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به  ياما او حت. را پوشانداش  دهيسرش باز شد و صورت رنگ پر يفالتون از باال يمر يبود كه موها ديباد آنقدر شد وزش

اش را محكم نگه دارد،  يريكرد تا كاله حص يفقط سع. چشمانش كنار بزند يخودش آنقدر زحمت نداد كه آنها را از رو

آنقدر غرق  يمر. كامل او شود يكند و مانع نابود يريجلوگ شيها يدبختب انيتوانست از طغ يم يريان كاله ساده حص ييگو

تا آنجا .رود يسو به ظان سو م نيو بلند كاله باز شده و آزادانه با وزش باد از ا يال متوجه نشد روبان آبدر افكارش بود كه اص

 .آن بگذارد يرا هم رو شيكه ممكن بود پا

كوتاه دشت  يعلفها انيكه در م ييها دهيو تك و توك ارك ديسف يرنگ ، سوسن ها يصورت يوحش يمتوجه گلها يحت

مه گرفته  يخاكستر يابرها انياز م يكه گهگاه - را  ديو نه خورش ديد يگلها م ييباينه ز يمر.شدشكوفه كرده بودند هم ن

 .ببرد نيو خال قلبش را از ب ييتوانست تنها ينم زيچ چيه. را يگريد زيو نه چ -انداخت  ينگاه م نييبه پا يچشم ريز

 ياواخر م نيا يمر. بود افتهين ينيتسك نيكوچكتر گذشت اندوه و درد او هنوز يپدرش م يدو هفته از خاكسپار نكهيا با

راحت هم خواهد شد و به  يكرد كه پدرش تا حدود ياحساس م يحت. شود يهمه درد تمام م نيروز ا كيدانست كه باالخره 

و آمدو آنقدر كه روح  يبه حساب م شيبرا يبزرگ ي عهيدادن او ضا دستباز هم از  نيبا وجود ا يول. ديآرامش خواهد رس

 .جسمش را در هم شكست

حواس پرت و  يليرابرت فالتون خ نكهيبا ا. كرد يپنج ساله بود كه مادرش را از دست داد و از آن موقع با پدرش زندگ يمر

رفت با صرف  يهم به شمار م هيآن ناح شياو كه كش. به آن معنا نبود كه از تنها فرزندش غفلت كند  نيا يفراموشكار بود ول

 ينم يتيبه مسائل روزمره اصال اهم شيبود كه كش نيامر ا قتيحق يول. داد آموزش يعلوم مختلف را به مر ، ياديزمان ز

 ياغلب فراموش م شيخورد كش يم نيكوچكتر بود و به زم يمر يوقت يحت. مانند خورد و خوراك و پوشاك يليمسا. داد

كه  -را  ييخدمتكارها اي دتكان يرا م شياك زانوهاخودش گرد و خ ديبا يطفلك مر. و نوازش كند رديكرد او را بغل بگ

 .رفت يشد به كمكشان م يكرد و هر وقت همالزم م يم ييخودش راهنما - آمدند  يخانه م يانجام كارها يبرا

او . كرد يم يبانيبا تمام وجود ، پدرش را پشت يمر ريمس نيفالتون تمام وقتش را صرف علم و دانش كرده بود و در ا رابرت

كرد دخترش به آن عالقه دارد  يكه فكر م يهر موضوع يدرباره  يو با شادمان ديبال يبه خود م يهوش و ذكاوت مراز 
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 .ساخته شده بود يمعلم يفقط برا كهدانا ، روشن فكر و صبور  يمر. داد يم حيتوض

 

قلب به  ميكه از صم يكس. ن شدتر ايكتوريبا و يمر ييمعلم ، سبب آشنا كيرابرت فالتون به عنوان  يبرجسته  يتهايقابل

و  رديبگ يميخصوص چه تصم نيدانست در ا ياصال نم يمر. كند يآنها برود و در آنجا زندگ يكرده تا به خانه  شنهاديپ يمر

 نيا يبار حت نيا ياو داشت ول يآرام بخش به رو يريتاث شهيچون كه دشت و صحرا هم. زار آمده بود شهيبه ب يفياز بالتكل

 .نداد نيدش را تسكجا هم در

،  ايكتوريشد ، پدر و يمحل يسايكل يكه رابرت فالتون متصد نيبعد از ا يمدت كوتاه. دوستش بود  نيزتريعز ايكتوريو

لحظه . قرار گرفته است يدانش مر ريخود دوك گفته بود كه تحت تاث. از او خواست كه معلم دخترش شود سليدوك كارل

 يمر يعسل ياش را به چشمها يچشمان خاكستر ينشست با كنجكاو يكنار مر شيخانه كش در اتاق مطالعه ايكتوريكه و يا

به او زد و از همان روز  يلبخند يمر. اصال مغرور و خودخواه نبود ايكتوريدوك ، و كياز دختر  يرغم انتظار مر يعل. دوخت

 .آنها شروع شد يدوست

جواب  ايكتوريتواند به دعوت و ياحساس كرد نم. ش نگاه كردسر يباال يو به آسمان خاكستر ديآه كش ارياخت يب يمر

 .در سر راه داشته است ياديمشكالت ز رايدانست اخ يدوستش خبر داشت و م ياو كامال از زندگ. مثبت دهد

مرده بودند و  شيپدر و مادرش چند سال پ. آسان نبود ايكتوريو يبرا ي، زندگ ياجتماع تيو موقع اديرغم ثروت ز يعل

 چياز ه يدر آن دوران وحشتناك مر. بود دهيدختر جوان به ارث رس نيبه ا زيآنها ن يتهايوه بر ثروتشان تمام مسئولعال

 .كه ممكن است به او كمك كنند ييكردند تا آنجا يم يسع ايديو شوهرش جد ايكتورينكرد و حاالو غيدر ايكتوريبه و يكمك

 يو شادمان تيدانست كه آنها با خلوص ن يم يمر نكهيبا ا. برود رووديبرا به يزندگ ياز او دعوت كرده بودند كه برا آنها

 .كار را بكند نيتوانست ا ينم قتيدر حق. مطمئن نبود كه بتواند جواب مثبت دهد يرا به او داده اند ول شنهاديپ نيا

زمان به  نيخواست در ا ينم ي، مربچه شان بودند  نيمشترك منتظر تولد اول يماه زندگ 9پس از  ايديو جد ايكتوريكه و حاال

 يدعوت كردند ، و رووديدر برا يزندگ يآمدند و او را برا شيبه خانه كش روزيكه آن دو د يوقت. خصوص مزاحم آنها شود

شدند و اصال قادر نبودند  يم رهيبه هم خ كباريهرچند لحظه . نديآنها بب يهر دو يتوانست به وضوح عشق را در چهره  يم
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 .پنهان كنند گريكدياتشان را نسبت به عمق احساس

خودش را  ييتنها ديد يآن دو را با هم م تيميو صم يكينزد يوقت يدوست نداشت مزاحم خلوت آنها شود و تا حدود يمر

 .دردناك بود شيبرا نيكرد و ا يحس م شتريب

آمده بودند و در  سانيبه كارل اش يو خانواده شش نفر ديجد شيسال بود كه كش كياز  شتريكرد؟ ب يم ديچا كار با پس

نقل مكان  سايطبقه راحت كنار كل 2 يخانواده بود كه به خانه  نيحق ا. كردند يم يدر دهكده زندگ ياجاره ا يخانه  كي

در خانه  شيمارياصرار كرده بود كه رابرت فالتون در طول ب لريد يآقا ديجد شيلطف و محبت كش تيدر نها يكنند ول

 .خودش بماند

جواب  ايكتورياگر به و ديبار از خودش پرس نيصدم يبرا. كند يرا خال شيدر اسرع وقت خانه كش ديدانست حتما با يم يمر

بود چه  نيغمگ نقدريا يوقت. اش را پاك كرد يشانيلرزان پ يهم هست كه بتواند برود؟ با دست يگريد يجا ايبدهد آ يمنف

 .كند اديدشوار پ تيوضع نيا يبرا يتوانست جواب يطور م

 يم گرشيد يپا يرا جلو شيپا كي. در متمركز كردن افكارش نمود يداشت سع يطور كه در دشت به جلو قدم برم نيهم

دست آخر هم نتوانست خودش را  يكرد ول يبه دور و برش اصال نگاه نم. ناهموار راه برود نيزم يكرد رو يم يسع. گذاشت

 :آسمان بلند كرد و زمزمه كنان گفت  يسرش را به سو. بود شانيپر و جيبغرنج رها كند و همچنان گ تيوضع نياز ا

 .بكنم ديبه من كمك كن كه بدانم چه كار با. كن ييلطفا مرا راهنما ايخدا -

را  ييصدا نيچن الشيلحظه فكر كرد در خ كي.رفت به گوشش خورد يكه چهارنعل م ياسب يسمها يلحظه صدا نيا در

به . شد يم كيبه او نزد يوحشتناك اريكه با سرعت بس ديرا د ياهيناگهان اسب س. ر گذراندو به دقت دشت را از نظ دهيشن

 .او خم شده بود يگردن عضالن يبه رو يپوش رهيت دمر. خورد يدر باد تكان م انهيو دمش وحش اليكه  يطور

به  ليتبد نشيناگهان تحس يولكرد  نيآن مرد و اسبش را تحس يوحش ييبايز ارياخت يو ب ستادهيحركت ا يهمانطور ب يمر

اسب و . زد يم رونيب نهياز وحشت گرد شده بود و قلبش داشت از س شيچشمها. و شپش ترس و هراس شد ديشك و ترد

 .آمدند يسوارش به سرعت به طرف او م

شده گذشته باعث عدم تحركش  يتلخ چند هفته  يتجربه ها ديشا. ستيكرد بدنش كرخت شده و قادر به حركت ن احساس
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اسب را نگه  يآخر مرد با چنان شتاب يشده بود و درست در لحظه  رهيحركت و وحشت زده به آن دو خ يهمانطور ب. بود

 ارياخت يكه ب يدر حال يمر. بلند شد شيدو پا يبه رو انهيوحش ، ياز مر يكم اريبس يكنان و بافصله  ههيش وانيداشت كه ح

 .قدم به عقب رفت كيزد  ينفس نفس م

در . ديادبانه سوار را شن يب يخنده  ياز تعجب خشكش زده بود صدا كهيدر حال يمر. زد و آرام شد يبه دور خود چرخ اسب

دفاع خنده  يب يلگدمال كردن زن ايآ. و دستانش را به پشت كمرش زد ستاديكرد ، صاف ا يكه خودش را جمع و جور م يحال

 .ديبگو وانهيآمد به آن مرد د يم شدار بود؟ خودش را آماده كرد تا هرچه به دهن

درخت بعد از وزش باد از  كي يكه آن مرد بعد از بستن اسبش به طرف او آمد تمام آن حرفها مثل برگها يهنگام يول

 ستاديا يقلب مر. شده بودند رهياشكار به او خ نيبلند فرخورده با تحس يبا مزگان مشك اهيجفت چشم س كي. ديمغزش پر

 يم ييخودنما يو مرتبش در آن صورت برنزه و عضالن ديسسف يدانهادن. لبخند زد دوباره طپش افتادكه مرد  يهنگام يول

 .چشمانش كنار زد يرا از رو رهيت يقهوه ا يحلقه مو كيكه شروع به صحبت كرد با دستش  يهنگام. كردند

 ؟...  زهيباشد دوش تانيبرا يروز خوب دوارميام -

 .بود ريناپذ زيگر ييمانند جادو شيصدا

 زيواقعا همه چ ديشا. ستينگر ياو را م رهيشده خ شيداياز كجا پ گريمرد فوق العاده جذاب د نيكه ا نيمتعجب از ا يمر

در  شهيهم يبود كه مر يزيهمان چ قايهمه اعتماد به نفس دق نيمرد با ا نيچون ا. بود الشيساخته و پرداخته فكر و خ

 .كرد يآلش خلق م دهيتصوراتش در مورد ا

 ؟... زهيدوش -

. آن سواركار افتاد نيتوه اديكرد و به  يبا خودش فكر. احمق به آن مرد زل زده است كياحساس كرد مثل  يمر ناگهان

 يحرفها هنوز قلبش با شدت م نيبا تمام ا يول. ستين يمردانگ ليدل بايز يچهره : چانه اش را باال گرفت و به خود گفت 

 .ديتپ

 .ديرس ياز حد غضبناك به نظر م شتريش را كنترل كند ، بتوانست خود يچون نم و

چون . است زيشماست كه سوال برانگ تيشخص نيا قتيكنم، اقا؟ در حق يخودم را معرف ديتوانم بپرسم كه چرا من با يم -
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 .ديبا اسبتان مرا له كن ديخواست يم بايتقر

 .شد انيجذابش نما يدر چهره  ينگران

 .ديراجع به من بكن يفكر نيچن كيخواستم شما  يخدمتتان عرض كنم كه اصال نم ديه بده، اجاز زيعز يمن؟ بانو -

 :كرد گفت  يگردن اسبش را نوازش م كهيدر حال سپس

 .زند ينم ياو اصال به شما صدمه ا. ستديا يافسار م ياشاره  نيبا كوچكتر. استياسب دن نينقص تر يبالتازار ب -

 .مرد بزرگ كيبود تا  يپسربچه مدرسه ا كي هيشب شتريدر آن لحظه ب. رفتبه خودش گ يمانيپش ي افهيق سپس

 :گفت  سپس

 د؟يبخش يمرا م ايا دييلطفا بگو. دييكنم مرا عفو بفرما يشما شدم ، تقاضا م يباعث نگران يلحظه ا ياگر برا يول -

 .حبس شود شتريب يمر ي نهياش باعث شد نفس در س مانهيصم لبخند

كرد آن مرد به  يدانست اما احساس م يعلتش را اصال نم. ستيجمع و جور كرد و با دقت به او نگرزود خودش را  يمر

كرد  يسع نيبنابرا. نكرد دايفكر در گفتار و رفتار آن مرد پ نياثبات ا يبرا يليدل چيوجود ه نيگرفته با ا ياو را به باز ينوع

خالفش ثابت  نكهيمگر ا نديرا بب نيدر وجود هر كس بهتر ديبا گرفته بود كه اديچون . فكر را از خودش دور كند نيكه ا

 .شود

 .ديدقت كن شتريب ندهيدر ا دوارميفقط ام. بخشم يخوب آقا من شما را م يليخ -

 :كرد و گفت  يبه مر يگردن اسب خم شده بود نگاه يكه رو يزد و در حال يمرد دئباره لبخند آن

 .دياشما هوز اسمتان را به من نگفته  يول -

 .به او دست داد يندياحساس خوشا يليدل چيبدون ه. اب دهانش را قورت داد يمر

 .فالتون است ياسم من مر... من  -

 .شد يخودش عصبان ديچانه اش را باال گرفت و از ترد سپس

لطف  زير شما نشوم اگ يمتشكر م اريبس. دانم يهنوز اسم شما را نم يكنم وقت يمن اصال مجبور نبودم خودم را معرف يول -

 :كنم ، آقا؟ يصحبت م يبا چه كس دييو به من بگو ديكن
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 .سر خورد نييبه طرف پا يستون فقرات مر يقطره روغن گرم از رو كيخنده اش مانند  يو صدا ديمرد خند آن

 .روم يم رووديكلر هستم و دارم به طرف امالك برا نيس ني، من آ يعصبان يخانم كوچولو -

 يراجع بهش صحبت م شيچند ماه پ ايكتوريكه و يهمان. كلر باشد نيس نيهمان لرد آ ديكرد او حتما بابا خودش فكر  يمر

. شهرت دارد. ) شخص دارد نياز بدنام بودن ا هيگناه است و كنا يبه معنا يسيدر انگل sin( كه به لرد بدنام  يهمان. كرد

كرد كه  يفكر م. بود به او جواب مثبت دهد كينزد بايقرت ايكتوريو. درخواست ازدواج كرد ايكتوريكه از و يهمان كس

 .داد يكلر جواب منف نيس يعاقبت به خواستگار شانيتفاوتها دنيبعد از سنج يول. خواهد  ياو را نم ايديجد

 كند؟ يچه كار م سليحاال او در كارل پس

 عيسر يليخ يدرهم رفت ول شيهااخم يلحظه ا يشده بود و برا رشيدستگ ييزهايچ كيقطعا  ياز عكس العمل مر نيا

 .پوشاند يظاهر يخاطرش را با خونسرد يآزردگ

 د؟يشناس يخاطر است كه مرا م نيبه ا ايا. فالتون زهي، دوش دينيب يم يرسد در من اشكال يبه نظر م -

 شتري، ب ديا در نيدرون ا يلحظه شكنندگ كيكه  نيكرد بعد از ا ياحساس م. كرد ديياو را تا يآهسته با سرش حرفها يمر

با  يليسپس خ. نديچهره جذابش بب ريكلر را ز نيس نيتوانست باطن حساس آ يبه وضوح م يمر. شد يم دهيبه طرفش كش

 :گفت  اطياحت

 .با من صحبت كرده است ياو راجع به شما چند كلمه ا. دارم كينزد ييآشنا ايكتوريو يديمن با ل -

نا آن اندازه  يكلر دوست نداشته باشد كس نيس نيدآيكرد شا ياحساس م يمر يلياما به دال. نداشت قتيمساله حق نيا البته

 .او اطالع داشته باشد يخصوص ياز زندگ

 .كند بهتر است جاديمرد و خودش فاصله ا نيا نيب شتريگفت هرچه ب يبه او م يباطن يندا كي

تكان داد سوار بر  يبه طرف مر يسر كهير حالكلر د نيسپس لرد س. به افكارش نبرد يپ نيكرد كه آ يخدا را شكر م يمر

 :اسبش شد و گفت 

 .فالتون زهيهستم ، دوش رووديدر برا يچون مدت. نميب يم شتريهفته شما را ب نيپس مطمئنا در ا -

 اهيس يحالت در چشمها نيا. نداشت يفيتعر چيه شيبرا يشد كه مر دهيشن شيدر صدا يبيعج تيميحالت صم كي دوباره
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 .شد يم دهيبه وضوح د مرموزش هم

 .باال انداخت يتفاوت يرا با ب شيبه عقب بازگشت و شانه ها يزده قدم خجالت

 .منتظر شما هستند رووديمطمئنا االن در برا. رميگ يوقتتان را نم نياز ا شيب گريد... ديشا -

را  نيز يجلو يخال يشاره ابرو جابا ا. حالت چشمانش االن واضح تر بود. انداخت يبه مر زيآم نيتحس يكلر نگاه نيس نيا

 .به او نشان داد

 .ببرم ديخواه يشوم شما را هر كجا كه م يخوشحال م. عجله ندارم اديمن ز -

پاسخ  زيآم نيرفتار كند قادر نبود به آن نگاه تحس ديدانست چگونه با يعادت نداشت و نم يتعارفات نيچن كيكه به  يمر

 .اش برد يلباس نخ يانگشتان لرزانش را به طرف دامن اب يعلت چيدون هسرخ شده بود ب كهيسپس در حال. دهد

 .را نشان داد شيرو يام تمام نشده و با دستش دشت پهناور جلو يرو ادهيراستش هنوز پ... نه  -

 .را از نظر گذراند يبا دقت مر نيا

 يچيه... ندارد يزحمت چيمن ه يچون برا د؟يمطمئن هست -

آنقدر . فتديگرم تابستان ب يشد به فكر شبها يكه باعث م يحالت. دياوشن يرا در صدا فيتوص رقابليآن حالت غ يمر دوباره

 .شود يتحمل م رقابليغ دنيملحفه خواب ريگرم كه ز

 يحاال به آن صحنه شبها. او وازگون نمود يرا برا ايكرد و دن يتالق يمر يبا چشمها نيلحظه چشمان مشتاقانه آ كي يبرا

با دقت درون روح  اهشيس يبا چشمها كهياضافه شد در حال زياو خم شده بود ن يكه به رو نيمنتظره آ ريغ يمايتابستان س

 .شد هحالت خودش شوك نياز ا يمر. ديد يرا م يمر

كرد افكارش را  يم يسع كهيدر حال. سرخ شود شتريب يهوس كه باعث شد مر ياز رو يلبخند. زد يكلر لبخند نيس نيآ

 .به هم زد يچشمانش را لحظه ا رديبگ دهيناد

 خوب؟: ديدرنگ پرس يب نيا

 :فكر كند جواب داد  زيچ چيخواست به ه ينم كهيبه سرعت در حال يمر

 .ميايبرب ميتوانم از پس كارها يخوب م يليخ ييخودم به تنها. به كمك شما ندارم ياجياحت چيمن كامال مطمئنم كه ه -
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 .باال برد شتريرا ب شيابرو نيا

 .نفر به شما كمك كند كي يوقت ديرا انجام ده تانيكارها ديتوان يچقدر بهتر م ديفكرش را بكن يا؟ ولجد -

. با او صحبت كرده بود يبه اندازه كاف. كلر فكر كند نيس نينحوه صحبت كردن ا نيدر مورد ا يخواست حت ينم يمر

 :گفت  نيبنابرا

 .ديريبگ ين و مقام شما باشد كه مرا به بازكنم كه در شا يآقا من فكر نم ديراستش را بخواه -

 .قلبش گذاشت يدستش را رو كيناگهان به خود آمد و  نيآ

 .حداقل نه با كلمات. گرفتنت را ندارم يمطمئن باش كه اصال قصد به باز يمر -

ترل كند و با اش را كرد تا خودش را كن يحد اكثر سع يبود ول يخارج از تحمل مر تيوضع نيا. در هم رفت يمر ياخمها

 :گفت  يزيرآميلحن تحق

 .خداحافظ. آقا ديداشته باش يروز خوب. ديفالتون صدا كن زهيلطفا مرا دوش -

 .غرور او قرار نگرفته بود ريكه اصال تحت تاث ديرس يبه نظر م. كلر دوباره لبخند زد نيس نيا

 .ميرا مالقات كن گريدكيكه دوباره  يخدانگهدار تا زمان. فالتون زهيدوش. شماست ليهرجور م -

 .ديجه يم وانيآن ح يكه برق از سمها عيآنچنان سر. اسبش را برگرداند و چهارنعل تاخت سپس

 نياز ا. را مالقات كنند گريندارد آنها دوباره همد يليدل ديشيكرد با خودش اند يدور شدن او را تماشا م يكه مر همچنان

 چي، به ه ديفهم يآنها را نم ياصال معن يكه مر يا هيو پر از كنا يطوالن ينگاه هاكلر با آن  نيس نيا. مساله كانال مطمئن بود

 ياجتماع تيموقع كي:  Earl( دانست وارث عنوان ارل  يم يكلر كه مر نيس نيمانند ا ييمردها. نبود يوجه مرد مناسب

 يم يبودند فقط بدبخت يعنوان خانوادگ ياراداشتند و نه د هيزيمثل او كه نه جه يزنان جوان يبود برا) برجسته در انگلستان 

 .آوردند

نبود كه قابل  يياو با آن رفتار سبك سرانه اش اصال از آن نوع مردها. با آن مرد بدنام نداشت يكار چيه يكه مر البته

 .باشد يكرد كه او بتواند آدم خوب ياصال باور نم يو جذاب بود كه مر پيباشد و البته آنقدر خوش ت نانياطم
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بود كه بتواند به او  يم يكس ديشد ريا، قطعا با يو عاشقش م افتي يرا م يمرد مناسب يداد و مر يرخ م يمعجزه ا يروز اگر

 ريرا تحت تاث يهر زن تشيكه جذاب يروحش ، نه مرد كياش باشد و هم شر يزندگ كيكه بتواند هم شر يكس. كند هيتك

 .قرار دهد

خود اعتراف كرد كه  شيحرفها پ نيبا تمام ا يول. ه شروع به قدم زدن در دشت كردرا صاف كرد و دوبار شيشانه ها يمر

 يدر حال كه آه م. برد اديرا كه با آنها مواجه بود از  يكلر در آنجا بود باعث شد تمام مشكالت نيس نيرا كه آ يچند لحظه ا

 .بود انداخت فتهكه او ر ينگاهش ره به سمت نيآخر ديكش

 ياحساس نم شيكه اصال حركت باد را در موها يتاخت ، به طور يآن منطقه كوچك همچنان م يهاييبايز بدون توجه به نيآ

به لرزه در آوردن قلب  يبرا دنديد يروح او را م يايرسد كامال زوا يكه به نظر م يعسل يو چشمها ييطال يآن موها. كرد

 .بود يكاف يهر مرد

 .جذب او شود سشتري نيباعث شد آ يمساله حت ني، ا.م با شرم و خجالت نبودتوا ييزنان روستا گرياصال مانند د رفتارش

مثل دختر مدرسه  نكهيا ايبخندد و  لينبود كه بدون دل يكس ايكتوريو. ترن اصال متعجب نشد ايكتوريبا و يمر ياز دوست نيآ

را كه  يهمان كار قايكرد ، دق يممرد نگاه  كيبه صورت  مايمستق ايكتوريو يديل. را به هم بزند شيها مرتب پلكها يا

مورد مخاطب قرار دهد با  يآمد كه چقدر اصرار داشته كه او را به طور رسم ادشين يكه آ ي، وقت يمر... فالتون كرد زهيدوش

 .كرد دنيبلند شروع به خند يصدا

 نينام واجد ا نيداشت صاحب االبته شك . كرد يهم محكم جلوه م يليلطافت خ نيدر ع. آمد يبه او م يلياسم خ نيا...  يمر

از مد  يبا لباس يزن. شد كي، تحر ديدر دشت د شيكه چند لحظه پ ينسبت به زن جوان نيآ يكنجكاو يليبه دال. صفات باشد

را كه محكم با دستانش گرفته بود  يساده ا يريكاله حص. بود ختهيصورتش ر يكه درهم و برهم رو ييطال يافتاده و موها

هم  يرو يساده بود ول اريكمرنگش بس يدامن لباس آب. را در برابر افتاب محافظت كند دشيت صورت سفتوانس ياصال نم

 .ديرس يدلچسب و مطبوع به نظر م يليرفته خ

به اسبش زد  يمزيمه نيبنابرا.را فرونشاند شيفالتون به او كمك كند تا عطش كنجكاو زهياز خود دوش شتريب ايكتوريو ديشا

 .كندتر حركت  عيكه سر
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توانست  يم ابانيشاخ و برگ درختان مرتب دو طرف خ انيدر دوردست از م. شد رووديبه برا يمنته يابانيبعد وارد خ يمدت

 .كردند يم يدر آن زندگ ديترن مك برا ايديو جد ايكتوريو زبانانشيكه م نديبب يعمارت بزرگ زردرنگ

دهد  يهم مطمئن بود كه او جواب مثبت م يمدت يكرده و برادرخواست ازدواج  ايكتورياز و ني، آ شيسال پ كياز  كمتر

 شتريب يزيكه چ ديباالخره فهم نيكرد و آ يم يزندگ كايبود كه در امر ديمك برا ايديعاشق پسرخاله اش جد ايكتوريو يول

به  ياصال ربط ازدواج نياعتراف كرد كه ا ايكتوريدر روز جشن ازدواجشان و. آن دو وجود داشت نيب يخانوادگ تيمياز صم

تظاهر  نياگر ا. به عشق ختم شد تيدر نها نيكمك كنند و ا گريكديخواستند به  يدر ابتدا فقط م. نداشت يمسائل خانوادگ

كرد آنها  ياحساس م. شد ديامنا  يگفت اما تا حدود يشكسته قطعا دروغ م ايكتوريو يكرد كه قلبش به خاطر جواب منف يم

 .نديايهم كنار بتوانستند با  يراحت م يليخ

داشت  يشتريفرصت ب نيمدت آ نيدر ا. را در لندن گذراندند يزوج چند روز ني، ا كايبه امر ايديجد ريقبل از سفر اخ يمدت

به  يليزوج تازه ، خ نيكامال مشخص بود كه ا. خوشحال شد اريبس ايكتوريو ستهيآشنا شود و از انتخاب شا ايديكه با جد

 كند؟ غيرا از آنها در يشاد نيچن نستتوا يچگونه او م .داشتند يدلبستگ گريكدي

سال 2را كه حدود  ييجا. كرد سهيخودشان مقا يشد ، آنجا را با ملك خانوادگ كترينزد ايديو جد يكتوريبه خانه و يوقت

خانه  يخارج يكه نما ييگو. ديرس يو ساده به نظر م كيتار يليكلر هال خ نيس ديروشن و سف رووديبر خالف برا. بود دهيند

 .كردند يم يبود كه داخل آن زندگ يكسان يقلبها يتوز نهيو ك بيغر و بياش منعكس كننده احساسات عج يجد و آباد

 11االن . كند رونيفكر را از سرش ب نيهمه كار كرده بود كه ا يسالگ 17از . موضوع فكر كند نيخواست راجع به ا ينم نيآ

 .اش تمام شده بود يبدنام متيبه ق فقط نيگذشت و ا يسال از آن موقع م

ملبس  شخدمتيپ گيآمد  نييكه از اسب پا نيبه محض ا. پهن عمارت توقف كرد يپله ها نييدر پا ديرس رووديبه برا يوقت

 .بردن اسب ظاهر شد يبرا

همچنان به  ايكتوريو ييباياش ، ز يرغم حاملگ يعل. با آغوش باز لبخندزنان به طرفش آمد ايكتوريورود به خانه ، و هنگام

اش  يخاكستر يهمانند چشمها اهشيس سوانياش بود و گ يسالمت انگريرنگش نما يريش يگونه ها يسرخ. ديرس ينظر م

با حسرت به خودش گفت كه  نيآ. نبود بينص يب زيو جرئت ن يهوش ياز بهره  ييبايعالوه بر ز ايكتوريو. دنديدرخش يم
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 .ت استمرد خوشبخ كيواقعا  ديمك برا ايديجد

 يوقت يول. چشمانش ظاهر شد يجلو يمر ي ختهيبه هم ر ييطال ياز چشمها و موها ييگذرا ريناگهان تصو يليدال به

 .شد ديناپد رياو را گرفت و شروع به صحبت كرد آن تصو يدستها ايكتوريو

 يلطف كرد يليخ. ميال شدخوشح اريبس يهست يحوال نيكه در ا ميديفهم يو وقت ميتعجب كرد يليخ دينامه ات رس يوقت -

 .يما آمد دنيبه د

كامال احساس  ايكتوريحضور نداشت ، او با و يگريمعموال اگر كس د.ديزد و گونه اش را برادرانه بوس يبه او لبخند نيا

بور اما حاال مج. شده بود ايكتوريخاطر جذب و نياز اول هم به ا. كردن باشد يمجبور به نقش باز نكهيكرد بدون ا يم يراحت

 .كند ينقش باز يبود كم

چند  يهمراه كالسكه ا انيماد. بود دهيهمسرش خر يتولد برا يرا به عنوان كادو نيآ يانهايماد نياز بهتر يكي ايديجد

 .راز را نداشت نياصال قصد برمال كردن ا ني، آ ديرس يساعت بعد م

 از شما را دارم؟ يچطور من طاقت دور -

 .اش برد نهيطرف س دستش را به اديبا اغراق ز و

 .ايكتوريو يديل د؟يا دهيكه قلب مرا دزد ديدان يشما م -

 .او را با تمسخر سرزنش كرد ايكتوريو

 يباق شهيكه من مطمئن هستم هم ييجا. تان قفل شده است نهيو سالم در س حيقلب شما صح. ديحرفها نزن نياز ا گريلطفا د -

 .خواهد ماند

 م كرددردناك اعال اريبس نيكه ا يوقت

 ديو حاال شما مرا تا سر حد مرگ مجروح كرد -

داد  شخدمتيرا گرفت و آن را به پ نيكت آ زيمحبت آم يسپس با نگاه. بود نيهم قايهم دق نيكه منظور ا ديخند ايكتوريو

 :و گفت 

 .اورديب منيرا به اتاق نش يجان لطفا به خانم اورارد بگو كه چا -
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 من يخوب بانو اريبس -

 .كرد و از آنجا دور شد يميداشت با احترام تعظ يا رهيت يجوان كه موها شخدمتيپ

 .كرد ييراهنما منيبه اتاق نش يصرف چا يداد و او را برا نيرا به ا شيبازو ايكتوريو سپس

 يد برمزو يليالبته خ. رفته است رونينشان دهد ، ب نياز مستاجر يكيرا به  يارياب ستميكه استفاده از س نيا يبرا ايديجد -

 .گردد

 نجايو شكوهش آدم در ا يرغم بزرگ يعل. شد رووديبرا ييبايغرق در ز نيگذشتند دوباره ا يكه از سرسرا م يهنگام

كه پرده ها را كنار زده بودند تا نور  نديتوانست بب يبه وضوح م نيدر تمام اتاقها باز بود و آ. كرد يو نشاط م ياحساس راحت

 .داشته باشد يمطبوع ييحالت خوشامدگو يشد هر اتاق يباعث م پررنگكمرنگ و  ينگهادغام ر. افتاب داخل بتابد

 شهيهم يو پنجره ها كيتار ياو با آن اتاقها يخانه اجداد. شد شتريب نيكلر هال غم و اندوه ا نيدوباره آنجا با س سهيمقا با

 نينه تنها روح مادرش كه در هنگام تولد آ. اشتالبته در آن خانه روح وجود د. ارواح سرگردان بود يمناسب برا يبسته محل

 .مالكومرفت ، بلكه روح برادرش  اياز دن

 يقرمان ييدوست داشت كه گو تيخلوص ن ياو مالكوم را آنچنان از رو. ديبرادرش باعث شد قلبش از فقدان او به درد ا فكر

 يكه به پسر بزرگش داشت نم يعشق يپامحبت پدرش نسبت به او هرگز به  ديكه فهم يزمان يحت. كرد يرا پرستش م

هم قادر  نيا يحت. و با نشاط بود ريپذ تيباهوش ، مسئول ياو پسر. دنكر يريي، احساسات او نسبت به مالكوم اصال تغ ديرس

وقت  چيعلت بود كه پدرش ه نيبه ا. دنديچرخ يبود كه همه به دورش م يديمالكوم خورش. كند غيرا از او در يزينبود چ

اصال مسئول مرگ  او قتيدر حق يباعث مرگ مالكوم شده بود ، ول نيكرد آ ينبود ، چون كه فكر م نيآ دنيبه بخشقادر 

 .برادرش نبود

 نيدراز بعد از آن ماجرا هنوز هم ا انيافكار وحشتناك را از خودش دور كند اما با وجود گذشت سال نيكرد كه ا يسع نيا

واقعه را  نيشد كه ا يباعث نم زيچ چي، ه ينه شراب ، نه زن و نه مسابقات اسب سوار،  زيچ چيه. دردناك بود شيواقعه برا

 ايكتوريكرد و يفكر م. اش به وجود آورد يدر زندگ يرييبود كه تغ نيا شيآرزو. چند ساعت كوتاه فراموش كند يمگر برا

 .آنطور نشد يكند ول يكمكش م ديجد يزندگ كيشروع  يبرا
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. فورا به طرف او برگشت  نيآ. نشستند يكاناپه سبز كمرنگ يكرد و هر دو به رو ييراهنما منيق نشاو را به اتا ايكتوريو

 .افكار دردناكش تمركز كند يماورا يزيداشت به چ اجياحت

 .شلوغ شده يرسد كه جد سرش با اداره امالك حساب يبه نظر م -

 يو در چشمان خاكستر شيو غرور در لحن صدا يشاد. شكمش گذاشت يبرآمدگ ياز دستانش را به رو يكي ايكتوريو

 .درخشانش كامال آشكار بود

 .كنه ينم يتيكه به خاطر ازدواج با من بر عهده اش قرار گرفته ، احساس نارضا يفياره ريا، اصال از وظا -

. ل هستمامر خوشحا نياز ا مياز آنكه بتوانم بگو شتريموفق شده است و من ب يكنم ، در كارش حساب يفكر م راستش

 .دهد كه مادر بچه ام باشم يكار به من فرصت م نياو به ا ياست كه عالقه  نيحداقلش ا

 رفتنيبه پذ زياو ن. داد يگوش م دشيجد تياز مسئول ايديجد يدرباره خوشحال ايكتوريو يبا حسرت به حرفها نيآ

داشتن  نيدادو تنها انتظارش از ا يكار نشن نم نيعالقه به ا يپدرش ذره ا يول. بود ليكلر متما نياداره امالك س تيمسئول

 نيآ. ديكش شيدوباره ازدواج او با دختر عمه اش باربارا را پ رمردي، پ شدكه با پدرش رو به رو  يبار نيآخر. وارث بود كي

طعا باربارا را ازدواج كند ق يخواست روز يتازه اگر هم م. عالقه به باربارا يپدر داشت و نه ذره ا يارزو نيبه ا يلينه تما

كلر قدرت  نيكه ارل مالكوم س يزمانتا . رديبگ مياو تصم يزندگ يتوانست اجازه دهد پدرش برا ينم. كرد يانتخاب نم

او را به دست  يخصوص يتوانست كنترل زندگ يموقع نم چيه يرا از اداره امالك محروم كند ول نيتوانست آ يداشت م

 رديبگ

و  ياو را راض يكن ياز آنكه تو فكر م شتري، من مطمئنم ب ايكتوريو -:پنهان كند و گفت را  شيصدا ينتوانسا اشفتگ نيآ

در بهبود  يدهد و سع ياو كارها را بر طبق نظر تو انجام م. و خوشحال است يراض فشيهمسرت از وظا. كند يخوشحال م

 .دارد ينگه م يوشحال و راضرا خ يفيهر مرد شر يكاف ي ازهبه اند زهايچ نيا. دارد نيمستاجر يزندگ تيوضع

 :گذاشت و گفت  نيا يبازو يدستش را به رو ايكتوريو

دانم مشتاقانه  يم. يكلر هال به دست آور نيحق و حقوق خود را به عنوان وارث س زيروز پدرت اجازه دهد تو ن كي ديشا -

 .يواهانش هست
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كه با پدرش داشت با او  يدانست و درباره مشكالت يمحرم راز خود م يگرياز هر كس د شتريرا ب ايكتوريو نيا نكهيا با

 :ادامه داد  يمصنوع يكرد و با لبخند ياحساس ناراحت ياو تا حدود يحال از همدرد نيصحبت كرده بود ، با ا

همانطور . ستميموضوع ناراحت ن نيمن اصال از ا يول. به ذهنش خطور كرده باشد يمقوله ا نياصال چن رمرديشك دارم كه پ -

بگذرد تا من  ياديز يكه سالها تيكنند و اصال الزم ن يسرگرم م يرا دارم و آنها مرا به حد كاف ميمت اسبها يدان يه مك

 .دارم ، نه ريا، باالخره هرچه باشد او پدر من است يبد يارل آرزوها يباشد كه برا نيكه منظورم ا نينه ا. وترث آنها بشوم

 نيكه از همان اول يمهارت. ديد يرا م نيآ بندهيراحت پشت ظاهر فر يليخ ايكتوريشما هنوز بهتر نشده؟و نيروابط ب -

 .به دست آورد نيبا ا ييآشنا يروزها

تمام  ييخواند كه گو يچنان اعماق وجودش را م ديرس يبه نظر م. بتراشد يعذر و بهانه ا چيزن ه نيقادر نبود در برابر ا نيآ

 .تكان داد و لبخند از لبانش محو شد يمت منفسرش را به عال. شناخته يعمر ، او را م

چند  يحت. كند يموضوع اشاره م نيبه ا تيدر هر نامه اش با عصبان. كند يم يازدواج من پافشار يمتاسفانه نه ، همچنان برا -

 .كند انيبه لندن آمد كه شخصا منظورش را ب شيماه پ

 يكه آمادگ شيچند ماه پ. شود يصورت رابطه اش با تو بهتر م نيكنم تنها در ا يفكر م ؟يكن يخوب ، پس چرا ازدواج نم -

 .يكار را داشت نيا

 :شاعرانه گفت  يليخ نيهم يبرا. دهد حيتوض ايكتوريرا به و زيتوانست همه چ ينم نيآ

 .رفت يگريبودم با او ازدواج كنم ، با د ليرا كه ما يزن -

 .اندازديرا به باال ب شيبود كه ابرو نيا ايكتوريا جواب وتنه. كرد ايكتوريبه و يمسخره ا زينگاه غم انگ سپس

 :گفت  يجد يليخ نيا سپس

هم به  يليتما چيپدرم ه ليرغم م يعمرم با او باشم و عل هيبه گذراندن بق لينكردم كه ما دايرا پ يگريكس د چيراستش ه -

 .فكر كنمتوانم  ينم ياصال راجع به او حت. ازدواج با دختر عمه ام باربارا ندارم

 :سرسختانه گفت  ايكتوريو

 .يكن دايپ لتيرا مطابق م يكس يممكن بود بتوان يكرد يم ياگر واقعا سع يول -
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 :را باال انداخت  شيشانه ها نيآ

 يروند چه فكر م يپسران مجرد لندن رزه م يشند و جلو يم يكه تازه به جامعه معرف يمن راجع به دختران يدان يتو كه م -

است  نيگذرد ا يكه از مغزشان م يتنها فكر يرسند ، ول يجذاب به نظر م يليرقصند و خ ياست كه قشنگ مدرست . كنم

از آنها به  يكيازدواج با . آنها قرار خواهد داد اريچند تا خدمتكار در اخت ندهيكه داماد ا نيا ايكه چند دست لباس دارند و

 .است يعمر محكوم كردن خودم به ماللت ابد كي يمعنا

 :گفت  يبه شوخ ايكتوريو

 .كند يصدق نم يكه تا به حال مالقات كرده ا يجوان يدر مورد تمام زنها نيمطمئنا ا -

 .نيشاه يافسونگر درست به مانند چشمها يجفت چشم عسل كيبلند و  ييطال يبا موها يزن. آمد نيبه ذهن ا يريتصو ناگها

 .ردمرا مالقات ك يزن سليكارل يراستش امروز در حوال -

 ادامه داد ديبا شك و ترد و

 .متفاوت بود ييجورها كي.... خوب ... او  -

 :گفت  دنديدرخش ياش با عالقه م يكه چشمان خاكستر يشد و در حال كتريبه او نزد ايكتوريو

 ؟بود ياسمش چ يراست. ييرا به من بگو زيهمه چ ديبا نيا. جالب باشد يليخ ديبا.... سليكارل يحوال... متفاوت -

 .نمود يتلق يسرگرم يگفتگو را فقط به منزله  نيپس ا. آن زن را نداشت يبه صحبت كردن درباره  يليم چيه نيا يول

نكرد ، رفتارش  دييكه اصال مرا تا نيبا ا. فرق داشت يليخ هيبه نظرم با بق. دانم يكم راجع به او م يليخ يراستش را بخواه -

داد كه جز طبقه  يكه قبل از اسمش به كار برد نشان م زهيو عنوان ساده دوش دنيباس پوشاما طرز ل. واقعا در خور احترام بود

 .زادگان نبود لياص

 .نشد ايكتوريبرد كه اصال متوجه سكوت و يلذت م يآور ادي نيانقدر از ا نيآ

 .بشناسم شترياو را ب لميما يلياعتراف كنم كه خ ديبود و با بايز يليخ -

 .گرفت يرا گاز م شيشده لبها رهيهمچنان كه به دستانش خ ديانداخت و د ايكتوريبه و ينگاه تمام شد شيحرفها يوقت

 .دارد راديكار ا يجا كياحساس كرد كه  نيا
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 .فالتون بود ياسمش مر. شناسد ياو گفت كه شما را م يراست -

 .شكمش گذاشت يبرآمدگ يدستش را رو كي. تمام بدنش خشك شده بود. ناگهان به عقب برگشت ايكتوريو

 .نكند او باشد دميترس يم ؟يمر -

 .شد ريدلگ ايكتوريرفتار و نياز ا نيآ

 .موضوع شما را ناراحت كرد نيا نكهيمثل ا -

 .شد رهيخ نيبه آ يبا آن چشمان خاكستر ايكتوريو

 يخوب هم م يليخ. شناسم يمن او را م قتيدر حق. يبه صورت شوخ ي، حت يحرف بزن نطوريا يمر يدرباره  ديتو نبا -

 شيكه من بچه بودم كش يپدرش از زمان. را از دست داده زشيپدر عز يدوست من است و به تازگ نياو بهتر. شناسم

 .يريبگ يباز بهرا  يكه مر ستين ستهي، اصال شا نيآ. بود سليكارل يسايكل

مرد  نيكرد كه ا يفكر م ايركتويپس و. اش را گرفت نهيس ديشد يخورده و درد يمحكم يليخ يلياحساس كرد كه س نيآ

 : ديپرس يرنجش خاطرش را پنهان كند به اهستگ نكهيا يبرا. ستيدوستش ن يبرا يمناسب

شما را از راه به  زيخواهم دوست عز يكه من م ستين نيمطمئنا منظورتان ا. باشم دهيكه منظور شما را اشتباه فهم دوارميام -

 .كنم يكه از احساسات شما مطلع شدم فكر او را از ذهنم دور محاال . نداشتم ياليخ نيمن چن يول. در كنم

 :پرده گفت  يكامال ب ايكتوريو

 .ياز سوابقت اطالع دار يگريخودت هم مثل هر كس د يول. مرا ببخش نيآ -

 :كرد خودش را كنترل كند گفت  يم يهمچنان كه سع نيآ

 .بدنام خسته شده ام يفاز عنوان اشرا گريبه شما گفتم كه د كباريكنم كه  يفكر م -

 :اهسته ادامه داد  يليخ. را پوشاند ايكتوريو يبايخاطر صورت ز يآزردگ

 ....ديبا خودم فكر كردم كه شا ياو را بهتر بشناس يليما يكه گفت يوقت -

 .بلند شد شياز جا ايكتوريو

من او را مثل خواهر خودم . كند ينم دييساده تا شيكش كيتو را به دختر  يعشق و عالقه  چوقتيكه پدرت ه يدان يم -
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 ايديجد. باشد يرعمدياگر از طرف تو و غ يحت. كه باشد يحاال به هر شكل. نديبب بيتوانم تحمل كنم كه اس ينم. دوست دارم

 .اگر چه هنوز جواب مثبت نداده. كند يو با ما زندگ ديايب نجايكه به ا ميخواسته ا يو من از مر

 ، سپس ادامه دادمكث كرد  يلحظه ا ايكتوريو

 .كند ينم دياو را تهد يخطر چيكه از طرف تو ه يبده نانيخواهم به من اطم يم -

تكان داد  يكه سرش را به عالمت منف يسپس در حال. گرفت يلبش را گاز م تيبا عصبان ايكتوريدوباره متوجه شد كه و نيآ

 :كرد و گفت  ايكتوريمشتاقانه رو به و

 فتنيبه فر يليتما چيبرداشته ام؟ من ه ميتم با تو ازدواج كنم گفتم كه دست ازهمه كارهاخواس يم يهست وقت ادتي -

 يكنند معصوم و ب يمن منحرف كرده ام آنقدر كه مردم فكر م نديگو يرا كه م ييگناه ندارم و تازه آنها يدختران جوان و ب

 .ديده يمرا بدنام جلوه م يليخ ديدار گريبه عالوه شما د. گناه نبودند

 و ادامه داد ديبه زور خند سپس

 .اگر او را تحت فشار قرار داده باشم يمن شده باشد ، حت ميآن زن جوان تسل يندارد كه فكر كن يليدل -

 .را باال انداخت شيشانه ها يزيبا لبخند غم انگ ايكتوريو

 يباور كن يتوان يكه نم يكن يچون كه تو از قلبت آن چنان با دقت محافظت م. نيآ ر،يدست كم نگ يليخودت را خ -

 .مهارت را ندارند نيا گرانيد

 .از خودش دفاع كند دياحساس كرد كه با نيآ

 .خواستم عاشق تو باشم يمن م -

 .او را رد كرد يحرفها ايكتوريو

- Ĥعشق . ستيعشق ن نيا. ينبود كه به من احترام بگذار نينظرت ل يحت. يمرا دوست داشته باش يخواست ي، تو فقط م نينه

 .يتو عاشق من نبود. يرا به دست آور يگريكه د يتمام وجود خودت را فراموش كن يعني

 :دستش را باال برد وگفت  ايكتوريو يول. خواست هر آنچه را كه او گفته بود حاشا كند يدرهم رفت و م نيآ ياخمها

همانطور كه گفتم من فقط به خاطر . يكن يتار ممطمئنم كه شرافتمندانه رف. به هر حال مرا ببخش. ستيكاف گريحرفها د نيا -



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاترين آرچر  –اشرافي بدنام 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩

 .كنم يصحبت م نجورياوست كه ا يفعل تيبه خاطر وضع مينيو نگر يعشق به مر

گفت كه او قلبش را به  ايكتوريكه و يهنگام. بحث نبود نيا يبه ادامه  ليما ايكتوريو يبه اندازه  زياو ن. كرد دييبا سر تا نيا

دانست كه همه  ياو م. خواست آن لحظه را تجربه كند ينم گريشد كه د نيدر ناراحت و غمگآنق نيهمگان قفل كرده آ يرو

 .تواند عاشق باشد يبه آن معنا نبود كه نم نيا ينسبت به خودش بوده ول درشدر فراموش كردن تنفر پ يعمر سع ي

كه به  يدر حال. آسوده خاطر شد نيا .كرد يريحرفها جلوگ يوترد شد و خواه ناخواه از ادامه  يچا ينيمستخدمه با س سپس

 .كه اصال قبال راجع بهش فكر نكرده بود ديبه ذهنش رس يزيكرد ، چ يعصرانه بود نگاه م زيم دنيمستخدمه كه مشغول چ

كرد كه  يبا خود فكر م. كند ينم دييفالتون را تا يوقت مر چيگفت ، پدرش ه يكه م ديچيدر گوشش پ ايكتوريو يصدا

افكار بود كه  نيدر هم. بود شيكش كيكه دختر  نير قطعا آن زن جوان را قبول ندارد و البته نه به خاطر اكل نيمالكوم س

 .دادقاشق شكر تكان  3 يبرا دييسرش را به عالمت تا

او فكر . اشاره انگشت چرخاندش كينبود كه بشود با  يادم يمر. شد يم دهيبه وضوح د يدر آن چشمان عسل ميو تصم اراده

 يساله بود ، او و باربارا را در هر فرصت 20 نيآ ياز وقت. است يزگيو نيباربارا هم دييتا يپدرش برا ليدل نيرد مهمترك يم

. باربارا هم آنجا حضور داشت يرفت به طور اتفاق يكلر هال م نيبهس نيكه ا اندرست هر زم. فرستادند يم رونيبا هم ب

در شرف اتفاق  ييزهايچ كيدانست كه  يم نيا يول. رفت يبه شمار نم يجد يديكوچكتر بود و تهد نيسال از ا4باربارا 

 نيازدواج با ا يبرا يليتما قتو چياگر چه او ه. كلرهال شد نيس يشگيكه باربارا ساكن هم شيسال پ كيمخصوصا از . بود

 .نبود لياصال ما نيا يرود ول شيپ نشانيوالد يآمد بر طبق نقشه ها يبدش نم ديرس يبه نظر م يول. داد ينشان نم

ناگهان احساس . دانست يرا م يعسل يآن چشمها ينيحاال علت غمگ نيا. فالتون را در ذهن مجسم كرد يصورت مر دوباره

افكار ناخواسته  نيا ديدانست كه با ياو م. بر او زد يبيزود عقل نه يليخ يول. كند تيحما يخواست از مر يكرد كه دلش م

توانست  يخواست هم نم ياگر م يداده بود كه او را از راه به در نكند و ت قولاو . از ذهنش دور كند فالتون يرا در مورد مر

 .اعالم جنگ با پدرش يعني نيا. ازدواج دهد شنهاديپ شيكش كيبه دختر 

. كند تيز او حماا ديكند كه با ينداشته االن احساس م ستهيشا يرفتار ياحتماال چون هنگام مالقات با مر ديشيبا خود اند نيا

 .نداشت ياطالع يواقعا باعث تاسف بود كه راجع به مرگ پدر مر
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 نيكرد و در آخر يم ديمساله تاك نيا يبر رو شهيهم ايكتوريو. لبه پهنش را برذاشت يريقبل از ترك خانه ، كاله حص يمر

 .اش اشاره كرد ينيب يبه دو كك و مك كم رنگ رو اريمالقاتشان با محبت بس

اشراف زاده از هر زن  كيبه عنوان  عتايطب. باشد دهيكك و مكها را د نيكلر ا نيس نيه با خودش فكر كرد نكند ادفع كي

 جهينت نيبه ا روزيد يبا توجه به ماجراها يول. بدهد ياديز تيانتظار داشت به پوست صورتش اهم يكرده ا ليجوان تحص

. شد ياو سرخ م يآوردن نگاهها اديحاال هم با هر بار به  يحت. دهد يت نمياهم ليمسا نيكلر اصال به ا نيس نيكه آ ديرس

 .خواست بكند يدانست او چه كار م ينم يراستش مر... خواست كه يانگار او م.... كه ييگو

كه آن لرد بد نام راجع به او چگونه  ستيمهم ن شيخواست به خودش بقبئالند كه اصال برا يخالف احساساتش مصرانه م بر

 .چانه اش بست و از خانه خارج شد ريبرخالف آن روبان كاله را محكم به ز يول. كرد يفكر م

كار در خود  نيبه انجام ا يديشد ازيامروز ن يليبه دال.نكرده بود يدگيباغچه رس اهانيهنگام مرگ پدرش اصالبه گ از

 ييزهايمادرش از چ ادياو نبود كه به  فهيظو نيا ايآ. با خود اورده بود يگلها را مادرش هنگام عروس شتريب. كرد ياحساس م

 اديناخودآگاه به . داشت يبه باغبان ياديز يهم عالقه  يكه خود مر نيا صاكه آنقدر دوست ذاشت ، مواظبت كند؟ مخصو

 .و به او داد دياش را چ يپرورش ياز رزها يكيافتاد كه متدرش شكوفه  يروز

خواست  يدلش م. گذاشت يكلر م نيس نيالبته اگر فكر ا. تنبلش بود يدستهااستفاده از  يبرا ي، فرصت خوب نيبر ا عالوه

 .به مراتب با ارزش تر معطوف كند يزيذهنش را به هر چ

و  يمجنون بزرگ ديب يشاخه ها.فوت احاطه كرده بود 4با ارتفاع  يحصار چوب فيرد كيتا دور باغچه پشت خانه را  دور

شود اكثر اوقات  ماريب يليكه پدرش خ نيقبل از ا. رفت يگرم تابستان به شمار م يسوسن در روزها يگلها يبرا يبانيسا

اغلب در آنجا استراحت  شيكش. پدرش نگاه نكند يراحت يكرد به صندل يسع يمر. گذراندند يبعد از ظهرها را در آنجا م

 .تكان دهد را يبود تا قلب دردناك مر ينگاه گذرا هم كاف كي يحت يول. خواند يكرد و كتاب م يم

. داد ياش ادامه م يبه زندگ دياو با. بر او غالب شود يداد دوباره بدبخت ياجازه م ديكرد با غم و اندوه مبارزه كند و نبا يسع

 .خواست يرا م نيقطعا پدرش هم

پاس به  اهانيگ ديرس يبه نظر م. فكر نكرد زيچ چيتازه شكفته بود به ه يبه گلها يدگيرا كه مشغول رس يساعت چند
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 يبه دستش بو دهيچسب رهيخاك مرطوب و ت. كردند ينور دراز م يتازه شان را به سو ياز زحمات او مشتاقانه برگه يقدردان

بر  يبا لبخند يشد و آفتاب صبحگاه ينم دهيتگه ابر هم د كي سماندر ا. اش بود يزينشانه حاصلخ نيا. داشت يمطبوع

 .ديتاب يهمه جا م

لباسش شروع به پاك كردن دانه  قهي يآورد و بعد از باز نمودن دكمه ها رونيب بشياز ج يدستمالناخودآگاه  ياز مدت بعد

. خانه انداخت يجلو يبه در ورود ينگاه. را احساس كرد ينگاه ينيناگهان سنگ. نمود شيگردن و گلو يعرق از رو يها

 :با خود گفت . كس آنجا نبود چيه يول

 .شده است يالپردازيچار خاحتماال انقدر تنها بوده كه د -

 نيبود كه برگشت و به طرف در پرچ ياحساس قو نيانقدر ا. دييپا يداشت او را م يكرد كس يوجود هنوز احساس م نيا با

 .انداخت ينگاه

. كلر نبود نيس نيجز ا يكس نيپرچ يدر باال. سايكل اطيدرست به مانند مجسمه سن جورج در ح. از ترس خشكش زد سپس

 .تر ، مطمئن تر و مردانه تر از او ، سراغ نداشت پيتخوش  يمرد

هنوز آنجا بود و با  نيچشمانش را باز كرد آ يوقت يول. بود االتشيخ ي دهييزا نيا ايا نديپلك زد تا بب. امكان نداشت اصال

را در  يكه راز ييگو. ستينگر يم يروز قبل به مر زيو شك بر انگ بيبر لب داشت ، با همان حالت عج زيآم هيكنا يلبخند

 .نداشت يخودش از آن اطالع يكه حت يراز. دانست يمورد او م

 يول. ندارد يچون او اصال راز. داند يدر مورد او نم زيچ چيكلر ه نيس نيآ. افكار كامال احمقانه است نيخودش گفت كه ا با

 : ديا باال گرفته بود پرسچانه اش ر كهيسپس در حال. او را آرام نكرد زين هيفرض نيا ينامعلوم ليبه دال

 د؟يدار يكار نجايا -

 يكه م ييكرد تا آنجا يسع. سرخ شدند شياحساس كرد گونه ها يمر. باز لباس او افتاد قهيبه  نيهنگام نگاه ا نيا در

 :ت با خودش گف. به او نكردند يانگشتانش اصال كمك يلباسش را به هم بچسباند ول قهيتوانست با اعتماد به نفس دو طرف 

 .نميخواهد تو را بب يمعلوم است كه اصال دلم نم -

 .موضوع را بفهمد نيخواستكه او ا ياصال دلش نم يول. خاطر شد دهيرنج شتريب يهمچنان لبخند بر لب داشت و مر نيآ
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 كلر؟ نيلرد س...  يانجام دهم؟ آقا يكار تانيتوانم برا يم-

 يبه نحو دلچسب اهشيس يدر چشمها. مهربانانه تر رفتار كندگرفت  ميتصم ييگو. عوض شد نيحالت صورت آ ناگهان

 زدو يموج م يو نگران اقياشت

راجع به مالقاتمان گفتم ، او مرا از فوت پدرتان مطلع  ايكتوريبه و يوقت. هست كه دوست دارم انجام دهم يكار ينه ول -

 ...ديفكر كردم با. ديباش نياندوهگ يليخ ديبا خودم فكر كردم حتما با. كرد

 .كرد يخانه بسته بود ، اشاره ا يجلو ياز حصارها يكيكه به  اهشيبه اسب س سپس

را  تميو مراتب تسل ميايكرد كه زودتر ب يادب حكم م... گرفتم كه خوب  ميكردم و تصم يم يراستش داشتم اسب سوار -

 .توانم بكنم ياست كه م يقل كارحدا نيا. اگر به شما جسارت كرده ام ، پوزش بخواهم نيبه شما ابراز كنم و همچن

معذرت  تيميو صم تياو آنقدر با خلوص ن. بار آهسته تگان داد نيو سپس به او نگاه كرد و سرش را چند نياول به زم يمر

 ي، اصال امكان نداشت كه مر يعذرخواه نيچن كيدر برابر . متمرد بود يمدرسه ا يپسربچه  كيكرد ، انگار كه  يخواه

كارش نور و  نيبا ا نيا. از حد تصورش بود شتريب نيرفتار ا نيبه ا بتعكس العملش نس يول. رديه خود بگب يحالت تدافع

 .گرما در دل او به وجود اورد

 ديمرا تهد يخطر چيراستش تا حاال ه. كردم يرو ادهيمتاسفم اگر ز. رساند يلطف شما را م تينها نيا. متشكرم.... من  -

 ...سخت بود يليخوب خ....  نكهيفقط ا..... نكرده بود

 .شد شيمانع ادامه حرفها شيدر گلو يعقده ا. مكث كرد يمر

 .فهمم يكامال م -

 ديرس يبه نظر م. ستيتنها ن گريبه خودش آمد و متوجه شد كه د يمر. امد و اهسته چفت در حصار را باز كرد نييپا نيا

 يعيباغچه آرام ، طب نيا انيوجودش در م نكهياز ا شتريب يليخ او. كلر خال اطرافش را با حضور موثر خود پر كرد نيس نيآ

 .كرد يهمچنان باوقار و متانت نگاهش م يدستش را گرفت ، مر يآرام بهكه  يهنگام. جلوه كند سرزنده و جذاب بود

گل آلود او و  فيكث يدستها يمرد جذاب نيچن كي يگفت كه قرار است روز يآمد و به او م يم يمهربان يفرشته  يروز اگر

اتفاق افتاده بود ، نتوانست  يقبل يآگاه چيبدون ه داديرو نيچون ا. شد ياصال باورش نم رديرا آنقدر مهربانانه در دست بگ
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را از او سلب  يفرو رفته كه هر گونه فكر و سخن يظيغل عيدر ما ييشده بود گو كهشو يليخ. از خود نشان دهد يعكسا العمل

 .توانست احساس كند يبلكه فقط م. كرده بود

 يبا دلواپسس اهشيس يچشمها. منتقل كرد يكرده مر خياز احساسات را به انگشتان  يجرقه ا نيمردانه و گرم آ يدستها

 كيانگار . نفس بكشد يقادر نبود به راحت يكرد ، مر يكه نگاهشان با هم تالق يوقت. ستينگر يبه دقت او را م يآشكار

 .داد يرا فشار م شيمحكم گلو يزيچ

اش درست قالب شانه  رهيت يكت قهوه ا. قادر به كنترل احساساتش در برابر او نبود گريانداخت و چون د نييرا پا سرش

و  نيچ كي يبدون حت رهيت يآهارزده اش و آن شلوار قهوه ا ديسف راهنيپ يطرح دار به رو قهيآن جل. بود ضشيعر يها

دوران  ياهايكلر مطمئنا همان مرد رو نيس نيفكر كرد كه ا ودشبا خ يدوباره مر. نمودند يم كيش اريچروك كوچك بس

 .اش است يجوان

سن او . از زمان ازدواجش گذشته يليساله است كه خ 23 يجوان زن يدختر يمتوجه شد به جا. لحظه به خودش آمد نيا در

مرد بر  كيبود كه اجازه ندهد ظاهر  دهيرسبه عالوه آنقدر به بلوغ . بود كه بخواهد به ازدواج فكر كند ياز سن شتريب يليخ

 .احساساتش غلبه كند

كهنه ، منظور  يريآن كاله حص ريدرهم و برهمش ز يلباش رنگ و رو رفته اش ، موها. اشفته اش شد تيمتوجه وضع ناگهان

توانست  يكه نم نيبا ا!!! ارل كيساده در برابر پسر  شيكش كيدختر . نبود يكلر در مورد او اصال جد نيس نيمثل آ يمرد

 نيآ يمطمئنا راجع به عالقه . رديبگ يآشكار را جد يعالقه  نيا ستيبا ينم يكند ول دايبه خودش پ نيعالقه ا يبرا يعلت

 شيشده اشكها يغرور مانع از جار يشده بود ول ريپذ بيشكننده و اس اريكه بعد از مرگ پدرش بس نيبا ا. كرد ياشتباه م

 .شد

او  يبرا تينها يدلش ب.  دياش د يدرخشان اشك را كه در چشمان عسل يشده بود دانه ها رهيخ يمر همانطور كه به نيآ

چون او  ديكرد كه شا يكند و مدام خودش را متقاعد م رونيتا به حال اصال نتوانسته بود او را از ذهنش ب روزياز د. سوخت يم

،  ديبگو تياز دست دادن پدرش به او تسل يكند و برا يذرت خواهاگر برود و مع ديسر جهينت نيبه ا تيدر نها.  دهيرا ترسان

، احساس  ستينگر يم يمر فيلط يحاال كه با دقت به صورت دوست داشتن يول. رود يم نياش از ب يمطمئنا حواس پرت
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 يگونه ها ينگاهش به رو. ديكش يم يدانست نام آن را چه بگذارد ، او را به طرف مر ينم نيكه آ يروئين. داشت يبيعج

 نيحفظ غرورش ا يتالش او را برا نيا يليبه دال. بود شيكنترل اشكها يماند و همچنان نظاره گر تالشش برا رهياو خ ديسف

 .ديبه ظرف خود كش شياز پ شتريرا ب

 :گفت  متيمال با

 شما انجام دهم؟ يبرا يتوانم كار يم -

 :گفت  دانهيبه او كرد و ناام ينگاه يمر

 .ميايكنار ب طيكه با شرا رميبگ ادي ديمن با. ستيساخته ن يز دست كسا يكار... نه -

به من گفت از شما دعوت كرده تا با  ايكتوريو د؟يرو ينم رووديحاال به برا نيچرا هم. ديحد تنهاباش نيتا ا ستيالزم ن يول -

 .كنند يآنها با آغوش باز از شما استقبال م. ديكن يآنها زندگ

 .تكان داد يسرش را به عالمت منف يتمام شود ، مر شيبتهاصح نيآ نكهياز ا قبل

 .ستين ياصال كار درست. كار را بكنم نيتوانم ا ينم -

 .با تعجب دستانش را باال برد نيا

 .او مشتاق مصاحبت با شماست. داد حيتوض ميكامال درباره عشق و عالقه اش به شما برا ايكتوريو ست؟يمنظورتان چ يول -

 .شد رهيخ اطينا معلوم در ح يسپس به نقطه ا. او كردبه  ينگاه يمر

به من كمك  ياز هر كس شتريب. گذرد يسال هم از ازدواج آنها نم كيكه هنوز  نيبا ا. دهد يمرا نشان م يفكر يكار ب نيا -

تنها  گريدكيآمدن نوزادشان با  ايدر مورد مشكالت من در زمان به دن ينگران چيحق آنهاست كه بدون ه نيا. كرده اند

 .باشند

 :چانه اش را باال گرفت و گفت . كرد يتالق نينگاهش به نگاه آ دوباره

 .كنم دايخودم پ يكار مناسب برا كي ديهرجور شده با يول. دانم  ينم...  ايمثال معلم سرخانه . گردم يدنبال كار م -

 ...آنها منتظر تو  يول -

 حرفش را تمام كند نينگذاشت آ يمر
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خاهم  ينم. ستميخودم با يپا يدارم رو. ستيمن ن يمسئول زندگ ايكتوريو. را گرفته ام مميمن تصم. كنم يخواهش م -

 .رميگ ياحساس كنم كه دارم صدقه م

گرفته  يميتصم نيچن كيداشت كه  يفالتون چه شجاعت و غرور يمر نيواقعا كه ا. ستينگر يبه او م ياديز نيبا تحس نيا

او فقط به خاطر عشق بود و واقعا  شنهاديپ. را رد كند ايكتوريمثل دعوت و يشنهاديپ يكه كسشد  يم دايكم پ يليخ. بود

 .يچشم داشت چيبدون ه

 .را متقاعد كند يكرد مر يسع گريد كباري نيآ

و  كه شما را دوست دارد مراقبتان باشد يندارد كه كس ياشكال چيه. ديبه خودتان باش ياندازه متك نيتا ا ستياصال الزم ن -

 .كند ايرا مه شتانيآسا ليوسا

 .مصمم پاسخ داد يارام ول يليشده بود خ رهيخ گريد يكه به نقطه ا يدر حال يمر

 نهيدر آن زمان خانواده ترن هز. ميكرد يم يزندگ سليبودم در كارل يكه دختربچه كوچك يمن و پدرم از زمان يعنيما  -

 يشد وانست خودش زندگ نجايا شيكه پدرم كش يوقت يول. صال صدقه نبود كار آنها ا نياگرچه ا. پرداختند يما را م يزندگ

من . ميبمان نجايمهربانانه اجازه داد ما در ا ايكتوريو. ض بود و اصال نتوانست كار كنديتمام پارسال را مر يول. مان را اداره كند

 يبه نظرم كار درست. از او سواستفاده كنم نياز ا شتريتوانم ب ينم گريد يول ستين فيآنقدر او را دوست دارم كه قابل توص

 .ديآ ينم

 مشيبر طبق تصم قايفالتون دق يگفت مر يدر درونش م يزيچ. او بشنود يرا در صدا نيتوانست عزم و اراده آهن يم نيا

. بود زيبرانگ نيتحس نيآ يبرا ياستقالل مر. كنند يدر آن مورد چه فكر م گرانيندارد د يتياصال اهم شيكند و برا يرفتار م

 .كرد يم يهرچند كه در برابر او احساس نا توان

كه سرش را به عالمت  يكند و در حال ينتوانست خوددار يدخالت كند ول يدانست حق ندارد كه در كار مر يكه م نيبا ا

 :داد گفت  يتكان م بيتكذ

حال  نيبا ا. ديرا گرفته باش ميتصم نيو رغبت اتوانم قبول كنم كه شما با رضا  يكنم اگرچه نم يم نيمن اراده شما را تحس -

 .ديشجاع هست يليخ
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قرار  ريآنقدر تحت تاث نيوآ دنديدرخش يمرطوب م ييطال اقوتياش مانند دو  يبه او نگاه كرد چشمان عسل يمر يوقت

 شيتر اصال برادخ نيگفته بود كه ا ايكتوريبه و روزيبه او ندارد و د يربط چيه يمر يخصوص يرفت زندگ ادشيگرفت كه 

 .ندارد يتياهم

 :زمزمه كنان گفت  يمر

 ميماندن برا نجايپدر رفته ، ا ياز وقت. درست كنم يزندگ كيخودم  يخواهم برا يفقط م. شجاع باشم يليكنم خ يفكر نم -

 .سخت شده است يليخ

 .تالش كرد تا احساساتش را كنترل كند يليخ يول. در هم شكست شيصدا

 .فكر كنم يدون او به زندگتوانم ب ياصال نم -

درست به مانند ماه . اش منقبض شد نهيدر س يبه سخت نيقلب ا. ديگونه اش غلط يبه رو ديبزرگ به مانند مروار ياشك قطره

 .را در آغوش گرفت ينتوانست خودش را كنترل كند و مر زين نياجتناب كند ا نيتواند از چرخش دور زم يكه نم

 يمر. رديكلر او را در بر بگ نيس نيدرهم شكست و اجازه داد ا يتمام اعتماد به نفس مر جنوندميشاخ و برگ ان ب ريز در

 نياو را ا يبود كه كس نيا شيآرزو يدر تمام مدت زندگ. كرد يرا احساس م نيمحكم و ستبر آ نهيخود س يگونه ه ريدر ز

داد  يم حيردن و آرام كردن او نبود بلكه ترجاهل بغل ك يدوست داشت ول يليپدرش او را خ. قرار دهد تيگونه تحت حما

فرستد تا بندگانش را  يم نيا يرا برا يگفت خدا مصائب زندگ يم شهيهم. صحبت كند لسوفانهيف يمشكالت مر يدرباره 

 .او را دوست داشت يحرفها مر نيبا تمام ا يول.  اورديبار ب يقو

گوشه آن  يوقت. بزرگ در دستش گذاشته شد يس كرد دستمالحال احسا نيو در هم. بود رياشك از چشمانش سراز البيس

را كه از زمان  يتواند درد ينم گريد ديرس يبه نظر م. اشك محالش نداد گريكرد د كيرا به صورتش نزد يدستمال نخ

 .كرده بود ، تحمل كند يمرگ پدرش در درونش مخف

 :ق او تمام شد گفت كه هق خ يكرد و زمان يرا نوازش م يهمچنان در سكوت پشت مر نيآ

. درد و رنج بزرگتر از آن است كه بشود در درون نگهش داشت كيوقتها  يبعض. سود يدرست م زيهمه چ. خوب يليخ -

شانس  يحت نكهيبدون ا. ماند يم يدرد همچنان در درون ادم باق نيا يول يآن را تحت كنترل درآور يتوان يم يكن يفكر م
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 .يفراموش كردنش را داشته باش

. احساس كند شيرا در صدا يبيتوانست درد عج يحال م نيدر ع يبود ول قيبخش و عم يتسل يدر گوش مر شيصدا نيطن

خواست  يو اگرچه نم. را درهم و برهم رها كرد يموضوع احساسات مر نيا دنيفهم. بود دهيمرد خودش رنج كش نيا

 يفقط م. ستيچ ديفهم يكه خودش كامال نم يرييتغ. بود رييدر درونش در شرف تغ يزياحساس كرد چ ياعتراف كند ول

 .ستيدانست مربوط به خاطرات پدرش ن

نازكش بدن او  يلباس نخ انيدستش از م يپشتش احساس كرد و گرما يكلر را به رو نيس نيا يبه خود آمد دست قو يوقت

در  ديفهم يكه احساسات او را كامال م نيزمان ا نيدر ا. هوا نداشت يبه سرما يربط چيكه ه يلرزه ا. را به لرزه انداخت

 .كرد يسكوت نگاهش م

 اهيانداخت و متوجه نگاه مشتاقانه ان چشمان س نيبه ا يانبوه مزگانش نگاه ريكه نفسش حبس شده بود از ز يدر حال يمر

 .دانست نامش را چه بگذارد يكه نم ديرا در آنها د يشد و حالت

نگاهش را از او برگرفت و مغرورانه . ديد يكلر را به وضوح در چشمانش م نيس نيافكار ا. ستيدوباره او را نگر هراسان

 :گفت 

 .ديرا ترك كن نجاياالن ا نيكنم بهتر است هم يفكر م -

خشك و  يليسپس خ. حالت بخواند ياز افكارش را در آن چشمان ب يزينتوانست چ يمر يبه او انداخت ول ينگاه نيآ

 :گفت  يرسم

 يو من فقط م ديبود نيافسرده و غمگ يليشما خ. مينكن دهيچيموضوع را پ نياز ا شتريب دياجازه بده يلو. متاسفم يليخ -

 .نيهم. خواستم آرامتان كنم

 .و لذت پرتو افكندند نيتحس اهشيبعد در چشمان س يلحظه ا يشوكه شده بود ول يتا حدود نيا ديرس ينظر م به

 .فالتون زهي، دوش ديكن يپرده صحبت م يو ب حيصر يليشما خ -

امد دكمه ها  ادشي يموقع مر نيتازه در ا. ستيماند و آنگاه به صورتش نگر رهيخ يباز مر قهي يبه رو رهيخ يلحظه ا سپس

او را خجالت زده  نيخواست آ ياصال دلش نم. شود يبدتر م تيدانست اگر به لباسش نگاه كند وضع يم. اش باز است قهي
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 .عرق شد سياحساس كرد كه تمام وجودش خ يزد و مر يلبخند تدانس يرا م زيمه چكه انگار ه نيا يول. نديبب

 .برد نيرا از ب يتمام افكار مر نيا يبعد سخنان

 .دهم ينفس خود ، پاسخ منف ي، امكان دارد نتوانم وسوسه ها ديستيطور انجا با نيفالتون ، اگر هم زهيدوش -

 :اش را پوشاند و گفت  قهيبا دستانش  يمر

 .بدنام را داده اند يندارد كه چرا به شما لقب اشراف يتعجب. ديهست يانسان پست اريكلر بس نيشما جناب لرد س -

 :اهسته و با مالحظه گفت  يليخ يول. نديرا در وجو او بب تيتوانست عصبان يمنقبض شد و مر نيهنگام چانه ا نيا در

 .ديام خطاب نكنن نيشوم اگر دوباره مرا به ا يممنون م يلياز شما خ -

 كار را بكنم؟ نيو اگر ا -

 يخودش را كنترل م يمشخص بود كه به سخت. قدم به عقب گذاشت كي ارياخت يب يآمد و مر يقدم به طرف مر كي او

 .كرد

 ....ديريپذ ياگر خواهش مودبانه مرا نمم. ديرا نكن نكاريمن از شما خواهش كردم كه ا -

 .انداخت  را باال شيدار شانه ها يمعن يليخ

 .كنم افتيباالخره نظر مساعدتان را در نكهيتا ا ميايجلو ب گريتوانم چند قدم د يمن م... خوب  -

 .ستميا ينم نجايه ا گريلحظه د كي. تو بگذارم يكه نامش را به رو تيانقدر پست ن يزيچ چيه... كي... تو ... تو  -

 .از آنجا دور شد تيعصبان حركت كرد و با نيبه سمت مخالف ا نيسنگ يبا گامها سپس

ناخواسته نسبت به او در خودش احساس  ياحترام ديد يم نكهيو از ا ستينگر يحال لذت م نيو در ع ياو را با دلخور نيآ

درست . ديخواسن بگو يتوانست حدس بزند چه م يآدم اصال نم! فالتون يمر نيبود ا يعجب موجود. كند ، متعجب شد يم

 كيوقت دختر  چيپدرش ه نكهيبر ا يمبن ايكتوريهشدار و ارياخت يب. و فرمان بردارش باربارا عينقطه مقابل دخترعمه مط

فالتون  يمثل مر يشد،اگر او با شخص يم يچه قدر پدرش عصبان. كند ، به ذهنش خطور كرد ينم دييساده را تا شيكش

 .بهتر از او باشد يتو ح رمرديپ فيتوانست از نظر عزم و اراده حر يكه م يكس. كرد  يازدواج م

لحظه هم  كينه . باشد يتواند به عنوان همسر انتخاب جالب يفالتون م يمر نكهيا. آهسته اهسته به سرش خطور كرد يفكر
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 .كرد يرا م يزيچ نيچن كيفكر  دينبا

بدنام  يرا اشراف نيو ا ستادهياو ا يرفت كه رو در رو شيپ ييتا جا ياو حت. زن از او نفرت داشت نيكامال واضح بود ا تازه

 .جرات گفتنش را داشتند يكم اريكه مردان بس يزيچ. دينام

بود كه  نيراه ا نيبهتر. گرفت از ذهنش زدود  يناخود آگاهش مرتب شاخ و برگ م ريتصور را كه در ضم رقابليفكر غ ان

گشت و  يهم به لندن باز م گريز دچند رو. لذت ببرد ايديو جد ايكتوريسفرش با و هيبرگردد و از بق رووديبه برا مايمستق

 .گرفت ياش را از سر م يزندگ

سسپس . را به سرش راه دهد ييتوانست فكر ازدواج با آن دخترك روستا يكند هم نم يپدرش را عصبان نكهيبه خاطر ا يحت

قرمز  يخانه آجر حال نتوانست از نگاه كردن به آن نيبسته شده بود رفت با ا نيپرچ يبه طرف اسبش كه هنوز به نرده ها

 يب. كرد يداشت او را نگاه م يپس مر. در طبقه باال شد ياتاق يپرده  ردنموقع متوجه تكان خو نيدر ا. كند يرنگ خوددار

 .شد رووديبرا يبر لبانش نقش بست و راه يلبخند ارياخت

به خودش گفت كه دعوت  يمر .بود رووديشام در برا يبرا يامد كه حامل دعوت نامه ا شيبه خانه كش يبعد مستخدم روز

مودبانه مراتب  يليخ. نخواهد گذاشت رووديكه آن مرددر آنجا باشد ، اصال پا به برا يتا زمان. هرگز. رديپذ يرا نم

 .شام شركت كند يدر مهمان نستتوا ياو نم. اش را به آن مرد ابالغ كرد يعذرخواه

مغرورانه چانه اش . انداخت يكه در دستش بود نگاه يبه كارت يكه در را بست ، مر يهنگام. كرد و رفت يميتعظ مستخدم

 ديجد ينسخه ها يبرگشت و دوباره مشغول بررس منيسپس به اتاق نش. را باال گرفت و فورا آن را در سطل آشغال انداخت

 يشغل م ياضاز متق يهر كدام ار آنها مختصر شرح حال. بود دهيكش خطرا  يدور چند اگه. و پست شد مزيتا يروزنامه ها

را به دقت از باال به  يآگه يو ستونها رداشتينشسته بود ، مدادش را  نيزم يبه رو يكوتاه زيكنار م كهيدر حال. خواست

و  يزياو را از هر چ يلشغ نيچن كي رفتنيپذ. داشت يبيخواست بكند دلشوره عج يم يچه كار نكهياز فكر ا. خواند نييپا

 :مصمم به خودش گفت يليخ يول. كرد يا ماشنا بود ، جد شيكه برا يهر كس

 .تواند انجام دهد ياست كه م يكار نيدرستتر نيا -

 يدر صورتش آرزو موج م. نگذشته بود كه دوباره دعوتنامه را از درون سطل اشغال برداشت شتريساعت ب ميوجود ن نيا با
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را  ايكتوريتواند و ينم گريبرود و د يگريد يبه جا دشيجد يشروع زندگ يبا خودش گفت ، چرا حال كه قرار است برا. زد

به ترك انجا  مياو محروم كند؟ مخصوصا حاال كه تصم داريخودش را از د لرك نيس نيمالقات كند به خاطر وجود ا يبه سادگ

 .ارزشمند بود شيبرا يليدوستش خ داريداشت ، د

 :گفت ياز درونش به او م زيمبهم ن يي، صدا نيبر ا عالوه

 ..كرد يكار عذرخواه نيا يبعد هم برا. ديفقط تو را بوس. نكرد يكاركه  نيا -

نگرفته  يبه وضوح نشان داد كه اصال آن را جد نيكرد؟ آ ياش م دهيچيگفت داشت مساله را پ يم نياو همتنطور كه ا ايآ

 .برود يتوانست به خودش بقبوالند كه به آن مهمان ينم يوجود مر نيبا ا. بود

 يمسلما ذهنش را باز م يرو ادهيپ. متمركز كند خانه را ترك كرد زيچ چيتوانست فكرش را به ه يكه نم يساعت بعد مر مين

 .امروز هم همانطور باشد ديشا. داد يدرختان به او آرامش م انياواخر ، قدم زدن در م نيتا هم. كرد

آدم هرزه و  نيچرا به طرف ا. ش فكر نكندكلر و عكس العمل خود نيس نيتوانست به بوسه ا ياصال نم. اصال ارام نشد يول

 توانست احساسات و عواطفش را كنترل كند؟ يشد؟ چرا نم يم دهيبدنام كش

بر  يلبخند كهيدر حال. ديكنار خانه شان رس يسايتمشك به راهش ادامه داد تا به كل ياز بوته ها دهيپوش ينيامتداد پرچ در

 يرا هرس م ساياطراف كل اهانيدر دست داشت و گل و گ يباغبان يچياو ق. دبراون تكان دا ويمات يلب داشت، دستش را برا

برخالف معمول حوصال صحبت  ينمود وب يمراقبت م سايكل ينهاياز زم رمرديپ نيا ،آورد  يم اديبه  يكه مر ياز زمان. كرد

 .كردن با او را نداشت

. داشت يخاص ييبايو ز ينيرح ساده اش ، عمارت ، دلنشرغم ط يعل. كرد سايبه كل يو نگاه ستاديا يحصار ، مر يانتها در

و  ابيز يمجسمه ها يبرا ايداد  يچشم را نوازش م سايكه در سرتاسر كل ييپنجره ها يرنگ يها شهيش يشد برا ياصال نم

 .كرد نييتع يمتيداخل آن ق ييطال

 يزنگ بزرگ نقره ا. داشت، زنگ برج بود يامانچه ذهن او را به خود و. كرد يرا به خود مشغول نم يفكر مر زهايچ نيا اما

 .ديدرخش ينور افتاب م ريسرش ز يحاال ساكت و خاموش در باال يول. آمد يصبح به صدا در م كشنبهيكه هر 

را  سايزنگ برج كل ياز بچگ شهيهم يمر. ديدر وجودش زبانه كش يديو اضطراب شد جانيبرج ، ه ينگاه كردن به بلندا با
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 يول. شود يم كترنزدي –كه مادرش آنجاست  جايي –برج برود به بهشت  يكرد اگر باال ياحساس م شهيدوست داشت و هم

 يآنها اگرچه از مر. تنهاست دندي، فهم دنديبرج د يرا باال يدو پسر كه مر يروز. كرد رييتغ زيسال داشت ، همه چ7 يوقت

 يمر! ستيعروسك متحرك خدا ن كيفتند كه او جز گ يكردند و مدام به او م يدخترك را مسخره م يبزرگتر بودند ول

كردند  دشيو تهد ندبرج آورد يرا گرفتند و تا باال شي، دست و پا يآنها هم به تالف! ديشما حسود: مغرور به آن دو گفت 

 .شانس آورد ينكند ول يمغرور بود كه معذرت خواه يگرچه مر. كنند ينكند از همان باال پرتابش م ياگر معذرت خواه

