها

پدرش را به ارث برده بود و   اهیس  یخودش موها یالر یکه ه  همانطور
 الکساندرا ني ا یسبز مادرش را. ول یچشمها

او را   یالریاوقات که ه یمادرشان شده بود و گاه  هی شب قا یکه دق  بود
 ه قلبش فشرد همه شباهت   ني ا ، ازکرد ینگاه م

 .سولنژ بود ه یشب او هم  یتن صدا یشد، حت یم

صبحانه   ی الریشوند، ه داری از خواب ب نی جک و ال نکه ياز ا قبل
 به  یباز یخودشان را آماده کرد و سپس آنها را برا

جور کرده بود و خودش    کي یبرد. به تن بچه ها لباس آب یپشت اطیح
 بل از مرگ مادرش ق قرمز که راهنیپ  کيهم 
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لباسش بود و   نيزتر يبود، به تن داشت که حال عز  دهياو خر  یبرا
 يیکرد گو یاحساس م  د،یپوش  یهرگاه که آنرا م

 .کنارش است مادرش

شد، به آنها زل  شيدایجونز در درگاه خانه پ ن یظهر شده بود که ال  تازه
 ی است ول مار یکه ب  د یرس یزد و چنان بنظر م 

 .ار استکه او فقط خم دند یفهم یر بودند مآنها بزرگت اگر 

آه خدا.«   د،يکرد داریرا ب ه يتمام همسا د؟یخفه ش د یتون ی ننرها نم شما»
 آنگاه در را محکم بسته و دوباره وارد خانه 

مبل   یتا بعد از ناهار. او تمام بعد از ظهر را رو د يآنها را ند  گر يو د شد 
 و د یتماشا کرد و ابجو نوش ونيز ينشست و تلو

رفته و تنها   یگر يد یبه جا دنینوش یکه برا د یرس  ی هم بنظر م  جک
 بود که جک روزها  ني هفته ا تي ا ر ییتغ

بندرت با  ی لی. او خد یپوش یکرد و لباس کار م یخانه را ترک م زودتر 
 دو یکه با صدا یزد، مگر گاه یآنها حرف م
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  یو و خواهد شد   یاو زن قشنگ یگفت که روز یم یالر یاش به ه رگه
 د يجواب چه با ست که دراند ینم چگاهیه

تا   د یطول کش یآنها قرن  یزد و برا یاصال با آنها حرف نم نی. الد يبگو
 هفته   کياز آرتور خبردار شوند. او درست 

که اوضاع چطور   د یاز ترک آنها به آنجا تلفن کرد و از آنها پرس پس
 جواب داد که آنها   یرسم یل یخ  یالریاست. ه

  ینها خوب نبودند. حال آکسبود که آ همه واضح یبرا لبته که ا خوبند 
 شد و مگان هم از خواب یشبها دچار کابوس م

پنجره شان فوق العاده گرم بود و غذا هم   ی. اتاق بد يپر  یم مرتب
  –.یناکاف

  

  ی کرد. ول یجبران آن م یآمد، برا یم از دستش بر  یهر کار  یالریه
 کودک  کي توانست بکند. او فقط  ی چه م گر يد

  ی شود، ول یکرد که خودش هم دارد غرق م یس مد و احساساله بو نه
 .حرفها را به آرتور نزد  نياز ا چکدامیه
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 .روح بود ی خسته و ب شيصدا  م«ی خوب ما»

کار را نکرد،   نيا ی با هم بشما تلفن خواهم کرد.« ول  گر يچند روز د تا»
 یبود و بخصوص گرفتار اديمشغله اش ز

بچه ها، که تا ماه اوت   رفتنيذ پ یبرا  یکردن کس دایسام و پ یکارها
 ممکن باشد و او هم از  ر یکه غ د یرس یبه نظر م

بود که   دهیکردن زنش دست برداشته و عاقبت فهم   یراض یبرا تالش
 .ممکن است ر یغ  یکار نی چن

کار   د يتهد  نيبچه ها و ا ايو  یو ايکرده بود که   د ياو را تهد  یمارجور
 ش یگنداشت که زند  ال یخ خود را کرد و آرتور

 .بهم بزند  را

 

  ر یغ ی لیاو رفتند. و خ ش یاواخر تابستان دو نفر از همکاران سام پ در
 توانند مشکلش را حل  یمنتظره به او گفتند که م

  نی »جورج گورهام« که به سن یدر مؤسسه حقوق شياز شرکا  یکي. کنند 
 بود، تازه سال گذشته با  دهیرس یبازنشسنگ



@Romanbook_ir 

 

232 

 

طبقه بال ازدواج کرده بود،   یهادختر  نيباتر يو ز  نياز جذابتر  یکي
 »مارگارت ی سالگ ستی در دهه ب  یدختر 

بود که تازه وارد اجتماع   يیدخترها ن ياز جذابتر  یک يکه  نگتون« یلیم
 در مدرسه التشیتحص  انيشده بود. او تا پا

  ی و دانش خود قرار داده بود، ول يیبايز ر یاکنون همه را تحت تاث واسار
 و از جمله پدر و  ی همگ رتی بهت و ح نایدر م

او هواخواهان جوانش که   ی کيکه توقع داشتند که او با  مادرش
 تعدادشان هم کم نبود، ازدواج کند. او جورج گورهام 

که چهل سال از او   یانتخاب کرد. مرد همسر مرده ا ی بهمسر  را
 ی گر يمسنتر بود و به چشم مارگارت از هر کس د

  تیم ید. او با صم چه دار شوتوانست ب ینم نکهياآمد، بجز  یتر م کامل
 د یهم تاک  یرا به مارگارت گفت و و ز یهمه چ 

که   د یترس یجورج م  یباشد، ول ی نم شيبرا ی مساله مهم ن يکه ا کرد
 خواست که   یمساله مهم شود و نم نيا یروز

 ی تنها جا ني توانست ا یکوچک م یرا از دست بدهد و الکساندرا  زنش
 رگارت در کند. او با ما ا پر آنه یرا برا یخال
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داده بود که هر سه بچه را به    شنهادی پ باره صحب کرده بود و نيا
 قبول کنند و آنها را دور هم  یفرزند خواندگ

آمد. او   یم یشي از اندازه نما شیکار بنظرشان ب نياگرچه ا نگاهدارند،
 به یسنش آن اندازه نبود که بتواند پدر فرزند 

توانست   یاو م  بنظر هم  یالری به سن ه یمگان باشد و بچه ا سن
 بچه پنج ساله  ک ي  یببار آورد. ول یمشکالت شانيبرا

 .آل بود و مارگارت از حال بوجد آمده بود دهيا بنظرشان

الکساندرا با آرتور مذاکره  رفتنيکه جورج راجع به پذ  یهمان روز و
 دنيآبرامس« هم محتاطانه به د د يويکرد، »د

به کا هر  و خود و همسرش ر و چهار سال داشت یسآمد. او فقط   آرتور
 بودند، اگر چه ربه کا در مؤسسه  ل یدو وک

که در   یداشت. آنها از زمان یآزادخواه التيکرد که تما یکار م یگر يد
 کردند، با یم لی کالج حقوق تحص  یدوره عال

از ازدواجشان بدست   ی ثمره ا چی ه  یازدواج کرده بودند ول گر يکد ي
 ه ربه کا ند کبود دهیانجام فهمسر بود و  امدهین
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  یلیخ شانيخبر برا ن يتواند صاحب فرزند شود. در آغاز ا ینم چگاهیه
 آرزو  شهی هم  نکهيتکان دهند بود، بخصوص ا

  یکي یبرا یحال حت یگردند، ول  یکه صاحب فرزندان متعدد داشتند 
 ی از آنرا هم نم شتر یهم سپاسگذار بودند و ب

فکر کردند که هر سه    لوهم مانند گوهام ا نگاه دارند. آنها توانستند 
 توانند به یکه نم  دند يد یدختر را بردارند ول

  ی را که م  یرا بلند کنند و حال تنها کس ینیبار به آن سنگ کبارهي
  –خواستند مگان بود.

  

  یم ايبزرگ آ ی ر یگ میتصم  کيو آرتور با  یالری ماند ه  یحال م  و
 حق را  نيا ايشد؟ آخانواده را از هم بپا  نيتوانست ا

توانست بکند، سام سولنژ را به قتل رسانده بود و   یچه م   یول داشت؟
 عمل، عمال خود را خانواده اش را از هم  نيبا ا

 .آنها را جدا جدا حفظ کند  بهتر بود که حال آرتور د يبود و شا دهیپاش
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  یمکف یاز آنها صاحب ثروت ک يگورهام فوق العاده بودند و هر  خانواده
 نداشت که  یشک چ یه مالحظه و آرتورابل و ق

خواهد توانست هر آنچه را که آرزو دارد، صاحب شود و   الکساندرا
 گفت آنها از او عاشقانه  ی آنطور که جرج م

او   یکيجا در نزد  نی بهتر، آنها هم ني خواهند کرد و چه از ا ینگاهدار
 ی گوشه چشم شه ی توانست هم یم یبودند و و

که آنها را   ستی لزم ن  نست دا یاشد که البته م اوضاع آنها داشته ب به
 .د يابپ

آبرامس کمتر از جورج و مارگارت پول   د يوياگر چه ربه کا و د یول
 .پر کار و جوان بودند  یلیآنها خ  یداشتند ول

و به خصوص   دند یرس ی مطمئن بنظر م تشانی و موقع  نده يهم به آ  یلیخ
 آرتور  ورک،يویبا شهرت نام خانواده شان در ن

  ی خواهند داشت و حودش هم م  شی در پ یوبخ ندهيبود که آ ن مئمط
 فرشته نگهبان از دور مواظب ک يتوانست مثل 

 .باشد  مگان
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او چه   یبود که حال او را نگران کرده بود. حال برا ی الریه  نيا یول
 بود که نه  یباعث شرمسار  ني ا افتاد؟یم  یاتفاق

 حاضر  چکدامیگورهان و نه خانواده آبرامس، ه  خانواده

  نيکه دوباره از آنان ا ی هم داشته باشند و هنگام یدوم فرزند  نبودند 
 ی درخواست را کرد، هردو خانواده محکم رو

صحبت   یمساله با مارجور نياو راجع به ا  کباري. ستادند يا حرفشان
 « » نه کي فقط  شهیجواب او مثل هم یکرد ول

،  کند  یپافشار شتر یکرد که اگر ب  یبود آرتور احساس م  ر يناپذ  تزلزل
 دنیخودش هم در خطر از هم پاش یزندگ

مطلب   ني بود. او هفته ها قبل به زنش قول داده بود که دوباره ا خواهد 
 مطلب باعث شد  ن يا یرا عنوان نخواهد کرد ول

که فعال   یرفتن نداشته باشد. بجز همان جائ یبرا یجائ یالریحال ه  که
 ون،کرد، با خانواده جونز در بوست یم یزندگ

 .کنند  یتوانستند از او نگهدار ی اگر آنها م یول
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و   ز یدر حساب سام ده هزار دلر مانده بود، پس از فروش همه چ حال
 پول را به  ن يآرتور با خود فکر کرد که تمام ا

  شی را پ یالریرسد، ه  یپول م نيکه ا یکند که تا موقع شنهاد یپ جونزها
 و بود و ا چ یبهتر از ه ني ارند. اخود نگه د

و افسرده بود.   نی خود غمگ گر يدو بچه د  یادها برابستن قرارد هنگام
 ی ل یتمام کاغذها امضاء شده و هردو خانواده خ

گرفته بود که  م ی. ربه کا تصمدند یرس ی و خوشحال به نظر م جانزدهیه
 و مارگارت  ردیبگ یماه مرخص   کياز شرکتش 

اروپا شوند  یراه ز یپائ دشانيکه با دختر جد  جورج هم نقشه داشتند  و
 الکساندر یکه آنها از هم اکنون برا یقو اطا

بود و   یفروش  یمغازه اسباب باز ک ي ه یشب شتر یکرده بودند، ب آماده
 ن یدوج نی دوج  ن،ی مادر ربه کا هم بهم چن

مگان  یو تنقالت را برا ینير یو انواع ش یلباس ر ي گرم و ز یلباسها
 خوش  یآماده کرده بود، آنها هر دو دخترها 

  جانیو ه یان همراه با خوشحالو ورودشبودند  یو خوشبخت  سشان
 بود  یالریه ن ي ا یشد ول یخوش آمد گفته م  اديز
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 .آرتور هم چنان نگران او بود که

مکالمه شان   نباريجونز زنگ زد و ا نی اواسط اوت، او دوباره به ال در
 کرد و  حياو تشر  یرا برا ت یقعساده بود، مو یلیخ

زار دلر آماده  مقابل ده هگفت که در ست کنده رک و پو یلیهم خ  ن یال
 ی نم یلی دل یرا نگه دارد ول یالریاست که ه

توانست فقط با آنها   ی. او مردي بپذ  یکه او را به فرزند خواندگ ند یب
 و نظافت هم به عهده او  یکند و البته آشپز  یزندگ

  را به آرتور ذکر   اتیجزئ ن يکه ا د يند  یلزوم ن یبود و اگرچه ال  خواهد 
 حال همه کارها به   نکهي ن افتگر کند. با در نظر 

او داشت   یرا برا یمستخدم دائم   کي رل  شتر یبود، او ب ی الریه عهده
   –و به د یترس ی تا سرحد مرگ از او م یالریو ه

  

  ک ي. دادیو انجام م رفتيپذ  یگفت، م یرا که او م ی علت هر کار نيا
 به صورت الکساندرا زد  یمحکم  یلیس نی بار ال
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بار هم مگان کوچک را   نيه و چند شکست را  یکوچک  ز یچرا چ که
 و  ويدست به راد  نکهيا یکرد، برا هی تنب یبسخت

از اطاق شان خارج نشود، که البته کار   یبه کل نکهيا اينزند و  ونيز يتلو
 هر  یبرا ی کوچک ی لیبود. آنجا اطاق خ یمشکل

  دهیسنر  یکه هنوز به دو سالگ ی بچه ا یآنها بود، بخصوص برا سه
 در د يفهمد که چرا باند بتوا ی است و نم

قبول کرد که   نی ال  ل،یخودشان محبوس باشد و بهر دل  یواريچهارد
 که ده هزار دلر را  یرا نگه دارد تا زمان یالریه

  کي  نی ال یبرا ی الریه  قتینباشد. در حق  شتر ی و خرجش ب ردیبگ نقد 
 قمار پر منفعت شده بود که البته به جک فقط 

 و هشتآنرا خواهد گفت ر دل دوهزار

خود پنهان خواهد کرد و بعدهم با آهنگ   ش یرا پ  ماندهیهزاردلرباق 
 کاررا  ن يبه شوهرش خواهد گفت که ا یسوزناک

 .برادرش کرده ونه پول ادبوديبخاطر  فقط

 «؟یکردم که تواورا دوست نداشت یفکرم  من»
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هرحال اوبرادرمن بود...واو هم دخترسام است و بعالوه   به»
 «.کند  یب هم کارم است و خو یودخترخوبا

  ی م یرا جک بهترازهرکس نيباسن هستند.«وا یدمل رو شهیها هم   بچه»
 اش سه تا بچه داشت که  ی دانست.زن قبل

اورا نگه   یخواه یاگرتوم یکردند.»ول یم وانه ياورا د شه یهم 
 که به  يیخودت است نه مال من و البته جا ،مشکلیدار

 «.نکند  ی فضول کارمن

 «.یاورا بزن  ینوات یکاررا کرد،م نيااگر »

داد که   تيکرده و رضا دایپ نیکه او هم تسک د ی...«وبه نظررسباشه»
 خود  نی را نگه دارد و همان شب ال یالریزنش ه

راحت   الشیرا درآنجا شمرد و خ شي پولها هی درحمام حبس کرد و بق را
 ده  بي،قر ی الریه یشد که با هشت هزارتا

تواند آنها را همانجا   یشت که م خواهد دا  خودش پول هزاردلرتمام
 الش یپنهان کند و ازجک خ   شي رخت ها انیم
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خواست که    یم یباشد و حال احساس آرامش کرد،اگرروز راحت
 خواهد  یکاف یشوهرش را ترک کند پول به اندازه  

هم   د يبچه را هم با خودش ببرد و شا نيا د يو آن موقع نبا داشت
 سودمند  شي راکه ب داشت نيبه ا ی نه،نبرد.بستگ

دختر   نيا یصورت بهتربود،که جک نگران زندگ نيرا ینه،ودرغ اي شد اب
 خبردهد که دوباره بچه را   لهیبه وک ايباشد و 

دختربدهکارنبود،بلکه دختره    ن يبه ا یز یخود بازگرداند.اوچ نزد
 موافقت کرده  یو زگذشتهیاوبود. ازهمه چ  ونيمد 

به او   یلیخ یرال ی ه  ن ید،ال يد نيزاطورنبود؟وا نيکه اورانگه دارد،ا بود
 ی تیمسئول چی ه  یبود و برعکس و ونيمد 

  کي که  یبه همراه پرستار یمحزون ی افه یاونداشت.آرتوربا ق درقبال
 روزه اورا استخدام کرده بود،به آنجا آمد.پس

که آنقدرلغرشده بود  یالریه دنيماه اقامتشان دربوستون ازد کي از
 و افسرده اورا  دهيرنگ پر  گرکهيد یو دوتا

صاحب به   یسرگردان و ب یماند.مانند سه بچه  کردند،مبهوتیم نگاه
 که لاقل سالم  دواربودیو اوام دند یرس ینظرم
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خواست که به همراه اوبه خارج خانه برود تا   یالریباشند.ازه مانده
 خواست بداند که یبا هم صحبت کنند.م یکم

  چی رفت،ه اطیبه ح  ی ل وکه اوبه دنبا ی وقت ی"حالش چطوراست.ولواقعا
 ی که حالحت د یرس یبه او نزد.به نظرم یحرف

زد که   ی حدس هم نم یو آرتورحت شترشدهیشان ازقبل هم ب فاصله
 ن يچقدرازاو متنفراست که آنها را به ا یالریه

آورده و آنجا گذاشته.اودوماه تالش کرده بود که بتواند  یجهنم سوراخ
 وبه دوخواهرش باشد  یحام   شترازتوانشیب

کرده بود که ازسهم   یدارد وسع رنگهیکه آنها را سود توانسته ب زحمت 
 بزند و به  دادیبه او م ن یهم که ال   زخودشیناچ

انجام داده   یمدت شسته بود،جاروب کرده بود،اشپز  نيبدهد.اوا آنها
 و آنها را ازکتک  ی طوربچه دار نی بود و هم

خوانده و   يیل ل  شي حفظ کرده بود و شبها برا شانيعمه و عمو یها
   –را دند،آنهايپر  یشب که ازخواب م ی ها مه ین
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  یبغل کرده ونوازش داده بود و اکنون که آرتوراورا م محکم
 دانست و فقط  ی را نم نهايکدام ازا چیست،ه ينگر 

خبرهارا به   د يروساکت است و حال باقدرلغ نيبود که چرا او ا متعجب 
 را  دنشیشن یکه او آمادگ يیداد،خبرها یاو م

ماند.آنها ممکن بود   یکردند و او م  یاورا ترک م شي .خواهرهانداشت
 گاه دورهم جمع  چی گرهيکه د

دادند و    یآنها اجازه م د يجد  ني.البته اگروالد یداريود ینشوند،مگرگاه
 ن يدانست که خانواده آبرامس ا یآرتورم

اش   زازگذشتهی چ چ یخواستند که مگان ه ینخواهند کرد.آنها م کاررا
 ی حت  اي و یقی حق ني،نه والد نداند 

 .شد  یم دي ناپد  د يجد  یزندگ کي در شهیهم ی.اوبرا شي خواهرها

  یپله ها یشروع به صحبت کرد،رو  یگر  ی...«آرتوربا ناشیالریه»
 ی ود،کناررخت هاخونزها نشسته ب ی خانه   یعقب

  شانيهرزکه تامچ پا  یبند پهن شده و دراطرافشان علفها  یرو  شسته
 یدوروبرشان وزوزمه ک يیو مگس ها د یرس یم
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  ی .«دلش مميبه تو بگو یز ی...چد ي .»من...من فکرکردم... من باکردند 
 ن يگفت،جزا یرا م یگر ي زدیخواست هرچ 

  ني ا یعالقمند است ول ش يدانست که او چقدربه خواهر ها ی.میکي
 کرد  یم یاتفاق افتاده بود و سع  ن ينبود.ا یگناه و

.فقط  شش را کرده بود..ال ت ني کند.اوبهتر  یآور اديمرتب به خودش  که
 داد که آنها را  یاجازه م  یکاش مارجور  یا

 .خودببرد  شیپ

تواند  ی که نم د ي ها بگوخواست به آن یم د يافتاده،عموآرتور؟«شا یاتفاق»
 به آنها  نی ال یآنها را به آپارتمان بازگرداند،ول

موضوع عادت کرده   ن يخانه ندارتد و حال به ا گر يبود که د گفته 
 شانيبرا نيند وفقط اکه با هم بود یزمانبودند.تا 

درشت سبزش را به او برگرداند.و او  ی.چشمها نجايا یبود.حت مهم
 ی سولنژاست که به او م ني احساس کرد که ا

 .احساس باعث شد که حال او بدتر شود نيو ا نگرد
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  یروند.«راه یگرميد يی به جا یمدت کم یبرا ت ي...خواهرهامن»
 یه ذهنش نم گفتن به او ب  یگربرايد

شده و   جیگکه   د یرس ی.»مگان و الکساندرا؟«به نظرممی قرمست د،مگیرس
 ش يآشنا ن يزمرد یکرده،دوباره چشمها یقاط

 «روند؟ یم ی گر يد یاو برگرداند:»چرا؟چرا آنها به جا یبه سو را

کرد که   یکاررا بکنم.احساس م ن ي...نگذارکه ااي.«آه،خدانکهيا یبرا»
 مجبوربود که  ی لد،ویبغضش درگلو خواهد ترک

که شمارا   ستین ی راه نيشترازایگرب ي،دیالریه نکهيا ید»برايبگو
 ی کند نم ی.عمه ات احساس م مي دورهم نگه دار

  یدوخانواده   شی طور مگان و الکساندرا پ ن یهم هم  گرانيود تواند 
 یکه با آنها زندگ روند یم ورکي ویخوب درن یلیخ

  یالریه ی.«برای کن یگعمه ات زند  شی که پ یمانیم  نجایو تو هم  کممد 
 بردند  یرابه شکمش فروم یراحتتربود اگرکار 

  شي که چگونه برگونه ها د يغلطان اورا د یکه آرتوراشکها ی هنگام و
 را   یروانند به سام غبطه خورد که چه راه راحت
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انجام داده بود و درهمان حال هم ازاو   فهی وظ نيدورشدن ازا یبرا
 به جا  یو یا را بر  ی نیسنگ نيمتنفرشد که باربه ا

  یسع زم،منيکنم...عز  ی...خواهش م یالر یبود.»ه گذاشته
 «...کردم  یکردم،واقعا"سع

 يیتا ازدرجلو د يهرزه دو  ی علف ها انیازم

که آنها ازهم اکنون رفته   د یترس یوارد خانه شود،چنانکه م دوباره
 جازه بتو ا ،نه،من زد»نه  اديفر  دنيدو باشند.درحال

وارد اطاقشان   یح یتوض  چیدهم.«وآنگاه داخل خانه شد و بدون ه ینم
 ی شد و هردوخواهررا درآغوش گرفت.آنها رو

که حال بشدت   يیمواطب مگان بود.با اشکها ینشسته و آکس تخت
 بودند آنها را درآغوشش  یجار  شي گونه ها یرو

  یست که راهان د ی کرد و م یم  أسي و یداد،احساس ناتوان یفشارم
 يی نمانده تا با آرتوربجنگد.خودش نه جا یباق

  ینگهدار شيکه بتواند ازخواهرها ی برا یرفتن داشت و نه پول یبرا
 که به او کمک  ی طور نه کس نی کند و هم
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کاررا   نيتوانستند با او ا یآنها نم ی.اوفقط نه سالش بود ولدهد 
   –اوه ک بودند  یتنها کسان توانستند...آنها  یبکنند...نم

  

کرده بودند...وعموآرتور...وعمه اش   انت ی...پدرومادرش به او خداشت
 ی متنفربودند و اوهم ازآنها...تنها کسان یازو

 .بود یمانده بودند،مگان و الکس یباق  شيبرا که

که   یمانده ومگان زمان رهیبه اوخ شی شت آببا چشمان در الکساندرا
 .افتاد  ه يکرد به گر  اورا محکم بغل یالریه

 «؟یلیافتاده ه ی اتفاق چه »

  اي...فقط دوستت دارم...با تمام قلبم.آنی دوست دارم...فقط هم تورا»
 «؟یداشت،الکس یخواه  اديآنرابه  شه یهم 

  یزد که اتفاق مهم یحدس م د ي.شااربودیکوچکش هوش ی.«صدابله»
 بودند،هرسه  زهایچ ی لیافتاده،آنها باهم شاهد خ

  یفرق م گرانيبه وجود آمده بود باد نشانیکه ب یا یبستگ و وا شانیتائ
 موقع خطرهم آنرا ی کرد.چنان که حت
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 .کردند  ی م احساس

  ی خواه  یتو هم م اي؟آیلی،ه ی افتاده،مثل بابا و مام یدوباره اتفاق بد  ايآ»
 شروع به  ؟«وآنگاهیبرو يیجا یقوط یتو

فورا"به شدت سرش را تکان  یالر یکرد و ه  هيگر 
 ی را برا یخواهد تو و مگ یورم .عموآر تی،نترس،آکسداد:»نه،نه 

دانست   ی «مینیببرد تا آنجا دوستانش را بب  ورکيویسفرکوتاه به ن  کي
 آنها آسان کند.مهم نبود  یمسأله را برا د يکه با

  یم زرایبه خاطرآنها همه چ  یبود.ولخودش چقدردردناک  یبرا که
 ی دانست که برا یتوانست تحمل کند و البته م

ا و هنگام جداشدن  بود.البته او ابند  ازهمه آسان ترخواهد  مگان
 ی خواهد کرد ول  هيازآنها گر  یودور شي ازخواهرها

  چگاهیهم ه  یالرینخواهد آورد...هرگز...وه اديگاه آنها را به  چیگرهيد
 آنها را فراموش نخواهد کرد،وتا آخرعمرش

خواهد    دایآنها را پ یروز کي آنها را با خود همراه خواهد داشت و  ادي
 که آلکساندرا به به بغل  یهمان حال کرد و در
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بعد   یکرد ولحظات یم  اديبود،دردل خودش سوگند  گرفته
 .شدند  دا يآرتوروپرستاردرآستانه دراطاق هو

چشمش   هيکه ازشدت گر  ی.«واو درحالیرال یم،هيزودتربرو د يمابا»
 را تکان داد و موافقت  د،سرشيد ی را نم يیجا

  ی لیخواهم ازه یکرد»من نم  دنیدرا شروع به نالو ناگهان الکسان کرد
 خواهرش را محکم  یدورشوم.«و دست ها

و  یبرو د ي»توبا خودرا پاک کرد.  یاشکها گرشيو با دست د گرفت
 مگان مواظب

  یمن مواظب او خواه  ی به جا ايد،باشد؟آیترس ی او م ،وگرنهیباش
 را تکان رشس ش ياشکها انیبود؟«الکساندرا درم

دارد اتفاق   یزبد ی دانست که چ یگفتند،م یود که آنها چه مم نب. مه داد
 ی ها یاسباب باز یالریکه ه یافتد و زمان یم

درآن موقع   نی کرد ازفکرخودش مطمئن شد.ال ی جمع م اورا
 اسکناس افتيازدر ی سرراهشان سبزشد،اوبه اندازه کاف

  یا کارو حال تنهآمده بود  جانیپشت سبزخوشحال شده و به ه  یها
 بود که دوباره در حمام  ن يتوانست بکنئ،ا یمه ک
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  د يشترازدیخاطرآنها را شمرد.البته پولها را ب نانیقفل کرده وبا اطم را
 که همه  خواستیحال م   یکرد ول ی جک پنهان م

 .با هم بشمرد را

  یم  نیکه الکساندرا ومگان سوارماش ی هنگام يیبه تنها یالریه  پس
 .کمک کردشدند،آنها را 

  هيرا با گر  شينشسته ومگان دستها ن یپرستارعقب ماش اتفاق ها به بچه
 درازکرد،و الکساندرا بدون یالریه  یبه سو

نگاه را به   نيکرد و آرتورهم پشت رل نشسته وآخر   یهق هق م   کنترل
 تو دنيد یبرا یانداخت.»بزود یالریه

ه بود و  ردک انتیجواب اورا نداد.اوبه آنها خ یالری گشت«ه برخواهم
 ده یعقب شن  ی که ازصندل یا ه يگر  یهاحال صدا 

و   د یجنگ  ی م شي با اشکها د يبا یکرد.ول یخود م  یشد،اورا ازخود ب یم
 به عقب  یکرد که آرام باشد،قدم یم یسع

  یکه صدا يیآنها تکان داد و آنگاه تا آنجا یو دستش را به سو گذاشت
 با  دند ی شن  یداد و انها م  ی اجازه م فشيظر 



@Romanbook_ir 

 

251 

 

 .گفت اديفر 

ت دارم...تورا دوست دارم،مگان...تورا دوست  وسد  ،تورایآکس»
  –دارم.:..:«

  

شد نگاه  یکه دورم ینیبغضش شکست و با همان حال به ماش  وآنگاه
 که  يیداد تا آنجا یکرد و دستانش را تکان م یم

که تمام  ی زد و ازنظرپنهان شد و رفت.درحال یدور یدرگوشه ا  نیماش
 که  یبرده بود.وزمان ودخ  زبایاوران یزندگ

به زانو افتاد واسم   شيدو پا یاو پنهان شد،رو د يازد نیماش
 خواست که  یرا با بغض تکرارکرد.ازخدا م شي خواهرها

که   ینبود.تازمان يی به جا گرحواسشياورا کشته بود و د یکاش کس یا
 ی محکم یل یشدت تکان داد وساورا به  یکس

  واشک چشمش هيشدت گر به صورتش خورد.سرش را بالبرد،از که
 که  د يرا د نی داد،آنگاه ال  ینم ص یرا تشخ  یز یچ
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  کي دارد و  ربغليمچاله شده اش ازز فی که ک یدرحال  ستادهيا شيجلو
 با  شهیومانند هم  روزدرچشمانشینگاه پ

 ؟«وناگهانیکن  ی جهنم دره چه کارم نيتو ا د»توي به او پر  خشونت
 ن درمارا  یز ی چ  هيکه حتما"آنها رفته اند»گر  د یفهم

ها ممکن   ه يکوچولو.همسا زکن،احمقیجا را تم  انه و همهکند.بروخ ینم
 .« و آنگاهمي است فکرکنند که ما تورا زده ا

اورا گرفته و ازجا بلند کرد و با خشونت اورابه طرف خانه هل   دست
 بدون کنترل داشت اشک  یالری ه  که یداد،درحال

  .اوخودرا بهبه او نکرد ی کمک گرهميد دهیکش  کي ی و حت ختير یم
 اش  هيتخت افتاد و بازهم گر  یروساند و اطاق ر

را   ی که تازه و  دادیرا م يیکوچولوها یکه هنوزبو  یادامه داد.تخت را
 را  یپودر یتوانست بو ی ترک کرده بودند،هنوزم

را که   يیشامپو یطوربو نی بود، بفهمد وهم ختهيتازه به بدن مگان ر که
 را ان شسته  یآکس یقرمزوفرفر  یموها

 .اوردیبود که بتواند تحملش راب نشترازآی.رنجش ببود
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  یکرد تا سرانجام به خواب رفت،خسته و ب هيدراطاق ماند و گر  ساعتها
 وجودش،وخوابش  قت ی حال،خورد شده ازحق

به دنبال   دودی...و مدودی...مدودیکه م د يد یبود که خود را م  قیانقدرعم
 ...همه ابد یکند آنها راب یم ی...سعنی ماش کي

  یصدا د یشن ی دورم  یکه از فاصله  يیا صدانهت یگردد...ول  یم راجا
 بود ن یمستانه ال یخنده ها

 

تلفن   یالریباربه ه نيسال پس اززدن ضربه پشت ضربه ،ارتورچند  آن
 تلفن و صحبت با او  یاوازرفتن پا یکرد،ول

 د يد یکه ارتورخودرا گناهکارم  نيبه علت ا د يکرد و پس ازآن شا امتناع
 را با او کرد،تماسش یم  احساسمقصر  ايو 

حالشان خوب  گر يد یدانست که دخترها ی و کمترکرد.م کم
 ی ده گورهام ازداشتن الکساندرا به خود م است.خانوا

آبرامس   یبود و خانواده   یفوق العاده ا یدخترکوچولو دند،اویبال
 چ یآرتورحال ه یبودند ول شانيعاشق کوچولو
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طور  ت که او حالش چنداشخبر   چینداشت و ه  یالر یبه ه یدسترس
 ی الریزد و ه ی به او نم یحرف چی هم ه ن یاست،و ال 

 .اصال"حاضرنبود با تلفن با او صحبت کند  هم 

ساکت و کرخت   یالریه  یول ند یبوستون رفت که اورا بب  کباربهي او
 گفتن  یبرا ینشست.حرف منیاطاق نش یدرگوشه 

 یقصرماو نداشت و زمان ترک آنجا،ار تو راحساس گناه و ت  به
 ی دختررا نابوده کرده،ول ني کرد که ا یکرد،احساس م

 هنوزچه 

عمه او بود و او هنگاه   ن یگذشته ال  ز یداشت و از همه چ  انتخاب حق
 خودش هزارها  یبرا ورکيوی مراجعت در راه ن

کرد که وجدانش را آرام کند. و در   فينوع تعر  نيازا داستان
 ی سر کبا نيا یبه او زنگ زد ول گر ي بکبار د سمس يکر 

از آن او هم گرفتار کار خودش شد. جورج   اشت و پسرا برند  یگوش
 ی لیآبرامس خ  د يويمرد و د یم ناگهانگورها



@Romanbook_ir 

 

255 

 

  ن ياش ا یاست که معن ا یفرنیمنتظره به او اطالع داد که عازم کال ر یغ
 به آرتور محول خواهد  یشتر ی ب یبود که کارها

التر از  مقامش بآرتور  یهم در شرکت بودند ول گر يد  ی . البته شرکاشد 
 بزرگ بعهده او ماتیبود و تصم گرانيد

گرفتار کرد. او   ی لیبخصوص در مورد جورج که آرتور را خ افتاد
 که البته  د يهمسرش د ن یمارگارت را در مراسم تدف

  –.اوردیگرفته بود که الکساندرا را همراه خود ن  می میتص  او

  

ت  بار او را ساک  نيا رفت و  یالریه  دنيه ددر بهار ب  گر يد کباري آرتور
 و أسي. در نگاهش آن چنان د يد شهیتر از هم 

از   زتر یزد که آرتور را ترساند. حال خانه به نظر تم ی موج م یافسردگ
 یبرا ینوع دلخوش  کيآمد که خود  یقبل م 

  ی در خانه دار یشتر یاکنون کوشش ب ن یشد که ال  یبود.معلوم م  آرتور
 ن ی الت که نداش  یاطالع چ یبرد. او ه ی به کار م
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کند و در ده   یاستفاده م ی مستخدم شبانه روز کيبه عنوان  ی الریه از
 او را مجبور کرده که همه کارها را  یسالگ

  دنیدهد، از جمله کندن علف هرزه ها از باغچه، شستن و اتو کش انجام
 و  ینظافت و آشپز  ش،يعمه و عمو یلباسها

همه کار و   ن يبود که با وجود ا ی کار. و باعث شگفتهمه   خالصه
 ی هم در مدرسه م  یخوب اریاو نمرات بس یخستگ

کار را بکند. او   نيتواند ا یدانست که چه طور م  ی نم ی. کسگرفت
 خود نداشت و اصاًل عالقه  یدر مدرسه برا یدوست

توانست با آنها داشته   ی م یمشترک ز یکار نداشت. چه چ  نيهم به ا یا
 ی امدرسه از خود خانه  گر ي د یباشد؟ بچه ها

عمه و عمو داشت که   کي و او فقط  یاهرانمادر و خوو پدر و  داشتند 
 متنفر  یو از و دند ی نوش یم اندازه یب

  یدرس ف یمجبور بود که هر شب قبل از انجام تکال یو تازه و بودند 
 جام دهد و آنان را ان خودیاش هزاران فرمان ب

  مار یکرد که ب  یاحساس م  ن یال  هایشب به بستر رود. تازگ  مه ین سرانجام
 .زد یمام مدت راجع به آن حرف مو ت است
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  یکه مرتب م يیوزن کم کرده بود. با وجود آن همه آبجو یمقدار
 دکتر مراجعه  یاديو تا به حال به تعداد ز د ینوش

شت راجع به  به گوشش خورد که جک دا یروز ی الریبود. ه کرده
 ی را م یکرد. او کسان ی صحبت م ن یبا ال دايفلور

کردند و به او   یدر آنجا کار م  يیايدر  یرویاسکله ن ک يکه در  تشناخ
 مناسب او   ی توانند کار یقول داده بودند که م

آن منطقه ممکن است   یکرد که آب و هوا یو او فکر م ابند یب آنجا
 م یمناسبتر باشد و تصم نیبهبود حال ال  یبرا

 .از شروع زمستان به آنجا بروند  شی که پ گرفتند 

او مسأله   یمسأله به آرتور نکرد. برا ني از ا یذکر  چگاهیه  یالریه  یول
 داد،  ینم تی به او اهم یو گر ينبود و د یمهم

مانده،   یمهم باق شيکه برا یداد. تنها مسأله ا ی نم تی اهم  ز یچ  چیه  به
 ی و مگان بود و م یکرده آکس دایپ گر يد کباري

  ی م که یکار را خواهد کرد و حال تنها کار  نيا  یکه روز دانست
 ساله  جده یبود که صبر کند تا ه ن ي توانست بکند، ا
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  یبود و هنوز م ن یفقط هم  شي اي. شبها روابد یو آنگاه انها را ب شود
 ک يرا شبها نزد یآکس یفرفر  ی توانست موها

 کند اش احساس   گونه

 .ردهد کخوا دای . آنها را پ.. یروز

شد.   ماری واقعًا ب  ن یرفتند و آنجا ال   ل« ياکتبر بعد آنها به »جاکسون و در
 راه  ايبخورد و  یز یتوانست چ  یم ی او به سخت

کرد که   یاحساس م یالریشد. ه ر ی نگیزم  یبه کل سمسيو در کر  برود
 به  یتوجه چی خواهد مرد. جک ه یاو بزود

گذراند و    یه م ز خانخود را خارج اداد و اوقات  ینشان نم زنش
 او را  یالریه  یبود و گاه یاشیو ع یگسار  یمشغول م

بوسد. و  یرا م یشود و زن یخارج م گانيکه از خانه همسا د يد یم
 محول  یبعهده و یبه کل نی از ال یپرستار فه یوظ

  ی که در حال مردن بود، انجام م یزن  یبرا د يکه با يیو تمام کارها شد 
 برود و  تانمارسی خواست به ب یم ن نی داد. ال
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علت   نیکار را ندارند و به هم  نيگفت که آنها استطاعت ا  یهم م  جک
 کرد. از ی بود که همه کارها را م  یالریه  نيا

  ی حت ی گشت تا صبح روز بعد و گاه یکه از مدرسه به خانه باز م یزمان
 ن ی شد. کنار بستر ال یهم نم دنیخواب  هيموفق 

به   گر يداد. جک د ی انجام ماو را  ن یو فرام  د یکش یدراز م  نی زم یرو
 .د یخواب یعنوان در آن اطاق و آن بستر نم  چ یه

رفت   ب یترت نيکه به ا د یکش  یدراز م  یمکتی ن یرو یپشت  اط یدر ح بلکه
 و آمدش هم به خانه راحت تر بود و مجبور

  یالریسر ه  نی . الند یروزها و روزها همسرش را بب  یشد که حت ینم
 مجبور  یوپس جک کجاست و  که زد یم اديفر 

  –که جک خواب است. د يشد که به دروغ به او بگو یم

  

و نه   ینمک شناس ی مهربانتر نکرد. نه کم یرا کم نی هم ال   یماری ب یحت
 را به  یرممکنیغ ف يکه وظا یالریاز ه  یقدردان
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  یدانست و با تمام ضعف یم  یو فهیرا وظ نهايداد. او ا ی انجام م يیتنها
 کار یالر یکرد که ه یگر فکر مکه داشت ا

کرد و البته حال   یبه کتک زدن م د يتهد  رايتواند بکند، و ی م یشتر یب
 هنوز یالریبود و ه  یتو خال د يتهد  ک يفقط  نيا

بود از او متنفر   دهيکه او را د یروز  نی او متنفر بود. از همان اول از
 بعد از رفتنشان به  می و ن کساليتا  نیشده بود. ال

دوازده ساله شده بود، او   یالریکه ه  یزنده ماند و زمان دايفلور
 ماند،   رهیخ یالریسرانجام مرد و زمان مرگش به ه

مطمئن بود   یو  یول د يخواست به او بگو یرا م یز ی چ يیکه گو چنان
 .وده استنب یمهربانانه ا ز یکه حتمًا چ

تر.   دهیچ یپ یاو راحتتر شد و براه یبرا یبه راه یپس از آن زندگ و
 کند  یپرستار ید از کس مجبور نبو گر يال دح

طور   نیداشت و هم  یخود را از جک دور نگه م  د يحال با ن یدر ع  یول
 .آورد یکه او به همراه خود به خانه م یاز زنان

رک و پوست کنده گفت که   یلیخ  یجک به و ن یپس از مرگ ال روز
 سقف  ر يتواند تا هر زمان که بخواهد ز یم یو
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از   ن یدماغ او گردد و همچن  یمو د ينبا  چگاه یه  یولد، کن  یاو زندگ خانه
 .عمه اش را جمع کند  یزهایاو خواست که چ

را بدور اندازد. به   ه یرا که خودش لزم دارد، بردارد و بق  ی ز یچ هر 
 زنش باشد  ادآوري که یز یچ چ یکه ه د یرس ینظر م

عمه اش   یزهای چ  یسرگرم جمع آور یالریو ه ستیمطبوع ن  شيبرا
 کرد که هر آن  یهمان حال احساس مشد و در 

بالخره همه را جمع   یکند. ول هیباز گردد و او را تنب  ن یاست ال  ممکن 
 داد و  سای کل ه ير یکرد و لباسها را به انجمن خ

خواست تمام    یو م ختيرا بدور ر  متی کهنه و ارزان ق ش يآرا لوازم
 که  ز يآنها بدور ر یرا هم قاط ر يز یاسهایل

از   یانها شد. که در گوشه ا یکوچک در لبال ته بس ک يمتوجه  ناگهان
 علت باز  ني شده بود و آنرا فقط به ا ی کشو مخف

را  ان باشد. و آنگاه بود که ده هزار دلر  انیم  یمهم  ز یکه نکند چ  کرد
 کوچک بودند یاسکناس ها شتر یکه ب د يد

را در طول سالها جمع   نهايا نکهي. مثل ایهم پنجاه دلر ی تعداد والبته
 داشته بود و البته پنهان  همه کس  د يده و از دکر 
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 .از جک نطوریهم 

شد و سپس آنها را   ره ینشست و به بسته خ یطولن یلحظات  یالریه
 ان یگذاشت و آخر شر انها را م یدرون پاکت

  یبرا یروز یبود که و  یز یهمان چ  نيخودش پنهان کرد. ا ی زهایچ
 داشت. که برود و مگان و  اجیبه آن احت یفرا

 .ابد یرا ب دراسانالک

مشغول بلند   شتر ی شد. او ب ی جک بندرت متوجه ور م گر يسال د کي ات
 شان بود و یگيهمساکردن زنها در اطراف و 

به نظر   شهیهم  ی بار کارش را از دست داده بود ول ن يآن موقع چند  تا
 را ید يکردن کار جد  دایپ يیکه توانا د یرس یم

سرش   ی بال یکه سقف ی مانتا ز داد، ینم ش يبه کارها یتی دارد. اهم ز ین
 کارتون آبجو در کيدر بسترش و  یو زن

  یالریکه ه یزمان ی او مهم نبود. ول یبرا ش يداشت، شغلها  خچالشي
 سال را تمام کرد ناگهان خواسته اش  زدهیس
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  یخواست که کارها یم  یکرد و از و یم تيشد. تمام مدت شکا شتر یب
 ه د ککر  یانجام دهد. او فکر م ش يبرا یشتر یب

شام   یکه برا یدارد و هنگام  ینگاه نم ز یخانه را تم ی کافبه اندازه  یو
 ی ت، که البته بندرت اتفاق م گش  ی به خانه باز م

از   گر يکه د د یرس یکرد. به نظر م ی م  تيشکا یاز دست پخت و افتاد، 
 داد که  یشود و نشان م  یخوشحال نم  یز یچ

  متوجه وجود  یاًل حت که قب يیمهم است. در جا یلیخ  شي برا زهایچ نيا
 .شد  ینم ز یاو ن

گفت که   یگرفت و به م یم رادي هم ا یو دنیاز لباس پوش یحت حال
 قد  ايگشاد هستند و   یاد يز شي راهنهایپ

  یم یکوتاه مدروز. به و ی بود و دامنهابلند. حال سال   اديز شي دامنها
 را مثل شي لباسها د يگفت که او هم با

بر صفحه   اي  مد هستند و یرنالهاانتخاب کند که در ژو يی دخترها
   –شوند. یم دهيد ونيز يتلو
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  ی بعدازظهر در حال کروزيخواد که پسرها نگاهت کنند؟«   یدلت نم تو»
 ی. تازه از تماشاد یکه مست بود از او پرس

آن رفته بود، بازگشته   یکه با چند نفر از دوستانش به تماشا یا مسابقه
 سابق مثل ملوانان  شترشانی که ب يی. رفقابود

  یخوار  یحال او چهل و پنج ساله شده بود و سه دهه مدند و او بو خود
 از  ادهياو گذاشته بود. وزنش ز یاثرش را رو

 زانيشد و آو یبجلو داده م نشیکه در شلوار ج یبود و شکم بزرگ حد 
 .بود

او براه افتاده    دنبال  نطوریهم ؟«ی الریه  ،یپسرها را دوست ندار تو»
 .ترساند  یم  را  یالریبود که ه یز یچ  نيبود و ا

از آن گرفتار  شتر یپسرها نداشت. ب یبرا یفرصت  چگاهیاو ه یول
 .فکر کند  زها یچ  ن يبود که به ا یمدرسه و خانه دار 

جلوتر از   کسالياز مدرسه اش نمره نوزده گرفته بود. آن هم  ز يیپا در
 ی همسالنش و حال ده هزار دلر پول مخف ه یبق

 .دچه لزم است، دارکرد که حال هر   یمداشت. احساس  هم 
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پسرها   یآنها را دوست ندارم.« بالخره جواب او را داد. »من برا نه، »
 «.وقت ندارم

کوچولو،   یالریه  ستیات درباره مردها چ  دهی. عقنمی ب یبله، م اوه،»
 «؟یآنها وقت دار  یبرا

نه  آن به آشپزخا  ی دش زحمت جواب دادن به او را نداد. و به جاخو به
 کند و در همان حال با ماده را آ رفت تا شام

مرد چقدر لهجه   نيمدت کوتاه ا  ني کرد که پس از ا ی فکر م خودش
 ها را گرفته. با چنان لهجه شکسته و  یجنوب

  یزمان  چیآمده بود. ه ایبدن دايزد انگار که اصال در فلور یحرف م یکج 
 ن يکه زاده بوستون است و با ا د یشد فهم ینم

 .کرد یم یآنجا زندگ نهايکه با اگشت  باز یبه زمان ی و شهياند  فکر،

را که در آنجا مگان و الکساندرا را از دست   یآورد مکان یم  اديبه  هنوز
 از آرتور یخبر  چگاهی ه  گر يداده بود. د

کرده بودند و نه    یکش اسباب دايکه به فلور ی. از زماند ینشن پاترسون
 ود ومهم بود، از او متنفر ب  یو یبرا نکهيا
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نگرفته   یآرتور از حال او خبر  نکهي فکر نکرد که علت ا ن يبه ا چگاهیه
 و جک جونز هنگام ترک  ن یاست که ال  نيا

  چگونهینگذاره بودند. آنها بدون ه یاز خود به جا یشهر آدرس آن
 دانست که چگونه  یشدند و آرتور نم د يناپد  یرد

خودش بود.   یشخص  ی و کارها یو تازه او هم گرفتار زندگ ابد یرا ب آنها
 رفتند،  دايکه جونزها به فلور ی ن زمانهما

 .هم سرانجام شوهرش را ترک کرده بود یمارجور

در  يیآبجو یکه قوط ی جک در حال ؟« یشام چه درست کرده ا یبرا»
 شت، در آستانه در بر لب دا یگاریدست و س

که با توجه و   د یرس یروزها به نظر م نيشد. ا داريپد  آشپزخانه
 نگاه را  نيا ینگرد و و یبه او م  ی شتر یب یعالقمند 

که   د یرس یشد و به نظرش م ینگاه ناراحت م نيا ر ينداشت. ز دوست
 .کند  یاز تنش بر م رايو یاو با نگاهش لباسها

 «.هامبورگر »
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نگاهش را به بدن محکم و تازه فرم گرفته اش دوخته   ی.« ولخوبه»
 و  کيشده بود. با کمر بار یبود. او دختر بلند قد 

را که از   یو پرپشت یبلند مشک ی رم و موهاوش فو خ  دهیکش  یپاها
 ی پدرش سام به ارث برده بود. اکنون تا کمرش م

.  را پنهان کرد  يیبايز نيشد ا یبود و مشکل م  يیباي. او دختر زد یرس
 و  د یرس یاش بنظر م یمسنتر از سن واقع یلیخ

 .پر از رنج و درد بود شهی چشمانش هم  تنها

ت او رد شد و دستش را به  از پش باشد، یاج یاحت نکهيبدون ا جک
 که او شام  یبار تمام مدت نی اول یزد و برا  یپشت و

کارش او را ناراحت کرد   نيو چنان با ا ستاديکرد، کنار او ا ی آماده م را
 نتوانست   یحت یبعد از اماده شدن شام، و که

آشپزخانه   عاً يگذاشت و سر  یرا فرو دهد. بشقابش را به کنار ی ا لقمه
 او را یصدا نکهيرد و سپس بعد از ارا ترک ک

که از خانه خارج شده، به آشپزخانه بازگشت و ظرفها را شست و   د یشن
 شب به خانه  مهیازآنکه او ن شی پ یلیخ
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  –در اطاق خود کنار آشپزخانه به خواب رفت. بازگردد،

  

 عد ر یو صدا د ي بار یم یر یگرمس  د يشد  یاز آن باران ها یکيشب  آن
 و آب س یشد که جک خ   ی م دهیو برق شن

  یکه کاماًل مست بود ول یخود را به داخل خانه رساند. در حال دهیکش
 یبکند ... اگر م یکار د يدانست که با یم

 .رفته بود ادشي... از  ی... لعنت یکه چه کار اوردیب اد يبه  توانست

  ادشیب و ناگهان د يق او را دشد که در اطا یاز هال خانه رد م داشت
 و در آستانه در  د يو آنگاه خند  یارآمد که چه ک

 .ستاديا  یاو لحظه ا اطاق

را چرخاند و راحت وارد اطاق   رهی به در زدن نبود فقط دستگ یاج یاحت
 قطرات آب به کف   شيشد. از داخل کفشها

  یبود. ول  نیسنگ  گاریو نفسش از سالها دود س ختير  یاطاق م نولئومیل
 شبق  ی. موهاد یاو را نشن یصدا یالریه
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سر گذاشته و با    ر يدستش را ز کي بودو  ختهيصورتش ر یرو دشمانن
 بچه  کي اش مثل  یخواب کتان  راهنیآن پ

 .د یرس یم بنظر 

و سرفه اش گرفت و او   د یکش  ی «... با خودش خرناس م خوشگله»
 .آورد رونیمالفه ب ر يرا از ز شي تکان خورد و پا

ته شروع  اصله دارد، آهساو فبا  نچيکرد که فقط چند ا   یاحساس م جک
 خود کرد تا راهنیپ  یکردن دکمه ها به باز

را    نشیافتاد. آنگاه کفشها و شلوار ج نی زم یکه از تنش بر رو يیجا
 تهوع  یشد. بو رهیخ  یدرآورده و سپس به و ز ین

آمد. او را  یدرم یکم کم از خمار  یبود ول  دهیچ یتنفسش در اطاق پ آور
 یخواست. خواستن  یکرد و او را م یتماشا م

بزرگ شده  یحال او به اندازه کاف  یکرده بود ول یآن را سالها مخف که
 توانست سالها او را  یبود ... به جهنم. حال م

.. در خانه  باشد و بس . یخودش داشته باشد. او تکه خود و یبرا
 از آنکه بزرگ شده و آنجا را ترک  ش یخودش ... پ
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 ی را به رو ند. خودترک نک رايو چگاهیهاصاًل بعد از امشب   د يو شا کند 
 و  گاریس یتخت او انداخت و بو

 .کرد داریرا کاماًل ب یالریبدن نشسته او ه یبو

چشمش را باز کرد. مطمئن نبود که کجاست و سپس   کي .«...  هوم»
 جک  یجست ول يیو از تخت پا دهیکش یاديفر 

بش را گرفت و  واخ راهن یاز او عمل کرد و محکم گوشه از پ عتر يسر 
 لباسش پاره شد. و تو  یو به راحت د یرا کشآن 

  یاز رو دهیهمانطور دراز کش  ی . و مستادياو ا یو لرزان جلو  لخت
 .کرد یتخت او را تماشا م 

 «.کوچولو ی لیه  ،ی کوچولو ... چه منظره قشنگ اوه»

  اديخواست فر  یکرد که با دستش بدنش را بپوشاند و م  یسع  یالریه
 بکند  د يه چه بادانست ک  ید. نمر کنفرا ايبزند 

دانست که اگر بخواهد فرار کند،   ی بود. وحشتزده، م ستادهيآنجا ا فقط
 . »برگرد به تخت، هنوز وقت ردیگ یم راياو و
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آن   یالریحال عمو جک با تو کار دارد.« و حال ه  ده،یشدن نرس بلند 
 ی اندازه بزرگ شده بود که بفهمد او چه قصد 

  ی او به و نکهيقبل از ا رد یه بمدهد ک ی م حی جکه تر  دانست  ی و م دارد
 .دست بزند 

  یکيارو در ت د يمن دست نزن.« و از آنجا به طرف آشپزخانه دو به»
 خورد و  یم  ن یکرد، به زم  بی جک هم او را تعق 

جا   ن یبر زم شی پ یق يکه خود دقا یسیخ  یلکه ها یاز رو دوبازه
 .شد  یگذاشته بود، بلند م

  ای... ب ی کن یکه چه م یدان یت مو ... تو خود کوچول ولگرد نجا،يا ایب»
 یهيحرف خنده کر  ن ي.« و با گفتن انجاميمن ا

  ی گربه م ک يمثل   یحال و یول ردی او را بگ ینمود که بازو یو سع کرد
 به صورت و بازوان او شي و با ناخنها د یجنگ

 چنگ 

 .کرد که با لگد او را عقب براند   ی م یزد و سع یم
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  رد،یبگ راياز آنکه او و شی بد کرده و ود را آزاو آنگاه خول کن.«  مرا»
 بعد  یلحظه ا  یخود را به در عقب رساند ول

تأمل کرد و نگذاشت که او   یآورد. لحظه ا اد یا در آشپزخانه بر یز یچ
   –. اجازه داد که اودهیشيبه چه اند  یبفهمد که و

  

  یم دايکار شهامت ز نيبه طرف اطاق خوابش باز گرداند. ا رايو
 که جک را بکشد تا دادیم  حیترجاو  یخواست ول

 .تجاوز کند  یدهد که او به و اجازه

... حال معلوم شد که عمو جک را دوست   یشد   یدختر خوب  حال»
 ی جواب چی کوچولو «... و او ه یل یمگر نه. ه  ،یدار

که جک هم که داشت او را بطرف اطاق خواب   د یرس یو بنظر نم نداد
 یاشد. ولاو شده ب  تی متوجه نگرداند،  یباز م

سرد وسخت و  یز ی جک احساس کرد که چ  ع،يحرن سر  کيبا  ناگهان
 به طرف شکمش نشانه رفته. »اگر به من  ز یت
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کنم «...   ی که م یدانیکنم ... و م یپاره م  ني شکمت را با ا ،یبزن دست
 د يیکم بود که قصد او را تأآنقدر مح  شيو صدا

کارد  یالریت و هاز او کنار گرف یکم شناخت.  یکرد و جک او را م یم
 صورتش تکان داد. »از اطاق من برو  یرا جلو

 «.رونیب

.« و آنگاه  یمقدس ... چه دختر  ح یخوب ... مس ی لیخوب، خ ی لیخ»
 پشتش را به او کره و به طرف در رفت. » بخاطر 

 «؟یآن کارد را بگذار کنار ... ممکنه لعنت خدا

کرد/ف در   یم  بی . و داشت او را تعق«یهست نجايکه تو ا ی تا زمان نه»
 که کارد را پشت او نشانه رفته بود و معلوم  یحال

 .دهیترس یلیکه جک هم خ  بود

.  دنیم اديروزها تو مدرسه بتو   نيکه ا هي ز یچ نيکوچولو ... ا هرزه»
 یمهربانتر بودند.« او جواب یلیزمان من دخترها خ

و بعد   رفتیو م نداد و جک هم پشتش را به او کرده بود  یو به
 کارد را از دست   یر یغافلگ کيدر ان برگشت و  ناگه
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ان از پشت به  به او زد که تلوتلو خور یمحکم  دهیدرآورد و چنان کش او
 افتاد و مطمئن  نیمقابل خورد و به زم  واريد

اش که به شدت خون   ینیصدمه خورده. از ب شتر ی ب شي که کجا نبود
 ا يود و و تمام صورتش را فرا گرفته ب ختير یم

شکسته. »خوب، فاحشه کوچولو،   د یرس یم به نظر  سرش که  پشت
 «؟یچطور

  یکه هنوز م  ی کرد که تالش کند و از جا بلند شود، در حال یسع او
 گر يد یبدنش را بپوشاند ول شيخواست با دستها

  ی ر یخواست او را به خاطر تحق یبه بدن او عالقمند نبود. فقط م  جک
 دانست که  ی کند. م هی کرده بود، تنب رايکه و

  یبرا يی خواهد توانست به خواسته اش برسد، به جهنم. او جا دهاعب
 ت ی بود و کاماًل در مالک یرفتن نداشت، حال مال و

 .یو

که   ی .« و در حالیکه با عمو جک چطور رفتار کن  یبلد  گر يدفعه د حال،»
 ی زد، ضربه ا یچشمانش از خشم برق م
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خورد و   ن یماو زد. دوباره او زبا پشت دستش محکم به صورت  گر يد
 که به دنده اش یصندل کي ک يبار نزد نيا

  یکرد که از آنجا هم خون م یاصابت کرد و حال احساس م  محکم
 زد و لبش پاره شده  یزنگ م  شي. گوشهازدير

  ش يدست و پا  یچانه اش هم شکسته. رو د يکرد که شا ی. فکر مبود
 مکت یبه حرکت در آمد و جک هم بطرف ن

.  د یکش آن دراز ی که کاماًل مست بود، رو یلرفت و در حا  منینش اطاق
 ی که از کار امشبش احساس خوشحال ی در حال

او در مقابلش مقاومت نخواهد کرد. مطمئن بود.   گر يکرد. دفعه د یم
 خود را به   یالریبه او داده بود. ه  یدرس خوب

اه افتاد  باران به ر ر يبه بر نداشت و برهنه ز یز یخانه رساند. چ رونیب
 انداخت. آنجا هي خانه همسا یجلوخود را  و 

که از تمام   یباران در حال ر يساعتها آنجا ماند. ز هوشیو ب  د یکش زدرا
 که صبح   يی . تا جاختير یجراحاتش خون م 

برداشتن روزنامه   یشان برا هيکه خانم آرچر همسا  ی بعد، هنگام روز
 .افتيدر را باز کرد. او را آنجا 
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زنان به داخل خانه بازگشت.   اديفر من!!«  یه خدا.. اومن . یخدا اوه»
 من ... برت  یکند. »خدا  دایتا شوهرش را پ د يدو

در ما افتاره، برهنه!!« و شوهرش هم دوان دوان   یزن مرده جلو  کي
 ادامه  یز يخود را به آنجا رساند. هنوز خونر 

   –بود. هوشیو هنوز او ب  داشت

  

ه اش مرد ...  است. همان که عم هي دختر همسا نيمقدس ... ا حی مس اي»
 را  شیپل د ي ... با یبود دهياو را ند  چوقتیهاو 

فورًا خود را   سها ی کرد. پل یکار را م نی و زنش داشت هم م« ی کن خبر 
 زودتر از آنها او را به  یرساندند و آمبولنس حت

ساعت بعد او به هوش آمد و   م یوستر« بردند و ن ی»بر  مارستانیب
 رژانس به او که در اطاق او د يد را  شانيها  هيهمسا

 .مانده اند  رهیخ

دختر را کتک زده و آنگاه به او   ن يکرد. ا یم هيآرچر داشت گر  خانم
 تجاوز کرده و سپس پشت در خانه آنها انداخته 
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نشان داد که به او تجاوز نشده، فقط تا دم   یبعد  شاتيآزما ی. ولاند 
 مرگ کتک خورده. جراحات او را پانسمان 

  یآن صدمه ا ني بدتر  یبود. ول ده اش بد کنار دن یدگيوضع بر . کردند 
 پرتاب واري بودکه از ضربه بار اول که به کنار د

بود. تا بهوش آمد استفراغ کرد و آنروز بارها دوباره و   دهيبود، د شده
 دکترها به خانم  یدوباره بحال اغماء رفت ول

د ساعت  خاطر دادند که حالش خوب خواهد شد. و چن  نانیاطم آرچر 
 نداشت لی او را ترک کردند. او م ز یبعد آنها ن

  سها یاو را زده و پل  یکه ک د يخواست بگو یحرف بزند. نم ی با کس که
 .دادند  ی را ادامه م يیهم بازجو

را با او کرده باشد؟«   نکاريممکن است ا یکه چه کس  یکن یفکر م تو»
 سوال را  ني خانم آرچر در راه بازگشت به خانه ا

برمال   قت ی تا حق د ی کش ی روزها طول م یول د یپرس یموهرش  از ش مکرر
 د خو نيو ا زد یبه آنها نم یحرف ی الریشود و ه

بسراغش رفتند، خود را لو داد و آنها   سها ی که پل یبود که بار سوم جک
 از آنها یالریاو پرونده ساختند و ه هیعل
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 .کار را نکنند  ني که ا خواست

  یزده شده بود. مکشد.« حال وحشت   یماو مرا  د،یرا بکن  نکاريشما ا اگر »
 هم  د يکشد. شا ی را م یبار و ن يدانست که ا

تو مجبور   ،یالریاو عوض کرد. »ه  یرا برا ز یهمه چ  سیپل ی. ولبدتر 
 ک ي به  ی توان یم ،یکه به آنجا برگرد یستین

 «.یبرو پرورشگاه

کجا   ی کجاست؟« چشمانش از ترس گشوده شده بود، ول پرورشگاه»
 یم یآن زندگکه در  یجهنم ن يز اتوانست ا یم

 بدتر باشد؟  کرد،

. آنجا را  یمدت طولن  یگاهر هم برا ی خانه موقت است و حت کي آنجا»
 را  یدرست کرده اند که کس يی بچه ها یبرا

 «.ندارند 

 «است؟ ه ير یموسسه خ مقصودتان

مثل   يیکه بچه ها ی سرش راتکان داد. »نه مثل خانه مردم سی پل افسر 
 ند. او چه ار د یندارند، نگه ما ر ی تو راکه کس
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 «؟ یکن یم فکر 

  یالریکنم که آنجا را دوست داشته باشم.« و طبق دستور، ه یم فکر »
 شد. به عنوان یم ینگهدار دايفلور  التيدر ا د يبا

است و   می تيکه به آنها گفت که  یسرپرست و زمان یب ر یصغ کي
 ی به فرزندخواندگ شيتوسط عمه و عمو چگاهیه

 .تر شد آسان یلیارها خ ه، کنشد  رفتهيپذ 

و خانم آرچر هم همراه او رفت و با   د يجک را د گر يد کباريفقط  او
 خواست  یم  یالری. ه ستاديدر درگاه ا یناراحت

  نی اول ني. اد یترس  یرا جمع کند و از روبرو شده با جک م  شياسبابها
 و  د يد یبود که پس از کتک خوردن او را م یبار

گناه رفتن   رفته بود وبسراغ او  سی که پل  وحشت داشت که حال  نيا از
 کرد؟ یچه م ی با و د،يد یآنها را از چشم او م

  ی کرد و جلو ینگاه م  رهیترسناکش خ  یبا چشم ها   یاو فقط به و یول
 چند   یخانم آرچر جرأت نکرد جز کلمات

  –بر لب آورد. یسخن
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که   یرا جمع کرد و آنها را در تنها جامه دان زشیمتعلقات ناچ یالریه
 با  ز یرا ن  شي او آن بسته گرانبه داشت قرار داد 

مواظب   یلیخ د يدانست که حال با یپنهان کرد. م  شيلباسها انیم  دقت
 بود که حال  ی تنها دوست نيبسته باشد. ا نيا

خواهرانش لزم داشت ...  یجستجو ی که برا یداشت ... پول ایدن در
 ن ی دانست که چن یده هزار دلرش را. اگر جک م 

به خاطر آن کشته   راياوست، بالشک بارها و ش یوجود دارد و پ یلوپ
 .بود

  اط یمحکم بست و آنرا قفل کرد و او آرام از ح یدر را پشت سر و  جک
 بسمت خانه خانم آرچر رفت تا آنجا یپشت

جا در    کيرا از آنجا ببرد. آنها  یبماند تا و یاعمددکار اجتم  ک ي منتظر 
 رار بود فردا او داشتند و ق یپرورشگاه برا

و تمام کارها چقدر راحت درست شده بود و حال   ند يایبالش ب دنب صبح
 د يشد که شا ی م دواریکم کم داشت ام یالریه
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آرام و سپس   یانورديدر کيراحت تر باشد.  شيببعد کارها برا نيا از
 و ندهيدر چند سال آ ورکيویبه ن  برگشت

د  اهنخو یزندگ اره با او آنها دوب  یکردن مگان و الکساندرا. و روز  دایپ
 مواظبت از آنها را دوباره به عهده  یکرد و و

توانست مطمئن باشد، با آن پول باد آورده  یم گر يگرفت. حال د خواهد 
 بود و  افتهي نی ال ر يز یلباسها  انیاز که آنرا م

انجام داده   یبود که عمه اش تا به حال در حق و  ی تنها کار خوب نيا
 .تنداشرا  الی خ ن يا چیش ه خود نی بود و البته ال

جان   یمهم نبود. پولها در جامه دان خودش بود و تا پا گر يحال د یول
 پول  نيا یالر یه یکرد. برا ی از آنها مواظبت م

 .آمد  یبه حساب م یاديز ثروت

همانطور که قول داده بود، فردا صبح سر ساعت   یاجتماع مددکار
 ه او در دادگا یساده ا فاتيتشر  یو پس از ط د یرس

که در را باز کرد،    یبرد. زن ليدر حومه جاکسون و یابه ا به خانه خر  را
 بند  شی پ ک يبر لب داشت و  یلبخند گرم
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هم درون خانه بودند و آنجا او را فورًا    گر يلباسش و پنج بچه د یرو
 و جک جونز   ن یانداخت که همراه ال  یخانه ا ادیب

ن زوار در  ان مبلمانا و هم ی. همان بوستند يز یبوستون در آن م در
 ی بچه ا ن یدوج  می ن منظر خراب را با نرفته و هما

 .تعجب آور هم نبود یخراب نيکردند، البته ا یم  یدر آن زندگ که

را به داخل خانه برد و اطاقش را به   یالریبود و او ه   سی آن زن لوئ نام
 آن را با سه دختر  د يکه با ینشان داد. اطاق یو

  یم یسفر   یتخت ها یرو د ي ها باشد و همه آن  یم کيشر  گر يد
 ی شخصًا از حراج اسباب ها سی که لوئ دند یخواب

 .بود دهي ارتش خر  اسقاط

بود   یکياز تختها نشسته بود. او دختر بلند وبار یکي ی رو یاهیس دختر 
 داشت و به محض  اه یدرشت و س يی که چشمها

شد و آنگاه در   رهیخ  یبه و یبه اطاق با کنجکاو ی الریشدن ه وارد
 گذاشت، ی م نی را زم شياسبابها یکه و یحال

 .ردک یمعرف  گر يکد یآن دو را ب یاجتماع مددکار
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  یم یزندگ نجايشود که او ا یاست. الن نه ماه م دا«ی»م  ن يا ،ی الریه»
 کرد و از اطاق خارج شد و  یکند.« و آنگاه تبسم 

بازگشت که در آشپزخانه جمع شده   يیو گروه بچه ها سی لوئ  شیپ
 ی غ به نظر مپر از سروصدا و شلوبودند. خانه 

  یالریشد و به نظر ه  ینم دهیخوش آمد شن یکجا بو چیه  یول د یرس
 کار رها کرده  یاردو کيچنان آمد که او را در 

 .اند 

 «ه؟یچه اسم  ني... ا ی الریه»

 ی با خصومت جلو دا یآنجا را ترک کرده بود، م یکه مددکار اجتماع حال
 ی از مبراند  او را یبود و سراپا ستاده ياو ا

  شيبرا ن یکه ال یارزان یلباس زشتش گرفته تا کفشها  قه يز . اکرد
 فاصله داشت  یل ینبود و خ يیبايبود. ظاهر ز دهيخر 

  یتجمل د،يخر   ی م شيبرا یکه سولنژدر بچگ يیو مخملها هايارگاند  با
   –حال آنها را فراموش کرده بود و یکه به کل 
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و متعجب   نگاه کرد اه یدختر ساش به  یسبز و جد   یبا چشمها اکنون
 نجايا د يرا با یشد که حال چه نوع زندگ

 .بگذراند 

 «؟يیتو اهل کجا دختر،»

 .«کنم یم یزندگ نجايون ... دو سال است که ا... بوست ورکيوین»

و   ماند یم یمثل ن یسرش را تکان داد. از شدت لغر  اه یس دختر 
 ی را از ته م  شي که چگونه ناخنها د يد ی م یالریه

 .د يوج

مال او   ند؟«ی پدر و مادرت زندون ؟یآمد  نجايا به چه   یبرا خوب،»
 بود و پدرش  ابانگردی فاحشه خ کيبودند. مادرش 

 .یدلل آنچنان کي

آمد و   یاز ته چاه در م یالریه یو مادر من هر دو مرده اند.« صدا پدر»
 ی به دور و بر اطاق م یبا نگران ش يچشمها

 .د یچرخ



@Romanbook_ir 

 

285 

 

حرف    نيدانست که گفتن ا ینم یالریه  ؟« یدارخواهر و برادر هم  تو»
 د،يخواست بگو ی دارد، دلش م یچه تفاوت

و فقط سرش را تکان   د يرفت که برعکس را بگوگ می بعد تصم  یول یآر
 که معلوم بود از جواب او دایداد و م

  ،ی کار کن یحساب  س یلوئ یبرا نجايا د يبه او گفت:»تو با ست،یراض
 اصالً  ن يشه.« و اازت کار بک یبلده چطور  ،یجون

خود را در اطاق   نکهیهم  یالری در آنروز نبود و ه یآمد خوب شوخ
 ی به آن خوب نجايکرد، با خود فکر کرد ا یمستقر م

 .گفتند، نبود ی م گرانيکه د هم 

 «کرد؟  د يچه کار با نجايا»

کردن، باغچه   ز یرا تم اطیبچه ها، ح  هی خانه، مواظبت از بق نظافت»
 که  یکار ... هر  يی.. لباسشودر پشت خانه . هايسبز 

 ده یاو اجازه م  نکهي. به جز ا مونهیم یر . مثل برده دایبکن  د يبگه تو با او
 .«یغذا بخور ز یو سر م یبخواب نجايکه تو هم ا
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دانست   ینم یالر یشد و ه یم دهيد انهيموذ طنتیش  ک ي داینگاه م از
 .نه ايبخندد  د يکه با

 «.است بيدبهتر از دارالتأ  یلیهنوز خ  نجا يا یول»

 یبود. برا یکلمات مبتد   نيا یچه؟« و برا  یعني بيددارالتأ »
 که پدر و مادرشان   ی و کسان بهايپرورشگاهها و دارالتأد

رفتند. اگر چه پدر خودش هم در زندان مرده بود.   یزندان م به
 ک يرا که بر اثر  یراتییمشکل بود که تغ  شيبرا

  آمده بود، حال وارد او  یو جنون از طرف پدرش به زندگ د يشد  خشم 
 اوقات  یگاه  ی الریه. ردیفرا گ  کجا يهمه را 

  یداد راجع به آنها فکر کند. با خودش م یبه خودش اجازه م شبها
 کاش همان موقع سام او را هم همران  یگفت که ا

  یزندگ نيراحت تر و آسانتر از ا یل یخ یو یکشته بود. برا مادرش
 ی هسته م آرام، آ یاش با مردن قهی بود که هر دق

  د،یپرست یکه م ی دور از خانواده اش و دور از کسان درنقي. اگذشت
 .شده بود النيها و  گانهیب انی حال م
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  یدانی. »مد یرس یناراحت به نظر م  دایدختر؟« م  ،یتا حال کجا بود مگه»
 «... ب ي... دارالتأد ب يدارالتأد

 .بزبان آورد تیپر اهم  یلیکرد که آن را خ  یسع آنگاه

ها. اگر نتوانند تو را در پرورشگاه نگه  چهزندون، زندون ب ی عني آنجا»
 و اونجا تو رو یبه اونجا بر  د يدارند، تو با

که   دمیم  حیکنند. من ترج ی کنند و مثل سگ باهات رفتار م یم یزندون
 کار کنم تا  س یلوئ یجون برا یتا پا نجايا

آد و من   یم رونیب گهيد کماهيکه مادرم از زندون آزاد شه. او  یرمان
 توانست  یخونه.« و البته مادرش م  رم ب تونمیم

 .قاچاق مواد مخدر کند  یبار به اتفاق شوهرش کارها نيا

  یندار یکس اي لیفام  ، یبمون نجايا د ي با یکن یتو چه مدت فکر م ؟یچ تو»
  –؟«یاو بر  شی که پ

  

مدت  یمرده اند و او برا یبتازگ یالریه  نيکرد که والد  یفکر م او
 بچه ها  هیدختر با بق  نيآمده. ا نجاي به ا یکوتاه
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زد و طرز راه رفتنش و آنگاه که در   یکه حرف م ی بود. راه متفاوت
 شد، چنان که او  ی م رهیخ ز ی سکوت به همه چ

سرش را تکان داد.  دایدر جواب م یتعلق ندارد. ول نجايبه ا واقعاً 
 دوباره در  یکه مددکار اجتماع  ی درست همان وقت 

: »خوب دخترها، شما با هم  د یپرس ی سمشد. با تب داريق پد در اطا آستانه
 ن ي که از ا د یرس ی.« چنان به نظر مد يآشنا شد 

بچه   ني ندارد. به نظر او همه ا یاطالع جی ه  کند یکه در ان کار م یجنگل
 ی مناسب یآنها مکانها  یها خوب بودند و او برا

  یم یبود و حال همه شان سالم و خوشبخت زندگ افته ي یزندگ  جهت
 .کنند 

  دایم  یول نند یب یرا م  یا وانه يرا نگاه کردند. جنان که دتر او دو دخ هر 
 .زودتر لب به سخن گشود

  ی... درست نم ميشد  ی ... با هم آشنا م م يکرد یکار را م ن ی. ما هم بله»
 یکرد. نم  د يیو او هم با سرش تأ ؟«یالریگم ه 

رف آشپزخانه برد،  که مددکار او را به ط یو زمان د يبگو د يچه با دانست
 پوست اهی دختر س نيم خوشحال شد در او ها
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 .ترساند  یرا م  یبود که و یز یچ

  يیکه از راهرو یم کند.« مددکار هنگا یکار م نجايخوب ا  یلی خ دایم»
 ح یرفتند، به او توض ی بطرف آشپزخانه م ر یدلگ

منتظر   س یداد. بچه ها دوباره از ساختمان خارج شده بودند و لوئ یم
 شد و  ینم ده ياز غذا د ینشان  چیه  یبود ول  نهايا

آنها به او   ايرفت، متعجب بود که آ  ی که دلش مالش م یدر حال  یالریه
 خواهند  يیغذا

 .شام صبر کند  یتا شب برا د يبا اي داد

با   یالری« و ه ؟یکه کارت را شروع کن  ی. » آماده اد ی از او پرس س یلوئ
 ی تکان سرش موافقت کرد. مددکار اجتماع

و   لیب  کيبرد و  اطیاو را به ح س ی ئو حال لوشده بود  د يناپد  رهدوبا
 د يچند چنگک به او نشان داد و به او گفت که با

ه قول داد که پسرها هم کمکش خواهند کرد،  گودال بکند. و البت  چند 
 از خود نشان ندادند، پشت انبار  یآنها اثر  یول
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  یگودال را م  د يبا یبه تنهائ یالریبودند و ه  گاریس  دنیکش مشغول
 مشغول شد، او به  زانيکنان و عرق رهن هن کند. 

کار مردانه   چگاهی ه  یسال کار سخت و مداوم عادت کرده بود ول چهار
 ز یو جک را تم نینکرده بود، خانه ال 

که مرد،   یتا زمان نی ال یرا و پرستار شانيرا، آشپز  هایشوئ کرده،لباس
 قبال  بود که یسختتر از تمام کارهائ نکاريا یول

شام   یآنها را صدا کرد که برا سی که لوئ یمانود، و زداده ب انجام
 از شدت یالریخوردن به آشپزخانه بروند، ه 

 د، يرا آنجا د دایروان بود. او م ش يگونه ها ی بر رو شي اشکها ،ی خستگ
 او یبود. برا ستاده يکنار اجاق ا یروزیبا نگاه پ

اگر   البته ن،یدال در زمبود تا کندن گو یخانم وارتر   ی لیکار خ یآشپز 
 آنها شامل  یخواند. غذا یشود آن را آشپز ب

حوضچه آب چرب   کي  انیجو بود که در م یتکه گوشت و مقدار چند 
 آن را  یبا بخشندگ سیشناور بودند که لوئ

هرکدام از آنها تکه    یبا مالقه برا یخواند و با بلند نظر  یم راگو
 ز یدر بشقابشان گذاشت و آنگاه خود ن یکوچک
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  رغمیعل يالریو برکت قبل از غذا را بخواند و ه ضی ف  یاتا دع نشست
 رفت و  یدلش مالش م  نکهيو ا اديز یگرسنگ

  یدر آن بعدازظهر گرم و طاقت فرسا جان کنده بود، نم ساعتها
 .غذا را بخورد نيکند که ا یتوانست خود را راض

  ی رسناکبا لبخند ت س ی.« لوئ یقدرتت را حفظ کن د يزودباش، بخور، با »
 نها ي همه ا یالریو بنظر ه  ست ير نگ ی م به او

رفت تا بچه ها را   ی که م یبود. زن جادوگر  یداستان جن و پر   هیشب
 داستانها را از زمان  نيهنوز ا  یالریبخورد. ه

که حال   ی قیحق  نقدري ا شيآنها برا چگاهیه  یداشت ول  اد يخود به  یبچگ
 در آن قصه ها آخر سر  ینمودند، نبود. ول یم

  ايگشتند تا دوباره پرنس  یبچه ها باز م د ومر  یجادوگره م  شه یم ه
 .پرنسس باشند 

...« با ضعف از او  ستمیگرسنه ن ی لیمن خ یخوام... ول یمعذرت م  »
 دنيشروع به خند  ی پوزش خواست و پسرها همگ

   –.کردند 
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ناراحت شد. » آنها به من نگفتند که تو   سی لوئ افهیق  ؟«یمار یتو ب »
 دارد او را  ال یخکه  د یرس یبه نظر م...« یض يمر 

  یداستانها یالر یباز فرستد و ه  گر يناشناخته د ر ي تقد  کي به  دوباره
 گفته  بهاياز دارلتاد شيبرا دایرا که م  یناخشنود

  یرا کم داشت. جا یکي ن یآورد. زندان بچه ها و فقط هم  ادیب بود،
 گر يجک هم که د شی نداشت که برود و پ یگر يد

چه خواهد کرد،   ی او با و نباريکه ا  دانست یگردد. متوانست باز ینم
 .بي دارالتاد اي سی لوئ ماند یم  ايپس 

 «:...گرم بود یل یخانه خ رونی...فقط گرما...بستمین ضينه... نه...مر  »

او را درآوردن و هنگام شستن   یشروع کردند ادا گر يد ی ها بچه
 محکم گرفت  شگونی ن کي او را  دایظرفها، م

 آمد  یبود. به نظر نم بیعج  ی لیخ  یالریر هنظ ب نجايا باتیترت

اصال تظاهر به مادر  سی مثل خانواده و لوئ ايآنها با هم دوست باشند  که
 نها يه چشم او اکرد، بلکه ب یبودن آنها نم
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استخدام کرده و البته بچه ها   شي کارها یکارگر بودند که برا یتعداد
 یکردند . برا یچشم نگاه م  نیهم به او بهم 

  یآمد و م یم  سی بود. شوهر لوئ ی موقت فهٔ ی وظ کي کار  ني آنها ا همهٔ 
 ک ي متوجهش شود، او  یکس نکه يرفت بدون ا

  باً يهم تقر  گرشي د ی خود را در زمان جنگ از دست داده بود و پا یپا
 بود و او قادر به کار کردن نبود و لیعل

  نی گذاشت و هم یاو را هم بگردن بچه ها م فيوظا سی لوئ نيبنابرا
 که از  یپول ی البته براخودش را و  یهاکار طور

  یبه او مقرر یهر بچه ا  یبرا یالت يآورد. دادگاه ا ی راه بدست م نيا
 ی کرد ول یداد که البته او را ثروتمند نم یم

توانست   یرا که م یبود. حداکثر تعداد بچه ا یپول خوب همرفتهيرو
 ی کيدانستند که  ی م یهفت بچه بود ول رد،يبپذ 

تعداد آنها   یالر یحال با ه نکهيا  ی براخواهد آمد،  ی ه زودهم ب  گر يد
 شش نفر شده بود. دختر پانزده ساله بلوند 

و سه پسر پر   دایم  نیو هم چن  ن یهم آنجا بود، بنام جورج  یگر يد
 سروصدا و شلوغ با همان سن و سال که دو نفر آنها 
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  چکدامیزل زده بودند و ه یالریبه ه  ی چشم ر يشام خوردن ز هنگام
 باً يو تقر  دند یرس ی نمنظر به  ی خوب ی هم پسرها

کم   یشد با آن غذا ی از بچه ها سالمت نبودند. مشکل م چکدامیه
 از تمام گوشه کنار  سیسالمت ماند. لوئ یميورژ

  ني و جک به ا ن یبا ال یاز زمان زندگ یالریه  یول زدیآنها م مخارج
 رسد که  یروال عادت کرده بود، اگر چه بنظر م

 .از عمه اش بود ر شتی هنر ب  نيا تش درمهار س یلوئ

به بچه ها اعالم کرد که آماده خواب   اد يبا فر  میساعت هفت و ن در
 یرفتند و رو شان يبه اطاقها یشوند. آنها همگ

  ايکردند و  یم  ت يشکا ايرا شرح داده و  شانینشسته و زندگ تختها
 اتیتجرب  ايدر زندان و  نشانياز والد  یداستانهائ

بود. او   گانهیب یل یخ ی الریه یبرا نها يکه همٔه ا بيرالتأددر دا خودشان
 تختش نشسته و در سکوت به  یبا ترس رو

  دایو م  نی آنها بود و جورج ی داد. اطاق پسرها، اطاق بغل یگوش م آنها
 آنجا یالری که انگار ه  زدند ی حرف م  یبگونه ا
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او  شدند، به  یکه با لباس خواب از کنار او رد م  یندارد. هنگام وجود
 خواستند به حمام  ی که م یان و زم زدند یتنه م 

 .بستند   یدر را محکم به صورتش م بروند،

بهتر   نجايتحمل کنم... ا نرايتوانم ا  یکرد. م یبا خودش نجوا م یلب ر يز
 هم وحشتناک یلیاز خانه جک است... خ

نش رت بخاطر آورد و دعا کرد  شده درون چمدا یمخف ی. پولهاستین
 پنج سال  د ينکند، فقط با دای آنها را پ یکه کس

  اي... بيدارلتأد ايکرد... پنج سال در پرورشگاه و   یرا تحمل م گر يد
 ی بخود شيکرد که اشکها یجک... احساس م 

از چشمانش روانند. او هم آرام به حمام رفت و آنجا نشست و در   خود
 شوند ر يسراز شي سکوت اجازه داد که اشکها

اده بود،  او دبه  سی سبح لوئنروز که آ یعاقبت با حولٔه پاره ا و
 بود که بشود  رممکنیصورتش را خشک کرد. غ

کرده،   میاو ترس یاست که سرنوشت برا یر يتقد   ن يکرد که ا تصور
 کوفتند،  ی چند لحظه بعد پسرها محکم بدر م
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   –گذاشت.  یآنها م  اریحمام را حال در اخت  د يبا

  

  یاز او م اهیپسر س کي  ؟«یخوا یکمک م  ،ی مامان یکن یم کار یچ اونجا»
 یشوخ  نياز ا گر يو دو پسر د د یپرس

تند از پشت آنها رد شده و داخل اطاق خودش شد.   یالریه دند،يخند 
 چراغ را خاموش کرد و  دایم که  یدرست زمان

در آستانٔه در اطاقشان مبهوت   سی لوئ دنياز د یالریبعد ه  یا لحظه
 .را در دستش نگهداشته بود  ید یشد. دسته کل

  یالریه  یآنها را در اطاقشان حبس کند ول خواهد یکه م د یرس یم بنظر 
 ی ممکن است، م ر یکار غ ني کرد که ا یفکر م

 .پسرها را از اطاقشان بشنود  یقهقهه ها یصدا توانست

در را   سی خبر را به او داد و لوئ  دای.« م دهیقفل کردن فرا رس هنگام »
 در   د یچرخش کل یمحکم بسته و پس از آن صدا

  نيا شانيکه برا د یرس یبنظر م گر يد. دو دختر د یس شان ربگوش قفل
 یدرنور کمرنگ یالریاست و ه یعاد یلیکار خ
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 .شد  رهیبه آنها خ د یتاب یاز پنجره م که

 «کار را کرد؟ ن ياو ا چرا»

. او دوست دارد که  مینی پسرها را بب یپواش میتوان یما نم  ب یترت نيبا»
 «.خطر باشد   یو ب ز یمرتب و تم ز یهمه چ 

  کي کار فقط  نيندٔه را سر داد، چنانکه اهه خقهق دایپس از آن م و
 هم  ن یخنده دار است و پس از او جورج یشوخ

که خنده شان انتها ندارد و   د یرس یکرد و بنظر م دنيبه خند  شروع
 .کرد یبا تعجب به آنها نگاه م  یالریه

 «م؟ی بکن د يچه با م،يبرو یبه دستشوئ می ما بخواه اگر »

بالفاصله اضافه   دای . و م «ی کن سی ختشکت را  یتوان ی»م گفت  نی جورج
 «.یآنرا بشوئ د يفردا صبح خودت با یکرد. »ول

 .سپس هر دو دوباره قهقهه شان بلند شد  و

  دایم یول د یترس ی م گر يد یالریچطور؟« حال ه  رد،یآتش بگ یجائ اگر »
 .د يدوباره خند 
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پوست آن  . باینیزم  بی س کيکوچولو، مثل  یشیتو کباب م  آنوقت»
 .«یشین مم  هیت درست شب آنوقکه  دتیسف

  ی الریه  یتوانستند پنجره را بشکنند و فرار کنند ول ی آنها م قتیحق  در
 طور ن یو هم  د یدر آن موقع عقلش به آن نرس

  یمالفهخ رفت و سع ر يو ز د یماند. در تختش دراز کش یباق ترسان
 وحشتناک فکر نکند. تا به  یزهایکرد که به آن چ

 د يتجربٔه جد  ن ياحبوس نکرده بود و او را در اطاقش م ی کس حال
 بود که تا به حال با یز یترسناکتر از هر چ  شيبرا

 .روبرو شده بود آن

نفس   یشد، صدا رهیماند و به سقف خ ی بسترش باق یسکوت رو در
 ی کرد که کس ی فکر م د،یرس  یتندش بگوش م

 گر يدو دختر د زمزمه یخواهد او را با بالشت خفه کند و هنوز صدا یم
 بهم خوردن مالفه  ی. و سپس صداد یشن یرا م

پچ پچ. سرش را برگرداند و آن وقت   یسر  کيو  د ی به گوشش رس ها
 آن دنيد یکه برا یصحنه ا  د،يآن صحنه را د
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را  گر يکد يبود و  ن یدر تخت جورج  داینداشت. م یآمادگ چگونهیه
 خواست از  یدلش م  یالریکردند... ه ینوازش م

توانست تکان   ینم  یود که حتتزده شده بآنقدر وحش  یول زد،يبگر  آنجا
 او را نگاه کردند و گر يبخورد. دو دختر د

که دو تا دختر با هم   یبود دهي تا حال ند  ،یشده، مامان ی. »چ گفتند 
 .سرش را تکان داد یالریباشن.« ه 

راتکان  سرش  یالریو دوباره ه ؟«یخودت هم امتحان کن  یخواه یم»
 ار کند، در قفل ت از آن اطاق فر انستو یداد، نم

  ی اگر آنها را تماشا نم یرا بشنود، حت شانيو مجبور بود که صدا بود
 .کرد

جک نبود، فقط دو دختر   نيبار ا ني و ا نجا،يا یبود ماجراها ن يا پس
 توانست تجسم کند که آنها با  ی بودند و حال نم

ل کار خود  فراموش کرده و مشغوآنها او را  یکردند. ول یچه م یو
 کرد و تا  هيشروع به گر  یالریرانجام هشدند و س

کهانها ساعتها بود که کنار هم به خواب   یماند، زمان داریاز ترس ب صبح
 سخت  یفرورفته بودند. روز بعد باز هم کارها
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به باغچه رفت تا دوباره گودال بکند و به او گفته   یالریشد. ه شروع
   –کند و ز یم ت ز یداخل شمشادها را ن د يشد که با

  

درست   فهٔ یبار وظ نيباز هم مانند قبل او را دست انداختند. ا اپسره
 ی افتاد، سع یبالریبعهدٔه ه  ز یکردن ناهار ن

که   ی با آن مقدار مواد کم یدرست کند. ول یخوشمزه ا ز یکه چ  کرد
 کار  ني بجا گذاشته بود، ا شيبرا س یلوئ

  ني با ا شد یم یت سخ ب ، ینی زم بیبود. چند ورقه ژامبون و س رممکن یغ
 یها زنده ماند، با کار کردن در آن گرماذاغ

 .و آن کار طاقت فرسا د يشد 

  یکرد، ول یرا گوش م نی و جورج دایم یصداها د يشب دوباره با آن
 ی بار او پشتش را به آنها کرد و مالفه را رو نيا

  ستی و تظاهر کرد که به خواب رفته و حواسش به آنها ن د یکش سرش
 بستر او  آرام به نی عد، جورجدو شب ب یول
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بود   ینوازش گرم نی اول نيو آهسته شروع به نوازشش کرد و ا رفت
 ی پس از مرگ مادرش آنرا احساس م یکه و

  ی ند يخوش آ ز یدانست و چ یم یالریفرق داشت، ه ی کي نيا ی ول کرد،
 .نبود ز ین

  از باً يوتقر  د یکنم، نکن...« و آنگاه خودش را از او کنار کش یم  خواهش»
 او را محکم با ن یججور  یت افتاد ولتخ 

که محکم بدور کمرش انداخت، او را   یگر يگرفت و با دست د دستش
 .د یخود کش   شیپ

تو را هم   م یخواه  یم دای... چرا؟... من و م ادیخوشت نم  زم،يعز  ایب»
 دوست ما  یتون ی ... حال ممی خود کن حيتفر  کيشر 

 «یباش

از   داشت ول کن« حال کنم... مرا یکنم... خواهش م یم  خواهش»
 از  یکار حت ني ا یالریه  یکرد، برا یم هيگر ترس 

  ی. نمیداشت و نه کارد یجک هم بدتر بود و حال نه راه فرار کار
 در قفل بود  زد،يدخترها بگر  نيتوانست از دست ا 
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چنان او را محکم نگهداشته بود که   ن یراه فرار بسته و دست جورج  و
 دا یگرفت. م ی م یامکان تکان خوردن را از و

  اديفر  یالریبه آنجا رساند و آنگاه بود که ه گر يرا از تخت د ودخ هم 
 یبالفاصله دستش را رو ن یجورج  یزد، ول 

  نی خنده را سر داد و به جورج یطان یمانند ش دایگذاشت... م دهانش 
 با آنها کنار خواهد  یبزود یداد که و  نانیاطم

  یالریشود و ه  ی م یبار اول مشکل است و بعد عاد شهیهم آمد،
 ی رو ایتمام اتفاقات بد دن ايکرد که گو ی م ساساح

را در مورد او   ی تیکس انسان چی ه  چگاه یشود و ه  یاو خراب م سر 
 ی جائ  کي  ،یکس کي  یکند، جنانکه گوئ ینم تيرعا

باشد. حال در شگفت بود که   ختهياو برنامه ر ینابود یبرا
 سر   یئهابال  ن یکرد که چن  ی و دعا م ند ي کجا شي خواهرها

دوستان آرتور پاترسون   ش یدانست که نه، آنها پ  یم ی ول د،ياین آنها
 ی کارهائ ن یچن  ن يآنچنان، ا ی رفته بودند مردم 

شناسند و   یو جک جونز را نم ن یمثل ال یکنند. آنها شکنجه گرهائ ینم
 را و  ن ی و جورج دایو م س ی مثل لوئ یکسان
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  کند، از ی باره مدو  را نی شست و زم ی را م ش يمالفه ها ی که و یهنگام
 انياو پا ی واست که به شکنجه هاخ یخدا م

  یحفظ کند. بخدا م یو خطرات یزندگ ن یو مگان را از چن  یو آکس  دهد 
 هست و هر   یگفت که او قادر به انجام هر کار

  ايبال  نيو خواهرانش را از ا اوردیب ی خواهد به سر و  یرا که م یبالئ
 ...مکن  ی دور نگهدارد... خدا... خواهش م

کرد تا   یم هيو گر  زدیطور با خود حرف م ن یهم .. و باش. مواظبشان
 .د يرا پشت سر خود د ن ی که جورج یزمان

 «؟یزنیکوچولو، با خودت حرف م  نمیبب»

  نی کرد تا جورج گر يخود را به طرف د ی... نه....« و آنگاه رومن»
 .ند یصورت برافروخته اش را نب 

 «.د يآ  یخوشت م ر شتیخوش گذشت؟... تو بعدها ب شب يد »

  یو از کنار او دور شد، چنانکه اصال حرف او را نم  د ی چرخ  یالریه  یول
 کارها را دوست  ني وقت ا چی فهمد. »نه، من ه
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  ی .« و اگر چه خودش نمیفهم یبمن دست نزن، م چگاهیه گر ي. دندارم
 سولنژ  هیموقع درست شب  ني در ا  یدانست، ول

  –بود. شده

  

دانست   ید. مان دور شخنده کن نی د و جورج پرتاب کر  یرا به طرف لیب
 جنگ افزارها در  نيشبها از ا یالریکه ه 

ندارد و البته هم که نداشت. آنها دوباره عمل شب قبل خود را   اریاخت
 یند و صبح روز بعد رنگ و روتکرار کرد

از آنها نداشت و   ی راه فرار چی رنگ شده بود. ه   یمات و ب یالریه
 جا به آن یدکار اجتماعهفته بعد مد  ک يکه  یوقت

  ی الریکند. ه یکار م  یل یخ ايکه آ  د یپرس د،يو صورت او را د بازگشت
 تأمل کرد و سپس سرش را به  ی ا قهیدق

کند،   تيبه او گفته بود که اگر شکا نی تکان داد. جورج بيتکذ 
 خواهند برد و در آنجا  ب ياو را به دارلتأد کراستي
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ا باور  حرف آنها ر ی الریه خواهد کرد. و یکار را با و ن يکس ا همه
 ی ممکن بود، هر بدبخت شيبرا  یز ی، هر چ داشت

  خوب است و  ز ی. او به مددکار گفت که همه چ یهر شکنجه و عذاب و
 یدر آنجا ادامه دادع با تمام کابوسها یبزندگ

شانزده ساله شد و   ن یکه جورج   یاش. هفت ماه گذشت، زمان شبانه
 ی م د وآم یبالغ به شمار م ی فرد گر يحال د

هم با عفو مشروط از زندان   دای ارج شود و مادر منجا خاز آ توانست
 او رفت و حال  شی آزاد شد که دخترش هم پ

  سی ماند و البته با سه پسر و لوئ ی بود که آنجا م  یتنها دختر  یالریه
 ی بودکه آنجا را پر کنند ول گر ي منتظر دو دختر د

  ک يه با خود فکر کرد ک سی با پسرها تنها بود و لوئ یالر یروز ه نيچند 
 ب یتوانند با هم ترک یدختر و سه پسر نم

بخود زحمت قفل کردن در اطاق   گر يد نيباشند و بنابرا یخطرناک
 .را نداد و او را بدون محافظ تنها گذاشت یالریه

بود و   داریکامال ب یالریبه سراغش آمدند، ه یشب دزدک کي  پسرها
 از  یکي یوحشت کرد، ول  د ي که آنها را د نیهم 
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در   یول  یگربه وحش کيمانند  د ی ت. او با آنها جنگر را بس آرام د آنها
 ی حال رفت و آنها هم کار مقابل قدرت آنها از

آمده بودند، انجام داده و از آنجا خارج   نجايبخاطر آن به ا قاً یکه دق  را
 به مددکار ی الریشدند و صبح روز بعد ه

،  ل کند منتق  بي به دارلتأد رايتلفن کرد و از او خواست که و ی اجتماع
 ی که برا  د یرس ینداد و بنظر م یح یتوض چ یه

 ی الریآنها او را از آنجا بردند. ه گر ي . و دو روز دستی هم مهم ن  س یلوئ
 کارد و چنگال را از  کي دو شب گذشته  یبرا

شب به   مهیو با خود به اطاق برده بود و ن دهيدزد ینهارخور  ز یم یرو
 ندکه آنها وارد شد  ی مانتظار پسرها ماند و هنگا

از  بهرحال او  یهر سه از اطاق فرار کردند. ول دند،ياو را مسلح د و
 از چکدامی خوشحال بود و ه  سی ترک خانه لوئ

 .را که در آن مدت بسرش امده بود، به مددکار نگفت یبالهائ

دادند. او حاضر نبود که   یاطاق مجرد جا ک يرا در   ی و بيدارلتأد در
 و دو هفته طولدهد  پاسخ ی به سؤال کس
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. او واقعًا لغر بود و  ستین  ماریکه او ب دند یکه آنها بالخره فهم دهیکش
 بلند شود ی توانست از جا  یصبحها نم یگاه

  ه یشدن با بق یآنجا فکر کردند که کم کم همزمان با قاط نی مسئول یول
 .بچه ها او هم حالش خوب خواهد شد 

ابگاه  او را در خو و سپس کردند  نییتع خانهياو را در رختشو کار
 کردند و کيشر  گر يهمراه با پانزده دختر د یعموم

  ی ول د،یشن یرا م دایو م  نی جورج  هی شب یاوقات او سروصداهائ یگاه
 با  ینه کس قتی مزاحم او نشد، در حق یهرگز کس

ماه بعد او را به   ک يکرد و  یاو را نوازش م یو نه کس زد یحرف م او
 ه با سه دند، همرامنتقل کر  یگر يپرورشگاه د

 .گر يد تر خد

  ی. نه گرم ولد ی رس یبه نظر م یبار خانم مسئول آنجا زن خوشروئ نيا
 حال با   نیدر ع  ی ول یو جد  نداريمؤدب. زن د

گفت که اگر دستورات او را   یاز خدا م شانيبرا شهی و شاد و هم نشاط
 خواهد کرد. در ه یاطاعت نکنند، خدا آنها را تنب



@Romanbook_ir 

 

308 

 

بدور خود بسته بود،   یرال یرا که ه یفکه صد  کردند  یسع  یلیخ آنجا
 دانستند که او   یشوند و م کيشکسته و به او نزد

از کنارش   ز یرا ن ه ی عاقبت سکوت منجمد او بق ی است ول یباهوش دختر 
 داد که به او  ی اجازه نم چکسیپراکند. ه

باز پس   بي شود و دو ماه بعد آنها او را دوباره به دارلتأد کينزد
 .ض کردند عو یگر يو را با دختر دفرستادند و ا

  یزد و کارهائ ی و حرف م د يخند   ی م شهیکه هم  یپانزده ساله ا دختر 
  –ممکن بود و ر یغ یالریه  یکرد که برا یم

  

به نفعش شد، او آنجا  نبار يرفت و ا  بياو دوباره به دارلتأد بنابرابن
 خود نگرفت، روزها به مدرسه   یبرا یدوست چ یه

  ی را که به دستش م  یز یچداد و هر   یم مانجارا  شي رفت، کارها یم
 را فرا گرفته بود،  ز یچ  کيخواند. او   یم د،یرس

  نجايکه هر چه زودتر از ا نست ياش ا یدانست که تنها راه رستگار یم
 و هر چه کند  یحساب  التی خارج شده و تحص 
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 .د یخواهد رس یو سختتر کار کند، زودتر به آن رستگار شتر یب

  پلميد یدر هفده سالگسه اش غرق کرد و درم ی را در کارها خود
 و درخشان گرفت و  یمدرسه اش را با نمرات عال

 .او را بدفترش احضار کرد یتیروز بعد خانم مسئول ترب  کي

  یام که چقدر کارت خوب بوده.« ول دهیشن ، یالریه  ميگو یم  کيتبر »
 ی کس چگاهی ه  یالریه  یآنجا نبود، برا چکسیه

  ن یچن ز ین چگاهیه هدانست ک   یحال مو  شد  ی. الن نه سال منبود
 قسمت و  ن ياو نخواهند بودذ. ا یبرا یکسان

توانست مگان   یم  نکهياو بود و حال آنرا قبول داشت، مگر ا سرنوشت
 آن د یام ی حال حت یول... ابد یو الکساندرا را ب

 داريبد  نکهيکم شده بود... مگر ا یل یکمرنگ شده بود. خ  شيبرا هم 
 را  یهرانش وهنوز خوا  ايآ ی. ولرفت.. یآرتور م

 یساله بود و مگان نه ساله... برا  زدهیداشتند؟ حال الکساندرا س ادیب
 باشد. حال  گانهیب کي فقط  یآنها ممکن بود که و

 چ یدانست و بدون ه  یرا خوب م نيا
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 .کرد ینگاه م  پلمشيبه د یاحساس

 «.متشکرم»

 «.یانتخاب خودت را بکن یتوان یم  حال»

  ني نخواهد بود، ا یدانست که انتخاب خوب یکنم.« و م یرا م ارک ن یهم»
 آماده دفاع از  شهیرا خوب فرا گرفته بود و هم 

به او وارد کند،    خواست  یم یکه کس ی در مقابل هر ضربه تازه ا خود
 از زمان اقامتش در پرورشگاه زها یچ  یلیبود. خ

 .آموخته بود ب ياول در دارالتأد یروزها و

سالشان تمام    جدهیکه ه یا زمانند تمان  یم نجايما ا یا بچه ه معمول»
 ی استثنا در مورد افراد ی ول ،یدان یشود، خودت م 

دارند   ار یاخت رند، یگ یرا م پلمشاني تو که زودتر از موعد مقرر د مثل
 «.را ترک کنند  نجا يا ر یفرد کب کيکه بعنوان 

  یا مشکوکانه به او نگاه کرد، چشمان سبز درخشانش لحظه یالریه
 .کرد یرک نمرا ت یچهره مرب 

 «ست؟ی چ مقصودتان»
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  یتوان یم ايو   ی. اگر خودت بخواهیالریه  ،یکه تو آزاد نيا ی عني»
 که بعد از  یر یبگ م یکه تصم  یتا زمان یبمان نجايا

 «؟ی تا بحال درباره اش فکر کرد ايآ ،ی چه کن نجايا ترک

 «.یکم»

  همينها را روبود که دندا نيمثل ا  یالری.« حرف زدن با هخوب»
 از  شتر یاز بچه ها مثل او بودند، ب یل یخ  یند، ولبفشار

  ن يکنند. ا نانی اطم ی صدمه خورده بودند که حال به کس یدر زندگ آن
 آن  ر ییتغ  یهم برا ی راه یفاجعه بود، ول  کي

 .نبود

 «؟یبا من صحبت کن تيراجع به برنانه ها یدار ل یم»

ه  کرد ک یهست؟« فکر م یطيمنهم شرا  یبرا نجايترک ا یبرا ايآ»
 ماند که آنقدر  ی مثل عفو مشروط م  نجاياز ا یآزاد

کردند   یم یزندگ نجا يکه ا يیبچه ها  شتر یبود، ب  دهیاش شن  درباره
 بودند که منتظر عفو مشروط  یانیزندان نشانيوالد 
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  یآزاد ايخواست بداند که آ  یحال م یالریاز زندان بودند و ه یآزاد و
 نسرش را تکا یمرب  یلدارد. و یطياو هم شرا

از دستم   یدوست دارم که اگر کاراما من  یالریتو نه ه  ی. »براداد
   –انجام دهم.« تيبرا د،يایبرب 

  

 «.کنم یرا م م يکارها خودم»

 «؟یبرو یخواه یم کجا»

  یرا م  نی آمده ام، همه اش هم ایکه به دن  يیهمانجا  ورک،يوین احتمال»
 خارج رش را از عم ی میاز ن شتر یدانم.« اگرچه ب

در حکم خانه بود و البته،   شيهنوز آنجا برا  ینده بود ولگذرا آنجا از
 .خواهرانش هم بودند 

 «؟یدار یدر آنجا دوستان اياست، آ یشهر بزرگ آنجا»

عمرش را  چهار سال از  ايداشت آ ی او سرش را تکان داد، اگر دوست  و
 سوال  نيگذراند؟ ا یم ب يدارالتأد  کيدر 



@Romanbook_ir 

 

313 

 

داشت و آن تنها  لرش را با خود هنوز ده هزار د  یول بود  ی ا احمقانه
 نداشت. تنها  ازین ی بود. او به دوست نشیتسک

از   یکند. ول یکه آنجا زندگ  يیکار بود و جا ک يکه لزم داشت  یز یچ
 گر ينداشت که د ال یمطمئن بود، او خ ز یچ  کي

که   د یکن یفکر م فتم،یکنم که هرچه زودتر راه ب یبماند. »فکر م  نجايا
 بار از  نی اول یآنگاه برا بتوانم بروم؟« و یک

 انداز رفتن،  چشم 

 .د یدرخش یبا خوشحال چشماننش 

خوب است؟« و   می کن ی آماده م ندهيتو را تا هفته آ  یمرخص   یکاغدها ما»
 با تأسف لبخند زد. آنها در مقابل  یآنگاه مرب 

  ن يوجه نتوانسته بودند که در وجود ا چیدختر وامانده بودند، به ه نيا
 افتد یاتفاق م  نياقات ا یگاهدختر رسوخ کنند، 

مقصر   یشد گفت که ک یمشکل م ی آنها بود ول یالبته از بد شانس و
 .افراد اي ستم ی است، س
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  اط یدراز کرد که او هم با احت یالری بود و دستش را بطرف ه ستاده يا او
 چ ی کس و ه چیبه ه  گر يرا فشرد، د یدست و

د، بتو خبر  کارها روبراه ش  نکهينداشت. »به محض ا نانی اطم ز یچ
 «.داد می خواه

در   يیکه خودشبه تنها ی .« و آنگاه اطاق را ترک کرد و به اطاقمتشکرم»
 گر يبود که د یرفت. مدت ستيز یآن م

  ی را با کس یاطاق ايبخوابد  یکه او در سالن خوابگاه عموم ود ین اجیاحت
 رستانیباشد. پس از شروع سال آخر دب کيشر 

تختش   یرا ترک خواهد کرد. رو نجايکوتاه ار چند روز حال او د و
 و با تبسم به سقف نگاه کرد. حال همه  د یدراز کش

هشت    نيکه ا یها و وحشت  یعدالت ی رنج، ب ، یتمام شده بود، بدبخت ز یچ
 ی بود. حال م بانيبا آن دست به گر  ر یسال اخ

د،  و تبسم کر  د ی که خودش، خودش را اداره کند. آنجا دراز کش رفت
 هفته بعد   کي د و ود نکرده بوکه سالها ب یکار

که   ی و نه دوست  یغم چ یو ه یاحساس تأسف چ یهمان روز، بدون ه در
 پشت سر بگذارد، آنجا را ترک کرد و با اتوبوس
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رفت. چشمانش سرد بودند و محکم و سبز، پر از    ورکيوین یسو به
 شناخت و گذشته حال  یکه هنوز آنرا نم يیايرو

 .سر رها کرده بودآنرا پشت ماند که  یم یکابوسمثل  شيبرا

 

و   گتنیاشنو چموند،يدر ساوانا، ر  ورکيویبر سر راه خود به ن اتوبوس
 تا  د یتوقف کرد و دو روز طول کش مور یبالت

در تمام طول راه ساکت نشسته و از   یالری. هد یبه مقصد رس سرانجام
 ه ی . بقستينگر  یرا م رونیپنجره اتوبوس ب

دو کلمه رد و    یکيند و حداقل ردک یبا هم صحبت م یهگا مسافران
 ی برا نیشد، بخصوص زمان توقف ماش یبدل م

را بلند کنند   یالر یکردند که ه یشب هنگام، دو تا ملوان سع  ايو  ناهار
 و پس از آن دند یاز او نشن یجواب  چیه  یول

شد   ادهیو تنها از اتوبوس پ یطور منزو ن یاو نشد، او هم  کينزد یکس
 ورکي ویش به ندم ق نیکه در اول  ی حالدر 
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رد، حال خانه بود....پس از نه  ک یترس و وحشت م احساس
 را ترک کرده بود، دختر کوچک  نجايکه ا یسال...زمان

  یپدرش در زندان، برا یبود، سه روز پس از خودکش یساله ا هشت 
 کردن با عمه اش در بوستون و یرفتن و زندگ

بالخره موفق   ی ، ولباره باز گرددکه دوبود  دهیهمه طول کش ن يا حال
  –شده بود.

