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 سرآغاز

 

 تيك

 

 1982 سال

 1فصل

 تيك رنديبلك ول را با او جشن بگ تيبود كه به آنجا ماده بودند تا سالگرد تولد ك ييپز از اشباح آشنا ييرايبزرگ پذ تاالر

متعلق به زمان و  نيمدوعو نيو همچنان كه ا ختنديآم يكه از گوشت و خون بودند م ييكه با آدمها كرديآنها را تماشا م

 دنديلول يبراق شب م راهنيشب و پ يملبس به كت و شلوار رسم يمرد و زن همانانيم انيرقص و در م نيدر زم گريد يمكان

 يتپه  يموسوم به خانه  تيمجلل ك يدر جشن خانه .شد ليگونه تبد ايرو يليكردند صحنه در ذهنش به تخ يو گردش م

البته بدون احتساب  ديشياند طنتيبلك ول با ش تيصد نفر مهمان حضور داشتند ك نيم التيسدر واقع در شهر دارك هاربر ا

 .اشباح

به  يشد قد بلندتر از آنچه بود به نظر برسد چهره ا يبا شكوه و پر ابهت كه باعث م ياندام بود باظاهر فيالغر و ظر يزن او

از  يا زهيآمده آم شيپ يدم و چانه ا دهيسپ يبه رنگ آسمان خاكستر يمغرور چشمان يداشت صورت استخوان يماندن ادي

داد  يم ليبراق و انبوه را تشك يمشك سوانياز گ يآبشار يداشت كه زمان ينرم ديسپ ياش موها يو هلند ياجداد اسكاتلند

 نيكه گاه سن يتيداشت شفاف ينرم تياش شفاف يرنگ مخمل يعاج راهنيپ بيو خوش ترك بايز ينهايو پوستش در برابر چ

 .آورد يكهولت به همراه م

 دنديرقص يرا كه م يان سالها چه شده است؟او اشباح يكنم نود سال سن دارم همه  ياحساس نم ديشيبلك ول اند تيك

و  اهياو باندا را با آن چهره س.من بوده اند يز زندگاز آن سالها بخش ا يبودند بخش نجايدانند آنها ا يكرد آنها م يتماشا م

كه  يبود هم در آنجا حضور داشت به همان شكل افهيبلند و جوان و خوش ق قدكه  زشيعز ديويد ديويد زيو ن.ديمغرورش د

به  زميعز يبه زود ديشياند يم تيزد و ك يبه او لبخند م ديويو در نگاه اول عاشقش شده بود د دهيبار او را د نينخست تيك
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 .ديد ياش را م جهيزنده بود و نت ديويكردم كاش د ينزده خواهم آمد آرزو م يزود

بود و آنها  ستادهينوازندگان ا يدسته  كيپسرك نزد دياش را د جهيدر سالن بزرگ گردش كرد و باالخره نت تيك چشمان

و  يبور بود و كت مخمل مشك شيسال داشت موهابود حدود هشت  يفوق العاده قشنگ يكرد او پسر بچه  يرا تماشا م

كه  يبود مرد گوريمك گر يميپدر پدر پدر بزرگش ج ومد يبود رابرت نسخه  دهيپوش يطرح اسكاتلند يشلوار دارا

خودش احساس  يرا رو تيكه نگاه ك نيرابرت مثل ا.نصب بود نيمرمر يواريد يبخار يبر باال ياز و يشده ا ينقاش يتابلو

 تيككه پدر  يرينظيب يراطيق شتيخود فراخواند الماس ب يانگشتانش او را به سو يبا اشاره  تيكرده باشد برگشت و ك

 يم يو محسور كننده ا بايبه طرز ز ستاليكرده بود در پرتو چلچراغ كر دايپ يدر ساحل ماسه ا شيقرن پ كيحدود 

كننده گشود و به  يكوبيپا تيجمع انيبرت را نظاره كرد كه راهش را از مبا لذت را تيكرد ك يو جلب توجه م ديدرخش

 .طرف او آمد

محدود  تيبرن با مسئول-شركت كروگر يتصد يمن روز ي جهياس نت ندهيخودش فكر كرد من به گذشته تعلق دارم او آ با

 .او باز كند يبرا ييجابه جا شد تا جا ياش كم يصندل يرو تيرا به عهده خواهد گرفت رابرت به كنارش امد و ك

 گذرد؟يمامان بزرگ در جشن تولدت بهت خوش م-

 .بله متشكرم رابرت-

 .اركستر فوق العاده است رهبر اركستر واقعا بد است نيا-

 .به او نگاه كرد سپس اخمش را از هم گشود يلحظه ا يشانيبا پر تيك

 .است كه كارش خوب است نيمنظورت ا كنميآه فكر م-

 :زد و گفت يلبخند رابرت

 .يرس يدرست است تو اصال نود ساله به نظر نم-

 :ديبلك ول خند تيك

 .ندارم ياحساس نيخودمان بماند خودم هم چن نيب-

در كنار هم نشستند هشتاد و دوسال اختالف  ياز خرسند يحاك يلغزاند و آن دو در سكوت تيدستش را در دست ك پسرك
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تماشا كند او  يكوبياش را در حال پا يدختر يبرگشت تا نوه  تيك كرديم جاديا نشانيشائبه را ب يب يآنان عالقه ا انيم يسن

 .بودندرقص  يزوج محوطه  نيباتريو شوهرش بدون شك ز

شود  ينم رياصال پ يچه زن فوق العاده ا ديشيكه كنار هم نشسته بودند و اند ديرابرت پسر و مادربزرگش را د مادر

 .را پشت سرگذاشته است ييپرماجرا يكند او چه زندگ يتصور نم چكسيه

 :قطع شد و رهبر اركستر گفت يقيموس

 .كنم يرا معرف يقيافتخار دارم رابرت استاد جوان موس انيخانمها و آقا-

و مصمم پشت آن نشست و  يجد يرفت با چهره ا انويدست مادر مادربزرگش را فشرد از جا برخاست و به طرف پ رابرت

كه مانند حركن مهتاب بر  ينواخت نغمه ا يرا م نيابياز اكر ياثر.حركت داد انويپ يدهايكل يانگشتانش را به سرعت رو

 .آب نرم دلنواز بود يرو

پسرش نبود  گرياو د.خواهد شد يبزرگ دانيقيموس ندهيدر آ.او نابغه است كرديداد و با خودش فكر م يرابرت گوش م مادر

 مانهيشور و شوق صم يمردم از رو يبرد كف زدن ها انيرابرت آهنگش را به پا يتعلق داشت وقت اياز آن پس به تمام دن

 .بود

با فانوسها و روبانها و  يآور يشده بود باغ بزرگ و باشكوه را به شكل شاد ييرايخانه پذ رونيب يپشتر شام در فضا يكم

و در آن  كردياز همانجا حضار را محظوظ م يقيموس ينواختند و صدا ينوازندگان در تراس م.كرده بودند نييبادكنكها تز

كردند كه  يحاصل م نانيرفتند و اطم يراه م زهايآهسته در اطراف م تيمرد و زن خاموش و با كفا يشخدمتهايحال پ

 سيير ياز سو يتلگرام.نمانند يخال يخوردن و يدنياز نوش موژينشان ل يدارا ياعال ينيچ يبلور باكارا و بشقابها يوانهايل

 .ديباال برد و نوش تيجامش را به افتخار ك يالتيا يدادگاه عال يقاض يكيمتحده قرائت شد  االتيجمهور ا

 :كرد شيستا نياز او چن فرماندار

در سراسر  هيريخ تيبلك ول در صدها فعال تيدست داشتنم ك.ملت نيا خيبانوان تار نيتر يو استثنائ نياز بزرگتر يكي...-

هرگز نشده كه " ليچرچ نستونيبلك ول در ارتقا وضع سالمت به قول سر و ادياست بن يشناخته شده و افسانه ا يجهان امر

 ...بلك ول را آن طور كه هست بشناسم تيسعادت را داشته ام كه ك نيمن ا".نفر باشند كي ونيهمه انسان مد نيا
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كند كه انگار  يصحبت م يمن طور ياو درباره .شناسد يكس مرا نم چيه.ديگو يم يمزخرفات د،چهيشيبا خود اند تيك

اگر مردم كيت بلك واقعي را مي شناختند ، آنوقت چه مي گفتند ؟ اگر مي . هستم  حيحضرت مس ونياز حوار يسيقد

شوم آدم ربايان مرا دزديدند ،اگر جاي زخم هاي گلوله را  الهدانستند كه دزدي نقش پدرم را ايفا كرد و پيش از آنكه يك س

 روي تنم نشانشان بدهم چه فكر خواهند كرد ؟

نگاهش از آن مرد رد شد و در تاريكي . سرش را برگرداند و به مردي نگاه كرد كه يك بار سعي كرده بود او را بكشد  كيت

از ميان غرش رعد ، كيت شنيد كه فرماندار به . را مخفي كند زني كه حجابي بر چهره داشت تا صورتش . روي هيكلي افتاد

هنگامي كه صحبت مي كرد ، صدايش . او به پا خواست و به جمع مدعوين نگريست. نطقش خاتمه داد و او را معرفي كرد

مي نباشد ، اما به قول جوان هاي امروزي ، شايد اين كار مه. من از همه ي شما بيشتر عمر كرده ام  ": استوار و قوي بود 

خوشحالم كه به اين سن رسيده ام ، چون در غير اين صورت نمي توانستم امشب در خدمت همه ي شما دوستان عزيز در 

انصاف نيست . مي دانم كه بعضي از شما از ممالكت دوردست به اينجا سفر كرده ايد و تما از سفرتان خسته ايد. اينجا باشم

 .مهمانان خنديدند و برايش كف زدند ". قدرت و توان مرا داشته باشند كه من از همه توقع داشته باشم

براي آن عده . هرگز امشب را فراموش نخواهم كرد . ممنونم كه با حضورتان امشب را به شبي به ياد ماندني تبديل كرديد  "

 ". تاالر همچنان ادامه خواهد داشت براي بقيه ، رقص و پايكوبي در . از شما كه مايليد استراحت كنيد ، اتاقها آماده است 

پيشنهاد مي كنم قبل از آن كه گرفتار يكي از طوفان هاي مشهور ايالت مين ما شويم ،  "غرش تندر بار ديگر به گوش رسيد 

 ". به داخل ساختمان برويم 

در اتاق مطالعه . نايش تنها بود مهمانان به اتاقهايشان رفته بودند و كيت با اشباح آش. شام و پايكوبي تمام شده بود  اكنون

همه ي . انديشيد ديگر كسي نمانده كه مرا كيت صدا بزند . نشست ، در گذشته سير مي كرد ، و ناگهان احساس اندوه كرد

 .شور و هيجان شده بود ندنيايش كوچك و بدو. آنها رفته اند 

 :النگ فلو نبود كه گفت ايآ

 دهند؟ يسر م يكيدر تار يخاطره خش خش اندوهناك يبرگها"

 ديويد.ام را انجام بدهم يكار زندگ نيفكر كرد هنوز مجبورم مهمتر تيك. شد اما نه هنوز  يگور م يكيوارد تار يبه زود او
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 .به نزدت خواهم آمد يحوصله كن به زود يكم

 ...مامان بزرگ-

 يرحم يب نيچشمانش همچون دورب ستينگر كشاني كيخانواده اش به اتاق امده بودند به  يچشمانش را گشود اعضا او

 كي يعاد ريآدم غ كينفر قاتل  كي.من يبقا ي هيفكر كرد خانواده من ما تيگذاشت ك ينم يباق دهيرا ناد يزيبود كه چ

 است؟ نيعاقبتش ا ديزجر و درد و ام يآن همه سالها ايبلك ول آ يچهارستون خانواده  يروان

 :ستادياس كنار او ا يدختر ي نوه

 بزرگ حالتون خوبه؟مامان -

 .به بستر بروم ديبا كنميخسته ام فكر م يبچه ها من كم-

و طوفان آغاز شد قطرات باران با  ديبه گوش رس ييبه پا خواست و به طرف پله ها رفت و در آن لحظه غرش رعد پر صدا او

 يهمانطور كه او از پله ها باال م تيك يخانواده  يكرد اعضا يمثل رگبار مسلسل به پنجره ها برخورد م ياديز يسرو صدا

كرد  يبعد تندر غرش بلند يو لحظات ديدرخش يمغرور و استوار داشت برق وصاف  يكردند هنوز هم قامت يم شيرفت تماشا

 :اجدادش را به خود گرفت يسخن گفت لهجه  يبه جانب آنها نگاه كرد و وقت نييبلك ول برگشت و به پا لتيك

 .ميدينام يرا داندرستورم م نيما ا يجنوب يقايدر آفر-

 يو او همچنان كه توسط ان اشباح آشنا و آرامش بخش احاطه شده بود در سرسرا ختنديدر هم آم گريو حال بار د گذشته

 .اتاق خوابش رفت يباال به سو يطبقه 

 

 

 

 اول كتاب

 يميج

 1906تا  1881 يسالها

مرتفع  ينهايسرزم نيسهمگ يطوفانها انياو در م "!است يعداتدرستورم واق كي نيمن، ا يخدا": گفت گويمك گر يميج
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بعدازظهر، ناگهان آسمان در . طوفان نبود نيو وحشتناكتر از ا دتريشد يا دهياسكاتلند بزرگ شده بود، اما هرگز شاهد پد

 –برق  يآسمان غبارآلود با جرقه ها. روز به شب مبدل شده بود كبارهيشده و  ديمتراكم شن آلود ناپد يپشت ابرها

 يدر پ –رعد  يبه معن –سپس داتدرسالگ . برق هوا را سوزاند نيروشن شد و ا – نديگو يها م ييقايآنطور كه آفر گ،يرليو

آمد و آنها را  يفرود م يحلب يها و كلبه ها مهيباران به لشكر خ يها هيال. گرفت دنيآسا بار ليس يبعد باران. آذرخش آمد

 يآسمان از غرشها. كرد يم لياز آب و گل تبد يو متالطم دهيشور يهايرا به جو فتيدر پيكل يخاك يابانهايپوشاند، و خ يم

 يميج.خروشان و غران بود د،يرس يبه گوش م يجنگل آسمان كيتوپ در  كيمثل شل يگريپس از د يكيرعد كه  يتوفنده 

به سرعت خودش را كنار  خت،ير يشد و فرو م يم ليكه از جنس خشت بود به گل تبد يا خانههمچنان كه  گوريمك گر

 .ريخ ايطوفان جان سالم به در خواهد برد  نياز ا فتيدر پيشهر كل ايكه آ ديپرس ياز خودش م رانيح. ديكش

ها و  مهيپر جنب و جوش از خ فعال و يپراكنده از جنس كرباس بود، توده ا يدهكده ا. شهر نبود قتيدر حق فتيدر پيكل

بودند  يابله االنيساكنان آنجا خوش خ. وال را اشغال كرده بودند يبود كه سواحل رودخانه  يچهارچرخ يها يكلبه ها و گار

 .الماس افتني يوسوسه : شده بودند دهيكش يجنوب يقايآفر به يمناطق جهان بر اثر وسوسه ا يكه از همه 

 يقد بلند و مو بور با چشمان افه،يخوش ق يتازه هجده سالش شده بود، جوان. بود الهاياز آن خوش خ يكي گوريمك گر يميج

در او وجود داشت، مشتاق بود همه را خشنود كند  يحالت ابتكار و خالقت توجه. روشن يبه رنگ خاكستر زيدل انگ اريبس

 .داشت ينياز خوش ب ماالمال يا هيروح وغل و غش  يب ييخلق و خو. بود يكه صفت دلچسب

بود، و با عبور از  مودهيمرتفع اسكاتلند راه پ يپدرش در اراض ياز مزرعه  | لومتريهزار ك زدهيس | ليهشت هزار ما باًيتقر او

كه او و برادرانش به همراه  ياز حقوقش در مزرعه ا. بود دهيرس فتيدر پيتاون سرانجام به كل پيلندن و ك نبرو،ياد

دانست كه ده هزار برابر آن حقوق را  يم. نبود مانيكرده بود، اما اصالً پش يكردند چشم پوش يپدرشان در آن كشت م

مكان دورافتاده و حزن  نيرا كه تا آن هنگام شناخته بود رها كرده و به ا يا يزندگ تيو امن شيآسا. پاداش خواهد گرفت

كوچك  يو كار در آن مزرعه  شتنداشت، اما ك ياز كار سخت هراس يميج. چون آرزو داشت ثروتمند شودآلود آمده بود، 

او از سحرگاه تا تنگ غروب همراه برادران و . داشت يزيكم و ناچ اريدرآمد بس ن،يپر از سنگ در شمال آبرد يصخره ا

 يميج. بودند و آه در بساط نداشتند ريتنگدست و فق اريحال آنها بس نيكرد، و با ا يو پدر و مادرشان كار م يخواهرش مر
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پول . ديشد با پول خر يرا م يو خارق العاده ا بايز يزهايبود كه چه چ دهيشركت كرده و د نبرويدر اد يبار در جشن كي

رت برطرف سازد و  تيازهاين يو ناخوش يماريات را آسان كند و در موقع ب يزندگ يتندرست بود يبود كه وقت نيا يبرا

كردند و  يم يزندگ يدستيدر فقر و ته گانياز دوستان و همسا ياريبود كه بس دهيد يميج. يكمك كند زودتر خوب شو

 .مردند يهمانطور هم م

. زده شده بود جانيبود چقدر ه دهيشن يجنوب يقايبار راجع به كشف الماس در آفر نيكه نخست يآورد هنگام يبه خاطر م او

 يصندوقچه  نهايشد كه سراسر آن سرزم يشده بود، و گفته م افتيساحل  يالماس جان در آنجا وسط شن ها نيبزرگتر

 .گشوده شود دياز گنج است كه تنها با يبزرگ

كه  يزيآنها دور م. خانواده اش داد يبه اعضا يجنوب يقايخبر رفتنش را به آفر يميشنبه شب پس از صرف شام، ج كي

شروع  يمياز ظرافت خانه شان نشسته بودند كه ج يو خال يزمخت و چوب يبود در آشپزخانه  يآن باق يهنوز بساط شام رو

. كنم دايبروم و الماس پ يجنوب يقايخوام به آفر يمن م". بود غرورحال پر  نيخجوالنه و در ع شيلحن صدا. به صحبت كرد

 ".شوم يسفر م نيافتم و رهسپار ا يبه راه م گريد يهفته 

 ؟يكن دايالماس پ يخوا يم": ديپدرش پرس. دنديد يرا م يا وانهيد ييشدند، گو رهيبه او خ يفت چشم با شگفت زدگج پنج

كه مردان را از كار  نيا ياست برا طانيش يوسوسه  _افسانه است كي نيا. يكه عقلت را از دست داده ا نيپسر جان، مثل ا

 ".روزمره بازدارد يشرافتمندانه 

تو كه پول . است نيزم يآن طرف كره  يجنوب يقايآفر ؟يآور يخرج سفرت را از كجا م نميبگو بب": گفت اني برادرش

 ".يندار

 يروند ب يكه به آنجا م يكسان يرفتم؟ همه  يرفتم، م ياگه پول داشتم كه دنبال الماس نم": جواب داد تيبا عصبان يميج

 ".شكست نخواهم خورد. دارم يقو ييازوكند و ب يمنتها مغزم كار م هيمن هم مثل بق. پولند

 ".كند يخواهد با تو عروس يدلش م يلياو خ ،يميج. شكند يكورد از رفتن تو دلش م يآن": گفت يمر خواهرش

در . ديرس يو چهار ساله بود اما چهل ساله به نظر م ستياو بزرگتر از خودش بود، ب. دوست داشت يليخواهرش را خ يميج

 .وضع را عوض خواهم كرد نيبه خودش قول داد، ا يمينشده بود ج بشينص ييبايز زيچ چيتمام عمرش ه
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 يبرداشت و به طرف كاسه  زيم يهنوز در آن گرم بود، در سكوت از رو سيخوارك هاگ ي ماندهيرا كه باق يسيد مادرش

 .برد ييظرفشو يفلز

پسرش گذاشت، و قدرتش را به بدن او  يه شان يرا با عطوفت رو شيدست كي. رفت يميج نيهمان شب آخر وقت به بال او

نه، اما اگر باشد  ايهست  يدانم آنجا الماس يمن نم. كند انجام بده يپسر جان، آنچه عقلت به تو حكم م": گفت. انتقال داد

من چند پوند ": آورد و اضافه كرد رونيكهنه و فرسوده ب يچرم ي سهيك كياو از پشتپ  ".يكن يم داشيمطمئنم كه تو پ

 ".خداوند حفظت كند ،يميج. ييبگو يزيچ گرانيباره به د نيدر ا ستيالزم ن. پس انداز داشتم

 .اش پول داشت يچرم سهيكرد، پنجاه پوند در ك يترك م نبرويخانه را به مقصد اد يميكه ج يهنگام

در . ديسال طول كش كيحدود  گوريمك گر يميج يجام آن براشاق و طاقت فرسا بود، و ان يسفر ،يجنوب يقايبه آفر سفر

جا كه توانست  نياستخدام و مشغول كار شد، تا ا شخدمتيكارگران بودند به عنوان پ انشيكه مشتر ياو در رستوران نبرو،ياد

 تيكرد، و جمع رتياز وسعت آن شهر ح يميج. لندن شد يسپس راه. كنداش اضافه  سهيبه اندوخته ك گريپنجاه پوند د

در  | لومتريهشت ك | ليشدند و با سرعت پنج ما يم دهيكه با اسب كش يبزرگ يو قال شهر و اتوبوسها ليآن و ق ميعظ

شد كه  يم دهيد يگار يها يبه عالوه در همه جا تاكس. قرار داد رياو را تحت تأث اريكردند، بس يحركت م ابانهايساعت در خ

و  فيپاشنه بلند ظر يپفدار چرخان به تن، و كفشها يبزرگ بر سر، دامن ها يآنها كالهها. بر آن سوار بودند بايزنان ز

ها و درشكه  يكرد كه از تاكس يبا تعجب آن خانمها را تماشا م. شد به پا داشتند يبسته م شانيكه بندش دور ساق پا ييبايز

در آن بازار، البسه و پالتو . بروند نگتونيشكل برل يقوس يبا طاقها دهيبه بازار سر پوش ديخر يتا برا دشدن يم ادهيها پ

 يم افتيبه وفور  زيها و ظروف سرگشاد اسرار آم يبا بطر يعطار يدكانها يبه اضافه  يپوست و نقره آالت و ظروف سفال

 .شد

 ييجا نيآنجا ارزان تردر هفته بود، اما  نگيليآن اتاق ده ش هيكرا. اجاره كرد ياتاق يتزرويف ابانيخ 32در خانه شماره  يميج

كند كه با آن عازم  دايپ يكشت كيخواست  يكرد، م يم يرا در بارانداز سپر شياو روزها. كند دايبود كه توانسته بود پ

شب ادوارد پرنس  كي. گذراند يو خارق العاده شهر لندن م يدنيد يجاها يتماشا هرا ب شيشود، و شبها يجنوب يقايآفر

 شيبازو به بازو ييبايجوان ز يشد و بانو يكاونت گاردن م كينزد يپرنس وارد رستوران. ديكوتاه د يلحظه ا يرا برا لزيو
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 يفكر كرد آن كاله چقدر برازنده  يميشده بود به سر داشت، و ج نييتز بايز يكه با گلها يآن زن كاله بزرگ. داده بود

 .خواهرش است

 يقيكنسرت موس كي يساخته شده بود، به تماشا 1851در سالن  يگبزر شينما يكه به خاطر اجرا ستاليدر كاخ كر يميج

 يو دزدانه داخل تماشاخانه  يپنهان ش،يدو قسمت نما نيب يكرد و در وقفه  دنيد نيل ياز درار. رفت

بود كه  دهياو شن زيرا نقب كرده بودند و ن سيدر انگل يساختمان عموم كيدر  يالمپ برق نيتئاتر،اول نيدر ا.شد يساؤ

 يميج.شهر صحبت كرد يدر آن سو يآور به نام تلفن،با شخص رتيدستگاه نو ظهور و ح كيممكن است بتوان توسط 

 .نگرديم ندهيبه آ كردياحساس م

رو به رشد به سر  يبحران اقتصاد كيدر زمستان آن سال در مجموع  تها،انگلستانيهمه آن اختراعات و فعال رغميعل

فكر كرد،من  يميج.به راه بود يابانيمردم و منازعات خ يو گرسنه بود و تظاهرات توده ها كاريب يآدمها پر از ابانهايخ.برديم

 پيوالمركاسل كه عازم ك يبه عنوان مهماندار در كشت يميروز بعد ج.فرار كنم رآمده ام كه از فق.خالص شوم نجاياز ا ديبا

 .بود،استخدام شد يجنوب يقايتاون در آفر

به عنوان سوخت  يشتريكرد تا زغال سنگ ب ييو منت هلن توقفها رهيدر مد يكشت.ديسه هفته به طول انجام ييايسفر در آن

حركت كرد  يكه كشت ياز لحظه ا يميمتالطم بود،و ج وستهيپ ييايسخت درست در چله زمستان در در يسفر.كند يريبارگ

 كتريبه صندوقچه گنجش نزد گذشتيكه م يهر روز رايخود را از دست نداد،ز تياما هرگز بشاش.شد يازدگيدچار در

زمستان به تابستان  ييبه طور معجزه آسا.كرد رييآب و هوا شروع به تغ شديم كيبه خط استوا نزد يهمانطور كه كشت.شديم

 .بود يشب و روز گرم و شرج دنديرس يجنوب يقايو هوا گرم شد و همچنان كه به سواحل آفر ليتبد

و سرزمن  نيبزرگ و جدا افتاده را رهيجز نيكه ب يكيتنگه بار انيم د،ازيتاون رس پيسحرگاه به ك كيوالمر كاسل  يكشت

 .لنگر انداخت بليت جيقرار دارد آهسته عبور كرد و در خل قايآفر ياصل

ه ك ليو چشم انداز باشكوه كوهستان تپ شديهمچنان كه مه اول صبح برطرف م.عرشه بود يرو ديقبل از طلوع خورش يميج

 .بود دهياو به مقصد رس.منظره شده بود نيو مسحور ا كرديتماشا م د،اويگرديبرفراز شهر قرار داشت آشكار م بتيباه

 دهيهرگز در عمرش ند يميكه ج يبيغر بيو ظاهر عج افهيبا شكل و ق يبه اسكله متصل شد،جماعت يمحض آن كه كشت به
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 كردنديم يو چرب زبان يابياقامت در انواع هتلها بازار يمسافر برا افتني يبرا يعده ا.هجوم آوردند يكشت يبود به عرشه ها

و مو قرمز كه با  يپوست،زرد پوست،مردان مو قهوه ا اهيبودند؛س يقماشآن جماعت از هر .داشتند يدر جلب مشتر يو سع

 يبرا وهيو م ينيريشكه در دستشان روزنامه و  يمسافران را حمل كنند و پسران كوچك يسماجت درصدد بودند چمدانها

و  زدنديم اديپوشت بودند،فر اهيس اي ياز نژاد پارس ،كهيگار يدارندگان تاكس.دنديدويفروش داشتند و به هرسو م

را هل  يدنيحامل نوش يها يكه گار يفروشندگان دوره گرد و مردان.كردنديحمل مسافر اعالم م يرا برا شانيتقاضا

درشت ماالمال و  اريبس اهيس يهوا از مگسها.جلب كنند شانيتوجه مردم را به كاالها شانيداشتند با سر و صدا يدادند،سعيم

 يو هو يها تيجمع انيگشودن راهشان از م يو برا زدنديو به مردم تنه م رفتنديراه م جلهجاشوها و باربران با ع.آلوده بود

از شدت سر و صدا و .چشمشان نگه دارند يجلو را كنار هم و شانيچمدانها دنديكوشيم هودهيكه مسافران ب يكردند،درحاليم

 .نخورده بود يميكه هرگز به گوش ج گفتنديباهم سخن م يمردم با زبان.به پا بود يبيعج ي،غوغايو قال و شلوغ ليق

 پول كوم وان د كاپ،نه؟ 

 ن؟يواگن گز نيبابا ر نيهت ژوله ما 

 ؟يدييوات بدو 

 ! ستويهوئ 

 .ديفهمياز آن را نم يكلمه ا او

در كنار انبار .هم نبودند هيدو خانه در آن شهر شب يحت.نداشت يبود شباهت دهيد يميكه ج يياز جاها كي چيتاون به ه پيك

مغازه جواهر  كيبنا شده بود،و جنب آن  زهياز آهن و گالوان يكوچك ياز سنگ و آجر،سالن غذا خور يبزرگ دو سه طبقه ا

بود و  يفروش يدكان سبز كيجلوتر  يدست ساز و قطور قرار داشت،و كم يقليصاف و ص شهياز ش ييها نيتريبا و يفروش

 .بود ختنيكه در حال فرو ر يفروش گاريدكه س كيدر انتها 

با  يكه شلوار كهنه ا ديرا د يبرزنگ اهيس كي.كردنديرفت و آمد م ابانهايشد كه در خ ييمبهوت مردان،زنان و بچه ها يميج

را در سه  يعبور دادن بازوها و سرش گون يبه تن كرده بود،و برا يگون كيبه پا كرده و به عنوان باال پوش  يطرح اسكاتلند

آن دو لباس گشاد .كه دست به دست هم داده بودند در حركت بود ينيدو مرد چ رپشت س يبرزنگ اهيس.نقطه شكافته بود
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 يشكل يمخروط يريكاله حص ريچرخانده و باال برده و ز باف خود را به دقت شيگ يبه تن داشتند،و مو يرنگ بلند يآب

بودند و تبارشان به  يجنوب يقايكه ساكن آفر شدنديم دهيد ييدر آنجا كشاورزان فربه و تنومند و سرخ رو.پنهان كرده بودند

ر چرخشان پر چها يهايدرآمده بود،و گار يروشن يليبر اثر تابش آفتاب به رنگ خ شانيموها.ديرسيم ياستعمارگران هلند

از جنس  يلبه پهن يرنگ كه كاله ها يملبس به كت و شلوار قهوه ا يمردان.پر برگ بود يهايو سبز ،ذرتينيزم بياز س

 اهيهمسران آنها لباس س.داشتنديبلند به دهان،جلوتر از همسرانشان قدم برم يگل يه پيو پ داشتندنرم بر سر  اريبس

 يبزرگ حاو يها ،بقچهيپارس يزنان رختشو.داشتند شمياز ابر ياهيو روبنده بزرگ س اهيس ميبودند و حجاب ضخ دهيپوش

با كت قرمز و كالهخود،با هل دادن و تنه زدن رد  يسربازان انيسرشان گذاشته بودند و از م يرخت چرك را رو

 .بود ييتماشا يمنظره ا.شدنديم

صاحب  يبانو.كرده بود هيبه او توص ياز ملوانان كشت يوانبود كه مل يونيكردن پانس دايانجام پ يميكه ج يكار نينخست

 .فربه داشت يكريبود و پ انساليم يا وهيب ونيپانس

 گود؟ ولهيزوك :لبخندزنان گفت او

 .فهمميزبان را نم نيمن ا ديببخش:برافروخت و جواب داد يميج چهره

 ؟الماس؟يكن ديطال ص يآمد نجايا ،بله؟بهيزنيحرف م يسيانگل

 .بله خانم.الماس

تو فراهم  رينظ يمردان يبرا شيرفاه و آسا ليهمه وسا نجايدر ا.خوشت خواهد آمد نجاياز ا.كرد يياو را به داخل راهنما زن

 .است

 .از آنها باشد يكينكند او هم  ديپرسيبود از خودش م ريمتح يميج

 .نباشد نيبود چن دواريام

 يدندان طال در جلو كيزد و  زنندلبخنديصدا م يد ياما دوستانم مرا د.من خانم ونستر هستم:خجوالنه گفت يبالحن زن

 يستيبدون رودربا يكه داشت ييهر تقاضا.شد ميهم خواه يبرا يخوب يليما دوستان خ كنمياحساس م:دهانش را آشكار كرد

 .با من مطرح كن
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 كنم؟ هينقشه شهر را ته توانمياز كجا م دييبه من بگو شوديدوميواقعا لطف دار:گفت يميج

در  نگيتيروندبوش،كامرمونت و وا يا هيشهر،مناطق حاش يسو كيدر .كرد،به تجسس مشغول شد هيكه ته يبا نقشه ا يميج

امتداد  يلومتريانگور تا چهارده ك يتنك و تاكستانها ياهيپوشش گ يدارا ينهايدر آنجا زم.واقع شده بود يسمت خشك

قدم  نينش انيدر محله اع يميج.بود ايداشت كه در كنار در رقرا نتيپو نيو گر نتيپو يس گر،مناطقيد يدر سو.داشت

 يو سقف مسطحشان،تراسها يگچ ديسف يبزرگ دو طبقه را با نما يگذر كرده و ساختمانها ياسترلند و بر يابانهايزده،از خ

كه انگار  ييااو آنقدر راه رفت تا باالخره مجبور شد از دست مگسه.ود،ستودفراشته شده ب ابانيكه برفراز خ يبداريش

حمله  يبودند و دسته جمع اهيآن مگسها بزرگ و س.پناه ببرد ونيبا او داشتند،به داخل ساختمان پانس يشخص يخصومت

و تخت را پوشانده  زيو م وارهايآنها سطح د.اتاقش هم پر از آن مگسهاست ديبازگشت،د ونيبه پانس يميج يوقت.كردنديم

 .بودند

 _د؟مگسهاياتاقم كن يبه حال مگسها يفكر شوديخانم ونستر م.رفت ونيصاحب پانس يبانو دنيبه د او

 .ديد يخواه.كرد يبهشان عادت خواه.ماپن ما گنگ.گرفت شگونيرا ن يميو گونه ج ديخند يركيز ريونستر ز خانم

 ييمتعفن همچون پتو يبخار كرديكه آفتاب غروب م يبود و هنگام يو هم ناكاف ييتاون،هم ابتدا پيدر گ يبهداشت امكانات

او قبل از آن كه آنجا را .آن را تحمل كند ديكه با دانستيم يميقابل تحمل بود،اما ج ريغ نيا.پوشانديشهر را م يرو نيزهرآگ

 يبرا.ياوريدوام ب زيدر مناطق الماس خ يتوانيبدون پول نم:او هشدار داده بودند به.داشت اجياحت يشتريترك كند به پول ب

 .رنيگيهم از تو پول م دنينفس كش

روز سوم شغل .شركت حمل و نقل را براند كي يقرار شد اسبها.كرد دايپ يتاون شغل پيدر روز دوم اقامتش در ك يميج

و  داشتيرا از بشقابها برم غذاها ماندهيباق.بود هايو آن شستن ظرفها پس از خاتمه شام مشتر افتيرستوران  كيدر  يگريد

 يبيمزه عج شيغذاها برا.كرديم ريشكمش را س لهيوس نيو به ا برديم ونيسكارش با خود به پان انيو پس از پا كرديم يمخف

 شيپ يول.گرم و تازه دستپخت مادرش را داشت يكهايو ك يجو خانگ يو نانها يسوپ جوجه و تره فرنگ يداشتند،آرزو

انتخابش را .بود هاش كرد ياندوخته مال زانيباال بردن م يرا فدا ششيو آسا ينداشت،چرا كه غذا و راحت يتيخودش شكا

كه اكثر طول شب خواب را  ييو نه مگسها كرديكه تنفس م يآلوده و متعفن يكار طاقت فرسا،نه هوا ز،نهيچ چيكرده بود و ه
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را  يكس بيمكان غر نيدر ا.كرديم يياحساس تنها دايشد و دانهياو نوم.مانعش شود توانستيكردند،نميبر او حرام م

 .بود يميدا يدرد ييتنها برد،اماياز خلوتش لذت م.دوستانش تنگ شده بود وخانواده  يو دلش برا شناختينم

آماده  يميج.پوند را در خود داشت ستيآور دو رتياو مبلغ ح يچرم سهيك.ديفرا رس ييو استثنا ييروز جادو سرانجام،آن

 .ترك كند زيتاون را به مقصد مناطق الماس خ پيصبح روز بعد،قرار بود ك.بود

 يشركت مسافربر كي رفتند،توسطيم فتيدر پيدر شهر كل زيكه به مناطق الماس خ يمسافربر يهايجا در گار رهيذخ

موج  تيآنقدر از جمع ستگاهياد،يبه آنجا رس يميساعت هفت صبح كه ج.شدياسكله انجام م كينزد يجنوب ستگاهيدر ا يداخل

آنها .كردنديجدال و كشمكش م هايجا در گار افتني يبخت،برا ندهيده ها نفر جو.شود كشينزد توانستينم يكه او حت زديم

و به  كردنديمختلف تكلم م يزبانها نيدوج كيان و انگلستان آمده بودند،به  ا،آلميكا،استراليه،آمريمثل روس ياز ممالك دور

مشاهده كرد  يميج.دهندبه آنها ب ييكه جا نمودنديمحاصره شده بودند التماس م تيكه توسط جمع هايگار تيفروشندگان بل

 .ديايرو ب ادهياز دفتر به پ كرديو تقال م گشوديمردم م انيراهش را به زور فشار از م كليه يقو يرلنديمرد ا كيكه 

 چه خبر است؟ د،آنجايببخش:ديآن مرد پرس از

 يخال يشده و جا رهيذخ شانيجاها گريتا شش هفته د يلعنت يهايگار ني،ايچيه:كرد و گفت يبا انزجار غرغر يرلنديا مرد

كافر  يجانورها نيا.هم بدتر است نيپسر جان،تازه وضع از ا:شد يميدر چهره ج أسياز  يمرد متوجه نگاه حاك.ندارند

 .كننديالبه مهر نفر پنجاه پوند مط يالمذهب برا

 

 .وجود داشته باشد زيبه مناطق الماس خ يگريراه د ديبا!بود وحشتناك

 .يگز كن ادهيپ يراه را با پا اي،يبا داج اكسپرس برو يتوانيتو م.هم هست گريراه د دو

 ه؟ياكسپرس چ داج

 غمايبه  يلعنت يهمه آن الماسها يبه آنجا برس يوقت.در ساعت است لومتريو سرعتش سه ك شوديم دهيكه با گاو نر كش يگار

 .رفته است

آن روز صبح را به جست  ماندهياو اوقات باق.نشود بشينص يبرسد كه الماس رياصال قصد نداشت آنقدر د گوريمك گر يميج
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اجاره  ياصطبل عموم كياز مقابل .افتيمطلوبش را  لهيكرد و درست قبل از ظهر وس يحمل و نقل سپر ليوسا ريسا يو جو

 ارياخت ي،بيناگهان يبر اثر كشش يميج.پست ستگاهينوشته بودند ا شيآن قرار داده و رو يجلو ييكه تابلو گذشتيم يا

 يدر گار يبزرگ مرسوالت پست يها سهيبود در حال باز كردن ك دهيكه او به عمرش د يمرد نيدر آنجا الغرتر.داخل شد

 .آن مرد را از نظر گذراند يلحظه ا يبرا.شديم دهيبود كه معموال توسط سگ كش يكوچك و سبك

 د؟يبريم فتيدر پينامه ها را به كل ايد،آيببخش:گفت

 .كننميفعال دارم آنها را بار م.است نطوريبله،هم

 د؟يبريمسافر هم با خودتون م:را احساس كرد دياز ام يناگهان يبارقه ا يميج

 ؟يسال دارچند :را برانداز كرد يميمرد سرش را باال آورد و ج.وقتها يبعض

 ؟يپرسيچه م يبرا.سال دهيهج.يبيسوال عج چه

تر از  بيعج يوضع سالمتت خوبه؟ سوال.ميبريدو سال داشته باشد با خودمان نم يكيو  ستياز ب شتريكه ب يمسافر ما

 .بله قربان.يقبل

پوند  ستيسفر ب نهيهز.كنميحركت م گريساعت د كي.داشته باشم ييجا تيبرا كنميفكر م:الغر قدش را راست كرد مرد

 .است

 ...و  بندميمن چمدانم را م.واقعا فوق العاده است.اش را باور كند يخوش اقبال توانستينم يميج

ارابه كوچك و .از نظر گذراند قتريرا دق يگار يميج. يمسواك جا دار كيو  راهنيپ كيآوردن  يفقط برا.چمدان يب چمدان

نامه ها را در درونش  يحاو يبود كه گون ينه آن مانند حلقه چاهبد.زمخت ساخته شده بود يبود كه به شكل يمشك

به نظر .نديپشت به پشت راننده بنش توانستينفر م كيآن  رتنگ و خفه وجود داشت كه د ييآن فضا يو رو گذاشتنديم

 .داشته باشند شيناراحت درپ يسفر ديرسيم

 .و مسواكم را بردارم راهنيپ روميم.خوب،قبول است اريبس:گفت يميج

 ستادهيا يگار كيهم نزد كليدو مرد جوان درشت ه.روباز بود يبه گار يدر حال بستن اسب يچيكه بازگشت،گار يهنگام

 يچيپول به گار يمردها در حال دادن مقدار.بلند قد و مو بور يسوئد كي يگريچرده بود و د هيكوتاه قد و س يكيبودند،
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 .بودند

 .روميكه من م ديشما گفت.ديصبر كن قهيدق كي:ه گفتخطاب به رانند يميج

 هر سه نفرمان؟. باال ديبپر.ديرويهر سه نفر م:گفت يچيگار

 .است نطوريهم بله

به راه  يگار يوقت دانستيچطور توقع داشت كه هر سه آنان در آن ارابه كوچك جا شوند،اما م يچيگار دانستياصال نم او

 .او هم سوار آن است فتديب

 .هستم گوريمك گر يميمن ج:كرد يمعرف گريرا به دو مسافر د خودش

 .من واالك هستم:چرده گفت هيكوتاه س جوان

 .پدرسون:جوان موبور قد بلند گفت و

 .داندياست كه هر كس راجع به آن نم يخوب لهيم،نه؟وسيرا كشف كرد نيا ميشانس آورد:گفت يميج

 ايست،يمناسب سفر با آن ن يها هركس يچيمنتها به نظر گار.شناسنديرا م يپست يهايگار گور،همهياوه،مك گر:گفت پدرسون

 .سوارش شوند كننديهستند كه جرات نم نيمردم بدب نكهيا

 .ميكنيحركت م:گفت يچيبپرسد،گار شتريحرف از او ب نيا يفرصت كند راجع به معنا يميكه ج نياز ا قبل

بود و پشتشان محكم  دهيهم چسب پيك شانيو زانوها دنديچسب گريدبه هم.جا شدند يدر وسط به زور در گار يميمرد،ج سه

به  يميج.نماند يباق دنينفس كش ايتكان خوردن  يبرا ييجا نيكوچكتر.شديفشرده م يچيگار يصندل يچوب يبه پشت

 .ستياوضاغ آنقدرها هم بد ن:داد يخودش دلدار

 گذشتنديتاون م پيك يابانهايخ انيبعد آنها به سرعت از م يو لحظه ا!ديمحكم بچسب:زد اديآهنگ گونه فر يبا لحن يچيگار

 .گرفته بودند شيرا پ فتيدر پيكل زيمناطق الماس خ يبه سو رشانيو مس

 زين فتيدر پيتاون به كل پيحمل مسافر از ك يمعمول يهايگار.نسبتا راحت بود شديم دهيكه گاو نر كش ييهايبا گار مسافرت

 شديدر زمستان هم از شدتش كاسته نم يتا مسافران تابش آفتاب سوزان كه حت شديم دهيپوش يبزرگ و جادار بود و با چادر

 ييها ستگاهيمسافران در ا.شديم دهيقاطر كش ايدوازده نفر مسافر جا داشت و توسط چند اسب  يبرا يهر گار.در امان بمانند
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 .ديكشيسفر ده روز طول م نيو ا خوردنديو غذا م كردننديبه فواصل منظم،استراحت م

اسب در جاده ها و مزارع و .يچياسب و گار ضيتعو يبرا كرد،مگريهرگز توقف نم.متفاوت بود يزيچ يمرسوالت پست يگار

نداشت،و هر تكان آن مثل لگد  يفنر چيه يگار نيا.ديدويبود چهار نعل م يدر آن باق گريد يهايكه رد چرخ گار يرهايمس

وضع را تحمل  نيا ميكنيتوقف م ييتا شب كه جا توانميم د،منيشيرا به هم فشرد و اند شيهادندان يميج.سم اسب بود

 يبرا قهيده دق د،فقطيشب فرا رس ياما وقت.و فردا صبح حالم خوب خواهد بود كنمياستراحت م يو كم خورميغذا م.كنم

 .مقصد روان شدند يتوقف كردند و دوباره چهار نعل به سو يچياسب و گار ضيتعو

 م؟يتا غذا بخور ميكنيتوقف م يك:ديپرس يميج

 بدون وقفه .ميكنيتوقف نم:كرد و گفت يغرغر ديجد يچيگار

 .اقا،ما در حال حمل موسوالت پستي هستيم.حركتمان ادامه مي دهيم به

 

اك الود و ناهموار عبور تما مدت ان شب طوالني،انها با سرعت به پيش رفتند و در زير نور مهتاب از جاده هاي خ در

مثل .گاري كوچك با تكانها و پرشهايي كه به باال و پايين مي كرد،از بلنديها باال مي رفت و به عمق دره ها مي خزيد.كردند

سانتي متر به سانتي متر بدن جيمي از دست اندازها و پرشهاي مداوم كوفته و .رفتفنري در بيابانها حركت مي كرد و جلو مي 

به شدت خسته و مضمحل بود،اما خوابيدن ممكن نبود،هربار كه چرتش مي گرفت،از ان وضعيت ناجور .بود كبود شده

عضالت و خستگي  نبساطبدنش مچاله و ناتوان و درمانده شده بود،ولي براي حتي يك لحظه ا.يكدفعه از خواب مي پريد

نمي دانست چند .ه تكان احساس تهوع مي كرداو از شدت گرسنگي در حال هالكت بود و از ان هم.دركردن جايي نداشت

سفري هفتصد و شصت كيلومتري بود و جيمي گريگور مطمئن نبود از .روز ديگر تا خوردن وعده غذاي بعدي اش باقي است

 .كه بخواهد زنده بماند نبودمطمئن هم .ان جان سالم به در ببرد

همسفرهاي جيمي نيز همان وضع اسفبار را .ه تبديل شدپايان روز و شب دوم،ناراحتي و درماندگي به عذاب و شكنج در

حاال جيمي مي دانست كه چرا شركت اصرار داشت مسافران قوي و جوان .داشتند،اما ديگر حتي قادر به شكايت هم نبودند

 .باشند
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لناك تا ابديت زمين خشك و باير و هو.روز بعد،انها وارد كاروي بزرگ شدند،جايي كه به راستي بياباني برهوت بود سحرگاه

مسافران از فرط گرما،غبار و مگس در حال .گسترده شده بود و افتاب سوزان و بيرحم به همه هشدار مي داد از انجا بروند

و مسموم،جيمي گروهي از مردان را مشاهد مي كرد كه با پاي پياده به زحمت  بارالودگهگاه در ميان مه رقيق و غ.خفقان بودند

دهها گاري هر يك با هجده يا بيست گاو نر .راه مي رفتند،و اسب سواراني را مي ديد كه بر پشت اسب به تنهايي مي راندند

وك شالقي بود كه تسمه هاي شمب.كردكشيده مي شد و يك گاريچي در حالي كه شمبوك به دست داشت انها را هدايت مي 

در هر يك از ان گاريهاي عظيم،در حدود پانصد كليو بار حمل مي .بجنبين!د راه برين:گاريچي ها فرياد مي زدند.بلندي داشت

وسايل و كاالهايي مانند چادر،تجهيزات حفاري،اجاق هايي با سوخت چوب،ارد،زغال،روغن چراغ،قهوه،برنج،كنف .شد

انها شاهرگ حياتي جويندگان اقبال .ي ساخت بلفات،و پتو در انها بار شده بود ،ويسكي،چكمه،شمعهاكر،شرابروسي،قند و ش

 .در كليپ دريفت محسوب مي شدند

 

كه گاري مرسوالت پستي از رود اُرانژ عبور كرد،در ان يكنواختي مرگبار تغييري روي داد و زمينها تبديل به علفزار  هنگامي

زمين قرمزتر بود،لكه هايي از علف با وزش .بلندتر شدند و ته رنگ سبزي در انها مشاهد شد بوته هاي خار به تدريج.شد

 .پديدار شد خاردارنسيم تكان مي خورد و درختان كوتاه قد 

و احساس كرد اميد به پيكر . اين سفر را به پايان خواهم برد.با بي حالي انديشيد،من اين سفر را به پايان خواهم رساند جيمي

 .اش مي خزد خسته

 .به مدت چهار روز و شب متوالي در راه بودند و باالخره به حوالي كليپ دريفت رسيدند انها

مك گريگور جوان نمي دانست انتظار چه چيزي را بايد داشته باشد،اما صحنه اي كه چشمان خسته و خون افتاده اش  جيمي

كليپ دريفت چشم انداز وسيعي از خيمه ها و گاري .ديد اصالً چيزي نبود كه تصورش را مي كرد و در مخيله اش مي گنجيد

سياه برزنگي هايي كه به .رودخانه ي وال پشت هم صف كشيده بودند واحلهايي بود كه در دو سوي خيابانهاي اصلي و در س

جز كت هاي كوتاه با رنگهاي تند و براق چيز ديگري به تن نداشتند،جويندگان الماس ريشو،قصابها،نانواها،دزد ها و 

جود داشت كه از و يندر مركز كليپ دريفت،رديف هايي از كلمه هاي چوبي و اهن.معلمان،جمعيت انجا را تشكيل مي دادند
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در .انها به عنوان فروشگاه،غذاخوري عمومي،سالن بيليارد،رستوران،دفتر معماله ي الماس و دفاتر دكالت استفاده مي شد

گوشه اي،ساختمان مخروبه و زهوار دررفته ي هتل طاق سلطنتي قرار داشت،كه زنجيره اي طوالني از اتاقهاي بدون پنچره 

 .بود

او .پاهاي گرفته اش نمي توانستند او را سرپا نگه دارند.از گاري بيرون گذاشت فوراً به زمين افتادكه جيمي پايش را  همين

 .همانطور روي زمين ماند،سرش گيج مي رفت،تا اين كه باالخره قدرتي پيدا كرد و توانست برخيزد

ها ازدحام كرده بودند كنار مي خوران به سوي هتل رفت،جمعيت خشن و پرسروصدا را كه در خيابانها و پياده رو سكندري

جيمي بدون اين كه .اتاقي كه به او دادند كوچك و خفقان اور و فوق العاده گرم و پر از مگس بود،اما يك تخت داشت.زد

 .او به مدت هجده ساعت خوابيد.به خواب رفت فاصلهلباس و كفشهايش را دراورد روي ان افتاد و بال

من اينجا .به طرزي باورنكردني سخت و دردناك بود،اما روحش در حال ارامش بود جيمي از خواب بيدار شد بدنش وقتي

در هتل غذا نمي دادند،اما رستوران .او كه فوق العاده گرسنه بود به دنبال غذا رفت!باالخره اين سفر را به پايان رساندم.هستم

مرغ و ادويه غلتانده شده و در روغن سرخ او شير ماهي بزرگي كه در تخم  جادر ان.كوچك و شلوغي ان سوي خيابان بود

و به .شده بود،به اضافه ي كباب چنجه گوسفند كه روي اتش چوب بريان شده بود خورد و يك ظرف ساالد كلم را بلعيد

عنوان دسر،دسر محلي كوكسيستر نوش جان كرد،كه خميري بود كه در روغن فراوان سرخ شده بود و در شربت قند قرار 

 .داشت

مي كه به مدتي طوالني بدون غذا مانده بود،عاليم هشداردهنده اي از خود بروز داد،و بنابراين او تصميم گرفت پيش جي معده

دور ميزهاي اطراف .و توجهش را به اطراف معطوف كرد.از ادامه ي غذايش بگذارد معده اش كمي استراحت كند

هن همه را بيش از هر چيز ديگري مشغول مي كرد يعني كه ذ عياو،جويندگان الماس با اشتياق تب الودي راجع به موضو

 .الماس،صحبت مي كردند

 ...هنوز هم كمي الماس در اطراف هوپ تاون باقي است،اما وفور نعمت در نيوراش است...