 يجا ايبرج و  يقادر نبود به باال گريد ياز آن زمان مر يول. كرد هيگذشت ، پسرها را تنب يكه از آنجا م ايكتوريچون پدر و

او را در  يبا مهربان ايكتوريپدر و. آن لحظه را هرگز فراموش نكرد يمر يمتماد يگذشت سالها وجودبا . برود يگريبلند د

 نيكه آ يهنگام روزيتازه د. ترس را تجربه كرد نيو همچن شيو آسا تيلحظه او امندر آن . آغوش گرفت و به خانه برد

 .افتيآن احساس را دوباره باز يكلر او را در آغوش گرفت مر نيس

 .كلر فكر كند نيس نيخواست راجع به ا ياو نم يول

و  تيزه داد دو تا پسربچه امنچرا اجا. كرد يو خشم م يديبرج نگاه كرد ف نسبت به خودش احساس ناام يبه باال يوقت

او رفته بودند احساس  شيحاال كه هم پدر و هم مادرش از پ رند؟يآورد از او بگ يبدست م سايرا كه در برج بلند كل يشياسا

اتفاق  شيپ انيكه سال يمخصوصا حادثه ا زيچ چيخواست كه ه ينم. دارد ازيبه آن محل مقدس ن شياز پ شتريكرد ب يم

 .محروم كند نشيبه والد يكيز نزدافتاده او را ا

ار آن  شتريب ديكرد با ياحساس م. محروم كرد ايكتوريبا و يكه او را از دوست رووديكلر در برا نيس نيمانند حضور آ درست

 .كنند محكم و استوار باشد يكه مردم فكر م

را عوض كند به سرعت به طرف در  مشيتصمبتواند  نكهيقبل از ا. شد ساياراده ، اضطراب را از خودش دور كرد و وارد كل با

 .شد يبرج راه

نگاه كرد ضربان قلبش شدت  ديرس يانتها م يكه به نظر ب چيدر پ چيپ يكه به آن پله ها يهنگام. ستاديپله ها ا نييپا در

 .كند يخواست با ترس زندگ يدلش نم. ديكش يقينگاهش را از پله ها برگرفت و نفس عم. گرفت

دست لرزانش را به نرده گرفت و با چشمان بسته ، . با خودش قرار گذاشت كه اصال به پال ها نگاه نكند را بست و چشمانش
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فكر كند كه از پله  ديفقط با. اصال به آن فكر كند ديگفت كه نبا يبه خودش م يبا هر قدم. پله گذاشت نياول يرا به رو شيپا

 .ندارد يچ ترسيهم ه نيرود كه ا يخانه باال م يها

با وحشت . ديگذاشت و لغز راهنشيلبه پ يرا رو شيناگهان پا يرساند ول يهرطور شده خودش را به آن باال م ديبا وا

 .رديكرد نرده ها را بگ يوار سع وانهيچشمانش را باز كرد و در همان حال د

 يبا شدت م نهيبش در سقل. رفت جيدفعه سرش گ كي. از او قرار داشت نگاه كرد ياديكه در فاصله ز نيزده به زم وحشت

به . ديايب نييتوانست باال برود و نه پا يشد كه نه م خكوبيم يچنن از ترس بر جا. ديكامل به نرده ها چسب يديبا ناام. ديطپ

 .است ريمتغ يايدن نيدر ا استوارمحكم و  يآمد نرده ها تنها جا ينظرش م

 .را به خودش ثابت كند يزياو نتوانسته بود چ. شد يترسش از بلند ميو تسل ديشياند يهق كنان به شكستش م هق

 نيبا ا ديبا شهيهم يبرا ديبه نظرش رس. او ادغام شده بود يزمان با ترس و ناتوان ييگو. دانست يقدر آنجا ماند اصال نم چه

 .ترس و وحشت در آنجا بماند

او از كجا سرو كله  »ن؟يآ« . يبا نگران ختهيآم و نديآهسته ، خوشا ييصدا. ديشن يياز اضطراب صدا يابهام ناش انيبعد در م و

 .داد يهم نم تياهم. دانست ينم يشده بود ، مر داياش پ

 ؟يچه شده مر -

خجالت  يتا حدود يحت. فقط سرش را با غصه و درد تكان داد. توانست صحبت كند ينگاه كند و نه م نيتوانست به ا ينه م او

 .ديد يم تيوضع نياو را در ا نيكه آ ديهم كش

 :گفت  متيبا مال نيآ

 افتاده؟ ي، به من بگو ، چه اتفاق يمر -

 :گفت يدستانش بردارد به آهستگ يصورتش را از رو نكهيبدون ا يمر

 بلنده يليخ..... بلنده  يليخ -

توانست  يم يكه مر يتنها كار. و آهسته از نرده جدا كرد يدستش را به نرم. بلند كرد نياو را از زم نيمتوجه شد آ سپس

 .نيآ... بود  ايدر دن گريثابت د يبه تنها ش دنيبكند چسب
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. پهن او حلقه كرد يبازوانش را به دور شانه ها دانهيناام. بود دهياو چسب نهيرا محكم گرفته بود كه صورتش به س نيا آنقدر

 جيشد سرش گ يحركت هم باعث م كي يحت يكرد ول ياصال نگاه نم يكه مر نيبا ا. آمدن از پله ها كرد نييشروع به پا نيا

 .برود

لكه ابر ، صاف صاف باشد تا  كي يبدون حت يخواست ذهنش مانند آسمان آب يدلش م. فكر نكند زيچ چيكرد به ه يسع

 .نبود ريمساله امكانپذ نينرم گذاشت ا يش كي يو او را رو ستاديا نيكه آ يتا زمان يول. شود رهيترس نتواند بر او چ

مطمئن شد كه كامال  يوقت. و چشمانش را بست ديدراز كش يبه آرام يلحظه ا يبرا. از آنجا رفت نيكه ااحساس كرد  سپس

را كه كامال  نكلريس نيآ نيهمچن. ديخانه خودشان را د منياست چشمانش را باز كرد و سقف كرم رنگ اتاق نش تيدر امن

 .شد يم دهيداش  رهيدر چشمان ت ياز نگران ياشفته بود و موج

 :گرفت و گفت  يرا به طرف مر يآب وانيل

 .را بنوش نيا -

حاال كه ترس و وحشتش  ياز لرزش دستانش اصال تعجب نكرد ول. ديرا گرفت و آب را نوش وانيل. بلند شد يمر ناخودآگاه

 .كرد ياحساس خجالت م يرفته بود از آن اتفاق تا حدود نياز ب

كرده بود؟ بدون  داياو را پ ياصال چه جور د؟يد يم تيوضع نياو را در ا ديكلر با نيس نيهمه مردم ، آ انيچرا در م آخر

كه اصال  يخشك و خشن يو با صدا ديكش يقيسپس نفس عم. گذاشت زيم يرا رو وانيبا دقت ل يلينگاه كند و خ نيبه ا نكهيا

 :دينبود پرس لشيمطابق م

 د؟يكرد دايمرا پ يچه جور -

 :و گفت  ديكش يآه نيآ

 .ديرفته ا سايكرد گفت به طرف كل يكه درختان را هرس م يمرد. ديآنجا نبود يبه منزلتان آمدم ول. گشتم يمدنبالتان  -

كه داشت ، حاال كامال  يديرغم ترس شد يعل. رديبگ دهياصال قادر نبود قدرت مردانه اش را ناد. انداخت نيبه ا ينگاه

 .كرد يم تياحساس امن

 ديگشت يچرا دنبال من م -
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 :كرد و گفت ياخم نيآ

 .، من آنجا بودم دييآ يشام نم يگفت شما برا ايكتوريبه و رووديكه مستخدم برا يهنگام -

 :و ادامه داد ديدرهم كش شتريرا ب شياخمها

را به شما  يكار نيتوانم اجازه چن يمن نم يول. ديدعوت را رد كرده ا نيفورا احساس كردم كه حتما به خاطر وجود من ا -

 .بدهم

 

 :گفت  يرا به كل فراموش كرده بود با ناباور شيكه حادثه چند لحظه پ يدر حال يمر

 اقا؟ ديكن يچطور جرئت م د؟يده يشما اجازه نم -

 :داد گفت يسرش را تكان م يمانيبا پش كهيرا به سكوت دعوت كرد ، سپس در حال يبا دستش مر نيآ

ندارد از من  ياصال لزوم ميخواستم بگو يفقط م. كردم انيا بد ببه شما نبود ، راستش منظورم ر ني، من منظورم توه يمر -

 .ديدار اجيدانم چقدر االن به دوستتان احت يم. ديكن يدور

 دهيو مرموز كش رهيت يكرد به طرف آن چشمها ياحساس م. زد يموج م شيدر صدا تيخلوص ن. شد رهيفقط به او خ يمر

نبضش به . آمد يتر و جذاب تر م قيبه نظرش نگاه آن چشمها عم. شد نيچهره ا رييناخودآگاه متوجه تغ يحت. شود يم

 .هر كار كرد نتوانست خودش را آرام كند يزد ول يسرعت م

 

سپس با امام وجود !!! ارل كيپسر . كند دايپ تياهم شيبرا يكلر به هر نحو نيس نيحماقت محض بود كه اجازه دهد آ نيا

 .را برگرداند شيرو

 .سايدر كل... ديكه به من كرد ين بابت لطفممنو يليخ... من -

 افتاده بود؟ يچه اتفاق يراست -

 .آنجا را ترك كند ينداشت به آن زود مياز قرار معلوم تصم. شد رهيخ يبه مر يجد يليخ نيآ

 .و مودبانه پاسخ دهد نيمت يليكرد خ يسع. به او انداخت يدوباره نگاه يمر

 .كردم يم يدوباره سع دينبا. داشتم سايبرج كل يبه رو يبچه بودم تجربه بد يوقت. ترسم يم يمن از بلند!  يچيه -
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 ؟يكار را كرد نيپس چرا ا -

 .بود جانيپر از ه شيصدا

اش  يخانوادگ تينه ترب يول. دار نكند حهيسرهم كند كه غرورش را جر يخواسن داستان ي، م ديخواست دروغ بگو يم يمر

 .جواب مقاومت كند دنيشن يبرا نيتوانست در برابر عزم و اراده ا يو نه م .داد يرا به او م يكار نياجازه چن

 يبچه بودم معموال با باال يوقت. باشم كتريخواستن به پدر و مادرم نزد يم...  يول ديآ يدانم كه به نظر احمقانه م يم... من -

نتوانستم  گريكردند و بعد از آن ماجرا د دميتهد تيترب يروز دو تا پسربچه ب كي يرفتم تا با مادرم صحبت كنم ول يبرج م

 .آن كار را بكنم

 :جواب داد يا ركنندهيمتح يبا مهربان نيا

به پدر و مادرت  يخواست يكه م ستيو اصال هم احمقانه ن ميكن يم يزندگ يزيچ كيهمه ما با ترس از . فهمم يكامال م -

كلر هال داشتم كه در آنجا با مادرم  نيس يدر جنگل ها مخصوص يجا كيمن خودم . است قتيحق نيع نيا. يشو كترينزد

 .رفت ايآمدم از دن ايمن به دن ياو وقت. كردم يصحبت م

 .داد نياو را تسك نيا يهمدرد يتا حدود. كرد يياو را تا يبا سر حرفها يمر

 ست؟ين نطوريا. شنوند يبهتر م يمخصوص يادم را در جاها يرسد آنها صدا يبه نظر م -

 .كرد دييگفته را تا نيسر ابا  نيآ

 ...پس از . كنم يسپس به لندن رفتم تا با مادربزرگم زندگ. رفتم يآنجا م يسالگ 17من تا  -

 .از حد راجع به خودش گفته بود شيانگار ب. صحبتش را قطع كرد ناگهان

 .ميكرد يدرباره شما صحبت م ميما داشت. ستيمساله كاف ني، صحبت در مورد ا گريخوب د -

در باغ راجع به  نيكه آ يز.از آن ر. نديگردن او بب ياستوار و تورم رگها يتوانست اضطراب را در لرزش شانه ها يم يرم

 .نديتوانست عمق غم و اندوه را در وجود او بب يم ياز دردها صحبت كرده بود ، مر يتحمل بودن بعض رقابليغ

. قرار دهد ريهست كه او را تحت تاث ايهم در دن يزيتصور كند چكرد اصال امكان نداشت  ينگاه م نيادم به ظاهر آ يوقت

درون  يهر دفعه مر يول. پيو خوش ت افهياز اندازه خوش ق شيداشت و ب يعال اريبس ياجتماع تيثروتمند با موقع يمرد
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باعث شده او  زيچه چ. شود دهيبه طرف او كش شتريشد ب يباعث م نيتوانست درد را احساس كند و ا يم د،يد يرا م نيآ

 كند؟ ييآنقدر احساس تنها

 .آورد رونياو را از افكارش ب نيآ ي رهيخ نگاه

كه بر ترستان غلبه  ديكرد يچرا امروز سع د؟يهست نيبه خاطر از دست دادن پدرتان غمگ نقدريكه ا يچرا امروز؟ وقت -

 د؟يكن

 .را بدهد نيدوباره مجبور بود جواب آ يمر

 ...امروز من فقط -

 .قرار داشت نگاه كرد شيپاها يدستانش كه به هم قالب كرده بود و روبه  يمر

دانم چه  ياصال نم. بودم دهيام نترس يدر زندگ يزياز چ نقدرياواخر ا نيتا ا. ابمي ييترس رها نيخواستم از ا يمن فقط م -

 .ستميهم كه گرفته ام مطمئن ن يماتيدر مورد تصم. افتديقرار است اتفاق ب

 .به روزنامه ها اشاره كرد ناخود آگاه و

 يسپس سرش را باال آوردو به مر. خواند يمصمم م يعالمت زده شده را با حالت يها يكه داشت آگه ديرا د نيتعجب آ با

 :شد و گفت  رهيخ

 د؟يمستخدمه بشو ديخواه يشما جدا م -

 :چانه اش را باال گرفت . كرد جيرا كامال گ ي، مر نيآشكار آ يتينارضا -

 .كنم يله دارم راجع به آن فكر مب -  -

 ست؟يكارها ن نيبه ا ياجياصال احت ياما چرا؟ وقت -

 .قرار دهد ريمرد با چشمانش او را تحت تاث نيداد كه ا ياو اجازه نم. برگرفت نيو نگاهش را از آ ستاديبا صالبت ا يمر

 .راه است نيكنم بهتر يكنم چون فكر م يكار را م نيمن ا -

 :اسخ دادپ يبه سرد نيآ

است ، پس الاقل  يجد متانيبه نظر من حاال كه تصم يول ديدرست است انجام ده ديكن يرا كه فكر م يهر كار. خوب يليخ -
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را با او  يشتريقبل از رفتنتان اوقات ب ديو خودتان هم كه شده با ايكتوريبه خاطر و. ديرا با دوستانتان بگذران يشتريوقت ب

 .ديهستم از آمدن به آنجا امتناع نكن رووديكه من مهمان برا طرخا نيبه افقط  دوارميام. ديكن يسپر

 .ستديكرد كامال با يسع ديلرز يم شيپاها كهيرغم ا يعل. بدهد ينتوانست جواب يمر

را  نچايخواهم ا يحاال از شما م. رساند يلطف شما را م تينها نيا. سپاسگزارم اريمساله بس نيبه خاطر گوشزد كردن ا -

 .ديلطف كرد يليخ. ستيشما ن شتريبه ماندن ب يازين گريد. ديكنترك 

3 

 نيبه ا دينبا گريزد كه د بيعقل بر او نه. افتيآورد كه چطور نجات  اديتازه به  يدر را پشت سرش بست ، مر نيآ يوقت

آنها فقط  نيرابطه ب. شد يماو ن ديعا زيچ چيمرد ه نيبا اتكا به ا. ستدياايخودش ب يپا يكرد رو يم يسع ديبا. مرد فكر كند

 .آورد يم يدردسر و بدبخت ششيبرا

اصال راجع . شد يمدام در ذهنش تكرار م ايكتوريو دنيد يشانس و فرصت او برا نيبر آخر يمبتن نيآ يوجود حرفها نيا با

را صرف كمك به فقرا وقتش  شترياو كه ب. خواهد داشت ، فكر نكرده بود يدر نبود او چه احساس ايكتوريموضوع كه و نيبه ا

 گرانيتوانست احساسات د يدوستش را فراموش كند؟ او نم نيزتريتوانست عز يكرد ، حاال چطور م يدهكده م ازمندانيو ن

 .رديبگ دهيرا ناد

 نيآ ينبود كه به خاطر رفتار مشكوك قبل يكند؟ اصال منطق يرا عاقالنه سپر ليآخر اقامتش در كاراس يهفته ها نيا دينبا ايآ

بود كه آداب و رسوم  ياو مرد. او نكرد يريدر غافلگ ياصال سع نيآ ريمالقات اخ نيدر ا. نرود رووديكلر به برا نيس

 .داد يآنها جنبه نامناسب بهافكار  يول. كرد يم تيرا رغعا ياجتماع

 يستانش بازدارد؟ مردو دنيكلر او را از د نيس نينسبت به آ يرمنطقيغ ليكشش و تما نيدرست بود كه اجازه دهد ا ايآ

 مرد غلبه كند؟ نينسبت به ا لشيتوانست بر تما يم ايآ. ببرد نيرا در وجودش از ب ينتوانسته بود ترس از بلند

اندرسون كه آن طرف  يآقا ياز دوقلوها يكينوشت و توسط  يادداشتيمساله فكر كند  نيدوباره در مورد ا نكهياز ا قبل

 .فرستاد دروويكردند به برا يم يكوچه زندگ

 كيكمد لباس از چوب بلوط ، به همراه  كيتخت و  كيساده كه تنها مبلمانش  ياتاق. به اتاق خودش در طبقه باال رفت سپس
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قرمز بنا  زير يمملو از بنفشه ها يپارچه ا يو روتخت وارهايكمرنگ د يتنها رنگ صورت. داد يم ليتشك يصندل كيو  يپاتخت

كف  يرا به رو يتور يپرده ها يو بندها ديبه داخل وز يميمال ميباز كرد نس راپنجره  يمركه  يهنگام. او بود قهيبر سل

 .اتاق پراكنده ساخت يچوب

او . اتاق تنگ خواهد شد نيا يو با خودش فكر كرد كه چقدر دلش برا ستاديدر ا كيچهارچوب بار انيدر م يلحظه ا يبرا

كه  يزمان. شاد بود ي ندهيآ يدر آرزو شهياو هم. اش را مجسم كرد يبچگ يلحظه آرزوها كي. بزرگ شده بود نجايدر ا

 .كند يزندگ بايباغ ز كي يخانه راحت و البته دارا كيدر  شيعاشق او شود و با بچه ها يمرد

 چيه. درودسن مغزش ببرد يافكار را به قسمتها يكرد كه ا يكرد سع يم ريكه با تكان دادن سرش ، خودش را تحق يحال در

 .عادت كند ديجد تيكرد تا بتواند به وضع يتالش م ديبود و او با وستهيمپ قتياز آنها به حقكدام 

كه را كه  يراهنيپ نيدتريرفت و جد شيداد به طرف كمد لباسها يافكار را قاطعانه در ذهنش پرورش م نيكه ا يحال در

 يهر چند آن را فقط برا. بود سمسيكر يبرا ايكتوريو هيكه هد نيپرچ يبا دامن يباز قهي يلباس صورت. آورد رونيداشت ب

وقتها دوست دارد بر  يساده هم بعض شيكش كيدختر  يحت. برد يلذت م ش، ته دلش از داشتن ديپوش يم رووديرفتن به برا

 .طبق مد لباس بپوشد

كه چرا  ديدش پرساز خو. آمد نييفرستاده بود ، پا شيبرا ايكتوريكه و ياز كالسكه ا ديلرز يكه بدنش آشكارا م يمر

 زيناگهان لبخند تمسخره آم. گذراند ندارد يم رووديكه در برا يگريد يبا وقتها يفرق چيامشب ه. زده است جانيه نقدريا

 .زد پسمصممانه آن را  يآمد ول ادشيكلر به  نيس نيآ

به سقف  عيسر ينگاه شهيل هممث. خانه گذاشت شنلش را گرفت يكه او قدم به سرسرا يفورا در را باز رد و هنگام خدمتكار

 يفرشته ها نيكرد كه ا ينبود فكر م شيب يدختر بچه ا يوقت. شده بودند ، كرد ينقاش شيرو يخانه كه فرشتگان آسمان

 كيدانست آنها اثر  يحاال هم كه م يحت. كوچولو مخصوصا از طرف خدا فرستاده شده اند كه از او و دوستش مراقبت كنند

كرد كه مخصوصا  ياحساس م يليفكر را از ذهنش دور كند و به دال نيتوانست ا ياست ، نم رجاودانيغ يهنرمند ماهر ول

 .دارد اجياحت يآن فرشتگان آسمان تياز گذشته به حما شتريحاال ب

 .آمد نييپهن عمارت پا يبا آغوش باز از پله ها ايكتوريهمان لحظه و در
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 .يخوشحالم كه باالخره آمد يليخ يمر -

را بر  سوانشيبر تن داشت و گ كيش اريبس يلباس ايكتوريو. ديان او را گرفت و گونه دوست بلند قامتش را بوسدست يمر

 .مد آراسته بود نيطبق آخر

 .ييبايتو واقعا ز ايكتوريو -

از  يحاك شيگونه ها ياش و رنگ صورت رهيت يموها. او كم نكرده بود تياصال از جذاب يحاملگ. حرف درست بود نيا و

 .او بود يالمتس

 :سپس گفت . كرد ييمورد عالقه اش راهنما منياو را در آغوش گرفت و به طرف اتاق نش ايكتوريو

لبته بعد از . شينيصبر كن تا بب. كرده  يداريخر نيتولد من از آ يرا برا يانيماد ايديجد. در اصطبل هستند نيو آ ايديجد -

كه  يالبته زمان. يسوارش شو يتوان يتا آن زمان هر چقدر كه دلت بخواهد م. توان از آن استفاده كنم يآمدن بچه م ايبه دن

 .راحت تر خواهد بود تيبه مراتب برا ييايما ب شيو پ يرا جمع كن لتيوسا

 يجور حس حق شناس كي يمساله باعث شد مر نيا يليبه دال. نگفته بود يزياو به آنها چ ميكلر راجع به تصم نيس نيا پس

 .است حينوع تفر كي شانيكردن برا بتينبود كه غ يمشخص بود كه از آن اشذاف زادگان. ر خود حس كندنسبت به او د

 يم. آورد انيبه م ياش سخن ندهيبود در مورد آ ليكلر مثبت فكر كند نه ما نيس نينه دوست داشت كه راجع به آ يمر يول

 نيرا دوست داشت هم ايكتوريانقدر و يكه مر يلياز دال يكي. كرد او را متقاعد به ماندن بكند يم يسع ايكتوريدانست و

 .سكوت كرد نيتمام مشكالتش را فراموش كند ، بنابرا امشبگرفته بود كه  ميتصم. او بود يذات يمهربان

كرد  يرا به طرف مر شيرو ايكتوريكه و يدرست در هنگام. نشستند يكاناپه سبز كمرنگ يرفتند و به رو منيبه اتاق نش آنها

 .شكمش گذاشت يناگهان باال رفت و دستش را به رو شيوهاابر

 يچه ضربه محكم يوا -

 .شد رهيبا ترس به دوستش خ يمر

 ؟يدار يموجود زنده در درون شكت است چه احساس كي نكهيبچه بود؟ از ا -

 :شگفت زده ادامه داد و
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 .بچه خودت در حال تكان خوردن است ينيب يم نكهياز ا -

 .ديخند ايكتوريو

 .بله ، متاسفانه او بود -

 :ديپرس سپس

 ؟يخواهد احساس كن يدلت م -

 گشاد شد يمر يعسل چشمان

 امكان دارد؟ يعني ايكتوريآه ، و -

 :در ادامه گفت  يبا سر جواب مثبت داد ، مر ايكتوريو يوقت

 .است مياز ارزوها يكي -

در . ضربه محكم به كف دستش خورد كيبعد ،  نشان داد گذاشت و چند لحظه ايكتوريكه و ينقطه ا يدستش را رو يمر

 .ديخند يم جانيبود با ه يكه اشك از چشمانش جار يحال

 .كه فوق العاده است نيا ايكتوريو -

 :شكمش گذاشت و به مسخره گفت  يبه رو يو سپس دستش را با مهربان ديخند يبا مهربان ايكتوريو

 .يكن يفكر نم نطوريالبته اگر نصف شب باشد ا -

 .كند ياش را مخف يوجود نتوانست احساسات واقع نيبا ا يول

 .كند يم داريرا هم ب ايديشبها جد يكوچولو حت نيا -

 .صورتش نقش بست يمادرانه رو تياز رضا يحاك ينگاه

 ساعت طول نياگر چند يحت. كه او دوباره ارام شود نيكند تا ا يشود و آنقدر با بچه صحبت م ياو اصال ناراحت نم يول -

 نياز ا كايهنگام سفرش به امر يمرا از دست بدهد چون به اندازه كاف ياز باردار يخواهد لحظه ا ينم گريد ديگو يبكشد م

تواند  يم يكردم زندگ يوقت فكر نم چيه. عاشقم است ايديخوشبختم كه جد يلي، من خ يمر يدان يم. شانس محروم بوده

كنم  يكه فكر م يمخصوصا زمان. گرانقدر است اريگذرانم بس يرا كه با او م يهر لحظه ا. نقص باشد يحد كامل و ب نيتا ا
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 .ميوقت من و او به هم نرس چيممكن بود ه

 يمر يدرست شد آنها را برا زيهمه چ نكهيفقط بعد از ا ايكتوريالبته و. داشته اند يزوج چه مشكالت نيكه ا دانستيم يمر

 ايديحق جد نيا. عاقالنه است اريبر ترك آنجا بس يمبتن مشيمئن بود كه تصممط يگرياز هر وقت د شتريحاال ب. كرد فيتعر

 .تنها يتنها... تنها باشند همزمان به خصوص با  نيكه در ا ايكتوريو و

را از  ايكتوريكار از كار گذشته و گريكه د يخواست زمان ياو م. به دوستش بزند يحرف مشيخواست راجع به تصم ينم يمر

 ريد يليخ ايكتوريمخالفت و يبرا گريكند و مقدماتش فراهم شود ، د دايپ يكه شغل مناسب يوقت. ر كندموضوع باخب نيا

 .است

 ييرويبا ن ييگو. ديكلر پر كش نيس نيا يبه سو ماينگاهش مستق. خاتمه داد يمر شانيبه افكار پر ايديو جد نيا ورود

 نيآ. انداخت نييسرخ شد و سرش را پا يند قامت و مو مشكاز نگاه آن مرد بل يول. در وجود او غرق شد زيگر رقابليغ

 ديكامال سف قهي. كامال برازنده قامتش بود شيخوش دوخت سرمه ا لواركت و ش. از قبل شتريب يبود ، حت پيهمچنان خوش ت

 .داد يتر نشان م رهيرا به مراتب ت شيموها راهنشيپ

 يكه برا يهنگام. دييپا ياو را م اهشيدارد با آن چشمان درخشان س او را ورانداز كرد و متوجه شد هنوز يلحظه ا دوباره

 .را باال برد شياز ابروها يكي نيكرد ، آ يبا هم تالق شانيكوتاه نگاه ها يلحظه ا

آورده و حاال به  ادياز او خواست تا كه خانه اش را ترك كند به  يآنقدر ناگهان يرا كه مر يزمان نيآ ايآ. بدنش داغ شد تمام

 :او را مورد خطاب قرار داد و گفت  ايديكه جد يهنگام نيهم يبرا. كند ياحمق به او نگاه م كيشم چ

 .يمر ريعصر بخ -

 :را به طرف او گرداند و گفت  شيرو عيسر يليخ يمر

 ريعصر بخ -

جلو رفت و  ايديسپس جد. دوستش مناسب است يبرا يليكرد كه خ يعالقه داشت و احساس م ييكايمرد امر نيواقعا به ا او

 :دياش لبخند زد و پرس ييعاشقانه به شوهر بلند قامت و مو طال ايكتوريو. ديگونه همسرش را بوس

 چطور بود؟ انيماد -
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 .افتاد نيچشمان سبزرنگش چ يو گوشه ها ديخند ايديجد

جالب  تيبرا يليخ يكن ياسب سوار يدوباره بتوان يكنم وقت يفكر م. كند يم زيهنوز جست و خ يعادت كرده ول طيبه مح -

 .ارزد يگزافش م متيكرده كه واقعا به ق تيتربب يانيماد نيآ. باشد

شد غرور را در مورد اسب  يسكوتش م يماورا يكرد ول يميتعظ يبود كه اگر چه با فروتن نيكامال حواسسش به آ يمر

عالقه آشكار او نسبت به  نيا. كند يت مخود مباها زيبرانگ نيكه به فرزند تحس يدرست مانند پدر. ديمذكور در وجودش د

 :ديمتعجبانه از خود پرس. داند يكلر نم نيس نيدر مورد آ زهايچ يليكه هنوز خ ديرا متعجب كرد و فهم يمر وانيآن ح

 از آب در خواهد آمد؟ يچطور پدر -

 .شود يم يكلر چگونه پدر نيس نيدارد كه آ يفكر را از ذهنش دور كرد و به خودش گفت به او چه ربط نيبه سرعت ا يول

كه از او خواست  يهنگام. نداد يپاسخ گريدفعه د نيا يخود احساس كرد ول يفالتون را دوباره به رو ينگاه مر ينيسنگ نيا

رنجش به خاطر دخالت در  يرا برا يتوانست مر ياو نم. خانه اش را ترك كند آشكارا تمام احساساتش را نشان داده بود

 يمر يبه زندگ نقدريكند كه چرا ا دايتوانست پ يهم نم يمنطق ليدل چيه لحا نيبا ا. اش سرزنش كند يزندگ يامور خصوص

 تيزن اهم نيبه ا زياو ن يبه مر ايكتوريو يكرد خودش را متقاعد كند احتماال به خاطر عالقه  يسع. او عالقه دارد يو كارها

 .ديرس يدرست به نظر نم ييجورها كي يدهد ول يم

 دييكننده او را درباره پدرش و عدم تا وسيما يو حرفها ايكتوريوحشت زده و افهيافكار دست بكشد ق نياز ا نكهيا از قبل

 .اورد اديرا به  شيكش كيازدواج او با دختر 

 

 يكيدرست است . فتديب يكردن پدرش به فكر ازدواج با دختر ياصال درست نبود به خاطر عصبان. را جمع كرد شيلبها نيآ

دختر  ايكتوريحداقل و. شود يم نيخشمگ يليدانست پدرش خ يبود كه م نيا ايكتوريازدواج با و ياو برا ليتما ليدالاز 

 .هم طراز آنها بود ياز نظر اجتماع ليدوك كارلس

 .نخواهد كرد ديياصال تا يازدواج نيچن كينه تنها پدرش بلكه جامعه نبز او را به خاظر ... چه؟ نه  يمر يول

 يجذاب به نظر م اريبس يدر آن لباس ساتن صورت يمر. شده رهيخودش آمد متوجه شد دوباره به آن دختر خ به يوقت
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 نيبود كه آ يزن نيواقعا جذاب تر. كرد يم انينما نشيدامن پرچ يرا باال كشيمد روز كه كمر بار نيطبق آخر يلباس. ديرس

 .تهم مجذوب او شده اس يو مطمئن بود كه مر دهيتا به حال د

سرشار و  يهوش ياو دارا. را دارد نهاياز ا شتريب يليخ يستگيشا يكه مر ديرس جهينت نيبه ا نيچند روز گذشته آ يدر ط يول

 نيتوانست ا ياو نم يول. هم همانگونه رفتار كرد نياگر چه با ا. شد يم يهر كس يواال بود كه مانع از خم شدنش جلو يروح

بدنام شهرت داشت ، خوشحال بود  يكرد و به اشراف يو رسومات را مسخره م رسم شهيكه هم نيآ. نكند نيصفات را تحس

 يفالتون دوست داشتن زهيدوش نينتواند در برابر ا ديترس يم ايكتوريرغم قولش به و يچون عل. كه سابقه اش خراب است

 .مقاومت كند

اصال  يمر. مقاومت كند التشيواند در برابر تماسخت بود بت شيواقعا برا ديد يرا در برابر خودش م يعكس العمل مر يوقت

به بوسه  يپاسخ مر. دهد صيدر رابطه با زنان تبحر داشت كه عالقه دوطرفه را تشخ يبه قدر كاف نيآ. نبود منيدر برابر او ا

 .او را به وضوح نشان داد يدرون حساساتا يبود ول انهياش اگرچه كوتاه و ناش

او به خود اجازه . و همسرش معطوف شود ايديجد يگفت و گو ينمود تمركزش به رو را جمع و جور كرد و تالش خودش

 .آمد يكار كه از عهده اش بر م نيا. بكند يستيفالتون فكر ناشا يداد در مورد مر ينم

 يمر. داد ايكتوريرا به و شيبازو ايديجد. ديبه افكارش خاتمه بخش نياعالم كرد كه شام حاضر است آ شخدمتيكه پ يهنگام

كرد  يادب حكم م. مانع از ادب او شود ديزن جوان نبل نياو نسبت به ا ريبا خودش فكر كرد احساسات اخ نيآ. بلند شد زين

او را نامطمئن  يشد و چشمان عسل رهياش به او خ رهيمزگان بلند ت ريبه طرف او آمد از ز يمر يوقت. دهد يرا به مر شيبازو

 .شد با غرور سرش را باال گرفت نيمتوجه نگاه ا يوقت يمر. افتي

قدرت و لطافت . ، فراموش كند ديلرز يم سايبرج كل يپله ها ياز ترس به رو يرا كه مر يتوانست آن لحظه ا ياصال نم نيآ

 .فالتون با هم ادغام شده بود يدر وجود مر يبيبه طور عج

 :داد  يرا به مر شيكند بازو يبداند چه كار م نيآ نكهيا بدون

 !كنم يم خواهش -

كه او  يدر حال. شود يم دهيزن كش نيبه طرف ا نقدريچرا او ا. اش را بروز ندهد يكرد ناراحت يتالش م نيمردد بود و آ يمر
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 چياست؟ درست برعكس دختر عمه اش باربارا كه ه يهمچنان از دستش عصبان نيرغم كشش آشكارش به طرف آ يعل

 .كار بود نيبه ا ليما شهيمه يكرد ، مر يآشكارا مخالفت نم نيوقت با آ

را  نيبدن آ نيريحس فوق العاده ش كيلحظه  نيدر هم. گذاشت نيآ يبازو ريموافقت كرد و دستش را به ز يمر باالخره

درخشنده  ييطال يخواست آن موها يدلش م ارياخت يب نيشد كه ا ياستشمام م يمر يعطر گل رز چنان از موها. تكان داد

 ...و  زديبرهنا اش بر يها شانه يده بود ، باز كند و به روسرش جمع ش يرا كه باال

 .ستينگر يپرسش گونه او را م يمر. آمد يفكرها به ذهن او م نيداند كه چرا ا يخدا م. ستاديناگهان ا نيآ

 جناب لرد؟ -

به افكار او اطالع راجع  يدانست اگر مر يم. است ستادهيا ياست كنار در اتاق غذاخور يمدت زين ايكتوريمتوجه شد و نيآ

 :خاطر به چشمان مبهوت او نگاه نكرد و گفت  نيكند كامال شوكه خواهد شد و به هم دايپ

 .حواسم نبود...  ديببخش -

 :را رها كرد و چند قدم از او فاصله گرفت و گفت  شيبازو يمر سپس

 .گذارم يپس من شما را با افكارتان تنها م -

 .نداشت يحيتوض چيه يرفتار مر نيا يبرا نيآ

 :با خودش گفت . ديزود منصرف شد و دستش را پس كش يليخ يخواست از رفتنش ممانعت كند ول يم

را اغوا نكند؟ مگر  يقول نداده بود كه مر ايكتوريمگر به و. آنها بهتر است يهر دو ياز دست او ناراحت باشد برا ياگر مر -

 نهاياز ا شتريب يليخ ياشد؟ همانطور كه قبال به خودش گفته بود مرنداشته ب يبه كار مر يبا خودش قرار نگذاشت كه كار

 .داشت اقتيل

با دقت مراقب حركات و رفتار اوست و با  يليكه خ ديرا د ايكتوريمجلل شد و يكه آخر از همه وارد آن اتاق غذاخور يهنگام

 .شده  رهيخ يبه او و مر هيكنا

 ست؟يببرد عكس العملش چ يبه افكارش پ ايكتوريخودش فكر كرد اگر ورا باال انداخت و با  شيدر جواب او ابرو نيآ

 .سكوت را شكست نيا ايديجد
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 .نيلطفا بش نيآ -

 .را به او نشان داد يمر يرو به رو يخال يصندل و

گونه  چيه يكه مر ديرس جهينت نيدوباره به ا نيبه او كرد و آ عيسر ينگاه يشده نشست مر نييتع يكه در جا يهنگام

 .ديكش ينفس م عيسر يليسرخ شده بود و خ يمر يگونه ها. و دوطرفه ندارد بيكشش عج نيدر برابر ا يتينمصو

 \:گفت  زيداد و سرزنش آم انيپا نيبود كه به افكار آ ايكتوريو نيا

 .يفراموش نكرده باش يرا كه به من داد يقول دوارميام نيآ -

 :شد و گفت  رهيبه او خ مايخودش را جمع و جور كرد و مستق نيآ

 .نه فراموش نكردم -

 : ديپرس يمصنوع يبا خونسرد ايديجد

 زم؟يعز يچه قول -

 يدار نم حهيرا جر يمطمئن بود كه احساسات مر نيآ. زد به طرف او برگشت يكه به شوهرش لبخند م يدر حال ايكتوريو

 .كند

كه  يزيچه بوده؟ چ نجايبه ا نيعلت آمدن ا يدچرا تو به من نگفته بو. سوال را به تو نخواهم گفت نيجواب ا زميعز -

 .عوض دارد گله ندارد

 :سپس گفت . اثر كند... كه حاال سرخ شده بود... همسرش  ينگاهش به رو ينگفت تا گرما يزيچ ايديلحظه جد كي يبرا

 .زميعز ميحال تو را درك كن ميتوان يما م يكنم هر دو يفكر م -

 كينزد نقدرينفر ا كيچطور امكان دارد كه آدم بتواند به . هش را از آن دو برگرفتنگا نيسرخ شد و آ شتريب ايكتوريو

در  نيتحس. كرد ياو را نگاه م مايمستق يسرخ شده بود ول نكهيبا ا. انداخت يبه مر ياو نگاه. دانست ياصال نم نيباشد؟ آ

 .زد ينگاهش موج م

سوء  يتوانست از مر ياو نم.... نه. را از خودش دور كند ستياكرد آن افكار ناش ياش را گرفت و سع يقطع ميتصم باالخره

مگر او مرد نبود؟ مگر آزاد نبود هر كار دلش . ديبه ذهنش رس يبه دست آوردن مر يبرا گريراه د كي يول. استفاده كند
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در  يول. وم كنداز ارث محر يباشد كه او را حت هيتوج رقابليپدرش غ يبراكار آنقدر  نيخواهد بكند؟ امكان داشت ا يم

 .دينما يتوانست بر او حكمران ينم گريد رمرديعوض آن پ

ازدواج كند؟  يبا مر ليشود فقط به صرف تما يمگر م. بود يچه فكر گريد نيا. و به افكارش خاتمه داد ديكش يقيعم نفس

 يتحت عنوان اشراف گريكه د نگرفته بود ميمگر او تصم. استديپدرش ب يتوانست به نحو احسن هم جلو يكار م نيالبته با ا

 نكند؟ يبدنام زندگ

 نينتواند ا نيچرا آ. كند يزياش برنامه ر يزندگ يزن جوان ثابت كرده بود آنقدر غرور و عزت نفس دارد كه بتواند برا نيا

 .بود ارزش خودش را باال ببرد ستهيكار را بكند؟ او شا

** ** ** 

جلد كتاب در دستش بود  كيكه  يدر حال. در توجهش را جلب كرد يصداكتاب بود كه  يسر كي يدر حال بسته بند يمر

نامه ها  نيبه ا ياش بستگ يزندگ ريمس. شد نگاه نكرد يپست م ديكه با زيم يرو يعمدا به نامه ها. رفت كه جواب دهد

ود كه به محض پست ب نيمشكلش ا. از جوابها مساعد باشد يكي قلخواست حدا يدلش م. كار بودند يهمه آنها تقاضا. داشت

مبهم  يا ندهيگرفته است؟ از تصور رو به رو شدن با آ يعاقالنه ا يتصم ايآمد كه آ يبه سراغش م ديكردن آنها شك و ترد

را  يديجد يزندگ تواندداشت كه ب يآنقدر شهامت م ديبا. كار را انجام دهد نيا ديدانست كه با يم يول. ناگهان اشفته شد 

 .شروع كند

 نيدانست چرا ا ياصال نم. بعد از ظهر نامه ها را پست كند نيعوض شود هم مشيتصم نكهيرار گذاشت قبل از اخودش ق با

. كامال مسخره است نيدانست كه ا يم يول. بست يكلر در ذهنش نقش م نيس نيدائما صورت آ. دارد ديهمه شك و ترد

 يم رووديكرد و به برا يرا قبول م ايكتوريو يهمان نوازاگر او م يحت. او نخواهد داشت ندهيدر آ ينقش چيكلر ه نيلرد س

خوب ... رفت تا يماند و م يدوستانش م شيپ يكلر فقط چند روز نيس. ندياو را تا آخر عمرش نب گريرفت هم ممكن بود د

 .كرد يقبل او م يپيرا بكند كه هر مرد جوان ثروتمند و خوش ت يهمان كار... 

 نيدرست است كه در دوم. صحبت كرد يبه ندرت با مر رووديدر برا روزيد. او نداشت به ياصال عالقه ا نيتازه آ و

اوقات با  يگاه... شد يم رهيخ يطور به مر نيوقتها هم يلياما خ. نكرد يكار نيچن گريد يول دياو را بوس نيمالقاتشان آ
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 .تصوراتش بود دهييظاهرا همه آنها فقظ زا... كرد كه  يخودش فكر م

افكار مضطرب  نيبا ا. رو به رو شود تيبا واقع ديترس يم ييجورها كيناراحت كرد كه  يموضوع او را به قدر نيا دانستن

 .احساس در را باز كرد يخشك و ب اريكننده بس

 يوجودش را در بر گرفت و نم يعرق سرد. ديخانه د وانيكلر را در ا نيس نيكه از تعجب خشكش زده بود ، آ يحال در

تمام و  يبود كه مر يهم زمان با موقع قايدق نيچون حضور آ. توانست بر اعصابش مسلط شود ياصال نم. ديدانست چه بگو

 :در را باز كرد و نفس نفس زنان گفت. شده ونهيحتما د: به خودش گفت . كرد يكمال به او فكر م

 انجام دهدم؟ تانيتوانم برا يم يچه كار. كلر نيلرد س ريعصر بخ -

را در  اهشيس يشميو كاله ابر ديرس يزده به نظر م جانيآشفته و ه يحت. مردد است يهم تا حدود نيآ ديتعجب د با

 : ديكرد و ابروانش را باال انداخته بود پرس ينگاه م يبه مر رهيكه خ يدر حال. فشرد يدستانش م

 داخل منزل؟ ميايتوانم ب يم... من -

 يو با دهان باز و چشمان گرد مثل دختر مدرسه ا استديقانه است آنجا بكامال احم نيبه عقب گذاشت و فكر كرد ا يقدم يمر

 يتياهم شياصال برا يو جذاب است ول پيخوشت اريبس نكهيرغم ا يبه خودش گفت عل. شود رهيبه او خ فتهيمبهوت و ش يها

 .داشته اجياحت يبه كس يبوده كه مر يو هر دوبار موقع دهاو تا به حال فقط دوبار به آنجا آم. ندارد

 يم يحت يبود كه مر كشياو آنقدر نزد. ضربان قلبش شدت گرفت نيهنگام ورود آ ديرس يكه ظاهرا آرام به نظر م يمر

 .مساله آشفته شد نيو ناخودآگاه از ا نديصورتش را بب يرو زير يتوانست موها

 ينگاهش را از مر يو وقت ديرس يم يبه نظر عصب. راحت شد الشياو نشده خ ياصال متوجه آشفتگ نيآ ديكه فهم يوقت

 :گفت  يافتادو با ناراحت زيم يرو يبرگرفت چشمانش به نامه ها

 درخواست كار هستند؟ نهايا -

 يلحظه ا يبرا. بود دهيكامال رنج نيآ. تعجب كرده بود نياز عكس العمل آ. تكان داد دييسرش را به عالمت تا يمر

قرار  يمر ريآنقدر تحت تاث نيآ يليبه دال. ديكش يقياف كرد و نفس عمپهنش را ص يدر هم رفت سپس شانه ها شياخمها

 :كرد جيگ شتريرا ب ياو مر يبعد يصحبتها. كندنظر  ديتجد شيهايريگ ميگرفته بود كه باعث شد در تصم
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 .بپرسم يزيآمده ام تا از شما چ نجايمن به ا -

 اوه -

 نيپس با خود به ا. است يو متوجه شد هنوز عصب ستيبه دقت نگررا  نيآ يلحظه ا يبرا. بدهد يدانست چه جواب ينم اصال

 دايكار پ شيبرا ايآ د؟يخواست به او بگو يم يمهم زيكلر چه چ نيس نيآ. ستين يسوال معمول كي نيكه ا ديرس جهينت

 كرده بود؟

. نگاهش را از او برگرفت يرم. ستينگر يبه او م رهيهمچنان خ نيبودند آ ستادهيا كيبلند و بار يكه در آن راهرو يحال در

 يرغم نور كم مر يعل. دهد ينشان م نيتابد صورت او را واضح تر از صورت آ يدر م يكه از پنجره باال يدانست نور يم

 .است بتيبلندقامت و با ه اريآن مكان محقر بس يبرا نيمتوجه شد كه آ

 :دستش را دراز كرد و گفت ديلرز يكه هنوز م يحال در

 .ديتان را بدهلطفا كاله -

پاك  شبندشيدستش را با پ ديخند يكه م يدر حال. مكث كرد ديانگشتان دستش د يذرات گرد و غبار را بر رو يوقت يول

 .بود اشاره كرد گرشيكه در دست د ينمود و سپس به كتاب

 .مبر يرا كه مورد عالقه ام هستند با خود م ييآنها. كردم يم يپدر را بسته بند يداشتم كتابها -

 :به كتاب كرد و گفت ينگاه نيآ

 د؟يبلد نيشما الت -

 :به كتاب انداخت و گفت ينگاه يمر

 .داد اديدهند به من  يم اديپسر  كيرا كه به  يزياو هر چ. بود  يپدرم معلم فوق العاده ا... بله ... من ... چه؟  يبرا -

مانند  ينيرا با عناو ليقب نياز ا يكنند و زنان ينم دييتازنها  يرا برا التيدانست اكثر مردها تحص يم. را باال گرفت سرش

 .كنند يخطاب م*  يجوراب آب

دوباره  يكه مر يهنگام. نكند دييتا يمر يرا برا نيزبان الت نكهياصال شوكه شده باشد و با ا نيكه آ ديرس يبه نظر نم يول

 :را گرفت او فقط گفت  نيآ يشميدستش را دراز كرد و كاله ابر
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 .آها -

 يجالباس يكاله را به رو يبا دقت خاص. زودتر به سر اصل مطلب برود نيخواست آ يشده بود دلش م جيواقعا گ يمر

 .او برگشت يگذاشت و به سو يواريد

 .كنم يرا آماده م ياالن چا. ديتازه كن ينفس ديخواه يم -

 :گفت دوخته شده بود سرش را تكان داد و يكه چشمانش دوباره به مر يدر حال نيآ

 .نه متشكرم -

 اليمطمئن بود كه باز دارد خ يول. ندارد ياصال جنبه معمول نيآ دارينحوه د نيكه ا ديشيبا خودش اند يمر گريبار د كي

 .كند يم يباف

تاق به خاطر جمع  نكهيبا ا. نمود يمضطرب م اريكه به در باز اتاق مطالعه اشاره كرد بس يرغم اعتماد به نفسش هنگام يعل

اش گرد و خاك به چشم  هياثاث يبود كه حداقل رو ييدر عوض جزء محدود اتاقها يبود ول يآشفته ا تيمتابها در وضع يآور

 .خورد ينم

 .دينيبنش دييبفرما -

 :كرد و گفت  دييمودبانه با سرش حرف او را تا نيآ

 .بهتر باشد ينجوريكنم ا يبله فكر م -

 يصندل يسپس هر دو به رو. به خودش راه ندهد يآن نگران بيرفتار عج جواب و نيكرد در مورد ا يمضطربانه سع يمر

 .پشت بلند كنار پنجره نشستند يسرمه ا يها

كلر بود و او بعد از لحظه  نيس نيآ يحرفها دنيدستانش را به هم جفت كرده بود منتظر شن كهيحركت در حال يب يمر

 :شروع كرد نطوريا يكوتاه

 يكوتاه اريرسد، چون مدت بس يبه نظرتان شتابزده م يتا حدود ميخواهم بگو يرا كه م يزيچدانم  يم! فالتون  زهيدوش -

 .ميشناس يرا م گرياست كه ما همد

 :انجامد گفت  يصحبتها به كجا م نيدانست كه ا ياخم كرده بود و نم كهيدر حال يمر
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 .، لطفا ديادامه بده -

كرد دستش را  يزد و نه سع يزده شده بود كه نه حرف جانيآنقدر ه. دست سرد او را در دستان گرم خود گرفت نيآ سپس

دستان  نيبرخورد پوست گرم آ. داد ياو گوش م ياز ذهن خود به حرفها يميفقط با ن يمر. بكشد رونيدستان او ب انياز م

ناراحت  تيه و وضعشما سخت بود يبرا يليدانم كه چند ماه گذشته خ يم: ادامه داد  نيآ. را به سوزش در آورد يسرد مر

 .كردم يعجوالنه و شتاب زده عمل نم نقدريبود ا يگريطور د طياگر شرا ديمطمئن باش. ديداشته ا يكننده ا

شود  يم دهيبه طرف او كش شترياحساس كرد ب ستيبه آنها نگر يكه مر يو مفهوم بود و زمان ياش پر از معن رهيت چشمان

 .كرد ينم يحركت چياگرچه جسمش ه

 :تكان داد و گفت  يگشاد شده بود سرش را به عالمت منف شيكه از تعجب چشمها يحال در

 شوم ، آقا يمن اصال متوجه منظور شما نم -

 :كرد گفت  يرا صاف م شيكه شانه ها يدر حال نيآ

 .ديبه من بده ديرا كه همسرم باش نيكنم افتخار ا يفالتون درخواست م زهيمن از شما دوش -

چرا؟ چگونه . با خودش فاصله دارد لومترهايو احساس كرد ك ستيبود نگر نيبه دستش كه در دست آ رتيبا بهت و ح يمر

كه  يكلر مرد جوان برجسته ا نيس نياصال معقول نبود آ. داشته باشد قتيتواند حق ياتفاق افتاد؟ نه نم يزيچ نيچن كي

 .ازدواج كند يوارث عنوان ارل است از او تقاضا

آمد و  ادشيرد و بدل كرده بودند  گريكديخانه با  يپشت اطيناگها منظره بوسه را كه در ح. شق نبودندطور؟ آنها كه عا چه

. كرد آن افكار را از ذهنش دور كند يسع. در درونش احساس كرد يبيو كشش عج جاني، ه يو آشفتگ يرغم سردرگم يعل

 .خواسته او را ارام كند يفقط مخودش گفت كه . داشتاو را دوست  نيخاطر نبود كه آ نيآن بوسه به ا

نگاه كرد و متوجه  نيسوزد؟ با دقت به آ يم يمر يعلت است كه دلش برا نيازدواج هم به ا يتقاضا ايآ ديخودش پرس از

 .شده رهيشد هنوز به مانند هنگام ورودش با معنا و مفهوم به او خ

 :ديكرد آرام و خونسرد صحبت كند پرس يكه تالش م يدر حال يمر

 ...ديكن يچون شما احساس م د؟يكار را بكن نيا ديخواه يچرا م... چرا -



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاترين آرچر  –اشرافي بدنام 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥١

 تر نشست و ادامه داد صاف

 سوزد؟ يمن م يدلتان برا -

 .قلب است مياز صم شيثابت كرد كه حرفها يهنگام پاسخ به مر نيآ حيمحكم و صر لحن

 .نمازدواج ك يبه خاطر همدرد يندارم كه با زن يازيمن ن. نه ، البته كه نه -

 خواست با او ازدواج كند؟ يم نيبر ابرو آورد و متعجب بود كه چرا؟ پس چرا آ ياخم يمر

 .فهمم يمن اصال نم د؟يفكر افتاده ا نيپس چرا به ا -

 :گفت يبه طرف او خم شد و با لحن مهربان نيآ

 .دمكه دنبالش بو يهست يكنم همان عروس يفكر م. ييبايز اريتو بس ؟يفهم ي، واقعا نم يمر -

. ديشن نيآ يدر لحن صدا يبيعج زيمتوجه شد كه چ يلحظه ا يبرا يحت. بزند عتريسر يآن باعث شد كه قلب مر يحرفها

 .تفكراتش بوده است دهيشد ، با خودش گفت كه همه آنها زائ رهيكه دوباره به او خ ياما هنگام. يجور تلخ كي بايتقر

 .نش را محكمتر در دستانش گرفتكرد ، انگشتا ياضطراب او را حس م ييكه گو نيآ

 .يرا حدس زده باش نيگناهت هم ا يخود ب يحت يكنم هر كس يفكر م. خواهم يمن تو را م يمر -

 .تمام وجودش را پر كرد يلذت بخش يگرما

 ...كنم كه  يفكر نم. دانم ينم

كه  ديترس ياز عكس العمل خودش مخوب او آنقدر ...  ييبود گو دهيخودش د يرا به رو نيا رهيشده بود كه نگاه خ بارها

 .آن نگاهها فكر كند يداد به معن ياصال به خود اجازه نم

كه سوار بر  يهمان لحظه ا. بود مجذوبش شد دهيرا د نيكه ا يلحظه ا نياز اول يمر. را حاشا كند يزيالزم نبود چ گريد

. عالقه او را كم نكرد زيكلر بدنا است ن نيرد سكه او همان ل تيواقع نيكشف ا يحت. او آمد ياسبش در امتداد دشت به سو

ازدواجش  يحاال او با تقاضا اينداشت و ا يا دهيباز هم فا ستين يفين مرد شريگفت كه آ يبا وجود آنكه مدام به خودش م

 :دياز خودش پرس. و صاقانه صورت گرفت فانهياو كامال شر يخالف همه آنها را ثابت نكرده بود؟ خواستگار

 ازدواج كند؟ يو جذاب يپيخوش ت نيبه ا يخواست كه با مرد يدلش نم شهيممگر ه -
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 :سرش را تكان داد و گفت . شد يم دشيزد و باعث شك و ترد يم ادياز درونش فر يفيضع يحال هنوز صدا نيا با

 .دانم ينم -

 :گذاشت و گفت  يمر يلبها يانگشتش را به رو نيآ

 .، فقط بگو بله يفكر نكن مر -

 :ادامه داد يبا لحن محكم ديرا در چهره او د يكه هنوز اثار شك و دودل يوقت و

و از  يبگذران يگريهمه عمرت را در خانه زن د يدوست دار ؟يده يم حيرا كه مد نظرت بود را ترج يا ندهيآ نكهيا ايو  -

 .يهست نهاياز ا شيب ستهيتو شا يمر ؟يخواه يخودت م يكه واقعا برا ستيزيچ نيا ؟ياو مراقبت كن يبچه ها

 .اش را خاراند يآورد و پبشان رونيدستش را از دستان گرم او ب يمر

 .مورد فكر نكرده بودم نياصال در ا. ميدانم چه بگو يراستش نم. منتظره ريغ يليخ. بود عيسر يليخ -

 :گفت  از ته دل نيآ. شد يم دهيضعف در چشمانش به وضوح د. نگاهش كرد يمر. دوباره دستش را گرفت نيآ

بهت  ياحساس چيواقعا ه رميگ يدستانت را م يوقت ايو  ؟يفكر نكرده ا دمتيكه بوس يواقعا تا به حال راجع به زمان يمر -

 .فكر كنم يگريد زيتوانم به چ يبه ندرت م دمتيكه بوس يالر نيدهد؟ من از اول يدست نم

 .كننده شدند جيگ يصادقانه ول يهر دو باعث جواب يو صداقت بالفطره مر نيا صراحت

 .راستش چرا راجع بهش فكر كرده بودم -

توانست خانه خودش را  يحاال م يمر. كرد يم ياديز يياحساس توانا يناشناخته ا يايدر دن. كرد ياحساس قدرت م نيآ

خته تر از پ يليكرد و رفتارش خ يمراقبت م انشياز اطراف شهياو هم. بچه نيبا همسر و احتماال چند يخانه ا. داشته باشد

 .نمود يسنش م

 .خورد يم يمر يشانيبه پ نيداغ آ نفس

 .يكن يبگو كه با من ازدواج م -

زد و  يكه نفس نفس م نيكه جواب داد از ا يوقت. كه اصال قادر به فكر كردن نبود سرش را به عالمت مثبت تكان داد يمر

 .متعجب شد يشده بود خودش كم نيآ ميتسل نجوريا
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 .كنم يبا تو ازدواج م بله من... بله  -

 يباال يبا مهارت خاص شيموها. شده خودش باشد رهيكه به او خ يشد زن يباورش نم. نگاه انداخت نهيبه خودش در آ يمر

. ديدر خش يم جانيچشمانش از ه. شد يم دهيد شيها قهيسرش جمع شده بود و چند تار فر خورده اطراف گردن و شق

 .بداندكه دوست نداشت علتش را  يجانيه

خاطر كه ممكن بود  نيفقط به ا. شكل نداشت نيبه ا يتصور چگونهيه. نه به خاطر عشق يكرد ول يازدواج م نيداشت با ا او

پرده سخن  يب ايو  التيتحص يو برا رفتياو را همانطور كه بود پذ نيتازه ، آ. داشتن خانه و خانواده باشد يتنها شانسش برا

 .كردند يفكر م نيبود كامال متفاوت با آ دهيرا كه تا به حال د يمردان اندك. كرد يگفتنش مالمتش نم

 :گفت  يكه م ديرا شن ايكتوريو يسرش صدا پشت

 .يبرو يتوان يم گريحاال د يخوب بت -

به صورت دوستش نگاه كرد و چشمانش با  يمر. شد دهيبسته شدن در پشت سر خدمتكار شن يلحظه صدا كيبعد از  و

 : ديپرس ايكتوريو. ختيدر هم آم ايكتوريچشمان نگران و

 ؟يخواه ياست كه م يزيچ نيآ يواقعا مطمئن يمر -

 در هم رفت و به طرف او برگشت شياخمها يمر

 .يشو يكردم كه تو خوشحال م يفكر م ياتفاق افتاد ول يناگهان يليدانم خ يم ؟يپرس يالبته ، چرا م -

 :گرفت و گفت  را در دستانش يكرده مر خيانگشتان  ايكتوريو

 .فهمم يچرا او؟ من اصال نم! نياما آ. البته -

و  ديسف چهيقال. كرده بود يسپر رووديشب قبل را او در برا. از جا بلند شد و شروع به قدم زدن در آن اتاق مجلل كرد يمر

 .شد يآشفته اش م يقدمها يصدا دنينرم كف اتاق مانع از شن

مرد ازدواج  نيبود با ا كيام؟ تو خودت هم نزد رفتهيازدواج او را پذ يه من تقاضاك يتعجب كرد نقدريچرا ا ايكتوريو -

 .يكن

 كرد ادامه داد يكه با دقت به او نگاه م يدر حال و
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 ... نيرغم لقبش ، آ يكه عل يگفت يتو م -

 .داشت يا مانهيحال صم كيبود و هم  بياسم هم به نظرش عج نيا. مكث كرد يمر

 .باشد ستهيشا يتواند همسر ياست و م يو مرد خوبا يكرد يتو فكر م -

 .شد رهيبا چشمان ملتمسانه به او خ ايكتوريو

 .بودم ايديمن عاشق جد يول -

 دستانش را تكان داد يبا اوقات تلخ يمر

 .برد يم نيرا از ب يموضوع هر نوع سوء تفاهم نيخوب ا -

 .بود ياگر چه خنده مغموم ديخند ايكتوريو

وقت بهبود  چينكند ه دميترس يكه دائم م يآنقدر در درون خودت رفته بود. يشو يخودت م يها دوباره داربعد از هفته  -

تازه االن عزادار . يصبر كن يقبل از ازدواج مدت يتوان يحداقل م. يمسئله فكر كن نيراجع به ا شتريب دوارميام. ينكن دايپ

 .يپدرت هم هست

او . شود كه من به خاطر حرف مردم صبر كنم ينم يشود مطمئنم كه پدرم اصال راض يمربوط م يكه به عزادار ييتا آن جا -

 .بهتر يمكان ياست به سو يمعتقد بود مرگ فقط راه

 .تكان داد دييسرش را به عالمت تا ايكتوريو

 دهيقطعا رنج يا بكنكار ر نيتو اگر به خاطر او ا. كامال درست است ييگو يدانم آنچه را كه م يپدر تو معلم من هم بود و م -

 ييايدر ب تيوضع نيكه از ا نيتا ا يصبر كن ديتو با. ياست كه خودت دار يمنظور من به خاطر غم و اندوه. خاطر خواهد شد

 .يو همان آدم سابق شو

 .خواهم صبر كنم يمن نم يول -

 يو اگر صبر كند احتماال راض است تشيبرخالف شخص مشيداند تصم يدهد كه كامال م حيتوض ايكتوريتوانست به و ينم يمر

نقطه  نيرا به دورتر شياهايرو شهيهم. اش مشغول مراقبت از پدرش بود يدر تمام مدت زندگ. ازدواج نخواهد شد نيبه ا

 ينا تنها مال. كرد تيامن شنهاديپ ياو به مر. كردن به او داد هيگر يرا برا شيآمد و شانه ها نيسپس آ. راند يذهنش عقب م
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اعصاب  يگاه نيشناخت ، آ يكه او را م يمدت چند روز نيدر ا. يو روان يروح تينداشت بلكه امن تياهم شيراكه اصال ب

تا . كرد يم تياو را حما شتدا ازين يكرد و به كس يم يياحساس تنها يمر يوقت شهيهم يتحمل بود ول رقابليخرد كن و غ

اعتراف كرد كه چقدر محتاج  ديخود د يستبر را جلو واريآن د يكه مر يهنگام. كار را نكرده بود نيا يگريكس د چيحاال ه

 .آن است

 :دانست و همچنان غرق در افكار خود بود و ادامه داد يموضوع نم نيراجع به ا زيچ چيه ايكتوريو يول

 يريبگ ميتصممطمئن هستم كه اگر . يكن يموضوع را بررس نيدوباره ا دوارميام يتو را ندارم ول تيمن قصد آزار و اذ يمر -

 .درك خواهد كرد ني، آ ياندازيب قيازدواج را به تعو

من در همان زمان عاشق . فرق وجود دارد يليمن و تو خ تيموقع نيب يداشتم با او ازدواج كنم ول ميكه من تصم درسته

اگرچه . است و جذاب  پياو خوش ت. يشد يم نيشد اگر عاشق آ يچه خوب م.  يستين يگريتو عاشق كس د. بودم ايديجد

 يدر طرف مقابل به وجود م يبيجور حس شهوت جالب و عج كي اوكه  نميب يو م ستميخوب كور ن يمن ازدواج كرده ام ول

 ؟ينبرده ا يموضوع پ نيكه تا به حال به ا ييبگو يخواه يم. آورد

 نيصفت را به وضوح در آ نياكه  نيبا ا. جواب نداد ايكتوريسوال و نيكند و به ا يرينتوانست از سرخ شدنش جلوگ يمر

 :را باال انداخت و گفت  شيفقط شانه ها شيبه جا. بود دهيد

 است؟ يكار سخت يليمراقبت كردن از همسر خ ايآ ايكتوريو. افتد يدارد م يفهمم چه اتفاق يمن هنوز نم -

ار كرد به چشمان نگرانش آمد و دستانش را دوباره در دستان خود گرفت و او را واد يبه سرعت به طرف مر ايكتوريو

 .بنگرد

تواند  ياو خودش م ايدانم آ ينم يول. يكن يسع يذره ا نكهيبدون ا يحت! يمر ،يكند كه تو عاشقش شو يم يكار نيا -

 ..كند يم دايپ اميدر درون اوست كه فقط اگر خودش بخواهد الت يدرد. باشد يگريكس د ايعاشق تو 

گذاشته  رياو تاث يمسئله به رو نيو آنقدر ا دهيصدمه د يزياز چ نيزد آ يدس مح. چشمانش را بست يلحظه ا يبرا يمر

 يكه مانع از عالقه او به مر ستيو حاد ن قيالبته مطمئن بود مسئله انقدر عم. كه تمام وجودش را تحت الشعاع قرار داده است

اعتراف كرده  لشياگر چه به تما. نگفته بود يزيچ نياو هرگز چن. ستيعاشقش ن نيالبته آنقدر احمق نبود كه نداند آ. شود
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 شود؟ ليمثل عشق تبد يشتريب زيبه چ يتواند روز ينم التيتما نيا يعني. بود

قطعا با گذشت  جانيشور و ه نيداد ا يآورد ، احتمال م يم اديپرحرارت خود را در مقابل او به  يكه عكس العمل ها يمر

است كه تمام  يتنها شانس مر نيمسئله نبود كه ازدواج با آ نير به درك ااصال قاد ايكتوريو. شود يتر م قيزمان عم

 .باشد تجربه كند اراتواند د يزن متاهل خوشبخت م كيرا كه  ييزهايچ

 .اش مصمم بود افهيچشمانش را باز كرد ق يوقت

پرده  يبگذار رك و ب يلو يمن هست يدانم كه نگران خوشبخت يم نيهمچن. يدانم كه تو مرا دوست دار يمن م ايكتوريو -

داشتم به  ميتصم نيازدواج از طرف ا شنهاديقبل از پ. ندارم يا هيزيجه چيكه من ه ميما كامال اطالع دار يهر دو. حرف بزنم

 .درخوااست كار را هم نوشته بودم ينامه ها قتيشوم و در حق رمشغول به كا ييعنوان معلم سرخانه در جا

 :او را به سكوت دعوت كرد و ادامه داد يمر يول ديبگو يزيه بود دهانش را باز كرد تا چكه شوكه شد يدر حال ايكتوريو

خودم را داشته  يزندگ ديمن با. بكنم يكار نيتوانم چن يمن نم يكنم ول يتو زندگ شيو پ نجايدر ا يخواه يدانم تو م يم -

 ستميدانم كه عاشق او ن يم. دهد يانس را به من مش نيا نيآ.خواهد بچه داشته باشم ، خانه داشته باشم يمن دلم م. باشم

اجازه  يكن يرغم هر آنچه در قلبت نسبت به من احساس م يكه عل دوارميام. ستقائل ا ياحترام خاص ميمطمئنم برا يول

 .رميخودم بگ يرا برا ميتصم نيشانس را امتحان كنم و ا نيا يده

فشرد اشك از  يم يرا به نرم يكه انگشتان مر يزد و در حال يلخسپس لبخند ت. نگفت يزيچ ايكتوريو ياديمدت ز يبرا

 .شد ريچشمانش سراز

و سعادت به همراه داشته  يخوشبخت تيازدواج فقط برا نيكنم كه ا يبدان كه من دوستت دارم و دعا م يخوب ول يليخ -

 .باشد

 حلقه كرد و گفت ايكتوريدستانش را به دور كمر و يمر

 زيمتشكرم دوست عز -

 :را در آغوش گرفت و گفت  يمر ايكتوريو

را تا  ييتمام دوران تنها. كه پدر و مادرم را از دست دادم يزمان. يتمام دوران بچگ. يرا با من بود يتو مدت زمان طوالن -
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 .يشود ، مر يتنگ م تيمن دلم برا. كردم دايرا پ ايديكه جد يوقت

 نطوريمن هم هم -

 :بود ادامه داد يكه حالت صورتش جد يعقب رفت و در حال ايكتوريسپس و. كردند را بغل گريهمد گريبار د كي آنها

 .ماست شيپ نجاي، خانه تو ا يباشد در هر زمان كه بخواه ادتيفقط  -

با گفتن آن منتها درجه عشقش را به ا  ايكتوريو ديفهم يكند ول ياستفاده نم شنهاديپ نيوقت از ا چيدانست كه ه يم يمر

 :پس جواب داد . تنشان داده اس

 .بدهم يدانم چه جواب يمن مهم است كه واقعا نم يمسئله آنقدر برا نيكه ا يخواهم بدان يماند و م يم ادميبه  شهيهم -

 .شادمانه در را باز كرد يبه در خورد و بت يموقع ضربه آهسته ا نيا در

 يرم زهيدوش... من  يبانو. ببرد سايكالسكه حاضر است كه شما را به كل -

 يكه مر ييجا. كرد برگزار شود يموعظه م كشنبهيهر  يكه پدر مر يكوچك دهكده ، جائ يسايقرار بود كه در كل مراسم

 .خواست يم نطوريدانست كه پدرش ا يم يمر. اش را گذرانده بود يسال زندگ 23 نياكثر ا بايتقر

سته بود كه هرچه زودتر سفرشان را به طرف خانه خوا ياز مر نيا. گذراند يم سليبود كه او در كارل يشب نيقبل آخر شب

 يرا در ذهن او به وجود م بيحال عج نياحساس ارام و در ع كياسم  نيا "كلرهال  نيس ". قبول كرد ياو شروع كنند و مر

 .شد يخانه او هم م يبود و به زود نيآنجا خانه ا. آورد

به او داده بود انداز و  يعروس هيبه عنوان هد يبا پافشار ايوركتيرا كه و يرنگ يعاج يشميبار لباس ابر نيآخر يبرا يمر

 :را صاف كرد و گفت  شيرنداز كرد سپس شانه ها

 م؟ياالن برو -

. شده بود نيرنگ لباسش با صدها غنچه رز كوچك تزئ يعاج يشميدامن ابر. شوكه شده بود نهيخودش در آ دنيبا د دوباره

كرد  ياحساس م يمر. شد يم دهيهم د دنديرس يكه تا آرنج م شيها نياس و سرآستلب قهي نيگل رز در تزئ يغنچه ها نيا

افتاد به مانند همان افسانه ها  يهم كه داشت اتفاق م ييزهايچ كردشده و با خودش فكر  انيپرنسس داستان پر هيكه شب

 .نمود يم يغرواقع
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 ياز سفرشان م يچند ساعت. انداخت يبه صورت مر ينگاه داد هيرنگ كالسكه تك يمخمل سرمه ا يبه صندل نيكه آ يهنگام

گذشت ،  يهر لحظه كه از سفرشان م. و مودبانه با هم داشتند يرسم اريمدت فقط چند مرواده بس نيدر طول ا يگذشت ول

 .ديد يتر و آشفته تر م يرا عصب يمر نيآ

سفرش را كه آن  يلباس مخمل يفرط آشفتگ هنگام صحبت از ستيرا نگر رونيكرد سپس از پنجره ب نيبه آ ينگاه يمر

 .كرد يبود با انگشتانش مچاله م ايكتوريو هيهم هد

 م؟يرس يكلر هال م نيبه س گريچند روز د -

 :جواب داد يتفاوت يبا ب نيآ

 .ميروز سوم سفر به آنجا برس ديقطعا با -

به گردن او  نينگاه آ. كردند يم يلباسش باز قهي يبا لبه تور تيحاال انگشتانش با عصبان. كرد دييبا سر حرف او را تا يمر

 .ديگو يچه م يمر نديكرد خودش را كنترل كند و بب يسع يليافتاد و خ

 .بگو مياز آنها برا. نميمشتاقم كه خانواده ات را بب يليخ -

وجود  نيبا ا. ارانه راجع به پدرش و نه راچع به بارب. خواست راجع به خانواده اش صحبت كند يدلش نم. صاف نشست نيآ

 يگفت كه احتماال مورد استقبال گرم يبه او م ديبا. الزم را بدهد يهشدارها يقبل از رفتن به خانه به مر دياحساس كرد با

 .قرار نخواهد گرفت

من و  نيب... من . كلرهال هستند نيدختر عمه ام باربارا و پدرم تنها افراد خانواده ام در س. گفتن ندارم يبرا ياديز زيچ -

 .خواهد ازدواج كنم ياست كه م ياديمدت ز. اختالف وجود دارد يليخ... پدرم

 :به سرعت گفت يمر

 .شما دو نفر بهتر شود نياالن رابطه ب ديپس شا -

 :زد و گفت  يلبخند تلخ نيآ

 .ل خود داشته باشدرا تحت كنتر زياو دوست دارد همه چ. يخوشحال نشد تعجب نكن انيجر نياگر در ابتدا از ا يول. ديشا -
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 .شد ندهيبه آ ديمملو از ام يبه او نگاه كرد و سپس آن چهره دوست داشتن مايمستق يمر

 .رود يم شيخوب پ زيشود كه همه چ يو مطمئنا در انتها او متوجه م ميكن يما با هم بر تمام مخالفتها غلبه م -

اگر حق با او باشد؟ اگر پدر نظرش را  يول. باشد چقدر بد تيممكن است وضع ديبگو ينشد به مر ياصال دلش راض نيآ

 :دهد؟ مشتاقانه گفت رييتغ

 .رديازت بگ يراذيو ا بي، امكان ندارد بتواند ع نديبب دميالبته اگر او تو را همان گونه كه من د -

مورد خانواده اش  در گريد ياز هر نوع سوال احتمال يريجلوگ يبرا نيو آ. خود يها شهيسرخ شد و دوباره غرق در اند يمر

 .فرو كرد يصندل يچشمانش را بست و سرش را در پشت

 نيس يعنيازدواج كرده و به طرف خانه اش  -كلر  نيس - فالتون ياو با مر. برد يكه كرده بود پ يحاال به عمق كار تازه

نشان خواهد  يعكس العمل برد پدرش چه يبود حاال كه دارد او را به خانه م دهياصال از خودش نپرس يول. رفت يكلرهال م

همسرش درباره  نانهيخوش ب ينيشبيبود پ دواريكند؟ او فقط ام يم دييرا تا شپسر يكلر عروس انتخاب نيمالكوم س ايآ. داد

 .كرد ينگاه م ندهيبه آ ديبا شك و ترد نيوجود داشت كه ا يليدال يول. افتديقطعا اتفاق ب ندهيا

الزم نبود چشمانش را باز . بر شروع بالفاصله سفرشان متعجب شد يمبن شنهادشيپدرباره  يمر يچون و چرا يب تيرضا از

 يتا حدود زياو را ن يمر فيتوص رقابليغ جانيه نيكرد و ا يكامال درك م نيآ. دهيرنگش پر ياز نگران يمر نديكند تا بب

 .نگران كرد

گرفته  يدرست ميكرد كه قطعا تصم يوضوع فكر مم نيفقط به ا نيمراسم ا نيدر ح يمدت دو روز قبل از مراسم و حت تمام

 نينداشت و از ا هودهيافكار ب يبرا ياديانجام دهد وقت ز يكم اريدر مدت بس ياديز يالبته چون مجبور بود كارها. است

 با ايديو جد ايكتوريو رتياز ح يگرفت ، به سواالت ناش يجواز مخصوص ازدواج را م دياو با. كرد يبابت خدا را شكر م

 .كرد يم دايپ يمر ليوسا هيو حمل بق يبسته بند يبرا يو كارگران ديچ يداد ، مقدمات سفر را م ياعتماد به نفس جواب م

موضوع باعث  نيقطعا ا ديشيدر لندن راجع به ازدواجش اند انشيلحظه كوتاه نسبت به عكس العل دوستان و آشنا كي فقط

دوستانش را  نيآ. نداشت يگرياو انتظار د. شوند يروزمره خود م حاتيتفر زود گرفتار كارها و يليخ يشد ول يم رتشانيح

او بكند و البته خودش هم اصال در  يخصوص يدرباره زندگ نديخوشاسواالت نا يشناخت و دوست نداشت كس يم يبه خوب
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 .كرد يدخالت نم گرانيد يشخص يزندگ

 .داشته باشد ينگران گرانيكه در مورد نظر دنداشت  يازيخواست بكند و ن يازاد بود كه هر كار دلش م او

تمام ذهنش  ديشك و ترد ديد يم يو در آن چشمان عسل يمر يرا در صورت دوست داشتن ايوجود حاال كه شرم و ح نيا با

داشت  يمر. تنها راه حل باشد ديرس يدر آن زمان به نظرش م يعجله كرده بود ول يليازدواج خ نيا ياو برا. را پر كرد

 .كرد يرا ترك م سليكارل

 يمر يعنيبود ؟  يازدواج آن هم به آن سرعت كار درست يبرايمتقاعد كردن مر ايآ ديشيبا خود اند نيمرتبه آ نياول يبرا

 شد؟ يكلرهال خوشبخت م نيدر س

 يفت و مرنسبت به او گ التشيكرد ، فقط از تما يخواستگار ياز مر يوقت. ستين يمسئله نبود كه عاشق مر نيا يمدع البته

با هوش ، . كرده بود دايخواست پ يرا كه م يهمان همسر قايدق نيآ. بروز نداد يزيهم اصال از احساساتش نسبت به او چ

همه  ييگو. كرد يم نيرا تام ازيآن ن نيمطمئن داشت و ازدواج با آ ندهيآ كيبه  ازين يواضح بود كه مر. اللهجه حيو صر بايز

دانست چرا باالخره  ينم نيو آ ديلنگ يم هيقض يجا كي ييگو. بود ندهيحال هنوز نگران آ نيا اب. از قبل مقدر شده بود زيچ

 ينسبت به او ب يخوشحال هم باشد كه مر ديبا هتاز. انجام داده بود يالبته كه او كار درست. را به كنار گذاشت ديشك و ترد

 .رو داشتند شيدر پ زيخاطره انگ يكه شب از آن بود يحاك شيعكس العمل او نسبت به بوسه ها. ستيتفاوت ن

كلر  نيانتخاب او بود و س يمر. ازدواج او را تحت سلطه در آورد نياز عكس العمل پدرش درباره ا يداد نگران ياجازه نم او

 .نداشت قتيحق نيجز قبول ا يبزرگ چاره ا

* * * 

باالخره كنار در . بود انيگذشتند نما ياز كنارشان م كه يها و درختان نيجاده ، پرچ يو دراز كالسكه به رو يخاكستر هيسا

كه  يهنگام. شود ادهيكمك كرد تا از كالسكه پ يمودبانه به مر يليخ نيآ. مسافرخانه نسبتا خوب توقف كردند كي يورود

 .دبه او نگاه كر ديپر از شك و ترد يآشكارا لرزد و با چشمان يمر دامتمام ان. فشرد يرا گرفت به نرم يدست مر

با آن پوست . بود بايچقدر ز يمر ايخدا. احساس كرد تمام بدنش منقبض شد نيو آ ختينگاهشان در هم آم يلحظه ا يبرا

 .نمود كه زنده شده باشد يم ينيچ يصورتش درست مانند مجسمه ا فيظر يو اجزا راديو ا بيع يرنگ ب يريش
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و احساسات از  ليكرد هرگونه ابراز تما ياحساس م يليبه دال. او كنترل كرد ييبايبا دقت احساساتش را در برابر ز يليخ

 :گفت  يبخش نانيبا لبخند اطم. كند ياشفته م شتريرا ب يطرف او مر

 .مسافرخانه راحت است نيمطمئنم كه ا -

 :به سرعت نگاهش را از او برگرفت و گفت  يمر

 .زميعز... نيآ... شك ندارم كه حق با توست  -

 نديدلچسب و خوشا يمر يكرد كه تمام كارها يحال احساس م نيبا ا. پنهان نماند نيآ دياو از د در تلفظ اسم دشيترد

 .ادا شد يمر يلبها انيدر م نيريوقت راجع به آن اصال فكر نكرده بود چقدر نرم و ش چينامش كه ه. است

 يار كه چاپلوسانه در خدمت گزاردارد به مسافرخانه د ياختصاص يمسافرخانه اتاق غذاخور نكهياز ا نانشياز اطم بعد

 :آن مرد سرش را به عالمت مثبت تكان داد و گفت . مانند يبود اعالم نمود كه در آنجا م ستادهيا

 .شود البته قابل شما را ندارد جناب لرد يم شترياش ب نهيصورت هز نياما در ا جنابيعال ديببخش -

 :درآورد و گفت  بشيسكه طال از ج كيرا باال انداخت و  شيشانه ها نيا

 .ديرا بده زيهمه چ بيترت -

 :بر لبان داشت و گفت  ينيرياز خود ش يحاك يدفعه لبخند نيدوباره سرش را تمان داد و ا مرد

 .ديتاكر امر كن يبه جرم يبدون معطل ديو هرچه الزم داشت ديمطمئن باش. جنابيالبته ، عال -

 نيكه از بهتر ميمن و همسرم انتظار دار. غذا با شما صحبت كنم ستيورد لتا در م ميآ يم نييپا گريگفت چند لحظه د نيآ

 .ميمسافرخانه بهره مند شو نيا يها

 انداخت يگذرا توام با احترام به مر يمرد نگاه آن

 .ديمطمئن باش ديتوان يشما م. جنابياست ، عال يهمسر من آشپز قابل. ها نيفقط بهتر. آقا دييگو يهمانطور كه شما م -

كه به اطذاف  يدر حال نيآ. دار فربه همچنان با احترام آنها را به طبقه باال برد تا اتاق خوابشان را نشانشان دهد سافرخانهم

بلوط  رهياز چوب ت يتخت بزرگ. اتاقش را به آنها داده است نيكرد كه مسافرخانه دار بهتر قيكرد با خود تصد ياتاق نگاه م

 ي، كمدلباس و صندل يبود و پاتخت دهياتاق را پوشان يچوب نيزم يقسمتها شتريب يزينسبتا تم يدر وسط اتاق قرار داشت و قال
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 .بودند يها هم همه در وضع خوب

او را مطلع كنند و از  ستيكاف يزيبه چ اجيكرد كه در صورت احت يادآوريكرد دوباره به آنها  يم ميكه تعظ يدر حال مرد

كرد به تخت  يم يشده بود كه آشكارا سع يتمام توجهش جلب مر يا تكان داد ولدر جواب سرش ر نيآ. رفت رونياتاق ب

 .نگاه نكند

كه  يهنگام فشيدستان ظر. و قابل لمس بود دايخاموش شده باشد هو يكه به تازگ ياو حالل درست به مانند دود آتش هراس

 يبه خود اقرار كرد كه چقدر مر نياش آ يبا تمام آشفتگ يحت. دنديلرز يكرد ، م ياش را لمس م ييكهربا يدامن مخمل

 يشدن بودند و او را در هاله ا ديدر حال ناپد يپنجره پشت سر مر از ديخورش ليما ياشعه ها نيآخر. است يدوست داشتن

را به  نياو تمام وجودش گرما و لطافت بود و آ. ديدرخش يكه او خودش از درون م ييگو. به جا گذاشتند ييو طال فيظر

 .شد او نيريش يناخودآگاه محو لبها نينگاه آ. همسرش بود بايموجود ز نيحاال ا. كرد يد دعوت مطرف خو

به او  يبرداشت و لحظه ا يبه طرف مر يقدم. حال خودش كامال از قدرتش غافل نيبود و در ع زيچقدر او وسوسه انگ خدا

را به زور و  يوقت سابقه نداشت مجبور باشد زن چيتجربه نبود و ه يپسر جوان ب كياو . ستاديا شيشد و سپس سرجا رهيخ

اظهار عشق  يبه مر يبا هم تنها شدند ، او به نرم يوقت. رفتار كند نطوريا يمراز آن خود كند و امكان نداشت كه با  ديتهد اي

 .شود يخواهد كرد و سپس خودش مشتاق ادامه دادن م

باالخره امشب شب ازدواجش بود و در . ران است سرزنش كندنگ نكهيا يرا برا يتواند مر يكس نم چيخودش گفت ه با

 متيسپس با مال. بودند بهي، واقعا آن دو با هم غر گريكديآن دو نسبت به  يرغم ازدواج و كشش و جاذبه  يعل قتيحق

 :گفت 

گفتم شام را در اتاق  نجايهمانطور كه به صاحب ا. ياستراحت كن يگذارم كه كم يتا وقت شام تو را تنها م ياگر موافق باش -