  

و هشتاد و   ستيدو ی هنگام مرخص کردن او به و ب ي دارالتأد مسئول
 را با آن شروع شی هفت دلر داده بود که زندگ

  ی کار نی با خود داشت و حال اول  ز یرا ن نی و البته ده هزار دلر ال کند 
 کرد، رفتن به بانک و باز کردن یم د يکه با

هتل، و    کياطاق در  کيکردن  دایکار پ نی و دومدر آنجا بود  یحساب 
 ی اطاق در هتل کي  افتنيموفق به  یبزود

شد. اطاقش ساده و راحت بود و   ی ام غرب  یس ابانیواقع در خ  کوچک
 .شد  یکس هنگام رفت و آمد مزاحم او نم چ یه
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را خورد و سپس   شيغذا بانایرستوران کوچک در گوشه خ  کي در
 استخدام را یاه  یگرفت و آگه یه اروزنام

گذرانده  رستانیرا در دب  یسينو نی دوره ماش کيو جو کرد. او  جست
 طور ن ینداشت و هم یگر يتخصص د  یبود ول

شروع   نيیاز پا د يدانست که با یتواند بکند. م یکه چه کار م یپندار نه
 ز ین یگر يد ی بهمراه آن برنامه ها یکند ول

که در   یزنان ید، زندگدر جا بزن نيی پا یاخواست در کاره  ی. نمداشت
 ی بود، اثرش را رو دهينه سال گذشته آنها را د

 .گذاشته بود او

  ن یخواست کار کند و در ع  یمانند آنها باشد، م چگاهیخواست ه ینم
 که لزم  یحال شبها درس هم بخواند و هر کار

ودش  به خ نرايآدم مهم خواهد شد، ا کي یحاضر بود بکند. و روز ،بود
 ی خودش کس یبرا یروز ول داده بود، ق

 .شد  خواهد 
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 ابان یبه فروشگاه بزرگ »الکساندرا« در خ  ورکيویدوم اقامتش در ن روز
 خودش   یرفت و پانصد دلر برا گتونیلکزن

دانست که اگر  یم  یبود ول ی ادياو پول ز ی. البته براد يخر   لباس
 ظاهرش آراسته  د يبا ابد،یب یبخواهد شغل خوب

زنگ بودند و ساده. چند بلوز و   رهیکه گرفت، ت  يی ااس ه. لبباشد 
 که  یو هنگام اه یو کفش چرم س   ف یک  کي دامن و 

خود را دختر   نهیکرد، در آئ یرا دز اطاقش در هتل امتحان م  آنها
 ن ي نخواهد توانست از ا چکسی و ه د يد یخوشگل

نه سال پس از مرگ پدر و مادرش چه   نيبفهمد که او در ا اهر ظ
 .است دهيد يیزجرها

مصاحبه کارش رفت و در آنجا به او گفتند که سنش کم   ن یاول یبرا
 که از او مهارت در آمار  یاست و سه محل بعد 

شرکت   کي کار در  ک ينداشت و بالخره  یخواستند که و یم هم 
 مأمور مصاحبه  يیمویکه مرد فربه و ب  یحسابدار

 .کرد یپاک م یکه مرتب سر و صورتش را با دستمال مچاله ا بود
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با بدتر از او   ی الریآنگاه به او زل زد و ه  د؟«یدان ی م یسينو ن یماش»
 و به  د،ی ترس یکنار آمده بود و حال از او نم

  یوتوانست تا ابد ر یداشت، نم  ازیکار ن  کيکردن  دایبه پ هرحال
 یهرچه زودتر کار د يحساب کند، با  شيپولها

ش  و رفتارکند، اگر ا مرد هم کار  ني ا یبود که برا ی راض ی و حت ابد یب
 .باشد درست 

تکان داد و   بيسرش را به عالمت تکذ  د؟«یدانیهم م یسينو خالصه »
 .ستیمرد هم مهم ن یکه برا د یرس یبنظر م

 «د؟يسال دار چند »

  چ یگرفته بود. ه اد يرا  ني سال.« دروغ گفت، از مصاحبه اول ا نوزده»
 را استخدام  ی کس حاضر نبود دختر هفده ساله ا

 .گفت یدروغ م  د يباو  کند 

دوباره سرش را تکان داد و   د؟«يرا تمام کرده ا یگر   یمدرسه منش ايآ»
 مرد هم شانه اش را بال انداخت و دوباره 

 .ستاديا
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  نسويبه ا ر يتحر  ز ی نگهداشته بود، از پشت م کاغذ را در دست ی ا دسته
 خواهد آنها را به او نشان  یآمد، چنانکه م

  ی الریو ه او گذاشت زش به پشترا با نواآن دستش   ی به جا یول دهد،
 د، یدرخش ی که چشمانش از خشم م ی در حال

. با پشت دست محکم به صورت مرد کوفت،  ستاديا شيسر پا فورا
 اره اش فکر کرده باشد وقبال درب  ی حت نکهيبدون ا

   –شد. رهیبه او خ مرد

  

  سهایکشم که پل یم غ یآنقدر ج  ،یبه من دست بزن گر يد کباري اگر »
 داد،  ی.« از حال به او آگاهند يایب  نجايخودشان به ا

  نطوریو هم  د يلرز  یتمام بدنش م د،یدرخش  یسبزش م  چشمان
 .دستانش

  یرا م نکاري<« چرا همه با او ایبه من دست بزن یکن  یجرأت م چطور»
 جک...ودخترها در  شي کردند؟ ...عمو
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و   افتادیاو م ی...همه اتفاقها براسی ....و پسرها در خانه لوئپرورشگاه
 .او بود يیباينست بفهمد که علتش فقط ز وات ینم

در   ی است، حتما کار هی نوع تنب کي فقط  نهاي که همه اکرد  یفکر م او
 عذاب آن را نقدريکرده بود که حال ا شیبچگ

. آهسته  اوردی ب یبدشانس نقدريا  شه ی عدالت نبودکه هم ني. اد يد یم
 ت نگاهش را از صور چگاهیبطرف در رفت و ه

 .نگرفت مرد

 ایبود؟...ب ی نداشتم....خانم....اسمت چ یمتأسفم...منظور ،ن یبب»
 «...نجايا

در را محکم به    یالریدر رفت و ه   کيسرعت به طرف او تا نزد به
 که  يیصورتش کوفت و پله ها را تند تند تا آنجا

 .آمد و آنگاه به سرعت به طرف هتلش بازگشت  نيی توانست پا یم

  یم ايآ بود که  خودش متعجبکرد و با  یم یسردگو اف یف یکث  احساس
 .ابد یب یتواند سرانجام کار 
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به عنوان راهنما.   یاب يآژانس کار کي در   افت،ي عاقبت آن را  یول
 او را دوست داشتند، اگرچه مشکوک  انشيکارفرما

بود.   یز یاو دختر روشنفکر و ترو تم یکه سنش کمتر است ول بودند 
 داد و  ی م ماش را خوب انجا ی سينو نیماش

  شنهاد ی بود. به او پ یآنها کاف یبرا ن یرا مؤدب، و هم  ی تلفن مکالمات
 نود و پنج دلر دادند که به نظر او یحقوق هفته ا

پول باد آورده بود. او فورا به هتلش برگشت که خود را آماده   کي  مثل
 کارش را گرفته بود و نی فردا کند. حال اول

دانست   یرا نمبرنامه اش  د. هنوز پله باش ن یاول  شي توانست برا یم
 به  لشیادامه تحص  یگرفته بود که برا می تصم یول

  ی روزنامه ها را خوانده بود و چند تماس تلفن ی ها یرود. تمام آگه  کجا
 هم گرفته بود و اسمش را نوشته بودند و

 .بود دشيجد  یخبر آنها بود. حال کامال آماده زندگ منتظر 

از ظهر   نرا هم بعد گرفت که آ می و تصم مانده بود گر يکار د کي  فقط
 دانست  یکرد، نم یرا نم  نکاري انجام دهد و اگر ا
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با او   یخواست تلفن ی وقت لزم را بدست خواهد آورد و نم یک که
 شخصا و فقط   ند،یخواست او را بب  یصحبت کند. م

توانست اطالعات لزم را بدست آورده و آنگاه تنها   ی. آنگاه مکباري
 از ید...حتا بوآنه دنيط دماند، فق ی که م یکار

لباس    کيرا عوض کرد و  شيدوباره لباسها افتاد،یآنهم به لرزه م فکر 
 و  رهیت  یبا جوراب ها د،ی را پوش یساده آب

و   نی حال سنگ  نی در ع ی. قد لباسش کوتاه بود ولهش یس ی ها کفش 
 را پشت سرش گلوله  شيموقر هم بود. موها

. د یرس یم نش به نظر از س  نتر مس قيطر  نيو جمع نمود. با کرد
 هتل  ی از حوله ا یکيصورتش را شست و آنرا با 

  یبار سوار اتوبوس نشد، نم  ني رفت و ا ن يیکرد و دوباره پا خشک 
 گرفت و  یتاکس کي خواست وقتش را هدر دهد. 

و به   ستاد يشد، ا اده یپ ویچهل و هشتم و پارک آون ابانیکه در خ یهنگام
 ی ا شه یساختمان ش  ک ي ني بال نگاه کرد. و ا

  ست،ينگر  یکه به بال م نطوریبود و هم  افته ي نتيبود که با کرم ز میعظ
 که ساختمان تا آسمان قد بر  د یبه نظرش رس



@Romanbook_ir 

 

324 

 

  د يلرزیو هشتم م  یاست. آسانسور هنگام بال رفتن به طبقه س افراشته
 د یترس یو او از ترس نفسش بند آمده بود، م

تا به حال   چگاهیه باز گردد.  رفته راو راه  ستد ياز کار با کباريبه  که
 بود و  دهيرا ند  یساختمان و آسانسور نی چن

آورد   ادیرا ب گر يد یزهایچ ینداشت....ول اديرا  یز یچ  نی چن بهرحال
 به فرانسه بهمراه پدر و ی....مسافرت با کشت

که همراه پدر و   ی...آپارتمانشان در محله ساوتونرا...چائ مادرش
 ی اه  کیبهمراه ک د،یوشن یمادرش در کافه م 

را   یآورد شب یم  اد یو شکالت و خامه پف کرده... و همنطور ب کوچولو
 را که با پدرش رد و  يیکه مادرش مرد و حرفها

  –کرده بودند. بدل

  

  م یضخ  یکه با موکتها د يد یآسانسور باز شد و او خود را در محل در
 پشت  یسبز رنگ فرش شده بود و دختر جوان
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بلوند  ی به تن داشت با موها یرتلباس صو کي  بود، اونشسته  ز یم کي
 عمول تمام را داشت که م  یکوتاه و همان نگاه 

انداخت که بنا بود از   ی کار ادیرا ب یالریه  نيراهنما دارند. و ا دختران
 دانست که  ی م یفردا صبح آنرا شروع کند، ول

و  لوس و ننر   یدختر نگاه نخواهد کرد، نگاه و ني مثل ا چگاه یه او
 دکه یر هم نخواهد رسنبود و بنظهم بلوند  ش يموها

با نگاه   یالریآن ه  ی بپرد. به جا  ش يتقاضا از جا نی است با اول آماده
 به  ما یشد و مستق  کيبه دختر نزد یآرام و جد 

 ..او نگاه کرد چشمان

 «.پاترسون آمده ام یآقا دنيد  یبرا من»

  ی الریه یرد ول بر لب آو یو آنگاه تبسم د؟«يقرار مالقات دار ايآ»
 ماند. سرش را تکان داد، در دلش   ید طور جهمان

  یظاهرا ب یجو آنجا قرار گرفته، ول  ر یکرد که تحت تاث ی م احساس
 .د یرس یم یتفاوت ماند، بنظر آرام و کامال معمول 

 «.نمیالن بب نی را هم شاني دارم که ا ل یم یقرار ندارم، ول  نه، »
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 ..« و تبسم را گشاده تر کرداسمتان»

خواهد کرد، اضافه نمود. » او   یتفاوت نگاه چنانکه والکر.« و آ ی الریه»
 «.پدر خوانده من است

دگمه   یسر  کيتلفن را برداشت و   یبله، البته.« بلوند کوچک گوش آه،»
 را فشار داد و آهسته شروع به حرف زدن

تلفن   یاز شغلش بود، چنان پا یگر يهم قسمت د  ني و البته ا کرد
 بود که  یهنر   ني نشنود. و ا یصحبت کن که کس 

و   ردیفراگ ی اب يتوانست آنرا از فردا در آژانس کار یهم م  یالریه
 سپس دوباره دخترک با همان تبسم کامل به او 

  د یتوان یاشاره نمود. »م دوريکر   یدر انتها ی کرد و آنگاه به در نگاه
 پاترسون آنجا ی آقا یتو، منش د يبرو ما یمستق 

  ر یکه تحت تاث د یرس ین دهند.« به نظر متا ره را به شما نشا هستند 
 پاترسون آسان  یبه آقا یقرار گرفته، دسترس

پاترسون  یدختر، دختر خوانده آقا ني گذشته، ا ز یاز همه چ  یول نبود
 نگاه کرد و از  یطولن دوريبه کر  یالریبود. ه
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اشت،  قرار د دوريکر  یرا که در انتها یتوانست هال بزرگ یم آنجا
 پر از  یخانه او کتاب  یچرم یمبلها. در آنجا ند یبب

نشسته   شانيرهايتحر  ز یپشت م  ی قرار داشت و چند دختر منش کتاب
 ی بود، حت دهيرا ند  نجايبودند. او قبال هرگز ا

 .قرار دشت  یگر يد یکه بچه بود و بهرحال قبال دفتر او جا یزمان

  یکوتاه و لبخند  یخاکستر   یبا موها یوالکر؟« خانم مسن سی م»
 دوريکر  یدر انتها  یآمد و به در  ش يسو مهربان به

 .کرد اشاره

 «.بله»

شده   یز يپاترسون منتظر شما هستند.« چنانکه از قبل برنامه ر یآقا»
 خواهد  یدانست که و  یاو م نکهي باشد، مثل ا

  ی احتمال او چه م یبود. ول یچنانکه او نه سال بود که منتظر و آمد،
 ود، از ته بنشس بايساختمان ز نيست، او که در ا دان

  اي نی ال یدانست، از پرستار  یو جک جونز چه م نی ن با الردک یزندگ
 یبا جک با کارد آشپزخانه و گرسنگ دنیجنگ
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و   ليدر خانه آنها، آن همه سال و پرورشگاه در جکسون و تينها یب
 آن ی...و حتبي .. و دارالتأدنیو جورج  دایم

از   کيم بل، او کداچند روز ق  نیمصاحبه کرده بود، هم  یکه با و  یمرد
 ی الریکه ه یز یدانست؟ و تنها چ یرا م  نهايا

  نکهيمرد مادرش را کشته بود، درست مثل ا ني بود که ا نيدانست ا یم
 کار را کرده ن يخود او با دستان خودش ا

نشسته بود، و   نجا يپدرش را عاقبت المر. و حال او ا نطوری و هم باشد 
 و آنگاه ا خواست و ی را م ز یچ  ک يفقط از او  یو

  ینم گر يبعد از امروز د د،يد یهرگز او را نم گر يکرد و د یترک م را
   –.افتد یمرد ب  مي خواست که نگاهش به صورت ا

  

پالک پشت در نوشته   ک ي یبه در زد. رو یضربه آرام و محتاط  یمنش
 یصدا یشده بود »آرتور پاترسون« و آنگاه و

در  او را  یتوانست صدا یآشنا بود، هنوز م شيهنوز برا د، یرا شن او
 ی سال قبل بخاطر آورد که چگونه به وهشت 
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 .گفت یم دروغ

  ی...و سپس برایالریبرم، ه یم  یمدت کوتاه یفقط آنها را برا من
 کار را نکرد، و  ني...و هرگز امي آ یبردن تو هم م

داد، از او متنفر بود، زانو زدن خودش   ینم یتیهم اهم   یو گر يد حال
 او  نکهيز اآورد، بعد ا یرا خوب بخاطر م 

با   د يزد و حال باز هم با یم اديرا برد، اسم آنها را فر  شي خواهرها
 تمام شده ز یحال همه چ ی. ولد یجنگ  ی م شياشکها

که آنها را   یبار نيگذشت، آخر   یهشت سال از آنروز م باي...تقر بود
 .بود دهيد

ل دفتر اخد یالریدر را باز نگداشت و ه ی.« منشد يداخل شو د یتوان یم»
 ک ي د،يرا ند  ر يتحر  ز ینگاه م ن یلشد. در او

از   یآن منظره کامل انیبا کرم پشت پنجره که از م یا  شه یش ر يتحر  ز یم
 شد و آنجا او نشسته بود،   یم دهيد ورکيوین

مدرن. او حال پنجاه سال داشت و   ونیبا آن دکوراس یتجانس  چیه بدون
 د،یرس یمسن تر به نظر م حداقل ده سال
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  ی. ولدهيو رنگ پر  ن یغمگ  یو چشم ها خته ير یلغر، با موها  ،بلند 
 رنگ تر بود، به  دهيپر  شه یاز هم  ستاد يحال که ا

  شيروبرو  یالری. هند یب یرا م یشبح  نکهيکرد، مثل ا ینگاه م یو
 براق  یبا همان موها با، ي. او بلند بود و زستاديا

شم  .. چشد. یجا شباهتش با پدرش تمام م من ی در ه ی سام، ول یمشک
 هم سرش  بیو بهمان ترترا داشت سولنژ  یها

 یبود. با همان سر پر غرور ستادهياو ا ی داد...وحال جلو یتکان م را
 ست ی ب سيآرکول پار ابانیسولنژ در خ یکه زمان

  ی را م ی بود که روح نيرفت. مثل ا یراه م شانيسال قبل جلو کي و
 ی را به قرمز عوض م اه یس یموها ني... اگر اند یب

نگاه غضبناک و تلخ بود و   نيا یشد...ول یسولنژ م....دوباره د يکرد
 شد که  یم  دهيدر صورتش د نی آتش یز یچ

  ،يی ایمن ب کيگفت اگر نزد یکه م یز یهرگز آنرا نداشت. چ سولنژ 
 دستت به من برسد، تو را خواهم  نکه يقبل از ا

نگاه او   او افتاده که  یبرا یکه چه اتفاق د ی. و آرتور ناگهان ترسکشت
 او هنوز زنده بود و حرف  یشده. ول  ن یچن  نيا
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  یبود، حساب  ستادهيزد و ظاهرا سالمت در دفتر او و مقابلش ا یم
 معجزه بود و او  کي ن ي. ابايز یل یبزرگ شده و خ

که دوباره    ايرو ني رفت. دستش را دراز کرد، با ا شي بسو آهسته
 ن يمانند ا شيبرا ی. براهردیگذشته را در آغوش گ

تواند در   ی است و دوباره م  افتهيسولنژ را  که دوباره سام و دوب
 بازگشته بود که  یالریشود. ه کي آنها شر  یجادو

  او شد، ک يکه نزد نی هم ی باز پس آورد، ول شيآن خاطرات را برا تمام
 ده یرا احساس کرد که بدور خود کش یواريد

نجا  دوباره شروع به عقب رفتن کرد و ناخودآگاه هما  یو و بود،
 .ستاديا

شده بود و حال    ر يسوال د نيا یبرا یحالت خوب است؟« کم  ،ی الریه»
 .متنفر بود  د،يد یکه در چشمان او م  یاز ضعف

جرأت است. او جگر نداشت   یمرد چقدر ب ني بود که ا دهیحال نفهم  تا
 را  یبود که و لیدل  ن يو به ا د یفهم ی حال م

 .کرده بود انت یها خبه همه آن نکهيانداخته بود، پس از ا بدور
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بود که سالها قبل سولنژ هم   یحرف نيشهامت....و نه جرأت...وا نه
 ی الریآرتور را به آن متهم کرده بود، اگرچه ه

 .دانست ینم آنرا

 داريد د يتجد  یاست.« و انگاه وقت را هدر نداد، او براحالم خوب   من»
 ده یامین نجا يبه ا یميقد  لی فام ايدوست  کي

که   یز یمهم بود آمده بود. تنها چ  ش ي که برا یتنها پرسش ی. او برابود
 .هشت سال مهم بود  ني در طول ا شيبرا

بود و   خ يکجا هستند؟« چشمانش مثل  مي خواهم بدانم که خواهرها یم»
 مردمک   ست،ينگر  یکه او را م  یهنگام

  یصورت او چه م ن يدانست که در ا  یخورد، نم ی تکان نم چشمش
 بس کرد و نفسش را ح غم. انگاه ا يوحشت  ند،یب

   –جواب او شد. منتظر 

  

به او   تی م کيحال مانند   یبود، ول دهيرنگ پر  حال اگر چه او قبال  یول
 تواند او ینم گر يدانست که د  یکرد. م ینگاه م
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ندارد، فقط آنها را   یکار یبا و گر يدانست که او د یگول بزند و م را
 توانست آنها را به او  یهم نم  یخواست و و یم

  یخواست که م  یکه خودش هم چقدر دلش م ستی دهد. مهم ن پس
 .کار را بکند  نيتوانست ا

اشاره کرد و او سرش   یصندل کي...« آنگاه به  می نی...چرا ننش ی الریه»
 خکوبیرا تکان داد. نگاهش به او همانطور م

 .بود مانده

تمام   ،ی مرا کشت ن ي. تو والد نمیکنار تو بنش نجا يندارم که ا یعالقه ا من»
 ندارم یز یمن چ ،یو نابود کردخانواده مرا ت

خواهم بدانم که الکساندرا و مگان کجا هستند.   یفقط م م،يبتو بگو که
 که  یخواهم، و وقت یاست که م ی ز یتنها چ نيا

که   یروم.« آنگاه با حوصله صبر کرد. با همان غرور  یم ،يیرا بگو آنرا
 داشت، او هم سرش یسولنژ سرش را نگه م

را   یگر يکس د نکه يمانده بود، مثل ا رهیبه او خ  کج کرده بود. آرتور را
 .توانست فرار کند  ینم یالری از ه  یول د يد یم
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طور   ن یو هم  د ی فهم یداد و حال آنرا خوب م ی به او حساب پس م د يبا
 دانست که   یاز آن م شتر یاحساس کرد که او ب

  قت ی ، فقط حقاز او نکرد یحال سوال یزد. ول یسالها قبل حدس م یو
 پر از تأسف بود و  شي ت. چشمهااو گفگفرا به 

 ر يخانواده ز ک يتوانست باشد، نبود.  ی که م يیزها یاز چ مرطوب،
 دختر حق داشت و  ني رفته بود، ا  نی او از ب یدستها

. خود او هم خانواده  ابد يبهبود  یناراحت ني هرگز نتوانسته بود از ا یو
 کتر  را  یسالها قبل و ینداشت، مارجور یا

او   یبچه ها یرفته بود و و د،یپرست ی را که عاشقانه م یبود و زن کرده
 بدست باد سپرده بود و حال احساس  ز یرا ن

  یراه  یسام. ول  یکرد، حت یهمه آنها م یاتفاقات و برا ن يهمه ا یبرا
 پوزش  یحت  ايدختر نبود،  نيداد با حیتوض یبرا

  ن يدر ا یالریکه ه  داند  یدختر. خدا خودش م نيحداقل از ا  خودش،
 .بود دهیهشت سال چه کش 

دانستم تو   ینم  ی. من حتیالری دانم که آنها کجا هستند، ه ینم من»
 دن يد یکه هفت سال قبل برا  ی . وقتیکجا هست



@Romanbook_ir 

 

335 

 

به   یآدرس چی ...جونزها هد يبه بوستون رفتم، همه شما رفته بود تو
 داینداده بودند و من قادر نبودم تو را پ یکس

  یدانست که خطا یافسوس بود. م زو پر ا د يلرز یم  ش ي...« صداکنم
 خودش چقدر بزرگ بوده و حال مشکوک بود

  یبنظر م ی داشت ول يیداند. او چه چشمان دانا یاو هم آن را م ايا که
 چ ی ندارد. ه یکه اصال قلب بخشنده ا  د یرس

. چنان  یمحبت  اي یمهربان چ یخورد، ه  یدختر به چشم نم نياز ا یگرم
 از د يشا ايو  دهش سنگ و آهن ساخته  بود که از

در او    يیها یشکسته. معلوم بود که زشت  شه یاز فولد و ش یمخلوط
 توانست آنرا از نگاهش بخواند و  یوجود دارد، م

آورد به   یبه دست م یچنان که اگر فرصت د،یاز او ترس یلحظها یبرا
 تاده که اف  یزد و البته با اتفاقات  یم ی ضربه ا یو

 .دکر  ی رزنش نماو را س آرتور  بود،

خشن شده بود،    شي.« صدایکردن من نکرد دایپ یبرا ی اديز یسع تو»
 آرتور را حات ینداشت که توض یعالقه ا
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 «.می رفت داياش. »ما به فلور یپوزش خواه ايو  بشنود

او   یبرا یدرباره او بداند. چه اتفاق  شتر ی داشت که ب از یسپس؟« ن و»
 ی نگاه م یجور به و ن يدختر ا ني افتاده بود و چرا ا

  ر یگ شيدر گلو  ی...احساس کرد که بغض د يدانست...با یم د ي. باکرد
 .افتد ین هيدختر به گر   نيا یکرده و دعا کرد جلو

...که آنها با ند ی خواست که او بنش ی افتاد؟« دلش م تيبرا ی اتفاق چه »
 گوش دهد...آن یرف بزنند...که او به وهم ح

دهد. درباره   حی را توض  ز یو همه چ توانست با او صحبت کند  یم وقت
 .برجسته شده بود یقاض  کي ه حال  یمارجور

خود ببرد تا با او   شی که چرا نتوانست آنها را پ د يتوانست بگو یم
 نشد که هر سه  ی کس راض چی کنند...چرا ه یزندگ

 .را انجام داد که کرده بود یرا با هم ببرد...و چرا او کار آنها

  –بودند؟« آنها با تو خوب ايآهنوز... ن یجک و ال  ايآ»
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مسن بود و چشمانش چقدر سبز. حال   شي. صداد يخند  ی با تلخ  یالریه
 ن یکرد....و ال یشب فکر مبه جک و آن 

  بيمرد و من چهار سال در دارالتأد ن یقبل از مرگش. »ال  دهیچروک
 طور در پرورشگاه نی بودم، هم ليجکسون و یالتيا

  ونيمد  یز یچ چ یه کس و  چیبه ه سون وپاتر  یحال آزاد هستم، آقا و
 ی ز یاز همه به شما. و حال تنها چ شتر ی و ب ستمین

کرد آنها را هم   یهستند.« و حال که فکر م  مي خواهم، خواهرها  یم که
 .د یطپ یگم کرده، قلبش بشدت م

  یحال وحشتزده بنظر م ؟«یکه او مرد تو به من تلفن نکرد یزمان چرا»
 که به  ینبود . »مطمئنا تو مجبورد یرس

  یبودند که و يی...« آنجا مکان هابيدارالتأد اي.... یبرو گاهپرورش
 تحمل  یهرگز به آنها فکر نکرده بود و حال حت

 «...من واقعا متاسفم ، یالریآنرا هم نداشت. »ه فکر 

آتش جستن کرد. دستش را   یدوباره از چشمان سبز او جرقه ها یول
 من  ت را بهمزخرفا نياو تکان داد. »ا یبه سو
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  نی حال هم هم ،یما نفرستاد  یلعنت هم برا کي  یحت  چوقتیه تو نگو،
 و  ی نیبنش زکارانهیو پره یطور که آنطور متق 

من   یتأسف تو برا ،ی را بخواه قت یاگر حق  ،یکه چقدر متاسف يیبگو
 ن يارزد و ا یهم نم  ز یپش کي باندازه  یحت

  ی عوض نماد، اصال من افت یرا که برا ی از اتفاقات چکدامیتو ه  افسوس
 خواهم آدرس ی که م یز ی. حال تنها چ ند ک

  ، یدان ی کنند و به من نگو که نم  ی م یاست که خواهرانم زندگ یمحل
 چ ی.« ه ی. تو خودت آنها را از آنجا بردیبدان د يبا

  یفکر نکرده بود که ممکن است آرتور رد آنها را هم مثل خود و وقت
 یم د يبود، باممکن  ر یغ نيگم کرده باشد. ا

جستجوگرانه.    یشد، با نگاه  رهیبه چشمان او خ  دوباره  و حال دانست
 فقط ترس  د يد یرا که در آنها م ی ز یتنها چ یول

 .د یترس یم ی که واقعا از و ی و گناه و مرد یو شرمسار بود

نشست و سرش را با افسوس تکان داد و   یصندل ی دوباره رو آرتور
 و  ن یغمگآنگاه نگاهش را بال برد و با چشمان 
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در   مياز شرکا یکي شی . »الکساندرا را پستينگر  ی و اش به یخال
 ی ب يشرکت گذاشتم. او زن جوان و دلفر  نیهم 

جوانتر.   یلیبود و از شوهرش هم خ  یخوب یل یکه از خانواده خ داشت
 که من راجع به او با  ینآنها بچه نداشتند و زما

دند و ندرا شالکسا یرايصحبت کردم، مشتاقانه خواستار و پذ  آنها
 ی آنها او را م قت ی را هم کردند. در حق ار ک نیهم 

خواست او را    ی م يینگاه کرد، گو یالری.« و سپس به ه دند یپرست
 نداشت. چشمانش مثل  یا دهيفا  ی دهد، ول  نیتسک

نشست و   یصندل ی. او هم آرام رود يلرزی سبز بود و دستانش م خي
 پا گوش به آرتور داد. »انها او را با خود به ارو 

شش ماه بعد جورج بر   یه خود داشتند...ولو را همراهمه جا ا بردند،
 یبرا یمرد. مرگ او ضربه بزرگ ی اثر حمله قلب

  یخبر  نيد و آخر ب نجايبود و او الکساندرا را بهمراه خود از ا مارگارت
 بود که در جنوب  ن يکه من از آنها داشتم ا

  م،ياو فرستاد یبرا کنند...سالها قبل ما چند نامه ی م یزندگ فرانسه
 از او  یخبر  چگاهیه ی....ولیادار  یمربوط به کارها
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کنم که همانجا   یندارم. فکر م ی خبر  گر يو بعد از آن منهم د نشد 
 ادامه  یبرا ی لیدل  گر ي. دستمیمطمئن ن  یماند، ول

 شکست و دو قطره اشک از  شي و...«صدا م،ی با او نداشت تماس

 .د یبه گونه اش غلط چشمش

  ن يیهم پا یالری ه  یکجاست؟" صدا که الکساندرا ی دان یپس تو نم "
 "طور اسم آن زن را؟ نی بود "و هم

او تا به حال دوباره ازدواج   د يشا ی گورهام، مارگارت گورهام. ول"
 تواند اتفاق افتاده  ی م زهایچ یلیکرده باشد... خ

  یم یزندگ نجايبازگشته و ا  کايدوباره به آمر  ی. ممکن است که حت باشد 
 ورکي ویه در نکنم ک یر نم لبته فککند. ا

." و آنگاه دوباره با عجز به  دمینشن یز یباره چ نيوقت در ا چ یه باشد،
 .او نگاه کرد

  –مگان؟"و "
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شد،   رفتهيپذ  یو ربه کا آبرامس به فرزند خواندگ د يوياو توسط د"
 او..."به  نکهيمن... بعد از ا نکهي درست بعد از ا

سر تا نوک   ز فرقهم ا  یالریکند و ه توانست خود را کنترل یم یسخت
 .د يلرز یم  شيپاها

  نيا کيشر   د يويبرگرداندم. د ورک يویاو را به ن نکه يبعد از ا ..."
 کرد. و چند ماه  یما کار م یموسسه نبود، فقط برا

بود و آنها   لیوک  کي را ترک کردند. ربه کا هم  نجاياز آنها هم ا بعد 
 س لو در یحقوق  یموسسه  کي از  ی کار یتقاضا

  یهمکار یآنها تقاضا  یکرده بودند، که از هر دو افت يدر آنجلس
 یزندگ  کيداشتند و به هر حال آنها مشتاق شروع 

خواهند با من در   ینم  گر يبودند و به من هم اطالع دادند که د تازه
 یزندگ کيخحواستند به مگان   یتماس باشند. م

از   فتاده بود واو اتفاق ا یکه برا یبهتر از آن یل یبدهند، خ د يجد 
 از آنها  یخبر  گر يرا ترک کردند د نجا يکه ا یامهنگ

توانم   ی باشند من م ایفرنی کال یاگر آنها عضو کانون وکال  ی. ولندارم
 کنم، البته اگر هنوز آنجا  دایآدرسشان را پ
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 ".دانم ی... نمباشند 

در   نطوري که ما ا یتو حرامزاده" و با تنفر به او نگاه کرد. "تو گذاشت"
 لبد فکر  ، یدآواره کر  تو ما را م،يدر شو به

  ز یاز دست وجدان گناهکارت ن ،یکه اگر از دست ما خالص شو  یکرد
 ست، ی طور ن نيا ی بود، ول یآسوده خواه

خود   یتوانست نگاه او را بخواند." زندگ یگم؟" خوب م ی نم درست
 در  ،یتو هم نابود شد و البته تو سزاوارش بود

که صاف   دوارمی. امیسته  د،يایکه سرت ب يیهر بال   ستهيتو شا قت ی حق
 عمرت  ه یآرتور پاترسون و بق ،یبه جهنم برو

را نابود  گر يد  یسه تا یو زندگ ی . تو دو نفر را کشتیآنجا بگذران را
 ايپنج نفر با تو است،آ ني ا تی. پس مسئول یکرد

بلند شد و به   شي" و آنگاه از جا ؟یکن  یزندگ تی مسئول نيبا ا یتوان یم
 د یکه از سنش بع یر یو رفت و با تحقطرف ا

کنم... و  یبرد؟ من که فکر نم یشبها خوابت م ايشد" آ رهیبه او خ  بود
 چه  گر يد ی آن دوتا یداند که برا یفقط خدا م 
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. من  یآنها ساخت یبرا یا یداند که چه زندگ یافتاده، خدا م یاتفاق
 هنوز تمام نشده. من   یدانم ول  ی خود را م یزندگ

  یم ی ز ی.من از خودم چینابود کن رام یدم که زندگ  ینم تو اجازه  به
 ...کنم دایخواهرانم را هم پ یروز د يسازم... و شا

که   ی در حال حاضر." آهسته به طرف در رفت. در حال ی... ولد يشا
 ی م شي گونه ها یرو یبه آرام شي اشک ها

رفت   یبود و حال که م دواریآمد چقدر ام یم  نجايه اکه ب ی. زمانختير
 گاه چ یه  گر يدال حاضر " و در حد یامقدر ناچ

  یتوان یآرتور پاترسون، هرگز. تو نم نم، یخواهم که تو را بب ینم
 چ یه  گر ي. ما دیده   نیمن تسک  لهی وجدانت را به وس

 م ی دوباره با هم "دوست" نخواه  گاه

به او نگاه کرد و   یطولن ی." و آنگاه لحظه از يپدر خوانده عز  بود،
 ا با چنان گفت. آن ر را به اوکلماتش  ني سپس آخر 

گفت که آرتور احساس کرد که تا آخر عمرش آن را   یا زمزمه
 .فراموش نخواهد کرد
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... و  چوقتیبخشم... ه ی نم ،یرا که تو با ما کرد یو من هرگز کار "
 ...باشد  ادتيفر خواهم بود، تمام عمرم از تو متن

و سپس مانند  و من چقدر از تو متنفرم".  ی باشد که تو چه کرد ادتي
 ا بهم کوفت و راهش را دفترش ر  روح در

  نی و رفت و آرتور آنقدر شهامت نداشت که دنبال او برود، هم گرفت
 نشست، مثل  شی در صندل دهیطور با پشت خم

که با او کرده بود،   یکار یآورد و آنگاه برا ادیسولنژ را ب رمرد،یپ کي
 وقت  چ یحق داشت او ه   یالری. هستيگر 

نخواهد  دهي تکب شده بود، آمرزکه در حق آنها مر  یگناهان یبرا
 توانست ببخشد و حال مثل  ی. خودش را نمد يگرد

 .کجا هستند  گر يدر شگفت بود که دو تا دختر د یالریه

  ی از دفتر آرتور به کتابخانه عموم ی الریآن نبود. ه یبرا یجواب یول
 توانست بکند، کرد  ی را که م  ی رفت و تنها کار

مارگارت گورهام را آنجا   ايجورج نام   چیه  باز کرد وتلفن را  کتاب
 هم رفته فقط پنج نام گورهام بود و   ی. روافتین



@Romanbook_ir 

 

345 

 

  ايراجع به مارگارت و  یز یچ چکدام یکه به آنها تلفن کرد، ه یزمان
   –اسم یدانستند و معلوم بود که حت  یالکساندرا نم

  

در   ایفرنی کال یدادگستر  یاند. سپس به قسمت وکال   دهیرا هم نشن آنها
 تلفن مراجعه کرد که آنهم  ی نماکتاب راه 

  ن ياش ا یامس هم آنجا نبود که معنآبر  د يويکننده بود. اسم د د ینوم
 بود که او هم مدتها قبل آنجا را ترک کرده

  ی منبع چیه   یالریه گر يداند که کجا رفته بود. د یو خدا م است،
 توانست آنها را   ی نداشت که به آنجا مراجعه کند، نم

آرتور حساب کرده بود و او در   یتوانست بکند، رو یکار نم  چیه  ابد،یب
 دانست و حال  ی نم ز یچ چ یواقع ه

  ن يکه ا يیايرؤ شهیهم   یبار برا نيرا از دست داده بود و ا  شي خواهرها
 را زنده نگهداشته بود، کم کم از  ی همه سال و

افتاده   ش يپاها یرو یصخره ا  نکه يو دور شد و مثل ا د يسر  قلبش 
 .شتش بازگبه طرف هتل ام وآهسته باشد، آر
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روان بودند، به نظرش   شي بر گونه ها یکوچک یهايمانند جو شياشکها
 .بود که آنها هم عاقبت مرده اند  نيمانند ا

مادرش به همراه    یکه آنرا در مراسم خاکسپار ی د یرز سف مانند 
 .وجود نداشتند   یو یدر زندگ گر ي داشت، آنها هم د

را   یدوباره آرتور آن روز وحشتناک  دنيو ده نبودند... سالها بود ک  الن
 جدا  یآورد که او، خواهرانش را از و ادشيبه 

را به خاطر   ادشيتوانست فر  یدوستت دارم... هنوز م ی... الکسکرد
 شد، چطور  یاز او دور م  نیکه ماش یآورد در حال

  هرگز  گر يکه دآمد   یبه خاک افتاده بود، به نظرش م ش يزانوها یرو
 د يحال با یبلند شود، ول  شيادو پ  ینسته رونتوا

کرد، همان طور   یکار را م نيا يیبه تنها د يکرد... با ی م د يکرد، با یم
 آنها  شهیهم  یهمه سال را کرده بود. ول  نيکه ا

 .شهیخواهد داشت، هم  ادیب را

شوند،   یراه بازگشت به هتلش احساس کرد که آنها هم از او دور م در
 ی، کسانعاشقشان بود یانزم که  یمثل کسان
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 .تنها بود  شه ی مرده بودند، و حال تنها بود، همان طور که هم که

داخل   د يبلند و صاف که امکان د ینیفوش با پر چ  ابانیدر خ   یا خانه
 .ور شده بودساخت، محص  یممکن م ر یخانه را غ 

ساخته شده و اطراف  جدهمیو محکم که در قرن ه  با يساختمان ز کي
 .احاطه کرده بود یبائيآراسته و ز یا باغهاآن ر

شده با  یکنده کار  یساختمان از آجر بود و درها از چوبها یبنا
 که به رنگ  یو پنجره هائ یبرنز  یو قفل ها  رهیدستگ

  ر يو حر  شمياز ابر  ی ئرنگ شده بود و پشت آن پرده ها ر یس سبز 
 ی بود که به رو یخانه ا نجايبود. ا زانيگلدار آو

که در   ی بر کنار مانده بود. خانه ا  های ه شده و از تمام شلوغستب  اجتماع
 بود. مبلمان ار یکامل و تمام ع ز یآن همه چ 

بارون و   ۀخان  نجايگرانبها. ا یکهایو آنت  ستاليکر  ی لوسترها فابرژه،
 ی مياز قد  یک ي" بود. ینيدومور یبارونس "هانر 

و   تیشرافسرشناس فرانسه، و خانه آنها معرف ا ی خانواده ها نيتر 
 بارون چهارده سال قبل با بود. آنها اديثروت ز
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  قتی فوض در حق ابانیخ  ۀ"دوبورنه" ازدواج کرد و خان یدلربا دختر 
 بل به آنها بود و در مقا ر یازدواج کنت پ يۀهد 

از شهرستانها به الکساندرا   یکيکاخ کوچک در  کيهم   یهانر  خانواده
 ن و پس دادند، البته همراه با شکارگاه آ هيهد 

در "سنت زان کاپ فرا" در   یتابستان یال يو کيان آن، آنها خودش از
 که هر سال   يیکردند، جا یداريکوت دازور خر 

کاماًل  یزندگ ن يرفتند و ا یبه اتفاق فرزندانشان به آنجا م تابستان
 در آن  حيو تفر  یبود که خوش ی لوکس و پر تجمل

  ی م ینيمور کساندرا دوبود که ال  یتنها نوع زندگ ن ي نداشت و ا انتها
 یبرا یو نقص  بیع ی. او همسر کاماًل باختشن

او را   یها یکرد، مهمان یرفت. خانه را اداره م یبه شمار م شوهرش
 ی انداخت، دوستانش را سرگرم نگه م یراه م

داد و دو   یشوهرش گوش فرا م  ی و به آموزشها و اندرزها داشت
 ز یلوئ  یکرد، آکسل و مار یدخترشان را بزرگ م

به شمار   یو لذت الکساندرا در زندگ یشاد نيتر دو دختر بزرگ ني. ارا
 ز ی آرام پشت م یرفتند و او با تبسم یم
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نشست و به آنها و بعدالظهرشان فکر کرد. بنا بود که آن   رشيتحر 
 ی م یروز زودتر بچه ها از مدرسه بازگردند، و و

اطراف   یگردش به جنگل ها  یبه اتفاق آنها، سگها را برا توانست
   –یآنها بود، م یبرا یخوب تی ببرد. آنجا موقع

  

که چه   نيو ا  ند يبگو شانيبا هم حرف بزنند، از برنامه ها توانستند 
 ی را دوست دارند و از که متنفرند و چه کس یکس

دهد و سپس پس از بازگشت به خانه، بچه   یمدرسه آنها را آزار م در
 مشان را انجا یدرس فی توانستند تکال ی ها م

 رف شام به بستر و بعد از صو سپس حمام کرده  داده

ماند.  یبا آنها م ،یتا زمان شام خودش با هانر  شه ی. الکساندرا هم بروند 
 حال آنها شش و دوازده ساله بودند. با

  یو خوش یتنها شاد نيمتفاوت مثل شب و روز و با وجود ا یاخالقهائ
 و  یبود جد  یدختر  ز یلوئ یمار  ،یدر زندگ یو
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  یاکسل درست مانند زمان بچگ یبود. ول  اخالقًا به پدرش رفته ر تشیب
 کامال با ی ول یخجالت  ی بود. کم  یخود و

مهربان و خونگرم. همان بودن با او چقدر خوب بود.    ی لیو خ تی مسئول
 قرمز کمرنگش و آن یفرفر  یبا آن موها

کرد،   یکه الکساندرا به او فکر م یهنگام  یحت  ،یدرشت آب یچشمها
 به نقطه  متبسمانه و حال  د یطپ یم   یاز خوشقلبش 

او را بر کف پارکت واکس   یقدمها  یشده بود و صدا  رهیدر فضا خ  یا
 ی که او داخل اطاق شد و به و د یزده شده، نشن

 .کرد نگاه

و   د يناگهان از جا پر  ی بود که و دهیاو رس یدرست جلو با يتقر  یهانر 
 نگاه کرد که با او  یبه مرد بلند قد و جذاب

 یو خطوط دهيورز  یل داشت با بدنه و نه ساکرده بود. او پنجا دواجزا
 شه ی سخت که هم یمحکم در صورتش و نگاه

خواهد   یم  شهی هم   یگرفت، چنان که گوئ یتحت نفوذ آن قرار م یو
 بپرسد. چهره او صورت یرا از و ی سوال مهم
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کرده   نانیتوانست به او اطم یم یبود که و  یاو مرد ینبود ول  یخندان
 قابل  ش يبرا شهیم ته به او باشد و هو وابس

که عاشق او شد نوزده سال داشت و دو سال با هم    یبود. زمان احترام
 خواست مطمئن شود  ینامزد ماندند. پدرش م

با   یاحساس آن کي به خاطر  ايمرتکب نشده و  یالکساندرا اشتباه که
 و ست یب  یاو ازدواج نکند. هرچه باشد هانر 

تخاب خودش  کامال از انالکساندرا  ی رگتر بود ولسال از او بز  چهار
 خواست درست همانند   یرا م یمطمئن بود. او کس 

آمده بود، او شصت سال   ایبه دن  یکه و یکنت دوبورنه. زمان پدرش،
 ی حدود و در شش سالگ نيدر ا یز یچ  ايداشت، 

را   ی و شی بود و مانند فرزند واقع رفتهيپذ  یرزند خواندگرا به ف یو
 نداشت ید . او هرگز از خودش فرزن د یپرست یم

اش پس از چهل سال   یازدواج کرد، زن قبل یکه با مادر و یزمان و
 از مرگ  امیالت ی مرده بود و او برا یزناشوئ یزندگ

به جنوب فرانسه رفت و آنجا بود که مارگارت گورهام را   همسرش
 ی به خاطر همان مساله راه  قای که او هم دق د يد
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و عشق   یشت و آشنائو هفت سال دا ستید. او بفرانسه شده بو جنوب
 بود و یمانند گردباد شانيهردو یآنها برا

  دوبورنه الکساندرا را به  ر ي یاز شش ماه با هم ازدواج کردند و پ پس
 و فقط او و مارگارت  رفتيپذ  یفرزند خواندگ

  یدانستند که قبال الکساندرا توسط مارگارت و شوهر قبل یراز را م نيا
 آنها در  یگبه فرزند خواند  ی نج سالگاش در پ

 گرانيباشد که د ی ازینبود که ن یز ی چ  نيشده بود و ا  رفتهيپذ  ورکيوین
 اصال مهم نبود. حال او  گر يهم بدانند و د

بود که   یو گرام ز يکنت همانقدر عز  یدوبورنه بود و برا الکساندرا
 .شتر ی هم ب د يتوانست باشد. شا یاو م  یفرزند واقع

هم بالعکس   یزرگ کردند و وو عشق و محبت ب یزپروردگ را با نا او
 ی پنداشت، م یپدرش م یرا که به جا  یمرد

او را هر چقدر که کوچک بود با   یاي. کنت هر خواسته و رود یپرست
 ش ي داد و الکساندرا تمام رازها یانجام م  لی کمال م

کرد   یرا فقط به او اعتراف م شي گفت و تمام خطاها ی به پدرش م را
 و مارگارت  افتاد یم یاتفاق  نی ن بته کمتر چکه ال
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 ی نظاره گر آنها بود، با خوشحال فقط

  طنتیآنها را با شکه هم به شوهرش داشت و هم به دخترش  ی عشق و
 ی مارگارت بچه  قتی کرد در حق ینگاه م

نمود و   یرا پنهان م ایکرد اش یبود کوسنها را به آنها پرتاب م خاواده
 تا آنها را بخنداند  د یپوش یمسخره م یلباس ها

خواست بخندد و بخنداند و از   یبود که فقط دلش م  ی بزرگ ی چهب او
  –الکساندرا به طور ی هر لحظه اش لذت ببرد ول

  

گر مارگارت و    نی وتحس ی بود خون گرم و خجالت ر ي ی پ هیشب  یبیعج 
 یمضحک و آن خنده ها  یآن برنامه ها

 .شيبايز

  شيه پاو آنقدر عشق و عالقه بد ش  ی درا آنقدر خوب مواظب مالکسان از
 که در نوزده یشد که هنگام ی م ختهير

خواهد با او ازدواج   یعالقمند شده و م یاعالن کرد که به هانر  یسالگ
 دوبورنه اصال   ر ي یکند همه شگفت زده کرد و پ
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خوشحال نبود   ینيدومور یچشم انداز ازدواج دخترش با هانر  از
 ف سن داشتند و که آنقدر اختال   ن يبخاطر ا شتر یب

است و در مجموع   یاز حد جد  ادهيکرد که او ز یکه فکر م نيا گر يد
 یهانر   د یرس یبه نظرش م ی مرد مشکل

دانست که او سال   یم  ر یقبال ازدواج نکرده بود و کنت پ ینيدومور
 بوده است از  ی دختر  ن یمنتظر فرصت و چن  یها

ن و  دهن پرکعنوان  کي وتمند و احتمال با خانواده سرشناس و ثر  کي
 ی بود که او م یمئنا همان دختر الکساندرا مط

  یرا از الکساندرا م  نی توانست بدخترش بدهد و حال هم ی و م خواست
 مهربان یبا و ايبود آ یمرد گرم ايآ د یپرس

کرد و   یباره با مارگارت صحبت م ني مرتب در ا ر ي یبود؟ پ خواهد 
 همسرش هم درست بهمان اندازه نگران بود

  ینشان نداد او هانر  یو اصال تزلزل ستاديحرفش ا ی را روساند الک اما
 ی سایدر کل  یکسالگيو  ستیخواست در ب یرا م

ازدواج کرد هفتصد مهمان به مجلس عقد دعوت   یبا هانر  هيرامبو
 اورپا  یخانواده ها ن ياز بهتر  یداشتند که همگ
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گذراندن ماه   یبرا یپس از مراسم ازدواج الکساندرا و هانر  بودند 
 راندن دوپس از گذ شدند و   یتی عسل عازم تاه

او را   یبازگشتند حال الکساندرا حت س يبه پار یسعادت و خوشبخت هفته
 داشت و تنها  یدوست م ش یپ  از شتر یب

دختر آنها   نیسال بعد اول  کيکه داشت بچه دار شدن بود و  يیآرزو
 ن ی آمد پدر الکساندرا آنقدر عمر کرد تا اول ایبدن

لکساندرا در  ل پس از ازدواح اش بفشارد و دو سادر آغو خود را  ی نوه
 هنگام خواب  ی آرام هي یسن هشتاد وسه سالگ

  یوباره عزادار شد و الکساندرا مبهوت. نم بسترش مرد مارگارت د در
 را بدون پدرش مجسم کند  یتوانست زندگ

که دست او را محکم   ستیپدرش ن گر يتوانست مجسم کند که د ینم
 ی ه نگاه کند و هم  شيرایان گو به چشم  ردیبگ

  ی شود کس شتر ی اش به شوهرش ب یوابستگ کبارهیباعث شد که ب نهايا
 او  ی که هم آنقدر او را دوست داشت و هم کم

 .د یترس یم او
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فرد شد و حال دچار ترس و وسواس شده  ني مهمتر   شي برا کبارهیب او
 ی از دست بدهد و م ز یبود که نکند او را ن

  ني است دادن و وحشت از د ا نخواهد داشتکه تحمل آن ر دانست
 ی م  نکهيا یمارگارت بود برا یمساله باعث نگران 

کنترلش سوء استفاده کند و   یوحشت او برا نياز ا یکه هانر  د یترس
 اوقات با  یگاه یگونه هم بود هانر  نی هم یبراه

سرزنش  د يکه با یبچه ا کردیدرست مثل بچه ها رفتار م الکساندرا
 د يبا چه لحن محکم گفته شود کهشود و با او ب

شناسد از چشم مارگارت او   یچنانکه او خودش ،خودش را نم  بکند 
 شوهر والکساندرا هر  کيپدربود تا  کي  شتر یب

داد و مهم  یاو انجام م یخوشحال یآمده برا  یکه از دستش برم یکار
 .کار چقدر مبتذل و احمقانه است ني نبود که ا

او   ن یمه  یبود و برا شیعشق زندگ نيبزرگتر  یهانر  یبرا استیس
 حفظ ظاهر دچار وسواس و جنون بود همه  یبرا

  شهیکرد که هم  یم  یادآوريکامل باشد و مرتب به زنش  د يبا ز یچ
 و نقص و کامل  ب یع یآراسته و ب د يظاهرش با
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مودب تر باشند  گرانيد یده برابر از بچه ها   د يبچه ها با باشد 
 آنها هم خسته  اي  یچا دنینوش شيبرا ی مارگارت حت

الکساندرا هم   کرد یبود که احساس م ن يا شیال نگرانو ح بود کننده
 ی م یع یطب یل یخ  یل یمساله خ ني کند که ا یفکر م

کرد   یکه شوهرش را خوشحال م ی ز یبه نظر اوهر چ قت ی در حق باشد 
 .بود یعیطب

و  ستيجد   یلیرا آزار دهد او خ یخواهد کس  یطوره نم نیاو هم  مامان»
  –«باشد امل ک ز یهمه چ   شهی مکه ه  دارد لیم

  

  شه یهمسرش نبود و هم  ايقدر متوقع از دختر  نيا چگاهیالساندرا ه پدر
 آمد و به نظرمارگارت یخوشش م یاز شوخ

با شوهر از   سهيدماغ بود البته در مقام مقا یمو یمرده   ک ي یهانر 
 حرفها را  نيا  چگاهیالبته او ه  یدست داده اش. ول 

  یخوشبخت خواستیم که  یز یکرد تنها چ  ینم  نایکلمات ب نيا با
 بود و به  ز ین ر ي یپ  یهمان آرزو  ني الکساندرا بود و ا
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دخترش به ارث   ی ثروتش را برا شتر یهنگام مرگ ب  لی دل  نیهم 
 یباق یمارگارت هم آنقدر یبته برا گذاشت و ال

با تمام آرزوها و   گر يبود که او بتواند حداقل چهل سال د گداشته
 ش که شوهر   یباشد زمانخوش   خودش حاتيتفر 

جوانتر به   یلیراهها، خ یلی از خ یاو فقط چهل و پنج سالش بود ول  مرد
 که زن نيبخاطر ا شتر یب د یرس ینظر م

هم جذاب و سه سال کوچکتر از    یلیبود و البته حال خ یخوشگذران
 .شوهر الکساندرا بود

 یبرا یخوب  یحرفها شهیخوش بود و هم  شه یدوبورنه هم  مارگارت
 پرکشش  يیها یرگرمداشت و س دنيگفتن و خند 

  یاروپا خواهان و دنبال او بودند ول طيتمام مردان واجد شرا رندهیگ و
 وباره ازدواجنداشت که د  الیخ گراصال ياو د

هم   ر ي یبا پ یخوشبخت بود و در زندگ  یلیاو سالها قبل با جورج خ  کند 
 هر آنچه خواهانش بود بدست آورده بود و

دانست   یکند م  شي ود را آزمانداشت که باز هم شانس خ یلیدل گر يد
 را نخواهد کرد  ش يآزما نيا  چگاهیه  گر يکه د



@Romanbook_ir 

 

359 

 

از   شتر ی ب یلیبود و مارگارت خ یگر يالکساندرا داستان د شيبرا یول
 .زد یحدس م یآن نگران او بود که خود و

  م یو مارگارت تصم ر ي یاز زنش متوقع بود آنقدر که پ یل یخ یهانر 
 دخترشان به  یدر مورد سابقه   چگاهیهگرفتند که  

آورد او   ی نم ادیکه البته خود الکساندرا اصال ب  ند ينگو ی ز یچ شوهرش
 ی شناخت که البته مقصودش پ یقط پاپا را مف

هم    یگر يرنگ د دهيکه او خاطرات پر  دانستیبود والبته مارگارت م ر ي
 آنها در ذهنش دفن شده بودند او یدارد ول

ساده به   لی آورد آنها خ ینم اد یورهام هم بورج گاز ج یز یچ  گر يد یحت
 داده بوده بودند که آن خاطرات حیاو توض

علت است که پس از مرگ پدرش و ازدواج مارگارت   ني به ا گمگشته 
 یبالفاصله او را به فرزند خواندگ یو ر ي یبا پ

و   د ینفهم چگاهی آورد و ه ی نم ادیاو را ب  گر يرا که د ی بود مرد رفتهيپذ 
 بطور  نشي والد  ندادند که حی وضم به او تآنها ه 

که او   نيودند و مارگارت هم مادرش نبود و اب یگر يکسان د یکل
 رفته يپذ  یهم قبال به فرزندخواندگ گر يد کباري
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قبل از مرگ با    ر ي یمرگ پدر و مادرش پ یبود پس از فاجعه  شده
 ی از مارگارت خواسته بود که دلش نم یستادگيا

فرزند به عنوان دخترشان  رفتنيع به پذ اجر یز ی دامادش چ خواهد 
 چ ی باره ه نياو در ا یخوانده از طرف آنها بداند ول

خواست که خاطرات او را به    ی آنکه نم ايبه الکساندرا نگفت  ز یچ
 کند بلکه به  داریوجدانش را ب اي جنبش در آورد و 

است و ممکن است که خود را   یدانست او دختر خوب یخاطر که م نيا
 شوهرش  را به  ق ياکند که تمام حقمجبور 

 .اوردین ادیب یز یراحت تر بود که او چ  ی لیکند و خ بازگو

دانست که او نسبت به وراثت   ی و م شناختی را م  یهانر  ر ي یپ
 قتی و در حق یو اصالت خون چقدر وسواس یخانوادگ

 .است مجنون

به خاط   شتر یمارگارت هم در مورد داماد ش با شوهرش موافق بود ب و
 ساکت  شهی هم  لی دل نی بهم هم   ساندرا و اوالک
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  چکسیه گر يهمه سال د  نيانجاست که پس از گذشت ا بیو عج  ماند 
 آورد که الکساندرا به عنوان ی به خاطر نم

 .شده است رفتهي خوانده پذ  فرزند 

 آمد مارگارت واقعا  ایبدن ز یلوئ  یکه مار یزمان و

  داد، او هم  بعد از دست کساليپسر را  کي که  یشد و هنگام خوشحال
 آمد، پس  ایبدنو سپس آکسل  اندوهناک شد 

که دکتر الکساندرا   مانيسخت و ساعتها درد در اطاق زا ماني زا کي از
 ی بچه دار شود. اوبه و د ي نبا گر يگفت که د

به فلج کند و   د ياو را تهد  ی ممکن است حت گر يد یحاملگ ک يکه  گفت
   –از داشتن دو دختر  یهم باندازه کاف  یو

  

بود که   دهیهم مدتها رنج  د يشد. و شا د یناام یبود، فقط هانر  لخوشحا
 آورد ایاو بدن یپسر برا کيهمسرش نتوانسته 

نکته را به   نيشد ا ی م نی سالها پس از تولد آکسل هرگاه خشمگ و
 کرد که  یکرد و او را وادار م ی م ی آور اديزنش 
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ه  داد بياو را فر  یکند، چنانکه و ر یمورد شوهرش احساس تقص  در
 به او  شی بده ،ی تاررفگ نيبخاطر ا ايده و بو

 .شده است شتر یب

آنرا تحمل   د يبا یر مرافعه بود که هان کي پسر  کي و کمبود  نداشتن
 کرد و تحمل مارگارت دوبورنه به عنوان  یم

  دهیدراز کش  یمارگارت با آن پاها  ني. او از دگر يد  ز یچ ک يزن  مادر
 ی اش که هنگام راه رفتن شلنگ م يیکايآمر 

  یغرش وار با صدا ی خنده ها  زنانه نبود، آنو به نظر او اصال  انداخت
 اش که  یبلند و آن لهجه وحشتناک فرانسو

  یها یبود و از شوخ ا یتخته س  کي ی ناخن رو دنیاو مثل کش بنظر 
 او هم متنفر بود و از آن حالت طنز  یخرک

  یشد تفنگ ها یشد. هرجا که وارد م  ی او چندشش م یشگیهم 
 ی ان متش پنهدر مش شي نوه ها یرا برا یکوچک آب

و بچه   د يخر  یآنها م  یرا که برا ی تده سن  ی ها یو آن اسباب باز کرد
 بسته ها  یگاه  ايشدند و  یها آنقدر خوشحال م



@Romanbook_ir 

 

363 

 

با   یآب یآورد، مثل کتها یآنها م یبرا ورک يویبسته ها لباس که از ن و
 به  شهیهم  یکوچک پوست که هانر  یها  قهي

که   یز یو از هر چچقدر زشت و جلفند. اکه  گفت یم الکساندرا
 ی آورد متنفر بود، از هرچه هم که م یمارگارت م

طور و خدا سپاسگذار بود که الکساندرا اصال از مادرش   نی هم گفت، 
 نتوانسته بود با خودش  چگاهی ارث نبرده بود. ه

ازدواج کرد   یزن  نی چن  نيبا ا ر ي یمسأله را حل کند که چرا کنت پ نيا
 دراالکسان کرد که  یدا را شکر موز خهر رو 

از مادرش قابل مهر کردن بود. او روشنفکر بود و مهربان   شتر ی ب یلیخ
 که  ع، یو مط  ی خجالت یلیو محتاط، و هنوز خ

صفات همسرش    هیاز بق  شتر یب ی بود که هانر  یصفت  نيآخر  ن يا البته
 ی م شيکه روبرو یو حال هنگام د يپشند  یم

خود را   ه احساسنبود ک یکرد. او مرد یم ی تاطبه او تبسم مح  نشست،
 داشت  ادي نشان دهد اگرچه متقابال ازاو توقع ز

  ی قیکرد. بدون شک او احساسات عم  ی را ارائه نم یمحبت چی خود ه یول
 دانست که بدون او ی الکساندار داشت، م یبرا
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  في بلکه از جهات ظر  یندارد، البته نه فقط از نظر مال یمعنائ شیزندگ
 نه اش را متر هم بود. او خاظرش مهکه بن یتر 

و ممتاز و   کیبود ش یکرد، خود زن ی راه اداره م نيبه بهتر  یو یبرا
 .کرد یم یخودنمائ یکاملش در هر راه  تیترب 

  کي در جزء جزء وجودش  ینيالکساندرا دوبورنه دومور قتیحق  در
 .بود اریکامل ع یبانو

 «.یرفته اخود فرو  یاي که در رو د یرس یبنظر م  الکساندرا، »

بود .او   ز یسرزنش آم یو البته لحنش کمصحبت کرد شروع به  آرام
 گر يکس د ايزنش  یرا برو شيصدا  چگاهیه

  ن یکار نداشت، مردم فقط با اول  نيهم به ا ی اجیکرد و احت ینم بلند 
 دادند،  یرا مو به مو انجام م  نشی اشاره او همه فرام

بود و ممتاز، با   یو قوکرد. ا  یکار را م  نيکه الکساندرا ا همانطور
 ش ی . در جوانیو چشمان مشک  یخاکستر  یوهام

ورزشکار و مردانه بود و   یو صاحب اندام افه یالعاده خوش ق فوق
 .بود ماندهیرفت، باق ی بهمان نسبت که سنش بال م
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جذاب داشت پنچاه و نه سال سنش را   یقدرتمند و صورت ی کلیه  هنوز
 و یاندار س. همانطور که الکسدادیاصال نشان نم

  یو موها  یمعصوم درشت آب ینمود. با آن چشمها ی ساله نم پنج
 بلوندش که معمول انها را به  ،یتوت فرنگ ن یشميابر 

 .اراست یم یفرانسو ونینیش مدل

و آنگاه  ؟«یداده ا ندهيشام هفته آ  یمهمان یرا برا ز ی همه چ   بیترت ايآ»
 آن یرا به زنش داد که دوباره رو  یست یل

  یموارد به الکساندرا کمک م ل یبق  نيدر ا یمنش کي  شهیهم  کند. مرور
 داد که همه کارها را  یم ح یاو ترج  یکرد ول

توانست شوهرش را از تمام و   ی م قيطر  نيانجام دهد و با خودش
  –بودن امور مطمئن کند. کمال

  

که   یتبسم کرد. با چشمهائ یکارها انجام شده.« دوباره به هانر  همه»
 هرش و به شو زدیموج م ن یتحس در آن احترام و 
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تبسم زنش را   شه،یدور مثل هم  یو کم  یجد  یکرد و او با نگاه نگاه
 .برگرداند 

داد،   یمطمئن باش.« و آنگاه با نگاهش به او آگاه ز یاز همه چ  لطفا»
 ی ول  د یکن یبچه نگاه م  ک يهمانطور که شما به 

  شه،ی ه همالبت  د،یترس  یاز شوهرش م یبه او تبسم کرد، گاه  الکساندرا
 ب است، بجز چقدر خوش قل  دانشت که او  یم

 .کامل باشد  ز ی خواست که همه چ   یم شهیهم   نکهيا

 ..« به زنش اطالع دادميدعوت دار زهیشام به کاخ ال یشب برا فردا»

 اد يدارد؟« و دوباره به شوهرش لبخند زد، ز یبخصوص لی خوب، دل چه »
 دعوت قرار نگرفته بود. آنها  نيا ر یتحت تاث

 .داشتند دت عا زهیکاخ ال یها  یمهمان به

 «.دفاع است د يجد  ر ي خاطر وزب یگفته اند که مهمان فقط»

  ی ها ی الکساندرا نبود. مهمان یبرا  یجذب کننده ا ی لیخ د ينو نيا و
 ن يبا یوقت جذب کننده نبود ول چ یه  زهیکاخ ال
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هستند،   ی فوق العاده مهم یکرد، که آنها آدمها یفکر م یهانر  بیترت
 س از فکر بود که پ  نينوز در اخودش ه 

شود که البته هنوز چند   استیشدن از بانکش وارد عالم س بازنشسته 
 .به آن مانده بود یسال

لباس و آماده    ضيتعو یبرا یمادرم هستم، ول شی ناها، من پ فردا»
 «.وقت دارم یلیشدن خ

  رشيتحر  ز یم ی رو ی نگاهش را از شوهرش برگرفت و به کاغذها و
 . اوند ی ببنگاه ناموافق او را  استخو ی دوخت، نم

شوهرش به   یبود که روز دواریام  شهیکار متنفر بود، هم  ني از ا شه یهم 
 ر یاخ یدر سالها  یعالقمند شود، ول یمادر و

  یبود که هانر  یراز برگشاده ا  ني را از دست داده بود. و ا د یام نيا
 ی کرد. و حال چنان که م ینم د ی اصال مادر او را تأئ

 .گفت دوباره به زنش یبا لحن سرد ردیم بگتقاان خواهد 

  مه ی هم ضم یپوزش  اي یلی دل چ ی.« و البته هستمیمن شام خانه ن امشب »
 توانست از او سوال کند. »و  یهم نم  ینکرد و و
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 «.خورد  یکنم که تو شام را با بچه ها خواه یم فکر 

در دل با   ستي کرد و دوباره به صورت او نگر  د يیبا سر تا  الکساندرا
 فت، ب کجا خواهد ربود که او امش خود متعجب 

بود که   دواریداشته است و ام قهیرف  کيدانست که چند سال قبل  یم
 را شروع نکرده  یکار ن یدوباره شوهرش چن

معمول   ر یغ ی لیآمد و در فرانسه خ  ی بود که به او م یکار نيا باشد،
 .نبوذ

  با بچه بود که  يیخودش عاشق شبها قت ی .« در حقم يگو ی آشپز م به»
 که به روابط  ی البته تا جائد و خور  یشام م ش يها

  زميمطمئن نبود. »عز  اد يبار ز ني ا یزد ول یو شوهرش لطمه نم خود
 کرد که لحنش را  یسع ؟«یشام جلسه دار یبرا

 .نگاه دارد و به او نگاه کرد ميمال 

سوال   نيرا گره کرد و سرش را تکان داد. از ا  شي اخمها یهانر 
 ه به شت ک. معمول دوست نداودب امده یخوشش ن
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با سر و   شانيهنگام دخترها  نيرا پس دهد. در ا شيجواب کارها  یکس
 دنيصدا وارد دفتر مادرشان شدند. و از د

  یخنده شان را کوتاه کردند و مار  یدر آنجا جا خوردند. صدا پدرشان
 که قدرش را شيبايز  یبا لباس آب ز یلوئ

در  رش زد و مادرش را به پد  محجوب یداد، لبخند  ینشان م بلندتر 
 آنها یجلو  چگاهی. پدرشان هد یآغوش کش

. آکسل نمونه کوچک مجسم  داد یرا به الکساندرا نشان نم محبتش
 زانوان ی رو یمادرش بود و حال با خوشحال

مانست. با   یبه خود او م  یاتورین ینشست، درست مثل م  الکساندرا
 ندهکم ما کرد و یم یباز ر يتحر  ز یم  یرو یاسبابها

  یرگرداند که پدرش آنرا گرفت و با صدارا ب جوهر   شهیش ک يکه  بود
 آرام گفت »آکسل« و او سرش را بال  ی خشن

موج   طنتیدر چشمانش ش  ست،ينگر  ی به و یو نترس ید یو با لق  آورد
  –ني که ا د یترس ی م یاوقات هانر  ی زد، گاه یم

  



@Romanbook_ir 

 

370 

 

به   نسبت  شه ی هم ن یهم  یبه مادر بزرگش رفته باشد و برا دختر 
 ، یدر دفتر مادرت هسته ک یبود. »وقت  ر یختگس

 «.باش ت يکارها مواظب

فرشته وارش به پدرش تبسم    یپاپا.« و آنگاه با آن چشمان آب باشه»
 ش يهانش گرد و کوچولو بود و لبهاکرد. د

آنها داشت نه    یتپل را برا یدختر کوچولو ک يو هنوزحالت  برجسته 
 ک ی و ش دهیکه قد بلند و کش ز یلوئ یمثل مار 

را به   د يپدرش. آکسل با افتخار خبر جد  هی شب ر تشی هم ب ی لیو خ بود
 همه آنها اعالم کرد. »امروز در مدرسه مرا از 

  یغصه م نيکساندرا به خنده افتاد. فقط از اکردند.« وال رونیب کالس
 ی زبان نير یکه ش ستیخورد که پدرش زنده ن

با تمام وجود ,اشق  دانست که اگر او بود،  ی. مند یبچه ها را بب  یها
 ی م ی لیهم خ  ز یلوئ ی شد و البته به مار ی م آکسل

بودند و الکساندرا از داشتن از داشتن   يیدلربا ی. هر دو بچه هاد یبال
 :گفت یبخود مغرور بود. هانر  ی لیآنها خ
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مادمازل. مگر چه   ،یو لف بزن یکه به آن افتاخار کن  ست ین  یکار نيا»
 ه خنده د ککر  ی و خود سع  ؟«یکار کرده بود

آنها بود، اگرچه   ی ندهد و عاشق هر دورده و نشان را پنهان ک اش
 آورد و اگرچه هنوز هم  یمآنرا به زبان ن چگاهیه

با  شهینشده که نام او را به ارث ببرد، هم  ی بود که صاحب پسر  متأسف
 ی باعث شرمسار نيکرد که ا ی خود فکر م

آنرا تنها نقطه   شهیهمبه او بدهد و  یکه الکساندرا نتوانسته پسر  است
 دانست و البته زنش هم  یف همسرش م ضع 

 .احساس را داشت نیهم 

و او   د یآدامش بجوم؟« آکسل با زمزمه از مادرش پرس یتوانم کم یم»
 که  یبود که هنگام یز یچ  نيبرافروخته شد. ا

آدامس از   دنيجو  نکهيا یداد، برا  ی خانه نبود او به بچه ها م شوهرش
 آنها قدغن شده بود یراب یطرف پدرشان بکل 

بود   یبادکنک یداد. او عاشق آدامس ها  یاو را لو م شه ی آکسل هم یلو
 ی که آنها را باد کرده و سپس بترکاند و هانر 
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هر سه آنها اخم کرده و گفت »مطمئنا نه« و سپس دوباره راجع به   به
 و سفارش   ی آور ايکه به زنش داده بود  یست یل

آنرا   یل  ا آهسته پشت سرش بست بعد و از اطاق خارج شد، در ر کرد
 که به آنها  د يهمسرش را دباز کرده و  یکم

که   د يد یکه آکسل را م ی دهد. او خودش هنگام یم  یبادکنک آدامس
 ی کند، لذت م یکه با آدامس بادکنک درست م

که به دخترش رو بدهد. در را   ستی ن حیکرد که صح  یفکر م  یول برد
 دفترش دوباره پشت سرش بست و خود به 

 .ها گذاشتها را با هم تنو مادر و دختر  رفت

  ک ي یخورد، خود را برو  یکه شکالت خودش را م یدر حال  ز یلوئ یمار
 :د یپانزده انداخت و از مادرش پرس یمبل لوئ

 «زود خانه آمد؟ نقدريامروز چرا ا پاپا»

و ظرافت را   یپوش کی و با روح داشت و ش رهیو ت درشت  یچشمان او
 که در  ارث برده بود، معلوم بوداز مادرش به 
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  ینشان م یخواهد شد و از حال آنرا بخوب يیبايدختر ز ندهيسال آ چند 
 ش يآکسل دلربا تر از او بود. موها یداد، ول

مادرش بود، اگرچه الکساندرا سالها بود که   یعیطب  یموها همرنگ
 ی هانر   نکهيا یکرد، برا  یرا بلوند رنگ م ش يموها

مز رنگ  رنگ قر  کرد که  یداد، او فکر م یم حی رنگ را ترج نيا
 ی هم برا یباشد و و ی عیاست اگر چه طب  ینابجائ

 .داشت  یشوهرش را خشنود کند آنرا بلوند نگه م نکهيا

را به   یآدامس را به اکسل و قطعه شکالت یکه تکه ا ی در حال الکساندرا
 داد، گفت: »پدر امشب شام  ی م ز یلوئ یمار

 «.رونیبرود ب د يبا

.« و البته فورا  نطوری»تو هم هم آکسل فورا پر از اشک شد. چشمان
 کار  نيآدامس را از مادرش گرفت و الکساندرا از ا

با شما   و سرش را تکان داد. »نه، من خانه هستم و  د يبه قهقهه خند  او
 خورم، او جلسه دارد.« آکسل از  یشام م
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  از شام شهی تبسم کرد. او هم  ز یلوئ ی و مار د یهورا کش یخوشحال
   –که یبرد، بخصوص اوقات یبا مادرش لذت مخوردن 

  

و مادرشان داستانها از   دند يد خن یمنزل نبود. آنها سر غذا م پدرش
 کرد  یم فيآنها تعر  یخودش را برا یزمان بچگ

را که به اتفاق مادر بزرگشان سر پدر بزرگ در  یبخصوص کلکهائ و
 ايآ نم یبب د يی. »بگود یاوردند. از دخترها پرس یم

آنها را   شه ی پرستار هم د؟«يشته ابه خانه برگ داند که شما یم ستارتانر پ
 پدر و ش یلک پ  کي  یو بدون حت ز یتر و تم

داد،   ی م حیترج ی نطوريرا ا نهايالکساندرا ا  یفرستاد ول یم مادرشان
 ی تر بود. مار ی عیبه نظرش طب ده،یژول  یکم

 .اعتراف کرد  ز یلوئ

 «.ميانه برگشته ابه خکه  ميی بگو یبه نانس ميکرد فراموش»

بود، آنرا ترکاند و هر سه  همزمان آکسل که آدامسش را باد کرده  و
 .دند يخند 
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  ی.« و آنگاه آکسل را از رود يیپس بهتر است که به او بگو خوب»
 کار  ی گذاشت و گفت. »حال من قدر ن یزانوانش پائ

  ی مانجام دهم.« معمول بچه ها با راننده از مدرسه باز  د يکه با دارم
 داد که هر گاه که   یم حیترجالکساندرا  ی گشتند ول

  ستیخواست که دوباره ل یخودش بدنبال آنها برود. حال م بتواند 
 ی مهمان یبرا ی ز یرا مطالعه کند که مبادا چ  یهانر 

  یدانست که مهمانان کم  یکم و کسر باشد. البته حال م  ندهيهفته آ شام
 ههستند و هم را از سه هفته قبل دعوت کرد

را  يیطال   ه یخودشان با حاش  یوت رسمهمه کارت دع ی. برابود
 فرستاده بود و اطالع داده بود که بارون و بارونس 

با لباس   یشام رسم یمهمان یکنند که برا یاز آنها دعوت م ینيدومور
 در ساعت هشت شب در شماره   رهیت

  د يدانست که خودش چه با ی سانند. از حال مفوش حضور بهم ر ابانیخ
 غذا  ستی ده بود و ل بپوشد، گلها را سفارش دا

بود. به   شي درست و سرجا ز ی همه چ  قتیکرده بود. در حق  رااماده
 بچه ها اطاق را ترک کردند، دوباره  نکهيمحض ا
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آن شب   یبرا یدانست که هانر  ی را با دقت مطالعه کرد و م ستیل
 است و البته  دهيرا تدارک دنوع  نيبهتر 

  ن يبعد از شام. ا یبرا گاریهمرا با س کوریو سپس ل  ی از آن شامپان پس
 تيآنرا رعا یبود که حال کمتر کس یرسوم

را دوست داشت و   یميقد  فاتي تشر  شهیهم یهانر  ی کرد ول یم
 داد که   یم بیترت یمراسم را طور شهیالکساندرا ه 

بود که با خواست   امدهین ش یپ چگاهی. هشوهرش را جلب کند  تيرضا
 ن يمهمتر  شيظر شوهرش برااو مخالفت کند، ن

نشست و به   رشيتحر  ز یو البته در حد کمال. دوباره آرام پشت م بود
 فکر کرد  شيفکر فرو رفت و سپس به دخترها

دانست که دارند با   یو م د یشن  یم یرونیآنها را از باغ ب یصدا که
 ی کنند. قرار بود که بزود یم یپرستارشان باز

کپ   با هم به یتوانستند همگ  یشود و آن وقت م لی شان تعط مدرسه
 ی روند، مثل معمول هر سال و سپس هانر فرا ب

که همه کارها را در   ني توانست به آنها ملحق شود، البته بعد از ا یم هم 
 یاز آن مداد و پس   یم بینظم و ترت سيپار
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شرکت کرده و   یح يتفر  یها  یدوستانشان در کشت یدر مهمان  توانست
 بروند وناني ايو  ایتاليبه ا یهم چند روز  د يشا

 یزندگ ک ي نيتنها بگذارند. ا نیمستخدم ه یها را با پرستار و بق   چهب و
 که الکساندرا تا یبود، تنها نوع زندگ يیطال 

کرد که اگر با شخص   ی با خودش فکر م یشناخته بود و حال گاه بحال
 را یازدواج کرده بود، چه نوع زندگ یگر يد

 اي و رتر یشخص آسان گ ک ي ،یر گيتوانست داشته باشد، مرد د یم
 فکر احساس  ن يهم جوانتر؟ و سپس از ا د يشا

و سپس   شد ياند ی ب یگر يد ی زهایکرد به چ یکرد، خود رامجبور م گناه
 گفت که چقدر خوشبخت بوده که با  یمبخود 

 .ازدواج کرده است شوهرش

  یاو داشت خانه را ترک م  یزمان  د،يرا د یدوباره هانر  یشب وقت آن
 جذاب است، رد که او چقدر  خود فکر ککرد، با 

راه راه و کراوات روشن و   د یسف راهن یو پ رهیت یآن کت و شلوار آب با
 و  بیع یآن چشمان درخشان و زنده، چقدر ب 



@Romanbook_ir 

 

378 

 

شصت   رغمیو شور بود و عل  یسرشار از انرژ  شهی است. هم نقص
 آمد، چقدر  یبه او نم چگاهی اش که ه  یسالگ

ذاب  به شوهرش گفت. »چقدر ج یو سرحال بود. با لبخند  قدرتمند 
  –.« خودششهی مثل هم زميعز  یشده ا

  

را   ش ياشت به تن داشت و موها یهمرنگ دمپائ  یصورت یروبدوشامبر 
 سرش جمع کرده بود که از  یبال ید یبالق

  ش يشانه ها یرنگ رو یتوت فرنگ یاز طال  یبه صورت آبشار اطراف
 ال بود اما از نگاهش کام بايرها بود. چقدر ز

 .ناآگاه است يیباي ز نيبود که خود از ا دايهو

 .گردمیزود به خانه برم زميعز  متشکرم

پا افتاده بود اما نگاه چشمانش مهربان و پر از عشق   ش ی اش پ جمله 
 شه یکه زنش به انتظار او هم  دانستیبود.او م

  ماند، یم دار یمواقع الکساندرا ب ني در ا شه یخواهد ماند هم  داریب
 ش ی پ و او هنگام بازگشت گزاشتیچراغش را روشن م
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کوتاه   یداريآرام به در د یآنکه به اتاق خواب خود برود با ضربه ا از
 ح یجدا را ترج ی . او اتاق خوابهاکردیاز زنش م 

برنامه را داشتند.اوائل الکساندرا هفته ها   نی از زمان ازدواج هم داد،یم
 ر ییا تغاو ر  دهینمود که عق  یو سع  کردیم هيگر 

  یم  شهی حرفاش هم یرو یفق.هانر اما نامو د یسالها طول کش د يشا دهد 
 خودش را لزم   یو آزاد تی .او خصوصستاديا

  نيخود را داشته باشد.ا یآزاد  د يبا یخود و  گفتیو به او م داشت
 و عاقبت  گر يد یها  یلیعادتش بود مثل خ 

وضع عادت کرد، اگر چه شوهرش هنوز از نگاه   ني هم به ا الکساندرا
 هم  گر يزنان د یول بردیم لذت مکردن به او ه

وقتها مشکوک  یمحتاط باشد اگر چه گاه کرد یم یسع  شهیاو هم بودند،
 اگر  یحت   داند،یم يیزهای که زنش چ شد یم

  ن يرا دارند، ا زهایچ  ني درک ا یرکيز شهی.زنها همیز يبه طور غر  شده
 بود و به ان احترام دهیفهم  یرا از جوان

 .گذاشتیم
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 خوش  شب

کوچک شام را با با بچه   یرفت تا در اتاق ناهار خوار نی يو از پله ها پا
 ک يشر  ش يها

که   یو در حال د یرا شن یهانر   نیحرکت ماش  یبعد صدا ی.لحظه اباشد 
 را  یتا تکه گوشت  کردی به اکسل کمک م 

که   یفکر نکند او کجا رفته است.اکسل در حال  گر يکرد که د ی ببرد،سع
 :د یپرس یمعمول یل یدهانش پر بود خ 

 رفت؟  رونیمشب تنها بر اپد  چرا

 .ستیسوال به تو مربوط ن ني: اد ی را در هم کش شياخم ها  ز یلوئ یمار

وقت او جلسه دارد که   یالکساندرا لبخند زد.اشکال ندارد گاه یول
 شودو او مجبور است  ل یشبها تشک دهد یم حیترج

 . برود تنها

 ست؟یکننده ن جلسات خسته ني: اد یپرس یبا کنجکاو او

  نجايا دهم یم  حیوقتها و من ترج ی : چرا گاهخنده گفت  مادرش با و
 .تا باشم۲شما   شیپ



@Romanbook_ir 

 

381 

 

 .با لبخند گفت: من خوشحالم اکسل

با   ز یلوئ ی دندان افتاده اش را به مادرش نشان داد، و مار یآنگاه جا و
 را از خواهر کوچکترش ش يچندش رو

  شي نما ن يده بود و حال اروزها را گذران ني ا ی.خودش همه برگرداند 
 .زدیحال او را به هم م  شتر ی خواهرش ب

 .کند ی حال مرا بد م تيکارها  نيکن ا بس

  یبه خوشبخت چگاهیرا به هم فرو برد و الکسندرا لبخند زد.ه صورتش
 نبود.آنشب گذراند یکه با دخترانش م یلحظات

رفت و با او صحبت کرد و سپس   ز یلوئ  یبه اتاق مار یا قهی دق چند 
 گاه هر ش خواند آندختر کوچک  یرا برا یصه اق

  بیشب را با آنها خواند و به اتاق خودش بازگشت و عج  ی و دعارا  دو
 ز یلوئ  یمار دنيوقتها با د ی بود که گاه

  د يشا یمطمئن نبود چه کس  چگاهی ه  ی ول وفتاد یم یگر يکس د ادي به
   –فکر را از نيهم که...و آنگاه باز ا د ي... شا یهانر 
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را برداشت و به   د يفت و کتاب جد رهاند. حمامش را گر  مغزش
 شب گذشته بود که بالخره  مه یبسترش رفت.ن

 خانه بازگشت   به شوهرش

و   د یشن  یاو را از اطاق کنار اطاق خواب خودش م یصدا الکساندرا
 زد که شب خوش  یبه و یسر  یسرانجام هانر 

 ديبگو

ا تکان م سرش ربا تبس د يی زنش به عنوان تأ  ؟«ویداریب هنوز »
 او  یدوست داشت که منتظر او بماند.گاه شهیداد.هم 

دوست داشت که راجب نقشه ها و   شتر ی آرامتر و راحتتر بود و ب شبها
 .مشکالتش با زنش صحبت کند  ايبرنامه ها 

 «خوش گذشت؟  بهت»

را به   یرا جستجو کرد. و سپس جمله ا ینبود«و آنگاه با نگاهش و بد »
 که  یز یبود.چ ی عاد ر یاو غ یزبان آورد که برا 

ز آنچه که خود حدس  ا شتر یو شعف الکساندرا شد، ب ی خوشحال هيما
 د ي.»امشب باستین  یا قهیاو اصال رف د ي.شازدیم
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 «خسته کننده بود ميتو برا بردم،بدونیرا همراه خودم م تو

ها با زنش بکند   یچابلوس  نيوقت قبال او عادت نداشت که از ا چی ه و
 ند زد  و الکساندار لبخ 

مهربان بود   شي تو تنگ شده بود....«صدا یمنم دلم برا یهانر  یمرس»
 شه یکه هم ی و تبسمش گرم و دلجو،تبسم

 .شوهرش بود مختص

  ی حال که کم  ز یلوئ یم،ماريرا گذرانده ا یو بچه ها شب خوش من»
 اما آکل  دترهيهم جد  ی لیبزرگتر شده خ

 و شوهرش  د ي.«و آنگاه خند خوب اون هنوز هم بچه است....هنوز

 .دادیاگرچه آنرا نشان نم ی کرد،حتی د زد.او هم به آنها افتخار ملبخن هم 

تو هم   زمي.درست مثل مامانشان...عز » هستند.« یخوب  یدخترها آنها»
 ی دختر خوب یلیخ

 او را  شه ی بودند که هم یکلمات گرم نهايا «ویهست 

 .کردیم  یخوش مسرور



@Romanbook_ir 

 

384 

 

  کردیاحساس م  یسم کرد.هانر به او تب طنتیمن خوبم؟«و با ش عاواق»
 او بودن را با او  دارد،با یکه چقدر او را دوست م

 را ک با زنش در  یساعات نيکردن را و ا صحبت

 نطور یارزش داشت،و هم شيبرا گذراند،چقدریم خلوت
 حال  نی در ع ی.ولکردیبه آنها افتخار م  ش،چقدر ي دخترها

 د يی را به زنش بگو نهايا د که همه مشکل بو ش يبرا چقدر

بود...از خودش هم   اد يدر مقابل چقدر خواسته خودش از همسرش ز و
 باشد  یهمان  شيبرا خواستی دلش م   نطور،یهم 

 بود  لیدل  ن یو به هم  د يد یم شي ها ا يدر رو شه ی هم که

ازدواج   کمتر از الکساندر یتوانست با کس یبا او ازدواج کرد.او نم که
 د یتول  شيه برات دوبرون دختر کن  یکند.ول

 ،او را همسر  یوآموزش و تیهم کرده بود و ترب  ثروت

سال گذشته به او ثابت  به بار اورده بود.و در   یهانر   یبرا یمناسب
 شده بود که حق با اوست.الکساندرا در همه راه 
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کمتر از او جور   ی خود را با کس توانستیهرگز نم  یبود.و و کامل
 ق يدقا یبود.نه فقط برا یو یدگند،او محور همه زنک

از او بخواهد که   توانستیمثل حال...که کنارش بود و م یمعدود
 چند  یلحظات یباشد ،حداقل برا یگر ياره کس ددوب 

خاطر به او شب خوش گفته و روانه اتاق   تياز سر رضا یوسپس با آه.
  –خود شد.