 ...كيمبرلي حتي از ژوبورگ هم پرجمعيت تر شده است...

اند انقدر روي زمين الماس ريخته كه نمي شود همه ي كشف هفته ي پيش در دوتوئيتسپان چيزي شنيده اي؟گفته  درباره
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 ...اش را جمع كرد

 .من فردا به انجا مي روم.كريستيانا هم الماس پيدا شده در

 

جيمي جوان انقدر هيجان زده شد كه به زحمت توانست قهوه ي ليوان !همه جا الماس ريخته بود.حقيقت داشت بنابراين

دو پوند و سه شيلينگ براي يك وعده .ورت حساب رستوران جا خورد و بهتش زداو از ص.بزرگ دسته دارش را تمام كند

 .قدم مي گذاشت با خودش فكر كرد،بايد خيلي احتياط كنم صدادر حالي كه از رستوران به خيابان شلوغ و پر سر و !غذا

 

 مك گريگور،هنوز هم خيال داري:پشت سرش گفت صدايي

 ؟يشو ثروتمند

 .سفر كرده بود يپست يكه همراه او با گار يهمان پسر سوئدپدرسون بود،.برگشت يميج

 .گريمعلوم است د:گفت يميج

 .وال يرودخانه  يعنيشود،  يم دايكه الماس پ ييجا ميبرو ايپس ب:اشاره كرد و گفت  يبه جانب پدرسون

 .دو شروع به قدم زدن كردند آن

 نهايزم يهمه  ديد يم يميكه چشم ج ييمحاصره شده بود تا جا ييرود قرار داشت و توسط تپه ها يدر حوضه  فتيدر پيكل

را دشوار  دنيبه هوا بر خاست و نفس كش يظيخاك سرخ غل.شود ينم دهيد يسبز اياز علف  يبود و نشانه ا رزعيو لم  ريبا

 ندهيها نفر جوصد .شد يشدند هوا خنكتر م يتر م كيكه به آن نزد چنانرود وال چهارصد متر دورتر بود و هم. ساخت يم

سنگها  يكنن، عده ا دايكردند تا الماس پ يرا حفر م نيها زم يبعض.بودند دهيساحل رودخانه صف كش يالماس در دو سو ي

و  زير يبودند سنگها هسست و شكنند اريكه دست ساز و بس يموقت يزهايم يرو هيكردند و بق يالك م***  ييرا در ننوها

تا تشت و لگن و سطل و دلو را در بر  نيزم ي ندهيشو يمتفاوت بود و از آالت فن زاتشانيتجه.كردند يدرشت را از هم سوا م

 لياز قب يبه تنشان بود،البسه ا يفيو كث بيعج يآفتاب سوخته و اصالح نشده داشتند و لباسها يمردان چهره .گرفت يم

 يزانو ريز يشلوار ها ،يكيالست يو چكمه ها يتيكبر يشلوار ها ،يعرض يراهها يدارا يرنگ ي قهي نبدو ينخ يها راهنيپ

كه  يضيعر يچرم يانها كمربندها يهمه . يريبا حص ينمد يتوردار، و كاله ها يساق بلند با لبه  يو جورابها يسواركار
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 پول در آن بگذارند  ايداشت به كمرشان بسته بودند تا الماس  بيج

كردند  يتالش م يكه به سخت دنديرا د يرفتند و پسر جوان و مرد مسن شيساحل رودخانه پ ي هيو پدرسون تا حاش يميج

 .كنند دايپ يو اطراف آن دسترس ريرا جا به جا كنند تا بتوانند به خاك ز ميسنگ آهن عظ يصخره  كي

ننو الك ***تا در ختندير يم يخاك را در فرقون يگريد يعده  ،يكيدر همان نزد. عرق بود سيخ شانيها راهنيپ

تا گل و لجن شسته شود و  ختير يآن م يسطل سطل آب رو گريد يكيداد و  ياز حفاران ننو را تكان م يكي.دكنن

كردند و آنها با  يم يسنگها بود، خال ردنكه مخصوص سوا ك يفكسن زيم كي يبزرگ را رو يسپس خرده سنگها.برود

 .دادند يقرار م يمورد بررس جانيه

 .رسد يبه نظر م يكار آسان:كرد و گفت يخنده ا يميج

كنم سرمان كاله  يفكر م.بوده اند صحبت كرده ام نجايا يكه مدت يار حفاران يمن با بعض.حساب نكن شي، رو گوريگر مك

 .رفته است

 ست؟يچ منظورت

 نيا ق،يو رف! يهزار نفر لعنت ستيآمده اند؟ ب يحوال نيكه ثروتمند بشوند به ا ديام نيالماس به ا ي ندهيچند نفر جو يدان يم

همه زجر  نيارزش ا ايپرسم آ يو اگر هم باشد، من از خودم م. عده وجود ندارد نيا يبرا ياطراف الماس كاف نيرا بدان كه ا

 يشان كه به آن داندرستورم م يلعنت ياز آن طوفناها ،يشو ي، تابستان كباب م يزن يم خي تاندر زمس.نه ايو شكنجه را دارد 

 كيو  يحمام كن يتوان ينم.  ييايگند كنار ب يبا گرد و خاك و مگس و بو يكن يسع ديو دائم با يشود يآب م سيخ نديگو

در  ياديز يهر هفته عده . وجود ندارد يلعنت رشه نيدر ا يگونه امكانات بهداشت چيچون ه ،يداشته باش زيتخت خواب تم

است،تنها راه فرار  يها راه نجات يليخ ياست، امابه من گفته اند برا يغرق شدنها اتفاق نياز ا يتعداد.شوند يرود وال غرق م

 .دهند يبه جان كندن ادامه م نطوريهم نهايدانم چرا ا يجهنم نم نياز ا

 گريلجن د ليب كيكه  دنديام نيبه ا:كرد و گفت يغرق آلودش نگاه راهنيبا پ دواريبه آن پسر جوان ام يميدانم ج يم من

 .در خود داشته باشد يزيچ ديشا

 يآنها از كنار الشه ها.حق داشت يكه پدرسون تا اندازه ا رفتيدر دلش پذ يميشهر بازگشتند، ج يهمچنان كه به سو اما
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الشه ها را جنب .بود دنيها به حال خود رها شده و در حال گند مهيخ رونيگذشتند كه ب يذبح شده ا يگاو و گوسفند و بزها

نگاه  يميگند به آسمان بلند بود پدرسون به ج يآنجا بو.كرد يعمل م زگاهيآبر نگذاشته بودند كه به عنوا يروباز يگودالها

 ؟يچه كار كن يخواه يحاال م:كرد يم

 .و لوازم كار بخرم ليوسا ديبا

 مانيفروشگاه سل:روز تابلو نوشته بودند.بود زانيبر سر درش آو يزنگ زده ا يبود كه تابلو يمركز شهر فروشگاه در

 يشانه ها.فروشگاه بود يجلو يگار كيكردن بار  يدر حال خال يميهمسن و سال ج يپوست قد بلند اهيمرد س.وندرمرو

 يبه رنگ خاكستر يچشمان.بود دهيبه عمرش د يميبود كه ج يجوانان نيباترياز ز يكي.داشت يكامالً عضالن يو بدن ضيعر

 ينيسنگ ياو صندوق چوب.شد يم دهيمحض در او د يافاده و تكبر.باال گرفته و مغرور داشت يو چانه ا يعقاب يني، ب رهيت

 كيكه از  يكلم گبر يرو شيگشت پا يزد و بر م يكه چرخ م يشانه اش بلند كرد، و موقع يتفنگ را با گذاشتن رو يحاو

را جلو برد و او را نگه داشت و نگذاشت  شيبازو يزيبه طور غر يميج.دافتاده بود سر خور رونيكلم ب يحاو يچوب يجعبه 

پوست اهل  ديسف ي ندهيجو كي.نكرد،برگشت و داخل فروشگاه شد يميبه ج ييپوست اعتنا اهيجوان س يول.بخورد نيزم

 :سوار شد و با انزجار گفت يپشت قاطر دبريرس يم يهلند رگراننسلش به استعما كهيجنوب يقايآفر

 يرا برا يپوست از خود راض اهيس نيدانم وندرمرو ا ينم.كند يوندرمرو كار م يبرا.باروالنگ ي لهي،از قب***باندا است او

 .هستند ايكنند مالك دن يم اليخ يلعنت يبانتوها نيا.خودش نگه داشته است شيچه پ

بخش به  يتسل يشد آرامش يوارد آنجا م ابانيآفتاب داغ و تند خ ريكه از ز يكس يبود و برا كيفروشگاه خنك و تار داخل

فروشگاه پر از  يمتر فضا يمتر به سانت يآمد كه سنت نطوريا يميبه نظر ج.ديرس يبه مشام م يبيعج يبو ها.همراه داشت

و  تيناميو د وزيمان،فيكره،س يسفال ر،ظروفيش يحلب ،آبجو،ظروفيكشاورزابزار ولوازم .زد يقدم م رتياو با ح.كاالست

خشك شده،  دهيو م يژامبون دود ،يخانه ،اسلحه ،كاله و كراوات و دستكش ،نفت و رنگ و ورن لي،وسايباروت،ظروف سفال

تا  نيقفسه از زم نيك دو جي......و  گاريو س هيو تنباكو،انف يو ساز و برگ اسب،نوشت افزار و كاغذ، شكر و چا راقي نيز

 نيا يهر كس صاحب همه  ديشياند يميج....بند،  يلبه دار دارا يش، كاله ها،پتو ،كف***فالنل يها راهنيسقف پر از پ

 .است ياجناس باشد مرد ثروتمند
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 توانم كمكتان كنم؟ يم:از پشت سرش گفت يفيو ظر ميمال يصدا

داشت و  يجذاب يچهره .پانزده سال داشته باشد ديحدس زد آن دختربا.ديد يبرگشت و خود را مقابل دختر جوان يميج

و  بيخوش ترك ينيب.دهند يكه عشاق به هم م نيروز والنت ي هي،مثل هد***شكل بود يو قلب فيظر ياستخوان بند يدارا

با برانداز كردن اندام دختر گمان برد كه او  يميج.بود يفرفرو  اهيس شيموها. به رنگ سبزِسبز داشت يو چشمان ف،يظر

 ده استش يوارد شانزده سالگ ياحتماالً به تازگ

 .كنم يداريخر ليوسا يآمده ام تعداد. گردم يمن به دنبال الماس م:گفت

 د؟يالزم دار يچ

 .كار نيـــلوازم ا يدان يمن ـــ اه ــ م.قرار دهد ريآن دختر را تحت تأث دياحساس كرد با ارياخت يب يميج

 ست؟يچ يلوازم معمول دييشود بفرما يآقا ، م.ديدر چشمانش درخش يطنتيش يزد و برق يلبخند دخترك

 ....ليعدد ب كي:كرد و گفت يمكث يميج....خوب

 ن؟يهم فقط

دانم به چه  ينم.، من تازه كارم ميرا بگو قتشيحق:و اعتراف كرد ديخند.گذارد يمتوجه شد دختر سربه سرش م يميج

 .است اجياحت ييزهايچ

 ؟_ يآقا د،يدنبال الماس بگرد ديخواه يكه كجا م نيدارد به ا يبستگ.زن بود  كيبه او لبخند زد ، كه لبخند  دختر

 گوريريمك گ يميج گور،يگر مك

 .ستيبه قسمت عقب فروشگاه نگر يعصب يو با حالت.مارگارت وندرمرو هستم من

 .وندرمرو زهيمالقات شما خوشوقتم،دوش از

 د؟يآمده ا نجايبه ا تازه

 .يمرسوالت پست يبا گار.آمدم روزيد.باًيتقر

 دايدر چشمان دختر آثار خشم هو.سفرها مرده اند نيدر ا ياديمسافران ز.دادند يبه شما هشدار م لهيوس نياجع به ار ديبا

 .شد
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 .از لطف شما هم ممنونم.اما من كه زنده و سرحالم.ها حق داشتند چارهيب:كرد و گفت يخنده ا يميج

 د؟يكن دايپ پهيكل ييمو ديخواه يم و

 په؟يكل ييمو

 .خوشگل است ياش سنگها يمعن.مينام يم نطوريها الماس را ا يما هلند بله

 د؟يهست يهلند

 .ام اهل هلند هستند خانواده

 .اهل اسكاتلندم من

 .زدميم حدس

 يم دايپ ياديطرفها الماس ز نيگور،ايريمك گ يآقا.به عقب فروشگاه انداخت يمحتاطانه ا عينگاه سر گريبار د دخترك

 يكه كس يهنگام.معطلند ياطراف مشغول كارند ول نيكه ا ياكثر حفاران.ديكه كجا دنبال آن بگرد ديبلد باش ديشود،اما شما با

 ياگر م.دارند يرا بر م ماندهيباق يكنند الماس ها يو رو م ريكه الشه ها را ز ييمثل الشخور ها گرانيكند د يم يكشف بزرگ

 .كشف نشده باشد يگريكه تا حاال توسط كس د ديكن دايرا پ يديجد زيالماس خ يمنطقه  ديبا ديثروتمند شو ديخواه

 كار را بكنم؟ نيا ديبا چطور

 .شود يوقتش آزاد م گريساعت د كي.اطالع دارد زياو از همه چ. مورد بهتان كمك كند نياست پدرم بتواند در ا ممكن

 .وندرمرو زهياز لطفتان ممنونم ، دوش. گردم  يپس من دوباره بر م:گفت يميج

اگر .را فراموش كرده بود سيها ياز احساس خلسه آكنده شده بود،دردها ناراحت. دوباره به ظل آفتاب قدم گذاشت او

با  يميج.ديجه يآن الماسها م يهمه  يرو.شد يناكام نم ناًيقيكند، او  دايداد كجا الماس پ يم اديوندرمرو به او  مانيسل

 ***.ديبلند خند يبه جمع ثروتمندان، به صدا وستنيپ و يو زندگ ياحساس لذت و شعف فراوان از جوان

 يبه تابلو.و پنج شش سالن بار عبور كد ارديليسالن ب كي،  يدكان آهنگر كيرفت، از مقابل  نييپا ياصل ابانيدر خ او

 :روز تابلو نوشته بودند.ستاديو ا ديرس يميهتل كهنه و قد كيبر سر در  زانيآو

 لر،يم يد -آر



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني  –بازي استاد                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٥

 با آب گرم و سرد، حمام

 .شب باز است 8صبح تا  6روزه از ساعت  همه

 .لباس ضيبا اتاق تعو همراه

بودم با دو سطل آب خودم را  يدر كشت يگذرد؟ خوب، وقت يكه حمام كردم چند وقت م يبار نيفكر كرد، از آخر يميج

 يدر وان چوب يهفتگ يحمامها ادي.دهد يم يگند يبودم كه ــ و ناگهان متوجه شد كه چه بو يدفعه ا نيآخر نيا.شستم

تنه ات را هم خوب  نيي،پايميج:گفت يانداخت كه م نيطنمادرش در گوشش  يصدا يمنزلشان افتاد،و حت يآشپزخانه 

 .شست و شو كن

وارد  يميج.حمام مردانه يگريدرِ حمام زنانه بود و د يكيداخل آن دو در وجود داشت،. شد  يو وارد حمام عموم برگشت

 نفر چقدر است؟ كيپول حمام :رفت ريپ يشد و به طرف متصد انيت آقاقسم

 نگيليو با آب گرم پانزده ش لنگ،يبا آب سرد ده ش حمام

حال  نيبا ا.كرد يبود و به شدت وسوسه اش م ريمقاومت ناپذ يحمام داغ بعد از آن سفر طوالن كيفكر .كرد يمكث او

 .ديخر يم يلوازم حفار ديبا.توانست پولش را به خاطر تجمالت به هدر بدهد ينم.كنم يبا آب سرد حمام م:گفت

 ق،برويرف:اشاره كرد يينخ نما داد و به سو يكهنه  يدست يحوله  كيزرد و  ييايقالب كوچك صابون قل كيبه او  يحمام

 .اونجا

در وسط و چند قالب  زهيگالوانوان بزرگ از جنس آهن  كيجز  يزيقدو گذاشت كه در آن چ يبه داخل اتاق كوچك يميج

 .مشغول پر كردن وان از آب شد ،يتشت بزرگ چوب كيبا  يحمام. شد ينم دهيوار،ديكردن لباس بر د زانيمخصوص آو

 .ديكن زانيرا به آن قالبها آو تانيفقط لباسها.است،قربان آماده

به بدن  يسرش را خم كرد و نگاه.كرد شيبرود و سپس شروع به در آوردن لباسها رونياز اتاق ب يصبر كرد تا حمام يميج

را  شيدندانها.آب همانطور كه گفته شده بود سرد بود. را در وان گذاشت  شيپا كياز چرك و كپافتش انداخت و  دهيپوش

. آمد، اب ساه بود رونيز وان بكه عاقبت ا يهنگام.صابون زد يرا با كج چلق شياز سر تا پا.به هم فشرده و داخل آب شد

 راهنشيشلوار و پ.ديرا پوش شيفرسوده خشك كرد و لباسها ينخ يتوانست با آن حوله  يكه م يوجه نيخودش را به بهتر
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 گريدست لباس د كي ديبا.البسه نفرت داشت نيدوباره ر ا دنيسفت و شق و رق شده بود و او از پوش ياز فرط خاك آلودگ

 .باز هم گرسنه شده بود.انداخت كه چقدر پول كم دارد ادشيموضوع به  نيو ا ديخر يم

نام * كه سان دآئر ديرس يگشود تا به رستوران نييشلوغ راهش را به سمت پا ابانيرا ترك كرد و در خ يحمام عموم يميج

غذا  يوقت.شور اريو خ ينيزم بيو ساالد س سي، سوس يگوجه فرنگ يكتلت گوسفند با برشها:آبجو و ناهار سفارش داد.داشت

 .داد يگوش م انيرافاط يكننده  دواريام يخورد به گفت و گو ها يم

قطعه  كيفكرش را بكن،اگر آنجا .وزن دارد راطيق گيو  ستيكرده اند كه ب دايكولزبرگ پ كينزد يسنگ ميا دهيشن....

 ...هم هست شتريشده پس ب دايالماس پ

 ...كنم به آنجا بروم يدارم فكر م.كرده اند دايالماس پ برانيدر ه هايتازگ...

 ...اُرانژ هستند يدرشت در رودخانه  يالماسها.ياحمق واقعاً

به تن داشت، در  يتيفالنل و شلوار مخمل كبر ي قهيراه راه بدون  راهنيكه پ شوير يمشتر كي،يدنيفروش نوش شخانيپ در

لختم  برانيدر ه:دانست گفت يبار را محرم راز خود م يه متصداو ك.بود يليزنجف يقو يبزرگ آبجو وانيل كي دنيحال نوش

 .بشود كميو در عوض شر بگذارد ارميدر اخت زاتينفر پول و تجه كيكاش .كردند

 دياو خند.مثل موش خرما داشت زير يبود و چشمان دهيچيشكسته و پ ينيمرد سر صاسِ چاقِ درشن اندام با ب كيبار  يمتصد

 بار شدم؟ يمتصد يچ يمن برا يكن يكنند؟ فكر م يرا لخت نم ي، بگو ك يمرد حساب. اوضاع نيلعنت بر ا:و گفت

را  شخانيپ.راست به شمال به اُرانژ بروم كيفرار كنم و  نجايپول جمع كنم در نظر دارم از ا يكاف يبه اندازه  نكهيمحض ا به

وندرمرو بزن او صاحب  مانيبه سل يسر. يبكن يتوان يكار مچه  ميگو ياما آقا، بهت م:پاك كرد و ادامه داد يفيكث يبا كهنه 

 .شهر است نيفروشگاه بزرگ و مالك نصف ا كي

 تواند به من بكند؟ يم يكمك چه

 .بگذارد ارتيدر اخت يا هيسرما ديشا ديايازت خوشش ب اگر

 بكند؟ يكار نيممكن است چن يكن يم ؟فكرييگو يراست م:به او كرد و گفت ينگاه يمشتر

بعد پنجاه پنجاه .دهد يپول م ،اويكش يو زحمت م يكن يتو كار م.كار را كرده است نيشناسم ا يمورد چند نفر كه من م در
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 .ديكن يقسمت م

 زاتيتجه ديخر يكه داشت برا يپوند ستيبه او گفته بودند كه صد و ب. افتاد انيبه سرعت به جر گوريمك گر يميج افكار

بود كه در  دهياو دقت كرده و د.باال بود يبه نحو تعجب آور فتيدر پيدر كل متهايد، اما قبو يكردن شكمش كاف ريالزم و س

 كيو  نگيليش كيشكر  لويك ميداشت، ن متيپنجاه پوند ق ييايآرد استرال ييلويپنجاه ك يگون كيفروشگاه وندرمرو 

فكر كرد ، . ماند ينم بشيدر ج يطوالن يمدت ي، پول او برا متهايق نيبا ا. فروختند يم نگيليتخم مرغ تازه را هفت ش نيدوج

اما اگر . ميكن يسال زندگ كي مينستتوا يشود در خانه مان م يصرف خوردن سه وعده غذا م نجايكه در ا يمن ، با پول يخدا

را پرداخت و  شيبه سرعت پول غذا يميج.... مثل وندرمرو  يآدم ثروتمند برخوردار شود، كس كي تيتوانست از حما ياو م

 .شتابان عازم فروشگاه شد

الغر و  يبود با چهرع ا ياندام زيمرد ر.آورد يم رونيتفنگ ب يصندوق چوب كيبود، از  شخانيوندرمرو پشت پ مانيسل

ش ا ينيب اه،يو س زيچشمانش ر ،يفلفل نمك شيموها.داشت يبلند يها شيدر دو طرف صورتش خط ر ف،يو نح دهيكش

 ...آقا ديببخش.دختر او حتماً به مادرش رفته د،يشياند يميج.بود يطانينازك و ق شيگرد و برجسته و لبها

 بله؟ ا؟ي:نگاهش را باال آورد  وندرمرو

 .كنم دايآمده ام تا الماس پ نجايبه ا. اهل اسكاتلند هستم . است قربان گوريمك گر يمياسم من ج د؟ييوندرمرو شما يآقا

 ؟يسو ؟ خوب،كه چ ا؟ي

 .ديكن يم تيالماس حما ندگانيوقتها از جو يام شما بعض دهيشن

كمك كردم و  يكند؟ من به چند نفر معدنچ يقصه ها را سر هم م نيا يچه كس! گيماگت نيما:كرد و گفت يغرغر وندرمرو

 .كنند بابانوئل هستم يحاال همه فكر م

توانم  ينم ياديز زيپول چ نيبا ا نجايكه در ا نميب ياما م.انداز كرده ام پوند پول پس ستيمن صد و ب:با صداقت گفت يميج

لوازم مناسب داشته  يقاطر و تعداد كيكنم اگر  يفكر م يروم، ول يزار م شهيبه ب ليب كياگر مجبور شوم فقط با . بخرم

 .شود يم شتريب يليخ تميباشم شانس موفق

چه   ؟يكن يچه فكر م  ه؟يوات دنگ :كرد ياو بود و به دقت براندازش م يدر حال وارس اهشيس زيبا چشمان ر مندرمرو
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 ؟يكن دايالماس پ يتوان يم يباعث شده كه فكر كن زيچ

دور و بر الماس  نياگر ا. كنم يرا ترك نم نجايثروتمند نشوم ا يآمده ام و تا وقت نجايبه ا ايوندرمرو، من از آن سر دن يآقا

 .ميكنم هر دومان ثروتمند شو يم يكار دياگر شما به من كمك كن.اهم كردخو شيدايوجود داشته باشد پ

دانست  يبود و نم ستادهيهمانجا مستأ صل ا يميج. آوردن تفنگها از صندوق شد رونيكرد، و مشغول ب يغرولند وندرمرو

كه با گاو نر  يا يتو با گار:را خلع سالح كرد يميلب به سخن گشود،سوا لش ج گريوندرمرو بار د يوقت.ديچه بگو گريد

 نجايشود به ا يم دهيكش

 

 

 "آره؟ ،يآمد

 ".پست ينه با گار"

 ".كرد ميراجع به آن موضوع با هم صحبت خواه":باالخره گفت.مسن برگشت تا پسرك را دوباره برانداز كند مرد

 

آن اتاق محل . ه بود را راجع به موضوع صحبت كردندكه در قسمت عقب فروشگا يشب موقع صرف شام ، آنها در اتاق همان

پرده . شديو هم خوابگاه از آن استفاده م يبود كه هم به عنوان اشپزخانه، هم اتاق غذاخور ياتاق كوچك. وِندرمرو بود يزندگ

 ييجعبه ها يقوارا م ييباال مهياز سنگ و خشت ساخته شده بود و ن وارهايد ييپا مهين. كرديدو تخت را از هم سوا م يا

را برداشته بشودند، به  وارياز د يكه قسمت ييسوراخ مربع شكل در جا كي. گذاشتند يدرانها آذوقه م يكه زمان داديم ليتشك

 كيعبارت بود از  يغذاخور زيم. بستند يم راپنجره  نيمقوا ا كيبا گذاشتن  د،يبار يباران م يوقت كرديمنزله پنجره عمل م

جعبه بزرگ هم كه به پهلو قرار داشت ، به  كي. گذاشته شده بود هيبه عنوان پا يدوجعبه چوب يبلند، كه رو يتكه تخته چوب

 خودش پول خرج كند يراحت يبرا يكه حت نباشديحدس زد كه وندرمرو آدم  يميمثابه گنجه بود ج

انداخت، اما هرگز  يبه پدرش م يكوتاه ينگاه ها يگاه.  ديديشام را تدارك م د،يپلك يآن مرد در سكوت به اطراف م دختر

 وحشت زده است؟ نقدريدختر ا نيچرا ا د،ياز خودش پرس رتيبا ح يميج. نگاه نكرد يميبار هم به ج كي يحت

شكر  تيخداوندا، تو را به خاطر نعمت ها.ميدعا بخوان دياول با":نشستند، وندرمرو به سخن در آمد زيپشت م يوقت
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از تو . يداريو ما را از وسوسه ها بر حذر م. يدهديو راه راست را به ما نشان م يبخش يشُكر كه گناهانمان را م.مييگويم

 ".نيآم. يساز يخطاكاران م بيو مرگ را نص يكنياعطا م مانتيبا ا ندگانو پا بركت به ب يطوالن يكه زندگ ميسپاسگزار

 ".نطرفيرا رد كن اگوشت ":تازه كند به دخترش گفت ينفس نكهيوبدون ا

 كيآب پز و  ينيزم بيسه عدد س ،يتكه گوشت كوچك خوك تنور كي: شده بود دهيتدارك د ييدر كمال صرفه جو شام

كم حرف زدند و  يليشام خ يدو مرد ط.گذاشت كوچك بود  يميج يكه وندمرو برا يتكه گوشت. بشقاب برگ شغلم پخته

 .نگفت يمارگارت اصال سخن

بعد رو به . شديغرور احساس م شيو در صدا".بود يخوب يدختر جان، غذا":كه خوردن شام تمام شد، وندرمرو گفت يهنگام

 "سر كار خودمون، خوب؟ ميحاال برو":كرد و گفت يميج

 "بله قربان"

 رونيكوچك ب يچرم سهيداد از ك يم ينيريش يرا كه بو ييتنباكو. برداشت يگنجه چوب ياش را از رو يچپق گل وندرمرو

به دقت به  نشيزبيفرستاد با چشمان ت يدود را به هوا م يكه حلقه ها يدر حال. آورد و داخل چپق را پر كرد و آن را آتش زد

 .شد رهيخ يميج

كمرش  نجايسال ا كينفر ممكن است  كي. ندهيهمه جو نيذره الماس و ا كي. هستند احمقند فتيدر پيكه در كل يحفاران"

 ".ادين رشيگ Schlcaterاشلنتر يجز شمت يزيرا خردكند و چ

 "ست؟يكلمه چ نيا يقربان،معن خواهميمعذرت م - من "

 "حواست به من است؟. ارزش يمزخرف، ب يالماسها"

 "ست؟يقربان ، چاره كار چ يول.به نظر من حق با شماست. بله قربان - من "

 "Griquasكواسيگر"

 .گاه كردبه او ن يبه نادان يميج

وقتها نزد  يوبعض كننديم دايپ -درشت يالماسها - آنها الماس . ساكن است نجاياست كه در شمال ا ييقايآفر لهيقب كي نيا"

ادامه  زيآم سهيدس ييآورد و با نجوا نييرا پا شيصدا يمرد هلند". دهم يبهشان كاال م شيو من در ازا. آورند يمن م



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني  –بازي استاد                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٠

 ".كننديم داياز كجا پ دانميم":داد

 "د؟يدنبالش برو ديتوانياما آقا وندرمرو، شما خودتان نم"

به . كننديم يهم از من دزد ينطوريمردم هم. فروشگاه را به حال خودش رها كنم توانمينه ،من نم":و گفت ديكش يآه مرد

آدم مناسب را  يوقت. نجايا اورديو او را آنجا بفرستم تا الماسها را جمع كند و ب. دارم كه بتوانم بهش اعتماد كنم اجياحت يكس

و به او ". به چپقش بزند يقيمحكم و عم كيكرد تا  يمكث". دارد مجهز خواهم كرد ازين كه يليكنم، او را به تمام وسا دايپ

 ".خواهم گفت الماسها كجا هستند

 يوندرمرو ، من همان كس يآقا":گفت زديكه قلبش تند م يو برخاست، ودر حال دياش جه يصندل يبه سرعت از رو يميج

 ".قربان، كه من شب و روز كار خواهم كرد ديباور كن. ديگرديهستم كه شما دنبالش م

 ".دشانيبشمار ديآورم كه نتوان يالماس م تانيآنقدر برا". بود جانياز ه ديلرز شيصدا

لب به سخن  يوقت. برانداز كرد بود، او را يتيمثل ابد يميكه در نظر ج يمدت زمان ياندرمرو كه سكوت كرده بود برا و

 "باشد":كلمه گفت كيگشود تنها 

 

 .نوشته شده بود ييقايقرار داد به زبان آفر. قرار داد را امضا كرد يميان روز ج يفردا

 هيمن سرما. ميهست كيقرارداد نوشته شده كه من و تو با هم شر نيدر ا.بدهم حيتو توض يرا برا نيا ديبا": گفت وندرمرو

 ".ميهست ميسه يشود مساو دايكه پ يزيهر چ. يكنيتو كار م-گذارميم

 .دو پوند: داد صيرا تشخ يقابل فهم، فقط مبلغ ريغ گانهيدر وسط آن همه كلمات ب. به قرار داد انداخت  ينگاه يميج

 "ست؟يچ يبرا نيوندرمرو، ا يآقا":ديآن اشاره كرد و پرس به

دو پوند هم به خاطر كارت دستمزد  يهفته ا ،يشويم كنديم دايكه پ يياز الماسها يميكه صاحب ن نيتو عالوه بر ا يعني نيا"

الاقل به خاطر  بيترت نيبه ا ،ينينك دايپ يچيكه آنجا الماس هست، اما پسرجان ممكن است تو ه دانميگرچه م. يريگيم

 ".ديآ يم رتيگ يزيچ يكشيكه م يزحمت

 ".ممنونم، واقعا متشكرم آقا".بغلش كند خواستيدلش م يميج. مرد واقعا منصف بود آن
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 ".يچه الزم دار مينيبب ميحاالبرو": گفت وندرمرو

*** 

رو انداز، ظروف  كيكوچك،  مهيخ كي: برد، انتخاب كنند يبا خودش م ديبا يم يميرا كه ج يتا لوازم ديساعت طول كش دو

 كيجفت جوراب و  كيسه سطل،  ل،ي، دو ب خاك و لجن، كلنگ يمخصوص شست و شو يننو كيدو غربال و  ،يخوراك پز

 ن،يفانوس، روغن پاراف ر،يت: اقالم را جزو اثاث او گذاشت نيا، وندرمرو  نهايعالوه بر ا. ريو عرق گ يشلوار ريدست ز

موجود در آن  كيكه ضد قارچ و حشره كش است و اثر آن به مقدار ارسن كيارسن يصابون حاو كيصابون ارست ت،يكبر

گوشت خشك شده در معرض آفتار  كينازك و بار ينوارها يجنوب يقايآفر لتانگدريغذا، ب يحلب يها ي، قوط. دارد يبستگ

كمك  يميپوست، در سكوت به ج اهيباندا مستخدم س. آماده شد زيباالخره همه چ. شكر، قهوه و نمك وه،ي،م.نديگو يرا م

هم سخن  ينكردو كلمه ا يميبه ج يالجثه اصال نگاه ميوان عظآن مرد ج. جا بدهد ييها يرا در كوله پشت زيكرد همه چ

اگر  يفروشگاه بود، اما حت يهايبه مشتر ييكه جوابگو يست، مارگارت در حاليبلد ن يسيحدس زد ، حتما انگل يميج.نگفت

 .داديبروزنم يزيچ هاست،يكيهمان نزد يميكه ج دانستيهم م

 ..... باندا بهت . مغازه است يقاطر تو جلو":آمد و گفت يمينزد ج وندرمرو

 ". يكند تا اثاث را بار قاطر كن يم كمك

 ".....من . وندرمرو يممنونم آقا ": گفت  يميج

 ".پوند  ستيشود صد و ب يحسابت م ": كرد گفت  يتكه كاغذ پر از اعداد و ارقام نگاه م كيكه به  يدر حال وندرمرو

 "...ما . از قراردادمان بود  يلوازم به من جرئ نيدادن ا "؟  يچ.. چ":  ستيبه او نگر رتيبا ح يميج

قاطر چاالك به تو بدهم  كيها را با  نيمن همه ا ينكند توقع داشت ". شد  اهيصورت ان مرد از خشم س "؟ ؟  يدييوات بدو"

 زيچ چيه يدر ازا زيدو پوند هم بهت حقوق بدهم ؟ اگر توقع همه چ يهفته ا نهايخودم كنم و عالوه بر همه ا كيو تو را شر

 .ها كرد  ياز كوله پشت يكيكردن  يو شروع به خال ". ياشتباه آمده ا,  يرا دار

دست به  ".كنم  يم مياالن تقد, هست  شميپول پ,  دييبفرما. كامال حق با شماست , كنم  يخواهش م, نه  ": فورا گفت  يميج

 .گذاشت  شخانيپ يمانده بود رو ياش برد و هرچه را كه از پس اندازش باق يچرم سهيك
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شهر پر از  نينه ؟ ا, آمده بود  شيپ يسوء تفاهم ديشا ":ادامه داد  يو با دلخور "خوب  اريبس ": گفت  ديبا ترد وندرمرو

 ".كنم  يمعامله م يمراقب باشم با چه كس ديكالهبردار است و من با

 شيپ. كه داشت معامله را اشتباه متوجه شده بود  يجانياو در حالت ه ".بله قربان حق با شماست  ": كنان گفت  ديتاك يميج

 .به من داد  يگريخودش فكر كرد شانس آوردم كه فرصت د

ت همانجاس نجايا ": آورد  رونيشده بود ب دهيرا كه با دست كش يا دهيبرد و نقشه كوچك و چروك بشيدست به ج وندرمرو

 ".رود وال  يدر ماگردام در ساحل شمال نجايشمال ا.كرد  يخواه دايخوشگل را پ يكه تو آن سنگ ها

 "فاصله دارد ؟  نجاياز ا لومتريچند ك ".به نقشه انداخت و قلبش تند تر زد  ينگاه يميج

البته بازگشتت .  يتا به آنجا برس يباش در راه يچهار پنج روز ديبا, با قاطر .  ميريگ يما مسافت را با زمان اندازه م نجايدر ا"

 ".وزن الماسهاست  ليتر خواهد بود كه به دل يطوالن

 "بله  ":كرد و گفت  يخنده ا يميج

حفار  كي. گردشگر نبود  كي گريگذاشت د يقدم م فتيدر پيدر كل ابانيبه ان خ گريبار د گوريمك گر يميكه ج يهنگام

بر پشت آن قاطر  ليباندا بار كردن وسا. داشت  يو سعادت گام بر م يخوشبخت يالماس بود كه در ارهش به سو ندهيو جو

, فروشگاه كه مخصوص بستن اسب ها بود  يجلو ركيافسار قاطر را به ت. تمام كرده بود  ديرس يبه نظر م يبينج وانيرا كه ح

 ". ممنون " :به باندا زد و گفت  يلبخند يميج. گره زده بودند 

 وانيافسار قاطر را باز كرد و به ح يميج. بزند از او دور شد يحرف نكهيسپس بدون ا, شد  رهيبرگشت و به چشمان او خ باندا

 ". خوشگل است  يكردن سنگها دايوقت پ.  ميبزن برو,  كيشر ":گفت 

 .شمال رهسپار شد  يبه سو و

سپس با چند برش . آب و غذا داد وانيآورد و به ح نييبار قاطر را پا, برپا كرد  ينهر كيرا نزد مهيخ يميج, هنگام شب

را  يوحش واناتيح يغرشها و زوزه ها يصدا. كرد  ييرايو قهوه از خودش پذ يسيق, گوشت گوساله خشك شده در افتاب

و  يبدو نيو در سرزم, بود  بانياو بدون پشت. شان را رفع كنند  ينگشدند تا آب بخورند و تش ينهر م كيكه نزد ديشن يم

هر لحطه انتظار داشت مورد حمله . ديپر ياز جا م ييبا هر صدا.قرار داشت ايدن واناتيح نيدر محاصره خطرناكتر بيعج
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. او بجهد  يبه رو يكيخواست از اعماق تار يكرده بود و م نيكم ييكه جا رديقرار بگ يجانور زيت يدندانها و چنگال ها

كه هرگز قدرش را  يتيو امن شيبستر گرم و نرم راحتش در خانه افتاد و اسا اديبه . هدف شروع به گردش كرد  يافكارش ب

و , آوردند  يهجوم م شيبود كه به سو ييها ليو ف رهايپر از ش شياهايرو, بد و نامنظم فرو رفت يبه خواب. ندانسته بود 

 . نديرا از اوبربا يداشتند الماس بزرگ يكه سع يكليهدرشت  يشويمردان ر

 .شد قاطر مرده بود  داريكه از خواب ب سحرگاه

 

 

 

 2فصل

, قرار گرفته است يوحش يشب مورد حمله جانور يط ديفكر كرد شا, در بدن قاطر گشت  يبه دنبال زخم. شد ينم باورش

و مرا مسئول مرگ قاطرش وندرمر يآقا, فكر كرد  يميج. باركش در خواب مرده بود  وانيح. از جراحت نبود  ياما اثر

 .نخواهد داشت  يتياهم گريد موضوع نيببرم ا شيالماسها را برا يوقت يول, خواهد دانست 

سرش را نگاه كرد  يو باال ديدر هوا شن ييصدا. رفت يبدون قاطر به ماگردام م دياو با. باز گشت وجود نخواهد داشت  امكان

سرعت  نيشتريبا ب.  دياو به خودش لرز. شروع به چرخش بر فراز سر قاطر كرده بودند  ييغول اسا اهيس يالشخورها. 

توانست  يرا كه م يزيسپس هر چ. را در آنجا رها كند  ييزهايم گرفت چه چيتصم, كرد ياسباب و لوازمش را بررس, ممكن 

 ميعظ يآن الشخور ها, سرش نگاه كرد بعد كه به پشت  قهيپنج دق. گذاشت و به راه افتاد  يكوله پشت كيحمل كند در 

افزود  شيبه سرعت قدمها يميج. گوش دراز بود  كيكه قابل مشاهده بود  يزيتنها چ. را پوشانده بودند  وانيالجثه جسد ح

. 

,  ديرنگ خورش يقرص بزرگ و نارنج ريعبور از بوته زار خشك در ز. ماه تابستان بود  يجنوب يقايدسامبر بود و در آفر ماه

آغاز كرده بود،اما همچنان  ينيماالمال از خوش ب يچاالك و قلب ييبا قدمها فتيدر پيسفرش را از كل يميج. طاقت فرسا بود 

 ياز وجودش رخت بر م يشد و سر زندگ ياو آهسته تر م يشد گامها يمبدل م ابه ساعات و ساعات به روزه قيكه دقا

و  كنواختي يشد بوته ها يكه در آن دشت مشاهده م يزيبود و تنها چ عزريام  نيد،زميد يتا آنجا كه چشمانش م.بست
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وجود  يانيپا چيه درنگ متروك و حزن آلو يآن دشت خاكستر يبرا ديرس يبه نظر م.ورعب آور بود  يوبلند يبدون پست

 .نداشته باشد

 يكه شبها از جانوران اطراف به گوش م يترسناك يزد و با وجود همان صداها ياردو م ديرس يم يهر جا به گودال آب يميج

 نيوجود داشت،و بنابر ا اتيح زرعيكرد در ان جهنم لم  يآزرارش نبود،چون ثابت م هيما گريآن صداها د.ديخواب يم د،يرس

را تماشا  رهاياز دور ش.يرس ريگله ش كي يكيروز سحرگاه او به نزد كي.ندشد او خودش را كمتر تنها احساس ك يباعث م

آرواره  انيقرمز رنگ در م يبچه آهو كيرقت و در ان حال  يم شيماده به طرفجفت خود و بچه ها ريكه ش ديدو دكر يم

 يب ي ريبچه ش.نر خواست آن را بخورد از او دور شد ريانداختو چون ش ريش يرا جلو ديص.قدرتمندش گرفته بود يها

بلند كرد و محكم به صورت بچه  ينر بچه اش را با حركت فرز ريش.را در بدن آهو فرو برد شيو دندانها ديمالحظه جلو پر

خانواده اجازه داشتند جلو  هيتمام شد بق شيكه غذا يهنگام.زد و آن را بالفاصله كشت،سپس به غذا خوردن ادامه داد ريش

 .داد عقب عقب رفت و آهسته صحنه را ترك كرد و به سفرش ادامه يميج.افت بهره برنديبروند و از ته مانده ض

. بود منصرف شود كيچند بار نزد.آب و علف عبور كند يب نخشكيتا او از آن كارور،سرزم ديدو هفته طول كش حدود

پرو تقا  ريراكل يگشتم و از آقا يبر م فتيدر پيبه كل ديبا.چقدر من احمقم.سفر را تا آخر ادامه دهد نيمطمئن نبود بتواند ا

 .كردم ينه ، من كار درست ؟يزد چ ياگر او معادله را به هم ماما .به من بدهد  يگريكردم قاطر د يم

كه به  ديرا در دور دست د كليچهار ه يروز.برداشت  گريد ياو همچنان به حركتش ادامه داد و هر بار قدم نيبنابرا و

 يبه حالت يميشدندودل ج يم كترينزد كلهاياما ه.سراب است نيشده ام  االتيدچار خ د،يشياند يميج.آمدند  يطرفش م

مطمئن نبود كه هنوز بلد باشد .شود يم افتي يبشر اتيح نجايدر ا دان،خفه و آهسته به او گفت ،مر ييهشدار دهنده با صدا

تعلق  يآن صدا به كس ديكرد به نظرش رس نيچن يرا امتحان كند، و وقت شيبعد اظهر صدا يكرد در هوا يسع.حرف بزند 

الماس بودند كه خسته و كوفته و شكست خورده به  ندگانيانها جو دند،يهار مرد به او رسچ.مرده است شيدارد كه از مدتها پ

 .گشتند يباز م فتيدر پيكل

 سالم: گفت يميج

 يكن يوقتت را تلف م.ميما به دنبالش گشت. بچه جان ستين زيچ چيجلوتر ه: گفت شانيكي.سر تكان دادند شيبه سو آنها
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 .،برگردد

 .و رفتند دنديراهشان را كش و

قابل تحمل بودند و  ريغ اهيس يآفتاب و مگسها.نشان كه مقابلش بود  يب ابانياز آن ب ريكردغ يم ريس زيهمه چ يميج افكار

خورده بودند  لهايف شيآنها را از مدتها پ يشد،اما شاخه ها يم افتي يدرختان خاردار. پناه گرفتن وجود نداشت يبرا يمكان

پوست روشنش به شدت سوخته بود و او مداوما .كور شده بود بايتابش افتاب تقر زا يميج. ندنداشت يشاخ و برگ گريو د

خور،  يم يرفت ، بلكه سكندر يرا هنم گريد. خواست منفجر شود يم شيها هير ديكش يهر بار كه نفس م.داشت جهيسرگ

كه آفتاب وسط روز بر  رروز بعداظه كي.رفت  يم شيتوجه پ ينهاد و تلو تلو خوران و ب يم گريد يپا يپا را جلو كي

بر  يگريتوانست قدم د يافتاد آتقدر خسته بود كه تن نيآورد و به زم نيياش را از پشتش پا يپشت د،كولهيتاب يمغزش م

 يبزرگ و درخشان د،الماسياست و خورش يميكه در قعر كوره عظ ديد ايهم گذاشت و در عالم رو يچشمانش را رو.دارد

به زور چند لقمه گوشت .دياز خواب پر ديلرز يكه از سرما م يشب در حال مهين.كند  يم بشتابد و ذو ياست كه بر او م

 د،يو قبل از سر زدن خورش زديازجا برخ ستيبا يدانست كه م يم. ديآب ولرم نوش يخشك شده گوساله خوردو جرعه ا

 يليخ.طلبد يم يتالش فوق العاده ا ركا نيكرد، اما ا يسع.و آسمان هردو سرد بودند شروع به حركت كند نيكه زم يهنگام

اما . خوابم يم گرهميد يكم ديشيبردارد، اند يگريهمانجا دراز بكشد وهرگز مجبور نباشد قدم د شهيهم يآسانتر بود كه برا

 افتندي يمنخواهد شد؛جنازه اش را در آنجا  داريهرگز از خواب ب گريكند د نيدر اعماق وجودش گفت كه اگر چن ييصدا

طعمه  ميالشخورها را به خاطر آورد و به خود گفتنه،بدنم ،استخوانها.كرده بودند دايرا پ گريكه جنازه صدها نفر د ورهمان ط

اش آنقدر  يكوله پشت. ستديكرد خودش را مجبور كرد سرپا با يكه همه تنش درد م يآهسته ودر حال.الشخورها نخواهد شد

را پشت  يدوباره شروع به راه رفتن كردف كوله پشت.بلند كند نياز زم راتوانست آن  ينم گريشده بود كه د نيسنگ شيبرا

 شيپ. افتاد و باز هم تلو تلو خوران برخاست يشن نيزم يرو گريمتوجه نشد كه چند بار د چيه. ديكش يم نيزم يسرش رو

 ايخدا. زنده خواهم ماند من.روم  يخر خط هم متا آ.هستم  گوريگر يميزد، من ج ادياز طلوع سحر ، رو به آسمان كرد و فر

 كردك يافكند و مثل بمب صدا م يم نيدر سرش طن يجمالت.... خواهم زنده بمانم ي؟ م يشنو يرا م مي،صدا

 ؟يبه دنبال الماس برو يخواه يم
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كه مردان را از كار  نيا ياست برا طانيوسوسه ش - ستين شيب يافسانه ا نيا ي،حتما عقلت را از دست داده ا پسرجان

 .شرافتمندانه روزانه شان باز دارد

 .يدر بساط ندار يتو كه پول. استيآن سر دن يجنوب يقاي؟آفريآور يخرج سفرت را از كجا م نميبب بگو

آنقدر .قربان،كه من شب وروز كار خواهم كرد ديباور كن.ديگرد يهستم كه شما دنبالش م يوندر مرو، من همان كس يآقا

 .دشلنيبشمار ديآورم كه نتوان يالماس م تانيبرا

 يم. يدار شيبه خودش گفت ،تو دو راه در پ يميبود مج دهيكه كارش را شروع كندبه اخر خط رس نياز قبل ا ياو حت و

 ....يريبم....يريبم... يريو بم يجا بمان نيكه هم نيا اي يبه راهت ادامه بده يتوان

بجنبن، زودباش .يهم بردار گريقدم د كي يتوان يم د،يشيباز اند.افكند يم نيدر سرش طن يريناپذ انيبه نحوه پا كلمات

 ...گريقدم د كي گريقدم د كي يمي،ج

شده  يعفون شيبدنش از مدتها پ يآفتاب سوختگ.خوران وارد دهكده ماگردام شد يسكندر گوريمك گر يميروز بعد ،ج دو

 شيو پاره اجزا فيلباس كث يمشت بايتقر گريهر دو چشمش متورم بود و د.كرد يبود و خون و خونابه از پوستش تراوش م

 يمياش را از پشتش آزاد كنند،ج يكردند كوله پشت يان دلسوز سعيكه معدنچ يهنگام. داشت يبدنش را به هم متصل نگه م

من  يبه الماسها! نه: زد اديگونه فر انيهذ شانيپر يبا حالت. مانده بود شروع به جدال با آنها كرد شيكه برا ياندك يرويبا ن

 ...ديمن دست نزن يالماسها د،بهيدست نزن

شده و  دهيچيكه به دور بدنش پ يزخم بند ياز نوارها ريغ.شد داريو بدون اثاث از خواب ب كوچكيروز بعد ، در اتاق سه

و خوش  انساليفربه و م ي، زن ديد شيكه با گشودن چشمها يكس نينخست.در بر نداشت يگريد زيتنش را پوشانده بود چ

 .خلق بود كه كنار تخت او نشسته بود

 .توانست كلمات را از دهانش خارج كند ينم.مانست يبه خس خس م شي؟ صدا-چ

آب به  يجرعه ا يشده بود بلند كردو از فنجان حلب يچيسر او را كه باند پ يزن با مهربان. يبود ماريتو ب. زميباش عز آرام

 .داد يو

 .بدهد هيبا تالش فراوان توانست خودش را بلند كند و به آرنجش تك يميج
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 من كجا هستم؟: حرف بزند ي؟ آب دهانش را قورت داد و دوباره سع- نجايا

 اجياستراحت احت يبه كم. حالت خوب خواهد شد.من است ونيپانس نجايو ا.هستم  نيجارد سيمن آل.يدر ماگردام هست تو

 .حاال در رختخوابت دراز بكش.يدار

اش را از او جدا كنند ، و وجودش آكنده از ترس  يكرده بودند كوله پشت يسع ييها بهيبه خاطر آورد كه چطور غر يميج

 .مهربان ان زن مانعش شد ياما صدا. تخت بلند شود ياز رو. ديو كوش -اثاث من كجا: شد

 .از اتاق افتاده بود اشاره كرد يكه در گوشه ا يميج يو به كوله پشت.اش نب زيچ چيپسرم ،نگران ه.امن است شيجا زيچ همه