 .كرد ميصرف خواه ياختصاص يغذاخور

 :و گفت  ستيبا خجالت او را نگر يمر

 .باشد -

فقط چند  نكهيبا ا. خودش را كنترل كرد يببخشد ول نانيو بهش اطم رديخواست او را در بر بگ يم. شد كتريبه او نزد نيآ
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 :و گفت  ستاديبا او فاصله داشت ا متريسانت

 ؟ييايخودت ب يده يم حيترج نكهيا ايو تو را ببرم  ميايمن ب يدوست دار -

 :نگاه كرد و گفت  نيرفته بود چون به چشمان آ نياز ب يمر ياز نگران يقسمت ديرس ينظر م به

 .ميآ يمن خودم م. ييايو دنبالم ب يخواهد خودت را زحمت بده يآه ، نم -

 يزياما چ شدياند يدانست كه او با خودش چه م ينم يول. اشته بودگذ ريتاث يمر يمتوجه شد كه رفتار آرام بخشش رو نيآ

 :نگفت و ادامه داد 

 .نمتيب يم گريساعت د مين. خوب يليخ -

 .كرد دييبا سر حرف او را تا يخجالت يبا لبخند يمر

 .گريساعت د ميباشد ن -

 .شد ياصال باورش نم نيآ. سرخ شده بود چشمانش را بست و صورتش را به طرف او كج كرد كهيدر حال سپس

فكر  يمر. خودش را سرزنش كرد رتيح نيا يسپس برا. منتظر بوسه بود يمر. خشكش زد رتياز شدت ح يلحظه ا يبرا

دست و پنجه  الشيبا ام يدر چه نبرد سخت نيدانست آ ياو نم. كار را انجام دهد نيا ديبا يم يشناس فهيكرد هر همسر وظ يم

او  يلبها يانداخت و آهسته خم شد و لبانش را به رو يمر فيظر يابه سرتاپ ياز قدردان يحاك ينگاه نيا. كند ينرم م

 يشكاك به همسر يا زهياز دوش يروش مر رييتغ يول رديكوتاه از او بگ يداشت كه فقط بوسه ا مياولش تصم. گذاشت

 .بتواند مقاومت كند نياز آن بود كه آ شتريب رايپذ

نه حاال نه كه مسافرخانه . را كنترل نمود اقشيكه باعث تعجب خودش هم شد اشت يرينظ يه بچشمانش را بست و با اراد او

باشد كه ممكن بود به  يعاتيموضوع شا يخواست مر يدلش نم ديفهم يكه خودش هم نم يليبه دال. منتظر آنها بود نييدار پا

 .ديوجود آ

را  يشتريب فيوظا ياو نسبت به مر. ندهيكلر ا نيس يديل. همسرش بود ياست كه مر نيبه خاطر ا ديخودش فكر كرد شا با

دانست صاحب  يم نكهيو با ا ديد يبه مراتب بدتر م ييجاها يكه فقط در مسافرخانه ها و حت يگريبر عهده داشت تا زنان د

 .ادد ينم تياصال اهم يكرده ول دايآنجا سوءظن پ
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 :شد گفت  يم دهيقلبش شنضربان  يصذا كهيرا به خود فشرد و در حال يمحكم مر نيآ

 .روم يم نييمن االن پا -

 :ادامه داد يبا لبخند و

 !يياين ريد -

 :زد و گفت  يسرخ شد و با خجالت لبخند يمر

 !ميآ ينم رينه د -

 نيياز پله ها پا كهيدر حال. از لرزش دستانش اصال تعجب نكرد. اتاق را ترك كرد نياو ، ا ييطال يموها يبه رو يبوسه ا با

 .كرد خودش را آرام كند يرفت سع يم

نسبتا قاابل  يدنيكه آنها انواع صدف تازه و نوش ديفهم يغذا با صاحب مسافرخانه گفتگو كرد و وقت اتياول در مورد جزئ نيآ

 .باشد نديخوشا شيخواست كه برا يم نيبود و ا يمر يشام عروس نيبه هر حال ا. دارند خوشحال شد اريدر اخت يقبول

مقاومت  يخوشحال بود كه در برابر مر. دهد رويكه به او ن يقو يزيسفارش داد چ يدنينوش وانيل كيخودش  يبرا سپس

بر لبانش ظاهر  زيآم هيكنا يفكر لبخند نيبا ا. كه قرار بود به خانه ببرد تا پدرش را مالقات كند ياو همسرش بود زن. كرده

 شيكش كيكه بفهمد پسرش ازدواج كرده و آن هم با دختر  يانزم. شد هدكلر بزرگ متعجب خوا نيفكر كرد جقدر س. شد

جذاب  نيرا كه باعث شده بود در نظر آ يو هوش و ذكاوت مر ييبايكلر ز نياصال امكان نداشت كه مالكوم س! ييروستا

 يه قسمتهابود ب مدهبه وجود آ شيكه در كالسكه برا يديافكار را هم مانند ش و ترد نيكرد ا ياو سع. كند نيتحس ديايب

 .سفارش داد يگريد يدنيسپس نوش. غقب ذهنش ببرد

مرتبا ساعت . شد نيبا آ داريآورد و منتظر لحظه د رونيسفرش ب فيلباس شبش را از ك. دست و صورتش را شست يمر

ته تر جلو ها كندتر و آهس قهيكه دق ديرس يداد به نظرش م يكار را انجام م نيا شتريكرد اما هر چه ب ياش را نگاه م يبيج

عكس العمل پدرش درباره ازدواج آنها به او هشدار دااد تا حدودش  مالدر كالسكه درباره احت نيكه آ يهنگام. رفتند يم

خالف آن را ثابت  نيآ يول. شود يبه او م نيآنها مانع از توجه آ ياجتماع تيكرد كه تفاوت وضع ياحساس م. دلسرد شد

 طيشرا نيبدتر يبراخواسته او را  يم نيبا خودش گفت احتماال آ. باشد يع بزرگتوانست مان يموضوع نم نيپس ا. كرد
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كلرهال  نينداشت كه او را به س يلزوم نصورتيچه در ا. افتدياتفاق ب يزيچ نيداد كه چن يالبته او اصال احتمال نم. آماده كند

 .ببرد

به نظر  يول. بود با او دوست شود دواريربارا كه امبپرسد ، مخصوصا درباره دخترعمه اش با يشتريخواست سواالت ب يم يمر

 يبارها و بارها صدا. قدرتش بود يكار ماورا نيا يبخوابد ول يخواست كم ياو هم دلش م. خوابش برده  نيآ ديرس يم

 .كرد يكه آنها را زن و شوهر اعالم م ديشن يرا م شيكش

موضوع را دوباره به  نيكه او ا يكلر؟ هنگام نيس نيمسر آبود؟ ه يهمسر چه كس - فالتون  يمر -او ! بزرگ يخدا همسر؟

كه  ديشياند يكرد با خود م يمراقبت م ضشيكه از پدر مر يتمام مدت. را در بر گرفت شيسراپا يبيعج جانيآورد ه ادي

پدرش كه او  تيبدون موقع يحت هيزيكرد؟ بدون پول و جه يبا او ازدواج م يچه كس. به ازدواج داشته باشد يديام دينبا گريد

 .كند تيرا حما

 يبخت و اقبال نيچن كيكرده كه  يكيدانست چه كار ن ياو نم. و باهوش  ي، قو پينفر خوش ت كي. شد داينفر پ كي يول

 .نمود بشيخداوند نص

به نظرش دور آنقدر  ايكتوريو يهشدارها يحت. ديا يازدواج را قبول نكند مطمئنا بعدا با آن كنار م نيدر ابتدا ا نيپدر آ اگر

 .ديشن ياز آنها را م يآمد كه فقط زمزمه ا يم

كرد به  يخوب باشد و اگرچه جرات نم يهمسر نيآ ياش را بكند تا برا يخواست حداكثر سع يكه ازدواج كرده بود م حاال

 .به او توجه كند شتريب نيآ يداشت روز ديام يوا شديانديموضوع ب نيا

به  ديدوباره شك و ترد. و با دستش دامن بنفش لباسش را مرتب كرد ستادي، ا ديارسكه باالخره لحظه موعود فر يهنگام

 .بود يبرود عصب -همسرش شيپ -  نيآ شيخواست پ يم نكهياو از ا يها ول قهيدق. سراغش آمد و نشست

از لحظه . رفتراسخ به طرف در  يو با عزم ستاديدوباره ا. بچه احمق رفتار نكند كيمثل  گريخودش گفت بهتر است د به

تا به حال با او  ياز هنگام خواستگار نيآ. نبود ينگران ياصال جا. احمقانه رفتار كرده بود ياتاق او به اندازه كاف نيورود به ا

 .روش ادامه خواهد داد نيبه ا قطعامهربان و مودبانه رفتار كرده و 
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تاه كه .ك يكوچك با سقف ياتاق. ديكش يظارش را ممسافرخانه انت يخصوص يدر اتاق غذاخور نيوارد شد ، آ يمر يوقت

 دهيد يبخار يو طاقچه رو زيم يشمع كه رو ياما نور آتش و تعداد انرك. ديرس يكهنه و محقر به نظر م ادياحتماال در نور ز

 .تاباند يمبله شده بود م رهيت يبه آن اتاق كه با رنگها يمانهايگرم و صم يشد پرتو يم

 .بلند شد شياز جا ني، آ يورود مر هنگام

 .يكن دايرا پ نجايا يكه راحت توانست نميب يم!  يمر -

 .ستاديكنار در ا ديبا شك و ترد يمر

 .ام كرد ييهمسر مسافرخانه دار راهنما. باه... من -

 .شده بود اشاره كرد دهيآن دو نفر چ يكه برا يزيبه م نيآ

 ؟يمنتظر بمان يده يم حيترج نكهيا اي اورندياالن غذا را ب يخواه يم ايآ -

 :به سرعت گفت  يمر

 االن خوبه.. نه  -

كه غذا ورده بودند  يبار نياز آخر. آن احساس را نداشته باشد نيآ ديشا ديواقعا گرسنه اش بود به نظرش رس نكهيا با

 .گذشته بود ياديز يساعت ها

 يتنومند با موها يبعد زن يلحظه ا. آوردرا به صدا در  يرفت و زنگ كوچك نقره ا يبخار يبه طرف طاقچه باال نيآ

كدام از آنها  چيبه ه مايمستق نكهيبدون ا. وارد شد ينيسنگ ينيسرش جمع كرده بود با س يمرتب باال يليكه خ يخاكستر

 :كرد رو به آنها كرد و گفت  يم ميبا احترام تعظ كهيسپس در حال ديچ زيم يبكند غذا را رو ينگاه

 اب لرد؟جن ديندار يگريامر د -

 فعال نه -

 .كننده بود جيگ يليخ يبا او صحبت كرد كه به نظر مر يبا لحن نيآ

 .زنم يزنگ م ميداشت اجياحت يشتريب زياگر به چ -

 ينگاه. شده بود كه اصال متوجه رفتن آن زن نشد نيآ بهيآنقدر مات لحن غر ياما مر. كرد و سپس رفت ميدوباره تعظ زن
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 يبه او نگاه نم نيآ. نشد رشيدستگ يزيچ يول ابديپاسخ سوال خود را ب ديانداخت ، شا نيآ پيجذاب و خوش ت افهيبه ق

 .ديرس يآتش بود و به نظر مضطرب م ينگاهش به سو. كرد

كلمه به  نيمتاسفانه ا. مرد شوهرش بود نينبود و ا يتجربه و ناش يدختر ب كي گرياو د. خودش را جمع و جور كرد يمر

 :دياش غلبه كرد و پرس يبر آشفتگ يكرد ول يآشفته اش م شتريام كند باو را آر نكهيا يجا

 .نيآ...  ؟ينگران يزياز چ ايآ -

 .آورد اديناگهان حضور او را به  ييگو. نگاه كرد يبه مر نيآ

 .كردم يفقط داشتم راجع به سفر فردا فكر م. نگرانم نكرده يزينه چ -

تا آن . فرق خواهد كرد زيزدود تا فردا همه چ يرا از ذهن مر گري، افكار دصحبت درباره فردا . شد رهيبه دستانش خ يمر

 .خجالت زده كرد شتريموضوع او را ب نيا ينيب شيپ. خواهد شد نيكلمه همسر آ يواقع يموققع او به معنا

 :ه كرد و گفت شده اشار دهيچ زيبه م نكهيا يبرا. نداشت ياز احساسات او اصال اطالع نيآ ديرس يبه نظر م خوشبختانه

 م؟يشروع كن ميتوان يم -

 كهيدر حال. با خامه يسرخ شده و توت فرنگ نينان تازه ، سوپ صدف ، بلدرچ. نگاه كرد زيم يرو يبا دقت به غذاها يمر

 يكه ذهن او را از خاطره بوسه  يزيهر چ. صحبت بود يبرا يموضوع افتني يدر تالش برا دانهينشست ناام يم شيسر جا

 .را در آن بگذرانند منحرف كند نشا يكه قرار بود شب عروس يدر اتاق شيپ چند لحظه

 :گفت  ي، مر ختير يدنياو نوش يبرا نيكه آ يهنگام

به آب  اجيكه از باغچه خانه آوردم احت ييقلمه ها. طول نكشد يكرده ا ينيب شياز آن كه تو پ شتريسفر ب نيا دوارميام -

بود آنها را به خانه پدرم  يكه عروس جوان يزمان. مادرم هستند ادگاري نكهيبه خاطر ا. ندخواهد كه خراب شو يدلم نم. دارند

 .آورد

 .كرد ديرس يخوشمزه به نظر م اريكه بس شيزد و شروع به خوردن غذا يمودبانه لبخند نيآ

الزم باشد انجام خواهم داد كه  من آنچه ميوارد شد رياما اگر به هر حال با تاخ. ميندارد كه طبق برنامه سفر نكن يليدل چيه -

 .يو خوشحال باش يتو راض تيدر نها
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 .زد يبا خجالت لبخند يمر

از آنها را به خانه خودش  ييدختر من هم قلمه ها يروز دوارميام. دارند تياهم يليمن خ يرز برا يگلها نيا. متشكرم -

 .ببرد

به بچه  ياز اشاره مر ديرس يبه نظر م. كرد شيشقاب غذاكرد و سپس تمام توجهش را معطوف ب يمرموزانه به او نگاه نيآ

 يول. آنها حكم فرما شد انيسكوت در م. از اندازه جلو رفته بود شتريب يليخجالت زده احساس كرد كه خ يمر. ناراحت شد

غذا  يهاقدم شود و فقط با چنگالش با تكه  شيشكستن سكوت پ يبرا انستتو يبود كه نم نياو آنقدر خجالت زده و شرمگ

 .كرد يم يباز

 :گفت  نيآ رمنتظرهيغ يليخ

 ؟يآور يم اديتو متدرت را به  يمر -

 .بدهد رييموضوع را تغ عيسر نقدريتوانست ا نيتعجب كرد كه آ يليخ. تكان داد يسرش را به عالمت منف يمر

 .داد به خاطرم است يكه م يگل سرخ يبدنش و بو يفقط گرما. نه يلي، خ يراستش را بخواه -

 :شد ادامه داد يم دهيشن ياز فاصله دور شيصدا كهيدر حال نيآ

 نيكردم اگر ا يبا خودم فكر م شهيهم. رفت ايآمدم از دن ايكه من به دن يمادرم زمان. ديآ ينم ادميآنقدر هم  يمن حت -

 .ق داشتفر يليبود او با حاال خ افتادهياتفاق ن نيممكن بود اگر ا. خوب... بود پدرم  افتادهياتفاق ن

 :را باال انداخت شيبه او نگاه كرد و شانه ها نيآ. وجود او را فراموش كرده نيكه آ ديبه نظرش رس يمر

 .ها نهياز زم يليدر خ... كرد يمتفاوت با حاال رفتار م يليبود پدرم خ افتادهياتفاق ن نياگر ا -

 : ديجرات به خرج داد و پرس يكم يمر

 ؟ييها نهيمثال چه زم -

 :خبر بود چون گفت  يب ياز وجود مر نيآ ديرس يم نظر به

من از . خوب... او . به خاطر از دست دادن او سرزنش كند يعزادار يتواند پدرم را برا ينم ياگر چه كس. مثال مرگ برادرم -

كس تا به  چيبه وجود آورد كه ه يمرگ او چنان خالئ. ام دهيتر تا به حال ند پيتر و خوش ت يمالكوم باهوش تر ، اجتماع
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 .حال نتوانسته آن را پر كند

 نيآشكار بود كه هنوز روح مالكوم از ا. را در وجودش احساس كرد يقيدرد عم يكرد ، مر ياز برادرش صحبت م نيآ يوقت

تر و جذاب  پيخوش ت يوضوع كه كس نيباور كردن ا يمر يبرا. كه اكنون همسرش بود ، جدا نشده بيمرد مرموز و عج

 ياز برادرش فقط مانند قهرمان پرور نياحساس كرد خاطرات آ. شود مشكل بود داينشسته ، پ شيكه روبه رو يتر از مرد

 .و مهربانش است يپسربچه از برادر قو كي

 :داد ادامه داد  يكه با تاسف لبانش را به هم فشار م يدر حال نيآ

 ت دارد؟كه مالكوم را ازش گرفت نفر يواقعا پدرم مقصر است كه از كس ايآ -

 نيا. حاال همسرش بود يبكند ، ول يكرد كه حق ندارد از او سوال يقبال احساس م. ديرنگش پر نياندوه آ دنيبا د يمر

محتاطانه  يليحال خ نيبا ا. دهد يحد عذاب م نياو را تا ا يزيالزم بود كه بداند چه چ يحت. داد يحق را م نيمسئله به او ا

 :گفت 

 داند؟ يپدرت تو را مسئول مرگ برادرت م يدار دهيتو عق ست؟يرت چفهمم منظو يمن نم نيآ -

جواب  يو تعجب مر رتيح انيكه چشمانش را غم گرفته بود در م يدر حال. كرد يپشتش را صاف كرد و به او نگاه نيآ

 :داد

 .كلمه بله كيداند؟ در  يپدرم مرا مسئول مرگ مالكوم م ايآ -

 افتاده؟ يچه اتفاق ييبه من بگو يتوان ينم. اما چرا -

 :باالخره گفت . شد رهيدر سكوت به شعله شمع خ يطوالن يمدت نيآ

. همه آن را فراموش كرده اند باياز آن حادثه گذشته و تقر يطوالن يافتاده؟ مدت يچه اتفاق يكند اگر بدان يم يچه فرق -

از  يبه هوش آمدم اصال كس يوقت. بودم شهويبه خاطر آن تصادف من دو روز ب. بود يتصادف بد يقدر بس كه بدان نيهم

شده كه آنها را بازگو  ريد يليخ گريكنم االن د ياحساس م. كرده بودند ينيب شيرا پ زيخودشان همه چ. نخواست حيمن توض

 .كنم

 ...ديشود با يبداند و باعث بهتر شدن روابط شما م ديهست كه پدرت با يزياگر چ. اگر من بدانم نياما آ -
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 .را قطع كرد يشده بود حرف مر ديصورتش مانند گچ سف كهيالدر ح نيآ

راجع به  يگريهر كس د...  ايكه من بخواهم با تو و  ستين يزيچ نيا. است كه گفتم نيهمش هم هم. تصادف بود كيآن  -

 .ندهينه حاال و نه در آ. آن بحث كنم

 .نديرنجشش را بب نيدهد آكرد اجازه ن يسع. خاطر شد دهيرنج يليخ نيآ يتند مزاج نياز ا يمر

 يم ياحساس خستگ يليندارد ، خ ياگر اشكال. كنم ينم يمسئله شما را عصبان نيبا پرسش دوباره ا گريد. خوب اريبس -

 .به اتاقم بروم ديكنم با يفكر م. كنم

 .بود زيآشكارا با احساساتش در ست. بلند شد زين نيآ

من زنده شود  يبرا يشوند خاطرات يآنها باعث م. ستندياصال قابل گفتن ن مسائل يبعض. يستيتو متوجه ن. مرا ببخش يمر -

 .نقطه ذهنم قرار داشته باشند تا بتوانم فراموششان كنم نيدهم در دورتر يم حيكه ترج

 .به او نگاه كند سرش را تكان داد نكهيبدون ا يمر

 .توست ليهر جور م -

تحت  يمورد چيرا در ه نيگفت كه حق ندارد آ يمدام به خود م. افتادهين يكرد تا خودش را قانع كند كه اتفاق يتالش م او

 ديكرد زن و شوهر نبا يفكر م يازدواج كرده بود ول ياگر چه به تازگ. ماند يباق يقيدرونش زخم عم يول. فشار قرار دهد

آنها به  نيدوباره ب يمسائل نيچن كياگر . اش داشت يراز در زندگ يكل نيآ ديسر يبه نظر م. را از هم پنهان گنند يزيچ

 شد؟ يازدواج آنها چه م ندهيآمد آ يوجود م

نتوانست از نگاه به چشمان جذاب او  ي، مر رديخروج مصرانه او را بگ يو جلو استديب يمر يرا دور زد تا جلو زيم نيا يوقت

 .بود يلحنش االن نرم و منطق. كند يخوددار

كه مدتهاست از تمام ذهنها البته به جز دو نفر پاك  يدوست ندارم به خاطر مسئله امن اصال . متاسفم كه ناراحتت كردم يمر

 .همه سماجت را ندارد نياست كه اصال ارزش ا يمسئله ا نيا. شده ، تو را ناراحت بكنم

 :و گفت  رديخودرا بگ ينتوانست جلو يول. انبوه غرق شد يو آن مزگان مشك اهياحساس كرد در آن چشمان س يمر

 .درد و رنج تو درد و رنج من هم هست. نيدهم آ يم تيكند اهم يكه تو را ناراحت م يزين به چم -
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 .اش برد نهيدست او را گرفت و به طرف س نيآ

 يمجبورم در الك دفاع ييبگو يخواه يكنم چه م ينيب شيتوانم پ يچون نم يول. يو قدرت هست يتو مظهر مهربان يمر -

با . يكن ياز اندازه پافشار شيكه من اصال دوست ندارم راجع بهش صحبت كنم ، ب يد مسئله اترسم در مور يم. رميقرار بگ

 ؟يبا من ازدواج كن يچرا موافقت كرد. يها را دار نيتو ارزش بهتر. خشدب يم اميرا الت يقلب تو هر زخم يوجود نرم نيا

توانست باور كند  يداد؟ او اصال نم يم تياهمبه او  نيآ يعني. آمد ياش داشت در م نهيكرد قلبش از س ياحساس م يمر

فكر كند  نكهيبدون ا. ديبه جوش آ شيمسئله باعث شد خون در رگها نيبه ا يدواريام. امكان داشته باشد يزيچ نيچن كي

 .پرده از رازش برداشت ستخوا ياز آنكه دلش م شترياب داد و ناخواسته ب.ج

 تيبه نوبه خودش از من حما زيكه بتوانم ازش مراقبت كنم و او ن يبه كس. نيم آداشت اجينفر احت كيمن به  نكهيبه خاطر ا -

 .و خانواده ات باشم ياز زندگ يخواهد جزئ يدلم م يخواهم بدان يخاطر است كه م نيازت كردم به ا ياگر من سوال. كند

كه او قطعا در  ديرس جهينت نيو به ا ديد يرا در نگاهش به وضوح م اقيو اشت شياحساس را در حرفها. نگاه كرد يبه مر نيآ

تواند راجع به خانواده  يكه چرا نم ديحاال فهم. فكر تمام روز مشغولش كرده بود نيالبته ا. ديكلرهال صدمه خواهد د نيس

 توانست راجع به آنها با يچگونه م. صحبت كند يخودش و پدرش با مر نيب قيعم تالفاتاو قادر نبود از اخ. دياش به او بگو

 ارياحتمالش بس. بخش نخواهد بود تيدانست عكس العمل آنها نسبت به ازدواجش اصال رضا يكه م ياو صحبت كند وقت

 .رندياز خانواده بپذ يضعبف بود كه او را به عنوان فرد

او و  مالكوم ايا نديخواست بب يم. ازدواج امتحان كردن پدرش بود نيباالخره به خودش اعتراف كرد كه هدف او از ا نيآ

 ريدر مورد مرگ برادرش داشت تصو يكه او با مر ييگفتگو! يمسخره ا اليچه فكر و خ. انتخابش را قبول خواهد كرد

. احترام نگذاشته بود نيآ ياز خواسته ها كي چياو تا به حال به ه. آورد ادشياز قضاوت ارل را در مورد خودش ب يواضح

 .طور خواهد بود نيهم زين ياحتماال در مورد ازدواجش با مر

حرف كامال درست  نيا. هاست نيبهتر ستهيبار به او گفت كه شا كياشتباه محض بوده  يدانست كه ازدواجش با مر يم نيآ

سپس خودش . كردند ياردواج را فسخ م ديآنها با. را آزاد بگذارد يمر ديكه با ديشيبا خود اند. نبود نيبهتر نيآ يبود ول

 نيتوانست به ا يبود كه م يتنها راه نيا. داد يم بيترت يمر يبرا اسبمن ييخوب در جا يرا با درآمد يمرفه يزندگ
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 .خودش بود يپا يرو ستادنيا يجذب شد ، عالقه او برا يمر يبه سو نيكه ا يلياز دال يكي. سر و سامان دهد تيوضع

به خودش . ، به سراغش آمد رمنتظرهيغ يدبهتر خواهد داشت ، در يا ندهياز او دور باشد به مراتب ا ياگر مر ديكه د يوقت

كرد به  يسع. كند يدر خود احساس م ياست كه از گمراه كردن مر ياز شرم يناش ياعتراف كرد تمام درد و رنج كنون

 .اش فكر نكند ييكهربا مانچش يعطرش و به گرما نيدلنش حهياو به را ييبايز

 :داشت گفت  يبر ماش  نهيس يرا از رو يبا دقت دست مر يليخ كهيحال در

 .ميبهت بگو يزيچ كي ديبا. باال ميبر ايب -

اصال  نيآ. دستش را فشرد يكند به نرم يبه چه فكر م ديكه فهم يهنگام. سرخ شد شيكه گونه ها ديد نيپلك زد و ا يمر

 .كرد يم يدياصال مهم نبود كه چقدر احساس ناام شيبرا. قصد تصاحب او را نداشت

 :گفت  يگرفته ا يبا صدا يمر

 ؟يمرا تنها بگذار قهي، چند دق ييايباال ب نكهيو قبل از ا يشه لطف كن يم -

 .قابل درك باشد يمر يكند كه برا ميتنظ يداد كه افكارش را جور يزمان به او فرصت م نيا. قبول كرد نيآ

. شد ، پاسخ داد يم دهيت شنكه به زحم ييبا صدا يمر. در زد و منتظر جواب شد ديبه اتاق رس نيربع بعد آ كيكه  يوقت

 .خود را آماده كرد ديخواست بگو يكه م ييزهايگفتن چ يوارد شد و در را به دقت بست و برا نيآ

كتوجه  نكهيبر ا يمبن يحركت چيكرد و ه يرا تماشا م يكيبود و از پنجره تار ستادهياو ا. مردد شد ديرا د يكه مر يهنگام يول

شد لباس  نيآ ديآنچه باعث ترد. كه همسرش وارد اتاق شده دهيدانست كه قطعا او فهم يم نيا يول. شده نكرد نيحضور آ

تمام گرما و  شيشانه ها يمواج به رو ييطال يبنفش رنگ به تن داشت و آن موها سآن لبا يبه جا يبود كه مر ينازك ديسف

 .نورشمع ها را تحت الشعاع قرار داده بود

خواست به  يم. دانست كارش درست است يم. ديكش يقينفس عم. ر خود مسلط باشدكرد ب يسع يبه مر لشيرغم تما يعل

اگرچه . فكر نكند او مقصر است يبود كه مر يمراقب م يليخ ديالبته با. دهد انيازدواج كوتاه پا نيقصد دارد به ا ديبگو يمر

برگشت و  رمنتظرهيغ يشد مر كشيدكه نز يهنگام. اش به وجود آورد نهيدر س يدرد بزرگ گريد ييفكر فرستادنش به جا

 يزن را م ني، ا ديكه او را در دشت د يدفعه ا نياز همان اول. همچنان با خودش در كشمكش بود نيا. ستادياو ا يرودر رو
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 .تاب تحمل در برابر او را نداشت گريخواست ، د

 دنياگرچه از د. به ذهنش هجوم آوردند ياديافكار ز. در رختخواب نبود نيشد ، آ دارياز خواب ب يمر يروز بعد وقت صبح

توانست انكارش  يدر وجودش بود كه نم اقيجور احساس اشت كيحال  نيدر ع يكرد ول ياحساس خجالت م نيدوباره آ

مشغول بستن روبان  كهيچند لحظه بعد در حال. شد ياحساسات ذرانندرا قرار است با هم بگ يزندگ هيبق نكهياز فكر ا. كند

 .زد به طرف در برگشت يم عيهمانطور كه قلبش سر. ديبه در را شن يضربه ا يچانه اش بود صدا ريكالهش به ز

 ن؟يآ -

 تو؟ ميايتوانم ب يم يمر: آهسته گفت  يليخ نيآ

 !كنم يخواهش م: تعجب كرده بود با خجالت گفت  نيآ ياز رفتار رسم كهيحال در

 .ستاديدر چهارچوب در ا يبا دودل نيباز شد و آ در

 .آماده است يصبحانه در اتاق غذاخور ياگر حاضر هست -

نتوانست بفهمد چه  يول. با دقت به شوهرش نگاه كرد. نگران كرد يتا حدود يزد و مر يموج م شيدر صدا يو دودل شك

 يهنوز احساس م يوجود مر نيبا ا. شد يم دهيد نيآ اهياز آرامش در چشمان س يموج. اش شده است يباعث نگران يزيچ

 : دياو را نگران كرده است و باالخره پرس يزيد چكر

 تو شده؟ يكرده ام كه باعث ناراحت يمن كار ايشده؟ آ يزيچ نيآ -

 :گفت  يجد يليكرد و خ يو سپس به مر نيبه زم ينگاه نيآ

بهت  اگر باعث شدم احساس. كلرهال است نيسفرمان به طرف س ريفقط فكرم درگ. ينكرده ا يكار بد چيتو ه. ينه مر -

 .دست بده مرا ببخش

 :خاراند ادامه داد  يپش گردنش را م كهيدر حال و

 .يندار يريمساله اصال تقص نيتو در ا -

 كيآنها به هم آنقدر نزد شيچند ساعت پ نيآمد كه هم يم رممكنيبه نظرش غ بايتقر. ستياو را نگر يلحظظه ا يبرا يمر

از خودش . كرد يو خودش هم به شدت احساس خجالت م ستادهياآن طرف اتاق  يخشك و جد اريبس نياالن آ. بودند
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. بكند يسوال نيمساله از آ نيخواست در مورد ا يدلش نم يولطور است؟  نيهمه هم يصبح بعد از ازدواج برا ايآ:  ديپرس

نگاه كند  نيه ابدون آنكه ب نيبنابرا. كند يرا عوض نم يزيچ ستادنيجا ا كيدانس با آن احساسات احمقانه اش در  يفقط م

 :گفت 

 .ميآ يم نيياالن با تو پا نيمن هم -

 :مودبانه گفت  نيآ

 .ميكه بعر از صبحانه به سفرمان ادامه ده يرا جمع كن لتيكنم وسا يپس من بهت كمك م -

با كرد  يكه اتاق را ترك م يهنگام. دينبخش نانياصال به او اطم نيا يحرفها يدانست ول يرا نم لشيخودش هم دل يمر

با  طشيبه روا ياو به اندازه كاف. كلرهال نيشدن به س كياز اندازه نگران است به خاطر نزد شيب نيا ديخودش گفت شا

 .زمان موعدش برسد نكهيموضوع صحبت نكند تا ا نيا يدرباره  گرفت ميتصم نيبنابرا. داده بود حيتوض يمر يپدرش برا

در تمام طول  نيآ. دور شده بودند يليخ -  يمحل تولد مر -  سلياز كارل رگيد. آنها به طرف شرق سفر كردند گريروز د دو

 يرابطه  گريد يول. كرد فيتعر يمر يكه عضوشان بود برا يريگيماه يو گروه ها يدو روز مودبانه از دوران بچگ نيا

 .با او برقرار نكرد يعاطف

. گرفت يدو اتاق م شهيكردند ، هم يقطه جاده توقف مدر هر ن. كرد يرا برآورده م يمر يازهاين يبا دقت و توجه خاص فقط

 .يمر يبرا يكيخودش و  يبرا يكي

 يشدند مر كيكه به مقصد نزد يوقت نيبنابرا. قرار گرفته است ريشا نلكنيكلرهال در كنار ساحل ل نيبه او گفته بود س نيآ

 يليدانست و خ يم دشيجد يكم در مورد خانه  يليمورد خ نياز ا ريبه غ. كرد يتند نمك را آشكارا در هوا استشاق م يبو

 .نديبخواست كه آنجا را هر چه زودتر ب يدلش م

هستند كه از گذشته  يبه او خاطرنشان كرد هرچه را گفته همه خاطرات نيدانست چون آ يكم راجع به دهكده م يليخ يمر

رابطه با مرگ  يموضوع ب نيكرد ا يس ماحسا. كرد يم يبا مادربزرگش در لندن زندگ يسالگ 17از . آورد يم اديبه 

 .نگفت يزيچ هبار نيخودش در ا يول ستيبرادرش و رنجش پدرش از او ن
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 :اين كار را نكرد فقط گفت  يراجع به اين مسئله از او بپرسد ول ميخواست

. ود ، لذت ميبردمكه پدرم كشيش ب يهميشه از كمك به مردمه بخش. خوشحال ميشوم كه مردمه منطقه شما را ببينم يخيل -

 .مطمئنم حاال كه همسر تو هستم اين كارها به مراتب بيشتر وقته مرا پر خواهد كرد

 :زد و ادامه داد يلبخند يبا شك و دودل سپس

 .واقعاً منتظر ورودمان به سين كلر هال هستم  -

 

 .ستياو را نگر يمدت طوالن يبرا نيآ

 .يكلرهال از آن با خبر شو نيرودمان به سقبل از و ديكنم با يهست كه فكر م يزيچ يمر -

 .البته: متعجب شده بود گفت  نيرفتار ا نيكه از ا يسرش را به عالمت مثبت تكان داد و در حال يمر

 .در مورد دختر عمع ام باربارا -

 :ادامه داد  نيآ. شده بود جيپاك گ يمر

 .داشت كه من با او ازدواج كنم ليتما يليخ... پدرم  -

 .ختندير شياس كرد كه آب سرد رواحس يمر

 ؟يكرد يبا او ازدواج م ديباربارا هم معتقد بود تو با ايكرد؟ آ يمورد چه فكر م نيو او در ا ن؟يمن ، آ يخدا -

 :را مطمئن كرد و با صداقت كامل جواب داد يمر عيسر يليخ نيا

باربارا كامال . خواهد شد يعصبان ختهيبه هم ر شينقشه ها نكهيپدرم از ا يول. نكردم دواريمسئله ام نينه من اصال او را به ا -

 .شتريباشد و نه ب يدخترعمه م كيمن فقط  يداند برا يم

اگر . را درك كند نيآ يآشفتگ يموضوع باعث شد تا حدود نيافشا ا. مطمئن ساخت يرا تا حدود يمر نيآ تيقاطع

 عيسر يلياتفاقات چند روز گذشته خ. داد سكوت كند حيترج يول ديپرس يم يشترينبود ، سواالت ب يرسم نقدريرولبطشان ا

 .نمانده است ياقب يتوان رويدر بدنش ن گريكرد د ياحساس م يرخ داد و مر

كرد  ياحساس م. را بشناسند گريبهتر همد دشانيجد يكلرهال رسدند با شروع زندگ نيكه به س يداشت هنگام ديام فقط
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را شروع  يتازه ا يلندن مطمئنا نشانه آن است كه او قصد دارد زندگ يكلرهال به جا نيبر بردن او به س يمبن نيآ ميتصم

اشتباه  كيمسئله كمك خواهد كرد كه پدرش بفهمد ازدواج او  نيقطعا ا. بدنام خسته شده بود ياو واقعا از عنوان اشراف. كند

 .نبوده

هنگام  يراه توقف كند ول نيداشت در مسافرخانه ب ميقبال تصم نيآ. هر دو در سكوت به سفرشان ادامه دادند يمدت يبرا

 .را عوض كرد مشيغروب تصم

 :كه از تعجب اخم كرده بود گفت  يدر حال يمخالف ادامه سفرشان است ، مر ايآ ديپرس ياز مر يوقت

 .ميكلرهال برس نيكه هنگام رئز به س نيتا ا ميخواب يراه م نيشب را ب يكنم گفت يفكر م -

 :به او نگاه كند پاسخ داد  هنكيبدون ا نيآ

 .ميكه شب را در مسافرخانه بخواب ديا يبه نظرم احمقانه م. ميخانه هست كينشده و ما كامال زد ريهنوز د -

 :جواب داد يمر

 .ندارم يبهتره من مخالفت ينطوريا يكن ياگر تو فكر م -

خانواده  ياز خودش به رو يخوب ريكان داشت تاثكه ام ييخواست تا جا ياو م. نشود دهيشن شيدر صدا يديكرد ناام يسع و

 .گذاشت يكلرهال م نيبود به س دهيرا گرد و خاك سفر پوشان شيكه سراپا يحاال كتمال خسته در حال يول. بگذارد نيآ

ران گفت و اكراه او نشد و از پنجره به كالسكه  يليم ياصال متوجه ب نيچون آ. اش را پنهان كند ياصال الزم نبود نگران البته

 .كند اديكه سرعتش را ز

كم كم نور درون كالسكه آنقدر كم شد كه . كرد يامتناع م ياو از نگاه كردن به مر يول ستيبا دقت به شوهرش نگر يمر

داد و پشمانش را  هيتك يدر عوض به صندل. چراغ را روشن نكرد زياو ن نكهيا بيو عج نديرا درست بب نيقادر نبود آ يمر

 . ييآشنا نيكرد و نگران اول يفكر م لرهالك نيهمش به س. به استراحت نبود قادر يبست ول

 يخورد و هر از گاه يتكان م اديكالسكه به واسطه سرعت ز. خود را به افكار مضطرب كننده داد يجا يزود نگران يليخ

 .ود تمام ذهنش را مشغول كردگذرانده ب نيرا كه در آغوش ا يناگهان خاطره شب. كرد ياو برخورد م يبه زانو نيآ يزانو

آنها به خانه  يبه زود. خوشحال شد اريمسئله بس نياز فكر ا. بچه دار شوند ديبا هم ازدواج كرده اند با نيكه او و آ حاال
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 نيا يول. در سر راه آنها وجود داشت يمطمئنا مشكالت. كردند يمشتركشان را شروع م يو زندگ دنديرس يم دشانيجد

را از  يخواهد شد كه مر ياو صاحب خانه و خانواده ا. ستيوقت تنها ن چيه گريبود كه او د قتيحق نياع امسئله تحت الشع

 .دانند يآن خود م

 نياو با ا يبرخورد پا. نشسته كه همسرش بود يزن شيرو به رو. توانست بكند يبود كه م يتنها كار نيا. خواب نبود نيآ

داد  يوجود به خودش اجازه نم نيبا ا. كرد يم شتريب ديكش يدر وجودش زبانه مرا كه هر لحظه  يو كشش ليم يفقط شعله 

 يرا با مر اقشياصال حق نداشت عطش اشت. كرد وحشتناك بود يكه او با مر يكار. را رها كند جانشيكه افسار شور و ه

ا با او منصفانه رفتار نكرد؟ اصال حق چر. شيبائيو به ز رشيدلپذ حهيبه تحساساتش ، به را. كرد يمدام به او فكر م. فرونشاند

 . نتوانست خودش را كنترل كند گرياو گذاشت ، د اريخودش را در اخت نيريكه آنقدر ش يلحظه ا يول. نداشت او را لمس كند

شروع  يبرا ياديز اقياشت يمر. توانست ازدواج را فسخ كند ينم گريد. ختيرا به هم ر شينقشه ها شهيهم يضعف برا نيا

 نكهيبدون ا يتوانست اجازه دهد مر ياو نم. گفت يپدرش و باربارا م يبه او در مورد نقشه  ديبا. داشت ديجد يندگز كي

 .كلرهال برسد نيبداند به س يزيمساله چ نيدر مورد ا

اگر . بود بدهكار يرا به مر نيا. از او سوء استفاده نكند گريد رديبگ ميبود كه تصم نيسبكتر كردن گناهش ا يكار برا تنها

 .نمود يبه همان نسبت هم شكننده و تنها م يبود ول يكرد قو يفكر م نيهمان قدر كه آ يچه مر

وظفه مشكل  نيالبته ا. دو روز گذشته را با او به احترام رفتار كرد نينمود و ا اقشيو اشت ليدر كنترل م يمصرانه سع نيبنابرا

 يكرد اگر مر ياحساس م قتيدر حق. هم اتفاق افتاد هيقض نيدرست عكس اساده نكرده بلكه  يرا نه تنها مرور زمان ذره ا

 .شود مطمئنا كنترل خود را از دست خواهد داد رهيخ اوبه  يبا آن چشمان عسل گريد كباري

كه  يهنگام يمر قيعم ينگران. بدهد و به احساساتش احترام بگذارد تيبود كه به او اهم يكس يدر آرزو نيبود كه آ سالها

 .دهد يم اريبس تياهم گرانياست كه به د يزن يكرد به او نشان داد مر يراجع به مرگ برادرش صحبت م او

 .مقاومت كند يمر ايكه نتواند در برابر خودش و  ديترس يم. راه بماند نيخواست شب را در ب يعلت بود كه نم نيا به

 

چشمانش را باز كرد و . ديكش يرا به كنار شيخورد ، پا شينودوباره به زا يمر يكه زانو يدوباره تكان ورد و هنگام كالسكه
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كه  يهنگام يدر او به وجود آورد پرت كند ول يمر يكه از برخورد پا ييتا حواس او را از گرما يزيچ يدر جستجو دانهيناام

زالل  اچهيدركالسكه مانند دو  يكيدر تار يحت يمر يچشمان عسل. ديرا د سرشچشمانش را باز كد ، نگاه درخشان هم

 .رديتواند نگاهش را از آن جشمها برگ يكه نم ديفهم نيآ. دنديدرخش يم ييطال

 :ديپرس متيبا مال يمر

 كردم؟ يافتاده؟ من كار يچه شده؟ اتفاق نيآ -

 ديدانست كه نبا يم. در پنهان كردنش داشت ياگر چه آشكارا سع. بشنود  شيتوانست رنجش را در لحن صدا يم نيآ

 .برساند يبيخواست به او اس ياصال دلش نم. دساكت بمان

 .يبفهم يكن يدهم البته اگر سع حيتوض تيبرا ريهست كه با يزيچ يمر -

 بگو: شده بود سرش را تكان داد و گفت  جيگ كهيدر حال يمر

 .روشن كندرا  تيوضع يازار دهد تا حدود شترياو را ب نكهيبود كه بتواند بدون ا دواريام. كرد يبه او نگاه نم نيآ

 .نبود گرانيام سرمشق د يكه زندگ يدان يخوب م... من  ياديز يسالها يبرا -

 .كرد كه آن را كاهش دهد يخودش بشنود و سع يرا در لحن صدا يتوانست تلخ يم نيآ

 .من باشد ستهيترسم ابن لقب شا يم. بدنام داده اند يكه دوست و دشمن به من لقب اشراف يدان يم -

 .به طرف او برگشت مشتاقانه سپس

 .را از نو شروع كنم زيخواهم همه چ يخسته شدم و م تيوضع نيبهت گفته بودم كه از ا -

 ؟... آره اما چه  -

 .را به سكوت دعوت كرد يدستش را باال بردو مر نيآ

 ياديعاشقانه زتجارب ... تا به حال .... خوب ... من . مشكل است يليخ ميخواهم بگو يرا كه م يزيچ. كنم يخوتهش م -

 .داشته ام

 .نبود دنياصال قابل شن شيصدا. را قطع كرد نيصحبت آ يمر

 .ستميبخش و قابل قبول ن تيآنها رضا يفهمم و حاال من به نظر تو به اندازه  يم -
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 .افكار بازدارد نيكرد كه او را از ا يبا عجله سع نيآ

 .ركل نيس يمر ،يمن دلچسب تر يبرعكس تو از همه آنها برا -

 :ادامه داد و

 ميكردم برا ياز آنچه تصور م شتريب يلياست كه تو خ نيا ميخواهم بگو يآنچه كه م. يحرف مرا باور كن نيا ديتو با -

 .يارزش دار

 :ادامه داد نيآ. ديدرخش يم شياز پ شيچشمانش ب. ستينگر نيبه چشمان آ يمر

خواهم از تو فقط  يمن نم. مسئله را منعكس كند نيدنمان اخواهم با هم بو يكه م يمن ارزش دار يتو آنقدر برا يمر -

 چيبا هم ه نكهيقبل از ا يول يتو همسر من. يآن هست ستهيرفتار كنم كه شا يخواهم با تو با احترام يم. بكنم ياستفاده جسم

 .يدار تياهم ميه ام براشناخت يكه تا به حال م يياز تمام زنها شتريدوست دارم نشانت دهم ب ميداشته باش يگونه رابطه جسم

 قتياو تمام حق. دهيمنظورش را به طور گامل نفهم يكند ول ياگرچه گوش م ديكرد و د ينگاه م يهمچنان به صورت مر نيآ

 .از او سوء استفاده كرده نينمس دانست آ. دانست يرا نم

تاب  نيآورد كه آ يبه وجود م يدر مررا  يدر دروغ و نفرت قتيحق نيا يافشا. ديبگو يتوانست به مر يرا كه نم نيا يول

 ي زهيتوانست انگ ياگرچه نم. از او متنفر خواهد شد تمام بدنش را به درد آورد يفكر كه مر نيا. را نداشت دنشيد

 يخواهد او حت يدلش نم گريببرد د قتيبه حق يپ يدانست كه اگر مر يم يلو ديازدواج به او بگو يناجوانمردانه اش را برا

 .كرد ياگر خودش را از خواسته اش محروم م يحت. داد يرا كه درست بود انجام م يكار ديبا نيبنابرا. بزندبهش دست 

 .ها بدهم نهيو در همه زم نهيزم نياحترامم را به تو در ا تيخواهم نها يكه من فقط م يدرك كن دوارميام -

 :شده بود سرش را تكان داد رهيبه دستانش خ كهيدر حال يمر

 .افتخار من است تي، نها يخواه يكه تو م ستيزيچ نياگر ا -

 ديرس يبه ذهنش نم يگريد زيچ نيآ. داد كماكان مانند گذشته بهت زده بود ينشان م شيحرفها ، اخمها نيبا وجود ا يول

سامان سر و  تيوضع نيدانست چگونه به ا يكرد كه خودش به وجود آورده بود و نم يم يزندگ ياو در جهنم. كه بازگو كند

 .ببخشد
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 نيتمام ا يباعث و بان. رفتند يكلرهال م نيآنها داشتند به طرف س. داد و چشمانش را بست هيتك يبه صندل گريبار د كي

 .شد و هم با اعمالش يبا پدرش روبرو م ديمشكالت او بود و حاال هم با

و  يانداخت و آشفتگ يتاه به مركو ينگاه. صاف نشست ني، آ ديچيكه كالسكه به سمت راست پ يساعت بعد وقت چند

 .ميديرس بايتقر: كرد و گفت  يرو به مر. دوباره احساس گناه كرد. دياضطراب را در چهره اش د

 .كرد يم نياو را به خاطر شجاعتش واقعا تحس نيآ. در كنترل خودش داشت يفقط سرش را تكان داد و همچنان سع يمر

** *** ** 

او بود و همان  ديخانه جد نجايا. هرطور بود خودش را آرام كرد يكرد ول يساس تعوع ماح ياز شدت التهاب و آشفتگ يمر

 .شروع كند يو بردبار ييبايرا با شك دشيجد يداشت زندگ ميخواست ، تصم يم شهيكه هم يطور

هنوز كامال مطمئن  البته. عنوان كرد يبه تازگ نيكه آ يكار آنقدرها هم ساده نبود مخصوصا با مسائل نيوجود انجام ا نيا با

كه نسبت به او  ياديرغم احترام ز يخواست به او بفهماند كه عل يم نيآ ديرس يبه نظر م. باشد دهيرا فهم نينبود كه منظور آ

 .با او نداشت يسمبه داشتن رابطه ج يليدارد تما

 هياو را از بق نيخوشحال بود آ كهنيبا ا. آمد يبه نظر م رمنتظرهيغ يليموضوع خ نيا. بدهد يدانست كه چه جواب ينم اصال

. ستيگفت اوضاع اصال رو به راه ن يبه او م يبيحس غر يداند ول يكه تا به حال با آنها در ارتباط بوده متفاوت م يزنان

 .موفق نشد يكند ول دايرا پ اش يتالش كرد علت آشفتگ يمتوال يساعتها

قبل از . از جا بلند شد و دست او را گرفت نيآ. بودند دهيه مقصد رسمسئله نبود چون باالخره ب نياصال به فكر ا گريد االن

متوجه شد آنجا  يكيرغم تار يعل. ديكش يقي، نفس عم نديدفعه اول بب يكلرهال را برا نيشود و س ادهياز كالسكه پ نكهيا

را  يشمع روشن كهيمد و در حالآ رونيب اهيس يبا لباس يو مرد قد بلند الغر اندام شدسپس در باز . است يبزرگ اريعمارت بس

 .كرد ييرا به طرف منزل راهنما يمر نيآ. ستينگر يباال گرفته بود اطراف را م

 :گذاشت و گفت  ي، دستش را بر پشت مر دنديكه به پلكان خانه رس يهنگام

 سلو نيو ريشب بخ -

 :كه اخم كرده بود شمع را باالتر گرفت و گفت  يدر حال مرد
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 ن؟يارباب آ -

 هبل -

 :كرد و گفت  يگذرا به مر ينگاه. مرد پر از اشك شد چشمان

 .ميما انتظار ورود شما را نداشت. جناب لرد ديخانه خوش آمد به

 :مرموزانه پاسخ داد نيا

 پدرم در منزل است؟. دانم يم! البته -

 .بله آقا -

خواهد اول از همه به پدرش  يم نيود كه آمطمئن ب يمر. نگفت يزيچ يدرباره مر نيآ يانداخت ول يبه مر يدوباره نگاه او

 .ديازدواج بگو نيراجع به ا

 :ادامه داد نيآ

 .امشب آماده كند ياش را برا ياو ببر و لطفا از خانم مورگان خواهش كن كه اتاق من و اتاق كنار شيمرا پ -

 .، ارباب دييهرجور امر بفرما -

 يليمستخدم خ. گذشتند يكيتار يآنها از سرسرا. نگفت يچبزانداخت اما  يبه مر ينگاه عيسر يليدوباره خ مستخدم

 يمنياتاق نش:  ديد نطورياتاق را ا يبود فضا ستادهيا نيكه پشت ا يدر حال يمر. را زد و سپس آن را باز كرد يآهسته در اتاق

 .يمو مشك يسن و زنم يمرد. كه دو نفر در آن اتاق حضور داشتند ديرس ظربه ن. و نور چند چراغ روشن رهيت يبا رنگها

در ! نيكه گفت آ يهنگام. بود رهيچشمان ت يبلند قد و چهارشانه و دارا ياو مرد. به طرفش آمد ديرا د نيكه مرد ، ا يهنگام

 .زد يموج م دينام يم تيآن را رضا يكه مر يگريطور حس د نيو هم رتيح شيلحن صدا

 يكرد و تا حدود رييآن مرد هم تغ يماي، س ستاديدر آنجا البخند همان طور  كيبدون  يو حت يجد يليخ نيآ يوقت يول

 :اش را با تعجب باال برده بود گفت  يكه ابروان خاكستر يدر حال. شد يجد

 .دينفرموده بود نيكلرهال را مز نيشود كه با وجودتان س يم يمدت. نيآ نم،يب يكه تو را م يچه اتفاق جالب -

 .منقبض شد نياحساس كرد بدت آ يمر
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 .نميب يپدر من هم خوشحالم كه شما را م -

 .كلر بزرگ پنهان نماند نيس ديوجود داشت كه از د يلحن مسخره ا شيصدا در

 كيرا گرفت و او را نزد يدست مر نيلحظه آ نيدر ا. مكث كرد سپس به طرف آنها رفت يلحظه ا يكلر برا نيس مالكوم

او را  يسر تا پا يكلر به سرد نيمالكوم س. طرف او جلب شد هيهنگام بود كه توجه پدرش  نيتازه در ا. خودش آورد

 .را كنترل كند صابشنگاه او اع ينيسنگ ريكرد كه در ز يسع يمر يول ستينگر

 :زد و گفت  يبه زور لبخند نيا

 .يمر -كنم يخواهم همسرم را به شما معرف يپدر م -

 :گفت  ستينگر يپسرش را مشده بود و بهت زده  خكوبيم شيكه در جا يدر حال ريكلر پ نيس

 همسرت؟ -

 ديرس يبه نظر م. را در وجودش حس كرد يمصنوع يجور آشفتگ كي ستيكه به او نگر يهنگام يشد و مر شتريب نيا لبخند

 يهنگام ينامطبوع بود ول يكلر بزرگ تا حدود نيقبول داشت س ياگرچه مر. برد يلذت م يليو تعجب پدرش خ رتياز ح

 .در پنهان كردنشان داشت يشد هرچند سع يم دهيد مانشدر چش يشاد يجرقه ها ديمرتبه د نيلاو يرا برا نيكه آ

رغم  يبلندقامت بود و عل ياو مرد. ديفهم يرا نم شياصال معنا يشد كه مر رهيبه پسرش خ ياخم كرد سپس با حالت رمرديپ

 دهيو ابرولنش د يمشك يدر موها يسترحاك ييرگه ها يول. درست مثل پسرش پيسن و سالش هم چنان استوار و خوش ت

غم و  يول ديرس يم يبه نظر عصبان. دو رگه و خشن بود يتا حدود شي، صدا نيگرم و با نفوذ ا يشد و برخالف صدا يم

 .ناخواسته نسبت به او در وجودش احساس كند يموج همدرد ياندوه چشمانش باعث شد مر

 :گفت  يكه با ناباور .توجهش را جلب كرد يزنانه ا يآن لحظه صدا در

 از همسرت؟ هيمنظورت چ ن؟يهمسرت آ -

محكم پشت  يلياش را خ رهيت يموها. ماند رهيبود خ دهيپوش يسرمه ا يكه لباس كيصورت بار يزن ينگاهش به رو يمر

كه  ديمفه يمر. واقع شده اند انتيبهت زده مورد خ اهيآن چشمان س ييآمد گو يبه طرف آنها م يگردنش بسته بود و طور

دانست كه ارل  يم يمر. كرده است انتيبه او خ نيكند ا يد چرا فكر ميفهم ينم يباشد ول نيآ يباربارا دخترعمه  ديبا نيا
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از او  يانتظار نيچن كيزن اصال  نياو را مطمئن ساخت كه خود ا نيآ يآرزو داشت پسرش با دخترعمه اش ازدواج كند ول

 .كرده است يقطعا اشتباه م نيبود كه آ نيعكس العمل باربارا گواه ا. نداشت

مالگوم . كه او اصال متوجه حضور دخترعمه اش نشده چون تمام حواسش معطوف پدردش بود افتيدر يمر نيبه آ ينگاه با

 : ديكلر دوباره به طرف پسرش رفت و مغرورانه پرس نيس

خانم اشاره  نيا ايمسئله و  نياصال راجع به ا دم،يددر لندن  شيمن تو را فقط سه هفته پ يازدواج انجام شد؟ وقت نيا يك -

 .ينكرد

 .ميازدواج كرد شيسه روز پ يمن و مر -

 .آهان -

و  ردياو را بگ يجلو يزيچ ديكه نبا ديرس جهينت نيبه پدرش را نداد و به ا حياصال به خودش زحمت توض نيمتوجه شد آ يمر

اصال  ييكردند ساكت باشد ، گو يكه داشتند در مورد او صحبت م يقعاصال قصد نداشت مو. را ندهد نيجواب سواالت پدر آ

 :با متانت گفت  نيبنابرا. وجود ندارد

 .مييايكامال با هم كنار ب ميتوان يمطمئنم كه م يآقا ول ميشناس يرا م گريكه همد ستين ياديمدت ز نيمن و آ -

 .كرد يمر يابيكلر با نگاهش شروع به ارز نيس مالكوم

 .دختر زبان هم دارد نيپس ا -

 .البته مطمئنان -

 .او او را مطمئن كرد يمر

 ؟ييتو اهل كجا يمر -

 :نظر گرفته بود ادامه داد ريكه او را به دقت ز يحال ودر

 ؟يچگونه با پسر من اشنا شد -

 :سرش را باال گرفت و گفت  يمر

 .ميمالقات كرد سليرا در كارل گريهمد نيمن و آ -
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 .كرد صحبت او را قطع نيآ

تولد  هيبه عنوان هد ايكتوريكه شوهر و يبردن اسب يمن برا. است سليترن دختر دوك كارل ايكتوريو يميدوست صم يمر -

من  كيزن و شوهر از دوستان نزد نيكار را شخصا انجام دادم چون ا يالبته ا. بود به آنجا رفتم دهيهمسرش از من خر

 .هستند

 :بود گفت  كه متفكرانه اخم كرده يدر حال ارل

 ؟...تو يو نام خانوادگ سل؟يكارل -

 :بار سرش را باال گرفت و گفت  نيا يمر

 .دهكده بود شيكش يدراز انيپدرم قبل از مرگ سال. فالتون -

مرد از خودش ضعف نشان  نيا يخواست جلو ينم يرا فشرد ول شيكرد بغض گلو يكه از مرگ پدرش صحبت م يهنگام

 .رفت يبه شمار م يو قو رومندين يكلر بزرگ مرد نيبا پسرش ، س زشيغم انگ يرغم رابطه  يچون عل. دهد

 .را خفه كند شيواست صدا يم يكس ييگو. ديمبهم شن ييصدا يمر

 ش؟يكش كيدختر  -

 .شده بود رهيخ نيبه آ يدهانش گرفته و با بهت و نگران يرا جلو فشيكه دست نح ديباربارا را د. كرد ينگاه

از خشم  يموج. شد رهيخ نيدر هم بود به آ شيكه اخم ها ياو در حال. كرد يپدرشوهرش را احساس م اشكار يناراحت يمر

دانست مجبور است  يم. ستندين گريكديهم طراز  ياز نظر اجتماع نيدانست كه او و آ يالبته م. به خروش آمد يدر درون مر

آنقدر شوكه . مسئله را رد كنند نيا ميآنقدر مستق دشيجد ينداشت خانواده  اراصال انتظ يباشد ول عيمسئله مط نيدر برابر ا

 .شده بود كه قادر به حرف زدن نبود

 :گفت يسكوت را شكست و با خونسرد نيآ

 اريامروز روز بس. او به اتاقش برود ديكن نيتوه يبه مر شتريشما دو نفر ب نكهيخواهم قبل از ا يم ديده يپدر اگر اجازه م -

 .كه او خسته است بود و مطمئنم يطوالن

او خسته بود ، تازه ازدواج  - بله. مسئله كرد نينسبت به دخالت شوهرش در ا يو سپاسگزار ياحساس قدرشناس كي يمر
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خواست  يدردناك بود كه نم شياستقبال سرد آنقدر برا نيا. نامطمئن نيراجع به رابطه اش با آ نكهيكرده بود و مهم تر ا

 .ندخودش آن را اعتراف ك شيپ يحت

 :به طرف دخترعمه اش باربارا برگشت  نيآ

 اتاق همسر مرا آماده كرده است؟ ايآ يشود لطفا از خانم مورگان بپرس يم -

 :تكان داد يسرش را به عالمت منف باربارا

 ...، من نيآ -

شد  دهيمورگان شن خانم يلحظه صدا نيدرست در هم. شوكه باشد نيكامال واضح بود كه باربارا هنوز از ازدواج آ يمر يبرا

 :گفت يكه م

اتاق كنار اتاق شما را به همسرتان  ديهمان طور كه شما امر كرده بود. نيمن اتاق را آماده كرده ام، ارباب آ ديمطمئن باش -

 .اختصاص داده ام

 يقتو. آن بسته بود يبرو يديبند سف شيبر تن داشت و پ رهيت اهيكه لباس س ديرا د يبرگشت و زن مسن شاداب يمر

 .ديخند يكرد ، با شادمان يتالق ينگاهش با نگاه مر

 نيو شادتر نيامروز بهتر. ديبا خئد آورده  زيو همسرتان را ن. ديارباب كه چقدر خوشحالم شما برگشته ا ميبگو ديو بگذار -

 .من است يروز زندگ

 .امد گفتفر به او خوش كيداد با خودش فكر كرد باالخره  يهمانطور كه سرش را تكان م يمر

 .زد به طرف زن خانه دار برگشت يكه به زحمت لبخند م يدر حال نيآ

 .كند يم ديينفر كار مرا تا كيخوشحالم كه  يليخ. ممنونم خانم مورگان يليخ -

 .ديكن يوقت اشتباه نم چيدانم شما ه يكنم و م يم دييالبته كه تا -

 :رفت و با احترام گفت يبه طرف مر زن

 .تا اتاقتان را نشانتان دهم دييايا با من بمن ف لطف يبانو -

كنترل  يبعد از آن همه تالش برا. كند يريجلوگ شياشكها زشيكرد كه از ر يزد و سع يلبخند يبا شك و دودل يمر
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قطرات اشكش  دنيبا د نيخواست باربارا و پدر آ ياصال دلش نم يآن همه فشار عصب انياش در م يآرامش و خونسرد

 .شوندو خوشنود  يراض

 :گفت نكهيا يتحت فشار بود ، برا زين نيآ ديرس ينظر م به

 .كنم بهتره من هم به اتاق خودم بروم يندارد ، فكر م يپدر اگر از نظر شما اشكال -

 . رفتند رونيخانم مورگان از اتاق ب يدر پ يهمسرش را گرفت و دو نفر يمنتظر جواب شود بازو نكهيبدون ا و

تحت  يمر. رفتند رونيخانم مورگان از اتاق ب يدر پ يهمسرش را گرفت و دو نفر يواب شود بازومنتظر ج نكهيبدون ا و

، قرارا  دنديرس يبه نظر م ريعبوس و سخت گ يكه همگ نياجداد آ يو عكسها يميو قد نيسنگ هي، اثا رهيت يرنگها ريتاپ

سپس به . باال رفتند كيو تار ضيپله عر يسر كياز كرد و آنگاه  يياهنماخانم مورگان آنها را به طرف سالن ر. گرفته بود

 .دنديچيو به طرف چپ پ دنديشده بود ، رس دهيكه با فرش پوش ييراهرو

 ستاديشده داشت ا يو منبت كار رهيت يكه در ياتاق يبعد زن خانه دار جلو يا لحظه

 .من ياتاق شماست ، بانو نيا -

با . مرتب يكامال روشن با تخت خواب ياتاق. وارد اتاق شد ياول مر. وارد شوند تا آنها ستاديدر اتاق را باز كرد و عقب ا سپس

 يبودند اما اكثر آنها دارا نيسنگ هيخانه اثاث يقسمتها ريهم مانند سا نجايا. انداخت يكه در اتاق بود نگاه يليبه وسا يشگفت

تخت انداخته بودند و كاغذ  يبه رو يشميته ابربرجس يبا گلها يروشن يآب يروتخت. بودند ييطال يها هيبا حاش ديسف يرنگ

ها هم  يو كرم و صندل يكف اتاق آب چهيرا پوشانده بود قال وارهايد ييطال يها چكيبه همان رنگ با طرح پ زين ييها يواريد

 نييتز قهيسل با ارياتاق بس نيا. عقب زده شده بودند ييطال ييمنگوله ها لهيرنگ بود و به وس يو عاج يپرده ها اب. كرم بود

 .را شگفت زده كرد يخورد مر يخانه به چشم م يقسمتها ريآن و سا نيكه ب يشده بود و تفاوت فاحش

 :تعجب كرده چون گفت  يمر ديفهم نيآ ديرس ينظر م به

 مگر نه؟ باستيز -

 :كرد گفت يكه اشاره به در وسط م يدر حال و

خانه ساخته شد آن را مبله كرد و  نيمادربزرگم در ابتدا كه ا. كرده بود نييرا مادرم قبل از مرگش تز ياتاق و اتاق بغل نيا -
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 .داد يم حيرا ترج زيحالت غم انگ... خوب 

 .كرد دييرا تا نيبا سر حرف آ يمر

 .باستياتاق واقعا ز نيا... آره  -

 .مورگان مودبانه حرف آنها را قطع كرد خانم

باربارا را بفرستم به شما كمك كند تا لباستان را عوض  زهيمستخدمه دوش ديلياگر ما. شما باز شده است هيمن اثاث يبانو -

 .ديكن

 فورا گفتك يمر

 .ستيالزم ن. نه متشكرم -

زن خانه . را انجام دهد شيتوانست كارها يخودش كامال م. كند يخواست كه مستخدمه باربارا به او امر و نه يدلش نم اصال

 .دار موافقت كرد

 من؟ ي، بانو ديندار الزم يگريد زيچ -

 :جواب داد يبا حواس پرت يمر

 .متشكرم يليخ. دهم يرا سر و سامان م زينه ، االن خودم همه چ -

 .او با همسرش تنها خواهد بود گريد يقيدانست كه تا دقا يم

 ن؟يارباب آ -

 .از كمكتان متشكرم. رو به راه است زينه خانم مورگان همه چ -

 .و از اتااق خارج شدكرد  يميمورگان تعظ خانم

حاال كه تنها بودند دوباره به نظر  يدلگرمش كرد ول نيياز او در طبقه پا نيدفاع ا. بود ستادهيهم چنان ا يبا شك و دودل يمر

جواب  نيتا دوباره با هم رابطه داشته باشند؟ فقط آ ديبود چقدر طول خواهد كش ريمتح. آنها فاصله است نيكه ب ديرس يم

 .بپرسد يمورد سوال نينداشت در ا لياصال تما يدانست و مر يم سوال را نيا

 :كرده بود گفت  ياش را مخف يكه احساساست درون يمودبانه و در حال يليخ نيآ
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 .خواهم داد يكه الزم دار يگريد يزهايمستخدمه و چ كيكار را در مورد  بيصبح ترت -

 ...اما من مستخدمه  -

 .داشت يخواه اجيحتتو به مستخدمه ا. ربط نگو يب -

 :به او انداخت و گفت  ينگاه سپس

 .كنم يخانواده ام معذرت خواه يادب يتوانم به خاطر ب يفقط م يرا گذراند يدانم كه شب سخت يم= 

 .ستيرا نگر نيكرد و مشتاقانه ا يحركت يمر

 .يكن يآنها معذرت خواه يبه جا ديتو نبا. نيتو نبود آ رياصال تقص -

 :جواب داد يخشك يشده بود با صدا ديمانند گچ سف كه يدر حال نيآ

 .دنديد يرا م قتيآنها حق يكاشك -

دانست  يم نيكرد اگر آ يبا خودش فكر م. بدنش را احساس كند يتوانست گرما يم يحت. شد كيچند قدم به او نزد يمر

نبود  يازياصال ن. كرد ينظر م ديتجد مشيشده بود دوست ندارد مطمئنا در تصم جاديآنها ا نيرا كه ب يفاصله ا نياو اصال ا

 يقبل يو معشوقه ها يمر نيآن بود كه ب ليخود دل ياحترامش نسبت به مر وپاك  تين نيهم. را به او ثابت كند يزيچ نيآ

 .گذارد ياش فرق م

 يتوانست يار مچه ك گريد. يتو از من دفاع كرد. كنم يوقت تو را به خاطر رفتار پدر و دخترعمه ات سرزنش نم چيمن ه -

 ؟يبكن

 .گذاشت نيآ يبااستقام يشانه ها يبرد و سرش را به رو نيفاصله را از ب يمر

 نيهم. افتي يقيبه او نگاه كرد چشمانش را بسته و صورتش مملو از درد عم يرا احساسا كرد و وقت نيآ قينفس عم يمر

با دقت او را از خود جدا  يليگذاشت و خ يمر ينه هاشا يباالخره دستانش را به رو نكهيتا ا. بود ستادهيحركت ا يطور ب

 .زد شيشانيساده بر پ يسپس بوسه ا. كرد

 .ياستراحت كن يروم تا بتوان ياالن م. يدانم كه خسته ا يبود م يطوالن اريامروز روز بس يمر -

ظه با خودش فكر كرد كه نزد لح كي. دو اتاق را محكم بست نيرفت و در ب نيبتواند او را منصرف كند آ يمر نكهياز ا قبل
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 يمحكم يليقفل شدن در وسط هم چون س يصدا ياست كه با او باشد ول نيا شيو آرزو ستيخسته ن ديبرود و به او بگو نيا

 .كار بازداشت نياو را از ا

*** *** *** 

مبرم  اجينه تنها احتشبش را بپوشد و لباس سفرش  يتوانست لباس صورت ينم. ديلباسش را پوش نيبهتر يروز بعد مر صبح

بلند كه با تور كرم آهار زده  قهيبا آن  رهيهرچند آن لباس سبز ت. هم نامناسب بود يليخانه خ يبه شستشو داشت بلكه برا

موضوع  نيبه خود اجازه نداد ا يكرد ول يجلوه م يميو قد يمعمول يليخ كلر نيثروت خانواده س انيشده بود در م نييتز

 .دهد يلباس خوب هم او را در چشم خانواده شوهرش مناسب جلوه نم يئن بود حتمطم. باعث ترسش شود

. ديشن يدق الباب يبرود صدا نييصرف صبحانه به طبقه پا يخواست در اتاق را باز كند و برا يكه م يدر لحظه ا درست

 :كرد و گفت  يميمودبانه تعظ نيآ. ديرا د نيدر را چرخاند و آ رهيدستگ

 كنم؟ تانيصرف صبحانه همراه يبرا ديده ياجازه م -

ساعتها . ديشب گذشته به او چه بگو يدانست بعد از ماجرا ياصال نم. و با سر موافقت خودش را اعالم كرد ديلبش را گز يمر

 .رسد يم انيبغرنج چه وقت به پا تيوضع نيكرد ا يمانده بود و با خودش فكر م داريب

 .كرد دنيقلبش شروع به تپ .موقرانه دست او را گرفت يبا نگاه نيآ

 .يديبندم كه خوب خواب يشرط م -

 .گفت يدانست كه داشت دروغ م يم. كرد دييبا سر تا يمر

 .متشكرم... البته ... بله  -

 ديمز زياز اتاق ن ششيعالوه بر آن خروج ناگهان. او در كالسكه ناراحت شده  ينفهمد كه چقدر از حرفها نيداد آ يم حيترج

 .بر علت بود

 .دست او را نوازش كرد نيآ

 .مشكل هست يكسالت آور يجا نيچن كيدر  يزندگگ يبه اندازه كاف ياستراحت كن يكه بتوان دوارميام. خوشحالم -

 يمر يواقعا برا نيآ ديرس يبه نظر م. دياو د اهيرا در چشمان س يتوام با خوشحال يبا دقت به او نگاه كرد و نگران يمر
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فهمد كه  يم يمطمئن بود او به زود يمر. داشته باشد ستهيمودبانه و شا يرد با او همواره رفتارك يم ينگران بود و سع

غم و اندوه  يكرد تا حدود يفكر بود و احساس م نيكه ذهنش مشغول ا ينگامه. احترام و توجه خودش را ثابت كرده است

 .قلبش زدوده شد

 .دنديراهرو رس يانتها يپله هابه  نكهيشروع به صحبت كرد تا ا متيبا مال يليخ نيآ

از اندازه مراقب  شياو ب. افتد يوقت گذرت به آنجا نم چياحتماال ه. طبقه است نيا يجنوب يپدرم در قسمت انتها ياتاق ها -

 .است شيخلوت خو

 دهيآنجا دمبهم در  يها هيجز سا يزيحاال كه روز بود و هوا روشن ، چ يحت. انداخت ينگاه كيتار يراهرو يبه انتها يمر

 :سرش را تكان داد و گفت  ياو به عالمت منف. شد ينم

 .كنم كه به آنجا قدم بگذارم يتصورش را هم نم -

 نييتز رهيت يآنجا هم با رنگها. شدند يكرد سپس از سالن گذشتند و وارد اتاق غذاخور ييپله ها راهنما نيياو را به پا نيآ

كه از چوب  يكوچك منبت كار يزهايصبحانه و م زيم. زد يبه بنفش م ليم يرگيتكه البته از  يو قرمز رهيسبز ت. شده بود 

 يبه پرده ها ينگاه مر. بودند نيهم سنگ يليحال خ نيدر ع يول بايز اريشك بس ونبد. ساخته شده بود رهيت يقليص يگردو

 يبزرگ صورت م رييتغ كيشود  وارد اتاق ديگذاشتند نور خورش ياگر فقط م. بودند دهيافتاد كه همچنان كش يسبز مخمل

 .كار را نداشت نياو حق ا يگرفت ول

 يمر. از پشت سر ، توجه آنها را به خود جلب كرد يزنانه ا يشده رفتند ، صدا دهيچ زيبه طرف م نيو ا يكه مر يهنگام

حال از  نيدر ع يول ينييتز چيساده بدون ه يلباس زغال سنگ. آمد يبه طرف آنها م نيآ يبرگشت و متوجه شد دخترعمه 

آمد و  يبه شمار م ياو زن جذاب. سرش جمع كرده بود يباال ييبايبه ز رااش  رهيت يموها. به تن داشت شمينوع ابر نيبهتر

 .كرد يآن مزگان بلند جلب توجه م انيشكلش در م يبادام اهيچشمان س. ديرس يساله به نظر نم 25از  شتريب

 .شد يمر رتيواقعا باعث ح شبشيبعد از عكس العمل دباربارا بود كه  ييگشاده رو نيا اما

 .دراز كرد يدستش را به طرف مر اول

 نكهيراستش ما واقعا از ا... من. خودم را نسبت به تو عرض نكردم كاتيمراتب تبر شبيواقعا متاسفم د. يخوش آمد يمر -
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 .مياز وجود تو اطالع هم نداشت يآخر حت. ميازدواج كرده شوكه شد نيا

را در  تيو عصبان يتيكرد نارضا يرغم رفتار مودبانه اش هنوز احساس م يعل. مختصر دست باربارا را گرفت  يليخ يمر

 .فشرد يدست باربارا را به نرم يبا لبخند نيآ. ديد يچهره او م

 ؟يما ارزش دارند ، مگر نه مر يبرا يليتو خ كاتيممنون دخترعمه تبر يليخ -

 زد و گفت ك يبا نشاط لبخند توانست يكه م ييتا آنجا يمر

 .البته متشكرم -

 :ادامه داد باربارا

 .دينيلطفا بنش -

 :كرد و گفت  يرو به مر يسپس با لبخند تلخ و

 .باشد در خانه خودت بهت تعارف كنم يازيكنم ن يفكر نم -

 :مسئله بود و گفت  نيتوجه به ا يبه نظر ب نيآ

تا سر و  يمتشكر خواهد شد اگر بهش كمك كن اريكنم بس يفكر م قتيدر حق. شود يناراحت نم زهايجور چ نياز ا يمر -

 .يخانه را چطور اداره كن يريگ يم اديكم كم  يطور نيا ؟ي، مگر نه مر رديسامان بگ

 :گفت يمعمول يليخ نيبنابرا. خطور نكرده بود يلحظه هم به ذهن مر كي يبرا يخانه حت نيا ياداره  فكر

 .يكن ييانجام دهم مرا راهنما ديآنچه كه با يراشوم اگر ب يمتشكر م -

 :زد و گفت  يبه او كرد و به زور لبخند ينگاه باربارا

 .هر آنچه بتوانم انجام خواهم داد -

 .را كه كنار بشقابش بود به صدا در آورد يزنگ سپس

 يكع باالخره با سر و صدا يقتو. به طرف آنها آمد اطيدر چهارچوب در ظاهر شد و با احت ينيسنگ ينيبا س يجوان دخترك

 .ديكش يگذاشت نفس راحت زيم يرا به رو ينيس ياديز

 :كرد و گفت  زيرآميتحق يكه عضالت صورتش منقبض شده بود به او نگاه يدر حال باربارا
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 لدرديم ديدان يم. كرده دايآشپزخانه ارتقا درجه پ ياز ظرف شو ياو به تازگ. ديعدم ظرافتش ببخش يرا برا سيفرانس ديبا -

 .كرده است مانيزا يداد به تازگ يكار را انجام م نيكه ا

 .متاسفم خانم اريبس -

 .مستخدمه پر از اشك شد چشمان

 .اوريلطفا صبحانه را ب -

 .دستور داد يبه خشك باربارا

 

 يبرا يا ختنير نيدر ح ديكرد و د نيبه آ يمستخدمه انداخت و سپس نگاه نيبه چهره غمگ ينگاه يبا همدرد يمر

 .كند ينگاه م يخودش هم چنان به در ورود

 :ادامه داد ختير يم يچا يخودش و مر يكه برا يدر حال باربارا

 .مالكوم انتظار دارد ييكه پسردا يزيچ. و خشن است يرفتار جد نيكنترل مستخدم يروش برا نيبهتر -

 يقاطع برا ينتوانست جواب يكند؟ ول يمالكوم رفتار م ييبر طبق نظر پسردا شهيباربارا هم ايآ ديمتعجبانه از خود پرس يمر

كه به آنها معتقد بود داشته باشد و عمدا  يبرخالف اصول يخواست رفتار يبه هر حال خودش اصال نم. كند دايسوال پ نيا

. تيم آمو باربارا در ه ينگاه مر. تجربه و نگران باشد يب يشخص مستخدمه ا ناگر آ يكند حت تياذ ايرا مسخره و  يكس

 .نديايكرد بتوانند با هم كنار ب يفكر نم

 .چرا او تا آن اندازه حواسش پرت بود ديفهم يموقع مر نيداد و تازه در ا رييناگهان موضوع صحبت را تغ نيآ

 د؟يا دهيشماها پدر را ند - پ

 جواب دادك باربارا

 .گردد يبرنم گريتا چند ساعت د مطمئنا. كارها به دهكده رفته است يسر كيانجام  يمالكوم برا ييپردا -

 نيآرامش آ يتوانست برا يخواست م يدلش م. ديرا نوش شياز چا يجرعه ا. ديهم آرام شد و هم ناام ني، آ ينظر مر به

 ك ديباربارا از او پرس. اسوده خاطر شد يمر شخدمتيبا ورود پ. تواند يدانست كه نم يم يبكند ول يهر كار
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 اده؟افت يون سلو ، چه اتفاق -

 كرد و گفت ك يميتعظ شخدمتيپ

 .طلبد يشما را م تيبه وجود آمده كه توجه و عنا يرسد در اصطبل مشكل يبه نظر م. آورده ام يغاميپ نيجناب آ يبرا -

 .برخاست شيفورا از جا نيآ

 .مرا ببخش يمر -

 .دهد يم تياهم شيجقدر به اسبها نيدانست ا يم. كرد دييبا سر تا يمر

 :توقف كرد و گفت  يگذشت ، لحظه ا يباربارا م يكنار صندل كه از يهنگام

مار را  نيشود لطف كرده و شما ا يم ديندار ياگر كار به خصوص. نشان بدهم يخواستم خانه را به مر يدختر عمه باربارا م -

 .دت كندبه عنوان خانه خودش عا نجايزودتر به ا نكهيتا ا نديخواهد او همه جا را بب يدلم م د؟يانجام ده

 :به اطاف نگاه كند گفت  نكهيبدون ا باربارا

 .كار را بكنم نيشوم كه ا يخوشحال م -

 متشكرم: شانه او را مختصر فشرد و گفت  نيآ

 يشانه باربارا گذاشت چگونه او چشمانش را بست و به سرعت نفس م يدستش را به رو نيآ يمتوجه شد وقت يمر فقط

 نياز ا گريد. او همه درست بوده شبيپس احساسات د. به صبحانه اش معطوف كردتوجهش را  عيسر يليخ يمر. ديكش

 .آشكار كند نيتواند احساساتش را نسبت به آ يواضح تر نم

 نيا شيتنها آرزو. گفتن نداشت اصال متاسف نبود يبرا يحرف نكهياز ا يمر. دو در سكوت صبحانه شان را تمام كردند آن

 .نبود نديكدامشان خوشا چيه يو نفره لغو شود چون براگردش د نيا يقيبود كه به طر

 .كه باربارا او را مخاطب قرار داد مجبور شد خودش را كنترل كند يهنگام باالخره

 .مياندازيبه اطاف خانه ب يو نگاه ميحاال برو -

 .مودبانه باشد اريو حالت صورتش بس شيبود لحن صدا مواظب

 يباالخره او كه نم. تحمل نباشد رقابليكوتاه در اطراف منزل آن قدرها هم غگردش  كي ديبا خودش فكر كرد شا يمر
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 .كردند يم يخانه زندگ كيآنها حاال در . كند يزن دور نيتوانست كامال از ا

احساس كرد فقط . قرار گرفت رهيت يو رنگها  هياثاث ريتحت تاث شتريب يكردند ، مر يم دنيد نييپا يكه از طبقه  يهنگام

و  بايبزرگ با صدها نوع گل ز اريبس ياتاق. از آنها گلخانه بود يكي. كرده نييتز نيخانه بزرگ مادر ا نيرا در ا سه اتاق

 ييدر آنجا كرم و طال زيروشن و سبز و باالخره سالن رقص كه همه چ ييهلو يگهابا رن يكوچك منياتاق نش يگريد. شاداب

دراز  نياتاق سال نيا يبه نظر مر. ديچيپ يم شانيپا يرفتند صذا يه ممرمر كف سالن را يسنگها يكه به رو يهنگام. بود

 .بود دهيرنگ رقص را به خود ند

پرواضح است . خانه وجود داشته است نيدر ا يشاد يذره ا يخانه برود؟ مطمئنان زمان نياز ا يباعث شده شاد ياتفاق چه

 .داشته است يو عشق به زندگ فيلط يكلرهال كرده بود روح نيدوباره س نييكه شروع به تز يزن

كه از  يهنگام. بدست آورد و به آنجا برود يتيكه موقع يصبرانه منتظر زمان يب يگوناگون بود و مر يپر از كتابها كتابخانه

 ك ديپرس يآمدند مر رونيكتابخانه ب

 اند؟ دهيچرا همه پرده ها در طول روز كش 0

 با تعجب به او نگاه كرد باربارا

 .برد يهم م وارهايتازه رنگ د. ها و مبلمان ضرر دارد يقال يبرا دينور خورش -

 از آنها لذت نبرد؟ ي، اگر كس ستيچ لهيهمه وس نيا دهيفا يول -

 .كرد بيرا تكذ يمر يبا افسوس حرفها نيا دخترعمه

. كند يخانه مواظبت ماز  قيطر نيباشد و مادر خود من هم به هم دهيكش شهيدهد پرده ها هم يم حيمالكوم ترج ييپسر دا -

دست نخورده  يزيكنم بهتر است هر چ يفكر م. نديب ينم بيآس يخانه به سادگ نيبا ارزش ا يها نهيگنج بيترت نيبه ا

 .ديآ ياصال خوشش نم راتييارل از تغ. بماند يباق

 يم ديتاك شهيهم ايكتوريو. اشتباه بود ارياگرچه طرز تفكر باربارا بس. بحث خاتمه دهد نيگرفت همان جا به ا ميتصم يمر

، آنجا  رووديرغم شكوه و ابهت برا يعل ليدل نيكند و به هم داينور به داخل خانه راه پ نكهيكرد پرده ها را كنار بزنند تا ا

 .مدآ يراحت و دلچسب به شمار م يمحل
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 خواست راجع به خانواده باربارا بداند يم يمر

 ؟يهست ليفام نيبا ا قيتو از چه طر -

 :كرد جواب داد يم ييكه او را به جلو راهنما يدر حال ارابارب

مالكوم  ييپارسال پسردا. است نيآ يدختر عمه  نيمادرم اول. مالكوم خواهر و برادر بودند ييمادربزرگ من با پدر پسردا -

 .ستيخوب مهم ن. ..بودند كه  دواريآنها ام. كنم يزندگ نجايو ا ميايكه من ب دنديرس جهينت نيو پدر و مادر من به ا

اسف  تيوضع نيرا در ا چارهيزن ب نيل نكهيكدام از آنها قبل از ا چيچرا ه. كرد ياحساس م شيرا در صدا يفشار عصب يمر