وم به طرف ساحل دست  الکساندر سرا از پل  تروئنیس ن یماش راننده
 بعد، پس از گذشتن از  یو لحظات چاند یپ پچ

خانه اش بود، به   نجاياو ا ی. هنوز براد یوارنه رس ابانیبه خ  د یانوال
 ی فوش، و به همان قشنگ ابانیخانه خ يیباي همان ز

در   نشيسال، خانه والد  نهمهيدکور شده بود و پس از گذشت ا  هم 
 ی اش به شمار م یاصل  ۀخاناو  ی وارنه برا ابانیخ

 .رفت

زد،   ی افتاد، قلبش تندتر م یگاه که از دور چشمش به خانه شان م هر 
 باز شد آنها به  کیدروازه که به طور اتومات
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شدند و سپس دوباره همان لحظات غم   اطیوارد ح ن یبا ماش  یراحت
 هرگز  گر يد  نکه ي مانده، ا ی. آن افسوس باقد یرس

از   . پسد ي ایآمد به جلو بخوش  یبرا آنجا نخواهد بود که پدرش
 سال هنوز با فقدان او خو نگرفته  نهمهيگذشت ا

آور و مسکن بود و   یشاد شيمادرش برا داريچشم انداز د  یول بود،
 ی مثل بازگشت  شي آمد، برا یم نجا يهر بار که به ا

 .خودش بود ۀ به خان دوباره

بود و   دهستايا  یدر ورود یخندان جلو شهیمثل هم   شخدمتشانیپ سر 
 کاماًل باز نگهداشته  یو خوش آمد به یدر را برا

را که پدر و   یمت یق  یب یکهایتوانست آنت یو از آنجا الکساندرا م بود
 و  ند یمادرش جمع کرده بودند، درون سرسرا بب

که روکش   يیشده و قفسه ها ده یپانزده که در آنجا چ یلوئ  مبلمان
 با برنز  یهمگ یداشت و رو  یسنگ مرمر صورت

شده و   یداريلندن خر   یهایحراج که در  يیشده بود. گلدانها ارک
 رنوار ودگاس و ون گوک و کازات که  یتابلوها
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و   با يز یبود که از اسبابها یخانه ا  نجايمادرش بود. ا  ۀمورد عالق آنقدر
 مال او   یروز نهايپر شده بود و تمام ا ابينا

که به آن  اشتند  لیم  یحت یبود که و یچشم انداز  نيشد و ا خواهد 
 از  یبود که هانر  یتنها مسکن  ني ا یفکر کند. ول

 .با مارگارت داشت قرابتش

از   د،یبال شن ۀمادرش را از طبق  ی آشنا ی" صدا؟ین ی هنوز پائ زميعز "
 که پنجره اش رو به باغ باز  یمن ی درون اطاق نش

  یشد و اطاق محبوب مارگارت بود. الکساندرا با شتاب از پله ها یم
 به  یگبال رفت، دوباره احساس زمان بچ  نيمرمر 

  داريقرار د یاز سعادت بر چهره اش، ب یدست داده بود. با لبخند  او
 نشسته و  یمکت ی ن یکه رو د يمادرش بود. او را د

کند و   یم یرا سوزن دوز ی به چشم دارد، پارچه ا نک یکه ع ی حال در
 قرار  ز یکنار دستش ن  ز یم یرو یالسیگ

  یسل و مار. آک بود دهیلم یکنار آتش بخار ش يالوبود. سگ پشم داده
 از یسگ بودند، اما هانر  نيعاشق ا ز یلوئ
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هر کس را   یرفت و دست و پا یاو که آنطور آزادانه به همه جا م دنيد
 به  شي زد و موها ی م سی خواست ل   یکه م

کرد.   یم دایشد و انقباض عضالت پ یچندشش م خت، ير یجا م همه
 گذاشت یه کناررا ب اش  یوزن دوزمارگارت س

  یبود با موها  ی. او زنستادي کمتر از دومتر قامتش ا ی کم باً يتقر  یرو و
 هم شباهت به   یکه کم یبلوند و چشمان آب 

و همان رنگ کفش به بر   یاز شانل صورت یداشت. لباس الکساندرا
 به  ز ین یبزرگ از روب يیداشت و گوشواره ها

و با تعجب به او    د یخود را عقب کش   همن، که مرد ی. "اوه خدا گوشش
 شد، آنگاه  رهیخ

  شهیو الکساندرا لبخند زد. مادرش هم دهیرا در هم کش  شي اخمها
 ی با طرحها يیو لباس ها د یپوش ی روشن م یرنگها

  یهانر  یآمد ول  یدرخشان، و به او هم م   یرنگها شهیهم  اً يیو تقر  شاد
 و  رهیت یو آب اهیس یزنش رنگها یبرا شه یهم 

به   ور يد یمشک د يلباس جد  کيو حال با  د يند پس یرا م  یو خاکستر  بژ 
 .مادرش آمده بود دنيد
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دوست    یلیآنرا خ ی لباس تازه است و هانر   نياوه مامان، بس کن. ا"
 شه ی دارد." و برخالف همسر و فرزندانش که هم

با مادرش   شهیهم   یزدند، خود و یمارگارت فرانسه حرف م  با
 ظ لفت یته لهجه اش کم یکرد ول یم بت صح  یسیانگل

   –شد.  ی م دهيد فرانسه

  

رت  ." و آنگاه مارگایآنرا بسوزان د يلباس واقعًا وحشتناکه، تو با نيا"
 نشست و به  مکتش ین یدوبور نه دوباره رو

و سپس در   اوردیب  وانیل کيالکساندرا  یاشاره کرد که برا شخدمتیپ
 زا  یدخترش لبخند   دنيکه از د یحال

اش را بدست   یباره سوزن دوزبر لبانش نشسته بود، دو سعادت
 دخترش بود و از  دنيعاشق د شهیگرفت. هم 

رفتن با او   رونیطور از ب نی ، همبرد  یلذت م شانی خصوص  مکالمات
 آمد. آنها یم  شی کار به ندرت پ ني ا یشاد بود ول
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  سر زده و از  کها یرفتند و به بوت یم رونیب یدو به اندازه کاف هر 
 ح ی ترج نيد و بنابرالباس با خبر بودن ی مدلها نيآخر 

با روح مارگارت نشسته و ضمن خوردن   منیدادند که در اطاق نش یم
 فقط با هم   ر یپن ی ساده مثل سالد و کم یناهار

تکان   یبزنند. دوباره به دخترش نگاه کرد و سرش را با ناراحت گپ
 ت ياز رنگ کردن موها گر يکه د دوارمیداد. "ام

  ی از همان زنها یک ي هی شب رست. دزم يعز  یدست بردار یبلوند  نيا به
 . اگر من یشده ا دست چندم يیکايآمر 

  یحت د ي و شا دمیبال  یبه خودم م یلیهمرنگ تو بود، خ   ميموها
 ز یم یرا رو  نکیکردم." آنگاه ع  یقرمزترش هم م

قرمز الکساندرا   ی عاشق موها  شه یش را برداشت. او هم وانیو ل گذاشت
 از آنکه او رنگ آن را  شی د، تا پبو

  یموهبت خداداد کي در  یبود که کس نيمثل ا ش يدهد. برا ر ییتغ
 .دست ببرد

ذوق   یاز رنگ قرمز متنفر است، به نظر او تو یمامان، هانر  یدان یم"
 رنگ خانم  ني کند که ا یخورد و فکر م  یم
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 ".است وارتر 

من تعجب  د. شو یعاد ر یغ یترسد که کم یم چارهی ... مرد بیهانر "
 کاله  کي ور نکرده که کنم که تو را مجب یم

خدا به تو  زم،يعز  ميو او راحت شود. جدًا بگو یسر بگذار اهیس سیگ
 از داشتن آن خوشحال د يقرمز داده و با یموها

 ".یباش

ش را  السی." و به مادرش لبخند زد و او هم گستی من مهم ن یبرا"
 یتها يعادت به شکا  شهیبرداشت. هم 

شوهرش بدتر بود و حال   یاداشت، تازه گله ه   یاز هانر  درشام
 ی چهارده سال بود که الکساندرا از هر دو طرف م

نکرده بودند   یمدت سع ن يو فقط متأسف بود که دو طرف در ا د یشن
 مدتها  یعالقمند شوند و و گر يکد يبه  ی که کم

 ن يا ی زرو چیموضوع را ول کرده بود. کاماًل واضح بود که ه  ن يکه ا بود
 .اتفاق نخواهد افتاد 

 :اشاره کرد ش يو به گوشواره ها د يبه مادرش خند  یشحالخو با
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  یبزرگ ن يبه ا یچطور گوشواره ها ،مامانیدار یبا ذوق عتیچه طب  تو
 ؟ یرو دوست دار

دست و دلباز باشدالبته با در   نقدريخودش ا یبرا توانستیم مارگارت
 هنگام مرگ که   ر ي ینظر گرفتن بخشش پ

سپس از بخت   نی همچنته بود و  ثروت گذش یکاف یاو به اندازه   یبرا
 خودش که از قبل ثروتمند بود، 

 .ام ده يآنها را خر  تازه

 فکر را کردم،  نی هم منهم 

  بی ترت نی و به هم  د،يخر یم  بايز یلباسها شه ی . مادرش همد يآنگاه خند  و
 خوب بود،همه  ش يبرا ني آلت تازه،ا نتيز

آنچه که   رغمی، علن خوشحال بودز داشتن ا و خودش ا امد یبه او م ز یچ
 خرج نقدريا د يزن نبا کيکه   گفتیم یهانر 

 .کند 

 .ند يآ ی م یلیهستند و به تو خ  ی قشنگ یگوشواره ها  یلیخ
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صد هزار   کيهم چانه زدم، نزد ی لیو خ دميخر  فی را از وان کل آنها
 .بود متشانیق

 فرانک؟ اي دلر

  –؟ی دلر عقلت را از دست داده ا البته

  

 .دند يآنگاه هر دو باهم خند  و

 .فکر را کردم نی هم منهم 

نبود که   یمعامله ا ني الکساندرا دوباره به مادرش لبخند زد.البته ا و
 ۰۳ادرش بعد از کند، و تازه م  د يیان را تا یهانر 

و   یتا فرانسو کردیفکر م يیکايآمر  شتر یاقامت در فرانسه هنوز ب  سال
 .گفتیهنوز هم حسابها را به دلر م

 ؟یکار کرد یچ گر يد خوب

 .بودم  یم  یناهار را با م روز يمعمول د مثل

دار   نر یشوهر ت  ک يدرست مثل مارگارت بود با  يیکايآمر  یهم زن او
 س يازدواج کرده و مثل او در پار یفرانسو
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 امد، یخوشش م   یهم از شوخ  ی لیبود و خ مانده

 .ميرویم ورکيویبا هم به ن ندهيآ ی  هفته

 چه؟  یبرا

من ماههاست به آنجا نرفتم و   هنکيو ا می کن د يخر  یآنکه کم  یبرا فقط
 از تابستان لزم است و بعد از  شی فکر کردم پ

و بعد فکر کردم که   نم ی قرار است چند تا از دوستانم را در رم بب ان
 هم به سن مرو بروم، البته هنوز   یچند روز

 .نگرفته ام میتصم

 م؟ یباشا هم که ب يی ایما نم شی بعدا چند هفته پ چرا

  اط یمادرش با احت یول شد یان هم خوشحال م کر بهاز ف ی حت الکساندرا
 .به او نگاه کرد

 .کنم یقصد ندارم شوهرت را عصبان من

  اور،یات را هم ن یفقط به دخترها کوسن پرت نکن و ان تفنگ اب تو
 .حل خواهد شد  زهایچ ه یبق
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د مهمان  فاق چنبه ات یکه هانر  کباري.دند يخاطره خند   نيهردو از ا و
 نشسته بود  یکوسن یشده و رو  منیوارد اتاق نش 

بودند و به محض نشستن بادش در رفته بود   آنها بادش کرده که
 .غش کرده بود بايتقر 

 که ان دفعه چه قدر وحشتناک شده بود؟  د يایم ادتي

خنده اش را    یجلو توانست یم  ی ان به سخت یآور اد ياز به  ماگارت
 که خنده اش تمام  یهنگام و الکساندرا هم ردیبگ

 .ختير یش اشک م چشمااز  شد 

 .هم بود یخوب  حيدر مجموع تفر   یبود، ول ی واقعا کار وحشتناک البته

 رفته  شانيآنها پس از ان به اتاق ها ی همه  و

  چی به ه یمارگارت و کامال واضح بود که و یشده بودند، حت هی تنب و
 .نبود یوجه مهمان دلخواه هانر 

کنم،   دایتوانم پ یمه چ  ورکيویبار در ن نيکه ا نمیبب خوام  یم یراست"
 "یوحشتناک.... ول ز یبچه ها... نه چ یبته براال
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  ن يشوهرش هم از ا یاو برا د يخند   ی از فکر آن هم م یحت  شي ها چشم 
 هم  ر ي  یو پ د يخر   یاحمقانه م یايهدا ل یقب

  نياو ازدواج با مارگارت مثل ا یبود. برا یطنز و مزاح و نيا عاشق
 لکساندراشده باشد. ا یبود که صاحب بچه ا

بود و به   یکوچک یکه بچه  یزمان  ی تر بود حت یاز مادرش جد  شه یهم 
 .خصوص بعد از ازدواجش

 "يیایکه تو م ميگو یم یپس من به هانر "

او را   یکه خواست یپوزخند زد و گفت " پس بگذار وقت مارگارت
 "يیبگو ی ناراحت کن

را چقدر  بود. "تو او بد گمان  شه یهم  درش ما د،يمادر" و دوباره خند "
 طور ن يکه ا یدر حال ، یکن یناک تصور م وحشت

  شه ی هم هم یکرد و نزد هانر  یاز شوهرش دفاع م  شه ی " او همستین
  –وفادار بود. شانياز مادرش. به هر دو

   

 "ستیو از خود راض  ر یفقط بد اخم و دلگ زم، يعز  سی او وحشتناک ن "
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و ساعت   که با هم بودند  شه ی گذشت مثل هم از ظهرشان به سرعت بعد 
 و با  ستي الکساندرا به ساعتش نگر  می چهارو ن

ر  گذشت، د ینزد مادرش به او خوش م  شه ی از جا بلند شد. هم تاسف
 شه یشد هم  ی که رو به باغ باز م منیآن اطاق نش

  یخوب نی مصاحب گر يکد ي یهم برا شه ی کرد و هم ی م  یراحت احساس
 دوستش بود و  نيکتر يزدبودند، هنوز مارگارت ن

 .ماند  یم هم  شه یهم 

 ".خواهد   یکه اصال دلم نم یبروم ... با وجود د يمن با "

 "؟ یچرا، امشب شام مهمان دار"

دعوت  زهيدارم امشب شام کاخ ا یبزرگ ی مهمان نده يآ ینه، هفته "
 و اگر زود به خانه نروم و آماده نشوم  ميدار

 ".شود  یم  یعصب یهانر 

لباس    کي مثال  ،یو او را شگفت زده کن  یدت برسخو  به  یکم د يتو با "
 ی را هم بال تي شده بپوش و موها ی سنگ دوز
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خوششان خواهد آمد." آنگاه  زهيجمع کن، مطمئنم که همه در ا سرت
 و الکساندرا تبسم کرد، اگر  د يخودش خند 

هم بالفاصله اول صبح با    یکرد و هانر  یکار را م  نيبود حتما ا  مادرش
 شه یبا او هم  یگرفت. زندگ ی م  تماس شيوکال 

قدم خارج از خط   کيشود.  تيرعا  قایبود که نظرات او دق  ني ا زمتلمس
 گاه جرات نکرده بود که  چی و ... الکساندرا ه

از آن عاشق او بود که   شتر یکند و ب ش ياو را آزما  رتیراه غ نيا در
 مادرش به خطر  یهایرا به خاطر شو خ شیزندگ

مامان، تو  ، خودش هم مثل مادرش نبود." شتهگذ  ز ی و از همه چ اندازد
 "ی زرنگتر از من هست یلیخ

که   یاست که من با شوهر تو ازدواج نکرده ام، حال کار ن يعلتش ا "
 توانم بکنم و قبال هم پدرت یدلم بخواهد م

شانس آوردم" و با   یلیبرسم، من خ ميداد که به خواسته ها  یم اجازه
 .به دخترش تبسم کرد یمهربان

دانست" آنگاه دو زن    یم پاپا هم خوش شانس بود و خودش هم"
 را در آغوش گرفته و آهسته پلکان را به  گر يکد ي
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اش در   ی شگیخدمت با لبخند گرم هم  شیو سر پ مودند ی پ نيی پا سمت
 که او دختر   ی او باز نگه داشت. از زمان یرا برا

.  د ینام یم و او را خانم الکساندرا ست يز ی با آن ها م ی بود، و یکوچک
 شود و  نی سوار ماشحال به او کمک کرد که 

مادرش تکان   ی در را محکم بست. الکساندار دستش را به سو سپس
 که همان  ی داد و به خانه اش رفت در حال

هنگام ترک    شهیکرد که هم  ی را احساس م یغم و تاسف احساس
 .داد  یمادرش به او دست م

کردن با   یود، زندگ وارنه چقدر راحت ب ابانیخ ی در خانه   یزندگ
 فکر درست نبودد او   نيا ی. ولبال..... قنشيوالد 

  ی بودند ول شی زندگ قتی . آنها حقشيبود و البته بچه ها یهانر  عاشق
 با آنها یزندگ اديمادرش او را به  داريد شه یهم 

وفق   یسبک زندگ ني که مجبور نبود خود را با ا یانداخت و زمان یم
 .دهد 

حمام    کرد، پس از یها فکر مبه آن روز لباس هنوز  ضيال تعوح در
 را از داخل کمد  یرسم یلیو خ اه یلباس س کي
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 .به تن کند  زهيشام کاخ ا ی مهمان یآورد که برا  رونیب

شوهرش   یو سپس صدا ند يبگو ر ی ها به اطاقش آمدند که شب بخ  بچه
 ی او به و یول د،یرا از اطاق خواب مجاور شن

ل  که عازم خارج بودند،/ در ها یان . تا زمدند يرا ند  گر يکد ينزد و  سر 
 ی ا قه يبلند بود با  نی آست یخانه، لباس و یورود

  کي را از  ن يشده بود، ا یدوز یبرودر يیدامن آن با طال  ی که رو بال
 ی رو شهیبود و هم دهيسن لوران خر  ونیکلکس

را   یانیبرل یو البته گوشواره ها  د یپوش یرا م دشی سف کی کت من آن
 به گوش  ز ی داده بود را ن هيکه پدرش به او هد 

 .دکر  یم

زد به   یموج م نی که در نگاهش تحس  یدر حال یبا لحن رسم شوهرش
  –."یشده ا بايز یلیاو گفت" امشب خ 

   

که   یبلوندش را به مدل ی متشکرم"و آنگاه به طرف او برگشت. موها"
 .آراسته بود اراست،یم یکل  سيگر  شه یهم 
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  یبود که هانر  ی ز یآمد و البته چ ی مدل مو به الکساندرا م  نيا شه یهم 
 امروز بهت خوش اي. "آد يپسند  یآن را م

  یم  يیوهرش را جست. احساس تنهانگاه ش شي " چشم هاگذشت
 او  یرا ببوسد، ول یخواست که او و  یکرد. دلش م

 .کار را نکرد نيا

جواب   ی خوب بود، متشکرم" شوهرش با همان لحن رسم ی لیبله، خ"
 آمد که  یم ش یپ شانيرااوقات ب یاو را داد. گاه 

شب قبل   تی میکردند و صم  یم یگانگ یاحساس ب ت به همدو نسب هر 
 امشب از   ی که در حالت رسم د یرس یبه نظر م

به زنش   یهانر   نیسوار شدن به ماش یرفته است برا شانيخاطرها
 را به راه انداخت، در  ن یکمک کرد و راننده ماش

 ان غرق شده بودند وعقب در افکار خودش یکه هر دو در صندل یحال
 بال  یدر طبقه   یه اکشان از پنجر دو دختر کوچ

 .ستند ينگر  یخواب به آنها م  لباس با
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گفت   یکه او به و یو آرتور پاترسون و زمان یالریبعد از مالقات ه روز
 ی الریندارد. ه شي از خواهرها ینشان چیکه ه 

  ی. در سن هفده سالگدهیبه آخر رس شيبرا ایکرد که دن احساس
 م شده. سالها مات  شيبرا یکرد که زندگ ی احساس م

کند و حال   دایو مگان را پ یبتواند آکس ی بود که روز ستهي ز د یام نيا با
 رفته  شهی هم ینداشت، آنها برا ید یام گر يد

 .بودند 

  یاش و احساس پوچ و ته نه یدر س ی که درد یروز بعد در حال صبح
 شد يبودن تمام وجودش را پر کرده بود، کار جد 

  چیاحساس و ه  ی ب شي بود و چشمهاصورتش آرام  یشروع کرد. ول  را
 را که در  یتوانست درد و غصه ا ی نمکس 

که باعث   یلی. تنها دل ابد يخانه کرده بود، از چهره اش در وجودش
 رفتنش به سر کار شده بود همان غرور و عزمش 

و اتفاقات و تنفرش از آرتور،   زهایهمه چ  رغم یخواست عل ی که م بود
 خود را نجات بار هم جان بدر ببرد و ن يحال ا
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 .دهد 

کارش را خوب   یگذراند ول یروزها و شبها را م نی شما کي مثل  حال
 شرفت یپ یل یاش خ  ی سينو نیداد. ماش  یانجام م

لزم فرا   یبود و آمار را هم خود شخصًا با خواندن کتاب ها  کرده
 ل یدل  ن يرفت فقط به ا یگرفته بود. شبها به کالج م

را که گفته بود   یداده بود، هر کارسالها قبل قول آنرا به خودش  که
 نه به خاطر کمال و  یکرد ول یکند. حال م یم

  یمتیخواست آنرا بهر ق یاش. م ی آن بلکه فقط همان قصد قبل لتیفض 
 ی خودش هم نم ی حت یشده، ثابت کند ول 

  یز یوجود نداشت که چ یکند. کس یکار را م  ن يچه ا یکه برا دانست
 ی نم یبه و یت یمکس اه  چ یرا به او ثابت کند، ه

را دوست داشته باشد، همان طور که او    ینبود که و ی کس یو حت داد
 .عالقه نداشت چکسیبه ه ز ین

را گرفت.   یسال نگهداشت و سپس کار بهتر  کي یرا فقط برا کارش
 قبل از هر  یاب يشغلش در آژانس کار لیبدل
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قسمت   یراهنما برا کيع شد. با اطال  د يکار جد   ني از ا گر يد کس
 بود. کار فوق  ازیمورد ن یونيز يتلو یشبکه  یخبر 

  یاش بود و خواهان کس  یکه حقوقش دو برابر حقوق فعل  یا العاده 
 کار  ني ا تیو قابل یباشد و زرنگ عيبودند که سر 

که با او مصاحبه کرد   یهر سه را دارا بود. خانم یداشته باشد که و را
 و کار را به او سپرد  گرفت قرار یو ر یتحت تأث

داد که به درس شبا نه اش لطمه نخورد   ب ینظم و ترت یطور یالریه و
 مرتب ارتقاء  دشيو از آن به بعد در شغل جد 

کارگردان   اریشد و پس از آن دست  یکه بالخره منش   یکرد تا زمان دایپ
 کننده برنامه هی ته ک يو پس از پنج سال خود 

  ن از زما ني با هوش بود و در ا ینکردنشد. او به طور باور  یخبر 
 و سه سال  ستیشد. حال ب ل یفارغ التحص  ز یکالجش ن 

  یممتاز  ی شغل تیخودش موقع  یتوانست برا  ی و کاماًل م داشت
  –بسازد.
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  یدستش گاه ر يگذاشتند. و کارمندان ز  ی او احترام م به ش يروسا تمام
 از شترشانیب قت ی در حق دند،یترس یم یاز و

رانش دوست شد،  همکا از   یکم  ی لیبردند. با تعداد خ یحساب م  او
 همه   شيو ستا نی وجودش موجب تحس شه یهم 

  ی کي یو پنج سالگ  ستیکه در ب یبود و زمان ی . او دختر قابل توجهدبود
 شد، آدام  ی برنامه خبر  یکنندگان اصل هی از ته

  نيجشن گرفتن ا  یکل اخبار شبکه او را دعوت کرد که برا سی رئ کن
 مود و تامل ن یالریو باشد. همان شام اارتقا مه 

آن   نيکه دعوت او را رد کند، بنابرا ستیفکر کرد که درست ن سپس
 را قبول کرد و به اتفاق او به رستوران بروکسل 

  یکارشان با هم صحبت م  یدرباره  یشامپان دنیا نوش. همزمان برفتند 
 شبکه  نياز مهم تر  یکيآن ها  یکردند شبکه 

  نيا یکه تا کجا د یرسپ یبود و حال آدام از او م کايدر تمامن آمر  ها
 ی که از و ی خواهد بال برود و هنگام یستون م

خود    یز يتز برنامه در کتر ينزد یل یتا دروازه خ یگل و ر یکه مس د یشن
 هم جاه طلب است،  ی لیخ یالر یباشد ه یاو م
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 .زده شد  بهت

"  ؟یبرس یخواه  ی تا کجاها م ،یدار يی .... چه برنامه هاواشتر ي... یه"
 یو چشمان  ی قهوه ا یهابا موبود   یاو مرد جذاب

  یم یبه زندگ انهيگرا لسوفیف ید يمهربان، با د  یلیهمان رنگ و دخ به
 ن يبه ا يیها  یز يبرنامه ر. " چرا ستينگر 

  یم یو یبرا ش ي ها ی بود که از جاه طلب یزن ن یاول یالری" ه؟یبزرگ
 ود وآشنا نشده ب یکس نی گفت، تا بهد حال با چن

ترسد. او تازه از همسرش جدا شده بود،   یبه او گفت که از او م حال
 که حال زنش به او اقرار کرده بود که  نيا یبرا

را لرزانده   یاقرار و ني"........."باشد و ا ن ياز ا شیخواهد ب ینم گر يد
 ک يکوچک داشتند.و  یبود. آنها دو بچه  

به   د ي. که باد يد  ی د را م" و حال ناگهان خونيخوب در "دار ی خانهد 
 خانه کوچک  کي غرب در  یدر منطقه   يیتنها

نشسته بود داشت به او از هدفش   شي زن که روبرو  نيکند و ا یزندگ
 خواست به دروازه بزند یکه م يیو گلها
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بود و   با يو به او نگاه کرد، او چقدر ز د يکرد. با خودش خند  یم  صحبت
 ی ز یحال چ  نی در ع ی چقدر جوان و مصمم ول

 .داشت کم

که دوست داشتند دبچه دار شوند و در   يیزن ها کجا رفتند آن نمیبب"
 کنند،  یزندگ بايز  یخانه  کي شهر در  ی حومه 

 "حال کامال از مد افتاده؟  زهایچ نيا ايآ

  ادهيدر مورد خودش ز د يدانست که شا ی به او تبسم کرد، م یالریه
 یم رونیکم با مردها ب یلیاو خ ی کرده ول یرو

اوقات لزم است که ساکت   یرفته بود که آدم گاه  ادش يو  فترر
 مرد که  نيو فقط گوش کند، به خصوص با ا ند یبنش

کار کردن با او را دوست داشت."   شهیآمد، هم  یبه نظر م یخوب آدمد 
 از ما زن ها،  ی بعض  یکنم که برا یمن فکر م 

واست،  طرز تفکرش معذرت نخ  ني از مد افتاده" از مرد به خاطر ا بله،
 کجا برسد د به خواه  یدانست که خودش م یم
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به هدفش باز دارد. او هنوز   دنیرا از رس یتوانست و ینم ز یچ چی ه و
 کرد، بعد از   ی اش فرار م یمني از آن گذشته اهر 

گاه نتواند  چیه د يدانست که احتمال شا   یگذشتن هفده سال و م بيقر 
 خالص د یپل  یخود را از شر آن سال ها

  ی گاه با کس چی روزها ه کرده بود اگر چه از آن را قبول .حال آنکند 
 .گفت ینم ز ی چ  چیکس ه  چ یزد. به ه یحرف نم

  چیه  گر يرفت و از آن گذشته د یکرد سرکارش م  یم  یزندگ يی تنها به
 ن يکرد و حال ا یعالقه اش را جلب نم یز یچ

دانست که   ی. او م د یکرد و از او ترس ی را احساس م زها یچ  نيا مرد
 و  یش سهال دارد. خود  نياز ا ش ی چقدر ب یزندگ

ازدواج کرده بوذد و با   یو سه سالگ ستیسال داشت و در ب هشت 
 ز یرا ن یگر يروشن د یحال افق ها  نيوجود ا

 .کرده بود کشف

  ی الری" ه؟ی روز صاحب شوهر و بچه باش ک يکه  ی خواه  یتو نم "
 تواند  ی کرد که م ی د، احساس مسرش را تکان دا
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" و  ستند یمن دمهم دن  یبرا اديز زها یچ نيباشد." ا ی می ممرد ص نيا با
   –عالقه یخحواست که به کس  یاز آن نم شتر یب

   

شده و سپس او را از دست بدهد... حداقل دو دختر کوچک را...  مند 
 ...بتواند از او بدوزد ی که کس ی کوچک ی دو بچه 

.  افتد يی شيبرا  یاتفاق نی اجازه نخواهد داد که چن گر يدانست که د یم
 ی ود. و تنها گاه گاهخواست تنها بماند، و ب یم

  یم یس ناراحت وضع احسا ن ياز ا ستينگر  یمرد را م ن يحال که ا  مثل
 ک يکرد، که نزد  یکرد. با خودش فکر م

  ن يهم ا د يتواند داشته باشد شا یم  یبا او چه معنا و چه ذاحساس بودنت
 مانده رانی بود، خودش هم ح یفکر اثر شامپان

 .بود

خودت   یالریهستند.ه  میزندگ یزهایچ  نيبهتر  ایمن در دن یبچه ها "
 د يتوانست به او بگو ینم یرا گول نزن" و و 
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  ی کس نم چیرا به ه  نيبچه داشت. ا یخودش هم زمان ی به راه که
 .هرگز   د،يهم نداشت که بگو ال یگفت و خ

تا کامل   یبچه داشته باش د يکنند که حتما با یهمه فکر م شه یچرا هم  "
 "؟يیبه حساب آ

زن ها مثل تو هستند  شتر یکنند ب یفکر را نم نيا  گر يروزها د نيا"
 که حال بچه  يی. زن هایرال یکنند ه یاشتباه م یول

شوند حرف  ی خواهند بعد از ده، پانزده سال دچار اضطراب م ینم
 نسل از زن  کي ی کن. ما به زود ادداشت يمرا  یها

  ستيبشود با ز ر يد یلیه خ از آن ک  شی که پ د يد  می را خواه يیها
 آرامند و  یلی. البته حال خد یجنگ  خواهند  خودشان

سال ها   ی لیکنند هنوز خ ی کار درست است فکر م ني کنند که ا یم فکر 
 .اشتباه است ني ا یدارند، ول  شانيرو یرا جلو

نگاه کرد و   ی" و آن گاه به چشمان و؟یتا به حال ازدواج نکرده ا تو
 خوشش آمد. شهامت و  د،ي از آنچه که آنجا د

او از   د،يترس را هم آنجا د یرا. ول  یروشنفکر ل و  کما ت،یمی صم
 توانست بفهمد که  ینم  یکرد و و یفرار م  یز یچ
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 د،يبرد و از چه صدمه خورده است. شا یرنج م ز یزن از چه چ نيا
 داشته... نه  یاز بودن با کس  یبد  یتجربه  د،يشا

توانست باور کند که   یخودش با همسرش. هنوز نم یتجربه  مثل
 با خود برده  ز ی ترک کرده و بچه ها را ن زنش او را 

 .بود

گاه ازدواج   چ یدر جواب پرسش سرش را تکان داد."نه، من ه یالریه
 .د ينکرده ام" و سپس خند 

 "؟یو پنج سال دارم چه عجله ا ستیمن تازه ب"

م  کردم. خود یمن فقط کنجکاو ست،ی ن یروزها البته که عجله ا نيا "
 شتم و زنم و سه سال دا ستیواج بزمان ازد

  ن يالبته ا یبود ول  ز یچ  نيما ازدواج مهم تر   یهردو ی. برا کيو  ستیب
 مربوط به پانزده سال قبل است و از آن به بعد 

ازدواج  است و ما در  فرق کرده. حال سال   یلعنت  ی زهایچ  یلیخ
 تبسن  یالری" و آن گاه به ه ميکرد

 .د یرا نوش شی پانشام  یجرعه  نيآخر  کرده
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 "؟یکوچک بود ی لیاحتمال خ ی کرد یجه مدر آن سال تو "

 از غم پوشاند، فکرش به گذشته  یرا ابر   یالریه  چشمان

هم   د يشا ايو جک ...  ن یان موقع در بوستون بود، با ال ۹۱۹۱... بازگشت، 
 از  ی... حتکردند؟یم یزندگ ل يدر جکسون و

 .وقع رفته بودند ن ان مو مگا ی.آکسکردیم ی ماریهم احساس ب فکرش

با عمه ام در بوستون  سالم بود و ۹۳   کي موقع نزد اد،ان يز یلینه خ  اه
 .کردمیم یزنددگ

 .خوشحال باينگه دارد و تقر  یمعمول با يکرد که لحنش را تقر  یسع و

 خانواده ات کجا بودند؟ پس

 ...که من هشت سالم بود مردند  یزمان آنها

  –؟جدا؟ جدا

   

کند سرش را   موضوع را عوض خواستیکه که دلش م  یدر حال  یالریه
 با او راجع  خواست یتکان داد، دلش نم د یه تائب

 .گر يد چکس یخودش حرف بزند، نه با او و نه با ه به
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 قدر وحشتناک، تصادف کردند؟ چه

جرعه   نيسرش را تکان داد و آخر  قيباز هم به عالمت تصد  او
 .را ل جرعه فرو داد نش يشامپا

 ؟یبودتنها بچه  تو

سخت و سرد بود که او    یز یش چ مرد نگاه کرد، در نگاه  به
 .کرد د ی .باز هم تائاوردیسر در ب توانستینم

 .من تنها بچه بودم بله

 .ادینم  یخوب  ز ینظر چ به

احساس هم   ني از ا ی حت  یالریو ه کردیاو احساس تاسف م  یبرا حال
 کس  چیمرد و نه از ه  نيمتنفر بود. او نه از ا

  ضا را روشنتر کند کرد با لبخندش ف ی. سع کردیحم نمطلب تر  گر يد
 ن يشده بود و ا ره یخ ی به و یاو با افسردگ  یول

 .کردیم  یرا عصب یو

من   یکارم رو دوست دارم،برا نقدريعلت است که من ا ن یبه هم  د يشا
 .آنجا مثل خانه ام است
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 .به او نزد یالبته حرف یبود ول  ز یرقت انگ  ني به نظر آدام ا و

 ؟ یه رفتدانشگاکدوم  به

  ل یشبانه تحص   یدر دوره  د يکه بگو د يند  یو لزوم . ورکيوین دانشگاه
 .کرده است

 .میرفت  یو زنم به دانشگاه برکل من

 .و تبسم کرد، گذشتیخوش م  تانيبه هر دو د يبا

  خواستینم گر يدست او گذاشت،د ی رو ز یم یدستش را از رو آدم و
 خودش با او حرف بزند، بلکه   یراجع به زن قبل

 .د ياز خودشان بگو خواستیم

  یلیبود که خ  م،مدتهايآمد  رونی حالم که امشب شام با هم بوشخ من
 با تو گپ بزنم، تو کارت در شبکه  خواستیدلم م

 .العاده است فوق

   قتی هم کارم خوب باشد، در حق د ي . باکنمیمدتهاست که انجا کار م من
 .سال که آنجا هستم۷
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  که  یتا زمان کردیطرف بال باز م که با فشار راهش را به  يیسالها
 خبر شد و حال حق داشت که  یکننده  هیانجام تهسر 

  ب يرا از دارالتاد یطولن یخود ببالد و مغرور باشد و بود، راه به
 از پرورشگاه و ايکرده بود،   یبه آنجا ط ليجکسون و

 .در بوستون نیجک و ال   شی پ شیاز زندگ یحت اي

او  ه ب  یالریمرد از او سوال کرد و ه ؟یجا بمان نی که هم ی کنیم فکر 
 .شد  رهیخ

 بروم؟ یگر يد یجا د يمعلومه .چرا باc b a  در

 .شوند یجا به جا م  ی لیکارها مردم خ  ن يدر ا نکهيا یبرا

  ینبود. ول  یمعمول ر یکار غ  نيو ا کرد یکار را م نیمطمئنا هم  خودش
 در  یسرش را محکم تکان داد. با عزم یالریه

 کرد  ر یح که او را مت چشمانش

  یبه رو شهیدوست من. نگاه من هم رومینم گر يد  ی کجا چیبه ه  من
 .بالست  ی دفترم در طبقه 
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دختر واقعا مصمم است، مصممتر از هر آنچه   ن ياو احساس کار که ا و
 .که امشب گفته بود گر يد ی

  –چرا؟

   

بود و کارش را    یکرده بود، خودش مرد موفق جیاو را گ یجاه طلب نيا
 مشتاق   نقدريا چگاهیه ی، ول دوست داشت 

به خصوص اگر شخص  کرد، یتصورش را هم نم  یال نبود، حتب اتمقام
 .باشد  يیباي ز نيدختر به ا

 .مهم است  یلیمن خ  یبرا نکهيا یبرا

 .باشد  یم یبا او صم خواستیم

ان را  یو دلخوش دهد یو اعتماد به نفس م تی خواسته به من امن نيا
 .ببرم با خودم به خانه توانمی شبها م

 .تنسدایحال آدام بهتر م یول

کنند و کس    رونیکه آنها تو را ب یآنجا کار کن يیتا جا یخواهیم تو
 به  یوابستگ  اديز نقدري.ااورند ی ب تيرا جا یگر يد
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و   یان را از دست بده یممکن است روز یالرینداشته باش. ه کارت
 .یشویو تنها م د یآنوقت ناام

 .ترسم یاز ان نم من

عادت کرده بود، در  تنها بود و حال به ان  شیزندگ  تمام طول در
 گر يد قيطر  نيبه ان عالقه مند شده بود. به ا قت ی حق

کند. چه دختر   انت یخ ايبه او صدمه بزند و  توانستینم  چکسیه
 ی . آدام هرگز با دختر یالریه   نياست ا یبیعج 

و   او تا حال اشنا نشده بود,آن شب او را به خانه اش رساند  ی مستقل به
 ی وت کند,ولبال دعرا به  یبود که او و دواریام

از او تشکر کرد و او به   یفقط دست او را فشرد و با تبسم گرم یالریه
 دختر  نيا  یکه برا ی خانه اش بازگشت.در حال

او تلفن   به د یبه خانه اش رس نکه يبود,آنقدر که به محض ا متاسف
 ی م داریداد اگر او را از خواب ب ی نم تی کرد.اهم

 .نه اياست  ستر رفته او به ب ايو مشکوک بود که آ کرد
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را   شي را برداشت و آدام چشمها یگوش یخواب آلود  یبا صدا یالریه
 او گوش داد.او  یهم گذاشت و به صدا یرو

  یعنتدختر ل ن ي کردن متنفر بود و ا یبود و از تنها زندگ یخوب مرد
 او را  ش يدانست که اگر پسرها یبود...م با يچقدر ز

 ))بله؟((از او خوششان خواهد آمد.... نند یبب

  یخوب یلی که امشب شب خ ميخواستم بتو بگو  ی...فقط میالریسالم ه))
 .((من بود یبرا

دوست داشت.)) به   ز یتن خنده او را ن ی و آدام حت  د يخند  یبا نرم او
 نکن که سر کار یسع ی,ول نطور یمن هم هم

خاطر  کارم را به  ندارم ,که  الی کن.من خ ی,آقایرا پرت کن  حواسم
 .((تو یم,حتاز دست بده  یکس

 ((م؟ي را با هم بخور یهفته ناهار   نيا یدار  ل ی.مدمیفهم ))

 .((در باتالق کارم غرق نکرده باشم ی لیالبته ,اگر خودم را خ))

 ((خوب است؟ تيبرا فردا))
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راحت باشد,آدام.بهت   التی,هم سرد و هم گرم,))خد يدوباره خند  او
 .م((رو ینم  يیگفتم,من جا

 ((دفترت,باشد؟ امیه و ربع م خوب شد,پس سر ساعت دوازد))

خنده اش گرفت و    یکيدر تار یالریپسربچه بود و ه  کي مثل  شيصدا
 بود,اگرچه دهیهمانطور که در تختش خواب

با   یمرد کار  نيا ی نکته به خودش هم متنفر بود,ول ني از اعتراف ا یحت
 کس موفق به  چیاو کرده بود که تا به حال ه 

  یکار درست نيا د يکند,شا نانی متوانست به او اط ینشده بود.م آن
 ه صدمه هم دوتا...چ د يشا ايناهار و  کيبود...فقط 

  یکار ن یآمده بود ,اجازه چن  ورکيو یکه به ن یزمان د؟ازيد یاز آن م یا
 بود که تا به  بی را به خودش نداده بود و عج 

دخترها   هیق نکرده بود.ب دایپ ی هم نسبت به کس  یکشش یحت حال
 نه و اغلب د و روابط عاشقادوست پسر داشتن  یهمگ

  شرفتیو پ یخواست ,ترق یم یالر یکه ه ی ز یدل شکسته,وتنها چ هم 
 اش بودند و تا به  یبود و کار.آنها عشق زندگ
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  –بود. ی وضع راض ني از ا ی لیهم خ  حال

   

 .))دوازده و ربع(.(آدام دوباره در مقابل سکوت او تکرار کرد

را   یکه گوش یو آدام هنگام کلمه را ادا کرد  ک ي نی م.(فقط ه ))باشد( 
 امواج یکرد که رو  یگذاشت , احساس م یم

 .کند  ی حرکت م آب

شاخه گل رز   کيبه دفترش وارد شد, ی الریکه ه یروز بعد,هنگام صبح
 ,آنها ناهار را در د يد رشيتحر  ز یم یرا رو

ت سه بعد از  خوب اطراف با هم خوردند,و تا ساع یاز رستورانها  یکي
 بد  یلیاز نگشتند. )) خر به سر کارشان بظه

  ی بلند مشک ینکرده بودم(.( موها یکار نی ,آدام.من تا به حال چنشد 
 را لوله کرد.روز گرم نش یاش را عقب زد و آست

خواهد بسر   یکرد که اصال دلش نم  یاحساس م یالر یبود و ه يیبايز
 .کارش باز گردد
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ته ام  تازه گرف عی ترف کي و حال که من  یبدجنس با نفوذ هست کيتو ))
 .((یمرا مست کن  یخواه ی,م

  یوجرسیبه ن م یتوان یم ؟مایکن  ی خوب شد,حال با من ازدواج م))
 و صاحب ده بچه  میکن یو در آنجا زندگ ميبرو

 .((ميبشو

))چقدر دلتنگ کننده((. و با چشمان سرد سبزش به او نگاه کرد و  
 رد که قبال به را در وجودش حس ک یاسآدام احس

در اطراف   یواريمبارز بود,د کي دختر مثل  ني.ادست نداده بود  او
 خواست هر  یبود که حال دلش م  ده یخودش کش

تا کجا   یالریهنوز مطمئن نبود که ه  یشده از آن بال برود.ول یطور
 دهد.هنوز با دقت  یرا م یبه و ی شرویاجازه پ

توانست   یاشت که مچقدر حرفها د یکردند ول یم یرا وارس گر يکد ي
 و مهربان بزند و حال با دهی هم دختر ف  نيبه ا

نکرده  یگر يکرد که تا به حال به کس د یبه او نگاه م یالتماس چنان
 از آن یالریبود و ه یخطرناک  بیترک نيبود.ا
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  یدر مورد کارش هشدار م یکه او به و ی .به خصوص هنگامد یترس یم
 قش مرد مافو نيگذشته ا  ز یداد و از همه چ

 .بود

  نیاو آن را رد کرد و هم  یشام دعوت کرد ول آدام دوباره او را شنبه
 ی هنگام یناهار.ول یرا برا یطور دو دعوت بعد 

به   ی که آن طور پکر و با ناخشنود د ياو را د یالریچند روز بعد ه  که
 کند ,عاقبت امر قبول کرد که جمعه  ینگاه م یو

ر رفتند و سپس از  امبورگصرف ه یرا با او شام بخورد.آنها برا شب
 ابان یدر خ یو د يعازم آپارتمان جد  ادهیآنجا پ

  نيکرد که چقدر به ا ی که احساس م یو نهم شدند.آدام در حال  پنجاه
 ن یکه او ب یدختر عالقه مند شده از حصار

کاش   یبرپا کرده بود , دلخور بود و در حسرت بود که ا خودشان
 .تر شود کيبتواند به او نزد

 ((؟ یانداز ی فاصله م نمانیب نقدريا اتو چر ))
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 یبرا یباشد ,ممکن است مشکالت ی که روابط درست ستمی مطمئن ن ))
 من  سی به وجود آورد.تو رئ مانيروابط کار

 .((آدام یهست 

  ني که ا د یترس یبه او تبسم کرد,همانقدر که به او کشش داشت , او م و
 در کارشان داشته  یروابط انعکاس بد 

  سی رئ یمدت طولن گر ينگاه کرد و گفت )) داسف به او .آدام با تباشد 
 کند.قرار  ی فرق م تيتو نخواهم بود,اگر برا

مروز  ها بروم.ا یاز بخش اخبار به بخش آگه  گر يکه تا دو هفته د است
 ((.خبرش را به من دادند 

نسبت به آن   ی)) خوب,خودت چه احساسد یپرس یبا عالقه مند  یالریه
 در  یبود ول  همم شيمرد برا  ني(( ا؟یدار

اب دادن به او طفره برود.آدام در جواب  از جو خواست ی حال م نیع
 را بال انداخت و با تبسم گفت  شي شانه ها

دوست داشته   شتر یممکن است که آنجا را ب ی.حتستین  یمهم ر ییتغ ))
 یکه از تو دور م نيباشم...البته به جز ا
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((البته  ؟یمن بزنه  ب یاغلب آنجا سر  یکه بعدا بتوان  یکن ی.فکر مشوم
 آسان تر  یالریه  ی,کارها برا  يیجابجا نيبا ا

  ر یمرد درگ نيهنوز مطمئن نبود که بخواهد با ا یشد. ول یم
  –یآسانتر م یلیخ  ستنيبا مجرد ز یشود.زندگ

   

کردن بود و اگر آن را  یتنها راه زندگ ش ي.مجرد ماندن حال براگذشت
 بود که  ني آن ا یگذاشت,معنا یکنار م

  ی(( در حال؟یالر یاخته است.))هاش را به خطر اند  یاز زندگ یمت سق
 داشتند ,مرد به او نگاه  یکه کنار هم قدم بر م

  یلیکرد,خ  یدست او را گرفت.حال که به او تبسم م  یو با مهربان کرد
 .هم هنوز جوان بود ینمود و براست یجوانتر م

 ((...یدار ارزش ی لیمن خ یخواهم با تو باشم...تو برا   یمن م ))

توانم   یم   ی...من هر کسستمیکه من ک یاند ی نم یآدام,تو حت))
 کلمه آخر به زبان   ن يبا چشمان سبز...; و ا یباشم...زن

 .د يخند  یبود و حال خود به آن م ختهير رونیاز دهانش ب فرانسه
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 ((آن جمله آخر چه بود؟ ی معنا))

ور  فرانسه را مر   قطعه به زبان فرانسه(.(او در کالج دوباره زبان کي))
 بود که هنوز زبان دهيد  یکرده و با شگفت 

اش   ه يهد  نياما هنوز زنده,آخر  دهیهست,خواب  شياش سر جا  فرانسه
 .از مادر

را   ز یخواست که همه چ  ی (( دلش م؟ی))چطوره که تو فرانسه بلد 
 ی اصال نم یالریکه ه یدرباره او بداند,در حال

 .باره صحبت کند  ن يکه در ا خواست

بودم   یکه دختر کوچک یزمانزدم... یقبل من فرانسه حرف مها مدت))
 ((.و در کالج دوباره آن را مرور کردم

توانست به او   ی م  یالریکردند؟(( ه یفرانسه صحبت م نتيوالد  اي))آ
 ی توانست کم کم راز ها را باز کند . م ی,مد يبگو

  ,بهتر نکرد کار را نيا یدرباره سولنژ با او حرف بزند,ول  یکم توانست
 .د ينگو یز یبود که چ 
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گرفتم(( . و او سرش را تکان داد.از   ادينرا در مدرسه من آ )) نه
 که به آپارتمانش  یبود و زمان ی راض یجواب و

او را به بال دعوت کرد.در اطاق   یالر یتامل ,ه یبعد از لحظه ا دند یرس
 گوش دادند و ساعتها  کيبه موز یمدت منینش

و با   ستاديا  شيآدام با تاسف سرپا ک يت با هم حرف زدند و ساع
 ینگاه

 .ستينگر   ی به و آرزومندانه

کنم   یاحساس م ی,ول  یالریخواهد که شب را با تو باشم ه  یدلم م))
 ((؟ ی...هستیستیکه تو هنوز آماده آن ن

  ايآماده خواهد بود  ی زمان اياو سرش را تکان داد.مطمئن نبود که آ و
 ک يه به او نزدها تالش کرده بودند ک  یلینه.خ

  یگر يکس د ر یتو درگ ايوسوسه هم نشده بود.)) آ یحت  یو یول شوند 
 خواست از او  یسوال را قبال م ني((ا؟یهست 

جواب سرش را   ی به جا یالریبعد کنارش گذاشته بود.ه یول بپرسد 
 .به او کرد یبیتکان داد و نگاه عج 
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 ((...که ستیطولن ی..مدتهاوده ام.وقت نب  چ ی...هستمی نه ن ))

 ((؟یداشت یبه خصوص  لی دل))

  ی تر از آن هستند که برا دهیچ ی پ لمياز دل یلی.و خاديز ی لی))بله ,خ
 مبل  یاو روبدهم.(.( آدام کنار  ح یتوض یکس

  ینگاه کرد و گفت )) چرا مرا امتحان نم یبه و ی و به آرام نشست
 (( ؟یکن

چه ها    یکه بر و د يخواست به او بگو ینمرا بال انداخت, شي شانه ها او
 کس مربوط نبود.حال  چ یبه ه نيگذشته.ا

 ی.نمگر يد ی ا یدن کيو  گر يمکان د ک يکرد,در   یفرق م شیزندگ
 ی خواست آن خاطرات را همراه خود بکشد ول

 .د یکش  یرا همه جا م ن یبه خودش,آن بار سنگ بي تکذ  رغمیعل  هنوز

 .((...توانم ی متاسفم,آدام...من نم))

  نانیبه من اطم ايگرفت.))آ شي تهادس انی))چرا نه؟((دست او را م
 ((؟یندار
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(.(احساس کرد که  یکن یکه تو فکر م ست ین ی ز یآن چ ني))نه,ا
 کار از  نيا یشود و برا  ی مانش پر از اشک مچش

  –متنفر شد.  خودش

   

 ((...خواهد که درباره آن حرف بزنم...واقعا  یمن دلم نم  ))

در مقابل  ا دوباره مغرورش ر یاو دور شد,شانه ها از و  ستاديا آنگاه
 و هر آنچه درون آن بود ,بال گرفت و بدون ایدن

 .شکل مادرش شده بود قایخود بداند,دق نکهيا

...((از پشت سر به طرف او رفت و بازوانش را به دور شانه  یالری))ه
 که  یده یاش انداخت.))چرا به خودت اجازه نم

  دهيرا در کار تو ,سیهست یکه چقدر قونم دا یم  ؟منیبرو جلوتر 
 ما مطرحه...نه  ه ی کند...حال قض  یفرق م  ني ا یام,ول

 .((یمنطقه ا  جنگ 

گفت   یافکنده بود با لحن خسته ا ر يکه سرش را به ز یدر حال  یالریه
 .است ,آدام(( یهمان جنگ منطقه ا ی))زندگ
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و  اه گن یکه باشد(( . چقدر مهربان بود و چقدر ب ستی))مجبور ن
 ی گذراند , غبطه م ی او مکه  یراحت  یبه زندگ یالریه

 .خورد

بود که زنش گفته بود   ني او افتاده بود ,ا یکه در زندگ یاتفاق نيبدتر 
 ی خواهد تنها با شد و آزاد و او اصال نم  یکه م

 .توانس بفهمد  ینم  ی,حت دهیکش  يیبتهایچه مص  ی الریکه ه دانست

 ((...باشد  نير یهم ش   یلیخ تواند  یم ی,زندگ یاگر تو بگذار))

و   د یکش  ی,آدام(.(آنگاه آه ست ین یکن  یراحت هم که فکر م در ها))آنق
 کنم که از آن  یبه او نگاه کرد.))من فکر نم

  ی و فکر هم نم یاوریسر در ب ی کردم تو حت یکه من ط یزندگ نوع 
 ((.کنم حيتو تشر  یکنم که بتوانم آنرا برا

  یتوان یست؟نمیممکن ن نيم؟ای جا شروع نکن   نیخوب چرا از هم ))
 ((؟یرا پشت سر بگذاره ها گذشت

خواست,ماهها   ی,حال هفته ها بود که او را م خواست که تالش کند. یم
 بود.از
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توانست به   یبودو حال نم  دهيبار او را د نی اول یکه برا ی زمان همان
 ی بش برد ولعقب باز گردد.او را به اطاق خوا

کرد که   یماند.احساس م ید باقم و ساکت و سر همان طور آرا  یالریه
 دوباره به سراغش بازگشته  دایو م  نی جورج

که در پرورشگاه   یکرد که همان پسران ی هم احساس م ی...و گاهاند 
 ی لیبه او تجاوز کردند ,حال در کنارش هستند.خ

  ی دام هم نمل آمث  یبا مرد خوب ی سرش آمده بود و حال حت هابال 
 ی داد,نم صیه دهد و او هم تشخ توانست آنرا ادام

 .افتاده  یچه اتفاق دانست

شد.با خودش در   رهیروبرو خ  واري))متاسفم...(.(با زمزمه گفت و به د
 خواهد   یعی طب یزن یروز  ايبود که آ رتیح

و پنج   ست یاز گذشته اش بهبود حاصل نکند.حال ب چگاهیه د ي,شاشد 
 مشکوک بود.حال  ین بهبودسال داشت و به آ 

را که از آنها متنفر بود پشت سر گذاشته بود...آرتور  یکسانز ا یلیخ
 تجاوز  یکه به و یپاترسون...جک جوتز...پسران
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  کي...و در بي دارالتاد ی...آدمهانی ..النی و جورج دا یبودند...م کرده
 ی لیباز خ نيپدرش و ا یته دورتر حت گذش

 .شانه ها حمل کرد یرو را آن شهیبود که بشود هم ینیسنگ

  یدهد.))فقط نم حیکرد که توض ی(.(سعستین اطر تو))به خ
 .((نی توانم,هم

کرد که   ی.سعند ی کرد که آرام بنش ی((.سعيیبه من بگو د ي))چرا؟تو با
 کرده و او را بفهمد و دایپ  یبه او دسترس

  ر يبرگشت.بهتر بود که او را ز گر يو به طرف د ستادي آرام ا یالریه
 .د تا ضربه بزند رار دهشوک ق

 دواریو ام د يبگو شتر ی خواست ب ین تجاوز شد...(( نمقبل به م))مدتها 
 .البته نبود یباشد ول ی کاف  نی بود که هم

 ((کار را کرد؟ نيا یچطور؟...چه کس ))

توانست به او   یرا م کي((.و کدام ستیداستان طولن کي ني))ا
 پسرها  ايبودند   نهای را که اول ن یو جورج داید؟ميبگو
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تالشش را کرد که   نيشتر یجک,که ب ايد؟به سراغش آمدن رتر يد که
   –که نتوانست ی قدم همه آنها باشد و هنگام شیپ

   

را کتک   یو انهیکه خواهانش بود به دست آورد آنقدر وحش را  یز یچ
 قدم فاصله  کي با مرگ فقط  شی زد که زندگ

  ی حت  یو یلند وباش  حی توض نيا یدايتوانستند کاند  ی.آنها همه م داشت
 ابکند که آدام تتوانست تجسم  ینم

 .را احتمال دارد ق يحقا  نياز ا ک يکدام  رفتنيپذ 

 ((اتفاق افتاد؟ نيا یک))

داشت.همه آن   قت ی حق ی کي نيساله بودم((.حداقل ا زده یکه س ی))زمان
 سالروز  ن یاتفاقات قبل از سالگرد چهاردهم 

کس در   چ یه گر يبعد د.))و از آن به د یکش قینفس عم کيبود. تولدش
 را  نهايقبال ا د يکنم که با یم ه,فکر نبود میزندگ

 .((گفتم یتو م به
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,))اگر  دهيسخنان لرز نياز ا قایمقدس(.(معلوم بود که عم  حیمس اي))
 ی بهتر بود.چطور من م یلی,خ   یقبال گفته بود

 .((را بکنم  يیزهایچ  نی تصور چن یحت توانستم

 .((کردم که مهم باشد  یفکر نم))

در ارتتباط   یبا کس  گر ياز آن به بعد دواقعا ؟ بتو دوازده سال قبل ))
 که گفتن  یکن یم,و واقعا فکر ینداشت

, و با من ,   یبا خودت کرد یکار را حت نينداشت؟چطور ا یفرق آن
 مشاوره  ک ي ات درباره  دهی بخاطر خدا؟و عق

((و ؟یتگذاش انیآن را در م  یاز آن هنگام به بعد با کس  ا يست؟ایچ
 کار را کرده,البته که  نيمطمئن بود که او حتما ا

داشت,خود او به   روانشناس کي شناخت  یکه او م ی,هر کسکرده
 به  مهیرا ترک کرد ,سراس  یکه زنش و نيمحض ا

 .روان کاوش رفت سراغ

 . گفت)) نه((  یبه آرام یالریه
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نه؟بعد از آن تجاوز بهر حال تو از   يیگو یکه م ستیمقصودت چ ))
 .((,بله؟؟درستهیکمک کرد یتقاضا  یکس

زدم که   ی,حدس می به آدام تبسم کرد.)) نه,اشتباه کرد ی او به سخت و
 .کار نداشتم(( نيبه ا یاج یاحت

 .((یا وانهيتو د))

 .((در دسترسم نبود یکه در آن موقع کمک ميخوب.بگذار بگو  اریبس))

 یتوان یمدرن م یا یدن نيا یطب شمال؟در کجاق ؟دریتو کجا بود))
 تر روانکاو در دک ک يکه   ی کن دایرا پ يیجا

 ((نباشد؟ سترستد

چگونه بوده  یو یکه زندگ د یفهم ی,او اصال نم ايخدا آه
 تام؟ي در دارال اي سی است.روانشناس؟کجا؟در خانه لوئ

  شد و در مقابل آدام ی ))من به تو گفتم ,آدام(.(حال داشت ناراحت م
 .هم از کوره در رفته بود

  ده یچ یپ یلیکنم,خ  مورد بحث ن ي در ا ی خواهم که با کس یمن نم))
 .((است
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 «دردناک؟ یلیخ   اي دهیچ یپ ی لیخ»

را که در نگاهش   یخواست رنج  یسرش را برگرداند، نم یالریه
 .بود دهياو قباًل آن را د ی. ولند یمشهود بود، او بب 

 «م؟ی فراموش کن که هر دو نفر آن را  می نکن ی سع چرا»

.« حال  یرال یه  یستین یمان را؟ چرا؟ تو آدم ترسوئ  یرا؟ دوست چه »
 دختر  نيشده بود، ا نی خشمگ مانه ی واقعًا و صم

  ايو  یو ینه برا یکرد. ول یتوانست م یکه م  یشغلش هر کار یبرا
 بوجود آمده بود، حاضر  نشانیکه ب یا یدوست

 «.بردارد یقدم ن يکوچکتر  نبود

خود  یآدام. خودش بخود م،ی مشکل را فراموش نکن ن يدو اما هر  چرا»
  –ت خواهد شد.«عاقبت المر درس 

   

و من   یدوازده سال. خودت گفت  ده؟یتا بحال چقدر طول کش واقعًا؟»
 . چه یکرد دا یکه تو شفا پ ميتوانم بگو ینم قاً یدق
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  یتا عاقبت المر بخود یکه لزم باشد صبر کن یکن یفکر م گر يد مدت
 چطور ايسال؟  یس د يدرست شود؟ شاخود 

آن موقع حالت بهتر شده باشد و کنم که تا  یپنجاه سال؟ فکر م ميبگو
 من، آن موقع تو شصت و سه ساله  یخدا

  ی جد  ی. کمیالریداشت، ه  یخواه   یجالب یبود و چه زندگ یخواه
 یباش.« و دست او راگرفت و او را رو

  یالریاست وه  ادياز او چقدر ز دانست که توقعاتش  ینشاند و م  یصندل
 و تواند به ا ینم ز یچ  چی دانست که ه یهم م

خواست، هم قلبش را و هم وجودش را و    یرا م ز ی. او همه چ بدهد 
 توانست آن  یو ازدواج و سپس بچه. م یسرسپردگ

  ی گرفته بود، م یاو هر چه را که زنش از و از حال احساس کند. را
 ی مطمئنًا م یو ی . ولشتر یخواست. بلکه هم ب

ود که  بجا نمانده ب ش يبرا یز یکه خودش فاقد همه آنهاست. چ دانست
 توانست  یحال آن را به آدام بدهد. حال فقط م 

خودش را عرضه    یمدت کوتاه یفقط برا د يبدهد و شا نکهينه ا ردیبگ
 ه یبق  یکرد ول ینم یطلب ادهيز یکند. اگر کس
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توانست داشته باشد،   یرا که م یاز دست رفته بود. تمام عشق  زها یچ
 قبل از دست داده بود و تمام شور  ی لیخ یمدتها

 .تا صرف کارش در شبکه شود ماند یم یباق  د يبا جانشیه و

.« همانطور  یروانشناس مراجعه کن  کي خواهم که به   یاز تو م من»
 ی کرد. چنان که به او اطالع م یبه او نگاه م  رهیخ

خواست   ی غز کند و ور هم نمم یخود را آماده عمل جراح  د يکه با داد
 ی مکند. خدا  یکار نی را مجبور به چن یکه او و

 .کردند  ی م دایپ زهایکه آنها آنجا در مغزش چه چ داند 

 «.توانم ینم من»

 «.چرا که نه مزخرفه،»

 «.را ندارم وقتش»

 «.مشکل بزرگ  کي و  یو پنج سال دار ستیتو ب ، یفهم ی نم چرا»

 «.کنم یزندگ که نتوانم با آن  ستی ن یز یچ آن»

  ز ین یرال ی.« حال کم کم هیتو فقط وجود دار ،یکن  ینم یزندگ تو»
 . او حق نداشت که درباره شد یم  نی داشت خشمگ
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خواست   ینم  ی که و ل یدل  ني قضاوت کند و فقط به ا یو یزندگ
 .همخوابه او بشود

  ن يداد و ا یقصد را نشان نم ني ا شي صدا یبهتر شوم.« ول یروز د يشا»
 .آدام شد  ی باعث ناراحت

 .تکان داد د يی.« و او سرش را بعالمت تأخودبخود»

 «.ارمشک د من»

 «.بار بود ن یاول  نيبده، آدام. ا فرصت»

  ی م یاز آنچه که و شتر ینگاه کرد. ب ی و به و تیاو ساکت و آرام نش و
 که تو به من  زهاستیچ  یلی. »خد يد یخواست، م 

 «ست؟ین نطوريا ، ینگفت

 «.آدام ست یقدرها مهم نبر لب آورد »آن یلبخند  او

را پشت   تیتمام زندگکنم که تو  ی حرف تو را باور ندارم. فکر م  من»
 «.یدژ محکم پنهان کرده ا کي

 «.کردم  ی را م نکاريقبل ... بله، ا مدتها»

 «چرا؟»
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 «.خواستند به من صدمه بزنند   یبودند که م ی مردم شهیهم  نکهيا یبرا»

   –حال؟« و»

   

 «.دهم ی زه نمبه آنها اجا گر يد  من»

  یمهربانکرد. صورتش را با  ی نگاه م یالریبه ه   ی حال با دلسوز و
 ی ... قسم م یالریدهم، ه ی. »من تو را آزار نمد یبوس

  ی دلش م یالری«... قطرات اشک در چشمانش جمع شده بود و ه  خورم
 ی او داشت ول یرو  یاحسا کاش يخواست که ا

د و  داشته باش چکس یه  یرو یاحساس چیتوانست ه   یتوانست. نم  ینم
 ی او م نکهي. مگر ادانستیرا خوب م  ن يحال ا

توانست   ینم ی حت ی و یکند ول دار یرا ب یاحساسات خفته و  توانست
 .بکند  ز یتجسم آن را ن

 «... را دوست دارم  تو»

  یاو را م  نانه یکلمات نداشت و فقط غمگ نيا یبرا یجواب چی ه  یالریه و
 خند زد  و سپس مرد دوباره به او لب ستينگر 



@Romanbook_ir 

 

440 

 

... تو مجبور   ستیهم ناز او ممنون بود. »م یالری و ه د یفهم یو ما
 ... فقط يیبگو یز یکه چ  یستین

نگاه   یتو را دوست داشته باشم «... و او همانطور مبهوت به و بگذار
 یبرا یاحساس ی روز ايکرد. متعجب بود که آ یم

داشته   یاحساس یکس یبرا یتوانست روز یشت. اگر مخواهد دا او
 ی قلبش پر از تنفر باق شهی هم  نکهيا ايباشد، 

 .ماند  د خواه

ناهار همان روز   یروز بعد آدام او را ترک کرد. هنگام رفتن برا صبح
 اد، يبعذر کار ز یالریه  یدعوت کرد ول یاز و

  یو یول نند یرا بب گر يکد يکرد. آدام از او خواست که شب  ی خال شانه
 تقاضا کرد که  یاز و وسانهيجلسه داشت و او مأ

مردد   یلحظات یبگذراند و ورا با او و پسرانش  ندهيآ  کشنبهي التیتعط
 او  ینه ول د يخواست که بگو ی ماند، دلش م

 .قبول کرد  یصورتش درمانده بود که و آنقدر

 «.یشو یستند، تو عاشقاشان مه ی پسران خوب آنها»
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تمام وجودش   ی ول هم هست.« آنگاه تبسم کرد. نطوریکه هم  مطمئنم»
 را هراس فرا گرفته بود. سالها بود که از بچه ها 

  ند یاو را بب  یخواست که بچه ها یکرده بود و حال هم دلش نم  یدور
 خواست به آنها وابسته گردد. او  ینم ايو 

را   يیسالها قبل وجودش آکنده از عشق بچه ها بود. تنها دوتا خودش
 گرفته  یکه آنقدر عاشقانه دوست داشت و از و

 .بودند 

ند. او فقط  را مالقات کرد گر يهمد   یصبح در پارک مرکز  کشنبهي آنها
 شرت ساده به تن  یت کيو   نیشلوار ج  کي

ال بچه  ب س ی و ب کی ن  کی و آدام قول داده بود که خودش لوازم پ داشت
 که آنها را از دور  ی . و هنگاماوردیها را هم ب

ش نشسته بود و پم  زانوان پدر ی که پسر کوچک رو د يدرخت د ر يز
 احساس کرد که  ن، ی زم یشش ساله کنارش رو

 گر يرا ترک کرده بود و حال د یکشد که مدتها بود و ی م یر یت قلبش 
 .توانست آن را تحمل کند  ینم
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توانست با او   ینم  یو سپس خواست که فرار کند، ول ستاديا شيسرجا
 کيکه به آنها نزد یرا بکند اما هنگام نکاريا

که سالها قبل   د يرا د ی بدتر شد. در چشمان او عشق نهمياکار از  شد،
 .آن را داشت ین و آکسمگا  یخودش برا

آنها را تماشا کرد که با ذوق و   مساعت ی ناهار نماند، ن یبرا یالریه
 یکردند. او سردرد یم یبا هم توپ باز یخوشحال

 هيگر  دنيرا بهانه کرد و از آنها جدا شد. در حال دو یو ناگهان سخت
 لحظه توقف تا آپارتمانش  کيکرد و بدون  یم

 .نشد هم   یمنتظر تاکس یو حت د يدو

ودش را  کرد و سپس خ هيو گر  د یروز را در تختش دراز کش  تمام
 شه یهم یبرا ی مگان و آکس رديمجبور کرد که بپذ 

  یم یادآوريموضوع را بخودش  نيا شه ی هم د يرفته اند و با شیزندگ از
 ه به آنهانداشت ک یا دهيفا گر يکرد. د

شان  کردن دایو پ  ند يدانست که آنها کجا ینم  چکسیباشد. ه  وابسته
 عذاب و شکنجه  گر يبود. د رممکن یغ باً يتقر 
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آنها بچه نبودند. بلکه   گر يداشت و حال د یا دهيخودش چه فا دادن
  –خودشان خانم شده اند. حال الکساندرا یبرا

   

ا  فکر کردن به آنه یلو دو سال دارد و مگان هفده ساله است و ستیب
 بچه  گر يندارد. آنها حال د یا  جهینت گر يهم د

بچه   ی. ولد يآنها را نخواهد د چگاهیو او دوباره ه  ستند یگمشده ن یها
 . تحمل ند ی خواست بب ی را هم نم گرانيد یها

 .را نداشت آن

که همانروز غروب زنگ تلفن به صدا درآمد، او دوشاخه آن را   یزمان و
 را نشنود. روز بعد چنان   شيکه صدا د یکش

افتاده. رفتارش شاد و  یاقچه اتف شی کرد که انگار نه انگار روز پ  رفتار
 و پرکار و دوستانه بود و آدام هرگز  یراض

که گناهش چه بوده و همانطور که قباًل گفته بود، هفته بعد به   د ینفهم 
 هرگز با  گر يشبکه منتقل شد و د یبخش تجارت
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  چگاهیه يیکرد که گو ی چنان رفتار م ی الریهنرفتند.  رونیب یالریه
 جواب تلفن 

  چگاهیبا هم دوست بودند و ه یاو را نداد. انگار نه انگار که زمان یها
 ی که احساس آدام در مورد و د یهم نفهم

داشت و   یاحساس تأسف و دلسوز ی الریه ی. او فقط براستیچ
 ن يا یبرا یدست او کار که از د ی سرانجام هم فهم

و سختر خود را در   شتر یب یالری . تا چند سال بعد، هد يآ یبرنم دختر 
 کل یکنندگ هی کار غرق کرد. حال به مقام ته

و هفت ساله شده بود. از زمان قطع   ست ی زمان ب ني بود و در ا دهیرس
 کرده بود که خود را  ی ارتباط با آدام با دقت سع

در   یبرکنار دارد. خود به اندازه کاف یشقو ع یهرگونه ارتباط عاطف از
 به مقامات دنیرس یو تالش برا ش يکارها

که   یخواست. با تمام مردان یهم نم  یگر يد ز یبود و چ ر یدرگ بالتر 
 طالق گرفته   ايکه  د یرس یظر مشد، به ن یآشنا م

 .  اول اخبار ندهي . گود يبروک را د  ام یليکه و ی بچه دارند تا زمان ا يو  ان
CBAم یستاره ت  کي لند، بلوند، جذاب. قباًل قدب 
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م شبکه در آمده بود. دوبار ازدواج کرده  بوده و حال به استخدا فوتبال
 هم   یبچه نداشت و عالقه ا یو جدا شده بود ول 

  ر يبچه دار شدن در وجودش نبود. اغلب زنان و دختران دور و به
 .د يرا د یالریکه ه  یشبکه را مزه کرده بود تا زمان

برخورد کرد. و هر چه که بدستش   اد يو احترام ز  اط یاو با احت با اول
 .او فرستاد یگل گرفته تا کت پوست برااز  د یرس

  یلیاو گذاشت»خ ز یم یرا رو ايهدا  هی کت و بق یالریروز صبح ه کي
 «.لیقشنگ بود، ب

 «زم؟يات نبود، عز  اندازه»

 «.وجه چیبروک. به ه ی آقا ست،ین ن يمن ا روش»

  یهر کجا  ايدر اداره براه اندازد،  ی عشق یماجرانبود که  حاضر 
 ی ز یچ نيد بروک شدن آخر . گل قالب کمربنیگر يد

به   یهفته ا  کي سفر  کي یاز او برا ل یخواست. ب ی بود که م ایدن در
 یبرا کای هونولولو دعوت کرد و سپس جامائ 
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ورمونت و    یدر تپه ها یاسک یآخر هفته و در آخر برا التیتعط
 ز یرستوران لوکس و هر چ کي  سرانجام شام در

  ک يتا  اوردیبدستت ن یشانس چی ه ی . ولد یرس یکه به فکرش م یگر يد
 ی نتوانست برا یالریکه ه یزمان  ،یشب طوفان

به او تعارف کرد که او را با  ل یو ب اورد یب ر یگ یه اش تاکسبه خان رفتن
 اش برساند. از شبکه عازم مرکز  ی فرار نیماش

 .آرام به شانه او زد ی ضربه ابا دست  ی الریشد و ه شهر 

 «.کنم یم یه و نهم زندگپنجا ابانیحواست باشد من در خ  ل،یب  یه»

 «.ازدهميپنجم و  ابانیمن در خ  و»

  ی ده  یم حیترج ايمبارک باشد. حال مرا به خانه خودم برسان  خوب»
 راه را خودم  هی شده و بق  اده یجا پ  نی که هم

 «.بروم

 .و فورًا ترمز کرد د یرا فهم ن يهم ا ل یکرد و ب ینم یشوخ او

 ی. مگر يد یوانگيد  کي د يشا ايو  کننده. هی خانه من، خانم ته ا يتو  خانه»
 یسرخوش نيبه ا یالریپالزا؟« ه  ميبا برو يیآ
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تعجب نکرد که   ی را به خانه اش برساند ول ی . و تقاضا کرد که ود يخند 
  –رستور  کي را کنار   نی راه او ماش نیب

   

دند با هم صحبت کر  یآنجا هامبورگر خوردند و کم . آنها درنگهداشت
 که او  د يد یم نکه يابا تعجب از  یالریو ه

با زنان،چه مرد باهوش  ادشيز یر ی چهره خوش گذران و درگ رغمیعل
 .است، جا خورده بود  یو روشنفکر 

سبز قشنگت که مثل زمرد   ی تو چه، خانم خوشگل. پشت آن چشمها و»
 «؟یماند، چه پنهان کرده ا یم

صحبت    یمی وانست با او صمت یبود که م یمرد ن ی.« و او اولیطلب جاه»
 ی را م یکرد که او و  یفکر م یليند و به دلک

 .فهمد 

به   یکه شروع کن یخواسته را داشتم. وقت نی هم یخودم هم زمان   من»
 «.شود یآن معتاد م
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خواست ... به    یم  یالریبود که ه یز یتنها چ  نيدانم.« و ا ی م خودم»
 مانع راهش نباشد. تا  یز یچ چ یقله برسد و هنوک 

  یکرد. ول ی نم تی احساس امن چگاهیه  د،یس ر یکه به آن بال نم یزمان
 .کند  حياو تشر  یتوانست برا  یرا نم زهایچ نيا

که   یزمان ايآ  ،يیگو ی. تو چه م ست ی ن یمثل جاه طلب یاحساس چی ه»
 «ل؟یب یمتأسف شد  ،یفوتبال را کنار گذاشت

من از شکسته شدن  ی است ول ی ش فوق العاده ا. ورزینوع به»
 دنياز ضربه د نطوری همخسته شده بودم و  ميزانوها

.« آنگاه به او  یضربه بخور  نقدريا  یتون یام. تو تا آخر عمرت نم ینیب
 از زنها  یل یکه با آن قلب خ  ی تبسم کرد. تبسم

 .تصرف کرده بود را

شدند و بدون  اش   یپول شام را پرداخت و دوباره سوار فرار سپس
 کرد  ادهیخانه اش پ  یاو را جلو  ینزاع نيکوچکتر 

کرد، متأسف   ی او را ترک م نکهي با او از ا یهنگام خداحافظ  یالریه و
 از او انتظار شتر ی ب یکم یبه نوع د يبود. شا
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  شي که لباسها یهنگام  یول یگر يد  ز یچ ايکوشش،  ی. حداقل کم داشت
 را از تن در آورده و لباس خواب خود را 

 .بعد، زنگ در بصدا در آمد  مساعتین د،یوشپ

 «ه؟ی ک د»بله،یسپر  کیدستگاه اتومات قيطر  از

راجع به شو فردا شب از تو سوال کنم.«   یز یفراموش کردم که چ ل،یب»
 .اول اخم کرد و بعد خنده اش گرفت یالریه

  میحقه بود. تصم  ک ي فقط  د يشا یول  د یرس ی م یمی او به نظر صم یصدا
 یرا ندهد و او را در سرما گرفت که جواب او

 .بلند شد زنگ در  ی دوباره صدا یمعطل کند. ول رونیب

 «شده؟ چه »

 «چه؟»

 «چه شده؟ گفتم»

زنگ   یحوصلگیدوباره شروع کرد با ب لی شنوم.« و ب یرا نم  تيصدا»
 کرد که جواب او را ندهد و  یسع  یالریزدن و ه 
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  یگمه را فشرد ول بود و سرانجام د دهيفا  یب یرا از آنجا دور کند ول او
 د ياست و با رنگیخدعه و ن  ن ي دانست که ا یم

. در چهارچوب در در به  عيهم سر   یلینشاند، خ  یم  شي جارا سر  او
 که با صورت سرخ  د يو او را د ستاد يانتظار او ا

 .آمد  یم یبه طرف و از سرما و لب خندان شده

نهابت جداب به   یزد و ب ی درت خراب است؟« نفس نفس م زنگ»
 .د یرس یمنظر 

تلفن را   به نام ی هرگز نام دستگاه ، یچه طور شد که بال آمد   واقعًا؟»
 «بروک؟ یآقا ، ید ینشن

او را از جا   یکلمه اضاف  کي.« و بدون دمیوقت نشن  چیخانم،ِ ه  ر یخ»
 عروسک بداخل کي بلندکرد، درست مثل 

به خنده افتاد. از   یالریبست. ه شيبرد و در را با نوک پا آپارتمان
 برد. با او آدم احساس  یاو لذت م یها یشوخ

کند. مهم   دایپ ی ر یر که بخواهد درگ ابتدا نه آنقد  یکرد ول  یم یشاد
   –چقدر خوش اينبود که او چقدر جذاب است 
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گناه به   یوالکر، اتاق خوابتان کجاست؟« چقدر چهره اش ب سی »م  پیت
 دوباره  یالریآمد و چقدر پسرانه. ه  یچشم م

 «؟یپرس یچه م یرا. »آنجا، بد يخند 

 «.یفهم   یخودت م گر يد قه ی دق  کي تا»

آنرا  چگاهیکه ه  یبود. تجربه ا ی الریه یبرا ید يتجربه جد  نيا و
 ش يهم برا ندهيدانست که در آ  ی بود و م دهینچش

تمام احساساتش   نيبرد و آن ا یپ  ز یچ  کي به  ینخواهد آمد. ول شیپ
 از راه  یمرد خوب کي یروز د ينمرده است و شا

بروک باعث   امی ليوجود و یکند. ول داریآن احساسات خفته را ب دوبرس
 ود کشف کند که در خ یاحساس یوشد که 

خبر بود. صبح روز بعد، از پنجره او را که با   یاز وجود آن هم ب یحت
 ی و م ستيشد نگر  یقرمزش دور م یفرار

  ز یچ  یتا آخر عمرش فراموش نخواهد کرد، ول چگاهیکه او را ه  دانست
 توانست از او بخواهد. او یهم نم  یر شتیب
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او در   یدوست دختر، زندگ کي ی حت اينبود،  د يجد   ی بستگ ک ي دنبال
 را با یشب طوفان ک يشد که  ی خالصه م یلحظات

او   یبا زنان و دخترها برا یدختر خوشگل بگذراند. و سرگرم کي
 ی تیبود و واقعًا اهم  دنیبمنزله غذا خوردن و نوش

آن  گر يد کباري ايا با که گذرانده است و آنداشت که شب ر شيبرا
 خواست  یدلش مفقط  نه،   اي د ي دختر را خواهد د

 .یو کجا و ک ی مهم نبود که ک شيکار را بکند، برا نيا که

دسته بزرگ رز قرمز فرستاد که کنار    کي ی الریه یروز بعد برا  صبح
 جا داده بود که آنرا  انیدستبند برل کي آن هم 

  ی لبخند و مرد هم شگفت زده نشد ول کي با پس فرستاد،  یالریه
 ی های ام نکرد. ماهش یدعوت برا  ی دوباره هم از و

از دختران   یک ي یالریه  شيدر نظر داشت و برا د یص یبرا یگر يد
 کارش دختر را  ن يبود. با ا نی خوشگل کره زم

نه شگفت زده، اما دو ماه بعد که به دکتر   یول  د یکرد، ناام د یناام
 .بار واقعًا شگفت زده شد  ني مراجعه کرد، ا
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که بهتر شود،   ني ا یو به جا بتال شده بودها بود که به آنفلوآنزا م  هفته
 خواست  یکه م  یز یخسته بود و تنها چ  شه یهم 

صبحها که   یبد خورده. حت یغذا د ي بود که بخوابد. فکر کرد که شا نيا
 ی توانست تحمل بو یرفت، نم یبه دفترش م

به   ی ماریطر، سرانجام پس از شش هفته ب خا نی و بهم اوردیرا ب قهوه
 .را گرفت قرار مالقات کيدکترش زنگ زد و 

کامل و پس از  شي آزما کي خون داد،  شيآزما یسر   کي شنهاد یپ دکتر 
 ک یوتیب یآنت یگرفت که به و  میآن تصم

 .بدهد 

  هایتازگ ايباشد، آ یروسيشما و یماری والکر، ممکن است علت ب سی م»
 «د؟يغذا نخورده ا یادرعیغ ايبخصوص  یجا

کرد.   یم یارگ چ یتکان داد، واقعًا احساس ب ید ی سرش را با ناام او
 ی سال دارد و تنها کار ستيکرد که دو ی احساس م

بالشت بگذارد و تمام روز را   یکه سرش را رو نستيدارد، ا  لیکه م  را
 نقدريبخوابد. واقعًا تعجب آور بود که ا
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. د یو روز بعد علت را فهم د یکرد ول یم ینکبت و درماندگ احساس
 هاد شن یآمد و دکتر اصاًل به او پ شاتيجواب آزما

هم   ی حاملگ شيآزما  ینکرد. او حامله بود، دکتر بطور عاد ک یوتیب یآنت
 ی ها  یماریب یطور برا  ن یداده بود و هم 

احساس   یالریکه خبر حامله بودنش را به او داد، ه   یو هنگام ی مقاربت
 گرفته  سی فل ید که سکرد که اگر به او گفته بو

گذاشت   نی رس زمتلفن را با ت ی. گوشیکي نيشد تا ا  یناراحت م کمتر 
 ی م  قاً یدفترش نگاه کرد. دق واريو به در و د

بود که پس از مدتها با   یکار را کرده است. او تنها مرد ن يکه ا دانست
 کدام هم  چیبود و ه  یو

  افتادهین یو ی برا چگاهیاتفاق ه نيبکار نبرده بودند. ا یاطیاحت  چ یه
 رده بود که راه مسأله فکر نک ني اصاًل بها یبود. و

  کينزد یبه و ش ی بود که در بزرگ یمرد ن یرابداند. او دوم اط یاحت
 ش، ینوجوان یشده بود، البته پس از گذشت تراژد

  –حال حامله بود. یول
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ت بعد دوباره مسأله وجود داشت و چند ساع نيا یراه حل برا ک ي تنها
 وعده مالقات کيبه دکتر تلفن کرد و 

  ني ا یترک کرد و به خانه اش رفت تا درباره  . دفترش را ظهر گرفت
 یم  اي. آشد ياند یب یکم د يجد  ی مخمصه 

 ا يآ د؟ي بگو د ينبا اي د؟يبگو لی به ب توانست

مشکل خودش   ني به او خواهد گفت که ا اي د؟يخواهد خند   یبه و او
 اشتباه  نيا ايآ کند؟یچه م ن یاست؟ و با سقط جن

خواست که فورا خود را   یاز وجودش م یگناه است؟ قسمت ايآ است؟
 را یو گر ي د یقسمت یاز شر آن خالص کند ول

خوش پودر بچه و آن  یانداخت و مگان کوچولو...آن بو یم  یکس ادیب
 که شبها هنگام خواب  ینرم یشم يابر  یموها

آورد و   یم اديهنگام خواب به  او را شبها یصدا افتادیصورتش م یرو
 نيا تواند  ی احساس کرد که نم یالریناگهان ه
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را که عاشقانه دوست داشت از دست   یرا بکند تا به حال دو بچه ا کار
 را یکي  ن يتوانست که ا یداده بود چطور م 

دوباره همه   د يگشاده بود تا شا یو  یراه را برا نيخدا ا د يشا بکشد؟
 از دو بچه  یک يند و خوش مقدر ک  یو یبرا ز یچ

 یم د يتد شاباز پس فرس یبود به و  ز يعز  شيرا که آنقدر برا یا
 خود  یرو یجلو   یرا که و یخال یخواست زندگ

نوزاد با وجود   نياز فقط کارش...و ا شتر ی ب یز یچ ايپر کند  ی کم داشت
 با يتوانست چقدر ز یبروک م ام یليپدر مثل و

بچه کامال   نيتوانست ا ی...مد يبگو یز ینبود که به او چ  یاجیاحت باشد 
 بامال خودش باشد...فقط مال خودش و ناگهان 

 .خواهد آن را حفظ کند  یذرات وجودش احساس کرد که دلش م تمام

تنگ   ش يبرا شيمدت چرا دامنها ني ا یلغر  رغمیکه عل د یفهم ی م حال
 حرف زده  یکه با دکتر تلفن یشده اند هنگام

ت هفته حامله است... هشت  هش ی گفته بود که و یو به وا بود
 ه کردهبچه خان  کي هفته...دوماه...و حال در وجودش 
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مجبور بود با   یتوانست به خودش اجازه دهد که آنرا بکشد ول ینم بود
 چه  د یرس ی بچه در دامنش به کجا م کي

آ»   یبه او کمک خواهد کرد؟...ول یتوانست بدست آورد ک  یرا م یمقام
 ن ی..هنوز اول.نير یش یها  هيبو...و آن گر

از   ز یه را نبچ  نياگر ا یداشت...ول  ادیبود ب دهيرا د ل یکه آکس  یبار
 همان طور که مگان   کرد؟یگرفتند چه م یم یو

  یو بچه اش را م د یفهم یبروک م لیرا گرفته بودند اگر ب یواکس
 از درد و رنج به  یالریخواست چه؟ تا آخر هفته ه 

گفت وگو کند تن خودش  هچکس را نداشت که با او  د یچ یپ یم خود
 دلش  وسانهي و دردش ما یج یو گ شيبود و خطا

که   کردیتصورش را هم نم یحت   یست بچه را نگهدارد ولخوا یم
 که د یترس  یم ن يمهمتر از همه از ا یچگونه، ول

گرفت   یم یآنرا از و ی کس یبراه د يآنرا هم از دست بدهد شا یروز
 ی به کس چگاهیه گر يخواست که د ی و دلش نم

شد   مشیعاشقانه عالقمند شود و همان ترس بود که عامل تصم درآنق
 ی م زها یچ  ه یبود با بق  یاديز  شيراترس ب نيا
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توانست   ی را نم یکي ن يوحشت از دست دادن ا یول د يای کنار ب توانست
 فقدان چه  ن يدانست که ا یمل کند م تح 

  سکير نيا گر ي د کبار يخواهد بود وحاضر نبود که که  شي برا یبتیمص 
 ديبا یگر ي خودش و نه د یکند نه با بچه  را ب

هرگز عشق بچه    گر يد گردیم یقربان  یبچه را به خاط مگان و آکس نيا
 نخواهد  یجا  یقلب و  ايو  یدر زندگ یا

  یکه جمعه دو بعدازظهر همان هفته به مطب دکتر م  یو هنگام گرفت
 رفت از همان آستانه در احساس ضعف و 

 .کرد یم یزبون

لزم را با دستان لرزان امضا کرد  یر گفت و کاغذها را به پرستا  نامش
 خواستند که در اطاق انتظار  یآنگاه آنها از و

گرفته   یساعت. آن روز بعدازظهر را از شبکه مرخص   کي  یبرا ند یبنش
 مانده بود داریبود و تمام شب گذشته را ب

  یصدا  یبچه را نگهدارد ول ن يکرد که ا یاز وجودش ناله م یقسمت 
 ی م اديمهم بود با فر  یلیخ  شيوز براگذشته هن



@Romanbook_ir 

 

459 

 

فکر   یداشته باشد به روز ادیا بکه فقدان الکساندرا و مگان ر گفت
 دور شده بودند و آن رنج و  ی کرد که آنها از و

بچه که اکنون در درونش   ن يدرد کشتن ا یقابل تحمل...ول ر یغ وغم
  –از آن رنج و غم کمتر نبود. ز یجان داشت ن

   

کرد و  يیاطاق کوچک راهنما کيو  دوريکر  ک ي یانتها او را به  پرستار
 کرد که  یاحساس م یهنگام راه رفتن  یو

تحمل وزنش را ندارند با دستان لرزان لباسش را در آورد و   زانوانش
 لزم را  ی کاعذها هی و بق د ی روپوش پوش کي

اراده از دهانش خارج شد آرزو داشت که   یکرد»متشکرم«کلمه ب امضا
 گرفت ی م  را شي بود و جلو ی م یبا و یکس

 .نبود یکس ی شد ول یم ر يد یل یکه خ  نياز ا قبل

  نکهيکرد مثل ا ینگاه م  رهینشسته بود به او خ دوريکه در کر  یپرستار
 حاکمه لطمه زده بود چند  ئتیه  یبه آبرو یو
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  ی الریداد که همان نگاه به آنها حال ه ی امضا به و یرا برا گر يد کاغذ 
 ک يبار یچوب ت مکی ن کي  یرا بهم زد رو

 نشست 

 دیپرس یعالقگ  یخوب است؟«پرستار با ب حالتان »

 «رود یم  جی سرم گ یکم»

  یسرش را تکان داد و به او گفت که دراز بکشد» دکتر بزود زن
 «گر يد ی  قهیخواهد آمد تا چند دق

  کساعتيهمانجا منتظر بود از  یالریبعد هنوز ه  میساعت و ن ک ي یول
 الت تهوع داشت و ح د يلرز یقبل تمام بدنش م 

دست وارد  نخورده بود پرستار کاغذ در  یز یآنروز صبح به بعد چ از
 .اش را گرفت ینیشد و از بو ب

 «متاسفم...من...من حالم بهم خورد ی لیخ»

و آنگاه سرش را تکان داد»دکتر   افتد« یاتفاق بعد از عمل م  ن يا معمول»
 ی کم دوريکر  یدر اطاق آن سو د يآ یدارد م
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توانست به آن   یهنوز م یالریکه ه  یز یو تنها چ  م«ی تداش  مشکل
 رون وجودش بود هر چه زنده د یبچه  شد ياند یب

او را خواهند   یو بزود ماند یزده م شتر یکندند او ب یاو را م رتر يد
 راه فرار  گر يد یکرد ول یکشت احساس خفگ

  ی بچه شود نم ني توانست به خودش اجازه دهد که عاشق ا ینم نداشت
 درست  یر یخودش درگ  یبرا بارهتوانست دو

  یم  یارد ولفرق د یکي نيگفت که ا یاز وجودش م یقسمت کند 
 ز یطور نبود و مگان و الکساندرا را ن ن يدانست که ا

آنها را از دست   یخودش... ول یداشت درست مثل بچه   یم دوست
 بچه را  نيا ز ی ن گر يد یکس یروز د يداده بود و شا

  افتد یاتفاق ب ني هد که دوباره اتوانست اجازه د یگرفت نم یم یو از
 که  نيگرفت ... قبل از ا  ی را م شيجلو د يبا

 .نابود شود  خودش

با  د يبه داخل اطاق وز یدکتر مانند باد د؟«يخانم جوان حاضر  خوب»
 سرش ی که رو یو کاله سبز  یلباس جراح
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توانست   یم یالری بود ه زانيچانه اش آو ر يهم ز یبود و ماسک گذاشته
 .اش یاو بشنود از کورتاژ قبل خون را از یبو

کرد که   ید احساس م ش یم ده یشن  یبسخت شي...بله...« صدامن»
 کند  هيخواهد گر   یم ايآورد  یدوباره دارد بال م 

نگفته   ی به و یز یباره چ  نيدر ا د؟«ی ده  ی خواب به من م یبرا یقرص»
 .بودند 

 «شود  یتمام م ز یهمه چ   قهیدر چند دق  د يندار ی اجیاحت شما»

  ی و با بچه اش چه م د یکش یچقدر طول م قهیکم، در چند دق چقدر
 و  د یتخت درازکش یصاف رو خواستند بکنند 

  ینم  یالریرا بست و چنان آنها را محکم کرد که ه ش يپاها پرستار
 .د یتوانست تکان و ناگهان دوباره ترس

 «<د یکن یکار را م  ن يا چرا»

ببندد که   ز یو را نخواست دستان ا یو م  د« ینی ان که شما صدمه نب یبرا»
 کار را نکنند  ن يالتماس کرد که ا یو
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  ی خورم...خواهش م یدست نزنم...قسم م  یز یه به چ ک دهمیقول م  »
 يیقرون وسطا یمثل شکنجه ها شيکنم...« برا

  یکه ماسکش را م  ی مانست و پرستار رو به دکتر کرد و او در حال یم
 گذاشت سرش را تکان داد

  –د«يکشد و آن وقت خالص شده ا یطول نم  اديز د یآرام باش »

   

  نطوريا یکند ول دایپ نی کلمات تسک  ن يکرد که از ا یبشوم... سع خالص
 ی م ینبود به خودش گفت که دارد کار درست

کشد   یگفت که دارد بچه اش را م یدر وجودش م   ز یهمه چ   یول کند 
 را برده بودند نکشته  یآنها فقط مگان و آکس

 یخواست... م یناه بود وحشتناک بود...ماشتباه بود گ نيوا بودند 
 که دارند بندبند کرد   یکند احساس م هيخواست گر 

خواست از پرستار خواهش کند که    یکنند م یپاره مرا از هم   وجودش
 که به دکتر  ی او در حال یول ردیدستش را بگ
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  یصدا  یالریداد ناگهان ه ینشان نم یبه و یتوجه چی کرد ه یم  کمک
 ی چنانکه م  دهیرا شن یوحشتنام دستگاه 

 بود یجارو برق  کيرا بکند مثل  واريد خواهد 

احساس   یرا تکان داد ول ش يکرد بلند شود و پاها یسع  ست؟«یچ آن»
 .درد نم گذاشت

مکنده است حال دراز بکش و   کي  یفهم   یم شيطور که از صدا همان»
 «تا ده بشمار ميآماده ا گر ي د قه ی دق  کيما تا 

  ز یاحساس کرد که چ د یچ یدر وجودش پ ی وحشتناک و ناگفتن یدرد
 و درد  چ یه شود با یوبرنده داخل وجودش م ز یت

وحشتناک بود   نينبود ا سهيبود قابل مقا دهیکه تا به حال کش یعذاب
 احساس کرد   د یکش یاديقابل تحمل بود...فر  ر یغ

 .شود ی وجودش دارد پاره پاره م که

والکر   س یم  د یشطول ک ميکرد یاز آنکه ما فکر م  شتر ی شما ب کار»
 کرد  یاحساس م م« ی کار کن شتر ی ب یکم ميمجبور
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کرد درد بزرکتر و   ینم یاش گذاشته بودند کار ینی ب ی وکه ر یماسک
 از آن بود تمام بدنش و بخصوص شتر یب

آنگاه   ن«وي هم از ا ن يو سرانجام دکتر گفت »خوب ا دند يلرزیم  شيپاها
 دوباره  ی الریبه پرستار گفت و ه یز یآرام چ

و   د يایکرد و پرستار گرفتارتر از آن بود که به کمکش ب راغاستف
 که کارش اشتباه بوده است  د یفهم یرال یناگهان ه

دوباره سرش را   داشتیبچه را نگاه م د يکرد...با یکار را م  نيا د ينبا
 و  ردیتهوعش را بگ یکرد که جلو یبال برد سع

 :دکتر گفت به

شده بود آنها   ر يد یلیگرخياو فقط سر را تکان داد د یول د«یکن بس»
 ی را که شروع کرده بودند داشتند تمام م یکار

 کردند

 «شتر ی ب  یفقط کم یالریتمام شده ه  بايتقر »

خواهم که...بچه   ی ...من نمد یکار را با من نکن ن يا کنمی...خواهش منه»
 تمام  کند یرا...« احساس کرد که دارد غش م
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 .خورد یتکان م بدنش

  یهست یانشد...تو دختر جو یخواه  یاديز یبازهم صاحب بچه ها تو»
 ی خواهصاحب آن  یروز براه بهتر  کيو 

  یدرد یالریبار ه ن يبرد و ا کتر ي ...«و آنگاه دستگاه مکنده را نزدشد 
 کرد که  یشد احساس م هوشی ب بايکه تقر  د یکش

دوباره استفراغ کرد و آنقدر تکرار    مکد یرا هم م  یدارد خود و نیماش
 .را سکوت فرا گرفت اطاق کباره یشد که ب

کرد   یساس ماح  یداد و و یم حی نظافت« دکتر داشت توض  ی کم حال »
 چرخد حال دکتر داشت  یکه اطاق بدور سرش م

وقت بود که از دست داده   یلیکرد و بچه اش را خ  یرا تمام م کارش
 داده بود و حال از دست  ز یرا ن  گرانيبود... د

 .خودش را کشته بود ی بچه

بود که به آن فکر   یتنها موضوع نيبود ا دهیآنجا دراز کشکه  ی هنگام و
 مثل بچه   ردیخواست که بم  یکرد دلش م یم
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  یبچه  یقاتل بود مثل پدرش، پدرش زنش را کشت و و کي حال  اش
 . خودش را

ال از آن  که ح  د یشن یدکتر را م یتمام شد« صدا ز یهمه چ حال »
 او را تنها  متنفربود آنها تمام ابزارشان را جمع کردند و

توانست   یبسته بود م یو به صندل  د يلرز یگذاشتند هنوز م یباق آنجا
   –گرم مرطوب دارد یز یاحساس کند که چ 

   

  گر يد یدارد ول یز يدانست که خونر  یشود و م ی خارج م ازبدنش
 گر يداد که آنها با او چه کرده بودند و ینم تیاهم 

 رد یبود که بم دواریما قت ی مهم نبود در حق  شيهم برا  مردی اگر م یحت

نه اش  شا یرو ی دست ی به آرام «دکتر یالریاستراحت کن ه  یکم فقط»
 زد و به صورتش نگاه کرد وسپس با تبسم از 

تنها گذاشت.  شي را با بغض و استفراغ ها یخارج شد و و اطاق
 را مرخص کردند  ی بعد آنها باز گشتند و و کساعتي
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ه آنها اطالع دهد و  ادامه داشت ب یز يدادند که اگر خونر  وتذکر 
 و چهار ساعت  ستی ب یکه و  نست يکارعاقالنه ا

کامل کند وپس از آن حالش خوب خواهد بود. همه اش   تاستراح
 تمام شده بود خودش را به  ز ی حال همه چ  نیهم 

که هنوز به    ی و در حال د یرا پوش ش يلباسها د یکش ی به طرف زحمت 
 ه راننده خواست و ب ی تاکس کي د يلرز یشدت م

ساعت شش بعدازظهر است تعجب   د يکه د ن يخود را داد و از ا آدرس
 شش ساعت را در مطب دکتر  بايکرد تقر 

 .بود گذرانده

راننده هم   یترسناک بود حت یلیاش خ افه یق د؟«يماری شده خانم ب یچ»
 ر يبود ز ص یقابل تشخ  یکيدر تار  د یفهم

  د يلرزیآنقدر مشده بود و رنگ پوستش سبز و  اهیگود و س ش يچشمها
 توانست حرف بزند و در  یکمه به زحمت م