از حاال به بعد اوضاع رو به راه .رساندم انيآمدم سفر را به پا نجايباالخره به ا.ديدراز كش زيتم ديسف يمالفه ها انيدر م يميج

در آن شهر .ماگردام بود ياز اهال يمين ي، بلكه برا گوريمك گر يميج ينه فقط برا يفرشته رحمت نيحادر سيآل.خواهد شد

كرد و  يو مراقبت م يداد ، ازشان پرستار يغذا م ندگانيداشتند ، او به آن جو يمشترك يايوكه ر يانيپر از ماجرا جو يمهدن

 ميهرش تصمبود ك شو يآمده بود و آن هنگام يجنوب يبود كه با شوهرش به آفرقا يسيانگل ياو زن.نمود  يم قشانيتشو

سه هفته پس از  يو. وندديبپ زيخ الماس نيمهاجران سرزم ليصرف نظر كند و به خ دزياش در ل يگرفت از شغل آموزگار

به  لي، تبد سيآل يبرا انيمعدنچ.گرفت همانجا بماند  ميتصم سياز تب نوبه در گذشت، و آل يجنوب يقايبه آفر دنيرس

 .شدند كه او هرگز صاحبشان نشده بود يفرزندان

 يكردو كمك م ياش را عوض م يزخم بند يداد، نوارها يغذا م يهم در بستر نگه داشت، به و گريرا چها روز د يميج ائ

 .اماده ترك بستر بود يميروز پنجم ج. كرد قدرتش را به دست آورد

 يبه زود يول.به شما بدهم ، فعال كه نه يتوانم پول ياالن نم اما.كه چقدر سپاسگزارتان هستم ديبدان خواهميم ن،يجارد خانم

زن به سخنان پر . گوريمك گر يمياست به شما از طرف ج يقول نيا.گرفت  ديخواه هياز من هد يروز الماس درشت كي

اش خبر  يوزن كم داشتو چشمان خاكستر لويهنوز ده ك يميج. لبخند زد افهيو پر از احساس ان مرد جوان و خوش ق جانيه

داشت كه قابل  يخارج العاده نهفته بود ،اراده ا يداد، اما در وجودش قدر ت يگذاشته بود م ريكه پشت  ياز آن فاجعه ا

 .فرق دارد هياو با بق د،يشياند نيخانم جارد. حال رعب آور بود نياحترام و در ع

كوچكتر  اسيمق كيدر  ي فتيدر پيآنجا كل. و به گردش و تفحص در شهر رفت ديپوش يتازه شسته شده ا يلباسها يميج
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 ندگانيبنا شده بودند، جماعت جو هيپا يكه سست و ب ييخاك آلود، فروشگاه ها يابانهايو خ هايها و گار مهيبود؛ همان خ

به  ييپر سر وصدا تيجمع.و به درون رفت  ديار از داخل انجا شن يد،غرشكر يعبور م يا كدهيهمچنان كه از برابر م.الماس 

 .قرمز به تن داشت، حلقه زده بودند راهنيكه پ يرلنديمرد ا كيدور 

 چه خبر شده است؟:ديپرس او

 .همه را تر كند يكرده ، گلو دايكه پ يالماس منيخواهد به  يمرد م نيا

 خواهد چه كار كند؟ يم

تشنه لب كه سالن را پر كرده اند هر  مردان نيا.را مهمان كرده است كدهيهمه حاضران در م نيامروز ثروتنمد شده ،بنابرا او

 .چقدر مشروب بخورند او پولش را خواهد داد

 .نشسته بودند يزيو دلخور ملحق شد كه دور م يناراض يچند معدنچ يبه گفت و گو يميج

 ؟يياهل كجا گوريگر مك

 .اسكاتلند

آنقدر الماس وجود ندارد  يمملكت لعنت نيدر گوش تو كرده اند، اما در ا يدانم در اسكاتلند چه مزخرفات ينم.طور  نيا كه

 .نكرديبتوان مخارج را تام يكه حت

 ...راش يپن كسيس ،يكردند؛ گُنگ گُنگ ، فولورن هرپ ، دلپورتس ، پور منزكپ يصحبت م يگرياز مناطق د انها

سفت و سخت  نيندن زمجا به جا كردن صخره ها، ك ياز ماهها كار طاقت فرسا - داستان سر زبنشان بود  كيهمه  انيمعدنچ

شد، اما  يم دايه روز چند قطعه الماس پ.گفتند يالماس م افتني ي، چمپتمه زدن در ساحل رودخانه و الك كردن لجن برا

حاكم برشهر مخلوط  هيروح.كرد يم تيكفا شياهايزنده نگاه داشتن رو يرارا ثروتمند كندوبلكه فقط ب ينبود كه مرد يكاف

 .كردند يها آنجا را تر ك م نيدند،بدبيس يها از راه م نيخوش ب.بود ينيب و بد ينياز خوش ب يبيعج

 .دانست به كدام گروه تعلق دارد يم يميج

 .شد و نقشه وندرمرو را نشان او داد كيچشمانش ورم كرده بود نزد يقرمز،كه حاالاز شدت مست راهنيپ يرلنديبه مرد ا او

تو بودم  يو رو شده است واگر جا ريمنطقه را ز نيكل ا.ارزش است يپس داد ب يميبه نقشه انداخت و آن را به ج ينگاه مرو
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 .كردم يبدهوپ را امتحان م

 .كه قرار بود ثروتمندش كند يينقشه وندرمرو بود كه او را به آنجا آورده بود، ستاره راهنما.ش يباورش نم يميج

 .كنند يم دايپپسرجان،آنجاست كه الماس . برو به كولزبرگ:گفت يگريد يمعدنچ

 .كنند يم يآنجاست كهحفار- النزكُپيلفيگ

 .يراش را امتحان كن تي،بهتر است منطقه مونال ينظر مرا بخواه اگر

هر جا ممكن است الماس كشف .ماند يم يبه قمار نجايدر ا يحفار يميج: گفت نيجارد سيشب موقع صرف شام ،آل همان

 .كنند يكار را م نيمتخصصان دارند هم نيهمه ا.يكن داينقطه را انتخاب كن،با كلنگ مشغول شو و دعا كن الماس پ كي.شود

او برخالف .گرفت نقشه وندرمرو را فراموش كند ميبودن تصم شهيو غرق در اند دنيكش يخواب يشب ب كيپس از  يميج

وداع  نيمادر به سمت شرق برودوصبح روز بعد با خانم جاردگرفت در امتداد رود ميبود،تصم دهيكه شن ييها هيهمه توص

 .كرد و رهسپار شد

 مهيشود، و خ افتيكه احتمال داشت در آن الماس  ديرس يراه رفت و باالخره به منطقه ا ادهيبه مدت سه روز و دو شب پ او

قطور  يبا استفاده از شاخه ها يميساحل رودخانه قرار داشتو ج يدر هر دو سو يبزرگ يصخره ها.كوچكش را برپا كرد

 .ابديبود دست  رشانيكه ز يرا جابه جا كرد تا به خاك افراوان صخره ه يدرختان به عنوان اهرم با تقال

گشت كه نشان  يالماس م يرنگ حاو يخاك آب ايرا حفر كرد به دنبال ان گل زردرنگ  نيسحرگاه تا تنگ غروب زم از

قطعه  كي يكه حت نيرا كند بدون ا نيهفته زم كيمدت .از آن بود يعار نياما زم.از الماس برخورده است يدهد به رگه ا

 .و به راه افتاد كردهفته آن محل را ترك  انيدر پا. كند دايسنگ الماس پ

 يم يآفتاب با تاللؤ خاص ريبود كه در ز ينقره ا يكه مثل خانه ا د،يد يزيرفت در دور دست چ يروز همانطور كه راه م كي

 .شوم يكور م يبه زود: با خودش گفت. ديدرخش

از مردان ،  يتيجمع. تمام خانه ها از نقره ساخته شده باشد ديرس يبه نظر م.دهكده است كيآنجا  ديد ديكه رس كترينزد اما

درخشش . كرد  يبه آنهانگاه م رتيبا ح يميج.رفتند يراه م ابانهايپاره و ژنده در خ يملبس به لباسها يهند يزنان و بچه ها

او همچنان به راه رفتن ادامه داد و به . را كامال باز كرده بودند يحلب يها تيبود كه پ ننقره فام، به خاطر آ يآن خانه ها
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بود  يمنظره ا نيا.نديتوانست درخشش دهكده را بب يبه پشت سرش نگاه كرد هنوز م يساعت بعد وقت كيرفت ،و  شيپ

 .شد يرگز فراموشش نمكه ه

آنقدر .كرد يم يشرويشود،پ دايكه ممكن بود الماس پ ييدر طول ساحل رودخانه جا.رفت يشمال م يهمچنان به سو يميج

 يالك م يرا در غربال دست سيرا بلند كنند؛بعد خاك خ نيقدرت نداشتند كلنگ سنگ گريبازوانش د يكرد تا وقت يم يحفار

 .رفت يداده باشند به خواب م وخواب آور به ا يكه دارو نيشد مثل ا يشب كه م.كرد

. كه پاردسپن نام داشت ديرس ينيرودخانه رفت و به شمال منطقه كوچك مهاجر نش يهمفته دوم به سمت باال انيپا در

به ونمك و فلفل زد و ان را  ازيگوشت را پ.خودش شد يرودخانه توقف كرد و مشغول غذا درست كردن برا چيپ كي كينزد

به ستارگان اسمان .چادرش نشست  يو جلو ديداغ نوش يكباب را خورد ،بعد چا.اتش چوب كباب كرد  يو رو يكش خيس

بر او  يمثل گردباد ييبود، و احساس تنها دهينفر آدم هم ند كي يحت ريدر طول دوهفته اخ.شد رهيخ يتناهيپهناور ال

احمق  لپر از سوز و باد مث ابانيب نيكنم؟ وسط ا يم يچه غلط جانيبه خودش گفت،من ا.شدو وجودش را فرا گرفت  يمستول

كارها را در  نيبهتر بود ا.كشم يدارم خودم را م ينشسته ام و با شكستن صخره ها و حفر كردن خاك و گل و ال يا وانهيد

نكنم به خانه باز خواهم  داياگر الماس پ ندهيشنبه آ.كردم يگرفتم و محصول درو م يم جهينت يكردم تا كل يمزرعه ام م

 :زد ادينگاه كرد و فر لاو به آن ستارگان سرد و سنگد. گشت

 .شوم يم وانهيدارم د حيحضرت مس اي ديشيلعنت بر شما و اند د؟يشنو يرا م حرفم

سنگ  كيشنها  انيدر م. كرد يانگشتانش الك م انيشن را در م يدانه ها يو دلخور يآنجا نشسته بود و با تنبل يميج

 رياخ يرا در هفته ها يكي نيارزش مثل ا يهزاران سنگ ب.به آن نگاه كرد و بعد آن را دور انداخت يدرشت بود ،لو لحظه ا

به  ريتاخ يوجود داشت كه توجه او را با كم يزيچ يكي نيبله اما در ا.اشلنتر د؟بو دهيوندرمرو آن سنگها را چه نام.بود  دهيد

تا خاك را  ديقطعه سنگ را به پاچه شلوارش مال يميج.داشت يبيبود و شكل عج گريد يدرشت تر از سنگها. خود جلب كرد

شد او به حواس خودش شك كند  اعثكه ب يزيتنها چ.الماس بود هيشب.كرد يبر رس يشترياز آن پاك كند، و آن را با دقت ب

دشوار  شيبرا دنيناگهان نفس كش ...من اگر الماس باشد ياوه،خدا.تخم مرغ بود كي يبه بزرگ بايتقر.اندازه آن بود

 ياول هيشب گريد ي،چهار تا قهيدر عرض پانزده دق. اطرافش پرداخت نيفانوسش را به دست گرفت و به تجسس در زم.شد
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 جانيرا ه يميبود كه باعث شد وجود ج ينبودند،اما اندازه اشان در حد يسنگ اول يبه بزرگ چكدامشانيه. كرد دايپ

 .رديفرا بگ يا ختهيافسارگس

. افتي گريكرد و تا حدود ظهر ، شش قطعه الماس د نيوار شروع به حفر زم وانهياز سحر از خواب برخاست و د شيپ او

خاك  ريز شانيامن بودن جا يشبها انها را برا.آوردن الناس مشغول بود رونيو ب يبه حفار يبا حالت تب آلود زيهفته بعد ن

شد،و  يم دايپ يشتريب يهر روز الماسها.ابدياز آنجا بگذرد نتواند آنها را ب دكه محتمل بو يا ندهيجو چيكرد تا ه يمدفون م

از آن  يميتنها ن.ساخت يوجودش را اكنده م يوصف ناشدن يكرد لذت يهمچنان كه او تلمبار شدن ثروتش را مشاهده م

 زانيتعلق داشت، اما همان م يبه و نهيگنج

 .مافوق تصوراتش بود زين ثروت

را  شيمورد ادعا نيدر كاشت تا حدود زم ييو به كمك كلنگش چوبها ديكش ينقشه اش عالئم يرو يميهفته ، ج انيپا در

اثاثش جا داد و  يال به ال يآورد، ان را در كف كوله پشت رونيپنهان شده در دل خاكش را ب نهيبعد گنج. مشخص كند 

 .رهسپار ماگردام شد

 .منت كوپر ايدا: نوشته بود نيچن ييبلوتا يآن ساختمان كوچك ، رو رونيب

. از ترس وجودش را پر كرد  يناش يكوچك و بدون هوا بود قدم گذاشت، و ناگهان اضطراب يبه داخل دفتر كه اتاق يميج

اگر اشتباه ".از آب درآمده است يارزش يب يكرده اند سنگها دايكه پ ييالماس به او گفته بودند الماسها ي ندهيدهها جو

 "...اگر ؟يباشم چكرده 

 "ساخته است؟ تانيبرا ياز دست من كار".در آن دفتر كوچك نشسته بود يفكسن يزيپشت م ابيارز

 ".ديكن نييتع ميرا برا نهايخواهم اگر ممكن است ارزش ا يم. بله آقا":و گفت ديكش يقينفس عم يميج

و هفت  ستيكه كارش تمام شد ، مجموعا ب يهنگام.  ديچ زيم يسنگها را رو يميج اب،يارز قيو دق نيزبيبرابر چشمان ت در

 .شده بود رهيبه آنها خ رتيبا ح ابيارز. بود زيم يقطعه سنگ رو

 "د؟يكرد دايرا از كجا پ نهايشما ا...شما"

 ".بعد به شما خواهم گفت ر،يخ ايالماس هستند  نهايا ايآ ديياول به من بگو"
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 نيبزرگتر نيمن ا يخدا": گفت. كرد يجواهر فروشان وارس نيقطعه سنگ را برداشت و آن را با ذره ب نيبزرگتر ابيارز

 نهايا...كجا":مرد ملتمسانه گفت. اش حبس شده است  نهيبرد كه نفس در س يپ يميو ج "ام دهياست كه در عمرم د يالماس

 "متعلق به كجا هستند؟

 "آنجا به شما خواهم گفت.  نميب يشما را در خواركخانه م رگيد ي قهيپانزده دق":خنده كنان گفت يميج

تر در  نييرفت كه دو خانه پا يدفتر ثبت امالك يبه سو. گذاشت و از دفتر خارج شد  شيبهايالماسها را جمع كرد ، در ج او

 ".گوريمرو مك گروندر مانيرا به ثبت برسانم ، به نام سل ينيزم تيخواهم مالك يم":در آنجا گفت. بود ابانيهمان خ

 رونيبزرگ از آنجا قدم ب ونريليم كيداخل آن دفتر ثبت امالك شده بود، به منزله  ريپسر كشاورز فق كيكه به صورت  او

 .گذاشت

معلوم بود كه آن مرد خبر را پخش كرده است، چون . بود كه او داخل شد گوريمك گر يميدر خوراكخانه منتظر ج ابيارز

در ذهن همه . ديبه گوش رس ياز احترام يو حاك يناگهان سيه سيه يبه داخل رستوران قدم گذاشت صدا يميكه ج نيهم

 يمن كشف بزرگ":بار گفت يرفت و به متصد شخانيبه طرف پ يميج. كرد  يگردش م يكساني يحاضران ، سوال ناگفته  ي

 ".پاردسپن":گفت تيو رو به جمع ديچرخ ".همه را تر كنم يخواهم گلو يكرده ام و امروز م

 

اوه، خدا ! يميج":او شكفت دنياز د سيچهره آل. وارد آشپزخانه شد يميبود كه ج يچا يدر حال صرف فنجان نيجارد سيآل

اوضاع ":و گفت ديبرافروخته اش در آغوش كش يو چهره  ختهيرا با ظاهر به هم ر يمياو ج "!يرا شكر كه تو سالم برگشت

 ".تا حالت بهتر شود ميتازه دم با هم بنوش يچا فنجان كي ايب. زميندارد عز ينرفت، نه؟اشكال شيخوب پ

 نيآورد و آن را دست خانم جارد رونيدرشت الماس از آن ب نينگ كيبرد و  بشيدست به ج يبدون گفتن كلمه ا يميج

 .گذاشت

 ".من به قولم وفا كردم":گفت

و  ميمال يليخ شيصدا ".نه ،يمينه ج".اش از اشك تر گشت يشد و چشمان آب رهيبه آن سنگ خ يطوالن يمدت يبرا سيآل

 "...كند يرا خراب م زيهمه چ نيبچه؟ ا ينيب يمگر نم. خواهم  يرا نم نيمن ا":پر مهر بود
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را داد و در  شيالماسها نيزترياز ر يكي. ديدغدغه را تدارك د يباشكوه و ب ي، صفر فتيدر پيبازگشت به كل يبرا يميج

اجحاف  كشيكرد تا به شر ادداشتي قايكرده بود دق نهيو آنچه را كه تا آن زمان هز د،يخر يآن اسب و كالسكه ا يازا

سفرِ رفت پشت سر گذاشته  يرا ط ياو فكر كرد چه جهنم يو وقت دراحت و آسان بو فتيدر پيسفر بازگشت به كل.نشود

كنند، ثروتمندان با  يم قيطر يط ادهيفقرا پ. است ريو فق يغن نيتفاوت ب نيا د،يشيبا خود اند. بود، مات و مبهوت ماند

 .كنند يكالسكه سفر م

 .رفت، روان شد يم يكيكه هوا رو به تار يدر حال ابانيدر آن ب يبه اسب زد و با خرسند يآهسته ا يشالق ضربه  با

 

 

 

 

 

 3فصل

راند و مقابل فروشگاه  يهمچنان كه سوار بر كالسكه در شهر م. چرا گوريمك گر يمينكرده بود، اما ج يرييتغ فتيدر پيكل

تنها اسب و كالسكه گرانبها نبود كه توجه عابران را به خود . كردند ينگاهش م رهيخ رهيكرد ، مردم خ يوندرمرو توقف م

را كه با  يالماس ندگانيجالب بود آنان سابقا هم جو شانيبرا زيآن مرد حوان ن يو سرمست يكرد، بلكه شادمان يجلب م

. ساخت يآكنده م يدوباره ا دياشخاص وجودشان را از ام نيا دنيد شهيبودند، و هم دهيكشفشان ثروتمند شده بودند د

 .ديپر يم نييكردند كه از كالسكه پا ينظاره م يميبودند و ج ستادهيدورتر ا يمردم كم

 ".سالم، من برگشتم":و به او گفت ديخند يميج. در آنجا بود كليپوست درشت ه اهيجوان س همان

دنبالش  يميج. مخصوص بستن اسبها گره زد و داخل فروشگاه شد يافق ريافسار اسب را به ت ديبگو يزيچ نكهيا يب باندا

 .رفت

دانست  يميزد ، و ج يسرش را باال آورد و لبخند زنقشير يمرد هلند. بود يمشتر كيوندرمرو مشغول صحبت با  مانيسل

بدهد، اما اخبار  حيآن را توض يتوانست چگونگ ينم چكسيه. است دهيرا شن دياحبار جد اديوندرمرو هم به احتمال زكه 

 .كرد يم ريدر تمام قاره س ربا سرعت نو ييمنطقه گو كيمربوط به كشف الماس در 
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 گوريمك گر يآقا دييبفرما: اش ، با سر به سمت عقب مغازه اشاره كرد  يمرو پس از روانه كردن مشتر وندر

 سالم مارگارت. كرد  يبود و ناهار را آماده م ستادهياجاق ا يدختر آن مرد جلو. او رفت يدر پ يميج

 .نگاه كرد يگريسرخ شد و به سمت د دختر

 .يبرگشته ا يخوب يبا خبرها دميشن! خوب:  مرو تبسم كنان گفت  وندر

 .را خلوت كرد شيرا كنار زد و جلو يو فلفلدان نقره انشست و بشقاب و نمكدان  يصندل كي يرو زيم پشت

 است ، قربان درست

وندرمرو به آنها . ختيآشپزخانه ر زيم يآورد و الماسها را رو رونيكتش ب بيرا با غرور از ج يبزرگ يچرم ي سهيك يميج

و . ديالماسها را با زبان چش يكرد ، حت نهيمعا قايسپس دو انگشتش را گرفت و با چشم دق. ، مسحور شده بود ستينگر

را  فيقرار داد و ك رياز جنس ج يفيسپس آنها را مشت مشت در ك. كرد يرسوا گريد يقطعه را بعد از الماس ها نيبزرگتر

 .بود گذاشت و در گاو صندوق را قفل كرد يكه در گوشه ا نيگاو صندوق بزرگ آهن كيدر 

 

مك  ي، آقا يكارت را خوب انجام داد: وجود داشت  شيلحن صدا در قيعم يتيشروع به صحبت كرد احساس رضا يوقت

 خوب يلي، واقعا خ گوريگر

توانم تصور كنم آنها چقدر  ينم يمن حت. هم آنجا هست گريصدها قطعه الماس د. تازه اول كار است نيقربان ا متشكرم

 .ارزش دارند

 ؟يبه ثبت رساند يمورد نظرت را به درست نيواقعا زم ايآ و

 .ما ثبت شده است يملك به نام هر دو.  آورد رونيثبت را ب يبرد و ورقه  بيدست به ج يميقربان ج بله

 .جا منتظر بمان نيهم. يواقعا سزاوار پاداش هست.گذاشت بشيمرقه كاغذ را مطالعه كرد و بعد آن را در ج وندرمرو

 .ايب مارگارت با من. شد رفت يكه به داخل فروشگاه باز م يبه طرف در او

 .است دهيبچه گربه ترس كيمثل  ديشياند يميپدرش رفت و ج يِپِ يبا بردبار دخترك

 دييخوب ، بفرما.مغازه بازگشت يبعد وندرمرو تنها به پستو قهيدق چند
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 .گذاشت زيم يرو يميج يو جلو. را گشود و به دقت پنجاه پوند از داخل آن پول شمرد يفيك

 ست؟يچ يبرا گريد نيقربان ا:  كرد  يبه او نگاه م ريمتح يميج

 .پول متعلق به توست نيا يتو پسر جان ، همه  يبرا

 !شوم يمن متوجه نم - من

هم به  گريشود چهل و هشت پوند و دو پوند د يدو پوند ، مزدت م يبا حساب هفته ا. يدور بوده ا نجايهفته از ا 24تو  

 .عنوان پاداش بهت دادم

 .برم ياز آن الماس ها سهم م. به پاداش ندارم اجيمن احت:   ديخند يميج

 ؟يبر يالماس ها سهم م از

 .ميهست كيما با هم شر. است كه نصف آن الماسها مال من است نيبله ، چرا كه نه؟ منظورم ا 

 فكر باطل به سرت زده؟ نياز كجا ا م؟يهست كيشر: شده بود  رهيمرو به او خ وندر

 .!ميخوب از آنجا كه با هم قرار داد بست. كرد ينگاه م يسرگردان به مرد هلند يبا حالت يميج...كجا از

 ؟يتو آن قرارداد را خوانده ا...است درست

 .ميهست كيكه ما پنجاه ، پنجا شر دياما خودتان گفت. نوشته شده است ييقايبه زبان آفر.نه آقا...خوب

 :تكان داد و گفت  يسال خورده سرش را به عالمت منف مرد

و لوازم  ليمن به وسا. يكا كرد ميتو برا. ندارم اجياحت كيمن به شر. گوريمك گر ي، آقا يتو حرفم را اشتباه متوجه شد -

 .يكن دايالماس پ ميكار مجهزت كردم و فرستادمت كه برا

صد و من . ديبه من نداد يزيشما چ. از خشم در وجودش به خروش در آمده است يآهسته ا انياحساس كرد جر يميج

 .و لوازم را دادم ليپوند پول آن وسا ستيب

 :باال انداخت و گفت  يياعتنا يب يرا به نشانه  شيمسن شانه ها مرد

 نيهم عالوه بر ا گريپوند د 5. كنم يچه م ميگو يبهت م. تلف كنم هودهيخواهم وقت ارزشمند خودم را به جر و بحث ب ينم 

 .رساند يام را م يسخاوت مند تينها نيكنم ا يفكر م. خواهم كرد يدهم و معامله را تمام شده تلق يپوند به تو پول م 50
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 !.نخواهد شد يمعامله تمام شده تلق نيا: از خشم منفجر شد  يميج

 :ها تلفظ كرد  يو به سبك اسكاتلند دهيبه خود گرفت و حرف ر را كش ياثر خشم ، دوباره لهجه اسكاتلند بر

به  مانيمن آن را به اسم هر دو. و من حقم را خواهم گرفت. كه به من به ثبت رسانده ام مال خودم است يملك نينصف ا 

 .ثبت رسانده ام

 .شد يخواه يو زندان ريكار دستگ نيبه خاطر ا. يسر مرا كاله بگذار يكرد يپس تو سع: زد و گفت  يپوزخند وندرمرو

 .برو رونيمن ب يو از مغازه  ريمزدت را بگ ايبگذاشت ،  يميپول را به زور در دست ج او

 !تو مبارزه خواهم كرد با

 وكال در مشت من هستند يحرفها طرفها همه  نيپسرجان ا ؟يريبگ ليوك يپول دار ايا

 يكه متحمل شده بود ، هفته ها و ماهها سرگردان يرنج. كابوس است كي نيا. افتد يمن نم ياتفاق برا ني، ا ديشياند يميج

آن مصائب در برابر  يسخت و عذاب دهنذه از سحرگاه تا تنگ غروب ، همه  ي، كار جسمان ابانيسوزان ب يدر گرما

را كه  يزيچ ديكوش يمرد م نيبازگشته بود ، و حاال ا يزندگ بهرفته و  شيمرگ پ ياو تا چند قدم. چشمانش مجسم شد

 .صاحب شود يمتعلق به او بود با كاله بردار

 يزود نيرا به ا فتيدر پيمن كل.ياز چنگم در برو يراحت نيبه ا گذارمينم: مان وندرمرو چشم دوخت و گفت به چش يميج

باالخره سهمم را از آن الماس ها از حلقومت . يخواهم گفت كه تو چه كرده ا نجايا ياهال يبه همه . ها ترك نخواهم كرد

 .كشم يم رونيب

: لب گفت  ريز. رنگ خالص كند يبار نگاه غضبناك آن چشمان خاكستر رياز او برگرداند تا خودش را از ز يرو وندرمرو

 .كرده اسن ليكنم تابش آفتاب عقلت را زا يفكر م...يدكتر برو شيپسر جان بهتر است پ

خودش  يت او را مقابل چهره الغر را در هوا بلند كرد و صور كليآن ه. سراغ وندرمرو رفت يميكه ج ديطول نكش يا هيثان

 .نگه داشت

 كنند هيكه مرغان هوا به حالت گر اورميسرت ب ييبال

 .مغازه خارج شد يو شتابان از پستو ظيپرتاب كرد و با غ زيم ي، پول را رو ديايفرود ب نيكرد تا به زم شيرها سپس



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني  –بازي استاد                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٧

الماس در  ندگانياكثر جو رايز افتي يخال بايساد دآنر پا گذاشت آن جا را تقر ي كدهي، به سالن م گوريمك گر يميج يوقت

 .بودند نيپاردس يراهشان به سو

 .با خود فكر كرد ، وحشتناك است. شد يدياو آكنده از خشم و نوم وجود

 .بدبخت شدم يورشكسته  كيبه  ليآن تبد كيبه ثروت كراسوس بودم و در  ياندك زمان من

 كنم و به مجازاتش برسانم اما چطور؟ هشيكنم كه تنب يم دايپ يدزد است و من راه وندرمرو

 .رديتا با او مبارزه كند و حق خودش را از او پس بگ رديبگ يلينداشت كه وك يپول يميج. گفت يدرست م وندرمرو

 .رفت ياز جامعه به شمار م يكه وندرمرو عضو محترم يدر حال. بود  بهيدر آنجا غر يميج

 .بود قتيكه آن جوان در دست داشت حق يسالح تنها

 .بر سرش آورده و چه كرده است  ييرا مطلع كند كه آن مرد چه بال يجنوب يقايداشت همه ساكنان آفر قصد

 ؟  يدار ليچه م.  استيمه زيهمه چ.  گوريمك گر ي، آقا يخوش آمد.  بار ، به او خوشامد گفت  ي، متصد تياسم

  يسكيجام و كي 

او .  دياز آن را سر كش يجرعه ا يميج. گذاشت  يميج يجلو سخانيپ يوآن را رو ختير شيدوبل برا يسكيو كي تيماس

 .گلو و معده اش را سوزاند  يقو يدنيعادت نداشت ، و آن نوش يبه مشروب خور

 . ديبده گريد يكيلطفاً  

 .مانند  يم اريكنند و خودشان هش يها همه را مست م يگفته ام كه اسكاتلند شهي، نه؟ من هم ييآ يسر حال م يتازه دار 

 افتيدر يگفته بود برا يمعدنچ كيبار بود كه به  يبه خاطر آورد كه همان متصد. رفت  نييپا شيجام آسانتر از گلو نيدوم

مرا كه حق  يخواهد الماسها يآدم كالهبردار است ؟ او م كي ريكه آن وندر مرو پ يدانست يم.  كمك نزد وندرمرو برود 

 .مسلم من است باال بكشد 

 .شنوم  يم يزيچ نيمتاسفم كه چن. وحشتناك است  ني؟ ا يگفت يچ.  همدرد و دلسوز داشت  يا افهيق تياسم

او . نصف آن الماسها مال من است .  زد  يحرف م دهيجو دهيجو يميج. فرار كند  يرذالتش به آسان نيتواند از عواقب ا ينم 

 .سرم گذاشته است يبه همه خواهم گفت چه كاله. برم  يرا م شيدزد است و من آبرو
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، به  يستيمقابلش با يخواه ياگر م: بار به او هشدار داد  يمتصد.  شهر است  نيدر ا يوندرمرو آدم بانفوذ. باش  مراقب

او از وندرمرو به همان اندازه تنفر دارد كه . تواند به تو كمك كند  يسراغ دارم كه منفر  كيراستش من .  يدار اجيكمك احت

 نيهم يانتها يمياصطبل قد كيشود   يرا نم شيصدا يتا مطمئن شود كس ستينگر طرافبه ا تياسم.  يتو از آن مرد متنفر

 دهم امشب ساعت ده آنجا باش  ياوضاع را م بيمن ترت. است  ابانيخ

 . كنم  يگفت ممنونم لطفت را فراموش نم يبه عنوان سپاسگذار يميج

 . يميساعت ده امشب ، اصطبل قد 

 هيآن اصطبل در حاش. ساخته شده بود  يموجدار حلب يشده و از ورقه ها يبود كه با عجله سر هم بند يسازه ا يميقد اصطبل

بود ، و او آهسته و در  كيداخلش تار.  ديه آنجا رسساعت ده شب ب يميج. واقع بود  ياصل ابانيدورتر از خ يشهر كم ي

 سالم :  داخل كه شد گفت .  نديبب يرا در آن حوال يتوانست كس ينم. رفت  وجل يداشت كم يقدم بر م اطيكه با احت يحال

 يم شانيادر آخوره يقرار يقرار اسبها را كه با ب يب ي هيتوانست سا يم. رفت  يم شيآهسته پ يميدر كار نبود ج يپاسخ

فرود  شيشانه ها يبه پهنا يا لهيكه خواست برگردد، م نيو هم دياز پشت سرش شن ييسپس صدا. مشاهده كند  دنديجنب

بلند كرد و نگه  نيدرشت او را از زم يو خفه بر سرش فرود آمد و دست ستهآه يبا صدا يچماق. انداخت  نيآمد و او را به زم

درد آنقدر  يوقت. ضربات تا ابد ادامه داشته باشد  ديرس يبه نظر م. داشت ، و در آن حال مشتها و لگدها بر بدنش نثار شد

 ينامنظم يبا پلك زدن ها را شيچشمها.  ختنديصورتش آب سرد ر يشد كه تحملش ممكن نبود او از حال رفت و رو اديز

احساس كرد دنده  يميج. ، و آنگاه ضربات كتك از نو آغاز شد  نديب يدا، خدمتكار وندرمرو را مبه نظرش آمد كه بان. گشود 

 . ديشكستن استخوانش را شن يفرود آمد ، و او صدا شيبا شدت بر ساق پا يزيچ. در حال شكستن است  شيها

 .را از دست داد شياريهش گريلحظه بود كه بار د نيا در

 يم يسع هودهيو او ب ديخراش يصورتش را با كاغذ سنباده م يكس ييگو.آتش گذارده باشند  يآن بود كه بدنش را رو مثل

اما از بس چشمانش متورم بودند باز .  ديكرد چشمانش را بگشا يكرد دستش را به نشانه اعتراض بلند كند ، تالش م

به خاطر  ديكوش ي، و م ديكش يم اديدرد فر از وجودش از ي، هر تار ودافتاده ب نيزم يآنجا رو يميج. كردنشان ممكن نبود 

دستش را كورمال كورمال . شدن پوست صورتش دوباره آغاز شد  دهيچرخاند و خراش يسرش را كم. آورد كه كجاست 
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 يحركت ركه ه يو در حال يشن داغ قرار داشت به آرام يرو شيصورت زخم. شن را احساس نمود  يدراز كرد و دانه ها

،  نديكرد با چشمان متورمش اطراف را بب يسع. زانوانش بلند كند  يداشت خودش را رو ياك بود ، سعدردن يعذاب شيبرا

اول صبح بود، اما . نام و نشان بود  يب ييوسط صحرا ييدر جا انياو لخت و عر. دهد  صيرا تشخ يمبهم رياما توانست تصاو

 يقمقمه ا ايغذا  افتني يكورمال كورمال اطراف را برا. كرد  يبدنش بود احساس م نرا كه در حال سوزاند ديخورش يگرما

و البته . وندرمرو مانيسل.  رديآنه او را در آنجا رها كرده بودند تا بم. در كار نبود زيچ چيه يول. كرد  يآب جستجو م

را  يميدهد ج يا گوشمالر يكه بچه كوچك يسانكرده بود، و وندرمرو به همان آ ديوندرمرو را تهد يميج.  تيبار اسم يمتصد

انتقامجو  كيمن .  ستميبچه ن گريد.  ستميبچه ن كيكه من  دياو با خودش عهد كرد ، اما آن مرد خواهد فهم. كرده بود  هيتنب

به او  دكر يم ريكه در وجودش س ينفرت. تقاص كارشان را پس خواهند داد . هستم و انها تقاص كارشان رتا پس خواهند داد

 ميمواظب باشم دنده ها ديرا شكسته بودند ؟ با شيچند تا از دنده ها. بود  يعذاب شيبرا دنينفس كش. قدرت نشستن داد 

راستش شكسته  يساق پا. افتاد  نيبه زم يادي، اما با فر زديكرد به پا خ يسع. فرو نرود وآنها را سوراخ نكنند  ميها هيدر ر

مك  يميج. توانست بخزد  يقادر به راه رفتن نبود ، اما م. داده بود  ليتشك شيپا يبا قسمت باال يا هيبود و استخوان ان زاو

كه بدنش را  ييو اسبها قرار داده بودند جا هايحركت گار ريدور از مس يياحتماالً او را جا. دانست كجاست  ياصالً نم گوريگر

او . بود  يبزرگ اريگورستان بس ابانيب. كنند  دايو الشخورها پ يمنش انگكفتارها و پرند يعني،  ابانيفقط جانوران مردار خوار ب

به هم  يفكر بود صدا نيدرست همان هنگام كه در ا. بود كه جانوران مردار خوار خورده بودند  دهيرا د ياجساد ياستخوانها

توانست آنها را  يبود ، نم شدهاو كور .  دياز وحشت به وجودش دو يموج.  ديسرش شن يپرندگان را باال يخوردن بالها

بدنش از درد . دردش متمركز كرد  يحواسش را رو.كرد دنيشروع به خز. را استشمام كند  شانيتوانست بو ي، اما م نديبب

 يحركت م ياگر به شكل خاص. آورد  يرا از درد و شكنجه را به همراه م يرودخانه خروشان يسوخت و هر حركت كوچك يم

داد تا  يم رييتغ يرا كم تشيكرد ، و اگر موقع يرا از خود صادر م يو وحشتناك ديامواج درد شد ناگهانشكستهاش  يكرد پا

 يتوانست رنج و عذاب ساكت و ب يشوند نم يم دهييبه هم سا شيكرد دنده ها ياحساس م ديايساقش جور در ب تيبا وضع

 .بود  ريناپذتحمل  شيحركت ماندن را تحمل كند درد و شكنجه حركت كردن هم برا

 .ادامه داد دنيبه خز يميج
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در  يهدف يافكار ب. در انتظار بودند  يو ابد يازل يآنها با صبر.  ديشن يرا م دنديچرخ يسرش م يكه باال ييالشخورها يصدا

 كشنبهياسكاتلند بود ، در ت و شلوار مخصوص مراسم روز  نيخنك در شهر آبرد ييساياو در كل: كرد  يم ريمغزش س

به تن  يتابستان يبايو ز ديسپ يها راهنيكورد پ يخواهرش و آن يمر.  بوددو برادرش نشسته  نيآراسته داشت ، و ب يظاهر

مانعش  شيو به طرف او برود ، برادرها زديخواست از جا برخ يميج. زد  يكرد و لبخند م يكورد به او نگاه م يداشتند ، و آن

شد، و او بار  ليدرد تبد يو عذاب دهنده  ديشد يانهايآنان به جر يها شگونين. گرفتنش كردند  شگونيشدند و شروع به ن

الشخورها اكنون بلندتر شده بود ، صبرشان را از  ياهويه. ، بدنش در هم شكسته بود  ديخز يم ابانيلخت و برهنه در ب گريد

 .دادند يدست م

مبهم و  يها هياز سا ريشده اند ؛ غ كيه حد به او نزدالشخورها تا چ نديرا به زور باز كند و بب شيكرد چشمها يسع يميج

كرد  يمجسم م يوحش ياز ترس او آنه را به شكل كفتارها و شغالها يناش ليتخ يكه قوه  ييها هي، سا ديد ينم يزيلرزان چ

 .شد و به صورتش خورد  ليآنها تبد فنداغ و متع يباد سوزان صحرا به نفس ها. 

از درد و تب .  نديآ يتوقف كند آنها بر سرش فرود م نكهيدانست به محض ا يداد، چرا كه م يادامه م دنيهمچنان به خز او

كند ،  يتوانست لز حركت چشم پوش يحال نم نيبا ا. داغ سوخته و جزغاله شده بود  يسوخت و پوست تنش از شن ها يم

 .كه وندرمرو زنده باشد  ينه تا زمان

كمتر  قتيكه در حق يجلو رفته باشد ، در حال لومتريك كيزد  يحدس م. ان از دست داده بود اش را نسبت به زم ياريهش او

فكرش را .  روديكجا بوده است و به كجا م نديتوانست بب ينم. بود دهيبه دور خود خز يا رهياز ده متر حركت كرده و در دا

 .وندرمرو مانيسل: متمركز كرده بود  زيچ كي يتنها رو

 يآمد و لحظه ا يوارد م شيبه ساق پا ييضربه ها. قابل تحمل به خود آمد  ريوحشتناك و غ يرفت و از درداز هوش  يميج

الشخور  كي. چشم متورمش را به زور باز كرد  كي. افتاده است  شيبرا يتا به خاطر آورد كجاست و چه اتفاق ديطول كش

او را كه هنوز  زشيو با نوك ت ديدر يرا م شيبود ، سبعانه گوشت پا شدهحمله ور  شيبه ساق پا اهيس يبزرگ با سر اريبس

برجسته دور گردنش  يآن پرنده با آن پرها زشيو درخشان و نوار گردن نفرت انگ زيچشمان ر يميج. خورد  يزنده بود م

 شياز گلو ييا صدابزند ام اديكرد فر يسع. نشست استشمام كرد  يبدنش م يگند پرنده را همچنان كه رو يبو.  ديرا د
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قادر بود .  ختير رونيگرم خون از ساقش ب انيوار خودش را به جلو پرتاب كرد و احساس كرد جر وانهيد.  امدين رونيب

 نيشود آخر هوشيبعد كه ب يدانست دفعه  يم.  نديكشتنش آمده بودند در اطرافش بب يپرندگان غول آسا را برا ي هيسا

بر گوشتش منقار خواهند  زيبه محض آنكه دوباره توقف كند ، پرندگان نفرت انگ.رسد  يم انيابار خواهد بود و كارش به پ

 يبلند به هم خوردن بالها يصدا. شد  يسو و آن سو رفت و دچار آشفتگ نيفكرش باز هم به ا. ادامه داد  دنيبه خز. زد

تر از آن بود كه  فياكنون اكنون ضع. دادند  يم ليتشك يشدند و به دورش حلقه ا يم كتريكه به او نزد ديشن يپرندگان را م

 يشن ها يحركت رو يحركتش را متوقف كرد و ب. وجه نمانده بود  چيمقاومت در او به ه يارايبتواند با انه مبارزه كند، 

 .سوزان افتاد 

 .را آغاز كنند افتشانيغول آسا حلقه اشان را تنگ تر كردند تا ض پرندگان

 

گند  يبو.  ديبرجسته دور گردنش را د يآن پرنده با آن پرها زشيو درخشان و نوار گردن نفرت انگ زيچشمان ر يميج

 وانهيد.  امدين رونيب شياز گلو ييبزند اما صدا اديكرد فر يسع. نشست استشمام كرد  يبدنش م يپرنده را همچنان كه رو

پرندگان غول  ي هيقادر بود سا.  ختير رونيان گرم خون از ساقش بيوار خودش را به جلو پرتاب كرد و احساس كرد جر

بار خواهد بود و كارش  نيشود آخر هوشيبعد كه ب يدانست دفعه  يم.  نديكشتنش آمده بودند در اطرافش بب يآسا را برا

. ادامه داد  دنيبه خز. دبر گوشتش منقار خواهند ز زيبه محض آنكه دوباره توقف كند ، پرندگان نفرت انگ.رسد  يم انيبه پا

كه به او  ديشن يپرندگان را م يبلند به هم خوردن بالها يصدا. شد  يسو و آن سو رفت و دچار آشفتگ نيفكرش باز هم به ا

تر از آن بود كه بتواند با انه مبارزه كند،  فياكنون اكنون ضع. دادند  يم ليتشك يشدند و به دورش حلقه ا يم كترينزد

 .سوزان افتاد  يشن ها يحركت رو يحركتش را متوقف كرد و ب. وجه نمانده بود  چيدر او به ه مقاومت ياراي

 .را آغاز كنند افتشانيغول آسا حلقه اشان را تنگ تر كردند تا ض پرندگان

 

 

 

 4 فصل
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مورد نظرشان بودند، و  يكاالها دنيخر يبود كه در پ يانيپر از مشتر ابانهايخ. تاون بود پيبازار در ك ييروز برپا شنبه،

بودند  يكه اجدادشاناستعمارگران هلند يجنوب يقايپوستان آفر ديسف. آمدند يدوستان و عشاقشان م مالقاتيكه برا يافراد

مثل  يدر محالت ،يلبه تور يو بلوزها نداريلبه چ يبا دامن ها يسيو بانوانانگل نيرنگ يفورمهايسربازان در اون ان،يو فرانسو

 يم زيآنجا همه چ. ختنديآم يشد درهم م يبرپا م دانهايكه در م ييتاون و برگرز دورپ، در بازارها ن،پاركيبرامئونشتا

 ايشطرنج، گوشت  يتوانست البسه، باز يانسان م. تازهيها وهيفروختند، از مبلمان و اثاث خانه گرفته تا اسب و كالسكه و م

پر سر و صدا و پرجنب و  يتاون به بازار مكاره ا پيشنبه، ك يروزها. كند يداريانواع كتاب به ده زبان مختلف رادر آنجا خر

 .شد يم ليجوش تبد

 ابانهايخطرناك بود خ يليخ نيا. ندازدين دپوستانيرفت، مراقب بود چشم در چشم سف يراه م تيجمع انيآهسته در م باندا

 نجايباندا از آنها متنفربود ا. راند يپوستا فرمان م ديسف تيپوست بود، اما اقل نيها وافراد رنگ يپوستها و هند اهيمملو از س

 ليباستوها، زولوها، بچوآناها، ماتا: وجود داشت يجنوبيقايدر آفر ياريبس ليقبا. گانه بودنديب دپوستهاياو بود، و سف نيسرزم

 ةليقب مردميعنياما باروالنگ ها . مردم مشتق شده است يبانتو از آبانتو به معن ةكلم. شدند يآنها بانتو محسوبم ةها، كه هم

كرد  يم ييفرمانروا يجنوب يقايبر آفر يكه زمان اهپوستيبزرگ س ياز امپراتور ييباندا داستانها. اشراف بودند ةباندا از طبق

 يدر دست مشت و اكنون آنها. آنها، كشور آنها يامپراتور. گفته بود شيكه مادربزرگش برا ييبود، داستانها دهيشن

شان كامال  يدكه آزا ييرا كوچكتر و كوچكتر كرده بودند،تاجا اهانيپوستان قلمرو س ديسف. بودند رياس دپوستيشغالسف

بود كه به ظاهر كم خور و چاپلوس باشد و باطنا  نيزندهماندن داشت ا يپوست برا اهيس كيكه  يتنها راه. مضمحل شده بود

 .زرنگ وكالهبردار

 لهيمردم قب يكل يدانسته ها يسن آنها از رو. نداشتند يشناسنامه ا چيه انيچند سالش است، چرا كه بوم نستداينم باندا

شدن ستارگان دنباله دار در آسمان شب، طوفانها،  داريله،پديبزرگ قب يجنگها و مبارزات، تولد و مرگ رؤسا: شد يم نييتع

. كرد يجادنميا ياو تفاوت يزندگ ياما شمار سالها. گاو يبه خاطر كشتار گله ها رشزلزله ها، سفر آدام كوك، مرگچاكا، و شو

بانتوها به بركت . انجام بدهد مردمشيبرا يمقدر شده است كار شياست، و برا لهيقب سيير كيدانست كه پسر  يباندا م

قدش را  يلحظه ا يباعث شد او برات يمأمور نيفكر ا. خواهند كرد ييوفرمانروا ديبه قدرت خواهند رس گريوجود او بار د
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 .كند يمينيسنگ شيپوست رو ديمرد سف كيكه احساس كرد نگاه  نيراست كند وبرافراشته تر گام بردارد، تا ا

بزرگ و  يخانه ها. پوستان اختصاص داشت اهيكه به س يا هيشهر رفت، به ناح ةحوم يبه عجله بهطرف شرق و به سو باندا

دار  بيبام ش كيداد كه تنها  ييو خانهها و آلونك ها يمحقر حلب يخود را به كلبه ها يكم كم جا بايمجلل و ز يفروشگاهها

 شبهيشانه ها يرفت، از ورا نييو خلوت پا فيكث يابانياو از خ. داشت هيتك يگريد اساختماني واريبام به د ييباال ةداشتند و لب

نگاه را به اطراف  نيآخر د،يرسيمحقر و چوب يبه كلبه ا. كند ينم بشيتعق يپشت سرش نگاه كرد تا مطمئن شود كس

 يم يراهنياتاق نشسته بود و پ ةدر گوش يصندل كي يرو يالغر اهپوستيزنس. انداخت، دو بار آهسته به در زد و داخل شد

 .كه پشت كلبه واقع بودرفت يسر تكان داد و به طرف اتاق خواب يو يباندا بهسو. دوخت

 .ستيتخت افتاده بود نگر يكه رو يكليآورد وبه ه نييرا پا سرش

. حافظه اش به كار افتاد. بود افتهي بيعج يدر خانها يتخت يبه هوش آمده و خود را رو گوريمك گر يميقبل، ج ةهفت شش

 ...برهوت بود، بدنشدرهم شكسته و ناتوان بود، و الشخورها  ياو دوباره در صحرا

برده  يپ يقيوندرمرو به طر. را بكشد يدانست كه او آمدهاست تا و يم يمينهاده بود و جباندا به آن اتاق كوچك پا  سپس

 .را تمام كند يهنوز زنده است، وخدمتكارش را فرستاده بود تا كار و يميبود كه ج

 "امد؟يچرا اربابت خوشن": خس خس كنان گفت يميج

 "!ندارميمن ارباب"

 "مگر اوتو را نفرستاده؟. وندرمرو"

 ".ما را خواهد كشت ياگربا خبر شود هر دو نه،"

 ".خواهم بدانم كجاهستم يمن كجا هستم؟ م": نداشت يياو معنا يحرفها برا نيا

 ".يتاونهست پيتو در ك"

 "آمدم؟ نجايچطور به ا. ممكن است ريغ"

 ".آوردم نجايمنتو را به ا"

 "چرا؟": سپس گفت. كرد نظارهيطوالن يمدت يرا برا اهيآن چشمان س د،يبگو يزياز آن كه چ شيب يميج
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 ".رميخواهم انتقام بگ يم. دارم اجيبه تو احت"

 "؟...چه كار  يخواه يم"

آوردن  اياو موقع به دن. وندرمرو به خواهرم تجاوز كرد. دهم ينم يتياصال بهخودم اهم. انتقام خودم را نه": جلوتر آمد باندا

 ".سالداشت ازدهيش فقط خواهرم موقع مرگ. رفت اياز دن وندرمروةبچ

 "!من يخدا": بود مبهوت ماند دهيكه به پشتدراز كش يميج

كمك  يبه عده ا يوقت لهيآن شب در طو. گشتم كه به منكمك كند يم يپوست ديكه خواهرم مرد من دنبال مرد سف ياز روز"

به من دستور . ميانداخت ابانيما تو را در ب. گوريمك گر يآقا افتم،يكردم تو را تا حد مرگ كتك بزنند، آنمرد را  يم

 ريبود د كينزد. شتبرگشتميتوانستم پ يكه م يسرعت نيشتريو بعد با ب يگفتم تو مرده ا هيبه بق. دادهبودند بكشمت

 ".برسم

و درد آن  ديچياش پ ينيدر ب گريزد بار د يكه به گوشتشمنقار م زينفرت انگ ةتعفن آن پرند يبو ييگو. ديبه خود لرز يميج

 .را هم دوباره حسكرد

 يكي. مردممپنهان كردم ةچهار چرخ گذاشتم و در خان يمن تو را در گار. را تازه شروع كرده بودند شانيپرندگان سورچران"

 ".را شفا داد تيحركت كرد و زخمها يرا جاانداخت و ب تيرا با تسمه بست و استخوان ساق پا تيما دنده ها ياز دكترها

 "؟يبعدش چ"

تو اكثر اوقات . ميما تو را همراه خودمان آورد. كرد يتاون ترك م پيپر از بستگان من داشت آنجا را به مقصدك يگار كي"