 شد يم دهيبه وضوح شن يمر يدر صدا يمشورت نكرده بودند؟ همدرد نيبار قرار دهند با ا

 .شود يآنها تنگ م يلت برامطمئنا تو كه د نند؟يخواهند تو را بب يپدر و مادرت نم -

 .ستاديصاف ا باربارا

. و من از همه آنها بزرگترم ميما پنج تا خواهر هست. مساله تا به حال با آنها صحبت نكرده ام نيدر مورد ا. دانم ينم... من  -

 .شود يخوب از پدرم بماند م... او وارث هر آنچه . ميبرادر هم دار كيالبته 

 :ادامه داد كرد و ينگاه يبه مر سپس

 .كدام از آنها از برگشت من به خانه خوشحال شود چيكنم ه يفكر نم. كردم ياول ازدواج م... ديمن با -

 :آهسته گفت يمر

 .دانستم ينم. متاسفم -

 :جواب داد يبه سرد باربارا

 .مطمئن باش كه حالم كامال خوب است. ندارم ازيتو ن يمن اصال به همدرد -

 :زد و گفت  يباربارا لبخند خشك. اند دهيسالن رس يمتوجه شد به انتها يو مر ستاديباربارا ا د،يبگو يزيچ يمر نكهياز ا قبل

چند تا كار هست كه . ديطول كش ديبازد نيكردم ا يم ينيشبياز آنچه پ شتريكنم ب يفكر م. يمرا ببخش ديبا. متاسفم يليخ -

 .انجامشان دهم ديبا

 .بود مانيپش اريبس شيحرفها يگفت و برا يم يرا به مرمسائل  دانيكرد كه نبا يم احساس
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 اريآنجا عمارت بس نكهيا. شد رشيدستگ يكل ينما كي يول دياگرچه تمام جاها را ند. كرد ديخانه را خودش بازد هيبق يمر

 .ساكت ارينمود و البته بس يم كيتار شيقسمتها شتريب يول متيگران ق هيبود با اثاث يبزرگ

 ميتصم نيداشته باشد چون با ا يوقت بچه ا چيالبته اگر ه. در آن بزرگ شوند شينبود كه دلش بخواهد بچه ها يخانه ا اصال

 .شد يم يهم منتف ييبا او رفتار كند احتماال هر گونه رابطه زناشو يا ستهيخواست با نحو شا يكه م نيا رياخ

 نيهنگام ناهار نه از آ. را عوض خواهد كرد مشيطع تصمبه طور ق نيكلرهال هستند ، آ نيمطمئن بود حاال كه در س البته

 ديپرس نيدرباره آ يمر يداد كه ارل هنوز از دهكده برنگشته و وقت حيباربارا با اب و تاب توض. بود و نه از پدرش يخبر

 :گفت 

 .كند دايت پكند تا از مرگ نجا يداشته است كمك م يسخت اريبس مانيكه زا يانيهنوز در اصطبل است و به ماد نيآ

 ششين يتا حدود سيكه خام رئ نيبا وجود ا. با رفتنش به اصطبل مانع كار او نشود ياست مر دواريخاطرنشان كرد كه ام و

 .را تحمل كنند گريهمد يطوالن يتوانستند مدت يبود آنها نم يهيبد. نداد يپاسخ چيه يرا زد ، مر

 يهنگام صرف شام ، مر. نديرا بب نيتا در هنگام شام ا. انتظار عصر بودمشتاقانه در  يشد و مر يسپر ياز ظهر به آهستگ بعد

را به دور  دشيدانست چگونه گردنبند مروار ينم يتخت پهن كرد ول ياش را از داخل كمد برداشت و به رو يلباس صورت

 .مستخدمه داشت كيبه  اجياو احت. بود نيحق با ا ديشا. گردنش ببندد

 تو ايب: است؟ پاسخ داد نيآ يعنيزد با خودش گفت  يم عيقلبش سر ديشن در را يلحظه صدا نيهم در

 :كرد گفت يكه با ادب تواضع م ياو در حال. شد يكه باربارا هنگام صبح از دستش عصبان يهمان مستخدمه ا. بود سيفرانس

 من؟ يتوانم شمع ها را روشن كنم ، بانو يم -

 :با سر جواب داد يمر

 .ينيچ يغذا را م زيم تو مكرد يفكر م. متشكرم  -

 :كرد تا شمع ها را روشن كند گفت يم يكه عرض اتاق را ط يدر حال مستخدمه

 .كار را به عهده گرفت نيآشپزخانه ا ياز مستخدمه ها گريد يكي. من يداد ، بانو رييباربارا نظرش را تغ زهيدوش -
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 .صداش آشكار بود غم و اندوه در ياش را پنهان كند ول يكرد ناراحت يم يسع اگرچه

 آها -

 يذره ب كيدخترك فقط . اخراج كنند يرا از كار يموجه كس ليچقدر مسخره است بدون دل. در هم رفت يمر ياخمها

 .از اندازه محتاط بود شيتجربه و ب

 فكر كردن گفتك يالغر اندام انداخت و بعد از لحظه ا سيبه فرانس يبه لباسش و نگاه ينگاه يمر

 ؟يبه من كمك كن قهيچند دق يتوان ي، م يفرانس -

** *** ** 

شلوار . و آراسته اش شد كيمتوجه ظاهر ش شهيزد و مثل هم يو لبخند ستاديا ديد يرا كنار در اتاق غذاخور نيآ يمر يوقت

 دستانش را به طرف نيآ. كرد يمردانه اش را دو برابر م ييبايقامت و ز. آمد يبه آن م اريكه بس ياش و كت يزغال سنگ

 ياو بود و گونه اش را نوازش م يموها انيدر م نيآ يآورد كه دستها اديرا به  يزمان نيريخاطره ش يبرد و مر شيموها

 .كرد

كه  ستين يآن آدم گريداد او د يرفتار و حركاتش نشان م. را از سرآغاز كند ييآرزو داشت روابط زناشو زين نيآ مطمئنا

كرد از او در برابر پدرش  يو تمام تالشش را م دادينشان م ياديان بود و به او توجه زمهرب يبا مر.دنشينام يبدنام م ياشراف

 داشت؟ يانتظارچه  نياز ا شيب گريد يمر. دفاع كند

 :زد و گفت يلبخند يخبر بود با شك و دودل يكه كامال از افكار او ب نيآ

 .يرا گذرانده ا يشك ندارم كه روز خوب -

 يكه م يبود يانيبه من گفتند در حال كمك به ماد - .دانست ينم يه آن روز را اصال روز خوباگرچ. كرد ييبا سر تا يمر

 .تمام شده باشد يو خوش ريبه خ زيهمه چ دوارميام. اورديب ايخواست كره اش را به دن

 .مغرور است شيآورد او چقدر درباره اسبها اديبه  يكامل سرش را تكان داد و مر تيبا رضا نيآ

گله  كيبرود كه  ييگذاشتند به جا يم ديجوان است و نبا يليهنوز خ انيماد. برد يدر سالمت كامل به سر م كره اسب -

 انيماد يبرا دنشيكره اسب كامال بزرگ و زائ جهيبود در نت يالجثه ا ميآن اسب نر عظ. اسب بركش مشغول چرا بودند
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 .چه را تنها گذاشتم كه غذا بخورندمادر و ب. تمام شد يبه خوب زيخوب همه چ يسخت بود ول اريبس

او را  يروزمره آن هم در كنار اتاق غذاخور يگفتگو درباره كارها قيطر نيا يحال كه خوشحال بود تا حدود نيدر ع يمر

 جهينت نيابن كه او باالخره به ا. ستيچ ديخواست بگو يكه م يزيدر برابر چ نيدانست عكس العمل آ ينم. كرد نيغمگ

دخترك از خود او  نكهيبا ا. رديخدمت را به عهده بگ نيا يكه فرانس واهدخ يدارد و م اجيمستخدمه احت كيبه  بود كه دهيرس

 .رديبگ اديرا به سرعت  زيزبر و زرنگ هست تا همه چ يكرد به اندازه كاف ياحساس م يتجربه تر بود مر يمسائل ب نيدر ا

 :را صاف كرد و گفت شيه هاپس شان. ديجز بازگو كردن درخواستش ند يچاره ا يمر

توانم  يم ايآ. مستخدمه دارم كيبه  اجيكه من احت يگفت شبيد. بگذارم انيخواهم با تو در م يهست كه م يزيچ كي نيآ -

 شخص را خودم انتخاب كنم؟ نيا

 :و گفت ستيرا نگر يبا تعجب مر نيآ

كه دوست  يهر كار يتوان يتوست و م يخانه  نجايم اهمان طور كه گفت. ياز من اجازه بگبر ديجور مسائل تو نبا نيدر ا -

 .يانجام ده يدار

كه به خاطر عدم قبولش  يرغم مشكالت يعل! او يخانه . دلگرمش كرد نيآ يحرفها. سرش را تكان داد يبا خوشحال يمر

اساس  ياحساس ب نياگر او ا. خواست يهنوز او را م نيآ, آمده بود  شيپ شيتوسط پدر شوهرش و نفرت آشكار باربارا برا

 زد و گفتك يلبخند زومندانهآر... كرد  يبر ثابت كردن خودش را فراموش م يمبن

 ميديكه امروز صبح سر صبحانه د ي، همان دختر سيمن دوست دارم فرانس. شنوم يحرفها را م نيخوشحالم كه ا يليخ -

 يليداند خ يكار نم نيمطمئنم آنچه را كه درباره ا و مييايبا هم كنار ب ميخوب بتوان يليكنم خ يفكد م. مستخدمه من باشد

 .رديگ يم ادي عيسر

 .سخنان او را قطع كرد يزده ا رتيح يصدا

 يكن يچطور فكر م. نديغذا را بچ زيم ستيدرست بلد ن ياو حت. ستين يتيموقع نيچن ستهيچرا او؟ او اصال شا! سيفرانس -

 كند؟ شيرا آرا تيموها نكهيا ايرا مرتب كند و  تيبتواند لباسها

 :گفت يجد يليبه طرف باربارا برگشت و خ يمر



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاترين آرچر  –اشرافي بدنام 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٩

 .را گرفته ام مميمن تصم -

 بگو يزيچ كيتو  نيا -

 :برگشت نيبه طرف آ باربارا

ارل ...  كيهمسر ... كه در خدمت همسر  ستيآن ن ستهياو شا. كند يم يدختر دلسوز نيا يبرا يكامال مشخص است مر -

 .باشد

 :كرده بود ادامه داد يرو به مركه  يبعد در حال و

 .گذارد يهمسرت اثر م يظاهر تو به رو. يكرد يفكر م زيموضوع ن نيبه ا يريگ ميوقت تصم ديتو با -

 .را باال انداخت شياز ابروها يكيكرد  ينگاه م يمر يصورت راهنيكه به پ يدر حال و

 يمشخص بود آن لباس پر زرق و برق صورت. ديسر يموقر به نظر م يجد يليطبق معمول خ يول كيش اريخودش بس لباس

 يلباس ساتن عاج. بود كه داشت يتنها لباس مناسب نيا. را باال انداخت شيشانه ها يمر. اصال مورد پسند باربارا واقع نشد

 .داشت ناتيتزئ شتريبود ب دهيپوش يكه هنگام عروس يرنگ

احتماال از . شده است يبه عنوان مستخدمه عصبان يفرانس بر داشتن ياو مبن مياز تصم يلياحساس كرد باربارا خ يمر

او اصال  يول. خودش را به او ثابت كند يخواست برتر يم يجور نيداشت شرمسار بود و ا يكه امروز صبح با مر ييصحبتها

 .او مستخدمه اش را خودش انتخاب خواهد كرد. ندمعلوم ك فيتكل شيبرا ينداشت اجازه دهد كس ميتصم

 .ديآ يبه نظر كامال با هوش م. بدهم اديرا  زهايچ يليخ سيتوانم به فرانس يئنمممن مطم -

 :ديخند باربارا

 ...زيعز...  يمر... اوه  -

 :حرف باربارا را قطع كرد نيلحظه آ نيا در

 .خواهد انجام دهد يكه دلش م يتواند هر كار يم يمر يدخترعمه ول يكرده باش يكمك يخواه يدانم كه فقط م يم -

 .شوهرش دلگرم شد تياز حما يمر دوباره

 گفتك يمانيبا لحن پش يمر رتيبهت و ح انيسپس در م ستاديحركت ا يهمان طور ب يطوالن يمدت باربارا
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 .خواستم كمك كرده باشم يمن فقط م. نيآ يهر جور تو بخواه -

 :زد يبه او لبخند نيآ

 .كلرهال وفق دهد نيدر س يتا بتواند خودش را با زندگ يكنكمك  يهمواره به مر دوارميام. از توجهاتت سپاسگزارم -

 .يو البته مر...  نيتو انجام دهم آ يبرا ديآ يخواهم شد كه هر آنچه از دستم بر م خوشحال

 .انداخت يبه مر يزيرآمينگاه تحق نديب ياو را نم نيكه مطمئن شد آ يبه طرف او برگشت و هنگام سپس

افكارش در رابطه با . بود ييرايهنوز در اتاق پذ نيرود ، آ ياعالم كرد به اتاقش م يوقت. ندما داريتا مدتها ب يشب مر آن

به مراتب  يكرد ، هنگام عصر دوباره فاصله ا ديياو را تا سيدرباره موضوع فرانس نكهيرغم ا يعل. شوهرش مغشوش شد

 .ديرس يكامال گرفتار به نظر م. تاق نشدار ا ياصال متوجه خروج مر او. به وجود آورد يخودش و مر نيتر ب يطوالن

 يم حياگرچه ترج. به سرعت فكر باربارا را از ذهنش خارج نمود. باربارا آسوده خاطر شد يآنها را ترك كرد ، چهره  يوقت

 .او نداشت دييتا ايو  يبه دوست اجياصال احت يداشته باشد ول يروابط دوستانه ا نيداد با دخترعمه ا

 ييصدا چيهنوز ه يگذشته بود ول ياديمدت ز. كرد ياحساس م يبيدلشوره عج. شد رهيسقف خ يها يبر به گچ يكيتار در

كند؟ اصال چرا نسبت به او  يبا او تنها باشد خوددار نكهيتوانست از ا يكجا بود؟ چه مدت م يعني. شد ينم دهيشن نياز اتاق آ

در  يمر يرا كه برا يكند ارزش و احترام يكمك م ييوابط زناشوكه نداشتن ر كرد يكرده بود؟ چرا فكر م دايپ ليآنقدر تما

 نيرا نسبت به ا يمر دهيكردن اصال عق يتخت بزرگ سپر نيكند نشان دهد؟ بر عكس شبها را تنها در ا يخود احساس م

 .كرد يبهتر نم

 يميتصم نيچن كيچرا  ديفهم يدانست شوهرش كجاست و نه واقعا م ياو نه م. توانست تحمل كند ينم نياز ا شيب گريد

 .است يكاف گريهرچه باشد د يول. گرفته است

به طرف  نيهم يبدون سر و صدا با اتاق خودش رفته برا نيآ ديبا خودش فكر كرد شا. ديبلند شد و لباسش را پوش نيبنابرا

 .اتاق آنها بود رفت و با شجاعت آهسته در زد نيكه ماب يدر

 يدر را قفل كرده ول نيبرد و آن را با خشم چرخاند چون مطمئن بود كه آ رهيف دستگتامل دستش را به طر يلحظه ا بدون

كه از  يتخت خواب بزرگ. باشد يم يروشن خال هيكامال مشخص بود آن اتاق سبز سا. در باز شد رتشيبهت و ح انيدر م
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تا شده  يس خوابش مقابل ملحفه هاورود او آماده شده بود و لبا يراشده در وسط اتاق قرار داشت ب يچوب بلوط منبت كار

 .خورد يبه چشم م

 .ديد نييطبقه پا ريخودش را در مس يميقبل از هر تصم. دو اتاق را بست و به طرف در اتاق خودش رفت نيدر ب يمر

 ميدر تصم شترياتاقها ب افتني يبا خال. افتي يرفت آنجا را خال يبه هر اتاق يمر. بود يخال منيو هم اتاق نش ييراياتاق پذ هم

 صحبت كند؟ نيبا آ يموضوع حساس نيواقعا شهامت آن را دارد كه درباره چن ايبا خودش فكر كرد آ. خود مردد شد

 شيو شانه ها ديكش يقينفس عم. كتابخانه شد رياز ز يگرفت به اتاق خودش برگردد متوجه نور ميكه باالخره تصم يهنگام

 .شد كيصمم به كتابخانه نزد يليعرق كرده بودند خ يدستانش از دستپاچگ نكهيرا صاف كرد و با ا

برد و  يكه اسم او را م ديرا شن نيپدر ا يچون صدا. را بچرخاند در جا خشكش زد رهيخواست دستگ يكه م يهنگام درست

 .شود خكوبيخود م يكه باعث شد در جا ديشن يجمله ا

بنا بر اظهارات . ستين شيكش كيازدواج با دختر  يبرا يليدلالبته عشق هم . ني، آ يدختر باش نيامكان ندارد تو عاشق ا -

كه  يعلت كرده ا نيكار احمقانه را فقط به ا نيكه ا رميبگ جهيتوانم نت يمن فقط م. يشناس يكم او را م يليخودت ، تو خ

 .يمن بشو تيو عصبان رتيباعث ح

اتهام را رد  نيا نيچرا آ. بار آن خم شد ريز شياحساس كرد شانه ها يكه مر نيآنقدر سنگ. حكمفرما شد يطوالن يسكوت

باالخره . كند هم با او ازدواج نكرده بود يپدرش را عصبان نكهيا ليبه دل يول ستيعلشق او ن نيدانست كه ا يكند؟ او م ينم

 .ختير ياحساسات درهم و برهم مر يبه رو سنگسخنان او مانند تكه . سكوت را شكست نيآ

 .تظاهر كنم نياز ا ريتوانم غ ينم. با او ازدواج كردم ليدل نيبله پدر من به هم -

كه دستش را  يدر حال. كرد ياو را زخم يو برنده اش چشمها و گلو زيت ياش شكست و خرده ها نهيدر درون س يمر قلب

 .ديسالن دو ياش را خفه كند تا انتها يچارگيو ب يبدبخت يدهانش گذاشته بود كه صدا يجلو

خودش ثابت كند  ايرا به او  يزيكه چ ليدل نياو روابطش را با او به ا. حاال كامال واضح بود نيآ بيو غر بيرفتار عج ليدل

 نيخود را به آ يآورد چطور در شب عروس اديبه  يخواست وقت يرا نم يخاطر بود كه اصال از اول مر نيقطع نكرد ، بلكه به ا

 .به او نداده بود يشنهاديگونه پ چيه نيآ نهيزم نيا رد. عرضه كرد صورتش از خشم سرخ شد
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چه . را فرا گرفت شيرفت درد سراپا يكه تلوتلو خوران از پله ها باال م يهنگام. شد تيبه عصبان ليتبد شيايو ح شرم

تنها مكان  ديرس يبه نظرش م. ديمحكم به نرده ها چسب فتدياز پله ها ن نكهيا يبرا. شدن داريدردناك بود از خواب غفلت ب

 .درهم و برهم همان نرده ها بودند يايدن نيت در اثاب

و  نيخودش را جمع و جور كرد و زم يتا حدود.  ديراهرو رفت ، ناگهان باربارا را د يو به انتها ديباال رس قهيكه به ط يهنگام

. باربارا روبرو شود خواست االن با ياصال دلش نم. زن سر راهش سبز شود نيحاال ا نيهم ديكرد كه چرا با يم نيزمان را نفر

 .زد يگوشش زنگ م درهنوز  نينه حاال كه اعتراف آ

عكس العمل نامهربانانه ، دوباره داغ  نياز ا. زد يدر صورتش موج م تيبه وضوح رضا دياو را د يكه باربارا اشكها يهنگام

 .را بر او بست او عمال راه ياز كنار باربارا بگذرد ول يحرف چيگرفت بدون ه ميتازه شد و تصم يدل مر

 يگرفته ا يسپس با صدا. خود را كنترل كند خيكوه  نينمود در برابر ا ي، سع ستينگر يبه او م يكه با دستپاچگ يحال در

 گفتك

 .لطفا بگذار رد بشوم -

 :سپس گفت. شد رهيبه او خ يطوالن يمدت يهوارد برا باربارا

 ياحساس م نيبه خاطر هم. شكراب است نيتو و آ نيزنم كه ب يحدس م. يمن گوش كن ياول به حرفها دياما با. باشد -

 .را بر مال كنم قتيسكوتم را بشكنم و حق ديكنم با

 :مكث كرد و سپس ادامه داد يطوالن يمدت

 .است كه او اصال تو را دوست ندارد نيا قتيحق يول يازدواج كرده باش نيممكن است كه با آ -

دانست كه االن او  يم ايخواند؟ آ يزن درون او را م نيا ايآ. لب او را نشانه گرفتق يگريانصاف د يب رياحساس كرد ت يمر

و  دهيد ياو فقط درد را در چهره مر. بداند يزيموضوع چ نيبه خودش گفت امكان ندارد باربارا از ا يبا دستپاچگ ده؟يچه شن

 .بودد كينزد نيعآنقدر به واق شيفقط از بخت بد او حرفها. خواهد او را عذاب دهد يحاال م

 خبر داشته باشد ادامه دادك ياز افكار مر نكهيبدون ا باربارا

او هم  يخانواده . يرا خراب كرد زيتو همه چ يول ميبا هم ازدواج كن ميخواست يما م. دوستم دارد نيمن هستم كه آ نيا -
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بابت  نيدر هر حال او مرا دوست دارد و از ا يلدانم چرا با تو ازدواج كرد و ينم. بودند يازدواج راض نيمثل خانواده من از ا

خشن بود ، دستش را به  اريكه چهره اش بس يسپس در حال. شناسد ينم تيبه رسم اوقت تو ر چيمطمئنم كه پدرش هم ه

 .نديسردش به وضوح بب يقهوه ا يتوانست درد را در چشمها يم يمر. اش فشرد نهيس

اصال قادر نبود . رديبگ ينداشت او را به باز يسع نيالبته كامال مشخص بود كه آ. موضوع اصال تعجب نكرد نياز دانستن ا او

كه كامال آماده بود تا اگر شده به زور راه  يدر حال. بود دهيامشب كش يبه اندازه كاف. كند دايپ تيوضع نيا يبرا يهيتوج چيه

باربارا هر آنچه دوست داشت گفت و . ئله باشدمس نيالزم نبود نگران ا يكرد ، ول حركتخودش را باز كند به سمت جلو 

 .او كنار رفته بود يحاال از جلو

. انداخت يبود نگاه تلخ ستادهيا يكه در آستانه در اتاق غذاخور يصبحانه به مر زيكلر از سر م نيروز بعد مالكوم س صبح

 .گرفت دهيرا ورانداز كرد و آشكارا او را ند شيسرتاپا

 رمرديپ نيخواست از ا ياصال دلش نم. گذاشت كيقدم به آن اتاق تار يدعوت چيفت و بدون هچانه اش را باال گر يمر

اصال به آنها اجازه  يول _نه شوهرش و نه خانواده اش - خواهد  يكس او را نم چيه نجايدانست در ا يحاال م. سنگدل بترسد

 .كنند فياش را تضع هينخواهد داد روح

 .سمت راست خودش را به او نشان داد يلند شود و صندلهنگام مالكوم ناچار شد ب نيا در

 .نيبنش نجايا -

 گفتك يمصنوع ياشاره كرده بود رفت و با تواضع نيكه پدر آ يكنار صندل يبه سمت صندل مايمستق يمر

 ريصبح بخ -

 گفتك ديبر ياز گوشت را م يكه تكه كلفت يدر حال پدر

 .نيبنش يخواه يهر جا م. كند ينم يمن فرق ي، مگه نه؟ به هر حال برا يخودسر هست يليخ -

 يزد كه البته كار ساده ا دنيخودش را به نشن ختير يم يچا يآب ينيفنجان چ كينقره در  يقور كيكه از  يدر حال يمر

 يول رديبگ تشياز او مراقبت كند و تحت حما يخواست كس يدلش م. بود يشاد يخواست ذره ا يكه م يزيتمام چ. نبود

 .فاصله داشت ارياو بس يآرزوها با قتيحق
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از غم و  يبال بال زدن آن را كه ناش ديبا ايدر قفس بود او  يشاد همانند پرنده ا يزندگ كي يبرا دشيام ديرس ينظر م به

 شهيخواست هم يكلرهال خانه اش بود و چه خوب و چه بد م نيس. شد يم ميكامال تسل نكهيا ايگرفت و  يم دهياندوه بود ناد

دانست  يم نكهيبا ا. كنند سليداد او را وادار به برگشتن به كارل يآنها اجازه نم هب يقيطر چياصال به ه. بماند نجايدر ا

 نكهيمخصوصا بعد از ا. افكار به ذهنش خطور كند نيداد ا ياصال اجازه نم ياز او استقبال خواهد كرد ول يبا شادمان ايكتوريو

 .نكرد يياعتنا نيراجع به آ ايكتوريو يبه هشدارها

كرد ، رو به  يدر خود احساس م شبيد يحرفها دنيپس از شن نيكه از فكر رو به رو شدن با ا يبا ترس و درد سهيمقا در

 .نمود يجلوه م زيناچ اريحال بس نيدر ع يسخت بود ول اريرو شدن با پدرشوهرش اگرچه بس

متوجه شود او چه  نيخواست آ ياصال دلش نم. اتاقش بماند تمام روز را در رديبگ ميباعث شد تصم بايتقر نيمالقات آ فكر

 .بود دهيد يصدمه ا

عمدا خود را از  نيحاال كه ا. درست برخالف آنچه كه انتظارش را داشت اتفاق افتاد زيهمه چ. به هم فشرد يرا به تلخ شيلبهل

 .كردن رازش اصال سخت نبود يكند مخف ياو پنهان م ديد

 : ختيرا درهم رافكارش  يزنانه ا يصدا

 يمر... مالكوم ييپسر دا ريصبح بخ -

 يچه م. مختصر سرش را تكان داد يليبه او نگاه كند خ نكهيبدون ا. ديباربارا را د زيسرش را بلند كرد و آن طرف م يمر

 .ديدارد ، بگو تياهم نيآ ياست كه واقعا برا يمعتقد بود خودش تنها كس نكهيتوانست به ا

مسئله كامال  نيا ديفكر در ذهنش قوت گرفت كه شا نيدوباره ا. او را شكافت نهيس يزيت ينوك چاقوو و اندوه مانند غم

ندارد چون  يچندان تياو اهم يهم داشته باشد برا تيمسئله واقع نياگر ا يزد كه حت بيبه خودش نه يدارد ول تيواقع

 .نداشت تياو اهم يبرا نيآ گريد

نفس . منقبض شد يچارگ يو ب ياز فرط بدبخت شيگلو. بود دهياز تحملش كش شتريب يلياحساس كرد خ يلحظه ا يبرا

. اصال و ابدا به آنها اجازه نخواهد داد كه بفهمند چه قدر بدبخت است. كرد خودش را جمع و جور كند يو سع ديكش يقيعم

سپس شانه هاش . در قلب او فرو كندخنجرش را تا دسته  شبيمانند د هك ديوقت باربارا او را بدون زره نخواهد د چيه گريد
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 كرد و گفتك يبه باربارا نگاه يرا باال گرفت و به سرد

 ريصبح بخ -

 :اش بود گفت يكه نشان لز برتر يبا لبخند باربارا

 .كار دارد يليگفت خ. االن به اصطبل رفت نيهم. تواند با ما صبحانه بخورد ينم نيآ -

 .است نياوست كه مورد اعتماد آ نينشان دهد اكرد  يتالش م يليباربارا خ ينظر مر به

 .به او نگاه كند يرا صاف كرد و باعث شد مر شيكلر صدا نيس مالكوم

شروع  ياما وقت. معطوف كرد يتوجهش را به هم زدن چا يول ديرا در چشمانش د يدياحساس كرد نام يلحظه ا يبرا يمر

 .كرده است يه اشتباه مبه او نشان داد ك نيبه صحبت كرد لحن سردش راجع به ا

 ...پسر واقعا نيا. خانه آشنا كند نيعالقه داشته باشد كه همسرش را با ا يكردم كه اللقل تا حدود يمن فكر م -

 .خودش را جمع و جور كرد يمر

. كنمعادت  ديجد تيبه من كمك كند تا به وضع نيآ ستياصال الزم ن يكنم ، سرورم ول يكه حرفتان را قطع م ديمرا ببخش -

 .بكشم رونيرا از اب ب مميتوانم گل يمن خودم م

 جدا؟ -

 دييتا ديكامال مشخص بود آنچه را كه د يول. را ورانداز كرد يمر يبود سرتاپا نينگاه آ هيشب قايكه دق يبا نگاه ريكلر پ نيس

 .كرد ينم

 .هم انجام بده ميگو يرا كه م يكنم كار يخواهش م يپ. نطوريكه ا -

 كرد و گفتك يبه او نگاه يرخونسرد م يليخ

 .البته -

 شتريكه ب يدار ييبه لباسهل اجيات به مراتب بهتر شده و قطعا احت يزندگ طي، شرا يبا پسر من ازدواج كرده ا ياز وقت -

 .باشد ندهيبرازنده همسر ارل آ

 داد ك قاطع جواب يلينكند و خ يبود نگاه دهيهم پوش روزيكرد به لباس سبز ساده اش كه د يسع يمر
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 .ازدواج با پسر شما نبوده آقا يمن برا ليدل نيا. ندارم يازين ديكمد لباس جد كيمن به  -

 شد و گفت ك رهيخ يبه چشمان مر نيآ پدر

 ؟يچرا با پسر من ازدواج كرد -

 .اش نبوده يدارائ اياو و  تيموقع يبرا ميكه بگو ستيقدر كاف نيهم. است يمسئله خصوص كي نيا -

ازدواج  نيبه ا ياو را بشناسد راض نكهيكرد بدون ا ريرا سوء تعب نيبوده كه رفتار آ دياعتراف كند آنقدر ناامتوانست  ينم

 .شد

او  ياگر مر. داد هياش تك يبه صندل دنديباالخره ارل درا نكهيكلر چشم دوخت تا ا نيمشكوك مالكوم س يبه نگاهها همچنان

مطمئن بود كه اشتباه كرده است چون  يول. كرد يم فيرام به طرف مقابل توصشناخت حالت چهره اش را توام با احت يرا نم

 :او بالفاصله گفت

است كه هم به  نيا فتياز وظا يكيخانواده  ياز اعضا يكيبه عنوان . يدار ديكمد لباس جد كيبه  اجيبه هر حال تو احت -

،  يساده هست شيكش كياز دختر  شتريب يلين ختو اال. يريمرا در نظر بگ تيو هم موقع يفكر شان و منزلت شوهرت باش

 .من زيعز

او را  تيموظف بود موقع نيبه عنوان همسر آ. كرد يقبول م يبحث و جدل چيشد ، بدون ه يبه او م روزيد شنهاديپ نيا اگر

 يزيش چپدر اياز او  ستيكرد درست ن يخواهد فكر م ياو را نم زين نيآ يدانست حت ياما حاال كه م. محترم بشمارد

 .بخواهد

 .، مالكوم از جا بلند شد اورديب يبهانه قابل قبول نكهياز ا قبل

 .ديآ يهم م اطيبعد از ظهر خ نيهم.  يقرض ده نيمسئله به زن ا نيخواهم كه مستخدمه ات را در مورد ا يباربارا از تو م -

 :فروتنانه گفت يليبا سر موافقتش را نشان داد و خ باربارا

 .مالكوم يياالبته پسر د -

 نيبا ا ديبار يآشكارا از نگاهش م تيعصبان. يشد جز فروتن يخوانده م زينگاه كرد در چهره اش همه چ يبه مر يوقت يول

 .كند يچيوجود آنقدر جرئت نداشت كه از دستورات ارل سرپ
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** ** ** 

 يپسرك با نگران. ديو كبود اسب مالمتورم  يپا يبه رو ياديسپس مقدار ز. رو به كارگر اصطبل كرد و پماد را گرفت نيآ

 :ديپرس

 شود ، جناب لرد؟ يخوب م شيپا ايآ -

 . ديپسرك را د يو چشمان قهوه ا ديچرخ نيآ

 .تواند مثل سابق بپرد ينم گريد يكنم ول يگمان م -

 .را ببندد يدگيد بيبرداشت تا محل آس يزيپارچه تم سپس

كرد او  ريگ يدر النه خرگوش وانيح يكه پا يچون هنگام. نگران اسب استتوانست درك كند چرا لستر تا آن اندازه  يم او

حال لستر با  نيبوده اما با ا ياتفاق زيساله را مطمئن كند كه همه چ 13اش را كرد آن پسرك  يحداكثر سع نيآ. سوارش بود

 .نمود يكه داشت هنوز نگران م يتيخلوص ن

كرده بود ،  مانيكه تازه زا يانيماد ايكه پرش ييجا. اصطبل رفت گريدبه طرف  نياسب تمام شد ، آ يكه بستن پا يوقت

آمد و شروع  نيبه طرف آ انيماد. كرد يم زيجست و خ يچابك و سالم در اطراف او با شادمان يكره اسب. شد يم ينگهدار

جوان بود و  يايمثل خ ديتول ياو هنوز برا. بود انيماد نيدر تمام ساعات تولد كره اسب نگران ا نيآ. دست او كرد دنيبه بوئ

 .شد يجانش تمام م متيداشت به ق ييحس ماجراجو نيا

كرد، تمام  يم نهيكه اسب را معا يوقت يحت. گوشش گذشت خيشبختانه خطر از ب.خ. را نوازش كرد انيگردن ماد ينرم به

كلرهال به او اطالع  نيدر س ديجد يزندگ كيشروع  يرا برا مشيمنتظر پدرش شد تا تصم شبيد. بود يفكرش متوجه مر

 .است يزندگ نياز ا يهم بخش يكه مر ديخواست به او بگو يم. دهد 

با احترام  ديبه بعد با نيدانست از ا يفقط م. كند هيآنچه كه با مسرش كرده بود چگونه خودش را توج يدانست برا ينم اصال

چون . را گفت قتيحق نيكند؟ آ يازدواج كرده كه او را عصبان خاطر نيبه ا يبا مر ايآ ديكه پدرش پرس يوقت. با او رفتار كند

 دياو را ندارد و با اقتيل اورديب اديخواست به  يم. كرده است يكوتاه يدر قبال مر هكند ك يادآوريخواست به خودش  يم

 .به او احترام بگذارد شتريب
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 يول رديبود كه آرزو داشت سر و سامان بگ نيا قتيحق. رو به رو شود و نه با پدرش يتوانست با مر ياز آن اعتراف نه م بعد

 .كرد يارزش جلوه م يباشد اگر در نظر همسرش ب دواريمسئله ام نيتوانست به ا يچگونه م

 زيكرد و همه چ يخودش را اصالح م. ديرا بگو قتيحق يخواست به مر ياز وجودش م يقسمت. برپا بود ييدرونش غوغا در

. شد يم يعصبان اريبرد بس يم قتيبه حق يپ ياگر مر. ستين يكار نيدانست قادر به انجام چن يم يول. گرفت يرا از سر م

 .شد يم يمر ليمطابق م يكرد و مرد ياتهامات را از وجودش پاك م ديبا. آمد يبر احساساتش فائق م دياو بود كه با نيا

 يفرق م شيبرا گگريد يبا زنها يواقعا مر. ه بودنداد تياهم ياندازه به احساسات زن نياش تا ا يدر تمام طول زندگ نيآ

 نياو نسبت به همسرش درست مانند اول ليتما. ستيكه در فكر انسان است آنقدر راحت و آسان ن ييزهاياجام چ يول. كرد

 .نشد استهاز آن ك يو ذره ا ديبود كه او را د يلحظه ا

 يشكنجه ا نيآ يشود برا يدر از اتاق او جدا م كيه فقط با ك ييخوابد جا يطرف اتاق م« در آ يموضوع كه مر نيا دانستن

 .مجبور بود در وسط را قفل كند نيهم يشد برا يكامال دشوار م شياوقات مقاوت برا يگاه. بزرگ بود

بزرگ بود كه  يكلرهال ساختمان نياصطبل س. بلند به طرف وسط محوطه اصطبل رفت يرا ترك كرد و با گامها انيماد نيآ

به او  ياسب سوار ديشا. زديبر رونيغم و اندوه را ب نياز ا يذره ا دياحساس كرد با. شد يم ينگهدار زيبا دقت و تك اريبس

 .كرد يكمك م

را عوض كرد و به سمت  رشيمس عيسر يليخ. ديشن اطيرا در ح يياهويه يرفت ، صدا يكه به طرف آخور بالتازار م يهنگام

فورا او را  نيآ. اسب سوار جمع شده بودند يبه دور مرد يتماشاچ يگروه كوچك نيب در. چه خبر است نديرفت تا بب اطيح

 ي قهيكه جل يخاكستر يبا موها هيبن يقو يمرد. يبارنب كينام سدر بهعمده  يمالك. پدرش بود  انياز آشنا يكي. شنات

آورد و صورت  رونيب بشيج از يدستمال گرشيدر دستش بود با دست د يشراب يكه بطر يبه تن داشت و در حال يتنگ

 .كرد ياز عرق بود خشك م سيقرمزش را كه خ

 ادياسب را به  نيا نيتوانست والد يم يبه راحت نيآ. بود كه همراه او بود يديرا جلب كرد اسب سف نيكه توجه ا يزيچ

 .ييبايز اريبس ديو سف لياص انيمورد عالقه اش و ماد يعرب يخاكستر ياز اسبها يكيمتعلق به  يكره اسب. آورد

 .شد ادهياز اسبش پ يگر يبا ناش ديرا د نيآ يوقت مالك



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاترين آرچر  –اشرافي بدنام 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٩

 .نميب يم نجايكلر باعث تعجب است تو را در ا نيس -

دانست  يآن اسب را به او فروخت كه م ليليد نياو فقط به ا. به طرف او رفت و اصال به رفتار مغرورانه اش توجه نكرد نيا

كه به  يمرد. كند يكار نم يبارنب يبرا گريد يبود آن مرب دهيفهم يالبته به تازگ. دارد اريدر اخت يا ستهيو شا قيال يمرب

 .نبود نيباشد اصال مورد احترام آ شتهخاطر كاركنان و كارمندانش شهرت دا

 .اش را كرد كه با او مودبانه رفتار كند يحداكثر سع نيآ

 بكنم؟ يتوانم به شما كمك يم اي، آ يبارنب يجناب آقا -

 گرفت و گفتك يزست دمر

مطمئنم كه سر مرا . ديو پولم را برگردان ديريجانور را از من پس بگ نياز شما متشكر خواهم شد اگر ا. ديتوان يالبته كه م -

 .دياله گذاشته ا

 :كرد و گفت يبه آن مرد نگاه يبه سرد. گذاشت يكس را كاله نم چياو سر ه. حرف را قبول كند نيتوانست ا ياصال نم نيآ

 .ديدقت كن شتري، ب ديزن يكه م يشوم اگر راجع به اتهامات يممنون م -

 .شد رهيخ نيكرد ، به زم يكه صورتش را دوباره با دستمال خشك م يسرخ شد و در حال مرد

 .كنم نيخواستم به شما توه يالبته نم... من -

 ياحتماال خود بارنب. برد يبود و از آن لذت م آن مرد را احساس كرده ينارات ييگو ديكش يخرناس ديهنگام اسب سف نيا در

 .كرد ينگاه نيبه آ تيبود چون برگشت و با عصبان دهيموضوع را كامال فهم نيهم ا

از  شتريمن ب يمرب. ديرا به من فروخته ا يجانور وحش نيدر عوض ا يپول داده ام كه بشود سوارش شد ول ياسب يمن برا -

 چيدهد ه ياسب اجازه نم نيا. پشت او بگذارد يبه رو نيتوانست ز يفقط م تيدر نها يد ولكه الزم است با او كار كر يزمان

 ....من  يكس حت

 اش را باال گرفت و ادامه دادك چانه

 .زد نيامروز صبح مرا به زم. با اسبها دارم سوارش شوم ياديكه تجربه ز -

 .كند يهنوز درد م دهيبدنش كه صدمه دداد ، آن قسمت از  ياز خودش در آورد كه به وضوح نشان م يشكلك
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. را به خانه برگرداند وانيخواست كه آن ح يرفتار با اسب بوده دلش م يدانست احتماال مشكل آنها در نحوه  يم نيآ اگرچه

. نفرت داشت رديافراد مورد انتقاد قرار بگ يبعض يعرضگ يفقط به خاطر ب دياسب سف نيمانند ا ياسب ديد يم نكهياز ا

 منصفانه پاسخ دادك يليخ نيرابناب

 .گردانم يبا شما بر م دياسب پرداخته ا نيا يرا كع برا ييبها ليمن با كمال م -

 در هم رفت شتريآن مرد ب ياخمها

 .ديكرده ام شما به خاطر آن به من بدهكار يجانور غذا داده ام و از او نگهدار نيسال به ا2من به مدت  -

 .ه طرف آن مرد كوتاه قد رفتتحملش تمام شد و ب گريد نيآ

ببرد  نياز ب دياسب زده ا نيرا كه شما به ا ييبهايكه الزم است تا آس يكار و زمان. ديبه من پول بده ديكه با ديشما هست نيا -

 .قابل شمارش است ريببرد غ نيالبته اگر از ب

 اش را صاف كرد و گفتك نهيكوتاه قد س مرد

 من است؟ ريجانور تقص نياست كه ذات بد ا نيمنظورت ا. مرد جوان نطوريكه ا -

 را باال انداخت و گفتك اهشيس يابروها نيآ

 .كلمه بله كيدر  -

 .ديايمسن تر اصال قصد نداشت كوتاه ب مرد

 - من به تو هيهد -مال تو باشد  يمجان يبشو منياهر نيسوار ا يكلر بتوان نيس نياگر تو خودت آ. دارم يشنهاديمن پ -

 اش بود ادامه دادك يكه نشانه برتر يد و بعد با لبخندكر يمكث سپس

را انجام  يشاهكار نيچن كيتواند  يرام كردن اسبها م يبا شهرت تو برا يمطمئنا مرد. امروز انجام شود ديكار با نيا يول -

 .يدو برابر آنچه به تو پرداختم به من بده ديبا ياگر موفق نشد يول. دهد

به آن  ريكرد و هم چنان كه با تحق دايفرح بخش ماه اكتبر در درونش راه پ ميمسابقه مانند نس نيا جانياحساس كرد ه نيآ

 شده بود جواب دادك رهيمرد خ

 .من موافقم -
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. از مردم جمع شده اند ياديكرد پشت سرش بود بلكه تعداد ز يكه در اصطبل كار م ينه تنها پسرك جوان ديو د ديچرخ نيا

 كبه پسرك گفت يبا خونسرد

 .ببر نياسب را به محوطه تمر -

. از مصاحبت باربارا استفاده كرده بود ياو به اندازه كاف. نمود اطيعمارت را ترك كرد و شروع به قدم زدن در محوطه ح يمر

سلطه  ريرا ز يكرد كه مشخص بود مر يم يكار يتيدر هر موقع ينگفت ول يزيچ نيخدا را شكر درباره رابطه اش با آ

 .نددا يم شيخو

در  يدو با هم تنها بودند كه به نظر مر« آ يوقت يكرد ول يم يكلر تظاهر به ادب و فروتن نيدر حضور مالكوم س شهيهم البته

 .داد ياش را نشان م يمسئله اتفاق افتاد ، احساسات واقع نياز اندازه ا شيب يليدو روز گذشته خ نيا

كلرهال  نيبعد از ظهر به س روزياو د. فلور باربارا حضور داشت يام مارطور كه مالكوم خواسته بود ، هنگام ورود ماد همان

داشت همه  يباربارا ابتدا سع. گرفته بود با خودش آورد يرا كه از فروشگاه گاد ييآمد و انواع مختلف پارچه ها و طرح ها

او معتقد بود . مصمم دخالت كرد يول مودبانه يليخ يمر نكهيتا ا. كرد ياظهار نظر م امرا تحت كنترل خود در آورد و مد زيچ

 .آنها را انتخاب كند ديدوزد ، بپوشد پس الاقل خودش با يم اطيرا كه خ ييكه اگر مجبور است لباس ها

باربارا اصال خوشحال  ديرس يكرد به نظر م نيخوبش را تحس اريبس ي قهيو سل دياو را پسند يانتخابها ليفلور با كمال م يمار

از او  ليمسا نيدر كوچكتر ياو حت. مالكومش را ناراحت كند ييپسردا ديترس يمشخص بود م. ا هم نرفتاز آنج ينبود ول

 .كرد ياطات م

ازدواج  كيداشتن  يرا كه برا يديهر ام شهيهم يبرا دياو را شن يكه حرفها يهنگام. بود دهيرا ند نيآ شياز دو شب پ يمر

بود كه دروغ  نيقلبش گواه ا ينيسنگ يندارد ول نيآ دنيبه د يال عالقه ابه خودش گفت اص. در دل داشت نابود كرد يواقع

 .گفت يم

. مطبوع نداشت يهوا نيا يبرا ياقياصال اشت ي، اما مر ديوز يم يميمال مينس نكهيبا ا. بد يو آسمان آب ريدلپذ اريروز بس آن

از  يبه آن طرف انداخت و متوجه گروه ينگاه. ديرا از سمت چپش شن ينامفهوم يگذشت صداها يم اطيكه از ح يهنگام

 .اجتماع كرده بودند - بود اطيآن طرف ح رستكه د - اصطبل  ييمردم شد كه در قسمت انتها
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او  يكه درست جلو يمرد. چه خبر است نديآنها بب يشانه ها ينمود از باال يو سع ديخود را پشت حلقه مردم د ناگهان

كه  يدر حال زين دنديموضوع را د نيكه ا گرانيد. با احترام عقب رفت يمر دنيدبه عقب كرد و با  يبود ، نگاه ستادهيا

 .بودند دهيرا شن نيخبر ازدواج آ همشخص بود هم. گذاشتند به عقب رفتند ياحترام م

 .ديد ياسب سوار نيتمر نيزم يمحكم چوب ينرده ها يزود خودش را در جلو يليخ يمر

 .نبود نيجز آ يكس ديكش يكه طناب را م يكس. شد يم دهيكش يطناب ي لهيسدرشت به و يبا چشمان ياسب نيزم داخل

 نيتنومند كه آست يمرد. بلند گفت يليحرف را خ نيو اصال متوجه نبود كه ا» كند؟  يچه كار م« : با خودش زمزمه كرد  يمر

 :شد جواب داد يم دهيآفتاب خورده اش د يرا باال زده بود و بازوها شيها

 ...يبارنب يجناب آقامالك بزرگ  -

 :احترام كرد و ادامه داد يبود ادا ستادهيا تيكه آن طرف جمع هيبن يآراسته و قو يمختصر به طرف مرد يليخ

 يم. بدقلق است يليخ انياو معتقد است كه نر. من يپس دهد ، بانو دهياز آقا خر شيپ يرا كه مدت يآمده است تا اسب -

 .پرت كرده است نييرا از پشتش به پا يبارنب يامروز آقا ايگو. سوار آن شود كس تا به حال نتواننسته چيه ديگو

 :زد و سپس با غرور ادامه دا يمرد موج م يدر صدا يمرموزانه ا يشك شاد بدون

پس گرفتن اسب  يكه برا ستيالزم ن رديبگ يسوار انينر نياگر او بتواند از ا. شرط بسته است نيبا لرد آ يبارنب يآقا -

 .بپردازد يپول

 ياسب نگاه ياو به چشمان وحش. موضوع را حدس زد ي هيدانست بق يم شيرا نسبت به اسبها نيكه احساس آ يمر

 .كنترل بود رقابليكامال غ يبه نظرش اسب. انداخت

 .داد نيشده بود آن را به آ رهيكه چشمان اسب خ يرا آورد و در حال نيكرد و پسرك جوان ز يبا دستش اشاره ا نيآ

. را بر پشتش گذاشت نيارام پتو و ز يليبه پشت او زد و سپس خ يكرد ضربه ا يبا اسب صحبت م يكه به آرام يدر حال نيآ

شد ، در صورت او وجود  يم دهيكلرهال د نيكه در چهره مردم س يانداخت و متوجه غرور يبارنب يبه آقا ينگاه يمر

 .نداشت

نبود  شيخشك ب يزمزمه ا نيآ يكه صدا نيكرد با ا يصحبت م يو نرم يآرام زد با او به يكه به اسب ضربه م يدر حال نيآ
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او با آن  يدستها دنياز د يخواست سوار اسب شود ، دهان مر نيكه باالخره آ يوقت. را گرم كرد يتمام وجود مر يول

 .باز ماند دهيانگشتان بلند و كش

و  يقو يبا پاها نيآ. عقبش بلند شد يدو پا ياسب رو. حبس شد يمر نهي، نفس در س ديپر نيز يبه رو نيكه آ يهنگام

 .نشست نيز يكرد محكم به رو يم زيكه اسب مرتب جست و خ يرا محكم گرفت و در حال وانيبلندش دو طذف شكم ح

اش رفت  نهيدستش به طرف س ارياخت يب. از جا كنده شد يقلب مر ييبلند شد گو شيدو پا يكه اسب دوباره به رو يهنگام

به  يربط چيكرد كه ه يدر پشتش احساس م يسوزش. بود دهيفا يب يآرام كند ول يتوانست خودش را كم يكار م نيبا ا ييگو

خواست  يم» اعتنا باشد؟  يتوانست نسبت به او ب ينم يكه مر يقو نقدرياجذاب بود؟  نقدريا نيخدا، چرا آ« . ترس نداشت

خواست ، همچنان مانند گذشته تمام احساساتش را  ياو را نم نيآ نكهيم ارغ يعل. نتوانست يشود ول قتيبرگردد و منكر حق

 .داد يتحت الشعاع قرار م

 وانيكه بر پشت اسب نشسته بود همچنان با ح يدر حال نيآ. شده بود نيآ خكوبيشده همانطور م زميپنوتيكه ه يكس مانند

همگان اسب آرام گرفت و  يناباور انيو بعد در م ددنيآن را شن انيبرخاست كه اطراف ياز وجود مر يآه. كرد يصحبت م

به  نيكه گرد و خاك اطارافشان فرو نشست ، آ يهنگام. رگرداندكه بر پشتش سوار شده بود ب يطرف مرد هيسرش را 

 گفت ك يكه به او م ديشن يرا نوازش كرد و مر وانيح ديطرف جلو خم شد و گردن سف

 .ي، چه پسر خوب نيآفر -

 يرا سروسامان م يدرهم برهم زيكرد و هر چ هيشد به او تك يم يتيكه در هر موقع يمرد. بود تيهم باقابل و يهم قو نيآ

 هيتواند تك ياشت كه م يكس نيكرد آ ياو فكر م شهيهم. را داشت شيآرزو يبود كه هر زن ينماد مرد قتيدر حق. بخشد

 نبود نطوريا ياش باشد ول يگاه و حام

 يكه شالقش را به رو ديرا د يبارنب يرا از آن افكار دردناك به خودش جلب نمود و آقا يوجه مرت يغرولند خشمناك يصدا

نبود بلكه آن طور بنا به  نيآ تيكرد خشم او فقط به خاطر موفق ياحساس م يمر. پرت كرد و با خشم از آنجا دور شد نيزم

 .اصرار داشته يليخ يشرط بند نيا يرواو بوده كه به  نيا كليه يگفته آن مرد قو

 كردك يم حتيرا نص گرانيد شهيآورد كه هم اديرا به  سليدر كارل يزن خدمتكار يمر
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 .تواند فقدانش را تحمل كند يرا از دست داد نم يزيقرار دهد كه اگر چ يتيخودش را در موقع ديانسان نبا -

كه  بهيكامال غر يمرد نيآ. نبود شيب يقمار نيازدواجش با آ. است كه او انجام داد يزيچ قايدق نياحساس كرد كه ا تاگهان

 يهر كس يدهكده و به طور كل يصرف او از پدرش و اهال يدر تمام زندگ. با او ازدواج كرد يغلط اريبس ليبه خاطر دال يمر

 .دگاه خود او شو هيهست كه تك يشد كه حاال كس دايحس در درونش پ نيا نيآ دنيبا د. داشت مراقبت كرد ازيكه به او ن

 يعلت هم نم نيبه هم. نسبت به او نداشت اشتباه محض بود يشناخت چيكه ه يدر دستان مرد يمنيقدرت و ا نيچن گذاشتن

آمده  شيپ تيوضع نيا يبرا ديدانست كه تنها خودش با يدر اعماق وجودش م. داند يم قترايكه حق ديبگو نيخواست به آ

عشق و احترام ازدواج نكرد بلكه فقط به خاطر  ياز رو يمر. خواست يم يانامعقوالنه  يزهايمرد چ نياو از ا. سرزنش شود

 .داد يتاوانش را پس م ديبود و حاال با ازين

برافراشته به او و  يآمد و با گردن يم نيزم يسوار بر اسب داشت به طرف در ورود نيچشمانش را دوباره باز كرد ، ا يوق

 .به وجود آورد يو جرقه ا ختين در هم آمنگاهشا يلحظه ا يبرا. كرد ينگاه م گرانيد

. شناسد يم يگريكند و او را بهتر از هر كس د يخواند و احساساتش را درك م يفكر او را م نيكرد كه ا ياحساس م يمر

 .داد ينم يبه مر يتياو اثصال اهم نيبنابر اعترافات خود آ. ذهنش بود يتصور غلط كه ساخته و پرداخته  كي

كرد  يسع. بود ييجادو ييرويكه ن ييباز كردند گو شيراه را برا تيداد برگشت و جمع يش را قورت مكه بغض يحال در

كه  يمرد بلند قد. نشد يكار عمل نيا يول. از آنجا دور شود ياطافش نگاه كند و بدون صحبت با كس يگذرا به چهره ها يليخ

 يمجبور شد با مهربان يمر. كرد مياو تعظ يت گرفت و جلورا در دس كالهش. در ابتدا با او صحبت كرده بود به طرفش آمد

 :و تواضع جوابش را بدهد 

 بله؟ -

 اريافتاد ، بس يراستش از آنچه داشت اتفاق م. تمام گذاشتم مهياگر جسارت كردم و حرفم را ن. من ي، النو ديمرا ببخش -

 .زده بودم جانيه

 :سرش را تكان داد و گفت  يمر

 دممن اصال ناراحت نش -
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 :ادامه داد او

 ...هستند  نجايكه ا يراستش از طرف همه كسان ميخواستم بگو يم ديده يمن و اگر اجازه م يمتشكرم بانو -

 .كردند دييكه همه آنها با سر حرف او را تا ديد يمشتاق دور و بر افتاد و مر يچهره ها يبه رو نگاهش

 .كند يكلرهال زندگ نيخواهد در س يكلر ازدواج كرده و م نيكه لرد س ميكه چقدر خوشحال ميخواستم بگو يفقط م -

لحظه  نيدر هم. كرد يپاك ، دردناكتر جلوه م يهمه آرزوها نيا انياسفبارش در م تيوضع. ديدانست چه بگو ينم يمر

 را به خود مشغول كرده بود از پشت سرش گفت ك يداريبلكه تمام اوقات ب شيكه نه تنها آروزها يمرد

 .نيفرانك گودو ميمتشكر اريرم از تو بسمن و همس -

 اريحال چهره اش بس نيبا ا. كرد يرا تماشا م ياو داشت مر. ديد يسواركار نيزم يرا كنار نرده ها نيبرگشت و آ يمر

قلبش داشت . نگاهش را از او برگرفت يمر. كرد يدر پنهان كردن افكارش م ياستادانه سع يلينمود و خ يم بيمبهم و عج

 .شد ينده ماز جا ك

 .نيگودو يمن هم از شما متشكرم ، آقا -

 :گفت  فتديب يفرد خاص ينگاهش به رو نكهينگاه كرد و بدون ا گرانيبه د عيسر يليخ سپس

 .از همه شما متشكرم -

 :گفت  انيبنابر. بود تيوضع نيفقط به فكر فرار از ا يمر

 .بروم ديبا گريد -

 ينم. كنند يكار عجوالنه او چه فكر م نيداد آنها در مورد ا ينم تياصال اهم. برگشت و به طرف خانه به راه افتاد سپس

 .آنها گوش دهد ي مانهيصم كاتيبه تبر نيتوانست در حضور ا

بفهمد تا چه اندازه احساس حماقت  نيفقط مطمئن بود نخواهد گذاشت آ ديايكنار ب تيوضع نيدانست چگونه با ا ينم اصال

 .كند يم

دانست  يم. داند يرا م قتيبفهمد كه او حق نيبود كه نگذارد آ نينجات غرور از دست رفته اش داشت ا يبراكه  يشانس تنها

 .افتاده بود كه خودش به وجود آورده ياو در باتالق. مادام العمر است يكه ازدواج قرارداد
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 يم نيآ. بان مشغول مذاكره استباربارا گفت پدرش با سرباغ. كرد يبلند طول تراس را به مقصد باغ ط يبا گامها نيآ

 يم حياز او توص يهر كار يچرا پدرش برا. بود يعصبان يليخ يفروش اسبش صبر كند ول يگفتگو درباره  يتوانست برا

 .رديبگ يقمنط ميتصم كيتواند  يانگار او بچه است و نم. خواست

است كه خودش را  نيكار ا نيدانست كه بهتر يم يغافل شود ول يلحظه هم از فكر مر كي ادشيز تيعصبان نكهيوجود ا با

 تيبا عصبان. شد يدشوار م يليخ التشينگاه داشتند تما ي، مخف يمر دنيبا د. آنها بود يبه نفع هر دو نيا. از او دور نگه دارد

 .برد شيدستش را به درون موها

دو روز . به بودن با او ندارد يلياصال تمااستنباط كرد كه  نطوريبا آن عجله ا اطيو ترك ح يسرد مر يچهره  ياز رو روزيد

خواستند  يمردم منطقه فقط م. دار  حهيرا شوكه كرد و احساساتش را جر نيرفتارش آ يبود و سرد دهيشد او را ند يم

 دانست كه با بودن يرا م نيفقط ا. دانست ينم نيآنطور رفتار كرده بود ، آ يمرچرا  نكهيا. نديبگو كيازدواج آن دو را تبر

 .ازدواج كرده است نيرا مجبور به ا نيكرد آ يكلرهال احساس م نيدر س

همان  ديبا. خودش بود ريتقص نيا يكرد ول ياحساس م يمر روزياز رفتار د يچه درد و رنج اورديخود ن يكرد به رو يسع

د و بعد هم همه كارها را خرابتر كار را كر نيا يول. كرد يبا او ازدواج م دياصال نبا قتيدر حق. گفت يرا به او م قتياول حق

از دست  شهيهم يازدواج رها كند برا نيا دياو را از ق نكهيرا كنترل كند و امكان ا التشياو نتوانست احساسات و تما. نمود

 .رفت

فكر وجود . جالب است شيكرد برا ياز آنكه تصورش را م شتريفكر ب نياحساس كرد ا نيدر راه باشد چه؟ آ يبچه ا اگر

باشد الاقل از پدر  يگرفت كه پدر خوب ميتصم. داشته باشد يتر ستهيبا همسرش رفتار شا رديبگ ميباعث شد كه تصم بچه

 .خودش بهتر

 يخواست آنچه را كه درست است برا ياگر م. گشت يآورد به دنبال پدرش م اديآن افكار را از ذهنش زدود و به  سپس

كلرهال بود جامه عمل  نياز امالك س يكه اداره قسمت شيبردارد و به آرزو به جلو يقدم ديخودش و همسرش انجام دهد با

 .بپوشاند

مسئول اصطبل گفت پدرش دستور  يوقت. بود يعصبان يليكرد خ يگرفت و اظهارنظر م يم ميپدرش درباره او تصم نكهيا از
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گشت  يم يبه دنبال اسب اميليو. شد يعصبان يليخ ني، آ اندازديب ريبه تاخ يو چير اميليشان و هيداده فروش اسب را به همسا

بود آن  فيح. به فكر آن اسب مجروح افتاد نيآ. خواست يدخترش م ياعتماد برا لآرام و قاب ياو اسب. گران نباشد اديكه ز

. دنديهم به توافق رس متيداد و سر ق حيتوض اميليبه و وانيسپس راجع بهĤن ح. اسب خوب فقط در چراگاه گردش كند

 .اعالم كرده بود يراحت مسئله فروش اسب را منتف يليدانست و خ ينم يزيمسئله چ نيكه در مورد اپدرش 

باغ را  ييبايبود كه ز نيمانع از ا تيعصبان. و گلها گذشت يتوت فرنگ يبوته ها انيهمچنان به دنبال پدرش از م نيآ

رز ، سنبل ، الله ، زنبق و ده ها هزار نوع  يگل ها يدارنگه يارتش باغبان و كارگر برا كي يواقع يارل به معنا. كند نييتحس

 .گرفته بود تشده به خدم نييتز يو بوته ها گريگل د

لبانش را جمع كرد و خودش را آماده رو به رو شدن  نيآ. انتظارش را داشت شهيهم رمرديبود كه پ يزيچ "به نحو احسن  "

 .با پدرش نمود

 ياز باغ داشت كار م يآن زن در گوشه خلوت. توجهش را به خودش جلب كرد يبود كه زنعبور كرده  قيآالچ انيتازه از م او

بر  يقشنگ يريكاله حص. شد رهيبه آن زن خ يشتريو با دقت ب ستاديرا در هم كرد و ناگهان ا شيمتفكرانه اخم ها نيآ. كرد

كرد كه ناخود  يرا منعكس م دين نور خورشزده بود چنا رونيكه از دور و بر كالهش ب يرنگ ييطال يطره ها يول. سر داشت

را در آن لباس  فيظر كلياو آن ه. او افتاد كيو كمر بار فيظر يبه شانه ها نينگاه آ. را به خود جلب كرد نيآگاه توجه آ

 .نبود يجز مر يآن زن كس. شناخت يكمرنگ در همه جا م يآب

باعث  ينگران. كرد يمثل كارگران كار م دياو كه نبا. شده بودخم  نيزم يكرد و چرا رو يگرما در باغ چه م نياو در ا يول

 .از آنكه بخواهد خشن شود شتريشد لحنش ب

 ؟يكن يچه كار م نجايا -

گل  يكه كامال متوجه لكه ها يبرخاست در حال يبه آرام. خشن او باعث ترسش شد يرا شوكه كرد و صدا ي، مر نيآ دنيد

. بود ستادهيا كينزد يبه مر يلياو خ. ماند رهيخ نيآ ديسف راهنيباز پ قهي يه رونگاهش ب. بود اسشيدستها و ل يبه رو

گونه ها و چانه اش كه از فرط  يكم رنگ را به رو اريبس يشير تهسرش را بلند كرد توانست  يكه وقت كيآنقدر نزد

 .نديمنقبض شده بود بب تيعصبان
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مگر چه شده . كند ريخدا به خ. شد رهيكردند خ ياو را محكوم مكه آشكارا  نيچانه اش را باال گرفت و به چشمان آ يمر

 دكياو چه كار كرده بود؟ با غرور پرس گريبود؟ د

 كنم؟ يچه كار م ينيب يمگر نم -

 :اخم كرد و گفت شتريب نيآ

 ؟يكن يكار م ينطوريو ا نجاياست چرا ا نيمنظورم ا. يكن يم يباغبان يرسد كه دار يبه نظر م -

 :رنگش پاك كرد و گفت ينش را با دامن آبدست لرزا يمر

 .محل بكارم نيتوانم آنها را در ا يسرباغبان گفت كه م. كاشتم يمادرم را م يداشتم گل رزها -

مرد كه به  نياش را با ا يتوانست احساسات درون يچگونه م. دهد حياو توض ياش را برا يديتوانست ناام ينم يحت يمر

 .دانست يمكان كوچك را متعلق به خود م نيا يتا حدود ديرس يبگذارد؟ به نظر م انيمبود در  فتهياو را فر يآسان

 .دياو را نشن ياصال صدا نيآ ييگو

 .يا دهيدستكش هم نپوش يحت. نگاه كن تيبه دستها. يكن يكارگر كار م كيمثل  ياما تو دار -

گل به  دنيبود؟ او احساس چسب نيآ ياراو باعث شرمس فيو كث يخاك يدستها ايآ. باال گرفت شتريسرش را ب يمر

 ستهيكار شا نيا ايآ. مسئله بود نيبرد هم يلذت م يهم كه او از باغبان يلياز دال يكي ديشا. انگشتانش را دوست داشت

 .عالقه دارد يبه باغبان يدانست مر يخوب او كه از اول م ست؟ين ندهيهمسر ارل آ

كه مطمئن شد نظرش درست است  يهنگام. او را انتخاب كرده نيباشد كه آ يلياز دبا يكيهم  نيا ديخودش فكر كرد شا با

از آنچه انتظارش را  شتريب ديرس يبه نظر م. كامال نامناسب آزار دهد يخواست پدرش را با ازدواج با كس يم نيآ. سرخ شد

 .خود او هم بود يشرمسار ثحاال باع يحت يچون مر دهيداشته به هدفش رس

در پنهان كردنش داشت مانند جذر و مد ناگهان در وجودش بلند  يرا كه در طول سه روز گذششه سع يكرد خشم احساس

 .شد

 ؟يكن يچطور جرئت م -

 جمله اش را دوباره تكرار كردك نيآ رتيبهت و ح انيم در



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاترين آرچر  –اشرافي بدنام 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٩

 يرياندازه گ يها براكه مجبور بودم ساعت يبگذرانم؟ به جز زمان ديچطور اوقاتم را با ييكه به من بگو يكن يچطور جرئت م -

 .، من كامال به امان خدا رها شده ام نميكه اصال دوست نداشتم در اتاق بنش ييلباسها

 :كه چانه اش منقبض شده بود گفت يدر حال نيآ

 ...نبود كه من نيمنظورم ا -

 :صحبت او را قطع كرد و گفت يرحم چيبدون ه يمر

 نبود؟ پس منظورت چه بود؟ نيمنظورت ا -

 .ش را باال برددست سپس

 نجايتو مرا به ا. كه منظورت چه بود ستيمهم ن ميبرا ياصال ذره ا. يسوال را بده نيخواهد جواب ا ينم. نه ولش كن -

 .يپناهم داد يرخواهيخ يبودم كه تو از رو ريفق شيقوم و خو... كي... كه من ييگو يام گرفت دهيسپس چنان ناد يآورد

 .شده بود اهيس تياز فرط عصبان چهره اش. به طرف او خم شد نيآ

 اش كنم ، گذاشت رفت؟ يخواستم به كارگران مزرعه معرف يكه م يوقت روزيبود د يك رم؟يگ يم دهيمن تو را ناد -

 .ستيرا نگر نيبا دهان باز متعجبانه آ يمر

 ؟يكن ي، حاال مرا متهم م يكه با من داشت يجالبه، بعد از آن رفتار -

 ياصال دلش نم. ادامه دهد نياز ا شتريخواست ب ينم. كرد خودش را كنترل كند و سكوت كرد يسع يلحظه مر نيا در

 .ندارد ياو ارزش يدانست كه اصال برا يم. خارج از تحملش بود نيا. داند يرا م تيمتوجه شود كه او واقع نيخواست آ

كرد و آشكارا  يآهسته صحبت م نيود آرا به جنگ دعوت كرده ب نيآ تشياو با عصبان. درهم رفت  نيآ يكه جهره  ديد

 .كرد يم ياديكنترل اعصابش تالش ز يبرا

. ناخواسته رفتار كنم شيقوم و خو كينكردم با تو مثل  يوقت سع چيمن ه. يگذار يدهان من م يحرف تو يتو دار يمر -

 .يتو همسر من هست

 يفقط لفظا او را همسر خودش م نيآ. كرد يرا زخمدرون او  يكند غيمانند ت يادآوري نيا. را از او برگرداند شيرو يمر

 .خشن و محكوم كننده بود يدياز فرط ناام شيصدا. را از ابتدا شروع كند زيدانست وگرنه اصال قصد نداشت همه چ
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آورم  يهم نم ادياما به . آورم ينم اديمن مادرم را خوب به . ندارم ياحساس نيمن همسر تو هستم؟ خودم چن ن؟يآ... من -

 ...زدند و يكردند ، قدم م يبا هم صحبت م شهياو و پدرم هم. من بوده باشد ياش مانند زندگ يكه زندگ

 .تكان داد بيسرش را به عالمت تكذ يمر

 .ستميمن همسر تو ن نينه آ -

 .شود رهيبه او خ يباعث شد كه مر نيو مشتاقانه آ عيسر جواب

 .يالبته كه تو همسر من -

. ماند رهيبه هم خ يطوالن يمدت يچشمانشان برا. انتظارش را داشته باشد ينبود كه مر يزياقانه چجواب به ظاهر مشت نيا

 يعل. به درد آمد يياش از تنها نهياحساس كرد س يمر... بود  يخواستن واقع نياگر ا. او تعجب كرد اقياشت دنياز د يمر

كرده ، او  ديچقدر او را ناام نكهيا اياست و  يعصبان نيآ اصال مهم نبود كه چقدر از دست... مسئله احساس كرد كه نيرغم ا

 شيو لبها ديناگهان خود را در آغوش او د. داشت خودش را كنترل كند نيكه نسبت به آ يتوانست در برابر كشش ياصال نم

 .خودش يلبها يرا به رو

 :او را محكم به خود فشرد و زمزمه كرد نيآ

 .دبو يطوالن يليمدت خ نيا...  يمر -

خاطر كه  نيو فقط به ا نيكرد؟ خود آ يآن پافشار يبرا يچه كس ؟يطوالن يليخ. از فرط تعجب گشاد شد يمر چشمان

ستبر او  نهيخواست س يرا م نيهر ذره از وجودش آ نكهيرغم ا يعل. احساس كرد صورتش گر گرفته. خواست يرا نم يمر

 را به عقب هل داد و گفتك

 .ولم كن -

آورد  اديب يكه در آن مر يلحظه ا. در آغوشش نگه داشت گريد يمتعجب شده بود او را لحظه ا يامتناع مر از نكهيبا ا نيآ

به عقب  يرا از دور گردن او باز كرد و قدم شيسپس بازوها. كه هزاران بار با خودش عهد بسته بود كه غرورش را حفظ كند

شد  يرا نم يزيچ نيآ يبود كه اصال از چشمها يدر حال نيازد و  يسرخش به كنار يگونه ها يرا از رو شيموها. گذاشت

 .ديفهم
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. كار است نيدانست او چقدر مشتاق ا يچون م ديبوس يعلت او را م نيفقط به ا نيآ. او را در هم شكست ايشرم و ح سپس

 .مار نداشت نيبه ا يليبود وگرنه خودش تما دهيمطمئنا آن نگاه پرتمنا را در چشمان او د

از هرگئنه  يعار شيكه صدا يدر حال نيآ. بود پشتش را به او كرد يعصبان نيكه هم از دست خودش و هم آ يحال در

 بود گفتك ياحساس

 .افتد ياتفاقات نم نياز ا گرينترس د -

 ديبگو نيخواست كه آ ياصال دلش نم. افتاد يغرور شكسته شده اش م يبه رو ياو مانند تخته سنگ ياز حرفها يكلمه ا هر

 نيخواست به آ ياصال دلش نم. كرد كه درد و رنج را در درونش نگاه دارد يساكت ماند و سع. او متاسف است دنيبوساز 

 .است نيچقدر تنها و غمگ ندياجازه دهد كه بب

تازه در آن موقع بود كه به اطاف باغ . رفت ياو داشت از آنجا م. ديچمن ها شن يرا به رو نينرم آ يقدم ها يصدا سپس

نبود كه  يمعن« خلوت ، به آ شهيعلفزار هم نيا. دياينفر به طرف آنها ب كيانداخت و متوجه شد كه هر آن ممكن بود  ينظر

است  يكرد كه او زن يفكر م نيچرا آ ايخدا. آرامش كرد يبود تا حدود دهيند اها ر«آ يكس نكهيا. از آنجا عبور نكند يكس

 .او را دو چندان كرد يوع فقط خجالت و شرمندگموض نيكند؟ ا يعشق باز يعموم يجا كيكه در 

 يدياز ناام زيتمام وجودش لبر. آورد يرا به حركت در م راهنشيرفت و باد به شدت پ يدر امتداد صخره ها به تاخت م نيآ

و است به ا يمر ستهيرا كه شا يآورد كه زندگ ادشيدرباره ازدواج پدر و مادرش به  يمر يحرفها. و نفرت از خودش بود

 نيشوهر مهربان و فداكار رفتار كند؟ با ا كيتوانست مانند  يچگونه م ديكش يمگناه را بر دوش  نيكه بار ا يدر حال. نداده

كه باعث تعجب  ياقيبا چنان اشت. شود يخواهان مرم ارياخت يب نيباعث شد آ يازدواج معمول كيبر  يوجود اشاره او مبن

 .خود او هم شد

 يچطور م. مغرور بود اريحال بس نيصادق و در ع اري، بس بايز ارياو بس. را نبوسد يمنترل كند و مر قادر نبود خودش را او

كامال صادقانه گفت . بود نبود دهيكه تا به حال د يزنان هياو اصال شب. كرد يكه آنطور دلچسب نگاه م يتوانست او را نبوسد وقت

 يآر. دارد قتيحق يمر يبارها به خودش گفت تمام حرفها. ار نكردهبود با او رفت ياش م ستهياصال آنطور كه شا نيكه آ

 .از او غفلت كرده نيآ
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اگر در شب . حق را نداشت نيا نياصال از اول هم آ. را نداشت يكار نيچن كياصال حق . زد يدست م يبه مر دينبا او

 .كرد يمن رياسف بار گ تيوضع نيدر ا يتوانست خودش را كنترل كند ، حاال مر يم يعروس

او آنقدر دلچسب . سوزاند يكه هنوز خاطرات آن تمام وجودش را م يآن شب متاسف باشد وقت يتوانست برا يچگونه م يول

 .نگذاشت يرا در ذهن او باق يزن چيو خاطره ه اديبود كه اصال  نيريو ش

شد  يپدرش باالخره راض نكهيابعد از  يشد حت ينم دهيدر وجودش د تيرضا ياصال ذره ا. تاخت يم ياديبا سرعت ز نيآ

كرد  ينم يفرق شيبرا گريكند د يهمسرش از تماس با او احساس نفرت م يوقت. خواست بفروشند يم نيآن اسب را چون آ

 .و برنده شده است ستادهيپدرش ا يجلو

نار جاده مشغول بحث كه ك يجاده عبور كرد ، اصال متوجه آن دو نفر چياز پ يخود بود كه وقت شانيآنقدر در افكار پر نيآ

 .عقبش بلند شد يدو پا يرو وانيچنان اسب را به سرعت وادار به توقف كرد كه ح. بودند نشد

كرد و با احترام تواضع  رييحالت چهره شان تغ ستياو ك دنديفهم يوقت يبه سواركار انداختند ول يدو نفر با خشم نگاه آن

كالهش را  نيآ دنيهنگام د. رفت يدهكده به شمار م رانيگيو از ماه دلتونيكه قد بلندتر بود ، والتر م يمرد. كردند

 :برداشت و گفت 

 .جناب لرد -

 دلتونيمثل م يول. را از طرف مقابلش پنهان كند اصال به آن نگاه نكرد تشيتوانست عصبان يكه به نظر اصال نم گريمرد د آن

 :كالهش را برداشت و زمزمه كرد

 .جناب لرد -

 صاف كرد و گفتك را شيصدا والتر

 نيهمسرتان را به س نكهيمخصوصا ا. خوشحال كرد اريخبر ازدواج شما ما را بس يول ديريمرا بپذ يجناب لرد گستاخ -

 .ديرا منزل خود قرار داده ا نجايو ا ديكلرهال آورده ا

 مودبانه گفت ك يآورد ول نيآ اديرا به  ييو تنها يمانيمسئله دوباره پش نيا ذكر

 .متشكرم زتيكلمات محبت آم به خاطر -
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 كه ناتان النگ نام داشت گفتك گريد مرد

 .طرف من هم گفته شد نهاازيا... من -

حفظ ادب  يرغم كوشش آشكارش برا يبود و عل يرنگش مملو از دلخور يكه چشمان آب ديبه او نگاه كرد د نيآ يوقت

 .ستينگر يم قشيبه رف رهيهمان طور خ

 دكيپرس نيبنابرا. رديبگ دهيرا ناد توانست نزاع آنها ينم نيآ

 آمده؟ شيپ يمشكل -

 كرد و گفتك گريبه مرد د ينگاه دلتونيم

را  رشيپول تعم ديمن با ديگو يكنده شد حاال او م قيوصله كنار قا ايدر در. رفتم يريگيرا قرض كردم و به ماه قتانيمن قا -

 .بدهم

 .يرا بده رشيپول تعم ديتو با دلتونيدرسته والتر م -

 .زد گرشيكف دست د يبه رو يمشت نانهيخشمگ ناتان

 .نگاه كرد نيملتمسانه به آ والتر

خاطر او آن قدر مشتاقانه  نيهم به ا ديشا. رفت يمن مطمئنم كه آن وصله آن قدر شل بود كه هر آن امكان كنده شدنش م -

 .را اجاره داد قشيقا

 و گفتك ديرا در هم كش شياخم ها ناتان

 .ييگو يدروغ م يو دارت دلتونيم -

 .شد رهيخ نياش به آ يبا چشمان قهوه ا والتر

 قيو خودتان به قا دييايشه لطفا تا كنار ساحل ب يم... زحمت ندارد  تانيبرا يليكه اگر خ نهيمنظورم ا... شه جناب لرد  يم -

 .ديداشته ا قيدو تا قا يكي دينوجوان بود يام وقت دهيشن د؟يندازيب ينگاه

. نكرده بودند ييتقاضا نيتا به حال از او چن نيكدام از مستاجر چيه. به حركت در آمد نيدر درون آ ينديخوشا احساس كي

 به آنها هشدار داد كهك نيآ. كلرهال سفر كرده بود نيبه س ياديسالها او تعداد دفعات ز نيدر طول ا نكهيبا ا
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 .ديتوافق كن گريكديمن با  ميبر طبق تصم ديبا يول -

 :به نوبه خود قبول كرد زين نيآ. مرد سر تكان دادند دو هر

 .خوب قرار ما فردا صبح يليخ -

به  شهيقبال مردم دهكده هم. اش كرده است آنجا را ترك كرد يدر زندگ يمهم شرفتيكرد پ يكه احساس م يدر حال سپس

 .خواهند كه مشكالتشان را حل كند يحاال از او م يرفتند ول يپدرش م شيپ

 يخود م ندهيو لرد آ يمرد واقع كيحاال به واسطه ازدواج او را به عنوان  نيمستاجر ايا. ه ازدواج او اشاره كرده بودب والتر

 زيچ چياو كماكان معتقد بود كه ه. شناختن او نداشت تيبه رسم يبرا يليم چيآمد هر چند پدرش ه يم نطوريدانند؟ به نظر ا

 .كند رييشد تغ يروز مجبور م كيخود او هم  ديشا يول ندك رييتغ ديدر خانه و امالك نبا

اصال انتظار نداشت انزجار را در . بر لبانش نقش ببندد زيآم هيكنا يباعث شد لبخند دنشيبعد از بوس يامتناع مر يادآوري

 .نديچشمان او بب

 يم نيآ. برد يرنج م ييوجود آشكارا از تنها نيبا ا. در كنارش نداشت نيبه حضور آ يليتما چيه يمشخص بود مر كامال

پس . داد يكه اگر مادرش زنده بود حتما انجام م يكار. كرد يم هيريوقتش را صرف امور خ يمر سليدانست كه در كارل

كند و  يمنطقه معرف نيداد تا او زا به مردم ا يم يبيترت ديبا نيآ. كرد يم يينبود آن قدر احساس تنها يگوه تعجب چيه يجا

 يمسئله كه به طرف مر نيمهم نبود چقدر تظاهر به ا. گذاشت ياش بود به او احترام م ستهينطور كه شاكرد آ يم يسع ديبا

 .سخت و مشكل است شيشود برا ينم دهيكش

* * * 

 امدهيصرف صبحانه ن يطبق معمول برا. شد كيبه او نزد نيرا ترك كرد ، ا ياتاق غذاخور يكه مر يروز بعد هنگام صصبح

 .او شگفت زده شد دنياز د ياديد زتا حدو يبود و مر

سپس نگاهش به شلوار او دوخته شد كه با . خوش دوخت بود ، افتاد يدر آن كت سرمه ا نيپهن آ يبه شانه ها يمر نگاه

خودش را  يمر. بود دهيلباس پوش كيس اريبس نيطبق معمول آ. متناسب بود اريواكس زده اش بس يسوار يكت و چكمه ها

و  پيخوش ت شهيتالش هم ياو بدون ذره ا. رديبگ دهياو را ناد ييبايتوانست ز ياز ته دل نكشد اصال نم يكنترل كرد كه آه
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 .جذاب بود

 .ستندينگر يچشمان او را م اهشيچشمان س. به صورتش جلب شد يشروع به صحبت كرد و توجه مر يبه آهستگ نيآ

 .لحظه فكر كن كي يريبگ ميتصم نكهيقبل از ا. يخواهم فورا جواب بده يازت بپرسم و نم يزيچ كيخواستم  يم -

نتوانست خودش  يمر دنديرا د گريكه همد يبار نيآخر. اضطراب را بروز ندهد نيكرد ا يسع يمضطرب شد ول يليخ يمر

پس . او را منصرف كرد نيصورت ا تيميصم يو برود ول رديخواست راهش را بگ يم. خراب شد زيرا كنترل كند و همه چ

 :گفت

 .كنم يرم گوش مدا -

گوش  شياو به حرفها ايبود كه ا يآن قدر نگران م نياصال الزم نبود آ. آسوده خاطر شد ارياو گوش داد بس يبه حرفها يوقت

 به او گفتك نيآ. نه ايدهد  يم

كه در مورد و مطمئنم  رنديگ يآنها سراغت را م. يخواهم مردم را مالقات كن يم. ييايخواهد تا دهكده همراه من ب يدلم م -

 .كنجكاوند اريشان بس ندهيآ يبانو

بود كه  نيهنگام صبحانه تمام تالشش ا. باشد يكس ندهيكرد كه آ ياصال احساس نم. لبش را گاز گرفت يمر " ندهيآ يبانو "

بهتر از باربارا  يبه طور آشكار دشمنش نبود ول گريد نكهيبا ا نيپدر آ. رديبگ دهيباربارا را ناد يو پنهان زيآم نيتوه ينگاه ها

 يبيبه طور عج كباري قهينشست و هر چند دق يم زيكلمه حرف سر م كيتمام مدت صرف صبحانه بدون . كرد يهم رفتار نم

هم در  يكرد گاه يحال خود را مجبور م نيدر ع يول اندازديب نييشد سرش را پا يمجبور م يمر. شد يم رهيخ يبه مر

 .صورتش نگاه كند

 يم نكهيبا ا. دو نفر در آرامش باشد نيكرد چند لحظه بدون وجود ا يرا ترك كرد كه آرزو م يغذاخور اتاق يدر حال يمر

هم كه شده از  يچند ساعت يكرد برا يم شنهاديكاش الاقل پ يكرد ا يآرزو م يشوهرش ندارد ول يبرا يارزش چيدانست ه

 .باشد ورترش د يو ساكنان منزو يو منزو كيخانه تار نيا

را قبول  نيدعوت آ يداد ول ياز همه آزارش م شتريباشد كه ب يرا مجبور بود در كنار كس ندهيچند ساعت آ نكهيا رغم يعل

 كرد و گفتك
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 .من است كه مردم دهكده را مالقات كنم يباعث خوشحال. البته -

 دادك آن را پنهان كرد و ادامه عيسر يليخ نيمتعجب شد هر چند آ نيصورت آ يبه رو يشادمان دنيد از

 .ميبا اسب برو ياگر موافق -

 :كرد دييبا سر تا يمر

 .وقت بده تا لباسم را عوض كنم يلطفا به من كم -

نگاهش . كند يآنها را تماشا م يدر اتاق غذاخور انيلحظه متوجه شد باربارا از م نيدر ا. به سرعت از پله ها باال رفت سپس

 رونيب يخواست اجازه دهد باربارا شاد ينم يمغز استخوانش نفوذ كرد ولسرما تا  نياحساس كرد ا يآنقدر سرد بود كه مر

 .ببرد نيخانه را از ب نيرفتن از ا

 يمهتر. آمد يمر نكهيتا ا ستاديخانه ا يجلو يپله ها نييمورد عالقه اش در دستش بود پا اهيكه افسار اسب س يدر حال نيآ