 .سرش را تکان داد پاسخ
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خورد و راننده   یبهم م  شي.من آنفولوآنزا...گرفته ام...« و دندانها..بله»
 دادی سرش را تکان م

نبود  ضيدختر اگر مر  نيا د يکس مبتال شده« وسپس به او خند  همه»
 شد  یم یمسلما دختر خوشگل

کرد که   ینتئنسب احساس م یم کند ولکرد که به او تبس  یسع  یالریه
 چکس یتبسم نخواهد کرد به ه چگاهیه گر يد

 .بچه را کشته بود کيکار را بکند؟ او  نيتوانست ا یم چطور

نتوانست   یخود را در بسترش اندخت حت د یکه به خانه رس یهنگام
 لباسش را از تنش خارج کند تا ساعت چهار صبح 

  یشده است ول یز يار خونر احساس کرد که دچ د یخواب کسر ي شنبه
 اتفاق جان بدر نياز ا ستین  یمهم ز یکه چ د يد

حادثه را   ني ا چگاهیدانست که ه ی م یبود موفق شده بود ول برده
 .فراموش نخواهد کرد

را   ش يو زرد سر کارش رفت و کارها دهيبا صورت رنگ پر  دوشنبه 
 که  ی انجام داد ودوباره به خانه بازگشت در حال
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بار داشت خودش را   ني با خودش آورده بود و ا ز یرا نپرونده  یتعداد
 خواست هر   یکرد م یدفن م شي در کارها

کرد تا شش ماه   یتواند بکند تا خود را کرخت کند و م ی که م یکار
 یکار کرد وسپس بعد از آن برا نی ماش کي مثل 

به   ليرفت تبد  یبه شمار م CBA شبکه بيازعجا یکي  وگر يسال د کي
 کردند  یم  ن یردم او را تحس شده بود که م  یزن

  ی دلش نم چکسیکه ه یاز آن نوع دند یترس یحال از او م نی در ع و
 .خواست مثل او باشد 

حرف را به   نيا د ي جد  ی ها ی از منش یکي ست؟« ین نطوريوحشتناکه ا او»
 یس یالر یکه ه یهمکارش زد درست روز

  و تنفس او فقط شده شبکه و اگر بتو غضب کند فقط  یشد »زندگ ساله
 ی را م  نيتواند بدادت برسد همه ا یخدا م

هم سرش را به    گر يترسم« دختر د یممنکه از او  میخودمون ند يگو
 را  بتیتکان داد و هر دو از آنجا رفتند تا غ د یتائ

  د یرس یمقاوم بود به نظر م ز یدر مقابل همه چ  یالری ه  یند ولده ادامه
 ندارد به جز کارش  یعالقه ا چ یه  ایکه در دن
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قائم مقام   د یرس ی و دو سالگ یکه به س یزمان یونيشبکه تلوز و  شغلش
 ع یترف کي شد و دو سال بعد  شبکه سیرئ

مقام خانم ها را در   نيبالتر  یو شش سالگ یگرفت در س  گر يد
 ی و نه سالگ یآن شبکه بدست آورد و در س تير يمد 

نداشت که   یشک  چکسیاز سه نفر اداره کننده کل شبکه شد و ه یکي
 هم  د يرفت و شا یبالتر م نهميااز  یروز

  ی مقاله  مز يتا ورکيویه نروزنام زدند یاز آنکه همه حدس م زودتر 
   –مورد را در دشينگاشت و عقا یدر مورد و  یمفصل

   

داشت   یبا و یگر يجوربال هم مصاحبه د تيستود و وال استر  استیس
 والکر کار خود را کرده ی الریو سرانجام ه

 .بود

 

پارک خارج شد احساس   ابانیز مطب دکترش در خساعت بعد که ا دو
 عجب زده نشده شود ت یکرد که دارد خرد م
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بود   دواریهنور...آرتور پاترسون در دل ام  یانتظارش را داشت ول بود
 دردش آنچنان ی ول د یشن یم  یمتفاوت ز یکه چ

  نی توانستند او را تسک یم یبود که قرصها در ماه گذشته به سخت اديز
 بفهماند  کرد که به خود یم یسع  دهند اما هنوز

  ستاد يا د یکه رس ابانیخ  یبه گوشه  ستيگر يد ز یدردش چ  د يشا که
 م یبکشد ساعت چهار و ن  قیکرد نفس عم یسع

کرد و   یم یاحساس خستگ د یچرخ یاش م  نهیو درد دوباره در س بود
 ستاد يعابر ا ک يداد  یآزارش م د يشد  یسرفه 

بتواند کمکش کند   د يرد که شاک  یاو را نگاه کرد با خودش فکر م و
 ن یآرتور نفسش را حبس کرد و بطرف ماش یول

توانست با راننده صحبت کند هنوز بفکرجمالت دکتر   ی م یبسخت رفت
 گر يشوم او بود حق نداشت که د ی نیب ش یو پ

را گذرانده   شیزنده بماند حال هفتاد و دوسال داشت و زندگ شتر یب
 ه ازدواج کرد  کباري...شی بود...کم وب 

او   ن یدر مراسم تدف ی سه سال قبل مرده بود و خود و ی...مارجوربود
 او ی ازدواج دوباره  دنیکت داشت و از شنشر 
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  ی ندهينما کيچند سال گذشته قبل شگفت زده شده بود با  در
 مه ی ن یپارلمان همانطور که در هوا یبازنشسته 

از   یرمارجو ايبا خود در تعجب بود که آ بود  ستادهيگورستان ا روشن
 احساس  چگاهیه ايبود...آ ی راض شیزندگ

بود که   بیمرد عج  ی داشت م ز یخودش نکرده بود و حال  یخوشبخت
 فقط متاسف بود از خودش  د یترس یاز آن نم

که در چند سال   یشرکت حقوق   کي ماند  یم یباق ایکم در دن  چقدر
 کمتر شده بود اگرچه هنوز هم   یلیکارش خ ر یاخ

که حالش خوب بود با   یحداقل زمان ا يو  زدیروز به دفترش سر م هر 
 از رفتنش  بعد  ايخودش در فکر بود که آ

متوجه   چکش یرا حس خواهند کرد مطمئنا ه  یو یخال  ی جا شيشرکا
 اش که  یاو نخواهد شد مگر احتمال منش بتیغ

 .شد منتقل خواهد  یگر يد ل یهم به نزد وک او

او با آسانسور به    و د یدربان به کمکش رس یشدن از تاکس ادهی پ هنگام
 کرد که همان مکالمات  یآپارتمانش رفت سع
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  سی ب یرا تکرار کند چقدرهوا گرم شده و بار یآسانسورچ با روزمره
 جه خواهد شد و سپس خدانگهدار با ندهيبال آ

درباره اش فکر   د يبود که حال با  بیوارد آپارتمانش شد عج  یخستگ
 تمام خواهد شد...و به ز یهمه چ  یکند بزود

  چیکرد ه هيشد آرام شروع به گر  منی که وارد اطاق نش نيا محض
 سولنژ به خاطرش  ینداشت ول ه يگر  یبرا یلیدل

  نيو آن چشمان زمرد یقرمز آتش   ی...سولنژ با آن موهاآمد 
 ا دوست داشت قبل چقدر او ر یطولن یفامش...مدتها

ر پس از مرگش اگ د ياو را خواهد د یبزود ايدر شگفت بود که آ حال
 بهشت  کيبعد از مرگ وجود داشتت... یزندگ

 به او گفته   یبچگجهنم ، همانطور که در  کيو

انداخت...سولنژ...نام  ی ... چشمانش را بست و خود را درون مبلبودند 
 غلطان بر  شي او را با زمزمه تکرار کرد و اشکها

که دوباره چشمانش را گشود   یبودند و هنگام ر يگونه اش سراز یرو
 کرد ید یو نوم اسياحساس  یهانبطور ناگ
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که آنها   یدختران نطوری همبه او صدمه زده بود و به سام...و  چقدر
 ز یو آنها ن آنقدر عاشقانه آنها را دوست داشتند 

شده بودند او گذاشته بود که   د يباد سپرده بود و حال کامال ناپد  بدست
 اتفاقات گناه خود  ن يشوند تمام ا د يآنها ناپد 

  ینست آنها را نگاه دارد فقط اگر شهامتش را داشت ول توا یبود م یو
 ی حال س  اديز ی لیخ  یلید خبو ر يد یلیحال خ 

  یطور حال بدون شک م نیگذشت...و هم  یاز مرگ سولنژ م سال
 ی کارش را م  نيآخر  د يبکند با د يدانست که چه با

  –کرد. ی م دایآنها را پ یهمه  د يبا کرد

   

نشست و به   ی همان صندل یشد رو کيرکه هوا تا  ی تا زمان همانطور
 کيخ نزدسنگال  ی قبل فکر کرد به راهها یسالها

را نجات داده    یکه او جان و یبر دوش سام و گاهائ نو،مجروحیکاس
 که سولنژ را   یبار نی و اول سي پار یبود...آزاد
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توانست عوض   ینبود اتفاقات گذشته را هم نم یراه بازگشتن  دند يد
 ی هم نداشت ول یتفاوت گر ي حال د د يکند و شا

 دایآنها را پ د يکند با یقبل از مرگش کار  د يدانست که با ی م گر يد حال
 د يدهد...دوباره با حیرا توض  ز یکرده و همه چ

کرد   یکه احساس م یبار و در حال نيآخر  یهم جمع شوند برا دور
 شود  یبار خاطرات گذشته دارد له م ینیسنگ ر يز

آوردن مگان و  یکه برا یآورد زمان ادیروز در چارلزتاون را ب آن
 ی طور التماس مچ  یالریالکساندرا به آنجا رفت و ه

 .که آنها را از او جدا نکند  کرد

ماند و به آن سه دختر کوچولو فکر کرد   داریشب را در تختش ب شتر یب
 و  ابد یتواند آنها را ب یمتعجب بود که چگونه م

  یتوانست برا یم  ز یچ ک يقط خواهند شد ف دایبه موقع پ که آنها  نيا ايآ
 از دست رفته بود  هی بگذارد و بق یآنها باق

داشته باشد آنرا سالها قبل   يی آنها معنا یبرا کاتیخانه کانکت د يشا یول
 ی ل یخ یول  ی تابستان التیتعط یبود برا دهيخر 
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  ايکتوريبزرگ بسبک و ی از آن استفاده کرده بود و آن ساختمان بندرت
 ی داشت ول یدوست م یلیبود که خود آنرا خ 

  دايغروب هوحفظ کرده بود و حال  شیغروب زندگ یآنرا برا شتر یب
 نمانده  یبازنشستگ  یبرا یوقت  گر يشده بود د

  همه یو یدر ساحل برا یرو ادهیو پ یباغبان یبرا يی و نه روز ها بود
 ی را دکتر گفت برا نيبود ا  دهیرس انيبپا ز یچ

دادند   یم یهمه گواه اش  نهی س یبود و عکس ها  ر يد  یلیخ  عمل
 ز ا  مارتر یسرطان همه جا را فرا گرفته بود و حال ب

  شیشد پ یعمل دهد مشکل م   کيتن به  یدلخوش یبود که برا آن
 شش د يکرد که چقدر وقت دارد سه ماه شا ینیب

 .کرد یم شرفتی بسرعت پ یماریب  نيکمتر ا اي ماه

  دهیز تا سپهنو ی قرص خواب بخورد ول کيشب از جا بلند شد تا  مه ین
 که بخواب رفت در  یبود و هنگام داریصبح ب

  یم ی و نیکرد و به دنبال ماش یم  هيکه گر  د يا در  یالریه  کابوسش
 داد  ینشان م ی چنگش به ورا در   یز یچ د يدو
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به صورت   ليتبد   یالریناگهان صورت ه  یدانست که آن چه بود ول ینم
 سولنژ بود که اکنون در  ن يمادرش شد و ا

 .که چرا او را کشته است د یپرس ی م یکرد و از و  یم هيگر  آغوشش

 

  ی رفت از ب رونیترسون ساعت دوازده از دفترش ببعد آرتور پا روز
 ی کرد ول ی م یشب قبل احساس خستگ یخواب

  ازدهيدر ساعت  شياز شرکا یکيبود که به آنجا برود با  مصمم
 را گرفته بود که  یمشورت کرده و نام و آدرس کس 

نداده بود   حیاست او به همکارش توض ن يرکارش بهتر شد د یم گفته 
 ی م یو ازیشخص مورد ن آن  ی چه کار یکه برا

 .نکرد ی هم اصال سوال کشيو شر  باشد 

جان چاپمن او را   د يکه د یصحبت کرد و هنگام یخودش تلفن  آرتور
 شگفت زده شد البته به او  ردي پذ  یهمان روز م

  ی که م یست که ودان یچاپمن م  ی است ول یکه کار ش فور گفت
 ی عال یاز اعضا  یکيکه  افتادیباشد و بندرت اتفاق م
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شخصا به او تلفن بزند و وقت مالقات بخواهد آن   یموسسان حقوق اممق
 ی به او گفت که م وسانهيهم با آن لحن ما

ساعت وقت   ک ي اگر چه فقط  ند یاز ظهر گذشته بب  یرا کم یو تواند 
 له دفترش داشت و آرتور از او تشکر کرد و با عج 

را   شي برد تا مطمئن شود که قرصها ب یترک نمود ودستش را به ج  را
 همراه دارد 

 .برود يیتوانست بدون آنها جا ینم

  ی او در حال د؟«ويگردی»بعد از ظهر ناهار بر م  د یاش از او پرس یمنش
 عادت  شيکرد که حال برا یکه به شدت سرفه م

  یو منشمفهوم بود   بود پاسخ داد»فکر نکنم« کلماتش به زحمت شده
   –که او سوار آسانسور شد سرش را تک یهنگام

   

از آن بود که هر   رتر یاواخر حال او چقدر بد شده بود و حال پ نيا داد
 او  ی در دل آرزو کرد که کس  د يایروز سر کار ب
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اداره آرتور تا دفتر چاپمن تا   یمجبور کند که بازنشسته شود فاصله  را
 شد و او  مودهی پ یاهکوت یدر فاصله   یتاکس

از آنجا خوشش آماد   د يپنجاه و هفتم د ابانیکه دفتر او را در خ  یهنگام
 ساختمان آن کوچکتر از ساختمان دفتر خود 

د چاپمن  دلباز و قابل احترم بو  یدر مجموع ساختمان  یبود ول ش
 ی داشت و رو اریطبقه را در اخت  کيسطح  ن يشتر یب

 د یدختر راهنما نام او را پرس ک يپالک بود جان چاپمن.  ک يفقط  زنگ
 منتظر هم   گر يد ی که تعداد د یرس یو به نظر م

  یدادگستر  ی وکال  هی آنها شب شتر یهمکاران چاپمن هستند و ب  داريد
 .بودند 

بر لب آورده   یزن جوان آنگاه تبسم نند« یب ی چاپمن الن شما را م یآقا»
 را نشان داد دفترچاپمن سالن  یدر  یو به و

پنجاه و هفتم را داشت و با موکت   ابانیشم انداز خبود که چ  یبزرگ
 ی سیانگل یکهای ه و با آنت مفروش گشت م یضخ  یها

  یحقوق یاپر از کتابه یشده بود و مثل دفتر خودش کتابخانه ا نیتزئ
 آرتور نشستن  یهم آنجا وجود داشت برا
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که   د یترس یم نجايبه ا یبود قبل از آمدن ن یتسک  کي اطاق آشنا  درآن
 طور نبود و او نيا یباشد ول ر یاطاق دلگ

 شد  خوشحال

و   د یبا کت و توئ افهیمرد بلوند خوش ق ک يبار  نياطاق باز شد و ا در
 و  یداخل شد چشمانش خاکستر  یشلوار طوس

  نستونيپر  ايرا داشت که از دانشگاه هاروارد  یبودند و نگاه کس دهزن
 او به هر  قتی شده است و در حق لیفارغ التحص 

گذرانده بود و سپس به   نستونيرا در پر  ه یاول التی تحص  رفته بود دو
 .هاروارد رفته بود حقوق  یدانشکده 

آمد و دست آرتور را فشرد   رشيتحر  ز یپاترسون« آرام به پشت م  یآقا»
 ره یدستان شکننده و رنجور او خ دنيو از د

قدش   یکرد و حال با بلند  یم ی خودش در دانشگاه فوتبال باز شد 
 جوان  لیکرد و به وک ی م یوتاهآرتور احساس ک

 .سال از او کوچکتر بود نگاه کرد یس که
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هم    کرد و خودش یصندل کيبا لبخند گرم اشاره به  د«ینی بنش لطفا»
 .کنار آرتور نشست یگر يد ی صندل یرو

  ی واقعا از شما سپاسگذارم...« آرتور دوباره سرفه اش گرفت سع من»
 .کرد که نفسش را نگه دارد

من مهم   یموضوع هم برا نيا د ی رفتيفاصله کوتاه مرا پذ  نيکه با ا»...
 ی اديترسم که...وقت ز یو م  ی است و هم فور

  د یکرد حرفش هم تائ یمن نمانده باشد« و همان طور که سرفه م یبرا
 جان چاپمن مطمئن بود که مراجعه  ی ول شد یم

 .بود ی دادگاه یدعوا کي به خاطر  او

مرا مفتخر   د يمراجعه کرده ا  جانيکه خودتان شخصا ا نياز ا قربان»
 «د يکرده ا

 «متشکرم »

  یکه وکال  افتاد یبندرت اتفاق م یلیتور که است و خ دانست که آر یم او
 ی م يیبازجو کي مقام خود شخصا دنبال  یعال
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نداشت و   تی اهم شانيو هر چقدر که سوژه درخشان بود برا رفتند 
 ن يا یشناخته شده ها ن ياز بهتر  یکيجان چاپمن 

  قیو تحق یدگی بود تا رس یحقوق  یکارشان کارها شتر یبود ب مملکت
 او  شهیو دانش در هر دو مورد هماطالعات  یول

قلم برداشت و صبر کرد   کي و  ادداشتيدفتر  کيموفق کرده بود  را
 او را  یتا آرتور سرفه اش تمام شود تار حرفها

 .کند  یسينو نت

آن وقت   د یمن بده لزم را به حاتی که توض د يدار لیپاترسون م یآقا»
 کمکتان  می توان ی مکمه ما تا چه اندازه  فهممیم

 «م یکن

داد که از   یو با بجا به کار بردن کلمات نشان م یآرام بود و حرفه ا او
 ی برخوردار است ول یو دانش التیچه تحص 

مرد چه کار دارد   ن يدانست که ا یاش نا مطمئن بود نم افهیهنوز ق الن
   –او کنجکاو بود چرا اوو پاترسون هم در مورد 
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  ن يو معروفتر  نيزرگتر از ب یکيپدرش نرفته بود؟پدرش  یموسسه  به
 بوستون بود و دو برادرش ی موسسان حقوق

شغل را   نيآنها ا یهمه  ی و او به جا ورکيوین یوکال  نيبرجسته تر  از
 واقعا تعجب آور بود نيانتخاب کرده بود ا

  شيقوا د يموضوعات نداشت با نيفکر کردن به ا  یبرا ی آرتور وقت یول
 که چه  د يداشت تا به او بگو  یرا نگه م

 .خواهد یم

را که   یوانیآب از ل ی ...است«آنگاه جرعه ا یموضوع شخص  کي  نيا»
 .د یگذاشته بود نوش شيچاپمن برا

کس   چی فوق العاده محرمانه و مهم است و آنرا با هموضوع  کي  نيا»
 و یجد  آنگاه نگاه د«ويبگذار انیدر م د ينبا

جذب چاپمن   یبرا يی جا یکوشش ب ن يا یاش را به او دوخت ول رهیخ
 ینم  انیدر م یرا با کس مي بود »من کارها

 «چگاهیپاترسون ه یآقا گذارم
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  د یکار را انجام ده  نيخواهم که خود شخصا ا یطور از شما م ن یهم»
 از همکارانم گفت که  یکيالبته اگر ممکن است 

نه   رم یشما را به کار گ ت یخواهم قابل  یمن م و د ینيدر کارتان بهتر  شما
 «را  یگر يمال کس د

  یماجرا را بشنود نم  هی ساک ماند صبر کرد تا بق نطوری هم چاپمن 
 .رديرابپذ  یتعهد  چیخواست ه 

  یکنم که مواظب همه  یم یبه موضوع دارد من سع  یبستگ نيا»
 ی پرونده ها شخصا باشم تا آنجا که از قدرتم بر م

 «د يآ

و ما وقت   د ی را خودتان انجام ده  ی کي نيخواهد که ا  یمدلم   من»
 گراز يجرعه د کي نگاه سرفه کرد و آ م«يندار یاديز

 «رمیم  یدارم م  د»منیرا نوش آب

  یداشت م  ر یا نگاه کرد کنجکاو شده بود مرد پحال با دقت او ر چاپمن 
 رونیب  فشی را که ازک یو پرونده ا د يلرز
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داشت قبل از مرگ آنرا تمام کند    لرزانش نگه  یبود در دستها آورده
 به فکر حل  یاست که مردم هنگام بیعج 

 .افتند که در حال مرگ هستند  یم مشکالتشان

هم   د يسه ماه مهلت داشته باشم شا د يکند که من شا یفکر م دکترم»
 کنم که  ی هم کمتر خودم فکر م د يشش و شا

« چاپمن  کنم  دایخواهم سه زن جوان را پ ی است و م ی سه ماه کاف همان
 از  یبی درخواست عج  نيشگفت زده شد ا

آنها دخترانش بودند »آنها دختران  نکه يمرد بود مگر ا ر یپ کي طرف
 قت ی بودند درحق کميدوست نزد کي

سال قبل مردند و دو نفر از آنها    یس نشان يدوستم والد  ني تر یمی صم
 شدند  رفتهي پذ  یبه فرزندخواندگ یبفاصله کوتاه

و پنج و نه ساله   کي  بی ماند آنها به ترت ش يعمه و عمو ش یپ یسوم و
 چ یت دادم و ه بودند که من ردشان را از دس

ا را چه  دانم که دو تا کوچکتره یندارم که حال کجا هستند م  یاطالع
 دانم که   یو م رفتيپذ  یبفرزندخواندگ یکس
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و دو سال قبل که به   ست یماند تا ب ليدر جاکسون و دختربزرگتر 
 دانم  یرا م ن ی ن فقط همم یبازگشت ول ورکيوین

در مورد   ی اطالعات یپوشه گذاشته ام حت نياطالعاتم در در ا تمام
 ی برادو یها  شهی از هنرپ  یکيرا. پدرشان  نشانيوالد 

 «بود

  کي فقط  نيتصادف مردند؟« ا کي همزمان با هم در   نشانيوالد  ايآ»
 قرار داستان ني از طرف او بود و از ا یکنجکاو

 .ئه بودتوط اي  سهیدس  کي  هیشب

  نيراآرتور نفس دردناکش را فرو برد و سپس ادامه داد »او ماد  نه«»
 د ینفم چگاهیه   چکسیبچه ها را به قتل رساند و ه

  یطور به نظر م نيشده بود ا شانيکه آنها دعوا ن ي چرا. به جز ا که
 شده بود من از او دفاع  وانهيکه او ناگهان د د یرس

 در سال «  کردم

باشد که که مرد داشت   نيداستان مفصلتر از ا د يمتعجب شد با چاپمن 
  –کرد. ی م فيتعر 
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حکوم شد وسپس خود را در سلولش کشت درست همان شب  م او»
 کردم که بچه ها را باهم  یمن سع تشیمحکوم

پاشد و جان چاپمن   یکه دارد از هم م د یرس ینگهدارم« به نظر م يیجا
 سوخت معلوم بود که از از   ی او م یدلش برا

 انیو بدتر از آن ب کمد  یرا تحمل م  یآن خاطرات چه زجر  یورادآي
 .گانهیب کي  یطرات دردناک براکردن آن خا

  ت ینه آنقدر مسئول یکند...ول تیممکن بود که احساس مسئول لی وک هر 
 ايسال بعد به دنبال دخترها بگردد آ یکه س

 دانست؟ ی مرد خود را گناهکار م نيآن نبود که ا علتش

مجبور شدم که آنها   رديرا باهم بپذ   يیاضر نشد سه تاح چکس یه  یول »
 دا بگذارم و دختر بزرگتر را ج  یرا در خانه ها

  لی نداد که خودش م ح یگذاشتم« به او توض ی باق شي عمه و عمو شیپ
 آن یخود بد ول  یداشت که آنها را به خانه 
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زن جوان در   کي درباره  یمقاله ا کي  رایزنش موافق نبود » اخ  موقع
 اندم بهمان نام دختر خوCBA  یونيتلوزشبکه 

 د يان دارد که او خودش باشد شاکنم که امک یدوستم فکر م بزرگتر 
 اطالعاتم را در پرونده ی هم اتفاقا هم نامند همه 

 «.د يآنها را به کار ببر  د یتوان یام و شما م  گذاشته

افتاد که آنرا در   یمقاله ا ادی سرش را تکان داد و آرتور ب چاپمن 
 چند هفته قبل خوانده بود و دعا کرد  مز يتا رکويوین

که روزنامه را به چاپمن   یوالکر باشد هنگام یالریاو واقعا همان ه که
 به آن عکس  د يلرزیداد دستش م  ینشان م

  ن یالزاما چن  یول شناخت یرا م ینبود که و یکس هیشده بود او شب رهیخ
 چاپ شده در ینداشت اغلب عکس ها  یلیدل

خواهم که آن سه    یصورت اند»تمام شد چاپمن من م نی بهم روزنامه
 ی به نظر او جوان م د يشاکنم«  دایزن جوان را پ

فکر   یمسلما آنها هم بزرگ شده بودند جان با خودش م یول آمدند 
 حساب کرد یکرد کم
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ساله   کيو یپنج، و س یونه، و س یکه حال آنها س  د یرس  جهینت ن يبه ا و
 و آرتور با کردن آنها راحت نبود دایاند پ

دو دختر   ی  کرد »پدر و مادر خوانده ها د يینظر او را تا شيبعد  سخنان
 سال قبل و  یلیجوانتر بعدها از آنجا رفتند خ

  د یکه شما بتوان  دوارمیندارم که به کجا رفتند...فقط ام یاطالع چ یه  من
 «د یکن دایآنها را پ

 د یرتور پرساز آ ی رفت و با دلسوزچاپمن پرونده را گ  دوارم«یام  منهم»
 «شروع کنم  ی»خوب من ک

 د يیوسپس بمن بگو د یابیان را بکه محل سکونتش خواهم یاز شما م اول»
 آنگاه از شما خواهم  د يکرده ا دایکه آنها را پ 

که، که هستند ومن که هستم که من   د يیکه خودتان به آنها بگو خواست
 باشم  یآنها م  یخانواده  ی ميدوست قد  کي

کار را   ني دارم که ا  لینها را دور هم جمع کنم و م خواهم دوباره آ یم و
 انجام دهم  کاتیکانکتدر خانه خودم و در 

خودم نتوانم سفر کنم...آنها  گر يترسم که د یاگر امکانش باشد م البته
 «ند يایب نجايمجبورند که به ا
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  ی ممکن بود و و یز یامکانش بود هر چ نياگر آنها رد کردند؟« ا و»
 ن يهفده سال که مشغول به ا  ني در ا زها یچ  یلیخ

 .بود دهيبود د کار

هم دارند   یبه خاطر نداشته باشند که خواهر  یممکن است که حت آنها»
 یبرا یشوک بزرگ  نيآنها و ا یحداقل دوتا

 «خواهد بود آنها

توجه   د يمانده بود شا ی باق یکرد که اگر ارث قابل مالحظه ا یم فکر 
 را بانخواست که آرتور  یشد ول یها جلب مآن

 .فشار بگذارد ر يز شتر ی سوال ب نيا طرح 

  یخطا ني که دوباره دور هم جمعشان کنم ا نمويرا به آنها مد  ني ا من»
 چگاهیمن بود که آنها پراکنده شدند...ه

خواهم بدانم   یکنم حال م  دایهر سه نفرشان پ یبرا  یخانه ا  نتوانستم
 از ین یز ی که آنها حالشان خوب است و به چ

  –ونم«يبه پدر و مادرشان مد   یلیخ...من ندارند 
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  یشده ول ر يد  یکار کم نيا یبرا که د يوسوسه شد که به او بگو جان
 یکرده باشد در س یراماحت ینخواست که به او ب

آنقدر مهم نبود که   شانيبرا گر يد   یسالگ کيو یپنچ و س ینه و س و
 از خواهرانشان جدا شده اند ی بدانند به چه علت

  یهم وجود داشته است ول یداشت باشند که خواهر   اد یب اصال اگر  البته
 خواسته  ن يه در مقابل آخر دور از عقل بود ک 

نشسته بود و    شي بگذارد و او حال جلو یپاترسون عالمت سوال آرتور
 .ستينگر  یرا م  یو وسانهيما

 شد  یم دهی به زحمت شن  شيصدا  د؟«یکن یمن م یکار را برا نيا»

 «کنمی خودم را م  یسع»

 «د؟ير یممکن است که کار خودتان بدست بگ ايآ»

خواهم پرونده را بخوانم و   یاشد اول مرا بله اگر امکانش ب شترش یب»
 پس از آن کارم را شروع خواهم کرد و ممکن 

تواند کار   یم یکنم و بفهمم که ک قی اول در موسسات مشابه تحق  است
 «از من انجام دهد  عتر يرا سر 
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به نظرش عاقالنه   نجايتکان داد تا به اسرش را  د يی به عنوان تا آرتور
 ر چه زودتر که ن خواندن پرونده را هآمد»م یم

ها به شما زنگ    تی موقع یاب يارز ک يکنم و پس از  ی شروع م بتوانم
 «خواهم زد

از آنکه   شتر ینه ب ستیدر پرونده ن یز یبه او گفت»چ متی با صم آرتور
 «من خودم به شما گفتم 

 «توجه مرا جلب کند   یته اندارد ممکن است نک  یاشکال»

و ربع   کي با يت تقر انداخ یواريبه ساعت د ینظر  اط یبا احت آنگاه
 ساشا را معطل  د يبا نکهيبعدازظهر بود و از ا

متنفر بود»من در ظرف فردا تا پس فردا به شما زنگ   گذاشتیم
 و آرتور هم به دنبال او بلند  ستادي و سپس ا زنم«یم

 .شد 

 «رم چاپمناز شما سپاسگذا قای عم من»

 «کنمن دتانی که در آخر کار ناام دوارمیپاترسون ام یآقا متشکرم »

 افت ي ی آنها را م د يسرش را تکان داد چاپمن با آرتور
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  یلیشما خ  یبرا تي مامور نيکه دستمزد ا ميبه شما بگو د يالبته با من»
 به دهيپر  یشود« آرتور با لبخند  یگران تمام م

  ن يکنم ا یگذار  هي سرما شيه براندارم ک یگر يد ز ی چ ست»من ينگر  او
 وال س نيچاپمن به او لبخند زد ا ست« یطور ن

بدرقه کرد و آنجا   یجواب دادن بود او را تا پشت در اصل یبرا یمشکل
 دستش را فشرد و از آمدنش تشکر کرد و

آرتور پاترسون را در   کيبا عجله بدفترش بازگشت تا پرونده بار آنگاه
 ان دوانگاو صندوق بگذارد و سپس دو

 .کشتیشد ساشا او را م خارج

 

پنجاه و   ابانی محل کارش در خ   چاپمن دوان دوان از ساختمان جان
 هفتم خارج شد از دو بلوک ساختمان گذشت و

  ر يو براهش به طرف غرب ادامه داد برگردان تصو ست ينگر  بساعتش 
 و به  د ي د یم  نهايتر يو ی  شهیخود را در ش
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  یاه باشد تا به سر قرارش برسد مدر ر د يکه ساعتها با د یرس نظرش
 است  ارز یدانست که ساشا چقدر از خلف وعده ب

کند   رونیتوانست آرتور پاترسون را از دفترش ب یخودش هم نم  یول
 او  یبود و در حال مرگ و ماجرا ر یپ ی لیمرد خ

دانست که ساشا   یم ی قرار داده بود ول ر یتحت تاث ز یچاپمن را ن خود
 .فهمد   یرا نم زهایچ نيا

اش منظم و   یو هشت ساله و با تمام رگ و پ ستیبود ب یدختر  او
 بلوندش را چنان محکم پشت سرش  یموها. قیدق

  یسرش نقاش یبود که رو  ني مثل ا شتر یکرد که ب  یو جمع م  د یکشیم
 داد که از   ی شده باشد چشمان سبزش نشان م

مان  کرد که از ه  یچنان جمع م  شهیرا هم شي اسالو است و لبها نژاد
  –را در گر يکد يبود آنها  فته ياول جان را فر  داريد

   

بالت که مرتب    می سرپرست ت کيبودند  دهيد دوست مشترک خانه
 کرد  یم یاستعداد ساشا سخن پراکن  یدرباره 



@Romanbook_ir 

 

496 

 

بوده و حال   اني استعدادش نما یاست و از زمان بچگ ف یاو لط چقدر
 او دختر  لیقب ني درخشان است و از ا شتر ی ب یلیخ

بالت روس در مونت کارلو   یروس بود که سالها در دسته  مهاجر  کي
 از یگر يبه گروه د یدر نوجوانگرفته و  م یتعل

  باله گروهشان شد و یستاره  یبود و در جوان وستهیپ  هی روس ینهايبالر 
 از او دعوت کردند که به  یسالگ ستیدر ب

  ی ستاره  یوهشت سالگ ست یو حال در ب ونددیبپ يیکايآمر  ینهايبالر 
 ی خوب وبرجسته ا یرقاصه  ی ول بالت نبود ولا

مورد حسادت افراد گروهش   شهی الد همتوانست به آن بب  ی که م بود
 ی برد که چرا ستاره  یرنج م  ني بود و خود از ا

از آنچه   شتر یب یتر از آن بود که بتواند رل  زهياو ر قتی درحق ست ین اول
 ی قدر که م ن یهم   یکه داشت بدست آورد ول

درد بود   ن ی تسک ک ي شياست برا نيبرجسته تر  از  یکي دانست
 ه او همه ک گفتیبه جان م شه ی خودش هم

کرد و   ی نم تي اشک شي که از درد پا یدارد البته در مواقع یجورشانس
 با  یول لیقب ن يکرده و از ا ر يکه او چرا د  نيا اي
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نبود ماهها جان چاپمن او را دختر    یدوست  یبرا یدختر راحت  نيا وجود
 ی ز ي...برنامه ر بش ی...نظم و ترتد يد یم یجذاب

شده   ختهیدرهم آم  فشير که با صورت ظ فشياستعداد ظر  ش يکارها
 نرمش که زمان رقص به نظر  یبود و پاها

درشت سبز   یو آن چشمها خوردیپروانه بهم م کي یمثل بالها  د یرسیم
 .در وجود او بود  یخصوص  زبهی...چ

دهان    کيش را نزدبرش یکه کاسه   یدر حال «یکرد  ر يد مساعتین تو»
 برد به او اعتراض کرد تازه جان دوان یم

آنجا همان طور   یبه رستوران روس ها رسانده بود فضا خود را دوان
 بود که در طول پنجاه سال گذشته بود ماندهیباق

بود   ی محل کينزد نجايبودند و تازه ا یتیو نان بل اريهر دو عاشق خاو و
 و معمول  کرد  یم  نيکه معمول ساشا آنجا تمر 

د  کردن یمرا مالقات  گر يکد يرستوران  ني طول مدت هفته در ا در
 ی حت اي ناتيپس از تمام شدن تمر  ايناهار  یبرا

که به آپارتمان جان  ني شب قبل از ا  مهیبرنامه در ن  یپس از اجرا  شبها
 ک ي در گر يبروند ساشا با چهار رقاصه د
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رف زد با آن  شد ح  یمشکل م ی کرد و آنجا حت یم یزندگ آپارتمان
 حال با  یول  یو شلختگ یفیو پاش و کث  ختير

خواست و جان او    یو او مرتب پوزش م ستينگر  یم به جان  سرزنش
 چقدر او را دوست  شهیکرد مثل هم  ی را درک م

 . داشت

و آنگاه دستش را با مالطفت فشرد و   «یکار را نکرد  ني که ا خوشحالم »
 ک يتبسم کرد او   شيآشنا  شخدمت یبه پ

کرد اگرچه   یتکلم م شيبود که معمول با ساشا به زبان مادر ر یپ روس
 در خانه   یآمده بود ول ایبدن س ياردر پ یو

 .کرد ی صحبت م یروس نش يبا والد  شه یهم 

بود   ی لیتنها دل ن ي با خشم به جان نگاه کرد»من گرسنه بودم و ا دوباره
 «که ماندم

  ی وقحق  یموسسه  کي کل  سیمهم داشتم رئ یپرونده  کي  متاسفم»
 توانستم او را از در  یبه کمک من داشت نم ازین
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بر لب آورد و با خودش در فکر   انهيجو یآشت ی ه تبسمکنم« آنگا رونیب
 کشد که او دوباره  یبود که چه مدت طول م

خشم او طوفنده    د یکش یطول نم ادياخالق خوبش برگردد معمول ز به
 تر و زودگذر تر از آن بود که به آتش بکشد و 

 .کرد یفروکش م زود

که او   د یرس یدوباره دست او را نوازش کرد به نظرم  زم«يعز  متاسفم»
 .گرفته است نی نوازش تسک ني از ا یکم

از   ن ياش معلوم بود و با وجود ا یرا گذراندم« از کج خلق  ی مشکل صبح »
 .باتر يز شه یهم 

چقدر    شهی که او هم  دانستیآمد؟« جان م  شیدر کارت پ یاشکال»
 کيباشد... یکف پاها و بازوانش م نگران ساق و 

  کي یدگیگرفته پا کش  ی عضله کينبود  یبودن کار راحت نيبالر 
 شه یهم یاو را برا یبود که زندگ ی کاف چهیماه

   –دهد  ر ییتغ
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را به عنوان طراح  یقابل تحمل ر یمرد غ کيخواستند امروز   یم آنها»
 وانه يد یمرد حساب  نيکنند ا  یباله معرف د يجد 

 «د یرقص  د يگو یکه او م یشود به متد   ی ال نمو اص است

  ر ینظ یب ی با غرور تبسم کرد او را رقاصه اچاپمن  «و یتون ی تو م یول»
 بار دختر به او تبسم کرد   ني پنداشت و ا یم

 .بود دهیاو را بخش بايتقر 

  یخواهد همه   یکنم که او م یفکر م ی کنم ول یخودم را م یسع من»
 برشش را تمام  و د یکش  یما را بکشد«آنگاه آه

خورد  ب نیسنگ  یدوباره غذا نياز شروع تمر  شیخواست پ ینم کرد
 داده بود  گوي هنوز گرسنه بود جان دستور ژ یول

  یبود و نم نیسنگ یاديز شيغذا برا ني ا یساشا هم وسوسه شد ول و
 «رمیسالد بگ ک يفقط  د يتوانست برقصد »شا

د خواست و شروع  از او سال یرا صدا کرد و به روس شخدمتیپ آنگاه
 در مورد  یاز و  یپرسش چی از صبح ه تيبه شکا
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  شه ی که هم ز یکرد به تنها چ یکار را نم ن يا چگاهی نکرد ه د يجد  پرونده
 .فقط باله بود د یشياند  یم

  یشد او مرد مهربان رهیو با عالقه به او خ  ؟«یدار  ني هم تمر  امشب »
 بر   شانی داد که زندگ  ی نم ی تیبود و اهم

 .خد به آن عادت کرده بوداو بچر  محوررقص

ت سال او را تحمل  بود و او صبورانه هف  سندهينو کياش  یقبل زن
 که او مشغول خلق یکرده بود تمام مدت

کتابها مبدل   ني به پرفروشتر  تيشد که درنها یم یمرموز  یتهایشخص 
 دوست  ک ي زن و  کيشد به او به عنوان  یم

از ازدواج نداشت   یمفهوم شيبرا ی زندگ نيا ی گذاشت ول ی م احترام
 اش به مقام  یسندگيتمام مسائل در مقابل نو

بود و   یشوهرش او زن مشکل ی کردند حت یم تنزل مدو ی  درجه
 ی را شروع م د يکتاب جد  کيکه نوشتن  یهنگام

در مقابلش سکوت کند و از جان    ایتوقع داشت که تمام دن کرد
 مزاحمت ها   ی که از او در مقابل همه  خواستیم
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نحو انجام داده بود تا   ني کار را به بهتر  نيا شه یهم   یو وکند  تيحما
 ی ادامه   ینوع زندگ نيدر ا  شيی اکه تنه يیجا

  ی تهایممکن ساخت تنها دوستان زنش همان شخص  ر ی را غ  نی شی پ وضع
 از داستان یاش بودند و طرح هر قسمت ی ذهن

حاضر نبود که با   ی نوشت حت ی زمان که مشد و   یم یق یحق  شيبرا
 شب،  مهیت کند از هشت صبح تا نشوهرش صحب 

شد و   یلل م  ی خستگ رفت و از شدت یروز و سپس به بستر م هر 
 سر  یکرد و حت یصبح روز بعد دوباره شروع م

که داشت   ني ا یصبحانه هم حاضرنبود با جان صحبت کند برا ز یم
 کرد  یدر مغزش خلق م ید ي جد  ی ها تیشخص 

را به نام الواز   شي ود او کتابهاجان در ازدواج با الواز تنها مانده ب واقعا
 ل نوشتن که مشغو یکرد و زمان یوارتون امضا م

  اي ستیکه چرا مشغول کارن شد ی م  ینبود دچار افسردگ ید يجد  کتاب
 شهر در مدت چهل  یس یبرا یمسافرت یتورها

 گرفت یپنج روز م  و
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کرد که   یطالق کند، فکر م یباعث شد که جان از او تقاضا نهايتمام ا و
 ساعت  یبه اندازه س  ی حت کساليمام طول در ت

 یزناشوئ یزندگ کي از  یانتظار و حرف نزده بودند و گر يکد يبا  هم 
 را  گر يبود. آنها همد  نهاياز ا شی خوشبخت ب

 یدوست داشت و هنگام  شتر یهمسرش کارش را ب یداشتند ول  دوست
 کرد با خودش در  یکه جان او را ترک م

نه. چنان در   ايجه رفتن او شده است، اصال الواز متو  ايبود که آ شگفت
 ن يآخر  ی حت د يکتابش غرق بود که شا

جواب او را داد و   ی نامفهوم یو با صدا د یشوهرش را نشن  یخداحافظ
 آپارتمان را پشت  یکه جان در جلوئ یهنگام

 .بست، از خارج شدن از آن خانه احساس آرامش کرد یم سرش

کرد تا   یم یساس تنهائکمتر اح ست يز یبود، حال که مجرد م  بیعج 
 ی توانست نوارها یکه با او بود. اکنون م یزمان

خواهد آواز بخواند و دوستانش را    یبگذارد، هرگاه که دلش م یقیموس
 توانند  یو هرچقدر که دلشان بخواهد، م ند یبب
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  شيبرا یگرفت و زندگ گر يکنند. پس از آن دوستان زن د وصداسر 
   –یه افسوس مک ی ز یشد و به تنها چ باي دوباره ز

   

بچه نشدند.  صاحب چگاهیبود که آنها در طول ازدواجشان ه  نيا خورد
 گذشت یاکنون از زمان طالق الواز پنج سال م 

به   اديها ز یتازگ قتی حال دوباره به فکر ازدواج افتاده بود. در حق و
 .کرد یموضوع فکر م  نيا

  د يیبه تا امشبش سرش را ناتيدر مورد تمر  یدر مقابل سوال و ساشا
 م يدار نيتمر  ازده يتکان داد. » امشب تا ساعت 

کلماتش   دنی بود و فهم یخارج  کياش مثل  یسی انگل لهجه هنوز  «.
 .آسان نبود اديز

را به او دوخت و در دل   دوارشی« چشمان ام  م؟يایتوانم دنبالت ب یم »
 اش را  یقبل یزندگ چگاهیبه خودش گفت که ه

حاضر نخواهد بود که کامال برنامه   خود تکرار نخواهد کرد و یبرا
 کند و  مینظاو ت  ی برنامه رقصها ی را رو شیزندگ
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و شور و نشاط.   جانیاز الواز سرزنده تر بود، پر از ه ی لیساشا خ تازه
 کرد یم یزندگ کي اطاق تار کي در   شهیالواز هم

و آنجا در آن  بود  زانيسرش آو ی بود که بال یتنها نورش از لمپ که
 خود را  یل یتخ  یها  تیشن شخص و رو کيتار

بود که در پنج سال   يیابرنامه   نيشد و ا یآنان م  ر یساخت و اس یم
 نکرده بود، فقط  ی ر ییتغ ن يگذشته کوچکتر 

  ی خالقها نياز مشهورتر  یکياکنون  قتی شده بود و در حق معروفتر 
 ک يشد،  ی مرموز شناخته م ی ها تیشخص 

به او   مز يتا ورکيویه نبود که روزنام یلقب   نيو ا گر يد یستيآگاتاکر 
 ساله بود و در  کي داده بود. او اکنون چهل و 

او   ه یکرد، نه مثل ساشا...نه اصال شب  یم یخودش زندگ  یفانتز  یایند
 .نبود

  ی پشت در صحنه منتظرت م قهی و ده دق ازدهيجان، ساعت  یمرس »
 است و  قیدانست که چقدر ساشا دق  یمانم .« م 

نکن .«   ر يتکان داد و تکرار کرد » د د ياو انگشتش را با تهد  بارهدو
 گفت » نه،  جان خندان دستش را نوازش کرد و
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بود   نيتنها کارش ا قتیندارم .« در حق  ی نخواهم کرد، امشب کار ر يد
 که پرونده آرتور پاترسون را بخواند که مسلما 

هم کمتر و در   د يگرفت و شا  ی را نم ی وقت و کساعت ياز  شتر یب
 یاز آن م  یبود که و یز یهمان چ  نيا قت ی حق

 .ابد يدرد بخور دست ب یل یدل  ايکه درون پرونده نتواند به نکته  د یترس

بکنم .« ساشا   د يپرونده درخواست جد  ن يبه ا ینگاه د يفقط با »
 ر یخودت را درگ ی لی» خ د یرا درهم کش شي اخمها

باله  یبرنامه قبل  یکار را کرده بود و در شب اجرا  ني .« قبال جان ا نکن
 ی بود که و یز یچ  نيداشت و ا ر یتاخ کساعتي

. جان دوباره مشتاقانه او را  کسچ یتوانست آنرا تحمل کند، از ه ینم
 خواست او را  یپسر بچه م  ک ي مثل  ست،ينگر 

  یاخالق ن يکه تو را به سالن برسانم .« و ا یکند. » دوست دار خوشحال
 ر یدوستان دخترش را تحت تاث شه ی بود که هم

کرد.   یرا اقرار نم ن يهرگز ا یا را، اگرچه و ساش  یداد، حت یم قرار
 که چقدر او را دوست به او نگفته بود  چگاهیه
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حرغها از   ن يبا او ارزش قائل است. گفتن ا یدوست یچقدر برا   اي دارد،
 به دانستن  ی اجیآمد و او هم احت  یبر نم یو

 .نداشت آنها

کنم، جان.   چند تا از همرقصانم را مالقات گر يد قهیتا پنج دق  د يمن با »
 «. و  نم یب ی امشب تو را م ابان،یدر آن گوشه خ

صاف   بايقطعه مرمر ز کي . پشتش مثل کي و بار فيظر  د، ستايا آنگاه
 یتونيچشمان ز یاز ابروانش را بال  یکيبود و 

 «. بال برد و اخم کرد. » سر ساعت، درست است رنگش

 .«   یمستبد هست  یزورگو ک يتو  »

و   یان احساس سبک اوقات ج یبود که گاه یز یدختر چ ني وجود ا در
 خواهد، و  یاز او م  شتر یب یکرد، گوئ ی م جانیه

  ینم چگاهیچنان که ساشا ه ست، ی ن یافک شانيبرا یدوست  نيکه ا چنان
 بود که  نيمالک او شود و مثل ا  یگذارد که و

کند، او رقص کنان از او   دایپ یرسخواهد به او دست  ی م یکه و هرگاه
 وسترا د ني جان ا یبراه یشود ول یدور م
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را هم در وجود   ی گر يد ز ی. دوست داشت دنبال او بدود و هر چداشت
  –او دوست داشت. چقدر زنده تر و پر شور تر از

   

و از آن همه   گر يد یاز همسران وکال  ی لیطور از خ نی بود. هم الواز
 از طالق همسرش گرفته که خود بعد  یدوست زن

 .کرد یا همه فرق م. ساشا واقعا ببود

آهسته تر.  یلی خ  نباري ا یقدم زنان به دفترش بازگشت، ولدوباره  او
 اول به ساشا فکر کرد و سپس به آرتور پاترسون 

در   ی بود و و یبی کند. داستان عج  دایخواسته بود پ یکه از و  یسه زن و
 در هم  یگر يد ی زهایچ  ايتعجب بود که آ

تکه کم   کي معما  ني بود. انگفته  یآن بود که پاترسون به و پشت
 خواست  یهم چند تکه، چرا او م  د يو شا داشت

 گر يکد يداشت اگر  یتی همه را دور هم جمع کند؟ حال چه اهم  دوباره
 یآنها حال بزرگ بودند و زندگ دند؟يد یرا م
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  گر يکد يبا   ی مشترک ز یرا گذرانده بودند و چه چ یجداگانه ا  یها
 قدر احساس  نيداشتند؟ و چرا آرتور پاترسون ا

نکرده بود؟ و چه   یچه کار اي ه کرده بود؟ و کرد؟ او چ یم گناه
 طور که جان  نیزنها بودند؟ و هم  ن ي ا نيوالد  یکسان

. او  د یچرخ  یسوالت در ذهنش م  ني رفت، ا ی م شی پ  ابانیطول خ در
 ی رکيز شهی هم نکه يا یدر کارش موفق بود برا

کرد. مثل   یم دایآن را پ شهیمعما را داشت و هم  یدایه ناپ آن تک دنيد
 سوزن در انبار کاه. تا کيرب المثل همان ض

بزرگتر و   یلیکار را کرده بود، در چند پرونده خ ني حال چند بار ا به
 ی شهرتش در پرونده ها  نيشتر یمشکلتر. ب

  ن یهم و   یدادگستر   یمورد احترام تمام وکال  ل یدل  نی بود و بهم  یجنائ
 طور دادگاهها در سراسر مملکت بود و آرتور

جان چاپمن متعجب بود    یمراجعه کرده بود ول یبه آدم بجائ پاترسون
 .ابد یزنها را ب ني تواند ا یم ايکه آ

 ز يشب پرونده را با خودش به خانه برد و تمام نکات ر آن
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به چشم   یاديز  ز یدبختانه در پرونده چ ب یرا از مد نظر گذراند ول آن
 خودرد. آرتور پاترسون راست گفته بود،  ینم

که او در   يیزهایهمان چ د،يآنجا ند  کمک به خود یبرا یاديز ز یچ
 روزنامه ها  دهي نقل کرده بود. تمام بر  شيدفتر برا

که   نيامور محاکمه سام آنجا بود که جان اول آنها را خواند و از ا در
 دادگاه ناگفته مانده بود،  انيدر جر  ی اديمطالب ز

  ی با نقشه قبل ايشد. واقعا چرا سام والکر زنش را کشته بود؟ آ ناراحت
 اقدام جنون اسا؟ آن زن به او  کيفقط  ايبود و 

  نيبه جواب ا یاز یجان ن یکرده بود و اصال آن زن که بود؟ به نوع چه
 و را سوالت ا نيهنوز ا یسوالت نداشت ول 

خواند و به خاطر آورد  سام والکر را   ی ها  شنامهيکرد. نام نما یم یعصب
 که پسر کوچکب بوده چند بار به  یکه هنگام

آورد،   یم ادیرا که ب یز یتاتر او رفته بوده است و تمام آن چ یتماشا
 پرقدرت و تحت  شهی بود که او چه هنرپ  نيا

از   شتر ی ب یبود، ولبود. و خود سام چقدر جذاب  یقرار دهنده ا  ر یتاث
 .آورد ی نم ادیب یز یآن چ
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لرزان به او گفته بود که آنها از زمان جنگ با هم    یدستها با آرتور
 را که با هم   یاسم نقاط نجايو در ا دوست بودند 

مالقات آنها با سولنژ   نی طور شرح اول ن یبودند، نوشت بود و هم  دهيد
 به سن آرتور که در طول یمرد یرا، برا

  و جان یو ادار یرسم یننوشته مگر نامه ها یز یچ  چگاهیه  شیزندگ
 جواب سوالت او آنجا ايدر شگفت بود که آ

مطلب   نيهم ا د يشا ايعاشق سولنژ بود و  آرتور خود د ياست. شا نهفته
 بهرحال همان بود. سام قتینبود و حق  یمهم

 .گذاشته بود ی باق م یتيرشان را سولنژ را کشته و سه دخت  ی لیدل بهر 

و   نی ود، بنام الدر چارلز تاون رفته ب  ل یفام کيانها به نزد  نيبزرگتر 
 جک جونز و آرتور گفته بود که پس از آن آنها

را همان دختر هنگام بازگشت به   ني رفته بودند و ا ل يون وجاکس به
 در دفتر آرتور به اودر سال    ورکيوین

را   نهايرا خواسته بود. آرتور همه ا  شي خواهرها یو از او آدرسها گفته 
 او  ذکر کرده و اضافه کرده که اداشتي کيدر 
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  کيرا در  یبود. دختر به او گفته بود که مدت نیخشمگ  یلیخ
 گذرانده و حال جان در  ليدر جاکسون و ب يددارالتأ

بود،   نی نچ  ني دختر از قانون تخلف کرده اگر ا نيا  ايبود که آ تعجب
   –کار را کرده باشد و در نيممکن بود که دوباره ا

   

  نيکند و بهرحال در ا دایاز او را پ ی توانست رد یم  ی صورت و نيا
 یکردن او آسانتر بود بخصوص اگر مدت دایراه پ

توانست به پاترسون   یم  یحداقل و یه باشد. ولدر زندان گذراند  ار
 .افتهيکه او را  د يبگو

که حال مرده   یپاترسون رفته بود، کس  یاز شرکا یک يدوم نزد  دختر 
 اش کجا بود و خدا  وه یداند که ب یبود و خدا م

ظاهرا به سالمت   یکي نيازدواج کرده بود. ا ید که دوباره با کدان یم
 کارش را از پرونده د يبا  یبود و و  در رفته

به خاطر  وهیکرد. خدا کند که آن زن ب یگورهام شروع م خانواده
 هنوز با شرکت پاترسون در تماس   شی مال یکارها
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  ی حقوق یکه کارها نيا یدانست برا ینم یز یاگرچه آرتور چ باشد،
 ماند ....بچه ینبود و حال م یآنها دست و

 ....دختر سومنوزاد

.  ینه بدون هشدار قبل یشده بود. ول بیغ گر يهم مانند آنها د  بچه نيا
 آبرامس از  د يويگفته بود که د یآرتور به و

داشته باشد، و   یبا و  ینوع ارتباط چ یندارد ه لی کرده بود که م د یق اول
 و و تازهن یزندگ ک يخواستند به بچه  یم

ا خودش  گذشته اش ببرند و حال جان ب یو کامال او را از زندگ بدهند 
 رفتن آنها به  یاصل ل یدل د يکرد که شا یفکر م

که   يیجا د،يجد   یزندگ کيشروع  یبوده است، برا نی هم ا یفرنیکال
 بچه را آنها به  ني دانست که ا ی نم یحت چکسیه

 .اند  رفتهيپذ  یخواندگ فرزند 

.  گر يکاغذ د کي وجود نداشت، مگر  ز یچ  چیه گر يه د گذشت نها ياز ا و
 که آرتور درباره  یمه اروزنا  دهيبر  قتیدر حق 
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  کي در مورد  مز يتا ورکيویدر روزنامه ن ی به جان گفته بود. مقاله ا آن
 یترق یکه پله ها یوالکر، زن یالریزن بنام ه 

بود و به   دهیو به قله رس مودهیبسرعت پCBA  یونيز يدر شبکه تلو را
 همان دختر باشد،   نيآمد که ا ی نظر مشکل م

به او   یدهد و البته دسترس صی را تشخ آرتور نتوانسته بود او  یحت
 آسان و راحت بود و جان چاپمن آنقدر در طول

  کي توانست بسرعت  یکارش دنبال افراد گمشده رفته بود که م مدت
 دهد. البته دنبال  صیکننده را تشخ  دواریرد ام

والکر همان دختر موعود   یالریه ن يمطمئن بود که ا  یرفت ول یم نيا
 .ستین

اش نشست و به   یصندل ی. آرام روگر يد ز یود، نه چب نی اش هم همه
 توانست آنها  ی آن سه دختر فکر کرد، چطور م

و از کجا شروع کند، چرخها شروع به گردش کرده بودند و   ابد یب را
 :ستيکه او ناگهان به ساعتش نگر  یزمان

گذشته بود،   م یکرد. ساعت ده و ن ني ....« به خودش نفر یلعنت  اوه»
 و سه طبقه  د یقاپ   یصندل ژاکتش را از پشت 



@Romanbook_ir 

 

515 

 

و   با يساختمان ز  کي ی . او در طبقه بالد يدو نيی را با عجله پا ساختمان
 یزندگ یشصت و نهم غرب ابان یدر خ  ن یدلنش 

  دایپ یخال یتاکس ک يخوش شانس بود که بالفاصله   یلیکرد و خ  یم
 ی م یبسخت دهیچ یپ  کیدر آن تراف ی لکرد، و

 .حنه برساند خود را سر ساعت به در پشت ص توانست

  یآمد، با چهره ا رونیاز در ب قهیو ده دق  ازدهيسر ساعت  قا یدق ساشا
 ف ی و ک یو کفش کتان  ن یخسته و با شلوار ج

 .شانه اش انداخته بود یخود را برو  بزرگ 

  ی بود که کس ني مثل ا نيبعد از تمر  شهی بود؟« حالت ساشا هم چطور»
 ت ی مشکل را با موفق یلیخ  یعمل جراح  کي

خود دست   ی لیتخ  یتهایبا شخص  شهیده نه مثل الواز که همدا انجام
 .بود بانيبگر 

 «وحشتناک»

حرف او را باور کند، دستش را دور شانه   د يدانست که نبا یم انج
 از  یاديرا گرفت »تو ز فشیانداخت و ک  ش يها
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جان   شه ی و لغر بود و هم فيچولو.« او چقدر ظر کو ،ی توقع دار خودت
 ی و تيبه حما  اجیکرد که او احت ی احساس م

  –بود. یفرد ن یچن  نيا  یدر هر مورد یو بهرحال و  دارد

   

  نکهيکشت. مثل ا یداشت مرا م مي واقعا وحشتناک بود، درد پاها نه، »
 «.فهمم یم  شهیخواهد باران ببارد، من هم  یم

  یمنبع نگران شهی رقاصه هم کي یته بود که پاها را خوب آموخ نيا جان
 .مکالماتشان یشگی باشد و موضوع هم یم یو

شده و به طرف    یآنها را ماساژ بده.« و سوار تاکس مي د یخانه که رس به»
 شصت و نهم رفتند  ابانیآپارتمان در خ

ساکت و آرام بود، به جز جان فقط دو مستاجر   شهیهم یو آپارتمان
 دکتر که بنظر  ک ي یکي ستند، ي ز یدر آن م گر يد

مختلف در   ی کهایکش ر یدرگ شهیآنجا باشد و هم  چگاه یه  د یرس ینم
 یکه برا یخانم گر يبود و مستاجر د مارستانها یب
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کرد و هشت تا ده ماه از سال را در   یکار م وتر یکامپ  یکمپان کي
 در  یاوقات و شتر یب نيگذراند و بنابرا یمسافرت م

 .تنها بود آپارتمان

  یبرا یز ی: »چد ی آورد و پرس رونیزخانه مرتبش ب رش را از آشپس جان
 «؟ی دار لیم دنینوش

مبل انداخت و دستها و   یخود را رو یلطفا.« ساشا با آه یچا  یکم فقط»
 در آپارتمان چگاه یرا دراز کرد. او ه  شيپاها

  لی قب  نيفکر کردن به ا  یحت چگاهیزد. ه ینم یدست به آشپز  جان
 جان بود  نيا  شهی و هم زد یکارها هم بسرش نم

 .د یکش یجور او را م که

  ی کوچک یها وانیرا در ل یآمد، چا رونییانه ببعد از آشپزخ قهی دق چند 
 ک ي  نيبود وا ختهيکه مورد عالقه ساشا بوذ، ر

  یبود که جان هم کم کم به آن عالقمند شده بود و برا یروس سنت
 دهيخر  یعدادکوچک ت  یها وان یل  نياز ا نیهم 
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با الواز جان مهارت لزم در درست کردن   یمان زندگ. در زبود
 ن یدر مقابل او هم ب ی خته بود ولرا آمو یفور یغذاها

شوهرش درست   یبرا یخوشمزه ا یدو کتاب غذاها انيو پا شروع
 بود و یپز  ینير یکرد. خود عاشق ش یم

  یفکر م شهینه مثل ساشا که هم  ،ی فرانسو یپخت نان ها متخصص
 ی ستینان هم از آرت ک يست توقع ت یکرد که حت

 .ستيادياو ز مثل

  رهیگ دن،یپرس ن یو در ح  ؟«یائیبه سالن مبرنامه  یتماشا  یبرا فردا»
 آورد و  ی از سرش در م یمو را به آرام  یها

 .ختي ر یم  شيشانه ها یبرو يیآبشار طال   ک يمثل  ش يموها

  ی کند، م یادآور يمتنفر بود که به او  ست،يبا تأسف به او نگر  جان
 منازعه تازه را   کي د،يست که هر زمان که بگودان

آمد و   یخوشش نم  يیجان به هر جا خواهد کرد. از رفتن شروع
 خواست که کنار او باشد و بعد از ظهر   یم شه یهم 

 .قرار بود که جان به بوستون پرواز کند  فردا
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روم، ساشا. چند هفته   یهفته را من به بوستون م ن ياآخر  التیتعط»
 فراموش  نکهي مثل ا ی ره بتو گفتم ولبا ن يقبل در ا

  یدر برم ول  رشيدم که از زکر  ی. تولد مادرم است و سعیا کرده
 مهم  شيشود و برا ی نتوانستم. حال او هفتاد ساله م

باتفاق  رفتند و البته  یکه منهم آنجا باشم.« هر دو برادرش هم م  است
 در آنجا  یو شهیزن و فرزندانشان و هم 

را همراه خود نداشت که بعنوان  ی. کسکرد یم  ی ناجور احساس
 آنها هرچه  دهد و برعکس شينما  شي خانواده خو

  اي انیبرل ی که با حلقه ها یقابل لمس و آشکار بود. زنان داشتند 
 ی که سر زانو يیدر کنارشان بودند. بچه ها اقوتشاني

برادر زاده   یافتاده بود و حت شانیدندان جلوئ ايپاره شده و  شلوارشان
 ن یهم  یخود را گرفته بود و برا پلميدبزرگش 

دانست    یم یول  د یرس یکننده م بنظرش خسته التی تعط ن يا کمبودها
 که خوش هم خواهد گذشت. به دو برادرش

کوچکتر. زن   یگر ياز خودش بزرگتر و د یکيعالقه داشت،  یلیخ
 شان يبچه ها ی مشکل بودند ول یکم ش يبرادرها
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که او هم بتواند ساشا را همراه  نبود   یراه چیو ه  ن ي ر یالعاده ش فوق
 را با خود  یاگر زن اد يسن ز نيبا ا یخود ببرد. حت

  ی بر م کشنبهيکردند. »روز  یبرد پدر و مادرش اخم م  یآنجا م به
  –گردم«.

   

  ی را رو شيزحمت نده.« ساشا پشتش را صاف کرد و پاها بخودت»
 دارم و  نيبعد از ظهر تمر  کشنبهيگذاشت. » نیزم

ندارم.« و چنان   نتيوالد  ز ی م ی رو یم به خرده نانهاه  یاج یاحت
 که جان از انتخاب کلماتش،  د یرس یظر م به ن نی خشمگ

 .او واقعا وحشتناک بود یسیاوقات زبان انگل یاش گرفت، گاه خنده

ارزش دارم؟ خرده نان؟« و کامال   نقدریتو هم یساشا من برا نمیبب»
 .شد ياند  یطور م نی هم  یروشن بود که او درباره و

در خانواده تو وجود دارد، تو    یترسناک ز یفهمم که چه چ  ینم من»
 طور خاله و مادر بزرگم  نی هم  ،یا  دهيمرا د نيالد و
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  نکهيمتشخصتر از مال من هستند؟ مگر ا ی لیپدر و مادر تو خ نمی. ببرا
 د يیهستم، مرا تا نيبالر   کيآنها چون من 

 «.نکنند 

  یام قدم زدن در اطاق با لحنو هنگ د یرس یم یروس  اديز ی لینظر خ به
 و  لغزاند یرا م  شي . موهازدیحرف م  یاحساسات

  یشلوارش کرده بود و تمام بدنش با احساس م بیرا در ج  ش يدستها
 .د يلرز

.  يیکايآمر  یلی.« والبته خ نیخودشان هستند، فقط هم  یتو یل یخ آنها»
 مشکل بود چه  شانيبرا سندهيعروس نو کي

  ی لیشد. او به هنر خ ی م وانهيمادرش د رقاصه که مطمئنا کيبه  برسد 
 داد که  ی م  حیترج ی گذاشت ول ی احترام م

نه در خانه پسرش. »آنها روابط ما را   ند،یصحنه بب  یرا رو  هنرمندان
 «.کنند  ی درک نم

  ستادهيا شيروبرو  م؟«ی ستی ن اي می ما با هم هست  نم ی. بب نطوریهم   منهم»
 ی کرد، ول  ی از او سوال م یحور ک يبود و مثل 
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تا به حال او را به   یسوال که و ني. او از انی خشمگ  ی لیخ  یحور کي
 بود و ینکرده بود، عصبان یده اش معرف خانوا

  د يیدانست که مورد تا یبه او زده باشد م یکه جان حرف نيا بدون
 .ستی خانواده او ن

  یتا آنجا که به آنها مربوط است تا زمان یول م یکه ما با هم هست  البته»
 ی توانم تو را معرف ینم ميرده ا که ازدواج نک

بود که ساشا   یز یچ  ني .« و امیکه حداقل نامزد شده باش ن يا اي. کنم
 .نداشت یدائم د یق  کي به  یازی خواست. او ن  ینم

 «.کنند من فاسدم  ی آنها فکر م لبد »

ندارند که   ل یه فکر نکنند. آنها مبار ني دهند در ا یم  ح یآنها ترج د،يشا»
 ن یرو گردند و به هم روب   يی زهایچ  نی با چن

آنها احترام   د يعقا به د يمن بعنوان پسرشان با یزنند ول ینم یحرف علت
 شده اند، ساشا. مادرم روز  ر یبگذارم. آنها پ

که   نيا یشود و پدرم هفتاد و نه سال دارد و برا یهفتاد ساله م   شنبه
 مدرن را ی که روش ها م ی آنها را مجبور کن
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 «.شده است  ر يد ی کم بشناسند 

حرفت مزخرفه.« و دوباره با خشم شروع به قدم زدن کرد و   نيا»
 .شد  ره یو به او خ ستادي اصله اآنگاه در ف

و   یبرد یدت مبهرحال مرا با خو ،یداشت  یمردانگ یاگر تو ذره ا  یول»
 مرا  تيکه موجود یکرد ی آنها رامجبور م

 «.بشناسند 

را دعوت   آنها یکه تو برنامه دار نده يدهم که دفعه آ یم  حیترج  من»
 ی بهتر  ی. آن معرف نند یکنم که برنامه ات را بب

 «؟ یکن یفکر نم نطوري ا بود، تو خواهد 

آرامتر   ی قدم زدن شروع به فکر کردن کرد، کم نیدوباره در ح  ساشا
 نشست و  مکتین ی بعد دوباره رو یشده بود ول

  ن يدانست که ا ی اش کرد و جان م یبه پا کردن کفش کتان شروع
 دعوا را در ساعت دو  شهیو هم . استيعالمت بد 

 .کرد یو سپس او را ترک م انداختیرا م بامداد

 «.یکن یکار م چه »
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که به آنجا متعلقم.« و آنگاه با شرارت به او نگاه   یيخانه ام، جا رمیم»
 صحنه متنفر بود  ن ي. از اد یکش ی کرد و جان آه

که بوجود آوردن   د یرس یبرعکس ساشا مجذوب آن بود و به نظر م و
  –باشد. ج یاز هنرش م  یصحنه قسمت نيا

   

صخره بود، گرفت.   کي  یرا که بسخترا دراز کرد و شانه او  دستش
 ی»احمق نباش، ساشا. ما هر کدام در زندگ

و بالت و   ی. تو کارت را دار می آنرا انجام ده د يکه با م يدار یفيوظا
 را و من کار خودم را دارم  تيها  ن يدوستان و تمر 

 «.کنم تيآنها را هم رعا د يکه با گر يد داتویق  یکم باضافه

چاپمن.« و آنگاه    یا گوش کنم، آقاتو ر یخواهم حرفها ینم من»
 .شد  رهی را برداشت و به او خ فش یک ستاد، يا

که   یترس یو م یهست  دهیتازه بدوران رس ک يکه تو   نست يا قتیحق و»
 تو را  اقتیپدر و مادرت فکر کنند که من ل
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  ی . تو مستیمن مهم ن یبرا گر يد  ؟یدان یا مر یز ی چ  کيو تو  ندارم
 ی سکي و و یادرت بدهگل روز مادر را به م یتوان

  یندارم که نامم در فهرست اجتماع ی ازیپدرت را به او. من ن دلخواه
 خواهم  یکس یآنها ثبت گردد، من خودم روز

گرفت   یآنگاه ژست ؟« ینباش یاز آنهم راض یو البته اگر باندازه کاف شد 
 داد و سپس  یم نشان یش را بخوبکه مقصود

  یاو را نگرفت. م یر جان جلوبا  نی اول یطرف در براه افتاد و برا به
 او آرام خواهد شد و حال  کشنبهيدانست که تا 

 .رد یتوانست بگ یرفتن او را نم یجلو

جواب در را محکم    یساشا.« و او بجا یکن  یفکر م نطور يکه ا متأسفم»
 مبل  ی اره رودوب  یو جان با آه یبهم کوب

ز خود  شد و چقدر ا یاوقات رفتار او واقعا بچگانه م ی. گاه تنشس
 ی رو اديگذاشت که فکرش ز  ی مطمئن. جان نم

راجع به   یسوال هم از و کي یاو حت  یساشا متمرکز شود ول اعمال
 که به فکر  ینکرد، تنها زمان دشيپرونده جد 
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  ی همان هنگام  یلیشد، حال بهر دل  یو عالقمند م افتادیم یبا و یزندگ
 .رفت یبود که از کوره در م

  ی موش کرد و به اطاق خوابش رفت و رورا خا منی چراغ اطاق نش او
 . راجع به اتهامات ساشا فکر د یتخت دراز کش 

که پدر و مادرش او   نياست...و ا دهیتازه بدوران رس کي....که او کرد
 .ساشا حق داشت یکنند و براه ینم د يیرا تا

قرار نخواهند گرفت.   وا«ي»ساشار  ر یتحت تأث ادي ز نش يوالد  مسلما
 ا يبسته است و  یاديه او زممکن بود فکر کنند ک

نکرده و بهرحال درست است به   یکاف  التیاست، تحص  یمشکل دختر 
 نخواهد آمد. البته  ی نظر آنها ساشا دختر اجتماع

  یدانست که برا یم  ینبود ول یموضوع مهم اديز ني ا ینظر خود و به
 بود. او و مادر  یگر يد ز یمهم است. الواز چآنها 

  یم  شهینداشتند و او هم گر يکد يبا  یوبخ اديروابط ز  چگاهیه  شوهرش
 خسته کننده اد يز شي ها ی گفت که جار

  لي بود و از دانشگاه  یخوب  یلیهرچه باشد او از خانواده خ ی ول هستند 
 ت توانس یکس نم چی شده بود. ه لیفارغ التحص 
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با   ت ينها ی. او روشنفکر بود و بردی بگ راديالواز ا تیترب  اي التیتحص  از
 م باعث شد که همسر ه   نهای هوش که هم

 ساشا هم  نکهيگذشته نه ا نهاي نباشد و از ا یخوب

جان با خود فکر کرد که   یرا نشان داده باشد ول  یانداز بهتر  چشم 
 باشد، به او  دهیبهتر است اگر حال او به خانه رس

کار را بکند، مسلما دختران   نياز آن بود که اخسته تر   یکند ول تلفن
 مدتها د يبا  یند و وشد  یم دار یهم خانه اش ب

 دنيد یزد تا از او پوزش بخواهد که مجبور است برا یم حرف
 وض سرش را در مادرش به بوستون برود و در ع

  داریفرو رفت و تا صبح ب  قیعم یبه خواب یفرو برد و بزود بالشت
 داریاو را از خواب ب یزنگکه ساعت  ینشد، زمان

 .کرد

هوه درست کرد و آنگاه خود ق  یاصالح کرد، دوش گرفت و برا او
 که در قطار روزنامه  یعازم محل کارش شد. هنگام
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منتشر   ید ي لواز کتاب جد کرد، متوجه شد که ا ی را مطالعه م  صبح
 روز. خوش به  ی کتابها نياز پرفروشتر  یکيکرده، 

دانست که او   یداشت و جان م یدر زندگ بود که یز ی تنها چ ن يا حالش
 قات به او او  یالن چقدر خوشبخت است. گاه 

طور   نيتوانست مثل او ا یخواست م  ی خورد. دلش م  یم غبطه
 متوجه  یکار خودش باشد که حت   فتهیو ش یوسواس

. خودش هم  افتد یاتفاق م  یدر زندگ یگر يد یزهایکه چه چ نشود
  –شتر یب ی لیخ یاز زندگ یکارش را دوست داشت ول

   

  لی دل  نی ه همب  د يبود و شا اوردهیخواست و تا حال آن را بدست ن یم
 توجه اش را  نقدريبود که پرونده پاترسون ا

آورد و   یم جان یرا به ه یدر آن بود که و یز یکرده بود. چ  جلب
 نتوانسته بود   یگر يد ی ز یبود که چ د يمد  یمدتها

  یم د يکه با یکار نی آورد. اول د يپد  یجنب و جوش در و نقدريا
 ی ز یوالکر چ  یالریکردن دختر اول بود، ه  دایکردپ
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داند   یرا گرفتار کرده و خدا م یکرد و  ی او بود که جان احساس م در
 که آرتور او را در چالزتاون رها  ني که بعداز ا

آرتور  یافتاده بود. طبق گفته ها  شيبرا یبود، چه اتفاقات کرده
 ی بود، م  دهیختر شنپاترسون که سالها بعد از خود د

  یفتار بوده. ولگر   لي جاکسون و بيکه او مدتها هم در دارلتاد دانست
 را چکدامیو چرا، جواب ه   یو ک یلیبه چه دل 

مرموز بود.  یلیهم خ  یهم مهم نبود و اتفاقات بعد  د ي دانست و شا ینم
 هرگز با آرتور پاترسون تماس گر ياو د

روزنامه   دهيطعه بر ق کي شد و سپس  د يراحت ناپد  ی لیو خ نگرفت
 داده بود. درباره یکه آرتور به و مز يتا ورکيوین

  نيا ايآ یولCBA  یونيز يوالکر در شبکه تلو یالریزن به نام ه کي
 مشکوک بود. به نظر  یهمان زن مورد نظر بود؟ و

 .آمد  ینم عاقالنه

  نکهيرا قبل از ا  یاديز ی.کارهاد ی جان به دفترش رساز ساعت    قبل
 انجام د يآخر هفته شود، با التیطعازم تع
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و   یالریبا آن ه استخویانجام شود،م خواستیکه م يی.کارهادادیم
 مصاحبه  مز يتا ورکيوین  یکه با روزنامه  یالکر 

 ینبود که و  یهمان زن  نيبود،صحبت کند.احتمال ا کرده
 خودش  ني.اد يارزی تلفن م کيبه ارزش  ی.ولخواستیم

.ممکن بود که همان  ردیبگ دهيا نادخواست انر  ینم  ی بود که و ینشان
 نشان باشد.در هما ینیب ر يو الکر ز یالریه

 .یونيز ياز مقامات مهم شبکه تلو یکيو به عنوان  یکينزد

تلفن را   یبود.گوش قه ی به ساعتش انداخت ساعت نه و پانزده دق ینگاه
 برداشت و شماره اطالعات را گرفت و از آنها 

 .تلفن را چرخاند مربوطه را و آنگاه صفحه  شماره

 «و الکر لطفاً  ی الریه  خانم»

  یه و خودش هم متعجب بود،نم که دهانش خشک شد  کردیم  احساس
 دانست که چرا انقدر پرونده آرتور پاترسون 

 .مهم شده است شيبرا

 .را برد یالریجواب داد و جان دوباره اسم ه  یمنش کي



@Romanbook_ir 

 

531 

 

 «. کند  یبت مصح   یکه ک د یممکن است بفرمائ »

است   نی در ب یموضوع مهم  یشناسند ول یمرا نم شاني، اجان چاپمن  »
 .« د یبگوئ شاني ه ارا ب ن ي و ا د یو لطف کن

به او   یگر يد ز یآن طرف خط چ  ی.« صدا  د یصبر کن  قه ی دق ک يلطفا  »
 را به  ینام و ی نگفت و در عوض با تلفن داخل

  ايو  ستیجان چاپمن ک   نينتوانست بفهمد که ا یکي  ن يداد و ا یالریه
 به او زنگ زده است. او ساعت ده  یلیدل به چه 

  یتوانست وقتش را با تلفنها یجلسه فوق العاده داشت و نم کي  صبح
 .هدر بدهد  یالک

  یشود بعدا خودم به او زنگ بزنم .« به منش یاز او بپرس که اگر م »
 » .ردبعد فکرش را عوض ک یاش دستور داد ول 

« و دکمه را فشار داد و  کنم . یندارد، خودم با او صحبت م یاشکال  نه،
 .خط آمد  ی سرد و آرامش رو یصدا

مادرش   یجان صدا ی لحظه ا یالکر هستم « و براو  یالریبله، من ه »
 بود که بجز مادرش  ی را به خاطر آورد. او تنها زن
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رفت، چه   یسر موضوع م یبه تند  د يبا یبود ول قی آنقدر عم  شيصدا
 .بود، چه نبود یوالکر اصل یالریزن ه  نيا

اصل موضوع را   می و مستق رمیوقتتان را بگ د يمتشکرم که اجازه داد »
 س ینام من جان چاپمن است، رئ. ميگو یم

والکر. نام   یالری گردم به نام ه  یم  یچاپمن. من دنبال خانم موسسه
   –خانم با نيپدرش سام بود و و مادرش سولنژ و ا

   

شما  اين. آو جک جونز، در بوستو نی کرد به نام ال  یم یزندگ یزوج
 توانست  ی.« خوشبختانه او نم د یهمان خانم هست

شده بود   د ی. رنگش مثل گچ سفند ی خط بب گر يف داو را در طر  صورت
 به لرزش افتاد و با شيو از فرق سر تا نوک پا

را لو  ز یچ چ یه  شيصدا ی را محکم گرفت ول ر يتحر  ز ی م گرشيد دست
 .نداد

و  یز ي« بطور غر   د؟یکن یسوال را م نيچه ا ی. براستمینه، من ن »
 د يبا یکرد ول بيناخودآگاه بودن خودش را تکذ 
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دنبال او   یگر ي کسان د ايگردد. آ یست که او چرا دنبالش م دان یم
 مهم نبود. آنها مدتها بود که  گر يبودند؟ البته د

نداشتند. سالها قبل   ادياو را به  گر يد یاحتمال حت د يبودند و شا رفته
 که  ی ز یه بود و حال تنها چبر باد رفت دشیهمه ام 

کار، کار   نيا اديل زبه احتما یمانده بود، شبکه بود و بس، ول شيبرا
 .آرتور بود، حرامزاده

است که آن  دواریخواهان است، او ام   کي ق یاز تحق ی کار قسمت نيا »
 و اسم شما را در روزنامه  ابد ی والکر را ب یالریه

  ني. اد یه شما همان خانم باشبود ک دواریبود و ام دهي د مز يتا ورکيوین
 نکه ياست و من از ا یم يداستان قد  کي

 «. خواهم یشدم معذرت م مزاحمتان

و   ستیاو بفهمد که او همان دختر مورد نظر ن یتوانست از صدا یم
 .شده د ی کرد که ناام یبه خودش اقرار م د يبا

آرام   ش يچاپمن .« صدا یمتاسفم که نتوانستم کمکتان کنم، آقا یل یخ »
 ر یمعلوم بود که اصال تحت تاث یسرد بود ول و
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بود، چقدر کارها    یختر همان دختر اصلد  نيقرار نرفته، اگر ا یو سوال
 .شد  یآسانتر م یو یبرا

  یوالکر .« » اشکال  سی متشکرم. م د، يوقتتان را به من داد نکهياز ا »
 ش يتلفن را سرجا یگوش یالری ندارد .« و آنگاه ه 

 بود و حال  ختهيهم ررا ب ی. آن مرد وگذاشت

  شيمکالمه برا ن ي. اند یو ارزان را بب دهيزن رنگ پر  ني ا توانست ینم
 روح بود. مطمئن بود که  کيمثل حرف زدن با  

به او   ی. ور ی پ زاده حرام آن گردد، یم ی آرتور است که دنبال و نيا
 ی برا یلیدل  چیکار را نخواهد داد. ه ن ياجازه ا

وجدانش را آرام کند.   قيطر  ن يا به ستتوان ینداشت، نم به او دنیرس
 انجام خواهرانش  ايو  یو یبرا  یاو هرگز کار

  حال  ها،  آن ۀهم  و  چاپمن جان طور  نیبود. بره به جهنم و هم  نداده
 .نداشت ها  به آن یازین

  یساعت ده صبح به جلسه رفت و تمام روز کارش را ادامه داد، ول او
 .د يلرز یرک کرد، هنوز م که جلسه را ت یزمان
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  هیکرده و بق  رونیب را  کننده هیسه ته یالریه. طور  نیهم هم  گرانيد
 کرده د يتهد  ز یرکت کنندگان در جلسه را ن ش

بعد از   یول بود معروف  هم آن به و  بود  شده رحم یاو ب  گر يحال د بود،
 .شتر ی ب یبا جان چاپمن قدر یتلفن  ۀ مکالم

 

نده بود. زن مورد  ما رهیبه فضا خ دانهیچاپمن در دفترش ناام جان
 والکر  یالریهمان ه  مز يتا ورکيویبحث روزنامه ن

روزنامه را دوباره   دهيو صفحه بر  د یکش یاست او نبود. آهدرخو مورد
 آرتور با بعداً  توانست یدر پرونده گذاشت، م 

رانش منتظر  . در آن موقع دو نفر از همکاد يگرفته و به او بگو تماس
 دادگاه  به شان مهم ۀبودند. سه پروند  دارشيد

 ن ی قابل تحس در هر سه مورد برنده شده بودند، واقعاً   باً يبود و تقر  رفته
 به ساعتش  یبود. ظهر هنگام جان نگاه

  داده  دهد،  انجام خواست  یرا که م  ی گرفت. هر کار ی می و تصم انداخت
 .تا دوشنبه بماند  ستيبا یکارها م  هی بق و بود
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  توانست یو اگر م و مادرش تا صرف شام منتظرش نبودند  پدر
 ساعت سه  رد،یساعت دو بعد از ظهر را بگ ی مایهواپ

در   یتوقف پدرش، خانه  راه  سر  توانست یم و  بود  ین مبستو در
 وقت داشت و  ی حساب  جا چارلزتون بکند. آن

  ايکند،  دایوالکر پ یالریاز ه یرد جا آن تواند  یم ايآ  ند یبب  خواست یم
 اشتد از ینه. هر چه را که در مورد او ن

  یبرود ول ليسراغش به جکسون و ماً یمستق  توانست یم و  دانست یم
   –کيکامل باشد و  قش ی تحق که  داد یم حیترج

   

برود   ه یبق  دنبال  که داد یبه دستش م یسر نخ  د يبه چارلزتون شا سفر 
 و د يارز ی نگاه م کي و به هر حال به 

 .کند  شروع آنجا را کارش  خواست یم

  گاه آمد، او کجاست و آن ش یپ ی واجب ارک اگر  که گفت  اش یمنش به
 در ده گرفت و به آپارتمانش رفت.  یتاکس کي
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گذراندن   یبرا قاً ی دق که دانست یرا آماده کرد. م یدست فی ک کي  قهیدق
 آخر هفته نزد پدر و مادرش التیتعط کي

سر راهش به فرودگاه بود. در ساعت   ک يلزم دارد و در ساعت   چه
 و د یاه بوستون رسبه فرودگ قه ی سه و ده دق

ساعت   میاز آنجا تا چارلزتون فقط ن کرد و هيکرا ن یماش  کي  همانجا
 اطالعات  گر يد کباريداشت.   شی در پ یرانندگ

را همراه   حیپرونده را مطالعه کرد و مطمئن شد که آدرس صح  داخل
 دارد و آنگاه عازم جنوب چارلزتون شد. آنجا از 

 طور  سال است که همان ی ها لشده بود که معلوم بود سا ل یتشک ینواح
 ها  مانده است و در طول سال یباق زشت

  ها  قسمت یبعض  ر یاخ  یها  سال ني نکرده. البته در ا ی شرفتیپ گونه  چیه
 یها   دست با و بودند  تر  شانس خوش

 اگر  و نبودند  آنان جزء ها خانه  نيا یشده بودند ول ر یتعم یماهرتر 
 ۀ طقمن کرد، یم یزندگ جا آن ی الریه  که یهنگام

درهم   ف،یبدتر شده بود. واقعًا وحشتناک بود، کث  یلی بود. حال خ یزشت
 خته ير  همه  ها  خانه  یرو ی ها شکسته، رنگ
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  در  حال بود، شده  بنا تخته  و چوب با که ها  از ساختمان یلیو خ شده
 .بود ختنير فرو حال

آن   یرو شهر  نام که خورد یبه چشم م  یعالمت یگاه  گاه جا  آن و جا نيا
 منتظر  ها موش که کرد یو جان احساس م بود

  ی ع کنند و واقعًا محل وحشتناکخود را شرو ۀهنگام هستند تا حمل  شب
 ۀ از هم ستاد يآن ا یکه او جلو ی ا بود و خانه

به خانه   یتوقف کرد و از آن کنار نگاه یا بد منظرتر بود. لحظه آنها
 بود  گرفته را  جا  د همههرز بلن ی ها انداخت، علف

از   باً يتقر  یتهوع زباله مانده در فضا انباشته شده بود و در جلوئ یبو و
 .بود آمده رپاشنه د

  ۀ دو پل یرا رو  شي بال رفت، مواظب بود که پا یجلوئ ۀ از پل اطیاحت با
 شکسته نگذارد که موحب سقوطش از آن بال

سته آن طرف  به در زد. زنگ شک یا و سپس با دستش ضربه شود
 چه سر و صدا را از داخل خانه  بود و اگر  زانيآو

  کيو سرانجام  امد یکنار درب ن  ی طولن یها مدت کس  چی ه  د،یشن یم
 پاسخ به او کنارش آمد،  یبرا دندان یب رزنیپ
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 .خواهد  ی که او چه م د یشده بود و سپس پرس جیشد، گ رهیجان خ  به

  ها قبل آن یطولن  یها مدت کردم، یو جک جونز م نی دنبال ال  من»
 را ها  آن شما کردند، یم یندگز جا نيا

 «د؟یشناخت  یم

به گوشش   شيصدا باشد  کر  او اگر  که زد یبلند حرف م یصدا با
 از آنچه که کر  شتر ی که ب د یرس یبه نظر م یبرسد ول

 .احمق بود باشد،

  ابانیآن طرف خ ی چرا از چارل دم،یوقت اسمشان را نشن چی ه»
 ی زندگ جا نياز زمان جنگ به بعد او ا ،یپرس ینم

 . «اونا رو بشناسه د يشا کرده یم

  از جا هماند که وضع آننگاه داخل خانه به او ف ک ي.« و متشکرم»
 که  کرد دعا  دل در او و بود تر  دانهی نوم هم وحشتناک 

و خواهرانش وضع آنجا به آن صورت   یالریکاش زمان اقامت ه  یا
 شود تصور یاسفبار نبوده باشد. اگر چه مشکل م 
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به محله   ليتبد  ابانیآنجا بهتر هم بوده است. خ  یکه اصال روز  کرد
 د یرس یبه نظر نم یشده بود ول یو شلوغ ف یکث

از شما متشکرم .« و آنگاه به   یلیباشد » خ دهيهم د یبهتر  یروزها که
 از  نکه يرا بهم کوفت. نه ا رزنیاو لبخند زد و پ

به   یگر يکار د نکهيجان ناراحت شده باشد، بلکه به خاطر ا دست
 .د ینرس عقلش 

ت با  نگاه کرد و فکر کرد که بهتر اس ابانیخ  نيیدوباره به بال و پا او
 اول  یصحبت کند. ول ز یآنجا ن نی از ساکن یبعض 

بود که   ر یبه آن نشان داده بود، متح  ر یرفت که زن پ  یراغ خانه اس به
   –ساعت چهار بعدازظهر جمعه خانه یاگر کس

   

  یصندل کيبود، در  دهینام یکه زن او را چارل یرمرد یپ یول باشد 
 خانه نشسته بود و مشغول  یجلو وانيگردان در ا

که کنارش دراز   ی ر یبود و در همان حال با سگ پ پشیپ دنیشک
 .زد یبود، حرف م دهیکش
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که جان از   یآمد و هنگام یسالم .« صورت او به نظر دوستانه م ،ی ه »
 .رفت به او تبسم کرد ی پله ها بال م

کار را   ني زد، ا ی لبخند  یوئ« جان با خوشر  د؟یهست ی ارلسالم، شما چ »
 ل یاز همان زمان تحص خوب بلد بود و آنرا 

  رشيتحر  ز یاوقات آنرا پشت م شتر یگرفته بود و البته حال ب اد ي حقوق
 ی برد ول یپنجاه و هفتم به کار م ابانیدر خ

  ی سع کباريخورد.   یقسمت از کارش به درد م نيهم مطمئنا ا نجايا
 يیکند که خوشرو می ه بود که به ساشا تفهکرد

در رقص   ز یاو همه چ یرد. براآو یاو سر در نم یمهم است ول  چقدر
 ... وکلنیلن یشد... و مرکز هنر  ی خالصه م

جان با خودش در تعجب   یمهم نبود و گاه ز یچ چی ه گر ي. دناتيتمر 
 .او خودش هم جزء آنها بود ايشد که آ یم

  یکه م د یهست ی پاسخ داد. » شما ک ر یمرد پ؟ « هستم  یبله، من چارل »
 «. د یبدان د یخواه

از کرد. » اسم من جان چاپمن است. من دنبال  دستش را در  جان
 کردند  یم یزندگ نجا يهستم که سالها قبل ا یکسان
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و جک   نیآن خانه .« و آنگاه به خانه مورد نظر اشاره کرد. » ال  در
 د، يآور یم ادي شما آنها را به  بیبهر ترت ايجونز. آ

  ینمردا پیمودب بود و دوستانه و راحت. از آن ت شه ی .« او هم قربان
 که همه دوست دارند با آنها صحبت کنند. » البته 

آنرا  یاديکردم که مدت ز دایپ یجک کار  یبرا کباريشناسم.  یم که
 د ی نوش یمخوک  کي نگه نداشت. مثل 

علت هم مرد .« جان  نی که به هم دمیبت شنو عاق نطوری زنش هم هم و
 قبال   ايداد که گو یسرش را چنان تکان م

ادامه   رمردیاز کارش بود. پ یهم قسمت ن يو ا دهیشن را  نها يا خودش
 ی کردم، چه کار خوب یداد. » من در بارانداز کار م

گرفتم. تمام مدت جنگ را آنجا   یا  زهيجا کبار ي. در زمان جنگ بود
 م، يبچه هاخانه ام و زن و  کي کردم، نزد یسپر 

 «. من خوشبخت بودم ی ول د يایبه نظر عاقالنه ن د يشا

به او   یدرست است .« حال جان با عالقمند   د،یهم داشت  پس شما بچه »
 .ستينگر  یم
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  نی داد. نگاهش غمگ ی را تکان شی حال آنها بزرگ شده اند .« صندل »
 زد. » زنم حال رفته،  پش یبه پ گر يد یو پک شد 

 بود .« جان دوباره سرش یو زن خوبسال قبل مرد ا چهارده

اطراتش را بکاود."پسرانم  مرد دوباره خ ر یتکان داد. گذاشت که پ را
 .هر وقت که بتوانند  ند،يآ ی م دنميبه د یگاه

رفتم    دنشيبه د سمسيکند، پارسال کر  یم یزندگ کاگو یدر ش دخترم
 بود. حال او شش بچه  نجاياز ا شتر یب شيرماس

کرد که سگ را هم نوازش   یم ی دادن سع ." جان هنگام گوشدارد
 .کند 

آمدند تا   نجايسال قبل به ا یس بايقر را که ت یشما سه دختر کوچک ايآ"
 .د يآور یکنند را به خاطر م   یبا جونزها زندگ

نه سال و  یکي. سه دختر کوچک، می باش قی اگر دقتابستان سال   بايتقر 
 نوزاد با يپنج سال و کوچکتره تقر  گر يد

 "داشت  کسالي حدود  د يشا بود،
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  چیه  ن یوال نداشتند. جک  یوقت بچه ا چ یدانم... آنها ه یحال... نم"
 نبودند، اغلب اوقات با  یخوب  اديز ی گاه آدم ها

به سراغشان آمد من   سی شب پل کي ه ک  یکردند، به طور یدعوا م هم 
 فکر کردم که جک زنش را کشته" به نظر 

 .آمد  یماقامت سه دختر کوچک ن یبرا یدل پسند  خانه

ان  تابست التیگذراندن تعط یبودند، فقط برا نی برادر ال یآنها بچه ها"
 از آنها باز هم  یکي یآمده بودند ول نجايبه ا

توانست خاطرات   یشود، بلکه م  ده یکش ش ي..." گذاشت که صداماند 
 با رمردی تکان دهد و ناگهان پ یرا کم یچارل

  –شاره کرد.به صورت جان ا پش یبه او نگاه کرد و با پ اخم

   

ک... آن  وحشتنا ز یچ کيآمد...   ادمي به د،یرا گفت  ز یحال که همه چ "
 .شده بودند  م ی تي مرد زنش را کشته بود و بچه ها 

  شه ی که زنم هم د يآ یم ادم ي یول دميدو بار آنها را د ی کيفقط  د يشا من
 ی با آنها چقدر بد رفتار م نی گفت که ال یم
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آن زن   شی بچه ها را پ نيود که اب تي جنا نيو به نظر زنم ا کرد
 دند وبو یخوب یگفت آنها چه بچه ها  یبگذارند و م

مطمئن بود که   یدوبار زنم به آنها غذا داد ول  یکياوقات گرسنه،  شتر یب
 غذاها را خودشان خوردند و به  نی جک وال

  یسر آنها آمد، کم  يیکه چه بال  دمیوقت نفهم چی ها ندادند. من ه بچه
 و آنها شد   ماری ب نی رک کردند، الرا ت نجايبعد ا

...  ایفرنیکال د يشا اينم... ک ی... فکر مزونايرفتند. آر یگر يد  یجا به
 ن یبه هر حال ال  یکه به نظرم گرم بود... ول يیجا

  ینم ی مرگ هم مست بود ول یتا پا یمرا بخواه ی  ده یو اگر عق مرد
 جک آنها را  د يدانم به سر آن بچه چه آمد، شا

 "دداشته بو نگه

را ترک کردند.  نجايهمان تابستان ا گر يد یاز آنهارا. دوتا ی کيفقط "
 ".ا فقط بزرگه را نگه داشتند آنه

دانست، من فراموش کردم" آن گاه دوباره به   یکنم زنم م یفکر م"
 کرد  ی کوشش م ايداد. گو هیتک  شی صندل یپشت
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د و  به خاطر آورد. چقدر از آن سالها گذشته بو ن یاز جک وال شتر یب که
 ش ي زنده بود... برا ز ی م زنش نآن هنگا

که جان را   د یرسس ید. به نظر مبو  نير یبه آن زمان تلخ و ش برگشت
 گردانش را تکان  ی فراموش کرده است. صندل

دانست به او گفته   یرفت، هر چه م  یداد و به جلو و عقب م یم
 معما را هم  نياز ا یکوچک ی قطعه  ی بود.اگر چه حت

بود و گناه آرتور را نشان   یز یهر حال خودش چ به  یکرد ول  ینم  حل
 آن خانواده چقدر  دانست که ی م د يداد. او با یم

  یالریگذاشته بود... و ه نجايآنها را ا ني بودند... و با وجود ا وحشتناک 
 آنها  ش یاورا پ قتیرا هم به آنها سپرد... در حق 

 آن یتوانست مجسم کند که زندگ  یکرد و حال جان م رها

به چه صورت بوده است در آن خانه روبرو و با آن   نجاير اد ر دخت
 از فکر  ی کرد حت حيتشر  شيبرا  ی خانواده که چارل

 .شد  یهم جان مشمئز م آن
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  اورد؟یحدود آنها را به خاطر ب ني هم در ا گر يد یکس  د یکن  یم فکر 
 سرش را تکان داد  یچارل یول د یجان از مرد پرس

ش را بال آورد و جواب جان  سر  یدر خاطراتش گم شده بود ول هنوز
 .را داد

ده پانزده   هی ه به جزمن بقنکرد یزندگ نجايا یآن مدت طولن چکسیه
 ی کيهم   هایهستند بعض  نجا يسال است که ا

که چرا پسر   د يشد د ی روند و راحت م یمانند و بعد م یم دوسال
 یآنها زندگ ش یبزرگترم از من خواست که برم پ 

خواهم مرد    نجا يهم ا یدارم ...و روزرا دوست   نجايمن ا یول  کنم
 راحت  جانيکرد ا انیب لسوفگرانهیجمله آخر را ف

 .رمینم  یمن جائ بود

بمن کرد و   یاديشما کمک ز یمتشکرم محبتها د يکمکم کرد نکهيا از
 یبرا ی گر يرد و دتبسم ک یآنگاه به چارل 

 .شد  رهیخ  یبه و یبار با کنجکاو ن یاول
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گذاشته   یآنها پول یبرا یکس ايآ د يگرد ی م نی چرا دنبال جک و ال شما
 حتما  د یرس ی به نظر او هم عاقالنه نم یحت

 .جان فورا سرش را تکان داد  یداشت ول   یلیدل

از دوستان پدرشان  یکي گردمی واقعا نه من دنبال آن سه دختر م  نه
 .گردد یدنبالشان م 

را گم کند و   ی قبل کس ی لیخ یماند که آدم مدتها ی جهنم م کي  مثل
 دنبالش بگردد و جان هم  یطولن یاز سالهاپس 

  –است . حیجمله صح  ن يکه چقدر ا دانستیم  یخوب بهمان

   

گفتم که شما چقدر کمک   نیهم  یدانم و برا یاست منم م  درست
 و  د ینی قطعات عکس را کنار هم بچ  د يمجبور د يکرد

و در آن صورت  د ياوریدر ب یدو تکه هم از خاطرات کس یکي
 د يکه شما با من کرد یود همانکارب د یخوشبخت خواه

را به   پشیپ یو چارل  را فشرد  رمردیآنگاه دست پ  ی متشکرم چارل و
 .سمت او نشانه رفت
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 جوان؟  ستیطورن ني دهند ا ی کار بتو م نيبابت ا یپول خوب آنها

گرفت و از   دهياو را ناد ی است و سوال قبل نطوریاوقات بله هم یبعض 
 .شد  نی ماش رفت و دوباره سوار نیپائ وانيا