 ".ينشو داريب گريد دميترس يم يرفت يهربار كه خواب م. يبود هوشيب

مرد اعتماد  نيبه ا. كرد يفكر م يكم دياو با. او را به هالكترسانده و كشته بود نگاه كرد بايكه تقر يبه چشمان مرد يميج

 جهينت يميج. ابدياو به وندرمرودست  قيخواست از طر يباندا م. اش را نجات داده بود يزندگ يحال و نينداشت، وبا ا

 دايدست پ رمرواو به وند قيخواهم از طر يگرفت،من هم م

 .شود هيكه سرش آورده بود تنب ييآن بود كه وندرمرو به خاطر بال يميج يآرزو نيبزرگتر. كنم

ما كرده تقاص پس  يكه در حق هر دو ييو آزارها تيكنم كه وندرمرو به خاطر اذ يم دايپ يراه. خوب اريبس:باندا گفت به
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 .است مجازات شود ستهيبدهد و آنطور كه شا

 او كشته خواهد شد؟ ايآ: بر لبان باندا ظاهر شد يبار لبخند محو نينخست يبرا

 .نه، زنده خواهد ماند: گفت يميج

 دايهنوز كامالً بهبود پ شيساق پا. و حالت ضعف داشت جهيبار از بستر برخاست، سرگ نياول يبرا يميروز بعدازظهر، ج آن

 .كرد كمكس كند يباندا سع. زد يلنگ م ينكرده بود و او موقع راه رفتن كم

 .ميآ يخودم از پسش بر م. مرا به حال خودم بگذار 

حتماً  د،يشيخواهم اند يم نهيآ كي: گفت يميج. كرد يداشت تماشا م يرا كه محتاطانه در طول اتاق قدم برم يميج باندا

 گذرد؟ يكه صورتم را اصالح كردم چند وقت م يبار نياز آخر. كرده ام دايپ يوحشتناك ي افهيق

 يموها. ستينگر يم گانهيكامالً ب يبه شخص. آن را مقابل صورتش گرفت يميبه اتاق بازگشت، وج يكوچك نهيبا آ باندا

از استخوان آن  يغياش شكسته بود وست ينيب. و مرتب نشده داشت ييو نو ديسف يشير. پوستش شده بود يديسرش به سف

فرورفته اش ظاهر شده بود و  يدرطول گونه ها يقيعم يچروكها. دشده بو رتريپ ستيچهره اش ب. سمت رانده بود كيرا به 

را مشاهده كرده و  ياريآن چشمها رنج بس. در چشمانش رخ داده بود رييتغ نياما بزرگتر. چانه اش داشت يرو يزخم كبود

 .گذاشت نييپا يرا به آهستگ نهيآ يميج. زد يرا احساس كرده بودند، و نفرت در آنها موج م ياديز يدرون يتالطمها

 .بزنم يقدم رونيروم ب يم: گفت

 .ستيكار ممكن ن نيا. گوريمك گر يآقا متأسفم

 شود؟ ينم چرا

. روند ينم نيپوست نش ديپوستها هرگز به مناطق سف اهيدرست همانطور كه س ند،يآ يقسمت شهر نم نيپوستها به ا ديسف

 .ميآورد نجايما تو را شبانه به ا. يينجايدانند تو ا ينم ميها هيهمسا

 را ترك خواهم كرد؟ نجايچطور ا پس

 .برم يم نجايتو را از ا امشب

. ندارم يمن پول: گفت يبا شرمندگ. است رفتهيكتوجه شد كه باندا به خاطر او چقدر خطر به جان پذ يميبار، ج نينخست يبرا



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني  –بازي استاد                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٦

 .دارم اجياحت يبه شغل

 .گردند يدنبال كارگر م شهيآنجا هم.كرده ام دايتازه در بارانداز كار پ من

 .ريرا بگ نيا:داد يميدرآورد و به ج بشيپول از ج يكم

 .بهت پس خواهم داد يكنم و به زود يبه عنوان قرض قبول م: پول را گرفت و گفت يميج

 .يبه فكر گرفتن انتقام خواهرم باش ديبا: گفت باندا

بود،  نيرنشيفق يمحله  كياو درقلب . ستيبه اطراف نگر يميج. كرد تيكلبه هدا رونيرا به ب يميشب بود كه باندا ج مهين

 يكه از الوارها بيش كي يبا بام دارا ييزنگ زده و خانه ها يموجدار حلب يساخته شده از ورقه ها ياز كلبه ها يدرجنگل

. شد ياز آن به هوا متصاعد م يبد اريبس يگل آلود بود و بو ريازباران اخ نيزم. پاره درست شده بود يو كنف ها دهيپوس

را تحمل  يمكان نيدرچن يتوانند زندگ ينخوت باندا مبه غرور و يچطور اشخاص ديپرس يكرد و از خودش م يتعجب م يميج

 ؟- يزيچ نجايدر ا ايآ.كنند

برد و به  رونيرا ازآن محله ب يمياو ج. هستند يفضول يمن آدمها يها هيهمسا. لطفاً حرف نزن: نجواكنان گفت ديبا

 .ديدر بارانداز تو را خواهم د.مركز شهر درآن سمت است: دوردست اشاره كرد

 .بود زيخانم ونستر پشت م. اتاق گرفت كه هنگام ورودش از انگلستان درآن اقامت كرده بود يونيدر همان پانس يميج

 .خواهم ياتاق م كي: گفت يميج

 .من خانم ونستر هستم: ساخت انيرا نما شيزد و دندان طال يزن لبخند. قربان بله،

 .دانم يم 

 فيسرگرم كننده در جمع رفقا تعر يدوستان شما قصه ها ايد؟آيدان يرا م نياز كجا ا نميبب ييخوب بگو: ديخجوالنه پرس زن

 كرده اند؟

 .اقامت كردم نجايمن سال گذشته ا د؟يآور ينم اديونستر مرا به  خانم

از  ياثر نيكوچكتر ياو انداخت، ول ديسف شيشكسته و ر ينيب ،يبه صورت زخم يقيسرش را جلو آورد و نگاه دق زن

 چوقتيوتو را هم ه. كنم يرا فراموش نم ميها يمشتر يمن هر گز چهره  زجانيعز.در چهره اش ظاهر نشد يميج ييشاسا
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 يد -يدوستانم مرا  د ست؟ين نطوريا م،يهم باش يبرا يخوب دوستان ميتوان يكه ما نم ستيمعنا ن نيبه ا نياما ا. ام  دهيند

 ست؟ياسم شما چ زم،يعز. زند يصدا م

 .سيتراو انيس،يتراو:گفت يكه م دياشنخودش ر يصدا يميج و

 .كار به بارانداز رفت افتني يبرا يميروز بعد ج صبح

نوع كار  نيا ياست برا نيمشكل تو ا. ميدار اجياحت يبا پشت و كمر قو ييما به آدمها:كارگر كه سرش شلوغ بود گفت سر

 .يمسن باش يكم

بود به خاطرآورد  دهيد نهيچهره اش را كه درآ. خودش را گرفت يجلو يول.. من فقط نوزده سال دارم: ديخواست بگو يميج

 .ديامتحانم كن: و گفت

آمدند  يكه به بندرم ييها يبه كشت. در روز استخدام شد نگيليبا دستمزد نه ش يكشت ي هيو تخل يريبه عنوان باربر بارگ او

مزد  لنگيشش ش يپوست بارانداز روز اهيكارگران س ريكه باندا و سا افتياو در. كرد يم هيبارشان را تخل ايكرد  يبارحمل م

 .گرفتند يم

 .ميبا هم حرف بزن ديبا:وگفت ديكش يفرصت باندا را به كنار نيدراول يميج

 .نميب يساعت كارمان كه تمام شد تو را درآنجا م. انبار متروكه هست كيبارانداز  نيهم يانتها گور،يمك گر ينه،آقا نجايا

 .نبار متروكه شد باندا منتظرش بودداخل آن ا يميج يوقت

 .بگو ميومدرمرو برا مانياز سل: گفت يميج

 ؟يبدان يخواه يچه م 

 .را زيهمه چ 

. مال و منال داشت يام همسرش زشت بود ول دهيكه شن نطوريا. آمد يجنوب يقاياو از هلند به آفر: انداخت و گفت يتف باندا

رفت وآن فروشگاه را باز كرد بعد هم با كاله  فتيدر پيزنش را برداشت و به كل يفوت كرد و وندرمرو هم پولها ياز مرض

 .پولدار شد انيگذاشتن سر معدنچ

 همانطور كه سر من كاله گذاشت؟ 
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روند تا به آنها  يگرفتن پول نزدش م يبرا. كند شانس آورده اند يكه فكر م يانيمعدنچ. اوست ياز روشها يكيفقط  نيا 

 .شده است نشانيوندرمرو صاحب زم نديايرا بپردازند، و تا به خود ب نشانيكمك كند پول زم

 نكرده با او مبارزه كند؟ يسع يكس چوقتيتا به حال ه 

پرداخت  ينيطبق قانون اگر چهل و پنج روز بگذرد وقسط زم. اوست رانيجزو حقوق بگ يتوانند؟ مأمور شهردار يچطور م 

دهد  ياطالعات محرمانه را به وندرمرو م يمأمور شهردار. است گريد يمشتر كي فروخته شدن به ينشود، آن ملك آماده 

 لكك كيكند  يم ياطالعات بهره بردار نيو او هم از ا

كنند تا حدود آن قطعه  يفرو م نيدر زم يچوب يها ركيرا ادعا كنند ت ينيزم تيكه مالك نيا يبرا. زند  يهم م گريد

وندرمرو از قطعه  يخوب، وقت. شود  نيآن زم تيمالك يتواند مدع يم يهر كس فتديب نييپا ركهايت نياگر ا. مشخص شود 

شده  تيافتاده و از صاحبش سلب مالك نيبه زم ركهاي، و صبحگاه ت رستدف ينفر زا به آنجا م كيشبانه  ديايخوشش ب ينيزم

 .است

 ! حيمس يسيحضرت ع اي 

رسند نزد  يبه نظر م اقتيرا كه با ل يالماس ندگانيجو تياسم. كرده است  ينام دارد معاملها تيبار كه اسم ياو با متصد 

خودش بر  يكنند وندرمرو همه را برا دايو اگر آنها الماس پ. كند  يفرستد واو با آنها قرارداد شراكت امضاء م يوندرمرو م

 ياوباش مزدور دارد كه آماده  يدردسر درست كنند ، او تعداد شيمزاحمش بشوند و برا ندگانياگر آن جو. دارد  يم

 .اطاعت از دشستوراتش هستند 

 چه ؟ گريد. دانم  يرا خوب م نيا:  گفت  يبا دلخور يميج

 .كند  يآمرزش روح گناهكاران دعا م يبرا شهيهم. است  يتعصب يمذهب كي

 .؟ آن دختر هم احتماالً همدست پدرش بود  يدان يدخترش چه م يدرباره  

 .كشد  يرا م شانينگاه كند پدرش هردو ياگر به مرد. ترسد  ي؟ مثل سگ اغز پدرش م ييگو يا ممارگارت ر زهيدوش 

.  كرد  يفكر م زهايچ يليراجع به خ ديبا.  ستيو به بندرگاه نگر ستاديآنجا ا. به باندا پشت كرد و به طرف در رفت  يميج

 .كرد  ميفردا صبح دوباره با هم صحبت خواه
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 چيپوستان ه اهيس. برد  يشد پ يگذاشته م دهايو سف اهانيس نيكه ب ياديفوق العاده ز ضيتاون به تبع پيدر شهر ك يميج

كه  يدر مناطق محصور يآنها دسته جمع. كه توسط قدرتمندان به آنها داده شده بود  ينداشتند، جز آن حقوق اندك يحق

كار  دپوستهايسف يترك آنجا را داشتند كه بروند برا يزه اجا يكردند و تنها موقع يم ينام داشت زندگ نيزاغه نش ايمحله 

 .كنند

 ؟ يكن يوضع را تحمل م نيچطور ا:   دياز باندا پرس يميج يروز

 يرا قبول م اهيپوست مرد س ديمرد سف.  ميكن ياوضاع را عوض م نيا يما روز. كند  يرا پنهان م شيگرسنه پنجه ها ريش 

 شتريبراند ب يما را به گوشه ا شتريهر چه ب.  رديكه عقل او را هم بپذ رديبگ ادي ديدارد ، اما با اجيكند چون به عضالتش احت

را بكند  يزيچ نيفكر چن يتواند حت يروز برعكس خواهد شد و او نم كي ضيو تبع ريتحق نيداند ا يترسد ، چون م ياز ما م

 .ماند  ميزنده خواه كويسيوجود ا لياما ما به دل. 

 ؟ ستيك كويسيا 

مك  يدادنش مشكل است آقا حيتوض. ، فكر است  ستيكس ن كويسيا:  تكان داد و گفت  يسرش را به عالمت منف باندا

از آن گرفته  يبزرگر زامبر ياست كه نام رودخانه  ياحساس تعلق خاطر داشتن به ملت. ماست  يها شهير كويسيا.  گوريگر

خودشان حركت  شيشاپيرا پ شانيشدند و گله ها يزامبر ين لخت وارد آبها، اجداد م نياز ا شينسل ها پ. شده است 

 رونيگرسنه شدند ، اما آنان كه زنده ماندند و از آب ب يتمساح ها ايخروشان  يرفتند ، شكار آبها نياز ب فيدادند افراد ضع

خواهد كه به جنگل  يم اشخانواده  ياز اعضا كويسيا رد،يم يبانتو م كيكه  يهنگام. بودند  يرومنديو ن يآمدند مردان قو

كه در برابر اربابش  ياست كه نسبت به برده ا يريتحق كويسيا.  ننديزجر و عذاب آنها را به چشم نب نيريپناه ببرند تا سا

جان  يدرباره  يزيتا به حال چ ايآ.  ستيكمتر ن اي شتريب يگريفرد د چيو ارزش او از ه. شود  يكند احساس م يسر خم م

 نه. نام را با احترام فراوان ادا كرد  ني؟ او ا يا دهينو جاباوو شتنگ

 .و موضوع صحبت را عوض كرد   يبه زود.  گوريمك گر ي، آقا ديشن يخواه يبه زود: وعده داد  باندا

 يميج. آن دو وجود داشت  نيب يزيآم اطيدر آغاز حالت احت.كرد  يم نيبه باندا احساس تحس شياز پ شيهر روز ب يميج

خود را نسبت به  نهيريد يدشمن ديو باندا با. مرگ رسانده بود اعتماد كند  يقدم كيكه او را تا  يآموخت كه به مرد يم ديبا
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 بود ، باندا درس خوانده و با سواد بود دهيد يميكه ج ياهانيس غلببرخالف ا. برد  يم اديپوست از  ديسف كي

 ؟ يكجا مدرسه رفته ا:   دياو پرس از

 كي ياو برا. داد ادميمادر بزرگم سواد خواندن نوشتن . كردم  يبودم كار م يكوچك يكه پسر بچه  يجا من از زمان چيه 

خواندن و نوشتن را از همان معلم آموخته . كرد  يبود كار م ياز نسل استعمارگران هلند يول قايآفر ميمعلم مدرسه كه مق

 .او هستم  ونيرا مد زميمن چ. بود و به من هم درس داد 

واقع در  بينام يبار راجع راجع به صحرا نياول يبرا يميبعد از تمام شدن كار روزانه بود كه ج كشنبهيروز  كي عصر

خوردند كه مادر  يرا م يياسكله بودند و خوراك گوشت آهو كينزد ياو و باندا در انبار متروكه .  ديشن يناماكوالند مطلب

زود كاسه اش  يليداشت ، اما او خ يبيمزه عج شيناجور بود و برا يكم يميذائقه ج هد ، البته ببو يخوب يغذا. باندا پخته بود 

 .از باندا كرد  يسئواالت دنيداد و شروع به پرس لهيكهنه  يچند گون يكرد و رو يرا خال

 ؟ يبا وندرمرو آشنا شد يك 

 كيحق  يهمان تازگ. مالك آن ساحل است  كيشراو با دو نفر . كردم  يكار م بينام يدر ساحل الماس در صحرا يوقت 

 .تازه كند  يداريبه ساحل بزند و د يبود و آنجا آمده بود تا سر دهيبدبخت الماس را كش ي ندهيجو

 ندگانيآنجاست كه جو. كند ؟ فروشگاه تله گاه اوست  يثروتمند است پس چرا باز هم در فروشگاهش كار م نقدرياگر او ا 

 .شود  يكند و هر روز ثروتمند تر و ثروتمند تر م يتازه وارد را جذب خودش م

 يضيصورت ب! چقدر آن پسرك جوان، ساده و خوش باور بود . فكر كرد خودش چه آسان كاله سرش رفته است  يميج

تصور  يرا دختر بچه ا او يميج. تواند به تو كمك كند  ياست كه م يگفت ، پدرم كس يشكل مارگارت را در نظر آورد كه م

بر چهره اش بود و باال رفتن  يناگهان به پا خواست ، لبخند.  بوداش شده  دهينو رس يها نهيمتوجه س نكهيكرده بود ، تا ا

 .بخورد  نيچانه اش چ يلبش باعث شد زخم كبود رو يگوشه ها

 ؟ يوندرمرو كار كرد يبرا يچطور شد رفت نميبگو بب 

جا  كيكه همه اش  نيبه نظرم دخترش از ا –سال داشت  ازدهيآن موقع دخترش  –احل آمد روز با دخترش به س كي 

كه بچه بودم فكر كردم  نيبا ا.  دميكش رونيو او را ب دميمن در آب پر. گرفتار موج شد . آب  يخسته شد و رفت تو نديبنش
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 . وندرمرو حتماً مرا خواهد كشت

 چرا ؟  دينگاهش كرد و پرس رهيخ يميج

تواند  ياو نم. بودم ، بلكه از جنس مذكر بودم  اهيموضوع آن نبود كه من س. چون بازوانم را دور بدن دخترش حلقه كردم  

نفر آرامش كرد و به او گفت من جان دخترش را نجات  كيباالخره . به دخترش دست بزند يفكرش را هم بكند كه كس

دو ماه بعد :  مكث كرد ، سپس ادامه داد  يبرد باندا لحظه ا فتيدر پيبه كل بعد مرا در به عنوان خدمتكارش با خود. داده ام 

 او همسن دختر وندرمرو بود:  آهسته و آرام بود  اريبس شيآمد  صدا دنميخواهرم به د

 . دينداشت بگو يزيچ يميج

 يبهتر بود در همان صحرا:  باندا سكوت را شكست و گفت  عاقبت

در امتداد ساحل مي خزيديم و الماسها را جمع مي كرديم و توي قوطي حلبي هاي . ر ساده اي بودآن كار، كا. مي ماندم ناميب

 .كوچك مي ريختيم

 كن ببينم، مي گويي الماسها همان طور ريخته است؟ روي شنه؟  صبر

اند نزديك هيچ كس نمي تو. اما فكري را كه به مغزت خطور كرده فراموش كن. همين را مي گويم، آقاي مك گريگور بله

آنها حتي زحمت محافظت از . آنجا در كنار اقيانوس است و ارتفاع امواج اقيانوس گاهي تا نُه متر مي رسد. آن اراضي بشود

عده زيادي سعي كرده اند از راه دريا پا به آن ساحل بگذارند، ولي همه شان يا غرق شده يا . ساحل را به خودشان نمي دهند

 .ته شده انددر برخورد به صخره ها كش

 .رسيدن به آنجا بايد راه ديگري هم باشد براي

 .صحراي ناميب مستقيما تا تا ساحل اقيانوس ادامه پيدا مي كند. نه

 راه ورود به اراضي الماس خيز چه مي گويي؟ درباره

تكه مي كنند پاس مي  نگهبان هاي مسلح با سگهاي درنده اي كه آدم را تكه. نگهباني و حصار با سيم خاردار گذاشته اند برج

مين ها در سراسر منطقه در زمين كار . در ضمن، آنها نوع تازه اي از مواد منفجره دارند كه مين زميني ناميده مي شود. دهند

 .گذاشته اند و اگر تو نقشه اي از كار گذاري آنها نداشته باشي منفجر مي شوند و تكه تكه ات مي كنند
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 رد؟الماس خيز چقدر وسعت دا منطقه

 .پنجاه و شش كيلومتر در طول ساحل امتداد دارد حدود

 خداي من...و شش كيلومتر اراضي پر از الماس البهالي شنها  پنجاه

. اولين كسي نيستي كه از شنيدن داستان اراضي الماس خيز در ناميب هيجان زده مي شوي و آخرين نفر هم نخواهي بود تو

قايق آنجا بيايند و قايقشان ذر برخورد با صخره ها داغان شد و خودشان هم مردند،  من بقاياي اشخاصي را كه سعي كردند با

ديده ام آن سگها چطور . وقتي كسي يك قدم اشتباه برمي دارد با او جه مي كند ينيمن ديده ام آن مين هاي زم. جمع كرده ام

راهي براي زنده وارد شدن و زنده خارج شدن از .آقاي مك گريور، فراموش كن من آنجا بوده ام. خر خره آدمها را مي جوند

 .آنجا وجود ندارد ــ همين است كه مي گويم

دت پيش خود مجسم مي كرد كه پنجاه و شش كيلومتر زمين ماسه اي از الماسهاي تمام م. شب جيمي قادر نبود بخوابد آن

فراواني كه رويش ريخته است مي درخشد و به وندرمروتعلق دارد به دريا و صخره هاي دندانه دار نوك تيز و خطرناك، به 

. هراسيد، از مردن هم بيمي نداشت زميني فكر مي كرد، او از خطر نمي هايسگهاي گرسنه آماده دريدن، به نگهبانها و مين 

 .فقط مي ترسيد بميرد و حق سليمان وندرمدر را كف دستش نگذاشته باشد

كنار اقيانوس اطلس جنوبي بين . دوشنبه بعد جيمي به يك مغازه نقشه فروشي رفت ونقشه اي از تاماكوالند بزرگ خريد روز

لودريتزدر شمال و دهانه رود اُرانژ در جنوب، منطقه اي ساحلي بود كه دور آن را با رنگ قرمز مشخص كرده و داخلش 

 .منطقه ممنوعه –اشپرگبيت : نوشته بودند

پهنه اقيانوس اطلس از آمريكاي جنوبي . ام جزييات منطقه را روي نقشه برسي كرد، و بارها و بارها آن را مرور كردتم جيمي

تا آفريقاي جنوبي به طول چهار هزاروهشتصد كيلومتر ادامه مي يابد، بدون اينكه هيچ مانعي در برابر امواج اقيانوس وجود 

نحو كامل و تمام عيار روي صخره ها ي مرگبار كرانه هاي اطلس جنوبي فرو مي  را به نبنابراين امواج خشمشا. داشته باشد

جيمي . پايينتر از آنجا، شصت و چهار كيلومتر به سمت جنوب، ساحلي وجود داشت كه براي بازديد عموم آزاد بود. نشانند

را به آب انداختند تا به منطقه  شانقايقهاينتيجه گيري كرد، اينجا بايد همان جايي باشد كه آن بيچاره هاي بخت برگشته 

صخره ها ورود به آنجا را . برسي نقشه كافي بودتا جيمي درك كند كه چرا براي ساحل نگهبان نگذاشته بودند. ممنوعه بروند
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 .از طريق دريا ناممكن مي ساخت

، منطقه با سيم خاردار حصار كشي به گفته باندا. توجه خود را به راه ورودبه منطقه الماس خيز از طريق خشكي معطوف كرد او

جلوي راه ورودي هم برج ديده باني با تعدادي . شده بودو بيست و چهار ساعته توسط نگهبانان مسلح محافظت مي شد

مخفيانه از مقابل برج ديده باني رد شود و به منطقه الماس خيز پا بگذارد،  يحتي اگر كسي مي توانست به طريق. نگهبان بود

 .گهاي نگهبان هنوز سر راهش بودندمين ها و س

گفتي نقشه اي از جاگذاري مين هاي زميني در منطقه وجود :  بعد هنگامي كه جيمي باندا را مالقات كرد از او پرسيد روز

 دارد؟

همه در يك خط پشت سر . صحراي ناميب؟ سرپرست ها نقشه دارند و با همين نقشه هم كارگران را سر كار مي برند در

:  خاطره اي به ذهن باندا آمد كه در نگاهش منعكس شد.  حركت مي كنند و بنابراين پاي كسي روي مين نمي رود ناظرشان

چيزي از او باقي نماند كه به خانه نزد . و روي يك مين افتاد خوردروزي عمويم جلوي من راه مي رفت، روي سنگي سكندري 

 .خانواده اش ببريم

 .به خود لرزيد جيمي

. بايد در ناميب باشي تا يك ميس واقعي را ببيني. يگر، مساله ميس است كه از دريا مي آيد، آقاي مك گريگورو موضوع د 

ميس گردباد سياهي است كه چرخان و گردان از سمت اقيانوس مي آيد و در تمام راهش از ميان صحرا تا كوهستان مي وزد 

گر گرفتار يكي از اين گردبادها بشوي ديگر جرات حركت ا. و مي جرخد و همه چيز را زير خاك و شن پنهان مي كند

نقشه هاي جاگذاري مين ها را هم اگر داشته باشي در آن زمان فايده اي به حالت نخواهد داشت، زيرا نمي . نخواهي داشت

 .هر كس هر جا كه هست بايد همان جا بماند تا ميس برطرف شود. بيني كجا داري مي روي

 مي كشد؟ اين گردباد چقدر طول 

 .بعضي وقتها چند ساعت، بعضي وقتها چند روز:  شانه هايش را باال انداخت و گفت باندا

 باندا، آيا تو تا به حال نقشه اي از جا گذاري آن مين هاي زميني ديده اي؟ 

هت مي گويم كه دوباره ب:  نگاهي حاكي از حاكي از نگراني در صورت باندا هويدا شد. نقشه ها به دقت مراقبت مي كنند از
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گاهي كارگران سعي مي كنند . هيچ كس نتوانسته به كاري كه تو درباره اش فكر مي كني دست بزند و جان سالم به در ببرد

اين درس عبرتي است به . مخصوصي براي دار زدن اين خاطيان وجود دارد درخت. الماسي را قاچاقي از آنجا بيرون ببرند

 .كت بدزدندهمه، كه سعي نكنند چيزي از شر

حتي اگر جيمي مي توانست به طريقي وارد اراضي الماس خيز وندرمرو بشود، . اين قضيه به نظر ناممكن مي رسيد سراسر

 .باندا درست مي گفت او بايد اين موضوع را به فراموشي مي سپرد. راهي براي فرار از آنجا وجود نداشت

ي دزدي الماس توسط كارگرهايي كه ساعت كارشان تمام شده و بايد از وندرمرو چطور جلو: بعد، جيمي از باندا پرسيد روز

 آنجا خارج شوند را مي گيرد؟

من ديده ام كه كارگرها . لخت مادرزادشان مي كنند و تمام حفرات باال و پايين بدنشان را مي گردند. آنها را مي گردند 

در آن الماس جاسازي كنند و الماس ها را قاچاقي بيرون  بريدگي هاي طويل و عميقي را در ساق پايشان ايجاد مي كنند تا

آنها هر كلكي را كه فكر كني . بعضي ها دندان بااليي و عقب خود را سوراخ مي كنند و الماس را در آن جاي مي دهند. ببرند

الماس خيز را از سرت  اگر مي خواهي زنده بماني، بايد فكر آن منطقه:  باندا نگاهي به جيمي انداخت و گفت. سوار كرده اند

 .بيرون كني

: سعي خود را كرد، اما فكر رفتن و بر داشتن كمي از آن الماسها همچنان در سرش سير مي كرد، آزارش مي داد جيمي

 الماس هاي وندرمرو همانطور

 .منتظرند او برود برشان دارد. كشند ياند و انتظار م ختهيشن ها ر يرو

بدون مقدمه . ديباندا را د نياش را حفظ كند، تا ا يتوانست بردبار يم يبه سخت. ديسر يميشب، راه حل به ذهن ج همان

 .بگو ميكردند به ساحل برسند برا يكه سع ييقهايآن قا يدرباره : گفت

 ؟يبدان يخواه يدرباره شان چه م 

 بودند؟ ياز چه نوع قهايقا 

 يسع يچهر نفر حت. يكوچك بادبان قيقا ،يموتور قيكش، قا دكي ،يبزرگ بادبان قيقا. يكه فكرش را بكن ياز هر نوع 

تنها . به آنجا تالش شده بود دنيرس يكردم، شش بار برا يكه من آنجا كار م يهنگام. به آنجا برسند ييپارو قيكردند با قا
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 .ده و تكه تكه كرده و همه هم غرق شده بودنديرا جو قهاياش آن بود كه صخره ها قا جهينت

 كلك به آنجا برود؟ كيكرده با  يسع يتا به حال كس ايآ: و گفت ديكش يقيعمنفس  يميج

 كلك؟: شد رهيبه او خ باندا

 شانيقهايبه ساحل برسد چون كف قا اينتوانسته از راه در چكسيفكرش را بكن ه. شد يم شتريهر لحظه ب يميج جانيه. بله 

و به . رسد يلغزد و به ساحل م يآن صخره ها فقط م يواما كلك ر. شده است يتوسط صخره ها درهم شكسته و داغان م

 .شود از آنجا خارج شد يهم م لهيوس نيهم

 يآقا يدان يم: به خود گرفته بود يلحن متفاوت شيشروع به صحبت كرد، صدا يوقت. به او نگاه كرد يطوالن يمدت يبرا باندا

 .ينكرده ا يكه بدفكر نيمثل ا گور،يمك گر

 يدرباره اش بحث م شتريو باندا هر چه ب يمياما ج. يحل نشدن يمعما كي يبرا ياحتمال يراه حل:بود يباز كيمثل  درآغاز

 يپا افتاده آغاز شده بود، كم كم شكل ملموس و واقع شيپ ييآنچه به صورت گفت و گو. شد يم شتريب جانشانيكردند ه

 يالزم نبود، آنها م يزاتيگونه تجه چيه. بودند ختهيشن ها ر يهمانطور رو سهااز آنجا كه الما. كرد دايرا پ ياتيطرح عمل كي

به  يممنوعه واقع بود كلكشان را بسازند و بادبان يجنوب منطقه  يمتر لويكه در شصت و چهار ك يتوانستند در ساحل آزاد

هبانها و گشتها تنها نداشت، و نگ جودهم و ينيزم نيم چيكه بدون نگهبان بود ه يآن نصب كنند، در امتداد ساحل ممنوعه ا

شد الماس جمع  يكه م ييتوانستند آزادانه در ساحل بگردند و تا جا يآن دو م. كردند يدور از ساحل فعالت م يدر منطقه 

 .كنند

 .ميوندرمرو از آنجا خارج شو يپر از الماسها ييها بيقبل از سحر با ج ميتوان يما م: گفت يم يميج

 م؟يشو يچطور خارج م 

بعد  م،يسر يآزاد م يايو به در ميشو يو از صخره ها رد م ميزن يكلك را پارو م م،يشو يكه داخل ساحل م يورتبه همان ص 

 .ميگرد يو راحت و آسوده به خانه برم ميكش يبادبان را باال م

. رفت نيشد و ازب ليباندا كم كم زا يدهايكرد، شك و ترد يم يميكه ج يكننده ا بيكننده و ترغ قيداغ و تشو يبحث ها با

 يطرح انجام شدن. داد يبه آن پاسخ م يميكرد ج يم يكند و هر بار كه اعتراض ييكرد ابهامات طرح را شناسا يم ياو سع
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 .ديطلب يرا م يادينداشت، تنها جسارت و شهامت ر ازين يپول بهطرح در آن بود كه ساده بود و  ييبايز. بود

و  يمسر اقشياشت.ميرا در آن بگذار مانيبزرگ است كه الماسها نيخورج كي ميدار اجيكه احت يزيتنها چ: گفت يميج

 .بود رگذاريتأث

 .بزرگ كه بهتر است نيدر خورج: كرد و گفت يخنده ا باندا

 يشد شدند و به پورت نولوت رفتند، دهكده ا يم دهيكه با گاو كش يگار كيبعد آنها كارشان را رها كردند و سوار  ي هفته

 .كه مقصدشان بود ييممنوعه، جا يمنطقه  يمتر لويدر شصت و چهار ك واقع يساحل

و  يمحقر چوب يبود، با كلبه ها يكوچك و بدو يدهكده ا. ستنديشدند و به اطراف نگر ادهيپ يپورت نولوت، از گار در

 چيآنجا ه. گسترده است تيتا ابد ديرس يو بكر و دست نخورده كه به نظر م ديسف يو چند دكان، و ساحل يحلب يآلونك ها

 يو ب يعال يبه آب انداختن كلكشان مكان يبرا.كردند يبرخورد م احلوجود نداشت و امواج آرام و آهسته به س يصخره ا

 .بود رينظ

 نيپوست نش اهيباندا هم در بخش س.اجاره دادند يميدرپستو را به ج ينبود، اما در بازار كوچكش اتاق يهتل چيه دردهكده

 .كرد دايخودش پ يبرا يدهكده تخت

كارمان  يدرباره  يكس ميخواه يما كه نم. ميبساز انهيو آنجا كلكمان را مخف ميكن دايپ ييجا يستيبا: به باندا گفت يميج

 .به مقامات بدهد يگزارش

 .افتنديو مكان مورد نظرشان را  دنديو متروكه رس يميقد يروز بعدازظهر آنها به انبار آن

 .ميكار را شروع كن ايب. است يكارمان عال يبرا نجايا: كرد يريگ جهينت نيچن يميج

 .بخر يسكيو يبطر كيبرو . ميكن يصبر م يكم. هنوز زود است: گفت باندا

 ؟يچ يبرا

وزن با چهره  نيسنگ يمرد. درآن انبار متروكه آمد يميج دنيبه د يمحل سينفر از پل كيآن روز،  يصبح فردا.ديد يخواه 

 .از مشروبخوار بودنش داشت تيببود كه حكا يپوست ريز يپاره شده  ياز رگها دهيبزرگش پوش ينيب گلگون بود كه يا

 ميكن يفكر كردم چطور است توقف. به شهر آمده است يتازه وارد دميشن. ريصبح بخ: كرد يميشروع به خوش و بش با ج او
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 .هستم يمن سركار ماند. عرض كنم يو سالم

 .هستم سيتراو انيمن هم : گفت يميج

 س؟يتراو يآقا ،يرو يبه شمال م 

 .ميتاون هست پيك يمن و نوكرم در راهمان به سو. به جنوب 

 .است يشهر بزرگ و شلوغ يليخ. تاون بوده ام پيبار در ك كيآه، من  

 د؟يدار ليسركار، مشروب م. بله، قبول دارم 

فكر . دفعه نيا يبه استثنا: گرفت يميكرد، بعد تصم يمكث يسركار ماند. خورم يمشروب نم فهيانجام وظ نيح چوقتيمن ه 

 .نداشته باشد يبار اشكال كيكنم  يم

 ياو به اندازه . دانسته يموضوع را م نيكه چطور باندا ا ديپرس ياز خودش م. را آورد يسكيو يبطر يميج. خوب اريبس 

 .و به دست پاسبان داد ختيمخصوص مسواك زدن ر فيكث وانيدر ل يسكيدوانگشت و

 شما كجاست؟ وانيپس ل. سيتراو يممنونم آقا 

 پياست كه به ك ليدل نيبه هم. استيبه خاطر ماالر د،يدان يم. توانم مشروب بنوشم يمن نم: گفت يتصنع يبا اندوه يميج

 يليخ ميمسافرت برا. استراحت توقف كرده ام يبرا نجايا يچند روز. كه تحت نظر پزشك باشم نيا يبرا. روم يتاون م

 .سخت است

 .ديرس يشما كه كامالً سالم به نظر م. به دقت او را برانداز كرد يماند سركار

 .دينيمرا بب ديآ يتب و لرزها به سراغم م يوقت ديبا 

 .آن را پر كرد يميج. شده بود يپاسبان خال وانيل

بهتر است  گريد. و به پا خاست ديجرعه سر كش كيدوم را هم در وانينوشم؟ او اشما را ب يندارد من جلو ياشكال. ممنون 

 كرد؟ ديرا ترك خواه نجايا گريدو روز د يكيكه شما و نوكرتان  ديبروم به كارم برسم گفت

 .كه حالم بهتر شود نيبه محض ا 

 .زنم يبهتان م يگردم و سر يجمعه بر م: گفت يماند سركار
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 .ا در انبار متروكه مشغول ساختن كلك شدندو باند يميشب، ج همان

 "؟يتا به حال كلك ساخته ا ايباندا، آ"

 ".گوريمك گر ينه آقا ميخوب، راستش را بگو"

 "مشكل باشد؟ ديساختنش چقدر با يكن يفكر م". چشم دوختند گريكديدو مرد به  ".من هم نساخته ام"

بشكه ها را به هم  يوقت. و به انبار آوردند دنديبود از پشت بازار دزد ينفت را كه خال يپنجاه گالن يچوب يچهار بشكه  آنها

فراهم كردند و هر جعبه را  يخال يچوب يسپس چهار جعبه . شود جاديا يكنار هم گذاشتند كه مربع يبستند آنها را طور يم

 .از بشكه ها قرار دادند يكي يرو

 ".ستيكلك نكه به نظر من شكل  نيا": ديرس يمردد به نظر م باندا

 ".ميهنوز كارمان را تمام نكرده ا": بخش گفت نانياطم يبا لحن يميج

درخت چوب بدبو،  يشاخه ها: را با هر چه در دسترسشان بود پوشاندند يفوقان ي هيآنجا كه الوار در دسترس نبود، ال از

كلفت به هم بستند و  يهمه را با طناب كنف. بزرگ ماروال يبرگها د،يرو يم پيكوتاه درخت زان كه در استان ك يشاخه ها

 .فراوان محكم كردند يهر گره را با دقت

 :كارشان تمام شد، باندا كلك را به دقت برانداز كرد يوقت

 ".رسد يهنوز هم شكل كلك به نظر نم"

 ".ديبهتر به نظر خواهد رس ميبادبان را نصب كن يوقت": قول داد يميج

تخت و پهن را به عنوان پارو  يدرست كردند و دو شاخه  يافتاده بود دكل نيدرخت چوب زرد كه به زم كي ياز تنه  آنها

 .برداشتند

سر كار . ميحركت كن نجايامشب از ا ميخواه يچون م م،يهم به آن دار يمبرم اجياحت. ميدار اجيبادبان احت كيحاال فقط "

 ".ديآ يم نجايفردا صبح به ا يماند

مك  يآقا". رنگ بازگشت يآب يبزرگ پارچه  اريبس يقطعه  كياو اواخر همان شب با . كرد دايود كه بادبان را پباندا ب نيا

 "چطور است؟ نيا گور،يگر
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 "؟يرا از كجا آورد نيا. است يعال"

 ".ميدچار دردسر شده ا يكاف يبه اندازه . دينپرس": كرد و گفت يخنده ا باندا

 .را هر طور بود به بادبان وصل كردند و باالخره آن را آماده نمودند يافق ركيدو ت آنها

بهتر است تا آن موقع . ميكن يحركت م نجايدهكده در خواب هستند از ا ياهال يشب وقت مهيساعت دو بعد از ن": گفت يميج

 ".مياستراحت كن يكم

 .رو داشتند شيبود كه پ ييسفر پر ماجرا جانياز ه وجود هر كدامشان سرشار. نبودند دنياز آن دو قادر به خواب كيچيه اما

 يترس زيزد و ن يهر دوشان موج م يدر چهره  يبيشور و شوق عج. را در انبار مالقات كردند گريساعت دو بامداد همد آنها

در  يحد وسط چيه. رساند يبه هالكتشان م اي ديانجام يبه ثروتمند شدنشان م ايبودند كه  يداشتند، در حال آغاز سفر يپنهان

 .نبود انيم

 ".حاال وقتش است": اعالم كرد يميج

بود،  ييشب آرام و با صفا. شد يخاطرشان نم يو موجب دغدغه  ديرس يبه گوش نم ييصدا چيه. قدم گذاشتند رونيب به

. خوب است د،يشياند يميج. شد يم دهيماه د كيسرشان قرار داشت و هالل بار يرنگ بر باال يآسمان سرمه ا ميگنبد عظ

داشت، به  يكرده بودند حالت بغرنج ميكه آنها تنظ يجدول زمان بند. كه رفتن ما معلوم شود ستيآسمان آنقدر روشن ن

از حركتشان مطلع نشود، و شب بعد به ساحل الماس  يشب ترك كنند تا كس يكيكه ناچار بودند دهكده را در تار نيخاطر ا

 .بازگردند ايبه در ياز سحر بدون مواجه شدن با خطر شيكه بتوانند به ساحل بخزند و پ يبرسند، طور

در  ميتوان يما نم يخواهد رساند، ول زيالماس خ يبن گوئال حدود اواخر بعدازظهر فردا ما را به اراض انيجر": گفت يميج

 ".شب بشود يبود تا وقت ميآنها نخواه درسيو در د ميمان يم ايدر در. ميروز به ساحل برو ييروشنا

 ".ميشو يساحل مخف كيكوچك نزد رياز آن جزا يكيدر  ميتوان يم": تكان داد و گفت دييتأ يبه نشانه  يسر باندا

 "ر؟يكدام جزا"

 "...آلو نگيباد، پود كهيا ،يمركور –ها هست  رهيجز نياز ا نيدو ج كي"

 "آلو؟ نگيپود": به او انداخت يبينگاه عج يميج
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 ".هم هست فيرست ب ي رهيتازه جز"

 يرا نشان نم يريجزا نينقشه كه چن نيا": كرد يآورد و در آن بررس رونيب بشينقشه اش را كه تا كرده بود از ج يميج

 ".دهد

 ".كنند يبه عنوان كود استفاده م ييايمرغان در يها از فضله  يسيانگل. هستند ييايپرندگان در يفضله  ريآنها جزا"

 "كند؟ يم يزندگ ريهم در آن جزا يسك ايآ"

 يدولت از دسته ها. رسد يمتر م يجاها به س يپرندگان در بعض يضخامت فضله . بدبوست يليآنجا خ. تواند ينم چكسيه"

همانجا  شانيو جنازه ها رند،يم يم رهياز آنها در جز يعده ا. كند يبرداشت كود استفاده م يبرا انيو زندان يسربازان فرار

 ".شود يبه حال خود رها م

 ".شد ميخواه يپس ما همان جا مخف": گرفت ميتصم نطوريا يميج

. باز كردند و درصدد شدند كلك را بلند كنند لير يكردند، درِ انبار را با سراندن آن رو يصدا كار م يدو كه آرام و ب آن

اما تالش  دند،يكش يفراوان م يو با زور و تقال ختندير يهر دو عرق م. بود و جا به جا كردنش امكان نداشت نيسنگ يليخ

 .بود يا هودهيب

 ".صبر كن قهيدق هي": گفت باندا

من . ميكن ياستفاده م نياز ا": گندن و بزرگ درخت بازگشت يكنده  كيساعت بعد، با  ميبا عجله از انبار خارج شد و ن او

 ".آن بلغزان ريكنم و تو كنده را ز يانتها را بلند م كي

به سرعت كنده را  يو. او در شگفت شد يروياز ن يميكرد، ج يكلك را بلند م يانتها كيپوست  اهيطور كه آن مرد س همان

كنده  يوقت. كنده حركت دادند يرو يكلك را بلند كردند و آن را به راحت يعقب يبعد به كمك هم انتعا. كلك قرار داد ريز

كه به ساحل  يكار شاق و طاقت فرسا بود، و هر زمان. كار را تكرار كردند نيادوباره  د،يلتغ رونيكلك ب يعقب ياز انتها

. و زمان برده بود دهيكرده بود طول كش ينيب شيپ يمياز آنچه ج شتريب اتيعمل نيا. عرق شده بودند سيهر دو خ دنديرس

را  ييايو كارشان لو برود، سفر در شوند دهيد انييكه توسط روستا نيقبل از ا ستيبا يسحر بود، و آنها م كينزد باًيحاال تقر

 زيبادبان را به دكل متصل كرد و امتحان نمود تا مطمئن شود همه چ عاًيسر يميج. شدند يكردند و از آنجا دور م يآغاز م



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني  –بازي استاد                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧١

 يزيبرد چه چ يپ ناگهان. را فراموش كرده است يزيزد كه چ يم بيمدام به او نه يدرون ياحساس. كند يخوب كار م

 .ديبلند خند يدهد و به صدا يآزارش م

 "خنده دار است؟ يزيچه چ": زده به او نگاه كرد رتيح باندا

قطب  كيبرم  يكه با خودم م يزيحاال تنها چ. با خودم داشتم زاتيتن تجه كيگشتم  يمن دنبال الماس م يسابقاً وقت"

 ".رسد يآسان به نظر م يليكار خ نيا. نماست

 ".باشد نيكنم مشكل ما ا يفكر نم گور،يمك گر يآقا": به او گفت يبه آرام باندا

 ".يخطاب كن يميوقت آن است كه مرا ج"

 يكرد و دندانها يخنده ا ".ديآمده ا نجايبه ا يشما واقعاً از مملكت دوردست": تكان داد و گفت رتيسرش را با ح اهيس مرد

لبانش مزه مزه كرد  انيآن اسم را م ".زندياويتوانند به دار ب يبار م كيمرا فقط  _نم به جه": را نشان داد كنواختشيو  ديسف

 "!يميج": آوردبه زبان  يبلند يو بعد به صدا

 ".ميبزن بيآن الماسها را به ج ميبرو ايحاال ب"

سوارش شدند و شروع به پارو زدن  يكم عمق هل دادند و با جهش يبه داخل آب ها يو باندا كلك را از ساحل ماسه ا يميج

مثل . رنديخو بگ بشانيو غر بيعج قيقا يرفتن ها و چپ و راست شدن ها نييتا به باال و پا ديطول كش يا قهيچند دق. كردند

 يعال اريكلك بس. كرد يرا م قيبود، اما به هر حال كارِ قا يشامپان يبطر دنِيپر رونيدر حال ب يچوب پنبه  يرو يسوار

شدند، كلك كامالً  يم داريدهكده ب يكه اهال يزمان. رفت يبه سمت شمال م انوسياق عيتند و سر انيداد، با جر يمپاسخ 

 .پشت خط افق پنهان شده بود

 "!ميموفق شد": گفت يميج

آب سرد بن گوئال فرو برد و اضافه  انيدستش را در جر ".هنوز تمام نشده": تكان داد و گفت يسرش را به عالمت منف باندا

 ".تازه اول كار است": كرد

رود  يالكساندر و دهانه  جيقطب نما به سمت شمال رفتند و از خل ييخود ادامه دادند، با راهنما ييايهمچنان به سفر در آنها

كه بزرگتر از  يرنگارنگ ينگوهايفالم زيرفتند و ن يشان م انهيكه به آش پيك خواريبه جز دسته مرغان ماه. اُرانژ گذر كردند
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از گوشت  ييكنسروها يگرچه قوط. شد ينم دهيد اتياز ح يگريد ميكردند، عال يپرواز م يبودند و گروه خواريمرغان ماه

لب  يزيتوانستند به چ يبودند كه نم يو دو قمقمه آب با خودشان در كلك داشتند، آنقدر عصب وهيگوساله و برنج سرد، و م

توانست به آن مخاطرات  ياما باندا نم د،متمركز شو شانيرو شيخطرات پ يفقط رو لشيتخ ياجازه نداد قوه  يميج. بزنند

 كرد، آن نگهبانان يدر آن ساحل كار م ياو زمان. فكر نكند

كردند، به خاطر  يوحشتناك را كه انسان را تكه تكه م ينيزم يها نيو آن م يوحش يتمدن اسلحه به دست و آن سگها يب

به  ينگاه. شركت كند يزيجنون آم يسفر پر مخاطره  نيشده است كه در چن يچطور راض ديپرس يداشت و از خودش م

 مينوايب يبه خاطر خواهر كوچولو رمياگر من بم. معناست ماماحمق به ت كياو  د،يشياش انداخت و اند يهمسفر اسكاتلند

 رد؟يم يم زيچه چ ياو برا. است

 يشكافت به سرعت به سو يشان آب را م يپشت يكه باله ها يدرحال. بودند ييشش تا. شد شانيدايظهر كوسه ها پ هنگام

 .آمدند يكلك م

 ".كوسه ها آدمخوارند نيا. اهيباله س يكوسه ها": اعالم كرد باندا

 "م؟يچه كار كن". كرد يشدند تماشا م يم كيآنها را كه شتابان به كلك نزد يباله ها يميج

بار است كه با كوسه مواجه  نيدر عمرم اول ،يميج ميرا بگو قتشيحق": آب دهانش را قورت داد و گفت يعصب يبا حالت باندا

 ".شوم يم

به آب دكل را محكم  فتادنين يدو مرد برا. نمانده بود آن را واژگون كند يزيبه كلك زد و چ يبا پشتش تلنگر يا كوسه

حاال كوسه ها اطراف . و به دو قسمت شد دهيلحظه بعد پارو جو. از آنها زد يكيبه  يو ضربتبرداشت  ييپارو يميج. دنديچسب

كلك  كيبزرگشان را نزد يكردند، بدنها يگرد كلك شنا م يريدر دوا نهيطمأن باو  يرا احاطه كرده بودند، به آهستگ قيقا

خطرناك و نامطمئن  يا هيزدند كلك را با زاو يكه م يهر سقلمه ا. دنديمال يدادند و گاه خود را به آن م يكوچك حركت م

 .هر لحظه ممكن بود واژگون شود. كرد يكج م

 ".مياز شرشان خالص شو ديكه غرقمان كنند با نيقبل از ا"

 "م؟ياز شرشان خالص شو يچه جور: ديپرس باندا
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 ".كنسرو گوشت گوساله به من بده يقوط كي"

 "!خواهند يآنها ما را م. كند يشان نم ينسرو گوشت كه راضك يقوط كي. گرفته تيكه شوخ نيمثل ا"

 .شد  يكوريزدند و كلك  يگريد ةسقلم

 ! . نميرا بده بب يقوط! گوشت گوساله :زد  اديفر يميج

 . ديگونه چرخ ماريب يو با حالت يكلك به طور ناگهان.گذاشت  يميكنسرو را در دست ج يبعد ، باندا قوط يا لحظه

 .باز كن ف عجله كن  مهيرا تا ن درش

و بران فلز  زيت يآن را از او گرفت ، لبه ها يميج.باز كرد  مهيرا به زور تا ن ياورد و در قوط رونياش را ب يبيج يچاقو باندا

 .را با انگشتانش لمس كرد 

 !محكم بچسب:  گفت

 يفهايرا كامال باز كرده بود و رد مشيشد ، دهان عظ كينزد يبالفاصله كوسه ا بايتقر.كلك زانو زد و منتظر شد  ةدر لب او

برد وبا تمام قدرت دو  كتريدستانش را نزد.دنبال چشمان كوسه گشت  يميج.داد  يرا نشان م ثشيخب يدندانها ليطو

 يلحظه ا يكوسه بدن بزرگش را باال برد ، برا.و آن را شكافت و جر داد  ديچشم جانور كش كيفلز را به  دهيبر ةدستش لب

گروهشان  يكوسه ها به طرف عضو زخم يةبق كدفعهي.آب اطراف آنان ناگهان قرمز شد .لبه اش قرار گرفت  كي يكلك رو

 كريغول پ يو باندا شاهد بودند كه كوسه ها يميج.كلك را فراموش كردند . در آب برپا شد  يميهجوم آوردند و تالطم عظ

كه سرانجام كوسه ها از  نيشد ، تا ا يلك از آنها دور و دورتر م، در آن حال ك دنديبلع يو م دنديدر يدرمانده را م يقربان

 .خارج شدند  درسيد

 حرفم را باور كنند ؟ يكن يفكر م.خواهم كرد  فيتعر مينوه ها يرا برا نيروز ا كي:وآهسته گفت  ديكش يقينفس عم باندا

 .شد  رياشك از صورتشان سراز يهايكه جو دنديآنقدر خند هردو

طلوع آفتاب ساعت . ميشب به ساحل الماس پا بگذار مهين يحوال ديما با: ستياش نگر يبيبه ساعت ج يميبعد از ظهر ، ج آن

 نيا يبرا ميو دوساعت هم وقت دار ميالماسها را جمع كن ميچهار ساعت وقت دار يعني نيا.صبح است  ةقيشش و پانزده دق

 باشد؟ يچهار ساعت كاف يكن يباندا ، فكر م. ميپنهان شو درسيو از د ميبرگرد ايكه به در
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. توانند در تمام عمرشان خرج كنند يشود ظرف چهار ساعت در ساحل الماس جمع كرد ، صد مرد هم نم يرا كه م يزيچ

 . ميآن الماسها را جمع كن ميكه بتوان ميآنقدر زنده بمان دوارميفقط ام

آنها را به سمت  ايباد و امواج در يروين. شمال رفتند  يبه سو يساعات آن روز ، آنها بدون مواجه شدن با مشكل يةبق

از صدوهشتاد  شيب ديرس يبه نظر نم رهيجز طيمح. شد داريمقابلشان پد يكوچك رهيشب ، جز كينزد.راند  يمقصدشان م

شد و اشك به چشمانشان  تريبه مشامشان خورد ، قو اكيآمون ةزنند يشدند ، بو يم كيهمچنان كه به آن نزد.متر باشد 

 ياما آنجا مكان.تحمل بود  رقابليغ ييايمرغان در ةتعفن فضل يبو.كند  ينم يآنجا زندگ يمتوجه شد كه چرا كس يميج.آورد 

كرد و  ميبادبان را تنظ يميج.شب در آن پنهان شوند  دنيتوانستند تا فرارس يآمد ، چرا كه م يآنان به حساب م يبرا يعال

محكم كرد و آن  يباندا كلك را به صخره ا. برخورد كرد ريبدون ارتفاع و فرو نشسته جز يساحل صخره اكلك كوچك به 

،  خواريمرغان ماه: پرنده باشد  ونهايليآمد م يبود كه به نظر م يزياز چ دهيپوش رهيسراسر جز. دو قدم به ساحل گذاشتند 

ساخت  يآنقدر آزار دهنده بود كه تنفس را نا ممكن م ينيهوا از فرط سنگ. نگوهايغاز ،پنگوئنها و فالم شبهپلكانها ،مرغان 

 .آنها چند قدم كه برداشتند تا ران در فضله پرندگان فرو رفتند .