 .را در دست داشت ييبايكرند ز انيهم افسار ماد

 يمر. اسب گذاشت يآن نگذاشت و خودش او را بلند كرد و به رو يدر سوار شدن كمك كند ول يجلو آمد تا به مر رمهت

البته . خواست آنچه در باغ اتفاق افتاده دوباره تكرار شود ينم. گرفت دهيو تماسش را ناد نيبودن به آ كيقصدا لذت نزد

را در دست  الشينشود و از فرصت استفاده كرد و عنان ام نيجذب آ زهاز اندا شيحضور مهتر در آنجا به او كمك كرد ب

 .گرفت

اش را با  يرنگ لباس سوار كار ييمويو دامن لباس ل. جا به جا كرد نيز ينگاه كند خودش را رو نيبه صورت آ نكيا بدون

 ير شد كه به او نگاهمجبو يبه طرف اسب خودش رفت مر نيكه آ يوجود باالخره هنگام نيبا ا. مرتب نمود ياديدقت ز

سم اسب  يآنها حكمفرما بود و صدا نيما ب ينيسكوت سنگ. رفتند يم هبعد سوار بر اسب به طرف دهكد يلحظه ا. اندازديب

 .كرد ياز اندازه بلند جلوه م شيب يليخ يها به نظر مر

 نيهم به ا يعالقه ا چيدانست چگونه خودش را آرام كند و اصال ه ياصال نم يمر. كرد يم يهم مانند او احساس ناراحت نيآ

 ي، مر ديبه آنها رس يوقت. آمد يبه طرف آنها م يگار. شد يم دهيكش يكه توسط االغ دنديد يا يبعد گار يكم. كار نداشت

. به تنش بود يفيكث اريبس يداشت و لباس ساده  يبيعج يليخ يكه افسار االغ را به دست گرفته چهره  يمتوجه شد مرد
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را در وسط جاده  يكه گار يهنگام. دنديرس يالغر به نظر م يليخ شيدست و پاها يگرد و بزرگ داشت ول ياگرچه شكم

 اهيس يبزرگش پر از رگه ها يقرمز و دماغ كوفته ا اريصورت مردك بس. شدند ستادنيمجبور به ا زينگه داشت ، آن دو ن

 .داد كامال مست است يشد نشان م يد مكه از او متصاع يمشروب يبو. بود

 كرد و گفتك نيرو به آ يمقدمه ا چيه بدون

 جناب لرد؟ -

 :سرش را تكان داد و گفت نيآ

 !كمپ -

 برگشت و گفتك نيتواضع كرد و سپس به طرف آ يمر يآن مرد كالهش را برداشت و با احترام جلو سپس

 .هم دارم يهست كه من بتوانم انچام دهم؟ تازه گار يكلرهال كار نيدر س ايخواستم حضورتان عرض كنم آ يم جنابيعال -

 .كه پشت سرش بود اشاره كرد يبا غرور به گار و

 :ديپرس يبا مهربان نيآ

 ؟يبا مباشر امالك صحبت كرد -

 .درهم رفت سرش را تكان داد شيكه اخمها يدر حال مرد

 .من سراغ ندارد يبرا يكار چيه ديگو ياو م -

 :به آن نگاه كرد و گفت ملتمسانه سپس

 .كنم خوب كار كنم يم افتيكه در يپول يدهم در ازا يقول م. مبرم به كار دارم جناب لرد اجيمن احت يول -

 .متفكرانه به او نگاه كرد يودت نيآ

 .ياو خواهد گفت چه كار كن. خوب نزد هرمن در اصطبل برو و بگو من تو را فرستاده ام يليخ -

 .شد دينخواه مانيپش ديمرا استخدام كرده ا نكهياز ا. متشكرم جناب لرد -

 يبزند آهسته به طرف خانه  يگريحرف د نكهيكمپ الغش را از وسط چاده كنار برد تا آنها بتوانند رد شودن و بدون ا يوال

 .به راه افتاد يارباب
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 نگاه كرد و گفتك نيبه ا ياديمدت ز يمر

 .يبه او لطف كرد يليكنم خ يفكر م -

 .را باال انداخت شيبه او شانه ها يبا نگاه نيا

 يرود و تا زمان يم خانهيبه طرف م ديايب رشيچند سكه گ نكهيمست بدبخت به محض ا كهيمرت. ستميخودم آنقدر مطمئن ن -

 .سوزد ياو م يوجود دلم برا نيبا ا. نمشيب ينم گريتمام نشد د شيكه پول ها

 تياندازه حساس نيتا به حال ا نكهيبه خاطر ا ديشا. بود دهيرا ند نيت از وجود آقسم نيتا به حال ا. برگشت يبه ارام يمر

 .نشان نداده بود ينسبت به مر

 :شد و ادامه داد رهيدور دست در آسمان خ يبه نقطه ا يبدون اطالع از افكار مر نيآ

 يول. داشت و مورد احترام همگان يوبخ يوضع مال. دهكده بود رانيگيماه نياز بهتر يكي يزمان. شوزد يم شيآره دلم برا -

 يجا. و االغ باشد يمانده همان گار يباق شيكه برا ييزهايكنم تنها چ يفكر م. را در طوفان از دست داد شيزن و بچه ها

 .آورد يمرد م كيسر  ييچه بال يدار وستشانكه د يتاسف است واقعا از دست دادن كسان

 .كمپ است يوال يز داستان زندگا شتريب يزيچ نياحساس كرد منظور آ يمر

 مگه نه؟ ،يكن يراجع به پدرت صحبت م يتو دار -

 :دوباره آن نقاب سرد را بر چهره زد و گفت. تازه وجود او را به خاطر آورد ييگو. انداخت يبه مر ينگاه نيآ

 .يگريكردم نه كس د يكمپ صحبت م يمن داشتم از آقا -

او . كند ينم يكه باشد فرق يطيدر هر شرا نيكرد آ يلحظه هم فراموش م كي يراي يحت دينبا. چانه اش را باال گرفت يمر

از حد صحبت كند در  شينكند دوباره ب نكهياز ترس ا. گذشته اش را مورد سوال قرار دهد يدهد كس يهرگز اجازه نم

 .ستينگر يجاده م يسكوت به انتها

 نيمتوجه شد ا يمسئله را حل كرد؟ ناگهان مر نينبود كه بشود ا يراه چيه ايا. ازدواج خوشحال نبودند نيكدام از ا چيه

بار در  نياول نيا. جدا شده زياز خودش ن يكرد حت ياحساس م. دارد نياز آ يياز جدا ريبه غ يليو انزوا دال يياحساس تنها

 يهم بود كه م يتنها مار حال نيدر ع يول. ديبلند بگو يتوانست با صدا ينم دهيتمام عمرش بود كه آنچه را به ذهنش رس
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خواهانش  ديكه در باغ او را بوس يهنگام يداند حت ياقرار كند كه م نيرا به آ تيواقع نياصال قادر نبود ا. توانست بكند

 .نبوده

از  انهيمانند مور نكهيا يداد به جا يم حيترج. عنوان كند ديرس يكرد آنچه به ذهنش م يحس صداقتش او را وادار م اكنون

 سكيعمق آن صدمه آن قدر دردناك بود كه آشكار كردنش ر يول. را برمال كند قتيببرد حق نيخود را بخورد و از ب درون

 .كرد يكار را م نيا نيهمانطور كه آ. به راهش ادامه دهد تداد در سكو حيترج نيبنابرا. نمود يم يبزرگ

اشتباه محض  نيكه قبول كردن دعوت آ ديرس جهينت نيابه  يمر نكهيها همچنان در سكوت به راهشان ادامه دادند تا ا آن

 يمردد بود و مر اريلحنش بس. شروع به صحبت كرد  نيبرگردد ، آ ديبا گريد ديخواست به او بگو يكه م يهنگام. بوده 

 :گوش داد  شيخوب به حرف ها

من . دارد  قتيكامال حق ينچه كه گفتدانم آ يم. كنم  يفكر م يكه تو بهم زد ييدارم راجع به حرف ها روزيمن از د يمر -

 .در مورد تو غفلت كردم 

 :جواب داد  عيسر يليكه سرخ شده بود ، خ يدر حال يمر

 . يمن نگفتم تو در مورد من غفلت كرد -

 ياحساس گناه م نيآ نكهيدوست نداشت كه امروز به خاطر ا يزن غرغرو جلوه كند و حت كياصال دوست نداشت مثل  او

 .ببرد  رونيبا خودش بكرد او را 

 :با همان سرعت جواب داد  نيآ

 .باشد  يخودم م يها حرف ها نيا.  ييگو يدرست م -

به  يليخ.  ستيكرد و نتوانست مقاومت كند سرش را بلند كرد و به صورتش نگر يخود احساس م يرا به رو نينگاه آ يمر

 يچرا او نم ايخدا. زد  ياش موج م رهيدر چشمان ت رياز احساسات انكار ناپذ يامواج. و جذاب بود  پينظرش خوش ت

 كنترل كند ؟ نيآ دنيتوانست خودش را هنگام د

وقت  چينه حاال و نه ه. مسائل ندارد  نيدر مورد ا نيبه صحبت كردن با آ يزد كه اصال عالقه ا يم بينفس به او نه عزت

نگاهش را از  نيبنابرا. خواست  ياز او نم يزيچ چيه ير كلو ترحم او نداشت و اصال به طو يبه دلسوز ياجياحت يمر.  گريد
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 :او برگرفت و گفت 

 .حالم كامال خوب است .  يكه نگران من باش ستين ياجياصال احت... من  -

 :دوباره گفت  ينكشد ول شيمسئله را پ گريبود كه او د دواريام يساكت ماند و مر يلحظه ا يبرا نيآ

از  اي يكن يممكن است دلت بخواهد باغبان.  يخواهد بكن يكه دلت م يهر كار يه آزادك ميخواهم بگو يفقط م يمر -

 ميراستش امروز تصم. كه هم خوشحالت كنند و هم وقتت را پر كنند  گريد يكارها يسر كي ايو  يكن دنيد نيمستاجر

رفع  يبرا يتوان يتو آزادانه م ديايب شيآنها پ يكه برا يهر مشكل. كنم  يدهكده معرف ياز زن ها يگرفتم كه تو را به تعداد

 يوقت كاف ييكارها نيچن يرسد باربارا برا يبه نظر م.  يتجربه دار نهيزم نيتر در ا شيچون از همه ما ب.  يريبگ ميآن تصم

 .ندارد 

اشد كه ب يخواست مراقب كسان ياز او م نيآ.  ستادياحساس كرد قلبش از طپش ا يمشغول صحبت بود ، مر نيكه آ يهنگام

و مستمندان نفرت  چارگانيكه از كمك به ب نينه ا. را كه در تمام عمرش انجام داده بود  نكاريا يدارند ول اجيبه كمك احت

 .كند  دايپ تياهم يكس يبرا نياز ا شتريب يبود روز دواريفقط ام -داشته باشد ، نه 

را از داشتن  نيمسئله آ نيوقتش را پر كند ؟ مطمئنا ا. را داشت  ياحساس چوب خشك. را پوشاند  شيدرد و غم ها تيعصبان

به او  يكه كار يكند ؟ درست مانند بچه دردسرساز يطور رفتار م نيچرا با او ا. كرد  يم ياو مبر يبه خاطر ناراحت يهرگناه

 .داد  كنترلش را از دست يمر گرياسم باربارا را برد د نيكه آ يكنند تا از شرش راحت شوند و وقت يواگذار م

كند آنها را كنار گذاشته  ياو را عصبان نكهيپدرش و ا كيبه خاطر تحر يداشته ول ينسبت به باربارا احساسات نيدانست آ يم

 كند ؟ سهيتوانست او را با باربارا كه واقعا دوستش داشت مقا يچه طور م. بود 

 .شد  رهيخبرافروخته بود اسبش را نگه داشت و به شوهرش  تيكه از عصبان يحال در

 حضرت آقا ؟ يكن ي؟ چطور جرات م يكن يچطور جرات م -

 :فكر كند ادامه داد  نكهيبدون ا و

نسبت به من  يشود ؟ و تو را از هرگونه تعهد يدرست و رو به راه م زيهمه چ يبكن ياگر مرا سرگرم كار يكن يتو فكر م -

 دهد ؟ ينجات م
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كه شوكه  يدر حال نيآ. پر تالطم روح و جسم او را مورد حمله قرار دادند  يدرد و رنج چند روز گذشته همچون امواج تمام

 :شده بود رو به او كرد و گفت 

 ؟ يچ -

 :جواب داد  يبه سرد يمر

 .ام  دهيشن يمن به اندازه كاف.  يينگو يزيبهتره چ -

 :گفت  تيبا عصبان نيآ

 گذرد ؟ يدرون تو چه م يمر -

شكسته شدن غرورش تمام  متياگر به ق يخودش را نگه دارد ، حت نيتر از ا شينست بنتوا گريگذرد ؟ د ياو چه م درون

 .نگهش دارد  يتوانست مخف ينم نياز ا شيب گريبود كه د ديشد يآن صدمه به قدر. شد  يم

مرا و  يخودت برس يدهم به كارها يم حيترج.  يتا وقت مرا پر كن يقدر به خودت زحمت بده نيا ستياصال الزم ن نيآ -

شوم  يممنون م يليو خ يخواست يدانم مرا به عنون همسرت نم يم.  ينگرانم باش يذره ا نكهيبدون ا.  يبه حال خودم رها كن

 . يكنمسئله  نيتظاهر به ا ينكن يكه سع نياگر ا

 :كه به شدت اخم كرده بود حرف او را قطع كرد  يدر حال نيآ

 ؟ ييگو يفهمم چه م يمخواهم ؟ تظاهر كنم ؟ اصال ن يمن تو را نم -

 :شده بود ادامه داد  يعصبان اريكه از تجاهل او بس يدرحال يمر

 . يكلرهال مشغول صحبت بود نيس يكه با پدرت در كتابخانه  يآن شب. ام  دهيرا شن تيحرف ها يبه اندازه كاف نيآ -

 :ادامه داد  يشده بود مر جيگ اريبس نيكه آ يحال در

 ديكردم ما با ياحساس م. گشتم  يداشتم دنبالت م.  يامدين يخواستم با تو صحبت كنم ول يممنتظرت شدم چون  يليخ -

 ....دوباره 

 :را ادامه دهد  شيكرد كه حرف ها يتالش م يكه سرخ شده بود ول يحال در

 .... ستين ياجيكردم كه احت يمن احساس م.  ميصحبت كن شتريبا هم ب يكه در كالسكه گفت ييزهايدرباره آن چ -
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 . دميفهم يبا من باش يخواه يرا كه نم نيا يعلت اصل.  دميرا شن تيكه حرف ها يبه هرحال وقت -

 .نگاه كرد  نيبه آ مايچانه اش را باال گرفت و مستق او

در  يتو منصرف شدم ول افتني ياز آمدن به كتابخانه برا دميپدرت را شن يكه صدا يوقت يمن قصد استراغ سمع نداشتم ول -

 . دميرا شن زيهمه چ... شده بود  ريد يليخ يدان يم... من نتوانستم ..... تو آمد و خوب  يموقع صدا نيهم

 يكرد ا يبا تمام وجودش آرزو م. مكث كرد  يلحظه ا يمر. آشكار بود  نيآ يدر چشم ها يمانيو پش يسردرگم احساس

گواه  نيآ يصورت وحشت زده  يول. بود  ياه ماشتب دهيكاش هر آنچه آن شب شن يا. نداشت  قتيحق شيكاش حرف ها

 نيبار سنگ نكهيا يبرا ديمجبور شد آن حرف ها را بگو يمر. داشته اند  قتيمسئله بود كه متاسفانه همه آن حرف ها حق نيا

 .بگذارد  نيرا بر زم يقابل تحمل ريغ

 . يكن يا عصبانكه او ر يمنظور با من ازدواج كرد نيفقط به ا يتو به پدرت گفت دميمن شن -

گفتن  يبرا يزيكرد چ يم يمشخص بود كه سع. كرد  يم يشانيآشكارا احساس پر. دستش را به طرف صورتش برد  نيآ

 .كند  دايپ

 . يداد يما گوش م يبه حرف ها ديتو نبا ياما مر -

 :گفت  شيدر لحن صدا يرييتغ چيبدون ه يمر

 .كردم  يكار را م نيا ديدانم كه نبا يم -

 .كرد  يم ينياش سنگ نهيدرد ناك در س يشئ كيمانند  قلبش

 .بدهم  حيتوض تيتوانم برا يم.... نبود كه  نيمنظورم ا -

 :نگاهش را از او برگرفت  يمر

 ياگر واقعا مرا نم يحت.  يجبران كن يكه به من زد يصدمه ا يتوان ينم يقيطر چيچون به ه يكار را نكن نيا دوارميام -

 يهر روز با كس ي؟ چگونه از من انتظار دار يمسئله را به پدرت گفت نينداشتم چرا ا تياهم تيه اصال براك نيا ايو  يخواست

 ؟ يكردن او مرا به عقد خودت در آورد يعصبان يارزشم كه فقط برا يب تيداند آن قدر برا يرو به رو شوم كه م

 يمسئله را م نيا يحاال كه مر يول.ا جبران كند ر شيدانست چگونه خطا ياصال نم. گفتن نداشت  يبرا يجواب چيه نيآ
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حال  نيدر ع يول. آزرد  يروح او را نم نيوزنه سنگ كيراز مانند  نيا گريچون د. كرد  يم ياحساس راحت يدانست تا حدود

ود آن راز تر از خ شيمسئله ب نيبخشد و ا يوقت او را نم چيه يمر ديو فهم داز توانش آزرده بو شيرا ب يرا مر نيدانستن ا

 .كرد  شانشيپر

 شيبخواهد پدرش را امتحان كند برا نكهياز ا شتريب يليخ ياول مر ياز همان لحظه  يبرد كه حت يپ تيواقع نيبه ا ناگهان

 شياول مجذوبش شد و برا ياز همان لحظه  نيآ. مدت ها پشت ابر پنهان مانده بود  قتيحق نيمتاسفانه ا يارزش داشت ول

 .به او انداخت  ينگاه دانهينا ام نيآ. كرد  يحرف ها را باور نم نيا صالا يمر تيحاال با وضع يول بود لياحترام قا

 يدانست مر يم نيآ. بود  يديو نا ام تيچهره اش مملو از عصبان. شد  رهيبه او خ يطوالن يمدت يهمان طور نشسته برا يمر

 .در اوضاع بدهد  يرييتوانست تغ يكاش م يكرد ا يآرزو م. سرش را با تاسف تكان داد . كند  رشيحق دارد تحق

 .من با تو منصفانه رفتار نكردم . متاسفم  يلياست كه خ نيا ميتوانم بگو يكه م يزيتنها چ -

 .از جا برخاست و به طرف اسبش رفت  يمر

 .جا بمانم  نيتوانم ا ينم گريمن د ديببخش -

 :زد  اديفر نيآ

 ؟ يرو يكجا م.... صبر كن  -

 :به او انداخت و گفت  ينگاه كوتاه يمر

 .خواهم تنها باشم  يندارد م ياگر اشكال -

 :دستش را باال برد و گفت  نيآ

 . يجا برو نياز ا يطور نيتوانم بگذارم كه ا يمن نم -

 :خشك جواب داد  يليخ يمر

 چيتو ه.  يمن انجام ده يبرا طيشرا نيدر ا يتوان ياست كه م يحداقل كار نيكنم ا يفكر م.  يبگذار ديو با يتوان يتو م -

 .بكنم  ديبكنم و چه كار نبا ديچه كار با ييبه من بگو يندار يحق

. نشست و دور شدن او را تماشا كرد  يلحظه ا يبرا نيآ. سوار بر اسب از آن جا دور شد  يمر. نگفت  يزيچ گريد نيآ
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. در ابتدا چهار نعل و سپس به سرعت تاخت . ر اسبش شد فراگرفته بود سوار ب يديكه تمام وجودش را نا ام يسپس درحال

 .كرد  يم داينسبت به او پ يشتريكشش ب نيگذشت آ يم شتريهرچه ب يبود ول يزن كله شق و خود سر يمر

 

********** 

 ديبگو نيدانست به آ ينداشت آنچه را كه م مياصال تصم. پاك كرد  شيگونه ها يرا با پشت دست از رو شياشكها يمر

را  زيرا وا داشت تا غرورش را بشكند و همه چ يو تحمل بود كه مر ياز بردبار يحاك يداشتن رفتار يسماجت او برا يول

 .دانستند  يچون هر دو آنها موضع خود را م ستيكردن ن ظاهربه ت يازين گريد: غضب آلود به خودش گفت .  ديبگو

 ايدر يكيجاده را به سمت راست دور زد و متوجه شد به نزد نكهيتا ارفت هم چنان تاخت  يكه كجا داشت م نيتوجه به ا يب

 غيكه ج. سرش شد  يدر باال ييايدر يآرام آرام متوجه مرغ ها. رفت  يم شيپ يساحل يجاده در كنار صخره ها. بود  دهيرس

. تازه با او داد  يرويآورد ن ينمك را با خود م يشد و بو يبلند م ايكه از در يمينس. زدند  يم رجهيكنان به درون آب ش غيج

 .اش هنوز ادامه داشت  نهيخشك شد اگر چه درد درون س شياشك ها يبه زود

خم شده بود نظرش را جلب كرد مرد  نييبه پا يآنطرفتر از جاده از لبه صخره ا يكه كم يرفت مرد يم شيكه پ همانطور

 .متوجه او نشد  ستاديرش اس يباال مايمستق يكه مر يكه آن قدر حواسش پرت بود تا زمان

 :آرام شد و گفت  يانداخت و چشمان نگرانش تا حدود يبه مر ينگاه مرد

 .آمد  يكيخدا را شكر باالخره  -

شد و بدون فكر افسار اسب را  ادهيفورا از اسبش پ نيبنابرا ديد يوحشت و اضطراب را به وضوح در چهره آن مرد م يمر

 :رها كرد و به طرف اورفت 

 افتاده ؟ ياتفاقچه  -

را به  شيبه سرعت رو يول ستيوحشت زده دور شدن اسب را نگر يمدت.  ديرا شن انيدور شدن ماد يلحظه صدا نيهم در

را نگاه  نيياز لبه پرت گاه پا يكه با نگران ياو درحال. به دور شدن اسب نداد  تياهم ياصال ذره ا ديسمت آن مرد كرد و د

 :كرد گفت  يم
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 . نييام كوچولو افتاده اون پات... پسرم  -

كه از  يلحظه ا يكرد رفت ول يكه مرد اشاره م يرا كامال فراموش كرده بود به طرف انيكه ماد يوحشت زده درحال يمر

تر امواج با سر و صدا و محكم به ساحل  نييده ها متر پا. رفت  جيگ يسرش به طور وحشتناك ستيرا نگر نييصخره پا يباال

لحظه  نيدر ا. چشمانش را بست . سرش به دوران افتاد . كرد  يم ديشد يا چهياحساس دل پ. كردند  يد مبرخور يصخره ا

 :گفت  يكه م ديآن مرد را شن يصدا

 .را كه آورده ام به دور خودش ببندد  يطناب ستيقادر ن دهيسرش صدمه د چارهي؟ بچه ب نشيديد...اوناهاش  -

خواست اجازه دهد ضعف  ينم. بود  يبد يليخ تيموقع. اش مبارزه كند  چهيسرگ كرد با يم يسع.  ديكش ينفس عمق يمر

به  مايبلكه مستق انوسيكران ساحل و اق يب يالبته نه به فضا. چشمانش را باز كرد و دوباره نگاه كرد  نيبنابرا. بر او غلبه كند 

 .بود  ستادهيكه ا ييجا ريز

بر  يرا رو يپسرك. آن پسركوچولو متمركز كند  يست چشمانش را به روتوان جهيروش به او كمك كرد و بدون سرگ نيا

كه متوجه شد آن پسر بچه  يهنگام. بودند فاصله داشت  ستادهيكه آنها ا ييكه حدودا سه متر با جا ديد يكيبار اريبس يآمدگ

 .ه باشد حداكثر شش سال داشت اياز پنج  شتريآمد ب يبه نظر نم. از تعجب خشكش زد  دهيد بيكوچك آس

 افتاد؟ يمن چطور يخدا -

 :مرد با تاسف سرش را تكان داد  آن

دنبال تخم  ميداشت. افتاده  نييپا دميلحظه بعد د يك يبود ول ستادهيمن ا شيپ. لغزنده است  يليقسمت از صخره ها خ نيا -

 .شده  هوشياالن ب يگره بزند ول تواند طناب را ياو م. هم طناب آورده بودم  نيبه خاطر هم.  ميگشت يم ييايپرندگان در

 :مرد گفت  يصدا

 چكار كنم ؟ جواب زنم را چه بدهم ؟ فتدياگر از آنجا ب -

از ترس نفسش  يمر. قرارگرفت  كيبار يخود و درست لبه آن برآمدگ يكرد و از درد تكان يهنگام پسرك ناله ا نيا در

 .شد  هوشيهنگام پسرك دوباره ب نيدر ا يبند آمد ول

اسب  لهيتوانستند طناب را به دور كمر آن ببندند و به وس يآنها م. اگر اسب نرفته بود . حاال  نيكرد و هم يم يكار كي ديبا
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او هم اصال توان آن را نداشت كه وزن آن . كار امكان نداشت  نيحاال ا يبفرستند و پسرك را نجات دهند ول نيياو را به پا

بود كه خود او  نيماند ا يكه م يپس تنها راه. بخواهد هم پدر و هم پسر را باال بكشد  نكهياچه برسد به . مرد را تحمل كند 

موضوع حالت تهوع به او دست داد و احساس كرد هر آن  نياز تصور ا يحت. صخره برود و پسرك را نجات دهد  نييبه پا

 . اورديممكن است باال ب

 :فكر كرد عاقبت گفت  يمدت نكهياز ا بعد

 .ما را باال بكش  يرسانم و بعد شما هردو يخودم را به پسرك م. طناب را دور كمر من ببند . روم  يم نييمن پا -

 :كرد و گفت  يبه مر يكه كامال موافق بود نگاه يدرحال مرد

 .هستم  يگاو نر قو كيراحت باشد من به اندازه  التانيخ -

مرد آنقدر از فكر نجات پسرش ذوق زده شده كه اصال متوجه آن . خواسته بود كرد  يبه سرعت شروع به انجام آنچه مر و

 شيكرد هر آن زانوها يهم احساس م گرياز طرف د يخوشحال بود ول يليبابت خ نينشده بود و او از ا يترس در چهره مر

 .شكنند  يدرهم م

اش  يا دامن لباس سواركاردستان عرق كرده اش را ب. به طرف لبه پرتگاه رفت  يكه طناب دور كمرش بسته شد ، مر يوقت

 يبه او نگاه يپس با نگران.  ديد يبود كه او اضطراب را در وجود مر يبار نياول نيشد و ا رهيبه مرد خ ديپاك كرد و با ترد

 :كرد و گفت 

 ؟ ديكار را انجام بده نيا ديخواه يكه م ديمطمئن ايآ... خانم  -

 :زد و گفت  يلبخند يساختگ يبا اعتماد به نفس يمر

 ..البته ... بله .... اوه  -

 :را باال انداخت  شيشانه ها يمر. كرد  يگريد يكوچولو ناله  تام

 . ميشود بهتره عجله كن ريد يليخ نكهيقبل از ا. خوب  ييخل -

 .به آن مرد  ايحرف به خودش بود  نيدانست منظورش از ا ينم يول

پشتش را به آن  يمر.  ديچيآماده كرد و طناب را به دور كمرش پاو خودش را . نبود از مرد بخواهد عجله كند  ياجياحت
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 ريز گريمتوجه شد د نكهيرفت تا ا يكرد به عقب م ياحساس م. كران كرد و آب دهانش را محكم قورت داد  يباز ب يفضا

 .نبود  يزيچ چيه شيپا

احساس  نكهيرفتن از پرتگاه كرد تا ا نييبا دقت شرع به پا يليبه صورت آن مرد كرد و خ يعيمرتبه نگاه سر نيآخر يبرا

از شدت ترس و .  ديمعلق د يكمك چيو آسمان بدون ه نيزم انيشد و خودش را م يم دهيطناب كش لهيكرد بدنش به وس

 .بود دوباره مجبور شد چشمانش را ببندد  دهيطناب چسب هب دانهيكه نا ام يدرحال. كرد  يوحشت احساس تهوع م

شروع به هق هق . توانست به آن پدر و پسر كمك كند  ياو نم. كار را انجام دهد  نياو قادر نبود ا كرد يكمكش م ديبا خدا

 .كار را نكند  نيخودش ا يول اورديشكسته چهار دست و پا برود و كمك ب يظروف سفال يحاضر بود به رو. كرد  هيگر

دانست  يم يبلند تر بود و مر شيبار صدا نيا. رد ك يگريپسرك ناله د ديبگو يزيكه دهانش را باز كرد تا چ يهنگام يول

اصال وقت نداشتند . شد  يافتاد و قطعا كشته م يم نييآمد مطمئنا به پا ياگر پسرك به هوش م.  ديآ يكه او دارد به هوش م

 .آن پدر و پسر بود  ديتنها ام يمر. كنند  دايكمك پ يرا برا يگريكه كس د

 يبرا يتمام ذهنش را متمركز كرد تا محل مناسب يمر. زد  بيدانست از درونش به او نه يكه اصال سرمنشاش را نم يقدرت

كوچكش را كه  يو پاها دشيسف يفقط بچه را ، گونه ها.  ندينمود كه فقط بچه را بب ينگاه كرد و سع نييبه پا. كند  دايفرود پ

 .كرد  يترس فكر نم يو نه حتنه صدا ها ، نه احساسات  يگريد زيچ چياو به ه. احتماال شكسته بود 

كه  ديمبهوت را د يچفت چشم آب كيفرود آمد و در آن لحظه  يآن بر آمدگ يبه رو يتر فرستاد و مر نييطناب را پا مرد

 :بود گفت  بيعج يليخ شيكه برا يو با اعتماد به نفس يبه نرم يمر.  ستندينگر ياو را م رتيباز شدند و با ح يبه آرام

حركت بمان  يطور ب نيهم گريلحظه د كي.  يتو از آن باال افتاد. تام  يتكان بخور ديتو نبا. به من گوش كن با دقت  يليخ -

 . ميكن يم دايو نجات پ ديما را باال خواهد كش يتا من بتوانم بغلت كنم سپس پدرت هر دو

او . به تكرار نبود  يازين نيبرااست بنا دهياو را شن يكه پسرك تمام حرف ها ديراحت شد چون به نظرش رس الشيخ يمر

 :گفت  يمر. شده بود  رهيخ يهم چنان با آن چشمان درشتش به مر

 ؟ يانجام ده يتوان يرا كه بهت گفتم م يكار يكن يفكر م -

 . رديباالخره موفق شد او را در بغل بگ نكهيزد تا ا يحواس پسرك را پرت كند با او حرف م نكهيا يفقط برا او
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 :واب داد با سر ج پسرك

 .بله  -

 : ديبود پرس تيغرق در تعجب و حر يكه مر يبچه گانه اش در حال يبعد با همان كنجكاو و

 ؟ ديشما همسر لرد جوان هست ايآ -

 :كرد  دييبا سر تا يمر

 .آره  -

 يپسرك برا ياريهوش. كه به سر پسرك خوده باعث از دست دادن حواسش نشده  يضربه ا ديد يبود كه م خوشحال

دانست چون  يرا مقصر نم چارهيآن مرد ب يگرچه مر. پدرش اصال او را نشناخت . موضوع بود  نياو گواه ا تيهو صيتشخ

 .باشد  يمدهد او كه  صيتوانست تشخ يآنقدر حواسش پرت بود كه اصال نم

 نهم فصل

 

اخت متوجه شد كه در اصل از ت يهمان طور كه م يسوزاند ، ول يرا م نيو غضب مانند آب جوش تمام روح و جسم آ خشم

بود به او صدمه  دهيد يكه در چشمان مر يريباالخره به خودش اعتراف كرد كه تحق.  ياست نه مر يدست خودش عصبان

 .كس را به جز خودش سرزنش نكرد  چيه يول. زده  يبد

 شيكرده كه پدرش را آزماخاطر ازدواج  نيدهد كه درست است كه با او به ا حيتوض شيبرود و برا يمر شيخواست پ يم

كرد  يكه نسبت به او در خود احساس م يخواست از كشش يم. كار داشته است  نيا يهم برا يگريد يعلت ها يكند ول

 يفكر كرد كه در برابر آنچه مر يول. است  ليبودنش قا تصداقت و رو راس يكه برا ياز احترام نيهمچن ديبگو شيبرا

به دنبال همسرش  نكهيا يتاخت و مدام با درونش برا يهمچنان به طرف دهكده م. ا ندارد انجام داده حق دفاع از خودش ر

 نكهيا يبرا دشيشد ليوجود تما نيبا ا يگوش دهد ول حاتشيداشت به توض يانتظار م ياز مر دينبا. كرد  ينرود مبارزه م

كه قرار بود آن  ييبه طرف لنگر گاه جا مايد و مستقكه دهكده را دور ز نياو را ترك نكرد تا ا يلحظه ا يبه دنبال او برود حت

 رتيح يمذكور رفت ول قيبه طرف قا نيهم يتالش كرد حواسش را متمركز موضوع بكند برا. دو مرد را مالقات كند ، رفت 
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 . ستنديآنجا ن دهاكدام از مر چيه ديزده د

كه  يكردند و نه بچه ا يم زيها را تم يكه ماه يارگرو نه زنان ك ريگ ينه مردان ماه. كس در لنگرگاه نبود  چيه قتيدرحق

اول به چپ . درهم رفته بود تمام ساحل را از نظر گذراند  شيكه اخم ها يدرحال. كس  چيه. كند و دنبال صدف بگردد  يباز

 . اش شد يو سپس كنجكاو رتينظرش را به خود جلب كرد كه باعث ح يا ظرهناگهان من. كرد و سپس به راست  ينگاه

اشاره  يزيكردند به چ يرا صدا م گريكه همد يو در حال دنديدو يدر ساحل م يدور دست مردم دهكده به طرف نقطه ا در

 .ممكن است افتاده باشد سوار بر اسبش به طرف آنها تاخت  يكه چه اتفاق نيمتعجب از ا نيآ. كردند  يم

گروه  ديبودند صدا كند كه ناگهان د شيرا كه در جلو ينخواست كسا يم.  ديرس تيبه آن جمع ياز مدت زمان كوتاه بعد

 يباال ياز آنها به صخره ها يبعض. اند  ستادهيشد ا يم يو صخره ا كيبار اريكه ساحل بس ياز مردم در نقطه ا ياديز

 .مانع او بود  دهيسر به فلك كش يدهد چون صخره ا صيتشخ را يزيتوانست چ ينم نيآ يكردند ول يسرشان اشاره م

كه آن صخره بلند را دور زد و آن چه  يوقت يول ديكنجكاو شده بود به سرعت خودش را به آن محل رسان اريكه بس يحال در

لبه صخره  يداشت خود را رو يحال سع نيبود و در ع زانيآو ياز طناب يزن. قلبش به طپش افتاد  ديآن بود د يرا كه در باال

 .نبود  يز مرج يچون آن زن كس ديترس يلينگه دارد خ

ناگهان تصور .... آن لباس زرد رنگ . محال بود اشتباه كند  يبود باور كند ول دهيخواست آنچه را كه با چشمانش د ينم اصال

 .كرد  يو ناله ا ديچياو پ ي نهيدر س ياز تصورش درد. صخره ها افتاده  يخون آلود به رو يكرد كه آن لباس پاره شده و مر

 دايپ سليدر كارل سايبرج كل يپله ها يافتاد كه او را به رو يروز ادي. ترسد  يم ياز بلند يد كه مرآم يم ادشيوضوح  به

 .نمود  يم يترس و وحشتش كامال واقع. كرد 

را كه آمده بود  يمكث سر اسب را برگرداند و راه يبدون لحظه ا. كار را انجام دهد  نيباعث شده او ا يزيچه چ حاال

 ينم يشناخت ول ياصال آن منطقه را نم نكهيبا ا. برساند  ينجات مر ينكه بتواند خودش را به موقع براآ ديبه ام. برگشت 

بود و به شدت به چشم ها و  ختهيرا به هم ر شيوزش باد موها. نكند  يكار چيو ه ستديتوانست همان طور كنار ساحل با

 .ه اسبش اعتماد كرد كردن راه ب دايپ يبرا يتوجه نيبدون كوچكتر يزد ول يصورتش م

و  ديمذكور رس يصخره  يكه باال يكرد فقط هنگام ياحساس نم يزياصال چ. نداشت  يياصال انتها يسوار كار نينظرش ا به
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 .، بشنود و فكر كند  نديبه دور كمرش بسته ، دوباره حواسش را به دست آورد و توانست بب يكه طناب ديرا د يمرد

 يرا باال م يكه آن مرد داشت مر دينگاه كرد د نييبه پا يوقت.  ديو خودش را به آن مرد رسان ديپر نييسرعت از اسب پا با

 .بچه بود  كي ديرس يبه نظر م. را محكم در بغل گرفته  يزيهم چ يو مر ديكش

ا متعجب موضوع اصال او ر نيا. در خطر بود  يتوانسته بر ترسش غلبه كند چون جان بچه ا يكه چگونه مر ديفهم نيآ تازه

 .نكرد 

كه در امتداد لبه صخره  يسپس دوال شد و هنگام.  دهيترس اريبس يمطمئن بود كه قطعا مر تيواقع نيرغم وقوف به ا يعل

 . ديآمد ، اصال نشن يرا كه از كنار ساحل م يروزيو پ يشاد يصدا نيآ. معلق بوند آنها را گرفت 

اش فشرد  نهيرا به س ياو مر. اصال متوجه حضور او نشد  يو حلقه كرد مربازوانش را دور ا نيكه آ يهنگام ديرس ينظر م به

كه از آنجا فاصله داشت برد  يكه همسرش و بچه را به محل امن يهنگام. بود  يو آسودگ يو احساس كرد قلبش مملو از شاد

 .لحظه آن مرد هم به كمك آمد  نيكند ، در ا داآنها را از هم ج ديتازه متوجه شد كه با

 نيزم يحركت به رو يهم چنان ب يمر. رفت  يسر مر يآن مرد را تنها گذاشت كه به پسرش برسد و خودش به باال نيآ

 : دي، از او پرس ديد يدامن مر يبه رو يبا وحشت رگه قرمز رنگ نيناگهان آ. و چشمانش بسته بود  دهيدراز كش

 ؟ يا دهيصدمه د -

 . ديرس يخشن به نظر م اريسنا خودآگاه ب شيقدر نگران بود كه صدا آن

گذاشت و او را باال  يسر مر ريدستش را به ز نيكرد ، آ بيرا تكذ نينور بود با سر حرف آ يكه چشمانش هم چنان ب يمر

 :شده بود گفت  رهيبه چشمانش خ مايكه مستق يآورد و در حال

 ؟ يشده ا يزخم. است  يدامنت خون يمر -

 .را شناختند  نياش باالخره آ ين لحظه چشمان عسلتازه در آ. به او كرد  ينگاه يمر

 .خون تام كوچولو باشد  دينه ، نه ، با -

 .چگونه او به آنجا آمده بود  دينپرس يفراموش كرده ، حت نيكامال خشمش را نسبت به آ ديرس ينظر م به

 يم يراحت شد ول الشيكرده خ داند كه اطرافش چه گذشته و حضور او را درك يم يتا حدود يمر ديد يكه م نياز ا نيآ
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 نيگرفت ا ميتصم. آن پسرك نگران است كه موقتا خشم و غضبش را نسبت به او فراموش كرده  يدانست كه او آن قدر برا

 :به آن مرد كرد و گفت  ينگاه نيبنابرا. كند  دايرا پ يزيآن خون ر نشاكند سر م يافكار خود خواهانه را كنار بگذارد و سع

 دارد ؟ يزيربچه خون  -

 :فشرد گفت  يم نهيكه كودك را به س يدرحال او

 .نه جناب لرد ، فقط سرش ضربه خورده  -

انداخت و عاقبت محل زخم  يشد نگاه يرا پوشاند و دوباره به رگه خون كه به سرعت داشت پخش م نيتمام چهره آ ينگران

 .كرد  دايرا پ

 يدرخت شهير ديبا خودش فكر كرد كه با. داشت  يديشد يزيد و خونربو دهيبر يبد جور شياز ران ها يكي يرونيب قسمت

 :پس به او گفت . شده باشد  يدگيآن باعث بر هيشب يگريد زيچ ايو 

 . يدار يزيكه خونر يتو هست نيا يمر -

 :تكان داد  يتفاوت يدستش را با ب يمر

كنم  يفكر م.  يكن يدگيتام كوچولو رس تيوضع به ديتو با. كنم  يآن را احساس هم نم يحت.  ستين يزيمطمئنم كه چ -

 .به دكتر داشته باشد  ازين

رنگ و رو و چشمان وحشت زده  ياز حادثه را در صورت ب يتوانست به وضوح شوك ناش يم نيآ يول نديكرد بنش يسع يمر

 . ندياش بب

 : ديبه كمك او آمد و آهسته او را دوباره خوابان نيآ

 . يمر،  ياستراحت كن ديتو با -

 .شده بود  رهيخ نياش مات و مبهوت به چشمان آ يعسل چشمان

 . ميبه تام كوچولو كمك كن دي؟ ما با يكن يچرا به حرف من گوش نم نيآ -

 نهيرا در س قياز احساسات عم يبود موج دهيكه خودش صدمه د نيرغم ا يكمك به آن بچه كوچك عل يبرا يمر يفشار پا

 :مصمم گفت  اريحال بس نيمهربان و در ع ييبا صدا. تعجب آور بود  اريخوش بس يبه حركت در آورد كه برا نيآ
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 . ميتو را به خانه ببر عيسر يليخ ديبا.  ياو انجام ده يبرا يكار يتوان ينم نياز ا شتريب.  زمياست ، عز يزخم تو كامال جد -

 نييدو مرد از آن پا. شد  انيجاده نما چياز پ يسبه اتك ا يهنگام گار نيدر ا. بازوانش گرفت  انيرا در م يو مر ستاديا نيآ

 .و به طرف آنها رفتند  دنديپر

 . ديكمك رس. حال تام خوب خواهد شد  نيبب -

 .گذاشتند  ي، آنها داشتند پسرك را در ارابه م نديگرفت كه بتواند آن مردان را بب يرا جور يمر نيآ

از احساسات  يدوباره موج. شده  هوشيمتوجه شد دوباره او ب نيآ .و احساس ضعف كرد  ديكش يآه يهنگام مر نيا در

كه در ابتدا داشت تعادل و  يآن ترس يبه اندازه  بايتقر يآشفتگ نيكرد ا ياحساس م يليبه دال. را فشرد  نيآ نهيس فيلط

 .كه از خودش علت را بپرسد  تآن قدر وقت نداش يآرامشش را مختل خواهد كرد ول

 نيراه جز ا نيدر ب. گرفت  شيكلر هال را در پ نيرا در آغوش گرفته بود سوار اسبش شد و راه س يمر كه محكم يحال در

. آمده نباشد  شيتوانست نگران مسائل پ يحال نم نيدر ع. كرد  ينم يگريمراقبت كند فكر د يكه به خانه برسد و از مر

از گناه به سراغش آمد  يآورد موج اديبه  دهيبا پدرش شن را شيحرف ها مامكه به او گفت ت يرا زمان يكه چهره مر يهنگام

 نيا يرا برا يكه مر نيبا ا. كار را نكند  نيهم اصال تا آخر عمرش ا ديبخشد شا يحاال حاال ها او را نم يدانست مر يم نيآ. 

 .طور نباشد  نيكاش ا يكرد كه ا يته دل آرزو م يكرد ول يكه از او متنفر شود سرزنش نم

 

********** 

 يم ادشيكه به وضوح  يزيچ نيآخر. شد  رهيسقف خ يبايز يبه گچ بر رتيو ح يچشمانش را باز كرد و با سردرگم يمر

 .نبودند  صيقابل تشخ گريچهره ها و صدا ها از همد شيدرهم و برهم و برا زيبعد از آن همه چ. بود  نيآمد ، بازوان آ

لحظه  نيدر ا. شد  كيبه او داد و بعد از آن همه جا تار يبد مزه ا عيما نهيعاآمد كه دكتر بعد از م ادشيطور مبهم به  به

و دوباره به  ديكش يآه. اش حبس شد  نهياز درد نفس در س يخواست بلند شود ول يم. در اتاق توجهش را جلب كرد  يصدا

 :بالش افتاد  يرو

 .تو  دييايب -
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به  شيصورتش را اصالح نكرده و موها. متشنج شود  يشد تمام وجود مرورودش باعث . به داخل اتاق آمد  نيباز شد و آ در

در كنار لبه پرتگاه به او  نيآورد كه آ اديبه طور مبهم به . را متعجب كرد  يچهره آشفته و نامرتبش مر. بود  ختهيهم ر

كدام  چيها ه نيا يول او شده يشانيو پر يهمان زخم االن باعث ناراحت ردهم د ديشا. شد  شيكمك كرد متوجه زخم پا

 .به آنجا آمده بود  يچه كار يبرا نيدانست آ ينم. نبود  يو حضورش در اتاق خواب مر نيظاهر نامرتب آ يبرا يپاسخ

با  يمر.  ستاديكرد و در كنار تخت و ا يدر سكوت طول اتاق را ط نيآ.  ديلبانش را گز ستينگر يهمچنان كه او را م يمر

 .باالخره شروع به صحبت كرد . مردد بود  يه نظر ناراحت و تا حدودب.  ستيتعجب او را نگر

 . يهنوز خواب بود يقبل هم آمدم ول يمدت.  يشد داريخوبه كه ب يليخ يمر -

مسئله  نيالبته ا. متوجه شد احساسات در درونش به جوش آمد  يگفت كه مر يسخنان مختصر را با مهربان نيقدر ا نيا نيآ

سرش را تكان داد و  نيپنهان كند بنابرا نيآ دياش را از د يكرد آشفتگ يسع. خواست امتحان كند  ينم گريبود كه د يا

 ينور كم رنگ. به پنجره انداخت  يلحظه نگاه كي. لرزان به عقب زد  يدست ااش ب يشانيپ يرنگ را از رو ييطال ييحلقه مو

 .باشد  يوقت م ريد كه داز آن بو يشد حاك يم دهياتاقش د دهيكش يپرده ها انيكه از م

 .شدم  دارياالن از خواب ب نيتازه هم. افتاده  ميبرا يدانم چه اتفاق ينم. رمقم  يقدر سست و ب نيمتاسفم كه ا يليخ -

 :تكان داد  بيسرش را به عالمت تكذ نيآ

 هيكه دكتر قبل از بخ يونيمسئله به عالوه مخلوط اف نيا. بود  ميوخ اري، جراحتت بس يكن يمعذرت خواه ستياصال الزم ن -

 .كند  يرا خواب آلوده م يزدن زخم به تو داد هركس

 . :ملحفه برد و رانش را لمس كرد  ريدستش را با تعجب به ز يمر

 قدر وضعم خرابه ؟ نيا يعني؟ چرا؟  هيبخ -

 :سرش را تكان داد  نيآ

به  ينيسنگ زيچ ايو  يراه برو ديه مدت چند هفته نباكرده ب ديدكتر تاك.  يحركت كن يتوان ينم يآن قدر خراب كه تا مدت -

 . يبگذار تيپا يرو

 :تكان داد  يسرش را به عالمت منف يمر
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 ....توانم  يچند هفته ؟ من نم -

 :حرفش را قطع كرد و گفت  نيآ

 . يبتوان دي، با يتوان يتو م -

جذاب و  اريهنوز بس يشود ول يم دهيصورتش د يوزبر به ر يشيكه اصالح نكرده و ته ر نيبا ا نيبا خودش فكر كرد آ يمر

 .حال مقتدر است  نيدر ع

 :كرد  قيتشو نيدر درونش او را به مخالفت با آ يزيحال چ نيا با

 .خوابم  يرختخواب نم يمن چند هفته تو -

 .ر آورد از احساسات وجودش را به لرزه د يبه چشمان او چشم دوخت موج نيكه آ يمخالفت هنگام نيرغم ا يعل يول

 :دستش را بلند كرد  نيآ

بلند  يتوان يكند م يكه زخم شروع به بهبود نيدكتر گفت به محض ا.  يتمام مدت دررختخواب بخواب يستيتو مجبور ن -

 . يشو

 :ادامه داد  ديكش يم ينفس راحت يكه مر يدر حال و

 .برمت  يمن خودم هر كجا كه دلت بخواهد م -

 : از وحشت گشاد شد يمر چشمان

 ! يكن يكار را نم نيتو ا -

او را مورد سواستفاده قرار  ثانهيمرد كه آن قدر خب نيبا ا ميوقت تماس مستق چيبود كه ه نيخواست ا يم يكه مر يزيچ تنها

نگذاشته بودند و با هر  ياحساسات مر يبه رو يريتاث نيو پست كوچكتر هيآن اعمال فروما نكهيبدتر ا. داده نداشته باشد 

 .افتاد  يدوباره قلبش به طپش م نيآ دنيبار د

 .كند  يمشخص بود كه دارد خودش را كنترل م. در هم رفت  نيآ ياخم ها

 . ميداشته باش ييبا هم گفت و گو دي، با يگفت روزيكه د ييزهايكنم بعد از چ يفكر م -

 :را برگرداند و گفت  شيرو يمر
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 . ميبت كنصح شتريندارم در مورد آن موضوع ب يمن عالقه ا -

 :را باال انداخت و گفت  شيشانه ها نيآ

 . يمن گوش كن يبه حرف ها ديوجود با نيبا ا -

جز گوش كردن  يكه در آن لحظه چاره ا ديرس جهينت نيبه ا يول رديبگ دهيرا ناد نيآ يتوانست لحن آرامانه  يكه م نيا با

 زيهمه چ ارياخت شتريب نيشد آ يفقط باعث م يذارد ولبگ شيگوش ها يرا رو شيتوانست مثل بچه ها دست ها يم. ندارد 

 . رديرا به دست بگ

آن قدر متعجب شد كه مجبور شد دوباره به  ديهم چنان ساكت ماند و از آنچه شن يشروع به صحبت كرد مر نيكه آ يدرحال

 .او نگاه كند 

كه در مورد تو انجام  يواستم نسبت به گناهخ يراستش م. نداشتم  يحق نياصال چن. شدم  يعصبان روزيمتاسفم كه د يليخ -

من با تو منصفانه رفتار نكردم و متاسفانه .  يهست يكنم كامال از دست من عصبان ينشان دهم ، فكر م يداده بودم عكس العمل

 .بهتر رفتار كنم  ندهيكه در آ دوارميفقط ام. توانم آن را جبران كنم  ينم يقيطر چيبه ه

 :گفت  يو جد حيصر يليوجود خ نيبا ا ياو را كامال خلع سالح كرد ول نيآ يحرف ها. ده بود كامال بند آم يمر نفس

تو مرا . كه باعث خجالت تو هستم  ني؟ حتما به خاطر ا يكن يم ميپس چرا همش خودت را از من قا ييگو ياگر راست م -

 . يخواست ياصال نم

 .حرف ها سرخ شد  نيو گردنش از بازگو كردن ا صورت

 :نگاه كرد  يكه كامال شوكه شده بود به مر يدر حال نيآ

حق را ندارم به تو دست بزنم چون تو اگر  نيفقط فكر كردم ا. ندارد  قتيخواهم ؟ اصال حق يكردم ؟ تو را نم ميخودم را قا -

 . يخواست يمرا نم گريد يدانست يرا م قتيحق

 ينم.  ديچيملحفه را محكم تر دور خود پ نيبنابرا. شد  را احساس كرد و تمام بدنش منقبض نيچشمان آ يگرما يمر

چانه اش را باال گرفت و  نيبنابرا. شود  يم دهيبه طرفش كش يهنوز مر ليمسا نيرغم تمام ا يبفهمد كه عل نيخواست آ

درونش ناخواسته را در  ليم نيتواند ا يخودش گفت چه طور م هحال ب نيرا بفهمد و در ع قتيحق نيكرد نگذارد آ يسع
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 .سركوب كند 

 :شروع به صحبت كرد  يبه آرام سپس

تو آن قدر از دست پدرت . دهد  ينم رييرا تغ يزيآمده ، چ شيپ طيتحت شرا يول يكرد يممنون كه معذرت خواه يليخ -

 ....كنم  يو فكر م يهست يعصبان

 :انداخت  نيبه آ ينگاه يمر

 . يكس بده چيقلبت را به ه يستيدر نكه قا يكن يبه خاطرمرگ برادرت خودت را سرزنش م -

 :باالخره گفت .  ديدانست چه بگو ينم نيآ

ما با ... خوب .... بودم كه ما  دواريرا دارم ؟ اما ام يدوست داشتن كس ييتوانا ايدانم آ يممكن است حق با تو باشد واقعا نم -

آرامش به وجود  گريكدي يو برا مياحترام بگذار گريدبه هم ميريبگ ادي ميبتوان ديكنم شا يو فكر م... ميهم ازدواج كرده ا

 . ميآور

را دوست  يكس ستيكه او قادر ن قتيحق نيبر ا يمبن نيكرد اعترافات آ ياحساس م. سرش را تكان داد  اريبا غم بس يمر

همان  قايداشت دقانتظار ن نيگونه ابراز احساسات را از آ نيكه ا نيبا وجود ا. كرد  يم ينيقلبش سنگ يداشه باشد به رو

 يرا از او م يزيچ نيچن كيندارد ،  تياهم شياصال برا گريد نيحاال كه آ اچر يول. خواست  يم دانهيبود كه نا ام يزيچ

 .كند  دايسوال پ نيا يبرا يخواست ؟ نتوانست اصال جواب

 . :فكر كند  نيآ گريد يكرد به حرف ها يسع

 توانم دوباره به تو اعتماد كنم ؟ يچه طور م.  يآن را نداد جواب يول نيمن به تو احترام گذاشتم ، آ -

كرد و  يميتعظ يمر يكرد جلو يكه خودش را كنترل م يسپس در حال.  ديخورده بود از جا پر يا انهيتاز ييكه گو نيآ

 :به او بكند گفت  يبدون آن كه نگاه

شود  يمسئله را نم نيمن شوهر تو هستم و ا يول ستين يمسئله ا يفكر كن يجور نيا ياگر دوست دار. خوب  يليخ -

 يم يخانه زندگ نيكه در ا يكه به كسان نيفقط به خاطر ا ميمثل زن و شوهر با هم رفتار كن ديبه بعد ما با نياز ا. داد  رييتغ

را به آنها  نيجا ا نيا ندهيمن به عنوان لرد آ. روال است  يو رو يعيطب زيهمه چ ميمردم دهكده نشان ده نيكنند و همچن
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هستم كه به تو كمك خواهد كرد به هر كجا كه  يكه جراحتت خوب شود من تنها كس يتا وقت ميتصم نيبراساس ا. بدهكارم 

 .نمانده است  يباق يبحث چيه گريمسئله د نيو در مورد ا يخواهد برو يدلت م

او واضح بود كه  يبرا. پشت سرش بست  آن جا را ترك كرد و در را قاطعانه عيسر نياما آ ديبگو يزيخواست چ يم يمر

 چيه تيبا آن وضع يتوانست حركت كند ول يكاش م يكرد كه ا يآرزو م. مصمم است آنچه را كه گفته انجام دهد  نيآ

 نيتصور ا. طرف و آن طرف ببرد  نيكه بغلش كند و او را به ا دهداجازه  نيتوانست به آ ياو نم. توانست بكند  ينم يكار

 .آمد  يكرده بود و شب ها به خوابش م شانيرا پر يها فكر مرمسئله روز

آن قدر خوشحال شد كه مشتاقانه كمك هركس را  ي، مر ديايب رونيتواند از رختخواب ب يدكتر گفت م يروز بعد وقت سه

را مرتب  شيو موها ديلباس پوش سيكه با كمك فرانس نيبعد از ا قهيكه چند دق يهركس وقت بايالبته تقر. كرد  يقبول م

 راهنيو آن پ يدر آن شلوار براق سواركار نيآ. اش بجنگد  يدرون اتمجبور بود با احساس يمر. به اتاقش آمد  نيكرد آ

اش در اثر باد به  رهيت يگشت چون موها يبرم ياز سواركار اديبه احتمال ز.  ديرس يبه نظر م پيخوش ت يليخ يكتان ديسف

 .آفتاب سوخته شده بود  ياش كم يو صورت اشراف ختهيهم ر

به او  نيمصمم آ يچهره  يرا بدهد ول يكار نيتواند اجازه چن ينم ديخواست به او بگو يم. كرد  يبه دستانش نگاه م يمر

 منيبغلش كند و او را به اتاق نش نيداد كه آ ياجازه م ايماند و  يدر اتاقش م ديبا اي. ندارد  يا دهيكار فا نيگوشزد كرد ا

به دور و بر اتاق خواب احساس كرد  ياجمال يبا نگاه. آماده كرده بود  شيرا برا يا اپهاز قبل كان سيكه فرانس ييببرد جا

چند ساعت فرار  يتوانست برا يمطمئنا م. را گرفت  مشيسپس تصم. زندان شده  هيشب ياش تا حدود ييبايرغم ز يعل

را تنها گذاشت  يحادثه او به ندرت مر وقوعاز زمان . انداخت  سيانسبه فر ينگاه. لحظه را تحمل كند  نياتاق ا نيكردن از ا

بود  نياز ا يچشمان نگران مستخدمه حاك. گذراند  يچند روز را سخت تر م نيا يو اگر به خاطر زحمات او نبود مطمئنا مر

 .ماندند  يبا هم تنها نم نياو و آ نيبنابرا. را ترك كند  يكه اصال قصد ندارد مر

 :گفت  مياز تسل يحاك يخودش را جمع و جور نمود و با نگاه يبه طرف او حركت كرد مر نيآ يوقت

 . يكمك به من آمد يممنون كه برا يليخ -

 :جواب داد  يسرد و رسم يليرا باال انداخت و خ شيبعد شانه ها يمتعجب شد ول يلحظه ا يبرا نيآ ديرس ينظر م به
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 .شوم  يشحال مكار خو نيهمانطور كه گفته بودم از ا -

كرد  يمختصر يخنده عصب. خواست  يطور م نيبه هر حال خودش ا.  رديبگ دهيرا ناد نيخودش و آ نيب يكرد فاصله  يسع

 :به او انداخت و گفت  ينگاه ميشد ن كيبه تختش نزد نيكه آ يو هنگام

 شود ؟ يم يخوب حاال چه جور -

 :داد و گفت  يبازوان قدرتمندش جا انيرد و او را مب يبدن مر ريبدون مقدمه خم شد و دستانش را ز نيآ

 . يجور نيا -

 . ديرسان نييآنها با عجله خودش را به طبقه پا يجلو سيكرد و فرانس يبلند عرض اتاق را ط يبا قدم ها سپس

كار را فقط بنا  نياظاهرا او . را نگاه نكنند  گريكديبار هم  كي يباشد ول نيآمد كه در آغوش آ ياحمقانه م يليخ ينظر مر به

 .هستند  گريد يمثل زن و شوهر ها قايفكر كنند كه آن دو دق گرانيخواست د ياو م. كرد  يكه عنوان كرده بود م يليبه دال

به  نيكه آ نيشق و رق گرفت تا ا يليخودش را خ نيبنابرا. توانست احساساتش را كنترل كند  يهنوز نم يمر متاسفانه

 .نبرد  يعكس العملش پ

فورا نگاهش را از او برگرفت  نياما آ ديرا در برق نگاهش د يبيعج لياحساس كرد حالت تما يمر. شد  رهيبعد به او خ يكم

 : دياز احساس پرس يخال ييكرد و با صدا سيرو به فرانس

 ؟ يهست كه الزم داشته باش يگريد زيچ -

اسارت  يبرا گرياست به جز تالش د ليبه او متما نيز آهنو نكهيبر ا يتصورش مبن. با خودش گفت قطعا اشتباه كرده  يمر

 .نبود  شيب يغرور مر

 :جواب داد  سيفرانس. اشت را حفظ كند  يموضوع كمكش كرد كه خونسرد نيا دانستن

 .نه متشكرم جناب لرد  -

 يتالش چيبدون ه راحت يليخ نيآ. كرد  يبه وضوح مشاهده م سيرا در لحن و گفتار و چشمان فرانس نياحترام و تحس يمر

 :سپس به طرف او برگشت . داد  يقرار م ريخانم ها را تحت تاث

 . يهست كه بخواه يگريد زيچ يمر -
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 :لبش را گاز گرفت  يمر

 .بكند  يتواند كمك ينم نهيزم نيدر ا نيتواند بخواند بنابرا ينم سيفرانس. خواهم  يچند كتاب از كتابخانه م -

 .بدهد  ادير شد به او خواندن و نوشتن بهت يخواست وقت يم قتيحق در

 :كرد  دييتا نيآ

 .كردم  يفكرش را م ديخودم با... البته  -

 :اضافه كرد  سپس

 .كه به تو كمك كند خوشحال خواهد شد  نياز ا زيضمنا مطمئنم باربارا ن -

كه باربارا  ديبگو نينداشت به آ قصد. كف اتاق خودش را سرگرم كرد  ييسبز و هلو چهيانداخت و با قال نييسرش را پا يمر

كرد و  يم ياز مر يكوتاه ادتيع 3:30او هر روز راس ساعت . است كه از او درخواست كمك خواهد كرد  ينفر نيآخر

گفتن  يبرا زيچ چيآخر آنها اصال ه. بود  يمر يقسمت روز برا نيتر يطوالن قهيده دق نيا. ماند  يدر اتاق م قهيدرست ده دق

و قال تمام مردم  ليكه او به خودش صدمه زده و باعث غوغا و ق نيكه با طعنه گفت ا روزيالبته تا د. داشتند ن گريكديبه 

 دايشد اگر او اصال نجات پ يخوشحال تر م يليكه او خ دياز نگاه خشن باربارا فهم يمر. است  زيغم انگ يليدهكده شده خ

قدر تند برود و از اظهار نظر احمقانه باربارا  نيا دياو نبا. ره است مسخ يليالبته با سرعت به خودش گفت كه خ. كرد  ينم

 :فقط گفت  نيبنابرا.  ديبگو نيكه آن را به آ ديد ينم يحال علت نيدر ع يبكند ول يبرداشت غلط

 .كنم حق ندارم مصدع اوقاتش شوم  ياحساس م. منزل است  يگرفتار كارها يلياو خ -

را عوض كرد و  مشيناگهان تصم يبحث كند ول شتريمسئله ب نيخواست در مورد ا يداد م يبود كه نشان م يطور نيآ نگاه

 :گفت 

 .گردم  يمن االن با چند كتاب بر م -

كه  يياز اتاق ها يكيخودش از قصد خواسته بود به . انداخت  ينگاه بايبه اطراف آن اتاق ز ياز آن جا رفت مر نيآ يوقت

شده اجازه  دهيكش يپرده ها يول. بود  يروشنش محل دل چسب يجا با آن رنگ ها نيا.  كرده برده شود نييتز نيمادر آ

كه چانه اش را باال گرفته بود رو به  يسپس در حال. باشد  زيخواست آن اتاق شاد و دل انگ يداد آن طور كه دلش م ينم
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 :كرد و گفت  سيفرانس

 . نميبنش يكيتار يلطفا پرده ها را كنار بزن ، دوست ندارم تو -

بلند  يپنجره ها انيآفتاب از م. را كه خواسته بود انجام داد  ياما فورا كار.  ستيرا نگر يمبهوتانه مر يلحظه ا سيفرانس

 .روحش به پرواز در آمد  دياحساس كرد با ورود نور خورش يو مر دياتاق به درون تاب

 :گفت  يكه م ديچهارچوب در شن انيارا را از مناباورانه و متهم كننده بارب يلحظه ناخواسته صدا نيدر ا يول

 ؟ يكن يچكار م سيفرانس -

 :آهسته به مستخدمه گفت  يليسراپا متشنج شد و خ يمر

 . اوريلطفا برو باال و شالم را ب سيفرانس -

 :به او انداخت و گفت  ياز نگران يحاك يجوان نگاه مستخدمه

 من ؟ يبانو ديمطمئن ايآ -

كه انتخاب او به عنوان مستخدمه  نيو مطمئن تر از ا شديمهربان عالقمند تر م سيبه فرانس يمرگذشت  يروز كه م هر

 .اش درست بوده است  يشخص

داد باربارا عقده  يحاال اجازه نم. است  يمورد قبول نكرد عصبان نينظرش را در ا يكه مر نيدانست كه هنوز باربارا از ا يم

 .ند ك يچاره خال يب سيدلش را سر فرانس

 .شوم سرما بخورم  يخواهم االن كه دارم كم كم خوب م ينم. كامال مطمئنم  -

 :به طرف باربارا برگشت و گفت  يسپس به آرام. نگران بود از اتاق خارج شد  اريكه بس سينگفت تا فرانس يزيچ گريد يمر

 . نميبنش يكيمن دوست ندارم در تار -

 :و گفت  ستاديا يه بود سپس وارد اتاق شد و كنار كاناپه مرباربارا از تعجب باال رفت يمشك يابروها

 ؟ يكن يچيمالكوم سرپ يياز دستورات پسردا يكن يچه طور جرات م -

 :گفت  يكلر از آستانه در ورود نيرا كه آماده كرده بود بدهد ، خود مالكوم س يبتواند جواب دندان شكن يكه مر نياز ا قبل

 لياستثنا قا ميتوان يمورد به خصوص م نيكنم در ا يفكر م يمتشكرم ول يكن يمن دفاع م تيكه از موقع نيباربارا از ا -
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 .كشد  يهر وقت كه دوست داشته باشد پرده ها را خودش م يمر.  ميشو

 :كلر كرد و گفت  نيبا تعجب رو به مالكوم س باربارا

 .....اما  -

 :بلند كرد و گفت  شد يم دهيآن د يدستش را كه اثر گذر زمان به رو مالكوم

او آن قدر شجاعانه رفتار كرده كه .  رديبگ ارياش الزم است در اخت يبهبود يتواند هر آنچه را كه برا يم يمر. اما ندارد  -

 .خانواده سر مشق و الگو باشد  نيا گريافراد د يبرا ديبا

 :و گفت  كرد دييرا پشت كمرش قالب كرده بود با سر تا شيكه دست ها يدر حال باربارا

تداركات شام  يبرا ديبا ديده يخواستم شما را ناراحت كنم حاال اگر اجازه م ينم. مالكوم  ييپسردا ديهر طور شما بخواه -

 .بروم 

بلند شام در  يها يصندل يكه پشتش مانند پشت يدر حال. اتاق را ترك كرد  اندازديب يكه به پشت سرش نگاه نيبدون ا او

 .نمود  يم ريو انعطاف ناپذسفت  يرسم يها يمهمان

 :زد  يداشت با خودش حرف م رمرديپ. كلر اندخت  نيبه مالكوم س ينگاه يمر

 ام امدهياتاق ن نيسال است كه من به ا يليخ -

كه به  يسوال دنينتوانست از پرس يمر. كف اتاق كرد  يها ي، مبلمان و قال نهيشوم يبه ساعت رو يبا غم و اندوه نگاه و

 .كند  يخوددار ديذهنش رس

 اما چرا ؟ -

دهد سپس در  يفكر كرد احتماال جواب سوالش را نم يبود كه مر ينگاهش آن قدر طوالن. نگاه كرد  يبه مر يمدت يبرا او

خودش را  يتوانست جلو ينم نياز ا شيب گريد ييگو. كلر شروع به صحبت كرد  نيمالكوم س يمر رتيبهت و ح انيم

 : رديبگ

 .كرد  نييقبل از مرگش تز يسرم مدت كوتاهاتاق را هم نيا -

 :مالكوم ادامه داد . دوباره سر باز كند  رمرديكهنه پ ياتاق باعث شده زخم ها نيآمدن به ا ايمتعجب بود آ يمر
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 ياتاق م نيبه ا ميكه با هم داشت يلحظات يآور ادي يبرا يدر ان زمان هم من گاه گاه يحت. رفت  اياو از دن نيهنگام تولد آ -

 ....كه پسرمان مالكوم  نيآمدم اما بعد از ا

 . ديرس يكه دوست داشت صورتش به نظر شكسته م يكس نيغم و اندوه از دست دادن آخر يآور ادي با

 :آهسته گفت  يمر

 .تصادف بود  كياما آن  -

 :كرد  دييتا مالكوم

 .رفت  رونيخانه ب نيو خنده از ا يبله اما از آن روز شاد -

ناگهان . گذشته را فراموش كند  ستيو قادر ن دهيآن قدر صدمه د نيندارد كه چرا آ يتعجب! من  يخدا. كرد  يحركت يمر

 :گفت 

 . ديخودتان ادامه ده يعاد يبه خاطر او به زندگ ديداشت فهيشما وظ. چه ؟ او هم پسر شماست  نياما آ -

 :كرد  بيانداخت و با سرش تكذ يبه مر ينگاه مالكوم

 .ندارم كه به او بدهم  يزيحاال چ. بود  نيدوست داشتم آ ايدر دن شتريمرگ آن دو نفر كه از همه ب اما باعث -

 راهنيكه صورتش به اندازه پ ديرا د نيبه آن سو نگاه كرد آ يمر يوقت. شد  دهينفس نفس زدن از چهارچوب در شن يصدا

حرف وارد اتاق شد و كتاب ها را با  يكرد بدون كلمه ا يبه پدرش نگاه م مايهم چنان كه مستق. شده بود  دياش سف يكتان

به هم  يطوالن يدو مرد نگاه. آن گذاشته بود قرار داد  يرا رو شيهاكه پدرش دست  يزيم يآهسته به رو يليدقت و خ

 .رنگ باخت  شيكلر بزرگ از عكس العمل پسرش نسبت به حرف ها نيس. رفت  نيكردند و سپس آ

را  يكس ستينبود كه چرا او قادر ن يتعجب چيه ياصال جا. كرد  يبا خودش فكر م نياز رفتن آبعد  يطوالن يمدت يمر

را تحت الشعاع قرار  زيكلر همه چ نيمالكوم س يسوگوار. نكرده است  افتياش در يدر زندگ ياو اصال عشق. دوست بدارد 

 را به حالت اول در آورد ؟ زيدوباره همه چ خواست يچگونه م يد وليرس يكه حاال متاسف به نظر م نيداده بود و با ا

او . با آنها مواجهه شود  ييكه مجبور بوده به تنها ييها يكاست يبرا. او به درد آمد  ي، قلبش برا نياو و آ نيرغم فاصله ب يعل

در دلچسب نباشد  رمرديپ يبرا يليخ شيدانست ممكن است حرف ها يبه طرف پدر شوهرش رو كرد و با وجود آن كه م
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 :دفاع از شوهرش برخاست 

 اي ديروش را ادامه ده نيا ديبسته به انتخاب خود شماست كه بخواه نيحاال ا. داشت  ازيپسر بچه بود و به شما ن كي نيآ -

 .نه جناب لرد 

 :تكان داد  يسرش را به عالمت منف يمالكوم او را سرزنش نكرد ول يتعجب مر انيم در

دارد و نه  اجينه احت گريشده و د يخودش مرد ياو حاال برا. حاال نه  يكامال درست بود ول حرف نيا يزمان كيمتاسفانه  -

 . ديايب شيپ تيوضع نيباعث شد ا اريبس يدراز و درد و رنج ها انيسال. دخالت كنم  شيدوست دارد كه من در كارها

 :ادامه داد  يبا خشك سپس

دهم در  ياجازه م ياز مردم ما انجام داد يكينجات بچه  يآنچه كه برا و به احترام يكمك كن يدار يفهمم تو فقط سع يم -

 . يموضوع دخالت كن نيا

از ان كه حق داشته باشد در مسائل  شتريب يليدانست خ يم. همچنان سكوت كرده بود  يبه طرف در راه افتاد و مر سپس

 :شد و گفت  رهير توقف كرد و به او خكلر در آستانه د نيمالكوم س ديبا تعجب د. دخالت كرده  نيآ يخانوادگ

رفت و ما مردان سرسخت و لجوج را به  ايدن نياز ا يول. شجاع ، با جرات و صادق .  زميتو بود عز هيشب يليهمسر من خ -

 .شده  ريد يلينجات ما خ ياالن برا گريد. امان خودمان رها كرد 

و  ديتاب يبلند به داخل اتاق م يهم چنان از پنجره ها ديخورش. تنها گذاشت  يسرد و ته يرا با احساسات يرفت و مر سپس

 .كف اتاق افتاده بود  يقال يبه رو شانيها هيكه سا يخواندند در حال يكردند و آواز م يپرواز م يپرنده ها در آسمان آب

از غم و غصه فاصله  توانست پرواز كند و يم زيشد اگر او ن يچه م. خورد  يغبطه م شانيبه حركت آن ها و به آزاد يمر

 ! رديبگ

 دهم فصل

 

مرگ برادرش  يپدرش نه تنها او را برا ديكه شن ياز روز. دواند  يرنگش را در عرض چراگاه م ديبه سرعت اسب سف نيآ

كه  يبود كه از درد يتنها راه نيا. كرد  يكند خودش را تا سرحد مرگ خسته م يفوت مادرش هم سرزنش م يبلكه برا
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حق  يبه پدرش تا حدود ديكرد با يوقت ها با خودش فكر م يضالبته بع.  ابدي ييكرد رها يشكستنش م به درهم ديتهد

سخت  يليموضوع خ نيفكر كردن درمورد ا شيبرا يول.باشد  نيهمه سال هنوز دل شكسته و غمگ نيبدهد كه با گذشت ا

داد و  يه پدرش او را اصال مورد توجه قرار نمك نيا يكيفرو برود  شيدر الك خو دايشد نيدو مسئله باعث شدند آ. بود 

 .كرد  يم ينيبر قلبش سنگ ديشد يهم چون درد نيبود و ا دهيهرگز مادرش را ند يكه و نيا گريد

از  شتريرا ب وانيكه آن ح نياز ا نيبود آ يگريهروقت د. تاختن عكس العمل نشان داد  يبه اصرار او برا يبا خرسند اسبش

 يرا آموزش م دياسب سف نياو هنوز داشت ا. كرد  يم تيو باهوش است احساس غرور و رضا يقو پنداشت يم يآنچه و

 .تواند به اندازه بالتازار اعتماد كند  يزمان به او هم م ورطور ادامه دهد به مر نياگر هم كرديداد و احساس م

به . برد  يكه دوست داشت م ييرا به هر جا يبود كه بنا به قولش مر يكرد وقت ينم يدگيكه او به اسب ها رس يزمان تنها

 نيا سيفرانس. به حركت داشت او را خبر كند  ازين يدستور داده بود كه هر موقع از روز كه مر سيبه فرانس يطور خصوص

 يم يرويپ نياز دستورات آ ينموده بود و هم چنان با وفادار دييتا يلبخند باعاشقانه و  ينوع باز كيموضوع را به عنوان 

 .برده است  ياو و همسرش پ نيبه فاصله ب يتا كنون تا حدود سيمطمئن بود كه فرانس نيالبته آ. كرد 

كه بعد از اعترافات  يبود و ترحم يعصبان اريصلح و آرامش رد كرده بس يبرقرار ياو را برا شنهاديپ يكه مر نياز ا نيآ

 .خواست  ينم يدلسوز يو از مرا. قابل تحمل نبود  شياصال برا ديد يپدرش در چشمان او م

 ياصال نتوانست در برابر نگاه ها روزيد. نداشت  يبه دلسوز ياجياو احت. مردانه  اليمرد بود با تمام احساسات و ام كي نيآ

در آستانه در توقف كرد و  يبرد لحظه ا يكه بعد از شام او را به اتاقش م يخودش را كنترل كند و هنگام يدلسوزانه مر

 :گفت 

 .به خاطر خدا بس كن  -

 :با تعجب به او نگاه كرد و گفت  يمر

 ؟ يچ -

 . يهست يكه انگار پرستار بچه ا ينگاهم كن يخواهد طور يدلم نم گريوقت د چيمن نه حاال و نه ه -

 .چشم دوخت  نيآ راهنيپ يسرخ شد و به دكمه ها يمر
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حصار دور قلبت  يتو به اندازه كاف. كلر  نيس ني، آ ستميف نتو متاس ي؟ من اصال برا يبكن يفكر نيباعث شده چن زيچه چ -

 .كنم  يرا نثار تو نم زميدر فكرم هم احساسات محبت آم يحت گريد. محافظتت كند  يزيكه از هركس و هر چ يا دهيكش

م خود او و خش تيموضوع هم واقف بود كه عصبان نيبه ا يزند ول يحرف را م نيا تيعصبان يدانست كه او از رو يم نيآ

 .كند  غياحساساتش را از او در يباعث شده مر

 يبود كه او نه انتظار داشت كس يدراز انيسال. است  يهم راض يليموضوع خ نيكرد خودش را متقاعد كند كه از ا يسع

ش ضعف از خود يخواست ذره ا ياصال دلش نم نيآ. كرد  يموضوع را قبول م نيكه اصال ا نيكند و نه ا يدلسوز شيبرا

 .كس بدهكار نبود  چياو به ه. نشان دهد 

 نيآ. دهد صبحانه را در اتاق خودش صرف كند  يم حيفقط گفت ترج. مواجه شد  يمر نيصبح هم با سكوت سنگ امروز

شكننده درونش  يتوانست قسمت ها يخوب او هم نم يول. كرد  يمانيكه باز هم به او صدمه زده ، احساس پش نيناگهان از ا

 .محافظت كند  يكرده بود تا از خودش در برابر هر صدمه ا رفرا ص يدراز انيسال. بگذارد  يهر كس ديرض درا در مع

********** 

 نيياجازه داد او را به طبقه پا نيبه اصرار پدرشوهرش به آ. بود  دهيكاناپه دراز كش يهدف به رو يدر دست ب يكتاب يمر

دوباره ثابت كرد او  نيآ روزيپر يحرف ها. فرار كند  ندشيانست از افكار ناخوشاتو يكجا نم چيوچود ه نيبا ا يول.  اورديب

امر  نيرا به خود جلب كرد و او از ا يبا ورودش به اتاق توجه مر سيفرانس. كند  دايپ اهبه قلبش ر يندارد كس ياصال عالقه ا

 .سپاسگذار بود  اريبس

 :آهسته به طرف او آمد و گفت  سيفرانس

 .مالقات شما آمده است  يمادر تام كوچولو برا تي، اما اسم من يبانو -

زد و  يلبخند يبا خوشحال. دردناك نبودند  ليمثل اوا گريحركاتش د ينشست اگرچه هنوز قادر به راه رفتن نبود ول يمر

 :گفت 

 . ديايلطفا بگو ب -

 يكه لباس ساده ا يبعد با زن يلحظه ا.  رفت رونيتا بناگوشش باز بود با عجله از اتاق ب ششيكه ن يدر حال سيفرانس
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 :ورود او را اعالم كرد  يرسم يليبود وارد شد و خ دهيپوش

 .من  يو تام جوان ، بانو تيخانم اما اسم -

و  زيهم كه گوشه دامنش را گرفته بود همانطور تم يبچه ا. كه با دقت رفو شده بود بر تن داشت  يزيلباس تم تياسم اما

 يبه و يريمتوجه شد آن حادثه ناگوار تاث يكرد و مر ياز پشت دامن مادرش نگاه م يپسرك دزدك.  ديرس يمرتب به نظر م

و اطرافش نگاه  يبه مر رهيخ يبچه گانه ا ياش بود و با كنجكاو ياز سالمت يسرخ و گردش حاك يلپ ها. . نگذاشته است 

 :رو به مادر تام كوچولو كرد  يبا لبخند يمر. كرد  يم

 . ديآورد فيكه تشر ديلطف كرد تياسم خانم -

 :كرد  يبا احترام تواضع تياسم اما

 .من  يبانو ديمهربان يليشما خ -

 :كاناپه را نشان داد و گفت  كينزد يصندل يمر

 . دينيلطفا بنش -

در لحن اضطراب را  يتوانست احترام و كم يم يمر. پسرش حلقه كرد  ينشست و دستش را به دور شانه ها ديبا ترد اما

 .او حس كند  يصدا

من و  يكه برا يكار يكه چقدر برا.... من  يبانو....  ميخواستم به شما بگو يجا آمدم چون خودم م نيخاطر به ا نيمن به ا -

 يهمسر شجاع و مهربان ني، چن نيكه لرد آ نيمردم دهكده از ا هيخانواده من و بق. از شما سپاسگزارم  ديپسرم انجام داد

 يو به زود ديداشته باش گريكديبا  يو پر ثمره ا يطوالن يكه زندگ دوارميام.  لندخوشحا يليش انتخاب كرده خخود يبرا

 . ندييايب ايخودتان به دن يبچه ها

 .موقع پسرش را محكم تر در بغل گرفت  نيا در

 :اما ادامه داد . را از ذهنش دور كند  نديكرد افكار ناخوشا يسع يمر

 . ديديصدمه هم د قتيو در حق دينيبب بيممكن بود شما آس من ، يبانو يول -

 .را باال انداخت  شيشانه ها يمر
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 .بهترم  يليبه عالوه االن خ. نبود  يجد بي، آس متشكرم

 :كه در همان دور و بر بود كرد و گفت  سيرو به فرانس يكه اما شروع به صبحت كند مر نياز ا قبل

 .درست كند  يما چا يلطفا به آشپز بگو برا -

 :كرد و گفت  دييبا سر تا سيفرانس

 .من  يبله بانو -

 :بلند شد و گفت  تيكه اتاق را ترك كرد اما اسم يهنگام

 . مياز شما تشكر كن ميمن و تام كوچولو فقط آمده بود. من  ي، بانو ديزحمت نكش -

 :به او اشاره كرد و گفت  يمر

دهكده آشنا  يداشتم با زن ها ميراستش تصم. برم  يا از مصاحبت شما لذت ممن واقع. كنم  يتعارف نم.  دينيلطفا بنش -

 .از شما ممنون خواهم شد  ديبمان يصرف چا ياگر برا. توانم راه بروم  ينم يمدت يمتاسفانه برا يشوم ول

 :زد گفت  يموج م تيدر چشمان اما اسم تيكه خلوص ن يحال در

 . ستيآخر اصال درست ن.  كار را بكنم نيا ديمن ، من نبا يبانو -

 .آنها به طرف او برگشتند . شود  دهيكلور شن نيمالكوم س يلحظه از آستانه در اتاق صدا نيا در

 .خواهم  يمن از شما م.  ديبمان يصرف چا يبرا ديشما با تيبه طور قطع خانم اسم -

 .كنار كاناپه نشست  يصندل يوارد اتاق شد و به رو سپس

 ياو م شيفرق كرده بود اغلب پ يليدر طور چند روز گذشته خ رمرديپ. خوشحال شد  يليدر شوهرش خپ يبانياز پشت يمر

داد كه كم كم  يحضورش نشان م يكرد ول يصحبت نم اديكه ز نيبا ا. كرد  يبعد از ظهر را در كنار او صرف م يآمد و چا

 . كند ياز خانواده قبول م يرا به عنوان عضو يدارد مر

 :كلر تواضع كرد  نيمالكوم س يلند شد و جلوب تياسم اما

 .جناب لرد  -

 . نديبنش شيبه او اشاره كرد كه سرجا مالكوم



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاترين آرچر  –اشرافي بدنام 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥٨

 . نيبنش.  نيبنش -

 :كرد و گفت  يبه پسر بچه نگاه او

 همه ماجرا شد ؟ نياست كه باعث ا يجوان يهمان آقا نيا -

از  ينگاه ديرس يبه نظر م يحال كامال جد نيد و در عبو دهيبا تعجب به لرد كه با دقت و وسواس تمام لباس پوش پسرك

 .خطاب به پسرك استفاده كرد متعجب شد  نيكه پدر آ يخود از لحن پر محبت يبه نوبه  زين يمر.انداخت  يكنجكاو يرو

وتاه ك زيم يرا به رو ينيآن مرد س. در دستش بود وارد اتاق شدند  ينيسنگ ينيكه س يو مستخدم سيهنگام فرانس نيا در

 :گفت  يمر. كاناپه گذاشت  يجلو

 . سيمتشكرم فرانس -

 :كرد و گفت  يسپس به مستخدم نگاه و

 .طور چارلز  نياز تو هم هم -

كلر بزرگ با  نيس. خورد  يو سه قاشق شكر م ريرا با ش شيدانست كه مالكوم چا ياو حاال م.  ختير يهمه چا يبرا سپس

 ريو نصف ش ياو نصف قاشق چا يبرا يمر. پسرك كوچولو  ياما و بعد برا يبرا يچا يسپس فنجان. سر از او تشكر كرد 

را برداشت و در  بايز ينيچ ياز بشقاب ها يكي يمر. شد  يم دهيها در چشمانش د كيعالقه وافر تام نسبت به ك.  ختير

 : ديكرد پرس يكه به مادر تام نگاه م يحال

 بگذارم ؟ كيتكه ك كي شيتوانم برا يم -

 :با سر جواب مثبت داد وگفت  اما

 .تكه  كيفقط  يول -

 يقرار م ريتحت تاث شتريب ديد يمادر و پسر را م نيا يمر شتريهم نكرد هر چه ب ياعتراض ياصال خوشحال نشد ول پسرك

و  كند دايادامه پ ييآشنا نيدوست داشت كه ا يليخ. كرده بود  تياصول ترب يسر كيزن بچه اش را براساس  نيا. گرفت 

از سر گرفتن  ديخواست زود تر بتواند راه برود شا يدلش م يليخ. دهكده هم آشنا شود  گريبا افراد د قيطر نياز ا

 ازمندانيكمك به ن ديكرد شا يو سرگرم كند و با خودش فكر م ياو را راض يبتواند تا حدود ديمحل جد نيدر ا فشيوظا
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 .فكر نكند  اديبه ازدواج ناموفقش ز رگيرا مشغول كند تا د يو يبتواند حداقل تا حدود

كه فنجان  يرا به خودش مشغول كرده بود باعث لرزش دستانش شد به طور يكه تمام افكار مر يمرد يهنگام صدا نيا در

. بود  ستادهيا تياما اسم يكه پشت صندل ديرا د نيسرش را باال برد آ يوقت. دادند  يخوردند و صدا م يبه هم م يو نعلبك

 .ورود او نشد  هن قدر حواسش پرت شده بود كه اصال متوجآ يمر

آمدن هنگام صرف  نيياز پا يامتناع مر يحت. خواب بعد از ظهر به اتاق خودش ببرد  يدانست كه آمده تا او را برا يم

را  يارد مركس ند چيه يبه دلسوز اجيكه احت نيبر ا ياظهارات سردش مبن. باز نداشت  فشيصبحانه هم او را از انجام وظا

 .كرده بود  يعصبان يليخ

را به چهره  زشيزود ماسك طعنه آم يليخ يشد ول رهيخ يبه چشمان متعجب مر دانهيبا خجالت و نا ام يلحظه ا يبرا نيآ

 :باال انداخت و گفت  يتفاوت يرا با ب شيشانه ها.  ديزد و تمام احساساتش را پوشان

 توانم به شما ملحق شوم ؟ يمن هم م -

 .تر كرده بود  يطوالن يروز به خصوص اندك نيمهمان مراسم بعد از ظهر را در ا نآمد

او فقط . به اصطبل برسد  رياست كه مبادا د نيفقط نگران ا نيزود بر اعصابش مسلط شد و با خودش فكر كرد آ يليخ يمر

 .رد است و س رهيچقدر روابطشان ت ستيمهم ن شياش را انجام دهد و اصال برا فهيخواهد وظ يم

 :تواضع كرد  نيآ يبلند شد و جلو تياسم اما

 .كلر  نيلرد س -

 :روح بود گفت  يكه صورتش هم چنان سرد و ب يدر حال نيآ

 . دهيكه صدمه ند داستيپ. پسرك سالم است  نميب يخوشحالم كه م.  نيلطفا بنش -

كرد كه با پسر لرد  يادب حكم م يول. ك كند خواهد فورا آن جا را تر يمشخص بود كه م. خود نشست  يبر لبه صندل اما

 :گفت  نيبنابرا. متواضعانه صحبت كند  يبزرگ چند كلمه ا

 ميكه ما چقدر خوشحال ديو همه شما بدان شانيخواستم ا يم.  نميشما را بب يكلر هال آمدم تا بانو نيجناب لرد ، من به س -

 ....نبودند  شانياگر ا. جا آمده اند  نيكه به ا
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 :حرفش را قطع كرد و گفت  يمر. قادر نبود ادامه دهد . مكث كرد  يلحظه ا يبرا

 . يحرف ها را بزن نيا ستياصال الزم ن -

 :سپس رو به اما كرد و گفت .  ديفهم يزيشد چ يچهره اش نم ياصال از رو. انداخت  يبه مر ينگاه نيآ

كار را  نيخودش ا يباطن ليهمسرم با م.  دييبه من بگو ديها را نبا نيا يول تيشما متشكرم ، خانم اسم ياز سپاسگزار -

 .موضوع نداشتم  نيدر ا يدخالت چيانجام داد ، من ه

شد كه مجبور شود به  يم نيكار مانع از ا نيخوشحال بود چون ا يليخ زديبر يگريد يكه مجبور شد فنجان چا نياز ا يمر

و سه قاشق شكر ،  ريدرست مانند پدرش با ش. را آماده كرد  نيآ يچا. نگاه كند  گريبار د كيو مرموز  رهيآن چشمان ت

چه وجه  گريخواهد بدانند د يدلشان م ايشباهت برده بودند و آ نيبه ا يدو نفر پ نيكدام از ا چيتا به حال ه ايبود آ ريمتح

 .دارند  گريكديبا  يمشترك

. مقابل او نشست  يكاناپه كوچك يبه رو نيسپس آ. ردند ك يامتناع م گريكديبا دقت از نگاه كردن به  يليآنها خ يدو هر

را  يگرياعصابش را خرد كرده بود شوك د نيحضور آ يكه به اندازه كاف يلحظه مر نيدر ا. آنها كامال آشكار بود  نيتنش ب

 : تگف يباربارا بود كه م يو آن صدا افتيدر

 ؟ يچا يمهمان كي؟  ديكن يجا چه م نيخوب ، ا -

. دوخت  ينگاهش را به مر رينكرد و با تحق دييو پسر كوچكش را در آن جا اصال تا تيكه باربارا حضور اما اسمبود  آشكار

تنها او متوجه  ديرس يباز هم به نظر م. كه در اتاق بودند كرد  يافراد گريگذرا به د يرا از او برگرداند و نگاه شيرو يمر

 .باربارا شد  يناراحت

كه به آنها نگاه كند شروع به  نيبدون ا يمر. آن نشسته بود رفت و كنارش نشست  يرو نيكه آ يا به طرف كاناپه باربارا

هست  ييجا ايبفهمد آ ميمستق ريخواست غ يم.  ديزنان دهكده از او پرس گريدرباره د يكرد و سواالت تيصحبت با اما اسم

 .در آن دهكده انجام دهد  ياديز يارهاتواند ك يشد كه م توجهزود م يليواقع شود و خ ديكه او بتواند مف

كه با  نيكرده بود ، متوجه شد تمام حواسش به باربارا و آ دايزد پ يكه او م ييكه نسبت به اما و حرف ها يرغم عالقه ا يعل

 غرق بودند و يجالب اريبس يكه در مكالمه  ديرس يبه نظر م. آن كاناپه عشق نشسته بودند متمركز شده است  يهم به رو
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اصال به آن چهره  يول اندازديكوتاه ب يبار به خودش اجازه داد به انها نگاه كي قطف يمر. به اطراف نداشتند  ياصال توجه

 .نداد  تيهم خم كرده بودند اهم كيرا نزد شانيمشتاق كه سرها يها

به اما انداخت  يكرد نگاه يرك نمآن را د ياصال معن يكه مر يبه او كرد و بعد با حالت يسرش را باال آورد و نگاه نيآ سپس

شد و شروع  كينزد نيبه آ شتريب يليبار خ نيا. در هم رفت  شياخم ها تيرا دنبال كرد و از عصبان نينگاه آ ريباربارا مس. 