و  رد شود  ابانیکننده بود که دوباره از همان خ ر ی دلگ ی لیخ شيبرا
 خود  یرا رو یالریکه نگاه ه  ني چنان بود مثل ا

گذاشت و   یرا آنجا م یالریکه او آرتور بود که ه نيکرد مثل ا یم  حس
 ردکه یشگفت خود را بگ  یتوانست جلو یم

 .کار را با آن دختر کرد نيآرتور ا چطور

که   د يو د د ی خودش رس نيبعد به خانه والد  کساعتيمتر از ک یکم
 یرو دهیبه آنجا رس یاز و برادر بزرگترش قبل 

 .دند ینوش یم یدنیخانه باتفاق پدرش نشسته بودند و نوش تراس

به نظر شصت   شتر یب ر یرسد مرد پ یپدر حالتان به نظر خوب م یه
 در یلرزش چ یساله ه آمد تا هشتاد ی ساله م

بود و همانطور مثل جان که   شيسرجا  شي و هنوز موها نبود شيصدا
 هم سبک و   یرفت و یداشت به طرف او م
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 .د یپسرش را به آغوش کش  پرقدرت

  ت يرا اذ ی و شهی من چطور است آنها هم  د یسف یشونیحال گاو پ  خوب
 کردند جان یبه او افتخار هم م یکردندول یم

که پدر   ی ا لکه اگذراند و تنه یرا م یخوب یبود و جذاب و زندگ موفق
 کرد همانا طالق الواز ی و مادرش را متاسف م

و   ند ي ایبا هم کنار ب یبودند که آن دوتا بتوانند جور دواریام شهیهم  بود
 .بچه دار شوند 

را فشردند.   گر يکد يچارلز دو برادر بهم تبسم کردند و دستان  سالم
 جان  نيبا وجود ا یا فاصله بود ولآنه نی ب شه یهم 

  یموسسه بزرگ حقوق کي یاز شرکا یکيعالقمند بود او  به او شه یهم 
 ی را خوب انجام م بود و کارش ورکيویدر ن

  یالملل  نیچهل و شش سال داشت و بخصوص شهرتش در حقوق ب  داد
 ک يکل  سی داشت که او هم رئ یبود. زن جذاب

بود آنها سه فرزند داشتند مطابق استاندارد خانواده جان که   اداره
 ی ارلز کارش را خوب انجام داده ول داد چ ینشان م



@Romanbook_ir 

 

551 

 

  د يکم دارد و شا ی ز یبرادرش چ یکرد زندگ  یاحساس م شهیهم جان
 .گر يد یز ی چ  د يو شا جانیه

که   یآمده با مادر شوهرش بود و هنگام رونیزن چارلز از خانه ب  یلسل
 بر لب  یاديفر  یاز خوشحال د دنيجان را د

او در   د یغوش کشمحکم به آ رايهم آمد و و زميپسر عز  نيا آوردند 
 بود و با آن لباس  یهنوز زن جذاب ی هفتاد سالگ

را به مدل   ش ي . موهاد یرس یبه نظر م  ک یهم ش  ی لیرنگش خ زرد
 د يرج مروار ه يجمع کرده و به گردنش  یقشنگ

گرفته   هيکه روز ازدواج از شوهرش هد  ید يبود همان مروار انداخته
 شد که از  ی م دهيدر دستش د یبود و انگشتر 

  یائیسل قبل در خانواده آنها مانده بود چقدر به نظر سرحال من پنج
 ؟ یه بودکجا رفت زميعز 

را   د يپرونده جد  ک يبه  یدگی رس یکار داشتم بتازگ  یکم سرراهم
 ی خوشحال بنظر مشروع کرده ام مادرش چقدر 

  افهیبرد آنها همه خوش ق یپسرانش لذت م دني از د شهیهم  د یرس
 متفاوت و  اتیق و روح بودند و روشنفکر اما با اخال 
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از   شتر ی ب یجان را کم  شهیدر ته دلش هم یعاشق همه شان بود ول یو
 .دوست داشت گر يد یآندو

زن   یدرست است ؟ لسل یشده ا  ر یدرگ ني بالر  کي ام که با  دهیشن
 پرسش را از او کرد و  نيا یبرادرش با لحن سرد

  شهیهم  انداخت. یبه و یاش نگاه یدنینوش السیاز پشت گ اطیاحت با
 بود که باعث  یگر  یزن ...... موذ ني در وجود ا

هم آنرا   گر ي د یکه کس د یرس ی به نظر نم یشد ول یجان م آزردن
 بود که همه  یاز زنهائ  یکيداده باشد. او  صیتشخ 

  کي پسر مهربان  ک ي باي از آن لذت ببرند دو دختر ز د يدارند و با ز یچ
   –که د یرس یبه نظر م  نيشوهر موفق و با وجود ا

   

  یاست بخصوص جان گاه گرانيدر حال غبطه خوردن به د شه یهم 
 از چارلز بوده و  تش ی که او موفق کرد ی احساس م

 .شد  یبابت ناراحت م نيا از

 جان  یخبر نداشتم که تو برقص هم عالقمند  من
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  یدرست است؟ و آنگاه تبسم نامفهوم ی دان یدرباره من نم  ز یچ چ یه تو
 او کجا درباره بر لب آورد . متعجب بود که 

آنها را  دارد که   یاو هم دوست د يگفت که شاآنگاه به خود  دهیشن ساشا
 ی است . لحظات دهيد یبا هم در رستوران روس

  یبرنزه به نظر م یلیوارد شد بعد از سفر به اروپا حال خ  پی لیف بعد 
 یم یزندگ کاتیاو و خانواده اش در کانکت  د یرس

 ک ي دختر و  کيپسر و  کيد. او بو س ی تن ی و مرتب مشغول باز کردند 
 درشت یبلوند و چشمان آب یزن با موها

  کدانهي یکيکه بود دختر  د یرس یدرست همان طور به نظر م  که داشت
 و هشت سال یس پ یلیخانواده حال ف  کي

  همرفتهيبود. رو سی طور زنش که او هم عاشق تن نی و هم داشت
 ی کر مبودند البته نه به نظر جان که ف یخانواده کامل

را   یدوست نداشت کار یآنها در حال کپک زدن هستند و و کرد
 داد و اگر ساشا را با یانجام م د يکه باانجام دهد 

 .شد  یتر م دهیچ یهم پ نيآورد مسلما کار از ا  یم نجاي به ا خود
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ده  باشد فوق العا  یخواست که اجتماع  یبود اگر م یهم زن مشکل  الواز
 رشيتحر   نی خواست ماش یکه نم  یبود و زمان

کارش   ن يکرد که ا ی آوردو از صبح تا شب فقط کار م ی با خود م را
 شد  یکرد و مادرش نگران م ی م وانهيرا د یسلل

  ینبود ول یحتما به آنها خوش نگذشته است . مسلما الواز زن راحت که
 شوک بود شان يحتما برا دند ي د یساشا را اگر م

رنج و آن اعتماد به نفس   تنگ و آن اخالق تند و زود ن یآن شلوار ج با
 از فکر او خنده اش  شهياند  ن يو با ا ادشيز

 .گرفت

دستش را به پشت او زد و جان   پی ل یبرادر ؟ ف یخند   یم یز یچه چ  به
 را برگرداند و با او راجع به سفرش به  شيرو

دارد   یده خوبدانست که چه خانوا  یکه م یصحبت کرد با وجود اروپا
 همه شان  ی ول را دوست داشت لشیو همه فام

  یکه به سو ی بعدازظهر هنگام  کشنبهيخسته کننده بودند و  شيبرا
 که  نيرفت احساس آرامش کرد از ا یفرودگاه م
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  یکرد ول یاحساس گناه م د یشياند  ی طور م نيمورد خانواده اش ا در
 کردند در یم یزندگ کنواختيآنها چقدر 

  کي انيپادر  شهیهم ینه در متن آن و و یزندگ  ه یدر حاش قت ی حق
 کرد که چقدر با آنها  یاحساس م یالتیتعط نی چن

هفته    نيگذشت و ا ی داقل به مادرش خوش مح یاست ول  نامتجانس
 مخصوص به او  هيهد   کي از پسرانش  ک يهر 

  یهمراه با دستبند که م انیبرل کی آنت نهیسنجاق س کيجان  دادند 
 یکه مادرش عاشق آن م ستي ز یچ قا یدانست دق 

بود   یبیعج  هيکه به نظر جان هد  د یسهام بخش  یتعداد چارلز به او شود
 درش گفت سالها بود داد که ما  یز یچ  پی لیو ف

بزرگ که قرار بود آنرا  یانویپ کيداشتن آنرا داشت  یآرزو که
 آمد  یم پ یلیکار به ف نيو ا اورند یب شيدوشنبه برا

  ی خورد که ا یو حسرت م ی فوق العاده ا هيهد   جان فکر کرد که چه و
 معلوم  یخودش به فکر آن افتاده بود ولکاش 

دستبند هم بهمان اندازه   و نهیکه مادرش از داشتن سنجاق س بود
 .خوشحال شده است
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  یاديز تی را در فرودگاه پس داد و همراه با جمع یا  هي کرا نیماش او
 شد  ورکيوی گشتند عازم ن یبازم التیکه از تعط

  کيشام شبش  یساعت هشت بعدازظهر در آپارتمانش بود برا و
 درست کرد و دوباره پرونده آرتور چيساندو

از قبل به معلوماتش اضافه   شتر یب  یز یفت. چ را در دست گر  پاترسون
 در  یالریکه ه ی با خانه ا نکهينشده بود بجز ا

دانست که فردا صبح   یم  اقی کرده بود آشنا شده و حال دق یزندگ آن
 .بکند  د يچه با

که ان شب   یدان خوشحال نشد هنگامخبر چن نيا دنیساشا از شن  یول
 .آخر سر به خانه او آمد 

  –شده بود. ن یخشمگ  یلی؟ حال خ یبه سفر بر  د ي؟دوباره با چه

   

 چه ؟ ی برا گر يبار د نيا

حرف   ن يگفتن ا ی اش را کرد که او را آرام کند ول  یسع ن يبهتر  جان
 بود دواریهنوز ام  یول د یفهم  ی اشتباه بود حال م
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ساشا دختر   ن يخود نگاه دارد. چقدر ا شی شب او را پبتواند آن  که
 در  یتا عضله ا د يردک یصبر م د يبود با یمشکل

نداشته   شیدر پ  یتازه ا یاجرا ايخسته نباشد  اينگرفته باشد  شيپا
 شاهکار   کيباشد و بهرحال کنار آمدن با او 

بار جان حاضر نبود که به خاطر پرونده پاترسون   ن يبود و ا برجسته 
 .ره زبانه آتش را بلند کند دوبا

آن   یرم که کارهاپرونده مهم در دست دا کي زميکه بتو گفتم عز  من
 خودم انجام دهم  د يرا با

جان   ايحداقل طراح حل قضا اي یس یکردم که تو خودت رئ  یفکر م  من
 شه یخنده اش گرفت از انتخاب کلمات او هم 

 .بار هم سرش را تکان داد ن يگرفت و ا یاش م  خنده

است و من   یپرونده استثنائ ک ي ني ا یول سمیاست من رئ درست
 آن را انجام دهم  یکارهاموافقت کردم که خودم 

مهم است که کارها دست خودم   ی لیآدم خ نيا یاگر بتوانم و برا البته
 .باشد 
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  ی را رو شيو دوباره پا ستيو با سوظن به جان نگر  ست؟ی چ درباره
 به تن خود را   یمبل دراز کرد هنوز هم لباسها

 .داشت

  سال  یآقا س نيسه زن ا قتی.در حق گردم ... یدنبال سه دختر م من
 آنها را د يقبل رد آنها را گم کرده است و حال با

  ح یتوانست توض ی نم نياز ا شتر یب رد یم ی دارد م رمردیکنم پ دایپ یفور
 شرح نی که با هم د یرس یدهد و به نظرش م 

دلش   یفاده کرده است. ولهم از اعتماد آرتور پاترسون سواست یجزئ
 ی به کارها یخواست که ساشا را هم کم  یم

 .ند کند عالقم خودش

مرد بودند؟ و جان سرش را تکان داد مال زن   ن يدختران ا آنها
 سرش را بال  بيسابقش ؟ دوباره جان به عالمت تکذ 

 .تکان داد  دوست دخترش ؟ باز هم او خنده کنان سرش را برد

 آنها که هستند؟ پس

 .ه با هم خواهرند س هر 
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ه کننده  کنند ساشا فکر کرد که چه مساله خست  یم یزندگ دايفلور در
 . است یا

سال قبل و من مجبورم که کارم را از ابتدا شروع   یل یاز آنها بله خ یکي
 در  نجاستي کنم اول فکر کردم که او ا

 .از اول شروع کنم د يه بااشتباه کردم و حال دوبار یول ورکيوین

 ماند؟  یجا خواهمدت آن چه

  ندهيهفته آآخر  التیتعط  یبرا میتوان یبرگردم م د يروز تا جمعه با چند 
 .می ده بیبرنامه خوب ترت کي

جدل   اندازدیتوانست آنرا به عقب ب ی دارم نم نيمن تمر  می توان ینم نه
 .شده بود یز يبرنامه اش طرح ر 

 .کار عادت داشت نيبه ا می کن یخوب بعد درباره اش صحبت م اریبس

 .ماند  ینخواه دايدر فلور ندهيآ التیکه تو تا تعط ی مطمئن

بروم البته باتو و ساشا   یکه به نقاط بهتر  دمیم حی ج کنم تر  ینم فکر 
 بعد ساکت شد  یو لحظه ا د يبار خند  ن یاول یبرا

 .شد  رهینگاهش به دوردستها خ  و
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 شده ساشا؟  چه

چنان که   د یمرد حرامزاده ...امروز تمام بعدازظهر سر من داد کش آن
 دانم که  یکردم....و م  یمن تمام روز اشتباه م

کرده   دایرقصش واقعا وسواس پ یعلوم بود که او رو طور نبود....م نيا
  –.ستياو را نگر  وسانهيجان ما  ی لحظه ا یو برا

   

  یل یتخ  یلعنت یها  تیرا با الواز و شخص  یگرفتار نيقبل ا یمدتها
 نست آنها توا یکه نم يیکتابش داشت و توطئه ها

واقعا خسته کننده   ن یچن  نيا  یو زنهائ یکي نيحل کند و حال ا  را
 شه ی هم  ینگران و و شهینالن و هم  شه ی ستند همه

خواست که او   یخواست که ساشا با همه فرق داشته باشد و دلش م یم
 یعالقمند باشد و لحظات شيو کارها  ی هم به و

د که او قادر به  کرد مطمئن نبو ی جان با خودش در خلوت فکر م که
 باشد او بطور کامل در خودش غرق  یکار نی چن
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  اوردیب دنینوش ی برا یز یبه آشپزخانه رفت تا چ  یه وک یو هنگام  بود
 ز ین بتشیمتوجه غ یدانست که او حت یم

نشست و   من یمبل اطاق نش  یرو  یکيدر تار یشد. جان لحظات نخواهد 
 گوش داد و با خودش در  ابانیخ یبه سروصدا

عالقمند   یخواهد کرد که به و  دایرا پ یزن یروز  ايد که آش شگفت
 و یو دوستان و یو یرهاکه به کا  یباشد زن

 . لذت ببرد یو از بودن با و شد ياند یب  ز ین یو اجات یاحت

بود صورتش در   ستاده يدرگاه ا یکي ؟ ساشا در تار یکن  یچه کار م آنجا
 ک ي مثل  شيو صدا د یدرخش ینور مهتاب م 

 .ند ی وانست که صورت افسرده و دلتنگ او را بببود و نت زمزمه

 کنم  یم فکر 

به   ی لحظه ا ی آمد و کنارش نشست و برا کينزد  چه و انگاه درباره
 دهد  ی به او م ت یاهم  یکي نيکه ا د ینظر جان رس

و ناله اش بهوا رفت. آه   ستينگر  شي بعد ساشا به پاها یلحظه ا یول
 .کنمبدکتر مراجعه  د يدوباره با ايخدا
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 چرا؟

 .کند  یدرد م ميتمام مدت پاها حال

 ساشا؟  یکنار بگذار شهیهم  یکه رقص را برا یهرگز فکر کرده ا ايآ

  ند یب یرا م  وانهيد ک يشد که انگار  رهیدختر جوان چنان به او خ  و
 که  ند ي؟ اگر به من بگو یعقلت را از دست داده ا

کشم و   یخودم را م رمیبم  دهمیم ح یتوانم برقصم ترج ینم گر يد
 .کند  ی گونه فکر م نی رساند که واقعا هم  یلحنش م

؟   یخواه  ی ؟ تو بچه نم یدار شدن فکر کردتا به حال درباره بچه  ايآ
 د یپرس ی مدتها قبل از او م د يسوالها را با نيا

 .مشکل بود که حواس او را از اول پرت کند  شيبرا یول

داشت تا جوابها  نی دت به همبعدها جوابش مبهم بود الواز هم عا د يشا
 و آنگاه د ی رس  یو هشت سالگ یکه به س یزمان

شدن به شغلش لطمه بزند و احتمال او   ترسد بچه دار  یکه م گفت
 .گفت و تنهائ خوشبخت تر بود یراست م
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ممکن است بعدها   ی بچه دار شدن صبر کن یاوقات اگر برا یگاه»
 «.ی دچار مشکل شو

  یازیشوم، من ن  ینم که بچه دار ن ي ا یعني ساشا با غرور گفت: »پس  و
 «.را کامل کند  میبه بچه ندارم که زندگ

به   اجیاو فقط احت ايشوهر؟«  کيساشا؟ به  ، یدار ازین ی تو به چ پس»
 .بود نجاي ا یباله داشت؟ سوال واقع

که نگران ازدواج  دهیرس یوقت فکر نکردم که سنم به آن حد  چی ه»
 را با صداقت گفت، و در نور مهتاب  ن يباشم.« و ا

  زها یجان حال چهل و دو ساله بود و به همه آن چ یاو نگاه کرد. ول  هب
 بود که به آن فکر  یطولن یکرد، مدتها  یفکر م

  یخواست کس  یابد تنها بماند. م  یخواست که برا  یکرد. دلش نم  یم
 بورزد و در مقابل  را داشته باشد که به او عشق 

  نهايت و تمر کتابها و بال انیکه م ني طور، نه ا  ن یهم هم خودش
 .سرگردان بمانند 

 «.یرا شروع کن ندهيآ به دنیشياند  د يو با یو هشت سال دار ست یب تو»
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  یرا انجام م  ناتميکه تمر  یکنم، همان زمان یهر روز به آن فکر م  من»
 «.زند  یم اديسرم فر   وانهيدهم و آن د

 «.است تی واقع یمقصودم زندگ  ست،یات ن ی حرفه ا  ندهيمن آ مقصود»

بود که او   یز یهمان چ  قا یدق  نيمن همانست، جان.« و ا یواقع یزندگ»
  –.د یترس یاز آن م

   

بود   گر يکد يمشب شب شناخت آن است؟« ا یمن کجا یجا  گر يد پس»
 یو جان مطمئن نبود که کارش کار درست

درباره   گر يکد يبا  د يزود با اي ر يمهم نبود. د گر ي د یباشد، ول بوده
 ی سخن م ز یلت نو با  نيبجز تمر  یگر يد ی زهایچ

 .گفتند 

  ی نم یشتر یب ز یچ  چی به خود تو دارد و در حال حاضر من ه یبستگ آن»
 و فوق  ستی توانم بتو بدهم و بنظرم همان کاف

را بال انداخت. حداقل در   ش ي...« آنگاه شانه هاستیو اگر ن العاده 
 ر یداشت و جان با خودش متح   تی می گفتارش صم
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 یتواند او را برا یم ايا عوض کند، آاو ر دهیتواند عق یم ايکه آ ماند 
 ه دار بچ  یازدواج وسوسه کند....همانطور برا 

  یبود. به نظر م یوانگيآزمودن د گر يد کبار يتجربه را  نيا ی..ول.. شدن
 به مبارزه و آنگاه ید يکه جان عالقه شد  د یرس

  یاوقات مجبور  یبرادرش به او گفته بود: »تو گاه کباريداشت.   باختن
 را ها یتا سخت یست بال برواز کوه اور

  وانهيکرد که جان د یبود و فکر م دهي.« او دوبار ساشا را دیبگذران
 .د يآ یدختر خوشش م نياست که از ا

بروم.« حال ساشا از او   ا يبمانم  نجايخواهد که امشب ا  یدلت م  حال»
 کرد و معلوم بود که آشکارا خودش  یسوال م

  شيآپارتمان خودش برا یو آشفتگ یدارد که از آنجا برود، شلوغ لیم
 .مهم نبود

داشت،   یشتر ی از او توقعات ب قتی .« در حقیخواهد که بمان  یم دلم »
 ی توانست به و یاز آنچه که او م شتر ی ب یلیخ

 .د ی فهم   یرا م  نيو تازه داشت ا بدهد 
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بخوابم.« و آنگاه مصمم از جا بلند شد و به طرف   رمی پس من م  خوب،»
 نيا صبح زود تمر اطاق خواب رفت. »فرد

 .رفت یم لي به جاکسون و د ي.« و جان هم بادارم

 

  یراحت گذشت و چاپمن توانست مرور ی لیخ لياکسون وبه ج پرواز
 ن ی دو ج  کي بکند  شي از پرونده ها یبر بعض 

گشت....و  یباز م  ی الریه  افکارش مرتب به یرا امضا کرد ول کاغذ 
 ز در چارل هيهمسا  رمردیپ یاو طبق گفته ها یزندگ

 .جونز گذرانده بود نی با جک و ال تاون

  یرفت و تقاضا یدولت بيتأدبه دارال  مای او مستق ل يجکسون و در
 خودش  ق یآنجا را نمود و درباره تحق ر يمالقات با مد 

طور مواقع اجازه نداشتند که پرونده   ني داد. معمول در ا ح یاو توض به
 از  ی اجازه دهند که کس ايبدهند  ی ها را به کس

حال سالها از آن ماجرا گذشته   یول  اورد یسر در ب گر يد یکس یزندگ
 ونه ساله باشد و نگاه یس د ي با بود و دختر حال
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زد و البته جان    یضرر نم  ی مسلما به کس یميقد  یبه پرونده ها کردن
 یخودش آنها را مطمئن کرد. ول یاز رازدار

  یجازه بازرسگرفت تا ا یصلح دادگاه آنجا م  یاز قاض ینامه ا د يبا ابتدا
 بدهند و به جان قول داده شد که تا فردا صبح 

خود   یبرا  یرفت و اطاق یجان به هتل نيو بنابرا کار را بکنند  نيا
 شروع به قدم زدن کرد و  ابانها یگرفت و سپس در خ

صرف ورق زدن کتاب اطالعات کرد و سرانجام توانست   ز یرا ن یمدت
 ی لکند و سپس با دود دایپنج »جک جونز« را پ

پوست   ای. سه نفر از آنها سردیگرفت، که با هر پنج تا تماس بگ میتصم
 تلفنش را جواب نداد و یند و چهارمبود

کرد که او با   یگفت که پدرش در بوستون بزرگ شده و فکر م یپنجم
 ازدواج کرده بود که آن زن قبل  ن یال بنام  یزن

سال دارد   هجد یمرده بوده. او گفت که ه   یازدواج پدرش با مادر و از
 ی مارینوع ب کيو ده سال قبل پدرش بر اثر 

  یکه و یشود که هر نوع اطالع ی خوشحال ماو  ی مرده ول ی مقاربت
 ی م ايکه آ د ی بخواهد، به او بدهد. جان از او پرس
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مادرش  د يشا  ايو پنج سال قبل کجا بوده و  ت سیخانه پدرش ب  داند 
  –ساده بود. یلیبداند و جواب او خ

   

.« توجه  میکرد که ما الن هست  یم ی زندگ یخانه ا نی در هم  هشی هم او»
 ی م ايشد و سوال کرد که آ شتر یب ی چاپمن کم

 .ند ی اکنون به آنجا برود و آنها را بب تواند 

  یشگفت زده نشد زمان چیداد و جان ه  ی.« و آنگاه آدرس را به والبته»
 از محله  یمحله دست کم  ن يکه ا افت يکه در

  کي  کي نزد فیو کث  ر یلز تاون ندارد. همانگونه دلگآنها در چار  یزندگ
 و اهتر یس ی لیخ یکي ن ي لنگرگاه و فقط ا

در شمال و جنوب   کلتیکه با موتور س ی اديز یو پسر بچه ها فتر یکث
 کردند که یدادند و سوصدا م  یگاز م ابانیخ

 .شود  یعصبان شتر یشد چاپمن ب یم باعث

 د ی رس یلز تاون به نظر منبود، درست مثل چار  یزندگ  یبرا ی خوب محله
 وجود داشته  یمحالت نی چن د يکه هرگز نبا
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 .باشد 

  کيشد منتظر او بود.  ینام خوانده م ن یجک جونز که او هم بهم  پسر 
 خانه او پارک شده یهم جلو  کلتیموتور س

کند.   یچاپمن احساس مهم بودن م  داريکه از د د یرس  یو به نظر م بود
 دن وکر  ی شروع کرد راجع به پدرش وراج

عوت کرد که به داخل  به جان نشان داد و از او د ز ی عکس او را ن چند 
 ی . داخل خانه بوند ی ه رفته و مادرش را ببخان

  ر یدلگ تينها یداد و ب ی عمر را م ک يو گثافت  یادرار و کهنگ  تعفن
 که جک جونز کوچک به عنوان  یبود و وضع زن

ال اواخر چهل  بود. احتم ز یکرد واقعا رقت انگ یبه او معرف  مادرش
 یکامال بدون دندان و س یگذراند ول یرا م یسالگ

دهد که   صیممکن بود که جان تشخ   ر یو غ د یرس یه نظر مب رتر یپ سال
 فقط  ايبوده  ی ز یبر اثر استعمال چ یناتوان نيا

کرد و آنگاه به    ی نامفهوم به و یباشد. او تبسم  یم  یماری ب کي  جهینت
 ی ب براشد جک جوان مرت رهی پشت سر جان خ
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در مورد برادر زاده زن    ز یچ چ یآورد و زن هم ه یاو بهانه م  یماریب
 .آورد یبخاطر نم ايدانست و  یشوهرش نم  یبلق

  ینم ز یپسر خودش را ن یکه او حت د یرس یبارها به نظر م قتیحق  در
 خواست  یشناسد و عاقبت جان خسته شد و م 

تواند با  یم  کرد که اگر بخواهد  شنهادی که جک به او پ فتد یب براه
 ی ها صحبت کند. آنها سالها بود که آنجا م  هيهمسا

زنش ازدواج کرد، آنها   نيکه جک جونز پدر با ا یزمان یو حت ستند يز
 ساکن همانجا بودند. جان از پسر تشکر کرد و

 .آمد  یبه پشت در کرکره ا اط یبا احت ر یپ  یرا زد و زن هي خانه همسا در

 «.بله»

 «.رمیلحظه وقتتان را بگ ک ي که  د یده یاجازه م  خانم»

دانست چقدر   یو م  بود که سالها آنرا انجام داده بود یکار نيا و
 را جلب  بهيخاطر مردم غر   نانیشود اطم یمشکل م 

  ش يقبل برو یو ناگهان به خاطر آورد که چقدر درها در سالها کرد
 .دادند  یشد و جوابش را نم یبسته م
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 .بود يیسوال آشنا ن يو ا ؟« یسیپل تو»

والکر. مدتها قبل    یالریگردم بنام ه ی م ی. دنبال خانمستمی ن سی پل نه، »
 که دختر  ی کرد، زمان ی م یزندگ نجايااو 

 «که حال کجا ممکنست باشد؟ د ياطالع دار ايبود، آ یکوچک

  یم یکع دارد جان را بررس د یرس ی سرش را تکان داد. به نظر م زن
 «د؟يکند.»با او چکار دار

 «.گردد یادرش دارد دنبال او مر و مدوست پد  کي»

...« و  چارهیگشتند. دختر ب یو پنج سال قبل دنبال او م ست یب د يبا آنها»
 ی م اد یآنگاه دوباره سرش را تکان داد و حال ب

شود. زن هنوز داشت از   کيبه او نزد د يدانست که با ی و جان م آورد
 ی کرد ول یصحبت م  یبا و یپشت در کرکره ا 

شد. با لباس خانه و   انيز کرد و آنگاه چهره اش نماآنرا با واشي واشي
 را بداخل یو یشد. ول رهی بپا به او خ یدمپائ

شد تا دم مرگ   یاو خوانده م یکه عمو ینکرد. »آن مرد دعوت
   –باران از خانه فرار کرد ر يدخترک را کتک زد و او ز
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رساند. من و شوهرم او را به   نجايبه حال مردن خودش را به ا و
 .د یفهم  ینم یز یچ  بايو او تقر  ميرساند  مارستانیب

 «.خواسته به او تجاوز کند  یمبه ما گفتند که مردک   آنجا

کرد؟« چاپمن وحشتزده از او سوال کرد،   تياو شکا هی عل یکس ايآ»
 یالریشد و سونوشت ه  یر مداستان داشت بدت

 .کابوس بود کي مثل  واقعا

 یالریبود....ه دهیترس یلیزن فقط سرش را تکان داد. »او خ یول
 ن ي کوچولو.« و دوباره سرش را تکان داد. »تمام ا

 «.من او را فراموش کرده بودم مدت

 «از آن چه شد؟ بعد »

  ی. دوبار برابي ابتدا به پرورشگاه رفت و گمانم بالخره به دارالتأد او»
 ...خوب، اون  نکه يمثل ا ی ول میرفت  دنشيد

  چکسیاو با ه یسرزنش کنم ول  او را نکهيکم داشت، نه ا یز یچ  دختر 
 آن آسان بود از دنیگرفت.« و فهم  یگرم نم
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 .د ی شد فهم یبود م دهیکه شن  يیازهیچ

به   یالریرفتن ه ل یاز شما متشکرم.« خوب پس دل یلیخ  متشکرم،»
 که خود دختر خالف  ن يبود. نه ا ني ا بيدارلتأد

  يیخطاهم عاقبت المر او هو دست به   د يکرده باشد. شا یکار قانون
 راه شروع  ن ياوقات اتفاقات از ا یزده بود، گاه

 .شود یم

طور نبود. صبح روز بعد آنها پرونده  ن يدختر ا  ن يادر مورد  یول
 ی مشکل چ یبدون ه یرا به او دادند. قاض یالریه

والکر   یالریپرونده ه یداده و نامه لزم را امضاء کرده بود. ول اجازه
 اگرد نمونه بود ش کينبود. او   ز یانگ جانیاصال ه

ه  سرپرستاش درست نکرده بود. به دو پرورشگا یبرا یمشکل  چی ه و
 ه آدرس آنها هم در جوف پروندهرفته بود ک

گذرانده بود  بيسه سال آخر را در دارالتأد یداديرو  چیو بدون ه بود
 به او  پلم، يو گرفتن د  التیو پس از اتمام تحص 
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و پنج روز بعد آنجا را   و هشتاد و هفت دلر پول داده بودند  ستيدو
 نشده  یدوباره از او خبر  چگاهیترک کرده و ه

به جان نداد به   یاطالعات گرانبهائ  یبود ول کيبار یل یرونده او خ. پبود
 ی لیکرده بود که او خ  د یاش ق یمرب  نکه يجز ا

  یهرگز هم از مقررات تخط ینداشت ول یدوست چگاهیبود و ه  خمود
 نظر داشتند  ر يکه او را ز  یانیکرد. مرب  ینم

رشگاه ها  کرد که پرو یبود که از آنجا رفته بودند و جان تصور م مدتها
 یفقط برا ی وجود نداشته باشند ول گر يهم د

که در دست داشت مراجعه کرد. زن   ی خاطر به آدرس هائ نانیاطم
 اول معجزه آسا هنوز زنده بود و در همان خانه 

دارد، اگرچه مطمئن   ادیکرد که آن دختر را ب یو فکر م  ست يز یم
 .نبود

که   ستین ادمينماند،  نجايا اديز یبود ول  یو پرقدرت  رومند یدختر ن او»
 کرد  ت يتا شروع به اذ نکهيمثل ا ی چکار کرد ول

که بخاطر دارم.« و   ست يز یتمام چ  نيبردند. ا ی دولت ب ي را به دارالتأد او
 بود. لحن حرف زدن زن درباره  یکاف  نیهم 
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داستان بود، و   یايگو یختمان به اندازه کافو خود آن سا دخترها 
 .ب شده بودپرورشگاه دوم سالها بود که خرا

  ی ز یکرد چ یکار م CBA  که در  ی والکر  یالرینبود که ه ی تعجب چ یه
 که  یدانست. دختر  یدختر نم ن يدر مورد ا

اش  یزندگ ايداند که به کجا رفته بود. آ ی کرد، خدا م یم یزندگ نجايا
 و  یادامه داده تا در آلودگ ی تبا همان بدبخ را 

 ايرساند.  انين را به پارا با آن شروع شده بود، آ شی که زندگ یکثافت
 یمحکوم شده بود که در هشت سالگ د يشا

کند و   یبدست پدرش کشته شود و سپس پدرش خودکش مادرش
 ش ي دوستشان او را رها کرده و خواهرها نيبهتر 

دختر را   نيکه آرتور ا د یرس یبه نظر جان م یو براه ردیاز او بگ را
 که چرا  د یشد فهم یذبح کرده بود و حال راحت م

خود   یزاریو دوسال قبل به دفتر آرتور رفته و تنفر و ب ستیدختر ب نيا
 بود،  نجايسوال ا  ی را از او ابراز داشته بود. ول

ود و حال  آن ببعد کجا رفته بود؟ به نظرش دنباله آن وحشتناک ب از
  –شروع کند. د يدوباره از کجا با دانست که  ینم
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آنقدر درد   یکودک نی که از سنبگردد  یتواند دنبال دختر  یآدم م کجا
 یرا برا قاتشیجان تحق  ده؟ یکش یو بدبخت

  سرانجام به یمختلف و حت  یالتهاياد، در اادامه د ی الریکردن ه دایپ
CIAبدست یز ی و چ جه ینت  یب یمراجعه کرد ول 

توانسته نامش   یرساند. دخترک م   ی را نم  یز یهم چکه البته آن   اوردین
 بحال ازدواج کرده و  تا ايداده باشد و  ر ییرا تغ

توانسته   یو دو سال قبل مرده باشد. م ستیتوانسته در ب یم  یحت اي
 اگر هنوز در  یکارها کرده باشد ول یلیخ

خواهد کرد.   دای باشد، جان بخودش قول داد که او را حتما پ  ورکيوین
 احساس  چگونهیرا بدون ه ليسون واو جاک

کرد،   یو مرطوب فرار م فی که از آن شهر کث نيترک کرد و از ا یتأسف
 انست تو یاحساس آرامش نمود. م

  دایپ یبرا ورکيویرا هنگام ترک آنجا و رفتن به ن ی الریه  احساسات
 ورکيویدر ن  یکردن خواهرانش درک کند، ول
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از آنچه که از او   شتر یب ی رد چیبود که آرتور ه  دهی را فهم  ني فقط ا او
 ن يا یتلخ  ید یداشته، از آنها هم ندارد و چه ناام 

 .آن دختر بوده باشد  یبرا ست يبا یم جواب

  ی تلفن غامی پ کيساشا  یو برا د یپنج شنبه به خانه اش رس جان
 بزرگ  ی اجرا کي دانست که آن شب او  یگذاشت. م

  یم یحساس خستگحال ساعت ده شب بود و او واقعا ا ی دارد ول باله
 .کرد

 روز بعد از دفتر کارش با آرتور پاترسون تماس صبح

آه   کي  یو در آن طرف خط فقط صدا را داد  قش ی و گزارش تحق گرفت
 ی . جان چاپمن نمد یرا شن ن یخسته و غمگ

قطرات   ،ی که چگونه هنگام گوش دادن به و ند یاو را بب  توانست
 .شده است ر ياشکش سراز

  چیگم شده. من ه  شي شما آمده، رد پا دنيبه د یالری که ه  ن ياز ا بعد »
 ی ا رفته ندارم ولکه او از آن به بعد کج  یآگاه
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از   یکيمفصل را به  ستیل  کيکنم.« و تا به حال  یکار م  ش يرو دارم
 یاديداده بود و ازاو اطالعات ز ارانش یدست

  نطوری کند. هم د يبود. از او خواسته بود که مدارس را بازد خواسته
 ی و هتلها و خانه ها یاب يکار یو آژانسها انها مارستیب

  ینبود ول یکار کوچک ني ارگشت به سال  ، تا ب خيرا. از آن تاز نجوانا
 . ود يبدست پا ی نشانه ا يیممکن بود جا

  یحال او م  نیتوانستند کارشان را از آنجا شروع کنند و در هم  یم آنها
 کردن دایپ ی را برا شيخواست جستجو

 .کند شروع  الکساندرا

  ی خواهم کارم را رو ی . متمیشما را در دفترتان روز دوشنبه بب د يبا من»
 یپرونده جورج گورهام شروع کنم و م

  ايتماس داشته است  راً یاو اخ وهی موسسه شما با ب اي که آ نمی بب خواهم 
 را که  يینه.« آرتور سرش را تکان داد و اشکها

من  کرد. جان چاپ  بر گونه اش روان بود، پاک یالریبه خاطر ه هنوز
 .بود ی واقعًا مرد کاردان
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  یوحشتناک بود ... او چطور مچقدر   یالریفکر سرنوشت ه  واقعاً 
 ی توانست بداند ... اگر فقط ... و آنگاه سرفه ها

تلفن را گذاشت و جان هم به سر   یبازگشت و ناچارًا گوش سختش
 زش یم یاز پرونده رو  یکارش بازگشت. کوه

غروب در اداره    میا ساعت هفت ون مجبور شد که تشده بود و او  تلنبار
 ک يف خانه بماند و آنگاه سر راهش به طر 

و تلفن هم داشت زنگ   د یو ساعت نه به آپارتمانش رس د يخر   هامبورگر 
 .ساشا بود ني زد و ا یم

 .بود نیمشکوک و خشمگ ش يصدا ؟«یهمه وقت کجا بود  میت»

بخورم و خودت   ی ز یتا چ ستادميا يیدفترم بودم و سر راه جا در»
 «!؟وير س یحالت چطور است م

و نه   ینداشت. نه سوال یلپرساحوا یهم برا یمقدمه ا  یحت ساشا
 در  ی که و ز یتمام هفته را ن  یو حت یچ یه  ،یپرسش

تلفن هم از او نداشت. اگرچه جان   کي  یگذرانده بود، حت دايفلور
 دانست  یم یگذاشته بود ول  شيشماره تلفن را برا
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 .است ناتشيمعمول گرفتار تمر او مطابق  که

از عضالت  یکي ر س يیفکر کردم که بال   روزيحالم خوب است، د  من»
  –نبود.« یز یخدا را شکر، چ   یآمده ول ميپا

   

 .بود امدهین شی پ یادي ز راتییتغ  یو بتیهنگام غ ظاهراً 

  نجا يبه ا یز یچ دنینوش یخواهد برا یخوشحالم. دلت م  خوب،»
 ند ی خواست که او را بب  یدلش م یمی خودش ن ؟«يیایب

  یلیخ  شيد، براگذرانده بو ليرا که در جاکسون و  ینه. هفته ا یمین
 ه یبه روح  ازی کننده بود و حال ن  ر یمالل آور و دلگ

  یآشنا ی خواست باز هم گله ه یدلش نم گر يداشت و از طرف د خوب
 .او را راجع به عضله و رگ پا بشنود

آخر هفته را   الت یتعط یتم ولخسته ام. الن هم خانه خودم هس  من»
 .«می فردا برنامه داشته باش میتوان ی و م کارمیب

  ست؟«یچ لند يرآيفا ايات درباره هامپتون و  دهیعق م؟ ينرو يیجا چرا»
 شروع شده بود و حال هم هوا  ی تابستان حساب 
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 .باشد  یخوب یتوانست روزها ی آخر هفته م التیبود و تعط گرم

تولد دارد و من به او قول دادم که   یهمانم  کشنبهي ن يمونتا ک ین یدوم»
 .بزنم نی زمرا  ش يتوانم رو ی بروم و نمحتمًا 

تمام   نهاي اجراها، ا نات، يرقاصه ها، تمر  نها،يمتأسفم.« بالت، بالر  واقعاً 
 .بود ینشدن

خواهد از شهر    ی. دلم مميفقط روز را برو میتوان یخوب، م   اریبس»
 «.خوابمشنها ب یدر ساحل رو يی خارج شوم و جا

کشد   یساعت دراز م  می دانست که او ن ی جان م ی.« ولنطوی هم هم  من»
 یدر اطراف م یآنگاه از جا بلند شده و دورو 

آدم با او   چگاهی ه  قت ی دهد. در حق ی . سپس عضالتش را مالش مزند 
 شد که  ی م ی کرد و گاه یاحساس آرامش نم 

 .شد  ی م مانیاز رفتن با او پش یحت

جان    خوب است؟« ساشا موافقت کرد و م، يآ ی ساعت نه دنبالت م من»
 ی لیو خکرد  یرا گذاشت. احساس غم م  یگوش
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دردسترسش نبود و به   چگاه یداشت، ه ازیبه او ن کهی. هنگام يیتنها اديز
 به  شتر ی کرد که ب یآن حال احساس م یجا

  ستیاز ب شتر یکه ب یشناسد، دختر  ی کند که او را نم یفکر م یدختر 
 بها يشگاهها و دارالتأدپرور انیسال قبل م

کرد   ی احساس م  بود که حال به او فکر کند. یوانگيکرده. د ی م جستن
 ی لیتخ  یها   تیکه رفتارش مثل الواز و شخص 

  نيا ت یهفته گذشته شخص   کيدر   یشده، درست همه صحنه بود ول  او
 .شده بود یواقع شی از پ ش ی ب ش يدختر برا

 .خواست  یاز آنچه که خودش م شتر ی ب یلیخ

شدند.   لند يبعد او و ساشا به ساحل رفتند و از آنجا روانه لنگ آ روز
 که ساشا یگ بود و آرام. او زمانآنجا قشن 

و سپس عازم خانه شدند.  د يکرد، کنار ساحل دو یم  یورزش ناتيتمر 
 کرده و  ی خورده خرچنگ توقف یسر راه برا

و   ی. هر دو احساس بچگدند یبه خانه رس می و ن ازدهيساعت  سپس
 اخالق خوبش بود. تا  یداشتند و ساشا رو یمانشاد
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اش را   یکه ساشا ساعت مچ  یا هنگامت دند،یده صبح فردا خواب ساعت
 و ار را از خواب د یکش یاد يو فر  ستينگر 

 .کرد داریب

به اطاق روشن و پز از انوار   ی«... نگاه ؟يیافتاده؟ ... کجا یاتفاق»
 ر يو ز او را از داخل حمام یآفتاب کرد و صدا يیطال 

از حمام خارج شد.   یبعد ساشا با دستپاچگ یو لحظه ا د یشن دوش
 سرش جمع کرده  یرو ده، یرا محکم کش ش يموها

 .د یپوش یو با عجله لباس م بود

 «؟ یرو یکجا م یزود  ني به ا صبح »

 «.آنجا باشم می و ن ازدهيا ساعت  قول دادم که ت  کی نیدوم  به»

 «؟یرعجله دا نقدريخاطر خدا، ساشا، چرا ا به»

  یم فش ی خبر دنبال ک  نيهمه ناهار درست کنم.« و با دادن ا یبرا د يبا»
 .شتگ

گفت.   یرا با ناراحت  ني.« ایکن ینم یآشپز  نجايا چگاهیجالب، تو ه  چه »
 را با هم گذرانده بودند و یخوب  روزيآنها چه د
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   –رفت. یگذاشت و م یعجله او را تنها م ني او با ا حال

   

  ی دادن کرد. چنان به نظر م حیآنگاه شروع به توضکند.«  یفرق م نيا»
 ور شع یاز رو د يگو یهر چه م يیکه گو د یرس

 .است کامل

 «.هستند  ن يبالر  آنها»

 «کند؟ یفرق م هی آنها با بق یغذاها ايآ»

  شتر یهر روز ب نکه ياز ا گر ياو احمق نبود. فقط د ی نباش.« ول احمق »
 شد، خسته شده بود. »امشب به خانه  یم  نی خشمگ

 «.زنم ی به تو زنگ م دمیرس که

اطاق رفت و   گر ينکش.« آنگاه از او دور شد، به طرف د زحمت»
 ی م گاریبندرت س ی لیرا آتش زد. او خ یگاریس

  د یرس یکرد، به نظرش م یرا ناراحت م یهر گاه که او و  یول د یکش
 هم  د يشا ا يکند  یآرامش م  گار یس کي که دود 
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  نيبهرحال ا یول یکيکه کدام بود  دهینفهم چگاهیعکس. خودش ه بر 
 .کرد یم  یحتمًا کار گاریس

مثل فرشته ها بر لبانش بود. »بچه   یرد. لبخند .« او را صدا ک جان»
 ی خواست که تو را هم همراه خودم م   ینباش، دلم م

را به   یبا خودش کس چکسیهستند. ه  نيآنها همه شان بالر  یول بردم
 لبخند .« آنگاه یدانیآورد. م ینم ها یمهمان نيا

  یمثل اوقات ،یدانی »م  د ياو د یدر چشم ها  نهايجو نه یک  یر یو جان چ زد
 یم دني که تو از خانواده ات در بوستون د

  شي هايباز نياز آن. خودش و ا یهم قسمت  د يشا ايبود  ني.« پس ایکن
 .دوستان رقاصه اش نطوریبجهنم. هم 

 «نم؟ی در درگاه مردد ماند. »فردا شب ممکنه تو را بب  ساشا

 انجام دهم.«  د يکار دارم که با یلیدوشنبه خ یبرا د،يشا»

بود که جان    یز یآنگاه به سرعت از در خارج شد. در وجودش چ  و
 .از آن متنفر بود یمی آن رادوست داشت و ن یمین
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برادر  به  نکهي جز ا د یگذراندن روز به عقلش نرس یبرا یبهتر  رکا
 کوچکترش تلفن کند تا روز را با آنها باشد. تمام

  شي ردند و در استخر بزرگشان با برادرزاده هاک ی باز سی را تن روز
 را گذراند مثل  یشنا کرد و روز آرام و خوش

به خود اقرار   یو برگشت به خانه اش با ناراحت  یهنگام رانندگ شه یهم 
 و  کنواختيآنها  یکرد که چقدر زندگ یم

بودند و از همه    یخوب  یگفت که آنها آدمها د يبا یکننده است ول خسته
 آمدند  ینواده اش به حساب مگذشته خا ز یچ

 .از ساشا بود ماندهیو افکار باق ورکيویاز ن یفرار مطبوع نيا و

را برنداشت.  یاو گوش ی زدول یتلفن زنگ م د،یکه به خانه رس یزمان
 و و پاسکال  ک ین یخواست راجع به دوم  یدلش نم

بشنود. از آنها  یز ی چ  یگر يهر کس د اي وانيو آندره و ژوزف و ا ر ي یپ
 هم از ساشا  یکم یخورد، حت ی بهم م حالش

آرتور رفت و خودش پرونده جورج   ی صبح روز بعد به موسسه حقوق و
 نکه يگورهام را مطالعه کرد، البته بعد از ا 
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  شيدر جستجورا که  یز یلزم را آرتور شخصًا به او داد و آنجا چ اجازه
 توانست آنرا  ی . آرتور خودش هم مافتيبود 

تماس موسسه با    نيپرونده را نگاه کرده بود. آخر  سالها قبل اگر  ابد،یب
 گورهام درسال   نگتونی لیمارگارت م

  ابانی شد و در خ یم  دهیکنتس دوبورنه نام گر يکه آن زمان او د بود
 گر يو از آن به بعد د ستيز یم  سي وارنه در پار

او   یمعلوم بود که جستجو یبا آنها نگرفته بود ول یگونه تماس چ یه
 ک يو همان روز بعدازظهر با  باشد  یمشکل نم

که او هنوز   د یجان فهم س،يپار یدفتر اطالعات تلفن  ی رو قیدق یبررس
 باشد و اگر هنوز  یدر همان آدرس ساکن م

ع  که الکساندرا کجاست. کارش شرو د يتواند به او بگو یباشد، م زنده
 .شد 

 

  ر یجان تحت تأث  گر يبار د نيا ینه.« ول گهيگفت»د یبا برافروختگ ساشا
  –قرار نگرفت. کار،کار بود.
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هر    شيصدا ؟«یکار گرفته ا  يی. در خطوط هوا یچه بکن یخواه یم تو»
 سفر جان در  نی سوم نيگرفت. ا ی دم بال م

 .گذشته بود یهفته ا طول

از سابق سرد شده  شتر ی ب یکم کشد.« روابطشان یطول نم اديز سفرم»
 .بود

 «؟یبرو یخواه  یحال کجا م و»

  ني. حداقل اسيرفت. »پار ی نم لي به جکسون و گر ي رد، دتبسم ک جان
 روم.« ساشا اول جواب نداد و  یم  یخوب یباز جا

و   د يگو یدروغ م  یکرد که او به و  یرا بال انداخت. فکر م شي ها شانه
 ود. او قبالً ر  ی با دختران رنگارنگ به گردش م

  ب یعج به نظر  یناگهان ر ییهمه تغ  نيرفت و حال ا ی سفرها نم نيا به
 بود که  یز یچ  ني و ا «ی حقوق ی. »کارها د یرس یم

 «.حداکثر دوشنبه ايگردم و  یگفت »تا جمعه بر م  یم جان
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سه هفته با گروه باله   یبرا ندهيمنهم هفته آ ؟یکرده ا  فراموش»
 نم یب  یگردم تو را نمکه بر  یمسافرت دارم و تا زمان

دانست که   ین مجا  ی.« وليیایب دنميبد  مای تو خودت با هواپ نکهيا مگر 
 کامالً  نيدسته بالر  کي  ست،ی کار چ ني ا یمعن

  ی که به زحمت بودن او را در آنجا م يیصحنه و ساشا یرو  کيستر یه
 .د یفهم

آنها   بیترت نيخوب شد، منهم سرم شلوغ خواهد بود.« و به ا   خوب،»
 سال  کي. دند يد یرا نم گر يکد يماه  کي یبرا

  ني کردکه ا یحال فکر م  یلکرد و یموضوع جان را نگران م ني ا قبل
 خودش،  ی است، حداقل برا ی خودش آرامش

 .کرد ی را از جا بدر م یکارش کم کم و  یساشا برا وسواس

که   ی سر راه خود به فرودگاه او را به آپارتمانش رساند. »وقت جان
 .«  نمیب  یتو را م یبرگرد

کلمات   ني شود.« و ا ی تنگ م تيش بگذرد، دلم براخو سفرت»
 نطور يمعمول بود و معموًل ا ر یاو غ یمهربانانه برا
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  ني و ا د ینال یم  ش ياز درد پا ايکرد و  ی هوا را م ینی ب ش یپ  اياو  مواقع
 ی او را ترک م نکهياش جان را از ا کبارهيمحبت 

تا چه   دانست که  ی بود که خودش نم ن يمتأسف کرد. مشکل او ا کرد،
 موضوع کامالً  ن يا شياست و برا ن یحد خودب

 .بود یعیطب

که از  او تکان داد و قول داد  یبه سو یدستش را از درون تاکس جام
 لحظه بعد،  کيبه او زنگ بزند و آنگاه  سيپار

ر افکار خود غرق شد. با خودش  د زد یدور م ی ک ه تاکس  یزمان
 .رفت یچه م یبه جستجو  سيمتعجب بود که در پار

  کي فرق داشت. مارگارت گورهام با  ی الریبا ه یکي  ني ا یزندگ مسلماً 
 دواریکنت ازدواج کرده بود و حداقل جان ام

 .باشد  نطوريکه ا بود

  شي مای جا گرفته بود و هواپ ک يدستور آرتور او در قسمت درجه  طبق
 نشست. پس  نی به زم سيشب بوقت پار ه مین
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رفت و در ساعت دو   لستويبه هتل بر  می از گمرک، مستق ازگذشتن
 ی از خستگ ی بامداد توانست به بستر برود ول

ماند و چند ساعت بعد که   داریبرد و تا ساعت پنج صبح ب ینم  بشخوا
 که ساعت  د يشد، متوحشانه د داریاز خواب ب

و دستور قهوه داد و شماره تلفن   د يپر است. بالفاصله از تخت  ازدهي
 مستخدم کي که  یمارگارت را گرفت. زمان

خواهد با کنتس دوبورنه صحبت    یاو را داد، تقاضا کرد که م جواب
 د یکه مستخدم به فرانسه از او پرس ید و هنگام کن

از فرانسه دست و پا شکسته اش کمک گرفت و به    ست،ینامش چ  که
 اسد و نام خود را شن  یزحمت گفت که او مرا نم

خط به گوشش   یمارگارت از آن سو یلحظه بعد صدا  کي و  گفت
 .د یسر

به   ،ی سیکرد و البته با لهجه انگل ی چاپوت« به فرانسه صحبت م  ویمس»
 .شده جیکه گ د یرس ینظر م

او خوشش آمد. »متأسفم، نام من چاپمن است   یتبسم کرد. ازصدا جان
   –آمده ام«ک ورکيویو از ن
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را درست   يیکايامر  ید اسامتوان ینم چگاه یمن، آندره ه یداخ اوه»
 رک  یلیشناسم.« او خ  ی شما را م  من  ايتلفظ کند. آ

 .د یرس یبه نظر خندان م شيوصدا د یپرس می مستق و

دارم که در   لی آمده ام و م نجايکار مهم به ا کي یخانم. من برا  ر یخ»
 امکان داشته باشد، آن  تانيکه برا یساعت ن یاول

 ی نداشت که موضوع را پا الیبگذارم.« اصاًل خ  انیا شما در مب را

 .د يبه او بگو تلفن

  ورکيویمن در ن  ی که ماتش برده »تمام کارها د یرس ی.« به نظر ماوه»
 گفت  را مؤسسه نام آنگاه و «.شود یحل و فصل م

 «است؟ ی کار شما کار تجار ايشوهرم، آ یبه جز کارها  البته»

به   یز یچ د يبه هر حال با یول بترساند  را وا خواست ی .« دلش نمر یخ»
 یشخص  یموضوع کم   نيا قتی حق »در.  گفت یم

شوهر سابق شما از من   کياست که از طرف شر  قیتحق  کي  است،
 «.خواسته شده که انجام دهم
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کرده   جیمکالمه او را کاماًل گ نينداشت.« ا  کياو اصاًل شر  ی ول ر،ي یپ»
 .بود

 «.رهام استگو یمتأسفم، مقصودم آقا  خانم»

.  مردسال قبل است. او در سال    یل ی... جورج... پس مربوط به خآه»
 «.... چاپمنیسال قبل، آقا یس یعني

 «.قبل است  یل یمسئله هم مربوط به خ ن ي ا و دانم یم بله، »

 .نگران شده بود شيافتاده؟« صدا یاتفاق ايآ»

  ميچون دار د،یکه شما ما را کمک کن می سته  دواریاصال.ً ما فقط ام ر، یخ»
 د یو اگر شما بتوان ميگرد یم ی دنبال کس

  که دهم ی م حیمن ترج یه ما خواهد بود. ولب یکمک بزرگ د،یکن  محبت
 نگذارم انیم در  شما با  تلفن  با را موضوع  کامالً 

  شما  شوم یخوشحال م یل ی. خد یبه من وقت بده قهیفقط اگر چند دق  و
 «.نمیبب را

  خواست  یدلش م د یرس یبه نظر م  نامطمئن  شيصدا ی خوب.« ول  اریبس»
 ن يبخواهد که ا يیراهنما یکس از  قبالً  که
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  اي ی جان کي ايمتقلب باشد و   کي مرد  نيا د ينه. شا اي ند یرا بب صشخ 
 بد به نظر  شيالبته صدا ی... ول یگر يکس د

لطفًا اسم مؤسسه   یول چاپمن؟  ی. »فردا چطور است، آقاد یرس ینم
 «.د یهرا به من بد  ورکيویخودتان در ن

کند. »مؤسسه   یوارس قبالً  خواهد  یکه او م د یتبسم کرد و فهم جان
 پنجاه و هفتم، اسم من جان  ابانین در خچاپم

 «د؟ینیمرا بب د یتوان یم یاست، چه ساعت چاپمن 

  یمالقات شانه خال ن يبار ا ر يز از که  خواست  ی.« دلش مازدهي ساعت»
 ش يصدا  دنیشن از که کرد یکند، احساس م

صحبت کرد،   ورک يویدر ن لش یکه با وک یزمان یاست ول شده یعصب
 کردند و د یند و او را تأئ آنها مؤسسه او را شناخت

  که  دانستند  ینم ی است. ول نانیراحت شد که او کاماًل مورد اطم الشیخ
 چه  سيپار در دوبورنه  مارگارت با چاپمن جان

 .دارد کار
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د شد و  صبح روز بعد وار قهی دق سر  قول خوش  شهی مثل هم جان
 خانه  درون او را به یکوتاه م یبا تعظ شخدمتیپ سر 

که   یبال و دفتر مارگارت برد. اطاق  ۀس او را به طبق کرد و سپ يیراهنما
 یپانزده پر شده بود و لوستر  یبا مبلمان لوئ

ساخته شده که    ستاليکر  قطعه ها ونیل یاز م د یرس یکه به نظر م  یروس
 دند یتاب  یم  و درخشان آفتاب، يیانوار طال  ر يز

  ن ير باتيز نيا و کردند  ی مقابل هزاران قوس و قزح خلق م واريدر د و
 بود و دهيبود که جان تا به حال د یکمان نیرنگ

و  واريمتوجه آمدن او به اطاق نشده. نگاهش مفتون به د یحت
 یدلربا  باغ توانست یجا بود و از پنجره م آن یرنگارنگ

  –.ند ی بب ز یرا ن  خانه

   

نگاه گرم و   یمحکم ول  یبود، با صدا ک یپمن؟« او قد بلند و شچا یآقا»
 اس زرد شانل به تن داشت و لب ک يدوستانه. 
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زرد که از   انیجفت گوشواره برل کي از همان رنگ به پا و  یکفش
 به  یگرفته بود. او با گرم هيشوهرش هد  نيآخر 

  شتر یبزرگ به او تعارف کرد. ب یصندل کيتبسم نمود و  چاپمن 
 ی لیاطاق کوچک بودند و البته نه خ  یاه  یصندل

.  افتاد یآنها به خنده م یومارگارت هنگام نشستن ر شه ی که هم راحت
 ما  ۀقطعات به انداز نيا کدام  چیه  که  ترسم ی»م

  را جا  نيا. کنم  یاستفاده نم  ادياطاق ز ني نشده باشد. من از ا یطراح
 ن يا اهل هم  من و اند  دفتر خانم خانه ساخته یبرا

نم از  ک یاست که فکر م یمن تنها کس ۀ . نوه شش سالستمین زها یچ
 .«د یبه هر حال ببخش ،د ي ایخوشش ب نجايا

 آمد  ی م بیاست.« به نظر عج  یا العاده ندارد، کنتس. اطاق فوق یاشکال»
 آن با خصوص بنامد، به  قيطر  ن يا به را او که

او   زن از د يشا که زد یحدس م  یآرامش، ول یها گرم و آن خنده لبخند 
 هم  یرفتار کند. و و  یرسم که  خواست یم

 .دارد نگاه خود  متحد  را او که  داد یم حیترج
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  ام، آمده جا ني به ا یاحساس یلی موضوع خ  کي یکه من برا متأسفم»
 من از طرف آرتور پاترسون است.« و  تيمأمور

به نظر   ی ول ند،ینام آرتور را در صورت او بب  دنیکرد تا اثر شن  صبر 
 .د او نام را شناخته باشکه  د یرس ینم

انتقال   بیترتگورهام بود و او   یآقا کيقبل شر  ی لی خ ی ها سال او»
 شما ۀخواند  فرزند  عنوان الکساندرا والکر را به

که او   د یو ناگهان به نظر رس ستي.« و دوباره چشمان او را نگر داد
 بود و دهيپر  صورتش   رنگ کند، یدارد ضعف م

  یول دهد   ادامه را  صحبتش  جان که ود ب منتظر . زد یکلمه حرف نم  کي
 اطر کاماًل آشکار بود که آرتور را خوب به خ

 .آورد یم

  یخصوص یل یخ تواند  ی که م یل ی است و به هر دل مار یب ی لیحال خ او»
 دختر  سه هر  که  است مشتاق که  دانم یباشد م

ساس  او بودند و او اح کينزد دوستان  ها آن ني. والد ابد یرا ب والکرها
 از جانب آنها راحت  الشیخ  که کند  یم فه یوظ
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  یکه خودش....« ول ن يا و بداند که حالشان خوب است، قبل از باشد 
 مارگارت  ابد،یآخر را ب ۀکلم بتواند  که از آن شیب

 .د يحرفش دو انیم

 گر يد  مطمئناً  ها  چاپمن؟ آن یشده، آقا ر يد ی که کم  د یکن  یفکر نم ايآ»
 «.ستند یبچه ن

همه را به حال خودشان گذاشت تا ساعت آخر  موافقم. او ظاهرًا  من»
 ها  خت آنخوشب یزندگ از خواهد  یحال م یول

 «.خاطر داشته باشد  نانیاطم

 «؟یخرج ک به»

 «.نشدم متوجه. خوام  یم معذرت»

و شروع به قدم زدن در   ستاديا د،یرس  یم  نیکه به نظر خشمگ  مارگارت
 .انوار قوس و قزح کرد ر ياطاق ز

  اورد؟یب بدست خواهد  یخاطر را م  نانیاطم  نيا او ی خرج چه کس به»
 به آرتور ر گيجوان د یها   زن ني مطمئنًا ا
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اگر او را بشناسند. و اگر بشناسند،   ی حت. دهند  ینم تیاهم پاترسون
 ی همگ  ها آن. آورند  ینم ادياو را به   گر يحال د

  خت،يقلبش ر  د يکه در چشم او د ی بچه بودند.« چاپمن از نگاه یلیخ
 د يبايکه از دستش بر  ید که او هر کارمعلوم بو

نگاه دارد. »به خاطر خدا  دخترش دور یرا از زندگ یو تا کند  یم
 حال   کند، یم را کار ني چه ا یحال برا نم،یبب د یبگوئ

. شناسند  یرا نم او و اند  بزرگ شده ی همگ  ها . آنستی مهم ن گر يد که
 «.شناسند  یرا هم نم گر يکد ي یحت

آرتور  یبرا ی و یاو حق داشت ول یبرا ،د یکش یچاپمن آه جان
 قات یاز تحق  یهم قسمت   نيکرد. »ا یپاترسون کار م

  خواست  یصحبت کند. دلش م یمهربان یکرد با صدا یاست.« سع من
 به تواند  یم  که دهد  نشان او به  و کند  آرام را او

  هم دور  را دخترها خواهد  یپاترسون م یداشته باشد. »آقا  نانیاطم یو
   –«.کند  جمع 
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از همان   یکي  ینشست. رو شيمن.« دوباره محکم سرجا  یخدا  اوه،»
 که  نيپانزده، بدون ا یناراحت لوئ یاه  یصندل

  شکنجه را ها هست که آن  یازین چه  دهم،   یشود. »من اجازه نم متوجه 
 و پنج سال دارد و خدا  یدختر من س م؟ی ده

  ها که آن دارد ی ل یچند سالشان است. چه دل گر يد ی ها آن که داند  یم
 ناشناخته خود را یخواهرها  که بخواهند 

  ۀباشد، و البته اگر کلم یشرمسار  شانيبرا طفق تواند  یم  نيا بشناسند؟
 که در  د ی دان یشما م  ايدردناک را ذکر نکنم، آ

چاپمن؟« و جان به   یرا از دست دادند، آقا نشانيوالد  یتی موقع چه
 سرش را تکان داد و مارگارت سخنش را  د يیتأ

هم   ی لیدل چیه  و داند  یدختر من نم   یول طور،  نی کرد. »من هم هم نبالد
 ه بداند. جورج و من عاشفانه او را ندارد ک

خودمان و کنت او را مثل دختر   ۀدرست مثل بچ  م، ی داشت دوست
 ما بزرگ شد، با  ۀاو به عنوان بچ  رفت،يخودش پذ 

را   یخوشبخت یدگ. حال او زنمیبه او بده م یتوانست یکه م  یازاتیامت  تمام
 به  یاج ید و احتگذران یبا شوهر و فرزندانش م
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 از را آن تواند  ی دارد.« و البته به او نگفت که چطور من یسرگشتگ نيا
 مارگارت  یآخر  ۀشياند  نيپنهان کند و ا یهانر 

شده بود،   رفتهيپذ  خوانده فرزند   عنوان متوحش کرد، نه فقط او به را
 .ه بودمادرش را کشت  ش یبلکه پدر واقع 

  شي او دوست داشه باشد که خواهرها د يشا یول فهمم، ی م را ها ني ا من»
 او حق  د يامکانش هست... شا ني... اند یرا بب

 ۀخواند  فرزند   که داند  یاو م اي. آرد یبگ می باشد که خودش تصم داشته
 «شماست؟

سال   یلی... خم ی متفکرانه مردد ماند. »بله و نه. ما به او گفت مارگارت
 .داشته باشد   اديکه به  ستنیمطمئن ن یولقبل... 

چاپمن    یآقا کس، چیه  یرد، براندا  یتی اهم گر يد که هاست مدت حال
 «.زنم ینم  یشما حرف دني د ۀ من به او دربار

آرام به او پاسخ داد. »و اگر شما مرا   ی.« با صداستین یکار خوب نيا»
 ح یترج  البته. کنم یم دایاو را پ د،یمجبور کن

مالقات مرا به او   ل يو دل د یکن صحبت  او با شما خود  اول که دهم یم
 یبرا یتر  راه آسان نيا که  نمک ی. فکر مد یبگوئ
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 «.باشد  او

کار شما   ني»ا. شد  آلود اشک د يمارگارت دوبورنه از خشم شد  چشمان
 که به او  د ی کن یاست، شما مرا مجبور م یاخاذ

 «.کند  یم بدبختش دانم یکه م م يبگو یزهائیچ

. او  ستیمجبور ن  ند،ی نداشته باشد که خواهرانش را بب لیاگر او م  یول»
 .کند  رد خودش  را ها آن دن يد حق دارد که

 د ياو خودش حق انتخاب دارد، شا یول  کند  ینم مجبور را او  کس چیه
 «.ند یبب را ها هم دوست داشته باشد که آن

چه  هستند؟  یهائ  آدم نوع چه ها  سال؟ حال آن یچرا بعد از س چرا؟»
 .« و البته ز یچ  چیه  دارد؟  ها با آن  یمشترک ز یچ

  یز یجان هنوز چ  یداشت ول قتی حق یالریه یبا زندگ سهيدر مقا نيا
 ی الریکه ه   یدانست. زمان یمگان نم  یدرباره 

خواست به او    ی م شي خورد و عمو یم  پایو آنور ت نور ياز ا یزندگ در
 ترسناک یتجاوز کند و در آن پرورشگاهها
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اسبان کوچولو   یرو س يپار یابانهاید، خواهرش در خکر  یم یزندگ
 ی منصفانه ا ر ير تقد به نظ نيکرد و ا یم یسوار

کاماًل آشکار   نيبود و ا دهیاز آنها به برکت رس یکي حداقل  ی. ولنبود
 دلش  شتر ی باعث شد که او ب  نها يتمام ا یبود ول

ن لحظه هم به آن دختر مهربا کي یحت ی. زندگد يبدرد آ یالریه یبرا
 .نبود

کارها آسان شود،   د يو بگذار د یکنم... کمکم کن ی... خواهش مکنتس»
 و حق دارد که بداند و منهم اجبار دارم که به او ا

 «.ميبگو

 «د؟ یاو چه بگوئ به»

آنها بخواهند او را   د يدو خواهر دارد، و شا ایدن ني در ا ی جائ که»
 «.نند یبب

  –.«د؟يکرده ا دایها را پتا به حال آن ايآ»
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.« حال خوش  میکنم که بتوان  یفکر م یسرش را تکان داد. »نه، ول  جان
 را با  شيهایخواست نگران یشده بود و نم  نیب

 .کند  کيزن شر  نيا

 «.د يبازگرد نجا يدوباره به ا د،يکرد دایکه آنها را پ  یزمان»

  ی لحظه را هم هدر دهم، به شما گفتم. آقا  کي یتوانم حت  یمن نم »
 «.ردیم  یپاترسون دارد م

  یکه زندگ ردیبگ می که تصم نياست که قبل از ا یباعث شرمسار نيا »
 و رو کند، نمرد.« لحنش  ر يرا ز گرانيد

حفظ کرده بود و   قت ی لکساندرا را از حقو تلخ بود. سالها آ نی خشمگ
 مرد آمده بود تابه او صدمه  ني ا گانه،یب ن يحال ا

  ی احساس دلسوز او یخواست او را بکشد و جان برا  ی. دلش مبزند 
 ی  هيو ما د ی رس  یبه نظر م یکرد. زن خوب  یم

 .او را ناراحت کرده بود درنق يبود که ا تأسف

 «.واقعًا متأسفم، واقعًا متأسفم من»
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  د،یمتأسف باش د يو محکم. »شا یطولن  یاو رانگاه کرد، نگاه  مارگارت
 د یکه نتوانست د یبه او بگوئ د یتوان ی نم یول

 .د یکش  ی.« جان سرش را تکان داد و زن آهد یکن  دایرا پ الکساندرا

 یاو شوک بزرگ یدانم که برا  یدرباره اش فکر کنم، م د يبا من»
 را در  ق يکه مجبورم حقا نيهد بود، بخصوص اخوا

.« جان با خودش فکر کرد که حداقل او  ميبه او بگو نشيوالد  مورد
 بزرگ شده که استقامت داشته  یکاف یباندازه 

هم بهتر شده بود که آرتور   د يدختر بچه نبود، شا ک ي گر ياو د باشد،
 ی. »فردا او را براسالها را صبر کرده بود نيا

کنم، البته اگر  یموضوع صحبت م ني ا یو آنوقت درباره  نمیب  یم ناهار
 «.دمياوضاع را مناسب د

  ستوليبخواهد. »من در هتل بر  نياز ا شتر ی توانستب یکرد، نم  د يیتأ جان
 ه خودم هم با او صحبت دارم ک  لیهستم. م 

 «.د یبه او گفت که شما ني البه بعد از ا کنم، 
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  قتی چاپمن. در حق یآقا ند، یست که او نخواهد که شما را ببا ممکن»
 .« مارگارت دوبورنه آنگاه ند یکه نب دوارمیام

احضار   یاو دراز نکرد و فقط برا یو دستش را هم بسو ستاديا
 .متشکرم تاندنيد  یزنگ را فشار داد. »برا شخدمتیپ

 «.چاپمن یآقا

 «.کنتس متشکرم »

اش در هم بود. از   افهیاد که او هم قدوباره بدنبال آندره براه افت و
 شخص داشت، معلوم  ني که کنتس با ا یخداحافظ

  ت يرا به خارج هدا  یو ینینبود و او با سنگ یر يکه او آدم دلپذ  بود
 .کرده و در را پشت سرش بست

 

  دلخواه و پر   منی بق معمول در همان اطاق نش مادرش را مطا آلکساندرا
 که او وارد  ی زمان بار نيا ی. ول افتياز گلش 

نبود و برخالف معمول اخالقش،   یدوز مارگات مشغول سوزن شد،
 .به تن داشت یلباس ساده آب ک ي فقط  بار نيا
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  انگيدر  یا صبح جلسه ،یرس یبه نظر م یجد  یل یامروز خ مامان،»
 و د یبوس یگرم با را مادرش گاه آن ؟«یداشت

 روزيد . بعد از مالقاتیج یو گ  یاز دو دل یحاک یتبسم مارگارت
 ده یخواب یصحبتش با جان چاپمن، شب را به سخت

 .بود

داد و   ینه، حالم خوب است.« مارگارت جواب او را با حواس پرت نه، »
 ی نگاه خود را به دور و بر اطاق انداخت، گوئ

او را   دهیکش  درهم اخمان با ساندراالک  و جست  یم  یراه فرار دنبال
  –.ستينگر  یم

   

اندازه آشفته   نيمان مرگ پدرش تا به حال او را اافتاده؟« از ز یاتفاق»
 باعث یز ی چ که  کرد یبود و حال فکر م دهيند 

 .هاو شد  یناراحت

به   ی عصب یلبخند   گاه نامطبوع داشتم.« و آن داريد کي  روزيفقط د نه، »
 .لب آورد و اضافه کرد
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ناهار آماده است.« و   ا ی. حال بزميکه تو را نگران کند، عز  یز یچ  نه»
 و  دهد  نشان خوشحال را اش افهیکرد ق  یسع

به او گفته بود، به   شگرشيرا که آرا یعاتيشا نيصرف غذا آخر  ضمن 
 که  نيدخترش رساند و الکساندرا از ا اطالع

اماًل معلوم  ک یاحساس آرامش کرد ول د،يد یمادرش را خندان م دوباره
 ناراحت است و پس از  یز یبود که او از چ

 .سکوت کرد ی بیعج  طور به  مارگارت شد، تمام ناهارشان که نيا

  که دانم  یم ؟یناراحت  ز ی. »از چه چستينگر  یمادرش را جد  مامان؟«»
 «.افتاده، حال بگو، چه شده یاتفاق

اًل سالمت  نداشته باشد، او به نظر کام ی ماریبود که مارگارت ب دواریام
 که  د یو ناگهان فهم  ن،يبا وجود ا یول د یرس یم

مسئله   نی با هم ی  ه باردر  ورکيویقبل مادرش به ن  ۀعلت سفر هفت  پس
 و نه  ند یرا بب  یدکتر  خواسته یم د يبوده، شا

  یا العاده فوق یزهایچ  ها بچه  یبرا جا کند. از آن د يخر   فقط که آن
 را  دخترش سوگوارانه طور  نی آورده بود و هم
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  را  چاپمن نام گاه چیکاش ه  یا  که  خواست یاز خدا م ست،ينگر  یم
 و صبر کرد تا د یکش یق ینفس عم بود. دهینشن

 .و سپس اطاق را ترک کند  زديبر  را شان قهوه آندره

شبح از   کي  داريمالقات واقعًا ناگوار داشتم، مثل د  کي روزيد»
 گذشته.« و سپس دخترش را نگاه کرد و چشمانش پر 

  د،يد یم  ناراحت قدر  ني که مادرش را ا نيد و الکساندرا از ااشک ش از
 .دستپاچه شد 

 «؟ینوع شبح  ه چ»

 .کند  شروع  چگونه  دانست یچشمانش را پاک کرد، نم مارگارت

  ی لیو خ ی طولن یلیداستان خ ن يا کنم، شروع  کجا از دانم  ینم»
 گرفت  را اش یتور دستمال گاه آن  « .است کننده جیگ

دست دخترش گذاشت.   یو سپس دستش را رو را پاک کرد چشمانش
 را تيمارگر  دست و شد  تر  کيالکساندرا نزد

دستانش گرفت. کاماًل آشکار بود که خبر راجع به مالقات   انیم  محکم
 خبر هولناک است. مارگارت به او  کي روزيد
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بود و الکساندرا دست او را با   ر يسراز ش يها  اشک هنوز  و کرد یم نگاه
 .کند  دلگرمش تا دکر   یمحبت نوازش م

  اي من  که از آن شی قبل را، پ یطولن یها مدت یآور ی به خاطر م ايآ»
 «.ازدواج کنم ر ي یپ

  ی طولن یلیخ  فاصله که آمد  ی.« به نظرش مستین ادمي  یز یمامان، چ  نه»
 کرد،  یاگر کوشش م د يشا است،  مشخص و نا

خاطر  به  د يکه با ستيز یآورد. »آن چه چ اديرا به   یز یچ  توانست یم
 «.اورمیب

  یگر يهست که من قبل از ازدواج با پدرت، زن کس د ادتي ايآ»
 آمد  یاست...« به نظر م ر ي یودم؟ منظورم قبل از پب

  یا قهیکرد، دق  ک يبار را چشمانش  الکساندرا شده، تر  کار سخت که
 ...متفکر ماند و سپس سرش را تکان داد. »بله

اگر  یمن بود... ول یقعپدر وا ی کي آن که کنم ی... فکر میز یچ  کي
 ندارم. من  اد ياصاًل او را به  یاستش را بخواه ر

 «.پاپا را به خاطر دارم فقط
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  شهیبود که خودش هم یفکر   نيسرش را تکان داد، و ا مارگارت
 ی لیخ  و بودم کرده ازدواج قبالً  من »خوب، . کرد یم

  ر ي یکه پ یدانست  ی م تو که کردم یم فکر   که ني ا یبود برا واضح
 یخواندگ ن تو را به فرزند فاصله پس از ازدواج با مبال 

 «.رفتيپذ 

بر لب آورد،   یتبسم اش دهيآوردن خاطرات رنگ پر  اد يبه با  الکساندرا
 فراموش کرده بود، تا حال که مادرش  باً يتقر 

  به  ها آن. آورد یم  ادينامبهم به  یل یرا هل داده بود و حال خ  خاطراتش
  –سپس  رفته بودند و یدفتر حقوق کي

   

. آن رند یواقعه را جشن بگ نيرستوان تا ا کي و سپس به  یشهردار
 بود که  بیبود... و عج  شیروز زندگ ن يز بهتر رو

من   یمادر، مضحک است ول یدان ی آنها را فراموش کرده بود. »م ۀ هم
 شما  ۀ خواند  رفته بود که فرزند  ادمي باً يتقر 
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 انيجر  نيا د يبا  که مکن  یبرافروخته شد. »فکر م ی.« و سپس کمهستم
 نکردم فکر  گاه چیه  ی ول گفتم،  یم یرا به هانر 

  خوب دو  هر  و «....گفت یم شه یاست و پاپا هم  یًا مسئله مهمواقع که
 به او چه گفته بود و ر ي  یپ که دانستند  یم

  که بداند  شوهرش اگر  که  کرد یم احساس  ناخودآگاه طور به الکساندرا
 شده، چقدر رفتهيپذ  ها آن یفرزندخواندگ به

د  نکر  یاز آن به هانر  یذکر  گاه چی ه  لی دل  نیهم   به. شود یم  نی خشمگ
 آن ۀو به خودش هم اجازه نداد که دربار

 .شد ياند یب

  گوشت مثل  درست  تو کرد، یم فکر  طور مانتو ه  ۀدربار شهیهم  پدرت»
 ...« و شتر ی هم ب د ي... شایبود خودش خون و

س داستان دردناکش را ادامه  اضافه کرد و سپ متيرا با مال  یآخر  نيا
 به هر حال تو به عنوان فرزندخوانده  ی داد. »ول

  یکم خواست یم یتأمل کرد، گوئ ی ا .« لحظهیشده بود رفتهيپذ 
 ...ر ي یپ لهیشهامت به دست آورد. »نه فقط به وس
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  میرفتيپذ  یبه فرزند خواندگ یتوسط شوهر اول من. ما تو را زمان یحت
 هر دو  نتيود، والد شش سالت ب باً يکه تو تقر 

کرد... و  تو صحبت  ۀما آمد و دربار شی پدرت پ کيبودند و شر  مرده
 ن یبا اول  ميد يکه ما تو را د  یبار نی همان اول

روان   شي ها گونه یرو انقطاع بال  شي ها .« اشک ميعاشقت شد  اهنگ
 درهم گره یها دست یرو جا بودند و از آن

  گفت؟ یمانده بود، او چه م رهی. الکساندرا به او خختند ير یم کردشان
 نبود؟  مادرش مارگارت بود؟ چه مقصودش

  تو که... کردم یندارم، اصال،ً فکر م اد ياز آن قسمت به  یز یچ  من»
 کرده فراموش ستتوان ی...« چطور میبود مادرم

 را عوض  یز یچ  حال  که ني... چطور امکان داشت؟... نه اباشد؟
 بودند و مادر  یچه کسان  نشي والد  یول  کرد، یم

 که بود؟  شی واقع

از   ی حت. گرفت را اش ینیدوباره چشمانش را پاک کرد و ب مارگارت
 .بود تر   هم که توقع داشت، سخت یز یآن چ
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مردند... اول  نت يکه والد  یداشتدر آن حدود   یز یچ  ايچهار سال  تو»
 از  یکي شی مادرت... و چند ماه بعد پدرت. تو پ

  یاز اقوام پدرت، ول ی کس کنم، یر فکر م طو نيالبته ا ، یبود شانتيخو
 «...... شما را نگه داردۀاو قادر نبود که هم 

دوست   کي  لیدل  ن یکرد و سپس ادامه داد: »به هم ر یگ یا لحظه
 به  را  شما که  گشت یم یندنبال کسا تانیخانوادگ

و   یکرد ا یدن یها  آدم نيتر  و تو ما را خوشبخت رديبپذ  یفرزندخواندگ
 شش ماه بعد جورج هم مرد و من و تو به 

از   ی.« او بعض یرا خودت به خاطر دار هی و البته بق ميآمد  فرانسه
 ی کرد ول فيبا زرق و برق تعر  یو  یبرا را ها  قسمت 

  یرا که مارگارت مادرش نبود، برا تق ی حق  نيهنوز داشت ا الکساندرا
 .کرد  یخود هضم م

برقرار شد سپس   یطولن یمردند؟« سکوت  من نيشد که والد  چطور»
 به هم افتاد و در هم گره خورد و  شانيها نگاه

از ته دلش   قاً ی عم. شود یاحساس کرد که بدنش سرد م الکساندرا
 افتاده  اتفاق بار  اسف یا واقعه حتماً   که دانست یم
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  با و کرد باز  را ها . مارگارت چشمانش را بست و سپس دوباره آندهبو
 .شروع به گفتن کرد  یانمهرب  یصدا

چرا...   د ینفهم یکس گاه چیه  که گرفت در ینزاع وحشتناک نشانیب»
 بود  ورکيوین یدر برادو یمشهور شهیپدرت هنرپ 

  –بوده...«  با يز یلیخ  هم مادرت  که گفتند  یم و

   

  ی ها مامان...« حال اشک دم،ی ه من از تو پرسک  تسی ن یز یچ  نيا»
 ر سکوت منتظر شده بودند و د ر ي خودش هم سراز

است   نشيقسمت بدتر  ن يا که دانست  یم  خوب دانست، ی. او مماند 
 داشت که آن را از دهان مارگارت  ازیحال ن یول

 «.»پدرت او را کشت بشنود

باغ دوخته شده  به  پنجره  انیالکساندرا به پشت سر مادرش، از م نگاه
 ی بود، با زمزمه اضافه کرد، »و پدرم خودکش

  یرو را  دستش «...کشته را خودش او که  گفتند   من به ها . آنکرد
 خفه از دهانش فرار کرد   یدهانش گذاشت و بغض 
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را... . چطور  ز یچ را فراموش کرده بودم... همه  ز یچ  همه  من»
 قرمز  ی کار را بکنم؟... مادرم موها ني ا توانستم یم

من...   یاوه، خدا ست؟ ین طور ن يا زد، یحرف م ... و... او فرانسهداشت
 دارم.« . سپس  اديکه به  ستي ز یتنها چ نيا یول

ش  آوردن خاطرات اد يکه از به  ی. رنج ستيبه مارگارت نگر  دوباره
 که از  یاثرش را بر صورتش گذاشته و حال اشکان

.  شست یبودند، آن اثر را م ر يسراز چشمانش از باره ک يخاطرات  نيا
 بود.« و مارگارت هم با همان رنج  یسوفران »او

کند و از جان   انیب  توانست ینم کلمات با را دردش. داد یم جواب
 که پاترسون آرتور از  طور نیچاپمن متنفر بود، هم 

را    یگرفتار ني ل اهمه سا  نيا از بعد  باشد، داشته  لزوم که نيا دونب
 او  کنم یم »فکر . بودند   آورده ها آن یبرا

قرمز هم داشته، مثل خود   یاحتماًل...« و احتماًل موها بود... یفرانسو
 آمد  خوش  یبرا که ني الکساندرا، البته قبل از ا

را   یهمان شکل قاً یآنها را بلوند کند و آکسل کوچولو، دق  شوهرش
 ه سن او بود، مثل که ب ی داشت که الکساندرا هنگام
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ر که او را  هر با قت ی و در حق ند ی ب یبود که حال دوباره او را م نيا
 .افتاد یدخترش م یآن روزها اديبه  د،يد یم

بود؟«  آن که مادرم را کشته  لی پدرم خودش را کشت؟ به دل چرا»
 وحشنتاک بود  نيرا بداند، ا ز ی چ  همه  خواست یم

سؤالتش را بعد    یها  رد جوابدا ازین که کرد یناگهان احساس م یول
 .بداند  جا  کي ،یهمه فراموش  نياز ا

. بود شده همسرش  قتل به متهم که نيا یا کشت براخودش ر او»
 ...بود. و او تو و یا دهنده تکان و  وحشتناک داستان

  جا داستان را حذف کند. آن هی بق توانست  ینم یکرد.« ول  م یتيرا  تو
 دوباره . گفت یبه او م د يقسمتش بود، با نيبدتر 

  یشباهت چی دخترش را به دست گرفت و آن را نوازش کرد. ه دست
 با  یلی ظاهرًا خ قتیدستانشان نبود و در حق  نیب

کرده  فکر ن اديمورد ز ني ا در گاه چی الکساندرا ه یفرق داشتند. ول هم 
 ی... ولد یفهم  یرا م ز یچ بود و حال ناگهان همه

  ز یقرمز بود و نه چ یموها همان  آورد یکه به خاطر م یز یچ  تنها
 آن  با همراه توانست  یرا نم یا چهره  چی... هگر يد
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  پاره اش نه یس  در دارد قلبش که کرد یم احساس. آورد خاطر  به
 در  ها  که سال  یرنج و خاطرات ني ا چنانکه شود، یم

  را او خواهد  ی م و برافراشته سر  ناگهان حال بود، شده دفن  جا آن
 .ببلعد 

به دل الکساندرا   ی .« کلماتش مثل کاردیهر داشت... تو دو خواتو»
 در مغزش  یر یرا تکلمات   نيا  انعکاس و رود یم

  ،یآکس... خواهر  دو... خواهر  دو... خواهر  دو... کرد ی م احساس
 من، چطور  یدوستت دارم... خدا دوستت دارم... 