 . ميبه كلك برگرد:و گفت  دياز سرانزجار كش يآه يميج

 .به دنبال او حركت كرد  يبدون گفتن كلمه ا باندا

 نيزم يرو يباز ةو با پروازشان محوط دنديبه هوا پركش كانهاياز پل يكنند ، گروه ينينشكه برگشتند تا به كلك عقب  نيهم

 آنان بر يجنازه ها.در آنجا جسد سه مرد افتاده بود ، كه معلوم نبود چندوقت است كه مرده اند . آشكار شد 

 .در آمده بود  يقرمز درخشانسرشان به رنگ  يمحافظت شده بود و مو بياز تخر يموجود در هوا به خوب اكيآمون اثر

 .گرفتند  شيرا پ ايدر ةانيو باندا به كلك بازگشتند و دوباره راه م يميبعد ج يا قهيدق

 .آوردند و منتظر شدند  نييبادبان را پا.از ساحل قرار داشتند  يدر فاصله ا آنها

 . ميرو ي، بعد به ساحل م ميمان يجا م نيشب هم مهين تا

افق  يبه سو ديخورش. كرد  يرو بود آماده م شيآنچه پ ي، خود را برا شيبه روش خو كيسكوت نشسته بودند و هر  در

كرد  يم يزيرنگ آم يدرهم و برهم ي، بارنگها دهينقاش شور كيرا مثل  يكيباختر افول كرده بود و آسمان رو به تار
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 .را در برگرفت  انشد و آن رهيظلمت چ.فرو رفتند  يكيسپس دفعتا در تار.

به حركت در  دايساحل ناپ يبه سمت شرق به سو قيقا.بادبان را برافراشت  يميهم منتظر ماندند ، بعد ج گريدوساعت د آنها

 يكلك سرعت م. روشن كرد  ياز مهتاب فضا را با نور كمرنگ يكيسرشان از هم گسست و پرتو تار يباال يابرها.آمد 

خورد  ي، به بادبان برم ديوز يم تريباد قو.دهند  صيرا در دوردست تشخ يمحو خشك ياهيكم كم آنها توانستند س. گرفت 

را به وضوح  يكه توانستند حدود خشك دينكش يطول.راند  يساحل م يبه سو ندهيفزا يكرد و كلك را با سرعت يوصدا م

را كه به صخره  موجهاف آلود و خروشان و ك ديسف يشد قله ها ياز آن فاصله هم م يغول آسا از صخره ها ، حت ي؛سد ننديبب

 يميرعب آور بود و ج ياز دور منظره ا.  ديشن ديچيپ يبرخوردها را كه مثل رعد در فضا م يو صدا ديكرد د يها برخورد م

 .چگونه خواهد شد  كياز نزد ديپرس ياز خود م

 كه ساحل نگهبان ندارد؟ يمطمئن:كرد  يكه نجوا م ديخودش را شن يصدا او

صخره ها . ستيدانست كه منظور او چ يميوج.مقابلشان اشاره كرد  يدر عوض به سمت صخره ها. نداد  يجواب باندا

كردند و  يبودند ، هرگز استراحت نم ايآنها نگهبانان سمت در.ممكن بود برپا كند  زاديبودند كه آدم يمرگبارتر از هر تله ا

ما از شما  يفكر كرد ، ول يميج. ديايب شانيبه سو شانيطعمه ها دنديكش يم ظارآنجا بودند ، صبورانه انت.خفتند  ينم چگاهيه

 . ميگذار يو شما را پشت سر م ميشو يشناور م تانيبرو ميزرنگتر

شد ، و كم  يم كيبه آنها نزد يشترياكنون ساحل با سرعت ب.كرد  يراه هم حملشان م هيآنها را تا آنجا آورده بود ، بق كلك

باندا دكل .كردند مشاهده كنند  يو به ساحل برخورد م دنديغلت يرا كه م كريامواج غول پ نيتوانستند تراكم سنگ يكم م

 .بود  دهيرا محكم چسب قيقا

 . ميرو يم شيتند پ يليخ

 يليخ.كرد سرعتمان را كم خواهد  نيا.آورم  يم نييمن بادبان را پا ميكه شد كترينزد.نگران نباش :داد  نانيبه او اطم يميج

 .خورد  ميصخره ها سر خواه يرو زيقشنگ و تم

را  ماندهيمسافت با ق يميج.داد  يسوق م نيمرگ آفر يصخره ها يگرفت وكلك را به سو يم يبادو امواج فزون قدرت

بادبان را با .رساندند  يم يبدون كمك بادبان هم به خشك يگرفت كه امواج آنها را حت جهيخود نت شيزد و پ نيتخم عايسر
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بود ، از كنترل خارج شده بود و از  ميكلك كامال در چنگال امواج عظ دكاسته نش ياز سرعتش ذره ا ي، ول ديكش نييعجله پا

خورد كه دومرد ناچار بودند دكل را  يتكان م ديشد يبه قدر. شد  يپرتاب م گريد غيخروشان به ست يمرتفع آبها غيست كي

و  نيبا آن گرداب خشمگ ييارويرو يبه ساحل دشوار باشد ، اما آمادگ دنيكرد كه رس يفكرش را م يميج.بچسبند  يدودست

توانستند امواج را  يم.تكان دهنده مقابل چشمانشان آشكار شدند  يصخره ها با وضوح. در جوشش امواج را اصال نداشت

و غضب آلود با  ميعظ يكردند و به صورت آبفشان ها يدندانه دار و مضرس برخورد م يكه با شدت به صخره ها ننديبب

صخره ها عبور كند تا  يو سالم از رو حيبه آن داشت كه كلك صح ينقشه بستگ تيكل موفق.شدند  يفراوان منفجر م يصدا

 .ند آمد يصورت ،آن دو مرده به حساب م نيا ريدر غ.از آن استفاده كنند زيفرار از آنجا ن يبتوانند برا بيترت نيبه ا

ناگهان كلك توسط موج .برد  يم شيوحشتناك و رعب آور امواج آنها را به پ يروين.فرود آمدن به صخره ها بود  ةلحظ

 . ديصخره ها پرتاب گرد يدر هوا بلند شد و به سو يميعظ

 ! ميرس يبه ساحل م ميباندا،محكم بچسب ، دار:زد  اديفر يميج

هر دو مرد دكل را .راند  ياال برد و از فراز صخره ها آن را به طرف خشكب يتيكلك را همچون چوب كبر كريغول پ موج

مبارزه  فكنديكرد آنها را به اب ب يم ديكه تهد يپرت كننده خشن يرويبودند تا جانشان را نجات دهند ، با ن دهيمحكم چسب

كه  ديكش ينم يطول. بودند افتاد  غيت يكه به برندگ ييچشمش به صخره ها يو لحظه ا ستينگر نييبه پا يميج. كردند  يم

 .افتادند  يدر پناهگاه ساحل فرو م منيكردند و ا يعبور م شانياز رو

 ريز ياز بشكه ها يكيدر  يصخره ا يزينوك ت.از آن جدا شده بود  يزيشد ،چ يناگهان يآن لحظه كلك دچار چرخش در

 يگريد ةتند دور خود گشت ، بشك يكلك با چرخش گريبار د.جدا ساخته بود  قيو از قا دهيكلك فرو رفته و آن را در

 چهيگرسنه ، با آن كلك كوچك مانند باز يو صخره ها روشانباد و امواج خ. يگريو د يگريشكافت و كنده شد ، وسپس د

و باندا احساس  يميج.چرخاندند  يدر هوا م انهيوحش يكردند و به طرز يكردند ، آن را به جلو و عقب پرت م يم يباز يا

 .شود  يم ميهم به دون شانيپا ريز كيبار يچوب يةكردند ال

 !بپر:زد  اديفر يميج

شود به طرف  كيكه از كمان شل يريبلندش كرد و او را مانند ت يكريموج غول پ. زد  رجهيكلك با سر در آب ش ةاز كنار او
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به  لينداشت ، تبد يتسلط چيداد ه يبر آنچه رخ م.قدرت داشت  يباور آدم يبود كه ماورا ياو در چنگال عنصر.ساحل برد 

 شيها هيو ر ديچرخ يخورد و م يتاب م. بدنش را در خود گرفته بود  سرو رو و سرا ريآب ز. از موج شده بود  يبخش

. پرتاب شد  يو به ساحل شن. شوم  ي، دارم غرق م ديشياند. در سرش جرقه زد  ييها ييروشنا. بود منفجر شود  كينزد

فرو برد  شيها هيرا به داخل ر ايتازه و خنك در يهوا. كرد تنفس كند  يآمد و تالش م يكه نفسش باال نم يافتاد ،در حال

نشست  يبه آرام.تكه پاره شده بود  شيو مجروح بود ، و لباسها دهيخراش يشن نيزم يدر اثر فرود رو شيو ساق پاها نهيس.

به پا  يميج.كرد  يرا استفراغ م اياو ده متر آن طرفتر چمباتمه زده بود و اب در.بال باندا گشت و با نگاهش به اطراف به دن

 .او رفت  يلنگان به سو گخاست و لن

 خوب است ؟ حالت

من شنا بلد : ستينگر يميو سرش را باال آورد و به ج ديكش يو لرزان قينفس عم.مثبت تكان داد  ةسرش را به نشان باندا

 . ستمين

از كلكشان نبود  ياثر.دومرد برگشتند و به صخره ها نگاه كردند . ستديبا شيپاها يو رو زديبه او كمك كرد برخ يميج

 .بودند  دهيرس زيآنها به ساحل الماس خ.سركش متالطم آن را تكه تكه كرده بود  انوسياق.

 .خروج نداشتند  يبرا يراه اما

 

 

 

 

 

 5 فصل

 يتا دامنه  اياز در وقفهيو ب وستهيكه پ ييصحرا شانين قرار داشت و روبرومتالطم خروشا انوسيسرشان اق پشت

كه  بدارشانيش يدر دوردست گسترده بود ان كوه ها با سخره ها خترولديرنگ ر يناهموار و سنگالخ و ارغوان يكوهستانها

 دادنديم ليرا تشك دهيچيو قلل در هم پ قيعم كيبار ياز دره ها يامده بودند جهان ديپد نيزم يخوردگ نيچ اي ياز هوازدگ

كوهستانها دره هگزن كسل قرار داشت كه باد سرد را به دام  نييدر پا نموديپرتو كمرنگ مهتاب كوه ها را روشن م
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از ازل  ييگو كرديم يرا در ذهن تداع خيو متروك و مربوط به ادوار ما قبل تار يباستانيچشم انداز ان محل مكان انداختيم

بد و  اريبس يبود كه با خط يياست تابلو دهيمكان رس نيانسان به ا يپا داديكه نشان م يورده مانده بود تنه ا عالمتدست نخ

 :خواندن نيتابلو را چن ينوشته و در شن فرو كرده بودند انها در نور مهتاب نوشته  يزيچ شيزمخت رو

 ممنوعه يمنطقه ........ تياشپرگب..... ديگب فربوده

بختمان را  ديبا":گفت يميبود ج بينام يباز بود صحرا شانيكه برا يوجود نداشت تنها جهت ايدر قيفرار از طر يبرا يراه

 "مياز صحرا عبور كن ميكن يو سع مييازمايب

به دارمان خواهند  ايخواهند كرد  كيما به طرفمان شل دنينگهبانها به محض د":تكان داد و گفت يسرش را به عالمت نف باندا

 ريغ نيزم يها نيم انيرد شدن از م مياز دست نگهبانها و سگها در برو ميكه بتوان مياگر انقدر خوش شانس باش يحت ختياو

 "ميكنخودمان را مرده حساب  ديممكن است با

 رفتيپذيبود و ان را م ميتسل ريوجود نداشت در برابر تقد ياو ترس در

ماجرا كرده بود و  نيپوست را وارد ا اهيان مرد س يدست داد و يبه و يقيعم يمانيبه باندا نگاه كرد و احساس پش يميج

از سر  يوجود ندارد كلمه ا شانيبرا يزيراه گر دانستيحاال هم كه م ينگوشده بود حت تيشكا هيبار هم لب  كي يباندا حت

 اورديانتقاد و مالمت بر زبان نم

معجزه  زياندن انها تا همان جا ن شينگاه كند فكر كرد پ زديم انهيكه به ساحل تاز ينيامواج خشمگ واريبرگشت تا به د يميج

از ان روز فرا برسد وجود انها كشف شود و انها هردو هنوز باهم بودند  شيبوده است ساعت دو بامداد بود چهار ساعت پ يا

 د شوميفكر كرد لعنت بر من اگر ناام يميج

 "سركارمان ميباندا برو"

 "؟يسر چه كار":د و گفتچشمانم را به هم ز باندا

 "مينه؟پس دست به كار شو ميالماس جمع كن ميامده ا"

 شيكه سرش را پوشانده بود وشلوار پاره پاره اش از پاها يديسف يكه داشت و موها يزده ا جانيان مرد با نگاه ه هي باندا

 "؟يكنيراجع به چه صحبت م":ديو پرس ستيبود نگر زانياو
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معجزه ما را  كيما را خواهند كشت  ريچه فق ميمگر نه؟پس چه ثروتمند باش زننديم ريما را با ت دنمانيكه به محض د يگفت"

را ترك  نجايا يندارم دست خال اليمن كه خ ميدر برو ميهم ما را به در ببرد و اگر بتوان يگريمعجزه د دياورده و شا نجايبه ا

 "كنم

 "يا وانهيتو د":گفت متيبا مال باندا

 "مينبود نجاياگه نبودم كه االن ا":به او خاطرنشان كرد يميج

 "ندارم يكنند كار مانيدايبه جهنم من كه تا ان موقع كه انها پ":باال انداخت و گفت يتفاوتيرا با ب شيشانها باندا

 اورد و باندا متوجه شد و همان كار را كرد رونيپاره اش را از تن ب راهتيپ يميج

 "كجا هستند؟ يزنيكه درباره شان حرف م يدرشت يها الماس نميحاال بگو بب"

 "مثل نگهبان ها و سگ ها":همه جا هستند و افزود":وعده داد باندا

 "ند؟يايم نييبه سمت ساحل پا يشد ك ميراجع به انها بعدا نگران خواه"

 "هوا روشن شود يوقت"

 "م؟يشو يمخف ميكه بتوان يياز ساخل وجود ندارد كه انها به ان سر نزنند ؟جا يقسمت چيه":فكر كرد يلحظه ا يميج

 "ميمشغول كارمان شو ميخوب پس بور اريبس":اهسته به شانه باندا زد و گفت يميج

شن  ذنيخز نيكرد در امتداد ساحل ح دنيافتاد و اهسته شروع به خز شيدستها و زانوها يماشهده كرد كه باندا رو يميج

 "كردم دايپ يكي":را باال گرفت يسنگ قهيو ظرف كمتر از دو دق كرديو الك م يها را با دقت با انگشتانش بررس

احتماال پازده  يكرد سوم دايكرد ابتدا دو قطعه الماس كوچك پ دنيشنها افتاد و شروع به خز يهم چهار دست و پا رو يميج

بتوان به ان  يثروت نيبود كه چن يباور نكردن شيشد برا رهيبه ان خ ينطوال يمدت يوزن داشت همانجا نشست و برا راطيق

 دنيبه خز يميتعلق داش ج شيو ندرمرو و شركا مانيان گنج به سل ي همهبرداشت و صااحب شد و  نيزم ياز رو ياسان

 ادامه داد

قبراط در نوسان بود  ياز دو تا س كياز چهل قطعه الماس جمع كرده بودند كه وزن هر  شيان دو ب يسه ساعت بعد يط

 دنديجهيكلك م يرو كردنديساحل را ترك م ديبا يميج يبود كه طبق نقشه  يزمان شدياسمان از سمن شرق كم كم روشن م
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 بود هودهيفكر كردن به ان نقشه ب گرياما اكنون د ختنديگريواز انجا م شدندياز سخره ها رد م

 "ميجمع كن ميتوانيم گريچند الماس د نميبب ايب شوديسحر م يبه زود":گفت يميج

 "نه؟ اي يريثروتمند بم يخواهيم ميرا خرج كن نهايكدام از ا چيكه ه ميمانيما زنده نم"

 "رميبم خواهمياصال نم"

بود كه به  نيو مثل ا داشتنديبر م نياز زم يتفاوتيبا ب يگريرا پس از د يرا از سر گرفتند قطعه الماس شانيجست و جو انها

شصت قطعه الماس كه به  نكهيتا به ا شديبزرگتر م شاياز خود نداشتند تل الماس ها يجنون مبتال شده بودند و ارده ا ينوع

 پاره شان جان گرفت يها راهنيپ يالبه ال در ديارزيپادشاع م كي هيفد ياندازه 

 "را حمل كنم؟ نهايمن ا يخوايم":ديپرس باندا

 يشتريب يرا كه با الماس ها يان كس گذشتيو سپس متوجه شد در فكر باندا چه م"ميكنيحمل م انميرا هردو نهاينه ا"

 رساندنديبه هالكت م يمدت تر يو طوالن شتريحتما با شكنجه ب كردنديم ريدستگ

مانده بود  يباق راهنشيكه از پ يكهنه ا يالماسها را در تكه پارجه "كنميهمش را بده به من من حملشان م":گفت يميج

روشت در امده بود و سامان شرق  يافق به رنگ خاكستر نكيزد ا يمحكم يدر اورد و گره  يو ان را به شكل بقچه ا ختير

 شديم نيافتاب در حال طلوع رنگ ياز رنگ ها

كه در صحرا  نيا اي رنديهمانجا بمانند و بم توانستنديهمان سوال بزرگ بود اما جوابش چه بود؟انها م نيكرد؟ا ديچه با حاال

 ....بروند و باز هم شيپ

 .رنديبم

 .فتميراه ب 

 .داشتند يكنار هم قدم برم. كردند ايو باندا آهسته به راه افتادند و شروع به دورشدن از در يميج

 شود؟ ياز كجا شروع م ينيزم يها نيم 

 يسگها دارند به طرفمان م. ميها باش نينگران م ستيفعالً الزم ن. دندياز دور شن يپارس سگ يصدا. حدود صدمتر جلوتر 

 .صبح سركارشان آمده اند ينوبت كار ينگهبانها. نديآ
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 رسند؟ يبه ما م يك 

 .گريد قهيهم ده دق ديشا گر،يد قهيپانزده دق 

 يو كوهها يكوچك شن يبود، واضح گشت و به تپه ها داريمبهم و ناپا يها هيآنچه به چشمشان سا. صبح شده بود باًيتقر حاال

 .پنهان شدن وجود نداشت يبرا ييجا. شد ليدور دست تبد

 چند نفر نگهبان دارد؟ يهر نوبت كار 

 .حدود ده نفر: فكر كرد و سپس گفت يلحظه ا باندا

 .ستين اديز يليده نفر نگهبان خ يبزرگ نيبه ا يساحل يبرا 

 .ميستين ييو ما هم نامر ستندينگهبانها كور ن. آنها اسلحه و سگ دارند. است ينفر هم كاف كي 

 .كردم يماجرا م نيا ريتو را درگ يستيهرگز نبا. متأسفم باندا: گفت يميج. شد يم كتريپارس سگ نزد يصدا

 .ينكرد تو

 .منظور او را درك كرد يميج و

 .را از دور بشنوند ييتوانستند صداها يم آنها

 چه؟ م،يشنها مدفون كن ياگر خودمان را ال. دنديرس يكوچك يشن يتپه  به

 يمن دلم م. جوند يكنند و خرخره مان را م يم مانيدايسگها پ. از آب درآمده است دهيفا يكار قبالً امتحان شده، و ب نيا 

 .باشد عيخواهد مرگم سر

 يمن نم - من. كرد كيصورت حتماً به طرفم شل نيدرا.كنم دنيو بعد شروع به دو ننديكنم آنها مرا بب يخواهم كار يم

 .سگها شوم يخواهم طعمه 

 يبگذار برا. مياما لعنت برمن اگر بگذارم دوان دوان به استقبال مرگ برو رم،يبم ديشا: باندا را گرفت و گفت يبازو يميج

 .فتديكشتن ما به تالش ب

جانوران  گر،يد ديد بجنب:زد يم اديفر ييصدا. ممكن شد شانيخورد برا يكه از دور به گوششان م يكلمات صيكم تشخ كم

كم  كيحاال وقتش است كه ... ديا دهيهمه تان خوب خواب شبيد... ديپشت سر هم درصف حركت كن...دييايتنبل، دنبال من ب
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 ....يكار كن

 ديچرخ. زديگر يرود و از جانب صدا م يكه به زبان آورده بود، احساس كرد عقب عقب م يكلمات متهورانه ا رغميعل يميج

را كه به آنها  يديمردن نبود؟به صخره ها نگاه كرد كه امواج پل يبرا يغرق شدن راه آسانتر ايآ. نگاه كند ايتا دوباره به در

كرد  يامواج، درك نم يفراسو يزيچ د،يد يگريد زيشكستند، و ناگهان چ يدرهم م رحمانهيكردند شرورانه و ب ياصابت م

 ....باندا، آنجا را نگاه كن. نديب يچه م

 رومندين انيبه سمت آنان درحركت بود؛ توسط جر ريسرسخت و رخنه ناپذ يخاكستر واريد كي ا،يدور در در يفاصله ا از

 .شد يبه جلو رانده م يغرب يبادها

كه آنها با هم صحبت  يدرحال. ديآ يسه بار به ساحل م ايدو  ياست كه هفته ا ييايدر سيهمان م نيا: شگفت زده گفت باندا

در افق به دور  د،يرس يكه تا آسمان م ميعظ يخاكستر يپرده  كيمانند . آمد يجلوتر م سيهمان م اي، گردباد .كردند يم

 .كرد يم يشرويو پ ديچرخ يخود م

رؤسا خوششان . خواهد شد جاديدركارمان ا يبازهم و قفه ا! سيم نيلعنت برا! دن دوسانت. شدند يم كتريهم نزد صداها

 ...نخواهد آمد

 .كرد ياو حاال نجوا م! ميشانس آورد: گفت يميج

 ؟يچه شانس 

 .ننديانها قادر نخواهند بود مارا بب! گردباد 

جا  نيشود ما هنوز هم هم نيچن يبرطرف خواهد شد و خواهد رفت و وقت يزمان كيباالخره  ست؟ياش چ دهيفا خوب

درموقع گردباد از . يكن يسع ياگر بخواه. ميتوان يا هم نمعبور كنند، م ينيزم ينهايم نياگر نگهبانها نتوانند از ب. ميهست

رخ  تياز آن معجزه ها يكي يمنتظر ديشا. شد يتكه تكه خواه نيم ارهنوز ده متر جلوتر نرفته از انفج ،يصحرا رد شو

 .بدهد

 .از آن معجزه ها هستم يكيمنتظر  ،يدرست گفت: گفت يميج

. را هم ببلعد يشد خشك يرا پوشانده بود و آماده م ايآمده بود، در كتريگردباد نزد. شده بود كيسرشان تار يباال آسمان
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با  يمياما ج د،يآفر يم زيدآميترسناك و تهد يآمد، حالت يو به سمتشان م ديچرخ يو م ديچيپ يآن گردباد كه م دنيد

 !نجاتمان خواهد داد نيهم د،يشياند يسرمستانه ا يخوشحال

 د؟يكن يم يچه غلط نجايا! شما دونفر! يه: گفت ييصدا ناگهان

. بود ستادهيپوش تفنگ به دست ا فرمينگهبان اون كيحدود صدمتر آن طرفتر،  يشن يتپه  كي يباال. و باندا برگشتند يميج

 .شد يم كيبه سرعت هر چه تمام تر نزد سيگردباد م. ستينگر ايدر يبرگشت و به سو يميج

 .زد، تفنگش را باال آورده بود يم ادينگهبان فر. مينيبب نجايا دييايب! شما دونفر! شما 

 .توانم راه بروم يخورده، نم چيپ ميپا: زد اديباال برد و فر ميرا به عالمت تسل شيدستها يميج

به  آنان يگرفت و به سو نيياو تفنگش را پا. كنم يم رتانيدستگ ميآ ياالن م. ديبمان ديهمانجا كه هست: دستور داد نگهبان

 .ديآ ياست و به سرعت جلو م دهيساحل رس يبه پشت سرشان معلوم كرد كه گردباد به لبه  يعينگاه سر. راه افتاد

 .ديدو يبه او م كيباندا پشت سرش و نزد. ديدو ايبرگشت و به طرف در!بدو: نجوا كرد يميج

 !ديستيبا 

به . مقابلشان را منفجر كرد و به هوا پراند يكه شنها دند،يرا از تفنگ شن يگلوله ا كيشل ريز يلحظه بعد آنها صدا كي

 يگريد كيشل يصدا. بخورد كنند و درآن فرو بروند شانيرو شيپ ميكدر و عظ واريتا به د دنديدو يادامه دادند، م دنيدو

 يكيبعد آن دو درتار يو لحظه ا گر،يد يكيبه ماسه ها اصابت كرد، و سپس  ابه آنه كتريبار نزد نيا ريت د،يبه گوش رس

مثل آن بود كه درمبان پنبه . زد، خنكشان كرد و پنهانشان نمود سشانيآنها را در خود گرفت، ل ييايگردباد در. مطلق بودند

 .امكان نداشت يزيچ چيه دنيد. يمدفون شده باش

و باندا  يميج. نديرس يه گوش مجهات ب يگشتند، از همه  يكردند و برم يبرخورد م سيصداها دور و خفه بودند، به م اكنون

 .زدند يرا صدا م گريرا بشنوند كه همد يگريد يتوانستند نداها يم

 ؟يشنو يرا م ميصدا... من هستم، برنت!... كر و گر 

 ...شنوم، كروگرو يرا م تيصدا

. مردنت را در ساحل پراكنده كن. پوست، درساحل هستند اهيس كيو دپوستيسف كيدونفر متجاوز، : زد اديفر ياول يصدا
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 .كن و آنها را بكش كيبه طرفشان شل دنشانيبه محض د!هوم تياسك

 .با من باش: نجواكنان گفت يميج

 م؟يرو يكجا م: را گرفت شيبازو باندا

 .ميفرار كن نجاياز ا ميخواه يما م 

آنقدر آن را چرخاند تا باالخره . نديآن را بب يتوانست عقربه  يبه زحمت م. كرد كيرا به صورتش نزد شيقطب نما يميج

 ...قطب نما جهت شرق را نشان

 ...طرف نياز ا:داد

 .شد ميمنفجر خواه نيم كي يرو م،يمواجه نشو يسگ اياگر با نگهبان  يحت. مياز آن طرف برو ميتوانيكن، نم صبر

 .مياز ساحل دور شو ايب. صد متر تا شروع مبن ها فاصله هست يگفت تو

. ناشناخته ينيدر سرزم يينايرفتند، مثل مردان ناب يشروع به حركت در جهت صحرا كردند، آهسته و متزلزل راه م آنها

سر  گريافتادند بار د يم نيخوردند و به زم يم يسكندر يهربار كه درشته . گرفت ياندازه م شيمسافت را با قدمها يميج

زد كه  نيكه تخم يهنگاه. تا به قطب نما كند ستاديا يهر چند قدم م يميج.ددادن يرفتن ادامه م و به راه ستادنديا يپا م

 .ستاديشده است، ا مودهيصد متر مسافت پ كيحدود 

به فكرت  يزيآنها به كار رفته است؟ چ يدر جا گذار يبينظم و ترت چيه ايآ. شود يشروع م نجاياز ا ينيزم يها نيم احتماالً

 رسد كه به ما كمك كند؟ يم

پراكنده  ياراض نيدر سراسر ا نهايم. يميرد نشده است، ج نهايم نيا ياز رو چكسيه. توانم دعا كنم يفقط م:پاسخ داد باندا

محو شود و بعد خودمان را  نيزم ياز رو سيتا گردباد م ميبمان ديما با. خاك قرار دارند ريمتر ز ياند، حدود پانرده سانت

 .ميكن ميتسل

 يكرد و به گوششان م يشده بود و از اطرافشان كمانه م دهيچيپ يپنبه ا انيدر م ييكه گو يبه اصوات گنگ و خفه ا يميج

 .خورد، گوش فرا داد

 ...تماست را با من حفظ كن! كروگر
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 .خوب، برنت اريبس

 ...كروگر

 ...برنت

 

به سرعت به  يميمغز ج. كردند يرا خطاب م گريشوند، همچنان در مه كور كننده همد تيبدون آن كه صاحبانشان رو يصدا

ماندند، به محض برطرف  يكرد، اگر آنها همانجا كه بودند م يم يفرار را بررس يهرگونه راه احتمال دانهيكار افتاده بود، نوم

 نيشده حركت كنند، از انفجار م يگذار نيم يكردند در اراض يم ياگر سع وشدند  يهر دو كشته م سيم كيشدن مه تار

 .شدند و تكه بزرگشان گوششان بودند يقطعه قطعه م

 ؟يا دهيد نيتا به م ايآ:ديآهسته پرس يميج

 .كمك كرده ام نهايمدفون كردن م در

 شود؟ يباعت انفجارشان م يزيچ چه

سگها را  نهايم بيترت نيبه ا. شود يوزن داشته باشد باعث انفجارشان م لوگرمياز چهل ك شتريكه ب يزيانسان، هر چ وزن

 . كشند ينم

 يم. هم موثر واقع نشود ديشا. نجات بدهد نجايما را از ا ديكه شا دهيبه نظرم رس يباندا، راه:گفت دويكش يقينفس عم يميج

 ؟يقمار دست بزن نيهمراه من به ا يخواه

 ؟يدر سر دار يفكر چه

 نيزم يمان رو ينيسنگ بيترت نيبه ا. ميشده عبور كن يگذار نيم ياراض مازيخز يشكم م يكه رو يدر حال ميخواه يم ما

 .شود يپخش م

 !حيحضرت مس اي اوه،

 ؟يكن يفكر م چه

 .تاون را ترك كردم پيبودم كه ك وانهيكنم كه د يم فكر
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 .نديباندا را كه در كنارش بود بب يتوانست چهره  يم يبه سخت ؟يمن هست با

 ست؟ين نطوريا ،ينگذاشته ا يمن باق يبرا يگريكه انتخاب د تو

 .ايهمراهم ب پس

 ديكش يقيبه او نگاه كرد، نفس عم يباندا لحظه ا. را از هم گشود شيو دستها و پاها ديشن ها دراز كش يمحتاطانه رو يميج

 .شده كردند يگذار نيم يشنها به سمت اراض يرو دنيشروع به خز يدو مرد به آهستگ. و به او ملحق شد

 .و جلورفتن استفاده كن دنيخز يحركت نده، از تنهات برا نيزم يرا رو تيموقع حركت، دست ها و پاها:زمزمه كرد يميج

 .زنده ماندنش بود يباندا مشغول تمركز حواس برا. دركار نبود يپاسخ

هر لحظه ممكن بود به . را ناممكن ساخته بود يزيهر چ دنيرا پوشانده و د زيبودند كه همه چ يرنگ يدر مه خاكستر آنها

آنها به طور  شرفتيپ. كرد رونيرا از ذهنش ب زهايچ نيا يفكر همه  يميج. برخورد كنند نهاياز آن م يكي ايسگ  اينگهبان 

رفتند شكمشان به  يمتر جلو م يمتر سانت يكه سانتبه تن نداشت، و همچنان  يراهنيپ كيچيه. آهسته بود يآزاردهنده ا

كرد و چقدر قدرتمند و غلبه  يآنها عمل م هيگوناگون عل عيواقف بود كه چقدر وقا يميج. شد يو مجروح م دهييشنها سا

تكه  نيبر اثر انفجار م اي رنديگكه مورد اصابت گلوله قرار ب نيشدند بدون ا يآوردو مفق م ياگر شانس م يحت. بود ريناپذ

 يمواجه م يمسلح برج مراقبت ورود يخاردار و نگهبانها ميبا حضار س ديتكه شوند صحرا با پشت سر گذارند، تازه با

 نيمه ممكن بود هر لحظه از رم. ماند يم يباق يتا چه موقع كيتوانستند حدس بزنند كه مه تار ينم يقيطر چيو از ه.شدند

 .ر سازدآشكا نهابلند شود و آ

حساب زمان از دستشان  نكهيرفتند، تا ا يو جلو م دنديسر يمشكالت م رياعتنا به سا يادامه دادند، ب دنيهمچنان به خز آنها

 يآنها نم. شدند ليتبد لومترهايمترها و مترها و مترها به ك يمترها به دس يسانت. فراموششان شد يرفت و گذر زمان به كل

توانستند نفس  يم يشان پر از شن شده بود و به دشوار ينيچشمها و گوش ها و ب يودانستند چند وقت است كه همانطور ر

 .بكشند

 :نگهبان ها همچنان ادامه داشت يصدا يوقفه  يدور دست، انعكاس ب در

 ...برنت... كروگر... برنت... كروگر
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 يبه حركت در م گريكرد، سپس بار د ياشت و به قطب نما نگاه مد يبر م دنيبار دست از خز كي قهيهر چند دق يميج

بدن  ديكار با نيا يحركت كنند، اما برا عتريشدند سر يدائماً وسوسه م. گرفتند يخود را از سر م انيپا يب دنيآمدند و خز

فلز شكمش  يشود و تك ها ياو نفجر م ريز نيمجسم كند چگونه م توانست يم يميفشردند، و ج يم نيبه زم شتريخود را ب

اما كلمات گنگ و  د،يشن يدر اطرافش م ييگه گاه صدا. داشت يرا همچنان آهسته نگه م دنيآهنگ خز نيبنابرا. درد يزا م

 يصحرا نجايا د،يشياند يدواريبا ام يميج. نديآ يمبهم و نامفهوم بودند و امكان نداشت حدس بزنند صداها از كدام سمت م

 .برخورد نخواهد كرد يسبه ك. است يبزرگ

 ريغافلگ يمياتفاق چنان به سرعت رخ داد كه ج نيدايمعلوم نشد از كجا روز او پر ييبزرگ و پشمالو كليه كدفعهي سپس

 .دفاع ماند يشد و كامالً ب

كرد آرواره  يانداخت و سع نيالماسها را به زم يبقچه . رود يفرو م شيدر بازو يسگ گرگ كيكرد دندان بزرگ  احساس

 شياحساس كرد خون گرم از بازو. كار ممكن نبود نيدستش آزاد بود و ا كيسگ را به زور از هم باز كند، اما فقط  ي

. از حال برود يمينمانده بود ج يزيچ. بود نيو مرگ آفر خاموشكرد،  يسگ دندانش را محكمتر فرو م. شده است ريسراز

سگ شل شد و  يآرواره . را يگريد يضربه  يخفه  يو سپس صدا د،يشن را يضربه ا يخفه و آهسته  يآنگاه صدا

به  محكم گريالماسها را بار د يحاو يكه بقچه  دياز درد، او باندا را د يناش يجيگ انيدر م. حالت گشت يچشمانش مات و ب

 .افتاد نيحركت به زم يكرد و ب يفقط ناله ا وانيح. ديسر سگ كوب

 حالت خوب است؟:زنان گفت مضطربانه و نفس نفس باندا

از شلوارش را جر داد و به  يباندا تكه ا. فروكش كند يتوانست حرف بزند، افتاده بود و منتظر بود امواج درد كم ينم يميج

 .رديرا بگ يزيخونر يبست تا جلو يميج ينوار محكم دور بازو كيصورت 

 .شود دايشان هم پ هيبق يسر و كله  ديسراغمان آمده شا نهاياز ا يكيحاال كه  ميبه حركت ادامه بده ديبا:هشدار داد يو

 به جلو يبدنش را به آهستگ. سرش را به عالمت موافقت تكان داد يميج

 كرديمبارزه م شيكه با زق زق وحشتناك بازو يدر حال لغزاند

خارج از وجودش حركاش  يزيبود چ ينيادم ماش كيو مثل  اريهش مهينماند او ن يميدر خاطر ج يزيمدت سفر چ ي هيبق از
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و  يتمام نشدن يبود سفر ريناپذ انيپا...بازوها به جلو،بكش ....بكش....بازوها به جلو...بازوها به جلو،بكش داديرا سامان م

را به  يو ديخزيم يدر جهت اشتباه يميو هر بار ج كرديجهت قطب نما استفاده م زو زجر اور حاال باندا بود كه ا يطوالن

بودند و تنها گردبارد  ينيزم يها نينگهبانها و سگ ها و م يانها در محاصره  ساختيو با خود همسو م رخاندچيم متيمال

 چكدامشانيعاقبت ه نكهيتا ا دادنديم امهاد دنينجات جانشان همچنان به خز يانان را در امان نگه داشته بود ان دو برا سيم

 متر جلوتر بروند يسانت كي يقدرت نداشتند حت

 دنديوابخ و

به  كرديم يبود و سع دهيسخت و دردناك خواب يبا بدن يشن نيزم يكرده بود رو رييتغ يزيچشمانش را گشود چ يميج يوقت

كلك به صخره :اورد  اديرا به  زيدورتر خفته بود و انگاه همه چ ميمتر و ن كيكه  نديكجاست توانست باندا را بب اورديخاطر ب

كرد بفهمد اشكال كار  ياز حا برخواست سع يميبود ج نيدر ب ياما اشكال...ييايدرگردباد ...ها اصابت كرد و درهم شكست 

بود مه در حال برطرف شدن  نياشكال كار در هم نديباندا را بب توانستياو م ديچيكجاست و معده اش به درد امد و در هم پ

انها تا  ستيپراكنده شدن بود به دقت نگر لمه كه در حا قيرق يها هيال انياز م ديشان شن يكيا در نزدر ييصداها يميبود ج

مرده بود در انجا  فيخاردار كه باندا توص ميو س يبودند برج بلند نگهبان دهيخز زيالماس خ ياراض يقسمت ورود يكينزد

بودند  زيالماس خ ينهايدروازه و خروج از زم يپوست در حال حركت به سو اهيحدود شصت كار گر س يتيقرار داشت جمع

به  دنيزانوانش بلند شد و در حال خز يرو يميج دنديرسياز راه م يانها تمام شده بود و كارگران نوبت بعد يكارنوبت 

چشمانش به سمت برج مراقبت شده بود نشست  اريو هوش داريپوست كه ناگهان ب اهيباندا رفت و او را تكان داد مرد س يسو

 ديو دروازه جرخ

 "ميموفق شده بود بايلعنت ما تقر":گفت يناباور با

 "ان الماسها را به من بده ميما موفق شده ا"

 "چه كارـــ يخوايم":بقچه را به او داد باندا

 "ايدنبالم ب"

 "ميتعلق ندار نجايكه ما به ا ديدم دروازه هستند انها خواهند فهم شانيان نگهبانها با اسلحه ها":گفت ياهسته ا يبا صدا باندا
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 "كنميحساب م نيهم يمن رو":به او گفت يميج

كه تازه از راه  ييو انها كردنديكه محل كار را ترك م يصف كارگران نيدو به طرف نگهبانان حركت كردند و ود را ب ان

و  كردنديم يشوخ گريو با همد زدنديزنان با هم حرف م اديو گروه فرد يانان شدن كارگرها يبودند جا زدند و قاط دهيرس

 نمودنديخوش و بش م

 "ميكرد يمه خواب راحت انيما در م ديمثل سگ جان بكن ديبچه ها حاال با يه":گفتنديبه هم م انها

 "گردباد سراغتان امد؟ ديخوش شانس چه كار كرد يجانورا"

 "ديهست يبد يچون ادم ها كنهيبه حرف شما گوش نم كنهيخدا به حرف ما گوش م"

بودند كارگران در حال ترك محل كار را به  ستادهيداخل حصار ا كريدو نگهبان مسلح غول پ دنديو باندا به دروازه رس يميج

 نييو تمام حفران باال و پا كردنديشوند انها را لخت مادر زاد م يبدن يتا بازرس كردنديم تيكوچك هدا يحلب يكلبه  كي

راهش را  داديكه انها را هل م يصف كارگرها در حال انيرا محكمتر گرفت از م شپاره ا يبقچه  يميج گردنديبدنشان را م

 "صحبت كنم؟ ديبا يبا ك نجايدر ا يشغل افتني يقربان برا ديببخش":نگهبان رفت گفت كيباز كرد و به طرف 

 زهره ترك شده بود كردياز دور نگاهش م باندا

 "؟يكنيم يتو داخل حصار چه غلط"رو در رو شود يميبرگشت تا با ج نگهبان

 "را حفر كند فكر كنم ــــــ نيزم توانديدارد و نوكر هم م اجيبه نگهبان احت نجايام ا دهيشن ميكن دايداخل تا كار پ ميامده ا"

 "ديگم كن نجايزود گرتان را از ا رونيب ديبرگرد"ستينگر شانينوايارزش و ب يبه دو مرد ژنده پوش با ظاهر ب نگهبان

 "ام كه ـــ دهيو من شن ميدار اجيبه كار احت رونيب ميبرگرد ميخواهيما نم":اعتراض كرد يميج

اشاره كرد كه  يبزرگ ينگهبان به گار"هردوتان ديگورتان را گم كن ؟حااليديمنطقه ممنوعه است مگر تابلوها را ند نجاياقا ا"

تمام شده بود پر  شانيكه نوبت كار ياز حصار خار دار قرار داشت و حاال از كارگران رونيو ب شديم دهينر كش يبا گاو ها

كار  ياز دفتر شركت كه انجاست تقاضا ديبا يگرديخواهد رساند اگر دنبال كار م لوتشما را به پورت نو يگار نيا":شديم

 "يكن

 قدم نهادند يبه طرف باندا سر تكان داد و ان دو از دروازه گذشتند و به ازاد"م اقااوه ممنون":گفت يميج
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 "وانهيد ياحمق ها":لب گفت رياز پشت سر نگاهشان كرد و ز نگهبان

پوند  ونيليم ميكه ن كردنديرا با خود حمل م ييپورت نولوت بودند انها الماسها يو باندا در راهشان به سو يميبعد ج قهيدق ده

 زش داشتار

 

 6 فصل

و خاك االود  ياصل ابانيدر حال گذر از خ شديم دهيكه توسط دو اسب كهر هم شكل و هم اندازه كش يمتيگرانق ي كالسكه

برف بود او كت و  يديبه سپ يليبيو س شيو موها و ر دهيورز يكيالغر اندامبا ه يبود افسار اسبها به دست مرد فتيدر پيكل

به تن داشت و به كراوات  نداريچ نيبا لبه است يدار قهي راهنيو پ روزخوش دوخت و سبك  اريزنگ بس يشلوار خاكستر

به سر داشت و در انگشت كوچك  يخاكستر يلندريالماس زده بود كاله س نيبه نگ نيمز ياش سنجاق كراوات يمشك

او  شهر ياز نظر اهال شديم دهيد كرديالماس بزرگ و درخشان كه برقش نظرها را جلب م نينگ كيبا  يدستش انگشتر

 نبود نيچن يبود ول بهيغر

كرده بود سال  رييتغ يان را ترك كرده بود به طور قابل مالحظه ا گوريمك گر يميكه ج شيسال پ كياز  فتيدر پيكل

 ليتاون تا هوپ تاون تكم پيشكل داده بود خط راه اهن از ك رييبود كه انجا متحول شده و از اردوگاه به شهرستان تغ 1884

شود شهر از  رياز مهاجران به انجا سراز يديباعث شده بود موج جد نيهم مدا يم فتيدر پياز ان به كل يشده بود و شاخه ا

 ندهيجو ياديز يهنوز هم عده  دنديرسيتر شده بود اما ساكنانش متفاوت به نظر م تيپرجمع اورديبه خاطر م يميانچه ج

كه به فروشگاه  يو خوش لباس ربا كت و شلوار سبك تاجران و زنان موف يود داشت اما عالوه بر ان مردانالماس در انجا وج

شهر را به خود  كيزرق و برق و اعتبار  فتيدر پيكل شديم دهيد ياهال انيدر م شدندياز ان خارج م اي گذاشتنديها قدم م

 گرفته بود

 كينوساز و  يساياز برابر كل نيعبور كرد همچن سيتازه تاس ي كدهيم نيدوج ميرقص و ن دياز مقابل سه سالن جد يميج

گرانبها  يشد و افسار كالسكه  دايتوقف كرد از كالسكه پ ينام داشت رد شد مقابل بانك"هتل بزرگ"كه  يهتل زيو ن يسلمان

 سپرد يپسرك بوم كياعتنا به دست  يرا ب
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 "به اسبها اب بده"

 "صد هزار پوند در بانكتان بگذارم خواهميم":بانك گفت سييبلند به ر يوارد بانك شد و به صدا يميج

كه او بانك را ترك كرد و وارد سالن دانر شد به  يخواهد شد و موقع نيچن دانستيم يميج ديچيدر شهر پ عايخبر سر نيا

به  يمينكرده بود همچنان شلوغ بود و همانطور كه ج يرييشده بود داخل ان سالن تغ ليهمگان تبد يكانون توجه و عالقه 

سر خم كرد  شيبا احترام فراوان برا تياسم كردنديم بشيتعق ضرانكنجكاو حا يچشمها داشتيقدم بر م شخانيطرف پ

 كه او را شناخته باشد شديبار اصال خوانده نم يمتصد ياز چهره "د؟يدار ليم يقربان چ":

 "يركه دا ينوع نياز بهتر يسكيو"

 "د؟؟يشهر تازه وارد هست نيدر ا"ختيمشروب ر شياو برا"بله قربان"

 "بله"

 "د؟يكرديعبور م نجاياز ا ينطوريفقط هم"

 "ستيمناسب ياست جا يگذار هيكه به فكر سرما يكس يبرا نجايا دمينه شن"

كه پول در پساطش داشته باشد  يبا صد ـــ مرد يمرد ديكنينم دايپ ييجا نجايبهتر از ا"زد  يبار برق يمتصد تياسم چشمان

 "بهتان بكنم قربان يمن بتوانم خدمت دياش ببرد در واقع شا هيكمال منفعت را از سرما توانديم نجايا

 "؟يواقعا چطور"

 ياو سرپرست شورا كنديشهر را اداره م نيكه ا شناسميرا م يمن مرد"بود زيام سهيدس شيبه جو خم شد لحن صدا تياسم

 "ثسمت از مملك است نامش سلمان وندرمرو است نيادم در ا نيانجمن شهر است مهمتر سيييمنطقه و ر

 "بودم دهيتا به حال اسمش را نشن":و گفت دياز مشروبش را نوش يجرعه ا يميج

 ستيكند بد ن ييدر چند كار پر منفعت راهنما يذار هيسرما يشما را بر توانديدارد م يفروشگاه بزرگ ابانياون ان طرف خ"

 "ديكن يبا او مالقات ديهست نجايكه ا ير مدتد

 "نجايا ديايبه او بگو ب": دياز مشروبش را نوش يگريد يجرعه  گوريمك گر يميج

بود و سنجاق كراوات الماس نشانش  يميكه به انگشت ج يبه الماس درشت نيبه انگشتر مز يبار نگاه دزدانه ا يمتصد
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 "م؟يچه بگو ديچشم قربان الساعه اگر نامتان را پرس":انداخت و گفت

 "سيتراو اني سيتراو"

در ":و گفت ختير يگرياو مشروب د"به مالقات با شماست ليوندرمرو ما يمن مطمئنم كه اقا سيتراو يخوب اقا اريبس"

 "ديرا مهمان من هست السيگ نيبرگردم ا تا من ديرا بنوش نيا ديكه منتظر هست يحال

 كنندياو را تماشا م كدهياگاه بود كه همه در سالن م ديكشيسر م يرا به ارام يسكيو وانينشسته بود و ل شخانيپ يجلو يميج

پا به انجا  يكس با چنان ثروت هنگفت چياما تا ان زمان ه رفتنديم فتيدر پيو از كل بستنديبار سفر م دهيمردان به ثروت رس

 تازه بود يا دهيپد نيشهر ا يتجارب اهال انينگذاشته بود در م

 وندرمرو بازگشت مانيبار به همراه سل يبعد متصد قهيدق پانزده

من  سيتراو ياقا":او دراز كرد و لبخند زنان گفت يمو امد دستش را به سو ديسپ يشوير ي بهيبه طرف غر وندرمرو

 "وندرمرو هستم مانيسل

 "هستم سيراوت اني"

كه نشان بدهد ان مرد در  يعالمت ايوندرمرو ظاهر شود  يو به جا اوردن او در چهره  يياز اشنا يمنتظر شد تا نشانه ا يميج