 ياو نم ايكرد از خشم در حال انفجار است آ ياحساس م يمر. نمود  يم دييرا تا شيبا سر حرف ها نيبه صحبت كرد و آ

 ينبود چگونه م يآدم نيچن كيكه خودش اصال  ني؟ آ نديرا در وجود دختر عمه اش بب ينيحس خود برتر بتوانست 

 مثل باربارا را دوست داشته باشد ؟ يتوانست زن

 كياگر همسر  يحت. كه در اطرافش بودن تصور كند  يتوانست بكند كه خود را برتر از كسان ياصال فكرش را هم نم يمر

 يداده در حال ينم تياست كه تا به حال اصال به باربارا اهم بيعج يليدارند خ تيجذاب نيآ يبرا يزنان نيناگر چ. دوك بود 

 .كه خود باربارا او را دوست داشته است 

 

 ياصال كوشش يبرود ، مر ديبلند شد و گفت با تيچند لحظه بعد اما اسم يوقت. شكست  يچارگيو ب يدياز نا ام يمر قلب

و باربارا را در اتاق تنها گذاشت  نيو آ يآن ها رفت و مر عتيكلر خودش به مشا نيمالكوم س. دن او نكرد منصرف كر يبرا

. 

او تمام تمركزش را معطوف فنجان . باربارا در امان نگاه دارد  انهيجو يبرتر ينگاه ها ررسيكرد تا خودش را از ت يسع يمر

را از او  يفنجان چا يبعد احساس كرد دست گرم يلحظه ا. را بنوشد از آن  يجرعه ا ياگرچه قادر نبود حت. كرد  شيچا

 .گرفت 

 : ستادهيسرش ا يبر چهره باال يياعتنا يبا همام ماسك ب نيآ ديد

به استراحت  اجيو احت يكنم كه خسته ا يفكر م يخواهم ول يتو را باال ببرم ؟ اگر اشتباه كرده ام معذرت م يخواه يم -

 . يدار

تنها  يخواست به اتاقش برود و مدت يدلش م. كرد  يم ياو قطعا احساس خستگ. كرد  دييحرف با سر تا يه ابدون كلم يمر



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاترين آرچر  –اشرافي بدنام 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٢

به گفتگو  يعالقه ا ياو هم مانند مر. ماند  يآنجا نم يادياو كه مدت ز. مهم نبود  شيهم او را ببرد برا نياگر آ يحت. باشد 

 .نداشت 

با آن ها  يمر يدهكده بودند ول يآنها فقط افراد معمول. قرار داد  ريرا تحت تاث نيبا پسرك و مادرش آ يتكلف مر يب رفتار

 .شدند  يآمدند همان طور استقبال م ياو م دنيبه د شيو بچه ها ايكتوريرفتار كرد كه اگر و يبا همان احترام

 يكرد ، درخشش موها يم كه با تام كوچولو صحبت يلبخندش وقت ينيريلحن صحبتش ، ش. شده بود  يمحو رفتار مر نيآ

توانست آنجا  يفقط م. گفت  يباربارا چه م ديشن ياش ، همه و همه آن قدر او را محو خودشان كرده بودند كه اصال نم ييطال

 . ستين شيب يا بهيو احساس كند در آن جمع دوستانه غر نديبنش

وقت به  چيآرزو ه نيا يشود ول يبهر مند م يمر نيريش ياز خنده ها گرانيكاش او هم مانند د يآرزو كرد كه ا بارها

با او مهربان  يمر گرينماند كه د يباق يگونه شك چيه يجا شيرا رد كرد برا يمر يدلسوز يوقت.  وستيپ ينم قتيحق

 . ديايكنار ب قتيحق نياو مجبور بود با ا. نخواهد شد 

 نيآ. داند  يم زياو را مسئول مرگ مادرش ن دانست يمشكل بود مخصوصا كه م شيبرا يلياتاق خ كيبا پدرش در  بودن

او اجازه . به دوش بكشد  گرشيبار آن را مانند گناهان د ديو نبا ستياو ن ريبارها به خودش گفته بود كه مرگ مادرش تقص

 17كه در  را ياو اجازه نخواهد داد صدمه ا. مهار كرده از هم بپاشد  تيجد بارا كه تا به حال آن قدر  ينخواهد داد احساسات

 يليشود به طور قطع خ ميتسل يچشمان مر يداد در برابر محبت و گرما ياگر اجازه م. دوباره تكرار شود  دهيد يسالگ

 .شد  يم ريپذ بيآس

با باربارا صحبت  يكه كلمه ا نيو بدون ا ديد يمر فيو ضع فيظر يرا در شانه ها يفورا خستگ نيرفت ، آ تياما اسم يوقت

كه آن روز صبح از  نياو را متعجب كرد مخصوصا بعد از ا يتا حدود يمر يچون و چرا يب تيرضا. رفت كند به طرف او 

 انيرا در م ياو فقط خم شد و مر. رابطه سوال نكند  نيگرفت در ا ميتصم يلبه او دست بزند امتناع كرده بود و نيكه آ نيا

 .بازوانش گرفت 

برخورد  ياصال فكر نكند ول يكرد به گرما و ظرافت بدن مر يبرد سع ياال مكه داشت او را به اتاقش در طبقه ب يهنگام

 يكار ديدانست كه با يم. آب دهانش را قورت داد . اش حبس شود  نهيباعث شد نفس در س نينرم او با صورت آ يموها
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 : ديبا عجله پرس نيبنابراافكار ناخواسته پرت شود  نيكند تا حواسش را از ا

 ؟ يبهتر شد -

 .بود كه لحن سردش او را لو نخواهد داد  وشحالخ

 .شوم  يكنم بهتر م يهر روز احساس م -

 .باعث رنجشش شد  يتا حدود نياز احساس است و ا يخال يكه جواب مر ديبه نظر رس نيآ

 .بتوانم خودم راه بروم  يكنم به زود ي، فكر م ديقدر از من مراقبت كن نيا ستيالزم ن -

 :گفت  يترشيب متيبا مال نيآ

 . يراه برو دينبا ندهيچند روز آ يكه حداقل برا ديگو يم وانيدكتر ا -

 :پاسخ داد  يمر

 . ديكن يمحتاطانه رفتار م يلياو و البته همه شما خ -

 . ديد ميخواه -

 يو هنگام بودند دهيحاال به پله ها رس. در هم رفت  شياز درد اخم ها.  ديكش ريچپش ت ياحساس كرد پا نيلحظه آ نيا در

 .شد  شيچاقو وارد قوزك پا هيشب يزيپله گذاشت احساس كرد چ نياول يرا به رو شيكه پا

 :كرد و گفت  يپرسشگرانه به او نگاه يمر

 شده ؟ يزيچ -

را كه  يقدم بعد. كرد  بيبا سرش تكذ عيسر يليافتاده خ شيپا يبرا يكرد چه اتفاق يكه با خودش فكر م يدر حال نيآ

آن را برداشت . كرده  داياصطبل پ نيزم يرا رو ينعل اسب خيآمد كه آن روز صبح م ادشيناگهان . ش طاق شد برداشت طاقت

 انيرا سوراخ كرده و از م بشيج خياحتماال همان م. آن راه بروند  يروخواست اسب ها غفلتا  يگذاشت چون نم بشيو در ج

 .سر در آورده بود  شيچكمه ها

. شد  يم دهيد ريفشارد و در چشمانش فقط غرور و تحق يرا به هم م شيمتوجه شد كه او لب ها ستيرا نگر يكه مر يهنگام

 چيتحت ه. بود  ياو شده ؟ او فقط نگران مر يچه كار كرده كه باعث ناراحت گريشد حاال د تيمملو از عصبان نيوجود آ
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كردن از  يشانه خال يبرا يموضوع را بهانه ا نيحتما او ا. صحبت كند  شداخل چكمه ا خيخواست راجع به م يعنوان دلش نم

 يگرياو را به كس د ييجا به جا ي فهينداشت وظ مياصال تصم نيآ يمر اقيرغم اشت يعل. كرد  يم يتلق تيبار مسئول ريز

 .محول كند 

كه  نيداشت بدون ا ميتصم. رفت  يفشرد هم چنان از پله ها باال م يرا به هم م شيكه از درد قوزك پا ، آرواره ها يحال در

 .نشود  دهيصورتش را برگرداند تا درد در چهره اش د نيآ. را به اتاقش ببرد  يمر ديبگو يزيچ

كامال . ندارد  يا دهيمرد اصال فا نيكه بحث كردن با ا ديرس جهينت نيشد و با خودش به ا رهيبه او خ يطوالن يمدت يمر

از آن است كه از دست  يچهره منقبض و پر از درد حاك نيا. شود  ينم دشيعا يزيمشخص است كه از صحبت كردن با او چ

 .باشد  يم يعصبان يليخ يمر

مشكل تر  نيآ يداشت راه رفتن برا يكه بر م يبا هر قدم. فكر او را منحرف كرد رياز شوهرش مس يكدورت مر متاسفانه

 شيابروها يدرشت عرق به رو يه بود و دانه هاهم چنان بست شيلب ها. فشرد  يبه هم م شتريرا ب شيشود و آرواره ها يم

 يوقت. در افكار خودش غرق شده بود  ديرس يبه نظر م. انداخت  يبه مر ينگاه يكرد و نه حت ينه صحبت يول. شد  يم دهيد

 نديو را ببمشتاقانه اطراف اتاق را نگاه كرد تا ا. را كنار زده است  يمتوجه شد مستخدمه روتخت يمر دنديباالخره به اتاق رس

 .حضور نداشت  سيمتاسفانه فرانس يول

با  ييگو. شد  رهيبه صورتش خ يمكث كرد و مر يطوالن يمدت يخنك گذاشت برا يملحفه ها ياو را به رو نيكه آ يهنگام

مرد صدمه  نيقادر به حدس زدن نبود و آن قدر از ا يداشت مر يهر مشكل. بود  دهيشده آن را پوشان يماسك نقاش كي

 .را بفهمد  يكند علت ناراحت يخواست سع يدلش نم يحت تيبود كه از عصبان هديد

به صورت  يليس كيبه ظاهر دردناكش مانند  يپشت صاف و قدم ها. به سرعت برگشت  نيكلمه حرف ، آ كي يحت بدون

در آن لحظه . داد  يش محتما انجام ديدانست كه با يم يا فهيوظ گريمحل به محل د كيرا از  يمر يياو جابه جا. بود  يمر

 گونه رفتار كند ؟ نيكند با او ا يجرات م نيچه طور آ. را كور كرده بود  يمر تيعصبان

تخت دراز  يهمانطور رو قهيچند دق.  ديرا شن نيباز و بسته شدن در اتاق خودش و سپس در اتاق آ يصدا يدينا ام انيم در

 ينسبت به پا يمالحظه ا چيباالخره بدون ه. زد  يآورد قلبش تندتر م يم اديبه  نيهر لحظه از برخوردش را كه با آ.  ديكش
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 .متزلزل  يدودالبته تا ح استديمجروحش موفق شد كه ب

 ياو هم قصد داشت به همان اندازه برا! خوب . او ندارد  يبه دلسوز يازيموضوع را روشن كرده بود كه اصال ن نيكامال ا نيآ

 . رديرا بپذ رياند تحقتو ياو روشن كند كه او هم نم

كه از  نيالبته سوزش و درد زخمش مانع از سرعتش شد و با ا. دو اتاق رفت  نيتوجه به بازتاب عملش به طرف در ماب بدون

 يكرد احتماال صدا م يفكر م. را در دست گفت  رهيو دستگ ديباالخره خودش را به در رسان يبود ول يعصبان يليمسئله خ نيا

 .شود  يدهد و باز نم

 نيآ.  ديكرد د يرا كه تصور م يصحنه ا نيتر بيعج يدر باز شد و مر رهيدستگ دنيبا چرخان رتشيبهت و ح انيدر م يول

همان طور كه با تعجب . كرد  يم يرا به دقت وارس شيسواركار يدر كنار تختش داشت چكمه  يا هيچهار پا ينشسته به رو

 .كف اتاق افتاد  يقال يدرون چكمه اش بر رو از يانندم يفلز اهيكوچك و س يش ستينگر يرا م يمر

 :كرد و گفت  يدوباره رو به مر.  ستينگر يو سپس به آن ش يبه مر يسرخ شد و لحظه ا نيآ

 تواند آرامش داشته باشد ؟ يلحظه نم كي؟ آدم  يكن يجا چكار م نيا -

 خيجور م كيبه نظرش . نگاه كرد  يبه آن ش يشتريبا دقت ب. است  بيقدر عج نيا نيبا خودش فكر كرد چرا رفتار آ يمر

 .آمد  يم

 :در هم رفت وگفت  شياخم ها ني، بنابرا استديب شيپاها يرو دينبا يآورد كه مر اديبه  نيلحظه آ نيا در

 . يكار را بكن نيا ديكه نبا يدان ي؟ م يچرا راه رفت -

آهسته اش  يعضالتش ، قدم ها ي، سفت نيصورت در هم آ. برد  يگرفت و كم كم به موضوع پ دهياو را نشن يحرف ها يمر

 يول!  نيآ نياست ا يعجب آدم احمق. نزد  يآن قدر مغرور است كه اصال حرف يبوده ول خيم كيمن ، در چكمه اش  يخدا. 

 .توانست تحمل كند  ينم نياز ا شيب گريد

 رفته ؟ خيكفشت م يكه تو ي؟ چرا به من نگفت يشد وانهيد نيآ -

 يبود مر يكمتر جد يكم كيحداقل  تياگر وضع. عضالت چانه اش منقبض شد و چكمه هنوز در دستش بود .  ستاديا نيآ

پنهان كردن ظروف شكسته مچشان گرفته  نيرا داشت كه در ح ييبچه مدرسه  ي افهيق نيچون آ.  ديخند يبه طور قطع م
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 .اعتراف نكند  نيفوق العاده آ تيه جذابب شخود شينتوانست پ ياو آمد مر يكه به سو يهنگام. شد  يم

 شتريب يكه چانه اش را باال گرفت ، درد و غم آن پسر بچه مدرسه ا يهنگام.  ستاديا يكه به او برسد لحظه ا نيقبل از ا نيآ

 .شدند  ياز دهانش خارج م يكه شروع به صحبت كرد مشخص بود كه كلمات به سخت يآشكار شد و هنگام

كار را ادامه  نيبه جهنم ، چون من ا يول يدار يبرم چه احساس يجا به آنجا م نيكنم و از ا يكه تو را بغل م نيدانم از ا يم -

درون  خيراجع به م يكن ياز من استفاده م يدور يبرا يبه عنوان بهانه ا يكردم از هر نقطه ضعف يخواهم داد و چون فكر م

 .نگفتم  يزيكفشم چ

چند  تيكه زده بود و عصبان يي، حرف ها نيخود او راجع به منظور آ ديشك و ترد. ه دارد نتوانست خودش را نگ گريد يمر

آزرده خاطر  شتريب نيدانست ممكن است آ يدهانش گذاشت ، م يدستش را جلو. كرد  انيهمه در درونش طغ شيپ قهيدق

 . ديندخ ارياخت يشود اما نتوانست خودش را كنترل كند و ب

 :شده بود گفت  اهيت خشم سكه از شد يدر حال نيآ

 .كرد تو را بغل كردم  يرا سوراخ م ميداشت قوزك پا خيم نيكه ا ي؟ آن وقت من تمام راه در حال يخوشحال... بخند  -

 .قادر نبود از خنده دست بكشد  تيبا وجود عصبان. سرش را تكان داد  يمر

چند مرتبه به تو گفتم .  ستيمهم ن تيواهم اصال براخ يچون كه آنچه من م.  نيجز خودت آ ستيكس ن جيه ريتقص نيا -

البته اشتباه از من بود كه درست بعد .  يكار اصرار دار نيا يتو هم چنان برا يول يجا به آن جا ببر نيندارم مرا از ا ياجياحت

 .نفر دارم  كي تياز به حمايبه تو گفتم چه قدر ن مانيياز آشنا

 :داد كه سرخ شده بود ادامه  يدر حال و

را كه دلت  يفقط آن كار شهيچون هم.  ستيتو مهم ن ياصال برا نيرسد ا يبه نظر م يبه مراقبت ندارم ول ياجيمن اصال احت -

 . يده يخواهد انجام م يم

و  كرديكرد و باز م يرا به هم گره م شيمدام دست ها نيخوب اثر كردند چون آ يليخ يمر يواضح بود كه طعنه ها كامال

 .است  امدهيحرف ها اصال خوشش ن نيكه از ا دادينشان مچهره اش 

 كنم ؟ يخواهد م يرا كه دلم م يفقط كار شهيمن هم -
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 . ستادياو ا يسپس دوباره جلو. را هم از پا در آورد  گرشيكرد و خم شد تا چكمه د يغرولند

 .داشته باشد  ميبرا ديهم با ياگر قرار است كه متهم شوم ، الاقل سود! خوب  -

كه  يدر حال. گرم از او برگرفت  يو بوسه ا ديخودش را به او رسان نينشان دهد آ يبتواند عكس العمل يكه مر نيقبل از ا و

 :توانست صحبت كند گفت  يم يبه سخت يمر

 .اتفاق ها افتاده كه هنوز حل نشده  يليخ.  ميكار را بكن نيا ديما نبا -

 :به او كرد و گفت  ينگاه نيآ

 ؟ ميرا از نو شروع كن زيهمه چ ميتوان يچرا نم -

چقدر بابت  نيچطور به او صدمه زده و هم چن نيكه آ اورديب اديكرد به  يسع يمر يبود ول زيوسوسه انگ يليخ شيها حرف

 . ديداشت از خودش صدمه د نيكه به آ يمانيا

 :سرش را تكان داد  دانهينا ام نيبنابرا

 . نيتوانم آ يمن نم -

 يتوان يصفتم كه تو هرگز نم طانيقدر ش نيقدر پستم ؟ ا نيمن ا اي؟ آ  ميدوباره شروع كن ميتوان يرا ما نم؟ چ يچرا مر -

 ؟ يمرا ببخش

كه او به خودش  ديخواست بگو ينم.  ديبگو نيرا به آ قتيخواست حق ينم. تكان داد  يدوباره سرش را به عالمت نف يمر

ازدواج كند كه فقط  يداشت كه باعث شد با مرد ازينفر ن كين قدر به توجه خواست اعترف كند كه آ ينم. اعتماد ندارد 

 يريگ ميتوانست به خودش و قوه تصم ينم گريقدر شتاب زده بود كه د آنقضاوتش در مورد او . ظاهرا به او عالقه داشت 

 .اش اعتماد كند 

 نيتوانم درك كنم ا يم. بخشم  يازدواج تو را م نيشود بدان كه بابت ا يراحت م التياگر خ.  ستيعلت ن نيبه ا نينه آ -

توجه  يگريد زيكه در آن لحظه اصال به چ يبود يتو و پدرت شكرآب است و تو آن قدر از دست او عصبان نيقدر رابطه ب

 . ينداشت

كرد و  دييتافقط با سر . كار را نكرد  نيا يكند ول بيرا تكذ يمر يقصد داشت تمام حرف ها ييبود كه گو يطور نيآ نگاه
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 :گفت 

. احمق بودم  يليمن خ. كور كرده  قتيشكرآب است ، آن قدر كه مرا در برابر حق يليمن و پدر خ نيرابطه ب. درست است  -

 .پسر احمق  كي

 :را گرفت و ادامه داد  يدست مر سپس

 .باشم  يمرد شده ام و شوهر تو م كيحاال  يول -

او  ايآ. را دوست داشته باشد  ينگرفته چه طور كس اديبه اشتباهش برده هنوز  يپ نيكه آ نيبا ا.  ديدانست چه بگو ينم يمر

مرد  نيكه در قضاوت راجع به ا يتوانست به خودش اجازه دهد كه دوباره به احساساتش اعتماد كند ؟ و بعد از آن اشتباه يم

 ت بدهد ؟يدرست است باز به او اهم ايكرده آ

 يبا او فقط برا نيازدواج آ ليكه دل ديبرد و فهم يپ تيكه به واقع نيبعد از ا. مرد واقف بود  نياو از احساساتش نسبت به ا

هشدار  اديرا از او برگرفت و به  شيرو. عمال قادر نبود  يخواست از او متنفر شود ول يكردن پدرش بوده م يعصبان

 دايشود به او عالقه پ يباعث م يول يستين يتن كسقادر به دوست داش نيكه آ گفت ايكتوريو. افتاد  سليدر كارل ايكتوريو

 قتيداشت نگذارد قسمت دوم به حق ميتصم يمر يكه درست از آب در آمد ول ايكتوريو ينيب شيقسمت اول پ! خوب . كند 

 . وندديبپ

 . نيتوانم آ يمن نم يول -

 .بود  يافتنيچهره اش مانند ستارگان آسمان دست ن. به عقب برداشت  يقدم نيآ

 .خواهم ماند  يبد نام هم باق يبد نام هستم و همان اشراف يتو هنوز آن اشراف يپس من برا. طور  نيكه ا -

تختش گذاشت  يبازوانش گرفت و به سرعت او را به اتاق خودش برد و رو انيرا در م يكرد و مر يتواضع يبه سرد سپس

 :كرد  يميبه عقب رفت و دوباره تعظ يسپس قدم. 

 . ديبخشلطفا مراب -

 .خارج شد  يكه به اتاق خودش برگردد از درب اتاق مر نيا يبه جا نيآ

پس  يهم برا يرا به او نگفت و تالش نيا يسوخت ول يم شيواقعا دلش برا يكامال آشكار بود و مر نيآ يروح ي ضربه
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 يسع نيبنابرا. بود  اديز يليبزند خ يديجد يبه او ضربه روح نيكه دوباره آ نيتازه ترس از ا. نكرد  شيگرفتن حرف ها

 يمر.  ديدر اتاق او را باز كرد باربارا را در پشت در د نيكه آ يهنگام.  ديدرون خود فائق آ زيكرد كه بر احساسات غم انگ

قبل از . تخت از نظر گذراند  يرا رو يمر تيكرد و موقع يآن ها نگاه يباربارا به هر دو. نشان دهد  ينتوانست عكس العمل

نكند  ديترس يم. را بپوشاند  انشيعر يهاكرد با دست شانه  يسع يبرود و در را ببندد مر رونيبا عجله از اتاق ب نيكه آ نيا

 .كند  ريبود سو تعب دهيباربارا آن چه را كه د

اگر . ت را به او خواهد گف زيهمه چ نيكرد كه احتماال آ ياحساس م يببرد ول قتيبه حق يدوست هم نداشت باربارا پ البته

 ينفسان زينبود كه بدون غرا يمرد نيكرد آ يدادن خودش نزد باربارا رفته اصال تعجب نم يتسل يبرا نيآ ديفهم يكه م نيا

 . كند  يزندگ

 ازدهمي فصل

 

******************* 

 روزيعلت آن چه كه د به. روبه رو شود و نه با باربارا  نيخواست با آ ينه دلش م. تمام روز بعد را در اتاقش گذراند  يمر

هم  نيخواهد و آ ياو را م نيدانست آ يحاال م. ها در اتاق خودش ماند  يآن ها رد و بدل شد ، تمام روز را مثل زندان نيب

 ينم يكار نيوقت هم چن چياز عشق و اعتماد نگفته بود و احتماال ه يزيهنوز چ يول ستخواهان او يكامال متوجه شد كه مر

 .كرد 

كه آن قدر درباره احساساتش محتاط است اصال  نيمثل آ يمرد ينزده بود ؟ برا نيآ نهيعجوالنه دست رد به س يلياو خ ايآ

و  ديايب رونيخود ب يتوانست از الك دفاع يم يمر ايآ. را دوباره شروع كنند  زيبخواهد همه چ ينبود كه از مر يكار ساده ا

 يرا از همان اول م نياو ا. وقت عاشق هم نبودند  چيه اعتماد كند ؟ آن ها هضربه زد وبه ا قيكه آن قدر عم يدوباره به مرد

 .سوظن داشت  نيآ ينسبت به حرف ها يمر قتيدر حق. دانست 

 .بود  تيتنها موقع شبيد. آورد  يبه دست نم نيبا آ يآشت يبرا يگريكه او دارد شانس د يبا غرور ديرس ينظر م به

 .را رد كرده بود  نيآ شنهاديعجوالنه پ يليخ ديشا. است  اديز يليغرور خ يبها....  دياش ايگفت و  ياز درونش م ييصدا
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كدام از آن  چيه.  نديبنش يصندل يگوشه كنار پنجره رو كيتوانست  ينم گريقرار بود كه د يآن قدر ب يصبح مر امروز

كه شروع به راه رفتن كرد  شبيد. بلند شود كرد  يسع تيبا جد يليخ. به او نكردند  يكه داشت كمك يافكار آزار دهنده ا

 يدرد م يالبته رانش تا حدود. كند راه برود  يكرد امروز دوباره سع كيمسئله او را تحر نيداشت و هم يكم يليدرد خ

 يو شروع به نوشتن نامه ا ديرسان رشيتحر زيبا دقت خودش را به آن طرف اتاق ، پشت م. قابل تحمل بود  يگرفت ول

شد ، دوباره با مالحظه  امكه نامه تم يوقت.  سدياو بنو يتوانست راجع به مشكالتش برا يالبته نم. كرد  ايكتوريه وكوتاه ب

 . ديخودش را به كنار پنجره رسان

چه  ديمستخدمه اصال نپرس. او به اتاق برگشت ، نامه را گرفت تا پست كند  يلباس ها يپس از شستوشو سيكه فرانس يوقت

 .آمده است  يبه كمك مر يوشته چون مطمئن بود كسطور آن را ن

چند . هم در اتاق خودش است  نيمطمئن بود كه آ. بلند شد  شياز جا. بود  دهيدر تختش دراز كش داريهنوز ب يشب مر آن

 دهيد بيآس شيكه پا ياز وقت ديرس جهينت نيبه ا.  اورديفشار ن شيبه پا اديمواظب بود ز.  موديبار طول و عرض اتاق را پ

 تيدر وضع ديخاتمه دهد و بعد از آن شا تيوضع نيبه كمك خودش به ا بودوقتش  گريد. وابسته شده  گرانيبه د يليخ

 .فكر كند  نيگرفت تا بتواند عاقالنه تر راجع به روابطش با آ يقرار م يبهتر

كار را غذغن  نيدانست دكتر ا يم. كند  يراه رفتن م نينفهمد تمر يگذراند و مواظب بود كس قيطر نيبه هم زيبعد را ن روز

 .شد  قشيباعث تشو نيبود و هم ريچشمگ شرفتشيپ يكرده ول

هر آنچه را گفته فراموش كرده است ؟  يعنيكرد  يبا خودش فكر م يمر. او نكرد  دنيد يبرا يتالش چيه نيمدت آ نيا در

مصمم شد كه زودتر خوب شود و استقاللش را به دست  شتريب نيبنابرا. بوده  يگريد زياصال منظورش چ ديبد تر از آن شا اي

 .آورد 

را  شرفتشيكه بتواند پ ستياتاق خواب آن قدر ن يدانست فضا يم. اتاقش خارج شود  يگرفت از محدوده  ميشب تصم آن

رود و تا  نييپاتوانست از پله ها  يم يوقت شب ساكت بود و بدون ترس از رو به رو شدن با كس نيخانه در ا.  نديدر آن بب

 .سالن برود  يانتها

كه حواسش  نيو چشمانش را با دقت باز كرد تا ا زيرا ت شيگوش ها نيبنابرا.  نديدر آن وقت شب او را بب يكس ديترس يم
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 نيبعد از ا. را بشنود  يگريد يصدا چيتواند ه يبلند بود كه مطمئن بود نم شينفس ها يآن قدر صدا يبه همه جا باشد ول

اعالم كند كه قادر  گرانيتواند به د يم يبه زود ديفهم. ود دو متر در راه رو قدم زد ، آماده برگشتن به اتاقش بود كه حد

 .است دوباره راه برود 

 يبود و تنها نور شمع كيراهرو درست مانند شب گذشته تار. را شروع كرد  نشيبعد هم در سكوت خانه ، دوباره تمر شب

را روشن كند و باعث  يواريد يكدام از چراغ ها چيخواست ه ينم يمر. كرد  يروشن م يجا را كمكه او در دستش داشت آن

 . ندياو را بب يشود كس

 يامشب اصال عصب نيبنابرا فتادهين يامروز بعد از ظهر اتفاق خاص. كند  يراه رو را دو بار ط يطوالن ريتوانسته بود مس شبيد

شد كه به نظر  نيشده اجداد آ ينقاش يراه رو شروع به راه رفتن كرد متوجه عكس هادر طول  اطيكه با احت يهنگام. نبود 

. كنند  يم دييتالشش را تا يكه از آن ها بترسد احساس كرد همگ نيا يبه جا يشده اند ول رهياز هر طرف به او خ ديرس يم

 نيراه رفتن تحس يرا برا يمر ميو شهامت تصم مطمئنا استقالل. و خانه بوده اند  نيزم نينسل ها مالكان ا يآدم ها برا نيا

 .كنند  يم

قرار  ياش را در دستان مرد يو خوشبخت يتواند خودش را قانع كند تا خوش يكردند چرا او نم يها به طور قطع درك م آن

دناك را از ذهنش كرد كه تمام افكار نگران كننده و در يسع ي، مر نيآوردن آ اديبا به . دهد كه قبال به او صدمه زده است 

 .دور كند 

شمع را باال برد .  ستين يگفت كه وضع راه رو عاد يبه او م يبيكرد احساس عج يم يكه داشت طول راه رو را ط يسوم دفعه

مطلق حكم  يكيراه رو تار يدر انتها.  ديند يزيكرد ، چ يكه نور شمع روشن م يدر آن محدوده ا يو اطراف را نگاه كرد ول

 .غلبه كند  يكيتاربر آن  دياحساس كرد با. رد ك يم ييفرما

 . نياو فقط خسته بود ، فقط هم. اش را پاك كرد  يشانيلباس خوابش عرق پ نيخودش گفت احمقانه رفتار نكند و با آست به

 تياهم از شيكه بتواند دوباره مثل سابق راه برود برا نيا. اش ادامه دهد تا به هدفش برسد  ييمايگرفت به راه پ ميتصم

 .برخوردار بود  يا ژهيو

 چيافراد خانه ه. شد  يم يپلكان بود كه به آشپزخانه منته فيرد كيراهرو  يدر انتخا. مصمم به راهش ادامه داد  همچنان
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شده بود كه بدون مزاحمت به كار  يطراح نيمستخدم يپلكان فقط برا نيا. كردند  ياستفاده نم كيبار يپله ها نيوقت از ا

 .برسند  شانيها

كه  يهنگام. نشستن مناسب بود  يپنجره برا نيا يدرگاه. بلند و بنفش  يبود با پرده ا يراه پله پنجره ا نيمقابل ا درست

به خود القا كرد كه فقط  يساختگ يبا اعتماد به نفس. شد  شتريرفت ترس و هراسش ب يراه رو م يبه طرف انتها يمر

 .كند  يم ياحساس خستگ

برود  يكه به طرف آن درگاه نيقبل از ا. و دستش را به نرده ها گرفت  ستاديا يلحظه ا يبرا ديراه پله ها رسكه به  يهنگام

توانست دوباره خودش را به  ياستراحت م يبا كم يول ديرس يبه نظر م يواقعا طوالن. كه آمده بود كرد  يبه راه ي، نگاه

شد تمام راه برگشت را  ياگر مجبور م يكمك بخواهد حت يكسخواست از  ينمدلش  يطيشرا چيتحت ه. اتاقش برساند 

 .چهار دست و پا برود 

كه  نيپشتش احساس كرد و قبل از ا يرا به رو يلحظه انگشتان دست نيدرست در هم. و نرده را رها كرد  ديكش يقيعم نفس

محكم . و شمع از دستش افتاد  ديس كشاز تر ياديفر. دهد  يدارد او را به طرف پله ها هل م يمتوجه شد كس ديايبه خود ب

از درد  ياديمجروحش با نرده ها باعث شد دوباره فر يبرخورد پا. شد  شكار مانع از سقوط نيو هم ديبه نرده ها چسب

 .را محكم گرفت  شيرا باال آورد و پا گرشينا خود آگاه دست د. بكشد 

را مهار كن و ناله اش از  شيقادر نبود صدا يكند ول دايستن پنش يبرا ييتا جا ديخودش را از پله ها باال كش عيسر يليخ

كمتر شد  شيكه كم كم درد پا نياز درد چشمانش را بست و چند لحظه همان طور ماند تا ا. و درد به آسمان رفت  تيعصبان

به پشت سرش  ياهلحظه به فكر افتاد نگ نيدر ا. كند  داينشستن پ يبرا يياكرد توانست ج دايكاهش پ يدردش كم يوقت. 

موضوع خوشحال بود  نيالبته از ا. احتماال هنگام افتادنش شمع هم خاموش شده بود .  ديمطلق د يكيفقط تار يول اندازديب

به او  يشود كه سرنخ يده نميد يكيدر آن تار زيچ چيه. كلر هال بشود  نيدر س يخواست باعث آتش سوز يچون اصال نم

 يول.  ديترس يلحظه ا يو برا ديرا در امتداد راه رو د ينور يلحظه سوسو نيدر ا. هل داده او را  يبدهد تا بفهمد چه كس

 .شده بودند  دارياو افراد خانه ب يها اديفر يقطعا از صدا. راحت شد  الشيزود خ يليخ

تر شد و  كيزدو ن كينور نزد. را فرا گرفت  شيآمد ، خجالت سرتاپا يبه كمكش م يكه خوشحال بود باالخره كس نيا با
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كلر با شتاب  نيمالكوم س. آمده است  نيپدر آ يلحظه متوجه شد به طرف اتاق ها نيتازه در ا.  ديكلر را د نيمالكوم س يمر

 .زد  يقادر به صحبت كردن نبود و فقط نفس نفس م. پوشاند  يرانصورتش را نگ يمر دنيبا د. به طرف او آمد 

 ! يمن مر يخدا -

باربارا در . راه رو ظاهر شد  انيشمع به دست در م نيآ.  ديراه رو به گوشش رس گريبود كه از طرف د نينگران آ يصدا نيا

در  يحت. آمد  يم نيبود در كنار آ ختهيشانه اش ر يدرهم و برهم به رو شيدر تن داشت و موها ينازك اريكه لباس بس يحال

 .آشكار بود  چشمانش يگونه ها و درخشندگ ينور شمع هم سرخ

او را  يتا حاال مر. كرد باربارا آن قدر جذاب باشد  ياصال فكر نم. همچنان محو او شد  يكه داشت مر يتيرغم وضع يعل

او هم به  يكه موها ديكرد و د نيبه آ ينگاه يمر... كه  ديرس يبه نظر م. كرد  يم فيسرد توص اريحال بس نيو در ع كيش

 نهيبسته بود و س انيدر م يكيآن را  يچون كه دكمه ها دهيهم با عجله پوش راش آشكار بود كه ربدوشامبر. است  ختهيهم ر

آورده بودند فكر كند  يكه به ذهنش رو يخواست به افكار ياصال دلش نم. را برگرداند  شيرو يمر. شد  يم دهيد انشيعر

. 

اصال نگاهش  يكنارش نشست مر نيه آك يهنگام. آمدند نگاه نكند  يكه با عجله به طرف او م يكرد به آن زن و مرد يسع

 :بشنود  شيتوانست ترس را در صدا يم ينكرد ول

 ؟ يافتاده مر يچه اتفاق -

 :راحت تر بود كه به مالكوم نگاه كند  يمر يبرا

 ....كردم  يراه رفتن م نيداشتم تمر -

چانه اش را باال گرفت و رو  يمر. بود دهانشان باز مانده  تيو هم مالكوم از تعجب و عصبان نيمكث كرد چون هم آ يا لحظه

 :به آنها گفت 

دهد كه چند روز است دارم  يم نانيبه شما اطم يكار را بكنم ول نيا ديدانم دكتر گفته نبا يم.  ديمن موعظه نكن يلطفا برا -

 .كرده ام  شرفتيهم پ يليكنم و خ يم نيتمر

 :گفت  ديرس يم يكه به نظر عصبان ييبا صدا نيآ
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 . يرسانده ا بيو به خودت آس يچون افتاده ا ينكرده ا شرفتي، پ يكن ياست آن قدر كه فكر ممشخص  -

 :به او نگاه كرد و گفت  مايمستق يمر

 .هلم داد  يكي...  فتادميمن ن -

 .آنها با هم شروع به صحبت كردند  يحكمفرما شد سپس هرساه تا يطوالن يسكوت

 .است  رممكنيغ نيا يول -

 را انجام دهد ؟ يكار نيكند چن يت مجرا يچه كس -

 . يتو حتما اشتباه كرده ا -

كدام از آن ها  چيه ينفر او را هل داده ول كيانداخت  يشد به تك تك آنها نگاه يم وانهيكه داشت از خشم د يدر حال يمر

 . نيآ يدادند حت يبه حرفش گوش نم يحت

 :كرد و گفت  نيو به آر نيقابل تحمل بود بنابرا ريداشت غ نهيكه در س يدرد

 ميصحبت نكن نهيزم نيدر ا گريكند بهتر است د يكس حرفم را باور نم چيوجود چون ه نينفر مرا هل داد با ا كيمطمئنم  -

. 

 .نشد  دشيباعث ترد يول ديپر نيآ رنگ

 نيدهكده زم ياهالو  نيبرساند تمام مستخدم بيبخواهد به تو آس يشود قبول كرد كس يكه اصال نم يدرك كن ديبا يمر -

 .شود  يكنند كه حال تو روز به روز بهتر م يرا سجده م

 :شروع به صحبت كرد  يبه آهستگ باربارا

ما گذشته  ياز جلو يچطور ممكن است كس ميديجا رسان نيتو هم خودمان را به ا اديبالفاصله بعد از فر.  ميديرا ند يما كس -

در  تيفشرد و عصبان يرا محكم به هم م شيبه ظاهر مهربانش باربارا لب ها يرغم صدا ي؟ عل ميباش دهيباشد و او را ند

 .شد  يم دهيد شيچشم ها

كه  يآن شخص هنگام. افتاد تمام عرض راه پله ها را مسدود كرد  يمر يگفت بدون شك درست بود وقت يچه را كه م آن

مطمئن  يمر يآمد ول ينم ياصال به نظر منطق. شد  يم دهيآمدند د يكه به طرف او م يتوسط كسان ديكرده قطعا با يفرار م
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 .قرار داشت  تيكه چه طور فرار كرده در درجه دوم اهم نينفر او را هل داد و ا كيبود 

 :شروع به صحبت كرد  يدوباره با همان لحن منطق باربارا

 . يافتاد ليدل نيخودره و به هم چيپ تيممكن است پا -

 :كرد و گفت  دييبا سر تا نيآ

 .طور بوده  نيقطعا هم -

 :شد  يم دهيد يكرد اگر چه در چهره اش دلسوز دييهم تا مالكوم

 . زميندارد عز يگريد حيتوض چيه -

از اندازه شادمان شده او  شيو هم مالكوم نظرش را قبول كرده اند ب نيكه هم آ نياز ا ديبه باربارا اندخت و د ينگاه يمر

 :مالكوم ادامه داد . گذاشت  نيآ يبازو يكرد دستش را رو يم كه مالكوم داشت صحبت يهنگام يحت

 .افتد  ياتفاقات هم م نيا يكن يم تيات فعال يجسم يياز توانا شتريب يوقت.  يخسته كرده ا يليتو فقط خودت را خ -

از دستش  خواست ياصال نم. از اندازه نگران اوست  شيب ديفهم ستيپدر شوهرش نگر يبه چشمام منطق يكه مر يهنگام

 .بودند  يگريآنها مسئله د... و باربارا  نيآ يباشد ول يعصبان

شده بود  دايتر و كله شان پ دهيچطور شده هر دو با هم و هر دو نامرتب و ژول. بود  يعصبان يلياز دست آن دو خ يمر

را  يطوالن يكه مدت ستين يمرد نيآآورد كه  اديبه  يمر يكند ول يدرت كنار گوش او با باربارا رابطه برقرار نم نيمطمئنا آ

 .بگذراند  يبدون مصاحبت زن

 :رشته افكار او را پاره كرد  نيآ

 . اندازميب شيبه زخم پا يخواهم نگاه يم. به رختخواب برود  يكنم بهتر است مر يفكر م -

 :نشسته بود گفت  نهيكه دست به س يدر حال يمر

 .كند  يكه افتادم درد نم يل وقتمث ميمن حالم خوبه و پا.  ستياصال الزم ن -

 :او نكرد  يبه حرف ها يتوجه نيآ

 ميكن يصحبت م شتريمسئله ب نيصبح راجع به ا. كنم  يم نهيبرم و زخمش را معا يرا به اتاقش م يهمانطور كه گفتم مر -
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 . ديبگو يخواهد سخن يم يالبته اگر كس

 يجا جلو نيدانست كه ا يم يمر. خم شد تا او را بغل كند  نيآ. و سپس مصمم كرد  ديرا ابتدا نا ام ياو مر يها حرف

 .كند  ياجازه نخواهد داد كه زخمش را وارس يبا او بحث كند ول دينبا گرانيد

 :كرد و گفت  نيدلواپس رو به آ يخوشحال نشد و با چشمان يليمسئله خ نياز ا باربارا

 ؟ نميو زخمش را بب ميايمنم ب يخواه يم -

 . ديرا در چهره او ند ينديتكان داد و از باربارا فاصله گفت و طبق معمول احساس ناخوشا يه عالمت منفسرش را ب نيآ

كه در  يگرفت تمام توجهش نسبت به باربارا مانند قطره شبنم يجا نيبازوان ا انيدر م يبعد كه مر يوجود لحظات نيا با

 .معطوف گشت  يزود تمام حواسش به آن بازوان قو يليشد و خ ديبخار و ناپد رديگ يقرار م ديمجاورت نور خورش

آمد از  يآخر چطور دلش م ايخدا. فروكش كرد  تشيبرد تمام عصبان يداشت او را به طرف اتاق خوابش م نيكه آ يهنگام

 يمر. سقف با همسرش همبستر شده باشد  كي ريدر ز گريد يممكن بود با زن يمتنفر باشد ؟ مهم نبود او چه كرده حت نيآ

 .در وجود او احساس كرد  ااضطراب ر نيآ. تاب تحمل در برابر او را نداشت 

 ميراستش اصال تصم. مسئله شد  نيا رياز آن كه انتظار داشت درگ شتريخواسته بود دوباره شروع كنند ب يكه از مر يروز از

گرفته بود كه بر  ادياو . ج شدند دانست چه طور كلمات از دهانش خار يخودش هم نم. مسئله را عنوان كند  نينداشت ا

 .غلبه كند  ينسبت به مر لشيتما

خاطر  نيعكس العملش به آ ينحوه . كرد به او صدمه زد  ياز آن كه فكرش را م شتريكردن ب يآشت يبرا يرد مر دست

خواهد  يكه م يعلت ديرس جهينت نيچند روز گذشته به ا يط. دارد  تياهم شيكند برا ياز آنچه فكر م شتريب ينشان كرد مر

 يخواست م ياست وگرنه هر كجا كه دلش م ينفسان التيتما ايو  احتارم يماورا يزيبا همسرش دوباره رابطه برقرار كند چ

كه  ديفهم ينم يدانست ول يها را م نيا يهمه  نيآ. مهربان ، با هوش و واقعا شجاع بود  يمر. توانست خودش را ارضا كند 

 .باشد  يمر دييخواهد مورد تا يدهد دلش م ينم تيكس اهم چيه نظر هكه ب نيرغم ا يچرا عل

 

بخواهد ، در  يزيچ نيدانست حق ندارد از او چن يكه م نيبا ا.  ستيطور ن نيداد كه ا يكامال نشان م يانقباض بدن مر يول
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را باز كرد و به  يق مردر اتا. افتاده بود  ينيقلبش تكه سنگ سنگ يكرد كه رو ياحساس م. نشست  ياش درد غم نهيس

 .تخت گذاشت  يروبا مالحظه او را  يليدقت پشت سرش بست سپس خ

 :گفت  يو پرتالطم او نگاه كرد مر يبه چشمان عسل نيكه آ يهنگام

.  اندازديب يخواهم كه به زخمم نگاه يم سيصبح از فرانس. شما ندارم  ي نهيبه معا يازيمن ن.  دياالن برو ديتوان يشما م -

اش به دور شانه اش پخش شده بودند به چشمان  ييطال يكه موها يآرنجش بلند شد و در حال يبه رو دينشن يجواب يوقت

 .شد  رهيخ نيآ

 :سپس گفت .  ستاديكرد و ا يناله ا دانهينا ام. خورد  نيبه صورت آ يليبه مانند س يمر خشم

از تو  يچه قدر دور يدان ينم يمن ، مر ي؟ خدا يهست يبانقدر عص نيچه شده ؟ مگر من چه كار كردم كه تو ا گرياالن د -

كه  نياالن قبل از ا نيهم.  يشب و روز تمام فكرم تو هست. تو باشم  شيخواهد پ يچقدر دلم م يدان ينم. سخت است  ميبرا

 ...زدم  يقدم م قآن اتا يرا بشنوم داشتم تو ادتيفر يصدا

 :به اتاق خودش كرد  ياشاره ا نيآ

 كيهر دفعه كه به تو نزد يول.  يكرد ينم رونميو ب ميايبه اتاقت ب يداد يكاش به من اجازه م يكه ا كردميآرزو م و...  -

 . يكن يشوم ، مرا رد م يم

رغم  يكرده ؟ عل يداشته به اوفكر م نيپس او و باربارا با هم نبوده اند ؟ آ.  دياحساس كرد خون به صورتش دو يمر

كرد فكر كند و جواب او را با  يسع يول.  ديطپ ياعتراف به شاد نياز ا يسر راهشان بود ، قلب مركه  يمشكالت حل نشده ا

 .منطق دهد 

 .نكرده ام  يكار نيمن تا به حال چن. نكن  يكار ني، من تو را رد كردم ؟ مرا متهم به چن نيآ -

 :او خم شد وگفت  يبه رو نيآ

 ؟ ينكرده ا يكار نيتو تا به حال چن -

 ينتوانست خودش را كنترل كند و لبانش را محكم بر لبان مر گريد نيآ. بود  بايز اريهم بس تيعصبان نيدر ح يحت يمر

كردند و محكم به دور  يخودشان رفتار م ليبازوانش به م ييگو يخواست با تمام قدرت او را كنار بزند ول يم يمر. گذاشت 
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 . دنديچسب نيگردن آ

 دوازدهم فصل

 

******************** 

گفت ناگهان  يضعف م نيكه به دنبال علت ا يهنگام. كرد  يم يدياحساس ضعف شد. شد  دارياز خواب ب يبه آرام يمر

. آن طرف تخت دوخته شد  يتختش نشست و نگاهش به بالش خال يكامال باز به رو يبعد با چشمان يلحظه ا. شد  اريهوش

 او چه كار كرده بود ؟. اش را به طرف صورت گر گرفته اش برد  كرده خيناخودآگاه دستان ! بزرگ  يخدا!  نيآ

دوباره  ياتفاق نياجازه نخواهد داد چن گريد. اعتماد كند و او را به عنوان همسرش قبول كند  نينداشت به آ يآمادگ اصال

 يچه طور م يمر. بود  هيقض نيتمام اعمال و حركاتش گواه ا. به او اعتماد كرد  قاينبود كه بشود عم يمرد نيآ.  فتديب

 گريكديبراساس اعتماد و احترام با  ييرفتار كنند ، گو يزن و شوهر معمول كي دتوانست به خود اجازه دهد كه آنها مانن

 .توانست  يازدواج كرده اند نه او نم

 :به در او را به خود آورد وگفت  يضربه ا يلحظه صدا نيا در

 . ديلحظه اجازه ده كي -

 :و گفت  ديبالش دراز كش يتوانست با آرامش به رو يكه م ييسپس تا آنجا. ه دنبال لباس خوابش گشت با عجله ب و

 . ديلطفا وارد شو -

كرد هنرمندانه  يسع يمر. كرد  يم يفقط تظاهر به نگران يالبته به نظر مر. نگران وارد اتاق شد  يبود كه با لبخند باربارا

 .باربارا داخل اتاق آمد و در را بست . ته موفق هم شد بزند كه الب يياز خوشامدگو يلبخند

 .مزاحم نشده باشم  دوارميام يمر -

 :با عجله جواب داد  يمر

 . ريصبح به خ... البته كه نه ... آه نه  -

 : ستاديا نهيشد و دست به س كتريبه تختخواب او نزد باربارا
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 .كنم امروز حالت بهتر است  يفكر م -

 :كرد  دييكرد با سر تا يدستان خودش نگاه م در حال كه به يمر

 .بله متشكرم  -

 .رفت  يچه با آنجا آمده بود و زود م يگفت برا يتر م عيكاش باربارا سر يكرد كه ا يآرزو م فقط

 :كنار تخت خواب نشست و گفت  يصندل يبه رو باربارا

 .شده بود  ديترس مثل گچ كامال سف از نيصورت آ.  ميديچقدر ما ترس يديكش اديفر يوقت شبيد يدان ينم -

خودش  ينتوانست جلو يرا پنهان كند ول رتشيتوانست ح عيسر يلياگر چه خ. شد  رهيوحشت زده به صورت باربارا خ يمر

 :و گفت  رديرا بگ

 ؟ ديباهم بود نيتو و آ -

 :كرد وگفت  دييكه سرخ شده بود با اكراه تا يدر حال باربارا

 يم يدگيخانه رس يبه صورت حساب ها ميداشت... ميما داشت. كه انكار كنم  نميب ينم يليدل.  ميبا هم بودما ....آره .... من  -

 . ميكرد

 :تمام كرد  يعصب يسپس جمله اش را با خنده ا. باشد  يكلمات م افتني يدر پ دانهيكه باربارا ناام ديد يبه وضوح م يمر

 ياست با خبر انيدر جر نيمن و آ نيكه ب يدانم از احساسات يكه م نيبا ا.  ميكرد ينم يكار بد چيراحت باشد ه التيخ -

 .نكرده است  انتيمطمئن باش كه تا به حال به تو خ يول

داشت  نيهم آ ديشا ايو  د؟يدروغ بگو نيامكان دارد او در مورد روابطش با آ يعني.  ستيباربارا را نگر يطوالن يمدت يمر

كه قلبش را از گزند  نيبرا يمبن مشيكه تصم ديرس جهينت نيبه ا. وجودش را به درد آورد فكر تمام  نيا. گفت  يدروغ م

مسئله  نيموضوع كه او چه قدر از ا نيخواست بگذارد باربارا به ا ياصال نم يول تعاقالنه اس اريدر امان نگه دارد بس نيآ

 :گفت  يبه آرام نيببرد بنابرا يناراحت شده بود پ

 .من كه شما را متهم نكردم  ييرا بگو زهايچ نيا ستيالزم ن -

 :با آرامش جواب داد  باربارا
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 ... يخواستم كه فكر كن ينم.  يالبته كه متهم نكرد -

 :در حال كه منظور داشت ادامه داد  سپس

ت كه از چند روز اس يدان يم. رسد  يبه نظر م رممكنينفر هلت داده اگر چه غ كي يگفت يم شبيد نكهيمخصوصا بعد از ا -

باف شده  اليو خ يعصب يباعث شده كه تا حدود نيكنم ممكن است حالت خوب نباشد و ا يفكر م يا امدهين رونياتاقت ب

 . يباش

 :در هم رفت  يمر يها اخم

 .نفر مرا هل داد  كي.  البافيهستم و نه خ يمن نه عصب -

 :اشت و گفت لباسش گذ يرنگ جلو يسرمه ا يدوز شميابر يدستش را به رو باربارا

 ؟ يكه بعد از آن حادثه بهتر شد نمياگر ناراحتت كردم مرا ببخش ، فقط آمده بودم بب -

 .من حالم خوبه  -

 : ستاديباربارا بلند شد و ا. با آرامش به باربارا چشم دوخت  يمر

 .كنم  يخسته ات نم نيتر از ا شيب گريد. بابت خوشحالم  نياز ا يليخ.. . خوب ... من  -

 .ممنونم  يليز لطفت خا -

كه در بسته شد ملحفه ها  يزمان. منصرف كردن باربارا از رفتن نكرد  يبرا يتالش چيذره هم خسته نبود ، ه يك يچه حت اگر

 يگذرانده تمام وجود مر نيرا با آ شيكه باربارا اعتراف كرد شب پ يهنگام. تخت نشست  يلبه  يانداخت و رو يرا به كنار

 .درد را گرفته بود  نيا يجا ديشد يحاال خشم يبه درد آمد ول

قدر اصرار  نيباربارا ا يكار را بكند وقت نيا ديچرا با يول. كرده  يحتما دروغ گفته كه تنها در اتاقش بوده و به او فكر م نيآ

باربارا را در  بيعجروش  نياصال ا يپنهان كردن ندارند ؟ مر يبرا يزيآنها چ ديگو يدارد روابطشان را آشكار كند و مدام م

 ييگناه هستند گو يكامال ب نيداشت هم خودش و هم آ نانيكه كامال اطم نيرغم ا يعل باربارا.  ديوضوع نپسند نيمورد ا

فقط  نيكه آ ينصف شب و در حال ديخانه است كه با يبه حساب ها يدگيچه جور رس نيتازه ا. را پنهان كرده بود  يزيچ

 ؟ رديام بگربدوشامبر تنش بود انج كي
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به . داشد  قتيبه باربارا گفت حالش خوب است كامال حق يوقت. از جا جست و به طرق كمد لباسش در گوشه اتاق رفت  يمر

 نيچرا آ. دوباره خشم و غضب به طرفش هجوم آورد . نگذاشته بود  شيپا يبه رو ياثر بد شبيحادثه د ديرس ينظر م

ندارد  يارزش چيپس ه ستين ليبه اندازه باربارا اص يكرد چون مر يفكر م ايغ گفت ؟ آدرباره رابطه اش با باربارا به او درو

 .و ندامت به درد آمد  يمانيبكند ؟ قلبش از پش يتواند از او هرگونه سواستفاده ا يم يرحم و مروت چيو بدون ه

كه هر چه اتفاق افتاده همه و همه  نيا آورد و اديحاال فقط حماقتش را به . بود فراموش كند  دهيرا كه د يكرد صدمه ا يسع

 يخواست مورد عالقه كس ينم نكهيا ايمتعلق به خودش نبود و  يزيچ يدر آرزو دانهياگر آن قدر نا ام. خودش بوده  ريتقص

خوب حاال هم  يشد ول يوقت پر نم چيالبته خال درون او ه. كند  يزندگ ايكتوريراحت با و يليتوانست خ يباشد ، حاال م

 .شد  يم شتريو ب شتريخال ب نيا نياز طرف آ يبا هر حركت ديرس يفقط به نظر م. كرد  ينم يفرق چيه تيعوض

 

*********** 

كه به  يهنگام. است  دهيخواب يدر تخت خواب مر ديشد فهم داريامروز صبح كه از خواب ب. باال رفت  يكيپله ها را دوتا  نيآ

 يمر كيكه نزد نيفقط ا. نداشت  شبيبه د يشد كه ربط داريدر دلش ب يمحبتاو در خواب نگاه كرد ، احساس  يچهره 

 .ت كند يبود تا احساس ارامش و رضا يكاف شيباشد برا

 تينها نيفرو رفته و ا يقيبه خواب عم يمر يكند ول يم يچه قدر احساس شادمان ديكند و به او بگو دارشيخواست ب يم

بزند و بعد از  دشيبه اسب سف يشود سر يم داريب يمر يگرفت تا وقت ميتصم نيابنابر. كند  دارشيبود كه ب يخود خواه

 .تاب بود  يب يمر دنيد يكاره رها كرد چون برا مهيرا ن يزود سوار يليالبته خ. برگردد  يكوتاه يسوار

خواب بگذرانند عكس  روز را در تخت هيدهد كه بق شنهاديپ يكه اگر به مر دياز خودش پرس ديپله ها رس يكه به باال يوقت

 تيرضا يكند برا ياش از تعجب شوكه خواهد شد و وادارش م يكه همسر احساسات نيالعملش چه خواهد بود ؟ از فكر ا

 ييصدا چينه ؟ ه ايدر بزند  ديدانست با ينم. مكث كرد  يدر اتاق مر شتپ يلحظه ا. دادن او را ببوسد لبانش را جمع كرد 

 .آمد  ياز داخل اتاق نم

محتاطانه در  نيآ. هنوز خواب باشد  يوارد اتاق بشود مبادا كه مر يبه آرام دينه ، او با. تكان داد  يسرش را به عالمت منف وا
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به درون اتاق انداخت و  ينگاه عيسر يليخ. بود  يتخت خال يتخت خواب كرد ول يبه رو يرا باز كرد و مشتاقانه نگاه

 نيا. با تعجب مكث كرد  يلحظه ا نيآ. بود  ستادهيكنار در باز كمد لباسش ا هافتاد ك يچشمش به صورت اخم آلود مر

 .نبود كه انتظارش را داشت  ييخوش آمد گو

 :زد  اديفر يكند ، مر يرا بررس تيموقع نكهيا ايبزند و  يكه بتواند حرف نياز ا قبل

 . رونيبرو ب -

 ؟ يچ -

خوش  ينيكه ب يزد و در حال كشيدستانش را به كمر بار يمر. كند  را هضم يسرعت عكس العمل مر نيقادر نبود به ا نيآ

 :را باال گرفته بود گفت  بشيترك

 . ديجا را ترك كن نياالن ا نيآقا گفتم كه هم -

آب دهانش را . تمام بدنش را فرا گرفت  يمنتظره ا ريدرد غ. قدم به داخل اتاق گذاشت و در را پشت سرش بست  نيآ

را بداند ؟ اگر او فكر  يمر تيحق نداشت علت عصبان ايآ. اندوهش كند  نيگزيكرد خشم را جا ين سعقورت داد و هم زما

 .رود سخت در اشتباه بود  ياز آنجا م يحيتوض چيه افتيرگذارد و بدون د يكولش م يدمش را رو نيكرد كه آ يم

 :به نفس نفس افتاده بود گفت  تيانكه از عصب يبه او انداخت و در حال ينگاه يدر را بست ، مر نيكه آ يهنگام

 . يجا باش نيخواهم تو ا ي؟ من نم يكن يچه طور جرات م -

 :پاسخ داد  يبه سرد نيآ

 ؟ يدار يروم ، تو مشكل يجا نم نيبشنوم ، از ا نهيزم نيدر ا يحيكه توض نيو من هم بدون ا -

 من مشكل دارم ؟ -

 :زد  يكنار به شيشانه ها يبلندش را از رو ييطال يموها يمر

 .شروع به دروغ گفتن كرد ، من نبودم  ييآشنا نيكه از اول ا يكس -

 :بود  ستادهيحركت ا يب نيآ

توانستم همه آنها را جبران  يكاش م يخواهم ا ياز خدا م.  مانميكردم به تو نشان دهم چقدر از رفتارم پش يمن سع يمر -
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 .با تو صادق باشم  ندهيو در آ به بعد نيتوانم از ا يفقط م. توانم  ينم يكنم ول

 :شد و طعنه زنان گفت  دهيد يدر چشمان مر يسرد برق

 ؟ يتا به حال با من صادق بود يكن يفكر م -

 يتا زمان يحق دارد از دست او ناراحت باشد ول يدانست مر يم نيكردند ؟ آ يمسئله را مرور م نيا ديبا شهيآن ها هم ايآ

 :دستش را باال برد و گفت  تيبا عصبان. بهتر داشته باشد  ندهيبه آ يديتوانست ام يد نمكردن يكه گذشته را فراموش نم

كنم كه با تو خوب رفتار  يم قيالبته تصد.  ميكنم بهتر است گذشته را فراموش كن يفكر م. كنم كه بودم  يبله فكر م -

 ؟ ياز چند ساعت ببخش شتريمرا ب يستيتو هم قادر ن ايآ ينكرده ام ول

را كه  يتوانست قطرات اشك زين نينگاهش چشمانش را سوراخ كرد ، آ رينگاه كرد ، احساس كرد ت نيبه آ يكه مر يگامهن

 . نديدر پنهان كردنشان داشت بب يسع دانهياو نا ام

 :ادامه داد  يمر. آمد  كترينزد نيآ يپشتش را به او كرد ول يمر

 يكرد يم يكه تو هم سع نيبه شرط ا يرا با تو شروع كنم ول يديجد يكردم زندگ يمن دوست داشتم تو را ببخشم و سع -

 . يكار را نكرد نيتو ا يول يبا من صادق باش

اش  يو دست پاچگ يچيرغم گ يكرد عل يمنظورش چه بود ؟سع. نشده بود  جيلحظه گ نيدر تمام مدت عمرش مانند ا نيآ

 :كنترل خود را از دست ندهد وگفت 

 .مسائل نبود  نيما رد و بدل شد اصال راجع به ا نيكه ب يكلمات نيو چه شده ؟ آخرلطفا به من بگ يمر -

سپس دوباره . كرد  نيرو به آ يداشتند ، لحظه ا يحالت نامطمئن شيسرخ شده بود و چشم ها شيكه گونه ها يدر حال يمر

 :پشتش را به او كرد و گفت 

حل هم وجود نداشت  رقابليمشكل غ نياگر ا يو تازه حت يكن ياشا مح ميچون تو فقط هر آنچه را بگو نيتوانم آ يمن نم -

 .ماند  يم يهست كه حل نشده باق يباز هم هنوز مسائل

مسائل حل  نيكرد كه اقال راجع به ا يسع نيبنابرا. در مورد مسئله اول صحبت نخواهد كرد  شتريب گريكه او د ديفهم نيآ

 :بداند پس گفت  شترينشده ب
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 ؟ ستيت چمشكال نيو ا -

 :اصال به او نگاه نكرد  يمر

 يآن روز. ارل  كيساده ام و تو پسر  شيكش كيدختر  شهيمن هم.  ستميوقت به نظر تو ، هم شان خانواده شما ن چيمن ه -

دستانش را آلوده  تيرع كيزاده هم مانند  لياص يبانو كي؟ مطمئنا  ديآ يم ادتيرا كه در باغ مشغول كار كردن بودم 

 .كند  ينم يوگل

توانست به او بفهماند چه قدر او و  يچه طور م. ندارد  قتيكند كه اتهاماتش اصال حق يحال يتوانست به مر يچه طور م نيآ

خاطر بود كه خودش را  نياش از كار كردن او در باغ فقط به ا يكنند و ناراحت يم نيو مقاومتش او را تحس تيپدرش شخص

بود كه اصال به حرف  يآن قدر عصبان يالبته مر. مسئله را به او گفت  نيهم ا بعدكه البته  كرد يغفلت از او مالمت م يبرا

 .صبر كند  يبهتر تيگرفته بود تا موقع ميهم تصم نيآ. نكرد  ياو توجه يها

 يتح. او را نوازش كند  ييطال يكرد و موها يخواست دستش را دراز م يبود كه دلش م ستادهيا يمر كيآن قدر نزد نيآ

 .دانست از چه ناراحت است  يكاش م. كرد  ينسبت به او در وجودش احساس م ياديبود محبت ز يكه عصبان نيحاال هم با ا

 .من به تو دروغ نگفتم  يمر يول -

با  نيكه شروع به حرف زدن كرد ، آ يهنگام. شوكه شد  ديخودش د كيرا آن قدر نزد نيكه آ نيو از ا دياز جا پر يمر

 .: ستيرا نگراو  نيتحس

 نيكه ا دميامروز فهم يول يكرد يبه من فكر م يو داشت ياتاقت بود يكه تو يبه من گفت شبيتو د.  يتو به من دروغ گفت -

 .ندارد  قتيمسئله اصال حق

 :شده بود  جيگ شياز پ شتريب نيآ

 .فهمم  يمنظورت را نم -

 :شد  رهيخ واريد يردست به رودو يكه چانه اش را باال گرفته بود به نقطه ا يدر حال يمر

 . يدر اتاقت تنها نبود شبيتو د -

 :مشتش را به كف دستش زد و گفت  تيبا عصبان نيآ
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 مزخرفات را به تو گفته ؟ نيا يكس. مسخره است  يليخ -

 : كرديامتناع م نيهنوز از نگاه كردن به آ يمر

 .آن افتضاح را مرور كنم  اتيواهم جزئكه بخ ستميمن آن قدر پست ن.  يدان يتو خودت بهتر از من م -

 .سكوت كرد  يطوالن يمدت نيآ

 ؟ يده يچرا جواب مرا درست نم -

 . دنديدرخش يبراق م ييچشمانش مانند كهربا. شد  رهيبه صورت او خ يمر

رفم را باور نفر هلم داد ، ح كيگفتم  يوقت شبيهست د ادتيجوابت را بدهم ؟  دي، چرا با يتو به من اعتماد ندار يوقت -

 ؟ ينكرد

 .به هم نداشتند  يارتباط چيدو موضوع اصال ه نيا. مسئله را حل كند  نيو برهان ا ليكرد با دل يسع نيآ

 يخواه يگذارم ؟ چه طور از من م يدارم به تو احترام م يعنياگر حرفت را باور كنم  اي؟ آ يمرا امتحان كن يخواه يم يمر -

قدر مورد  نيگذرد ا يكلر هال نم نياز اقامتت در س ياديكه هنوز مدت ز نيكه با ا يده وقتنفر تو را هل دا كيباور كنم 

كند  يم نيپدرم هم تو را تحس يحت. جا گذرانده ام  نياز من كه تمام عمرم را در ا شتريب يحت يمردم هست شيو ستا نيتحس

. 