  خاطر  به را  ها تماس آن باشد؟ کرده فراموش را  ها  آن توانست یم
 و چشمان  اهیس یموها اه،یس...  مو آن آورد، یم

  چیه  ینوزاد. بدون ادا ۀبچ  کي ... و یلی... ه یلی... هنی غمگ درشت
 از کنار مادرش بلند شد و به طرف پنجره  یا کلمه

شما را نگاه   ۀهر س  میتوانست  یشد. »ما نم رهیخ رونی ب به جا و آن رفت
 ...« الکساندراميکرد ی... احساس نمميدار

او را، هنوز همان کلمات   یها پوزش طور نیهم   د،یشن یاو را نم یصدا
 داشته باش که تو را  ادي به  شهی. »هم د یشن یرا م
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  هيتو را دوست دارم... و دختر کوچولو گر  یدارم... آکس دوست
 او هم  ايبود؟ آ یک کوچولو آن انقطاع،  بال  کرد، یم

  مارگارت و  دانست  یم د يبود؟ اسمشان چه بود؟ حال با خواهرش
 اطالع کم  ها  بچه هی بق ۀ دربار داد، تکان را شسر 

  –.داشت

   

 تر  بزرگ  تو  از  ها از آن یکي که نيا فقط  دانم،  یم ن ی اديز ز یچ  من»
 «...بود

حالت خلسه   کي بود که در  نيالکساندرا جمله او را تمام کرد. مثل ا و
 نوزاد بود.« و  کي  یگر يفرو رفته است. ...» و د

  به  را ها  رگرداند. »من آنمارگارت ب یه سونگاه دردناکش را ب  آنگاه
 ادم يبه  يیزهایچ حال... مامان آورم، یم خاطر 

 «باشم؟ کرده فراموش  توانستم ی. چطور مد يآ یم

 تيبرا د ي دردناک بودند. شا یاديتو ز یآن خاطرات برا د يشا»
 . تو یکن فراموش  را  ها آن ناخودآگاه که بود تر  راحت
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حقت بود. ما تو را   د يجد  یزندگ ک يو  یمرتکب نشده بود يیخطا
 بر که از دستمان  ی و هرکار میدوست داشت  یلیخ

به نظر   وسيمأ  اش افهی.« چقدر قميتو کرد یخوشبخت یبرا آمد  یم
 ک يبود که در  ن يمثل ا شيناگهان برا د،یرس یم

تنها دخترش را از دست داده است و الکساندرا به   ی ناگهان ۀحمل
 نداخت ا یر گردن زنطرفش رفت و دستانش را دو

 .دانست  یسال تمام او را مادر خود م یس که

  نيا کدام چی بود. ه یهم خواه شه یمامان. هم  ،ی هست مادر من   تو»
 «.کند  یماجراها آن را عوض نم

را بشنود و بدون  نيداشت که ا ازین ؟«يیگو یرا م  ني واقعًا ا ايآ»
 نان یاطم  او به الکساندرا و کرد یم  هيگر  یشرمسار

شود و  شانيدای پ  دوباره ها  آدم ني ا که وحشتناکه »واقعاً . داد یم خاطر 
 کار  نيفتار کنند، آنها حق نداشتند که اتو را گر 

بکنند. چرا حال آمده اند؟« الکساندرا با چشمان پر از پرسش به او   را
 .نگاه کرد
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از   یکيتو را داد،  یگذاروا بی که ترت یپاترسون، همان مرد آرتور»
 دوست یعني... بود ات ادهدوستان خانو

  ر یکلمه گ یرو باً يقر ت «...و تو که بداند  خواهد  ی... و حال منتيوالد 
 .کرد

  شما خواهد  یو خواهرانت حالتان خوب است و اگر امکانش باشد، م تو»
 شوکه الکساندرا «.کند  جمع   هم   دور دوباره  را

 .شد 

 «خواهرانم کجا هستند؟  هیبق  که  دانند  یم ايآ»

  کنم یکردند، پس تصور م دایدنبالشان هستند و تو را پ ی ولهنوز،   نه»
 .«کنند  دایوانند پرا هم بت  هیبق  که

بار، درک کرد که مسائل   کي یسرش را تکان داد. برا الکساندرا
 بعد از ظهر، او دو خواهر  ک يبود، ناگهان در  یاديز

  قرمزش کشته بود که احتمالً  یکه مادرش را با موها  یکرد و پدر دایپ
 را که در تمام  ی بود و مادر یاو هم فرانسو
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مادرش نبود. و اگر دو  گر يد داشت،  یاو را عاشقانه دوست م شیزندگ
 پدرخوانده هم ذکر نشوند، که او تا به حال 

  کي همه خبر در  ن يا دنیبلع یبوده. برا یکي فقط که  کرد یم فکر 
 به یا دهيبود و او تبسم پر  یاد ينشست واقعًا ز

:  گفت خواهانه  و پوزش د یش را نوشبزرگ از  ۀ جرع کي کرد و  مادرش
 «.دارم از ین نيا به  که کنم یم »فکر 

  شه ی ش کي خواست مستخدم از و فشرد  را زنگ  و «.طور  نی هم هم  من»
 گاه  و آن اوردیب ها آن یبرا گر يد

 .د یرا به طرف دخترش کرد و از او پرس شيرو

 «؟یکسآل  ، ینی بب را ها  آن که خواهد  یم دلت »

ما   ۀ هم اگر  شود  یدانم، چه م یمتفکرانه به او نگاه کرد. »نم الکساندرا
 گريکد يبه   ی شباهت چیو ه  م یاز هم متنفر باش

 «.ستي اديسال زمان ز یس  م؟یباش نداشته

 قتیکه من به چاپمن گفتم. در حق  ستي ز یهمان چ  نيا و»
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م  شما احتمال با ه  ی مشترک ز ی است، چه چ یربط  یخود و ب یب کار
   –داشت.« د یخواه

   

هنوز ناخود آگاه    ی کرد ول یم د یسرش را تکان داد.او را تائ الکساندرا
 کرد  یدر خود احساس م یباور نکردن  یکشش

آنرا حل   د يداشت که با یاز همه مشکل بزرگ ش یب یول  ند ی را بب  هیبق  که
 بزرگ،  ی لیخ یگرفتار کي کرد،  یم

 .شوهرش

مامان؟« آنگاه محتاطانه مادرش   ،د يچه بگو یکه هانر  یکن یفکر م تو»
 دانستند که  ی هر دو خوب م ی ول ستيرا نگر 

  ايهتک حرمت است. »ا  کي  هیقض  ن ياو ا یچه خواهد گفت. برا یانر ه
 «کند؟ یاو فرق م یکه واقعا برا یکن یتصور م

خاطر   نانی به اطم ازیچقدر ن  وسانهي دانست که دخترش مأ یم مارگارت
 .را باو بدهد  ن يا توانست یاو نم  یدارد ول  یو

 .ودمهم خواهد ب یلیشوهر الکساندرا خ یماجرا مسلما برا نيا
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کنم   ی فکر م یفرق ندارد. ول یلیخ  ر، یتو را دوست داشته باشد، خ اگر »
 او هم شوک خواهد بود،  یکه به طور قطع برا 

که تو با   ی. زمانیبزن یکه به او حرف نم ی ب ینم یلزوم چ یه  ميرک بگو و
 باره با  نيمن و پدرت در ا  ، یاو ازدواج کرد

و ما تو   ست ی مهم ن اديکه موضوع ز م يفکر کرد ی ول مي مشورت کرد هم 
 تو  یکه فکر کن ی و بهر راه  م یرا دوست داشت 

  یسال قبل افتاد، حال به کس یکه س  ی و اتفاقات یخود ما بود  دختر 
 «.به شوهرت د يشا یحت   ست،یمربوط ن

  ونم،يحرفها را به او مد  ني تن ااست، مامان. من گف  یدغل باز  ني ا یول»
 هنوز چشمانش پر از پرسش   ست؟«یطور ن نيا

 .دند بو

 «؟ یندارد که او را ناراحت کن  یلزوم  چیه  چرا؟»

ماجراها به   نيتمام ا یآرام باشد ول شيکرد که صدا ی تالش م مارگارت
 .آمد  یکابوس م کينظرش 
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او   یبرابودن من به عنوان دختر کنت دوبرنه  قتی که حق نيا یبرا»
 ی لیمهم است، مامان او به اصل و نسب خ  یلیخ

مشکل است که   شي. او هنوز برای دان یرا م  نيدارد و خودت ا  اعتقاد
 تحمل کند و فقط  يیکايآمر  ک ي تو را به عنوان 

  ن ياجازه داده که از ا ،ی هست یکه تو از چه خانواده خوب نيا دانستن 
 که  ميیآن به او بگو یموضوع بگذرد و حال به جا

بود و مادرم را به قتل رساند و اصل و نسب   شهی هنرپ  ک يمن  پدر
 ی قاتل ب کيدانم و من فقط دختر  یرا نم چکدامیه

نام و   یهم بوده و دو خواهر ب  یائکيو نشان هستم که تازه آمر  نام
 جمالت خنده اش  ن ينشان هم دارم.« و با گفتن ا

بشود و   یحمله قلب  کنم که آنَا دچار  یفکر م  م،يبود. »رک بگو گرفته
 و اگر از آن جان سالم به در ببرد، مرا  ردیبم

اگر  ی از من خواهد گرفت ول ز ید داد و حتما دخترانم را نخواه طالق
 «.کرده ام انتینزنم، دانسته به او خ ی به او حرف

قدر   نيتواند ا یو او نم ستین ینباش، الکس. الن قرون وسط احمق »
 کنم  ینوز فکر نمه  ،یباشد و وانگه ی منطق ر یغ
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 «.یبه او بزن یلزم باشد تو حرف که

ممکنست که من و   م،ياگر به او بگو ،ی شناس یشوهر مرا خوب نم تو»
 داند که  یخدا م یبچه ها را ترک کند و برود ول

من   یاو. خدا ی اسیس تی بخصوص با موقع د،يا شی از آن چه پ بعد 
 گر يد  ی ....و اگر از راههاردیم  یمادر، او م

.« و آنگاه  اوردیسر درب  گر يد ی...اگر کسمي...اگر خودم به او نگوبفهمد 
 زد، به  یکه در اطاق قدم م  ی در حال الکساندرا

 .دانست که او حق دارد یافتاد و مارگارت م لرزه

 «.به او نزن ی تو گفتم، حرف  به»

شود؟ قبال خودم هم   یم ی چه جنجال  یدان یاگر خودش بفهمد؟ م و»
 ی دانم چطور م ی ال که مح ینداشتم ول  یاطالع

  نی بته قبال هم هماست.« ال  بيخدعه و فر کار   نيا م؟ يبه او نگو توانم
 او فشار  یرو  ی حال به اندازه کوه یطور بود ول

 .آورد یم

  –.«ر ی گناهکار به خودت نگ افه یق  نقدريبه خاطر خدا، ا اوه،»
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 .و دخترش را نگاه کرد د یش را نوشاز  گر يجرعه د کي

  یگاه ، یکن ی او باز یزن کامل را برا ک يرل  یتوان ینم  شهیهم تو»
 البته نه  ،یبه خودت فکر کن یاوقات هم مجبور 

کار   ن ياز ا یا جه یاست. چه نت یو اعتراف به او کار احمقانه ا  شه یهم 
 مشکالت بزرگ  نکه يبه جز ا د،يآ یبدست م

دانست مادرش   ی و الکساندرا م ؟«ی کن ی خودت درست م یبرا یگر يد
 . ممکن افتد یبه خطر م زهای چ  یلیحق دارد. خ

بچه   یهرش را، ازدواجش را و حترا از دست بدهد، شو ز یهمه چ بود
 .را ش يها

توانم  یچه؟ آنرا چطور م نم، یکه خواهرانم را بب  رمیبگ می اگر تصم یول»
 انها دنيد   یتوانم برا یدهم؟ چطور م حیتوض

  ی مادرم م شی ناهار پ یاکه بر  ميتوانم به او بگو یبروم؟ م  کايآمر  به
 «توانم؟ یبزند؟ م بمیروم و آنگاه پنج روز غ
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حرف   نيا دنیمارگارت از شن ؟«ین یآنها را بب  ی خواه ی که م یطمئن م ايآ»
 الکساندرا سرش را تکان یشده بود ول  د ینوم

 .داد

دانم به شوهرم چه   ی اگر بخواهم، نم ی...ولستمیمطمئن ن ی لیخ هنوز »
 هم به مغر مارگارت  یلراه ح گر ي.« و دميبگو

کند.   ین نمرا درما ی دانست که گفتن به او درد یم   ی. ولد یرس ینم
 خودش را  یمنطق  لينرفتن دخترش دل یبرا یول

که او را بخاطر   د یترس یم  یفکر حماقت بود ول نيبه نظر او ا  داشت،
 که سالها قبل مرده بود، حال از دست  یمادر

  ن یسنگ ی بت کنند که کشش خونکه ممکن بود ثا  یو سه خواهر  بدهد 
 در ته  یفکر بچگانه بود ول ني تر از آب است، ا

  نقدريا یخواست که حال الکساندرا پشتش را به آنها بکند ول  یم لش د
 .حرف را به او نزند   نيعاقل بود که ا

  ز یچ  چیالکساندرا. ه ،ی ده حیبهو توض د يکنم که تو حتما با ینم فکر »
 خودت نگه  شی پ را  ز یهمه چ ینگو، اگر بتوان
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شت و تکه کاغذ نو یرا رو یز یعاقالنه تر خواهد بود.«آنگاه چ  یدار
 آن نام جان چاپمن را  یکاغذ را به او داد. رو

چاپمن از تو   یطور نام هتل و شماره تلفن آنر. »آقا   نی بود، هم نوشته
 ی آنگاه خودش م ،یخواست که به او زنگ بزن

  ستوليبه هتل بر  یتوان یم یستدهد، اگر خوا حیرا توض ز یهمه چ تواند 
 «.یزنگ بزن

 «آمده؟  س يچرا به پار او»

 «.تو دتيد ی مردد ماند، سپس گفت. »برا ی لحظه ا مارگارت

سرش را  د ی امده.« مارگارت به عنوان تائ نجايبه ا لیدل  ن يبه ا پس»
 .تکان داد

توانم بکنم.« و   یاست که م  یحداقل کار  نيزنم، ا یبه او زنگ م  پس»
 گذاشت و سپس به  فشیاغذ را درون کآنگاه ک

به خانه   د يبود او با. ساعت از پنج گذشته ستياش نگر  یمچ  ساعت
 گشت. بعد از ظهر  ینزد شوهر و فرزندانش با م
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قابل انتظار.   ر یپر از اعترافات غ یا گذرانده بود، ساعاتر یبیعج 
 کرد و قبل از ترک  یهمراه رونی مارگارت او را تا ب 

دوباره   کهیو الکساندرا در حال د یبه آغوش کش او را محکم  خانه
 ی قت. »مامان، مشده بود، گ ر يقطرات اشکش سراز

 «.که چقدر دوستت دارم یدان

او هم دوباره   ی بود.« و اشکها یمن خواه  یدختر کوچولو شهیهم تو»
 گريکد يروان بودند و دو زن   شي گونه ها یرو

الکساندرا او را  محکم به بر گرفته و سپس  یطولن یلحظات یبرا را
 را گذرانده بود و در  یترک کرد. بعد از ظهر سخت

  توانست افکارش را جمع و جور یم  ی ت به خانه اش به سختبازگش راه
 دور در  یل یاز گدشته خ  یکند. هنوز صدائ

داشته باش که چقدر   اد یب شهی....همی....آکس  د یچ یپ یم گوشش
 ....دوستت دارم

–  
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شد   یهنوز در شوک بود. مشکل م  د،یخانه رسکه به  یزمان الکساندرا
 همه را بود،   دهیکه از مادرش شن یهائز یچ

نمود  یم ی فرو رفته است و سع یائيکرد در رو  یکند. احساس م جذب
 یطولن ی همه سالها نيکه پس از گذشت ا

قرمز...و آن دختر   ی...آن زن با موهااوردیذرات آنرا بخاطر ب همه
 .د ینام  یم یل یه یرا که و  يیکوچولو

بود. و او   یدر دفتر الکساندرا منتظر و یهانر  ؟« یکرده ا ر يد»
 دارند   ینیبار سنگ  ر يز شي کرد که شانه ها ی ساس ماح

 .شوند  یم  له

او در آنجا تکان خورده بود، هنوز از بازگشت   دنيمن...« از د متأسفم، »
 افه یق یبه نظر هانر  یبه گذشته مبهوت بود ول

داشت که  پرونده مربوط به من  ی درم تعدادنمود »ما یخطاکار م اش
 قدر  نيستم ادان  ی...نمميکرد ی کار م شيرو د يبا

.« هنوز چشمانش اشک آلود بود و  یکشد، متأسفم هانر  یم طول
 را  شي حرفها يیکرد، گو یچنان به او نگاه م یهانر 



@Romanbook_ir 

 

632 

 

 .نداشته بود باور

 «؟یبود کجا»

. شوهرش دند ي لرز یگفتم...« دستانش هنگام در آوردن ژاکتش م بتو»
 احساس  یکرد که و یرفتار م یطور شه یهم 

کرد که لحنش  یکرده » پش مادرم بود.« سع انتینمود که به او خ یم
 بود،  یعصب  شي صدا یرا آرام جلوه دهد، ول

 .در گوش خودش یحت

رساند   یاش را م ی تيشش است.« کالمش نارضا بايحال؟ ساعت تقر  تا»
 ن ي برگشت، ا او یو ناگهان الکساندرا به سو

را که   یزهائیبه وقت داشت تا بتواند چ ازیاز جا در رفته بود. ن بار
 به  اجیخود حل و فصل کند...احت  ش یبود، پ  دهیشن

 .آورد  اد یرا ب ز یداشت تا همه چ  زمان

 «.مادرم بود  شی بتو گفتم پ یکرده ام ول  ر يمتأسفم، که د ن،یبب»

بود. »مواظب باش   نی اش خشمگ افه یهنوز ق ی پس رفت ول یاو قدم و
 دانم چرا او   یمن نم افتد، یاتفاق ن نيا گر يکه د
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هم   یمهمتر  فيداند که تو وظا  یخود نگهداشته، م شی به حال پرا تا  تو
 «.یدار

اب او را ندهد. هم فشار داد تا جو  یرا رو شيدندانها الکساندرا
 خود نگاه داشته   شی مادرش او را تا به آن هنگام پ

  رفتهيپذ  یکه تا بحال دوبار به فرزند خواندگ د ي بگو یتا به و بود
 ی که و نيکشته...وامادرش را  شیشده...و پدر واقع

  یکوچک یزهای آنها را فراموش کرده بود. چ یخواهر دارد که بکل دو
 .البته که مهم نبودند  نهايمثل ا

را به تن کرد و کفش همراه آنرا   یاه یس یشميلباس ابر   یحوصلگ یب با
 ی ورتش را شست و کمو انگاه ص د یپوش

را   یاهیس  نی سات فی شانه کرده و ک ز یرا ن  شي کرد موها توالت
 د يیدوباره در هال پا  قهی دق ستیبرداشت و پس از ب

  یه را ترک کردند. به سختملحق شده و سپس خان یو آنجا به هانر  بود
 بدست آورد که به دخترانش شب یوقت

بود. به انها که  اش گرفته  هيهمان هنگام هم گر   یول د،يبگو خوش
 آورد که چقدر  یم ادیرا ب یکرد، خواهران ینگاه م
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 .موششان کرده بودفرا راحت

 ی به او گفت »نمرا زمزمه کنان  ني.« و اتانيهر دوتا د،یهم خوب باش با»
 که  د یدان

ز  مثل مال آنها پر ا ی.« و زندگد ي را دار گر يکه همد   د یخوشبخت چقدر
 داشتند و از هر  یبود که آنها را دوست م  یمردم

بود که   یخودش هم دختر خوشبخت یوکردند و  یحفظشان م  یگزند 
 حال که  ید ولفرزند خوانده مارگارت بو

را از   یکرد که سر گناه ی احساس م ست،ينگر  یبه شوهرش م ناگهان
 .کرده است یاو مخف

کند؟«   یل نمبانکش ح  اي شي مادرت مشکالتش را با وکال  چرا»
 که قرار  یشوهرش سر راه هنگام رفتن به رستوران

   –.د یپرس یم یاو در آنجا ملحق شوند، از و  یابه چند آشن بود

   

دوخته بود.   رون یبه ب نی ماش شهینگاه نامفهومش را از ش الکساندرا
 «نی توانم کمکش کنم، هم یکرد که من م ی»فکر م
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 .باشد  دهیرا شن یرند حرف چ  نکه يزد، مثل ا یپوز خند  یهانر  و

ش کنم.«  توانستم کمک یتوانست از من بپرسد، من م یاو م حداقل»
 دانست که مارگارت  یالکساندرا آشکارا م یول

  ی درخواست نخواهد کرد. آن دو به سخت یکمک  یاز هانر  چگاهیه
 .کردند  یرا تحمل م  گر يکد ي

د  را به جانب دوستانش بر  یبه رستوران داخل شده و شوهرش و آنها
 .و مراسم معارفه را انجان داد

و   رهیدها با کت و شلوار ترستوران پر از افراد سرشناس بود. مر  النس
 و  کیش  یو لباس ها بايز  ی زنها با صورتها

  ی ها و لوستر ها یبا شکوه بود، با چوب کار شهیمثل هم  سالن
 تازه و  یپر از گلها شهیکه هم  یو گلدانهائ ر یچشمگ

امکان   یبود که فقط طبقه خاص و ممتاز یانمک نجايبود. ا رنگارنگ
 ی اه مجبور مآنها هم گ یآمدنش را داشتند و حت

 .انتظار بمانند  ستیکه ماهها در ل شدند 
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از رفتن به آنجا با همسرش  شهیبود و هم  یرستوران دلخواه هانر  نجايا
 که مثل  ی گاه یبرد، حت یلذت م  شي و رفقا

آنها را دعوت کرده   مشب که ا یهم داشت. افراد یجلسات کار   امشب
 است یتوانستند در س یبودند که م یبود، کسان

امشب چقدر   ی دانست که مهمان  یباشند و الکساندرا کامال ماو  پشت
 ی کرد، نم  یهر چقدر که سع ی مهم است ول

  ده یکه شب به آخر رس یافکارش را جمع و جور کند و هنگام توانست
 ر يبود دوباره کم مانده بود که اشکش سراز

نمود   یتالش م وسانهيمأ یکرد و و  یبا خشم به او نگاه م  ی. هانر دشو
 .خود را وارد مکالمات کند  ی که کم

کالم را تکرار کرده بود، اصال سخنان   ني.« و حداقل ده بار اد یببخش»
 ...بود دهیکرد نشن یصحبت م ی را که با و یخانم

به   راجع یسوال ايگفت...   یراجع به جنوب فرانسه م یز یچ ايآ
 «...متأسفم یلیدخترانش؟ »واقعا خ

 کرد که آنها را یم یپر از اشک شده بود و سع  چشمانش
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  ی کند، احساس م  ی نمود که دارد سرفه م یو تظاهر م د يدستمال بزدا با
 نخواهد  انيامشب به پا چگاهیکرد که ه

  یحساب  یکردند، هانر  یکه رستوران را ترک م یو هنگام د،یرس
 .بود نی خشمگ

  ز یآم ن یرفتار امشبت واقعا توه  ؟یکار را با من بکن  ني ا یتونست چطور»
 «.بود

توانستم افکارم را متمرکز   یمتاسفم... حالم خوب نبود... نم ، یهانر »
 توانست فکر  یکه م یکنم.... من...« و به تنها کس 

دلش   دانهیکه چقدر نوم نيبود و ا ستول يجان چاپمن در هتل بر  کند 
 بزند. »اگر حالت  خواست که به او زنگ یم

تا   صدمه زد شتر یب ی لی. آمدنت خیامد یم د ينبود، امشب نبا خوب
 ..« از شدت خشم صورتش کبود شده بودامدنتین

از   شيبار اشکها  نيکردم...« و ا یکردم... واقعا سع   ی.... سع متأسفم»
 شدند. متنفر بود که به   ر يچشمانش سراز

 .ش بودافکارش واقعا مغشو یصدمه برساند، ول شوهرش
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رفت اما الکساندرا  ی هر دم بالتر م ش ي.« صداینداشت یلیدل  چی ه تو»
 .توانست آنرا بازگو کند  ینم یداشت ول ل یدل

  یرفتار تو را تحمل کنم.« و آنگاه شعله آخر  ن يتوانم ا ینم گر يد  من»
 مادرت دنيبعد از د شه ی. »هم د یهم زبانه کش

است که   یطانیبچه ش یو يی.« چنانکه که گویشو یقابل تحمل م  ر یغ
 .تواند سرزنشش کند  یاو م

کرد که   یم ی.« الکساندرا سع ی، هانر به مادرم ندارد یربط چ یه  نيا»
 که پشت  ی لحنش را آرام نگه دارد و هنگام

  ی نگاه کرد. حت ره یقرمز توقف کردند، شوهرش با خشم به او خ  چراغ
 ز ینداد که راننده شان   ینم تی اهم گر يد

 .را بشنود ش يحرفها

دوباره شروع شد. الکساندرا  ؟«یامشب تا ساعت شش کجا بود  پس»
 را رونیکان داد و از پنجره بفقط سرش را ت

   –کرد و سپس نگاهش را به او برگرداند. نگاه
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 «.درم بودمما  ش ی گفتم پ بتو»

شد و   یمشکوک نم یقبال به و چگاهیهم آنجا بود؟« او ه  گر يد یکس»
 .ت شده بودناراح  قای حال الکساندرا عم

  ی دلش م ؟«ی دار یمن، تو درباره من چه تصور یکه نه، خدا البته»
 یهايباز ر ی که مثل او درگ  د يخواست به او بگو

  شيرا باز کند که برا د يمرافعه جد  کينداشت  ل یم یول  ست ین یآنچنان
 در بر داشت. دستش را  ز ین گر يمشکالت د

نشان نداد.  یم از نر  یرد چی او ه یکرد و دست او را گرفت ول  دراز
 « ...کنم یخواهش م  ، ی»هانر 

 «.یمرا برد یامشب آبرو تو»

  یبا و ی کلمه ا ی حت گر يکرد.« و او د یسرم واقعا درد م سفم، متأ»
 فوش  ابانیکه به خانه شان در خ ی حرف نزد و زمان

باز نگهداشت و سپس به اطاق خودش   یو یمؤدبانه در را برا دند،یرس
 .بست رفت و در را محکم پشت سرش
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خانه را به قصد اداره اش ترک   یکه هانر  نيروز بعد، به محض ا صبح
 را  ستولي د، الکساندرا شماره تلفن هتل بر کر 

کرد که دستش    یتلفن خواست. احساس م ی و جان چاپمن را پا گرفت
 خودش به او یلرزد و هنگام معرف یم

  یمثل جاسوس ی کار شي. براد یرس ی خفه و شکسته به نظر م شيصدا
 ی کرد. اگر هانر  یبودن م یود و احساس عصبب

دانست،   یکه او م یزهائیچ ايداشت و  یاز قصد و  یخبر  نيکوچکتر 
 .داد ی را طالق م یفورا و اديبه احتمال ز

چاپمن آرام و نرم بود و   یصدا  د؟«يبا مادرتان صحبت کرده ا شما»
 تواند با او راحت  یالکساندرا احساس کرد که م 

 .باشد 

که او   ني ا یترا فراموش کرده بودم.« ح ز ین... من همه چ ... مروزيد»
 ن يشده است. ا رفتهينده پذ به عنوان فرزند خوا

کند و به آن   بيفکر را تکذ  ن يسال به خودش اجازه داده بود که ا همه
 فکر کند که قبل  یکه حت  ني... و نه اشد ياند ین
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  ین با موها... و آن زیلیشده بود... و ه رفتهيپذ  گر يد  کباريآن هم  از
 ال یکه چاپمن خ د یرس یبه نظر نم یقرمز... ول

 .را محکوم کند  یباشد که و  داشته

  یلیدل  چی ه د،ياوریرا به خاطر ن یز یشما راحتتر بود که چ  یبرا د يشا»
 درنگ کرد و سپس با  ینداشت.« آنگاه لحظه ا

را مالقات    گر يهمد   يیامروز جا می توان یم ايادامه داد. »آ یمهربان
 أسفم، نام شوهر شما را . خانم ... من واقعا مت..میکن

  ش يدانم فقط نام مادرتان است.« صدا ی  مکه حال یز ی دانم. تنها چ ینم
 مؤدب بود و معلوم بود که هم خوب یلیخ

  د یترس یکرده است و الکساندرا قبال م لیشده و هم خوب تحص  تیترب 
 باشد که  ی از آن بازرسان قراضه ا یکيکه او 

 .ند ی ب یم  یسیپل  یلمهایدر فآدم  معمول 

  ز یکه عنوانش را ن آمد  ی .« خوشش نمینيالکساندرا دومور ، ینيدومور»
 .به نظرش اصال مهم نبود یول د،يبگو
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امروز.  نی هم د يشا نم، یبودم که بتوانم شما را بب  دواریمن ام  متشکرم،»
 را که با خودم دارم، به  یدارم که پرونده ا لیم

که بتوانم به آن اضافه   د یداشته باش  یز یچشما  د ينشان دهم، شا شما
 که هرچه  د يدارشما هم حق  ،یل یکنم... با بهر دل

 «.د یبدان م، ی دان یکه ما م را

...« و  ميایشما در هتلتان ب دنيتوانم بد  یاز شما متشکرم، من م ی لیخ»
 و فورا در  ستينگر  یواري آنگاه به ساعت د

و   د یپوش یو لباس م کرد یحمام م   د يساعتها را حساب کرد. با ذهنش
 ی داد. هانر   یم نی دستورات لزم را به مستخدم

  –شما خوب است.« یبرا ازدهيمهمان داشت. »ساعت شام  یبرا

   

توانست با پرواز همان شب   یآورد م یم اگر شانس د ي.« و شاستیعال»
 کارها در آنجا ی لیباز گردد. خ ورکيویبه ن

بماند. »شما   سيرام در پار طور آ نی نداشت که هم  الی بود و خ منتظرش
 من شش فوت  نم،قد یب یهتل م  یرا در ورود
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.«  یبلوند و فرقم کج است و البته شوار خاکستر  مي هاو مو است
 ک ي کالج بود تا   ی دانشجو کي  هیشب  شتر یب شيصدا

مشخصات در   نيکه او را با ا  یو الکساندرا هنگام یخصوص کارگاه
 کرد، خنده اش گرفت. به   یذهنش مجسم م

آورد که او  ادیاش بود و سپس ب یکائ يعموزاده آمر  ک ي او مثل  رشنظ
 .دارد  یچه مشخصات یو داند که  ینم

  د يمتر و شصت... « و سپس خند  کيبلوند است و قدم  ميهم موها  من»
 فراموش شه ی و اضافه کرد. »متأسفم، من هم

شما با ما فرق دارد. قد من پنج فوت و پنج   یها اس یکنم که مق  یم
 پوشم.« فکر  ی م یلباس خاکستر  ک ياست و 

کند، همان را که   را به تن  یخاکستر   یشميبود که لباس ابر  کرده
 ی که مسئله مهم ني آن را دوست داشت نه ا یهانر 

بلوز و دستمال گردن   کيو بهمراه آن  د یکه آنرا پوش یو زمان باشد 
 جفت کفش بهمان رنگ احساس  ک يو  یصورت

خانمانه است سپس به قصد هتل  اش قابل احترام و  افه یکه ق  کرد
 ی م یهال ورود که وارد  یبراه افتاد و زمان ستوليبر 
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احساس   د،یشن  یمرمر آنجا م یکفشش را رو یپاشنه ها یو صدا شد 
 .زند  یم  شه ی از هم عتر يکرد که قلبش سر  یم

اطالعات   ز یخواست به سراغ م یبه بدور و برانداخت و م  ینگاه اول
 ک ي یکه آرام رو  د يبرود که ناگهان او را د

دست  را در  ون یبيشماره روزنامه هرالد تر  کينشسته بود و  یصندل
 و تبسمش را بر  ستاديا د،يرا که د یداشت و و

و   د یسف یدندانها شهیبلندش و آن لبخند که هم  یآورد، با آن پاها لب
 .رفت یکرد، به طرف و  یم  انيمرتبش را نما

فاصله به او عالقمند شد. داشت و الکساندرا بال  یمهربان یچشمها او
 ی تواند دوست خوب یکه م د یرس ی م چنان به نظر 

  فی کرد که نگاهش به ک یفشرد و سع یو دستان او را با گرم باشد 
 ی . مافتد یبود، ن گرشياو که در دست د یدست

 .و خواهرانش آنجا قرار دارند  یکه اسرار گذشته خود و دانست

از زمزمه بود و جان   ر شتیب یکم  شيکردم.« صدا ر يکه د متأسفم»
 .است دهیکرد که او ترس ی راحت احساس م 



@Romanbook_ir 

 

645 

 

  نی پارک ماش یبرا  يیکردم و بالخره هم نتوانستم جا یرانندگ خودم»
 .را به نگهبان هتل دادم  چیکنم و سوئ دایپ

مبل مخمل   یآرام نشستند، رو یسرش را تکان داد و در گوشه ا جان
 تشانیموقع یبرا د یرس یقرمز که به نظر م 

 .راحت است امال ک

اندرا  الکس یول ؟« یفنجان چا کي  اي د؟يدار لیم دنی نوش یبرا یز یچ»
 ايبخورد  ی ز یتر از آن بود که بتواند چ  یعصب

در آورد.   فشیک یسرش را تکان داد و جان پرونده را از تو اشامد،یب
 بود که  یتر از آن روز م ی حال پرونده ضخ 

 یل آنچه که او از زندگداده بود. حا ی پاترسون آن را به و آرتور
 یآن شده بود و بزود مه ی ضم ز یدانست ن ی م یالریه

 .گرفت یم یدرون آن جا ز یمربوط به الکساندرا ن العاتاط

به   ايندارم.« و نگاهش را به نگاه او دوخت. »آ لیم  یز یچ  متشکرم،»
 «د؟يشده ا کينزد ز ی ن ه یکردن بق دایپ
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و دو   ست یمربوط به ب ميدار یالر یکه از ه یرد ن يآخر  م، يدواریام»
 آرتور پاترسون رفته  دنيسال قبل است که او بد 

که او   نيکردن شما و خواهر کوچکترتات و آنجا از ا دایپ یراب بود،
 ن ی از شما در دست نداشت خشمگ ینشان چ یه

و   ابد یکرده بود شما را ب یکنم که خودش سع یبود، تصور م  شده
 ور را مسئول او آرت لیظاهرا موفق نشده بود. بهر دل 

فر  کنم که از او متن  یدانست و فکر م  ی خانواده اش م دنیهم پاش از
 یبود که که البته با آنچه که اکنون از زندگ

 «.ستیدرکش مشکل ن   م،ی دان  یاو م گذشته

مطمئنا در   یمگان افتاده، ول یبرا ی دانم که چه اتفاق ی من هنوز نم و»
 ی الریه  بیقسمت آن نص  نيبا شما، بدتر  سهيقام

او نقل   یدانست، برا ی م یالریه  یرا که از زندگ ی.« آنگاه تا آنجائ شد 
  –و الکساندرا هنگام گوش دادنبه او کرد
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  یکرد چه سرنوشت وحشتناک یپر از اشک شده بود. فکر م چشمانش
 باشد، یکس یبرا یزندگ ن ی تواند آن چن یم

دو دختر خودش   یبرا یر يتقد  نی کرد که مجسم کند که چن یسع
 .کرد یماری آمده و از تجسم آن احساس ب شیپ

کرد، حق   یاحساس نفرت از آرتور منبود که اگر او آنقدر  ی تعجب چ یه
 و  دهيداشت که متنفر باشد، رها شده، صدمه د

 .شده فراموش

بازگشت به مالقات   ورکيویکه او به ن ی که زمان دمیفهم نطوري ا من»
 ردش را گم  گر يپاترسون رفت و بعد از آن د

در دست دارم و   ق یدق ی لیخ قی تحق کيهفته من   ن يا یول  ميا دهکر 
 گردم، باز   ورکيویکه به ن یان کنم زم یتصور م

  م يفکر کرد کبارياز او بدست آمده باشد.  یدتر يو جد  شتر یب اطالعات
 اشتباه بود.« او اشاره به  یول  م،يا افته يکه او را 

بود، او   یالریههر کجا که    یکرد ول ی کار مCBA  نمود که در یم یزن
 در کار  ی اشتباه گر يکرد. »دفعه د یم دایرا پ
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 «.بود نخواهد 

.« و آنگاه اشکانش را از چشمانش  یوحشتناک یمن، چه زندگ یخدا»
 سترد و جان پرونده را به او داد تا خودش 

خواند،   ی توانست تحمل آنچه را که م یم ی و الکساندرا به سخت بخواند 
 بال برد و به او و سرانجام نگاهش را  اوردیب

ر  شد. »چطو یکه از چهره اش خوانده م یبا تمام غصه ا دوخت، 
 «.جان بدر ببرد یهمه بدبخت  ني نسته از اتوا

  ک يکرد که  یخود و خواهرش احساس م یزندگ سهي از تصور مقا یحت
 و گناه وجودش را فرا گرفته  ر یموج تقص 

 .است

 «اتفاق افتاد؟ ن يا چرا»

خانم   ست، ی ن ني ر یش شهی نوشت هم سر  قتی دانم، حق  ینم من»
 «.ینيدومور

روشن   نقدريآنرا ا چگاهیه  یول زد ی حرف م یدانم.« و به ارام یم»
 بود که در  یکمان  ن یمانند رنگ شيبود. برا دهيند 
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  هيآن را بدخترانش هد  یکه و یبندد. شهر فرنگ یفرنگ نقش م شهر 
 تمام نقش و  د، یبچرخان یکرده بود، آن را کم

وند و  ش یمثل گلها م ی. گاهند يآ یدر م  یگر يصورت د  آن به ینگارها
 که از دهانش  یائمثل اژده گر يد یبا تکان

هم   ی الریآمد که اشتباها ه یو حال به نظرش م زدي ر یم رونیب آتش
 گرفتار همان اژدها شده بود. افکارش را به 

  یدوباره از او چرخاند و معطوف جان چاپمن کرد. »من چه کار زحمت 
 که به شما کمک کنم تا آنها  د يا یر ماز دستم ب

 «.د یکن دایپ را

که   د يآور ادیبخصوص را ب ز یشما چ  نکه ي. مگر اکار چی حال حاضر ه  در»
 ی کمکتان کند و اطالعات شما در مورد سالها

کنم که حال بدردمان بخورد. به محض   یقبل خواهد بود فکر نم یلیخ
 انيکنم، شما را در جر  دایاز آنها پ یکه رد نيا

پاترسون عالقمند خواهد بود که شما را همراه   یگذاشت و آقا خواهم 
 ی ز یتنها چ نيیو ا ند یبب کاتیر کانکت د ه یبق
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خواسته اول به نظر   ني که او قبل از مرگش خواهان آن است.« و ا است
 د يد یحال که م  یول د،یرس ی محترم م یلیخ

  ی رش محترم مبود، کمتر به نظ  ختهيآنها را بهم ر یاو چقدر زندگ که
 .آمد 

او را  من اصال  یول د،يآ یم بی است؟ به نظر عج  یآدم پ یچه ت او»
 به خاطر  ز یبخاطر ندارم.« همانقدر که پدرش را ن

در    د،کهيد یها روزنامه هائ  دهي آورد. او عکس سام را در بر  ینم
 دنيو از د ستيپرونده جان چاپمن بود، نگر 

فقط دو عکس از مادرش  شد. و چقدر هم موفق.  ر ی سام متح  تیجذاب
 خندان و جوان که یزن ر يتصو یکيآنجا بود، 

  ی بود و براه خته ير ش يشانه ها ی ش مثل آبشار روقرمز  یوهام
 دختر کوچک الکساندرا بود و عکس  ه یمضحک او شب 

با   د یسف یبا لباسهائ یالریاز سه دختر خردسال، الکساندرا و ه  دوم،
 با  و بچه کوچک اهیبراق س یمدل و کفشها  کي

عکس درست پس از تولد   نيدر آغوش مادرش و ا  د یسف یتور لباس
   –که یپاک د یع نيشده بود. آخر مگان گرفته 
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زنده بود. منظره پشت آن خانه خودشان در محله ساوتون   مادرشان
 ی از آشنائ ی نشان چ یبه نظر الکساندرا ه یبود ول

 .نداشت

  ر یپ یلیپاترسون خ یکرد که جواب سوال او را بدهد. »اقا یسع چاپمن 
 کنم مدت یفکر نم ماریهم ب   یل یاست و خ

مشتاق است که شما سه نفر را قبل از مرگش    یلیو خ  زنده بماند  یاديز
 مهم است.« و  یلیخ  شيدور هم جمع کند. برا

او   د،یاب یرا ب  ه یشما بق  نکهي: »و اگر قبل از اد یپرس حيصر  الکساندرا
 «رد؟یبم

جستجو را   د يباز هم با افتد، یاتفاق هم ب نيکرده که اگر ا یطيشرا او»
 دارد  ل یم یول  می و شما را بهم برسان می ادامه ده

 «.ند یکه خودش هم آنرا بب  رديکار انجام پذ  ن يا یدر زمان که

باعث   یرا کرده بود ول ز یسرش را تکان داد. او فکر همه چ الکساندرا
 فکر  نيسال زودتر به ا یه سبود ک یشرمسار
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را به جان   نیکرد و هم  ی فرق م یل یخ ی الریه یسلما برابود. م افتادهین
 .گفت ز یچاپمن ن

خود   شی بود، چرا همه ما را پ گينزد  نقدريا نمانيرابطه او با والد  اگر »
 «.نینبود که همه با هم باش

راجع به زنش گفت که   یز یدانم. چ ی سرش را تکان داد. »من نم جان
 ی م کار نبوده است. فکر  ني او قادر به انجام ا

  می کن ی م یما اشتباعات وحشتناک ی حال خودش متأسف است. گاه کنم
 که شده.« و سپس  ستيکار  می گوئ یم یول

بود   ليکه آرتور ما د یرا پرس یز یبه خودش جرأت داده و چ  جانه
 د یبخشالکساندرا؟ مرا ب د،یشما خوشبخت ايبداند. »آ

بود و او به   مهم  یلیآرتور خ یدانستن آن برا ی کنم... « ول یسوال م که
 .جان لبخند زد

  د یبه من بخش  یدرخوشبخت بودم، خداوند پدر و ما  یلیخ  شهیهم  من»
 ر ي یپ دم، یپرست ی آنها را م قای عم شه ی که هم

 دوبورنه 
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  یطولن یبود و من از خدا سپاسگزازم که او عمر   يیمرد استثنا کي
 ی بود.« آنگاه کم یمن در زندگ یداشت. او شاد

او بودم.« و سپس   یزندگ یه کرد. »و منهم شادشد و اضاف برافروخته
 مادر مرالبخندش گسترده تر شد. »و شما 

دوست  ن ياو بهتر  ست؟ ین  نطورياو هم فوق العاده است، ا د،يد يد روزيد
 اد یبوده.« و با ب یمن در زندگ اري نيو بزرگتر 

 .اش در هم شد  افه یمادرش، ق روزي د یاشکها آوردن

  یاز گذشته با من حرف بزند، فکر نم مشکل بود که  یل یاو خ یبرا»
 اتخاطر  ن يکردن ا ی لروب  ی کس یکنم که برا

اتفاقات افتاده بود.« آنگاه   ن يکه ا قيباشد، بخصوص از آن طر  آسان
 ا يمحکم به او انداخت. »آ یو نگاه  د یکش  یآه

 «.داند که چرا او زنش را کشت یم ی کس واقعاً 

نزاع در گرفته بود.   نشان یکه ب  نينه.« سرش را تکان داد. »مثل ا واقعاً »
 کنم که سام  یکنم و فکر م  یطور تصور م نيا
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گفته. آقا پاترسون گفت که تا    اتشیبوده، آنطور که در دفاع مست
 ی پدرت عاشقانه مادرت را م ی عنيآنروز سام، 

  ن يگز يکه چطور مردم خشونت را جا د یشد فهم  یو مشکل م دهیپرست
 «.کنند  ی آن احساس م

  ن يکرد وا یفکر م یالریهنوز به ه  یسرش را تکان داد. ول الکساندرا
 .از مگان نداشتند  یاطالع چ یکه هنوز ه

که هر دوخوشبخت   دوارمیکه مگان خوشبخت باشد. ام دوارمیام»
 حال  يیشناسد، گو یباشند.« چنان بود که آنها را م

بازگشته بودند، مثل دختران خودش. »من خودم هم دو   ش یزندگ به
 ب ی عج  ز،یلوئ یک دارم. آکسل و ماردختر کوچ 

  شتر یب ز یلوئ  یمار  کنمیم .« و آنگاه متفکرانه اضافه کرد. »فکر است
 بود که  نجايا بتر یاست.« و عج  ی الریه  هیشب

 .فرانسه ی عني مادرش بازگشته بود،  یبه کشور اصل الکساندرا

 ی ز یچ  اناتيجر  ني راجع به ا اي. »آد ی را پرس ی چاپمن سوال مشکل  سپس
  –د؟«يرتان گفته ابه شوه
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د مسائل را  نتوان یهانر   ترسم که ی آهسته سرش را تکان داد. »م او
 که پدر و مادرم  ن يکنم از ا ی درک کند، فکر م

که   یرا به او نگفتند، نارحت شود و تا زمان قيازدواجمان حقا دربدو
 وجود ندارد که او را  ی لیدل د،يا  افتهیرا ن هی شما بق

  نيشود.« و ا ی م شي که فقط باعث ناخشنودکنم  یبا مسائل مواجه
 خود  یرابود که از شب گذشته مرتب ب یداستان

 .قانع شده بود  باً يکرد و حال تقر  یم تکرار

 «.می افتيکه آنها را  یزمان و»

ناراحت بر لب آورد.   ی.« و تبسمم يبگو یز یمجبورم که به او چ  آنگاه»
 یروم. آقا ینم کايبه امر  ادي»من معموًل ز

 «.منچاپ 

کرد که   یم ی.« سعد یدانست یخودتان هم نم د،ينداده ا بياو را فر  شما»
 دانست  یاو خودش بهتر م  ی و را آرام کند ول ا
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خواهد شد. او مرا به عنوان   نیخشمگ  یلیاو خ  نطور،ی هم هم  نميوالد »
 شناسد. وراثت خون  یدختر کنت دوبورنه م

را   لشیه فاممهم است. او تا نهصد سال قبل شجر  ی لی خ یهانر  یبرا
 عروس  کيقاتل و   کي کنم که  یدارد و فکر نم

با آنچه که او   سهي دربزرگ و مادربزرگ قابل مقازمان جنگ پ یفرانسو
 د يخواست، باشند.« و شا یم  شي بچه ها یبرا

آنها صاحب پسر نشدند، و در آن   چگاه یبود که ه لی دل ن یبهم  هم 
 و  د یبخش یرا نم   یو چوقتیصورت مسلمًا او ه 

 .نطوریال هم هم ح د يشا

رد،  ک ی احساس تأسف م شيبرا ستينگر  یرا مهمانطور که او  چاپمن 
 د ينبا یزد که شوهر او آدم راحت  یحدس م

که   ستياديکه او عادت خواهد کرد، ظاهرًا مدت ز  کنمی. »فکر مباشد 
 ی لیو او مسلمًا شما را خ د يازدواج کرده ا

 «.آن حساب کرد یشود رو  یدارد و م دوست
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  یچاپمن.« و آرزومندانه تبسم کرد. چطور او م  یهمه کس، آقا  یرو نه»
 یعاشق و یاشد که هانر توانست مطمئن ب

  یاوقات خودش هم از آن مطمئن نبود. او مالک و یگاه یحت بود؟
 پانزدهم  یلوئ  یباي تکه از مبلمان ز کي بودف مثل 

ر  از آب د یتقلب ینقاش نيگرانبها و اگر ا یلیخ ینقاش یتابلو کي اي و
 ماند  یاو هنوز آنقدر عاشق آن م ايآمد؟ آ یم

مطمئن   یاشخاص بله، ول یکه بعض  دانست یآن را حفظ کند؟ م که
 هم جزء انها باشد. او وسواس  ینبود که هانر 

دانست که   یحال خوب م یو صداقت را داشت و و ني و کاملتر  نيبهتر 
 دودمان او بدجور ترک برداشته اند. عکس 

 .نبود یزدن کار مشکل را حدس یهانر   العمل

لن هتل او  . هنوز در گوشه ساستينگر  یرا م یو  یبا مهربان چاپمن 
 کرده که او را دوست  ینشسته بودند و احساس م

داشت   ی گرم و با محبت ی مهربان و محجوب بود و چشمها ی. او زندارد
 ش يدر جشتجو شهیهم یکه و یانهمان چشم 
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بود.   فی ر برازنده و چقدر لط. او چقد ابد یب یکه آن را در چهره زن بود
 آرتور قاتی تحق ن يبود که ا دواریجان ام

نکرده بود که   یالکساندرا نزند. او کار یبه زندگ  یلطمه ا نپاترسو
 .مستحق آن باشد 

  د یبخش  یمرا م اي ناهار دعوت کنم، الکساندرا؟ و آ یشما را برا  ممکنه»
 نامم؟« و آنگاه یشما را م یخودمان  نقدريکه ا

 .پسربچه تبسم کرد و او هم به خنده افتاد کي  مثل

توانم توقع داشته   یو مشکل م د یندا یمرا م یتمام اسرار زندگ شما»
 .«د یباشم که شما مرا با عنوان شوهرم بخوان

 «من ... پس او هم عنوان دارد؟ یخدا آه»

جوانتر به نظر  یل یبار صورت متبسمش خ نيو ا د ي.« و دوباره خند البته»
 ه يادوارد آنتوان زاو یرون هانر . »باد یرسیم

و دوباره به   ست؟«یطورن ن ياست، ا يیباياسم ز ،ینيدمور  ر یبروم سنت
 را گذرانده بود و  ی. روز مشکلد يقهقهه خند 

  –را داشتند. ازی ن نيداشت. هر دو ا از ینآرامش  ی به کم حال
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 «درج شده؟ ز ین  ش یرانندگ نامهیگواه یرو  لياسمها و عناو ني تمام ا ايآ»

  یزود صورتش جد  ی فکر الکساندرا دوباره خنده اش گرفت ول نيا از
 .شد 

 د؟یکن  یچه فکر م  ايقضا نيچاپمن. شما درباره ا یا چطور، آقا شم و»
 ماجرا  ني ا د يو با د یهست یشما مرد روشنفکر 

 «.شوک باشد  کي تانيبرا

کنم که باعث   ی. من فکر مستیمن شوک ن  یبرا ز یچ  چی ه گر يد»
 کيها بر اثر   یل یخ یه زندگاست ک  یشرمسار

  ین را بهم زد. ولآ ی خاکسترها د يجنون نابود شود و حال نبا لحظه
 دوباره  د يو شا ستیآن در حد من ن یقضاوت رو

  چیشما ه  اي. آ اوردیب  الیآرامش خ  تانيهم جمع شدن شما برا دور
 الکساندرا با تکان د؟«یکنجکاو هست هیدرباره بق 

  یم اديبه  یرا کم یالریکرد. » من ه  یم اقرار د يکرد. با د يیتأ سرش
 لبته از مختصر، ا  يیروشنا  ک يآورم ... فقط 
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او شوک   ی. »براد یکش  یکه با مادرم صحبت کردم.« و سپس آه روزيد
 «.بود یترسناک

  یموج م یو دلسوز یدر چشمانش غمخوار نطور؟«ی شما هم هم یبرا»
 خواست که دست او را در دست  یدلش م زد و

شما   یر یهمه درگ  نيکار را نکرد. »متأسفم که باعث ا ن يا یول ردیبگ
 «.شدم

  دایپ ز یرا ن هیکه بق  ی شد، وقت یالبته بعدًا م  یشده.« ولن یطور هنوز »
 .کرد یم

همه    رغمیعل د؟يکنم که ناهار را با من بخور بیتوانم شما را ترغ یم»
 آمد و ی زن خوشش م ني اتفاقات؟« از ا نيا

بشناسد و به خودش   شتر یاست او را بخو یدلش م یبود ول  مضحک
 توانست گزارش یگفت در آن صورت م یم

از آن  شتر ی ب شي دانست که برا یدر دلش م   یبه آرتور دهد ول یر بهت
 معما کم کم داشت  ن يا یارزش دارد و تکه ها

دو دل ماند،در مغزش   ی لحظه اگرفت. الکساندرا  یقرار م  شيجا سر 
 برد و گفت  یکار م نياز ا یانيحساب کردچه ز
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 .ز یچ  چیه  که

 «.است یفوق العاده ا شنهادیپ»

  ینبودم و م  س يها من پار یتازگ د؟ينظر داررا در  یبخصوص یجا»
 ديجد  د يجد   یوارد به رستورانها اد يترسم که ز

 «.نباشم خوب

و   ستاد يآنها هستند.« آنگاه ا نيتر  یميپاترسون قد  یمکانها، آقا  ن يبهتر »
 غذها و پرونده تبسم کرد و جان هم همه کا

  لحظه الکساندرا ک يگذاشت و آن را قفل کرد.  شی دست فی در ک را
 دلش خواست که از او تقاضا کند که عکس 

را   ه یکه بق  یاو زمان د يفکر کرد که شا  یبدهد، ول  ی را به و شیبچگ
 نشان دهد  ز یلزم دارد که به آنها ن کند، آن را  دایپ

  ش یاز زمان خردسال یعکس  چگاه یکه چرا ه د ی حال ناگهان فهم  و
 هتل گذر  یکه از هال ورود ینداشته است و هنگام

خواست که او را به نام کوچکش بخواند و آنگاه  ی، جان از وکردند  یم
 ن ی او شد. »من هم بیبود که متوجه نگاه عج 
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قباًل درباره اش فکر نکرده   چگاهیرا متوجه شدم که ه  ینکته ا  الن
 من  یکوچک  از یعکس چگاهیمن ه نيبودم. والد 

  یعی طب یلیو من هم راحت آن را قبول کرده بودم. به نظرم خ نداشتند 
 «.بود

ناهار   ی. حال براد يکه به آنها مشکوک شو د ینداشت یل یدل چ یه  اشم»
 «م؟يکجا برو

که به   يیالبته خانمها م،يبرو تسيکردم که بهتر است به هتل ر فکر »
 روند اغلب مسن هستند.« و هر دو از  یآنجا م

  ابانیاو را گرفت و در طول خ یو الکساندرا بازو دند يحرف خند  نيا
 .دند به را افتا

 «.د يآ یم ینظر محل خوب  به»

 «.کنم که چقدر جوانم و چقدر جذاب یاحساس م نجايا در»

  –.«د يها خودتان متوجه نشده ا یتازگ  ايهم هست،   نطوریهم»
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  یوک ها را منگاه نکنم، من فقط چر  اديکنم که بخودم ز ی م یسع»
 تعارف بود. او در  کي حرف فقط  ني ا ی.« ولنمیب

  نیشم يابر  يیو موها فی نمود. پوست لط یساله م  یس  یبه سخت  قت ی حق
 نبود که جان منتظر  ی ز یداشت و آن چ

 .بود دارشيد

قرمز    یمن منتظر بودم که شما موها یخنده دار است، ول د، یدان یم»
 «.د یداشته باش

ده خطاکارانه و جان دوباره متوجه شد که او  خن کي.  د يخند  لکساندراا
 ی به نظر ماست و  ف یچقدر لط  باست،يچقدر ز

و   ش يموها شيرا ماهرانه با آن آرا يیبايز  نيکند که ا ی م یکه سع د يآ
 بپوشاند و با خودش در  یجد  یآن لباس ها

را رها   ش يشاد و جوان بپوشد و موها یبود که اگر او لباسها تعجب
 ی لیدر خواهد آمد. احتماًل خ   یکند، به چه شکل

 .مادرش ه یشب اديز
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بر لبانش ظاهر   یرنگ دهيتند«. لبخند پر من واقعًا قرمز هس   یموها»
 شد. »شوهرم آن را دوست نداردف خوب، منهم 

  ی قرمز دارد ول ی را بلوند کردم. دختر کوچک من اکسل هم موها آن
 کنم،  ی خودم را رنگ م یسالهاست که موها من

 «.است یکند که قرمز رنگ جلف ی فکر م یهانر 

است و جان   نيمطلب ا   قتی جمالت را چنان به زبان آورد که حق نيا و
 مرد یبا خودش فکر کرد که ظاهرًا هانر 

و آرامش برگزار شد. آنها   یبخوب تسياست. ناهارشان در هتل ر یاحمق 
 حرف زدند، ورکيویدرباره بوستون و ن 

که خانواده الکساندرا   يیا، جادرباره جنوب فرانسه و کپ فر  نطوریهم 
 گذراندند و سپس  یرا در آنجا م التشانیتعط

وکالت انتخاب کرده است. به   یکار را بجا نيبه او گفت که چرا ا انج
 یميان قد آمد که روابطشان مثل دوست ینظر م

کرد،   یکه الکساندرا او را در هتلش گذاشت و خداحافظ یو زمان شده
 .هر دم احساس تأسف کردند 
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 «.بگذار جان انيمرا در جر  ،یبدست آورد یوقت اطالع هر »

 دفعه   دوارمی»مواظب خودت باش و امدهم.«    یم قول»

و   دند يقرمز باشند.« و هر دو خند  تيموها دم،يرا دکه تو  ندهيآ
 الکساندرا دستش را تکان داد و براه افتاد. احساس 

  افه یبدست آورده. او مرد جداب و خوش ق  ید يکرد که دوست جد  یم
 با خودش در  ی باهوش و و نطوری بود و هم یا

بود که چرا تا بحال ازدواج نکرده است. او فقط گفته بود که   شگفت
 ازدواج کرده ی با زن مشکل اد يبا عالقه ز کباري

ندرا  سپس او را رها کرده و طالق گرفته است. اما الکسا یول بود
 ی دوست دارد و نم ی لیکرد که او را خ ی احساس م

ه او را  بالفاصل گر يد  یس از طالق زنش، زنبفهمد که چطور پ توانست
 .است انداختهیبدام ن

آورده بود   سيکه او را به پار یل يدل یافکارش بالفاصله به سو یول
 که در  طوریبود و هم یبازگشت. واقعًا باور نکردن
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ساعت   د يد نکهيگذاشت، از ا یم به خانه اش مغرق بود و قد  افکارش
 آن شب قرار چهار بعدازظهر است، ماتش برد. 

به گلها   یبسرعت نگاه نيشام داشته باشند و بنابرا یکه مهمان بود
 و سپس مطمئن شد که همه  د يانداخته و آشپز را د

  یم یدخترانش که در باغ باز دنيد یروبراه است و آنگاه برا ز یچ
 ه آنجا شد. آنها خوشحال بودند کهکردند، روان

 .جنوب گردند توانند عازم  یتمام شده و م یبزود سهمدر

را از   یهانر  یلباس رفت و صدا   ضيتعو یبرا میساعت شش و ن در
 نخواست که مزاحم او  یول د یکتابخانه اش شن

لباس  ک ي ردیآن روانه اطاق خودش شد تا اول حمام بگ یو بجا گردند 
 یاز قفسه درآورده و رورا  نی شميبلند ابر 

ارث برده بود  به  یرا که از مادر هانر  يیگذاشت و گوشواره ها تخت
 از جعبه جواهراتش در آورد که همراه با آن 

  یهنگام در اطاق باز شد و شوهرش با نگاه ن یکند و در هم بگوش
  –غضبناک وارد اطاق شد.
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که   یزمان یول تا با او تعارف کند  ستادي.« الکساندرا ازميعز  سالم»
 اي. »آد يلبخند از چهره اش پر  د، يصورت او را د

مرتب   ز یو به نظر همه چ دميد   عاً ي؟ من همه جا را سر افتاده یاتفاق
 در  یبد  یلی آشکار بود که اتفاق خ یاست «... ول

 .لحظات افتاده  همان

  ،ی کن ی م یاحمق معرف کي مرا  ،یکن یکه چه کارم یکن یتو فکر م  قاً ی دق»
 «س؟ياسر پارآنهم در سرت

 «؟یکن یدرباره چه صحبت م ،ی من، هانر  یخدا»

  یغذا م تس يمرد در هتل ر کياند، با  دهيتو را د که امروز ميگو یم»
 ی تو را نم ی که کس یکرد یفکر م  ،ی خورده ا

 «.یانو در ام ند یب

خود ماند و   یآرام بجا یشد، ول د ی صورت الکساندرا مثل گچ سف رنگ
 مرا  یکردم که کس یداد. »اگر فکر م حیتوض
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بود و   یارجلسه ک  کي  نيرفتم. ا ینم  تسيبه هتل ر ن يبنابرا ند،یب ینم
 چند مطلب یآمده. برا نجايبه ا ورکيویاو از ن

 «.مربوط به مادرم است که

آن را علم   یتوان ی الکساندرا و تو دو مرتبه نم دم،یهم آن را شن روزيد»
 ه یرا توج  شبت يرفتار د لیمطمئنًا دل   یول یکن

  ني توانم ا ینم گر ي. خوب، من دیدرست بفهم یتوان یکند. تو نم یم
 را  نجايا  د يمل کنم. فردا صبح بارا تح  یتخط

 «.یو به کپ فرا برو یکن ترک

کرد و   یم رونیاز خانه ب ر يبچه حرف نشنو و شر  کياو را مثل  داشت
 ناعادلنه بودن افکار شوهرش ني حال از ا

 .در چشمانش جمع شد  اشک

آن را باور داشته   د ينکرده ام. تو با انت یبه تو خ چگاهیمن ه  ، یهانر »
 شود و هر  ک ي کرد به او نزد ی نم .« جرأتیباش

بودند. الکساندرا   ستادهيا گر يکد ي یاطاق و روبرو یدر دو سو دو
 .طوفنده یو افسرده و شوهرش با خشم وسيمأ
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که باز   یاز من متوقع باش یتوان ینم  یآن را تا حال باور داشتم ول من»
 «.هم آن را قبول کنم

 «.دارد  تی واقع یول»

که درباره   ميو من قصد دارم که به مادرت بگو و مهمل است اوه ي نهايا»
 چه  ند یب یتو تدارک م یکه برا يیماجراها نيا

 «.نمیکه او را امسال تابستان در کپ فرا نب دوارمی. امشمياند  یم

 «... ند ی ا را ببخواهد بچه ه  یاو م ست، یدرست ن  نيا ، یهانر »

  ی موضوع فکر م  نيتو را با عشاقت آشنا کند، به ا نکهيقبل از ا د يبا او»
 «.کرد

  ني افتاده بود. »و ا اديالکساندرا به فر  نباريندارم.« و ا ی قی رف چی ه  من»
 «... به مادرم ندارد ی ربط چیمسأله ه 

مربوط به مادرت   یجلسه کار  ن يکه ا کردمی... پس من فکر م آها»
 و آنگاه بطرف او رفت. در نگاهش  است.«

انداخت،   یصندل کي ن زد و الکساندرا خود را درو یموج م  یروزیپ
 کرد که کتک خورده و واقعا بدبخت  ی احساس م
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بود؟ « و آنگاه با خشونت چانه او را   ی چه نوع جلسه کار ن ي. » ااست
 یبال برد تا او را مجبور کند که به صورت و

را نخواهد گفت و الکساندرا   قت ی او حق دانست که یم ی ول بنگرد،
 ، اگر تمام گفت  ی آمد، چه م یاز دستش بر نم یکار

شد، آنرا خوب   یکرد، کار بدتر م  ی م في شوهرش تعر  یرا برا قيحقا
 .دانست یم

کار محرمانه است و مربوط   نيتمام ا م، يتوانم بگو ینم  ز یچ  چیحال ه  »
 ی بود و م دهيشود. « رنگش پر  یم نم يبه والد 

براه افتاد و آنگاه در آستانه   یدوباره بطرف در خروج یانر و ه د يلرز
 .شت و به او نگاه کرددر برگ

  گر يتوقع را از تو نداشتم، الکساندرا. مواظب باش که د ن يا چگاهیه  »
 تو نصورتيا ر یدر غ افتد، ین ی اتفاق ن یهرگز چن 

  ، تي شد. بدون دخترها یخواه  دهیبه خانه مادرت بازگردان بالفاصله
   –فردا ببند و آماده باش «. و ی را برا تياسبابها
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  دانهیش محکم بست و او همانجا نشست و ناام در را پشت سر  آنگاه
 دهیرا با جان گذران یکرد. چه روز خوش هيگر 

کرد که به او   یفکر م  یهانر آزار بود و حال   یچقدر ب  ز یو همه چ بود
 و به ا د يشده و ناگهان احساس کرد که با انتیخ

را   ستوليرفت و هتل بر  رشيتحر  ز یتلفن م یبزند. شتابان به سو زنگ
 یخوشبختانه او آنجا بود و م گرفت و 

را بقصد کپ فرا ترک خواهد کرد،   نجا يکه فردا ا د يبه او بگو توانست
 ر لزم شد که با زودتر از موقع مقرر. و اگ یلیخ

نهار   یبرا آنگاه شماره تلفن آنجا را داد و مجددا  رد،یتماس بگ یو
 لحظه هم نگذاشت که او  کي  یتشکر کرد و حت

 .به سرش آورده بود یچقدر بدبختمالقات  ن يکه ا بفهمد 

 «. رمیبا تو تماس بگ یکه به زود دوارمیام »

شرمنده   اديز ل يفکرش بدل نيالکساندرا از ا ی.« ول نطوریمنهم هم »
 ی ول  دهیبود. او چقدر مهربان بود و چقدر فهم
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خودش را و تازه،   یهم زندگ یکرد و و ی خودش را م یندگاو ز د يبا
 درباره او هم  یفانتز افکار   نيخودش بدون ا

 .داشت یاديو مشکالت ز دردسر 

 «. زنم یبدستم آمد، بتو زنگ م یکه خبر  نيبه محض ا »

 «. متشکرم، جان. سفرت خوش بگذرد »

ب  بود که آنش  دواریکنم .« ام یفردا صبح زودتر حرکت م   ،یمرس »
 پس از نهار  یبدست آورد ول  یموفق شود و پرواز 

را ندارد و فکر   دنياسباب بستن و دو حوصله د يد  د،یبه هتل رس که
 س يرا در پار  گر يشب آخر د کي کرد که 

کرد که از گذراندن روز و  یندارد. احساس م یآزار چیه گذراندن،
 و  ستی خوردن ناهار با الکساندرا خوشحال و راض

بدش را   یشا زنگ زد، احساس کرد که او باز هم روکه به سا یهنگام
 یبرا  یعجله ا  چ یکه ه د يدارد و ناگهان د

شام خورده   کيرستوران نزد کيخواست در  ی ندارد، دلش م بازگشت
 .بزند  سي پار یبانهاایدر خ یو سپس دور
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با جان، الکساندرا آهسته به طرف حمام رفت، باور    یاز خداحافظ پس
 فکر  نيبدتر  یراحت ن يا به یکرد که هانر  ینم

با هم   د يرا با یبکند و متعجب بود که حال چه تابستان یدرباره و را
 بدستش  یهمان شب نمونه کوچک یبگذرانند ول

که   یکرد و تا زمان یصحبت م یکرده با و  خي ی. شوهرش با لحنامد 
 روز بعد او و دخترانش آنجا را ترک کردند، 

 .ودولگرد ب  کيشوهرش با او مثل  رفتار

 د يروشن شد؟ با م، ي ایکه من ب یکرد تا زمان ینخواه ی کار چیتو ه  »
 ی و منهم مرتب زنگ م یبمان  ال يمدت در وتمام 

بود که اقدام به فرار کرده و هنگام   ی.« رفتارش با او مثل محکوم زنم
 کرد که خشم  ی الکساندرا احساس م یخداحافظ

 .کند  یم انیخودش هم طغ درون

در اطاقم مانده و خود را   د يفقط با  ايبه ساحل بروم و توانم  یمن م ايآ »
 «. کنم ر یغل و زنج 
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است، الکساندرا.   ر یزنج متاسفم که ازدواجمان به نظر تو مثل غل و  »
 یدانستم که آنقدر از آن عذاب م ینم چگاهیه

بار   ن یاول  یجواب داشت و برا کي  یز یهر چ  ی .« او برا ید یکش
 شوهرش متنفر  کرد که از یالکساندرا احساس م

د و  کردن یم یسفر همراه  ني. راننده و دو مستخدم آنها را در ااست
 را قبال توسط ترن به آنجا فرستاده  نهایماش

 .بودند 

که   یسوال را هنگام ن يبد اخالق بود؟ « آکسل ا نقدريچرا پاپا امروز ا »
 :د یرفتند از او پرس یم ستگاه يبه ا

   –بود؟ « یاز دست تو عصبان ايآ »

   

دخترش را نوازش کرد،   یفرفر  ی.« و آنگاه موها ی کم ک يه، بل »
 کرده  یقبل با و یل یمدتها خ یالر یهمانطور که ه 

به   یبه لب آورد، حال خاطرات خواهرانش را کم یو سپس لبخند  بود
 دوباره آنها  داريآورد و از چشم انداز د یم ادي
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 آمده جانیبه

  یو آنگاه و  ابد یرا ب آنها یبه زود من ي بود که چا دواریفقط ام بود،
 دآنها به آنجا برسان دنيد یخود را برا توانست یم

 .که در افکار خود تعمق کند  داد یاکسل به او وقت نم یول

کرده   یبد  یل یتو کار خ ايبود، آ اد يز یلینبود، خ  نی خشمگ یکمي پاپا
 مامان؟  ،یا

تبسم کرد و دست دخترش را به دست گرفت.خوشحال بود   الکساندرا
 هم  د يو شا رفتند یه داشتند به جنوب مک

 .از شوهرش نفس بکشد  دور یبهتر بود که چند هفته ا ینطوريا

 .کار کوچک احمقانه کردم ه يفقط  من

ان   دنيکه پر از پر بود و او از د یبود  دهيکه تو خر   یهمان کاله  مثل
 متنفر شد؟

ان   زنش را مجبور کرد که همانروز  یعاشق ان کاله بود اما هانر  اکسل
 را پس بفرستد.ب

 .مثل همان یز یچ  له
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 ؟ید يخر  گر ي کاله د هيمگر  تو

 به ان  ه یشب ی ز یبله... چ ... یا

هنگام    نيان هنگام به دخترش تبسم کرد و او را ببر گرفت و در ا و
 .د یرس ستگاهيبه ا نشانیماش

۲۰ 

کردن به کار   بتیدر غ یالری کردن ه دایپ یکه آنها را برا یهنر 
 .خوشحال شد   ت ينهای اده بود و او ببردند، فوق الع

و سپس کارش در   افتند ينه او را در کالج شبا یسي نامنو ی ورقه  آنها
 دنبال cba  را و از آنجا او را تا یاب يژانس کارآ

داشتند به دست آوردند و   ازیو کار کامل شد، هر آنچه که ن کردند 
 د یفهم ست، ي نگر یپرونده را م من يکه چا یهنگام

  یالریار اول درست حدس زده بودند و او همان هانها همان ب که
 او صحبت کرده بود و  با تلفن با یبود که و  یوالکر 

حال    نطوريشود. خوب که ا دایواضح بود که او نخواسته بود که پ کامال 
 و ابد یب  ز یتا مگان را ن کردیصبر م د يجان با
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و در حال حاضر بهتر بود که او   شد یروبرو م  یالریخودش با ه   سپس
 . را راحت بگزارد که فکر کند او را گم کرده اند 

را در قلبش    ی بیهمان کشش عج   کرد،یمهمچنان که به او فکر  یول
 که هر بار هنگام خواندن کردیاو احساس م  یبرا

 که د يبه او بگو خواستیدلش م داد،یاش به او دست م پرونده

و   که اورا دوست دارند  یهنوز مردم روبراه است و هستند  ز یچ  همه
 تواند  یم گر يمهم است و او د شانيبودن او برا

او   ی فعل یدرباره زندگ د يفکر کرد که با را متوقف کند و سپس  فرارش
 بداند. به داند یاز آنچه م شتر ی ب یلیخ

والکر در   یالری را در مورد ه  عشیوس قات یگفت که تحق  ارشیدست
 شروع کند. ممکن بود که CBA  یونيز يشبکه تلو

شش بچه داشته باشد آن  ايباشد طالق گرفته باشد ازدواج کرده  او
 که از بوستون تارا  یدختربچه درهم شکسته ا

دنبال کرده بود حال ممکن بود که   ورکيویو از آنجا به ن ليو جکسون
 بود که  دواریرا بگذراند و ام  یخوشبخت یزندگ
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 یو از زندگ ند یدانست که تا او را نب  ی ز مهنو یهم باشد ول  نطوریهم 
 شته اش اطالع نداشته باشد احساس آرامش گذ 

درون پرونده   ی زنها نيا یبرا او  یبود ول یوانگيد  نيکرد ا نخواهد 
 و سرنوشت شانیشده بود زندگ یاش وسواس

بدشان. بهرحال او به همسر سابقش تلفن کرد و از او خواست   اي خوب
 کرد که ازاو  یاشند و سعب یکه ناهار مهمان و 

را در ذهنش   ی صت یکه شخ  یکند که هنگام حيتشر  ش يکه برا بخواهد 
   –دارد. یکند چه احساس یخلق م

. ستياورا نگر   ی" با حواس پرت؟ی ال  یشو یعاشقشان م شهیهم ايآ "
 زشانیبه رستوران چهار فصل آمده بودند و م

بود که تمام ناشران و  یمکان  نجايچشمه بود ا  کينزد درست
 خوردند و جان  یناهار م  ورکيویبرجسته ن سندگانينو

. اگرچه خودش هنوز  نجاستیدانست که رستوران دلخواه الواز هم یم
 یو پر سرو صدا یاحساسات طیمان مح ه

بود اون  یگر ي الواز هم زن د یداد ول  ی م حیرا ترج یروس رستوران
 تحت  زشیبود بلند بال و آرام و همه چ  یزن
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ه بودو  خود ساخت یبرا یموفق  تیشخص  ش یعي. او با آن فکر بد کنترل
 شتر یداد و ب ی نحو انجام م ني کارش را به بهتر 

مرمر و   یآرام و آن سنگها طیل با آن مح رستوران چهار فص  برازنده
 .چشمه کوچک بود نيا

  یکتاب یدار الی خ  نمیعاشق قهرمانان کتابم؟ بب  ست؟یمقصودت چ "
 " نگاهش شوخ شده بود و جان سرش؟یسيبنو

 .تکان داد را

کنم. داستانش به    یم ق یتحق وانهيپرونده د یک ینه من فقط دارم رو "
 نيدرون اگردد و مردم  یسال قبل بازم  یس

 گر يشوند. د ینشان داده م  یمن واقع یبرا یبطور وحشتناک پرونده
 توانم فکرم را راحت کنم. شبها درموردشان ینم

کنم... دختران   یروم... و تمام روز را به آنها فکر م  ی فرو م ايرو به
 اند و قلبم  دهی متوسط رس ن یه حال به سنک یکوچک

 "کمکشان کنم خواهد که  یتصاحب کرده اند و دلم م را
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مسموم است تا عشق" آنگاه الواز   یغذا ه یبه نظر شب شتر ی ب نيا "
 و سپس دستش را دراز کرد و دست اورا با  د يخند 

با هم   ینوازش کرد هنوز اورا دوست داشت هرسال چند بار محبت
 ز یرا به ساشا ن یو ی دند و او حتخور  یناهار م

  ح يصر  یلیبه جان خ و با تلفنهمان روز ا یکرده بود و فردا یمعرف
 ی بهتر  قهی کرده که او سل یگفته بود که فکر م 

  یشده به نظرم بتوان بتینص  یز یباشد " بچه جان ، بد چ داشته
 "یسيدرباره اش بنو یداستان

  ن يتوانم. ا ی من نم ینگهداستان را باور نخواهد کرد وا ن يکس ا چیه  "
 که  یفقط همان  یدان ی. خودت مستی کار من ن

  ی رو یکند. چطور ممکن است که آدمها یم وانهي مرا د. دارد تمگف
 "ند؟يایب یکاغذ به نظر واقع 

 "شود یطور م نيا  ی گاه ی قيبه طر  "

 "کنند؟ یسرانجام تو را ول م ايآ "
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اورا راحت   الیه خکرد ک یم ی" سعیرا گرفت متیکه تصم یبله زمان "
 م يتهایرا تمام کنم شخص  یکه کتاب  یکند " زمان

کنند درست مثل   یم وانهيقبل از آن مرا د یشوند ول  یم د يناپد  عاقبت
 "یشده ا رشانیاست که اس نيا

  ر یهمانست" او هم اس قت ی درست است" سرش را تکان داد " دق "
 ی الریشکنجه ه ر يکه ز یشده بود و زمان یالریه

  یوالکر  یالریه  د یفهم  نکهيکرد. به محض ا یالکساندرا فکر مبه  نبود
 کند همان گمشده یکه در شبکه کار م 

  د یهورا کش  یاست به الکساندرا تلفن کرد و او از فرط خوش خودشان
 وحال منتظر اخبار از طرف مگان بود وجان هم 

کند   اديگذاشته بود تا سرعت کار را ز نشیعامل یفشارش را رو تمام
 ی رفتن گر يرسون دکه پات د یرس یر مبه نظ

 .است

 "شوم یم وانهي وم؟ دارم دخالص ش  نهايبکنم که از شر ا د يچه با "
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بکن و سپس   ی بکن د يکه با یآنرا تمام کن پرونده را ببند هرکار "
 همان   نيروند و ا یخودشان براه خودشان م

است؟" نه مثل ساشا   ی پرونده مشکل ايکنند آ یکه با من م ستيکار
 د يشا یاو بود ول ید به کارهاعالقمن شهیواز همال

 .گشت یکنابش م  یبرا د يدنبال سوژه جد   شهیهم هم 

  د يمن فقط با مي دوسوم را بدست آورده ا ی مشکل است ول  یلیبله خ "
 کنم و آنگاه آنرا حل  دایمعما را پ ن يتکه سوم ا

  انيکه کارم به پا یاست زمان ی ب ی. داستان عج ميدر دست دار  شده
  –کنم" یم في تعر  تي ماجرا را برا د یرس

   

را   ید يکتاب جد   ندهيفته آاز آن بسازم ه  یتوانم داستان خوب یمن م "
 خانه در  کي منظور  نی کنم و به هم یشروع م

  ن يا مهبوت کننده بود اتابستان اجاره کرده ام" واقع یبرا لند يآ لنگ
 ی کرد ول ی معتاد کار م طانیش کي زن مثل 
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عاشق کارش است و سپس الواز به شوهر سابقش   آشکار بود که کامال 
 ودند زن و شوهر نب  گر ي . حال که دد يخند 

 .خواهر و برادر بود کي مثل  شتر یب روابطشان

جان  ی. براد ی پرس نهیرا بدون ک  ن يحال بالربنت چطور است؟" و ا "
 که  یکرد. روز ی م یخوشبخت یآرزو شه یهم 

دانست که جان دلباخته    یم یاش نشده بد ول فتهیبود ش دهيرا د ساشا
 هنگام جواب، به سوالش،  نباريا ی اش است ول

  شتر یباله هستند ب ر یکه درگ یکسان ی . ایال انداخت " ااش را ب شانه
 ی پا اديکنند او ز یم یخودشان زندگ  یایدر دن

 "نطوریمنهم هم هم  یرو ست ی ن تهای عواق بند 

 :د یها بدترند؟" الواز با تبسم پرس  سندهيپس از نو"

  یزد یحرف نم  تيبدتر تو حداقل شبانه روز درباره درد پاها ی لیخ "
 ی ان تمام عضالت بدنت نبودو تمام مدت نگر 

  نياست. ممکن است با ا ید يآنها تهد  یهم برا دن ینفس کش یحت
 ی برسانند که جلو ینفس به خودشان ضرر
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 "ردی را بگ دنشانیرقص 

کرد و جرعه از   " الواز سالدش را تمامد يآ یبه نظر خسته کننده م "
 و سپس به جان تبسم کرد. او  د یرا نوش نوشیدنی

  یشناخته بود و گاه شیدر زندگ یبود که و يیهاآدم  ن ياز بهتر  یکي
 .داوریخورد که ازدواجشان دوام ن  یتاسف م

  ی کرده ول یم  یشتر یتالش ب د يبا  د يگفت که شا یبه خودش م  یگاه
 کار از  نيدانست که ا  یخودش زرنگتر بود و م

  یدرست نبود. و شانيهردو ی آمد و بهرحال برا یاش برنم هعهد 
 بش و کارش تنها باشد وداشت که با کتا اجیاحت

ازدواج کند و بچه دار شود "   د يدانست که جان برعکس با  یم شه یهم 
 "نمیب یجواب تو نم  نيمن اورا آخر  یبه نوع

افراد   دم یرا فهم ني تا ا د یمدتها طول کش ی. ولنطوری خودم هم هم "
 .شوند که توجه مرا جلب کند  ینم دایپ یاديز

هستند که   یکسان ايو  ستند ین یشعورو با  دهیفهم  یاز آنها آدمها  یلیخ
 ی لعنت هم نم یتکس جز خودشان ح چیبه ه 
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 "فرستند 

  ف یاو توص  یساشا را برا د یداشته باشد فهم یبدون انکه مقصود و
 برگشته بود  سي که از پار یکرده است. از زمان

 .کمتر شده بود شيو براا ارزش

فق تو  که رو به ا  یخودت چطور هنوز منتظر آن پرنس جذاب هست "
 "آورد؟

آن کارها   یکرد:" من برا یرا بال انداخت و تبسم ش يشانه ها الواز
 عوض یاديز ز یوقت ندارم از آن هنگام تا بحال چ 

 "یواقع یشود هم حرفه داشت و هم زندگ یمشکل م نشده

زد:" اگر   یگوشه را به او م  نيا شه ی را کرد" هم  ر نکايا د يبا یول "
 "ی توان یم یبخواه

  د يبا جان صداقت داشت. " شا شه ی خواهم" هم  ی م نمخود د يشا "
 ن یخواهم ماش ی که دارم نم یز یاز آن چ شتر یب

 "و لباس خوابم را رميتحر 

 "ستیوحشتناک است فقط تلف شدن زندگ ني ا یال "
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نبودم از   گر يد  ی زهایخواهان چ   اه چگیمن واقعا ه ت ینس نطورينه ا "
 "بچه دار شدن متنفرم

خواهند خودش  یشتباه بود مردم همه بچه م ا ی لیچرا؟" به نظرش خ "
 را داشت فقط  یکي یسال بود که آرزو ستیب

  –نبود که تا حال بچه دار شود. قسمتش 

   

  د يکننده. آدم با وانه يهم د  یلیاست خ يیکار طاقت فرسا یبچه دار  "
 ن ی بهم د يبکذارد. شا هياز خودش ما یاديز

خواهد تمام   یودم. دلم متو ب یبرا  یبود که من آنچنان زن چرند  ل یدل
 کار نيا د يوقتم را صرف کتابم کنم شا

دانست   یکند" و جان م یبهرحال مرا خوشبخت م یباشد ول یوانگيد
 را  گر يکد ي  ی . حال حرفهاد يگو یکه او درست م

 .خنده اش گرفت کردند وناگهان یدرک م بهتر 

  ني که در ا  ميبه تو بگو خواستمیم یبود قيواقعا صد  شهیتو هم "
 زن فوق العاده آشنا شدم" الواز با   ک يپرونده من با 
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  یبارون فرانسو کي زن با  نيا  یرا بال برد:" ول ش يابرو ک ي توجه
 "ندارم یازدواج کرده و به او دسترس

 "آمد  یم نت يبهتر از بالر  یلیبه نظر خ  "

شده است   دهی چ یخودش پ یاو کامال در زندگ یطور است ول نی هم "
 ... او فوق العاده ميگوکشم ب یخجالت م  یول

 "است

فقط از   یکنی م دایروزها زن دلخواهت را پ ن یاز هم یکيتو هم  "
 ی کن.آنها همسران به دردبخور ی هنرمندها دور

تاسف   یرا از من قبول کن من از آن مطمئنم" و آنگاه تبسم ني ا ستند ین
 بار بر لب  

جوان   مانيهردو  ر یبه خودت سخت نگ نقدريد شد " انگاه از جا بلنآ
 "ميبود

از   ی کيبه  ی" و الواز با سر تعارفی بود ی تو شوهر فوق العاده ا یول "
 رستوران را ترک کرده کرد و هردو  نشيناشر 
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او گرفت و   یبرا  یتاکس کيجان  آفتاب درخشان بعدازظهر  ر يز و
 پنجاه و هفتم  ابانیعازم دفترش در خ اده یخود پ

 .شد 

در انتظارش   یکه وارد دفترش شد آنجا خبر فوق العاده خوب ی هنگام و
 موفق شده بود ارانشی از دست یکيبود 

 .ابد یب سکوی آبرامس را در سانفرانس خانواده

آنها   د يدانست چه بگو  ینم ی"از خوشحالد؟يیگو یواقعا راست م ايآ "
 موفق نشده یکوشش کرده بودند ول یلیخ

آبرامس را کنار گذاشتند و به عوض   د يويد  یتجوو سرانجام جس بودند 
 و عاقبت   ابند یکردند که ربه کا را ب  یآن سع

شد که آنها در اوائل دهه هزار و نهصد و  موفق شدند. معلوم  المر 
 ی شصت لوس آنجلس را ترک گفته و به جنوب

در   نگيلوتر  ن یرفته بودند تا همگام با مارت کايآمر  التيا نير ت
 ی ه شرکت کرده و همدرد رانشست یاعتصابها
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و   انا،يز یلوئ  ایجورج یالتهايدر ا اهپوستانیس یباشند. آنها برا دهندگان
 انجام گانيرا ی خدمات حقوق یپ ی س یسیم

ه آنها در  کمک ب   یبرا ی دفتر دائم  کي و عاقبت المر توانستند  دادند یم
 دائر کنند و سپس از آنجا به  یلوکسیشهر ب

  ا یفرنیکه سرانجام به کاله بودند تا سال  رفته و آنجا ماند  آتالنتا
 ی عمل جراح کي پس از  د يويد ی بازگشتند ول

موسسه   کي د و ربه کا شروع به کار در مشکل بازنشسته ش یلیخ
 دفاع از حقوق جامعه زنان یبرا یانحصار یحقوق

مبارزه   یآزاد یبرا د يويربه کا و د  شانیدر تمام زندگ قتیحق  . درکرد
 .کرده بودند 

جان اصال با آنها صحبت نکرده بود و چاپمن از آنها خواسته بود   اریدست
 به  فقط افتند يکه مکان مگان را  یکه هنگام

اش   یاطالع دهند تا خودش با او صحبت کند و حال از منش یو
 ربه کا آبرامس را  قرار مالقات با کي خواست که 

پرواز کند  به آنجا مای گرفت که فردا بعدازظهر با هواپ میو تصم بگذارد
 ساشا هنوز در سفر بود و اکنون جان چاپمن 
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  دهیشيخواست انجام دهد که روزها بود درباره اش اند   یرا م یکار
 ی حال م یرا که سالها نکرده بود ول  یبود کار

کرده   یبود که سرناهار سع یز ی همان چ  نيبکند و ا د يکه با دانست
 سارتاز ا ی ... قسمتد يبود آنرا به الواز بگو

   –را. شيخو

   

گرفت و آدرس    یتاکس  کياز ساعت چهار دفترش را ترک کرد و  قبل
 يیرا داد کارت شناسا یونيز يشبکه تلو

را به نگهبان آنجا نشان داده و اجازه ورود گرفت و داخل   خودش
 .ساختمان شد 

به قصد رفتن به طبقات بال سوار شده و به قسمت اطالعات   را آسانسور
 تلفن  یآنجا گوشرفت. در  يیو راهنما

  کي اش گفت که اودر  یرا برداشته و به دفتر تلفن زدو منش  یواريد
 .جلسه شرکت کرده است
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  یکه صحبت م یطبقات بال؟" مثل کس  ايجلس در دفترشان است  ايآ "
 دخترک خبر دارد و ز ی کرد که از همه چ

 :بالفاصله جواب اورا راحت داد  یمنش

 "کر یب یآقا نجا یهم "

 "شود؟  یکارش تمام م یکه ک  د يخبر دار "

 "می که معلوم است تا ساعت پنج و ن نطوريا "

آدم   نيکه ا د ینفهم ی الریه  یمتشکرم" چاپمن تلفن را قطع کرد و نش "
 ی ول گرفتهیبوده که سراغ اورا م یاصال ک

هم    د يشناخت و شا ی را خوب م یالر یه بود هد که هرکس ک ز حدس
 .از روسا بود یکي

  نی جلسه را ترک کرد و جان او را در اول م یپنج و نسر ساعت  قای دق او
 ی که منش ن ينگاه شناخت بدون توجه به ا

به سرعت   یالریوالکر" ه سی به او گفته بود " شب خوش م اطالعات
 را تکانرا به طرف او کردو فقط سرش  شيرو
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در آن قسمت نشده است   گرانيکه متوجه حضور د د ی رسیبه نظر م  داد
 ی م بی داشت اورا تعقمتوجه جان که  یحت

 .او شد  یوسوار آسانسور کنار کرد

براقش را که پشت   اهیس یو هرتار مو ند یتوانست اورا بب  یم یراحت  به
 و آن  بايز یسرش جمع کرده بود، دستها 

را که زده بود استشمام   یر عط حهي توانست را یم یو حت دهیکش گردن
 داشت و ی محکم برم يیقدمها یالریکند. ه

و با چشمان سبزش چنان به او    ستاديه جان به او خورد اکه تن کباري
 به من دست نزن،  د يکو یم نکهينگاه کرد مثل ا

 دایپ یتالش برا یرفته و به جا ابانی. از انجا به خای من ن کي نزد یحت
 ابان یو در خ سوار اتوبوس شد  یکردن تاکس

ن  و سپس جا  مود یشد و طول دو ساختمان را پ  ادهی و نه از آن پ هفتاد
 شود با ی م یکه دارد وارد مطب دکتر  د یفهم

خارج ساختمان منتظر او ماند و سپس دوباره اورا دنبال کرد    حوصله
 ک ي که او با   يیجا ن یال  ابانیتا خ ی بار با تاکس نيا
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 .قرار مالقات داشت گر يد زن

  ی آنها نشست و متعجب بود که آنها با هم چه م  ک ينزد يیجا جان
 معروف  ندگانياز گو یکيکه  یگر يزن د ند يگو

 ه يشروع به گر  کباري یو حت د یرس یت م ناراح یلیبود و به نظر خ شبکه
 ی الریه  یاش رو هيگر  نکهيمثل ا یکرد ول

و   ینه با دلسوز ی ول ستينگر  یم  ینگذاشته بود .او را با ناراحت  یاثر 
 را  گر يکد يدو زن در رستوران دست   کهینگامه

  سي که پار یر آورد که زمانفشردند جان به خاط یم  یخداحافظ یبرا
 را اخراج کرده  ندهيگو نيبود که ا دهیبود شن

  لی دل نی حال بهم د يبپا شد و شا یاديز یو براثر آن سرو صدا اند 
 ی کرد و از او م ی نگاه م یالریمتضرعانه به ه نطوريا

کرد که   یفکر م د يشا یرا به سرکارش بازگرداند. ول ی ه وک خواست
 حال از صورت  ید ولبتواند کمکش کن یالریه

  یآشکارا خوانده م مودی پ یرا م نيیبه طرف پا ر یکه مس ی الریه  نیغمگ
 دوبار پشت  یکيشد که کمکش نکرده بود. 
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به درون آنها انداخت و سپس   یمغازه ها توقف کرد و نگاه  نيتر يو
 محکم راهش را ادامه داد و  یه با قدم ها مصممان

به سمت   کراستيو  د یچ یست پهفتاد و دوم به را  ابان یدر خ بالخره
 ک يدر پارک نزد یسنگ یه رفت و رورودخان

  یزن استشمام م ني جان هرچه از ا ی بود ول يیباينشست محل ز آنجا
 بود و گوشه عزلت. معلوم بود  يیکرد فقط تنها

که هنوز هم   دهیمحکم و بلند بدور خود کش یواريقبل د یمدتها که
   –ثل سابق کهو جان م د يایب نيی نتوانسته از آن پا

   

کرد و   یاحساس تاسف م شي خواند حال هم برا  یاش را م پرونده
 ی به طرف آپارتمانش باز م ادهی که خود پ یهنگام

او   ک يهم نزد ی الریشده بود معلوم بود که ه نینگاهش غمگ گشت
 که او در  د ی رس  یبه نظر م ید ول کن یم یزندگ

  ی کم یل یخ یو جا که فقط کار است و کار  يیایخودش است. دن یایدن
 کرد  یجان احساس م ی. ولگر يد ی زهایچ یبرا
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داشت   یعاشق د ي خوشبخت بود شا د يتواند قضاوت کند شا ینم هنوز
 و گذشته اش نشان از  یتمام ظواهر فعل یول

که   یهنگام اورا و ی دارد و نه کسرا دوست  یدادکه نه او کس یم یآدم
 و چراغ را روشن د یجان به آپارتمانش رس

خواهد به او زنگ بزند دستش   یحساس نمود که چقدر دلش م ا کرد
 را به طرف او دراز کند دوستش باشد. به او

گم نشده... نه   ز یکه الکساندرا اورا دوست دارد... همه چ د يبگو
 داد و همانطور که  ی نم ی تیاو اهم  گر يد د يهنوز... و شا

  ني ا ر یکرد که اس یکرده بود احساس م حيالواز تشر  یبرا سرناهار
 بعد  یبخوابد ول یکرد کم  یدختر شده است. سع

نداشت که انجام دهد   یگر يکه کار د يیتواند و از آنجا ی که نم د يد
 چراغ را روشن کرد و شماره تلفن سامانتا را در 

ازه از سالن کنسرت برگشته بود  دنور" را گرفت. او در اتاقش بود ت "
 .مرد یو از درد پا داشت م

 "فرق نکرده  یز یوشحالم که چ با خنده گفت:" خ جان
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منصفانه نبوده   ادياو هنگام ناهار ز ی قضاوتش رو د يکرد که شا یم فکر 
 آورد و  ی م جانیرا به ه  یو یهنوز به نوع

 .او تنگ شده یلش برا کرد که د ی احساس م امشب

 ؟گ ینیبب  سکوید مرا در سان فرانس خواه  یدلت م "

 .بود رمشخصی " لحنش غ؟یک"

کارت در دنور   ی مانم. تو ک یروم چند روز م یممن فردا به آنجا  "
 "شود؟ یتمام م

 "بهم خورد سکوی . سفر سان فرانسميرو ی فردا ما به لس آنجلس م "

 "نمیب یخوب پس تورا در لوس آنجلس م  "

  شي سکوت برقرار شد و جان اخم ها" آنگاه یکنم که بتوان ی فکر نم "
 .د یرا درهم کش 

 "چه؟  یبرا "

جمله را   ني نامفهوم ا یلی" خد يایمکارانم خوششان ناز ه یممکنه بعض  "
 .لبه تختش نشست یبر زبان آورد و جان رو
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مسلما دوست    یبال هم کرده بود. ولق  هايباز نياحمق نبود. و از ا او
 .دهد را ادامه   هايباز نينداشت که بازهم ا 

 "شود ساشا؟ یناراحت م یکس بخصوص  ايآ "

شود راجع به آن صحبت   یت و نماس  ر يد یلیدونم الن خ ی اوه نم "
 سخن را به زبان آورد جان نيکه ا نی کرد" وهم

 .داد ص یاز دور تشخ  ز ی را ن یمرد یصدا

 "پترو؟ ايو  ر ي ی پ اي کی نیآنجاست؟ دوم یک "

و   دهيامشب صدمه د ش يپارگ پشت  وانيگفت:" ا یبا بداخالق ساشا
 "ناراحت است یلیحال خ 

 به من بگو که آنجا چه خبر است ساشا. قبال  یبه او بگو که متاسفم ول "
 ر یپ  یلیها خ  یکثافت کار ني ا یبرا گر يمن د

 "ام شده

آه و ناله اش   گر ي " دیفهم   یقاصه ها را نمتو مشکالت و فشار کار ر "
 ه ی کبلند شده بودو جان سرش را به بالشت ت

 .داد
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حال تو بگو که من چه    یتالش کردم ول یلیخوب بخاطر خدا من خ "
 "فهمم؟ یرا نم یز یچ

  –"ازمندند یرقاصه ها فقط بهم ن "

   

 "است وانيمقصودت ا می شناخت شهي مشکل را از ر ني آه... پس حال ا "

 "یکن یکه تو فکر م ست ین یز یچ ن يا ینه نه... خوب... بله... ول "

کنم ساشا؟ تو آنقدر   یکه من چه فکر م ی دان یجهنم دره م تواز کدام "
 و باسنت  تي و پاهاخودت   یدلمشغول نگران

فکرشان را با نئون   گرانياگر د  یکه حت یات هست ی لعنت ی رگ ها و
 "یشو ی بازهم متوجه نم سند يهم بنو

بار   ن یاول یافتاده بود و برا هيبه گر  گر ي" حال دستی درست ن نيا "
 شيبرا گر يکرد که د یجان درک مپس از ماهها 

از راه دور احساس   یمکالمه تلفن  ک يندارد.. ناگهان و فقط با  تیاهم 
 ی کاف شيبرا  گر يتمام شده د ز ی همه چ گر يکرد د

 .بود
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مثل   شيممکنست که درست نباشد کوچولو" حال تن صدا نيا "
 اتفاقا درست است  یو مهربان بود. " ول قیعم  شه یهم 

  کي و  م یکن آخر را بهم ب می بهتر است هردو تعظ د يکنم که شا یم فکر 
 و اگر  افتد یب تا پرده ها ميقدم به عقب بردار 

 "است دهیرس انيرا درست خوانده باشم صحنه چهارم به پا ويسنار

 "م؟یمن برگشتم باهم صحبت کن یکه وقت یگذار ی چرا نم "

؟ من  دارند  ازیرقاصه ها چقدر بهم ن  نکهيا اي... تيدرباره چه؟ پاها  "
 مرد هستم، کار  کيساشا.   ستمی رقاصه ن کي

کنم   یزن کيخواهم آنرا شر   یکه مپر  یزندگ کيدارم و  یتی پرمسئول
 .که اورا دوست داشته باشم و متقابال او هم مرا

از عهده اش    یکن یفکر م ايخواهد بچه دار شوم آ یدلم م یحت من
 "؟يیبرآ

  یا به وحشت مفکر آن هم اور  ینه" حداقل او صداقت داشت حت"
 نداشت که رقصش را بهر  می تصم  چی انداخت ه
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رد وسپس دوباره با عضالتش بجنگد:" چرا  سال کنار بگذا کي  یلیدل
 "تو مهم است؟ یبرا نقدريمسئله ا نيا

توانم   ینم گر يهست. من حال چهل و دو سال دارم و د نکه يا یبرا "
 تلف  نی چن  ن يا يیهايوقتم را با باز نياز ا شیب

و سهمم را پرداختم. حال   وستمیبه جرگه هنرمندان پ کبار ي. کنم
 "هستم یگر يد  ی زهایخواهان چ 

رقاصه   کي یرا که رو  ی... تو فشارميگو یرا م  نی خوب منهم هم "
 جان، بچه ها آنقدر مهم   ی شناس یاست نم

 "ستند ین

که تو   گر يد یزهایچ  یلی هم خ نطوری من هستند کوچولو. و هم یبرا "
 به  یبه منهم ندار ازیتو ن یندارآنها  یبرا يیجا

 "باش قي با خودت صد  یندار  ازیکس ن چ یه

  د يبرپا شد و ناگهان جان د نشانیب  یسکوت خال کي ی طولن یا لحظه
 گريخواهد تلفن را قطع کند. د یکه دلش م
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گفته بودند و مدتها بود   گر يکد يرا به  ز یگفتن نبود. همه چ یبرا یز یچ
 شتند فقط گفتن ندا یبرا یحرف گر يکه د

 .آن نشده بودند  متوجه 

  د ي. شانمیب یتورا م یکه برگرد ی. وقت ر یخداحافظ ساشا ... سخت نگ "
 دانست   ی " میدنینوش کي  ايناهار  کي یبرا

  یآنها را بخواهد ول د يدارد که شا یدر آپارتمان و يی زهایاو چ  که
 .او نبود دارياصال مشتاق د گر يکه دبود  نيا قت ی حق

 "ما تمام شده؟ نی ب ز یاست که همه چ نيواقعا مقصودت ا  "

مردانه هم از   ی مان صداهنوز ه  ی مانند شوک زده ها بود ول شيصدا
 . باد یرس یخط بطور نامبهم به گوش م  یآن سو

بودند.  کياصال آنها اتاق را با هم شر  د يدر شگفت شد که شا خودش
 گو

 . مهم نبود گر يکه د نيا

 .« زنم که تمام شده یبله ،حدس م  »

   –؟« یبه من زنگ زد  لی دل  ن یپس به هم  »
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 .« وقتش بود گر يآمد د شی پ ینطوریکنم که هم  ینه ، فکر م »

سوال خنده اش   ن ياست ؟« و جان از ا انیدر م  یگر يکس د یپا»
 مضحک سه نفر بودند  یگرفت ». نه ، واقعًا « و براه

به  که افکارش را  ی گشت و کسان  ی که شبانه روز دنبالشان م یسه زن .
 قلبش را  یخود معطوف کرده بودند و حال حت 

 . کرد یفکر مکه ساشا  ی«نه به آن راه  یول .»