 نيچن دياست كه من دارم؟چرا با يچه توقع نيا ديشينبود با خود اند ياثر چيه يعالمت نياست اما از چن افتهياشنا  يزياو چ

 فهيفرمانبردار و وظ يبا حالت تينمانده بود اسم يباق زيچ چيو كمال گرا كه او بود ه هسال 18باشد؟از ان جوان ساده دل 

 كرد ييسالن راهنما يدر گوشه  يزيشناس دو مرد را به م

 "ديهست فتيدر پيدر كل يگذار هيام شما به قكر سرما دهيشن سيتراو ياقا":نشستن وندرمرو گفت زيمحض پشت م به

 "بله احتماال"

 دايپ اديو كالهبردار ز اديرذل و ش ياطراف ادمها نيا ديمراقب باش يليخ يستيبه شما بكنم با يمرد خدمت نيدر ا تونميمن م"

 "شوديم

 "وجود ندارد يشك يجا جيبله ه":به او كرد و گفت ينگاه يميج

اش را غصب  ييكه سرش را كاله گذاشته و دارا يكه انجا نشسته باشد و با مرد ديرسيبه نظر م يواقع ريغ يميبه نظر ج نيا
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مودبانه بپردازد و گفت و گو را ادامه بدهم نفرت او نسبت به  ييدر كشتن او كرده بود به گفت و گو يكرده و سپس سع

مدت او را  نيبود كه در ا يزيگرفتن انتقام تنها چ يبود عطش او برا هسال وجودش را مضمحل كرد كي نيوندرمرو در ا

 داديتقاص پس م ديطعم انتقام بود و با دنيسراپا و زنده نگاه داشته بود و حاال وندرمرو در استانه چش

 "د؟يكن يگذار هيسرما ديليبپرسم كه چقدر پول ما دياجازخ بده ديشوياگر از سوالم ناراحت نم سيتراو ياقا"

 

 اي صديس ديبعد شا"كه وندرمرو لبانش را تر كرد دياو د"شروع حدود صد هزار پوند ياوه برا":گفت يتفاوتيبا ب يميج

 "بگذارم هيهم سرما گريچهارصد هزار پوند د

البته اگر درست ":بعد بالفاصله افزود"موفق اريشد بس ديموفق خواه اريبس يگذار هيكه در امر سرما ستين ياه ـــ شك"

 "د؟يكن يگذار هيسرما شتريب ديليما يدر چه كار ديافكر كرده  ايا يراست ديبشو ييراهنما

 "وجود دارد يمغتنم يكه چه فرصت ها نميبه اطراف بندازم و بب يفكر كردم اول نگاه"

صرف شام به منزل  يبد نباشد كه امشب برا ديشا":داديسر تكان م مانهيحك يوندرمرو با حالت"واقعا عاقالنه است احسنت"

است باعث افتخار ماست كه شما مهمان  يچه طور است؟دخترم اشپز فوقالعاده ا ميصحبت كن شتريباره ب نيتا در ا دييايمن ب

 "ديما شو

 دعوت خوشحال شدم نيچقدر از ا يدانينم ديشياو اند"وندرمرو  ياقا شوميخوشحال م يليخ":زد و گفت يلبخند يميج

 شروع كار بود وقت

رفته  يكوچك يدهكده  يبه سو ادهيو باندا پ يميبدون حادثه بود ج يون سفرتا پيتا ك بينام زيالماس خ ياز اراض سفر

 رفتيتاون م پيشده بودند كه به ك ييسوارگار يرا مداوا كرده بود سپس به طور مجان يميج يبازو يبودند و در انجا پزشك

 ابانيواقع در خ"اليرو"مجلل يدر هتل يميتاونم ج پيبودند در ك اعتنايشان ب يبود اما انها به ناراحت يسخت و طوالن يسفر

 شد ييراهنما يــ اقامت كرد به اپارتمان سلطنت"نبرويهتل مورد تفقد واال حضرت دوك اد"ـــ نيپل

 نجايكفاش ا كيو  اطيخ كي خواهميسپس م ديبفرست نجايشهر را به ا شكريارا نيبهتر خواهميم":هتل گفت ريبه مد يميج

 "متا سفارش بده نديايبه نزدم ب
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 "الساعه قربان":گفت ريمد

 كندياور است كه پول چه كارها م رتيواقعا ح ديشياند يميج

راند به  رونيو بعد از بدنش ب سانديرا در اب خ يخستگ ديدراب داغ دراز كش يميبود ج يهتل مانند بهشت يسلطنت اپارتمان

كه او و باندا ان كلك را ساخته بودند  يفقط چند هفته از زمان ايا كرديكه رخ داده بود فكر م يبيعج عيوقا رياخ يچند فته 

به ان كوسه ها  ديشيممنوعه برده بود اند يبه كلك كه انها را به منطقه  يميسالها گذشته است ج ديرسينظر م گذشت؟بهيم

 يرو دنيبود خز دهيوز ايدر يكه از سو يكه كلك را تكه تكه كرده بودند به گردباد ييو شرور و صخره ها ديان امواج پل

 شيرعب اور و مبهم تا ابد در گوش ها يها اديفر...او افتاده بود يالجثه كه رو ميو ان سك عظ نيچال شده در زم يها  نيم

 ....برنت...كروگر....برنت...كروگر :زديزنگ م

 ديشياندياز همه به باندا دوستش م شتريب اما

 "با من بمان":اصرار كرده بود  يبه و يميبودند ج دهيتاون رس پيكه به ك يهنگام

 يگريد يبه جا ديمن با يمياست ج كنواختي يليبا تو خ يزندگ":را اشكار ساخت شيبايز ديسپ يكرد دندان ها يتبسم باندا

 "كنم دايپ جانيه يبروم و كم

 "كرد؟ يحاال چه خواه"

 خواهميصخره ها اسان است م ين كه چقدر شناور كردن كلك رو يفوق العاده ات در باره ا يخوب به لطف تو و نقشه "

 "فرزند بشوم ياديكنم و صاحب تعداد ز ارياخت يبخرم همسر يمزرعه ا

 "كوپر تا من بتوانم سهم تو از الماس ها را بهت بدهم امنتيسراغ دا ميخوب پس برو اريبس"

 "خواهمينه من ان را نم":گفت باندا

 "يونريليالماسها مال توست تو حاال م نيا ؟نصفييگويم چه":كرد و گفت ياخم يميج

 "ام به خطر خواهد افتاد يبشوم ان وقت زندگ ونريلياگر م يمينه به پوست من نگاه كن ج"

 "ــــ يتوانيم يپنهان كن يياز ان الماس ها را در جا يمقدار يتوانيخوب تو م"

كشت و زرع بخرم و دو گاو نر كه به عنوان  نيزم بيبا ان دو جراست كه  يدارم فقط به اندازه ا اجيكه احت يپول يهمه "
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 يانچه را كه در زندگ يسه قطعه الماس كوپك همه  ايهمسرم بدهم و در قبالش با او ازدواج كنم دو  يبه خانواده  بهايش

 "ها هم مال تو اسالم ي هيبق كنديم نيتام ميخواسته ام برا

 "يسهمت را به من بده يتوانيممكن است تو نم ريغ نيا"

 "يريوندرمرو بگ مانيانتقام مرا از سل يخواهيتو م رايز يميكار را بكنم ج نيا خواهميو م توانميچرا م"

 كار را بكنم نيا دهميقول م"به باندا نگاه كرد و بعد گفت يمدت طوالن يبرا يميج

 "پس بدرود دوست من"

 را محكم گرفتند شانيمرد دستها دو

 "باشد زيانگ جانيهردومان واقعا ه يرا بكن كه برا يكار كيبعد فكر  يدفعه  ديد ميرا خواه گريكديز هم با":گفت باندا

 كرده بود قدم زنان از او دور شد يمخف بشيبا سه قطعه الماس كوچك كه به دقت در ج باندا

را كه  ييكالسكه و اسبها نيو گرانتر نيباتريفرستاد ز نشيوالد يهزار پوند برا ستيبه مبلغ ب يحواله بانك كي يميج

 .بود دهيشد وقت انتقام گرفتن فرا رس فتيدر پيروانه كل گريو بار د ديكند خر دايتوانست در بازار پ

به او دست داد  يديوارد فروشگاه وندرمرو شد چنان احساس غضب شد گوريمك گر يميكه ج يروز بعد از ظهر هنگام ان

 تا دوباره بر خودش مسلط شودتامل كند  يكه مجبور شد قدر

شكفته شد  يضيداخل شده است چهره اش با لبخند عر يچه كس ديد يامد و وقت رونيمغازه اش ب يبا عجله از پستو وندرمرو

 "سيتراو ياقا ديخوش امد":گفت

 "اورمياسمتان را به خاطر نم ديببخش_اه_ يمتشكرم اقا"

است شام اماده است  يكار مشكل يهلند يبه خاطر سپردم نامها ستين يبه عذرخواه يازيوندرمرو ن مانيوندرمرو سل"

 "مارگارت":زد اديفر كرديم ييراهنما يرا به اتاق پشت يميكه ج يو در حال"داخل دييبفرما

 و پشتش به انها بود ستادهيا ياجاق باال سر تابه ا يعوض نشده بود مارگارت جلو زيچ چيه

 "سيتراو يكه راجع بهشان صحبت كردم ـ اقهستند  يهمان مهمان شانيمارگارت ا"

 "حالتان چطور است؟":برگشت و گفت مارگارت
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 "از مالقاتتان خوشحالم":او سر تكان داد و گفت يبه سو يميرا نشناخته است ج يميحدس زد كه اصال ج شديم شيمايس از

 ديراحت باش كنميخواهش م گردمياالن بر م نيهم ديمرا ببخش":به صدا در امد وندرمرو گفت ياز ورود مشتر يحاك زنگ

 او به شتاب از اتاق خارج شد"سيتراو ياقا

 رفتياوزد و همانطور كه با عجله به طرف تنور م زيسر م خاستيرا كه از ان بخار بر م يگوشت و سبز يحاو يظرف مارگارت

 يبود به سان غنچه ا دهياو را د يميكه ج شيپسال  كياز  كرديم شيبود و در سكوت تماشا ستادهيا يميج اورديتا نان را درب

 فاقد ان بود يكه در گذشته به كل يزيشده بود چ ليتبد پنهان يجنس يجاذبه  يدارا يشكفته بود به زن

 "يهست ياشپز ماهر ديگويپدرت م"

 "باشد اقا نطوريهم دوارميـــ ام دوارميام":سرخ شد و گفت مارگارت

بزرگ را از  يجا كره ا يميج"صبرانه منتظر خوردن دستپخت هستم يام ب دهيرا نچش يخانگ يوقت است طعم غذا يليخ"

گذاشت مارگارت انقدر متعجب و شگفت زده بود كه مانده بود بشقاب از دستانش به  زيم يدست مارگارت گرفت و رو

گاهش را باال اورد و به صورت كمك كند ن يكارخانه به خانم رمواجه نشده بود كه د يو بشكند او هرگز با مرد فتديب نيزم

باشد زشت كرده بود  بايز يليچانه اش صورت او را كه معذالك ممكن بود خ يشكسته و زخم رو ينيشد ب رهيخ يميج

 نبه مارگارت خاطر نشا دشيسپ يموها ديدرخشيم نياتش ياقيروشن بود از هوش و اشت يچشمان ان مرد به رنگ خاكستر

بود ــ و مارگارت  دهيدر او وجود داشت قد بلند و ورز ياز جوان يكامال حاك يكه حالت يدر حال ستين يكه مرد جوان كرديم

 شد نيشرمگ كرديرسوخ م ياش كه در و رهياز او برگرداند از نگاه خ يرو

و  مينيبا هم بنش يراحت لخت اليبا خ ديمغازه را بستم بگذار":گفت ديشتابان به اتاق بازگشت دستانش را به هم مال وندرمرو

 "ميبخور ذيلذ يشما

 "ميخانيشكرانه م ياول دعا":نشاندند ندرمرو گفت زيم يرا باال يميج

پدرش را  كنواختي يكه صدا يچشمانش را دوباره باز كرد تا بتواند در مدت يگر لهيچشمانش را بستند مارگارت با ح انها

در  يما همگ"دعا كرد نيمهم و خوش پوش و باوقار ادامه بدهد پدرش چن بهيان غر يو موشكافانه  قيدق يبه بررس شنوديم

عطا فرما تا  نيزم يها را رو يبه ما قدرت تحمل سخت ميمجازات هست قيال يانپروردگار بزگ و توانا گناهكار يتو ا شگاهيپ
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كه  يكه به كسان مياز تو سپاسگزارخداوندا  ميمحفوظ گرد يبهشت يها وهياز م ميشويكه به درگاه تو احضار م يهنگام ميبتوان

 "نيام يرسانيم ياريسزاوار سعادت هستند 

 اريبس گذاشتيم يميان روز بعد از ظهر ج يكه برا يگوشت يبار تكه ها نيكرد ا ييرايوندرمرو شروع به پذ مانيسل

طرفها  نيبار است كه به ا نياول ايا سيتراو ياقا" كردنديسخاوتمندانه تر از سابق بود انها موقع خودن غذا با هم صحبت م

 "د؟يكنيسفر م

 "بار نيبله اول":گفت يميج

 "ديا اوردهيرا همراه خودتان ن سيخانم تراو زنميحدس م"

و مرا  رميكنم كه مورد پسندش قرار گ دايرا پ يهنوز نتوانسته ام كس ستيدر كار ن يسيخانم تراو":لبخند زنان گفت يميج

 "بخواهم

مبادا  ديترسياورد م نييمرد بزند؟او نگاهش را پا نيا نهياست كه دست رد به س يكدام زن احمق ديساز خودش پر مارگارت

 او را بخواند يطانيافكار ش بهيان غر

 ".شماريبزرگ و ب يفرصتها سيتراو ياست اقا شماريبزرگ و ب يبا فرصتها يشهر فتيدر پيلب"

 به مارگارت انداخت و مارگارت از خجالت سرخ شد ياو نگاه"نفر شهر را به من نشان بدهد كيدوست دارم "

 "د؟يقروت را از كجا بدست اورده ا نيبپرسم شما ا شوديم سيتراو ينباشد اقا ياگر فضول"

 بدهد يتياهم بهيكه غر ديرسياز سواال گستاخانه پدرش شرمنده بود اما به نظر نم مارگارت

 "از پدرم به ارث بردم":گفت يبا فار عبال يميج

 "ديدر امر تجارت دار ياما مطمئنم كه شما تجارب فراواناه "

 

 سيتراو ياقا":چهره وندرمرو شكفت"ازمندميدوستان سخت ن ييدارم به راهنما نهيزم نيدر ا يكم اريمتاسفانه تجربه بس"

 بايسود اور تقر اريبس قتايهستم حق ياديارتباطات سود اور ز يبود كه ما را بر سر راه هم قرار داد من دارا ريدست تقد

 يميج ياو به جلو خم شد و ارام به بازو"شما را در عرض فقط چند ماه دو برابر خواهم كرد ي هيكنم كه سرما نيتضم توانميم
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 "ماست يهردو يبرا يامروز روز بزرگ كنمياحساس م":زد و نوازشش كرد

 فقط تبسم كرد يميج

 "ديشما در هتل بزرگ شهر اقامت دار كنميفكر م"

 "است نطوريهم بله"

 "....شما يبا وسع مال يمرد يبرا كنميجهت گران است اما فكر م يان هتل فوق العاده و ب":لبخند زد و گفت يميبه ج او

اگر از شما بخواهم به دخترتان  ديشويناراحت نم اياست ا يدنيجالب و د نجاياطراف ا القاتييبه من گفته اند ":گفت يميج

 "دور و بر را به من نشان بدهد؟ نيا يكه فردا صبح كم دياجازه بده

 ستاديقلبش از تپش ا يحظه ا ياحساس كرد برا مارگارت

 "اخر او ـــ دانمينم":كرد و گفت ياخم وندرمرو

 شيبا دخترش تنها باشد اما پ دادياجازه نم يمرد چيبود كه هرگز به ه نيوندرمرو ا مانيسل نيو اهن ريناپذ رييتغ قانون

نخواهد داشت با وجود ان همه  يضرر چيالته ه سيتراو يكرد كه قائل شدن استثنا در مرود اقا يريگ جهينت نيدش چنخو

اجازه بودهم كه مارگارت مدت  توانميم"باشد نديخواست رفتارش ناخوشا يبشود دلش نم يگذار هيكه قرار بود سرما يپول

 "داد؟ ينشان خواه زمانياطراف را به مهمان عز نيا ايو از فروشگاه خارج شود مارگرات ا رديبگ يمرخص يكوتاه

 "بله ديباش ليپدر جان اگر شما ما":گفت يبه ارام مارگارت

 "پس قرارمان گذاشته شد ساعت ده فردا صبح خوب است؟":كرد و گفت يتبسم يميج

و سفره را پاك كرد و ظرفها را  زياشت انجا را ترك كرد مارگارت مكه به تن د ياز ان كه مهمان بلند قد با لباس فاخر پس

ان شب گفته شده بود بارها  يرا كه در گفت و گو يزيمن احمق هستم او هر چ كنديكامل شست حتما فكر م يجيدر حالت گ

ه با صدها مرد در ك نيكرده بود؟مگر نه ا نيبسته نشسته بود چرا جن زباننبود كه خودش كامال  يدر ذهنش مرور كرد شك

نگاهش كرده  سينشده بود؟البته ان مردها انطور كه تراو لياحمق كودن تبد كيبه  چگاهيفروشگاهشان صحبت كرده و ه

نهفته دارند  يطانيمارگارت همه مردها در وجودشان ش:انداخت  نيپدرش در گوشش طن يبود به او نگاه نكرده بود صدا

را از  يو تيمعصوم تيخوايان مرد م ايبود؟ا نيچن نيا قتايحق ايكنند ا ليتو را زا تيصومهرگز به انها اجازه نخواهم داد مع
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فكر  نيدر خود احساس كرده بود هم بيعج يبود مارگارت ضعف و لرزش ستهيبه او نگر گانهيهر بار كه ان ب رد؟يبگ يو

انداخت و  يبار خشك كرده بود نگاه نيسوم يكه در دست داشت و برا يكرد به بشقاب جاديدر بدنش ا ينيلرزش دلنش

 نشست كاش مادرش در ان لحظه زنده بود زيپشت م

كه  دادياحساس ازاردهنده به او دست م نيوقتها ا يمارگارت پدرش را دوست داشت اما گاه كرديحتما او را درك م مادرش

 نيبه ا ديشيمارگارت اند كرديش ماو بشود نگران كينزد يمرد داديكه پدرش هرگز اجازه نم نيپدرش سات ا ياو زندان

وجودش را از احساس گناه اكنده  انياو زنده است افكار شورش و طغ هك يهرگز ازدواج نخواهم كرد دستكم تا زمان بيترت

 شينشسته بود و به حساب و كتابها يريتحر زيساخت و با عجله اتاق را ترك كردو به فروشگاه رفت د رانجا پدرش پشت م

 كرديم يدگيرس

 "پدر جان ريشب بخ"

 ريگفتن شب بخ يسپش بازوانش را گشود و دخترش را برا دياش را برداشت و چشمانش را مال ييقاب طال نكيع وندرمرو

 ديدر بر گرفت مارگارت ندانست كه چرا خودش را عقب كش

گردو  نهيحكم بستر داشت تنها شد چهره اش را در ا يكه پرده اش را كنار زده بود برا ينيمارگارت در شاه نش يوقت

 بايظهرش نداشت او خوشگل نبود اما جذاب بود چشمان ز يدرباره  يتوهم چيكرد ه ينصب بود بررس واريكه به د يكوچك

 دهيبود در او چه د ستهيبه او نگر سيتراو انيكه  يك تر شد هنگامينزد نهيمتناسب داشت به ا كليبرجسته،و ه ي،گونه ها

گرفتار  سوزاندينگاهش او را م كرديم شيدر اتاق با او بود تماشا سيتراو انياوردن لباسش كرد و  رونيبود؟شروع به ب

 تخت افتاد ياورد و رو نرا به زبا انيكه سرانجام در درونش منفجر شد و او نام  ياز احساس بود احساس زيجنون ام يگرداب

 

كه سابقا  يبود در محل رتيبود در ح وستهيكه به وقع پ يرانيياز تغ گريبار د يميو ج كردنديگردش م يميبا كالسكه ج انها

بنا شده بود خانه ها را از چوب درختان با سقف  يو درخور توجه ياساس يها قرار داشت اكنون خانه ها مهياز خ ييايدر

 ساخته بودند ياهن يروانيش

 "رسديثروتند و خوش اقبال به نظر م يليخ فتيدر پيكل":گفت يميج كردنديحركت م ياصل ابانيكه در خ همچنان
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 متنفر بودم نجايا حاال كه از ا ديشيو اند"باشد يتازه وارد ها مكان جالب يبرا كنميفكر م":گفت مارگارت

 يمموس يدر امتداد رود وال رفتند باران ها انيمعدنپ يشهر و به سمت اردوگاه ها رونيشهر را ترك كردند و به ب انها

 اريبلند و مواج و بوته زار بس ياز علفها دهيپوش يكرده بود بوستان ليبزرگ و با صفا و رنگارنگ تبد يرا به بوستان القاتيي

از جوبندگان الماس  يهمچنان كه از مقابل گروه شدينم افتيجهان  يجا چيكه در ه ييو درختها اهانيو خلنگ زار و گ عيوس

 "الماس كشف شده است؟ ياديمقدار ز راياخ ايا":ديپرس يميج كردنديگذر م

فقط و  شتريب يول شوديم ريسراز نجايصدها حفار به ا شودياوه بله چند كشف بزرگ شده است هر بار كه اخبارش منتشر م"

را  نيپدرم دوست ندارد بشنود كه من ا":او را از خطرات اگاه كند يستيمارگارت احساس كرد با"رونديم نجايدلشكسته از ا

 "است يپر خطر فهجر نيبه نظر من ا سيتراو يفته ام اما اقاگ

 "يعده ا يفقط برا يول.بله يعده ا يبرا":كنان گفت دييتا يميج

 "د؟يبمان نجايا يمدت ديقصد دار ايا"

 "بله"

پدرم خوشحال ":سپس به سرعت افزود"خوب است" ديايبه رقص در م يو از شاد خواندياحساس كرد قلبش اواز م مارگارت

 "خواهد شد

 زديم يالماس گپ ندگانيبا جو يميو ج كردنديم يتوقف يتمام مدت صبح به گردش با كالسكه مشغول بودند گهگاه انها

كه  يالتداشت ح يمارگارت رفتار گرم و دوستاننه ا كردنديمودبانه صحبت م يليو خ شناختندياز انان مارگارت را م ياريبس

 داديدر حضور پدر بروز نم

 "شناسنديكه همه تو را م نيمثل ا":گفت يميج رفتنديكه م همانطور

 "كنديم نيرا تام ندگانيجو شتريب يو اذوقه  زاتياو تجه كننديچون با پدرم داد و ستد م":سرخ شد و گفت مارگارت

كه به  رزيشركت تازه به نام دب كيكرده بود  يفراوان راتيشده بود راه اهن تغ ديدينزدذ به شدت جزب انچه م يحرف يميج

بارناتو را كه  يداد بزرك به نام بارن هيسرما كيشده بود  يكع در مزرعه اش الماس كشف شده بود نامگذار ياسم كشاورز

اش بود متحد خود ساخته بود و اكنون شركت مذكور سخت  ياصل بيكرده و رق يگذار هيمختلف سرما يدر بخش ها
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 يطال و منگنز و رو يمبرليك يدر حوال يدر مكان يسازمان واحد بود به تاز كيدر  گريغول گرداوردن صدها خرده مال دمش

 ياست و در انجا برا ياز مواد معدن يگنج خانه ا يجنوب ي قايتازه شروع كار تسن و افر نيمتعقد بود ا يميشده بود ج دايپ

 وجود دارد يخارقالعاده ا ينگر فرصت ها ندهيفرد ا كي

فروشگاه وندرمرو متوقف كرد و  يكالسكه را جلو يميو مارگارت برگشتند ج يميبعد از ظهر بود كه ج اواخر

 "ديكه تو و پدرت امشب شام مهمون من باش شوميخوشحال م":گفت

خواهد  اقيمطمئنا پاسخ مثبت خواهد داد و دعوت شما را با اشت دياز پدرم خواهم پرس":با شور و شعف گفت مارگارت

 "روز قشنگ از شما سپاسگذارم نيبه خاطر ا سيتراو ياقا رفتيپذ

 با عجله از او دور شد و

 و چهارگوش هتل بزرگ و تازه شهر مصرف كردند عيوس يسه نفر شام را در سالن غذاخور ان

را دارند و  نجاير امردم چطور استطاعت غذا خوردن د نيا دانمينم":بود وندرمرو غرولندكنان گفت يپر از مشتر سالن

 "پول بابت غذا بدهند نقدريا تواننديم

 متيارزش داشت ق نكيليپوندو چهار ش كي كيبشقاب است كيانداخت  يصورت غذا را در دست گرفت و به ان نگاه يميج

 بود نگيليده ش بيتكه كلوچه س كيو  نگيليچهار ش ينيبزميعدد س كي

 "يكن ريشكمت را در نوانخانه س يبرو ديبعدش با يغذا بخور نجايدزدن چند بار كه ا نهايا":گله كنان گفت وندرمرو

نوانخانه كند دوست داشت  يو او را راه ندازديوندرمو را از مال و ثروتش ب مانيبكند تا سل ديچه با دياز خودش پرس يميج

وجود در صورت غذا را سفارش داده است اقالم م نيمتوجه شد كه وندرمرو گرانتر يميبفهمد غذا را سفارش دادند و ج

شب قبل  ستيبخورد به دستانش نگر توانستينم ياديز زيبود كه چ زده جانيسفارش داد او انقدر ه قيمارگارت سوپ رق

است كه او را نوازش  سيتراو انيدستان  نهايتصور كرده بود ا اليچشمانش را بسته و صورتش را نوازش كرد و در عالم خ

 گناه كرد احساس كنديم

سفارش  يپرداخت پول غذا را دارم هرچه دوست دار ييمن توانا":گفت گذاشتيكه سر به سر مارگارت م يدر حال يميج

 "بده
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 "ستميممنونم اما منـــمن واقعا گرسنه ن":از خجالت سرخ شد و گفت مارگارست

 يدختر من دختر سيتراو ياقا":نگاه كرد يمياز مارگارت به ج يدخترش شد و به تند يچهره  يمتوجه سرخ وندرمرو

 "رينظيب ياست،دختر رينظيب

 "وندرمرو يبله كامال موافقم اقا":تكان داد و گفت دييسرش را به نشانه تا يميج

 يريبخورد تاث توانستيسوپش را هم نم يشد او حت ييرايشامشان پذ يكلمات چنان مارگارت را خوشحال كرد كه وقت نيا

به او  سيداشت اگر تراو يپنهان يمعان شيبرا سيبود هرگفتار و كردار تراو ياو داشت وصف ناشدن يرو سيتراو انيكه 

معنا بود كه از او متنفر است احساسات  نيبه ا كرديدوستش دارد و اگر به او اخم م يليمعنا بود كه خ نيبه ا زديلبخند م

 مدام در نوسان بود يدماسنج عاطف كيمارگارت مانند 

 "د؟يبه نظرتان رس يجالب توجه زيامروز چ":ديپرس يمياز ج وندرمرو

 "نظرم را جلب نكرد يبخصوص زينه چ":گفت يعاد يميج

 ليدر جهان تبد شرفتيسرعت پ نيشتريبا ب يبه منطقها نجايقربان ا ديبه حرفم توجه كن":به جلو خم شدو گفت وندرمرو

 پيامكان را به ك نيكند راه اهن تازه ا يگذار هيسرما نجايدر اسات كه هم اكنون  نيانسان در ا يزرنگ تيخواهد شد نها

 "مبدل خواهد كرد يگريتاون د

 يورشكست شده اند عالقه ا كدفعهي كننديكه سه رعت رشد م نجايمثل ا ييام شهرها دهيشن دانمينم":گفت ديبا ترد يميج

 "كه فقط مامن ارواح بشود بگذارم و مالم را تلف كنم يندازم پولم را در شهر

خواهد شد  دايپ نجايالماس در ا يشتريب رينخواهد شد هرورز مقاد نيچن ختيدر پيكل":خاطر داد نانيبه او اطم وندرمرو

 "طال نطوريهم

 "د؟يبه طول خواهد انجام يوضع تا ك نيا":را باال انداخت و گفت شيشانه ها يميج

 "بابت مطمئن باشد اما ـــ نياز ا توانديكس نم چيخوب البته ه"

 "است نيمنظورم هم"

 يرا به راحت يمغتنم يفرصت ها نيشما چن نميدوست ندارم بب ديرينگ ميبا عجله تصم كنميخواهش م":مصرانه گفت وندرمرو
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 "ديدهياز دست م

 "؟ياطراف را به من نشان بده القاتييفردا باز هم  شوديمارگارت م كنميدارم عجله م ديشا":متفكرانه گفت يميج

باورت  مانيسل:تورنسن بانكدار به خاطر اورد يدهانش را بازكرد تا اعتراض كند سپس ان را بست كلمات اقا وندرمرو

صد هزار پوند به حساب گذاشت و گفت كه باز هم  كي يتفاوتيو ب ي؟او به بانك قدم كذاشت و در كمال خونسرد شوديم

 ه استدر را يشتريپول ب

 "توانديالبته كه م":شد و گفت رهيو از وندرمرو بر او چ حرص

كه  يشد هنگام يميبا ج دارياش را به تن كرده و اماده د كشنبهيمخصوص مراسم روز  راهنيروز بعد مارگارت پ صبح

در استانه  يمرد فكر كند كه تو زن نيا يخواهيم":صورتش از خشم قرمز شد ديپدرش به داخل اتاق قدم گذاشت او را د

 نيدختر ا ميدر حال معامله هست ؟مايكه نظرش را جلب كن يا دهيو لباس نو پوش يــ خودت را ساخته ا يهست يلغزش

 "و لباس كارت را بپوش اوريرا از تنت در ب راهنيپ

 "اما ـــ پاپا ــ"

 "بكن ميگويكه م يكار"

 "بله پاپا"كرد،يبا پدرش جر و بحث نم او

كرده  يكه نكند اشتباه ديپرسياز خودش م شدنديبعد سوار بر كالسكه دور م قهيدق ستيب يميگارت و جكه مار ديد وندرمرو

 است

در همه جا به چشم  يتازه و ساختمان ساز يشرفتهاياز پ يزيانگ جانيه ميكالسكه را به سمت مخالف راند عال يميبار ج نيا

موضوع وجود  نيباور كردن ا يبرا يليكند ــ و دل دايهمچنان ادامه پ يمواد معدن اتياگر كشف:ديدشياند يميج خورديم

به بانكها  فتيدر پيطال كل ايدر كشف الماس  يگذار هيدارد تا سرما يشتريو معامالت امالك سود ب يداشت ــ خانه ساز

 يفرصت ها نطوريبود هم ريناپذ انيخواهد داشت فهرست پا ازين يشتريب يهانه ها يها فروشگاه ها و روسپ خانهيهتل ها م

 ييطال

 "امده؟ شيپ يمشكل":ديپرس كندينگاهش م رهياگه بود كه مارگرات به او چشم دوخته است و خ يميج



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني  –بازي استاد                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٤

 نگاه كرد يگريو به سرعت به سمت د"اوه نه":گفت مارگارت

 ياز مردانگ يبه و يميبودن ج كياو نظرش را جلب كرد مارگارت از نزد تيطراوت و بشاش كردياكنون او را برانداز م يميج

 بودن مرد و محتاج به مرد بود ياحساساتش رادرك كرده بود او زن يميو او اگاه بود ج

 ريرفت و ز يرودخانه كوچك كينزد يجنگل يبه طرف منطقه ا نييخارج شد و به سمت پا ياز جاده اصل يميظهر ج هنگام

اماده و بسته  يكين كيپ يهتل خواسته بود كه ناهار را در سبددرخت بزرگ بائوباب كالكه را متوقف كرد او از كاركنان  كي

سفره گذاشت در  يداخ لسبد را خارج كرد و گشود و غذا ها را رو يها هاورد و بست رونيب يكنند مارگارت سفره ا يبند

دار  هيادو يها ينيريو هلو و ش يگالب و نارنگ بيس يمربا يسرد مرغ سرخ شده برنج زرد زعفران يسبد گوشت بره تنور

 موسوم به سوئتكوكجس وجود داشت يبادام

 "ستميهمه محبت و لطف شما ن نيمتاسفانه من سزاوار ا سيتراو ياقا يشاهانه ا افتيچه ض":گفت يبا ناباور مارگارت

 "يهست نياز ا شيتو سزاوار ب":داد نانيبه او اطم يميج

 سفره مشغول كرد يغذا رو دنيبرگرداند خودش را با تدارك و چ يرو مارگارت

 "!به من نگاه كن...مارگارت":دستانش گرفت و گفت انيصورت او را م يميج

 ديلرزياو داشت م"من ـــ  كنمياوه خواهش م"

 "به من نگاه كن"

به خود نگه  دكيرا نز يو كردياو مارگارت را عاشقانه نگاه م ستياهسته سرش را باال اورد و به چشمان او نگر مارگارت

 چه كار كند دانستيرت دستپاچه شده بود نمداشت مارگا

كار را  نيا ديمن ما نبا ياوه خدا":سرش را تكان داد و گفت ديكش رونيبعد مارگارت به زور خودش را از اغوش او ب يلحظات

 "رفت ميبه جهنم خواه ميكار را بكن نيا دياوه نبا ميبكن

 "به بهشت"

 "متاسفم"

 نميبيكه من چه م يدانيبه درون تو بنگرد و م مايمستق تواننديم ؟انهاينيبيتاسف خوردن وجود ندارد چشمانم را م يبرا ييجا"
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تو به  رايوجود ندارد ز دنيترس يبرا ليخواهم كرد و دل نيكه به تو عشق بورزم و من چن يخواهياز من م ست؟توين نطوريا

تعلق دارم  انيگفت بگو بگو من به  يرا خواه نيمارگارت خودت ا يعلق داربه من ت تونه؟ يدانيرا م نيتو ا يمن تعلق دار

 "تعلق دارم انيبگو من به 

 "تعلق دارم انيمن به "

از همه عمرش خودش را شاداب و سرزنده  شترينشستند مارگرات ب گريكديبعد در كنار  يو لحظات دياو را دوباره بوس دست

درخت  هيگرم و نوازشگر سا ميلحظه را تا ابد به خاطر خواهم داشت بستر برگها و نس نيبه خود گفت ا كردياحساس م

 چيحد عاشق ه نيتا ا يزن چيمرد هستم ه نيكه من عاشق ا نطوريا ديشيانها افتاده بود مارگارت اند يبائوباب كه بر رو

 نبوده اتس يمرد

مارگرات سرش را  مانديدر انجا م هيت ارزو كرد كه كاش همگرفت و مارگار شيخو رومنديبازوان ن انياو را در م يميج بعد

 "؟يكنيبه چه فكر م":باال اورد و نجوا كنان گفت

را  شانيو انها نشستند و غذا ديمارگارت خند"شوميهالك م يكه دارم از گرسنگ نيبه ا":زد و اهسته پاسخ داد يلبخند يميج

دوباره  يميتا افتاب داغ خشكشان كند ج دنديدرختان خوردند سپس در رودخانه شنا كردند و دراز كش هيسا ريدر ز

 روز هرگز تمام نشود نيا خواهديم،دلم  ديشيمارگارت را در بر گرفت و مارگارت اند

حق با شمسات ":رداعالم ك يمياز سالت سان دانر نشسته بودند ج يدر گوشه ا يزيو وندرمرو پشت م يميبعد از ظهر ج ان

 "كردميباشد كه من قبال فكر م ياز ان شتريب ديشا نجايدر ا تياحتمال موفق

 دينيو نب ديموضوع را متوجه نشو نيكه ا ديتر از ان هست ركيشما ز دانستميم":شكفت و او گفت يوندرمرو از خوش ي چهره

 "سيتراو ياقا

 "چه كار بكنم؟ قهيكه دق ديكنيم هيشما به من توص":ديپرس يميج

الماس  يها نياز زم يامروز من درباره كشف بزرگ و تازه ا نيهم":اورد  نييرا پا شيو صدا ستيبه اطراف نگر وندرمرو

 نيها را ب نياسناد ان زم ميتوانياست كه صاحب ندارد ما م نيكرده ام هنوز ده قطعه زم افتيدر ياطالعات ليدر شمال ن يزيخ

 يادعانه  5 يو مشا هم پنجاه هزار بوند برا دهميم تيمالك يپنج ادعانه  ابتجاه هزار پوند بمن پن ميخودمان قسمت كن
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رهجع به ان چه فكر  ميپوند پول به دست اور ونهايليشبه م كي يتوانيالماس است ما م لويك لويانجا ك ديپردازيم گريد

 "د؟يكنيم

 يرا كه سود رسان بودند برا يينهايسند زم خواستيوندرمرو م گذشتيكه در فكر ان مرد چه م دانستيم قايدق يميج

به عالوه او حاضر بود سر  ديانجاميم يها كه به درد نخور بودند كارش به ورشكستگ نيزم هيبا بق ديبا يميخودش بردارد و ج

 گذاشتينم هيهم سرما نگيليش كي ياش شرط ببندد كه وندرمرو حت يزندگ

 "كار هستند؟ نيا ريدرگ ندهيچند نفر جو رسديجالب به نظر م":گفت يميج

 "فقط دو نفر"

 "پول الزم دارد؟ نقدريپس چرا ا":ديمعصومانه پرس يميج

اما پول  داننديانها ارزش سندشان را م يدانيم":اش به جلو خم شد و گفت يصندل ياو رو"است  يسوال هوشمندانه ا نياه ا"

و  ميدهيهزار پوند پول م كصديبه انها  ميشويكه من و شما وارد صحبنه م تنجاسيكنند ا يبهره بردار نيندارند كه از زم

 "نگه دارند ودخ يدرصد مزارعشان را برا ستيب ميگذاريم

الماس هم از نظر الماس  ندگانيمطمئن بود كه جو يمينشد ج دهيشن باياهسته گفت ك تقر يدرصد را طور ستيعبارت ب تو

خواهد  ريسراز يو بيو تمام پول ها به ج ديه خاهد رفت وندرمرو همه را باال خواهد كشها و هم از نظر پولهاشا سرشان كال

 شد

 "درز كند ــ رونيباره به ب نيدر ا يبه محض ان كه كلمه ا ميعمل كن عيسر يستيبا":هشدار داد وندرمرو

 "فرصت را از دست داد نيا دينبا":مصرانه گفت يميج

 "قرار دادها را اماده كنند دهميالساعه م دينگران نباش":كرد و گفت يتبسم وندرمرو

 .ييقايبه زبان افر ديشياند يميج

 "جالب است يليهم هست كه از نظر من خ گريكه چند معامله د اني ميرا بگو نيحاال ا"

اطراف  القاتييمارگارت  كرديتقاضا م يميج يداشت لذا وقت تيوندرمرو اهم يتازه برا كينگه داشتن شر يانجا كه اراض از

 ادشيكه با  يزيچ نياخر شديم يميعاشق ج شتريمارگارت روز به روز ب كدياعتراض نم گريرا به او نشان بدهد پدرش د
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 يميج كرديبه او فكر م شيبود كه صبحدم هنگام گشودن چشم ها يزين چياول يميج زيبود و ن يميج رفتيشبها به خواب م

ناگهان كشف كرده بود جسمش  نكهيوجود دارد مثل ا دانستيكه او اصال نم يكرده بود حالت جاديا را يدر او حالت هوسران

 كدفعهي ديكشيم خجالتاز انها  يستيبه او اموخته بودند با يشرمندگ هيكه به عنوان ما ييها زيچ يو همه  ستيچ يبرا

 نيخاطر خودش عشق سرزم يخرسند زيبشود و ن يميخاطر ج يباعث خرسند توانستيشد كه م ليتبد يمواهب ارزنده ا

 يپنهان و دره ها يپر هوس كه دره ها ينيسرزم كرديدر ان جست و جو و كند و كاو م يستيبود كه با يتازه و خارقالعاده ا

 نعمات برخوردار نشده بود نياز ا ياز عسل داشت او هنوز به اندازه كاف يو رودخانه ا زيانگ جانيكوچك ه

با هم صحبت  يمناسب كه در انجا بتوانند لحظات يكردن مكانها دايپ رفتنديكه انها به گردش م يعيگسترده و وس القاتيي در

 بار نخست بود يزيانگ جانيمارگارت به همان ه يبرا يميكنند اسان بود و هر بار مالقات با ج

 ياصالح شده  يسايكل روانياز پ يكيوندرمرو  مانيسل ترساندياو را م كرديكه از بابت وجود پدرش م يگناه كهنه ا احساس

در  يدر كار نخواهد بود حت يبخشش چيه كنديكه اگر او دست بر قضا بفهمد كه دخترش چه م دانستيهلند بود و مارگارت م

 تيرضا توانستنديمرداناز هر كجا كه م يكه برا ييجا كردنديم يزندگ انهاو تمدن كه  تيجاهل نيخشن و ماب يان جامعه 

بابت وجود نداشت تنها دو نوع زن در جهان وجود داشت  نياز ا يدرك چيه كردنديكسب م يخاطر خود را از نظر جنس

مگر ان كه با او  ندكه به او دست بز دادياجازه نم يدختر خوب و پاكدامن هرگز به مرد كيدختران پاكدامن و فواحش و 

است گرفتن و  يانصاف يكمال ب نيمارگارت به خود گفت ا دادنديصورت به او فاحشه لقب م نيا ريازدواج كند در غ

او باالخره باعث شد كه موضوع ازدواج  ديبه تزا يباشد اما نگران يطانيو ش يديپل توانديكه نم استيعشق انقدر ز هدادنيهد

 اورد انيرا به م

او "كه چقدر من ـــ  يدانيــ م اني":دكه مارگرت شروع به صحبت كر رفتنديوال م يبا كالسكه در امتداد رودخانه  انها

نظرت ":ديپر رونيحرف از دهانش ب نيا ديو ناام اسيو با "است كه من و تو ـــ نيمنظورم ا"چطور ادامه بدهد  دانستينم

 "ه؟يراجع به ازدواج چ

 "مارگارت من كامال طرفدار آنم من طرفدار آنم":و گفت ديخند يميج

 بود شيزندگ يلحظه  نيشد ان لحظه خوش تر ملحق يميبه ج دنيدر خند مارگارت
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كند  ياو و مارگارت را همراه سايرفتن به كل يدعوت كرد كه برا يميوندرمرو از ج مانيسل كشنبهيصبح روز  كي در

در  يوعظ يساخته شده بود با سكو كيبود كه به سبك گوت اديز اريبزرگ و بس يساختمان"هرفورمده كرك تسيندردوئ"

كه انها از استانه در عبور كردند و پا به داخل گذاشتند به وندرمرو با احترام  يهنگام گريد يدر انتها يميانتها و ارگ عظ كي

 مقدم گفتند ريخ

 يشيتر از مقام كش نييدرجه پا كي يمقام نجايكمك كرده ام در ا سايكل نيمن به ساخته شدن ا":گفت يميبا غرور به ج او

 "دارم

و هر كلمه  دادياره گوگرد و اتش جهنم بود وندرمرو انجا نشسته بود مجذوب و مستغرق با عالقه سر تكان مدرب شيكش نطق

 رفتيپذيرا به جان و دل م شيكش

 تعلق دارد طانيهفته به ش يروزها ي هيمرد خداست و بق كشنبهي يبه خود گفت او روزها يميج

 گياگاه بود و نزد يمياز وجود ج يان دو جوان جا داده بود اما مارگارت در تمام مدت مراسم مذهب نيخودش را ب وندرمرو

 كنميمن به چه فكر م داندينم شيخود شد كه كش ديشيلبخند زد و اند يعصب ياو با حالت كرديبود او را احساس م

چهره اش  ديرا د يميج يوقت كرديم ييرايبود و مشروب پذ شخانيپشت پ تياسم:سان دانر رفت خانهيبه م يميشب ج ان

 شكفت

 "؟يشگيقربان؟همان مشروب هم ديكنيم ليچه م سيتراو ياقفا ريشب بخ"

 "يبا تو صحبت كنم در اتاق عقب واهميم تيامشب نه اسم"

انجا  كرديبود فراهم م يميرا كه مد نظر ج يخصوص يكمد جادار نبود اما حال كياز  شتريب يزيسان دانر چ خانهيقربان م بله

 ان را روشن كرد تيفانوس قرار داشت اسم كي زيبود و در وسط م يگرد كوچك با چهار صندل زيم كيشامل 

 "نيبنش":گفت يميج

 "ساخته اس؟ ياز دست من چه كمك نييبله قربان بفرما":نشست يصندل يرو نياسم

 "كمك كردنش امده ام يكه من برا ييتو نيا تياسم"
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 "قربات؟ يراست":خنده كنان گفت تياسم

گرفتم بذارم تو زنده  ميتصم":اورد و ان را روشن كرد و افزود رونياش ب يگاريو بلند از جاس كيبار يگاريس يميج"بله"

 "و نكشمت يبمان

 "سيتراو ياقا فهمميمن ــ من نم":شد دايهو تياسم يدر چهره  يلحظه ا يبرا يو ناباور نانياز عدم اطم يحاك يپرسش

كه كشته  يديتو توطئه چ ؟پارستاياور يمرا به خاطر م گوريمك گر يمياست ج گورياسم من مك گر تسمين سيمن تراو"

 "به خاطر وندرمرو  لهيبشوم در ان طو

 "ـــ يراجع به چ دانمينم":اكنون اخم كرده بود ناگهان محتاط شده بود نياسم

 بود انهيتاز يمثل ضربه  يميج يصدا"خفه شو به من گوش بده"

چهره مرد  كرديم يسع نيكردند و مغزش به كار افتاد اسم دنيشروع به چرخ تيمغز اسم يكه چرخها نديبب توانستيم او

 بدهد قيمالقات كرده بود تطب شيكه سال پ يرا كه مقابلش نشسته بود با ان جوان مشتاق ييمو ديسپ

مكان را به اتش بكشد و تو را هم با  نيرا استخدام كنم كه ا يمرد توانميمن هنوز زنده ام و ثروتمند ــ انقدر تروتمند كه م"

 "حواست با من است؟ نيان اسم

مرد و خطر را  گوريمك گر يميدر چشمان ج يرخ داده اما نگاه يكه اشتباه ديرا انكار كند و بگو زيخواست همه چ تياسم

 "...بله قربان":محتاطانه گفت ديد

اند از  افتهيتا او بتواند سرشان را كاله بگذارد و هر چه  يالماس را نزدش بفرست ندگانيجوكه  دهديوندرمور به تو پول م"

 "دهد؟ياست چقدر به تو پول م يشراكت كوچك و جالب نيا اروديدستشان در ب

 اورديب يبه كدام سو رو دانستيگرفتار شده بود نم يقو يرويدو ن نيب نيبرقرار شد اسم يسكوت

 "چقدر؟"

 "دو درصد":با اكراه گفت او

 شياو را نزد من بفرست رو ديا يبالقوه و با عرضه سراغت م ندهيجو كيكه  ياز حاال به بعد وقت دهديدرصد م 5من به تو "

خودش را خواهد  ياست كه او سهم عادالنه  نيقار ر خواهم گذارد تفاوتش ا ارشيو پول در اخت كنميم يگذار هيسرما
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اورد به تو پرداخت  يوندرمرو دو درصد از انچه بدست م يكنيم رواقعا فك ايا يريگيت را مگرفتو تو هم سهم خود

 "ياحمق كند؟پسيم

 "متوجه هستم گوريمك گر يتراو ـــ اقا يبله درست است اقا":موافقت سر تكان داد و گفت يبه نشانه  تياسم

و گفت و  ينزد وندرمرو برو يكنيفكر م يتو دار":خم شدو گفت تيبه طرف اسم زيم ياو رو:كامال نه":به پا حواست يميج

مشكل وجود دارد  كيرابطه  نيدر ا تياما اسم يرياز هردو پول بگ يتوانيصورت م نيبه ا يكوتاهمان را به او خبر بده يگو

 "اوريخودت را مرده به حساب ب يرا بكن ارك نياگر ا":كرد يتبدل ييرا به نجوا شيصدا"

 

 

 

 

 7 فصل

او گوش داد و در دوباره كوفته شد به طرف در رفت و  ديمردد به در شن يضربه ا يبود كه صدا دنيدر حال لباس پوش يميج

 بود ستادهيان را گشود مارگارت ا

امد مارگارت به داخل  يبار بود كه مارگارت به اتاق او در هتل م نينخست نيا"امده؟ شيپ يتو مشكل ايب يمگ":گفت ييميج

مانده و از  دارياو تمام شب را ب افتي يبود صحبت كردن را دشوار م ستادهيا يميج يقدم برداشت اما اكنون رو در رو

 ندياو را بب چگاهينخواهد ه يميج گريد ديشا ديترسيم دهدب يميخبر را به ج نيبود چطور ا دهيخودش پرس

 "تو حامله شده اممن از  اني":شد و گفت رهيچشمانش خ به

در  يناگهان چنان حالت شعف ياو را از دست داده باشد ول شهيهم يمبادا برا ديانقدر ارام بود كه مارگارت ترس يميج چهره

 يمگ":بازوان مارگرات را گرفت و گفت يميشد ج ديكه مارگارت فوراا محو و ناپد ييامد كه همه شك ها ديچهره اش پد

خارج كرد و عقب  يميمارگارت با ترس خودش را از اغوش ج "؟يبه پدرت هم گفته ا ايفوق العاده است فوق العاده ا نيا

رفت  ييايكتوريطرح و يچوب يسبزرنگ با منبت كار يانيمارگارت به طرف كاناپه مجلل و اع"او ـــ!اوه نه":عقب رفت و گفت

 "را درك نخواهد كرد نياو هرگز ا يشناسيتو پدرم را نم":ان نشست يو رو
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 "داد ميخبر را به او خواه نيما با هم ا ايب: كرديرا به بر م راهنشيبا عجله پ يميج

 "نخواهد امد و اوضاع روبراه خواهد شد؟ شيپ يكه مشكل يمطمئن اني"

 "بابت نبوده ام نيهرگز مطمئن تر از حاال و از ا يمن در زندگ"

و مارگارت  يميبود كه ج يالماس ندگانيجو يبرا يگوشت دود يها كهيبار دنيوندرمرو در حال اندازه گرفتن و بر مانيسل

امد و  يميرا تمام كرد و به طرف ج يوندرمرو با عجله كار مشتر"اميم شتياالن پ نيهم انياه ":وارد فروشگاه شدند

 "است؟ راوضاع و احوالت چطو يروز دلپذر نيو در ا":ديپرس

 "خواهد شد يصاحب فرزن يشما به زور يباشم مگ توانستمينم نيبهتر از ا":گفت يبا خوشحال يميج

 "شوميمن ـــ من متوجه نم":در انجا برقرار شد وندرمرو با لكنت گفت يناگهان يسكوت

 "ساده است من او را حامله كرده ام يليخ"

 ستيدرست ن نيـــ ا نيا":كردينگاه م يگريبه د يكي ياز چهره  شانيو پر دهيدر يبا حالت ديوندرمرو پر ياز رو رنگ