 :محزون بود  اريبس شيصدا

 بگذرد ؟ ميآمد يبه طرف تو م ميمن ، باربارا و پدر كه داشت يشخص توانسته از جلو نيو آخر چه طور ا -

 :چشمانش را بست وگفت  يمر

 .اتفاق افتاد  يزيچ نيچن كي يمسئله ندارم ول نيا يبرا يحيمن توض -

 : ستادهيكرد كه مطمئن بود از طپش ا يم ينياش سنگ نهيقلبش آن قدر در س. شد  رهيخ يبه مر يطوالن يمدت نيآ

 خواهم آمد ؟ رونيامتحان ب نيچه طور از امن  يمر -

 :كرد  نيرو به آ يمر

كه با تو روراست باشم اول  ياگر از من انتظار دار. بگو  مياز خودت برا ي، پس كم ييايب رونيسربلند ب يخواه ياگر م -
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 .فاش كن  ميخودت را برا يرازها. صداقت خودت را نشان بده 

 : ديپرس يبه آرام نيآ

 ؟ يچه راز -

 افتاد ؟ يمگر آن روز چه اتفاق.  يكند تو باعث مرگ برادرت شد يكه پدرت فكر م يخودت گفت.  يدان يخودت م -

 ديچرا با.  يطور از مر نيخشم از پدرش ، از برادرش ، از خودش و هم. احساس كرد خشم در وجودش شعله گرفت  نيآ

 فيتعر يمر يماجرا را برا يكند ول يرا حل نم يزيگفتن آن چ دانست يكه م نيخوب با ا يليزخم كهنه را باز كند ؟ خ نيا

 :گفت  وبه چشمان مصمم همسرش انداخت  ينگاه سرد.  كنديم

درست است كه دائم . طور نبود  نيا يول. راندم  يكه كالسكه واژگون شد من داشتم آن را م يپدر معتقد است هنگام -

خود مالكوم  نيا. رفت  ينم رباريمالكوم اصال ز يموضوع اطالع داشت ول نياز اكردم كه كالسكه را برانم و پدر هم  ياصرار م

 .اش تمام شد  يزندگ متيبه ق كهبود كه آن قدر با سرعت كالسكه را راند 

 :از تعجب گشاد شده  يمر چشمان

 ؟ يكه پدرت فكر كند مقصر يو تو اجازه داد -

 :را باال انداخت  شيشانه ها يتفاوت يبا ب نيآ

 چيمن بوده ام و بدون ه يبود كه مقصر اصل دهيرس جهينت نيبه هوش آمدم ، پدرم به ا يوقت. هوش بودم  يمن چند روز ب -

 .مرا محكوم كرده بود  يمحاكمه ا

 .بداند كه چقدر وحشتناك در مورد تو قضاوت كرده است  دياو با.  ييرا به او بگو قتيحق ديتو با يول -

 :كرد  بيرا تكذ يمر يحرف ها نيآ

 .را نخواهم كرد  يكار نيمن چن. توانم  ينه من نم -

 :و ادامه داد  ديلز يكه تمام وجودش را فرا گرفته بود م يدرد از

را باور كنم  تيمن حرف ها يچه طور توقع دار. حق را دارم  نيمن هم ا. حرفت را باور كنند  يخود تو دوست دار يمر -

 .كس حرف مرا باور نكرد  چيه يوقت



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاترين آرچر  –اشرافي بدنام 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٨٧

عبور از  يبرا يراه چيكرد كه ه يبا خودش فكر م نيآ.  ديرا گز شيشد و لب ها رهيمحزونش به او خ يبا چشمان عسل يمر

شان كرده به او اعتماد نداشت و به بهانه  ييآشنا يدر ابتدا نيكه آ يبه خاطر كار ياحتماال مر. بن بست وجود ندارد  نيا

همان طور كه فكر . بزند اتاق را ترك كرد  يگريكه حرف د نيبدون ا. كند  يالخآن شانه  ريكرد از ز يم يمختلف سع يها

 .را عوض نكرد  يزيكرد گفتن علت مرگ برادرش هم چ يم

 

********** 

است و به  ياز دست او عصبان شياز پ شتريكرد پدرش ب ياحساس م. به امالك غرق كرد  يدگيخودش را در كار رس نيآ

بلكه  رديكرد مورد بخشش پدرش قرار بگ ينم يسع گريد. او قرار نخواهد گرفت  دييوقت مورد تا چيكه ه ديرس جهينت نيا

 .كند  تيثمر باشد فعال رتواند مثم يكه م ييبود كه در جاها نيتمام تالشش ا

 يها تيرغم مشغول يعل. آمد  يبه چشم او نم شيها تيكدام از موفق جيكرد و ه يفقط در صورت لزوم با او صحبت م يمر

بر  يمبن ياشاره مر. را به خود مشغول كرده بود  نيآ يداريتمام ساعات ب بايتقر شيو صحبت ها يكه داشت فكر مر ياديز

آن احساس  نيبنابرا. زده  رنگيبه او ن التشيكرد در اظهار تما يخاطر بود كه فكر م نيدروغ گفته مطمئنا به ا نيكه آ نيا

 .دروغ نگفته است  يتواند انجام دهد چون مطمئن بود تا به حال به مر يئله نممس نيحل ا يبرا يكار چيكرد ه يم

بغرنج را  تيوضع نيتواند ا يندارند م ياساس شيثابت كند گفته ها يكند تا به مر دايپ يكرد اگر راه يخودش فكر م با

 دنيو چه قدر از داشتن او و داو ارزش دارد  يبفهمد كه چه قدر برا يكند تا مر يتوانست كار ياگر م. بهبود بخشد 

 رقابليكند غ يآن قدر ها هم كه تصور م نيشد كه عاقبت متوجه شود آ يباعث م ديكند شا ياحساس غرور م شيكارها

 . ستياعتماد و پست ن

 يم دياش. ناگوار آمده  اريبس يمر يشد ، برا يبود و او عصبان يمشغول باغبان يرا كه مر يآن روز ديرس جهينت نيبه ا عاقبت

 .انجام دهد  يكار نهيزم نيتوانست در ا

 

********** 

 يم نيآ. را گرفت  شيكرد ، پدرش جلو ياش خانه را ترك م يصبحگاه يسوار كار يبرا نيكه آ يروز صبح هنگام كي
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ود با الزم نب گريصورت د نيدر ا يشود نتواند با خانواده صبحانه بخورد ول يهنگام صبح باعث م يدانست كه سوار كار

 .همسرش رو به رو شود  ياز دل شكستگ يسكوت ناش

 ؟ ييايلحظه به كتاب خانه ب كي يتوان يم نيآ -

. خواست با پدرش رو به رو شود  يمردد بود و اصال دلش نم نيآ. را حدس زد  يزيشد چ يمالكوم نم يلحن صدا يرو از

 :رو به او كرد و گفت  مايپدرش مستق

 .كشد  يلحظه طول م كيهمان طور كه گفتم فقط  -

 :را باال انداخت و گفت  شيشانه ها نيآ

 .حتما  -

 يكه نم يدر حال.  ييبزرگ چوب گردو زيبه دنبال پدرش به كتاب خانه رفت و نظاره گر نشستن او پشت آن م سپس

 .نشست  زيقرمز رنگ كنار م يچرم يها ياز صندل يكي يخواهد آمد به رو شيپ يدانست چه موضوع

 :كلر فورا رفت سر اصل مطلب  نيس مالكوم

 ! يامالك كرده ا ياداره  ي نهيدر زم يشروع به اصالحات ديآ يبه نظرم م -

خاست  يرا كه عمدا با پدرش به مخالفت بر م ييآن روز ها. او دوست نداشت با پدرش بحث كند . صاف نشست  نيآ

بار  نياول يبرا. دهد بنا به خواست پدرش متوقف شود  يم را كه انجام ييخواست كارها يوجود دلش نم نيبا ا. گذشته بود 

به  مايمستق نيبنابرا. انجام دهد  يتواند در آن جا كار يو م داردكلر هال تعلق  نيكرد و به س ياش احساس م يدر زندگ

 :پدرش نگاه كرد و گفت 

 .كار را كرده ام  نيمن ا.... بله  -

 :اش برداشت و گفت  ختهيبه هم ر زيم يورق كاغذ از رو كي مالكوم

 ؟ يرا هم قبول كن گريد تيمسئول كي يتوان يدانم م ينم -

كلر كم حرف و خاموش باالخره از او درخواست  نيمالكوم س اي؟ آ ديشن يدرست م ايآ. بار صاف تر نشست  نيا نيآ

 . نديرا بب يروز نيچن كيكرد  يكرده ؟ اصال فكر نم يهمكار
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 :ادامه داد  مالكوم

آن  نديگو يطور كه م نيا. را بفروشد  شيها نيگرفته قسمت اعظم زم ميتصم ينسليو يام كه مالك بزرگ آقا دهيشن -

تو  ايآ نميخواستم بب يم. كنم  يدگيدر دهكده رس يبه مسئله ا ديامروز صبح من با. قسمت امالكش است  نيها بهتر نيزم

 ؟ يره كنمذاك شيها نيزم ديخر يو با او درباره  يبرو يتوان يم

 :گفت  يبه آهستگ نيآ! نبود  يكردن باور

 كنم ؟ شنهاديپ يمتيچه ق -

 :پاسخ داد  يعمد يبا سهل انگار پدرش

 .تو اعتماد دارم  ميمن به تصم.  يدان يهر چه خودت صالح م -

او از مالكوم انتظار . ت نبود كه از پدرش انتظار داش يزيآن چ قايدق نيالبته ا. قادر به صحبت كردن نبود  نيآ يلحظه ا يبرا

 نياگر مالكوم س يول. اعتماد كرده است  شيها ييو توانا نيبود كه او به آ نيا يتقاضا نشانه  نيمطمئنا ا يمحبت داشت ول

خواست به او اعتماد كند  يداشت ، پس چرا حاال م مانيزده بود ا يبه مر منيدر اتاق نش روزكه آن  ييكلر واقعا به حرف ها

 .دانست  يسوال را نم نياب اجو ني؟ آ

 : ديپرس مالكوم

 خوب ؟ -

 :شده بود پاسخ داد  جيگ اريكه بس يدر حال نيآ

 .ببرد  نيتمر يتواند اسبم را برا يمهتر م. روم  يامروز صبح م نيالبته هم... بله  -

 .سرش را تكان داد  تيكلر بزرگ با رضا نيس

 :كرد  يتيناگهان احساس نارضا نيآ

 همه سال ؟ نيحاال پدر ، بعد از اچرا  يول -

 :نگاه نكرد و گفت  نيبه نگاه مصمم آ رمرديپ

 . نميرا بب نيتوانم ا يمن هم م يحت. مرد ساخت  كياز تو  ي، ازدواجت با مر نيآ -



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاترين آرچر  –اشرافي بدنام 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩٠

 .بر او گران آمد  يليحرف پدرش خ نيا يها آماده كرده بود ول زيچ نيبد تر يخود را برا نيچه آ اگر

 . ديكن يم ديير همسرم مرا تاشما به خاط پس

 :دادن كرد  حيشروع به توض يبه او انداخت و با تالش آشكار ينگاه مالكوم

كنم كه در واقع منظورم آن  يم يكار ايزنم  يم يحرف شهيمن هم يقدر بس كه بدان نيهم... هست كه  ييها زيچ. نه كامال  -

 ....نبوده است 

اجازه نداد  نيآ. از آن بود كه او از پدرش انتظار داشت  شترياما ب. اظهار عالقه نبود  ايو  يمعذرت خواه كيگفته صرفا  نيآ

 . از حد شود  اديشده بود ، ز داريكه در درونش ب يديام

كه  يهنگام. با ان مالك بزرگ بپوشد  داريد يمناسب برا يزود به اتاقش رفت تا لباسش را عوض كند و لباس يليخ نيآ

ناگهان احساس كرد كه . بود افتاد  ياتاق او و مر نيكه ماب يبار ناخود آگاه نگاهش به در نيرد ، چندك يلباسش را عوض م

كه براساس اعترافات  ديبدهد و به او بگو ياو و پدرش بهتر شده را به مر نيب يخبر كه رابطه  نيخواهد ا يدلش م يليخ

 .كار نبود  نيقادر به انجام ا دانست كه يم يبوده است ول يبه خاطر حضور مر شتريپدرش ، ب

كه منتظرش بود برساند باربارا را در  يكرد تا خودش را به كالسكه ا يم يكه داشت طول راهرو را ط يبعد هنگام قهيدق چند

سالم و  نيبا شوق و حرارت با آ يليخ. به همان رنگ بود  يكه در حال گذاشتن كاله ديد يا رهيت يشميابر راهنيپ

 : كرد ياحوالپرس

 .خانه منتظر توست  روني، البته اگر كالسكه ب دميكه تو را د يچه شانس نياوه ، آ -

 :كرد  دييبا سر تا نيآ

 .بله منتظر من است  -

 :گذاشت و گفت  نيآ يبازو يزد و دستش را به رو يلبخند باربارا

 .دارم  ديمقدارخر كيراستش .  ستين ي؟ البته اگر زحمت يمرا هم تا بازار ببر يتوان يم -

به  يگفت كه مر يبه زن خانه دار م سيكه فرانس ديشن شيچند لحظه پ. كه مستخدم باز كرد انداخت  يبه در ينگاه نيآ

را قبل از  يلحظه هم كه شده مر كي يخواست برا يآن دو هنوز دلش م نيب يگانگيرغم ب يعل. رفته است  يرو ادهيپ
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خاطر بود  نيترسش به ا.  نديلحظه هم كه شده او را بب كي يبرا يحت هشتاق بود كم اريبس ديترس يم نكهيبا ا.  نديرفتنش بب

 :باربارا آهسته گفت . او خوشحال نخواهد شد  دنياصال از د يدانست مر يكه م

 ؟ نيآ -

 :كه حواسش كامال پرت بود رو به باربارا كرد و گفت  نيآ

 .كنم ياهش مخو. شوم كه ببرمت  يخوشحال م. ندارد  يزحمت چينه ه -

 .باربارا لبخند زنان به دنبال او از خانه خارچ شد . با دستش به در اشاره كرد  و

به باربارا  نيكه آ يهنگام.  ديدرخش يم ديشد و خورش ينم دهيابر هم در آسمان د يلكه  كيبود و  يروز ، روز خوب آن

مهم نبود هوا  شياصال برا. كرد  يجستجو م يمر نديد يرا برا يكرد كه سوار كالسكه نمود چشمانش هر نقطه ا يكمك م

 .كرد  ينم يپدرش بهتر شده چون اصال احساس شاد اكه چه قدر رابطه اش ب نيچه قدر خوب است و با ا

است كه  نيبه خودش گفت به خاطر ا.  ستين يارتباط به مر يدانست كه هر چه هست ب يم يول ستيدانست علتش چ ينم

اش سر و سامان دهد  يتواند به زندگ يتنش وجود داشته باشد او نم نشانيكه ب ياج كرده اند و مادامازدو گريكديآن ها با 

 .كند  يابي شهيرا ر وا يهم نتوانست كامال عمق ناراحت هيتوج نيا يول

كرد كه  يمهم فكر  ديشا اي.  ديرا د ياحساس كرد كه باالخره مر نديراننده بنش يكه كالسكه را دور زد تا در جا يهنگام

درختان كه  يبا دقت نگاه كرد اما به جز شاخه . بود  دهيدرختان سمت راستش د انيرا در م يدامن بنفش كمرنگ يلحظه ا

با شالق  ديكش يكه آه م يدر حال.  ديدرختان نارون و بلوط ند انيرا در م يا دهخوردند جنبن يتكان م يميمال مينس انيدر م

 ييجواب ها يكرد گاه گاه يم يسع يگفت تمركز كند ول يتوانست بر آن چه باربارا م يال نماص. بر پشت اسب زد  يضربه ا

 .نبود  نيآ يباربارا اصال متوجه حواس پرت ديرس يبه نظر م. مناسب به او بدهد 

 

او تا چه مدت  ديشيناگهان با خود اند. گوش فرا داده بود . كرد  يكه به باربارا كه راجع به مسائل خانه صحبت م يحال در

 يم.  نديخواهند او را بب يخانواده اش تنگ شده و آنها هم م يمطمئنا دلش برا. كلر هال بماند  نيخواهد در س يم يگريد

 يتا حدود. زده باشد  بيكه ممكن است به او آس نيكلر هال آمده و از فكر ا نيازدواج با او به س ديدانست كه باربارا به ام
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توانست به احساسات  يبكشد م كيبار ليخ يكه كار به جاها نيكاش قبل از ا يكرد كه ا يزو مآر. احساس تاسف كرد 

 يفكر م يدوباره متوجه شد دارد به مر.  شدداشته با يگرفت با باربارا رفتار بهتر ميتصم نيبنابرا. احترام بگذارد  گرانيد

 .كرد  يم ديياو را تا دياحساسات جد نيشد و ا يهم متوجه م يكاش مر يكند ، ا

 

********** 

 نيبودند كه با كالسكه داشتند س نيباور كند اما آن ها باربارا و آ دهيتوانست آنچه را كه با چشمان خودش د ياصال نم يمر

 نيكند و آ يافتاد كه نكند اشتباه م يفكر م نيبا خودش به ا يدر طول چهار روز گذشته ، گهگاه. كردند  يكلر ها را ترك م

ممكن  ايبا خودش فكر كرد آ ياو بازگو كرد مر يمرگ برادرش را برا قتيحق نيآ كه يهنگام. نكرده است  انتيخبه او 

 . نديخواست دوباره صدمه بب يدلش نم يكند ؟ ول جاديا يشكاف دهيبه دور خود كش نيكه آ يواريبتواند در د ياست روز

. كرد واقعا متعجب شد  ييكه او را متهم به دروغگو يهنگام ديرس يم به نظر. را گفته باشد  قتيهم آن حق ديوجود شا نيا با

برود و هر آنچه را كه باربارا گفته به او  نيآ شيخواست پ يم يچند بار مر. هم باربارا فكر او را منحرف كرده بود  ديشا

خواست  يآن قدر دلش م شود و يم دهيكش نيبه طرف آ دايكرد شد ياحساس م. شد  يكار م نيغرورش مانع ا يول ديبگو

 يرا كه او م يكرد حاضر است هر بهانه ا ينداشت احساس م قتياگر حق يكرد حت ياو را باور م يبا او باشد تمام حرف ها

 .به شرط آن كه بتواند دوباره به آغوشش برگردد  رديآورد بپذ

كند  يد خودش را متقاعد كند اگر احساس مكر يم يو سع ديجنگ يبا خودش م دانهينا ام. خواسته نشد  نيا ميتسل يمر يول

 نيبود كه او را تا ا رويو ن ييكمبود توانا نيهم. از ضعف خود اوست  يدهد فقط ناش يم تياو را دوست دارد و به او اهم نيآ

 .مرحله كشاند 

هم به او نزده واقعا  سر كي يحت نيآن هم بعد از چهار روز كه آ.  ديد يو باربارا در كنار هم در كالسكه م نيكه آ حاال

 .او نرفت  شيخوشحال شد كه خودش را كنترل كرده و پ

آمد و گفت  يمر شيباربارا خودش پ. خواهد  ياز او چه م گريباربارا را دارد د نيكه آ يوقت ديفهم ينم يوجود ، مر نيا با

را دوست  نيوقت آ چيجازه دهد كه هبه خودش ا ديبود كه نبا نيدانست ا يم يرا كه مر يزيرا دوست دارد تنها چ نيكه آ
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 .برد  يم نيب زقطعا او را ا نيچون عشق آ. داشته باشد 

 نيدر س نيكه آ يچون وقت. ساده بود  اريكار بس نيالبته ا. دور باشد  نينگاه آ ررسيكرد كه از ت يسع يمر ندهيآ يها روز

در  بيعج يعمارت سنگ كيكه داشتند  يبا مردان وقتش را ايكرد و  يسرگرم م شيخودش را با اسب ها ايكلر هال بود 

از ان ها كه  يكيآن كارگر ها كامال از افراد خانواده دور بودند به جز .  گذراند يساختند م ياز باغ م يدور افتاده ا يگوشه 

به طرف او رفت  كه يبار هنگام كي.  ديكش يكاغذ م يتكه ا يرا به رو ييها زيكرد و چ يمتوجهع شد مدام به او نگاه م يمر

كه  نياز ترس ا يكنجكاو شده بود ول اريبس كه نيبا وجود ا. باغ را ترك كرد  عيسر يليكند آن مرد خ يچه كار م نديتا بب

 .به دنبال آن مرد نرفت  گريد نديرا بب نينكند آ

مختلف  يباربارا به قسمت ها توانست با يم نكهياز ا نيكرد آ ياحساس م يمر. گذراند  ياغلب اوقاتش را با باربارا م نيآ

 ياو كامال ب. نداشت  نينگه داشتن رابطه اش با آ يمخف يبرا يباربارا هم اصال تالش. خوشحال است  اريامالك سر بزند بس

 .كرد  يداد صحبت م يكه گوش م يگريمالكوم و هركس د يكنارساحل برا اي ودر دهكده  شانيپرده راجع به گردش ها

رفتند ،  - دنيدرا يليكه در چند ما -  تندونيبا هم به م نيرا كه او و آ يور شروع كرد كه چقدر آن روزط نيروز ا كي مثال

كاره رها كرد و به  مهيرا ن شيسپس چا. رفت  منياش بلند شد و به طرف پنجره اتاق نش يصندل ياز رو يمر. بود  بايز

 :گفت  يجد ييپدر شوهرش با صدا.شدند  هريهم باربارا و هم مالكوم به او خ.اتاق رفت  يطرف در خروج

 ! يرا تمام نكرده ا تيتو هنوز چا يمر يول _

. زد  يو به مالكوم لبخند ستاديا يكرد ، لحظه ا يخودش احساس م يباربارا را به رو يوجود آن كه نگاه پرسش گرانه  با

 .كرد  يبا او خوب رفتار م يلياواخر خ نيزود رنج ا رمرديآن پ

 ادهيپ يخواهم كم يم ندييايجا ب نيدهكده به ا يها وهيبه نفع ب يصحبت درباره بازار يبرا هيريكه انجمن خ نيقبل از ا -

 .كنم  يرو

با  شنهادشياعالم كرد و پ هيريخ يكارها ياش را برا يآمادگ يبار به مالقات او آمد ، مر نيدوم يبرا تيكه اما اسم يهنگام

 .شد  رفتهيپذ يشاد

 .بود  يدلچسب يآفتاب يهوا.  ستيرا نگر رونيپنجره ب انياز م مالكوم
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 . يلذت ببر يرو ادهياز پ. است  يبعد از ظهر خوب -

 يزدند و فضا يدر طول روز پرده ها را كنار م گريحاال د. شد  رهيبه چشمان ماكلوم خ تيبا رضا ياش مر يرغم ناراحت يعل

حداقل با .  ديرس يآن طور نامطبوع به نظر نم گريد يبود ول رهيان تكه رنگ ها همچن نيبا ا. كرده بود  رييتغ يليخانه خ

. ارل بود  هيبود كه او در آن برنده شد اگر چه عل ينبرد نيا.  دنديرس يتر م رنگتابش نور آفتاب آن رنگ ها به نظر پر 

ها  نيا. كرد  ينم يشادمانكه به دست آورده بود احساس  يكوچك يها تيخانه را ترك كرد كه اصال از موقع يدر حال يمر

رد و بدل نكرده بودند  يبا هم كلمه ا يرضرو اريبه جز چند عبارت بس نيشد او و آ يكه چند هفته م يداشتند وقت يچه ارزش

كس به جز باربارا  چيه يمشغول است و برا دشيجد يبا كار ها يحساب نيآ ديرس يبه نظر م. با عجله  اريو تازه آن هم بس

 .وقت ندارد 

 ياو داشت زندگ. نبود كه او بخواهد امروز راجع به آن فكر كند  يزيچ نيا. افكار را از خودش دور كند  نيكرد ا يسع يمر

گرفت به خودش اجازه  ميتصم. شود ، خوب چه بهتر  يشامل همسرش نم يزندگ نيساخت و اگر ا يجا م نياش را در ا

 .كند  هيتك يضعف بخواهد به هر كس يندهد از رو

صورتش را رو به آفتاب . آمد  نيياز پله ها پا يبه آهستگ. به طرف تراس پشت خانه رفت  رياز آن اتاق آفتاب گ يمر

 .ببرد  نيدرونش را از ب يسرما ديخواست حرارت خورش يم. گرفت و به راهش ادامه داد 

 اديبا به  يمر. كند  يورتش نمبه پوست ص ياصال توجه يزد كه چرا مر يآن جا بود از تعجب خشكش م ايكتوريو اگر

خواست االن  يچه قدر دلش م. آمد  يم ايها به دن يزود نيبه هم ايكتورياحتماال بچه و. زد  يمسئله لبخند تلخ نيآوردن ا

 .او بود  شيپ

با  .كرد  ياحساس تاسف م ستياو ن شيپ مانشيزا يبرا يكه مر نيكامال آماده بود و از ا ايكتورينامه او و نيآخر طبق

تواند تحمل  ينم گرياز او را د ييكرد جدا ياحساس م. برود  ايكتوريو شيگرفت پ ميلحظه تصم كي يخواندن آن نامه ، مر

 يم شيرغم آن چه در نامه ها يهم عل يشناخت و مر يكامال او را م ايكتوريو. برود  سليتوانست به كارل ينم يكند ول

 .او پنهان نگه دارد  ديا از دتاسف بارش ر تيتوانست وضع ينوشت اصال نم

صادقانه به خودش اعتراف كرد اگر به خاطر روابط . انتخابش را تحمل كند  جيجا بماند و نتا نيبود كه هم نيكار ا ني، بهتر نه
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 .بود  يهم خوشحال و راض يليكلر هال خ نينبود از اقامتش در س نيبا آ زشيغم انگ

داشت  نيكه آ يبيگرد عج واريسپس در مقابل د. پرداخت  يباغ به گردش م انيم، قدم زنان در  ديكش يكه آه م يحال در

راجع به آن  يآشكار يو با كنجكاو ستيدانست فلسفه آن بنا چ يخود ارل هم نم يبه نظر حت. ساخت توقف كرد  يم

 يبه خاطر هر دو يمر. قبول كرده  يمرد تا حدود كي عنوانگذشت پسرش را به  يهفته ها يكه ط ايگو. كرد  يصحبت م

مرگ  قتيبه حق يپ يبود مالكوم روز دواريدهد و ام تياست كه پدرش به اواهم نيحق آ نيدانست ا يم. آنها خوشحال بود 

 .را از خودش دور كند  زيافكار غم انگ نيكرد ا يسپس سع. پسر بزرگش ببرد 

البته .  ديكس را ند چيه يبتواند به او كمك كند ول گشت كه يم يبه دنبال كس ستينگر يم واريد نيكه به ارتفاع ا يحال در

ادامه  روقتيشد و تا د يساختمان هر روز از صبح زود شروع م نيگذشته كار ا يدر طول هفته ها. بود  بيعج يتا حدود نيا

تمام شده  بايرپروژه تق نيا ديرس يداشته چون به نظر م شانيبرا ياحتماال پاداش انبا خودش گفت پشتكار كارگر كرديم دايپ

 .نمود  يطور م نيكه ا رونيبود ، حد اقل از ب

تر رفت متوجه شد كه  كيكه نزد يهنگام. شد  يم دهيبه آنجا كش لشيالبته بر خالف م. به طرف آن ساختمان رفت  يمر

وجه شباهت آن بنا با كرد مت يشتريكه دقت ب يهنگام. بود  دهيبه مراتب بلند تر از آن است كه او قبال از فاصله دور د واريد

 . ديرس يآن ها نم يالبته به بلند. شد  يقرون وسط يبرج ها

 يليخ. هم داشت  ديسوراخ كل يدر حت نيا. كرد  دايرا دور زد و تنها درب آن را كه از چوب بلوط بود پ واريد يآرام به

خودش بود دستش را به طرف آن در برد  آن جا متعلق به ييگو.  ستاديبا تعجب كنار آن در ا يلحظه ا. بود  بيعج شيبرا

..... 

آن دو  ياديز يليمدت خ.  ديبود از آن جا پر ستادهيكه آن جا ا نيكه هنوز مردد بود ناگهان در باز شد و آ يدر حال سپس

در آن  نيآ ضيعر نهيس دنياز د يقلب سركش مر. هم قرار نگرفته بودند  كيآن قدر نزد يبدون حضور شخص سوم

قدر جذاب و خوش  نيا نيچرا آ ديمتعجبانه از خود پرس. به لرزه در آمد  يشلوار سرمه ا قهيكم رنگ و آن جل يآب راهنيپ

 است ؟ پيت

 :در جا خشكش زد و با تعجب گفت  دياو را د يوقت نيآ
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 ! يمر -

ر مجاورت با به خاط نيمتوجه شد صورت آ يمر. شد  رهيرا كه پشت سرش بود بست و فورا به صورت او خ يدر ناگهان

 : ديپرده پرس يبا عجله و ب يليخ نيآ. او افزوده بود  تيفقط به جذاب نيا يبرنزه شده ول ديخورش

 ؟ يكن يجا چه كار م نيا يمر -

 كي شيبود و تن صدا زيچ كيچرا حالت صورتش . خودش احساس كرد  يكننده او را به رو كينگاه مشتاق و تحر يمر

 ؟ گريد زيچ

 .دردناك نبود  شيقدر برا نياو ا دنيكاش د يكرد كه ا يآرزو م. نشان دهد  يچه عكس العمل نيابر آدانست در بر ينم

كه اصال قصد نداشت از  نيمخصوصا ا. خودش هم متعجب شد  يشروع به صحبت كرد كه حت يقيبا چنان تاسف عم يمر

 . رديدر نظر داشت او را بپذ نيخودش وضع كرده بود پا را فراتر بگذارد و آن طور كه آ يكه برا ياصول

 .روم  ياالن هم م نيهم. خواستم مزاحمت شوم  ياصال نم. زدم  يمن فقط داشتم قدم م -

 .را گرفته بود برگشت تا برود  شيكه بغض گلو يدر حال و

 :دستش را باال برد  نيآ

 .نرو ... نه لطفا صبر كن  -

. بود  زيناچ داريد نيا يبر او وارد شد در مقابل لذت و شادمان دنشيكه از د يشوك. برود  يتوانست بگذارد مر ينم او

 . ديرا در مقابش د ديرنگ خورش ييطال يكرد با باز شدن آن در اشعه ها ياحساس م

 :رفت و گفت  ششيبه پ نيآ نيبنابرا. مردد بود  يمر

 . ايهمراه من ب -

 :شد و گفت  رهيبه او انداخت و سپس به درختان دوردست خ ينگاه كوتاه يمر

 ...نباشد  يفكر خوب ديشا.... دانم  ينم -

 .تمام وجودش را در بر گرفت  ينگاه كند جز به او ، افسردگ يدهد به هر نقطه ا يم حيترج يمر افتيدر نيكه آ يوقت

 : ديمحزون پرس يليخ
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 .نكند  تدياز جانب من تهد ينوع خطر چيدهم كه ه ي؟ قول م ميبزن ميتوان يبا هم قدم هم نم يحت -

 :به او انداخت و گفت  يكوتاه دوباره نگاه يليخ يمر

 ينيب يهمان طور كه م يطور نبود ول نيا يكاشك.  ميداشته باش گريكديگفتن به  يبرا يزيكنم ما دو نفر چ ي، فكر نم نيآ -

 .دارد  تيمسئله واقع نيا

 :و گفت  ديكش يقينفس عم نيآ

 ! يكله شق ليلعنت به تو ، خ -

بهتر بود با  يليبه نظرش بحث كردن از سكوت سرد خ. تواند ساكت بماند  ينم نياز ا شيب گرياحساس كرد كه د ناگهان

. روشن شود  ديحاال هم با نيروش شود و هم ديها با زيچ يليخ. از خودش دفاع كند  ستيقادر ن يكرد حت ياحساس م نكهيا

 .را در دستان گرمش گرفت  يسپس دست مر

 .: ديكش رونيو ناگهان دستش را از دست او بكرد  ياخم يمر

 . يمجبورم كن يتوان ينم يكنم ول يمن با تو صحبت م -

عكس العمل  يمر يياعتنا يبه ب ديبا خودش گفت كه نبا. كرد  تياو را به طرف جلو هدا نيآ يوقت تلف كردن چيه بدون

 يدلش نم. خواست با همسرش صحبت كند  يم نيآ. د خواه يتمركزش را بر آن بگذارد كه به آنچه م دينشان دهد بلكه با

 .باغ رفت  يانتها يبه طرف محوطه چوب يفكر چيبدون ه. و آن راجع به او اطالعات به دست آورد  نيخواست كه از ا

 .ود كرده ب ليتبد ياختصاص يانبوه درختان ، آن جا را به پناهگاه.  ستاديا نيرفت تا باالخره آ يدر سكوت همراه او م يمر

 دواريام.  ميمشكل را حل كن ميبتوان دوارميبا تمام وجود ام يول ميديبن بست رس نيدانم كه چطور ما به ا يمن اصال نم يمر -

 هست كه من بتوانم انجام دهم ؟ يكار نميبگو بب. نكرد  يرا حل كند ول زهايچ يليبودم گذشت زمان خ

. شد و لبانش را از خشم به هم جفت كرده بود  يلحظه خشمناكتر مچشمان خودش لحظه به .  ستينگر نيبه چشمان آ يمر

 اريبس يمر ياز صحبت ها نيبنابرا. حل مشكل آن ها وجود ندارد  يبرا يديام چيمطمئن شد ه نيآ تيوضع نيا دنيبا د

 .نمود  رتيح

 نيدر ع يول يكنار او باش سخت است در تيكنم چه قدر برا يراستش درك م.  ستيمسئله ساده ن نيمن گفتن ا يبرا نيآ -
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 ....توانم  يمن نم يول يو تمام مدت او را دوست داشته ا يستيدانم كه عاشق من ن يم.  ياحساساتت را حاشا كن يحال مجبور

 :و گفت  ستاديكه شوكه شده بود ا يدر حال نيآ

 ؟ يكن يرا دوست دارم ؟ راجع به چه صحبت م يچه كس -

 :كرده بود  جياو را گ نيآ رتيحالت تعجب و ح نيا ييدرهم رفت گو شيمتفكرانه اخم ها. به او نگاه كرد  مايمستق يمر

 .دختر عمه ات باربارا  -

 . ديفهم يرا نم يمر يحرف ها يهنوز معن. كرد  بياو را تكذ يبا سرش حرف ها نيآ

 .كردم  يطور بود كه خوب با او ازدواج م نياگر ا. من باربارا را دوست ندارم  -

 :كرد  بيرا تكذ نيآ يحرف ها يآشكار يبا سردرگم يمر

 ؟ ستيطور ن نيا يعني...  يبا او رابطه دار.... كه تو ....او گفت  يول -

 .مغز سرش از خجالت سرخ شده بود  تا

 :كرد  دنيشروع به خند نيآ

خواهم ، مطمئن باش او  يصال هم نمرابطه داشته باشم كه ا يخواستم با كس ياگر من م!  يمن مر يخدا! با باربارا ! رابطه  -

 .وقت هم نبود  چيراستش ه.  ستيمن جذاب ن ياصال برا.... خوب .... او . نبود 

 :انگشتش را متهم كننده باال برد  يمر

 ربدوشامبرت ريز زيچ چيكه ه يدر حال يپله ها هل دادند با او بود يكه مرا از باال  يو آن شب يرو يتو با او همه جا م يول -

... 

 .سرخ شد  شتريب يمر

 :كرد  ديدوباره تاك نيآ

من  يوقت... برم ، خوب  يكه او را همه جا با خودم م ني؟ و در مورد ا ديبه ذهنت رس فياراج نيچه طور ا. من با او نبودم  -

فقط . مش خواهد برود برسان يكه م ييخواهد كه به جاها يمختلف امالك سر بزنم او از من م يخواهم به قسمت ها يم

 .نرفته ام  ييمن اصال با او به جا.  نيهم
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 :كرد و ادامه داد  يمكث نيآ

 من با او بودم ؟ يافتاد... را كه تو  يشب يكن يتو چرا فكر م يكنم ، مر يتكرار م -

 مسئله مورد بحث اصال نيدانست در برابر ا يم يمكث كرد ول يكلمه افتاد يمتوجه شد او رو يدانست كه مر يم نيآ

 .نداشت  يتياهم

 .را به من گفت  نياو خودش ا -

 :برد  شيدستش را به داخل موها نيآ

 ؟ مياو گفت كه ما با هم بود -

 :مردد شد  يمر

 . ديكرد يم يدگيخانه رس ياو گفت كه شما دو نفر با هم به حساب ها... نه  -

 :كرد  دييبا سر تا نيآ

عصر بود و  يموضوع مال طرفها نيا يحساب ها كمك كردم ول يدگيدر رسمن به او . درست است  يتا حدود نيا.. آها  -

شده است  يمطمئنا سوتفاهم. كه با او هستم  يگريد يبودم درست مانند وقت ها دهيلباس پوش يهم رسم يليدر آن موقع خ

. 

 :چشمانش پر از تمنا بود . نگاه كرد  يبه مر سپس

 .داشتم  ازيبه تو ن يليمن خ. من و تو از هم شده بود  ييامسئله باعث جد ني، فكر كن ا يمن مر يخدا -

 ...اما  -

 يسع ييگو. اش گذاشت  يشانيپ يدستش را به رو. شد و سپس نگاهش را بر گرفت  رهيبه چشمان او خ يطوالن يمدت يمر

 . نديبب نيخواست تمنا را در وجود آ يكند و تازه دلش نم يخودش حالج يمسائل را برا نيكرد ا يم

 

 .. يآه مر -

 :زمزمه كرد  نيآ
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باشد به باربارا  ستيكه ناشا يدستم هم به طرز يما وجود داشته باشد ؟ من تا حاال حت نيب شهيسوتفاهم هم نيا ديبا ايآ -

 .نخورده 

دفعه  كي ديرس يبه نظر م.  ختياش برداشت و چشمانشان به هم دوخته شد و در هم آم يشانيپ يدستش را از رو يمر

 .كرد  يزن و مرد درك م كي يلحظات را برا نيهم ارزش ا عتيطب ييگو. آن جنگل را هم سكوت فرا گرفت  تمام

مژگانش به هم خورد و دوباره به او چشم دوخت و سپس اسمش را . را نداشت  نيتاب تحمل در برابر نگاه مشتاق آ يمر

 :زمزمه كرد 

 ... نيآ... -

 ياصال برا ييذوب شد گو نيبازوان آ انياحساس كرد آن چنان كه در م يمر. ت بازوانش گرف انياو را محكم در م نيآ

 . كرد  دايزن را پ نيكرد كه چه خوشبخت است كه ا ياحساس م نيشده و آ دهيآغوش او آفر

 سيزدهم فصل

 

******************* 

با ديدن آن حالت غم عميقي تمام . ت كه مري چشمانش را باز كرد آين باالي سرش بود و با محبت او را مي نگريس هنگامي

قلب آين . وجودش را درپر كرد با وجود آن كه مي دانست آين نسبت به او وفادار بوده اما هيچ وقت مري را دوست نداشت 

اي بيش نبود و احتياج به حمايت داشت پدرش او را از خود راند بنابراين  بچههنگامي كه . در ميان سينه اش قفل شده بود 

 .خودش را با زنان هم جوارش مشغول كرد  آين

مري . قادر نبود مري را دوست بدارد ولي خدا رحم كند مري متوجه شد عليرغم تالش زيادش عاشق آين شده است  آين

عاشق رفتارش با اسب ها بود و . عاشق لحظه اي بود كه آين دستش را به علت اضطراب شديدش در موهاش فرو مي كرد 

آين براي انجام درست وظايفش در قبال رسيدگي به امالك  تكاراو عاشق پش. اي كه نسبت به آن ها داشت  آن غرور پدرانه

بود در حالي كه اصال اهميت نمي داد سين كلر بزرگ درباره او چه فكر مي كند او عاشق زماني بود كه آين نثل يك پسربچه 

زماني ... كه باعث مي شد مري يك چنين احساسي داشته باشد مدرسه اي شيطان مي شد ولي بيشتر از همه عاشق وقتي بود 
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 .كه او را در ميان بازوانش جاي مي داد 

درست مثل . هميشه اعتقاد داشت عشق از احترام و عالقه دوطرفه به وجود مي آيد . نمي دانست چطور اين اتفاق افتاد  مري

او حتي قبول نمي كرد . به او عالقه داشت و نه احترام مي گذاشت پدر و مادر خودش و يا مثل ويكتوريا و جديديا ولي اين نه 

او فورا نتيجه گيري كرد كه اين مري بوده كه حرف . آن شب كسي او را هل داده است  اامكان دارد حق با مري باشد و واقع

طمئنا اگر به مري عالقه داشت م. هاي باربارا را راجع به زماني كه گفته ان دو آن شب با هم بوده اند بد برداشت كرده است 

 .حداقل قبول مي كرد او اشتباه نمي كند 

افكار ذهن مري را شكنجه مي دادند ولي با تمام اين وجود به خودش اعتراف كرد علي رغم همه اين حرف ها هنوز هم  اين

گفت كه همه چيز را از نو آين . احساس مي كرد هيچ راه گريزي از دام عشق اين مرد ندارد . دوست دوارد با آين باشد 

او دلش مي . را بهتر ديك كنند ولي مري انتظار بيشتري داشت  يگرشروع كنند و منظورش اين بود كه سعي كنند يكد

 .مري از او عشق مي خواست و هيچ كس او را براي اين متهم و سرزنش نمي كرد . خواست مورد عالقه ي آين باشد 

 :روي لب پاييني او گذاشت و گفت وقتي كه آن انگشتش را  بنابراين

 !مري تو خيلي زيبايي  -

با شنيدن . از اين كه حتي با يك اشاره ي كوچك آين از خود بي خود مي شد از دست خودش به شدت عصباني شد  مري

 .ادامه حرف هاي آين چشمانش را باز كرد 

مخصوصا حاال كه . ست كه بايد با تو در ميان بگذارم نمي داني چقدر متاسفم كه بايد اين مسئله را بگويم ولي يك چيزي ه -

 .باهم آشتي كرده ايم گفتنش خليي سخته 

او اصال عالقه اي به شنيدن حرف ناخوشايندي نداشت و نگاهش را به سايباني از شاخه هاي درختان در . صاف نشست  مري

 .باالي سرش دوخت 

 :ادامه داد  آين

 .اشم مجبورم دو روز از اين جا دور ب -

 :به صورت آين خيره ماند  مري
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 دور باشي ؟ -

 :تاكيد كرد  آين

 .يك كار خيلي مهم پيش آمده ... بله  -

 .بي حركت به چشمان او خيره شد  و

پدر باالخره قبول كرد قسمتي از رسيدگي به امور امالك را به من واگذار كند . باور كن مري اصال نمي توانم شانه خالي كنم  -

عليرغم اين كه گاهي اوقات مثل حاال واقعا برايم سخت است يك چنين موقعيت جذاب . ظايفم را درست انجام دهم بايد و. 

 .و خوش آيندي را از دست بدهم 

بغض گلويش را گرفت و اشك . او فقط يك موقعيت جذاب و خوش آيند بود . اين چيزي بود كه آين احساس مي كرد  پس

كه اشك هايش فرو بريزد حاال كه فهميده بود عاشق آين شده برايش خيلي سخت بود قبول به چشمانش دويد ولي نگذاشت 

 .كند او اصال براي هيچ كس ارزش قايل نيست 

 :با نگاهي آكنده از تاسف به او نگاه كرد و گفت  آين

 .دلم مي خواست مجبور نبودم بروم ...مطمئن باش مري  -

او اصال از دست آين به خاطر . آين متوجه اندوه او شده ولي آن را بد تعبير كرد  مشخص بود. هم چنان به او خيره شد  مري

آين مدت زيادي صبر كرد تا اين كه باالخره ارل او را به عنوان . انجام وظايفش نسبت به پدرش و امالك ناراحت نبود 

 .پسرش پذيرفت 

 .كامال مي فهمم چرا بايد بروي  -

 :سپس آين گفت . ري علي رغم درد درونش ، از اين كار او خوشحال شد م. خم شد و او را بوسيد  آين

 .داشتم خودم را براي سفر آماده مي كردم كه تو را ديدم . متاسفانه كالسكه همين االن منتظر من است  -

 :مكثي كرد و با تاسف سرش را تكان داد  سپس

با تو صحبت كنم ، مي دانستم كه ديگر ادامه آن وضعيت  فقط مي خواستم. نمي خواستم اين طوري بشود . مي داني مري  -

 .امكان نداشت 
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 :نشست و شروع به مرتب كردن لباس هايش كرد  مري

 .حداقل اينجا بيفتد ... مي دانم كه تصميم نداشتي يك چنين اتفاقي  -

ميمي نداشته ولي او را بي حتي اگر آين هيچ تص. آن قدر از دوردست شنيده مي شد كه براي خودش هم واضح نبود  صدايش

 .رحمانه به اين نقطه كشاند و تا آخرين لحظه هم چيزي راجع به سفرش نگفت 

 :دلش مي خواست مري به چشمانش نگاه كند . دستان او را در دست گفت  آين

تو بمانم تا اين كه دلم مي خواهد قبل از اين كه از اين جا برويم ، بداني ترجيح مي دهم در همين مكان با . صبر كن مري  -

 .به هر جاي ديگري بروم 

هنگامي كه مي خواست دكمه هاي لباسش را ببندد آين . چيزي براي گفتن نداشت . از نگاه كردن به او امتناع كرد  مري

 :گفت 

 .اجازه بده من اين كار را بكنم  -

 :قدمي به عقب گذاشت و گفت  مري

 .نه  -

 .مي فشرد قبول كرد در حالي كه لب هايش را به هم  آين

به نظر مي رسيد آين هم . كه مري با پاهاي لرزان به طرف خانه مي رفت راجع به هيچ چيز نمي توانست صحبت كند  هنگامي

 .ظاهرا در افكار غم انگيز خودش غرق شده بود . ميلي به صحبت نداشت 

يك لحظه آن قدر از . خيلي سريع اتفاق افتاد  همه چيز. احساس تهي بودن مي كرد و قادر به توصيف احساساتش نبود  مري

مانند ... لحظه بعد مانند يك . دست آين عصباني بود كه باالخره راجع به سو ظنش نسبت به رابطه ي او و باربارا به او گفت 

 ل كند ؟آيا او هيچ وقت نمي تواند عكس العمل هايش را نسبت به اين مرد كنتر. يك زن هرزه به روي چمن ها مي غلطيد 

اگر آين چند روزي را از آن جا دور باشد او وقت كافي براي فكر كردن و . خودش فكر كرد شايد اين طوري بهتر است  با

اگر مي خواست آزادانه در مورد روابطش با آين تصميم بگيرد مطمئنا احتياج به . شناختن احساسات خودش خواهد داشت 

 .چند روز فكر كردن داشت 
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درست همان مسيري را كه ساعتي پيش مري تنها پيمود علي رغم اين كه همه . ن باغ به طرف خانه برگشتند ها از ميا آن

 .چيز مانند يك ساعت پيش بود احساس مي كرد چه قدر همه چيز فرق كرده است 

 :آين لحظه اي مكث كرد و نگاهي به مري انداخت . كه وارد خانه شدند  هنگامي

دوباره مي گويم علي رغم ميل باطني ام اصال امكان ندارد بتوانم اين سفر را به . ت من عصباني شدي خيلي متاسفم كه از دس -

 .تاخير بياندازم 

 :سعي كرد به چند دقيقه پيش كه خودش آن را باز مي كرد فكر نكند . به دكمه ي بااليي پيراهن او چشم دوخت  مري

 .همين . شما فقط دوباره مثل هميشه رفتار كرديد چرا بايد از دستتان عصباني باشم جناب لرد ؟  -

 :سپس گفت . نااميدانه مري را در آغوش كشيد و مدتي طوالني بوسيدش  آين

 .وقتي من رفتم راجع به اين مسئله فكر كن . مري سين كلر تو داري مرا به جنون مي كشاني  -

كامال واضح بود كه . نگام باربارا از راهروي اصلي وارد شد به زور خودش را از ميان بازوان او بيرون آورد و در اين ه مري

صورتش از خشم آن چنان سفيد شده بود كه مري از ترس به لرزه در آمد سپس با . مدت زيادي آن ها را تماشا مي كرده 

 :كه ببيند مري به چه نگاه مي كند  برگرداندآين سرش را . عجله راهش را گرفت و رفت 

 چه شده ؟ -

 :ا سر تكذيب كرد و گفت ب مري

 .هيچي  -

آين نمي توانست درك كند چرا ديدن باربارا او را آن قدر متوحش . اي نداشت به آين بگويد باربارا را ديده است  فايده

 .اين اولين باري بود كه مري به اين نتيجه رسيد كه باربارا به احتمال قوري دشمني نيرومند و ترسناك است . كرده بود 

اطمينان او . او دختر عمه اش را به طريقي كامال متفاوت از مري مي ديد . اين حرف ها به آين فقط وقت تلف كردن بود  گفتن

 .از اين كه اين مري بوده كه حرف هاي باربارا را بد برداشت كرده خود گواه اين مسئله بود 

 

********** 
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مالكوم . ظاهرا باربارا براي انجام كاري به دهكده رفته بود . دند روز بعد مري با پدرشوهرش تنها سر ميز غذا نشسته بو دو

 :گفت 

 .اين گوشت آن قدر سفت است كه مطمئنم يكي از صندلي هاي كالسكه را براي دست كردن آن بريده اند  -

گامي كه هن. مري در پشت دستمال سفره اش لبخندي زد و زنگ را به صدا در آورد . غرغر كنان غذايش را مي خورد  و

 :مستخدمه در آستانه در ظاهر شد به او گفت 

 .لطفا گوشت شكار را بياوريد  -

 :با سر تاييد كرد  مالكوم

 .تو دختر باهوشي هستي ، مري  -

 :به عصبانيت رو به مستخدمه كرد و گفت  سپس

 .ه و يا كودكان يتيم بدهد ميتواند بقيه اش را به زنان بيو. به آشپز بگو ديگر از اين گوشت گاو غذا درست نكند  -

مستخدمه . دخترك تعظيم كرد و بشقاب هاي آن ها را گرفت و سپس با عجله ميز را دوباره چيد . دوباره لبخند زد  مري

چون خشم و غضب ارل به مراتب وحشتناكتر از هنگامي . كامال از اربابش مي ترسيد و اين را يك بد بختي بزرگ مي دانست 

 .دوست داشت همه چيز مطابق ميلش باشد  گسين كلر بزر. عملي مي كرد  بود كه تصميمش را

هرچه بيشتر او را مي شناخت ، بيشتر به اين نتيجه مي رسيد كه دشمني و عداوت بين آين و پدرش تا چه اندازه بي  مري

ن قدر بد كه آين مجبور به آ. اصال شايسته نبود مالكوم به خاطر مرگ عزيزانش آن قدر بد با آين رفتار كند . مورد است 

قطعا او نمي توانست انزواي آن چند سال را فراموش كند ولي . زندگي كند  زرگشترك خانه شود و به لندن برود تا با مادرب

 .كارهاي اخيرش نشان مي داد كه دلش مي خواهد پدرش را ببخشد 

عا قفل قلب خود را خواهد شكست ولي متاسفانه هنوز هميشه اميدوار بود هنگامي كه روابط آين با پدرش بهتر شود ، قط مري

در اين . عمل بي فكرانه اي را كه درست در هنگام رفتنش با مري انجام داد خود گواه اين موضوع بود . اين اتفاق نيافتاده بود 

چگونه بايد  نمي دانست با احساساتش راجع به آين و ازدواجشان. دو روز مري هرچه فكر مي كرد به نتيجه اي نرسيد 

بعضي وقت ها به خودش مي گفت بايد جلوي آين بياستد و بگويد از او اعتماد و احترام و همچنين عشق مي . برخورد كند 
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 .خواهد 

مي دانست كه آين تمام مدت به او وفادار بوده اما مطمئنا به خاطر عالقه اش نسبت به مري نبوده بلكه فقط مي خواسته  حاال

او را مي خواست ولي نه بيشتر از هر . به نظر آين ، مري جذاب بود . كند تا مسير زندگي اش عوض شود غرايزش را كنترل 

 . تزن ديگري كه مورد توجهش قرار مي گرف

 :ارل بود كه مي گفت . احساس كرد از دوردست اسمش را شنيد  ناگهان

 !مري  -

حالت پدر شوهرش مشخص بود كه مدت زيادي است دارد با  از. حواس پرتي و تا حدودي خجالت زده سرش را باال آورد  با

 .او صحبت مي كند 

 مري دختر كجايي ؟ -

 متاسفم پدر ، چيزي گفتيد ؟ -

 :نگاهي به سمت راست مري انداخت و گفت  مالكوم

 !من نه  -

هاي مري سرخ شد و گونه . ديد كه پيشخدمت كنار صندلي او ايستاده و يك ورق كاغذ مهر و موم شده در دست دارد  مري

 :گفت 

 .داشتم فكر مي كردم . آه ببخشيد متوجه شما نشدم  -

 :بي صبرانه حرف او را قطع كرد و گفت  مالكوم

 .مي گويد از طرف آين آمده . خيلي خوب ، بگيرش ديگر  -

امروز بعد ازظهر برگردد آين قرار بود . اول دو دل بود ولي بعد پيغام را برداشت . متعجبانه نگاهي به كاغذ انداخت  مري

 پس چرا ديگر نامه فرستاده بود ؟

 :رو به پيشخدمت كرد و گفت  مري

 .متشكرم  -
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 :ادامه داد  مالكوم

 .خيلي ممنون وين سلو  -

 :سين كلر بزرگ رو به مري كرد و گفت . تعظيمي كرد و اتاق غذاخوري را ترك نمود  پيشخدمت

 .ببينم چه گفته . خوب بازش كن ديگر  -

تالش كرد ترديدش را مخفي كند و با . نمي دانست چرا از باز كردن نامه جلوي پدر آين اكراه داشت . دوباره سرخ شد  مري

 :چاقو مهر كاغذ را شكست 

 خوب ؟ -

پيغام كامال كوتاه بود و هيچ . نفس راحتي كشيد و اگر چه دلش نمي خواست اعترف كند ولي تا حدودي هم مايوس شد  مري

 .ر آن نبود كه نشود آن را بلند بخواند چيزي د

يك چيزي هست كه . عزيزم ، زود تر از آنچه فكر مي كردم از وركهام برگشتم ، تقاضا مي كنم كه به لنگر گاه بيايي  مري«

 »آين  - .لطفا حتما بيا . مي خواهم نشانت دهم 

 :نگاهي به پدرشوهرش كه اخم كرده بود انداخت  مري

 شايد برايت چيزي آورده ؟ !چه پسر عجيبيه  -

 :شانه هايش را باال انداخت  مري

 .نمي دانم منظورش چيست  -

 .اين كه فكر مي كرد اين نامه يك جورايي مرموز است ولي آن سه كلمه آخرش توجهش را جلب كرد  با

 :ابروهاي خاكستري اش را باال انداخت  مالكوم

 .بروي من كه نمي توانم به آنجا بروم ولي تو بايد  -

عكس العمل فوري اش به آن نامه بي برو برگرد منفي بود . لبش را گاز گرفت و با شك و ترديد به يادداشت خيره شد  مري

 .را در آخر نامه نمي توانست ناديده بگيرد »لطفا حتما بيا «ولي 

 مري ؟ -
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آن قدر با . او شروع به صحبت كرد .  كه سرش را بلند كرد مالكوم را ديد كه غمگين و نگران او را مي نگريست هنگامي

 .ماليمت و مهرباني صحبت مي كرد كه مري از هنگام جراحت پايش ديگر اين لحن را از او نشنيده بود 

ولي وقتي قلبش را به كسي . درست مثل خود من هنگامي كه هم سن او بودم . مي دانم كه دوست داشتن آين راحت نيست  -

او عميقا به تو عالقه دارد فقط خودش نمي داند چه . به لوراي عزيزم دادم ، براي هميشه است مي دهد ، همان طور كه من 

 .راستش تو تنها كسي هستي كه او در تمام عمرش دوست داشته . اندازه 

 .عميقي در چشمان مالكوم به وضوح ديده مي شد  درد

 .بگويد  با اين كه مي دانست هيچ فرقي نمي كند ولي سعي كرد يك چيزي مري

آين شمارا هم . پدر مي دانم نبايد اين حرف را بزنم ولي احساس مي كنم االن زماني است كه بايد اين مسئله را عنوان كنم  -

 .دوست دارد 

صداي ناله اي از گلوي . توانست به او بگويد از اين كه فكر مي كند آين به همسرش عالقه دارد سخت در اشتباه است  نمي

 :قبل از اين كه بتواند حرف او را قطع كند مري ادامه داد . شد  مالكوم شنيده

مي دانم كه برادر آين كشته شده و از هنگام اين اتفاق خيلي از دست آين عصباني هستيد . نه اين حرف كامال صحيح است  -

و علتش اين است كه مطمئنم در  چيز هايي هست كه شما نمي دانيد اما من نه حق دارم و نه مايلم كه آن ها را به شما بگويم. 

او يك پسر بچه بود . حادثه آن قدر كه آين به عنوان پسر شما اهميت دارد مهم نيست  آنماوقع . اين زمينه حق با آين است 

 او هم مثل شما مالكوم را از دست داد و به حمايت و توجه شما نياز داشت ولي شما حمايتتان را از او دريغ كرديد با اين كه. 

 .مي دانم االن خيلي تالش مي كنيد ولي بخشش احتياج به زمان دارد 

 :چانه اش منقبض شده بود . رويش را برگرداند  مالكوم

 چطور مي تواند ؟. او هيچ وقت مرا نمي بخشد  -

كرد كه تا حدودي فكر مي . مي دانست كه بايد خيلي محتاطانه جواب دهد . به صورت شكسته و مضطرب او نگاه نكرد  مري

. شايد نرم شدن قلب پدرش به روي خود آين هم تاثير بگذارد . ارتباط بين آين و پدرش براي رابطه ي آن دو اهميت دارد 

 .كه تصميم گرفته تغييري در رويه اش بدهد  ستشايد اين جمله ي آخري كه نوشته عالمت اين ا
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و بدهد مخصوصا بعد از مسائلي كه بعد از ازدواجشان پيش مري مي دانست آين قادر نيست عشقي به ا. آن عشق نبود  البته

اما شايد ديواري را كه به دور قلبش كشيده بود كمي كنار بدهد تا بتواند ذره اي از احساساتي را كه پشت اميالش بود . آمد 

 .نشان دهد 

ين امر دخالت مي كند خوشحال نخواهد مري دوباره جرئت پيدا كرد و با اين كه مي دانست مالكوم از اين كه او در ا بنابراين

 :شد ادامه داد 

فكر مي كنم هر عالمتي از محبت شما را با جان و دل پذيرا . من احساس مي كنم شما آين را درست ارزيابي نكرده ايد  -

 .باشد 

 :مري بلند شد . كه مالكوم به طرف او برگشت ، حالت صورتش قابل درك نبود  هنگامي

 .زه بدهد پيرو نصايح شما پيش شوهرم مي روم و حاال اگر اجا -

. نمي خواست از حاال پيش بيني كند چه اتفاقي خواهد افتاد . كوتاهي بعد ، سوار بر اسب راه دهكده را پيش گرفت  مدت

همچنين از اين كه تصميم گرفته براي . هنوز از جسارت خودش براي صحبت هايي كه با پدر آين داشت در شگفت بود 

براي يك بار هم كه شده تصميم گرفت نگران . روابطش با آين شانس ديگري را امتحان كند از خودش متعجب بود  بهبود

 .مهم نبود كاري كه مي كرد درست است يا غلط . چيزي كه قادر به تغييرش نيست نباشد 

 .شد نقطه ي شروعي با» لطفا حتما بيا «هيچ مشكلي حل نشده بود ولي شايد آن سه كلمه  هنوز

لباسش مناسب و كاله جديدش با آن هماهنگ مي . نور خورشيد شانه هايش را گرم مي كرد . روز هوا خيلي خوب بود  آن

ناگهان احساس كرد كه به علتي غيرقابل توضيح دلش مي خواهد صورتش در معرض آفتاب قرار بگيرد تا اين كه . نمود 

البته مي توانست با محلولي از آب ليمو از شر . شد اضافه نشود  ييده مكك و مك ديگري به آن سه تايي كه روي بيني اش د

 .آن ها خالص شود همين امروز عصر از فرانسيس مي خواست محلول را برايش آماده كند 

سرعت مي تاخت ، ولي هنگامي كه به محلي رسيد كه درختان انبوه تمام محوطه را پوشانيده بودند ناگهان درد شديدي در  با

كنترلش را از دست داد و در حالي كه با نا اميدي افسار را در دست . حالت تهوع شديدي داشت . سرش احساس كرد  پشت

ضربه ديگري به مراتب شديد تر به روي ستون فقراتش احساس كرد و . زد  ياديفر... چه . گرفته بود از ماديان آويزان شد 
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 ....از اسب به زمين افتاد 

هنگامي كه دستش را . صداي عجيبي در سرش صداهاي اطراف را تحت الشعاع قرار داده بود . آمد  آهسته به هوش آهسته

ناله اي كرد و سعي نمود به پهلو بخوابد اما حتي اين . بلند كرد و بر آمدگي پشت سرش را لمس كرد ، دردش بيشتر شد 

براي لحظه اي ترسيد . چشمانش را باز كرد  .احساس كرد  پاهايشناگهان دستي را به روي . روش هم از دردش نكاست 

 .آخر همه جا سياه بود ولي بعد متوجه شد كه دارد به آسمان نگاه مي كند و هوا هم تاريك است . نكند كور شده باشد 

باالخره موفق شد بر حالت . بوي نامطبوعي كه باعث حالت تهوعش شد ، بوي زننده اي بود . بويي را احساس كرد  سپس

سعي كرد به كمك يكي از دست هايش كمي . سپس احساس كرد كسي او را به روي ماسه ها مي كشد . فايق آيد  تهوعش

شايد كنار يك قايق بود و يا در . صداي امواج دريا را شنيد  هبلند شود متوجه شد درست حدس زده تازه در آن موقع بود ك

 اقي افتاده ؟خدايا چه اتف. ترس تمام وجودش را فرا گرفت . لنگرگاه 

احساس كرد . طبيعتا به آن جا نرسيده بود . چيزي كه به يادش مي آمد اين بود كه داشت به مالقات آين مي رفت  آخرين

سرش را باال آورد و تا آنجا كه مي توانست دردش را ناديده گرفت و سعي كرد . كه ديگر به روي ماسه ها كشيده نمي شد 

 .ببيند چه كسي آنجاست 

سنگيني شومي را در هوا احساس مي كرد ولي وقتش را . اه نور كمي داشت و ابر ها هم روي آن را پوشانيده بودند م هالل

سپس ناگهان آسمان . اطرافش را نگريست ولي چيزي به جز سايه مبهم قايقي كوچك نديد . براي اين گونه افكار تلف نكرد 

ناگهان صورتي . از ترس نفسش بند آمد . د بفهمد چه اتفاقي دارد مي افتد كر سعي. با چشمان نيمه باز نگاهي كرد . تيره شد 

 .را باالي سرش ديد 

 .آن صورت پف كرده با آن ته ريش جو گندمي به نظرش آشنا آمد . تاريكي به او خيره شد  در

 تو كه هستي و اين جا چه كار مي كني ؟... تو  -

 .سرش را بيشتر مي كرد  سريع مكث كرد حتي حرف زدن بلند هم درد خيلي

سپس با آستينش دهانش را پاك كرد . مرد قبل از اين كه جرعه اي از بطري كه در دست داشت بنوشد شكلكي در آورد  آن

 :و گفت 
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 .نمي خوام برام دردسر درست كني . دهنتو ببند  -

مردي كه آين . الابالي شهر شهرت داشت  مردي كه به عنوان بد. مطمئنا آن مرد والي كمپ بود . با دقت به او نگريست  مري

هنگامي كه دوباره بطري را باال برد ، مري ديگر كامال مطمئن شد كه او خود والي . به او كاري در سين كلر هال واگذار كرد 

 :زمزمه كنان گفت . كمپ است 

 .من تو را مي شناسم  -

 .شود كه بتواند درست فكر كند و تصميم بگيرد ترسيد بلند حرف زدن بيشتر به سرش فشار آورد و مانع اين  مي

 :در حالي كه تلوتلو مي خورد با صداي خشك و خشني گفت  والي

 تو هيچي راجع به من نمي دوني ، شنيدي ؟ -

مري سعي كرد از اين ترس او به نفع خودش . او از اين كه شناخته شود مي ترسيد . اضطراب را در صداي او مي شنيد  مري

 .ند استفاده ك

 .به خاطر اين كار تو را به زندان مي اندازد  شوهرم

 :جرعه اي ديگر نوشيد و گفت  او

 از كجا مي فهمد وقتي هيچ كس نباشد كه به او بگويد من چه كار كرده ام ؟ -

 مكث كرد منظورش چه بود ؟ مري

و مي خواست مري را به قتل برساند ؟ خدايا آيا ا. درون قايق صداي برخورد ساچمه هاي هفت تير به هم شنيده مي شد  از

 :مري ناگهان گفت . راه ديگري وجود نداشت كه او بتواند از گفتن اين موضوع به آين ممانعت كند 

 .تو كه نمي خواهي مرا بكشي ، آخر من كه كاري نكرده ام  -

 .كمپ بطري را برداشت و پر از آب كرد و به ميان شن ها انداخت  والي

من براي اين كار آن قدر . دقيقا همين كار را بكنم و برايم هم اصال اهميتي ندارد كه تو كاري كرده اي يا نه من مي خواهم  -

 .همين براي من كافي است . پول خواهم گرفت كه مدتي طوالني بدون دردسر هرچه قدر دلم مي خواهد جين بخرم 

يده بود كه اصال نمي فهميد چه مي گفت و يا شايد هم واقعا والي كمپ مسلما آن قدر زياد نوش. از ترس نفسش بند آمد  مري
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او مي خواست قطعا مري را بكشد و فرقي نمي كرد او . اهميت نمي داد مري بفهمد يك نفر به او پول داده تا اين كار را بكند 

 .تا چه اندازه مي داند 

احساس حالت تهوع مي كرد ولي سعي كرد بر از نااميدي . هرچه بود مري مي دانست خطري جدي تهديدش مي كند  مسئله

تنها اميدش فرار بود ولي والي كمپ سريع خودش را به او رساند و پاهايش . اعصابش مسلط باش تا بتواند درست فكر كند 

 .را محكم گرفت 

. او نجات دهد با عصبانيت لگدي به او زد و وحشيانه خودش را به هر طرف مي كوبيد ولي قادر نبود خودش را از دست  مري

. باالخره موفق شد يكي از پاهايش را آزاد كند ولي احساس كرد كه پاشنه ي كفش سوار كاري اش به جايي گير كرده 

چهار دست و پا سعي كرد . مري لحظه اي ترديد نكرد . زمين شد  نقشناگهان والي كمپ او را رها كرد و از فرط مستي 

 .ه ها سينه خيز مي كرد خودش را از او دور كند و به روي ماس

نمي دانست كجاست ولي مي دانست كه در امتداد ساحل تخته سنگ هاي بزرگي وجود دارد كه رويشان به طرف ساحل  اصال

نا اميدانه سعي كرد روي پاهايش . فقط اگر مي توانست خودش را به آن جا برساند ، ان وقت مي توانست پنهان شود . است 

 .بلند شود ولي نتوانست 

والي با خشونت . احساس كرد كه صداي پاهاي والي كمپ را پشت سرش مي شنيد . اي بعد قلبش از طپش ايستاد  لحظه

ماسه ها صورتش را خراش دادند و مجبور شد كه چشمانش را ببندد كه شن به درونشان . مري را به روي ماسه ها هل داد 

 .نرود 

به او لگد . مري فورا شروع به تقال كرد . بلند كرد و به سمت پايين ساحل برد از پشت سر ، كمر مري را گرفت و او را  سپس

مي زد و به هر قسمت از بدنش كه مي توانست ضربه مي زد ولي هنگامي كه ضربه يك دست آهنين را به روي سرش 

اگر او . فاده را بكند تصميم گرفت از وقتش نهايت است. مي كرد  جيدوباره احساس گي. احساس كرد خود به خود آرام شد 

 .مي خواست همين طور به سر او ضربه بزند آن قدر حالش خراب مي شد كه ديگر نمي توانست فرار كند 

چند . قايق كوچكي كه بوي ماهي گنديده و چوب مرطوب مي داد . كمپ او را به طرف قايق برد و به داخل آن انداخت  والي

او اصال دلش نمي خواست كه لباسش . عي كرد طوري بنشيند كه دامنش خيس نشود مري س. اينچ آب ته قايق را گرفته بود 
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او را به جايي مي برد و مري بايد سعي مي كرد كه از تمام هوش و  تمشخص بود كه كمپ داش. خيس شود و سرما بخورد 

 .حواسش براي نجاتش استفاده مي كرد 

 :يد آميز رو به مري كرد و گفت كه والي داخل قايق شد پارو را برداشت و تهد هنگامي

 .سعي نكن كاري بكني و گرنه با همين پارو توي مغزت مي كوبم  -

كه جوابي نشنيد ، نشست و شروع به پارو زدن كرد و در عين حال كه كامال مراقب مري بود اطرافش را هم با دو چشم  وقتي

زانوهايش را به بدنش چسباند و . ه باد شروع به وزيدن كرد هنگامي كه به اواسط دريا رسيدند ، مري متوجه شد ك. مي پاييد 

در . در مدت زمان بسيار كوتاهي دريا طوفاني شد . ترس طوفان به خود مي لرزيد  ازدستانش را به دور آن ها حلقه كرد و 

 .او صحبت كند حقيقت آن قدر دريا متالطم بود كه حتي اگر والي هم تمايل نشان مي داد ، مري اصال نمي توانست با 

مي خواست بداند چه كسي به آن مرد . آرزو مي كرد كه حد اقل قبل از مرگش بتواند اسم دشمنش را بفهمد . نااميد شد  ابتدا

حتي اطمينانش براي اين كه . از اين كه مي ديد يك نفر خواهان مرگ اوست شوكه شده بود . فاسد پول داده تا او را بكشد 

 .داد هم به اين درجه نبود كه مي ديد يك نفر آرزوي مرگ او را در سر دارد  هليك نفر او را  آن شب در سين كلر هال

اين كه از قايق . دانست كه تنها اميدش براي نجات فرار بود ولي چند دقيقه بعد ديد كه هيچ راهي براي فرار وجود ندارد  مي

 .پريدن به آن درياي متالطم فقط استقبال مرگ بود . مي آمد  بيرون بپرد و در دريا شانسش را امتحان كند به نظر احمقانه

به خاطر همين حركت قايق تكان خورد و مري به . لحظه بعد والي كمپ پارو ها را كف قايق گذاشت و به طرف او آمد  چند

 :فرياد زد . يك طرف افتاد 

 چه كار مي كني ؟ -

 .كاري را كه به خاطرش پول گرفته ام  -

 :مري در برابرش مقاومت كرد . ي مري را گرفت سريع بازو و

 .خواهش مي كنم  -

از درد مشتي كه دوباره به سرش اصابت كرد فهميد كه اگر بيشتر التماس كند احتماال زير ضربات . چشمانش را بست  سپس

 .والي كمپ فقط به پولي كه قولش را به او داده بودند فكر مي كرد . مشت او كر خواهد شد 
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 :مانش را باز كرد و بدون هيچ حركتي به او گفت چش مري

 .اين قدر كه من حق دارم بدانم . حداقل به من بگو كه چه كسي بهت پول داده كه اين كار را بكني  -

طناب هم خيس و هم سرد بود اما مري هيچ عكس . در حالي كه سكوت كرده بود ، تكه طنابي از كف قايق برداشت  والي

 .هنگامي كه دستان او را بست ايستاد و با خشونت او را كف قايق انداخت .  العملي نشان نداد

 نمي تواني جواب مرا بدهي ؟ -

از او . مري مستقيما به او نگاه مي كرد . اين بار والي او را بلند كرد و مدتي طوالني بهش خيره شد . يك بار ديگر پرسيد  مري

 .ند چه كسي مي خواهد او را بكشد تقاضاي ترحم و مروت نكرد فقط مي خواست بدا

 :جواب والي مري بسيار متعجب شد  از

 ....او . اگر بهت بگم هيچ خطري تهديدم نمي كند چون تو به زودي از اين دنيا مي روي  -

والي بد . آن لحظه موج سهمگيني آن چنان قايق را تكان داد گويي كه چوب پنبه اي در ميان آب جوش شناور است  در

مري ناگهان . مري نتوانست خودش را كنترل كند و باعث شد كه والي هم تعادلش را از دست بدهد . شوكه شد جوري 

 .شد  ناپديدخودش را در ميان آب هاي سرد دريا ديد و در ميان امواج 

كرد كه  نا اميدانه سعي. احساس مي كرد كه ريه هايش فشرده مي شدند . بدون تصميم قبلي به دريا پرت شده بود  او

باالخره مجبورشد . خودش را به سطح آب برساند كه با توجه به بسته بودن دستانش اين كار تا حدودي غير ممكن مي نمود 

مدتي بعد طوفان فروكش كرد ولي . كه با دهان نفس عميقي بكشد و با اين كار مقدار زيادي آب شور هم وارد دهانش شد 

به احتمال قوي قايق چپه شده و والي هم مانند مري به اقيانوس . كمپ به چشم نمي خورد هيچ نشانه اي از قايق و يا از والي 

اما كجا بود و آيا هنوز هم فكر مي كرد بايد كار او را يكسره كند ؟ به اميد اين كه به ساحل برگردد و پولش . پرت شده بود 

 را بگيرد ؟

به اين نتيجه رسيد كه االن . را به سطح آب برساند و نفس بكشد سعي كرد خودش . ديگر دوباره مري را زير آب برد  موجي

او شانس كمي براي نجات داشت و اگر نمي توانست دستانش را باز كند قطعا غرق . ديگر والي كمپ برايش اهميت ندارد 

 .ارد او كه نمي توانست با دستان بسته شنا كند و اصال هم قادر نبود سرش را از آب بيرون نگاه د. مي شد 
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خيلي زود با خوشحالي دريافت كه آن . را به طرف دهانش برد و سعي كرد با دندان هايش گره طناب را باز كند  دستانش

 .طناب ، طنابي كهنه است و به خاطر مجاورت با آب شور كف قايق تمام اليافش پوسيده 

بعد از اين اقبال كوچك ولي نيرو دهنده .  خوشنودي در مدت زمان كمي طناب باز شد و توانست دستانش را آزاد كند با

البته اميدش خيلي زياد نبود ولي آن قدر بود كه به او شهامت دهد تا خودش را به . اميدش براي زنده ماندن بيشتر شد 

 .مي كند شروع به شنا كرد  مكشبا اعتماد به اين كه خداوند ك. ساحل برساند 

. خدا را شكر . او موفق شده بو د . اصال نمي دانست چه قدر زمان گذشته . دند باالخره پاهايش كف دريا را لمس كر وقتي

سپس كنار ساحل افتاد در حالي كه . بدن بي رمق و ناتوانش را به جلو مي كشد و توانست خودش را به كنار ساحل برساند 

از آسودگي ، خستگي و موفقيت بود ،  با ناله اي كه نشان. در آب سرد دريا  ننصف بدنش به روي ماسه ها بود نصف ديگر آ

 . بي هوش شد 

 يبه خانه برسد ول نيداشت زود تر از ا ميتصم. كلر هال باال رفت  نيس يو دوان دوان از پله ها ديپر نيياز اسبش پا نيآ

 .برگشت  ريتاخ يو با كم ديكارش در وركهام طول كش

. طور بود  نيچرا ا.  شيرنگ موها ييو به تاللو طال نشيريش عتيببه لبخندش ، به ط. كرد  يفكر م يوركهام مدام به مر در

 .كشاند  ياو را تا سر حد جنون م يمر يدر بازگشت به سو ريدانست كه هر لحظه تاخ يدانست فقط م ينم نيآ

مدت  كرد افراد خانه يفكر م. آمد توجهش را جلب كرد  يم منيكه از اتاق نش ييسروصداها. كه وارد خانه شد  يهنگام

 .اند  دهيهاست كه خواب

باعث  ديحضور دارند درب اتاق را باز كرد و آن چه راه كه د منيباشد كه در اتاق نش يهم جز كسان يكه مر نيا ديام به

كرد و باربارا رنگ  يصحبت م گريو چند مستخدم د شخدمتيبا سرپ موديپ يكه طول اتاق را م يپدرش در حال. شد  رتشيح

 .بود  نشستهها  ياز صندل يكي يلبه  يرو در سكوت به دهيپر

 ييجا كيباالخره .  ميبكن يگريكار د ديما با دهيكس هم او را در دهكده ند چينشده و ه دهيدر جنگل د ينشانه ا چياگر ه -

 .هست 

 :را در بر گرفت  نيتمام وجود آ يسرد عرق
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 هست ؟ ييجا كي يپدر چه كس -

 ينديناخوشا يبه او انداخت و با آسودگ ينگاه رمرديپ. اش را لرزاند  نهيس يبيس مهزد تر يحرف را م نيكه ا يهنگام يحت

 :گفت 

 ؟ يآه ، پسر ، خدا را شكر ، باالخره برگشت -

 :نامد  ياش است كه پدرش او را پسر م يبار در طول زندگ نياول نياصال متوجه نشد كه ا نيآ

 افتاده ؟ يچه اتفاق -

 :نمود  يمضطرب م اريرتش بسصو. به طرف او آمد  مالكوم

 .افتاده است  ياتفاق شيكه برا ميده ي، او هنوز برنگشته و ما احتمال م يمر -

كرد خودش را  يسع. شكستند  يهر آن در هم م شيو زانوها ديچيپ شيدر گوش ها يوحشتناك ياحساس كرد صدا نيآ

 . :كنترل كند 

 .نداشت  يكه دشمن آخر او.  ستين ي؟ اصال منطق ياما چطور ؟ چه كس -

 :فرو كرد  شيدستش را در انبوه موها مالكوم

او  يبرا يادداشتيكه  ميخورد يناهار م ميداشت يمن و مر.  ميگو يدانم به تو م يآن چه را كه م يدانم پسرم ول يرا نم نيا -

 .از طرف تو بود  ادداشتي.  ديرس

 :در هم رفت  شياخم ها نيآ

 .تادم نفرس ادداشتيمن اصال  يول -

 :كرد  دييبا سر تا پدرش

، او به هر كجا  يبخواه يدانسته كه اگر تو از مر يكار را كرده م نيا يكنم هر كس ي، فكر م دميرس جهينت نيمن هم به هم -

 .رود  يم

 .كه ادامه دهد لبانش را به هم فشرد  نيكرد و قبل از ا يمكث مالكوم

كه اسبش بدون سوار برگشت  نيافتاده باشد تا ا يكردم اتفاق ياصال هم فكر نمپسرم . به رفتن كردم  قيمن هم او را تشو -
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 ستينه تنها با تو در لنگر گاه ن دمياو حالش خوب است و تازه در آن موقع بود كه فهم ايآ نميرا فرستادم بب يسپس كس. 

از آن موقع ما تمام جنگل و دهكده .  يبود را نفرستاده ادداشتيداد كه تو آن  يم نشانكامال  نيا.  يبلكه تو هم آن جا نبود

 . مينكرده ا دايپ ياز مر ياثر چيه يول ميرا گشته ا

 نديخواست بنش يكه م يهنگام. بود  خيفقط  شينداشت و به جا انيجر شيدر رگ ها يخون چيكرد كه ه ياحساس م نيآ

 :و گفت  ستاديپدرش در كنارش ا

 پسرم ، تو حالت خوبه ؟ -

عمل  نيو چرا ا يسواالت پر كرده بود كه چه كس نيتمام ذهنش را ا. اصال قادر نبود صحبت كند . ان داد سرش را تك نيآ

 وحشتناك را انجام داده ؟

چه قدر مطمئن  نيپله ها هل داده و آ ينفر او را از باال كيكرد تا ثابت كند آن شب ،  يم يپا فشار يآورد چه قدر مر ادي به

 نيكه او به س ياز وقت. نمود  يم رممكنيخواست به او صدمه بزند غ ينفر م كيكه  نيفكر ا يحت. د كن يبود كه او اشتباه م

 .مردم قرار گرفت  شيو ستا نيسكلر هال قدم گذاشت فقط مورد تح

 . : ديرس يو ساكت به نظر م دهيرنگ پر يليخ. باربارا بود . احساس كرد  شيبازو يرا به رو يدست نيآ

 . مينگران يليما خ نيآه ، آ -

او از . سرخ باربارا نشد  يو اصال متوجه گونه ها ستاديسپس ا. بود  يميصم يلياحساس كرد تماس دست خ يليبه دال نيآ

 .مسئله فكر كند كه چرا تماس دستش آن قدر او را آشفته كرد  نيتوانست به ا ياالن نم يباربارا سپاسگذار بود ول ينگران

 .بالش بگردم خودم بروم و دن ديمن با -

 :به پدرش انداخت و ادامه داد  ينگاه

 .باشم  گرانيو منتظر خبر د نميجا بنش نيتوانم فقط ا ينم -

 :كرد  دييتا مالكوم

فرستم تا تو را  ينفر را م كيآورد ،  يخبر يدهم و اگر كس يجا م نيكارها را در ا بيمن ترت. فهمم ، نگران نباش  يم -

 .مطلع كند 
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 .گذاشت  نيآ يبر شانه  يو هم درد تيستش را به نشانه حماد رمرديپ سپس

كوتاه ، دو مرد در  يلحظه ا يبرا. دست پدرش گذاشت  يسپس دستش را به رو. فشرد  يرا م شيكرد بغض گلو احساس

پدرش شجاعت و  يعاطف تيكه حما ديترس يم نيآ.  يمر -كردند  يفكر م زيچ كيهر دو به . شدند  رهيسكوت به هم خ

تواند بالتازار را با  يمتوجه شد نم ديكه به اصطبل رس يهنگام.  شدپس با عجله از اتاق خارج . ببرد  نيرا در او از ب يردانگم

 يكه هنوز تا حدود نيبا ا. انداخت  ديبه آن اسب سف ينگاه. تمام عصر آن روز را تاخته بود  وانيخودش ببرد چون ح

 .مناسب است  يدر پ يپ يچند ساعت سوار يبرااحساس كرد كه مقاومتش  يچموش بود ول

خورد و باالپوش  يم شيباد مانند شالق به موها. رفتند  يبه تاخت به طرف دهكده م ديو آن اسب سف نيبعد آ قهيدق چند

 يكردن مر دايپ يپدرش گفت كه جنگل و دهكده را برا. داد  ينم تياصال اهم يانداخت ول شيشانه ها ياش را از رو رهيت

 .ساحل بود  كنارماند  يكه م ييو رو كرده اند پس تنها جا ريز

 :رو به آسمان كرد و گفت  دانهيام نا

 .كنم  دايرا پ يلطفا كمك كن تا مر. بگذار  ارميدر اخت يپدر مقدس به من رحم كن و نشانه ا يا -

در دست  يفانوس. آمد  ياو م كوچك به طرف يبچه  كيهمراه  يگذشت ، متوجه شد شخص يكه از كنار دهكده م يهنگام

آن شخص اما . سرعت اسبش را كم كرد  نيچند قدم به آن ها مانده ، آ. باد قرار گرفته بودند  يبه شدت مورد حمله 

 .بچه هم قطعا تام كوچولو بود  نآ.  ديكش ياز خوشحال ياديفر نيآ دنيبود كه با د تياسم

 :از خانه بودند اما با عجله گفت  رونيب يبد يهوا نيچن كياز او بپرسد كه چرا در  نيكه آ نياز ا قبل

شوهرم رفته به پدرش كمك كند و . آمدم  يداشتم به طرف منزلتان م.  نميب يخوشحالم كه شما را م يليخ. آه جناب لرد  -

 دوارميام. شده  ام همسرتان گم دهيشن. توانست خودش را برساند  ياز من م عتريچون قطعا سر ديايخواستم ب يگرنه از او م

تام  شيچند لحظه پ ياست ول حيام كه البته كامال صح دهيگفتم كه او را ند مامن به مردان ش. خدا پشت و پناهش باشد 

 .است  دهيكوچولو از خواب برخاست و گفت كه او را د

 :سطح بود  كيكه نگاهشان در  يپسرك نشست به طور يو جلو ديپر نيياز اسب پا نيآ

 ؟ يا دهيرا دتو همسر م -
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 .رغم طوفان درونش ، لحن صدا و حالت صورتش آرام باشد  يرا كرد تا عل شيسع تمام

 :زد و گفت  يبرق شيچشمان آب. كرد  دييكوچولو با سر تا تام

 دميرا د شيبايز يمن موها يبود ول شيكه پتو رو نيبود با ا دهيكمپ خواب يوال ياو در پشت گار.  دميرا د يمر يديمن ل -

. 

. افكار را از ذهنش دور كند  نيكرد كه ا يسع. باشد  دهيند بيآس يمر! بزرگ  يخدا.  دياز ترس لرز نيبود ؟ آ دهيخواب

 : ديسپس از تام كوچولو پرس. كند  دايكرد او را پ يتالش م ديفقط با ديشياند يها م زيچ نيبه ا دينبا

 رفتند ؟ يآن ها كجا داشتند م يديتو د -

 :شد نشان داد  يبه ساحل م يرا كه منته يراهبرگشت و  پسرك

 . نيرفتند لرد آ يآن ها از آن راه م -

 . : ديتوانست مقاومت كند و پسرك را در آغوش كش يتازه نم ديام نيدر برابر ا نيآ

 . تيو شما خانم اسم يبه من كرد يمتشكرم تام كوچولو تو كمك بزرگ -

مكث كرد  يرفت ، لحظه ا يكه تام كوچولو گفته بود م يريكه به طرف مس يسپس در حال ديحركت به پشت اسب پر كي با

 :و گفت 

كوچك  يبچه  نيهمه راه را همراه ا نيشما ا. خبر را به پدرم بدهد  نيا ديو از او بخواه ديبرو دلتونيلطفا به خانه والتر م -

 . ديبه آن جا نرو

قطرات شور آب كه باد آن ها را به .  ديوز يم دتري، باد شد ديسكه به ساحل ر يهنگام. به سرعت از آن جا دور شد  سپس

 .مطلق دشوار تر كرده بود  يكياو را در آن تار ديپراند ، د ياطراف م

داد  ينم تياهم نيج يها ياز بطر ريبه غ يزياو اصال به چ. با همسر او داشته  يكمپ چه دشمن يدانست كه وال ياصال نم نيآ

را در پشت  يكند مر ياحتماال تام كوچولو اشتباه كرده كه فكر م. آمد  يكرد كم تر به نظر درست م يفكر م شتريهرچه ب. 