تلفن را   یساشا « و آنگاه آهسته گوش ر،ی.......سخت نگ ینه کس مهم  »
 خود گذاشت و دوباره چراغ را  یبه جا

بر لب   یرفت .تبسم یکه داشت بخواب م یکرد .و هنگام خاموش
 ی خود را سبک شده احساس م آورد .پس از ماهها 

به   ز یمه چ زنگ زده بود ، سرانجام ه و خوشحال بود که به او کرد
 . بود دهیرس انيپا

 چهارم  قسمت 

 مگان
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  یراحت بود و او دو بعد از ظهر به وقت محل سکوی به سانفرانس  سفر 
 داشت که تا  یوقت کاف  ب یترت نيوارد شد که به ا

 د ي، د  د یکه به آنجا رس یرساند و زمانچهار خود را دفتر ربه کا ب ساعت
 ساختمان به سبک  کي  که دفترش در

که قدم به   یزمان  ی قرار دارد .ول نی که در محله فقر نش است ايکتوريو
 شد .داخل ساختمان  ر یداخل آنجا گذاشت متح 

دلبار دکور شده بود . سراسر آنجا  ی لیشده و خ ر یمعم  یخوب به
 ا آبرامس هم زنبود و خود ربه ک اهیاز گ دهیپوش

را   شي خاکستر  یگذراند و موها  یرا م  یبود . اوائل شصت سالگ یجذاب
 پشت سر جمع کرده بود و شلوار قهیسل با

هم   یهمراه آن و گل قرمز  د یبلوز سف ک يبه پا داشت و  ی ز یتم ن یج
 ک ي گذاشته بود و به نظر مثل  شي گوشه موها

. با تبسم   د یسر یکرده مسن م  یجذاب و روشنفکر و خوب زندگ یپ یه
 ز جان خواست که وارد دفترش شودا یگرم

مزاحم   کياش هم مانند  افهیر دارد و قچه کا یدانست که او با و  ی،نم
 . نبود
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«. دوباره   منيچا ی ، آقا د يما ندار نی مراجع شتر ی به ب ی شما اصال شباهت »
 ی به او تبسم کرد و اشاره به اشپز خانه کوچک

  ک ي باي.ما تقر  د يدار  ل یقهوه م اي یچا  ی »کمکنار دفترش بود ،نمود.   که
 به او «.دوباره  مي دار نجايا یاه یگ  یچا ن یدوج

او را ناراحت کند متنفر   نکهيکرد و جان سرش را تکان داد ،از ا تبسم
 . خواهد شد  نطوريدانست که ا ی م یبود ول

انم آبرامس  آمده ام خ  نجا يبه ا ی موضوع کامال شخص  کي  یبرا من»
 ی دارم دنبال شما و شوهرتان م است که ی.مدت

که از شما   یآدرس نيشدم . آخر   یراه دچار مشکالت ني و در ا کردم
 بود ،سال «.  ورکيویداشتم در ن

  هی تک شی صندل  یکا آبرامس دوباره تبسم کرد و با آرامش به پشت ربه
 ن يکرد و ا ی م وگايداد .او سالها بود که ورزش 

  ميما سالهاست که از آنجا رفته ارفتار آرامش کامال مشهود بود ».  از
 که  یو زمان ميدر جنوب بود  اديز ی،مدتها

 د يويقبل د  می.شش سال و ن ميآمد  سکویشد به سانفرانس  ار میب شوهرم
 ی به جراح  اجیشد و احت یقلب  یماریب ک يدچار 
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که بعد از آن نوبت استراحت و   م یگرفت  میکرد و هر دو تصم دایپ
 و حال  ميآمد   نجايبه اما  نياو است و بنابرا حيتفر 

کارم را   و گر يد  یاز خانمها یبه اتفاق تعداد ا يکنم ، یتنها کار م  من
 با آنچه که  تمی حال مسئول یدوست دارم .ول یلیخ

از آنها هم   یکند ،اگر چه بعض  ی فرق م ی لیخ م یداشت د يويبا د سابقا
 ما  یپرونده ها شتر یهمان مفهوم را دارند .ب

  نکاريا مي حقوق بشر است ،سالها ست که دار نژاد و ضیبه تبع مربوط
 .« میکن  یرا م

 «شوهرتان چطور ؟ و»

  یدهد ، در دانشگاه بولت و تازه باغبان ی دوبار درس م ی هفته ااو   »
 که از انجام دادنش  گر يکند و هزار کار د یهم م

   –«.برد یم تلذ 

   

 .حبس کرد  نهی س در  را نفسش چاپمن  کند؟« یدخترتان، او چه م و»



@Romanbook_ir 

 

706 

 

  ما  خانواده طور چه شما. باشد  یم یخوب است، هنوز در کنتاک  حالش»
 اخم کرده  یچاپمن؟« او کم  یآقا د، یشناس یم را

 .هنوز تبسمش را بر صورت داشت  یول دبو

  لمیوک کي شما آمدم، خودم هم  شی پ می مستق ر یغ من. شناسم ینم نه، »
 دارم و  ورکيویبه نام چاپمن در ن یا و مؤسسه

  رفتم قبل  ها عاشق حقوق نبودم و سال قاً ی عم گاه چی ن همثل شما، م  نه
 کار  د، ینیب  یمو خوب،  یو بازرس قیتحق سراغ

آرتور پاترسون است،  ی من آقا یها   از ارباب رجوع   یکيو  نستيا من
 را در گوش شما  ینام زنگ ني ا ايآ دانم ینم

انتقال مگان را به شما در   بیاست که ترت یاو کس  ینه ول اي نوازد یم
 خاطر   داد و مطمئنم که حال او را بهسال  

 «.د يآور یم

افتاده، چرا   یبود اتفاق دهيپر  لبانش از  ند لبخ   داد، تکان را سرش کا ربه
 پاترسون خواسته که با ما تماس  یحال آقا
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مرد   نيا که  داشت وحشت  که نيبود، مثل ا  دهیترس  اش افهیق رد؟«یبگ
 ه بود ک ی ز یچ  نيو ا ردیدخترش را از او بگ

 .د یترس یاز آن م شه یهم 

و   رد یم یم دارد او  که نيا یخانم آبرامس، برا ميراحت بگو ی لیخ»
 اند که دخترها حالشان خوب است، بد  خواهد  یم

ندارند و   یز یبه چ ی ازین و هستند   خوشبخت  ها  آن که بداند  خواهد  یم
 دور  مرگش از  قبل را ها است که آن دواریام

  بهره خواهرانشان شناختن از ها  آن بیترت نيجمع کند و به ا هم 
 «.برد خواهند 

  ها آن ی لیدلسال؟ به چه  یس از »بعد . بود زده وحشت اش افهیق حال؟« »
 را  خواهرانشان  که خواست خواهند  احتمالً 

 .کند  رونیب دفترش  از را او خواهد  یکه م  د یرس ی.« به نظر مبشناسند 

  من و د باش  داشته ارزش ها  آن یبرا د ياحساس کرد که شا او»
 ی اديسال زمان ز یس. کنم درک  را  شما احساسات

 «.دکه پس از آن تماس گرفته شو است
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نوع  چیکه ه  می سرش را تکان داد »ما از همان ابتدا به گفت یبا ناباور او
 م یخواهران را نخواه ر يسا ايتماس با او و 

  آنجلس و آمدن به لوس ورکيو یترک ن  یاصل لیو همان دل رفتيپذ 
 گذشته  درباره که  کنم ید. من فکر نمما بو یبرا

 «.مگان باشد  یبرا یکار خوب  دنیکش رونیب را

 «است؟ یکه او در کنتاک د یانتخاب کند، شما گفت د ياو خودش با  د يشا»

دکتر است و   کي  حال او. کند   ی تخصص را تمام م ۀ دارد دور آنجا»
 را با غرور گفت  نيا کا  ربه مان«يمتخصص زنان و زا

 .بود ز یآم ه جان خصومتنگاهش ب  یول

  کي ط سؤال فق ن ياو ا یبرا بروم؟« او  مالقات به جا که آن ممکنست »
 و هنگام  نی توه  کي  کا ربه یبرا ی تعارف بود ول

 .شد  ز یخ  مین اش  یصندل یرو پاسخ

  اش یصندل یرو دوباره  گاه  چاپمن.« آن یآقا د یتوان یشما نم نه، »
 کنم  یباور نم  شد. »من رهیخ  او به  خشم با و  نشست
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که   د یما آمده و از ما متوقع باش دنيهمه سال شما به د ن يپس از ا که
 مواجه  یبا آن همه درد و سر در گم مگان را 

 «د؟یدان  یرا م  نشيمرگ والد  یشما علت کسل اي. آمیکن

 «داند؟ یم هم  مگان دانم، یم  من»

چاپمن،   یآقا ميرک به شما بگو یل یخ قت یکه نه، در حق  البته»
 ا کاماًل خارج از توان ما است، دختر من درخواست شم

  شي ها  به چشم ماً ی مستق گاه آن «.داند   ینم شیاز فرزندخواندگ یز یچ
   –و او احساس کرد که قلبش دارد ستينگر 

   

  قدر نيا  ها نزده بودند؟ آن یه او حرفب ها  ني . چطور استد يا یم
 او  به گاه  چیه  چرا  بودند، فکر  روشن و خواه یآزاد

  یرا برا تی موضوع وضع ني ا مسلماً . هاست آن ۀخواند  رزند که ف نگفتند 
 .کرد  یم تر  مشکل ها آن

 «خانم آبرامس؟  د،يشما باز هم بچه دار ايآ»
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به دانستن آن    یازیکه او ن مي. من و شوهرم احساس کردميندار نه، »
 ش یکه او را پ  ی ما است و زمان  ۀندارد. او تنها بچ 

  یلزوم اصالً  شده،  تر  که بزرگ  ینگامنوزاد بود و ه  کي او  م،يآورد خود
 «.میبزن ینداشت که به او حرف

به چشمان او نگاه   قاً یعم  گاه و آن د؟«يیه حال به او بگوک د يدار ل یم ايآ»
 .د یترس ،د يد جا آن که  چه  کرد و از آن

  ی ول کند، تر  آسان یو یبرا را  مسئله  خواست ینم  آبرامس  کا ربه
 اگر  و جاستک مگان که دانست یحداقل حال م

کار   ني. البته ا ابد یب یکنتاک در  را او توانست  یم  شد، یم مجبور
 او هم حق داشت که  یول د یرس یبه نظر م ی ا ظالمانه

 .را بشناسد  خواهرانش 

  م،يبگو مانهی چاپمن. صم ی آقا دانم، ید. »من نممردد مان یلحظات کا ربه
 ان یآن را با شوهرم در م د يبا. کنم یفکر نم

با دکترش صحبت کنم، حال او خوب   د يبته قبل از آن باو ال بگذارم
 «.کنم ناراحتش  خواهم یو نم ستین
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  د؟یجواب مرا بده د یتوان یدو روز م یکيدر ظرف   ايآ. فهمم یم  من»
 «.هستم نز یمن در هتل مارک هاپک

و به   ستاد يا گاه .« و آنرمیگ یهر وقت که بتوانم با شما تماس م  من»
 .که جلسه تمام شده است به او فهماند  قيطر  نيا

 «گشت؟ د یباز خواه ورکيوین به شما وقت آن ايآ»

شوهرتان بخواهد   د يشا بمانم، جا نی جواب هم یبرا که همد ی م حیترج»
 «.ند یمرا بب

  یزمان ی .« سپس دست او را فشرد ولرمیگ یبعدًا با شما تماس م پس»
 آن نگاه گر ي د کرد، یم يیراهنما رونیکه او را ب 

مانش نبود و پس از رفتن جان، برگشت دوباره به  در چش  گرم
 .تسيگذاشت و گر  ز یم یدفترش، سرش را رو

را در   یکنجکاو  آن خواستند  یم هنوز ها  آن یسال بعد بود ول یس حال
 کنند که او هرگز قباًل نداشت و کيمگان تحر 

به   یمعرف  و  شناخت ینم  را ها که او اصاًل آن يیها یوابستگ
 نشده دلتنگ ها آن یاو هرگز دلش براکه  يیها یخون  هم
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او   یکه برا يی هاهمه سال و کار   نيدرست نبود. پس از ا نيو ا بود
 کرده بودند و هر چه عشق و محبت داشتند، همه 

 .بودند  داده او به جا کي

به   د يويدکتر شوهرش رفت و او گفت که د دنيروز عصر اول به د آن
 ی ول بشنود  هست که اخبار را  یقو یاندازه کاف

گفتن   یتا توانست شهامت لزم را برا د یکش طول روز دو کا ربه یبرا
 که گفت یت آورد و زمانبه او به دس

   ختير رونیتمام وحشتش را ب 

 .که چقدر او را دوست دارد گفت

  نيا تواند  ی. چطور مزميعز  د،يبربا ما از را مگان تواند  ینم کس  چی ه»
 رنج همسرش تحت  دنيکار را بکنند؟« از د

بود، همسرش   ی که مگان دختر کوچک یقرار گرفته بود. زمان ر یتأث
 مال  مگان خواست یموضوع بود، م  نی نگران هم

 .گر يباشد، نه کس د خودشان
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  نيوالد  ۀرا دربار ز یچ  او بخواهد همه د يحال شا ،یتفاقات ناگهان ا چه »
 «.بداند  اش یاصل

 «.ميیگو یما هم م خوب»

 «چه؟ شود، عوض ما به تنسب احساسش آن از بعد  اگر  وقت آن»

دارد که او عوض شود؟ او  ی لیدل چه . کا ربه ،یدان یخودت بهتر م  تو»
 هم ما را دوست دارد. به تمام معنا ما را

  ی. ولستیچآن  یمعنا که داند  یو او م  می او هست نيوالد  ما. پرستد  یم
   –که او نخواهد خواهرانش ستیبدان معنا ن نيا

   

که   یکه تو خواهر دار د يا صبح به من بگوفرد یسد. اگر کسبشنا را
 ها  آن خواهد   یمن هم دلم م ،یشناس ی نم را ها آن

  شود، کمتر  تو به  نسبت محبتم   که شود ینم ل یدل  نيا ی . ولنمیبب را
 «.مگان  به هم   طور نیهم 

  ني شب راجع به ا  ی ها  مهی ن تا ها آن و  بود هراسناک  هم  نوزه  کا  ربه یول
 کا  ربههم صحبت کردند. موضوع با  
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  ی نيد ني معتقد بود که ا د يويد یول  کنند  حفظ را سکوتشان خواست یم
 نيا است که نسبت به دخترشان دارند و بنابر 

  یتا توانستند موضوع را حل کنند و زمان د یطول کش گر يروز تمام د کي
 را به او دادند، جان احساس آرامش  که خبر 

  از قبل  واستخ   ینم یول شد  یم  وانهي. در اطاق هتلش داشت دکرد
 است، آن شهر  یحال چه در اوضاع که نيا دانستن 

 .د يبگذار فشار  تحت هم را  ها  آن که خواست  یترک کند و نم  را

  بانایخ  در ها شام به خانه آن یبرا شب  آن که کرد دعوت  او از کا ربه
 ۀ دربار ادي ز ی ها برون برود و هر سه مدت یت

  ني به مگان پس از ا یگفتن موضوع فرزندخواندگ یچگونگ اشکالت
 کا  همه سال صحبت کردند و آشکار بود که ربه

  ن یب  قتی زنش بود و هم حق بانیهم پشت د يويد یول. ترسد  یهم م  هنوز
 ها  و به جان گفت که تنها درخواست آن

. قرار یو البته خصوص ند يا به مگان بگور انيکه خودشان جر  نستيا
 التیتعط کي یبرا گر يبود که او دو هفته د
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و به   ند يبگو او به توانستند  یم گاه و آن د يایمدت به نزد آنان ب تاهکو
 به  که دادند  قول ها محض با خبر شدن مگان، آن

آمدن و گفتگو با مگان خوش   یتلفن کنند و پس از آن به او برا  جان
 گونه چی او ه یبرا طور نیهم   و تند گف یآمد م

  در  ها م کارت. تمارديبپذ  را ها  آن سخن که نينداشت جز ا یشانس
 به  که خواست یهم دلش م یو  و  بود ها آن دست

 .و البته به خاطر مگان د يایب  راه ها نآ لیم

آرتور پاترسون تلفن کرد.   ۀخان  به و  بازگشت اش هفته به خانه آخر 
 و جان  ستی حال او خوب ن کاماًل آشکار بود که 

  ۀدخانوا که  گفت او به . رود یبه دفترش هم نم گر يد که دانست یم
 خودشان  ها آن که نيکرده و ا دایآبرامس را پ

بود که   نيآن ا یو معنا  ند يموضوع را به دخترشان بگو که  خواستند  یم
 چاپمن  یصبر کنند، ول گر يدو هفته د د يبا

بود که    ی ح یتنها کار صح  ن ينداشتند، ا یگر ي که شانس د گفت
 را آن اکراه با  آرتور و دهند   انجام توانستند  یم
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را   تشيمأمور تا بماند  زنده قدر کرد که آن یدواریظهار ام و ا رفتيپذ 
 .کامل کند 

 «مانده؟ ی: »حال چه کارد یجان پرس از

  را مالقات قرار توانم  یم من گاه بشود و آن ی تا از آ نها خبر  م یکن  صبر »
 بگذارم. الکساندرا هرگاه که به  هی بق و مگان با

ما  معامله کنم. ا  یالریبا ه د يهنوز با یول د يآ یخبر دهم، م  او
 «.آخر انجام دهم ۀ قیدق  تا را کار  ني ا خواهم ینم

کار را بکند، احتمال آمدن  نيا رتر يد چه  هر   که کرد  یاحساس م زاً يغر 
 .است شتر یدختر به قرار مالقات ب

اگر   م،ی که خودمان را آماده کن مي دار شی در پ دو هفته را یطور نيا»
 «.زنم یمفورًا به شما زنگ  دم،یشن  یزودتر خبر 

جان.« و سپس بدون انتظار. »تو کار خودت را خوب انجام   متشکرم،»
 یا کرده دای پ را  ها آن که  نيمن هنوز از ا ،یداد

 «.مبهوتم
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  گاه چیه.  کرد تبسم خط طرف آن در   جان و «.طور نی من هم هم خود»
 خودش هم مبهوت  یزمان که کرد ینم فکر 

  خواهند   جمع هم   دور  ها آن دهنيآ ۀو در چند هفت شده بود...  یول شود،
 ن يا با. شود یم تمام  ها هم با آن یو کار و شد 

احساس   گر يقسمت د یاز وجودش احساس غم کرد ول یقسمت فکر 
 هنگام  روز آن سخنان فکر  به گاه  و آن یخوشحال

خواهد    يیماجرا، احساس رها نيتاد. بعد از تمام شدن اناهار اف  صرف
 ...کرد

–  

   

آبرامس طبق قولشان به او تلفن کردند و   ۀعد خانوادب  می هفته و ن دو
 که بازگو کردن د یفهم د يويد یجان از لحن صدا 

 .ماجرا به دخترشان آسان نبوده است نيا

ست و ادامه  شک  شيصدا گاه روبرو شد.« و آن قيخوب با حقا ی لیخ او»
 از  شهی... هممی کن یداد. »ما به او افتخار م
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  اضافه و شد  تر  محکم شي .« . سپس صداميد یبال یاو به خود م داشتن
 ی که به کنتاک یزمان خودش  که گفت »او کرد،

 «.د یبا او صحبت کن د یبا شما تماس خواهد گرفت، البته اگر بخواه  برود

سؤال   ني کنم؟« جان با دقت اامکان هست که حال با او صحبت  نيا ايآ»
 موضوع را در آن طرف خط با  د يويرا کرد و د

که در همان   یرا به او داد، کس  یگذاشت و سپس گوش انیدر م  یکس
 ۀرا شناخت. بدون لهج  شيلحظه اول جان صدا

و بم، همان   ر يز همان  با کرد، یالکساندرا صحبت م نی درست ع فرانسه
 .صدا و همان خنده 

 «چاپمن؟ یآقا»

 «بله؟»

هم سر    یلیخ  یبود ول یجد  شي.« صدایا تکان دهنده یماجرا چه »
 .حال

 «.اتفاق افتاد، واقعًا متأسفم ن يه اک  متأسفم»
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با   د یخواست یانجام داد، به هر حال شده، شما م شيبرا شد  ینم یکار»
 «د؟یمن صحبت کن

داشته باشم و   ی مالقات کوتاه در کنتاک کي که با شما  دوارمیام بله، »
 .ميس از آن قرار دور هم جمع شدن را بگذارپ

  کاتیبه کانکت  د یبتوان ت که مناسب اس تانيبرا یکه ک  د یکن یفکر م شما
 «د؟ینی را بب هی تا بق د يیایب

کارم را الن در   یز ير برنامه جدول.  دانم یکه برگردم، نم یزمان تا»
 نداشته باشد بعدًا با یاگر اشکال یدست ندارم ول

 «.مر یگ یتماس م شما

همان    قاً یکار را هم کرد. دق ن ی هم مگان و «.شوم یممنون م ی لیخ»
 به او تلفن زد و جان  د یرس یاککه به کنت یروز

 یبرا بودن قرار یبودنش به خاطر ب ق یدق  نيا لی دل ايماند آ رانیح
 .است یخواهرانش است با اصوًل دختر مرتب دنيد

است و   کاریب یکنتاک  در ندهيآ کشنبه يبه او گفت که بعد از ظهر  مگان
 تا پنج بعد  ک ي ساعت  ن یب ند،یبب را او تواند  یم



@Romanbook_ir 

 

720 

 

بعد و فقط   ۀسه هفت  کاتیسفر به کانکت یآزادش براظهر و وقت  از
 .توانست  یدو روز است، از آن زودتر نم یبرا

پاترسون  ايآ دانست  یهنگام گوش دادن به او اخم کرده بود، نم  چاپمن 
 ن یهم   یو براتا آن زمان زنده خواهد ماند 

 .گذاشت انیم در او با را اش ینگران

باز هم   یعوض کنم ول  یگر يکتر درا با د کمیکش خي توانم تار یم  من»
 ندارد، فقط چند روز را جلو یاديز ر یتأث

  جا  نيخودتان که به ا م،یجا در منطقه پرسنل هست   نيا ما. اندازد یم
 «.د يد د یخواه  د يیایب

 «د؟یبده گر يد ۀه هفت را تا س  بشیترت د یتوان یم  پس»

  د، يایب شی پ  العاده ضرورت فوق  کي  که نيا مگر . توانم یم بله، »
 «.کنم ین ی ب شی پ توانم ینم

زن جوان   کي یبود و برا یا حرفه یلیهستم.« لحن مگان خ   متوجه»
 یمحکم و اگر چه همان صدا  یلیساله خ یس
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  مرامش و هدف او. کرد یم فرق  ها  هم با آن ی لیخ یول  داشت، را ها آن
 و  ها مان هم ارزشه یبود و برا ز یچ  کي  فقط

  اديپرورده شده بود. به او  یرال یاز الکساندرا و ه ر یغ یگر يد سنن
 بجنگد و چارگانیکمک به ب یداده بودند که برا 

بود که مسلمًا   یز یچ  نيو ا رد یو مستمندان را بگ انينوایب دست
 هم  یالریه  و کرد  یالکساندرا هرگز به آن فکر نم 

نداشت که خود را نگران  یوقت  گر يخودش بود که د ر یگ در قدر آن
   –باعث تعجب بود که مشکالت توده مردم کند و

   

به خاطر   ی ز یسه نفر با هم فرق داشتند و حال جان چ  ن يا چقدر
 اظهار داشته  یوبه   سيپار در الکساندرا که آورد یم

 .بود

تمام اشکال آن   ،ی بده یتکان جزئ ک يشهر فرنگ کوچولو را  نيا اگر 
 خود را  یجا طانیش بار نيا و...  شوند  یعوض م

 .از برف داده بود هد یپوش د یسف  یها  کوه به
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برود تا هنگام وقت آزاد   ی موافقت کرد که شنبه بعد از ظهر به کنتاک او
 ن تشکر کرد وباشد. از مگا مارستانیاو در ب

 ولنمود. روز ا  نیی خواهرانش را تع ه یمالقات او و بق خيتار

را گذاشت دوباره به پاترسون زنگ زد   یگوش نکهي. به محض اسپتامبر 
 بعد به الکساندرا درو سپس صبح روز  

عاقبت خطها   ی ممکن بود که بشود صحبت کرد ول  ر ی. ابتدا غرايورير
 .او را بشنود یصاف شد و توانست صدا

" هر دو را  د ی رس ی زده به نظر م جانیه  شيکارها جور شد؟" صدا"
 " واقعا مبهوت کننده بود." مگان کجا؟یدکر  دایپ

نشده   ی چ یرد ، هنوز همهربان او تبسم ک یصدا دنی " جان به شنبود؟
 چ یه يیزد گو یاز خواهرانش حرف م یطور

 کيگذراندن  یفقط برا نکهيگم نکرده بود. مثل ا آن ها را گاه
 .بلند مدت از آنها دور شده بود التیتعط

 "کند  یکار م ی دکتر است و در کنتاک  کياو "

 "او حالش خوب است؟ ؟یالریمن، وه یاوه خدا"
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 "دميبله، او را د"

 "د؟يایو هم موافقت کرد که اول سپتامبر به آنجا با ايآ"

حبس کرد و منتظر جواب جان شد و  نهیآنگاه نفسش را در س و
 صحبت نکرده   یالریاو گفت که هنوز با ه نکهیهم 

 .به باد رفت دشیناگهان ام  است،

فقط هفته   د يمهلت بدهم شا اديفکر کرن ز یندارم که به او برا لایخ"
 ".بزنمو تلفن به ا ک يقبلش 

 .برود چه؟" از حال الکساندرا نگران بود يیاگر او جا"

بعد   ی . و لحظه ادند يکنم" و هردو خند  یم دایناراحت نباش، او را پ"
 تلفن را قطع کردند و الکساندرا با عجله به 

که معمول   ی . در هتلستي ز یم بی او در کپ دو آنت  تلفن کرد.  مادرش
 او  د یعتب عاقبت در  یکرد و هانر  ی اقامت م

 .شده بود موفق

 "مامان؟"

 "افتاده؟ ی زم،اتفاقيبله عز "
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جوان شده بود،    یلیخ  شي صدا کمرتبهيزد و  ی نفس نفس م الکساندرا
 .از دخترانش یکيدرست مثل 

 "کرده دایهردو را پ"

  ی گارت تازه از خواب بلند شده و داشت قهوه هردو چه را؟" مار"
 واند وخ  یو ضمن آن روزنامه م د ینوش ی خود را م

را گم کرده که حال   یز یتوانست بفهمد که الکساندرا چه چ ی نم حال
 .کرده باشد  دایپ ش يآن را برا یکس

 "؟ی زن  یحرف م یدار یز یبه خاطر خدا، راجع به چه چ "

به وجد آمده بود و   شيکرد" صدا دایاپمن هردو را پخواهرانم، چ"
 مارگارت ناگهان احساس کرد که خون در بدنش 

بود که او در کارش موفق   دواری ام شه ی هم  یشود، به نوع ی م منجمد 
 .نشود

را خوشحال نشان دهد"   شيچه خوب" به خودش فشار آورد تا صدا"
 "حالشان خوب است؟
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شبکه   کير د  یالریه  ،یکيآن  از آنها دکتر است، کوچکه. و یکي"
  –کند." یکار م ورکيویدر ن یونيز يتلو

   

آنها   ،ی بارونس هست کي و توهم  ند يآ ی م یبه نظر دختران برجسته ا "
 يینما یس  لمی ف کيتوانند درباره تان  یم

 .دانست یرا م ن يکرد و الکساندرا هم ا ینم یاو شوخ ی" ولبسازند 

 ".آن مطمئن باشنخواهد کرد. از  ر ییتغ  ز یچ  چینگران نباش مامان، ه "

با   اديخواست که از آن مطمئن باشد و هراسش ز ی دلش م  مارگارت
 .کرد یآبرامس فرق نم ربه کا

 «کرد؟ ی آنها را مالقات خواه یک»

  کاتیبه کانکت د يان به من گفت، باالن ج نیاول سپتامبر، هم  روز»
 «.بروم

 «گفت؟ یبه شوهرت چه خواه و»

که با تو به   ميبه او بگو د يم که شاآنرا حل نکرده ام، فکر کرد هنوز »
 «.تو یهم بخاطر کارها د يشا ايروم....  یآنجا م
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 «.آنرا باور نخواهد کرد او»

 د يبا د يشا م،يرا به او بگو قيتوانم حقا ینم  یراحت ني منهم به ا یول نه، »
 به  شتر یب یدرباره اش فکر کنم.« و لحظات  یکم

بعد   قهیکردند و پنچ دق  یادامه دادند و سپس خداحافظ شانيها  صحبت
 ن یمارگارت دوباره به او زنگ زد و همان اول

 .کرد جیرا را گاش الکساند  کلمه

 «.م يآ یبا تو م  منهم»

 «...یتوان ی... مامان... تو نمچه؟»

بود،   ی خوب یلیرا گرفته بود و به نظرش فکر خ مش ی نه؟« او تصم چرا»
 مدت الکساندرا را تنها  نيکه در ا نيعالوه بر ا

به اوضاع داشته   ی توانست گوشه چشم ی گذاشت، خودش هم م یمن
 از آن جلسه  دخترش بماند، کيباشد و نزد

 .د یترس ی مارگارت واقعا م يیکذا

  یشود، تو تا آخر سپتامبر نم یم اديکه چقدر زحمتت ز ی دان یم مامان»
 ال یکه خ  ی خودت گفت ،یبرو سيبه پار یتوان
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 «.یچند هفته را در رم بگذران یدار

که   ورکيویهم از ن د يشا ايتوانم در اکتبر به رم بروم و  یمن م باشد،»
 ی م حیترج یندارم ول یا کار مهمبازگردم. آنج 

سفر کنار تو باشم.« و آنگاه شرمسارانه افزود. »البته   ن يکه در ا دهم 
 «.یاگر تو اجازه ده

  یبه چشمانش هجوم آوردند. م ش يمادر...« و همراه با آن اشکها آه،»
 ی که مارگارت چقدر وحشتزده است. ول د یمفه

  ی دوست چی شوهر و ه چ یه  ،ی لیخون فام چ یکس، ه چی نبود. ه یاج یاحت
 .ردیبگ شياو را برا یجا چگاهیتوانست ه ینم

. من فقط نخواستم که  یائیخواهد که تو با من ب یمنهم دلم م  البته»
 .«مزاحم وقتت شوم 

ره خواهم داشت.« و سپس  بمانم تمام مدت دلشو نجاينگو، اگر ا چرند »
 وار به مغزش جستن  وانهيفکر کامال د کي

  ز یئلو ی آکسل و مار میبتوان د يدوست داشت. »شافکر را  ن يا یول کرد
 .« و صورت الکساندرا ازميبا خودمان ببر  ز یرا ن
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خواست آنها را در آخر تابستان آنجا   ی آن روشن شد، دلش نم دنیشن
 د يو شا چند روز یبرا  یتنها رها کند، حت 

 .ندهد  شانیبه مسافرت دست جمع  ی تیاهم  اد يز یهانر  احتمال

و من   د یبمان ورکيویدر ن د یتوان یشما سه تا م ، یده افکر فوق العا  چه »
 بروم و سپس قبل از کات یتنها به کانکت

  م،یآنجا خوش بگذران یکم یهمگ   می توان یم ورکيویدر ن بازگشت
 «.شود ی شروع نم  ازدهمي مدرسه بچه ها تا 

  يیکنم و تو هم با خطوط هوا یشد. من هتل را امروز رزرو م  یعال»
 م یخواه  ورکيویوارد ن یز. چه رور یتماس بگ

 «شد؟

  ی س م،ی که پنج شنبه پرواز کن ميمجبور شو د ياول است... شا جمعه »
   –اوت.« کميو

   

زودتر   یکنم. اگر خواست یده روز هتل رزرو م یاست، من برا یعال»
 «.میبرنامه اش را عوض کن م یتوان یم یبرگرد
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مرش شناخته بود  که در تمام ع یتنها مادر ني که به ا  ی ...« هنگاممامان»
 بغض  کينمود که  یکرد، احساس م یفکر م

 «.پرستم  یفشارد. »مامان... من تو را م یرا م ش يکرده گلو گره

 «.ز یهمه چ  زم،يدرست خواهد شد، عز  ز یچ  همه»

ورانه،   ابانی ن جان چاپمن در خشد بار پس از ظاهر  نی اول یبرا و
 ک ي. الکساندرا د یشياند  یطور م ن يمارگارت واقعا ا

روز بعد از ظهر   کينزد و آنگاه  یبه هانر  یهم حرف گر يد  هفته
 ی ل یبودند، خ دهیافتاب در تراس لم ر يکه ز یهنگام

به شوهرش گفت. »مادرم از من خواسته که آخر تابستان با او   یمعمول 
 ساده ادا  ی ل یوم.« و جمالت را خبر  ورکيویبه ن

خلف او در  هنوز از دست ت  ست،يبا خشم به او نگر  یهانر   یول کرد
 ه یدوباره آن قض  چگاه یبود، آنها ه یعصبان سيپار

را هنوز   یدانست که او و یالکساندرا م یرو آورد نکرده بودند. ول را
 .است دهینبخش

 «چه شده؟ گر يد  حال»
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انجام دهد، مربوط به   د يدارد که با ورکيویدر ن یاو کارهائ ز،یچ  چی ه»
 مواظب د يخانواده که خودش با  یگذار هيسرما

 «.و از من خواست که با دخترها همراه او بروم باشد 

  رکويویدارد که تو ماه اوت به ن  ی لیهمه اش چرند است، چه دل  نهايا»
 آنها مشکوک شده بود یحال به هر دو ؟«یبرو

 .کردند  یاو طرح م  هی بر عل یکه ظاهرا دوتائ یا سهیدس و

  ح يتفر  بچه ها هم یروم و برا یواقع آخر ماه اوت به سفر م در»
 «.خواهد بود  یمتفاوت

زمستان آن   یبرو  ورکيویبه ن یگر يدر زمان د یتوان ینگو، م چرند »
 لحن زننده اش   نيهم بدون بچه ها.« و با ا

دانست،    یرا نم ن ي ا یکرده. هانر  خ ياحساس کرد که بدنش  الکساندرا
 را  یرفتن و یتوانست جلو  ینم  ز یچ  چیه  یول

 .خود ببرد را با ش ينگذارد بچه ها اي ردیبگ

 «.روم. با مادرم و بچه ها یمن حال م ،یهانر   نه»
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  ی لیها خ ی. »تازگ ستيرا نگر   یبا خشم ونشست و  شيسر جا او
 ممکنه  ست؟ی ن نطوريالکساندرا، ا ،ی مستقل شده ا

چه    رم،یگ یم   میمن هستم که تصم  نيا نجا يکنم که ا یورد ادآي بتو
 لب را مط نيا چگاهیبچه ها.« ه یتو و چه برا یبرا

تا آن موقع   ايداشت،  قتیحق   یابراز نداشته بود ول یبه و  حيصر  نقدريا
 بعد از آمدن واشي واشي  یدرست بود. ول

 .کرد یاوضاع داشت فرق م سي چاپمن به پار جان

.  یداشته باشد، هانر  تیش عصبانارز انيجر  نيکنم که ا  ینم فکر »
 «.مادرم از من و بچه ها دعوت کرده

که   یحال صورتش از رفتار زنش و خشم رم؟«یا بگتو ر یاگر جلو و»
 .بود، قرمز شده بود ختهينر  رونیآن را ب

  یزنم و م یمن اعتبار ندارد، من خودم به او زنگ م  شی پ مادرت»
 لکساندرا بار ا ني.« و ایرو یکه تو با او نم ميگو

شروع به صحبت کرد.   یو به او نگاه کرد و سپس با لحن آرام ستاديا
 نرمش  یاز صدا  یدنش حت قاطع بوکامال  یول
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 .بود مشهود

  ورک يویبا مادرم به ن د يبا ی خواهد که از تو تمرد کنم، ول ی دلم نم  من»
 «.بروم

 «.اوریمعتبر ب ل یدل  کيبه من بگو،   چرا؟»

 «.باشد  یم  ی، و کامال هم خانوادگاست یا دهی چ یمسئله پ  ی لیخ»

هم    یو ی گفت ول ی .« او راست می گوئ یتو به من دروغ م الکساندرا، »
 ترسناکتر از آن بود  قتینداشت، حق  یگر يراه د

   –کند. کياو را در آن شر  که

   

مانم، فقط چند   ی نم یاديرا نگو، من مدت ز نيکنم ا  یم  خواهش»
 «.روز

و   د یکوب یا شهی ش ز یم یحکم بر رو« مشتش را مچرا؟  ،ی لعنت  چرا،»
 .د يپر  شي الکساندرا از جا

نباش.« و از آن هراس   ی منطق ر یغ نقدري کنم. ا یخواهش م  ، یهانر »
 .کند  قت ی را مجبور به گفتن حق یداشت که او و
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خواهد مرا کنار خود   یکند و م دنيد لشیخواهد از فام ی م مادرم»
 «.ستین یکار غلط ني داشته باشد، ا

و   یبرو یتوان یکه من نگفتم که تو م  نست يکه غلط است، ا یز یچ آن»
 «.یروکه ب نمیب یهم نم   یلی دل چ یه

 «.خود من بخواهم بروم د يشا»

 «.یستیزن مجرد ن کي تو  ،یر یگ ی خودت نم یرا برا میتصم  نيا تو»

به   شهیهم  یتوان ی. تو نمیطر خدا، هانر برده هستم. بخا کيمن  نه، »
 ی است نه سالها تمسیالن قرن ب ،یمن حکم کن 

 «.یقرون وسط اهیس

  یم د يایخوششان ب  یکه هر کار ی مدرن و آزاد یتو هم از آن زنها و»
 است که  یز یو اگر آن چ ی ستی کنند، ن

انجام   یتوان یسقف خانه من نم ر ي الکساندرا، آنرا ز  ،ی را دار شيآرزو
 سفرت را بات یترت نکهي. لطفا قبل از ا یده

 «.آنرا در مغزت بگنجان یبده
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کرده   ت يمن جنا نکه يمثل ا یکن یمزخرف است، تو چنان رفتار م نيا»
 «.ام

و   ی را بکن یحکم کنم که تو چه کار د يمن هستم که با ن يا یول  اصال،»
 بود که چهارده سال دوام  یقانون ن يو ا ی چه زمان

 «.دهم ر ییکه آن را تغ نم ی ب ینم یل یدل چی و ه داشته

  نیاول ی. براد یپرس یبد  یا با صدار ن ياگر من آنرا عوض کنم؟« و ا و»
 او دلش  داتياز تهد  شانی بار در طول زندگ

چنان   یاست، ول یدانست که او مرد خوب و مهربان یه بود. مآمد  بدرد
 گر يگرفت که د یسخت م یرا به و یزندگ

 .دانست یرا خودش خوب م نيکند. ا ی توانست احساس خوشبخت ینم

  اد يبا من دچار مشکالت ز ،یت آوراستقالل را بدس ني ا یاگر بخواه تو»
 «.دهم ی م یشد. از حال بتو آگاه یخواه

اوت   کميو  یتا آنجا که بتوانم مؤدبانه. روز س م،يگو  یه تو م و منهم ب »
 «.روم یم ورکيو یمن با مادرم به ن
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تو دختران مرا با خودت   ،یو اگر من اجازه بدهم که برو د يد  میخواه »
 «؟روشن شود  ايبرد و آ ینخواه

قدرت بود و ناگهان الکساندرا از او متنفر شد. تنها   یزور آزمائ  ک ي نيا
 شالق بود که  کي داشت فقط  از یاو نکه  یز یچ

 .را کامل کند  رشيتصو

 «؟هستند  یزندان نجا يآنها ا نم، یبب»

 «؟ینیب  ی است که تو خود را م یز یچ  نيا و»

  یه بود، براکه نکرد یکه تو مرا بخاطر گناه یبله. از زمان ها،یتازگ»
 . تمام مدت تابستانیفرستاد نجايبه ا ه یتنب

 «.بود یجان کيبا من مثل  رفتارت

احساس را   ن يهمان گناه خودت است که از آن ا  د يشا نيا زم،يعز »
 «.یدار

دلت   د يشا ايدانم.  یو مسافرت رفتن من با مادرم را هم گناه نم ابدا،»
 زانو بزنم و التماس کنم، من   تيخواهد جلو یم
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  یتوانم کارهائ یزن بالغ هستم و مطمئنا م  کيکار ندارم.  ني به ا یازین
 را اگر خودم بخواهم، انجاممثل مسافرت 

 «.دهم

که   نست يمقصودت ا ايدهد. ا یرا تکان م شي بارونس جوان بالها آه،»
 به د يشا  یمن ندار  تيبه حما ی اجیاحت گر يد

  –در آمدت است.« زانیم خاطر 

   

بد   نی چن نيشوهرش را ا نکهي.« از اینزدم، هانر  یحرف  چگاه یه  من»
 ن ي هم از ااو  ی شوکه شده بود. ول د،يد یزبان م

اورد، سخت از جا در   یفرو نم میزنش در مقابل خواسته او سر تعظ که
 .رفته بود

  یتوان یرا گرفتم، تو نم می من تصم  یلی. بهر دلزميعز   ،یندار یازین تو»
 «.یبرو

  یتکان داد. هانر  وسانهيکرد و سرش را مأ به شوهرش نگاه الکساندرا
 ی غلط چه لطمه ا می تصم ني که با ا د یفهم ینم
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گرفت،   یرا نم ی رفتن و یجلو ز ی چ چ یاعتبار خودش خواهد زد. ه را
 .شوهرش یحت

 

بود که وراد   نيمثل ا شيوارد شد، برا یکه جان چاپمن به کنتاک یزمان
 شده است. او مجبور شده بود یگر يد ارهیس

در آنجا در انتظارش بود و   پی ج  کيعوض کند و  مایدوبار هواپ که
 تا توانست جاده پر  د یحدود سه ساعت طول کش

  کي کرده و به کوهستان برسد. آنجا او را به  یدست انداز را ط  از
 آن هم خارج   ی اطاقه بردند که دستشوئ ک ي»متل« 

ها  جغد  ینشست و به صدا یهودگی اطاق بود. آن شب در اطاقش با ب  از
 گوشش که هرگز به  ی گر يو پرندگان د

روز بعد که مگان  بود که رتیبود گوش داد و با خودش در ح دهینرس
 خواهد بود. آن شب یاو چه شکل ند،یب یرا م

گذراند و صبح زود از جا بلند شد و به تنها رستوران   داریخواب و ب را
 یهمراه با نان  مرویصبحانه ن   یشهر رفت و برا
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ا بدمزه هم بدنبال آن  فنجان قهوه واقع کي ود ، خورد و ب گي پر از ر که
 به  پیهمان ج   و دوباره بعد از ناهار د ینوش

دندان که فقط شصت سالش بود و او به   ی راننده ب کي آمد، با  دنبالش
 مارستان ینقطه کوه که ب نيبالتر 

را درختان صنوبر احاطه   مارستانیآنجا قرار داشت، برد. ساختمان ب در
 ی کوچک ی و تمام محوطه را کلبه ها کرده بود

  شتر یبودند که ب نی با هم همنش ی که خانواده هائ یبود. جائ پوشانده
 بچه داشتند که پا برهنه با تکه  نی دوج کيآنها 

 دند يدو یشد آنرا لباس خواند، در اطراف م یکه به زحمت م ،ی ا پارچه
 که  یگر  یها  سگ یو بدنبال آنها گله ها

هم پس مانده بچه   د يغذا بودند و شا یتکه ا یدر جستجو دوارانهیام
 .اندازند ماند که به دور  یم ی ز یها البته اگر چ

  نی در چن یممکنست که چنان نقطه دور افتاده ا  نکهيکردن ا باور
 شده باشد، مشکل بود. و آن  یمخف یبائيمملکت ز

و   نگتنیواش اي ورکيویانند نم يیفقط با تفاوت چند ساعت با شهرها هم 
 که جان در یدستیتالنتا. از فالکت و تهآ اي
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که مانند   ی. پسران جوانافتاده بود یو ناباور رتیبه ح  د،يد یم آنجا
 که از فرط کار و سوء یسالخورده ا یرمردهایپ

کم   یکه با موها  یو نداشتن سالمت دول شده بودند و زنان جوان هيتغذ 
 دندان در دهان نداشتند و  کي ی پشت، حت

ورم کرده بود. جان با   شانير اثر نخوردن غذا شکم هاکه ب ی هائ بچه
 تواند طاقت ی بود که او چگونه م رتیخود در ح

  یم مارستانی که قدم به ب یو در حال  اوردیکردن در آنجا را ب کار
 مطمئن نبود که در آنجا چه خواهد  ی گذاشت، حت

کردند و او به آن   تيدر پشت ساختمان هدا کی نیکل  کي . او را به د يد
 که با  د يزن را د ی تا س ستی ا رفت و حدود بج

  يی ند. اطرافشان را بچه هاها به انتظار نشسته بود مکتین ی رو حوصله
 ی لیزدند پوشانده بودند و ظاهرا خ  یم  غی که ج

که   ینهمشان حامله بودند، در حال  ايهشتم  ی زنها دوباره سر بچه ها از
 .سال داشتند  ستیاز آنها به زحمت ب یبعض 

 ر يتحر  ز یکه او به م  یبود و زمان ز یه واقعا شگفت انگمنظر  نيا
 قرمز روشن که آن ی با موها د يآنجا د یسر  ست،ينگر 



@Romanbook_ir 

 

740 

 

که با   یبائيشت سرش جمع کرده بود. دختر ز کش در پ  کيبا  را
 ی آمد و و یبه طرف او م ی و کفش کتان ن یشلوار ج

باور   رقابلیکه او مگان است. او بطور غ د یفهم  یشک  نيکوچکتر  بدون
 .شکل الکساندرا بود یکردن

در آن   یدفتر   به رايسالم، دکتر .« او با لبخند به جان سالم کرد و و »
 توانستند  ی که م یکنار تعارف نمود در جائ

را که به الکساندرا   یصحبت کنند. به او پرونده ا گر يکد يبا  یخصوص
 نشان داده بود، نشان داد و درباره الکساندرا با

جمعه اول سپتامبر است،  یبرا یقرار گردهم آئ حرف زد و گفت که  او
   –» فکر داده بود.  شنهادیهمانگونه که خودش پ

   

شما خوب باشد؟ « جان هنوز نگران بود و   یبرا خيتار ن يکه ا د یکن یم
 ی لیمگان او را با لبخند گرمش مطمئن کرد. خ

الکساندرا   هیدر واقع او درست شب  ی مثل ربه کا بود، ول شي اداها از
 خالص  نهايتوانم، اگر بتوانم از دست ا  یود. » مب
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ر نشسته  به انتظا مکتین یروکه  یزنان ل ی.« آنگاه به طرف خ شوم
 .بودند، اشاره کرد

 «. است یمنظره ترسناک »

کمکند،   ازمند یواقعا ن نهايآمدم. ا نجايبه ا لی دل نیدانم، و به هم  یم »
 یو غذا و آموزش. باور نکردن  ی بهداشت یکمکها

در مملکت ما وجود داشته باشد .« جان با سر   ینقطه ا نی که چن ستا
 که  ن يبزند و از ا یود که حرف کرد. قادر نب  د یتائ

 .قرار گرفته بود ر یکرد، سخت تحت تاث  یم ی کار نی چن او

متفکر ماند و سپس   ی ا قهیبه پرونده انداخت،دق  یدوباره نگاه  مگان
 اش  یق یحق  ن يچند سوال از او راجع به والد 

را بداند که الکساندرا هم خواسته   يی زهایان چ خواست هم ی.مد یپرس
 ژ را کشته بود؟و سپس چه بود.چرا سام سولن

متاثر    یالریخواهرها افتاد؟او با خواندن شرح حال ه ه یبق  یبرا یاتفاق
 سرگذشت الکساندرا از دنیشد و پس از شن 



@Romanbook_ir 

 

742 

 

طور   ني د،اتفاوت دار یل یاو با مال من خ یجان،تبسم کرد. "زندگ دهان
 ی اديز یفاصله  ی بارونس فرانسو ک يست؟ین

که هر دو   د ی کلمه را چنان کش  ن يچاپمن".و ا یدارد،آقا  یکنتاک با
 خواست که هر  ی هنوز دلش م ی بخنده افتادند.ول

  د یدان ی.مهم نبود که چقدر فرق داشتند. "مند ی خواهرش را بب دو
 ."ترسد  ی م یلیجلسه خ  ني مادرم از ا

کرد که   یم یرا کردم.پدرتان سعبرداشت  ن یدم،همي دکه او را  یزمان"
 ."او را مطمئن کند 

 یم یخواندگ-که بچه به فرزند  ینيتمام والد  یا کنم بر  یفکر م"
 ک ي یپدر و مادر اصل یجستجو شهیرند،هميپذ 

که به   نياز ا دم،قبل يموارد را د  نيباشد.در زمان تخصصم از ا د يتهد 
 ادرم وحشت م یبرا یمورد ی .ولميایب نجايا

 "ستین

و به   ستی ک قای دانست که خودش دق یبه او کرد،م  ی تبسم راحت آنگاه
 خواهد به آنجا  یرود و چرا م یکجا م
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 د يويکه به او فرم داده بودند.ربه کا و د ی.درست مثل کسانبرود
 یم یاعتقاداتشان زندگ یآبرامس که آنها هم برا

  یشت.آدمهادا ازیبودند که مگان ن ینيوالد  قا ی و آنها دق کردند 
 و عشق به مردم و  لتیوب،روشنفکر،با کمال فض خ

دانست و   یاشتند و مگان هم آنها را خوب مکه به آن اعتقاد د یباورهائ
 را به  نهايبرگردد،ا نجاي که به ا نيقبل از ا

گفته بود. "او حالش خوب خواهد شد، به او قول دادم که   مادرش
 م.فکر ماجرا تمام شد به او زنگ بزن ني که ا یزمان

آنطور که پدر و   ند،البتهيایب دنمي به د نجايم که پس از آن آنها اکن یم
 و دند يشناسم". و آنگاه هر دو خند  ی را م مادرم

بودند.   جانیو ه  ی. آنها پر از نور و زندگستياو نگر  یبه چشمها جان
 یکه م یبود که عاشق کارهائ یاو دختر 

او بودن هم   ک ي و احساس کامل بودن داشت.همان نزد کرد،بود
 مثل ساشا فرق   یآور بود،او چقدر با دختران جانیه

دختر   ني در خودشان پوشانده شده اند نه مثل اکه تماما  یداشت،کسان
 کرد مگر مردم یفکر نم  یز یکه به چ
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 .که دور و برش بودند  یازمند ین

عمل   کيکند و در  بعد از ظهر مجبور شد جان را ترک ی انه یم در
 آنگاه دو ساعت بعد دوباره  حاضر شود و نيسزار

 .عذر خواست رشیآمد و از تاخ باز

طور است.به    ني ا شهیهم ی من بود،ول یمرخص بعد از ظهر  نيمثال ا"
 دور بروم". و  یتوانم راه ها یمن نم  لی دل  نیهم 

کلبه   ک يخودش دعوت کرد.او در   ی شام به خانه  یجان را برا   سپس
 ساده و  یل یکوچک ساکن بود، با مبلمان خ ی

گوشت پخت و   یبود.مقدار دهيخر  مارانشیکه از ب یدست  یکارها
 کنار هم  یمش دو نفر آنگاه سر فرصت و با آرا

شناخت.با هم  یرا که م یو کسان نشيو والد  شیو راجع به جوان نشسته
  –پدر قا یعمکه   د یرس یصحبت کردند. به نظر م

   

ده  انجام دا شي پرستد و از آنچه که آنها برا یمادرش را م و
 یفکر که زمان  نيهنوز از ا یباشد.ول یبودند،سپاسگزار م
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 .تعلق داشته،ناراحت بود یگر يوت دمتفا ی به خانواده   کامال 

 یاش دخترانه و جوان به نظر م افه یق چقدر

 .د یرس

است". جان هم  ز ی گان جانیهم ه یل یماجرا خ ني راه مضحک،ا ک يبه "
 او یو دست او را نوازش کرد. به نوع د يخند 

از آنها احساس   شتر یشده بود و ب نیاندوهگ گر يد  ی از آن دوتا کمتر 
 سه خواهر، او از همه شان  انیکرد و م  یم ت یامن

 .خواست  یکرد که خودش م یرا م  یهمان کار قا یتر بود، دق خوشبخت

به کوهستان   یهنگام آمدن و که پدرش یپی از آن مگان او را با ج پس
 کرده بود،به محل سکونتش   هيهد   یکنتاک یها

و   ند یب ساعتها بنش خواست در سکوت شب مهتا یم  .جان دلشرساند 
 ی باز م د ياو با یبا او حرف بزند. ول

 .شد  یبامداد شروع م می ساعت چهار و ن کشیگشت،کش 

اول   شما هم روز اي"آد یبه او انداخت و پرس یمحتاطانه نگاه مگان
 "نم؟ ی ب یم کاتیسپمتامبر در کانکت 
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م آنجا خواهم بود". و و گفت:"من ه   ستيدر نور مهتاب او را نگر  جان
 زد و اضافه نمود. "به هر حال  یسپس لبخند 

کمک به او آنجا  یپاترسون قول داده ام که برا یمن به آقا یمدت یبرا
 تا ميشما خوش آمد بگو  یباشم و به همه 

 ."شروع شود  برنامه

او تکان داد و با   ی".و دستش را به سونمیب یپس شما را آنجا م"
 همان جا  یطولن  یو جان مدت هاه راه افتاد ب  پشیج

درختنا    یشاخه ها یجغدها را از رو یبه آن رها نگاه کرد.صدا ستاديا
 گونه یکوهستان را رو ميمال  یو هوا د یشن یم

  یکاش م یا آرزو کرد که  یلحظه ا یکرد و برا ی احساس م ش يها
 .همراه او در آنجا بماند   شهی هم یتوانست برا

 

بود که   نيکه مانده بود ا یبود و تنها کارچمدانش را بسته  الکساندرا
 د يرا در هال د یمرتب کند که هانر  ز یبچه ها ن

 .بازوانش را محکم گرفت یو دنيبه محض د که
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به   ینتوا یبه تو چه گفتم. گفتم که نم ید یکرده بودم که فهم فکر »
 «.یبرو ورکيوین

گد و  خواست که باز هم با بجت یدلش نم گر يمجبورم بروم.« د ، یهانر »
 داد و درست  یانجام م د يبود که با یکار نيا

را گرفته و مانع رفتنش شود. شوهرش بدنبال او   شيکه حال جلو نبود
 تا اطاق خوابش رفت و در آنجا در سکوت با

تختش   یهنوز رو  شي ، چمدانهانگاه کرد  رهیطوفنده به او خ ی خشم
 .بود

دآگاه احساس  ناخو ؟«یقدر کله شق و لجوج ن يراجع به رفتن ا چرا»
 است و گرنه امکان  انیدر م ی مرد  یکرد که پا

 .رفت  ینم یگر يد تصور

 «.مهم است یل یمن خ یسفر برا  ن يکه ا نيا یبرا»

  ورکيویسفر به ن  کيچرا  ،ی روشن کردن من نگفته ا یبرا یز یچ تو»
 ايمهم است؟ آ تيبرا نقدري اتفاق مادرت ا به

 «.یکه آنرا به من هم بگوئ ممکنست



@Romanbook_ir 

 

748 

 

تمام   یچشمان الکساندرا در آن طرف تخت حلقه زد. هانر در   اشک
 تابستان چقدر نسبت به او نامهربان بود و حال 

. »من واقعا  ردیرا بگ  یو ی خواست که باز هم جلو ی م  یسنگدل چقدر
 ی مربوط به ماجرائ م،يبگوتوانم آن را به تو  ینم

  –قبل اتفاق افتاده.« یلیخ   یکه سالها است

   

و   ست ياست؟« و او را متهمانه نگر  انیهم در م یمرد  یکه پا یاتفاق»
 او را رايوي ر اديز یزنش همانطور که در گرما

شده و متعجب    ر یکه ناگهان او چقدر پ  د یکرد، به نظرش رس یم تماشا
 ن ياز ا د يااست. ش دهیاو ترس د يشد که شا

فکر   نيشده باشد و از ا ر یدرگ یبا مرد جوانتر  یاست که و هراسناک
 کرد و یو احساس تأسف و دلسوزا یبرا

  یفرو کش کند و سپس سر  یبه خودش اجازه داد که کم یا لحظه
 .تکان داد
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من   نيمربوط به والد  ی ز یچ ست، ی مرد ن  کي مربوط به  یلیدل  چ یبه نه، »
 مقصود او کنت  یداشت ول قتی است.« و آن حق

 .کنتس دوبورنه نبود و

  انيجر  یمنتظرم که بگوئ افتاده؟ الکساندرا، من  یمگر چه اتفاق آنها؟»
 او  نکهياز چه قرار است.« و ناگهان مثل ا

  یصندل  کي یتواند با شوهرش بجنگد، رو ینم گر يکرد که د  احساس
 یهانر   یکرد. ول  هينشست و شروع به گر 

دانست    یکه م یهم به او نداد. تا آنجائ  یتسالئ چینشد و ه  کشينزد
 هم  د يبود و شا ونيرا به او مد  ی حاتیزنش توض

 .از آن شتر یب

شود   ی...مشکل م ني... اميماجرا را به تو بگو  نيخواستم که ا ینم من»
 داد. خودم هم آنرا از ماه ژوئن  حیتوضآنرا 

ه او  از نگا یو هانر  ستي.« آنگاه با چشمان دردناکش او را نگر دمیفهم
 افتاده  یداد که اتفاق وحشتناک صیناگهان تشخ 
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نبوده   یآن اندازه کاف د يتخلفش شا  یو مجازات دو ماه قبل او برا است
 بود،  ستادهياست. همانگونه که کنار پنجره ا

 .او شد  حاتی به لرزه در آمد و منتظر تو ض  بدنش

  یمقبال به تو  د يبود که آنها با ی زهائی... چنميمن،... والد  مادر»
 فراموش کرده   ی گفتم، ول یبه تو م د يگفتند...من با

  ی حال م یول ست ین  یها موضوع مهمو به خودم گفتم که آنقدر بودم
 در حال انتظار یفهمم که مهم بود...« هانر 

لرزد و الکساندرا نفسش   ی کرد که درون خودش از وحشت م احساس
 من فرزند  ،ی را جمع کرد و ادامه داد. »هانر 

 .ماند  رهیبه او خ یا هستم.« و شوهرش با بهت و شگفتآنه خوانده

  یاشاره ا چگاهی ن نگفت؟ پدرت هرا به م  ني ا چکسیچرا ه ؟یچ تو»
 یول  د یرس ینکرد.» به نظر وحشتزده م 

 د،يرا به او بگو ز یخواست حال همه چ  یشجاعانه ادامه داد، م همسرش
 ش يبرا یمت یمهم نبود که به چه ق  شيبرا گر يد

 .شد خواهد  تمام
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شده بود، توسط   رفتهيپذ  یبه فرزند خواندگ کبارياز آن هم  ش یپ»
 .اش.« و سپس منتظر ماند  یقبلمارگارت و شوهر  

نشست و با رنگ   یاصابت ضربه اثرش را بکند، و کرد. او آرام رو تا
 .شد  رهیبه الکساندرا خ دهيپر 

دوبورنه    ر ي یمارگارت و پ ی عیتو فرزند طب ؟ی گوئ یم یجد  تو»
 ناگهان به او  یکس  بود که نيمثل ا شيبرا ؟« یستین

دلر بابت آن پول پرداخته،   ونیلیرا که پنج م  یرنوار یکه تابلو د يبگو
 کامل و  تی با آن ترب  شياست. زن دلربا یتقلب

فرد ناشناخته   کي کنتس مادرزاد نبود، بلکه  کيو نقصش   بیع یب
 .تکان داد د یبود. الکساندرا سرش را به تائ

که مارگارت به او گفته   یخبر را همان روز نيا دنی نشوک ش خودش
 که  دانست یبود و حال م  دهیبود، چش 

مارگارت   یاست. »و قبل از آن؟ حت شتر ی چقدر ب یهانر  ی رو انعکاسش
 ک ي  شتر یب  شيصدا ست؟«ی هم مادر تو ن

را به   ز یبود و الکساندرا سرش را تکان داد، آماده بود که همه چ  زمزمه
 .د ياو بگو
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 «.ستی من ناو مادر  نه، »

و  شدم که ت یکنم که اغلب نگران م یفکر م یکرد. »وقت یخنده تلخ  او
 . خوب حال بگود يبچه ها چقدر به او رفته ا اي

  یمادرش م  ؟« یدان یرا م  نيا ا يهستند؟ آ یچه کسان نت يوالد  نم یبب
 ...ابانگردیدختر خ کيباشد...   یتوانست هر کس

  ینامعلوم. حت ت یمادر نامشخص و ترب  پدر و کيمحالت بدنام....از  از
   –کرد. از ده یاز فکر آن هم احساس تهوع م

   

کردند و حال خودش   ی ازدواج م اطیاحت تيقبل خانواده اش با نها رنق
 وصلت کرده بود که  گانهی  بکامال  یبا دختر 

 .سابقه اش هم معلوم بود یحت

خواستم به   یمخودم دو ماه است که از ماجرا خبر دار شده ام و ن  من»
 است که از تو پنهان  یهمان راز  نيو ا ميتو بگو

  ینم ی.« اما الکساندرا از شوهرش دلجوئگر يد ز یبودم و نه چ  داشته
 ا چند و ب ستياو را نگر  ن یخشمگ  یکرد و هانر 
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 .گفت اديو با فر  د یاطاق رسان یخود را به آن سو گام

 «.باشد  انی در م یمرد  یدادم که پا یم  حیترج  شتر یب  من»

را   ی بود، او و وسيکردم.«و لحنش کامال مأ دتیاگر ناام متأسفم»
 که الکساندرا در دل دعا  یحال کرد، در  ی م ر یتحق

  نکهي... و ارديهم بپذ   تی را با همان وضع یکرد که شوهرش و یم
 یاو مهم نباشد. ول یبرا یموضوع فرزند خواندگ

شوهرش   یبرا زها یچ ن يدانست. مفهموم ا یهم بهتر از آن م خودش
 نبود که  یاخبار از آن نوع  ني مهم بود و ا یلیخ

را   ن يو ا اوردی خودش ن  یبه رو ی ز یو چدر مقابلش بزرگوار باشد  او
 بود  دواریفقط ام یدانست ول یالکساندرا خوب م 

 .طور نشد  ني ا یبار فرق کند، ول نيا که

 «م؟يگو ی را م ها یهستند. اصل یآنها چه کسان نت؟يو والد  »

زن   ک يو آنگاه به او گفت. »مادرم  د یو شجاعانه کش ق یمع  ینفس او
 م که نامش سولنژ دان  یبود و من فقط م یفرانسو
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او را   نطورياگر دلت بخواهد ا ،یاشراف ر یشخص غ  کيبوده،  برتراند 
 ن ی به اتفاق متفق سيپار ی. پدرم زمان آزادیبنام

دانم.   یمن یشتر یب ز یآمده بود و با او آشنا شد. خودم هم چ  نجايا به
 موفق و  شهیهنرپ  کيبود،  شهیهنرپ  کيپدرم 

که آنها عاشق   ند يگو یوالکر بود. مو قابل احترام. نامش سام  مشهور
 هم بودند و سه دختر داشتند که من فرزند 

  یکرد ول ر یآنها هستم و سپس...« زبانش سر انتخاب کلمه گ یدوم
 به شوهرش  انيجر  ن ياز گفتن ا ب یعج  یبراه

پدرم، مادرم را گشت و   یوانگيد کيکرد. »بخاطر  یم  آرامش احساس
 وم شد، در محک تي جنا نيکه به خاطر ا یزمان

و بدون  م یتي کرد و من و خواهرانم را  یاقدام به خودکش سلولش
 عمه  کيگذاشت. ما چند ماه با  ی پول باق یناريد

همه مان   یبرا لی وک ک ي ،یدوست خانوادگ  کي و سپس  ميکرد یزندگ
 یکرد و ما بفرزند خواندگ اد یسرپناه پ

  بی که نص خوشبخت بودم  یلیما. و من خ  یحداقل دوتا  م،يشد  رفتهيپذ 
 حقوقدان ک يمارگارت و شوهر اولش شدم، 
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  ی جورج گورهام، آن زمان من فقط پنج سال داشتم و ظاهرا زمان بنام
 که پدرم مادرم را کشت چهار ساله بودم و

جورج گوهام را   یورم، حتآ یبه خاطر نم ی ز یعلت است که چ نی بهم
 . ظاهرا شش ماه بعد او مرد و ندارم اديبه  ز ین

و با  ابد يواقعه بهبود  نيرگارت به فرانسه آمد که از ا... مامادرم
 او به محض یدان  یرا م  هی ... و تو بق ر ي یپدرم... پ

  یرا نم ني که البته ا رفتيپذ  یبا مادرم مرا به فرزندخواندگ ازدواج
 را  ز یکنم که همه چ یور مو من تص  یدانست

و   ميکرد یم و از آن به بعد با هم خوشبخت زندگکرده بود فراموش
 کرد که  یو سع «یهانر   دم،يسپس تو را د

که به شوهرش نگاه کرد، لبخند از   ی هنگام  یبه لب آورد ول ی تبسم
 «يیو کوچولو ز ی. »چه داستان تمد يصورتش پر 

. »تو چطور جرأت  ستيبا خشم فروکش نکرده اش به او نگر  یهانر 
 همه سال به من  ن يرا ا یرنگ یچنان ن یکرد

مادرت   یگوئ ی طور که م  ن يا ،یرده بود اگر فراموش ک یحت ؟یبزن
 طور که تو او   نيداشت »و پدرت« ا  اديمسلما به 
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  ب یطالق تعق  یتوانم تو را برا  ی... دسته حقه بازها... من مینام یم را
 در ت خسار ی... و ادعابي کنم، بر اساس فر 

   –.معامله

   

 یاطالع  چیمن ه ؟یهانر  ، ین یب یتو دخترانت را خسارت م  ايآ»
 آرام از  شي...« و اشکهاميگو یم... واقعا م نداشت

  یم  نشیشميبلوز ابر  یشد و قطرات آن به رو  ر يسراز چشمانش
 چ یدر آنجا ه   ی . به شوهرش نگاه کرد ولختير

 .د يند  یبخشندگ

سفر به   ني ا نیت است و هم چن و هتک حرم یمن کالهبردار مقصود»
 یم ؟ی رو یچه به آنجا م یبرا ورک؟يوین

 «؟یقبر پدر و مادرت بگذار یرو  ی دسته گل یخواه

داده دوست   یانتقال ما را به فرزند خواندگ بی که ترت یلیوک آن»
 . او ماهها ردیم  یبود و حال دارد م نم يوالد  کينزد
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آرزو دارد که ما را   کند و یما را شناسائ یصرف کرد تا مکانها وقت
 ن يکند که ا یدور هم جمع کند. او احساس م

به ما   م،يد ی کش مانیکه از هم پراکندگ یردرا بخاطر د یگردهمائ
 خوشبخت بودم و شانس  یلیاست. و من خ  ونيمد 

 «.را نبرد بی نص  ني از ما ا یکيحداقل    یول آوردم

  ني من، ا یخدا ورک؟ يوین یابانهای حال او چه کاره است؟ والگرد خ  و»
 ک يمن وارث   کساعتياست در  یباور کردن

داند که چه   یو خدا م ،ی خودکش ک يقاتل،   کيزمان جنگ،  عروس
 که  یشدم و تو انتظار دار  یگر يد ی زهایچ

را پاک کنم که تو و خواهرانت   ی خوش یرا بردارم و اشکها دستمالم
 ن ي که پس از ا یکسان د؟يشو  یدور هم جمع م

را در   یهم و مادرت؟ او چه رل  تی اهم گر يکد ي یبرا ی سال حت همه
 افتن يازدوباره ب ت یمسئول  ايدارد؟ آ شنامه ينما نيا

  جانیه  یاو فکر کرد که کم ايرت است؟ آبا ماد ل یتوسط آن وک تو،
 دانم که او   یمن م ست؟يضرور تیزندگ یبرا
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راه   ني کنم که از ا یتو را مطمئن م  ی ول ند، یب  یچقدر خسته کننده م مرا
 «.ند مرا سرگرم کند توا ینم

د و  خودش هم سرگرم نشده.« و الکساندرا مغرورانه به او نگاه کر  او»
 یبه او گفت که مادرش چه کرده و اگر هانر 

خود اوست.   یو بددل ر یگناه و تقص  ن ياو را متهم کند، ا بخواهد 
 آمده انجام داده بود  یمارگارت هر کار از دستش بر م

خواست   ی الش مسو یبرا یحال او پاسخ  ازدواج آنها محفوظ بماند و تا
 ل را داد و حا یکاف  حیو الکساندرا هم به او توض

  حات یتوض نيا ی کند. »قلب مادرم هنگام ادا ی که او چه م د يد د يبا یم
 خواست که ذره  یدلش نم  چگاهیشکست، او ه 

خواهم خواهرانم را    یمن خودم م یداستان برمال شود، ول  نياز ا یا
 با  ست،یگرد ن ابانیهرزه خ   کي ن خواهر م   نم،یبب

از   ی  کرا گذرانده است، حال یبدبخت یخودش زندگ نکه يا وجود
 چرخاند و  یرا م یونيز يتلو یشبکه ها نيبزرگتر 

  یکار م  یدر کنتاک ایدکتر است که در آپالچ ک يکوچکتر من  خواهر 
 آنها را  ايدانم که آ ی کند و من خودم هم نم
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  ی م ینها مرا دوست خواهند داشت. ولا ايآ ايخواهم داشت و  دوست
 خواهم بدانم آنها   یم یهانر   نمیخواهم آنها را بب

 «.باشم یهمسر تو م  نکهيهستند و من که هستم، به جز ا که

  نی که چن یدرست است؟ تو مجبور  ست،ین یتو کاف یبرا گر يد  نيا و»
 یمجسم کرده ا چ ی. هیاوریرا سرمان ب یبالئ

  تی به موقع یان را بلند کنم، چه لطمه استدا نيا یاگر سر و صدا  که
 بانکم  یبرا ی خورد؟ چه اتفاق  یمن م یشغل

  چگاه یام چطور؟ و بستگانم؟ تو ه یاسیافتاد؟ به ارتباطات س هد خوا
 که  نيخودت درباره ا یکه بچه ها یفکر کرده ا

خواهند کرد؟    یبزرگشان مادربزرگشان را کشته است، چه فکر  پدر
 «....من یخدا

 نشست و در افکار وحشت آورش فرو یصندل  ی ور دوباره

 ...متوانم آنرا مجسم کن ی نم یمن،حت ی»خدا رفت

  یپاسخ او را داد.»ول یف یضع  یطور.«الکساندرا با صداب  ن یهم   منهم»
 بر مال  د يموضوع با نيفهمم که چرا اصاًل ا ینم
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  ی نم یجلسه را اعالن کند،بچه ها حت ني ندارد که ا الیخ  چکسیه شود
   –روم.آن ها قط یچه به آن جا م  یمن برادانند 

   

  ورکيویه است که به نکنند،که مامان بزرگ دعوتشان کرد یم فکر 
 آخر  التی تعط کيخواهم فقط   ی.من مميبرو

بگذرانم،با دوستانم و بچه ها و مادرم در   کاتی را در کانکت  هفته
 «.مانند  یم ورکيوین

  ی،معنیا خودت ببر آن ها را ب  یخواه یفهمم که تو چرا م ینم من»
 هم   تيمارگار یاو داشت...و برا یبرا یندارد.«ول

 .طور نیهم 

بلند   یداشته باشم.«آن گاه قدم از ین یمن به آن ها از نظر روح د يشا»
 تصورش را ی حت ش یکه لحظه پ  ی ز یبرداشت،چ

دانم که   ی،میآمد  ،خوش یائیبا ما ب ی کرد.»تو هم اگر بخواه ینم هم 
 که  یاشخاص داريد سال قبل و یبازگشت به س
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آن ها را دوست   د يشا ی است،ول ،ترسناکیشناس  یآن ها را نم یحت
 «.یبدار

  یتوانم تجسم کنم آن را بکنم،و نه،من به شما ملحق نم ینم یحت  من»
 و  ستادي الکساندرا...«آنگاه ا قت ی شوم.در حق

  شانیند،زندگی توانست بب یکه م ی.تا آنجائستيزنش را نگر  نانه یغمگ
 قابل   ر یبود و به چشم او غ دهیاز هم پاش

کنم   یحساس ما یدانم چرا،ول  یکنم که نرو،نم ی.»بتو التماس منجبرا
 یکه ممکن است رفتن تو باعث نابود 

تو  یبرا یا  جه ینت  چیآدم ها ه  نيا دنيشود.رفتن و د ازدواجمان
 به د يتر است.تو نبا نيیندارد،آن ها حدشان از تو پا

 «کنم.نرو ی افزود.»خواهش م ...«و سپس با زمزمهیبرو آنجا

هارده سال  را مجبور کند.پس از چ ی توانست و یاو نم گر يبار د نيا و
 گر ي،دین يدومور یاطاعت مجذوبانه از هانر 

زن ها   ني رفت،و با ا ی م ورکيویبه ن د يتوانست ادامه دهد.با ینم  شتر یب
 شد  یروبرو م
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 هم آگاه نبود،در  ستنشاني از ز ی حت چگاه یرا که ه یارواح د يبا.

را   نيا دوارمیبروم...ام د ي...باینهاد.»متأسفم هانر  یم گورستان
 من مهم است و  یموضوع واقعًا برا ني .ایبفهم

کنم   یم یما نخواهد زد،من دارم کار یبه زندگ یصدمه ا ني ا چکدامیه
 یخودم...نه آزار یدارم...برا زای که به آن ها ن

د که بازوانش را  کر  ی تو.«آن گاه به طرف او رفت و مهربانانه سع یبرا
 کار  نياو اجازه ا یاو اندازد ول یبدور شانه ها

فتار کرد که حال در مغزش،شده  گانهیب  کينداد.با او مثل  یبه و را
 .بود

 «.یدانم که تو که هست ینم  یحت گر يد  من»

خودش جواب    یکند؟«ول یقدر فرق م ني ا میامه خانوادگشجره ن ايآ»
 که از او  ني قبل ار ا  یدانست،حت یسؤالش را م

تکان داد و از اطاق خارج شد و   نانه یکند و او سرش را اندوهگ سؤال
 کرد و به اطاق  ز یالکساندرا هم صورتش را تم
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آن ها را جمع کند.مهم نبود که چه   یها  یرفت تا اسباب باز دخترانش 
 یسؤال گر ي .و دافتادیزدواجش مبر سر ا یتفاقا

 .رفت ی.و داشت مد يفت،با  ی م ورکيویبه ن د يمغزش نبود.با در

 

مانده بود که   یباق داريد د يحال سه روز به آن جلسه مورد نظر تجد  و
 جان چاپمن دوباره به شبکه رفت.تمام راه ها را 

او لبخند   یگذشت و به دفتر او در طبقات بال رفت.به منش یآسان به
 تعلق  طیخودش هم به آن مح   یزد،چنان که گوئ

 .دفتر است در  یالریه ا يکه آ د یدارد،پرس

بپرسد   یخواست از د یخواهد آمد...«م رونیب گر ي د قه ی تا چند دق او»
 جان از کنارس دور شد.و یول  ست یکه نامش چ 

را که به   یکسان  ۀ توانست هم ی انداخت.نم را بال  شي هم سانه ها او
 کند.آن ها  یرفتند شناسائ یوالکر م سیم دنيد

  یبه چشم م یم درست هم آد یکي  نيلشکر آدم بودند و ا کي روز  هر 
 به نظر  یهم آدم خوب   یلیخ  قتیخورد،در حق 
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  نيا د يبه خودش زد و گفت که اصاًل شا یو آن گاه لبخند  د یرس یم
   –چگاهیه  چکسیوالکر قاطس شده،ه سی مرد با م

   

که آن   ی دانست و هنگام ینم یالری ه  یصوصخ یدرمورد زندگ یز یچ
 را آرام پشت سرش بست  یالر یمرد در دفتر ه

 .ماند  رهینگاه کرد و خ  ی.او به و ستادياو ا ر يتحر  ز یم یجلو و

سناتور   کيآمده، نجا يبه ا یچه کار  یخودش فکر کرد که برا بله؟«با»
 یراهنمائ  ايدرخواست و  کي ايو  د يشا

  یتازه که سرشان را مرتب داخل اطاق و یچهره ها دنيبه د ،اویفور
 که  یکي  ني نه ا یکردند عادت داشت ول یم

  ی لیرا خ یکه و ني کرد.مثل ا ینگاه م رهیرا خ  یبود و و ستاده يا آرام
 ی بیاحساس نمود عج  نيشناخت و ا یخوب م

شد،خود احساس نمود و   یم ک يکه جان به او نزد یکه هنگام بود
 تلفن  یا به سوو دستش ر د یناگهان ترس یالریه
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احساس نمود   ی الریجان به او تبسم کرد و ه  یتا کمک بطلبد ول برد
 و  لکردهیمرد به نظر تحص  نياحمق است.ا  چقدر

  نيتونست بفهمد که ا یهنوز نم یآمد.ول ی م افهیو خوش ق  جذاب
 جا چه کار دارد و جان شروع به  ني و ا ستی ک یلعنت

 .و مهربان قیعم یکرد،با صدائ صحبت

دانست که او   ی م قاً ی سؤال نبود،دق نيبه ا یازین ی الکر؟«ولو سی م»
 ن يود او.»متأسفم کع ابهتر از خ یحت د يست،شایک

لحظه اش باشما صحبت کنم.«و   د يسر زده وارد دفترتان شدم،با طور
 ی که م  ستاد،چنانيا رشيتحر   ز یپشت م  یالریه

  یکنترل اوضاع دست خودش باشد.چشمان سبزش به سرد خواست
 روم  یمختصر.»من دارم م یلیو جوابش خبود  خي

 «د؟یقسمت هستکدام  د،ازیمرا فردا ببن د یتوان  یم رون،شمایب

  یدانست چه پاسخ دهد.دلش نم  یبود و جان نم  یسؤال سخت نيا
 رونیرا ب یخواست که او نگهبان را صدا کند تا و
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گرانه داد.»من به خاطر   دادیب  کبارهي یخاطر جواب  نی .و به هاندازد
 آمده ام...«و صبر کرد تا  نجايو الکساندرا با مگان

  چ یه  ر،اولیت کي  کی شل ايارد و ک  قیزخم عم  ک يو مثل  ند ی برا ب  جهینت
 .د يند  یز يخونر 

خواهند تو را   یسبز محک بود....»آن ها م  یها  خيهنوز مثل   چشمانش
 «.نند یبب

او دستش   یدستان لرزانش را به طرف تلفن برد ول ؟«ویکه هست تو»
 شماره  یدست او گذاشت و آن را رو  یرا رو

ن مهلت بده.من  به م  قه ی کنم...فقط پنج دق ینگهداشت.»خواهش م ر یگ
 داستان ک ي نيرسانم.ا ی نم یتو آزار هي

  انیب عيکنم که تا آنجا که بتوانم آن را سر  یم یسع  یست،ولیطولن
 «.کنم

تلفن زده   ی که او همان است که قباًل به و  د یفهم  یالریناگهان ه و
 .ه استآرود  ادیکه او آن را ب د یبود،جان فهم

 «.نمیخواهم آن ها را بب ینم من»
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همه راه را از   ني.الکساندرا اشانيدو نند،هر ی خواهند تو را بب ی ا مه آن»
 «.ی...و مگان از کنتاکد يآ یجا م  نيفرانسع به ا

کرد که توجه او را جلب کند و کم کم آثار درد در چشمان او   یم یسع
 قابل   ر یغ یافسردگ کي شد...  یم داريپد 

 «...باور

تمام   یحال؟«رو ت؟چراین نطوريجا فرستاده،ا  نيحرامزاده تو را ا آن»
 و او را نگاه کرد،دستش را از  ستاديوزنش ا

 .تلفن برداشته بود یرو

 «.ردیم یدارد م  او»

 «.شد  خوب»

شنا   ۀ خواهد هر س  یگناهش را بپردازد.او م ۀخواهد کفار یاو م د يشا»
 آخر هفته،در  التیرا دور هم جمع کند،تعط

 «...کردن شماها کرد دای.او ماهها وقت صرف پکاتیاش در کانکت  خانه

و دو سال قبل به   ست ی.بدانمی.)من بهتر مد ي)کثافت(.حرف او را بر 
 ی و نه عالقه ا  داشت یاو رفتم و او نه اطالع دنيد
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تکان  د يیتا کرد؟شما؟(و جان سرش را به  دایمارا پ یکجاست؟ک  یک که
  –متنفر خواهد شد  یداد.مطمئن نبود که او از و 

   

را به ارمغان آورده   یشتر ی ب یدختر درد ها نيا یبرعکس!فقط برا اي
 بود که گذشته را ید يمد  یبود و او مدت ها 

  یبا آرتور به جست و جو دارشيد  نيگذاشه بود و بعد از آخر  کنار
 از ده سال آنان واداده و آنرا رها کرده بود و بعد 

سال   ست یاز ب شتر یآن هم مرده بود و حال پس از ب یاهايرو یحت
 گريند.دکه آنرا زنده ک خواستیمدلش ن گر يد

  اداوريرا که ممکن بود  گشياز زند  یر يبه آنها نداشت.تمام تصاو یازین
 در  یبود.نه مرد دهيآنها باشد از خاطرش بر 

فقط کار بود و تنها  از هر نوع! یو نه عشق  یبود و نه بچه ا شیزندگ
 مربوط به آن يیها  ز یهم کارش بود.و چ  شيدلجو

احساس تاسف   چی .ه کردیپا له م ر يارتقائش آنهارا ز  که در راه یمردم و
 سو کرده بود و کي سر به  کردیو گناه نم 
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است،هرکس ،شما   ر يد  یلیخ گر يرا از خودش داشت.)د ز یچ  همه
 .باشد( د یخواهیم

 .(چاپمن،جان چاپمن)

سال   ست یاو ب ستی جالب ن ميکه اصال برا د يییخب به او بگو اری)بس
 سال(.و لحنش هنگام یهم س ديشادارد.... ر یتاخ

کرد   ی جان احساس م یتلخ بود.دوباره نشست و بر اه ت ينها یب گفتن 
 ی رسد و برها یکه او جوانتر از سنش بنظر م 

 .تر از زمان بودن ر یتر و پ نی غمگ شي تر از آن.چشم ها ر یپ

 .(م؟يخواهرانت چه بگوبه  )

ا  او ر نیکرد و غمگ ر یگ شي ...(صداد ی.....بگوئد ی) به آنها بگوئ
 که آن زمان عاشقشان  د ی.)به آنها بگوئستينگر 

است.(جان سرش را تکان داد   ر يد  یلیمن خ یبرا گر يحال د ی.ولبودم
 نشست. در  یصندل کي یاو رو  ی و رو به رو

را در قلبش   یحساس زنده ا کرد که بتواند هنوز در دل ا ی دعا م دل
 همه توانسته بود از آن  یلمس کند.اگر احساس
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تحمل کرده بود جان سالم به   یکه وب در زمان بچگ نايپا ی ب بتیمص 
 .در برده باشد 

انها همه   یباشد...آن زمان تو برا تواند ی.....نمیالریه  ستی ن ر يد یلی)خ
 ف يگفته بود او تعر  نطوري....(آرتور ایبود ز یچ

و هنگام نقل آن    د یرسیچقدر به ان دو کوچولو م یالریود که هب کرده
 .ه بوددر امد  هيخود به گر  ز ین

 .(.ی پشتت را به آنها بکن  یتوانیحال نم )

  ی.چطور وستی متعجب بود که آن مرد ک ستينگر  ی و یبه چشمها او
 اد يز نقدريکرده بود و چطور ا دایرا پ

شده اند،  زرگ ي گر يپمن.دندارند.چا یازیبه من ن گر ي.)آنها ددانستیم
 هستند  ی کنند؟منشیها چه م.حال آننمیبگو بب

  یبرا توانست یکه م توانست یبودکه م  یر يتقد  نيبهتر   ني اخانه دار؟(و اي
 .باشد و جان چاپمن تبسم کرد دواریآنها ام

و دو بچه   کند ی م  یبارونس است و در فرانسه زندگ کي از آنها  یکي )
 .آنهایکنتاک  دکتر است در کي  یگر يدارد و د



@Romanbook_ir 

 

771 

 

که ، انهارا دوست داشته   کنمی هستند.فکر م  یجالب  یدو زن ها هر 
 اگر نسبت  یبود.حت یم یگر يد ز ی چ  نيا یل.(ویباش

 .آنها کنجکاو بود  به

از ان کوچولو ها را دکتر   یکي شد یدکتر است؟(مشکل م کي)کدام 
 .مجسم کرد

گرم ، با   است یالکساندرا او زن  نیمگان،اون فوق العاده است و همچن )
 .(محبت و دلسوز

 (!نوزاد بود کي که  یزمان  یبود،حت شهیهم )

چهره اش گذاشت   ی مزمه بود و انگاه دستانش روز  کي مثل  شيصدا
 کردن آنها  دایو سرش را تکان داد).فقط فکر پ

زنده نگه داشت.من ده هزار دلر از   یکه مرا در آن ده سال جهنم بود
 ورکيویبه ن خواستمیو م دميعمه ام دزد

 (..و آنها را جست و جو کنمميایب

  ز یاو را ن یشک هاا توانست ی و چاپمن م د يدستانش خند  انیم انگاه
 ر يتحر  ز ی دستانش روز م  یکه از ل به ل  ند یبب
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  یاطالع چیاز انها ندارد...ه یرد چی.)واو به من گفت که ه ختير یم
   –نداشت که انها کجا هستند...و خودم هم نتوانستم

   

اش به جان   یدر هم شکسته و خال ی کنم.(انگاه با چشمها دایپرا  انها
 نکه ياست،جز ا نگاه کرد.)و حال هدف چه

 (ما زنده کند؟  یهمه  یدردناک گذشته را برا خاطرات

  یز یچ گرانيد یالر ی،هیکه آن خاطرات را دار یهست  یتو تنها کس )
 دارد.و مگان  اد يندارند و الکساندرا فقط تو را به 

خودتان  د يکه حال دار یز یرا به خاطر نداردو تنها چ  ز یچ  چی اصل ه از
 گر يافتاد د نتانيوالد  یکه برا ی اتفاقات د یهست 

آنها  پشتت را به  یتوانی.فقط شما سه نفر.....وحال نم ستیمهم ن اصال 
 (.یبکن

  می به اجازه بده  د يرا نابود کرد.چرا حال با مانیزندگ  ر یان حرامزاده پ)
 م جمع کردن ما وجدانش را تا با دوباره دور ه 

 نخواهد کرد یتفاوت یزندگ نم ی کند؟اگرمن آنها را نب آرام
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... و مثل  نمانيتمام شده، آنها رفته اند... درست مثل والد  ز یچ  مهه
 «.گذشته

خواهرانت نه. آنها زنده اند و   یرفته اند... ول شه یهم   یراب نتيوالد »
 خواهد تو را بشناسند،  یوجود دارند و دلشان م

به خودت   یتوان  یحداقل م ،یو تنفرت را به آنها ده  یاگر برو اگر 
 «.یکرده ا ات را یکه سع يیبگو

. از  ستاديبلند شد و ا شياو آرام سرش را تکان داد و از جا یوا
 .کرد یزمرد فام جستن م یچشمانش جرقه ها 

کار را نخواهم کرد. به پاترسون بگو که چقدر از او متنفرم...   ني ا من»
 که چقدر از او  ی مجسم کن یتوان ی نم یو حت نه ت

 «.دارم تنفر 

  ز یچ یسه تا را دور هم نگه نداشت، ول دانم که او شما  یمن م چرا؟»
 که  یبار ن ین اولرا از هما نيهم بود؟« و ا یگر يد

 .خواست بپرسد   یاو را خوانده بود، م پرونده
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بگذار با داند که به ما سه نفر چه کرد.  ی . او مستی مهم ن گر يد  حال»
 کند. از نظر من... تمام شده... من یآن زندگ

 «.خواهم یاز آن هم نم شتر یم را... و بخودم را دارم... و کار یزندگ

  نيا یدانم. برا ی من م یالریاست، ه  یو خال ی جهنم یزندگ کي  نيا»
 که من هم همان را دارم. تو در سکوت شبانه با 

  ،یهست  دهیخسته و ترس ا يو  ماریکه ب یزمان ؟یزن یحرف م  یکس  چه
 . من زن سابقم و ردیگ یدست تو را م یچه کس 

  یتوان یچطور م ؟ یرا دار یرم را دارم، تو چه کسو دو براد  نميوالد 
 «؟یآن دو زن کنپشتت را به 

.« آنگاه خود بطرف در رفت و آنرا گشود. رونی دفتر من برو ب از»
 شتر یتوانست ب  ی نم گر يبود و د دهیشن یباندازه کاف

آن شرح   یدر آورد. رو بش ی کاغذ را از ج ی. جان تکه ارديآن را بپذ  زا
 تواند روز اول سپتامبر  ینه مداده بود که چگو

  ز یو خانه آرتور برساند، شماره تلفن و آدرس ن کاتیرا به کانکت خود
 گذاشت و ز یم یشده بود. آنرا رو د یآن ق یرو
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 .ستياو نگر  ی در رفت و به چشما بطرف

تو   یوالکر، من برا ی الریکنم، ه یم یمن با تو زندگکه  ماههاست»
 و از آنجا به کردم، به چارلز تاون رفتم  هيگر 

مرده پشت در خانه اش   بايا تقر که تو ر یا  هي. من با همساليو جکسون
 کرده بود، صحبت کردم، به پروزشگاه دایپ

دانم که چه   یدانم که او چقدر به تو صدمه زد... من م  ی رفتم. م تو
 اشک موج ز ی.« و در چشمان او نی تو داشت یاریببد 

کار را   نيبه خاطر خدا، ا یولو گفت. » ستيزد، دوباره به او نگر  یم
 از ینکن... حال پشتت را به آنها نکن. آنها به تو ن 

. من  ایکنم... به جلسه ب ی... خواهش میالریو تو هم به آنها... ه دارند 
 که  یکارکمک به تو آنجا خواهم بود، هر  یبرا

. مبهوت  ستيبه او نگر  یبا شگفت یالریکنم.« و ه  ی م د،يدستم برآ از
 .دانست یرا م نهاي د که او چگونه همه امانده بو

را با محبت فشار داد و   شي... لطفا...« و آنگاه بازوایبه آنجا ب فقط»
 ماند و به   ستادهي دفترش را ترک گفت و او همانجا ا
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گذشته دوباره در او زنده شد و   ی هاسر او نگاه کرد، تمام درد  پشت
 توانست به آنجا  یتازه. نم یج یگ کي بار با  نيا

آورد.   ادیرا ب یز ی چ  گر يخواست که د ی .. دلش نم.ند یو آنها را بب  رودب
   –یها هيو گر  ی و کم رنگ اکس یفرفر  یموها

   

  یو و شه یهم   یشب هنگام مگان را. آنها حال رفته بودند، برا کوتاه
 به خاطر جان  ی وانست باز گردد. حتت ینم گر يد

 .چاپمن

 

  ستادهيدر اطاق خوابشان ا او یروبرو یهانر  ؟«یروی م یواقعا دار تو»
 . در جنوب فرانسه آنها ستينگر  ی بود و به م

را به   ز یکه الکساندرا همه چ یحداقل تا زمان اياطاق خواب داشتند  کي
 در اطاق  یاو اعتراف کرده بود و آن شب هانر 

 .را لزم نداشت یح یتوض چیعملش ه  نيو ا د یوابخ مهمان
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  دهی. دخترها لباس پوشد یرس یم ی.« او به نظر محکم و جد رومیم بله، »
 ن یدر طبقه پائ  شانيو آماده بودند و چمدانها

به آنها ملحق شود. آنها   س یو قرار بود که مارگارت در فرودگاه ن بود
 را انتخاب کرده ورکيویبه ن  م یپرواز مستق  کي

 .بروند  سي لزم باشد که اول به پار نکهيبدون ا دند،بو

 «؟ی نظر نکرد د يتجد  مت ی در تصم تو»

توانم.« و آنگاه    ی نم زم، يتکان داد. »متأسفم عز  یاو سرش را به آرام و
 بود که او  دواریرف شوهرش رفت. امبه ط

 .ستاديالکساندرا ا گام به عقب برداشت و  کياو دهد  اجازه

 «.به من دست نزن.« و آرام اضافه کرد. »سفرت خوش بگذرد لطفا»

سرش را تکان   یگردم«. و هانر  یاز دهم سپتامبر باز نم  رتر يتا د من»
 .داد

داشت، اگر لزم بود بهتر   م یاقامت خواه ر ي یدر هتل پ ورکيوین در»
 «.زنم ی. من خودم به تو زنگ م یاست بدان
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انجام دهم.« و   د يکارها دارم که با یلیم که لزم باشد. خکن ینم فکر »
 راس رفت و با نگاه انگاه پشتش را کرد و به ت

که از   د يشانه اش به آنجا انداخت، همسرش را د  یکه از رو یآخر 
 .رود  یم ن یاطاق خارج شده و به طبقه پائ

 د يرا ند  یشدند و حرکت کردند، هانر  نی که سوار ماش یزمان الکساندرا
 کرد با یبود و آنها را تماشا م ستادهيه اک

و درباره   ستينگر  یم  ايکه در چشمانش جمع شده بود به در یاشکان
 .شد ي اند  یهمسرش م

کرد   ی دانست که چقدر الکساندرا را دوست دارد و حال احساس م یم
 یباور نکردن ش يکه او را گم کرده است، برا

توانست آنها را درک کند،   یکه افتاده بود... نم ی... تمام اتفاقات بود
 ی ... به راهافتد ی اتفاق ب نيودند که اچطور گذاشته ب

ماجرا شده که خودش   نيا یکرد که زنش همانقدر قربان ی م اساحس
 ی ل یموضوع خ ی خود و یبرا یهم شده است. ول 

مالقات دو خواهر ناشناخته و   یبود و حال او سر راهش برا  بزرگتر 
 کاش او را  یت که ا خواس ینامبارک بود. دلش م
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کار از عهده اش بر   ني کامال واضح بود که ا ی کرده بود، ول منصرف
 .آمد  ینم

جا رزرو کرده بودند و بچه ها   کي اصرار مارگارت در قسمت درجه  به
 و یدنیتوانستند دستور نوش یاز که آزادانه م

 .خوشحال بودند  شهیاز هم شتر ی بدهند، ب را گر يد ی زهایچ

کنم.« و   ی داد »دخترها، خواهش م  یبه آنها تذکر ممرتب  الکساندرا
 نجامکرد و سرا یدوباره به شوهرش فکر م

  یتوانند دوست ی م ايکه آ نند یبراه افتادند تا بب شيکه بچه ها یزمان
 مارگارت از او راجع به  ابند،یهمسن خود را ب 

برخوردش با ماجرا چگونه بوده است. الکساندرا  که  د یپرس شوهرش
 ر روز قبل به او گفته بود که تمام مختص  یلیخ

 .را به شوهرش ابراز داشته قيحقا

  یم  حیگرفته به مادرش توض افهیبه من نزد.« باق  ی دايز ی حرفها او»
 .تمام شده ز یکنم که همه چ   یفکر م ی داد. »ول
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تماس گرفته   لشیبرگردم، او با وک سي که به پار  یکه زمان مطمئنم
  –است.«

   

  ی توانست یفقط م ،ی را به او اقرار کن  ز یهمه چ یتو مجبور نبود یول»
 ن به با م یکه دار يیساده به او بگو یلیخ

 «.یائیم ورکيوین

به او   یز یچ د يمامان. با انست،یدر م یگر يد ز یچ یدانست که پا یم او»
 «.را گفتم قتیحق  نيگفتم، خب بنابرا یم

نبود.   نمایپرداخت، از گفتنش پش  ی آن م یبرا د يکه با ی بهائ رغمیعل و
 .حداقل حال وجدانش راحت بود

  یو به الکساندرا حرفبود.«  یاشتباه بزرگ نکارتي کنم که ا یم فکر »
 دانست که دخترش در مورد شکش  ی م ینزد ول

  یفورا درخواست طالق م یمحق است. مطمئنا هانر  یبه هانر  راجع
 ستد يا ی م شي کند، بلکه رو یکرد، نه فقط اقدام م
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  یتواند با او بجنگد و مارگارت فقط در دلش دعا م یالکساندرا هم نم  و
 یدرا باقالکسان یکرد که او بچه ها را برا

آنها نبود و   یبرا یاتفاقات خوش آمد  نيا چکدامی و البته ه  بگذارد،
 که دخترها بازگشتند تا اطالع دهند که  یهنگام

اند،   دهيرا ند  چکس«ی»ه یها پر است، ول ی که تمام صندل ن يا رغمیعل
 را  ز یلوئ  یآکسل و مار یرگارت با افسردگما

و آنها   ست؟«ین ما ی در هواپ یبچه ا  چیه  نکه يا ی عني. »د یکرد و پرس نگاه
 یبا ما باز یبه خنده افتادند. »پس تو مجبور

داده   ه یشدند، الکساندرا سرش را تک یکه سرگرم باز ی.« و هنگامیکن
 ی برا زهای چ  یل یو در افکار خود غرق شد، خ

... خواهرانش... و شوهرش. البته اگر  نشيداشت... والد  دنیشياند 
 یهنوز شوهر   گشت یازمکه به فرانسه ب یزمان

گرفته است و صبح   ی درست م یمطمئن بود که تصم  یداشت. ول  وجود
 شب آرام در هتل  کيروز بعد، پس از گذراندن 

تلفن زد و قرار مالقات گرفت و پس از   کي یبه جائ ورکيوین ر ي یپ
 خوشحال بود  یلیآن خ جهیاره از نتبرگشت دوب
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ها مبهوت شدند. آن د، يکه مادر و دخترانش را سر ناهار د ی هنگام و
 زدوده بود و  شي موها یزنگ بلوند را از رو

 .زن مو قرمز شده بود کي  دوباره

  ی م نی بال و پائ ی .« آکسل با خوشحالیتو درست شکل من شد  مامان،»
 زد و  یمرا بهم   شي دستها ز یلوئ یو مار د يپر 

 .به خنده افتاده بو مارگارت

 «؟یکار را کرد ن ي شد که ا چطور»

به خاطر آن که حال   د يکار را بکنم، شا نيخواستم ا یم  وقت بود  ی لیخ»
 .باشم، چه خوب و چه بد  د يهستم که با یکس

عمل احساس    ن يخودم را پنهان کنم.« و از ا ستم ی حاضر ن گر يد یول
 رگارت هم او را به او دست داده بود و ما  یخوب

 «.تو را دوست دارم ی لیکرد. با زمزمه به دخترش گفت: »خ یم د یتأئ

از طرف   هيچند تا تکه هد  د يگردش و خر  یاز ناهار آن روز را برا د بع
 مامان بزرگ مطابق معمول گذراندند و سپس 
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به انتظار   نيموز یل  ک يدر ساعت چهار بعد از ظهر  یبرنامه قبل طبق
 ش ي ا. او به دخترهستاديهتل االکساندرا کنار در  

  کاتیر کانکت د یم يآخر هفته را با چند دوست قد  التی بود که تعط گفته 
 با مادر بزرگشان در د يگذراند و آنها با یم

 .ماندند  یم شهر 

به آنها قول   نیزنم.« قبل از سوار شدن به ماش ی به شما زنگ م امشب »
 از  بايز یل یخ  یشميابر  یلباس مشک  کيداد. 

با خود حمل   ز یچمدان کوچک را ن ک يانل را به تن داشت و ش یکارها
 .کرد یم

.« و الکساندرا ابتدا  ميرو یم  نمای»ما امشب به س گفت: اد يبا فر  آکسل
 مادرش را ببر گرفت و او در آغوشش تنگ نگه 

نگاهش به نگاه مارگارت افتاد و آنگاه  یطولن یلحظه ا یو برا داشت
 شد و  نیاشسوار م

  ر يسراز شي گونه ها یمادرش رو  یدانست که اشکها ی کرد. م حرکت
 ی غوطه م ز یشمان خودش نبودند و در چ
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طور   نی دور واقعا ترسناک بود و هم یلی. بازگشت به گذشته خ خوردند 
 با  یزمان ول کي هر دو در  نده،يرفتن به آ

  –زده بود. جانیه  یلی خ هنوز   نيا وجود

   

 

دو ساعت وقت   با يتقر  کاتیدر ساحل کانکت نگتون«یبه »استون راندن
 عقب  یدلگرفت و الکساندرا همانگونه که در صن

کرد که آنها را پشت سرش گذاشته   یفکر م یبود، به کسان نشسته
 سال به  یکه او در مدت س یبود، مارگارت و عشق

گرانبها و با   شيبرا نقدريکه ا ز یلوئ یبود. آکسل و مار خته ير یو یپا
 ... وشتر ی هم ب  یلیحال خ  د يبودند، شاارزش 

شده.   انتیبه او خ   د یشياند  ی که م یاز دست و  ن ی. آنقدر خشمگیهانر 
 رده بود که به شوهرش صبح آنروز فکر ک 

  د یرس یبه نظر م قتیدر حق  د،يدانست که چه بگو ینم  یبزند ول زنگ
 .نمانده است یگفتن باق یبرا ی ز یچ گر يکه د
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  ی دارد. از و یچه احساس  کايرش به امر دانست که او درباره سف یم
 ار در ب نی اول یرا نکند و برا  نکاريخواسته بود که ا

از او اطاعت نکرده بود و ناگهان همانطور که در   یو شانیزناشوئ طول
 ی بینشسته بود، بطور عج  یا ه ي کرا نیعقب ماش 

که قبال بود...    ی متفاوت با آن کس یلیرا آزاد احساس کرد و خ  خود
 همان موقع که با  ش،یمثل زمان بچگ بايتقر 

  یم ش يموها ر ي و باد ز د يدو یخانه شان م کيدر ملکشان نزد پدرش
 هم   یلیودش کامال مطمئن بود و خو از خ د يوز

را در   یکرد که حال پدرش هم با اوست و و ی. احساس مخوشبخت
 کند و بدون فکر  ی م یسفر به گذشته همراه نيا

بخودش تبسم کرد. دوباره  و  د یکش ش يبه موها یدست کردن
 الکساندرا دوبورنه شده بود... الکساندرا والکر. با

بار پس از   ن یاول ینامش را زمزمه کرد. و برا نیر خلوت ماشد خودش
 .چهارده سال دوباره مو قرمز شده بود

بود و   شانيجلو ی کیدروازه الکترون  کي دند،یکه به مقصد رس یزمان
 ی رود داد. ولبه آنها اجازه و یناشناس یصدا
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  یاز رو د يبود. با ش يرایخود ملک ساده و بدون گ ،یمن ي ا نياز ا گذشته
 تند،  چی پ  کيرفتند و پس از  یپه ها بال مت

افتاد که   بايز ی لیخ یايکتوريساختمان دوران و کي به  نگاهشان
 بزرگ قرار داشت. مثل خانه  یمهتاب کي  شيجلو

مبل و   یتعداد  یمهتاب  یروماند.   یعمه جان بزرگه م ا يبزرگها و  مادر
 قرار داشت و در پشت  یر یحص  یصندل

خورد و در مجموع ساختمان   یه چشم م انبار بزرگ ب کي  ساختمان
 و  د یرس یبه نظر م  یکوچک و دعوت کننده ا

به دور و برش انداخت   یشد. نگاه  ادهیپ نی از ماش اطیبا احت  الکساندرا
 و اگر بچه   باستيز نجايو فکر کرد که چقدر ا

داشتند و آنگاه   ی را دوست م  نجايهمراهش بودند، چقدر ا ش ياه
 افتاد به او  یمهتاب   یرودر  يیره آشناچشمش به چه

 .آمد  یکرد و او هم با عجله به طرف و تبسم

  یشلوار خاک کي... سفرت چطور گذشت؟« او جان چاپمن بود، با سالم»
 کنارش یو به آسودگ یرنگ و بلوز آب
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دست داد و چمدان سبکش   یو دوستانه اش با وو با نگا گرم  ستادهيا
 .را گرفت

 «.ستیبائيز یجا  چه  نجاي. ایخوب بود، مرس ی لیخ»

  یزهایرا گشتم. چ نجا ي. تمام بعد از ظهر اباستيز یل یاست، خ  درست»
 دا یدر انبار پ یبائي و فوق العاده ز ی ميقد  یلیخ

  یم نجا يپاترسون سالهاست که مالک ا یکنم که آقا یفکر م  کردم،
 شد.« و ی تو، عاشق خانه خواه ميبر  ایباشد، ب

قرمز   یرا با موها یو ی چشم  ر يبا هم براه افتادند و جان ز آهسته
 بود،  یدرخشانش که آنقدر متفاوت با بلوند قبل

. د يبگو یگرفت که آن را به خود و میکرد و آنگاه تصم یم  نیتحس
 ت يکه موها ميبگو د يد بانباش یتیترب  ی»اگر ب

و سرش را تکان داد.   د يالکساندرا خند  یده است.« ولالعا فوق
 ن ي »به افتخار ا خوشحال بود که او هم خوشش آمده.

 نيخودم بازگردم. بدون ا  یعی گرفتم که به گذشته طب می تصم مسافرت
 یو مشکل کوچک به سخت دهیچ یپ ی زهایچ



@Romanbook_ir 

 

788 

 

 «.می را بشناس گر يکد ي میتوان یم

رانجام او کوشش کرد که  تبسم کرد و نگاهشان بهم افتاد و س آنگاه
 ی را که م یشهامت لزم را بدست آورده و پرسش

  –آنها هم آمده اند؟« ايکند. »آاز او ب خواست،

   

  یلیکرد که خ ی م یو نگاه کرد. سعو به ا د یرا درهم کش شي اخمها او
 ی الریهنوز راجع به ه یرفتار کند ول یمعمول 

خواهد آمد و جان   نداده بود که  یاطالع چ یبود. او اصال ه نگران
 .که احتمال او نخواهد آمد  د یش ياند  یم وسانهيمأ

و  د یخواهد رس  نجايگفت حدود ساعت شش به اهنوز، مگان   نه»
 یافتاد و الکساندرا باو نگاه  نی پائ شي ...« صدایالریه

او را   نيو ا د یفهم یکرد و او هم سرش را تکان داد، م یو جد  یطولن
 تعجب آور  شيبرا یکرد، ول  ی افسرده تر م

 .نبود

 «ست؟ی ن نطوريموافقت نکرد، ا نجايآمدن به ا  یبرا او»
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  یمن به او گفتم که چقدر شما دو نفر دلتان م ی نگفت، ول ی اديز ز یچ»
 باشد. فکر کردم که  نجاي او هم ا خواهد که 

تکان داد و در دل   د یسرش را به تآئ ی حرف لزم است.« و و  نيا گفتن 
 لزم را بدستدعا کرد که خواهرش شهامت  

دانست که گذشته او چقدر   یو بتواند با آنها روبرو گردد. م  آورد
 آنها، و  هی از بق شتر یب  یلیک بوده است، خدردنا

  ی. ولد يایساده به آنجا ن یلیو خ ردیبگ می علت تصم ن یبه هم  د يشا
 . در عمق وجودش د يایبود که ب  دواریالکساندرا ام

به او   ازیاموش شده ندختربچه کوچک فر  ک يکرد که  ی م احساس
 چاپمن با  یدارد. هنگام وارد شدن به هال ورود 

که   می کن یو دعا م م يگذار یهم م  یرا رو مانيتهاگفت: »انگش  خنده
 کوچک بود  منیاطاق نش  ک ي« دست راست .د يایب

درون آن و   نهی شوم کيبزرگ با   یرائيسالن پذ  کي در طرف چپ  و
 با  ی حفظ شده بود، ول یکه بخوب ی ميمبلمان قد 

که آنها را   یر یخ  یدر شگفت بود که آرتور پاترسون کجاست، بان خود
 یر ي ز یرده بود. با صدادور هم جمع ک



@Romanbook_ir 

 

790 

 

پرسش را کرد و او گفت: »طبقه بالست،   نی از جان هم آهسته
 کند.« او با خودش دو پرستار به همراه  ی استراحت م

ش فکر  با خود د يکه که جان او را د یبود و آنروز صبح هنگام  آورده
 مرد در حال  ن يمعجزه ا کي کرد که فقط 

او فقط مانده بود تا  ینکه گوئرا هنوز زنده نگهداشته است. چنا احتضار
 ی از آن نم شتر یب گر يو د ند یصحنه را بب نيا

شده بود و   رتر یسال پ  ستی. در چهار ماه گذشته باوردیدوام ب توانست
 کامال آشکار بود که حال تمام مدت درد دارد 

که   یسه زن داري حواسش کامال جمع بود و کامال بهوش و مشتاق د یول
 .م جمع کرده بودآنها را دوباره دور ه 

پرسش   نيکه آنها خواهند آمد؟« و جان را مرتب تحت ا یمطمئن  تو»
 کرد و از خدا  یرا مطمئن م یداد و او و  یقرار م

ه که  آن انداز د ي. شااندازدین  نیرا به زم شيرو یالری خواست که ه یم
 امدنش یاو از پاترسون متنفر بود، حال ن

  نيچگونه بتواند ا ر یه مرد پبد نبود. چاپمن مطمئن نبود ک آنقدرها
 . و پس از ناهار، پرستارها او رديروبرو شدن را بپذ 



@Romanbook_ir 

 

791 

 

در بستر گذاشتند و از جان خواستند که بگذارد او تا شب استراحت   را
 ف شامکند. او مصمم بود که شب هنگام صر 

آمده و با مهمانانش باشد و قرار بود که جان پس از شام آنها را   نیپائ
 بگذارد. قرار بود که ابتدا او  ترک کرده و تنها

مربوط به خودشان بود... و به  ه یکند و سپس بق یمعرف گر يکد یرا ب آنها
 .آرتور

سالن را نگاه کرد و سپس از آنجا عازم اطاق   یچشم ر يز الکساندرا
 ی سیانگل یچوب  سيبه سرو یهشد، نگا ینهارخور

کرده،   یندگز نجايکه او مدتها ا د ي آ یانداخت و گفت: »به نظر م آنجا
 .« او از دهی معلوم است که با عشق به خانه رس

که او چه   ستی کلمات الکساندرا لبخند زد و گفت مطمئن ن انتخاب
 بوده است و به او نگفت که  کاتیمدت در کانکت

 .ردیبم نجاي هد اخوا ی گفته بود دلش م آرتوز

 «؟یکه به طبقه بال برو یدار ل یم»
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بود که او چند   رتیبا خودش در ح  جان.« به او تبسم کرد و ،یمرس»
 . و د یرس یچقدر پسرانه بنظر م  ی سال دارد. براه

و  بود و هم با شور ی. او هم جد دهیچقدر پخته و رس نطوریهم 
 سه يتفاوت داشت و هنگام مقا یبا هانر  ایدن کيحال...