شده بود  يوحشتناك يوندرمرو به سرعت به گردش در امد دچار ضربه  مانيو اشفته در سر سل ضياحساسات ضد و نق"نه؟

موضوع خنده و  او...حامله شده بود...اش بكارتش را از دست داده بود هيكه دختر گران ما نيرعب اور از بابت ا يضربه ا

 ....كردنديثروتمند بود و اگر انها به سرعت با هم ازدواج م اريبس يمرد سيتراو انياما  شديمردم شهر م ياستهزا همه  هيما

 "ديو با هم ازدواج كن ديبالفاصله عقد هم بشو ديخوب پس با":كردو گفت يميبه ج يرو وندرمرو

احمق كه تو سرش  ياسكاتلند يبچه دهات كيبا  يكه مگ يدهيتو اجازه م ايم؟ايعقد هم بشو":به او نگاه كرد رتيبا ح يميج

 "ازدواج كند؟ يديو تمام اموالش را باال كش يرا كاله گذاشت

 "هرگز ـــ ؟منيكنيصحبت م يچ يدرباهر  اني":وندرمرو به دوران افتاده بود سر

 ياو حالت"؟يشناسيهستم مرا نم گوريمك گر يميمن ج ستين انينام من ":گفت ياسكاتلند يبا خشونت و با لهجه  يميج

 يتيان پسر مرده است تو او راكش يشناسينه البته كه نم":وندرمرو مشاهده كرد و ادامه داد ياشفته و سردرگم را در چهره 

 "ستنطفه ام را كه در شكم دختر تو گاشته شده ا:دهميم يا هين به تو هديوندرمرو بنابرا ستمين يتوز نهياما من ادم ك

 شده بودند به حال خودشان رها كرد رهيبرگشت و از فروشگاه خارج شد و ان دو نفر مات و مبهوت به او خ يميج و
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نداشته و  يها منظور زيحتما از گفتن ان چ كرديگوش داده بود فكر م يميتوام با شوك به سخنان ج يبا ناباور مارگارت

 او ــ!حرفها را زده است او مارگارت را دوست داشت نيا ينطوريهم

 اديبود به طرف دخترش برگشت و فر بانيوحشتناك دست به گر يكه با خشم يوندرمرو در حال مانيسل

 "گورت را گم كن نجايگورت را گم كن از ا!يروسپ!يروسپ":زد

كه پدرش  ياو را به خاطر كار انيبفهمد  افتاديق مرا كه اتفا يبيمه يواقعه  يبود قادر نبود معنا ستادهيا حركتيب مارگارت

 ؟ـــ؟يبود؟ك يك گوريمك گر يميشوم است ج يحادثه  كياز  يكه او بخش كديفكر م اني كرديانجام داده بود سرزنش م

 "فتديتا زنده ام هرگز چشمم به تو ب خواهمينم گريد"به صورت دخترش زد  يمحكم يليوندرمرو س"گم شو"

بود  وانهيد يمرد يصورت پدرش چهره  امدينفسش باال نم زديقلبش به شدت م خكوبيبود م ستادهيانجا ا مارگارت

 مارگارت برگشت و بدون ان كه به عقب سرش نگاه كند با عجله از فروشگاه خارج شد

 يكه اتفاق بود دهياو د فشرديرا محكم م شيجانكاه گلو اسي كرديبود و رفتن دخترش را تماشا م تادهيوندرمرو ا مانيسل

و به طور  تنديبا سايوسط كل شدنديانها مجبور م افتاديابرو و رسوا كرده بودند م يكه خودشان را ب گريدختران مردان د يبرا

 قايبود دق ستهيمناسب و شا يمجازات نيا شدنديو سپس از اجتماع طرد م رنديبگ رارق ريو تحق نيمورد انتقاد و توه يعلن

و خدا ترس بار امده بود چطور توانست به او  دهيد يا ستهيشا ماتيبود كه انها سزاوارش بودند اما مارگارت تعل يزيچ

كرده  زشيان مرد خفته و با او ام ررا بدهد؟وندرمرو دخترش را تجسم كرد كه در كنا شيجواب محبتها نطوريكند ا انتيخ

 شد يس بر او مستولو هو چنديپيكه در گرما به هم م وانااتيبود مثل ح

حركت دراز  يبرا ياراده ا ايتختش بدون قدرت  يمغازه نصب كرد و رو ييدر جلو يرا رو"فروشگاه بسته است" يتابلو او

نسبت به او احساس  اي شدياستهزا م هيو ما گرفتيمردم قرار م شخندياو مورد ر شديكه خبر در شهر پخش م يوقت ديكش

قابل تحمل بود  ريغ نيدر هر دو صورت ا شديسرزنش واقع م ردبه خاطر فساد و انحراف دخترش مو اي كردنديترحم م

 ياز جلو شهيهم يرا برا يدخترك روسپ ديبا ديفهمينم يزيباره چ نيكس در ا چيكه ه كرديحاصل م نانياطم يستيبا

 مانتيبال را سر من بنده با ا نيا يتچطور توانس اياوه خدا:وندرمرو زانو زد و شروع به دعا كرد كرديچشمش دور م

 كشيرا  شانيان دختر را بكش هردو اي؟خدايو مطرود ساخت چارهيبدبخت و ب نطوريمرا ا ؟چراياوريب
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تا با مردم حاضر در  ديرفت و چرخ شخانيوارد ان شد او به طرف پ يميظهر شلوغ بود كه ج يسان دانر از كار و كاسب سالن

 يرا به سكوت و خاموش شيكم شد تا جا جيگفت و گوها به تدر"ديلحظه توجه كن كي كنميخواهش م":سالن رودررو شود

 "ديهمه مشروب مهمان من هست":داد

 "اكتشاف تازه؟ كيبه چه مناسبت؟": ديپرس تياسم

 خواهديوندرمرو م يوندرمرو حامله است اقا مانيسل يبله دوست من دختر شوهر نكرده  يبه لحاظ":و گفت ديخند يميج

 "رنديرا جشن بگ زيخبر مسرت ام نيخود كند و همه با ا كيشر يخوشحال نيمه را در اه

 "حيمس يسيع اياوه ":نجوا كرد تياسم

 "بوده است ليمساله دخ نيدر ا گوريمكگر يميموضوع ندارد فقط ج نيبه ا يربط حيمس"

 گوريمك گر يميدر واقع همان ج سيتراو انيكه چگونه  نيا دنديخبر را شن فتيدر پپيساعت همه در كل كيعرض  در

كه چگونه دختر وندرمرو را حامله كرده است مارگارت وندرمرو همه مردم شهر را گمراه كرده و گولشان  نيبوده است و ا

 زده بود

 "نه؟ ديرسياو مثل ان زنها به نظر نم"

 "دارددارد از ان بترس كه سر به تو  يو هو ياز ان نترس كه ها نديگويكه م ستين خوديب"

 "سر و سر داشته است گريبا چند نفر د ستيمعلوم ن"

 "بر سرش بكشم يمن هم دست نوازش ديا ياس بدم نم ياو دختر خوشگل"

 "او كه عفتش را بر باد داده است يكنيخوب چرا از او تقاضا نم"

 دنديخنديمردان م و

رفع و رجوع فاجعه  يامد برا رونيوندرمرو د ران بعد ازظهر فروشگاهش را ترك كرد و از ان ب مانيكه سل يهنگام

تاون بفرستد  پيمارگارت را به ك يبعد جانيبا دل خواستيبود م دهيرس يسودمند جيكه به سرش امده بود به نتا يوحشتناك

و  ييابرو ياز ب فتيدر پيدر كل ينبود كه كس يازين يجا چيو ه اورديب ايتوله اش را در انجا به دن توانستيمارگارت م

بود  دهيكه كش ييقدم گذاشت از نقشه ها ابانيكه رازش را با خود داشت به خ ياو باخبر بشود وندرمرو در حال يشرمندگ
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 بر لبانش نشست تياز رضا يحاك يلبخند

 "ديزاد باشچند دست لباس نو ديبه فكر خر يستيام كه با دهيوندرمرو شن ياقا ريعصر بخ"

 "كرد يخواه دايپ يفورشگاهت شاگرد كوچك يبرا يام كه به زود دهيشن مانيسل ريروزبخ"

كرده  يرودخانه وال شناس كيپرنده را نزد كياز  يتازه ا يبان الساعه گونه  دهيام كه د دهي؟شنيچطور مانيسالم سل"

 "لك لك كوچولو كياست بله قربان 

 خوران به فروشگاهش بازگشت و در را پشت سرش قفل كرد يبرگشت وندرمرو برگشت و كوركورانه و سكندر مانيسل

 يبزرگتر نيا داديدر اطرافش گوش م عاتيشا ليبود به س يسكيو وانيل كي دنيدر حال نوش يميسالن سان دانز ج در

كاش :به خود گفت يميبود ج اديز اريبس بردنديم كه مردم شهر در نقل ان يبود ولذت فتيدر پيرخ داده در شهر كل ييرسوا

وندرمرو به سر خواهر باندا اورده بود  مانيبود كه سل ييبال يجزا نيا بروديلذت م انيجر نيبا من بود تا از  نجايباندا هم ا

بود  يفقط بخش از مكافات نياورده بود اما ا گريچند نفر د ستياورده بود وانچه بر سر ــ معلوم ن يميمجازات انچه بر سر ج

كامل وندرمرو  يتا زمان نابود يميج امتازه شروع كار بود انتق داديكه كرده بود پس م ييكه وندرمرو به خاطر همه كارها

كه  يپدرش بود در روز اول كياو هم شر كردينم يو همدرد ياحساس دلسوز چيه يميدر مرود مارگارت هم ج شديكامل نم

 زيبه شما كمك كند او از همه چ تواندياست كه م يردند مارگارت چه گفته بود؟به نظرم پدرم همان كسانها با هم مالقات ك

 انها را نابود كند يداشت هردو اليخ يميعضو خانواده وندمرو بود و ج كيمارگارت هم  ارداطالع د

 "رم؟يوقتتان را بگ قهيدق كي شوديم گوريمك گر ياقا":نشسته بود قدم برداشت يميكه ج ييبه طرف جا تياسم

 "شده؟ يچ"

 يده ادعا لين كينزد شناسمكهيالماس را م ندهيچند نفر جو":را صاف كرد و مودبانه گفت شياگاهانه گلو يبا حالت تياسم

 زاتيپول ندارند كه تجه يبچه ها به امدازه ا نيرا به ثبت رسانده اند انها در حال استخراج الماس هستند اما ا نيزم تيمالك

 كردميفكر م گردنديم يكيرا بپردازند دنبال شر نيكنند و ان را اباد كنند و پول زم يربهره بردا ناشنيميبخرند و از  يفكا

 "دياشيشما عالقه مند  ديشا

 ؟درستيهستند ه تو قبال راجع بهشان با وندمرو صحبت كرده ا يها همان كسان نيا ايا":با دقت او را برانداز كرد يميج
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 "است؟

دادم با  حيشما فكر كردم ترج شنهاديبله قربان اما من راجع به پ":تكان داد و گفت دييسرش را به عالمت تا رتيبا ح تياسم

 "شما معامله كنم

خوب ادامه ":را روشن كند گارشياتش زد تا او س تيفورا كبر نياورد و اسم رونيب بشياز ج كيبلند و بار گاريس كي يميج

 "اش را بگو هيبده بق

 داستان را گفت هيبق تياسم

بودند كه در  يپوست اهيفواحش زنان س شتريبود ب يدرهم و برهم و اتفاق يو اساس هيپا يدارا فتيدر پياغاز فحشا در كل در

كه به  يپوست ديفواحش سف نياول كردنديكار م ياصل يابانهايدورافتاده و پشت به خ يكوچه ها متيو ارزان ق فيكث يخانه ا

كردو شهر ثروتمند  دايپ شيافزا زيها بونداما همچنان كه كشف مناطق الماس خ خانهيوقت م مهين يشخدمتهايشهر امدند پ

 شدند داريپد يشتريپوست ب ديسف انيشد روسپ

خانه  ييمورد استثنا كي يسقف حلب اي يچوب يوجود داشت خانه ها فتيدر پيكل يشش خانه پررونق در حومه ها اكنون

 يكه خانمها يلوپ به طور ياصل ابانيپشت خ يبر ابانيمحكم و دو طبقه با ظاهر ابرومند در خ يمادام اگنس بود خانه ا

ان رد شوند و حالت انزجار به انها دست دهد ان خانه مورد  يجلومحترم و خانه دار و شوهر دار شهر مجبور نشوند از 

شهر بود كه استطاعت رفتن به انجا راداشتند انجا  يها بهيغر نطوريرومند بود هممحترم و اب يشوهران همان خانم ها تيحما

مبله شده  بايكه خوب و ز يا زهيپاك منيو سرحال بودند در اتاق نش بايبود اما زنان ساكن در ان جوانان ز يمتيمكان گرانق

 قانون مادام اگنس بود نيو ا شديم ييرايپذ يدنيبود نوش

 يخانه ا يبود او قبال در روسپ يسالگ يدر اواسط سن س يشاد و بشاش و تندرست يجوان سرخ مو اگنس خودش زن مادام

 فتيدر پيمثل كل يمعدن يمورد كه چقدر پول دراوردن در شهر نيدر ا ييداستانها دنيو بعد از شن كرديدر لندن كار م

كند و از  سيخودش را تاس يپول پس انداز كرده بود تا بتواند خانه  يكاف يشد او به اندازه  يجنوب يقاياسان است جذب افر

 همان اغاز كارش رونق گرفت

در  يياو به صورت معما يبرا گوريمك گر يمياما ج ديباليبه خود م كنديكه مردها راخود درك م نياگنس از بابت ا مادام
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نجوش و  يخوب داشت اما به نظر منزو يبا زنها رفتار شهيو هم كرديخرج م ياديپول ز زدياغلب به انجا سر م يامده بود و

انها حوضچه  كرديوجودش جلب م ياجزا ياز همه  شترينظر اگنس را ب هبود ك يزيجشمانش چ ديرسيقابل دسترس م ريغ

 ايخود  يهرگز درباره  يمياو ج يخانه  يدائم انيمشتر ريو سرد بودند بر خالف سا قيبدون قعر و عم دهيرنگپر ييها

وندرمرو را  مانيعمدا دختر سل گوريمكگر يميبود كه ج دهيشن شيمادام اگنس چند ساعت پ كردينم يگذشته اش صحبت

رذل  يميكه ج كردياعتراف م ادياست با خود گفت پست فطرت اما  دهيورز يحامله كرده و سپس از ازدواج با او خوددار

 يجم امديم نييقرمز مفروش شده بود پا يكه با قال ييكه از پله ها كرديبود اكنون او را تماشا م يا افهيپست فطرت خوش ق

 "ترك كرد اگفت و خانه ر ريمودبانه شب بخ

به داخل قدم  يميج يوقت كرديتماشا م رهيرا خ رونيبه هتلش بازگشت مارگارت در اتاق او بود از پنجره ب يميكه ج يهنگام

 دياو چرخ يگذاشت مارگارت به سو

 لرزان بود شيصدا"يميسالم ج"

 "؟يكنيكار م يچ نجايتو ا"

 "كردميبا تو صحبت م يستيبا"

 "ميندار يما با هم صحبت"

كه سرت  ييكه او هرباال يبدان دياما با"شد كتريمارگارت به او نزد" ياز پدرم متنفر يكنيكار را م نيكه تو چرا ا دانميم"

را باور كن از  نيا كنميبه تو التماس م كنميخواهش م دانستميراجع به ان نم يزيكه به تو كرده است من چ ياورده و هر بد

 "دوستت دارم يليمن متنفر نباش خ

 "ست؟ين نطوريمشكل توست ا نيا":به او نگاه كرد يبه سرد يميج

 "... يبه من نگاه نكن تو هم مرا دوست دار نطوريا كنميخواهش م"

 مهيكه در ن يدوباره در حال انجام ان سفر وحشتناك به پاردسپن بود سفر الياو در خ كردياو گوش نم يبه حرفها يميج

 كيكه نزد كرديو تالش م ديكشيانقدر زحمت م كرديو صخر ها را از ساحل رودخانه جابه جا م...جان داده بود بايراهش تقر

 يوندرمرو كرده بود و صدا ميتقد يدوسدتانها را ...كرده بود دايالماسها را پ ييابود از حال برود و باالخره به طور معجزه اس
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كار  ميندارم تو برا اجياحت كيمن به شر يكه حرفم را اشتباه متوجه شد نيپسر جان مثل ا گفتيكه م ديشنيوندرمرو را م

 گريبار د تواستيم... عانهيس ندو سپس ان كتك زد يشهر برو نيكه از ا دميمن بست و چهار ساعت بهت مهلت م يكرد

احساس كند  كرديو ان را پاره م رفتيرا كه در گوشتش فرو م زشانيت يالشخور ها را استشمام كند منقارها نيگنداگ يبو

 "دوستت دارم...به تو تعلق دارم ؟منياوريبه خاطر نم":ديشنيمارگارت را م يدور صدا ياز فاصله  ييگو

ان كلمه نداشت وندرمرو همه  ياجع به مهنار ينظر چيامد و به مارگارت نگاه كرد عشق ا و ه رونيب شياياز رو يميج

شده بود  ليتبد اتشيتنفر عصاره ح كرديم يبرده بود او فقط با نفرت زندگ نياز نفرت در اوخشكانده و از ب رياحساست را غ

عبور كرده و  زينوك ت يصخره ها يزا رو يوثت كرديكه با كوسه ها مبارزه م يهنگام كرديگردش م شيمثل خون در رگها

بود كه او را زنده نگه داشته بود  يزيبود نفرت تنها چ دهيخز بينام يدر صحرا زيالماس خ يها نيسرزم يها نيم يرو

وجود داشت اما عشق  ديبود اش يقتيحق نيا ديو شا خواندنيو اوازه خوانان راجع به ان م سرودنديعشق م يشاعران درباره 

 گوريمك گر يميج يبود نه برا گريمردان د يبرا

 "گم شو يكنياو در شكمت حمل م ينوه  يوندرمرو هست مانيتو دختر سل"

كه پدرش  دانستيبود اما م ازمندين يو شيوجود نداشت كه برود او پدرش را دوست داشت به بخشا ييمارگارت جا يبرا

 يباق شيبرا ياما راه انتخاب كرديم يتبدل يمارگارت را به جهنم يزندگ يهرگز ــ هرگز نخواد تواسنت ــ او را ببخشد و

 اورديپناه م يبه كس يستينماده بود با

ان فرد به او  گذرديكهم ياز مقابل هركس كرديبه طرف فورشگاه پدرش رفت احاسس م ادهيهتل را ترك كرد و پ ماگارت

نش را باال نگه داشت و از مارگارت همانطور گرد يول زدنديبه او لبخند م يدار يمعن ياز مردها با نگاه ها يبرخ شوديم رهيخ

بود پدرش از پستو به  يسپس داخل شد در فرشگاه كس ستاديمردد ا يلحظه ا ديسكه به فروشگاه ر يبرابر انها رد شد هنگام

 داخل امد

 "...پدر"

 توانستيامد و مارگارت م كتريبه صورت مارگارت نواخته شد پدر نزد يليس كيمثل  شيدر صدا يياعتنايو ب ريتحق"!تو"

 گريحاال امشب د يشهر خارج بشو نيامشب از ا نيهم خواهميم"استشمام كند امديم رونيرا كه از دهانش ب يسكيو يبو
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پرت كرد  نيزم ياورد و رو رونيب بشياسكناس از ج يمشت او"!؟هرگز يدينشود حرفم را شن تيدايطرفها پ نيهرگز ا

 "برو نجايپول را بردار و از ا نيا":

 "شما را در شكمم دارم يمن نوه "

هر بار كه مردم تو را "را مشت كرد شيتر شدو دستها كيوندرمرو به مارگارت نزد"يرا در شكمت دار طانيش يتو بچه "

خواهد  ادشانيموضوع از  يبور جاياگر از ان شنديانديمن م ييابرو يبه ب يرويبا غرور و تكبر راه م يروسپ كيكه مثل  ننديبب

 "رفت

خوران از در خارج  يبه پدرش نگاه كرد سپس برگشت و كوركورانه و سكندر ريناپذ انيو پا يطوالن يلحظه ا يبرا مارارت

 شد

 يپول پول را فراموش كرد يروسپ":زد اديفر پدرش

فكرش پرشان بود و به هر سو گردش  ديشهر وجود داشت و مارگارت راهش را به ان سو كش يدر حومه  يارزان ونيپانس

و چند سال  50خندان و مهربان بود و  يفربه با صورت يدنبال خانم ائنز گشت خانم ائنز زن ديكه به انجا رس يهنگام كرديم

 يضربه  نيزن كم طاقت ممكن بود از ا كياورده و سپس تركش كرده بود  فتيدر پيداشت شوهرش او را با خود به كل

را  ياديخوب ز يشهر ادمها نيان سالم به در برده بود او در اضربه ج نيدرهم بشكند و نابود شود اما خانم ائنز از ا يروح

 بود دهيبود ند ستادهيا ودختر هفده ساله كه اكنون مقابل ا نيرا گرفتار تر از ا يبود اما هرگز كس دهيمشكالت د ريدرگ

 "؟ينيمرا بب يخواستيتو م"

 "ديمن داشته باش يبرا نجايدر ا يشما كار ديبله فكر كردم ـــ فكر كردم شا"

 "؟يبلد يكار؟چه كار"

رختخاب ها را مرتب كن من ــ من  توانميباشم م شخدمتيپ تانيدر سالن غذاخور توانميهستم م يمن اشپز خوب يهركار"

 "انجام خواهد داد دييبگو يهركار":ملتمسانه افزود" كنمياوه خواهش م":زديموج م اسي شيدر صدا"ـــ توانميم

از  ميداشته باش اجيبه كمك احت كنميفكر م":بود نگاه كردو قلبش به درد امد ستادهياو ا يدختر لرزان كه جلوائنز به ان  خانم

 كه احساس ارامش چهره مارگارت را روشن كرد نديبب توانستيم"؟يكارت را شروع كن يتوانيم يك
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 "حاال نياز هم"

پنس در ماه بپردازم به  ازدهيو  نگيليپوند و دو ش كي":به ان اضافه كرد يزيرا در نظر اورد و چ يمبلغ"فقط ـ توانميبه تو م"

 "عالوه جا و غذا

 "است يهم عال اريبس":گفت يبا سپاسگزار مارگارت

فورشگاه بسته " يتابلو شياز ب شياو ب انيمشتر شديظاهر م فتيدر پيكل يها ابانيوندرمرو اكنون به ندرت در خ مانيسل

و  كردنديم ديخر يگريد يانها از جاها يپس از مدت دنديديفروشگاهش در تمام ساعات روز م ييدر جلو يرا رو"است

 دادنديانجام م يگريمعاملشان را با كسان د

كه  كرديبلكه از خدا تقاضا م رفتيدعا كردن به انجا نم ياو برا رفتيم سايبه كل كشنبهيوندرمرو هنوز هم هر روز  مانيسل اما

كند جماعت  برطرفيجور كي كرديم ينيو فرمانبردارش سنگ عيبنده مط يوحشتناك را كه بر شانه ها يو بدنام ييرسوا نيا

با  شهيمقتدر و ثروتمند بود هم يوندرمرو مرد مانياز انجا كه سل كردنديوامد م فتر ايبه كل ينمازگزارن كه به طور دائم

را از پشت سرش احساس كندو بشنود  يو نجواها رهيخ يهانگاه  توانستيم مانيبودند اما اكنون سل ستهياحترام به او نگر

رفتند و  يگريد مكتيگرفت به ن يجا انكنار او را اشغال كرده بودند به محض ان كه او در كنارش مكتيكه ن يخانواده ا

و پر  نيدر هم شكسته بود نطق اتش ياش را به كل هيانچه روخ يول امديشده به حساب م ريفرد مطرود و تحق كينشستند او 

از مصر و فصل مربوط به  لياسرائ يفصل خروج قوم بن يعني لياز انج يفصول خاص يبود كه به طور ماهرانه ا شيداد كش

پدران در قبال  ياقتيلياگاه و دانا هستم و از ب زيمن پروردگارتو بر همه چ"بود ختهيرا با هم ام انيو فصل الو ليرقخ امبريپ

و قباحت كار تو اشكار شده و  يديچرا پل ريرا بشنو و عبرت بگ يكلمان اله نيا يروسپ يا برميفرزندانشان رنج م تيترب

هرگز :گفتيم كرديصحبت م يو خداوند با موس...فاش گشته است يبود ولواحت تو كه با فاسقانت به فشحا و فساد مشغ

و رذالت  يديپر از پل نيرا فرا خواهد گرفت و زم يبشود چرا كه فحشا زمن ينكن كه او روسپ قيدخترت را به فحشا تشو

 "...خواهد شد

 نگذاشت سايرا به كل شيهرگز پا گريوندرمرو د كشنبهياز ان روز  پس

 شديثروتمند تر و ثروتمند تر م گوريمك گر يميج رفتيوندرمرو رو به زوال م مانيكه تجارت و كسب و كار سل همچنان
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 تيمالك يمدع انيو معدنچ افتيم شيافزا شديكشانده م نيبه اعماق زم يستخراج الماس ها همچنان كه حفارا ي نهيهز

 نيبه سرعت ب عهيشا نيبود نبودند ا ازشانيكه مورد ن يقيدق و دهيچيپ زاتيتجه ديمورد نظرشان قادر به خر يها نيزم

 يميدر معادن است و به موقعش ج يسهم افتيدر قبال در يگذار هيحاضر به سرما گوريمك گر يميكه ج افتيمردم رواج 

هم  طالاو در امالك و مستغالت و تجارت و استخراج  ساختيو ملك را كامال از ان خود م ديخريرا هم م شيسهم شركا

 يشترياشخاص ب شديم شتريبود و همچنان كه شهرتش ب ايصادق و بدون ر يكرد در معامالت خود به راست يگذار هيسرما

 شتافتنديمعامله و كار نزدش م يبرا

كاركنان  ديان را خر يميورشكست شد ج قيناال تيريمد لياز انها به دل يكيكه  يشهر دو بانك وجود داشت و هنگام در

 اورد ميو در فهرست ن داشتيپنهان نگاه م رهيمد اتيه ينامش را از اعضا يخودش را در انجا گمارد ول

 يكه در زمان كوك ييهايرو ياو موفق و ثروتمند بود ماورا افتيم تيرونق و موفق زديبه ان دست م يميكه ج يهر كار ييگو

وندرمرو  مانيسل يرا تنها با شكست ها تشينداشت او موفق شيبرا ياديز تيوضع مفهوم و معنا و اهم يداشت اما ا اليدر خ

 وداو تازه شروع شده ب ييانتقام جو ديسنجيم

 كردياصال به او توجه نم يول شديبا مارگرات مواجه م ابانير خد يميبه گاه ج گاه

مارگارت  نهينفس در س شديباعث م يميج دنيمارگارت دارد د يبرا ييچه معنا ياتفاق يها ييارويكه ان رو دانتسينم يميج

را  يميج اريرا دوباره به دست اورد هنوز به طور كامل و تمام ع شيتا تسلط بر خو ستاديايم يستيحبس شود و مارگرات با

پدر او استفاده كرده بود اما  هيتنب ياز جسم مارگارت برا يميج كندرا عوض  نيا توانستينم زيچ چيدوست داشت ه

 يميكه ج ياورد و هنگام يم ايرا به دن يمياو فرزند ج يدولبه باشد به زود ريشمش كي توانديم نيكه هم دانستيمارگارت م

 گذاشتيم ينام شفرزند يو رو كرديكه از گوشت و خون خودش بود با مارگارت ازدواج م افتاديچشمش به نوزاد م

از ان كه به خواب رود  شياو شبها پ خواتسينم زيچ چيه اياز دن گريو د شديم يتبدل گوريمكگر يميمارگارت به خانم ج

 ريبچه تاث تيجنس يرو تواندياحتماال احمقانه بود كه فكر كند م"پسر ما":كردينجوا مو  كرديشكم برامده اش را لمس م

 خواستيپسر م كي يهر مرد رديبگ دهيرا ناد ياحتمال ههرگون خواستينم يبگذارد اما و

را داشته باشد كه با او درد دل  ياو ارزو داشت كس شديم يشتريمارگارت دچار وحشت ب شديكه شكمش بزرگتر م همچنان
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و  گانگانيب يمذهبشان به انها مجازان را اموخته بود نه بخشش را او تنها بود در احاطه  زدنديكند اما زنان شهر با او حرف نم

 فتيدر پيساختمان دوطبقه در قلب كل كي گوريمكگر يميج ستيگرياش م امدهين نايشبها به حال زار خودش و بچه به د

 النيمك م يهر يروز كرديرو به رشدش استفاده م يبازرگان يها تيانجام فعال يبرا يگاهيبود و از ان به عنوان پا دهيخر

 سرگرم صحبت با او بود يميج ديحسابدار ارش

در ذهن  يشنهاديپ ايا ميدار اجياحت ينام تجار كي هيو  ميشما هست يو ادغام شركتها بيما در حال ترك":گفت يميبه ج او

 "د؟يدار

 "درباره اش فكر خواهم كرد"

 نيكه در ان زم ييصداها ديشنيم شيدور را در گوشها يمربوط به زمان ياو هنوز انعكاس صداها ديشيدرباره ان اند يميج

نام وجود  كيو دانست كه تنها  ديرسيو به گوشش م كرديعوبر م ييايگردباد در انياز م بينام يدر صحرا ريالماس خ يها

شركت كروگر  ميشركت تازه را كروگرـ برنت بنام ميخواهيما م":و گفت كردتوجه اوست او حسابدار را احضار  دارد كه مود

 "محدود تيـ برنت با مسئول

است او مدت  انيوندرمرو در م ياقا يموضوع وامها":كند او گفت داريكرد تا با او د يتوقف يميبانك ج ريمد يكور نيالو

 يخوش حساب بود اما اوضاعش به كل يمشتر كي شهيرا بپردازد در گذشته هم شياست كه نتوانسته اقساط وامها يديمد

 "ميدادن وام به او را قطع كن دياب گريد كنميفكر م گوريمك گر يكرده است اقا رييتغ

 "نه"

 "ــ رديبگبز هم وام  خواستياو امروز صبح به بانك امد و م":نگاه كرد يميبه ج رتيبا ح يكور

 "بگذار ارشيدر اخت خواهديوام را بهش بده هرچقدر پول م"

 "به او خواهم گفت شما ــ گوريجناب مكگر دييهرچه شما بفركا"بانك برخاست  ريمد

 "فقط پول را بهش بده ييبه او بگو يزيچ ستيالزم ن"

 تيسكويداشت و ب يفوق العاده ا يبزرگ نان خوش عطركه بو يتا قرصها خواستيصبح از خواب برم 5هرروز  مارگارت

 يصرف صبحانه به سالن غذاخور يپشت سر هم برا ونيكهساكنان پانس يترش بپزد و هنگام ريدرست شده با خم يها
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 يرولت و قهوه  ينيريش اهيدرست شده با ارد گندم س يها كيگندم و املت گوشت گوساله ك ميبا هل شانياو از ا امدنديم

 شانيمورد ادها ينهايزم يبودند كه به سو يندگانيجو ونيمهمانان پان شاريب كرديم ييرايپذ خاستيم كه از ان بخار بر يداغ

 ابيرا نزد ارز شانيهاكه بتواند الماس يبه اندازه ا كردنديتوقف م فتيدر پيدر كل يانها مدت گشتندياز انجا بازم اي رفتنديم

منوال بود  نيبه ا شهيهم بايشهر سر بزنند برنامه سفرشان تقر يحياز اماكن تفر يكيكنند و به  يببرند به حمام بروند بد مست

 بودند سواديو ب يخشن و عام يانيبه اتفاقشان ماجراجو بياكثر قر

 ياگر مرد كردنديود كه زنان خوب و پاك دامن دست از پا خطا نم نينانوشته وجود داشت ان ا يقانون فتيدر پيكل در

محسوب  يچالش انيمعدنچ دياما مارگارت وندرمرو از د رفتيها م يسراغ روسپ مايكند مستق يخوشگذران خواستيم

 يطرز فكر ب نيو ا شدنديپاكدامن و مجرد حامله نم راندخت گرفتيجا نم يدسته خاص اي يطبقه بند چيكه در ه شدنديم

شده است احتماال مشتاق است با  يبار دچار انحطاط اخالق كيرواج داشت كه از انا كه مارگارت  انيماجراجو نياساس ب

را هم از او  تدرخواس نيبود كه از او درخواست كنند و ا نيا دادنديانجام م باستيكه انها م يهم بستر شود تنها كار گرانيد

 كردنديم

 ريو ز يپنهان يند و نگاه هابود زيصرفا ه هيبق كردنديرا مطرح م شانيتقاضا حانهيوق پردهيالماس ب ندگانياز جو يبرخ

اما  ساختيو انها را متوجه اشتباهشان م كرديمارگارت در كمال وقار و ارامش و متانت با همه انها رفتار م انداختنديبه م يركيز

 يبانو امديكه از اتاق مارگارت در عقب خانه م ديشن ييها اديداد و فر شديبستر م بهشب كه خانم ائنز اماده رفتن  كي

الماس مست لباس خواب  ي ندهيجو كياز مهمانان  يكيمحكم گشود و ترسان داخل شد  يصاحبخانه در را با حركت

 تخت انداخته بود يو او را رو دهيمارگارت را در

 ي ندهياتو برداشت و با ان شروع به زدن مرد كرد نصف جثه ان جو كياو انداخت  يخودش را رو يائنز مثل ببر خانم

 هوشيالماس را با ضربات اتو ب ي ندهيجو روبخشيو ن ريفراگ ياكنده از خشم ياو با وجود كردينم ياشت اما فرقالماس را د

كشاند سپس برگشت و با عجله به طرف اتاق مارگارت رفت مارگارت  ابانيكرد وا را به طرف راهرو و از انجا به وسط خ

 ديلرزيم شيادستمال به دست در حال پاك كردن خون از لبانش بود دسته

 "حالت خوبه؟ يمگ"
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 "بله منـــممنونم خانم ائنز"

و جواب سالمش را  كردندياز صحبت با او امتناع نم يكه فقط عده كم يقطرات اشك به چشمان مارگارت امد در شهر ناگهان

 دادينشان م يوجود داشت كه نسبت به او رافت و مهربان يكس نجايدر ا دادنديم

هرگز با او  گوريمكگر يميج چارهيب البافياداخت و به خود گفت دخترك خ يمارگارت نگاه يائنز به شكم بر امده  خانم

 ازدواج نخواهد كرد

سخت  يليخ شيبرا گريو خم و راست شدن د شديزود خسته م يليمارگارتاكنون خ شديتر م كيو نزد كترينزد مانيزا زمان

 نياو و پسرش كامال در ا خورديبچه هاش درون بدنش وول م كرديبود كه احساس م يماو فقط هنگا يشبده بود تنها دلخوش

در  يكه در زندگ ياور رتيخار العاده ح يها زيهمه چ يدرباره يو هب زديجهان تنها بودند و او با پسرش ساعتها حرف م

 گفتيانتظارش بود م

به  يموم شده ا يظاهر شد و نامه  ويپوست در پانس هيسا يپسر بچه  كيپس از صرف شام  ياخر وقت مدت كوتاه يشب

 دست مارگارت داد

 "مانميجا منتظر م نيهم ديتا جواب مرا بده":به مارگارت گفت پسر

 "است يجواب بل يبل":اهسته خواند گفت يلينامه را خواند سپس ان را دوباره و خ مارگارت

كه خانه  كرديدر اعالم م يرو ييتابلو ديمادام اكنس رس يخانه  يدر روسپ يدرست سر ظهر مارگارت به جلو ندهيا جمعه

 ديپرسيگرفت از خودش م دهيعابران را ناد ي رهيخ يمردد اهسته تق قتق به در زد نگاه ها ياست ماركارت با حالت ليتعط

دعوت را  نيا ديشد ييدشوار بود و او صرفا بر اثر تنها يميتصم شيبرا اشدمرتكب شده ب ياشتباه نجايمبادا با امدن به ا

 :امده بود نيبود درنامه چن رفتهيپذ

 زيوندرمرو عز زهيدوش

 ياهال يانصاف يخودتان و ب يبدشانس يشما كه نشانه  تيوضع يخانه و من درباره  نيا يندارد اما دخترها يبه من ربط اصال

اگر  ميبه شما و بچتان كمك كن مياست دوست دار يشرمندگ ي هيه واقعا ماك ميكنيو فكر م ميبا هم صحبت كرد نجاستيا

 ايا ميبخور ييتا با هم غذا ديايصرف ناار نزد ما ب يكه برا ميشويمفتخر م وخوشحال  شوديشما نم يو شرمسار يباعث ازردگ
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 شما مناسب است؟ يظهر جمعه برا

 شما ارادتمند

 اگنس مادام

 

 

 

 ميو معقول داشته باش دهيكامال مناسب و سنج يدر حضور شما رفتار يكنميم يسع: درضمن

 در نماند و برود كه خود مادام اگنس در را باز كرد يبهتر باشد جلو ديخود صالح و مشورت كرد كه شا شيپ مارگارت

 "يهالك شد يلعنت يگرما نيتو ا زميتو عز ايب":مارگارت را گرفت و گفت يبازو او

قرمز طرح  يمخمل هيرو يها يها و صندل يو كاناپه ها و صندل زهايكرد كه در ان م ييراهنما ييراياتاق پذمارگارت را به  او

 يياز كجا انها را اورده بودند ــ با بادكنكها دانديــ خدا م زيو روبان و ن ينتيز يكاغذ ياتاق با نوازها شديم دهيد ييايكتوريو

 :بود با خط نه جندان خوش نوشته بودند زانياز مقوا كه از سقف او ييتابلوها يشده بود رو نييتزشاد و زنده  يبه رنگ ها

 .تولدش مبارك...نوزاد حتما پسر خواهد بود نيا...يخوش امد كوچولو

مختلف حضور داشتند  يمادام اگنس با چثه ها سن ها رنگ پوست ها و زنگ موها يهشت نفر از دخترها ييراياتاق پذ در

 دهيپوش يراهنهايبر تن داشتند پ يا دهيمرتب و پوش يبخصوص لباسها تيموقع نيا يمادام اگنس برا به دستور يانها همگ

شهر محترم  نياز اكثر زنان ا نهايا ديشياند رتيبه چهره نداشتند مارگارت با ح يشيارا چيمخصوص روز به تنشان بود و ه ي

 رسنديتر به نظر م

از چهره ها اشنا بودند مارگارت  يچه كار كند تعداد ديبا قايدق دانستيماند نم رهيكه در اتاق بودند خ يبه ان زنان روسپ او

دو نفر  يكيبودند  باياز انان جوان و واقعا ز يبه چند نفرشان كاال فروخته بود برخ كرديكه در فورشگاه پدرش كار م يهنگام

 تيوجه اشتراك داشتند ــ به او اهم كيانها  را رنگ كرده اند اما همه شانيبود موها ومهم مسن تر و چاق بودند و معل

 او را خوشحال كنند خواستنديو گرم و مهربان بود م مانهيرفتارشان صم دادنديم

 يمبادا حرف اشتباه دنديترسيم كردنديپا و ان پا م نيو ا دنديچريخود دور مارگارت م يو اگاه از دستپاچگ يفيبا بالتكل انها
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محترم است و از  يا زهيدختر دوش نيكه ا دانستنديان زنان م گفتنديم نبود مردم شهر چه مبكنند مه ييكار خطا ايبزنند 

امده است و مصمم بودند اجازه  دنشانيكه او به د كردندياحساس غرور و افتخار م بودندمارگارت و خودشان اگا  انيتفاوت م

 را خراب كند يافتخار يمهمان نيا يزيچ چيندهند ه

 يجلو زيم يرو يشامپان يبطر كيشده بود و  دهيچ بايشاد و ز يبا حالت يزيكردند در انجا م تيهدا يرا به اتاق غذا خور او

مارگارت به  كردنديمارگارت در نظر گرفته شده بود قرار داشت همچنان كه خانم ها در راهرو رفت و امد م يكه برا يصندل

از خودش  زنديسر م نجايبه ا يميج دانستيانداخت او م ينگاه شديم يدوم منته يطبقه  يكه به اتاق خوابها  يپلكان يسو

كه  ديكرد و از خود پرس يانها را و دوباره دختر ها را بررس يهمه  ديشا كندياز ان دختر ها را انتخاب م كيكدام  ديپرسيم

 دارند كه او ندارد يميج يبرا يانها چه جاذبه ا

برشته كپور كه  يك سوپ سرد خوشمزه اغاز شد و با ماه يمبدل شد با يافتيكه وعده اش را داده بودند به ض يكوچك ناهار

 نيياب پز تز يها يو سبز ينيبزميشامل گوشت گوسفند و اردك كه اطراف ان با س يتازه بود دنبال شد سپس خوراك اريبس

 يكردند مارگارت متوجه شد كه با اشتها ييرايو قهوه پذ وهيو م ريپن كگر كيك كياورده شد پس از ان  زيشده بود سر م

نشانده بودند مادام اگنس در سمت راستش نشسته  زيم ياو را در باال گذرديبه او خوش م يليو خ خورديفراوان غذا ها را م

در سمت چپش بود در  باشداز شانزده سال سن داشته  شيب ديرسيكه به نظر نم يموبور و دسوت داشتن يدختر يبود و مگ

اما ان داستانها به  نديداشتند كه بگو كيبود دختر ها ده ها داستان جالب و مستهجن و رك ياغاز گفت و گوفها خشك و تصنع

و  كنديرشد م يبا چه سرعت فتيدر پيكه كل نيدرباره هوا و ا نيو بنابرا ديشنيم دينبود كه مارگارت هم با ينظر انها از توع

اطالعاتشان را به  رايو اقتصاد و الماس مطلع بودند ز استيس ي نهيحرف زندن انها در زم يجنوب يفايافر ي ندهياراجع به  زين

 كردنديم افتيصورت دست اول از كارشناسان فن در

و  يناگهان اتاق در خاموش"تازه در ــ زيمنطفه الماس خ كي يبه تازگ يميج":گفت يمگ يعني بايان دختر موبور و ز كدفعهي

ام است او ــ او شوهر عمه ام  يميمنظورم عمو ج":افزود  يعصب يسكوت فرو رفت او بالفاصله متوجه اشتباهش شد و با حالت

 "است

كرد خانم اگنس بالفاصله موضوع صحبت را  زتيكه در سراسر بدنش به گردش در امد ح يحسادت ياز موج ناگهان مارگارت
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 عوض كرد

 "ايدنبال من ب زميعز":مادام اگنس از جا برخاست و گفت ديسر انيكه ناهار به پا يهنگام

پر شده بود  هيبود دنبال كردند ان اتاق با ده ها هد دهيكه مارگارت قبال ند يگريد ييرايو دخترها او را تا اتاق پذ مارگارت

 باور كند ديديرا كه به چشم م يزيچ توانستيكرده بودند مارگارت نم يبسته بند ييبايبه طرز ز ايهمه هدا

 "ميچه بگو دانميمن ــ من نم"

 "بازشان كن":اگنس گفت مادام

  يدست دور بچگانه باال پوش ها يكفشها يچوب يننو كيان اتاق  در

كفش  نطوريهم.شده گذاشته بودند يگلدوز ريشال بلند كشم كيشده، و  يلبه گلدوز يبنددارب ينوزاد، كاله ها مخصوص

توپر  يبرس و شانه با دسته ها كي، و  ييفنجان بچه از جنس نقره با لبه طال كي،  يسگك دار بچه گانه با طرح فرانسو يها

 يمنجوق دوز يبچه با لبه ها يشبندهايقنداق نوزاد از جنس طال و پ نجاق؛ س نيهمچن.شد يم دهيد نگياز جنس نقره استرل

 ياسب چوب كيكه دندان بچه در حال درآمدن است، و  يمخصوص زمان يكيالست يجغجغه حفره دار و حلقه  كيشده، 

 يو سازه ها ،يزاسباب با يسرباز ها نطوريهم.شده بود يپررنگ تر نقاش يخاكستر يكه با خال ها يبه رنگ خاكستر ييننو

مخصوص  ديبلند و سف يجامه ا ايآن هدا يهمه  انياز م زيچ نيتر بايو ز. شاد و زنده رنگ شده بودند يكه با رنگ ها يچوب

 .بود يحينوزادان مس ديغسل تعم

 يها يمحبوس در درونش و بدبخت ييهمه آن تنها.بود كه مارگارت انتظارش را داشت يزيباالتر از هرچ.نوئل بود ديع مثل

 .كرد ستنيگذشته اش ناگهان در او منفجر شد و او به شدت شروع به گر يماه ها

 ".رونيب ديبرو":دختر ها گفت  هيلقه كرد و خطاب به بقاگنس بازوانش را دور او ح مادام

او را همان طور در . كرد و آنجا نشاند تيهدا يمادام اگنس مارگارت را به كاناپه راحت. اتاق را ترك كردند يبه آرام دخترها

 .تمام شد شيها هيآغوش داشت تا باالخره گر

 ".حالت شدم نيدانم چرا دچار ا ينم. متاسفم ":با لكنت گفت  مارگارت

 يخود من چه درس يدان يم. بوده كه بعد برطرف شده است يادياتاق شاهد بروز مشكالت ز نيا.دلم زيندارد عز ياشكال"
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 ".اوضاع تو و طفلت هم روبه راه خواهد شد.شود يباالخره همه مشكالت حل م يزمان كيكه  نيآموخته ام؟ا

دانم چطور از شما و دوستانتان آنطور كه  ينم":اشاره كردو گفت  ايه هداكپ ياو به سو ".ممنونم":نجواكنان گفت  ارگارت

 "تشكر كنم ـ زهايچ نياز بابت همها ديو شا ديبا

 نيمن و دخترها چه قدر از فراهم كردن ا يدان ينم.ستيكار ن نيبه ا يلزوم ": اگنس دست مارگارت را فشرد و گفت  مادام

شود،  ياز ما حامله م يكي يوقت. ديآ ينم شيما پ يبرا اديز يكار نيانجام چن شانس.و سرمان گرم شد ميلذت برد زهايچ

را به  فيخوام كه كلمه كث ياوه، معذرت م ": به طرف دهانش برد و گفت  ار شيدستها ". است فيكث يغمنامه ا تمانيوضع

 "! خواهم يمعذرت م! كار بردم 

 ". من بوده است يزندگ يروزها نيتر باياز ز يكيكه امروز  ديخواهم بدان يفقط م ": زد و گفت  يلبخند مارگارت

شهر  نيا يارزش تو برابر ارزش همه زن ها ،ياگر نظر مرا بخواه.دلم زيعز ،يآمد دنمانيكه به د يواقعا ما را مفتخر كرد "

 يمن ناراحت نم و اگر از دست.خواهد بكشمشان يبه خاطر رفتارشان با تو دلم م! شده نينفر يآن زنها.در مجموع است

امان از ":مادام اگنس به پا خاست و افزود ".ملعون احمق است كيگور يمك گر يميج م،يرا هم بگو گريد زيچ كي يشو

چه  يكس.شد يهم نم ديشا اي.شد يم يچه جهان فوق العاده ا ميكن يجانورها زندگ نيشد ما بدون ا ياگر م!مردها نيدست ا

 "داند؟ يم

 نيهرگز تا آخر عمر ا":دستانش گرفت  انياز جا برخاست و دست مادام اگنس را در م.بود افتهيآرامشش را باز  مارگارت

 ".خواهم گفت شيروز برا نيبزرگ شده باشد، درباره ا يپسرم به اندازه كاف يروز وقت كي.محبتتان را فراموش نخواهم كرد

 "نش الزم باشد؟گفت يكن يواقعا فكر م":كرد و گفت ياگنس اخم مادام

 ".كنم يفكر م نيواقعا چن":كرد و گفت  يتبسم مارگارت

محل اقامتت حمل كنند، و ـ  ونيبه پانس يدهم با گار يرا م ايهدا نيهمه ا":كرد  عتياگنس مارگارت را تا دم در مشا مادام

 ".يموفق باش

 ".ممنونم.اوه"

 .شد يمارگارت راه و
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سپس به داخل .رفت،يم نيپائ ابانياز خ ينيكه با سنگ كرديمارگارت را تماشا م.ستاديآنجا ا يلحظه  ا يبرا سياگن مادام

 :زد اديبلند فر يبازگشت و به صدا

 سر كارمان ميخوب خانم ها،برو اريبس-

 .كار باز شد يطبق معمول برا سيخانم اگن يساعت بعد،در خانه  كي

 

 

 

 

 8فصل

و  يماه گذشته،و به آرام شيدر عرض ش.بگذرد نيتله را آزاد و در كم.فنر تله را بكشد گوريمك گر يميآن بود كه ج وقت

خود  تيكه اكنون آن سهام را در مالك يبود بطور دهيمختلفش را خر يتجار يتهايوندرمرو در فعال يسهم شركا يدر خاموش

او صدها برابر ارزش آن .صاحب شود بيوندرمرو را در نام زيالماس خ ينهايبود كه زم نيو ا ياصل ياما دغدغه ...داشت

كه او و باندا از آنجا  يياز الماسها يميج. را بر سر آن گذاشته بود اشيزندگ بايرا با خون و جسارت پرداخته و تقر نهايزم

ارش به ك.وندرمرو را نبود سازد مانيسال داستفاده كرده بودند تا از قبل آن بتوانن يامپراتور كيساختن  يبودند برا دهيدوزد

 .اكنون او آماده بود كه كار را تمام كند.بود دهينرس انيطور كامل به پا

در  يميكه ج يكردند،مگر بانك يهمه در شهر از قرض دادن پول به او امتناع م گريد.مقروض شده بود شياز ب شيب وندرمرو

 .خفا صاحب آن بود

 :بود نيبانك ا رياو به مد يشگيهم دستور

 .ديوام بده خواهديهر چقدر پول م وندرمرو مانيبه سل-

 سيو بعد از ظهر به خانه مادام اگن كرديرا آغاز م يوندرمرو از اول صبح الكل نوش.باز نبود چگاهيه گريحاال د فروشگاه

 .گذراند،يوقتها شبها را هم در آنجا م يبعض رفت،ويم

بود كه خانم اوئنز سفارش  ييگرفتن جوجهها ليبود و منتظر تحو ستادهيا يقصاب شخوانيپ يروز صبح مارگارت جلو كي
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 .كرديخانه را ترك م يكه روسپ دينگاه كرد و پدرش را د رونيداده بود،كه از پنجره به ب

بال را سر او  نيمن ا.بشناسد رفتيراه م ابانيرا كه لخ لخ كنان در طول خ فيو كث دهيمرد ژول ريآن پ توانستيم يبه سخت او

 .بال را سر او آوردم نيخشه من امرا بب ايآوردم،اوه،خدا

او  ريگناه و تقص ،گرچهيقيبه طر اشيكه زندگ دانستيو م...افتاديم شيدارد برا يدارد چه اتفاق ديفهميوندرمرو نم مانيسل

 .نبود،نابود شده است

 نيقيوندرمرو .امزدياو را ب مانيبود،تا قدرت ا دهيرا برگز وبيا يدرست همانگونه كه زمان......بود، دهيو را برگز خداوند

 .وقت بود يداشت كم ازيكه بدان ن يزيتنها چ.غلبه خواهد كرد دهاشيداشت كه سرانجام بر دشمنان ناد

ملك الماس  شيرا كه در ش يسهام نطورينزد بانك گرو گذاشته بود،هم قهيفروشگاهش را بعنوان وث شترويب يوقت و پول-