 .بود  دهيد يياز مو طال يو بنا به گفته خودش فقط انبوه ستين شيب يكوچكهرچه باشد او بچه .  دهيد يوال يگار

. ارتباط نبودند  ياطالعات ب نيقطعا ا. خواسته بود  ياو از خدا نشانه ا. آمد  ياز دستش بر نم يگريكار د نيوجود آ نيا با
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 يگذشت اصال نم ياديمدت ز. خورد  يطوفان او را از پا در آورده بود و شن و ماسه به صورتش م. تاخت  يهم چنان م

 .نبود  ياز مر ياثر چيگذشته اما ه اعتس نيكرد چند ياحساس م يدانست چه قدر ول

كه خوشحال بود مقاومت  يزياز تنها چ. تاخت  يوجود هم چنان به جلو م نيبا ا. رفت  يوال مكم هم رو به ز ديهمان ام يحت

 ايرا و  يا يتا ش ستاديا يآمد و هم زمان كه م يرا شروع كرد ، تازه نفس م يكه تازه سوار يدرست مانند هنگام. اسبش بود 

 .شد  يمشغول م زيقرار به جست و خ يب انويكرد امتحان كند ، ح يم جلبنظرش را  يكيرا كه در تار يا هيسا

بر اثر برخورد  زيو چشمانش ن ديشن ينم زيچ چيزوزه باد ه انيدر م نيآ. كرد  دايرا پ ياسب بود كه مر نيهم ا آخرش

 شيابا پاشنه ه يقرار يبا ب نيآ ستاديكه اسب ناگهان در كنار ساحل ا يهنگام.  ننديرا بب ييمداوم شن و ماسه قادر نبودند جا

 دانهيناام نيآ.  دييبو يم نيزم يرا رو يزيسرش را خم كرده بود و چ. نكرد  يركتح وانيح يزد ول ياو ضربه ا يبه پهلو

در آب سرد هم فرو  ينچيچند ا يبودند و حت كينزد ايدر يكرد به لبه  ياز آن چه فكر م شتريب.  ديرسان نيخودش را به زم

. را احساس كرد  يسيخ يپارچه  نگشتانشبا ا. سار اسب را رها كرد و به جلو رفت مسئله اف نيتوجه به ا يب يول. رفت 

كه  يهنگام.  ديبا عجله خودش را به صورت آن شخص رسان. بود  يشميكه آن پارچه دامن ابر ديكه دقت كرد د شتريب

مطمئن شد كه آن . كرده بود  خيچقدر آن گونه ها . نرم او خورد اضطراب تمام وجودش را فرا گرفت  يدستش به گونه ها

 :نبود  يرجز م يشخص كس

 . ردي، لطفا نگذار بم ردي، نگذار بم ايخدا -

دانست كه  ياصال نم ديگرفته اش به گوش خودش رس يكه صدا يگفت و تا زمان يعبارت را مانند مناجات در دلش م نيا

 يصدا دنيزوزه باد قادر به شن يبا آن همه صدا يد ولكر كينزد يصورتش را به دهان مر. كند  يآنها را بلند بلند تكرار م

باالخره . گشت  يبه دنبال قلبش م سيلباس خ ياز رو دانهياو برد و نا ام ي نهيدست لرزانش را به طرف س. تنفس او نبود 

 يمر يزد ول يكه آهسته م نيوجودش را فرا گرفت چون احساس كرد قلبش با ا يسراپا يكرد و خوشحال دايآن را پ يجا

 .هنوز زنده بود 

اش را نشان  ياصال قادر نبود عمق خوشحال. بازوانش گرفت  انيرا محكم در م يو سپس بدن مر ديكش ياديفر يخوشحال از

 .كرد  دنيشروع به وز يديچه در آن لحظه باد شد. دهد 
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 نيآ.  ديدرخش يم شيو سم ها.  شد يبلند م شيدوپا يو به رو ديكش يم ههيكه حاال بدون سوار مانده بود از ترس ش اسب

 افتيكه در يوقت يپشت او خواهد گذاشت ول يرا به رو شيمطمئن بود كه اسب سم ها ديرا پوشان يبا تمام بدنش ، بدن مر

دور شدنش  يو سپس صدا ديكش ينفس راحت. ماسه ها گذاشت  يبه رو را شيآن طرف تر از آن ها ، اسب سم ها نچيچند ا

 . دينرا از كنار ساحل ش

متوجه شد حاال تك و تنها در آن جا مانده  يوقت ديينپا يرياسب له نشده بود د يدست و پا ريكه در ز نياش از ا يآسودگ

ناله  يمر. سپس بلند شد و همسرش را در آغوش گرفت . برگشتن به خانه در دسترسش باشد  يبرا يا لهيكه وس نيبدون ا

 :و گفت  گذاشتنه اش شا يسر او را به رو نيكرد و آ يفيضع ي

 .خودم از تو مراقبت خواهم كرد . تمام شد  زي، همه چ يمر -

 .شنود  يرا نم شيدانست حرف ها يخواست به او آرامش دهد اگر چه م يم نيآ

 نيكه به ا يآمد هنگام ادشي. شد  ينم دهيد زيچ چيه يدر كجا است ول نديگشت كه بب يم يبه دنبال نشانه ا يكيتار در

 .بود  دهينصف ساحل را پوشان بايزده بود و تقر رونيب يكه از صخره ا ديرا د يآمد سنگ پهن يطرف م

 يكلبه  كيآورد  اديبه . شناخت  يقسمت از ساحل را مثل كف دستش م نينبود ا شيب يكه پسربچه ا يهنگام نيآ

. ساخته بودند  ييروز ها نيچن كي يبرا ديكرد آن را با يفكر م. درست در كنار آن تكه سنگ قرار داشت  يريگيماه

آن  ديوجود داشته باشد با يانسان فان يعدالت و انصاف برا وزاگر هن. كه آمده بود كرد  يمصممانه شروع به برگشتن از راه

 .باشد  شيكلبه هنوز سر جا

 يكيدر تار. از شود كرد درب آن آلونك را به طرف جلو هل داد تا ب يم تيكه احساس موفق يدر حال نيلحظه بعد ، آ چند

هم در آن  يآمد كه قبال فانوس يبه نظرش م. گذاشت  شيرا به رو يمر اطيبا احت يليكرد و خ دايپ كيتخت بار كيباالخره 

كرد باالخره  يجست و جو م يكيهمان طور كه كورمال كورمال در تار. دوباره هم حافظه اش درست به كمكش آمد . جا بود 

سپس به طرف تخت . نمود  زانيآو يبلند يآن را روشن كرد و در جا عيسر يليخ. كرد  دايپفانوس و سنگ چخماخ را 

از  شيب يزيتخت چ آن.  ديرس ينبود كوچكتر به نظر م شيب يكه او پسر بچه ا يكرد آن كلبه از زمان ياحساس م. برگشت 

اجاق هم فقط به اندازه . بخوابد  شيست روتوان ينم نيبود كه آ كيتازه آن قدر كوچك و بار. تخت خواب تا شو نبود  كي
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 .قابلمه جا داشت  كي ي

كه آن جا بود اجاق را روشن كند چوب ها  يزميكرد با دسته ه يسپس سع. انداخت  يمر يشنلش را در آورد و رو نيآ

 .آماده شد  عيسر يليكامال خشك بودند و آتش خ

. تكان خورد  يبه هوش آمده بود چون دستش كم يدتا حدو. برگشت و او را در آغوش گرفت  يبه طرف مر سپس

بغضش را .  ديرا بوس يمر دهيكرده و رنگ پر خيتمام وجودش را در بر گرفت و انگشتان  رمنتظرهيغ ياحساس كرد عالقه ا

چند  آورد اديبه . هر طور شده او را گرم كند  ديكه با نستدا يم. كرد  يمر سيخ يفرو داد و شروع به در آوردن لباس ها

تخت  يمندرس رو يرا با پتو يسپس با عجله بدن مر. جانشان را از دست داده بودند  يبه خاطر سرمازدگ كليه يمرد قو

 . ديپوشان

طرف و آن طرف  نيكرد و سرش را به ا يناله م.  ديلرز يم يكه بدنش شروع به گرم شدن كرد به طور وحشتناك يهنگام

.  ديرا در آورد و خودش را به او چسبان سشيخ يرا گرم كند لباس ها يرد تا با آن مرندا يزيچ گريد ديكه د نيآ. برد  يم

 يبدنش ، مر يكرد كه گرما يبازوانش گرفت و آرزو م انيرا در م يمر زانبود بدن لر زانياز تخت آو شيكه پاها يدر حال

 .را گرم تر كند 

.  زديبر يشتريب زميظه او را ترك كرد تا در اجاق هفقط چند لح. را در آغوش گرفت  يآن ساعات وحشتناك مر تمام

را كه منقبض و  شيها چهيكرد ماه يآسوده خاطر سع نيآ. و به خواب رفت  ديلرز ينم گريد. گرم شد  يباالخره بدن مر

 .استراحت دهد  يكرخت شده بودند كم

كامل به  تيدر آغوش او در امن يبود مر حاال مطمئن. گذاشت  يمر يموها يبه رو يرا بست و دستش را با مهربان چشمانش

 گريد. هرگز او را از خودش جدا نخواهد كرد  گريبا خودش گفت د. شد  يم شتريبرد و هر لحظه عالقه اش به او ب يسر م

 .برساند  بيتواند به او آس ينم يهرگز كس

 اديكرد به  يانداخت و سع يزيچ اديبه درد او را  نيا. كرد  يسرش احساس م هيرا در ناح يدرد. كم كم به هوش آمد  يمر

غرق  ايخواست در در يرا با خودش برد و م ياو مر! كمپ  يوال.... ناگهان چشمانش را باز كرد . آورد چه به سرش گذشته 

را شنا  يطوالن ينجات خودش مدت يبود كه برا نيداشت ا اديرا كه به وضوح به  يزيچ نيآخر. واژگون شد  قيقا يكند ول
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او را  ييآشنا رومنديشخص ن. از خاطرش گذشت  يمبهم يزهايبعد از آن چ. آورد  اديبه ساحل را به  دنشيسپس رس. كرد 

دانست او را  ينم يحت نيدانست كه قطعا دچار توهم شده چون آ يم يبود ول دهيرا شن نيآ يكرد صدا يفكر م. بغل كرد 

لحظه به ذهنش  كيافكار در  نيتمام ا. ندارد  يارزش چيكه اصال ه يياو را ترك كرده بود گو نيآمد آ ادشي. اند  دهيدزد

بعد  يآن جا كجاست ؟ لحظه ا ديافتاد از خودش پرس يريگ يماه يكه چشمانش به سقف كوتاه آن كلبه  يهنگام.  ديرس

به  گريد يكمرش و دستبه دور  يدست. قرار گرفته بود  رومنديگرم و ن ياو بدن انيدر كنار بدن عر.  ستيكه تنها ن افتيدر

اسمش را صدا  يمردانه ا يبكند ، صدا يكه حركت نيقبل از ا يچشمانش از تعجب از حدقه در آمده بود ول.  شيموها يرو

 .اعتماد كند  شيها شقادر نبود به گو. شد  رهيخ ني؟ برگشت و به صورت آ نيآ. كرد 

 :بود  يمملو از نگران اهشينگاه كرد چشمان س يركه به صورت م يو هنگام دهيبود كه كنارش دراز كش نيآ نيا

 حالت خوبه ؟ -

 .:شده بود  جيپاك گ.  دياش كش يشانيبه پ يدست يمر

 يزيچ ني؟ آخر يجا آمد نيتو ا... افتاده ؟ چطور من  يچه اتفاق يكند ول يكنم سرم مثل قبل درد نم يفكر م... بله ... من  -

 ...آورم  يم اديكه به 

حركتش  نياز ا يمر. در برابر او نتواند خودش را كنترل كند  ديترس يم.  چانديپ يتو را محكم به دور مرنشست و پ نيآ

 .گذشت  يحركت سرسر نيبود كه از ا ريآن قدر ذهنش درگ يتعجب كرد ول

 :را باال انداخت  شيشانه ها نيآ

آن چه را كه .  يداشته باش يسواالت من پاسخ يبرا يبودم تو بتوان دواريام. سواالتت را بدهم  يتوانم جواب همه  يمن نم -

 نيا. جا آوردم  نياسبم فرار كرد و من خودم و تو را ا. كردم  تيدايهوش كنار ساحل پ ياست كه ب نيا ميتوانم بگو يمن م

 .شناختم و خوشبختانه هنوز پابرجاست  يمبودم  يكه پسر كوچك يجا را از وقت

 :گفت  يمر

 رونيب قيخواست مرا از قا يكمپ م يوال.  دمياست كه خودم را به ساحل رسان نيآورم ا يم ادي كه به يزيچ نيآخر -

 . ميما به درون آب افتاد يواژگون شد و هر دو قيقا يول اندازديب
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 : دياز ترس رنگش پر نيكه آ ديد يمر

 خواست تو را غرق كند ؟ ياو م -

 :ادامه داد  عيسر يليسرش را تكان داد و خ يمر

 .به او پول داده بود تا مرا بكشد  يدانم چه كس ينفر ، نم كي نيآ -

 . : ديپر شتريب نيآ رنگ

 ؟ اما چرا ؟ چطور ؟ يمن ، تو را بكشد ، مر يخدا -

 :حالت شد  يسخت ب يهم چون سنگ چشمانش

 ؟ يآخر چه كس -

 يخشم و غضب م نيا يگر چه باعث و بانا.  ديحال لرز نيبا ا ستيبه طرف او ن زيدانست آن نگاه سرد نفرت انگ يم يمر

فكر در ذهنش  نيا. سوخت  يآن شخص م يواقعا دلش برا يمر... برد  يم تشيبه هو يپ نياگر آ يخواست او را بكشد ول

 :بود كه جواب داد 

احتماال تا حاال  .مست بود  يليخ. افتاد  ايبه در ديكه به من بگو نيقبل از ا يوال. كار است  نيمسئول ا يدانم چه كس ينم -

 .راز را فاش كند  نيتا ا ستين يكس گريغرق شده و د

 : موديكوچك را پ نيو طول ان كاب ستاديا نيآ

 .او مانع از آن شد كه لذت كشتن آن حرامزاده را ببرم  ي، مست يلعنت -

 :و گفت  ديچيپتو را محكم تر دور خودش پ. در تعجب بود  نياز عمق خشم و غضب آ يمر

 .جا نبودم  نياو غرق نشده بود ، احتماال من االن ااگر  -

 :و به طرف او آمد  ستاديناگهان ا نيآ

.  ميدانم چه بگو يكه تو حالت خوبه آن قدر خوشحالم كه نم نياز ا. كنم  يصحبت م وانهيآدم د كي، مثل  يمرا ببخش مر -

فقط . آمد  ينم شيحادثه پ نيكردم احتماال حاال ا يمنفر تو را هل داده حرفت را باور  كيآن شب  يكه گفت ياگر فقط وقت

 .رسد  يبه نظر م يرواقعيغ يليخماجرا  نيتمام ا.  يمرا ببخش دوارميام
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 :كرد  دييبا سر تا يمر

تمام  ييرسد گو يبه نظر م يرواقعيغ زيواقعا همه چ.  يدار يتوانم درك كنم چه احساس يم يكنم تا حدود يفكر م -

 .من است  اليفكر و خ ي دهييزا شبياتفاقات د

 نيتوانست از ا ينفر هلش داده است باز هم م كيكرد كه  يحرف او را باور م نياگر آن شب آ يمطمئن نبود كه حت يمر

. كرد  يو انزوا م ييبرد الاقل كم تر احساس تنها ياو را م يكه وال يكرد در آن صورت وقت يفكر م يكند ول يريحادثه جلوگ

 .نرفته بود  نيز حاال هم از بكه هنو ياحساس

 يكرد كه ا يآرزو م. در كنارش بود  نيكاش ان لحظه آ يكرد ا يآرزو م دانهيخواست اعترف كند كه چه قدر ناام ينم دلش

را  قتيحق نيبه دنبالش آمده ا نيكه آ نيا. بگذارد  انيتوانست احساسش را با او در م يبود كه م يبه گونه ا تيكاش وضع

 .برگردد  شيپوچ زندگ قتيكرد تا به حق داياو از چنگال مرگ نجات پ. را دوست ندارد  يده بود كه هنوز هم مرندا رييتغ

 :افكار شكنجه آور او را در هم شكست  نيآ يصدا

 از ندهيآ يدر برابر خطرات احتمال ميتوان يچگونه ما م. نقشه را طرح كرده است  نيا يكه چه كس ميدانست يكاش م!  ايخدا -

 ؟ ميماجراست ندار نيكه پشت ا يراجع به كس ياطالعات چيكه ه يوقت ميتو محافظات كن

 :را باال انداخت  شيشانه ها يمر

 .دانم  يسوال را من نم نيجواب ا -

 :كه در افكارش غرق شده بود به حرفش ادامه داد  يدر حال آن

كار را  نيهم ا نيتواند با هركدام از مستخدم يهد پس مكمپ پول د يصفت قادر بوده به وال طانيبزدل ش نيراستش اگر ا -

است كه خطر  نيا شيمعنا نيهم چن. كرد  دايپ يحيپله ها هل دادند توض يآن شب كه تو را از رو يتوان برا يحاال م. بكند 

 .كند  يم ديهم تو را تهد يگريد يها

 :كرد و گفت  بيرا تكذ نيبا سر حرف آ يمر

قصد جان مرا  نيكدام از مستخدم چيكنم ه يحادثه بوده فكر نم نيكه مسئول ا يكنم به جز كس يطور فكر نم نيمن ا -

 .داشته باشند 
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 ؟ ستيپس او ك -

 : ديبه نظرش رس يسكوت كرد ناگهان فكر يطوالن يانداخت و مدت نيبه آ ينگاه يمر

كرد و مدام به  يم ادداشتي ييزهايكه كاغذ چت كي يفقط به رو. كرد  يكار نم چياو ه. باغ بود  يتو يروز مرد كي،  نيآ -

 ....كرد اما  يمن نگاه م

 :تكان داد  يسرش را به عالمت منف نيآ

 .من او را استخدام كرده بودم  يبه تو نزده مر يصدمه ا چيآن كارگر ه -

را باال انداخت او  شياشانه ه يمر. گفتگو كند  شتريب نهيزم نيخواست در ا يكه دلش نم ديشد فهم يم نيآ يچهره  يرو از

 .را نداشت  نيآ يدر كارها ياصال قصد جاسوس

كرد ممكن است قصد صدمه زدن به او را داشته  ياحساس م يماند كه مر يم يباق گرينفر د كيمظنون گذشته فقط  نيا از

كرد و  ينگاه نيو به آخودش را جمع و جور كرد . متهم كردن آن شخص نداشت  يبرا يقانع كننده ا ليدل چيالبته ه. باشد 

 :گفت 

 يماند كه فكر م يم گرينفر د كيفقط . آن را عنوان كنم  ديبا يول ديايزنم اصال خوشت ن يكه م يحرف نيممكن است از ا -

 . ....كنم ممكن است 

 :حرف او را قطع كرد  نيآ

 . ييبه من بگو دي؟ تو با يمر يچه كس -

 : ديكش يقينفس عم يمر

 .تو باشد  يممكن است دختر عمه ... و ممكن است كنم ا يمن فكر م -

 :تخت نشست  يو به رو ديپر نيآ ياز رو رنگ

 ايآ. است  نيآرام و مت يلياو خ.  ديآ ينم ي؟ اصال به نظر منطق يفكر را بكن نيباعث شده كه تو ا زي، چه چ يباربارا ؟ مر -

 انجام داده ؟ يكار ايگفته  يزيچ

 :كرد  بيدر هم رفته بود با سر تكذ شيكه اخم ها يدر حال يمر
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 . ديگو يطور م نيبگذارم فقط احساسم ا شيكه من بتوانم انگشت رو يزينه چ -

فكر به سرش  نيچرا ا ديفهم يخودش هم نم يرا متقاعد كند و حت نيتوانست آ يوقت نم چيداشت ؟ او ه يا دهيچه فا اصال

 :كرد و گفت بلند  يريگ جهيدستش را به حالت نت نيآ. زده بود 

 .توانم او را متهم كنم  يمن نم -

را بكند كه  يتوانست جبران وقت ياو هرگز نم.  ديكش يرينگاه كرد معده اش ت يتفاوت مر يكه به صورت ب يهنگام يول

ه را ب بيآمد ، دوباره ان احساس عج ياز دستش بر نم يكه در آن موقع هم كار نيبا ا. را باور نكرده بود  يمر يحرف ها

اما . شد  يم دهيدر ان د تيمانند مالك... مانند  يزيچ كيبعد از ظهر فشرد ،  روزيرا د شيكه باربارا بازو يهنگام. آورد  ادي

 .مسئله به قتل عمد متهم كند  نيتوانست باربارا را به خاطر ا يگفت او نم يهمان طور كه به مر

 رديقرار بگ يخواست مورد توجه و محافظت فرد يچقدر دلش م گفته بود نيبار به آ كي.  دهيترس يليخ يدانست مر يم

 :گفت  يمانيبا پش.  اوردياو به وجود ن يرا برا يزندگ نيچن كي نيآ يول

 .دادم  يقرار م تيكردم و تو را در امن يم تياز تو حما ديبا. متاسفم  اريمن بس ،يمر -

 :از او فاصله داشتند  يبياش به طور عج يچشمان عسل. به او انداخت  ينگاه يمر سپس

 ....خواهم  يفقط م.  يكن بايها را ز يمن از تو انتظار ندارم كه تمام زشت -

 .سرش را تكان داد  يمر

از او انتظار  ياگر مر. و رو شد  رياحساس كرد معده اش ز نيآ. از ادامه سخنانش امتناع كرد  يمر يمنتظر بود ول نيآ

 .وجودش را فرا گرفت  فيقابل توص ريغ يخورد ؟ درد يم ياو به چه دردمراقبت و محافظت ندارد پس اصال 

 يبود كه م يحق با مر ايآ. او شود  قيكند تا ال يكار ستيقادر هم ن ديرس يبه نظر م. نبود  يمر ي ستهيوقت شا چيه او

 .اش از درد متورم شد  نهيكرد س ياحساس م. گفت او به قلبش قفل زده است 

درشت كه درد و  ييبود و آن چشمان كهربا ختهير شيشانه ها يكه به رو ييطال يكرد ، با آن موها يه منگا يبه مر يوقت

هم در وجودش بود كه  يگريوجود احساس د نيبا ا يرا انكار كند ول الشيتوانست ام يشد ، نم يرنج در آن ها خوانده م

كه او را  نيهم به محض ا شبيبود كه د يتيمان حس حماه قايدق نيا.  ددا يرا تحت الشعاع قرار م هيآن احساس اول يحت
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آن را آشكار  ديدانست كه چگونه با يقبال تجربه نكرده و نم نيبود كه آ يزيحس چ نيا. كرد در خود احساس نمود  دايپ

 .كند 

 يم يكه گفت كس يوقت. منصفانه رفتار كرده  ريكرد با خود فكر كرد چقدر تا به حال با او غ ينگاه م يكه به مر يهنگام

 ياگر م ياحساساتش نبودند و حت انيدانست كلمات صرفا قادر به ب يم نيآ. خواهد به او صدمه بزند حرفش را باور نكرد 

 .سوال احتماال نه خواهد بود  نيدانست كه جواب ا يداد ؟ م يم تياهم يمر اصال ايكند آ انيتوانست با كلمات منظورش را ب

به او اعتماد داشته باشد و حرفش را باور  ينكرده بود تا باعث شود مر يكار چيداد ؟ او ه يم تياو اهمبه  يمر ديچرا با اصال

 .كند 

احتمال  زين ندهيكرده و در آ ينشان دهد به او عالقه دارد و اگر چه اشتباهات يخواست به مر يرا برگرداند دلش م شيرو

 تيهمسرش باشد و به او اهم يكه ارزشش را دارد كه مورد عالقه بداند  يخواست مر يم يدارد باز مرتكب خطا شود ول

 يم دياو را دوست بدارد از دست داده بود اما شا يداد مر ياحتمال م هرا ك يهر شانس شهيهم يدانست برا يم نيآ. دهد 

 .پاك كند  يرا از آن چشمان دوست داشتن يدياز آن عدم اعتماد و نا ام ييقسمت ها يتوانست تا حدود

لباس .  اورديمتفكرانه به طرف آتش رفت كه لباسش را ب نيبنابرا. بود كه او را به خانه ببرد  نيخواست ا يكه م يزيچ نياول

 :داد  يرو و آن رو كرد و به مر نيآن را ا. خشك شده بود  يبه اندازه كاف

 .... رونيمن االن ب يلباست را بپوش يخواه ياگر م -

از مردان دهكده آن  يگروه. به طرف در رفت و آن را باز نمود . شد صحبتش را قطع كرد  يم دهيشن رونيكه از ب ييصداها

 :با عجله به طرف او آمد . بود  تياز آن ها همان تام ، شوهر اما اسم يكيبودند  ستادهيجا ا

 .شد  داي، حال شما خوب است ؟ اسبتان امروز صبح پ نيلرد آ -

 :تكان داد و گفت  يسر نيآ

 .ن خوبم م -

 :كرد و گفت  يبه پشت سرش اشاره ا سپس

 . نطوريهمسرم هم هم -
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 . ننديرا نب يبود كه آن ها مر ستادهيا يطور البته

 :زمزمه كردند  رلبيدهكده ز مردان

 .خدا را شكر  -

 يست چه جواهردان ياوست كه آن قدر كور بوده كه نم نيا. محبوب است  يليمردم خ نيدر ب يبه او ثابت شد كه مر دوباره

 . برد  يموضوع نم نيبه ا يپ ريكاش آن قدر د يكرد ا يآرزو م. دارد  اريدر اخت

. كرد  يامضا كرده بود نگاه م يكه به تازگ يپدرش به چك زيپشت م نيآ. نشست  نيآ يبه كتاب خانه آمد و رو به رو باربارا

 نيحاال هم ا. شده  يديو نا ام اسيو ازدواج نكرده دچار كه با ا نيدانست باربارا از ا يم. سپس به باربارا چشم دوخت 

داده  بيها خودش را فر نهيزم يليدانست در خ يم. شد  يبر علت م دياحتماال مز ندكلر هال را ترك ك نيس ديموضوع كه با

بودند كه  يروز يآرزوباربارا و پدرش در  ديد ياو كور نبود و م. و انتظارات باربارا  يمثال راجع به احساسش نسبت به مر. 

آن ها  يلندن خانواده  عاتيبراساس شا. باشد  ديو تمج فيزن خانه دار قابل تعر كياز مصاحب پدر و  شتريب يزيباربارا چ

 .كرد  يكه داشت اكتفا م يبود تا باربارا به نقش دواريام نيآ. نبودند  يمناسب يدر وضع مال

 :لباسش به هم جفت كرده بود ، با وقار شروع به صحبت كرد  يخاكستر يشميكه دستانش را در دامن ابر يدر حال باربارا

 ؟ نيآ ييپسر دا دينيمرا بب ديخواست يشما م -

به مغزش خطور  يرساندن به كس بيفكر آس يكه حت ديرس يممكن م رياصال غ! و سر به راه  عيمط يزن ريتصو شهيهم مانند

 .كند 

همسرش بود و  يمر. كلر هال بماند  نيدر س نياز ا شتريب ديدانست كه او نبا يم نيطور باشد آ نياگر هم ا يحت يول

 . يزيمقدم بر هر چ نهيزم نياحساسات او در ا

 :سر اصل مطلب رفت  مايكرد و مستق دييبا سر تا سپس

كنم  يساس ماح. پدرم بود  يبرا يجا كمك بزرگ نيكه حضورت در ا يخواهم بدان يم. باربارا  نمتيخواستم بب يبله م -

 . ميجا نگه دار نيو تو را ا مياز محبت تو و خانواده ات سو استفاده كن دينبا نياز ا شتريب گريد

 :از تعجب چشمانش گرد شده بود  باربارا
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. كنند  يخانواده ام كامال موضوع را درك م. جا را ترك كنم  نيتوانم ا يمن نم. دارد  اجيمالكوم به من احت ييپسردا يول -

 ....ها اصال دوست ندارند كه من آن 

 :با دست صحبت او را قطع كرد  نيآ

خانه وارد  نيكه او به راه و چاه ا يتا زمان يمحبت كرد يليخ. به امور خانه را بر عهده خواهد گرفت  يدگيرس فهيوظ يمر -

 . يبرگرد خانواده ات شيتا پ يكه آزاد هست يخواهم بدان ياما حاال م.  يجا ماند نينشده بود ، ا

 :چك را به باربارا داد و گفت  سپس

 . يقبول كن يا دهيجا كش نيكه ا يزحمات يرا برا هيهد نيكه ا دوارميام -

 :شوكه شد  شتريچك نگاه كرد، ب يكه باربارا به رقم رو يهنگام

 ....رساند اما  يلطف شما را م نيا -

 :كرد و ادامه داد  ياخم باربارا

 ....ه من پدرتان دوست ندارد ك -

تو را در  مياز آن كه حق داشته باش شتريكند ما ب ياحساس م زياو ن. كنم  يموضوع صحبت م نيمن از طرف پدرم مورد ا -

 . ميجا نگه داشت نيا

 :شد  رهيبه دستانش خ باربارا

 ....، من  ديمرا به خانه نفرست نيآ -

 :زد  يموج م اهشيدر چشمان س يدينا ام. به او نگاه كرد  دوباره

 .دارم  يكه من به تو چه احساس يبدان دي؟ با ني، آ يجا دور كن نيمرا از ا يتوان يچطور م -

 :كرد گفت  يكه احساس گناه م يدر حال نيآ

 .دانستم  يمن اصال نم -

 . ستيرا نگر نيبه جلو خم شد و ملتمسانه آ باربارا

حاال چطور . انجام دادم  يو گله ا تيكه خواستند بدون شكا يهركار. جا منتظرت شدم  ني؟ من ا يدانست يچطور نم يول -
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 .كنم  يتوانم زندگ يمن بدون تو نم. جاست  نيام در ا يكه زندگ يخانواده ام برگردم وقت شيتوانم پ يم

 :دستش را به داخل موهاش برد  نيآ

به . طور بوده ، واقعا متاسفم  نياگر ا ... يكرده ام كه تو فكر كن يكار ايگفتم  يزيمن چ ايممكنه ؟ آ يزيچ نيچطور چن -

 . نيفقط هم يمن هست يكه تو فقط دختر عمه  نيخاطر ا

 :چشمانش پر از اشك بود . تكان داد  يسرش را به عالمت منف باربارا

 نيآ. كرد  ميروز باهم ازدواج خواه كيكه ما ... كردند  يهمه فكر م... اما من فكر كردم كه ... كه  ينكرد يكار چيه... نه  -

 .، من مشتاقانه منتظرت بودم 

 . ديبار هم نظر مرا نپرس كي يموضوع حت نيكس راجع به ا چيه يمسئله تو را رنجاند ول نيمن متاسفم كه ا -

 : ستاديا نيآ

 نياز امن ازدواج كرده ام و .  يجا را ترك كن نياست كه ا نيراه حل ا نيو منصفانه تر نيبه نظر من بهتر طيشرا نيتحت ا -

 .بابت خوشحالم 

 :زد  يباربارا موج م يدر صدا تيعصبان

 ...؟ او مناسب  يكار را بكن نيا يچطور توانست -

 :شد  يهمسرش مورد حمله قرار گرفته عصبان ديد يكه م نياز ا نيآ

 .است  دهيمدت صدمه د نيدر ا ياو به اندازه كاف.  يدان يراجع به همسر من نم زيچ چيتو ه -

 :سپس به طرف كتاب خانه رفت و گفت . كند  حيباربارا تشر يرا كه باهم داشتند برا يمشكالت اتيست جزئخوا ينم

 .حاضركنند  تيخواهم داد كه صبح زود كالسكه را برا يبيترت -

 يبتواند به كسكرد امكان ندارد باربارا  يكه هنوز فكر م نيبا ا. اتاق را ترك كرد  ني، آ ديبگو يزيكه او بتواند چ نياز ا قبل

او از احساسات . بر وادار كردن او به ترك آن جا تنها راه چاره است  يمبن مشيحاال كامال مطمئن بود كه تصم يصدمه بزند ول

بود كه  ياشتباه نيا. هست سخت تر شود  نكهيگذاشت كه كار از ا يم دينداشت و اصال نبا رباربارا نسبت به خودش خب

 .كرد  يدرست م ديخودش با
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*********** 

 :در آستانه در ظاهر شد  نيلحظه آ نيدر ا. نوشت  يم ايكتوريبه و يدر گلخانه نشسته بود و نامه ا يمر

 ؟ يديخوب خواب -

نگاه  نيكرد به آ يسع. نمود  دييبا سر تا. در قلبش احساس كرد  ياندوه و تاسف يادا شدند و مر يرسم يتا حدود كلمات

 :را نداشت  يشميو آن كت  كيش ير آن لباس سوار كاراو را د دنيتاب د. نكند 

 .بله  -

 :بلند شد و گفت  شيكه روزنامه پست در دستش بود از جا يدر حال. تمام طول روز او را ترك نكرده بود  نيآ پدر

 .كنم  يدگيبه آن ها رس ديكارها هست كه با يسر كي ديبخش ياگر شما دو نفر مرا م -

 :گفت  يو با مهربان اورديخودش ن يبه رو يخواهد آن دو را با هم تنها بگذارد ول يمتوجه شد كه او م يمر

 .پدر  نمتانيب يپس موقع ناهار م -

 حتما -

 :گفت  يگذشت با مهربان يكه از كنارش م يتكان داد و هنگام نيبه طرف آ يسر سپس

 .پسرم  -

 :آهسته پاسخ داد  نيآ

 .پدر  -

كرد  ي، آرزو م نيرغم مشكالت خود او با آ يعل. اند  رفتهيرا پذ گريكدي يدو تا حدودآن  ديد يخوشحال بود كه م يمر

 . ابديپدر و پسر بهبود  نيروابط ا

 :به همسرش انداخت  ينگاه يمر. كلر بزرگ رفت  نيكه س يهنگام

 . ني، آ يده يكه مدام نگهبان ستياصال الزم ن -

 :گفت  يدوباره با همان لحن رسم نيآ
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 .لحظه هم از تو غافل نخواهم شد  كيماجرا بوده  نيپشت ا يكه نفهمم چه كس ينتا زما -

مودبانه و  يليخ. كرد  يمودبانه با او رفتار م يليخ نيكلر هال آورده بودند آ نيكه مردان دهكده آن ها را به س روزيد از

 .كرد  يهم با دقت از او محافظت م يليخ

كرد كه  يمسئله فكر م نيبه ا نياندوهگ. داند  يكند و خودش را مسئول م ياحساس گناه م نيدانست كه آ يم يمر

بار  نياول يبرا يوقت. ندارد  يدر نظر گرفته و اصال به احساساتش توجه دهيصدمه را كه او د يفقط بعد جسمان نيمتاسفانه آ

 يول. دهد  تياقبت كند و به او اهمكه از او مر يكس. خواسته  يم شهياست كه هم يكس نيكرد آ ي، فكر م دنديرا د گريكدي

قادر به  نيكه آ يزيخواست و تنها چ ياو از شوهرش عشق م.  ستين يها كاف نيبود كه فقط ا دهيرس جهينت نيحاال به ا

 .دادنش نبود 

 يدانست كه اتفاق يم يمر. فرو كرد  اهشيس ياز اضطراب دستش را داخل موها نيآ.  ستينگر يهمان طور به او م يمر

 :گذاشت و هم چنان كه به او چشم دوخته بود ، گفت  ينامه را به كنار. فتاده ا

 افتاده ؟ يچه شده ؟ اتفاق -

 :توانست علتش را بفهمد  ينم يشد كه مر يم دهيد يجانيه اهشيدر چشمان س. آمد  كشينزد نيآ

 .كمپ را به ساحل آورده  يبدن وال -

 يمر يپست و شرور بود و در طوفان جانش را از دست داد ول يليگرچه خا. پس او مرده بود .  ديكش يقينفس عم يمر

 نيتا ا. بزند  يتوانست به او صدمه ا ينم گريكمپ د يوال.  ديكش يوجود نفس راحت نيبا ا. كرد  ياحساس تاسف م شيبرا

 . ديترس يم فتديب وبارهاتفاق د نيكه ا نيبود كه چقدر از ا دهيلحظه نفهم

 :ت گف يبا نگران نيآ

 تو حالت خوبه ؟ ستميكه ن يمطمئن باشم وقت. كنم  دايپ يبتوانم نشانه ا ديشا.  اندازميب يبروم و به جسد نگاه ديمن با -

 :كرد و گفت  يبا سر اشاره ا يمر

 .البته  -

 :شده بود گفت  رهيخ شيكه به دست ها يدر حال و
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دائم مسئول مراقبت از  يتوان يتو كه نم. انم از خودم مراقبت كنم تو يمن م.  يتمام وقتت را در كنار من بگذران ستيالزم ن -

 . يمن باش

 :در هم رفت  نيآ يها اخم

 ...كنم  ياحساس م...  ستين تيمسئله مسئول -

 :حرفش را ادامه نداد  نيآ يول.  ديخواهد بگو يدانست كه چه م ينم. شد  رهيبا دقت به او خ يمر

 .كنم  يكامال مسئله را درك م.  يندار يازيكس ن چيتو به ه. خوب ، باشد  يليخ -

 :كند گفت  يتوانست خود را راض ينم ييكرد و گو يمكث سپس

 .كن  اطيكه برگردم احت يپس تا وقت -

 : ديكش يآه يمر

 .باشه  -

باربارا سوظن  كه به نياز ا ياو حت.  تيتا واقع ديرس يكابوس وحشتناك به نظر م كي شتريب شيچه اتفاق افتاده بود برا آن

جا  كيو آرام  دهيكلر هال برگشتند ، باربارا كامال رنگ پر نيبه س نيكه او و آ يوقت. شد  ديدچار ترد زيكرده بود ن دايپ

آن دو باهم  دارياش باشد نشان نداد البته د يطانيش تيبر ن يرا كه مبن يزيچ شيحرف ها انشسته بود و نه با حركاتش و نه ب

 .كوتاه بود  اريبس

 :كه عضالت چانه اش منقبض شده بود ، ادامه داد  يدر حال نيآ

 . يكن صبور باش يسع ميكن دايكه آن شخص را پ يكس جز خودت اعتماد نكن و حداقل تا زمان چيبه ه -

خواهد به او  يچه قدر دلش م يدانست كه مر يم نيكاش آ. شد  رهيو مرموز خ اهينداد فقط به آن چشمان س يپاسخ يمر

 :كرد و گفت  يميتعظ نيآ. بلكه به خاطر عشق  شيريپذ تيكند نه به خاطر حس مسئول هيتك

 .برگردم  عتريكنم هرچه سر يم يسع -

 

********** 
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. نشستند  داريب منيبعد از شام در اتاق نش ياديمدت ز يكلر و مر نيمالكوم س. هنوز برنگشته بود  نيها گذشت و آ ساعت

در افكار خودش غرق شده و از رفتار و حركاتش  ديرس يبه نظر م. زد  يبه ندرت حرف م يخورد ولباربارا شام را با آن ها 

بعد از شام هم بالفاصله عذر . رفتار كرد  يمودبانه و محجوبانه با مر يليدوباره هم خ. اصال خوشحال نبود  ديشد فهم يم

 .كرد و به اتاق خودش رفت  يخواه

به  يشده بود و سرش هراز گاه دهيخم رمرديپ يشانه ها. ار آتش نشسته بود انداخت به پدر شوهرش كه كن ينگاه يمر

جا تنها بگذارد و برود بخوابد  نيخواست او را در ا يارل نم. كه چه قدر او خود خواه است  ديشيبا خودش اند. افتاد  يم نييپا

. 

 :بلند شد  يمر

 . ديكار را بكن نيكه شما هم هم دوارميام. روم بخوابم  يپدر ، من م -

 :در پنهان كردنش داشت  يبود ، اگرچه سع دايهو رمردياز چشمان پ يآسودگ

 . يدار ازيو به استراحت ن يرا گذرانده ا يتو روز سخت...  هيفكر خوب -

به  يه ادر انتها عالق يآماده شود ول دنيخواب يمستخدمه كمك كرد تا او برا.  ديرا منتظر خود د سيباال رفت و فرانس يمر

 .داد  يترك اتاق نشان نم

 :انداخت و ادامه داد  سيبه فرانس يبه او گفت كه به اتاق خودش برود و با محبت نگاه يمر

 .در امانم  گريمن در اتاق خودم كه د.  يكه نگران باش ستين يازياصال ن.  ميگو يواقعا راست م -

 :به او انداخت  يبا چشمان اشك آلود نگاه دخترك

 ....من .... شما . من  ي، بانو فتديشما ب يبرا ياتفاق چيخواهم ه ينم -

 :او را در آغوش گرفت و گفت  يزيبه طور غر يمر

 .پس حاال لطفا برو بخواب . كنم  يطور فكر م نيمن هم در مورد تو هم -

 يبرنم ريگفت كه د تيمطمئن و با جد يليخ نيآ. با افكار ترستاك خودش تنها ماند  يرفت ، مر سيكه فرانس يهنگام

به خودش  يصدمه زده باشد چه ؟ دلشوره تمام وجودش را فر اگرفت ول نياو بود به آ دنيكه مسئول دزد ياگر كس. گردد 
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 .شود  يتوطئه نم كي يقربان يآسان به ياو كه مثل مر. كرده است  ريد يفقط كم نيآ: گفت 

 يكرد ، صدا يبه ستارگان آسمان نگاه م يكيه نشسته بود و در تارك يدر حال.  رديتوانست آرام بگ يوجود نم نيبا ا يول

با تعجب فراوان باربارا را  يباشد با عجله جواب داد ول نيكرد ممكن است آ يكه فكر م يدر حال.  ديرا به در شن يضربه ا

اخته بود و آن چهره آرام را بر دوشش اند يشنل. باربارا با عجله وارد اتاق شد . او ، احساس اضطراب كرد  دنيبا د.  ديد

 .بود  دهيترس و اضطراب پوشان

 :از جا بلند شد  يمر

 افتاده ؟ يچه شده ؟ چه اتفاق -

 :فشرد گفت  يكه انگشتان بلندش را با دست م يدر حال. تر شد  كيبه او نزد باربارا

 . دهيصدمه د نيآ -

 :بند آمد  يمر نفس

 ؟ اما چطور ؟ دهيصدمه د -

 صخره ها افتاده ياسبش از رو -

 . : ديدستان باربارا را محكم چسب يمر

 .....او كه  -

آن ها سقوط كرده  ياز باال نيكه آ نيفقط ا. را در وجودش به جا گذاشته بود  يديخودش با آن صخره ها ترس شد تجربه

 ....باشد 

 :چشمان خود او هم پر از درد بود . كرد  بيبا سر تكذ باربارا

 . يبرو ششيخواسته تو پ يسخته ول يليمن گفتنش خ يو اگرچه برا ستيب نحالش خو ينه ول -

 :شد  يم شتريدلشوره او هرلحظه ب. چشمانش را بست  يمر

 حاال كجاست ؟ ياو بروم ول شيپ ديمن با -

 .كنم  يم يمن تو را همراه. او در اصطبل است  -
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 ؟ به پدرش گفته اند ؟ اوردنشيچرا به داخل خانه ن -

 :و گفت  ستيصبرانه او را نگر يب باربارا

 نيقبل از ا ميخواست يخوب راستش ما نم... ضربه ...  نيآ. و تو را خبر كنم  مياياو بود كه مرا فرستاد ب. پدرش آنجاست  -

 . ميو تكانش ده ميكن سكير ينيكه تو او را بب

 .شد  ديناپد هيهق هق گر انيدر م شيصدا

طور رفتار كند ؟ در  نيداشت كه ا يلياما چه دل. راستش اصال به او اعتماد نداشت . شد  هريبه باربارا خ يطوالن يمدت يمر

اش  انهيجو يبرتر يآن نگاه ها يكند انجام نداده بود حت تيرا تقو يكه بتواند سوظن مر يكار چيباربارا ه روزيتمام طول د

 . دشده بو ليهم به متانت و وقار تبد

اگر . اتاق بماند  نيدر ا ديبرساند نبا يبياگر هم باربارا بخواهد به او آس يگرفت كه حت ميمبا خودش تص يوجود مر نيا با

 ياجازه نم يعشق به مر. از حد تحملش بود  شيافكار ب نيا... باشد چه ؟ اگر واقعا او را خواسته باشد  دهيواقعا ضربه د نيآ

همان  ايرفت  يم ديبا ايفكر كردن نداشت و  يبرا ياديوقت ز. تفاوت از ترس باربارا در اتاقش بماند  يطور ب نيداد هم

 .ماند يجام

 يكلر هال بزند ؟ اتاق ها نيتواند به او در س يم يتازه باربارا چه صدمه ا. تواند بكند  ياز رفتن نم ريغ يدانست كه كار يم

 . دنديشن يمرا  شيكرد قطعا صدا يساختمان بود اگر ان ها را صدا م يكارگران اصطبل در انتها

 .ميوقت را تلف نكن نياز ا شيخوب ، بهتر است ب يليخ -

 .را عوض كند  دشيآن قدر وقت نداشت كه لباس خواب سف. به طرف كمد لباسش رفت تا شنلش را بردارد  او

دختر . ته بود كه وارد اتاق شود ، آن جا گذاش نيشد كه قطعا باربارا قبل از ا يم دهيكنار راهرو د زيم يفانوس روشن رو كي

 دهيهمه جا را پوشان اهيشب مانند جوهر س. كس در خانه نبود  چيه.به راه افتاد  يمر شيشاپي، آن را برداشت و پ نيآ يعمه 

هرچه  يباشد ول يقدر نگران م نياست كه ا نيكرد به خاطر آ يبا خودش فكر م يمر.  شتندخلوت گذ اطيبا عجله از ح. بود 

.  دييپا يمرتب باربارا را با چشم م. در شرف وقوع است  يشوم يكرد كه واقعه  ياحساس م شتريب رفتند ، يم شيپ شتريب

داد  يرا هم از دست نم اطيوجود احت نيبود با ا نيبار هم به او نگاه نكرد ظاهرا تمام حواسش معطوف آ كي يباربارا حت يول
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 .شود  ريخواست غافلگ يدلش نم. 

 : ديكرد پرس يدر جلو حركت م يبار مر نيا. وارد شود  يتا مر ستاديا يباز كرد و به كناراصطبل را  يدر چوب باربارا

 ؟ ستيروشن ن يچراغ چيشود ؟ چرا ه ينم دهيكس شن چيه يپس چرا صدا -

 :جواب داد  باربارا

 .چون همه در آن طرف ساختمان هستند  -

 :بود كرد و گفت  تادهسيرا به طرف باربارا كه درست پشت سرش ا شيو رو ستاديا يمر

 كجاست ؟ نيپس كجا هستند ؟ آ -

. دهانش آمد  يقلبش از ترس تو.  ديند يگريد زياز دو عدد اسب چ رياما به غ ستينور فانوس به دقت به اطرافش نگر در

 بياز ج يريهفت ت عيسر يليباربارا خ.  ديايب رونيكه برگشت تا از اصطبل ب يهنگام. مطمئن شد كه باربارا دروغ گفته 

 .را گرفت  يمر يبازو گرشيبا دست د دنبو ديكه از او بع يشنلش در آورد و با سرعت

 :زد  اديفر يمر

 !كمك  -

 :زد و گفت  يلبخند سرد باربارا

حد  يكند ول ينم دايالبته اثرش تا صبح دوام پ. خواب آور داده ام  يآنها دارو يشنود به همه  يتو را نم يكس صدا چيه -

 :ادامه داد  يكرد با لحن سرد يبا آرامش صحبت م يليكه خ يدر حال. شوند  ينم داريتو ب اديفر يفاصله از صدا نيااقل با 

 . ميكن يم ياسب سوار يحاال من و تو با هم كم -

خواست آنها را از خودش  يم. شوكه شد  ياز قدرت آن انگشتان استخوان يمر. از اسب ها هل داد  يكيرا به طرف  يمر و

 :نفسش از ترس بند آمد . نتوانست  يدور كند ول

 .كار را نكن  نيا -

 .است  يوانگيد دهيباربارا زائ يرويمطمئن بود كه ن يمر. داد  ينكرد و هم چنان او را به طرف جلو هل م يياصال اعتنا باربارا

 :از جنون بود  يحاك دشيب شدخشم و غض. زد  يموج م شيدر صدا يآشكار ي نهيكه شروع به صحبت كرد ك يبار وقت نيا
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 . يريرا از من بگ نيمن اجازه نخواهم داد كه تو آ -

 :كرد با منطق جواب او را بدهد  يسع يمر

 .را از تو نگرفتم  نيمن آ -

 :كه به او نگاه كند گفت  نيبدون ا باربارا

 .هم به خاطر توست  همش. كلر هال را ترك كنم  نياز من خواسته تا س ني؟ آ يتو او را از من نگرفت -

باربارا هم آن را احساس  ديرس يبه نظر م. نبود  يپاسخ چيقادر به ه يلحظه ا يحرف شوكه شد كه برا نيآن قدر از ا يمر

 :و گفت  ستاديكرد چون ا

 ؟ يدانست يتو نم يعني -

 :تكان داد و گفت  يسرش را به عالمت منف يمر

 ..نه  -

 :او زد و گفت  يمحكم به بازو يكرد و ناگهان ضربه ا ترشيمسئله فقط خشم باربارا را ب نيا

 .دارد  اجيفهمد كه چه قدر به من احت يم نيآن وقت آ يريتو بم يكند وقت يهم نم يبه هر حال فرق -

 . يكار را كرده ا نيزند كه تو ا ياما او حدس م -

 كيكه  يروم و تازمان يجا م نيآفتاب از ا ياشعه  نيبا اول. دهم  يبه دست او نم يمدرك چيتواند چون كه من ه ينه او نم -

 .جا فاصله گرفته ام  نيمن فرسنگ ها از ا يشده ا دينفر بفهمد تو ناپد

 يحت. صدمه بزند  يتواند باور كند باربارا بتواند به كس ياصال نم نيدانست كه آ يم. به او بدهد  يتوانست جواب ينم يمر

 .را فشرد  شيگلو يدينا ام. كرد  ياو شك م خود او هم داشت به سوظنش نسبت به

 يبرسانند ، تنها كس بيكرده بودند به او آس يسع ياديگذشته افراد ز يدر طول ماه ها. از درونش برخاست  ياديفر ناگهان

 .توانست از او در برابر آن ها دفاع كند فقط خودش بود  يكه م

 يروي، ن رتيبهت و ح انيناگهان در م. نكرده بود  يزن بد نيو كه به اا. موضوع خاتمه دهد  نيحاال به ا نيگرفت هم ميتصم

از  يكيبا  يناگهان يبه طرف عقب برگشت و ضربه ا.  دييچرخ شيپاشنه ها يبه رو. در درونش احساس كرد  يميعظ
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 :طرف او نشانه گرفت به  ريباربارا با هفت ت. و خودش را آزاد نمود  ردپرت ك يبه باربارا زد و او را به گوشه ا شيپاها

 .سوار اسب شو -

 :زد  اديوجودش خشم بود فر يكه سراپا يدر حال يمر

 .را از تو نگرفتم  ني؟ من آ يكار را بكن نيبا من ا يكن يچطور جرات م -

 :زد  اديفر تيبا عصبان باربارا

 .كرد  يبا من ازدواج م يبود امدهي، اگر ن يتو او را گرفت -

 : هيگر ريه زد زبود ك نيقدر خشمگ آن

به هر ساز تو  هيناح نيو حاال تمام مردم ا ينبود شيب شيكش كيدختر .  يكس نبود چيكه ه يدر حال. جا  نيا ياما تو آمد -

 دهيسال ها مرا ناد نيتمام ا نيآ ي، ارزش مرا بشناسد ول نديصبر كردم كه او مرا بب. و صبور بودم  عيمن كه مط. رقصند  يم

دانستم و متقابال انتظار  يخودم را در اجتماع م گاهيبودم نفرت داشتم چون كه جا انجامشانكه مجبور به  ييااز كاره. گرفت 

 اليتمام ام. كردم  يمالكوم را اطاعت م ييمن هر دستور پسردا. خودشان را بدانند  گاهيهم جا تيو رع نيداشتم مستخدم

خواست  يوجود خوشحال بودم چون دلم م نيبا ا ياس هستم ولشن فهيوظ يخودم را سركوب كردم تا نشان دهم كه همسر

 .به من توجه نشان دهد و با من ازدواج كند  نيآ

 :سوخت  ياو م يبا تمام وجود دلش برا يمر

 .قدر از تو انتظار نداشت  نيكس ا چيه.  يكرد يرفتار م تيبرخالف خواسته ها ديتو نبا -

 :زد  اديچون فر. نشد  يباربارا متوجه منظور مر ديرس ينظر م به

 .خوشحال هم بودم  يكرد از انجام آن كارها حت يبا من ازدواج م نياگر آ -

كس  چيخودش بوده و ه ميتصم نيا يگرفته بود ول دهياو كامال خودش را ناد.  ديمتوجه شد باربارا اصال منظور او را نفهم يمر

را  ي، آن رابطه ا نيتوانست احساس تاسف هم بكند كه چرا آ يل نمحا نيدر ع. كار نكرده بود  نياو را مجبور به ا يگريد

 :سپس تمام ذهنش را معطوف به باربارا كرد و گفت . خواست با او ندارد  يكه باربارا م

 .دست خودت بود  زيهمه چ.  يانتخاب كن يتوانست يتو م -
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 :را در دستانش چرخاند  ريو هفت ت ديكش اديبلند تر فر باربارا

به خانه برگردم و با  دينباشم با نياگر من با آ. بود  يارل خواه كيهمسر  ندهيتو در آ. آسان است  يليتو گفتنش خ يبرا -

 نجايكه به ا نيقبل از ا. اند جبران كنم  دهيكش ميرا كه برا يكه بتوانم زحمات نيبا خانواده ام رو به رو شوم بدون ا يدست خال

 نيرا كه آ يپول. بگذارم  ريتاث نيآ يآن كه بتوانم به رو ديمن پرداخت به ام يبت لباس هابا را ياديز ي، پدرم پول ميايب

 نيپدر و مادر و خواهرانم همه به ا. است  چيه دنيارل درا ندهيبا ثروت همسر آ سهيبابت جبران گناهش به من داد در مقا

 .كنم  ايمه يخوب يزندگ شانيبودند كه من برا ديام

 يسوزد ول ياو م يدوباره احساس كرد كه دلش برا. است  يمسئله عصبان نيواقعا باربارا به خاطر ا ايه آمتعجب بود ك يمر

 ليكار متما نيخواست او را بكشد و هنوز هم به ا يزن م نيا. اش را از دست بدهد  ياجازه دهد حالت تدافع ديدانست نبا يم

 :بالقوه خطرناك بود  يوجودباشد او م زيانگباربارا رقت  تيهر قدر هم وضع. است 

 . اندازديب ايكه مرا به در يكمپ پول داد يكه به وال يتو بود نيپس ا -

اش را كرد كه باربارا به عمق  يحداكثر سع يرا به لرزه در آورد ول يبدن مر زيآن شب وحشتناك ن يادآوري يحت

 .نبرد  ياحساساتش پ

 :داد  ينم تياهم يبود كه اصال به احساسات مر يدالتع يب نيباربارا آن قدر فكرش مشغول ا خوشبختانه

هم دست  كيبه  اجيكه احت دميرس جهينت نيبه ا يفتادين نييو از پله ها پا يكه آن شب تو مقاومت كرد يوقت! آن احمق  -

امشب . برسانم  انيمسئله را به پا نيمجبورم خودم ا نيپس بنابرا. متاسفانه آن احمق هم كارش را درست انجام نداد . دارم 

 .مانده  ياست كه باق يتنها راه نيا.  ديد يخواهصخره ها  يرا به رو تيزندگ انيتو پا

 :به عقب گذاشت  يقدم يمر

 . ياز تو خواسته كه به خانه ات برگرد نيآ.  يندارد كه مرا بكش تيبرا يسود چيه -

 :زد  يلبخند سرد باربارا

مرگ . توانم به او و پدرش بكنم  يكه م يگردم تا هر كمك يكلر هال برم نيكه خبر مرگ تو پخش شود من به س يوقت -

به كارها  ابدي يبهبود م يدارد تا وقت اجيبه من احت نيآ. فاجعه است  كي شانيآن ها قطعا برا يهمسر و دختر دوست داشتن
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 .كنم  يدگيرس

 نيا. نكرد  يبحث چيه وانهيجعه است ، با آن زن داو فا يبرا نيآ يواقعا مرگ همسر دوست داشتن ايكه آ نيدر مورد ا يمر

به او عالقه دارد باعث شد با خودش فكر  نيكه آ نياستنباط باربارا از ا يداشت ول قتيرا دوست دارد كامال حق نيآ يكه مر

ل را ترك كند با كلر ها نياز باربارا خواسته بود كه س نيآ. نفع خودش استفاده كند  هطرز تفكر ب نيتواند از ا يم ايكند آ

 :به در كند  دانيرا از م فيممكن بود به او كمك كند تا حر يدانست كه چرا ول ينم يكه مر نيوجود ا

 .به تو مظنون خواهد شد  نيآ -

 :سپس گفت . لحظه  كي يفقط برا يآمد ول يبه نظر دو دل م باربارا

 . يكن يتو اشتباه م -

 :كرد و گفت  بيبا سر حرف او را تكذ يمر

 نياحتماال به خاطر هم.  ميدر دست نداشت يمدرك چيه يول يكار دخالت داشته ا نيكنم تو در ا يمن به او گفتم كه فكر م -

 يرياگر هم مورد سوظن او قرار نگ يحت.  يكه تو را متهم كند ، ازت بخواهد به خانه برگرد نيا يگرفت به جا ميهم تصم

آن را خواهد  ينفر صدا كيقطعا  يكن كيشوم و اگر هم شل يمن سوار آن اسب نم.  يفرار كن يتوان ينم ييباز هم از بازجو

 . ديشن

 :خشمناك جواب داد  باربارا

 يچه م يشنو يم. دهم  ينم تيمن اهم يياما اگر هم راست بگو.  ييممكن هم هست دروغ بگو.  ييممكن است راست بگو -

 ياگر آن چه تو م. داشته باشد  ديتواند مرا داشته باشد پس تو را هم نبان نياگر آ.  ستيمهم ن ميبرا زيچ چيه گري؟ د ميگو

 .تباه شود  ديتو هم با يشود پس زندگ همن تبا يدرست باشد و قرار است زندگ ييگو

 :چرخاند گفت  يرا در دستش م ريهفت ت انهيكه وحش يحال در

 . رميگ يآن را هم به عهده م يها امديكنم و پ يم كياالن شل نيكه هم نيا ايسوار اسب شو و  ايحاال  -

 نيدانست كه تنها راه نجاتش ا يم يمر. اش را كامال از دست داده بود  صيقدرت تشخ.  ديفهم ينم زيچ چياصال ه باربارا

 يم ينه ول اياست  يعمل ايدانست آ ينم.  ديبه ذهنش رس يكامل فكر يديسپس در ناام.  ردياست كه اسلحه را از او بگ
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 يبزرگ اريكار را بكند قدم بس نيدانست كه اگر بتواند ا يم. دهد  بيفر رانقشه باربارا او  يبا قبول كردن ظاهر خواست

 زانيآو شيكرد تظاهر به شكست كرد و شانه ها يهمان طور كه فكر م نيبرداشته است بنابرا شينجات جان خو يبرا

كه كامال در فكر اسلحه  يدر حال. درست از كنار باربارا گذشت  رفت عمدا يكه با اكراه به طرف اسب ها م يهنگام. شدند 

و  ديكش يا ههياز اسب ها ش يكيناگهان . آمد  شيفرصت پ نيبه او بدهد و ا يبود در سكوت از خداوند خواست فرصت

 .لحظه پرت شد  كي يحواس باربارا برا

عكس العمل نشان داد و  عيسر يليباربارا خ. ا چنگ زد به طرف باربارا پرد و اسلحه ر يمر. بود  يلحظه كاف كيهمان  يول

راسخ در برابر او مقاومت  يزنده ماندن است با عزم يتنها شانسش برا نيدانست ا يكه م يمر. دستان او را محكم گرفت 

 .كرد  يم

اسلحه از . ت سرش افتاد پش يها  ونجهي يشدند و باربارا تعادلش را از دست داد و به رو زيگالو گريكديها سر اسلحه با  آن

افتاد و ناگهان شعله تمام  گرشيلحظه فانوس هم از دست د نيدر همه ا يگرفت ول يجا يدستش رها شد و در دستان مر

شده بود و مجبور شد به عقب  ريد يليخ گريد يخواست شعله را خاموش كند ول يم يمر. خشك را در بر گرفت  يعلف ها

 .خت گوشه لباسش هم سو يبرگردد حت

با عجله به طرف ان  يمر.  ديكش يكه آن ها را بسته بودند زبانه م ييو شعله به طرف جا دنديكش يم ههيها از ترس ش اسب

 نيدر ا. سپس به سرعت به طرف در ها رفت تا آن ها را باز كند . لرزان آن زبان بسته ها را آزاد كرد  يها رفت و با انگشتان

 :گفت  ياشك تمام صورتش را پوشانده بود و هق هق زنان م.  ديدخودش  يهنگام باربارا را جلو

 چياگر كشته شوند ه. ارزش دارند  يليخ نيآ يآن ها برا.  ميآن ها را نجات ده ديبا.  نيآ ي، اسب ها نيآ ياسب ها -

 .بخشد  يوقت مرا نم

 .مهم تر بود  يزياز هر چ شيبرا نيآ ياالن نجات اسب ها. را بكشد  يخواست مر يرفته بود م ادشي ديرس ينظر م به

دانست كه آن  يرا هم م نيا يول ابدي يبهبود نم شياز دست دادن اسب ها عهيوقت از ضا چيه نيدانست كه آ يهم م يمر

 .آن اصطبل نبودند  يدو نفر قادر به نجات تمام اسب ها

 دنديخواب يكه آنها م ييبا عجله به طرف جا. د هوش نشده باشن يكرد حق با باربارا باشد و كارگران اصطبل كامال ب يم دعا



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاترين آرچر  –اشرافي بدنام 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٤٤

 يتاب م يبه نظر ب يدود را استشمام نكرده بودند ول يقسمت هنوز بو نيا ياسب ها.  ديدر آن طرف ساختمان اصطبل دو

ه در باالخره لستر خواب آلود يطوالن يبعد از مدت. كرد  يكمك م يو تقاضا ديوببه در اتاق كارگران ك دانهيناام.  دنديرس

كنند  داريب زيرا ن گرانيد ديرا به او گفت و خاطر نشان كرد كه با يآتش سوز انيبدون مقدمه جر يمر. آستانه در ظاهر شد 

 .ببرند  رونيو اسب ها را ب

اصطبل هم از اتاق  گريزود چهار كارگرد د يليخ. شتافت  يبه كمك مر عيسر يليخ ياز ترس چشمانش گشاد شد ول لستر

 .كنند  يكردند اصطبل را خال يم يهمه با عجله سع ينبودند ول اريكه كامال هوش نيبا ا. آمدند  ونريب شانيها

برده  رونيرا ب واناتيهمه ح ايآ نديدوباره به داخل اصطبل برگشت تا بب يمر. آتش تمام ساختمان را در بر گرفته بود  حاال

آتش دامن  يهوا به شعله ها انيجر يدادند ول يآتش عبور م انيم اند ؟ تمام درها را باز كردند و اسب ها را چشم بسته از

 .زد  يم

از آن جا  ديتر با عيدانست كه هر چه سر يم. شد  يتنگ تر م شيكرد راه گلو ياحساس م ديكش يكه م يبا هر نفس يمر

 .كه از ترس رم كرده بود  ديرا د نيآ ديآتش ، اسب سف يدود و شعله ها انيدر م.  ديشن يا ههيش يفرار كند ناگهان صدا

دستان او را كنار زد و  عيسر يليخ. نجات آن اسب بود  يدر تالش برا دانهيكه ناام ديباربارا را د. به طرفش شتافت  باعجله

خم شدند و  نيزم يسپس كه به رو. را كه با آن اسب را بسته بودند باز كرد  يبودن او طناب يزده از دست و پا چلفت رتيح

 .نجات آن اسب خدا را شكر كرد  يبرا يمر. خارج شد  اصطبلو از  ديآن ها پر ياز رو دياسب سف

مشخص . نشان نداد  يعكس العمل چيكرد ه شيصدا يكه به پشت افتاده و وقت ديكه سرش را بلند كرد ، باربارا را د يهنگام

.  اوردينتوانست او را به هوش ب يول ديطرف او خز به يمر.  اوردهيكه همه جا را گرفته بود طاقت ن ظيبود در برابر ان دود غل

 يم. مهم نبود با او چه كرده ، به طرف باربارا رفت و دستانش را گرفت .  رديتوانست اجازه دهد باربارا در آن جا بم ينم

 .خواست او را به طرف در بكشاند 

 :ن گفت زمزمه كنا. افتاد  يچشمانش را باز كرد و نگاهش به مر يلحظه ا باربارا

 ؟ يمرا نجات ده يخواه ي، تو م يمر! من  يخدا يوا -

 . : ديصورت غبار آلودش غلط يبه رو ياشك قطره
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 .مرا ببخش  -

 .هوش شد  يدوباره ب سپس

.  ديكش يهم چنان باربارا را با خود م يكرد ول يو مرتب سرفه م ديكش ينفس م يپر از دود و غبار به سخت يدر آن هوا يمر

 . به بعد خودشان را نشان دهند  نيزن باشد كه از ا نيهم در وجود ا يمثبت صفات ديشا

 شانزدهم فصل

 

********************* 

كه  نيبر ا يمبن يو مدرك ليدل چيكمپ هم ه يبدن وال قيدق ي نهيمعا. شد  يطوالن بتشيكرد غ ياز آن كه فكر م شتريب نيآ

 .اشت نگذ ارشيكرده بود در اخت رياو را اج يچه كس

 يكلر هال برگردد ول نيخواست به س يها م نيزودتر از ا يليخ. شد  ينگران م يمر يبرا شتريگذشت ب يلحظه كه م هر

. برساند  يتواند او را به سر نخ يم قيبا خودش فكر كرد احتماال قا. ساحل كشف شده  يكيهم در نزد يوال قيقا ديخبر رس

 .نشد  رشيدستگ زيچ چيمتاسفانه ه يبه آن جا رفت ول قاتيتحق يشد و برا يريگ يماه يها قياز قا يكيسوار  نيبنابرا

آتش . شد  يم شتريآن نور هر لحظه ب.  ديد كيرا در فاصله دور در آسمان تار يبيرفت نور عج يكه به طرف خانه م يهنگام

 .كلر هال آتش گرفته  نيس ديرس يبه نظر م! 

.  ديخودش را به خانه رسان عيسر. مشوش  يبا فكر. رفت  يهم چنان به تاخت مجاده توجه كند  يكيكه به تار نيا بدون

سوزد از ته دل خوشحال  ياصطبل است كه م نيا ديد يوقت. بست و با عجله به طرف محل آتش شتافت  ياسبش را به ستون

 .ه وجود آمده در اتاقش باشد كه ب يفاجعه و دوزخ نيبه دور از ا املك تياالن در امن دياو با. سالم است  يپس مر. شد 

سود  نيخانه از ترس به ا اطيتعداد از آن ها در ح كي. بود افتاد  دهيزحمت كش شانيكه آن قدر برا ييبه فكر اسب ها سپس

 اديكه فر ديعده از كارگران را شن كي يسپس صدا. كردند تا ان ها را رام كنند  يم يسع نيتاختند و مستخدم يو آن سو م

 :زدند  يم

 .به داخل اصطبل رفت  ديبا -
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 يسقف كاهگل. به استقبال مرگ رفتن  يعنيكه برگشتن به داخل اصطبل  ديبالفاصله فهم نيآتش ، آ يبه شعله ها ينگاه با

 : ديبه طرف آن ها دو.  زديهر لحظه امكان داشت فروبر

 .دهم  يوارد اصطبل شود من اجازه نم ديكس نبا چيه -

از ان ها  يكي. كرد  يدياحساس ترس شد نيآن قدر كه آ. و اندوه بود  يچشمانشان پر از نگران. ند ها به طرف او برگشت آن

 :گفت 

 ....باربارا  زهيجناب لرد ، همسرتان و دوش ميبه داخل اصطبل برو ديما با -

 :را گرفت و گفت  چارهيمرد ب ي قهي نيآ

 ؟ همسرم كجاست ؟ ييگو يچه م -

 :و با عجله گفت  شد رهيخ نيجوان به آ مرد

 .اند  امدهين رونيكدام ب چيهنوز ه. آن ها داخل اصطبل هستند جناب لرد  -

 آن جاست ؟ يمر يدان ياز كجا م -

 :جواب داد  لستر

 .كرد  دارياو بود كه مرا از خواب ب -

 .با دست چشمان اشك آلودش را پاك كرد  و

 يو اضطراب او شعله ها تيعصبان ديرس يبه نظر م.  دياصطبل رسانزنان خودش را به  اديآن قدر شوكه شده بود كه فر نيآ

 : كرديرفت ، همواره دعا م يم يكه به طرف مر يهنگام. كرده بود  شتريآتش را ب

 .ريلطفا او را از من نگ. من او را دوست دارم .  ريلطفا او را از من نگ.  ريمهربان ، او را از من نگ يخدا -

 اديو فر.  ديآتش رسان يكه باالخره خودش را به آن جهنم پر از شعله ها نيشدند تا ا يش تكرار مطور در ذهن نيهم كلمات

 :زد 

 ؟ يمر.... ؟  يمر -

 ! نيآ -
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 : ديرا شن شيدوباره صدا يشده باشد ول ياالتينكند خ ديكه ترس ديرا شن يجواب مر عيقدر سر آن

 .جا هستم  ني، من ا نيآ -

. نداشت  يمفهوم چيه شيبرا تيدر ان موقع نه زمان و نه واقع.  ديرسان يتا خودش را به مر ديشچه قدر طول ك دينفهم نيآ

 او زنده است ؟ ايآ نديبب عتريخواست هرچه سر يم. كرد  يفكر م يفقط به مر

.  ديكش يرا با خودش م ينيسنگ زيكه چ ديرس يپشتش به او بود و به نظر م يمر. شد  چيگ يتا حدود ديبه او رس يوقت يول

 :زد  اديآتش فر يشعله ها انيبلند شد و از م يكم يپشت او گذاشت ، مر يدستش را به رو نيكه آ يهنگام

 . ميببر رونيجا ب نياو را از ا ديبا. زود باش ، كمك كن  -

او را زنده  كه نيو نشانش دهد كه چه قدر از ا رديشده بود كه نتوانست او را در آغوش بگ جيآن قدر گ. كرد  ينگاه نيآ

بلندش كرد و  عيسر يليكشد خ يهوش شده به دنبال خودش م يباربارا را كه ب يمتوجه شد مر يوقت. خوشحال است  افتهي

فقط . آتش رد شدند  واريآن د انيسپس با عجله از م. او بگذارد  يشانه ها يگفت كاله شنلش را سرش كند و سرش را رو

 .آمدند  رونياصطبل ب معجزه بود كه آن ها به سالمت از كي

خواستند او را به  يكه م يهنگام. سپرد تا از او مراقبت كنند  گرانيباربارا را به د نيآ دنديرس رونيتازه ب يكه به هوا يهنگام

 :داخل خانه ببرند باربارا چشمانش را باز كرد و گفت 

 . يبخش ي؟ لطفا بگو كه مرا م يبخش يمرا م ايآ.  يمر يمرا نجات داد يتو زندگ -

 :سرش برداشت و به طرف باربارا رفت  يشنل را از رو يكه مر ديد نيآ

 يجا را ترك كن نيا ديتو با. كنم  يفراموش نم يبا من بكن يخواست يرا كه م يوقت كار چياگر چه ه. بخشم  يمن تو را م -

 . يخودت فراهم ساز يبرا يبهتر يزندگ يكن يو سع

 :كرده بود  چشمان قرمز باربارا را پر اشك

 .كنم  يكار را م نيحتما ا -

 :حلقه كرد و گفت  يمر يسپس بازوانش را به دور شانه ها. دستور داد كه او را به داخل خانه ببرند  نيآ

 افتاده بود ؟ يجا چه اتفاق نيا -
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 :زمزمه كنان گفت  يمر

كرد كه  يتقال م يوقت. .... كرد  يسپس سع ينيمرا بب يخواه يو م يو در اصطبل هست يا دهياو به من گفت كه تو صدمه د -

 .فانوس از دستش افتاد و اصطبل آتش گرفت ..... 

 .به او نداشته  يآن حادثه اصال ارتباط يينواخت بود كه گو كيروح و  يآن قدر ب شيآمد صدا يبه نظر م جيگ يمر

 :بند آمد  نيآ نفس

 !بزرگ  يخدا -

 :لحظه متوجه پدرش شد  نيدر ا تازه

 .به تو رحم كرد  يليخدا خ يمر -

به احساسش  ديبا. كرد  يحرفش را باور م دياو با. بود  يتمام فكرش مشغول مر. لحظه به پدرش نگاه كرد  كيفقط  نيآ

خودش را به  يزندگ يخواست انجام دهد مر يرغم آن چه باربارا م ينداشت و عل يمدرك چيآخر ه يكرد ول ياعتماد م

 .كرده است  يباعث شد باربارا بفهمد چه قدر در مورد او اشتباه م تيالبته در نها. انداخته بود  خاطر نجات او به خطر

 نيتمام وجود آ. به طرف او برگشت  يمر. او تا چه اندازه احمق بود  ايخدا. كرد  ياش احساس م نهيدر س يديدرد شد نيآ

كه  ياتفاقات يدرباره  يشتريب حيانصاف نبود توض. بود  هدياز توانش كش شيامروز ب يمر. و تاسف بود  يمانيمملو از پش

 :سپس به طرف پدرش برگشت و گفت . شانه اش گذاشت  ياو را در آغوش گرفت و سرش را به رو. افتاده بدهد 

 .پخش نشود  شتريكارگران موظفند كه آتش ب -

 :نگاهش را از اصطبل بر گرفت و ادامه داد  سپس

 .برم  يجا م نيرا از ا يمن مر -

 . :مملو از غم بود  اهشيچشمان س. كرد  دييبا سر تا پدرش

كدام ازآن ها در آتش تلف  چيه نديگو يكارگران م. دهم  يجمع كردن اسب ها را م بيمن ترت. . است  نيكار هم نيبهتر -

 .نشده اند 

 . ميتشكر كن ياز مر ديكنم ما با يفكر م -
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تازه االن بود كه شدت . شد  يبر او مستول يديترس شد. هوش شده  يوجه شد كه بكرد مت يكه به او نگاه م يدر حال سپس

 . ديفهم يعشقش را به او م

. برد  يموضوع پ نيبه ا ريد يليافسوس كه خ يول ستين يرا دوست دارد كه باور كردن يتازه متوجه شد آن قدر مر نيآ

چون به او اعتماد نكرد و .  ديوقت او را نخواهد بخش چيه يدانست مر يكه م نيا يبرا. اش به درد آمد  نهيقلبش در س

 . ديبخش يوقت نم چيخودش را ه زياو ن. گرفت  دهياحساساتش را ناد

 نيكه متوجه آ يهنگام.دور و برش نشسته بود  يتوجه به كاغذ ها يارل ب. پدرش رفت  يبه اتاق مطالعه  نيروز بعد آ دو

 .باز از او استقبال كرد  يشد با رو

 ! نيآ -

 نيا يول ستين نديپدرش خوشا ياصال برا شيدانست حرف ها يم. نشست  يچرم يها ياز آن صندل يكي يبه رو نيآ

 : -  ميتصم نيعاقالنه تر -است كه گرفته  يميتصم نيبهتر

 .كلر هال را ترك كنم  نيخواهم س يپدر من م -

 : ستيبا وحشت به او نگر ارل

باربارا كه .  دهيرس انيبه پا يو خوش يريبه خ زي؟ حاال كه همه چ يجا را ترك كن نيا يخواه ي؟چرا م ستيمنظورت چ -

 ديرس يرفت به نظر م يجا م نياز ا يوقت. باشد  يمر يبرا يديتهد گريكنم او د يهرچند فكر نم. خانواده اش برگشته  شيپ

 .كرد  ينم ينقش باز گريدفعه د نيا همطمئنم ك. بود  يمر تياش رضا يتنها نگران

 :درهم رفت  نيآ يها اخم

اعصابش را  نياز ا شتريخواستم ب ينم. نكردم  يبا او برخورد جد يتنها به خاطر مر. دهم  يبه او نم يتياهم چيمن اصال ه -

 يهم هست كه م ليدل نيبه هم. در گذشته او را آزار داده ام  يكاف يبه اندازه . پس به خواسته اش عمل كردم . خرد كنم 

كنم  يكه فكر م يخواهم او خوشحال باشد و تنها راه يم. سواستفاده كرده ام  ياز مر يليتا حاال خ. جا بروم  نيم از اخواه

 .جا نباشم  نياست كه من ا نيكند ا يزندگ يتواند خوشحال و راض يم

 ؟ ياز حق و حقوقت بگذر يخواه يچه طور م. ، وارث من  يتو پسرم هست يول -
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 :باال انداخت  را شيشانه ها نيآ

. دهد  يجا فقط او را عذاب م نيكه من كرده ام ، حضورم در ا ييكارها يبعد از همه . جا مستقر شده  نيا گريحاال د يمر -

 يكلر هال به همان اندازه كه خانه  نيس.  ميكن يخانه با هم زندگ كيدر  ميتوان ينم گريآمده ما د شيكه پ يتيوضع نيبا ا

 .جا برود آن شخص من هستم  نياز ا ديبا يكيهست و اگر  زيو نمن است متعلق به ا

 ؟ يمسئله صحبت كرده ا نيبا همسرت هم در مورد ا ايآ -

 .كه با او داشته ام ، قطعا از من نفرت دارد  يبعد از آن رفتار.  ستين الزم

 :ت و گفت گذاش نيشانه آ يدستش را به رو. آمد  رونيب زيبلند شد و از پشت م شياز جا مالكوم

 ميبه حرف ها ديبا يهم هست ول هيقابل توج... من خوشت نخواهد آمد و خوب  حتينص نيدانم كه احتماال از ا يپسرم ، م -

 نيا. بار ترس بر من غلبه كرد و تو را از من جدا نمود  كي. كنم كه اشتباه مرا تكرار نكن  ياز تو خواهش م.  يگوش كن

 يكن ياگر فكر م. توانم فراموش كنم  يوقت نم چيدرد آن سال ها را ه. كنم  نشتوانم جبرا يوقت نم چيبود كه ه ياشتباه

كه  يدان ياگر قبولت نكرد ، آن وقت م.  يبرو و به او بگو كه دوستش دار يمر شيعاقالنه است اول پ يكه گرفته ا يميتصم

 . يگرفته ا يدرست ميتصم

 :پاسخ داد  يگرفته ا يبا صدا نيآ

 دارد ؟ يگريهم جواب د نياز ا ريمگر غ -

 :دوباره گفت  مالكوم

 يليخ يبها يمانند مر يو غرور در مقابل شانس داشتن عشق زن نيفقط هم.  يشكن يكار تو فقط غرورت را م ني، با ا نيآ -

مادرت  ينيتو فرستاده تا بب يخدا او را برا ديكنم شا ياوقات من شك م يمادرت است كه گاه هياو آن قدر شب. است  يكم

 .ما  يلورا....  نم يلورا. بود  يو دوست داشتن زيچه قدر عز

 :زد  يموج م شيدر صدا تاسف

من  ي، همان طور كه گفتم پا جا نيآ. يتا بفهمم تو هم مانند من او را از دست داد ديطول كش ياديمتاسفم كه مدت ز -

 . زميگران تمام شد ، عز يليخ ميابر نيبودم و ا ينيمدت عمرم آدم تنها وغمگ شتريمن ب. نگذار 
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 يسپس صدا. ساكت ماند  نيبنابرا.  ديدانست چه بگو يغرورش را بشكند ؟ واقعا نم ديترس يم نيدرست بود كه آ نيا ايآ

 .و او با افكار عذاب آورش تنها ماند  ديبسته شدن در را كه پشت سر پدرش شن

 

*********** 

 

شد كه  دهيشن يمر يصدا. و سپس در زد  ديكش يقينفس عم. در زدن بود  يش آماده دست.  ستاديا يپشت در اتاق مر نيآ

 :گفت  يم

 .تو  دييايلطفا ب -

 يمانند حلقه ها شيموها.  دياتاقش در كنار پنجره نشسته د يها ياز صندل يكي يرا رو يكه در را باز كرد مر يهنگام

 :زد  يموج م رتيبهت و ح شيدر صدا. خواند بلند كرد  يكه م يه انام يسرش را از رو. رنگ اطرافش را گرفته بود  ييطال

 ؟! نيآ -

 :آهسته گفت  نيآ. بودند  دهيرا ند گريهمد شيسه روز پ يدر زمان آتش سوز. قابل انتظار نبود  ريالعملش غ عكس

 .حالت خوب باشد  دوارميام.  يمر ريصبح بخ -

 :آن بسته شده بود  يبه رو يفيباند ظر. دست چپش را بلند كرد  يمر

 . ديد بيآس شتريكنم باربارا ب يفكر م.  ستين يجد اديدستم هم ز يسوختگ.  دميند بيآس اديمن ز -

 :كرد و گفت  دييبا سر تا نيآ

 . ميخانواده اش نداشته ا اياز او و  يخبر چيكه رفته ه ياز وقت. اما مطمئنم كه حالش خوب خواهد شد ....  دميشن.... بله  -

 :نمود  ينقص م ينور ب ريچهره اش در ز. را برگرداند  شيرو يمر

 .جا را ترك كند  نيا يبه من گفت كه تو خواسته بود -

 :كرد و گفت  نيبرگشت و رو به آ سپس

 ؟ يچرا به من نگفته بود -

 .كردم  يم ميجا آمد نيا همان اول كه به ديكار را با نيا. را از تو دارم  يزيانتظار چ شيكه در ازا يخواستم فكر كن ينم -
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 يمر ياز لحن صدا ني؟ آ يكار را كرد نيباز هم ا يبرساند ول يبيخواسته به من آس ياو نم يكرد يكه فكر م نيتو با ا -

 ايفكر كند او انتظار تشكر و  يخواست مر ياصال دلش نم. نداد  يپاسخ چيه نيبنابرا. به احساساتش ببرد  ياصال نتوانست پ

 .بود باربارا او را بكشد  كينزد. دارد  جهينت يو ب دهيفا يب ميآن تصم يبرا يقدردان

 :را متعجب كرد  نيحرفش آ يبا ادامه  يمر

 ! يا امدهيمن ن دنيبه د گريد يتو از روز آتش سوز -

 :پاسخ داد  نيآ

 . ينيمرا بب يكردم كه بخوا يفكر نم -

 ديدانست كه نبا يم. خودش را جمع و جور كرد  نيآ.  ديفهم يزيچ شد ياش نم ياز چشمان عسل. فقط به او نگاه كرد  يمر

 :خواست انجام دهد ناتمام بگذارد پس گفت  يرا كه م ياز اصل موضوع غافل شود و كار

 .خواهم نشانت دهم  يهست كه م يزيچ كي -

 :را باال انداخت و گفت  شياز ابروها يكيو  ستيرا نگر نيبا دقت آ يمر

 ؟ هياون چ -

 . ينيبب ديبا. بدهم  حيتوانم توض يمن -

 :شده بود گفت  رهيخ نيكه به چشمان آ يبلند شد و در حال شياز جا يسوال چيبدون ه يمر نيآ رتيبهت و ح انيم در

 .....پس نشانم بده  -

 

*********** 

 نيش هنوز از دست آاول. گرفته بود  يبزرگ مياصطبل تصم ياز روزآتش سوز. شگفت زده شد  اريبس نيآ دنياز د يمر

خودش هم گول  يآورد كه حت اديبعدش به  يباربارا به او اعتماد نكرده ول يبود كه چرا در مورد قضاوت درباره  يعصبان

 نهيمثل باربارا تا آن اندازه ك يو آرام عيبه مراتب سخت تر بود كه قبول كند زن مط نيآ يبرا ديآنوقت فهم. باربارا را خود 

از باربارا خواسته بود ان جا را ترك  نيآ. بود  شدهيهم اند يگريبه مسئله د يشد مر يكه سپر ييروز ها يدرط. جو باشد 
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 نيموضوع فكر كرده و هم نيا ورددر م يبود كه راجع به احساسات مر نيكار را كرده بود ا نيكه ا نيكند و علتش هم ا

 .بر دلش بتابد  دياز ام يباعث شد نور كم رنگ

كرد مخصوصا بعد از  يدر اتاقش را باور نم نيحاال حضور آ.كرد  دايكاهش پ جايتدر دي، آن ام امدياون دنيد يابر نيآ يوقت

 يدرباره  حشيبه عالوه توض نديخواهد او را بب ينم يكرده مر يچون فكر م امدهين دنشيد يعلت برا نيكه گفت به ا نيا

 .بود  نينگفته هم در نوع خودش بهتر يزيچبه او  بارادر مورد بار مشيكه چرا راجع به تصم نيا

 :آورد و گفت  رونيب بشياز ج يديدستمال سف نيهنگام آ نيا در

 توانم چشمانت را ببندم ؟ يم.  گريد زيچ كيفقط  -

 :ادامه داد  نيآ.  ديد يباورش شد كه داشت خواب م گريد يمر

 ....خواهم نشانت دهم  يرا كه م يزيچ -

 :كرد و گفت  يمكث

 .گذار چشمانت را ببندم ب -

 ستاديا نيآ يكه جلو يهنگام. ابراز كرد  يكه موافقتش را بدون گفتن كلمه ا يبه طور. شد  رهيخ نيبه آ ياديمدت ز يمر

 :گفت 

 .دستمال را بده خودم ببندم  -

آمدند  نييله ها پاكه از پ يهنگام. رفتند  رونيدست او را در دستش گرفت و از اتاق ب نيكه چشمانش را بست ، آ يوقت

 .احساس كرد  فشيساتن ظر يها ييدمپا رينرم را ز يكه علف ها يروند تا وقت يمتوجه نشد كجا م يمر گريد

برگشت آهسته او را به طرف جلو  نيآ يوقت.  ديرا شن يزيچ دنيچرخ يصدا يدست او را رها كرد و مر يلحظه ا يبرا نيآ

 :او گذاشت و گفت  يشانه ها يدستانش را به رو. رفت  يت سر مرو پش ستاديمنتظره ا ريغ يليسپس خ. برد 

لحظه  نيرا به تو بدهم راجع به ا هيهد نيگرفتم ا ميكه تصم ياز لحظه ا. لحظه از هر لحاظ كامل باشد  نياول نيخواهم ا يم -

 .حاال هم چنان چشمانت را بسته نگاه دار تامن پارچه را باز كنم . كردم  يفكر م

كه دستمال  يوقت. كردند  يرا پشت سرش احساس كرد كه داشتند گره دستمال را باز م نيسپس انگشتان آ. كرد  قبول يمر
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 :را باز كرد عقب رفت و گفت 

 .را باز كن  تيحاال چشم ها -

ست توان يتصورش را هم نم يكه حت بايآن قدر ز.  ديد ييباياو خودش را در باغ ز...  كيرا باز كرد و  شيچشم ها يمر

شدند قرار  ياز هم جدا م نيسنگ چ فيرد كيخاص كه با  يمختلف بود كه هر كدام در محل يباغ پر از گل ها. بكند 

ها و  چكيپ. باغ را گرفته بود  نيبلند دور تا دور ا يسنگ وارياز د. بود  همباغ پر از بوته ها و درختان گوناگون  نيا. داشتند 

خودره درخت  چيپ يشاخه ها يحت. كرد  يم يرا تداع يميقد اريبس يكه در ذهن باغ يربه طو. بود  زانيآو بايز يتاك ها

 .از آن ها به محل گذر خم شده بودند  ياديشد و تعداد ز يم دهيسرش د يدر باال يبيس

رافش در اط ييبايچشمانش و قلبش از ان همه ز. رفت  نياو به طرف آ.  ستين يميباغ قد كيدانست كه ان جا  يم يمر يول

 :به وجد آمده بودند 

 / يجا آورد نيفهمم چرا مرا به ا يمن نم نيآ -

كه مورد  يزيچ.  يخودت داشته باش يبرا يزيخواست چ يدلم م. تو ساخته ام  يمن آن را برا.  يجا مال توست مر نيا -

 يده يكه انجام م ييو كارها وقت از داشتن تو چيمن ه يبدان شهيهم يو برا گريبارد كيخواستم كه  يعالقه ات باشد و م

 . ستميخجالت زده ن

 يهنوز از حرف ها. به طرف جلو رفت  يمر. را در دستش گذاشت  يبزرگ ييطال ديكل نيآ. حلقه زد  يدر چشمان مر اشك

 :بود  چيگ

 جا مال من است ؟ نيواقعا ا -

 :شد و گفت  كيبه اونزد نيآ

 .جا را ندارد  نيتو حق ورود به ا يكس بدون اجازه  چيه يانجام ده جا نيدر ا يتوان يم يهر كار دوست داشته باش -

 :لب گفت  ريكرد ز يرا لمس م قيرز و شقا يرفت و گل ها يهمانطور كه در باغ راه م يمر

 !مال من  -

 :بود اشاره كرد و گفت  يبانيسا ياز باغ كه دارا يبه گوشه ا نيآ
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 .هم از باغ پدرمن در آن جا بكارد  يمادرت و تعدا يز هاقلمه از گل ر ياز باغبان خواستم تا تعداد -

 مكتيبا ن دانيدوطرف م.  ديد يشده ا يكوچك چمن كار دانيرا در م يمجسمه ا ديبه وسط آن باغ رس يكه مر يهنگام

در عمق . شد  رهيبه چشمانش خ يمر. را در دستانش گرفت  يدست مر نيآ. شده بود  نييشده تز يمنبت كار يها

 : دياضطراب را د نين آچشما

 ؟ نيآ -

 :فقط گفت  او

 . ايب -

خود او  هيشب....  هيشب يلي، احساس كرد كه خ ستيبا دقت آن مجسمه را نگر يوقت كه مر. او را به طرف مجسمه برد  سپس

 .آمد  ادشيناگهان  يول.... اما چطور ؟ . او ساخته بودند  هيآن مجسمه را شب. بود 

 !كرد  يرا تماشا مكه مدام م يآن مرد -

را  يكه مجسمه ش ديد يمر. سپس به دستان آن مجسمه اشاره كرد . آمد  يهنوز به نظر مضطرب م. سرش را تكان داد  نيآ

 يكه آن ش ديكه جلوتر رفت د يهنگام. شده بود  دهيبه رنگ گل رز تراش يآمد از سن مرمر يبه نظر م. در دست داشت 

 .سرخ به رنگ گل  يقلب. قلب است  كي

 :وگفت  ديچرخ نيبه طرف آ يو مملو از شاد يناباور با

 ....كه  نيا يعني نيا -

 .شد  رهيخ يدر چشمان مر ميرا صاف كرد و مستق شيشانه ها نيآ

من ارزش ندارد  يبرا گري، د يخواه ياگر نم. متعلق به توست  شهيهم يبرا. قلب محقر و گناهكار من است  نيا يمر -

 .ه خواهد ماند چون تا ابد شكست

 :را در بر گرفت  يتمام وجود مر يشاد

 .بخواهم  اقياشت نيكه با ا ستين ايدن يتو يزيچ چيخواهمش ؟ ه ينم -

داد و زمزمه كنان  يرا نوازش م يمر يبا نفسش موها نيآ. احساس كرد  شيرا به دور شانه ها نيآ رومنديبازوان ن يمر
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 :گفت 

جا را ترك  نيخواستم ا يم. جا بروم  نيخواستم از ا يم.  يشود كه مرا دوست داشته باش يماصال باورم ن. من  يخدا. اوه  -

او گفت غرور من در . بگذارم  انيباعث عذاب تو نباشم اما پدر مرا متقاعد كرد كه اول احساساتم را با تو در م گريكنم تا د

 .است  چيبرابر به دست آوردن تو ه

 :كرده بود  شتريرا ب يمر يدرخشش موها و چشم ها يتاب صبح گاهآف. به او انداخت  ينگاه سپس

 . يشود كه تو به من عالقه داشته باش يهنوز باورم نم! من  يمر. ، آه  يخوب يلي، خ ييبايز يليتو خ -

اسمش را . آورده  ايبه دن يپسر ايكتوريو. بود  ايدياز جد. خواندم  يداشتم نامه م يوارد اتاقم شد يوقت ديآ يم ادتي -

 يعني.... خوب راستش من فكر كردم .  ديدرخش يلحظه م نيدر ا يچشمان م. گذاشته اند  ديترن مك برا اميليو ايديجد

تا تو را  اورميب تيبرا يشوم كه من هم بتوانم پسر يخوشحال م يليخ. رنگش سرخ شد  يعاج يگونه ها...  دوارميام

 .خوشحال كنم عشق من 

 ! يبچه او و مر. دست داد  نيس كامل بودن به آفكر داشتن بچه ، ح از

 . يمن هست يباعث خوشحال شهيكلر ، هم نيس يتو مر -

 .كرد  داياش را پ انهيكه قلب گناهكار او عاقبت آش ديرس جهينت نيفشد به ا يكه او را محكم در آغوش م يحال در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاترين آرچر  –اشرافي بدنام 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٥٧

 پايان.

  » كتابخانه ي مجازي نودهشتيا «
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