. الکساندرا چنان به  د یرس یجوان م  ی لیبا شوهرش بنظرش خ او
   –ش خو گرفته بود، بهشوهر  یمؤثر و قو یروشها

   

و صورت   یبه هر محل گاهشیگاه و ب یو سر زدنها  ش يدادنها فرمان
 که حال ناگهان احساس  یقو ی محکم و شانه ها

کرده بود که در   یاو تنگ شده و او کار یکرد که دلش برا یم
 و  ند يایو جوان ب فی بنظرش ضع گر ي مردان د سه،يمقا

  شهیهم   یباشند، ول یخوب یدمهاهرحال مهم نبود که آنها چقدر آ به
 با خودش در شگفت  ی کم داشتند و حال و یز یچ

اگر   یمثل سابق خواهد شد، حت شي دوباره اوضاع برا  یروز ايکه آ بود
 به خانه اش در فرانسه  یاو اجازه دهد که و 
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 ی برا یخانه ا ايمجبور شود که به خانه مادرش برود و  د ي...شابازگردد
 ر حال حاضر همه . بهرحال دردیخودش بگ

 .نامطمئن بود ز یچ

 ر يآفتابرو در طبقه بال برد که هنوز از آفتاب دلپذ  ی او را به اطاق جان
 ک يگرم بود. در اطاق  شيبعد از ظهر هوا

  یصندل  کيشده و  یزبراق و تکه دو د یسف  یبزرگ با روتخت تختخواب
 گردان قرار داشت و همان دکور سبک 

دست    کيم خانه را فرا گرفته است. تما د یرس یکه بنظر م ايکتوريو
 مبلمان  ز ین د یسف ینیچ  یدستشوئ کي و  بايمبل ز

آنها نهاده بود   نی ب ز یرا ن ی گل یشاخه ها یکرد و کس  یرا کامل م اطاق
 کرد که دوباره جوان  یو الکساندرااحساس م

جان    یکه بسو  یبه خانه اش بازگشته است و هنگام التیاز تعط شده
 ش ير کند. در چشمهاتشک برگشت تا از او 

هستم.«   نجاياست که ا ب یعج  ميزد. »چقدر برا  یاشک برق م قطرات
 ی نم یدهد ول  حیکرد که آنرا توض یم یسع
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که چقدر جوان هستم  نستيمانند ا م ي. »براابد یکلمات لزم را ب توانست
 از داريحال چقدر مسن... د نی و در ع

 «.کننده است جیگ ز ی... همه چگذشته

بعد الکساندرا لباسش   یقي و آنگاه او را تنها گذاشت و دقافهمم.«  یم»
 بژ عوض کرده و کفش  راهنیپ  کيرا با 

قرمز درخشانش را دوباره   یو موها د یبه مدل شانل را پوش همرنگ
 ن ی در هم شد. و ن یشانه کرد و عازم طبقه پائ

آرتور بود که به   ني ا د،یرا در پله کان پشت سرش شن ینجوائ هنگام
 رفت. حال  ی م نی رستارش به پائکمک دو پ

  یداشت ناله اش بلند م  یو دول شده بود و با هر قدم که بر م فینح 
 متوقف  د،يرا د ی و نکهيناگهان بمحض ا یشد ول

غلطان   شيشکهاخارج شد و آنگاه ا ش ياز تعجب از گلو یو ندائ شد 
 و  مودی روان شدند و الکساندرا فاصله را پ

 .او شد  کيدنز 
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آرامش او را خطاب قرار داد و   یترسون.« با صداپا یآقا سالم»
 د،يلرز  ی همانطور که او م

که   د يلرز یاو چنان بشدت م ی.« ولد يآورد نجاي»متشکرم که مرا به ا .
 بر لب آورد. فقط یتوانست سخن  ینم

  سپس اجازه داد ش، ي را گرفت و آن را فشار داد، با تمام قوا یو دست
 ی رفتن کمکش کند و زمان ن ی که او هم در پائ

 یشد و با صدا  ره یمبل راحت در سالن نهادند، به او خ  کياو در  که
 من تو  یشروع به صحبت کرد. »خدا  مارشیب

  یالریاندرا؟« هنوز هالکس اي ی تو مگان هست  ،یاو هست  هی شب چقدر
 را بخاطر داشت، درست مثل  اهیس  یک با موهاکوچ

 .پدرش

تحت   قای عم ی نشسته بود ول یجد   یلیندرا هستم، آقا.« خ الکسا من»
 قرار گرفته بود و آرتور دوباره شروع به  ر یتاث

 .کرد هيگر 
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ته   شهیباشد، در تمام آن سالها، او هم ی لهجه ات هم مثل او م  یحت تو»
 سه را داشت...« و سپس سرش رالهجه فران

  یو برا داد. از شباهت الکساندرا و مادرش مبهوت شده بود تکان
 بود که تا آن  یبی احساس عج   ني الکساندرا هم ا

باشد که هرگز او را نشناخته بود. اگرچه او مادرش   ی فرد  هیشب اندازه
 .بود

  یبرا یوالهم خودش س  ني .« و اد یبه او عالقه داشت یلیخ  شما»
 وندند،یبه آنها بپ  ز ی ن گرانيکه د یاندن وقت تا زمانگذر

  –که به انتظار ی نیخواست در حشد  شيدای. جان دوباره پبود

بود، تمام توجهش معطوف به آرتور پاترسون باشد. با   خواهرانش 
 تر و  یکرد که عصب ی گذشت هر لحظه احساس م

 .شود یتر م دهجانز یه

  کرد. »بله، یاو سرش را تکان داد، درباره سوال الکساندرا فکر م حال
 به او عالقه داشتم... او دختر دلربا و یلیخ
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  ی... و چقدر زندگیچقدر مغرور... و چقدر قو با، يبود... چقدر ز یجذاب
 اش دهيدر وجودش بود...« و آنگاه با لبخند پر 

  دهيد سيه او و سام، سولنژ را در پارک ی بار نیالکساندرا اول  یبرا
 .کرد فيبودند، تعر 

را هم    نکاريکند و حتما ا یارتش را صدا م فکر کردم که او دژبان  من»
 ت ينها یب ت یجذاببخاطر  نکهيکرد... مگر ا یم

منصرف شد.« لبخند به لب آورد و به سام فکر کرد. چه رفاقت   پدرت
 در  را یبا هم داشتند و چه اوقات خوش یخوب

هم بود.«    یفوق العاده ا  شهی گذراندند. »او هنرپ  گر يکد يجنگ با  زمان
 یو یاو برا  شنامهيباره چند نماو آنگاه در

  یداد و ناگهان صدا یگوش م یکرد و الکساندرا هم به آرام فيتعر 
 و دند یرا در خارج از ساختمان شن نی ماش کي

 .آمد  شيبعد دوباره صدا یو لحظه ا د يناپد  جان

کند و ناخودآگاه    ی که آرتور هم دارد صداها را گوش م د یرس یم بنظر 
 الکساندرا را دستش را دراز کرد و دست
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در   کهیستانش نگاه داشت، درست زمانو آنرا محکم در د گرفت
 ی که نشسته بود، م یباز شد و از آنجائ یجلوئ

انداخت،   ی. او هم بدور و بر نگاه ند ی داخل شدن او را بب توانست
 که الکساندرا وارد شده بود و  یزماندرست مثل 

به   یبچه خجالت کي مثل کردند و  ی که او را تماشا م د يآنها را د آنگاه
 درست مثل دوبله جوانتر   شد، کيآنها نزد

 .بود الکساندرا

  ش يبطرف او رفت. برا یز يآهسته از جا بلند شد و بطور غر  الکساندرا
 ن ي مثل ا

نگاه   ز ین نهیباشد و در همان آن به آئ افتهياز گذشته را  یکه تکه ا ودب
 بود که چشمان نيفاوتشان اکند. تنها ت

  ز یاز همه چ  یو مال مگان سبز، مثل چشمان سولنژ ول  یآب الکساندرا
 .گرنديکد ي گذشته کامال آشکار بود که خواهر 

. دختر  ستیکه او ککامال معلوم بود  ی ول د یاو را نام  اطیبا احت  مگان؟«»
 جوانتر سرش را تکان داد و هر دو به آغوش 
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گرچه به خودشان قول داده بودند ر از اشک، ا پ یبا چشمان دند،يپر  هم 
 که یکه احساساتشان را کنترل کنند و هنگام

احساس کرد   یلحظه ا  ی داد، برا ی او را تنگ بخود فشار م الکساندرا
 .دارد ادیکه او را ب 

 به  ی و سپس دوباره قدم ی ستچقدر شکل من ه تو»

.« او مطابق  مانيشت تا باز هم او را بنگرد. »البته به جز لباسها گذا عقب
 اش را  ی و کفش کتان ن ی معمول شلوار ج

  نيو ا د یپوش  یم مارستانی را که در ب  یبود، درست همانهائ دهیپوش
 .اش بود، درست مثل ربه کا  ی گشیهم  یلباسها

گام به   ک ي نانهیو شرمگ د ي.« دوباره خند يیبايمن تو چقدر ز یخدا»
 عقب برداشت و الکساندرا دست او را گرفت و به 

 .کند  یآرتور برد تا او را معرف طرف

پاترسون؟« مگان مؤدبانه با او تعارف کرد،   ی چطور است، آقا حالتان »
 به  تيبا رضادختر جوان و او  کي درست مثل 
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نه کامال،   یسولنژ بود، ول یبائيبهمان ز  بايشد. او هم تقر  رهیخ یو
 از  ی ز یچ یفاقد آن کمال الکساندرا بود ولان مگ

حال   نی و در ع  ینوع صفا و پاک هي بود،  انيداشت که کامال نما خودش
 که کامال در چهره اش نقش بسته  یروشنفکر 

 .بود یزن جوان دلربائ یو بطور کل بود

 «درست است؟ ،یتو دکتر هست  پس»

  سمسيتا کر  شود،  ی. دوره تخصصم دارد تمام م با يقربان. تقر  بله، »
  –.«د یکارم طول خواهد کش

   

گشت.   یباز م یک يبه آن  یکي نيسرش را تکان داد. نگاهش از ا آرتور
 و همانطور د يد یدر آنان نم یتلخ  چ یه

را    یخوشبخت ی ندگنبود. معلوم بود که ز داريپد  از وجودشان ی خشم
 دايکاماًل از چهره شان هو نيگذرانده بودند و ا 

  یالریه  ینه برا یانتخاب کرده بود... ول یب کسانآنها خو  ی. برابود
 شيکه چاپمن برا یزهائی . پس از چ چارهیب
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از   نطوری. هم د یترس یاو گفته بود، حال از مواجهه با او م  ی درباره
 ی رحال دلش مآمد. به یبرخورد او، البته اگر م

 .ند یبب ز ی که او را ن خواست

د، بتناوب گاه ساکت و  ساعت هشت شب منتظر او ماندن کيتا نزد آنها
 گفتند. و هنگام  یبا هم سخن م ی گاه همگ

شدند و گاه ناراحت   ی م یآرتور از گذشته، گاه عصب  یداستانها دنیشن
 ی م یمان هنگام سعو مگان و الکساندرا در ه

را  گر يکد يو   ند يهم سخن بگو  یخودشان برا یکه از زندگ کردند 
 .گذشته شان کنند  کيشر 

ز دخترانش را بهمراه آورده بود، همانطور عکس  ا یعکسهائ  الکساندرا
 را و مگان هم همان کار را نش يو والد  یهانر 

  ورنطیرا با خودش آورده بود، هم  د يويربه کا و د یبود، عکسها  کرده
 هم   یهائو عکس برونیاز خانه شان در ت یعکس

خواستند بسرعت    یکه م ني کرد. مثل ا یکه در آن کار م ی مارستانیب از
 را به امروز باز ز یممکن همه چ  و تا حد 
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 .گردانند 

  یبودن روشها ز يداشتند و کاماًل متما فيتعر  یسال را برا یس
 ی کنتاک مارستانی مشهود بود. عکس ب شانیزندگ

در جنوب   شانيال ي و یاز دختران الکساندرا در جلو یعکس  یرو درست
 یجلو یفرانسه افتاده بود و عکس هانر 

دار تشخص او بود. همانطور که عکس  در شهرستان کاماًل نمو  کاخش
 کنار هم قرار یربه کا و مارگارت لحظه ا

با لباس   یگر يو د سوانشیگ انیدر م یو گل نی با شلوار ج یکي گرفت،
 بال در مونت  ی مهمان کيلل که عازم شب مج 

عازم سالن   کهی تفاوت را مگان با خجالت هنگام ن يو ا بود کارلو
 پشت سرشان، به بودند و آرتور و جان  ینهارخور

 .اظهار داشت الکساندرا

ما چقدر با هم متفاوت بوده   یچقدر خنده دار است که زندگ  واقعاً »
 ...مي ما هنوز هم خواهر   یول ست؟ی ن نطورياست، ا
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و احتماًل با همان   م يو مادرپدر  ک يهم... هر دو از  ه یهم شب  نقدريا
 از  می بدان نکهيکه بدون ا یو تنفرات و عادات قيعال 

در   یتی و حال به خودمان نگاه کن، تو در چه وضع ميبه ارث برده ا  هاآن
 شتر یو من نصف ب  یفرانسه بزرگ شده ا

گذراندم. آن موقع مرتب پدر و   نم يوستان والد را با د  میکودک دوران
 شدند.« و با ی م یاتشان زندانمادرم بخاطر اعتقاد

  ینها افتخار منبود. معلوم بود که به آ یلحنش اصاًل ناراض  نيا وجود
 ی اتفاقات واقعًا برا ن يکند و واقعًا هم بود. تمام ا

طرف   خود در دو یدو خواهر مبهوت کننده بود و حال که به جا هر 
 ی تفاوتها فکر م ني نشستند، هر دو به ا یآرتور م

در   ی خال یصندل کيجان در کنار دست مگان بود و  یل. صند کردند 
 شد که  یکار مکنار الکساندرا. و حال کم کم آش

  ی به آنها به آنجا نخواهد آمد الکساندرا احساس م وستنیپ یبرا یالریه
 شود، بخصوص یکرد که قلبش فشرده م

  یآرتور به چرت زدن افتاده است و سپس ناگهان صدا د يکه د یهنگام
 .د یاز خارج ساختمان بگوش رس نی ماش کي
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شد و   دهیشن رونیخشمناک از ب یرا ترک کرد و صداهائ ز یآرام م جان
 از شد و دو خواهر ناگهان در جلو بشدت ب

 د يماندند. چرت آرتور پر  رهیشده به آن جا خ زمی پنوت یافراد ه  مانند 
 دنش يبه د یکرد که کس یچنانکه احساس م 

 .آمده

شده و او   جیکه گ د یرس یبنظر م د، یندرا پرسافتاده؟« از الکسا یاتفاق»
 هش نگا کهی فشرد، در حال  متيدستش را با مال 

. بلند و لغر،  د يت و آنگاه بود که او را داز در دور نگه داش ی لحظه ا را
 ی مشک یدرست مثل پدرش و با همان موها 

سبز   یرها کرده بود و چشمها شي شانه ها یکه آنها را صاف رو براق
  –. د یگهان بطرف آنها چرخکه نا یبراق

   

  نجايبه ا چروک شده کار به تن داشت. مصمم بود که  یلباس آب کي او
 و سپس بعد از تمام شدن ساعت کارش  د ياین
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  یو برا د يایکرده و به آنجا ب هيکرا  ینی گرفته بود که ماش میتصم ناگهان
 که درباره  د يهم که شده به آرتور بگو کباري

عمرش از دست او   انيتا پا بیترت ن يبه ا د ياو ش شد،ياند  یاو چه م ی
 ند يبه د یتی اهم چ یه  یحت  گر يشد، د ی رها م

آرتور   دنيبودند و تنها عالقمند به د گانهیب شيداد، حال برا  ینم ه یبق
 ی او را به آن اطاق و روبرو بیبود که به آن ترت

بود.   رممکنیگرفتن آن دو زن مو قرمز غ دهيند  یکشاند. ول او
 که جان  ی مگان به الکساندرا افتاد، در حال نگاهش از 

وانست بحران در اطاق را  ت یبود. او م ستاده يپشت سرش ا محتاطانه
 را که  یحرمان زن  نطوریکاماًل احساس کند، هم 

توانست دستش را   ی خواست م یبود. دلش م ستادهي او ا ک ينزد نقدريا
 او  یاو اندازد ول یه و بدور شانه دراز کرد

  ی الریکه هر لحظه ممکن است منفجر شود و ه د ی رس  یبنظر م چنان
 خود  یدر جانگاهش به الکساندرا افتاد،  نکهیهم 

روند بطرف او  یکه در خواب راه م  یو الکساندرا مانند کسان ستاديا
 از دهانش خارج شد، نطوری آمد و کلمات هم
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 .لیو بدون دل افهیق بدون

را   اهی س یبا موها یا دختر بچه یتوانست چهره   ی...« م یلیهـ ... ه  »
 بود...با همان نجا يزن ا ني ا یبخاطر آورد ول

بداند چرا، شروع   نکهيهمان چشمان سبز... و بدون ا...و  اهیس یموها
 را  لشیدل  یالریه  نکهيکرد و بدون ا هيبه گر 

 .و انداختا یبازوانش را بدور شانه ها بداند،

 ی ربوده و و یآنها او را از و نکهيپس از ا ،کوچولو...«  ی...آکسیآکس»

 انيگذاشته بودند، گر  یجونز تنها در چارلز تاون باق ن یبا جک و ال  را
 ی که آنها را آنگونه عاشقانه م  ی خواهرهائ یبرا

توانست تحمل کند. حال که  ینم ز یآن را ن  یادآوري یو حال حت  د یپرست
 عطر گرانبها و  ی حهيرازن بلند بال با   نيا

او   در صورت  نکهي... مگر اد يد ی را م  یسي پار کیآراسته و ش  یموها
 ی که زمان د يد  ی را م ی بچه گانه ا ی همان چهره 

کرد، همان    یم  هيهم گر  یو که یبود و در حال ز يعز  شيبرا آنگونه
 .ا بارها و بارها زمزمه کردکلمات ر
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 ست ينگر  یمگان در سکوت آنها را م...« یتو را دوست دارم، آکس  »

  شيآب برا یوانی شروع به سرفه کرد و جان با عجله ل  ناگهان آرتور و
 ی م یکه آنجا را نگهدار یبرد و خانم خانه دار

آرتور آورد و   یرا که پرستار به او داده بود، برا یقرصهائ شيبرا کرد
 سپس به جان داد و  مگان آنها را نگاهکرد و

  انی.« در م یمگان باش د ي»تو با د یاو چرخ یبسو یالری همان هنگام ه در
 تبسم به لب آورده بود و هنوز  ش ياشهکها

 الکساندرا را یدستها

چقدر عوض   دم،يتو را د که یبار  ن يدست نگاهداشته بود. »از آخر  در
 نکه ی.« و هر سه زن بخنده افتادند و هم یشده ا

از خشم چشمانش را فرا   یافتاد، دوباره هاله ا  رمردی ه پب  یالریه نگاه
 اندرا را در که دست الکس  نطوری گرفت و هم

را هم   الیخ  نی و هم  ميآ ی داشت، به او گفت. »من گفتم که نم دست
 داشتم، آرتور.« و او سرش را تکان داد و
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که   د يرا د يیزهایو آنجا چ  ستياو را با ترس و درد نگر  چشمانش
 ی از و یالریوحشت داشت. ه دنشانياز د شه یهم 

در چشمان او  یاهی توانست آن را مانند زهر س ی بود و هر کس م متنفر 
 آن سته ي دانست که شا یآرتور م  ی. ولند یبب

 .دانست یم گر يهتر از هرکس د. خودش باست

 «.نمیخواستم که دوباره تو را بب  ینم چگا یه»

 یلکساندرا با آن صدارا ا ن ي.« و ایل یه  ، یمن خوشحالم که تو آمد  یول»
 یمهربانش گفت و افزود. »چقدر دلم م

  یرا.« و به مگان تبسم کرد ول تان يهر دو ... نمیکه تو را بب خواست
 که بطرف  یود و هنگاممتبسم نب  گر يحال د یالریه

   –رفت، دست خواهرش را ول کرد. یجلو م آرتور

   

  نجاي ما را به اهمه سال    نيپس از ا ؟یکار را با ما کرد ن يچرا ا تو»
 و یاندازیما را دست ب یخواست   یم ،یآورد
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که ما از   يیزهایچ  م،یکه ما نداشت يیازهیبخاطر چ ، یکن شخندمانير
 حال  م،يماند  ی اگر ما با هم م نکهيو ا م يدست داد

 «م؟ يبود چه

را محکم گرفت   ز یکرد، با دو دستش لبه م ر یسر انتخاب کلمه گ آرتور
 »من احساس کردم  را بطرف او کرد. شيو رو

ده بودم.« هنگام سخن  که با شما کر  یبخاطر کار ونم، يبشما مد  که
 ی تیاهم  یالریه  یول د یکش ی نفس م ی ن بسختگفت

 .داد ینم

آنگاه با   ؟«یرا درست کرد ز یکارت همه چ ني که با ا ی کن ی تو فکر م و»
 او بدرد ی و همه آنها دلشان برا د يخند  یتلخ 

 .آمد 

  یسال برا ی. او سد یخواست بکند ترس ی  او محال کهيجان از کار یول
 اس یمق شهی لحظه صبر کرده بود و جان هم نيا

  ی کنیزد. »تو واقعًا فکر م یاو را از آرتور حدس م د يتنفر شد  احساس
 ک يرا با   يیسال درد و تنها  یس یتوان یکه م
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 «؟یجبران کن شام

 .زد یم .« او با صداقت حرف یالری از تو خوشبختر بودند، ه  خواهرانت

دانند؟«   یدانند آرتور ... م یدانند ... م ی دانم، نم یآنقدر که من م آنها»
 در  شيزد و صدا یم اديدر اطاق ساکت فر 

. »آنها همه اش در گذشته  د يلرز یکرد و آرتور م  یم دا یانعکاس پ سالن
 آن دو  نی مکالمات فقط ب ني .« ایالریاست، ه

  یفقط آن دو نفر م هی بق رتیح  انیشد و در م  یرد و بدل م نفر 
 .ند يگو یکه چه م  دند یفهم

  ، یکن یزندگ یتوانست  ی م ايها آسال ن يگذشته؟ و اما تو چه؟ تمام ا در»
 پس از کشتن پدر و مادرمان؟« چشمان سبزش

  ی ول ردیجلو رفت تا دست او را بگ  یو الکساندرا با مهربان د یدرخش  یم
 .او را عقب راند  یالریه

 «... ستی مهم ن گر ينکن ... حال د ،یل یه»

  ؟یدان یو به طرف خواهرش برگشت. »تو از کجا م ست«؟ین مهم »
 یکه تو زندگ  یزمان ،یحدس بزن یتوان یچطور م
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  ی م تامي و من بدبخت و تنها در دارال یگذراند  یرا در فرانسه م  یخوش
 که به من تجاوز شده بود و ن ي پس از ا ستم،يز

کردن شما دو   دایپ  یراب یراه حل  یر جستجوهمان هنگام هم د تازه
 ی نم یحت  ف، ی حرامزاده کث ني نفر بودم و ا

آن   یو حت م یدانست که ما کجا هست   ی او نم د، یتکه شما کجا هس  دانست
 کند  نداده بود که رد ما را گم تی اندازه به ما اهم 

.«  دارم .. اديشما را به  یدارم ... هر دو اديرا به  ز ینه، همه چ  من ولی 
 و آنگاه نگاهش از الکساندرا به طرف مگان برگشت 

  یم هيز گر هر رو ابم، یکه نتوانسته بودم شما را ب ن ي و به خاطر ا »...
 که من به  ست؟ی که مهم ن يیگو یکردم و حال م

  ی از او متنفر باشم؟ چطور م د يرا کشت نبا ننمايکه او والد  نيا خاطر 
 جالت بدون خ شي و اشکها ؟«يیرا بگو نيا یتوان

 .روان بودند  شي گونه ها بر 

او که پدر و مادرمان را نکشت.« الکساندرا از طرف خود و مگان   یول»
 بود که ما را  نيداد. »تنها قصور او ا جواب او را



@Romanbook_ir 

 

812 

 

بعد حفظ   یدر طول سالها رد ما را  نکهيا ايهم نگاه نداشت و  دور
 .«آمد  یاز دستش برنم یهم کار د يشا ینکرد. ول

به آرتور انداخت و مگان هم در سکوت سرش  ینگاه یزبا دلسو آنگاه
 که چرا د یفهم یتکان داد. نم د يیرا به تأ

  ی متنفر است. او در مورد آنها کوتاه  رمردیاندازه از پ ني تا ا یالریه
 انت یگفت خ   ی م یالریآنطور که ه یکرده بود ول

سرش را تکان داد و به   شياشکها انیدر م یالری ه  یبود. ول نکرده
 .ی. تو بچه بودیدان ینم ز یچ چی . »تو ه د يخند  آنها

کشت ...   که پدر او را یکه مامان مرد، من آنجا بودم ... همان شب  یشب
   –را يیزهای دادم ... تمام چ یمن داشتم گوش م 

   

کرد که کنار  یو جان سع د ی. آنگاه بغضش ترک«.. دمی آنها گفتند، شن که
 مکش او باشد تا اگر لزمش داشته باشد، به ک

  یرا نم نيا یالر یگذشته اگرچه ه یاو بود. مثل ماهها کي. نزدبرود
 پدر داشت او  دم،یمامان را شن  اد يدانست. »من فر 
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او را فشرد تا او مرد...«   یزد. آنگاه آنقدر گلو یزد و م یزد و م یم را
 یوبروسپس بغضش را فرو برد و درست ر

رد؟« نگاهش هرگز  کار را ک ن يچرا او ا یدان ی. »و م ستاديا آرتور
 ن يا یعمر برا کي صورت آرتور را ترک نکرد، 

دانست که   ی م  نکهيا یرا کرد برا نکاريصبر کرده بود. »او ا لحظه
 را خودش به پدر  ن ي. ادر ارتباط استمرد   نيمادرم باا

داستان   ني ا فيکه هنگام تعر  د یرس یبه نظر م «... و چنان گفت
 ن يانند اکند، م یگذشته گوش م  یبه صدا ز یخودش ن

آورد که پدرش   ی م اديرا به  یرفته است، شب یگر يد   یایکه به دن بود
 مادرش را کشت. »مادر به او گفت که 

کند، با زنان رنگارنگ و جور واجور   یم انتیخ یکه او به و سالهاست
 ن يو پدرم گفت که ا شي هاياز... تمام همب

و مادر گفت   شده ... وانه يد یندارد ... او به مادرم گفت که و قت ی حق
 دانست  یاو را ثابت کند ... م انتی تواند خ یکه م

  یبرده است ... و م ایفرنی بار پدر که را با خودش به کال نيآخر  که
 شب قبل را با که گذرانده است ... ودانست که او 
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... گفت که او هم   ستیمهم ن شي برا زهایچ نيا گر يه دپدر گفت ک به
 اخطار داد که  را دارد و به پدر  یخود کس یبرا

نباشد، او را ترک خواهد کرد و ما را هم خواهد   شي مواظب کارها اگر 
 کار را بکند، او را  نيبرد و پدر گفت که اگر ا

فت که  ... و پدر گ د يبه او خند  نطوری... همد يکشت و مامان خند  خواهد 
 را از او جداکند  ش يدهد که بچه ها ی اجازه نم

نان  «... و چ ستی س به او گفت که او ک... و سپ د يو باز هم او خند  ...
 توانست  ی م یشد که به سخت د ياش شد  هيگر 

و   د يلرز یم  نطوری هم  شيرا ادامه دهد. آرتور در صند  ش يحرفها
 خطاب  نچ يجلوتر رفت و فقط با فاصله چند ا یالریه

طور  نيآرتور ... ا ست، یطور ن  ن يگفت. »به او گفت، ا اديو با فر ا به
 زد و سپس نگاهش را به  یم اديسر او فر  ست؟« ین

  شه ی را به آنها گفت که خودش هم  یز یاهرش برگرداند و چخو طرف
 دانستند. »او با  یدانست و آنها نم یم

طر  داشت. با آرتور ... و او گفت که به خا ش ...دوست پدر نيکتر ينزد
 کارش او را خواهد کشت و مامان فقط  نيا
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د ما را با خودش ببرد، مادر  توان یکه به او گفت که نم  یو زمان د يخند 
 .«.. در  می گفت که فقط دو تا از ما مال او هست 

بگونه   شی صندل  یکننده برقرار شد و آرتور به پشت   جیگ یسکوت اطاق
 که او را برق گرفته باشد  نيداد مانند ا  هیتک یا

  ش يدوباره شروع به صحبت کرد، صدا یالریکه ه   ی بار هنگام نيا و
 آمده نجايبه خاطرش به ا ا که ر یآرام بود، کار

اجام داده بود. »او گفت که مگان فرزند آرتور است.«و حال   بود،
 نگاه  رهیبه او خ   تي متأثر شده بود و با رضا شيصدا

  یصندل کين کرد. »آنگاه پدر او را کشت.« و سپس خودش را درو یم
 کرد و  ه يانداخت و آرام شروع به گر 

او انداخت و    ی ا دور شانه هاانش ربه کنارش آمد و بازو الکساندرا
 .کرد دنیشروع به نال ز یپاترسون ن

  ینزده بود...« و نگاه ی دانستم... او به من حرف یرا نم ن يهرگز ا  من»
 حرف مرا باور د يدلسوزانه به مگان انداخت. »با

کردم که تو هم مال او   یفکر م شهی دانستم ... هم یاصاًل نم  ... من یکن
 بار آرام شروع به  ن ي...« و اهی مثل بق ،یهست 
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تأثر به   نيا یشوک زده در انتها  شهیاز هم شتر یکرد و مگان ب هيگر 
 ی و آرتور چنان که از همه پوزش م د یرس ینظر م

سرش را  به او نگاه کرد و یالری دانستم .«.. ه یگفت. »اگر م خواهد 
 .د یتکان داد و پرس

  یاشتد  یخودت نگه م  شی او را پ ؟یکرد یم یگر يتفاوت د کار م چه »
 تو ؟یانداخت  یم یو ما دو تا را به آشغالدان

پشت بچه   یحت  ا ي ،یستادي. تو پشت مادر من نایکرد  ینم چکاریه
 جه یو نت ،یکرد انتیدوستت خ   نيخودت به بهتر 

دستانت   یثار خون آنها هنوز روآنها شد. آ ی تو باعث مرگ هر دو کار
 ما یخون ما،ِ بدون تو زندگ نطور یاست... و هم 

  ،ی که با ما کرده بود ی با کار یکرد. و تو چطور توانست یرق مف یلیخ
 پس  یچطور توانست ؟یاوریهمه سال دوام ب نيا

  –؟«یدر دادگاه از او دفاع کن  یکرد انتیکه به او خ نيا از

   



@Romanbook_ir 

 

817 

 

خواستم. از او خواهش کردم   ی... من نمیالریهاز من تقاضا کرد،   او»
 م انتخاب کن یگر يد لیوک  شيکه بگذارد برا

  ینم گر ياو پس از مرگ مادرت د قتی او اجازه نداد و در حق یول
 «.خواست زنده بماند 

 اني. مرگ او پانطوریزمزمه شده بود. »من هم هم ک ي مانند  شيصدا
 داريما بود... منهم از همان د یهر دو یزندگ

  ی م شي گونه ها ی غلطان بر رو شي عاشق او شدم.« اشکها قانه ی عم اول
 مرد  نيمانده بود. ا رهیخ و مگان به او ختير

 .بودنبود، پدرش  یدوست خانوادگ کي گر يد

بار   ن یبودکه اول  ني . مانند استينگر  یپوچ او را م یبا نگاه یالریه
 ومحتضر بود و ر یپ ی. او مردند یب ی است او را م

آمد تا گناه گذشته او را باطل کند. از   یبرنم  یاز دست کس یکار گر يد
 شده بود و مهم نبود  تمام ز ی نظر آرتور همه چ

خون   ني بود که ا د يمد  یآغشته است. مدتها یدستش به خون ک که
 خشک شده بود... تمام آن آدمها فراموش شده
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 .بودند 

که   ميتو بگوآمدم تا به  نجاي. »من به استيو به او نگر  ستاد يا ی الریه»
 ی را م ب یعج  ز یچ  کيچقدر از تو متنفرم و 

که   ستم یمطمئن ن گر يد  یمه سال حته  نيآرتور پس از گذشت ا ،یدان
 مهم باشد.« آنگاه فشار دست  ميفر براتن نيا

شانه اش احساس کرد و به طرف او برگشت. از    یرا رو الکساندرا
 کرد و حال  یامشب احساس خستگ جاناتیه

  ی. »مدتها قبل من واقعًا شما دو تا را مستينش را نگر خواهرا  دوباره
 گذشته  یلی زمان خاز آن  د يشا ی... ول دمیپرست

  یز ینه چ  گر يرفته است و د لیبه تحل ش يکرد قوا ی...« احساس م باشد 
 ی توانست ازکس ی دادن داشت و نه م یبرا

  ز یگذاشت که او برود و مگان ن ی الکساندرا نم ی . ولردیبگ یز یچ
 ه ی از بق شی و او بود که پ ستينگر  یرا م  داشت او

 .به سخن گشود زبان



@Romanbook_ir 

 

819 

 

. من  ميمه مان آمد ه  یگذشته ول  ی طولن یهمه ما آن سال ها یبرا»
 دانستم  یاز شما را به خاطر ندارم و نم چکدامیه

و   ميپاترسون پدر من است. ما به خاطر گذشته مان آمد  یآقا که
 بعد. ما مان. از امروز به  ندهيبه خاطر آ نطوریهم 

کسان  نطوریو هم  ميدار یگر يد یو زندگ گر يد ن يحال والد   یهمگ
 سال ما با هم  یمهم است. س  ماني رارا که ب یگر يد

سرزنش   نيتو با تمام خشم و تنفرت.« ا  ی حت چکداممان،یه  م،ينبود
 ی را ب یخود و ی محکم او بود که در جا یآرام ول

و   يی ایب نجاياده به اس یل یخ نطوریهم   یتوان ینگاهداشت. »تو نم حرکت
 و سپس راه  یاندازیبمب سر ما ب کي یکي

  ،یونيمان جراحتمان را به ما مد تو در .یرا گرفته و برو خودت
 و به  میونيهمانطور که ما هم به همان اندازه به تو مد 

  یاو هم به آرام ی.« حال اشکهاميآمد  نجا يبه ا یامشب همگ لی دل  نیهم 
 و او آرام  د یغلط یم ش يگونه ها یغلطان رو

دهد. اگر  یکرد و جان چاپمن خواست او را تسل ینگاه م  یالریه  ره
 ز یکرد، زحماتش ن یحال آنها را ترک م یالریه
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 یم د يشد. با ینابود م  شهیهم یخود او برا یرفت و زندگ یباد م بر 
 با یالریماند. ه  یم د يآرتور. با رغمیماند، عل

  یو و د يجو یاز او چاره را م يیبه الکساندرا نگاه کرد. گو یدرماندگ
 .مهربانش گفت یسرش را تکان داد و با صدا

است که من منتظر   یطولن یکنم بمان... مدتها یش م خواه   ،یل یه»
 «.امشبم

  ز یآن را ن نی سنگ یخطر را کرده بودند و همه آنها بها ني آنها ا همه
 را به مبارزه  یپرداخته بودند. خود او هانر 

رداخت و همه به خاطر  پ یم ز یبها را ن نيشتر یب د ياب د يبود و شا دهیطلب
 نجا يبه اآمدن  یخواهرانش. »برا دنيد یشاد

. شوهرم قدغن کرده بود که من  می داشت  اديبه شجاعت ز ازیمان ن همه
 ی باز م ايدانم که آ ینم ی ... و حال حتمياین

او   دانم،  یکه او را مادرم م ینه و مادرم ... همان زن ايباز گردم  توانم
 دار يد ني ا جهیامد. او از نت  نجاي هم با من به ا

همه سال   نيه پس از گذشت اترسد ک یوحشت کرده است. م یلیخ
 ز یحال مرا از دست بدهد.« در چشمان او ن
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با   ز یزد و مگان ن  یگفت اشک موج م ی سخن م یالریکه با ه یهنگام
   –ز یکرد. ربه کا ن یم د يیاو را تأ  یتکان سر حرفها

   

با تلفن   کساعتي او و خواهرانش وحشت کرده بود. شب قبل  داريد از
 قول داده بود  یو وبا هم صحبت کرده بودند 

 .را راحت کند  الش یبه محض امکان به او زنگ بزند و خ که

... ما   یستی تو تنها ن ی... ولیالریه  ، یداد  از همه ما از دست شتر یب تو»
 ی حال. و تو نم ی حت  م،يهمه تو را دوست دار

.« و دوباره بازوانش را دور گردن او انداخت  یپشتت را به ما بکن یتوان
 کرد. »من به تو اجازه  هيبه گر  و آرام شروع

ماند و آنگاه او هم بازوانش   یآرام بر جا ی لحظه ا یالریدهم.« ه  ینم
 الکساندرا انداخت... او  ی را بدور شانه ها

  ني ا یه است؟ ولچگونه گذشت یو یتوانست بداند که زندگ یم چگونه
 دي... شانطوریگناه او نبود... گناه مگان هم هم 
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  ن يا یاقرار کند، ول نکهينبود. متنفر بود از اگناه آرتور هم  یحت
 را یبود و تاوان گران ی احمقامکانش بود. آرتور مرد 

 .به او نگاه دوخته بود ی مانیبابت آن پرداخت و حال با تأسف و پش ز ین

نگاهش به خواهر   یول د؟«یبخش  د یرا خواه همه شما م یروز ايآ»
 .طول داد تا جواب دهد  یبزرگتر بود و او مدت

محکم در   نطوریهم  یدارم...« ول یدانم که چه احساس  یدانم ... نم ینم»
 به  ز یآغوش الکساندرا ماند و نگاهش را ن 

حق   تانيهر سه تا د،يدوخت »بهر حال من خوشحالم که شما آمد  مگان
 و اگر من مرد  د ینی را بب گر يکد يکه  د یداشت

خودم   شی ا پو هر سه شما ر دمیطلب ی بودم، زنم را به مبارزه م یگر يد
 خواستم بکنم،  ی کار را م نیداشتم. هم  ینگه م

بود که من جرأت نکردم که با   ستادهيمن ا ی او چنان محکم جلو یول
 ر يد  یلیخ گر يد  یاو مقابله کنم، حال متأسفم، ول

  یالریبه ه ی نگاه  ی.« آنگاه با افسردگد يآ بوجود یر ییکه تغ شده
 ه با انداخت و سپس به دخترش که او را هم همرا
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آن را   یبها  یکردم ول یه وحشتناکبدور انداخته بود. »من اشتبا گرانيد
 م یپرداختم. در تمام طول زندگ ز یخودم ن

  ینم گر يکه مادرتان مرد.....« د یبودم... از وقت يی مرد تنها شه یهم 
 تکان داد و  یدامه دهد، فقط سرش را کم توانست ا

ستارها به کمکش رفتند.  از پر  یکي و جان چاپمن و  ستاد يلرزان ا آنگاه
 ی اديبار ز مانیروم،ِ همگ ی»حال به طبقه بال م 

 «.ميفکر کردن دار یبرا

همه آنها بود. بخصوص مگان و  یبرا یشوک بزرگ یالر یه  یهايافشاگر 
 بود رتیدر ح  حال مگان یب یآرتور و براه عج 

بود،   امدهین ایباشد... اگر او بدن یم  یمسبب قتل مادرش خود و ايآ که
 گر يحال د  یکشت؟ ول یسام مادرش را م ايآ

  یاتفاقات س یاز آنکه برا رتر يد  ی لیبود. خ ر يد یلی افکار خ نيا یبرا
 . حال وقت حرکت به جلو ستي سال گذشته، گر 

که سالن را   نياد و آرتور قبل از اد  ی که توانشان اجازه م يیتا آنجا بود،
 . »من ستيبه آنها نگر  گر ي د کبار يترک کند، 
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... تا د یبمان نجايا د،يکه وقت دار يیخواهم که تا آنجا ی ه شما مهم از
 خانه همه  یروز نجا يخواهد. ا یکه دلتان م  یزمان

شما   نيبخشم و بنابرا یرا به همه شما م نجايخواهد بود. من ا شما
 همه  یخانه برا کي. د يکه به آنجا برو د يدار يیجا

. د ياوریب ز یدانتان را نهمه خانواده و فرزن د یتوان یکه م  یو مکان تان
 من سر راهتان سبز  د، یهست نجايکه شما ا یزمان

را بهتر   گر يکد يو  د یبمان نجايخواهم که شما ا  یم ی شوم ول ینم
 «.د یبشناس

مگان به سرعت به   تشکر کردند و ی و مگان از او به آرام الکساندرا
 طرف او رفت تا در رفتن به طبقه بال کمکش کند 

  یکه او رفت، و ی و زمان ستينگر  یم  را ها آندر سکوت   یالریه و
 ايآ دانم  یرا به الکساندرا کرد و گفت: »نم شيرو

  شي .« هنوز چقدر برایآکس نباشم، متنفر  او  از که رسد  یفرا م یزمان
 ی بنامد، حت  نی چن ني رش را اراحت بود که خواه

 .تبسم کرد یک يهمه سال و آن  ن ياز گذشت ا بعد 
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نفرت به جا   یبرا یز یچ گر ي د ،ی بورتوانست، مج  یخواه یروز»
 «.از دست رفته است باً يمرد تقر  ن ينمانده، ا

  یاديمرد مدت ز نيکرد، کاماًل روشن بود که ا د يیبا سرش تأ یالریه
 دوام نخواهد آورد. »من فقط از خدا سپاسگزارم

او   یموضوع هنوز برا نيا که  نيبه موقع ما را دور هم جمع کرد و ا که
   –بال طبقه به  بازو به بازو گاه آن داشت.«  تیاهم 

   

  ادير الکساندرا به اطاق او رفت و ناگهان به در کنا  یالریو ه رفتند 
 با هم در آن  نی افتاد که در خانه جک وال یاطاق

  یسع یکه و یب و در حالتختخوا ک يدر  يیبودند، سه تا کيشر 
 مبادا که  رد،ی مگان را بگ هيگر   یجلو  که کرد یم

 .تک بزند او را ک ن یال

  او از و بود نشسته گردان یصندل یهستند؟« رو  یتو چه شکل یها بچه»
 ی و یبود ول  ی راحت اطاق جا ني. اد یپرس یم
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کند، فقط دلش   ی سپر  جا نينگرفته بود که شب را ا م یتصم  هنوز
 .و با او حرف بزند  ند یبنش یآکس شی پ خواست یم

  هی شب اد يز یلیخ  ز یلوئ یبه لب آورد. »مار یدر جواب لبخند  الکساندرا
 رد و آکسل تو را دا ی ها تو است، همان چشم

  یخودم است. او حال شش سال دارد و مار یزمان بچگ هی شب درست
 آن دو از  نی را ب ی دوازده سال و من پسر  ز یلوئ

هم با تأسف به    ی الریه  ها بار پس از سال نی اول یدادم.« و برا  دست
 در  شهیخود افتاد. پس از آن هم  نی سقط جن ادي

بود   دهیفهم ناگهان حال و کرد یم  دقت  چقدر ها  کنار بودن از بچه بر 
 .دارد  زاده  که دو خواهر 

 «؟ی دار اد يهنوز زبان فرانسه را به  ايآ»

 «.اديز یل ینه خ  ش،یو ب  کم»

را از مادرم   ن يا کنند،  یهم صحبت م ی سیلو آکسل انگ ز یلوئ یمار»
 «.ممنونم
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او کنجکاو   ز یبه همه چراجع  یالریاست؟« ه یچه جور آدم شوهرت»
 ...شی... و زندگنشيبود... شوهرش... والد 

هم بودند،    هیشب ايآ که بداند  خواست  یو عاداتش... دلش م شي ها بچه
 ز یهمه سال هنوز چ نيپس از گذشت ا ايآ

  یالریه . نبود ها نقاط مشترک آن ن یو مسلمًا ازدواج ب داشتند   یمشترک
 .کرده بود ی گستاديبا پشتکار در مقابل آن ا

  »او. پنداشت یم ی میصم   یلیخودش را با او خ د،یکش  ی آه الکساندرا
 پر  یلیو خ  ده یهم فهم  یلیاست و خ یسخت آدم

او باشد. از خانه تا اداره و   لی به م ز یچ  همه  که خواهد  یاو م توقع،
 .«را کمتر از کانل بودن قبول ندارد  یز یرعکس و چ ب

حرف ناراحت شده بود و   نيا دنیشن  ندارد؟« از  یتیتو اهم  یبرا نيا و»
 و او د يیپا یسبزش الکساندرا را م  ی ها با چشم 

 .انداخت بال را اش  کرد و شانه ی ا جواب خنده در

خلقش  ظاهر بد  رغمیعل و ام اخالق او عادت کرده ني واقعا،ً به ا نه»
 د يشا یول پرستد  یم را ما  همه  قلبش در  که دانم یم
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خواهد    یاتفاق چه  حال که دانم ی. »نم د یکش ینه.« دوباره آه گر يد حال
 ش يکه داستانمان را به گفتم برا یافتاد. زمان

 «...است نمانيشوک بود... مقصودم راجع به والد  کي

 «هست؟   ست،ی ن یهر حال داستان قشنگ  به»

را کوتاه کرد و در همان   شي« الکساندرا صدامگان. یبرا خصوص به»
 ش خواباندههنگام مگان که آرتور را در بستر 

  هيو گر  د یکش یدرد م  ی شد. آرتور به سخت انيدر هال روبرو نما بود،
 آمپول به او  ک ي نی تسک یبرا  یو و کرد یم

مانده   یاز عمرش باق یاديز ز یچ  که کنم یکرده بود. »فکر نم قيتزر
 ی آرام به شد، ی م اطاق وارد که  یدر حال باشد.«

  یکه چقدر تن صدا د یفهم هم مثل جان   یالریه  و داد ها  را به آن خبر 
 .الکساندرا است ه یاو شب

او کاماًل به هوش   ی همه بدن او را گرفته، ول  یماری ب که کنم یم فکر »
 «.است



@Romanbook_ir 

 

829 

 

با خودش حرف زد و مگان با چشمان   یلب ر يز یالری .« ه ر یپ حرامزاده»
 .طرف او برگشت راقش به ب

. ما را  گناهانش توبه کرد.. یگونه حرف نزن، او برا نيبه او ا راجع »
 از او چه  گر يد. آورد جا  نيدوباره به ا

 «؟یخواست یم

.  د یچرخ  خواهرش طرف به «.بدهد  ما به تواند  یکه او نم یز یچ»
 ک يبا هم شر  م ی توانست یکه م یخوب ز ی»گذشته... چ

  –شکسته از هم جدا کند.« ی ها  دل با را  ما که ن يا یبه جا  م،یباش

   

تو   ی... حتميکرد دایپ نجات نما  آن اتفاقات همه   ۀ هم  رغمیعل یول»
 به  یتی چه موقع  نی . به خودت نگاه کن، ببیالریه

 ن يا یخوب.« ول  یزندگ ک يو  یدار  یشغل عال  کي. تو یا آورده دست
 که  یبود، تنها نوع زندگ ی خال یلیخ یزندگ

او  یدر زندگ یکس  ايآ که بود مشکوک  الکساندرا و اختشن یم یو
 هست که  یس ک ايمهم باشد و آ شيهست که برا
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  با که چنان خبر نداشت و هم  یکس  ن یباشد. از وجود چن  یالریه نگران
 در  ۀآستان در  چاپمن جان. زدند  یم حرف هم 

  ها آن که  دانست یشده بود م د يناپد  یشد. او محتاطانه مدت داريپد 
 ی اديز ی زهایچ.  کرد خواهند  گفتگو هم   با اه مدت

 گر يکد يراجع به  د يا بار یاديز یزها یکردن داشتند و چ  فيتعر  یبرا
 دهیرس انيانجام به پا سر  یو  کار و  دانستند  یم

 .بود

  نيبود که ا ی نفر  نی جان؟« الکساندرا اول  د، يد می باز هم تو را خواه ايآ »
 ن ير یتلخ و ش یپرسش را کرد و او با لبخند 

 .را تکان داد  سرش

  وارمد یو ام د يبگرد یدنبال کس یزمان د یبخواه هم  شما که نيمگر ا نه، »
 . بهد ينشو یکار نی چن به مجبور  گاه چیکه ه 

  یاضافه کرد. »دلم برا ی کار من هم تمام شده.« و سپس با نرم نظرم
 ها  آن با که بود ها ماه. شود  یشما تنگ م ۀ هم
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آشنا گشته و   ی کي یکيگشته بود. با  کرده بود و به دنبالشان یزندگ
 یاز همه دلش برا شتر ی که ب د یحال ناگهان فهم

بود و   دهیگذشته او درد کش یتنگ خواهد شد. چقدر برا یالریه
 که  دوارمیبود. »ام ده یبه کمک او رس ر يچقدر د

 «.د يشو خوشبخت  تان همه

واقعًا او را دوست  و با او دست  ستادند يا ها آن  ۀ.« هممتشکرم»
 .داشت یم

 «.به من بزن یزنگ ،یآمد  یبه کنتاک یزمان اگر »

  ها آن ترک از  که یدر حال د یاز او پرس ؟«یمان یم جا آن یاديز مدت»
 را سرش و  کرد تبسم جواب  در او و بود متنفر 

 .مادرش و الکساندرا یمو  ه یدرست شب  يیداد، با موها تکان

  جا کاماًل مطمئنم که همان یول شود یماه دسامبر تخصصم تمام م  رد»
 نم يرا هنوز به والد  نيا  اما و ماند  خواهم 

 «.ام نگفته
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را بال انداخت و دوباره به نظر چقدر   ش يها  شانه یراحت خنده با گاه آن
 ها  آن که  کنم یفکر م  ی. »ولد یرس یم تر  جوان

  خوب او. داند  یهر حال مرا بدانند. پدرم که به    نيهم ا خودشان
 با  یگرم تبسم ها آن «.ام وانهيد چقدر من که داند  یم

 رد و بدل کرده  ر گيکد ي

  ني مادر بود و جان هم از ا ک يهمه مثل  یخودت باش.« برا مواظب»
 .قرار گرفت ر یهمه محبت او تحت تأث

 «.مياز تو متشکر  ز یچ  همه یبرا»

... یرا عوض کن ت ياجازه دهد که دوباره رنگ موها ی نگذار کس پس»
 «.یباتر يز  یل یرنگ خ نيبا ا

  یالری.« الکساندرا برافروخته شد و جان تبسم کرد و همتشکرم»
 :گفت یاو دراز کرد و با بدخلق ی دستش را به سو

  ني به تمام ا د ياگر آن روز در دفترم شما را ناراحت کردم، با متأسفم»
 ...« و سپس با کوشش دمیجنگ یم  اه یگرفتار
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  به گاه « و آنآمدم.خوشحالم که  ی آهسته گفت: »ول  یو با صدا یاديز
 و چشمانش پر از اشک  ستينگر  خواهرش  دو

 و دوباره نگاهش را به او   شد 

  هنوز . بماند  جا آن شه ی هم  توانست یکاش م یا که کرد  یر دل دعا مد
  –چقدر به او بدهکار بود. یزندگ

   

  ز ی... همه چی الریبود. ه یخوشبخت خواه گر يبه بعد د نياز ا تو»
 را در قلب او  يیجا شيدرست خواهد شد...« و صدا

که   ید و زماندست نخورده مانده بو یطولن یها مدت که کرد  یم لمس
 او را  نانهی و شرمگ د یعقب کش خود را یالریه

 .احساس تأسف کرد ست،ينگر 

 «.نیا بب و مر  ایب ونيز يبه تلو یگاه»

 «.میروز ناهار با هم باش  کي بتوانم  د يشا کنم، یکار را م نيا»

  که ی نبود. در حال یز یفقط سرش را تکان داد، قادر به گفتن چ او
 .خود را چرخاند  یبودند رو ر ي سراز شي ها اشک



@Romanbook_ir 

 

834 

 

محصور شده  يیها  آدم انیو عزلت حال در م یر یگ گوشه ها  از سال بعد 
 و  داشت وستد  را ها  آن قانهیبود که عم 

 .را دوست دارند  یو د یرس یکه به نظر م یکسان

او انداخت و   یها   الکساندرا بود که دستانش را دور شانه ن يا بار نيا و
 به  دو هر  که  یرا نوازش کرد. در حال ش يموها

حرکت   نشیکه او با ماش  یرفتند و هنگام نيی اجان چاپمن پ عت يمشا
 وباره تکان دادند و د شيکرد، دستانشان را برا

بازگشتند. اطاق کنار   یالریو الکساندرا به طبقه بال و اطاق ه  یالریه
 الکساندرا را به او داده بودند و او فورًا لباس 

ه  که آن دو دارند راجع ب د يو به اطاق خواهرش رفت و د د یوشپ یخواب
 و زنند  یو جنوب فرانسه با هم گپ م  سيپار

  دار  قمند خواهد بود که بچهعال  یروز  ايآ که  دانست ینم مگان که نيا
 ۀ به حرف  یدار  بچه ايآ که دانست ینه. نم اي شود

  که گفت  ینه و الکساندرا به او م اي زد خواهد   لطمه  اش یپزشک
 و  هستند  اش یخوشبخت نيتر  بزرگ  شي ها بچه
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  را ها آن یشگفت  با بود نشسته گردان یرام در صندلکه آ یالریه
 جمع شدن پس دوباره دور هم  شي. براستينگر  یم

بود و چنان با هم صحبت   یهمه سال باور نکردن   نيگذشت ا از
 .ار هم بودند کن ها  سال نيتمام ا يیگو کردند  یم

  تأسف آن  به  هم  وقت چی بچه نخواستم و ه میهرگز در زندگ  من»
 ی ا لحظه  گفت، یدروغ م یالری ه  «.خورد  نخواهم

 د يشا. ..دانم یبازگشت. »خوب خودم هم نم  نشیبه سقط جن  فکرش
 داشتم  دوست را ها  بچه بودم تر  که جوان یزمان

 «.است ر يد گر يحال به هر حال د یول

  یبود، برا دهیمگان ابروانش را در هم کش ؟«ی چند سال دار تو»
 .سن خواهرش را فراموش کرده بود یا لحظه

 .بود تر  هشت سال از او بزرگ  یالریسال داشت و ه  ک ي و  یس خودش

 «.و نه سال یس»

  افتند، یاول م ۀ سن به فکر بچ  ني ا در تازه  ها از زن یلیروزها خ  نيا»
 بر  یتبسم  گاه .« آنایگوشه از دن ني ا در حداقل
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  را  شان بچه نی اول  ها  زن کنم، یکه من کار م يیآورد و افزود. »جا لب
 ایبه دن یسالگ زدهیدوازده و س نی سن در

  «.است آور رتی اوقات از آن هم کمتر، واقعًا ح  یگاه یحت و آورند  یم
 خانه  نياطاق راحت و ا نيبا ا ا یدن کي آنجا

که خواهرانش   يیها طور مکان  ن یتفاوت داشت و هم  بايو ز یميقد 
 فکر خودش به خنده  نيا از و کردند  یم یزندگ

ما با هم متفاوت است و   یزندگ چقدر که  است دار  . »چقدر خندهافتاد
 . من در گر يکد ي ه یحال چقدر شب ن یدر ع

  به  را نگاهش  گاه آن و  «.کنم یم  یزندگ یبلند کنتاک یها  نکوهستا
 خانه لوکس در  ک يرداند. »و تو در برگ الکساندرا

  یدر جنوب فرانسه برا ال يو  کي و  گر يد یدر جا یو کاخ  سيپار
 ی الریبه طرف ه .« و سپسیتابستان التیتعط

  ايآ ،یگردان یرا م یونيز يتلو ۀ شبک کي ی. »و تو عماًل داربرگشت
 «ست؟ ین آور فتشگ

با آرامش جوابش را داد. »اگر   یالریهم بود.« ه  شتر ی که ب د يشا »
 د يشا م،يبود دهي را د گر يکد يو پنج سال قبل  ستیب
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   –«.شد  یم تر  خوشبخت یلیخ یزندگ

   

که هر   د یرا پرس ی ز یمگان سرانجام چ ؟«یدکر  یآن موقع چه کار م تو»
 در عرض دو ی الریستند بدانند و هخوا یدو م

  ها آن یاشکش روان بودند، برا یها   یجو که یحال در  ذره  ذره ساعت
 زشت و  یها  کرد. تمام ماجرا را، صحنه فيتعر 

گفتن   ن يا یرا. ول ز یانگ غم یها  صحنه و  ها یگر  یرا، وحش نيتر  زشت
 کند و  کي شر  ها را با آنکمکش کرد که آن 

  را  او ها  کرده بود، حال آن ت يحما ها  خودش از آن یروز  که  طور همان
 را او  دستان الکساندرا و  دادند  یم  نیتسک

نشسته در   ی ها از اعتصاب يیها گرفت و مگان داستان محکم
 خوردن پدرش در ر یت یو چگونگ یپ یس یس یم

 یخوب  یها چقدر آدم نش يد وال که  گفت ها . به آنرا تعرف کرد ایجورج
 هستند و چگونه به آرمانشان اعتقاد دارند و
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  ها آن یبرا الکساندرا  سپس  و پرستد  ی م را ها  آنچگونه واقعاً  یو
 ر ي یپ طور نی کرد و هم فيمارگارت تعر  ۀدربار

 که ترسد   یم او حال  که  نيو ا یبا هانر  شیاز مرگش و زندگ قبل
 .را طالق دهد  او شوهرش

سرش را به کنار زد و با خشم به خواهرش گفت: »اگر   یوهام یالریه
 «.مق استکار را بکند، واقعًا اح  نيا

  قيتصد  د ياست و تو با یوسواس یل ینسبت به اصالت و اجدادش خ او»
 مثل شوهر من، اصل و نسب  یآدم  ی که برا یکن

  د یخورش  طلوع  کم است.« و هر سه به خنده افتادند و کم گانهیب یکم ما
 از  پس کشان ازهیخم ها آن. شد  یم داريهم پد 

 ها  آن یزد، ول  ورکيویختران و مادرش در نتلفن به د  کياول 

  ی لیخ ز یچ گذاشت که همه غامی پ ها آن یدند و براهتل خارج شده بو از
 صر ع کشنبهيخوب برگزار شده و خودش تا 

 یزنگ بزند ول یخواهد گشت و سپس فکر کرد که به هانر  باز
 دوباره به  نی هم یو برا د يبگو چه   که دانست  ینم
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که دوباره به   یو هنگام د یبال رفت و دوش گرفت و لباس پوش طبقه 
 ن ی که شلوار ج د يرا دبازگشت مگان  نيیپا

که   به همان رنگ یو روبان د یسف  یبه پا کرده، همراه با بلوز یگر يد
 ک ي هی شب شتر یبسته بود. ب شي آن را دور موها

دو  را الکساندرا به او گفت و هر   نیدکتر و هم  کي بچه بود تا  دختر 
 صبحانه نشسته و دوباره گپ زدند و قهوه  ز یسر م

  او که  داد اطالع ها آرتور به آن یستارهااز پر  یکيخوردند.   تيسکویب و
 را گذرانده و از مگان خواست یسخت شب

آمد.   نيیپا یالر یکه ه یبه او بزند درست زمان یال رفته و سر ب که
 سرش جمع کرده بود  یخود را بال یمشک یموها

  به تر  جوان یلی به تن داشت. از شب قبل خ شميبلوز و دامن ابر  کي و
 ساندرا فکر کرد که هر و الک  د یرس یم نظر 

  بودند  هکرد سفر  گذشته به  ها . آنند يآ یم نظر  به طور نی هم شانيتا سه
 شانيها  شانه یکه رو ینی سنگ یبارها آن و

 ی بود که از طالق هانر  یر او ترسبا. بود شده رها حال  کرد، یم ینیسنگ
 مشکل  گر يد که دانست یم  که نيداشت و ا
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را عاشقانه دوست داشته باشد،   یو طور ن يکه ا ابد یرا ب  یکه کس است
 هنوز   یو کرد، یکار را م ن ياگر او ا یول

 قدر به نظرش آن گر يرا و د  ش يها  را داشت و البته بچه مارگارت
 حال احساس  قتی. در حق د ی رس ینم وحشتناک 

وحشت   نيا یطولن ی ها بار پس از مدت نی اول یبرا و کرد یم یخوش
 .از او دست برداشته بود

چه    شبي با تبسم گفت: »د د ینوش یم  را اش قهوه  که یر حال د یالریه
 حال امروز چه  ت؟ سین طور نيبود، ا  یشب طولن

 البته اگر مواظب م،ی با حرف زدن خودمان را بکش میتوان ی. م میکن
 .« هر دو به خنده افتادند و الکساندرامینباش

  طور نيا ،یگرد  یبه او نگاه کرد. »تو هم فردا شب برم متفکرانه 
 از آن مادر و  شتر یب خواست یدلش نم  ست؟« ین

هفته   ک يقول داده بود که تنها بگذارد و  ورکيویرا در ن  فرزندانش
 .بگذراند ورکيوین در  ها  تمام را با آن

با   یالریمهم دارم.« ه   یلیخ  ۀجلس  کي دوشنبه صبح  ی مجبورم، برا من»
 .د یتبسم پاسخ او را داد و پرس
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  –؟«یبرگرد د يبا یک تو»

   

  ر ي یپ هتل   در ها  بچه  با را مادرم. روم یم ورکي ویشب به ن فردا»
 از  گر يد او شب  فردا تا که کنم یم  فکر . ام هگذاشت

جور   یلیخ  هم با شان انه یم چه  اگر . شود تمام تحملش ها  بچه دست
 «.دارند   اجیاحت  من  به  واقعاً  ها  آن یاست. ول

ه او چقدر نگران ک د یشيتأمل کرد و به مارگارت اند  یا لحظه گاه آن
 بروم و به  د يبا که کنم  یجلسه بود. »فکر م نيا

  م يخواهرها دنيد  از بعد  ترسد  یم که  کند  یفکر م خاطر بدهم. ننایاطم
 که د یترس یاو را دوست نداشته باشم. م گر يد

 «.ونميرا به او مد  ی دلدار ني ا من نباشد  مان نی ب یوابستگ گر يد

من خودم تو را   یداشته باش کرد و گفت: »اگر دوست د يیتأ یالریه
 و  م یرا با هم باش ی هفته شب نيا  می توان یم برم، یم

دختر   کي مثل   ست،ياو را نگر  دوارانهیام گاه را...« و آن ی. ناهار..اي
 و چشمان  د يدوست جد  ک ي با  یبچه خجالت
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 .د یهنگام جواب درخش  الکساندرا

هفته در    کي . ما ینی را بب ميدخترها یتوان یاست، تو م نيبهتر  نيا»
 در  که یو بعد.« فاتحانه در حال  می مان یم ورکيوین

به   یتوان یبه جهنم، افزود. »تو م ی نيومورد یهانر   که گفت یم دلش 
 «.يیایما ب دنيد یبرا سيپار

 .آمد  ها و مگان هم کنار آن د يخند  یالر یشد.« ه یعال»

  ی تبسم داشت ول ش يها  در لب د؟«یکن  یامروز چه کار م يی دو تا شما»
 .بود ینگاهش جد 

  ین یبه او تبسم کرد. در نظرش او هنوز ن ی الری.« هطنت یش یکم فقط»
 به  ما با  هم   که خواهد  یوچولو بود. »دلت مک

 «.یشب را در آپارتمان من بگذران یتوان یم  ؟يیایب ورکيوین

کرد و مگان   شنهاد یمن.« الکساندرا هم به او پ شی پ ر ي یدر هتل پ اي»
 .را گرفته بود مشیتصم

  جا به آن دنتانيد  یبرا بتوانم زودتر  چه هر   و خواهد   یدلم م ی لیخ  من»
 گر يد روز  چند  خواهم یفعاًل م یلو آمد  خواهم 
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  ۀ بدتر است.« و با چشمانش به طبق یلیجا بمانم. او امروز حالش خ  نيا
 اتفاق  یز یچ  اگر  خواهد   یبال اشاره کرد. »دلم م

اتفاق به   ني ا که بود واضح کامالً  و « .باشم کنارش در  و جا  نيا افتاد
 بود که حال  یتنها کار نيخواهد افتاد. ا یزود

  که  نيپدرش ا یبرا اش هيهد  نيو آخر  ن یاو بکند، اول  یبرا نستتوا یم
 کرد که  یسع و باشد  او  کنار مردن  هنگام

  حياو تشر  یبرا زدند،  یرا بعدًا که در باغ با الکساندرا قدم م احساسش 
 که  دانم یاست. م  فی و نح  نزار ی لیکند. »او خ

  شه ی رم. همتنفر ندا یبرا یلیمن دل  یچقدر از او متنفر است ول یالریه
 را که  ی نيداشتم و تنها والد  یخوب یزندگ

  دهیرس ر يد هيهد  ک يمثل  ميبرا آرتور و  پرستم یم شناختم  یم شه یهم 
 یبرا قبل ها  که ممکن بود مدت یاست. کس

شده است.   ر يد ی لین معنا خآ یبرا گر يداشته باشد و حال د  يیمعنا من
 کرد، به  ی از آنست که بشود کار رتر يحال د

  یو اگر کار ردیخدا نگهدار و کمکش کنم تا بم  ميکه بگو نيا جز 
 حال  که شوم ی خوشحال م د،ياز دستم برآ شيبرا
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 «.انجام دهم شيرا برا آن

کرد.  مگان.« و الکساندرا به او کمک  یبکن د يکه تو با ستي کار نيا و»
 خودش  یها بچه اديبه  د يد یاو را که م  بیعج 

 .افتاد یم

  ها  اوقات آن شتر یب دار  گذراندند. خانم خانه یآرام به را شب آن ها آن
 به  شروع ها آن عاقبت  و گذاشت تنها را

 .چاپمن کردند  ۀدربار  صحبت

  به  خواهد  یر کردم که مکه او به دفتر من در شبکه آمد، اول فک یروز»
 ها  آن یبا خنده برا  یالری ه  «.کند  حمله  من

  شهیثل هم بر لب آورد و سپس م  ی کرد و الکساندرا تبسم فيتعر 
 .شد  افروخته بر 

  –جذاب آمد.« یلیبه نظرم خ دم،يکه او را د یبار نی اول»

   

را مگان اعتراف کرد و هر سه   ن ي ا و «.بود طور نی من هم هم یبرا»
 ۀ و دربار دند يخواهر مثل سه دختر جوان خند 
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 .او سؤال کردند  همسر 

ان به هم  اندرا با ابروالکس «.داده  طالق را  زنش گفت که کنم یم فکر »
 ی الریه  یآورد ول ادي به که کرد یم ی سع دهیکش

باز   یکس یرو به را دلش که بود ها را بال انداخت. سال شي ها شانه
 ی بود که آن را حال برا ی کاف شينکرده بود و برا

و چهار ساعت خسته کننده را   ستی دارد. بخواهرش باز نگه  دو
 بود،  ازگشت به خانه مثل ب شيبرا  یگذرانده بود، ول

 با سرانجام شان یشهر. کشت ۀبه خانه گرم و راحت در حوم بازگشت
 .در ساحل پهلو گرفته بود ت یامن

 

  زدند، حرف هم  با  ها نشسته و مدت یمهتاب در  ها  روز بعد، آن صبح
 بروند و به هم  گر يکد ي داريد  به که دادند  قول

  ن یماش سوار یالر یکه الکساندرا و ه یو هنگام خداحافظ سند يبنو نامه
 .افتادند  هيگر  به  هم باز سه  هر  شدند، یم
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قادر   گر يکه د يیجا به مگان تکان داده تا آن ن یماش یرا از تو دستشان
 که  بود داده قول  ها او نبودند. به آن دنيبه د

ند و  ک دنيد ها توقف کرده و از آن  ورک يویآن هفته سر راهش در ن در
 س سپ گاه آن و باشد  ها آن  یشام را با هر دو

پرواز کند و الکساندرا آرام به اطاق آرتور پاترسون   ی کنتاک به جا آن از
 مگان ی کند، ول  یرفته بود تا با او خداحافظ

و   د يد یرا م یگر يد کس که نيهنگام به او آمپول زده و او مثل ا  همان
 که  یدوباره به خواب رفت. در حال  سپس

  یز یچ گر يد. کرد ی م تماشا را ها بود و آن ستادهيدر درگاه ا  یالریه
 او را  یطولن یا گفتن به او نداشت، لحظه  یبرا

  را جا رفت تا با الکساندرا آن نيیپا ۀو به طبق  د یکرد و سپس چرخ نگاه
 یکه او به زود یکن یم  »فکر . کند  ترک

او   یدلش برا د ی از او پرس ورکيوی را سر راهشان به نالکساند  رد؟«یبم
 تنها  قدرچ  و بود بدبخت چقدر او. سوخت یم

 .او خوشحال بود شیماندن پ یمگان برا م یاز تصم  یول
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  یعطوفت چی ه ش يصدا از. کرده بکند  خواست  یرا که م ی کار احتمالً »
 خشم هم  گر يلاقل د یول شد،  ینم دهياو د یبرا

و الکساندرا اصرار   دند یقبل از شام به هتل رس ود. درستنب داريپد 
 را  ها  و بچه تا مارگارت د يایکرد که او هم بال ب

که لباس مرتب به تن ندارد و   یالریو سپس بعد از اعتراض ه  ند یبب
 دلش  ته  در واقعاً  او که یاست... در حال ر يحال د

 شدند،  یممتنفر  یو  از ها اگر آن د،یترس یخانواده الکساندرا م دنيد از
 .رفت  بال هم او سرانجام و... شد؟ ی م چه

  یکم. گشتند  یباز م یح يمسافرت تفر  کي بودند که از  یدو دختر  مانند 
 شاد و آرام و الکساندرا در ینامرتب ول

  د، يکه آکسل به طرفش دو یباز کرد و سپس هنگام د یرا با کل اطاقش
 .کند  یعف مض ی الریاحساس کرد که الن ه

  رفتار چنان «...ام را با خودم آورده یچه کس د ینیبب ... اه  ... بچهیه»
 ئل را با خودش آورده و که بابانو ن يا مثل کرد یم

بود و   ستادهيا شيکه روبرو ی اهیو به زن بلند قد و مو س  ستاديا آکسل
 .شد  رهیخ  کرد، یم هيآشکارا داشت گر 
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 «ست؟ی ک نيا»

افتاد و   هيبه گر کلمه   ن يمن است.« و خودش هم هنگام گفتن ا خواهر »
 را  یالریسپس دستش را دراز کرد و دست ه 

  کي و  ميبود دهيرا ند  گر يکد يود که  ب یاديز یها  . »ما مدتگرفت
 ... او نتوانست مي هم به نام مگان دار  گر يخواهر د

با   ینمهربا یشماست.« با صدا یالریخاله ه نيو ا د يا یهمراه ما ب  امشب
 طرفو آکسل محتاطانه به   زدیم  حرف ها آن

که   یبا بغض بازوانش را گشود. تنها کار یالری رفت و ه  ش یپ او
 بود  قبل ها سال  ۀکلم همان  کرارت بکند،  توانست یم

 «....یاوه، آکس »...

هم متوجه شباهت خودش با   یالری ه  ی حتجلو آمد و   ز یلوئ یمار  سپس
 بود که  ن ياو شد. مثل ا

  به  و گرفت را  او دست الکساندرا گاه خودش است و آن ۀبچ  نيا
  –کرد. یمعرف مادرش
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مادرم است، مارگارت  ني ا یالری.. هاست. ی الریه  نيا مامان»
 ه يگر  به  ها دوبورنه....« و سپس ناگهان هر سه آن

  افتادند 

 «.نگرانتان بودم یلیمن خ د؟یخوب  تاني چطور است؟ هردوتا حالت»

  ی کاررا خشک کرد. همان  ش يها  تبسم برلب آورده و اشک الکساندرا
 لبخند به  هم کرد و دوباره با  یالریکه ه 

سال   یل یخ یاست ول ف یکث  ميرو و  سر  که  دانم یشد. »م ره یخ دخترها 
 «....بودم دهيبود که مامان شما را ند 

  ینشست و آکسل را رو شده بودند و الکساندرا ج یگ ها  بچه  چرا؟«»
 خواهرش  از را  نگاهش گاه زانوانش نشاند و آن

 .چرخاند  ها  دوباره به بچه مارگارت و سپس به

من،    یقبل افتاد و بعد از پنج سالگ ی لها ما سا یبرا یبد  یلیخ  اتفاقات»
 ی . من کمميد يرا ند  گر يکد ي  گر يد گاه چی ما ه

بزرگ شد  یبد  یل یخ  یدر جاها یالر یآکسل هم کوچکتر بودم و ه از
 تنگ شده بود یلیخ گر يکد ي  یو ما دلمان برا
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 «.ميکه دور هم جمع شو می توانست ی نمتا حال یول

 کرد  یحال احساس م يیگو. کرد تماشا را  ها آن زده رتی.« آکسل ح اوه»
 سرش را تکان داد ز یلوئ یمار  و شده چه که

  که یداد و هنگام یهمگ یبرا ن يسپس مارگارت دستور شامپا و
 الکساندرا رفت تا بچه را در بستر بگذارد. او به 

و حال چقدر   دهیترس یم داري د ن ياقرار کرد که چقدر از ا یالریه
 .گذشته  یبه خوب ز یچ خوشحال است که همه

  که  یداد، در حال یبه او دلدار یالری واقعًا عاشق شماست.« ه الکساندرا»
 ن يا به چقدر  هم خودش  که بود کرده  تعجب

حال چقدر با   نیبود با قدرت و محکم و در ع یند شده. او زنعالقم زن
 شما  ۀرا دربار  ز یچ همهشوخ و مزاح. »او  یۀروح

احساس او را در   ز یچ  چیه  گاه، چیکرد، ه فيما تعر  یپدرش برا و
 يی کارها طور نی نخواهد داد و هم ر ییمورد شما تغ

او   یواقع نيوالد  شما  شهیو در قلبش هم  د يا او کرده یکه شما برا را
 ی ها  جمالت اشک نيماند.« و با ا د یخواه
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را با تشکر و   ی الریشد، دست هروان   ش يها گونه  یبر رو مارگارت
 . »و د یرا پرس ی ز یسپاس فشار داد و سپس از او چ 

 «.هم از شوهرش کرد یاو ذکر  ايچطور، آ یهانر 

به   م،يکه ما از فرانسه آمد  یکرد. »او از زمان د يیبا تکان سر تأ یالریه
 مواجه  انيجر  ني بد با ا یلیخ.  نزده زنگ جا نيا

 کرد  اشتباه الکساندرا که کنم  یر مبود و فک یاو شوک بزرگ ی. براشد 
 «.گفت او  به که

که دارد از طرف او   یت یموقع همان  با خواست یم او  که کنم یم فکر »
 مهم است و من  ی لیخ ش يبرا ني شود و ا رفتهيپذ 

  کند، قبول  که  است  مجبور شوهرش. شمبا مخالف   او با  توانم ینم هم 
 «.ما خود  مثل

 «.یشناس  ی»تو شوهرش را نم با تأسف به او لبخند زد.   مارگارت

  رغمیعل و گشت یباز م شيدخترها دنیکه تازه از خوابان الکساندرا
 د یپرس. بود گذاشته بستر  در را ها اعتراض آن
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  باز استند خو یو سپس افزود. »دخترها م  د؟«یزن یحرف م  چه درباره»
 تا  که دادم قول ها  تو بمانند و من به آن شی پ هم 

 «؟یفردا آزاد ايآ د،يد دناهار تو را خواهن فردا

نشان دادن   ی. دلش براد يخند  یالریشما؟ به جهنم، بله« ه یبرا»
 که  داشت دوست و بود تاب یب ها به بچه ونيز يتلو

بود و خودش  خاله شده   کيببرد. ناگهان  رونیناهار ب یراب را ها آن
 .بود مانده مبهوت اش کبارهي ۀعالق ن يهم از ا

  ها، و مارگارت هنگام گوش دادن به آن ند ختيروز بعد را ر ۀبرنام
 ی الریلبانش بود و هنگام رفتن ه  یرو لبخند 

به چشمان   قانه یعم گاه و آن د یاو را مثل دختر خودش بوس دوباره
 .شد  رهیدخترش خ 

   –ست؟«ین طور  نيا یتر  حال خوشبخت زم،يعز »

  یلیخ تا آن دو دنيد ميسرش را تکان داد. »بله، هستم، برا الکساندرا
 فکرش  که  چه  از آن شتر یب یارزش داشت... حت 
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  را مارگارت گاه .« آنميآمد  ورکيوی خوشحالم که به ن ی لیردم. خ ک یم را
 .گرفت بغل به  محکم

 «.یخوشحالم که تو هم با من آمد  ی لیخ و»

  ش يها  با اشک د يبا دوباره تر  مسن زن و «.ور ط نی هم هم  من»
 ی لیخ در چند روز گذشته یهمگ ها  . آند یجنگ یم

  ی مگان گفت: »چه شوک ۀبودند و سپس الکساندرا به او دربار ستهيگر 
 «پاترسون بود؟ یآقا یبرا

. مگان تا چند  ردیم  یشوک م ني ا از  که کردم فکر  است،  طور ن یهم»
 از آن شتر یب او  که د کن یاو ماند، فکر نم ش یروز پ

حق   یالری ه د يشا یول شد  یم  نی از فکرش غمگ ی بماند« حت زنده
 و  بود کرده بکند، خواست  یا که مر یت. او کارداش

  در را  دخترش  دستان  که یدر حال  ردیبم آرامش در توانست یم حال
 .است  گرفته  دست
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بود و   یبزرگ یخوش شانيبرا ها  بچه یروز بعدشان به همراه ناهار
 همراه  را  ها ارگارت اصرار کرده بود که آنم

انجام   د يدارد که با يی کارها خودش که بود گفته و بگذارد  تنها ها بچه
 را با  یخوب  یل یو الکساندرا روز خ یالریدهد. ه 

گرفت و   یمرخص  ز یبعد از ظهر را ن ی حت  یالریه و گذراندند  ها بچه
 به  جا به پارک رفتند و سپس از آن یدسته جمع

  ر يز ها،   نشاط بچه دنيو هنگام د  یصرف چا یفه در پالزا براکا کي
 نشان يوالد  اگر  خودشان که گفتند  یبا هم م یلب

گذرانده  ورکيویرا در ن یاز دست نداده بودند، چه خوب زندگ را
 ی ساوتون زندگ ۀهنوز در محل د يبودند، شا

  یمحل برا نی معروف که احتمال به هم  یلیپدر خ کي با. کردند  یم
 .آمدند  ی م یف چاصر 

  ست ین طور نيا د،یفهم می نخواه را آن گاه  چینم که هز یم حدس»
 «.ستیبد ن ی لیحال هم خ ی ول ؟یآکس

را خطاب به خواهرش هنگام خارج شدن از پالزا و رفتن به   ني ا یالریه
 که الکساندرا به همراه  يیجا  ر،ي یهتل پ یسو
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  را شام شب آن که بود  قرار. گفت بود، کرده اقامت جا آن فرزندانش
 که  ی با هم در هتل بخورند و هنگام یجمع دسته

  به عادت. کرد یم یازگشت، احساس خستگبه آپارتمان ب یالریه
 با  یباز صرف را وقتش که طور آن و  نداشت ها بچه

ر  آو یاندازه خستگ ن يا اداره کار که کرد ی م احساس بود،  کرده ها آن
 .ستین

  یصدا  که نيا  از  و زد زنگ تلفن  ،شد  اش خانه وارد که ن يمحض ا به
 مگان. شد  زده شگفت د،ی جان چاپمن را شن

به او زنگ زده بود و گفته بود که عاقبت آرتور در خواب و  قبل  یساعت
 رفته بود و قرار بود ایدر آرامش کامل از دن

گزار شود، قرار  بر  کاتیدر کانکت  گر يدو روز د یمراسم خاکسپار که
 عازم  سپس  و بماند  جا نبود که مگان تا آنروز آ

 .گردد یکنتاک

  یاگر اجازه بده  ،یدانکه ب یداشته باش لیتو م د يفکر کردم که شا  من»
 ی همراه جا تو را تا آن  یبا کمال خوشحال
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متفکر ماند و سپس سرش را تکان  یطولن یا لحظه یالریه  « .کنم یم
 .داد

من   یبرا يی جا مراسم آن در که  کنم ینم فکر . جان کنم،  یفکر نم  من»
 باشد.« اگر چه در دلش مشکوک بود که 

  الکساندرا خود کرد،  یو فرق موضع ا یحتمًا خواهد رفت، ول  الکساندرا
 .کرد یفرق م یلیخ  یو با هم 

 «؟یهست   نیهنوز هم خشمگ تو»

تمام شده، فقط فکر   ز یچ  و از نظر من همه ستم یهنوز مطمئن ن  نه، د يشا»
 جا به وجود من در آن  یازین  که کنم  ینم

 «.باشد 

تلفن  یبرا یلیکه دل  نيهر حال صداقت خودش را داشت و جان از ا به
 ی کرده بود، احساس خوشحال دایپبه او 

  –آخر هفته چطور گذشت؟« الت ی. »تعطلیدل  ني با ا یحت کرد، یم
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  ظهر  از  بعد  تمام امروز. بود العاده   و فوق میدر تمام طول زندگ ن يبهتر »
 ها ذراندم. آنگ ميها  خواهرزاده با را

  ن...« و سپس بامگا  طور نی هم و الکساندرا طور ن یهم و اند  العاده فوق
 ی که کرد يی خجالت افزود. »جان از تمام کارها

سپاسگزار بود  شتر یب  یلیمتشکرم.« از او خ ، یما را دور هم جمع کن که
 .تا از آرتور

  دایم پکه من کرد یامکان را فراهم آورد، تنها کار نيپاترسون ا یآقا»
 تو، چه  ۀکردن شماها بود.« و فکر کردن دربار

  یها ... و شبتي اطر تو . خواهرهابه خ یو چه روز... و نگران شب
 ...یخواب یب

را با من   یکه ناهار یداشته باش  لیتو م د ي ... شاد يفکر کردم شا   من»
 هفته بعد از بازگشت من   نيآخر ا د يشا ،یبخور

پانزده ساله شده    ۀ پسر بچ  کي  مثل  که کرد ی.« احساس مکاتیکانکت از
 .گرفت اش و خودش خنده

  شيتنگ شده...« و صدا تيدلم برا یول د يایب یوانگيبه نظرت د د يشا»
 ی الریه  یرو بود  گفته که  چه افت کرد و آن
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  کي  که کرد یکه ناگهان احساس م  د یرس یگذاشت. به نظر م اديز اثر 
 را به طرف او جلب  یو ی کشش گرم و قو

گذشته   ۀ آخر هفت التیبود. تعط یا احساس تازه  شيبرا ن يا و کند  یم
 در  گاه  چیکه ه داده بود   یرا به و یز یچ

سال گذشته و آن عشق   ی آن را فرا نگرفته بود. حداقل در س شیزندگ
 بود که تازه یبود و حال خودش مثل گل

 .شده باشد  یاریآب

  ن يا که دبو تر  جان آسان ینگران تو بودم.« برا ی اديز شهیهم  من»
 .تا رو در رو د يتلفن بگو یجمالت را پا

 «.یشناس  یمرا نم یتح  »تو. بود زده  شگفت شي صدا چرا؟«»

  یبهتر از مردم ی لی... من تو را خاديز  یلیخ... شناسم یم  چرا،»
 و  «.شناسد  یم را فرزندشان کنند  یم فکر  که شناسم یم

 گر يد ی است ول یوانگيد ها حرف ن يکه گفتن ا خودش فکر کرد با
 که من  یتو فکر کن د ي»شا. کند  توقف  توانست ینم

 «.ام شده خل
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خل خوب، به نظر  ک ي ی. »ولد يخند   یالریه آن.« و ه یشب  یز یچ»
 «.کند  یقلبت هم اثر م یرو  کارت که رسد  یم

و   نم؟«یناهار بب یبرا را تو توانم یم یک... بار نيا  ی... ولشهیهم   نه»
 در آن یولکرد   یم  یاجساس بچگ شهیاز هم شتر یب

 «.تبسم به لب آورده بود. »پنجشنبه خوب است  ی الریخط ه طرف

تمام   یالریجان نبود، ه  یبرا یگر روز مناسب.« و استیعال»
 .با الکساندرا یحت زد، یرا به هم م شي ها برنامه

 .دند يجاست؟« و هر دو خند که دفتر من ک یدان یم تو»

کردم،   ر يد  یکم اگر  یول ميآ  یدوازده و ربع به دنبالت م ساعت»
 در رفتن از اداره  یاوقات برا یگاه . بمان جا  همان

خوب    یلیخ ی الرینه مثل ساشا، ه  یکل دارم.« ولهزار تا مش   یجهنم
 ن ی هم اغلب  هم  خودش. کرد یموضوع را درک م 

اگر من   م، ياوریشانس ب  د يرا داشت. »نگران نباش. ما هر دو با مشکل
 تا  که مکن یم   یجلسه نباشم، سع کي هم گرفتار 
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اگر شده به اخراج چند نفر   یدوازده خودم را آزاد کنم، حت  ساعت
 و جان هم با تبسم  د يخند  گاه و آن.« انجامد یب

ب او تا دنيد تا  توانست  یم یگذاشت، به سخت شيرا سر جا یگوش
 .اوردیب

 

آرتور   ن یمشکوک بود، الکساندرا به مراسم تدف یالریه  که  طور همان
 خاطر بودن با مگان و پس  به شتر ی رفت و البته ب

م به  او و مگان و جان چاپمن هر سه نفر با ه  ن،يموزی آن با ل از
 ی باز گشتند و آن شب هر سه خواهر برا ورکيوین

شب   مهی شام دور هم جمع شدند. مگان قرار بود که ن یبار برا نيآخر 
 پرواز کند. او هم مارگارت و ی کنتاک یبه سو

را با هم گذراندند، اگر چه مگان   یوبو بعد از ظهر خ د يد را  ها بچه
  –،را گذرانده بود یبی عج  ۀشده بود. هفت جیگ یکم

   

 او  ی. ولنشناخته را او گاه چی که ه یپدر کشف
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 .گذاشته بود، دو خواهرش را یباق یو یرا برا ه يهد  نيبزرگتر 

  چه  با آن د يگذاشته بود و با  شانيکه آرتور برا یا  نهخا  ۀها دربار آن
 دار  خانم خانه صحبت کردند.   یمدت کردند، یم

 ادامه  جا که کارها روبه راه شود به اقامتش در آن یبود که تا زمان گفته 
 از  ش یب جا مخارج آن یبرا آرتور و  داد خواهد 

ه خواهر  س نی بود که ب  قرار ملکشيما  هیپول گذاشته بود و بق  اندازه
 نداشت و یشاوند يخو چی شود. او ه می تقس

کنند تا تابستان   یز ير برنامه حال از که  خواست ها  از آن الکساندرا
 را در آن ملک دور هم بگذرانند. »ما یمدت ندهيآ

سنت قرار   کيبهتر است که آنرا    م، ی کار را هر سال بکن ن يا میتوان یم
 نمگا  و زد  لبخند  ها آن به  گاه .« و آنمی ده

  خودم با را  ام  یجنگل دوستان  از  تا چند  توانم ی. »من هم م د يخند 
 «.اورمیب

به او نگاه کرد. قرار بود ناهار   یبا لبخند مرموز  یالر ینه.« ه که  چرا»
 از آن  یروز بعد را با جان چاپمن صرف کند، ول
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و خجالت   یگ به دو خواهرش نگفت، احساس دستپاچ یسخن چ یه
 که شوند  مشکوک ها که آن د ی ترس یم و کرد یم

 .چقدر آن مرد را دوست دارد یو

کنند و   عت يد تا مگان را مشاعازم فرودگاه شدن یهمگ   ازدهي ساعت
 با هم به شهر باز یالریسپس الکساندرا و ه

کرد و سپس به   ادهیخواهر کوچکش را کنار هتل پ   یالریه  گشتند،
 کردند،  یم یخستگ احساس دو هر .  رفت اش خانه

  زودتر  که خواست  یا گذرانده بودند و الکساندرا دلش مر یشلوغ ۀهفت
 اطاقش  چراغ . کند  استراحت و رفته بستر  به

  ی درها بسته و ظاهرًا مارگارت هم به بستر رفته بود ول ی بود ول روشن
 طاق که پشت در ا یالکساندرا آشکارا هنگام

  یرا در اطاقش حس کند و ناگهان کس یشخص  توانست یبود، م ستادهيا
 باز کرد و او خود را صورت به  ش يا به رودر ر

اق شده بود و  قبل از آن وارد اط ی او کم د،يشوهرش د صورت
 .تعارف با او به اطاقش رفته بود یمارگارت پس از کم
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  يیگو که کرد یمآمدنش نداده بود و چنان رفتار   یبرا ی ح یتوض چ یه او
 منتظر  د ي با ها آمدنش طبق برنامه بوده و آن

 .بودند  یم او

را در   ی روح که ني ا مثل کرد یالکساندرا چنان به او نگاه م ؟«یهانر »
 .باشد  دهيمقابل خودش د

طعنه نبود، به   کي ن يا گر يد بار نيا ی ول ؟«یبود یگر ي منتظر کس د تو»
 به شوهرش یلبخند زده بود و او با شگفت  یو

  حالشان ها  بچه ،ینبود یگر يکه منتظر کس د دوارمیماند. »ام  رهیخ
 «ست؟ا خوب

 «.ميرا با هم گذراند یخوب، متشکرم. اوقات خوش ی لیخ»

 «.دميکه وارد شدم او را د یبه من گفت، وقت مادرت»

چه   ی. او براداور یمعما را ب نيا تحمل  توانست ینم  گر يالکساندرا د و
 ی ا برنامه  چه  حال  کرد؟ ی م چه  جا نيآمده بود؟ ا

ل سابق از او  مث گر يبود. د ب ی عج  یول کند؟ اجرا خواست یم را
 بود و او را با  ستادهياو ا ی. در اطاق روبرود یترس ینم
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را که سفارش   یشامپان السیکه گ ی و او در حال ستير نگ یم یکنجکاو
 ی صندل  کي ی داده بود به دست داشت، رو

 .د یو آرام آن را نوش نشست

را به طرف   السشیگفت و گ ید یرا با لق  نيا ؟«ینوش یم ی هم کم تو»
 .آورد یسر در نم چ ید و الکساندرا هاو دراز کر 

 .سرد بود لحنش ؟«یآمد   جا ني چه به ا یبرا ،ی هنر   یمرس نه»

  مثل زد،  یمحتاط حرف م یلیخ  «...ها بچهتو آمدم... و  دنيد یبرا»
 .د يبگو د يبا چه که دانست  ینم که نيا

  چشمان با گاه .« آنمی کردم که لزم است با هم صحبت کن فکر »
 .ستيگر ن را  زنش دردناکش

از حال خود   د يبا ی .« نگاهش سرد بود. ولیزد یاول به من زنگ م تو»
   –.کرد یاعتراضات او م را آماده

   

قلب   نيو ا د یرس یچقدر افسرده به نظر م ؟«یداد یم   حیآن را ترج تو»
 اگر چه  ی حت آورد،  یالکساندرا را به درد م
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 او  یاحتمال یها  زدن پس  از  هنوز

دهد و دلش   یواست طالق را به و آمده بود که درخ د يشا د،یترس یم
 .بفهمد  زودتر  را او آمدن علت  خواست یم

 «.یآمد  جا ني ا به چرا تو که  فهمم ینم من»

  ی طرف و به آهسته  گاه گداشت و آن ز یم یرا رو وانشیو ل ستاديا او
 ... هر چند کهزميتو عز  دنيد یآمد. »برا

م... و  تو را دوست دار یول است مشکل چقدر کردنش باور دانم یم
 با گاه ...« و آنیکه تو که هست  ستیمهم ن ميبرا

به او نگاه کرد.   نانهی .« و سپس شرمگیا شده یک اياضافه کرد. »  دقت
 به نظر  ،ی ا که دوباره مو قرمز شده نمیب ی»م

  زنش  چشمان به  گاه .« و آنستیپر رنگ ن  د يآ یم ادمي من  که قدر آن
 ودب دواریام که گشت یم یز ی شد دنبال چ قیدق

 .نبرده بود نیآن را از ب شهیهم یبرا بار نيمانده باشد. اگر ا ی باق هنوز

بود...  یبزرگتکان   م يبرا یکه راجع به آن اتفاقات به من گفت یزمان»
 ر ه یبرا که  کنم یم فکر ... ات راجع به خانواده
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  به راحت  که  توانم یهم ممکن بود شوک باشد... و حال نم  گر يد کس
 و ام که اصالح شده ميه تو بگوو ب  مي ایب جا نيا

کاخ   یها  یتو را به روز به مهمان گر يد و ندارم توقع تو  از قدر نيا گر يد
 ی که هست یطور تو را آن یول ... برم ینم ز،یال

  ی ...« و هنگامیر يبپذ  هستم  که طور نیدارم... اگر تو هم مرا هم  قبول
 که در  د ياو را نگاه کرد د  رهیکه الکساندرا خ

  ی و از کرد یبود که فکر م یمرد  ن يا. زدند  یک موج ماش  چشمانش
 ی و به و بود جا  نيمتنفر است... و حال او ا

دوست دارم و از تو   یلیو را دوست دارد. »تو را خ ا  چقدر که گفت یم
 ... تا چند یگرد  باز خانه  به  من با که خواهم یم

  جا  نيچند روز با تو ا  نيمن هم ا  یداشته باش ل ی... و اگر مگر يد روز
   «...مانم یم

  یحت دانست، یم ونيعمل شوهرش به او مد  نيخود را به خاطر ا یو
 ش یزندگ

 .را
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  یرا هم دوست دارم.« موها تيرنگ موها  یمن حت یدان یم»
 .دندينوازش کرده و هر دو خند  یرا به آرام شی شميابر 

و چهارده  ... و اگر نه، با اد يعوض شده بود... شا  زهایچ یلیخ د يشا
 چ یکرده بود... چه خوب و چه بد... و ه  یسال زندگ

 .دهد  ر ییرا تغ یز یعمرش چ هی بق ینداشت که برا الیخ

 ی گرم و کرد یم یکه آمده بود احساس خوشحال  نياز ا

 .کرد ی دستانش احساس م یمهربان زنش را رو ی ها دست

 

شام را   ن،یهم خوش بود و هم غمگ  ورکيویشب اقامتشان در ن نيآخر 
 را  ها  در رستوران کوته باسکو خوردند و بچه

گارت هم به اصرار الکساندرا  با خودشان همراه برده بودند و مار ز ین
 که  نيدر مورد ا یز یهم چ  یالریآمده بود و ه 

  یا خودش خواهد آورد، گفته بود که نظر الکساندرا کمرا ب یدوست
 ی ز یجرأت نکرد از خواهرش چ   یآمد. ول بیعج 
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آن دوست جان چاپمن است، از ته دل   د يکه د ی . اما هنگامبپرسد 
 و به او را دوست داشت  شهی خوشحال شد. هم 

  اش رهیبا لباس ت د يد یرا گفته بود و حال که او را م ني هم ا یهانر 
 آرام  شهی هم مثل   و نشسته جا  آن جذاب چقدر

  شتر یکاملش، ب تیو ترب  اني کند، با آن هوش نما یم نگاه را ها آن
 زدند  حرف  را شب تمام. کرد یم ی احساس خوشحال

اهش سرگرم کرد و کوت یها داستان  با را ها و مارگارت آن دند يخند  و
 قسمت سفرشان بود و هنگام   نيامشب بهتر 

  ختند، ير یم اشک و گرفتند  یدر آغوش مرا  گر يکد يهمه  یخداحافظ
 را  گر يکد يهرگز  گر يد يیگو

  یو جان اصرار داشتند که روز بعد برا یالری. اگر چه هد يد نخواهند 
   –بودند، به سيپار عازم  که ها آن عت يمشا

تکرار شد، آکسل با عروسک   یم يقد  ۀ صحن  کي و. روند  یم گاهفرود 
 بود و دهي خر  شيبرا یالری که خاله ه  یبزرگ

گرفته   شيبرا دشيرا که مسلمًا خاله جد  ید يجد  یهم باز  ز یلوئ یمار
 الکساندرا و یتمام نشدن  یها  بود و چمدان
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را   گر يکد يکرده بودند که  یسع یکه محتاطانه او و هانر  مارگارت
 که  کرد  یم یکه موقرانه سع یکنند و هانر  تيرعا

و   یالریه گاه و آن ردیبگ طانیش  آکسل از  را ها پاسپورت و  ها طیبل
 و به هم قول  ستاده يالکساندرا که کنار هم ا

فکر کرده   یالریبروند ه گر يکد ي دنيد یبرا یزود به که دادند  یم
 سنت   در ها آن ش یرا پ  سمس يبود که کر 

  در  که آمد  یم  ورکيوین به مگان که نيبگذراند مگر ا تسيمور
 و  رفت خواهند  ها آن دنيد یبرا بهار صورت آن

. مارگارت در  د ی آخر فرا رس ۀلحظ  مکالمات و ها  تمام صحبت رغمیلع
 را  دستش  داد،  یم هل   جلو به  را  ها  بچه که  یحال

هم دو خواهر را تنها گذاشت و   یتکان داد و هانر  یالر یه  یبه سو ز ین
 ی الریبا جان کرد و ناگهان ه ی جشروع به ورا

 .به خواهرش کرد و اشکش در آمد  ینگاه

کرد و   ر یکلمات گ ی...« رویبرو تو که بگذارم توانم  یمن گر يد ، یآکس»
 .د ی خواهرش او را محکم به آغوش کش
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در   هيگر  به دو هر   «.بود خواهد   خوب حالت   که بده قول... دانم یم»
 بار  نيا که کرد یفکر م یالریآمده بودند و ه

چقدر مثل گذشته بود. همان   شيبرا برود،  او که بگذارد تواند  ینم
 را  یقرمز در آغوشش، دختر کوچک  یفرفر  یموها

 .د یپرست یم عاشقانه  قدر آن که

گذشته در گوشش   یمن...« صدا ،ی... دوستت دارم... آکسیآکس»
 کرده بود و الکساندرا او را محکم  دایانعکاس پ

به تو زنگ   سي و مرتب از پار نمیب یم  یه زودبود. »تو را ب گرفته
 او هم  شده و ر يبه او گفت که د یهانر   «.زنم یم

او   یول  بستند  یرا م  مای هواپ در داشتند  ها  برود، آن د يبا که دانست یم
 و برود و بگذارد را خواهرش توانست ینم

را به   یالر یه  یمهربان با و  رفت  ها جان آرام به طرف آن  سپس
 که  یحال در. داشت  نگه آغوشش در  کم مح  و گرفت بر 

  ین با صداهم همچنان برصورتش روان بود. جا  یالریه  ی ها اشک
 به  الکساندرا، خوش »سفرت. گفت اش آهسته
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  دور ها  آن از آهسته الکساندرا که یال.« در حد يد می تو را خواه یزود
 يی روانش جا ی ها  اشک ر يز چشمانش و شد  یم

  یالریه دهيپر   اه را به صورت رنگنگ ن يبرگشت و آخر  د،يد ینم را
 بار تکان داد و  نيآخر  یانداخت و دستش را برا

و همان کلمات آشنا را دوباره تکرار کرد. »خدا   ستادي آرام ا یرال یه
 تلخ به لب آورد  ی.« و سپس تبسمینگهدار، آکس

 .شدند  د يبا شوهرش ناپد   مای که درون هواپ د يالکساندرا را د و

...« جان با زمزمه به او گفت و ناگهان  زميعز  ،شود یدرست م  ز یچ  همه»
 ساس اح یالریه  شیبار در زندگ ن یاول یبرا

را به طرف او به بال گرفت و جان   شيامان است. روکه در  کرد
 .شود یروبراه م ز یچ  برلب آورد. »همه ی تبسم

  که  دانست یم یالری...« و او را محکم در آغوشش نگاه داشت و هیلیه
 .ته استرا گف قتیحق  او

 «.درست خواهد بود ز یچ  همه گر يبه بعد د نياز ا حال»

 ان يپا
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 پايان 

   –را »رمان س «

   

 و  یايران یدانلود جديد ترين و بهترين رمان ها یبرا

 د یمراجعه کن  به  یخارج