 .اسب و ارابهاش را يكوچك داشت،حت زيخ

را هم گرو  نهايكه آن زم يروز ب،ويدر نام زيالماس خ ياز آن اراض رينمانده بود كه به گرو بگذرد،غ يزيچ گريد

 :بانكش دستور داد ريبه مد يميج.و فرصت را مغتنم شمرد ديرا در هوا قاپ تيموقع يميگذاشت،ج

را به بانك بپردازد،در  شيقرضها يكه همه  ديو چهار ساعت مهلت بده ستيبه و ب.ديكن يرا جمع آور شيدهايرس يهمه -

 .ديصورت هر چه كه گرو گذاشته،تصرف كن نيا ريغ

 .....مقدار پول را فراهم كند،او نيا تواندياحتماال نم گور،اويمك گر يآقا

 .و چهار ساعت ستيب-

 يويمتعلقات دن يهمه  يمصادره  يبرا يبانك و كالنتر با حكم ريراس ساعت چهار بعد از ظهر روز بعد،معاون مد قايدق

 .وندرمرو در فروشگاه او حاضر شدند

 رونيهمان ب رمرديپ. رانده شد رونيكه وندرمرو از فروشگاهش ب ديد ابانيخ ياز ساختمان دفتر خود در آن سو يميج

 .به كجا ببرد يرو ايدانست چه كار كند  يزد،نميدر ضل آفتاب چشمانش را به هم م يدرماندگ ستاد،بايا

 نطوريا پرسد،چراياز خودش م يميج.كامل شده بود يميانتقام ج.اه در بساط نداشت گريرا از دست داده بود و د زشيچ همه

كه او نابودش ساخته بود،خود او را نابود  يمرد.كرديم يدر درون احساس پوچ كنم؟اوينم يروزياحساس پ چياست،كه ه
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 .كرده بود

 ؟يديخبر تازه را شن يميج- :پا نهاد،مادام گفت سيمادام اگن يبه خانه  يميكه ج يشب هنگام آن

 .كرد و خودش را كشت يمغزش را پا اسلحه متالش شيساعت پ كيوندرمرو  مانيسل

 .خارج از شهر برگزار شد يدر معرض وزش باد،در مكان زيجنازه در گورستان حزن انگ عييتش مراسم

 راهنيمارگارت پ.گوريمك گر يميمارگارت و ج.حضور داشتند نيبر ماموران كفن و دفن،تنها دو نفر در مراسم تدف عالوه

 .ديرسيو ناخوش به نظر م دهياو رنگ پر.كرديبه تن داشت كه شكم برجستهاش را پنهان م يگشاد يمشك

بودند،تابوت ساده  ستادهيآن دو در دو طرف گور ا.بود،خاموش و سرد و نجوش بود ستادهيبا قد بلندش با ابهت ا يميج

 نيداده بود و آهسته در گودال كنده شده در زم يكه مرده را در خود جا كردندياز چوب كاج را تماشا م ساخته شده

 .نشستيم

كه سنگها با تق تق خود  Ĥمديم نيبه نظر مارگارت چن كرد،ويو تق تق صدا م Ĥمديتابوت فرود م يبر رو نيو كلوخ زم سنگ

 :گفتنديم

 .يروسپ.......،يروسپ-

تفاوت بود،مثل آنكه  يسرد و ب يمينگاه ج.كرد يو نگاهشان با هم تالق ستينگر يميدرش به سمت جگور پ ياز ورا او

تو به همان  ي،وليكنياحساس نم يزيچ چيو ه يستاديتو آنجا ا.مارگارت آن لحظه از او متنفر شد.بود يا بهيمارگارت غر

هم  طانيش ياما ما شركا.خداوند،من همسر تو هستم شگاهيدر پ.و تو م،منيما او را كشت.ياندازه كه من گنهكارم ،گناهكار

 .ميهست

تابوت چوب كاج فرود آمد و كامال او  يپر از خاك بر رو ليب نيكه آخر ديو د ستيآورد و به گور باز نگر نيسرش را پائ او

 .را پوشاند

 :نجوا كرد مارگارت

 .بود رفته يميكه سرش را باال آورد،ج يهنگام.آرام بخواب،آرام بخواب-

و  فيكث ياماكن به قدر نيا شد،اماياستفاده م مارستانيوجود داشت كه از آنها به عنوان ب فتيدر پيدر كل يساختمان چوب دو
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كه وقت  يهنگام.شدنديبچهها در خانه متولد م.مردنديكنند م دايشفا پ نكهيا يبه جا مارانيبودند كه در آنجا ب يبهداشت ريغ

سه بامداد  مانيزا يدردها.او آورد نيپوست موسوم به هانا را بر بال اهيس يقابله ا اوئنزتر شد،خانم كيمارگارت نزد مانيزا

 .آغاز شد

 :آموزش داد هانا

 .كار را انجام خواهد داد يباق عتيحاال فقط زور بده،طب-

مارگارت .گرفتيبه خود م يو آن پسر نام Ĥورديم اياو داشت پسرش را به دن.بر لبان مارگارت آورد يدرد لبخند نينخست

 .و بشناسد نديفرزندش را بب گوريمك گر يميكند كه ج يمصمم بود كار

 .شديو مجازات م هيتنب يبأستياو نم پسر

مهمنخانه به اتاق مارگارت قدم گذاشتند  ياز خدمه  يكه برخ يهنگام ،ويپس از ساعت يكرد،ساعت دايادامه پ مانيزا يدردها

 .رانده شدند رونيجمع و جور اتاقها فرستاده و از اتاق ب يرا تماشا كنند،برا مانيزا شرفتيتا پ

 .دردسر انداخت نيكه تو را به ا طانيتو و خداوند و ش نياست،ب يخصوص يمساله  كي نيا-:به مارگارت گفت هانا

 بچهام پسر است؟-:ديد،پرسيكشياز درد و عذاب م يكه آه يدر حال مارگارت

 :پاك كرد و گفت سيخ يكهنه  كيمارگارت با  يروهاعرق را از اب هانا

 .شتريشتر،بيزور بده،ب يزور بده،حساب نيحاال به پائ.نوزاد مطلع شوم به تو خبر خواهم داد تياز جنس نكهيبه محض ا-

 :خود گفت شيپ.گسستيو درد وجود مارگارت را از هم م شدنديهم تكرار م يكم از پ يليحاال با فواصل خ يرحم انقباضات

 .آمده شيپ يمن،اشكال ياوه خدا-

 .نيزور بده پائ-:گفت هانا

 .اورميب رونيتوانم بچه را ب يدهميچييبند ناف دور بچه پ-:او گفت.آمد ديپد شيدر صدا يناگهان حالت هشدار و

م از نظرش محو شد،و اتاق كم ك چاند،ويخم شد و بدنش را پ نيكه هانا به پائ ديقرمز و مه آلود،مارگارت د يابر انيم در

 .وجود نداشت يدرد گريناگهان د

 كيانگشت او را به نزد ينفر با اشاره  كيو  خورديبه چشمش م يتونل انيدر پا يدر فضا شناور بود و نور زننده ا مارگارت
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 .يكرد هيبه من هد يتو پسر دسته گل.زمي،عزيهستم،مگ نجايمن ا.بود يميو آن شخص ج خوانديخود فرا م

را  ياو صدائ.متنفر نبوده است يميدانست كه هرگز از ج.متنفر نبود يمياز ج گريمارگارت د.بازگشته بود شيبه سو يميج

 :گفتيكه م ديشن

 .ديايحاال،بچه دارد م-:هانا گفت.بكشد اديو درد باعث شد كه او بلند فر.درونش گسسته شد يزيو چ.تمام شد، بايتقر-

 .سر داد يا روزمندانهيپ ادياحساس كرد و هانا فر شيپاها نيرا ب ينيجن هيبعد،مارگارت خروج ما يا هيثان و

 :را باال گرفت و گفت يموجود سرخ رنگ او

 .يتو صاحب فرزند پسر شود.زكميعز.يخوش آمد فتيدر پيبه كل-

به و سر  يميو منتظر بود ج.ديخواهد رس يميخبر تولد نوزاد به سرعت به ج دانستيمارگارت م.نام نهاد يمياو را ج مارگارت

 .را نزد او بفرسد و او را به خانهاش ببرد، يكيپ ايبزند 

 .او فرستد يبرا يامينشد،مارگارت خودش پ يمياز ج يخبر چيگذشت و ه يكه چند هفته ا يهنگام

 :سوختيم يتابيمارگارت در تب ب.بعد برگشت قهيدق يرسان س اميپ

 ؟يديرا د گوريمك گر يآقا-

 .بله خانم-

 ؟يمرا به او رساند غاميپ ايو آ-

 بله، خانم 

 :و او چه گفت: ديپرس مارگارت

 .ندارد يوندرمرو از او پسر زهياو گفت كه دوش -او: خجالت زده بود پسر

، پدرت  يميج. ديورز يآمدن خوددار رونيتمام آن روز و تمام آن شب خود و بچه اش را دراتاق حبس كرد و از ب مارگارت

ما  ند،يتو را بب يو وقت ،ينسبت به او انجام داده است، اما تو پسر او هست يكند مادرت كار بد يفكر م. است يعصبان يحاال كم

اوضاع . ديد يخواه زم،يعز. دوست خواهد داشت يليو هردومان را خ ميكن يزندگ ارا به خانه اش خواهد برد كه در آنج

 .كامالً روبه راه خواهد شد
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 .ديرس يآرام به نظر م يبياو به طرز عج. خانم ائنز با ضربات دست به در كوفت، مارگارت در را گشودكه  يهنگام صبحگاه

 حالت خوب است؟ ،يمگ 

 .كرده بود يمينو و قشنگ را تن ج ياز ان لباسها يكيخوبم، ممنون او  نه

 .را در كالسكه اش به گردش ببرم يميخواهم امروز صبح ج يم 

 نيتر فيبود، از ظر ييبايفوق العاده ز زيشده بود، چ هيبه او هد شيمادام اگنس و دخترها يبچه، همان كه از سو كالسكه

 يشده ا يو خراط دهيهم از جنس چوب توپر و خم شيدرشت و محكم و دسته ها يساخته شده بود، كف آن از تب ينوع ن

 يداشت كه جلو و عقب م يبانيكرده بودند، و سا نييروكش و تز يشميابر هو پارچ ياطراف آن را با پارچه زربفت واردان. بود

 .كرد يم مينورآفتاب را تنظ زانيرفت و م

از  يكه به طور اتفاق يا بهيغر. داد يحل م نييلوپ به سمت پا ابانيخ كيبار يروها ادهيپ انيكالسكه بچه را درم مارگارت

به آن سمت  ايگرفتند  يبزند، اما زنان شهر چشمانشان را از او بر م توقف كرد تا به بچه لبخند يشد لحظه ا يكنارش رد م

 .نكنند ردرفتند تا با مارگارت برخو يم ابانيخ

 يبايز ياز لباسها يكيكه هوا خراب بود،  يهر روز. گشت يم ياو به دنبال كس. موضوع نبود نياصالً متوجه ا مارگارت

هفته،  كي انيدر پا. برد يكرد و او را سوار بر كالسكه بچه به گردش م يخنم اگنس و دخترانش را تن كودكش م يياهدا

. ديجو يم يدور يعمداً از و يميبرخورد نكرده، متوجه شد كه ج ابانهايدر خ يميبار هم با ج كي يكه مارگارت حت يهنگام

 .او خواهد رفت دنيپسرش به د د،يآ يپسرش نم دنياگر او به د ارخوب،يگرفت كه، بس ميتصم

. روم يم يسفر كوتاه هيخانم ائنز من . كرد دايمهمانخانه اش پ ييرايآن روز، مارگارت خانم ائنز را در اتاق پذ يفردا صبح

 .گردم يباز م گريهفته د كي

 - او.كوچك است يليسفر خ يبچه برا ،يمگ 

 .بچه درشهر خواهد ماند ن

 نجاست؟يمنظورت ا: اونز با اخم گفت خانم

 .نه نجاينه، خانم ائنزف ا 
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كه  يياز آن تپه ها يكيبنا كرده بود،  ند،يگو يم يبه آن كاپ هاييقايكه آفر يتپه ا يخانه اش را رو گوريمك گر يميج

بود كه  يو دوساختمان جانب بداريكم ارتفاع با سقف ش يطبق  كي يياليخانه ئ كيآنجا . قرار داشت فتيدر پيمشرف به كل

 يبرا ييمجزا يدر پشت آن ، اصطبل و قسمتها. شاداب احاطه شده بود وباغ گل سرخ انبوه  كيو  يعيوس يوانهايبا ا

باوقار كه شش فرزند بزرگسال  انساليم ي وهيب كيبود،  يتال اياوژن يخانه بر عهده  يكل ينگهدار. خدمتكاران وجود داشت

 .در انگلستان داشت

درآن  يميدانست كه ج يم د،يرساعت ده صبح به درآن خانه رسبازوانش داشت د انيكه نوزاد پسرش را در م مارگارت

خانم  ،يگريمثل هر كس د. شد رهيبه مارگارت و بچه اش خ رتيدر را گشود و با ح يخانم تال. ستيهنگام درخانه اش ن

 .بودنددانست كه آنها كه  يهم م يلومتريك كصدياز فاصله  يتال

 .ستنديدرخانه ن گوريگر مك يمتأسفم اما آقا: مباشر خانه گفت يبانو

 .در را ببند وخواست

 .آورده ام شيپسرش را برا. نميرا بب گوريمك گر يكه آقا امدمين نجايمن به ا: حرفش را قطع كرد مارگارت

 - شما.ندارم يباره اطالع نيمن در ا ديببخش 

: دراز كرد يخانم تال ياو بچه را به سو. رميگردم و او را پس مس گ يپس از آن برم. روم يبه مسافرت م يهفته ا كيمن  

 .است يمياسمش ج

 گوريمك گر يآاق نجا؟يآخر چرا ا! ديبگذار نجاياو را ا ديتوان يشما نم. گشت دايهو يخانم تال يوحشتزده بر چهر ه  ينگاه

 ...يليخ

آن كه من او را پشت  اي ديخانه ببراو را به  ديتوان يم اي. ديرو دار شيشما دو انتخاب پ: هشداردهنده گفت يبا لحن مارگارت

 .ديايموضوع خوشش ب نياز ا گوريمك گر يكنم آقا يفكر نم. روم يگذارم و م يدر خانه شما م

 .آن خانه فرو كردو راهش را گرفت و رفت ياو بچه را در بازوان كدبانو گر،يد يگفتن كلمه ا بدون

 !- زهيدوش! نجايبرگرد ا! -ديتوان يشما نم! ديصبر كن 

نوزاد را در آغوش گرفته  يبود، بقچه كوچك حاو ستادهيآنجا ا يخانم تال. او نگاه نكرد يو به سو دياصالض نچرخ مارگارت
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 !خواهد شد يعصبان يليخ گوريمك گر يآقا! من يكرد، اوه، خدا يبود و فكر م

تنها  ؟ياحمق باش نقدريا يچطور توانست: زد اديفر گوريبودو مك گر دهيند يحالت نيرا در چن گوريمك گر يآقا اوهرگز

 !يبود كه در را به صورتش بكوب نيا يكرد يم يستيكه با يكار

 -او. به من نداد يفرصت نياو چن گور،يمك گر يآقا 

 !او در خانه من باشد يدهم بچه  ياجازه نم 

و  چارهيخانه دار ب يبانو يكرد تا جلو يم يمكث يرفت، گه گاه يم نييطول اتاق را باال و پا يقرار يبا ب گوريگر مك

 :ديكند و بگو يمستأصل توقف

 .كارت اخراجت كنم نيبه خاطر ا يستيبا 

 -من. گردد تا بچه اش را ببرد يبرم ندهياز هفته آ 

 !حاال؟ از شرش خالص شو نيهم. ببر رونيا ب نجيبچه را از ا نيا. گردد يبرم يدهم كه او ك ينم يتياهم: زد اديفر يميج

 كار را بكنم؟ نيچطور ا ديكن يم شنهاديپ گور،يمك گر يآقا: گفت يخشك و رسم يبا لحن يتال خانم

 .يآن را همانجا رها كن يباشد كه بتوان ييجا ديبا. در شهر بگذار ييجا كيآن را  

 كجا؟ 

 !من از كجا بدانم 

. فتديب هيباعث شده بود طفل به گر يميج يهااديفر. بچه كه در بازوانش داشت نگاه كرد يكوچك حاو يبه بقچه  يتال خانم

كودك نوزاد  يادهايبازوانش كرد، اما فر انياوش روع به تكان دادن بچه در م. وجود ندارد يخانه ا ميتي فتيدر پيدر كل

 .كند تاز او مراقب ستيبا ينفر م كي. بلندتر شد

كه  يهست يتو همان كس. خوب اريبس! لعنت: گرفت ميبعد تصم. فرو كرد شيموها انيرا در م شيدستها يبا درماندگ يميج

 .يكن يحاال خودت از او مراقبت م. يرفتيدر كمال سخاوت بچه را پذ

 .خوب، قربان اريبس 

 ينم. چشمم دور بماند يخواهم كه از جلو يم. را بدان زيچ كي ،يخانم تال. ريتحمل را بگ رقابليغ يضجه ها نيا يو جلو 
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خواهم اورا  ينم د،يآ يبردن آن م يمادرش برا يهم وقت ندهيآ يو هفته . خانه است نيدرا يزيچ نيخواهم بدانم كه چن

 روشن شد؟ نم،يبب

 .را آغاز كرد هيگر يقوا كرد و با توان تازه ا ديتجد بچه

 .با عجله از اتاق خارج شد يو خانم تال. گوريمك گر يآقا قاً،يبله دق 

 يتنها در اتاق استراحتش نشسته بود و براند گوريمك گر يميج

 يشود من به سو يبچه اش قلب مرا نرم خواهد كرد باعث م دنيزن احمق فكر كرد د.كرد يدود م يبرگ گاريو س دينوش يم

زحمت را  نيبه خودش ا يخوب او حت اريخواهم با تو ازدواج كنمبس يم.بچه را دوست دارم.دوستت دارم  مياو بدوم و بگو

به .بود  اوردهيهوس به وجود ن يحت اياو ان را از سر عشق .با او نداشت  يباطارت چيان بچه ه.اده بود كه به بچه نگاه كند ند

كه به او گفته بود  يوندرمرو را هنگام مانيسل يحالت چهره  چگاهيه يميج.خاطر گرفتن انتقام نطفه اش را بسته بود 

شد او  ختهيخاك ر نيتابوت چوب يروبود كه  يكار لحظه ا انيشروع انتقام بود پا نيا.برد  ينم اديمارگات حامله است از 

 .است  افتهي انيپا تشانيداد كه مامور يخبر م يكرد و به و يم دايباندا را پ ديبا

مند ثروت ياو به طرز باور نكردن. كرد يرا دنبال م ياهداف تازه ا ديبا ديشياند يكرد و با خود م يم ياحساس پوچ يميج

 نيرا به خاطر ا يرا در تملك خود داشت او ان اراض يمعدن يامالح و سنگ ها  يحاو يها نياز زم بيصد ها جر.شده بود 

در  گريد ابيامالح نادر و كم اريو بس نيها طال پالت نيمعلوم شده بود زم يبود ول دهيشود خر افتيالماس در انها  ديكه شا

تاون  پيتاك بياز نام يميدر تملك ج يها نيرا در گرو خود داشت و زم فتيدر پياز امالك كل يميبانك او ن.خود دارد 

 يو با او زندگ نديايبود به نزدش ب ستهخوا نشينبود از والد يكاف نيكرد اما ا يم تيبابت احساس رضا نياو از ا.گسترده بود

پدر و  يپول برا يمبالغ هنگفت يمياهرش ازدواج كرده بودند جبرادرها و خو.خواستند اسكاتلند را ترك كنند يكنند اما انه نم

چند سال قبل .بود  جانيو بدون ه كنواختياش  يشد اما زندگ يو لذتش م يباعث خوشحال نيمادرش فرستاده بود وا

كه او و باندا با كلك  يهنگام.كرد  يم يو شاداب يان موقع احساس سر زندگ.داشت  جانيپر ه ييها بياش فراز و نش يزندگ

 نيم يكه از رو يو هنگام.كرد يصخره ها گذشته بودند احساس شور و نشاط م يمنطقه ممنوعه سفر كرده و از رو يبه سو

به نظر  نكيا.با ان وضع رد شده بودند باز هم او سرزنده بود  صحرا يشن ها انيبودند و از م دهيخر نيمدفون در زم يها
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خواست نزد خودش  ينم.سرزنده و شاداب نبوده است  چگاهيه گرياز ان زمان تاكنون مدتها بود كه دامد كه  يم نيچن يميج

 .اعتراف كند كه تنهاست 

بود  دهياز انچه متوجه شود نوش شتريب اي.است  يكه تنگ خال ديبرد و د يبراند يان تنگ دردار حاو يدوباره دست به سو او

 يرا برداشت و با سرگشتگ يبراند ياش بلند شد جام حاو يصندل ياز رو يميج.توجه شده بود ياو ب يها ازيبه ن يخانم تال اي

 يكرد كه صدا يرا باز م يشد داشت در بطر يم يكه مشروبات نگه دار ييجا رفتمرد  شخدمتيبه طرف ابدار خانه سر پ

از  يخانم تال.كند ان طرف اشپزخانه  يم يحتما او را در اقامتگاه خودش نگه دار يخانم تال!بچه. ديونگ ونگ بچه را شن

 دهيشده بود او نه هرگز بچه را د وا ياجازه وارد خانه يكه بچه ب يدرعرض دو روز.كامال اطاعت كرده بود  يميدستورات ج

و ترانه خوان كه زنها عادت  نياهنگ يرا بشنود كه با لحن يخانم تال يتوانست صدا يم يميج.بود  دهيرا شن شيو نه صدا

 .زد يصحبت كنند با بچه حرف م رخواريش يدارند با بچه ها

 فرشته.يبله فرشته ا يفرشته ا كينه؟ يهست يخشگل يگفت چه پسر كوچولو يم او

خانه دار از  يبانو.انداخت  يرفت و به داخل نگاه يبه طرف در باز اتاق خواب خانم تال يميج.كرد  يباز هم ونگ ونگ م بچه

دستش  رخوارياو خم شده بود و طفل ش يبه سو يخانم تال.بود  دهيبود و بچه در ان ارم دهيخر ايكرده  دايپ يگهواره ا ييجا

متوجه  يوقت ويش يبزرگ و قدبلند و خوشگل م. يهست ييقو طونيش يچه كوچولو يميج.را دور انگشت زن مشت كرده بود 

 .كرد زده حرفش را قطع رتياست ح ستادهيدر ا يدر آستانه  شيشد كارفرما

 فراهم كنم؟ تانيكه بتوانم برا ديداشت اجياحت يزيبه چ گوريمك گر ياقا - اوه من: گفت  او

بچه . ديو او را د ستيپسرش نگر يبار به سو نينخست يبرا نجاوياز سر و صدا امدم ا.به طرف گهواره قدم برداشت  يمينهج

 .ديخند يم يميج يكه به سو ديرس يبه نظر م.خوشگل و ناز بود  يليبود كه او توقع داشت و خ يبزرگتر از ان

كه  ديو احساس كن ديهم سالم است انگشتتان را به او بده يلياست و خ يخوب ياو واقعا بچه . گوريمك گر يمتاسفم اقا اوه

 .است  يچقدر قو

 .برگشت و از اتاق خارج شد  يبدون گفتم كالم يميج

 .كردند يمختلف او كار م يتجار يها تياز پنجاه كارمند داشت كه در فعال شيشامل ب ينگروه كاركنا گوريمك گر يميج
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محدود نامش  تيبرنت با مسئول–نبود كه نداند شركت كروگر  ييكارمند اجرا نياز پسرك نامه رسان تا باالتر يكارمند چيه

بلك ول را استخدام كرده  ديويد راياو اخ.كامالغرق در غرور بودند  يميج يرا از كجا به دست آورده و همه از كاركردن برا

 يجنوب ي قايالماس به افر افتني يبرا ياهل اورگان بود و برا ييكايامر كيكه  خودشاز مباشران  يكيبود پسر شانزده ساله 

از معاونش نظارت  يكيبرامور  او را استخدام كرده بود تا يميج.بود  دهيكه پول بلك ول به اتمام رس يهنگام.امده بود 

كه  افتي ياو را چنان كارمند خوب يميج وكار در شركت به طور موقت استخدام شد  يفصل تابستان برا كيپسر ان مرد .كند

 يميبه عالوه ج.داشت يباهوش و جذاب بود و ابتكار عمل فوق العاده ا يبلك ول جوان ديويد.كرد  شنهاديپ يدائم يبه او شغل

انجام  هرا ب ژهيساده و و تيمامور نيتا ا ديعلت او را برگز نيتواند دهانش را بسته نگاه دارد و به هم يدانست كه او م يم

 .برساند

 كند يم يبه نام مارگارت وندرمرو زندگ يدر انجا زن.يخانم اشنز برو يخواهم به مهمانخانه  يم ديويد

 قربان.دال بر ان نشان ندادبله يحالت چيود همارگارت اشنا ب طيشرا ايبا نام  ديويهم د اگر

خواهم بچه را امروز  يبه او بگو كه م.من سپرده است  يمباشر خانه  ياو بچه اش را به بانو. يبا او صحبت كن ديفقط با تو

 بردارد و از خانه من ببرد

 گورياقا مك گر بله

 .باال اورد به او نگاه كرد  شيريتحر زيم يسرش را از رو يميج.بلك ول بازگشت  ديويساعت بعد د مين

 انجام بدهم  ديرا كه خواست يمتاسفم كه نتوانستم كار قربان

 بود يساده ا اريكه كار بس ني؟ا يچرا نتوانست: ديبه پا خاست و پرس يميج

 .وندرمرو انجا نبود  زهيدوش قربان

 كن شيدايپ پس

باز هم بپرس وجو  ديلياگر ما.برگردد گريقرار است پنج روز دگفتند كه .را ترك كرده است فتيدر پيكل شيدو روز پ او

 .....كه نميبكنم بب

 ديويممنون د. ستيخواست مهم ن يم يميبود كه ج يزيچ نياخر نينها
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 .رفت  رونيقربانپسر از دفتر ب بله

 !بچه اش را پسش خواهم داد.شود تعجب خواهد كرد  يكه به او گفته م يمقدم ريهنگام بازگشت از خ!بر ان زن  لعنت

به داخل امد تا  يبود كه خانم تال يبراند دنيدر اتا ق مطالعه اش در حال نوش.خورد  يتنها در منزل غذا م يميشب ج همان

مك  ياقا ديجمله ناگهان مكث كرد كه گوش بدهد و گفت ببخش كيدر وسط .مشكل خانه با او صحبت كند كي يدرباره 

 ديكوب زيم ياش را محكم رو يجام براند يميج.رفت  رونياتاق ب ازكند و با عجله  يم هيگر يميكه ج نيمثل ا گوريگر

  ديبه اطراف پاش يبراند

 زيچ چيه هياصال شب. ستين يمياو كه اصال شكل ج.بنامد  يميو او انقدر جسارت داشته كه بچه اش را ج!شده  نيبچه نفر ان

 . ستين

 گريد يبراتد وانيل كي تانيشده استبرا دهيكه مشروب به اطراف پاش ديبه اتاق مطالعه بازگشت و د يبعد خانم تال قهيدق ده

 ؟ اورميب

كند  يكار م يچه كس يكه برا ياست كه شما به خاطر داشته باش نيانچه الزم است ا. ستيالزم ن:گفت يبه سرد يميج

 ؟يكامال روشن شد خانم تال.بشود دوست ندارم به خاطر ان جانور صحبتم قطع .

 قربان بله

 ؟ ديماست متوجه شد يخانه برود به نفع همه  نيهرچه زودتر از ا ديكه شما به خانه اورده ا يبچه ا نيا

 ؟ ديهم دار يگريد شيبله قربان فرما:به هم فشرده شد  يخانم تال يلبها

 نه

 .برگشت كه اتاق را ترك كند  او

 ..... يتال خانم

 ؟ گوريمك گر ياقا بله

 نه؟ ستيكه ن ضيكرد ؟مر يم هيكه گر ديگفت شما

 .بوده كهنه اش را عوض كردم  سيخ شيقربان فقط جا ريخ
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 .حالش به هم خورد .كرد دايحالت انزجار پ تيوضع نياز تجسم ا يميج

  ديبرو ديتوان يندارم م يگريكار د.خوب  يليخ

همه ان ها .امد  يبه خشم م يليكنند حتما خ يبرد كه خدمتكاران خانه ساعتها راجع به او و پسرش بحث م يم يپ يميج اگر

تذكر موضوع به اربابشان  يدانستند كه حت يم نيكند اما همچن يرفتار م يمنطق رياتفاق نظر داشتند كه ارباب خانه به طور غ

 . رديرا با جان و دل بپذ يكس حتيكه نص نبود يمرد يميجشان خواهد بود  ياخراج فور يبه معنا

كرده بود  يگذار هيخط اهن تازه سرما كي ياو رو.ديطول كش روقتيداشت كه تا د يتجار يمالقات يميان شب ج يفردا

شد و به  يمتصل م يل مبريتاون ك پيو به خط اهن ك افتي يبه دوآر امتداد م بيبود كه از معادن او در نام يخط اهن كوتاه

كه در  يجنوب يقايخط راه اهن افر نينخست.داشت يكمتر يليخ ي نهياو به بندر هز يحمل الماس ها و طال ها بيرتت نيا

 دهيكش نگتونيتاون تا ول پياز ك يساخت و پس از ان خطوط تازه ا يمتصل م نتيافتتاح شده بود دانبار را به پو1860سال 

 يجنوب يقايدر سراسر افر زادانهدادند كاالها و مردم ا يبودند كه اجازه م ينيپوالد يدهايرو يخطوط اهن به منزله .شده بود

 يبه خود م.او بود  يتنها اغاز نقشه ها نيا.داشته باشد  اريخطوط را در اخت نياز ا يقصد داشت بخش يميگردش كنند وج

 .ابها حمل خواهند كرد يسوبه ان  انوسياق انيرا از م يمن امالح معدن يها يكشت.هاست  يگفت پس از ان نوبت كشت

اهل لندن  يداخل ناتيياستاد تز كيبه  يميج.لباسش ار از تنش خارج كرد و به بستر رفت  ديشب به خانه رس مهيپس از ن او

و  يتاون خراط پيكند و تختش را در ك ياو طراح يبرا ميعظ يمرد با تخت كيبزرگ و خاص  يسفارش داده بود اتاق خواب

بزرگ داشت  يلياتقش دو كمد لباس خ زياز اتاق بود و ن يدر گوشه ا ييايناسپا يميصندوق قد كي.كرده بودند  يكنده كار

مهم بود  شيداد اما برا يبه لباس نم يتياو اهم. داد  يم يجفت كفش را در خود جا ياز پنجاه دستكت و شلوار و س شيكه ب

 .كرده بود يكه كهنه پاره به تن داشت سپر يدر حال ياديز يكه لباس ها ان جا باشند چون روز ها و شبها

بچه بود  ايا.نبود  ييصدا.تخت نشست و گوش داد  يرو.شنود  يم يا هيگر يچرتش گرفته بود كه به نظرش امد صدا تازه

 ينيخواب سنگ يدانست كه خانم تال يم يميافتاده است ؟ج ني؟نكند از گهواره اش وازگون شده و به زم كرديم هيكه گر

 يميج.شد  يمتوجه او م رشيتقص.افتاد يم ياتفاق شياو بود برا يكه بچه در خانه  يشد اگر هنگام يبد م يليواقعا خ.دارد 

 !زن نيلعنت بر ا ديشياند
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 ياتاق او گوش داد ول ياز پشت در بسته .رفت  يو راه افتاد و به سمت اتاق خانم تال دياش را پوش ييربدو شامبر و دمپا او

لحاف كز كرده بود و  ريفرو رفته بود ز يقيبه خواب عم يخانم تال.هل داد و باز كرد  يتوانست بشنود در را به ارامن يزيچ

رفت و سرش  كترينزد.باز باز بود  شيبودچشما دهيبچه به پشت خواب.بچه رفت  هوارهبه اطراف گ يميج.كرد  يخر و پف م

او بود  يدهان و چانه  هيدهان و چانه اش كامال شب!به خود او داشت  يخدابا بچه شباهت. ستينگر يرا خم كرد و به و

 يكه به زود ديبه چشمان طفل بگو نگاهتوانست با  يم يميج.شدند  يمتولد م يبود اما همه به ها چشم اب يچشمانش فعال اب

 يم يميكردو به ج يه مكودكان يداد و صدا ها يكوچكش را در هوا تكان م يبچه دستها.خواهد شد  يخاكستر شيچشم ها

 يكند مثل بچه ها يسرو صدا نم دهياست ارام انجا خواب يشجاع يبه خودگفت نگاهش كن چه پسر كوچولو يميج.ديخند

 .است گوريمك گر كي نينگاه كرد بله درست است ا يشترياو با دقت ب.اندازد  يو داد به راه نم غيج گريد

طفل ان را با دو دستش گرفت و محكم فشرد .طفل دراز كرد يبرد و انگشتش را به سو نييمردد دستش را پا يبا حالت يميج

را از او  يزننده ا يبو يميدر ان لحظه بچه از فرط زور دادن فشرده شد و ج.است  يگاو نر قو كيمثل  ديشياند يميج.

 استشمام كرد

 !يتال خانم

 شد؟ يچ-يبود چ يمگيسر اس تختش بلند شد وجودش اكنده از يمثل فنر از رو يتال خانم

 از دست من ساخته است كه انجام بدهم؟ يكار ايا.دارد اجيبه مراقبت احت بچه

 .شق و رق از اتاق خارج شد يبا حالت گوريمك گر يميج و

 ؟يدان يخوار م رياطفال ش يدرباره يزيچ ايا ديويد

 قربان از چه نظر ؟: ديبلك ول پرس ديويد

 .ليقب نياز ا ييزهايكنند چ يباز يكه مثال دوست دارند با چ نيا يدان يم خوب

 .كوچك هستند جغجغه دوست دارند يليخ يكنم وقت يفكر م گوريمك گر ياقا:جوان گفت  ييكايامر

 .ده تا جغجغه بخر:امرانه گفت يبا لحن يميج

 قربان بله
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 .كردن بود يترق ستهيبلك ول شا ديويد.صفت او را دوست داشت  نيا يميج.در كار نبود  يضرور ريغ سوواالت

خواهم به  يم گوريمك گر ياقا:گفت  يدر دستش به خانه امد خانم تال يبا بسته كوچك قهوه ا يميكه ج يشب هنگام ان

كرده كه شما از  هيگر يليبچه حتما خ.انم چطور خوابم برد كه متوجه نشدم ينم.كنم ياز شما عذرخواه شبيد يخاطر ماجرا

 .ديو به اتاق من امد ديديخانه در اقتان شن يان سو

و بسته . ستيدر كار ن يمشكل مياش را بشنو هياز ما گر يكيكه  يتا زمان. ديخودتان را ناراحت نكن:گفت ييبا خوشرو يميج

گذرد كه  يبهش خوش نم يليحتما خ.كند  يچند تا جغجغه است كه با انها باز. ديرا به او بده نيا.داد يرا به دست خانم تال

 .تمام روز در ان گهواره محبوس باشد

 

 .برم يمن او را به گردش م. ستيقربان محبوس ن اوه

 ؟ دشيبر يكجا م به

 .توانم خوب مراقبش باشم يبه باغ انجا م فقط

 .خوب نبود اديبه نظر م حالش ز شبيد:كرد و گفت  ياخم يميج

 خوب نبود؟ حالش

 .نخواهد افتاد ياتفاق نياوه قربان اصال چن. خواهم تا امدن مادرش ناخوش بشود ينم.نبود  يعاد يليخ شيرنگ و رو نه

 .ندازميبه او ب يبهتر باشد نگاه ديشا

 شتان؟يپ اورميبچه را ب.قربان بله

 .يخانم تال دياوريب بله

 . گوريمك گر ياقا الساعه

را محكم در  يجغجغه اب كيبچه .اتاق بازگشت  بازوانش داشت به انيكوچك را م يميكه ج يبعد در حال هيچند دق يتال خانم

 .دست گرفته بود

 .كه به نظر من خوب است شيو رو رنگ



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني  –بازي استاد                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٣

 به من دشيبده.من اشتباه كردم ديشا خوب

كه  ياحساس.بازوانش گرفت انيبار ان را در م نينخست يبرا يميدراز كرد و ج يميبه دقت بچه را به طرف ج يتال خانم

 نيا يكرد برا يم يشمار هيلحظه ثان نيا يمثال ان بود كه برا.شد رتشيح هيكرد كامال ما ريوجودش را فرا گرفت و در او س

در بازوانش گرفته بود از گوشت و  نكيكه ا يخودش هم بداند موجود يحت هك نيلحظه تا به حال زنده مانده بود بدون ا

الما س و طال و  يفراوان ريقلمرو داشتن مقاد كي يامپراتور كيساختن .بود  گورپسريمك گر يميپسرش ج.خون او بود 

 ديشياند يمي؟ج يرا به او بده زتيكه وارثت باشد و همه چ يرا نداشته باش يداشت اگر تو كس يا دهيخطوط راه اهن چه فا

او از فرط احساس نفرت كامال كور .كم دارد يزيهرگز تا ان موقع به ذهنش خطور نكرده بود كه چ!بودم  يا وانهيچه احمق د

 .و محو و اب گشت  ديناپد يدر درون وجودش سنگدل ييجا ستينگر يصورت كوچك وقشنگ م نيحاال كه به ا.شده بود

 را به اتاق خواب من منتقل كن يميگهواره ج يتال خانم

كار  يبرا گوريمك گر يخانم وندرمرو اقا:ت گف يظاهر شد خانم تال يميدر خانه ج يكه مارگارت جلو يروز بعد هنگام سه

 .به دنبالشان بفرستم ديبردن بچه امد يبه دفترشان رفته اند اما از من خواستند هر موقع شما برا

 .با شما صحبت كنند لنديما شانيا

چند بار .او تنگ شده بود يدلش برا يليخ.بازوانش گرفته بود انيكوچولو را در م يميمنتظر ماند ج ييرايدر اتاق پذ مارگارت

 ديترس يم.بازگشته بود  فتيدر پيعزم و اراده اش را از دست داده بود و سرانجام با عجله به كل بايگذشته تقر يهفته  يط

اما خودش را مجبور كرده بود كه دور از بچه بماند و نقشه اش . فتديب شيبرا ياتفاق اي دبشو ضيمر ديايسر بچه ب يينكند بال

 .حاال هر سه نفرشان باهم خواهند بود.خواست بااو صحبت بكند اوضاع فوق العاده خواهد شد يم يميج.قع شده بودموثر وا

به خودش گفت .احساسات به مارگارت دست داد يقدم گذاشت دوباره همان هجوم اشنا ييرايبه اتاق پذ يميكه ج يا لحظه

 .من چقدر دوستش دارم ياوه خدا

 .يمگ سالم

 . يميسالم ج:اورد  يبر ل ياز خوشحال يگرم حاك يدلبخن مارگارت

 .خواهم يپسرم را م من
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 .بابت شك نداشتم نيمن هرگز از ا. يميج يخواه يالبته كه تو پسرت را م.مارگارت به رقص در امد  قلب

 عتايبگذارم برخوردار خواهد شد و طب ارشيكه بتونم در اخت يازاتياز همه امت. ديايخواهم كرد كه بچه درست در ب دقت

 .در امرار معاش نداشته باشد يبشود و مشكل يدگيحواسم هست كه به وضع تو هم رس

 .شوم يمن منظورت را متوجه نم–من . به او نگاه كرد يشانيبا پر مارگارت

 خواهم يكه پسرم را م گفتم

 - من و تو–است كه  نيمنظورم ا–كردم  فكر

 خواهمش يفقط بچه است كه من م نه

 . يريدهم كه او را از من بگ يخوب به تو اجازه نم اريبس.وجودش پر گشت اهامتوجه شدم  يناگهان ياز خشم مارگارت

 يم.  يبمان يميبا ج نجايا يتوان يتو م.  ميكن يم يخوب ، با هم سازش اريبس: او را برانداز كرد و گفت  يلحظه ا يبرا يميج

 . يمعلم سرخانه اش باش يتوان

 ؟ يخواه يتو چه م: كرد  يمارگارت را بررس يحالت چهره  او

 .پدرش را  ينام خانوادگ. داشته باشد  يخواهم پسرم نام خانوادگ يم: خشك گفت  يبه لحن مارگارت

 .كنم  يقبول م يمن او را به فرزند. خوب  اريبس-

دلم . دهم  يپسرم را بهت نم ينطوريا. ؟ اوه ، نه  يكن يقبول م يمرا به فرزند بچه: به او نگاه كرد و گفت  ريبا تحق مارگارت

 . يهست زيترحم برانگ.  يندار زيچ چيهمه پول و قدرتت، تو ه نيبا ا. مك گربگور بزرگ  يميسوزد ، ج يم تيبرا

 .ود برگشت و از خانه خارج شد كه پسرش را بغل زده ب يكرد كه در حال يبود ، مارگارت را تماشا م ستادهيانجا ا يميج و

فرار كردن و : كرد  يخانم ائتز با او مشاجره م. برود  كايانجا را ترك كند و به امر ديد يروز بعد ، مارگارت تدارك م صبح

 .كند  يرا حل نم يزيكه چ ختنيگر

 . ميداشته باش يتازه ا يزندگ ميروم كه خودم و بچه ام بتوان يم ييبه جا. كنم  يمن فرار نم-

 .قرار دهد  گوريمك گر يميج يرهايتوانست خودش و بچه اش را در معرض تحق ينم گريد او

 كرد ؟ يرا ترك خواه نجايا يك-
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پول  يبه اندازه كاف. رفت  ميتاون خواه پيو از انجا با قطار به ك ميرو يما تا ورسستر با كالسكه م. هرچه زودتر كه بشود -

 . ميبرس ركيويبه ن ميپس انداز كرده ام كه بتوان

 . ديدار شيدر پ يراه دراز-

 . ميدار اجياحت نيما به هم!  ستين نطورينامند ، ا يفرصتها م نيرا سرزم كايامر. ارزشش را دارد -

كه  يحاال او سر هر كس يول.  ديبال يبه خود م شهيارامشش را حفظ كند هم يزندگ يقادر بود تحت فشارها نكهياز ا يميج

. شد  يم دهياو شن يدر دفترش غرش دائم. رفت  يطرف و ان طرف م نيا يشانيو با پر ديكش يشد داد م يظاهر م شيجلو

قادر نبود  گريكرد ، د يم تيشكوه و شكا زيو از همه چ ديغر يم. اش بود  يتينارضا هيداد ما يانجام م يكه هر كس يهر كار

! لعنت بر او . كرد  يبا مارگارت فكر م شيتمام مدت به گفت و گو. بود  دهيسه شب بود كه نخواب. بر اعصابش مسلط شود 

گر است ، درست مثل  لهيح يليخ. را وادار به ازدواج با خود كند  يخواهد كرد و يزد كه مارگارت سع يحدس م ديبا يو

مشخص  قايخواهد كرد ، اما دق يدگيبه مارگارت گفته بود كه به امورش رس. مذاكره را خوب انجام نداده بود  يميج. پدرش 

 . شتريب يحت _ده هزار پوند _هزار پوند  كي. كرد  يم شنهاديبه او پول پ يستيبا! صد البته با پول .نكرده بود كه چگونه 

 .به تو واگذار كنم  يحساس تيخواهم مامور يم: بلك ول گفت  ديويبه د او

 .بله قربان -

 يخودش م. كنم  يم شنهاديهزار پوند پول به او پ ستيكه من ب ييو به او بگو يوندرمرو صحبت كن زهيخواهم با دوش يم-

 يپول نقد پ يبه جاذبه  شياو از مدتها پ. مبلغ نوشت  نيبه هم يچك يميج. خواهم  يپول از او چه م نيا يداند كه در ازا

 .برده بود 

 .چك را به او بده  نيا-

 .بلك ول رفته بود  ديويو د. بله قربان -

احساس كرد  يميج. شده بود  ميچك پاره و به دو ن. اورد  شيبعد بازگشت و چك را دوباره نزد كارفرما قهيپانزده دق او

 .شود  يچهره اش از خشم سرخ م

 .روشن شد  ميبرا زيهمه چ.  ديويممنون ، د-



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني  –بازي استاد                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٦

خودش معامله  ديبار با نياما ا. د دا يخواست م يخوب ، به او هر چقدر م اريبس. خواست  يم يشتريمارگارت پول ب نيبنابرا

 .رساند  يرا به انجام م

 . نميوندرمرو را بب زهيخواهم دوش يم: گفت . به مهمانخانه خانم ائتز رفت  وريمك گر يميهمان بعد از ظهر ، ج اواخر

 . كاستيامر ياو در راهش به سو.  ستيمتاسفم كه مقدور ن: ائتز به او اطالع داد  خانم

 رفت ؟ نجاياز ا يك! حق ندارد برود :  ديبه شكمش كوب يمشت محكم ياحساس كرد كس يميج

 .رفت ، شدند  يكه به ورسستر م ياو و پسرش ظهر سوار كالسكه ا-

ها انباشه از  يصندل نيب يها و فضا يكاملش پر شده بود ، صندل تيورسستر متوقف شده بود تا ظرف ستگاهيكه در ا يقطار

 ياههايالماس، س ندگانيانها تجار و همسرانشان ، فروشندگان ، جو. رفتند  يتاون م پيبود كه به ك ييصدا مسافران پر سرو

اكثر مسافرها . گشتند  يشان تمام شده بود و به سركارشان باز م يكه مرخص ودندب يو ملوانان اهپوستانيس گريو د يبرزنگ

 كينزد يصندل كيمارگارت توانسته بود . انها حكمفرما بود  نيب يشدند و جو شاد يبار بود كه سوار قطار م نينخست يبرا

 كياو انجا نشسته بود و بچه اش را نزد. وارد اورد  يكوچك زور و فشار يمينتواند به ج تيكه جمع يي، جا رديپنجره بگ

كار . كرد  يقرار داشت فكر م شيرو شيكه پ يتازه ا ياعتنا بود ، به زندگ ياطرافش ب يخودش نگه داشته بود ، به ادمها

 ياما مصمم بود راه. جامعه  يبرا يننگ ي هيبچه بود ، ما كيازدواج نكرده با  يرفت ، او زن يبه هر كجا كه م. نبود  ياسان

 يهمگ: زد  اديكه مامور قطار فر دياو شن. در انتظار پسرش است  ستهيمناسب و شا يزندگ كيحاصل كند كه  نانيتا اطم ابديب

 ! ديار شوسو

شو  ادهياز قطار پ. اثاثت را جمع كن : آمرانه گفت  ياو با لحن. بود  ستادهيكه انجا ا ديرا د يميسرش را باال اورد و ج مارگارت

. 

 ؟ يكن يم شنهاديدفعه چقدر پ نيا. تواند مرا بخرد  يكند م ي، هنوز فكر م ديشياند مارگارت

 يكنم با من ازدواج كن يم شنهاديپ: سرشار از ارامش در بازوان مارگارت خفته بود  يبه پسرش كرد ، كه با حالت ينگاه يميج

. 
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 9فصل

 .بلك ول بود  ديويتنها شاهد ازدواج انها د. به عقد ازدواج هم درامدند  يمختصر و خصوص يسه روز بعد در مراسم انها

و  گرانيگرفتن د اريبود كه به در اخت ياو مرد. ون بود اكنده از احساست گوناگ وريمك گر يميمراسم ازدواج ، وجود ج يط

بود و نسبتا  ستادهياو انجا در كنارش ا. به مارگارت نگاه كرد . قرار گرفته بود  چهيباز يتسلط بر انها عادت كرده بود ، ول

سرد  ي، خاطره ا شتريب يزيچبود ، نه  يفقط خاطره ا نيعشق او و طرد شدنش را به خاطر اورد ، اما ا.  ديرس يبه نظر م بايز

 .اورده بود  ايبه دن يوارث شياو از مارگارت به عنوان ابزار گرفتن انتقام استفاده كرده بود ، و ماگارت برا. از احساس  يو عار

 . ديعروس را ببوس ديتوان يم.كنم  ياكنون من شما را زن و شوهر اعالم م: گفت  شيكش

 .مارگارت را لمس كرد  يخم شد و لبانش اهسته گونه  يميج

 .پسرش منتظر او بود . خانه  ميبرو: گفت  سپس

 .را به مارگارت نشان داد  يجانب ياز عمارت ها يكيدر  ياتاق خواب يميكه به خانه بازگشتند ، ج يهنگام

 .اتاق خواب توست  نيا: مارگارت گفت  به

 . دميبله فهم-

 اجياحت يزياگر چ. گمارم  يم يميرا صرفا به مراقبت از ج يو خانم تال كنم يخانه استخدام م يبرا يگريمباشر د يبانو-

 .بلك ول بگو  ديوي، به د يداشت

اما مهم . كرد  يرفتار م يبا او مثل مستخدمه ا يميج. قرار گرفته است  يميكرد مورد ضرب و شتم ج ياحساس م مارگارت

 .است  يمن كاف يبرا نيهم. گرفته است  ينبود ، پسرم نام خانوادگ

ماند ، هر  داريان شب در بسترش ب. مارگارت منتظرش شد ، اما سرانجام تنها شام خورد . شام به خانه باز نگشت  يبرا يميج

 يبود كه از خودش م نيفكرش ا نياخر. ساعت چهار صبح ، باالخره به خواب رفت .  ديشن يم ياريرا در خانه با هش ييصدا
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 .است  دهيبرگز سادام اگنرا در خانه م ياو چه كس ديپرس

 فتيدر پينكرد ، در عوض رابطه اش با مردم شهر كل يريياز زمان ازدواجشان تغ يميمارگارت با ج يكه رابطه  يحال در

شهر و داور  كي يشماره  يخانمان به بانو يمطرود و ب يشب از فرد كياو در عرض . شد  ياعجاب اور تيماه رييدچارتغ

و شركت  وريمك گر يميبه ج يليبه دل اي يامرار معاششان به نحو راكثر مردم شهر به خاط. مبدل گشت  يمحافل اجتماع

 يهمسر اقتيكه اگر مارگارت وندرمرو انقدر ل دنديرس جهينت نيانها به ا. محدود، وابسته بودند  تيبرنت با مسئول-كروگر 

 يكوچولو را برا يميكه مارگارت ج ياكنون هنگام. م دارد را داشته است ، پس استحقاق شهر انها را ه وريمك گر يميج

 ياز هر طرف دعوتش م. شد  يروبرو م مانهيشادمانه و صم يها يبرد ، با لبخندها و احوالپرس يم رونيدر شهر ب يگردش

 يشد و از او درخواست م يدعوت م هيريخ يبه نفع بنگاه ها ييو عصرانه ، ناهار و شامها يصرف چا يها  يبه مهمان. كردند 

كرد ، دهها زن در شهر  يدرست م يرا به سبك متفاوت شيهر گاه مارگارت مو. كند  يرا سرپرست يشهر يكردند انجمنها

 ... يزرد تازه ا راهنياو پ. كردند  يم يرويبالفاصله از سبك او پ

لوسي آنها را به همان صورتي مي پذيرفت كه مارگارت چاپ. خريده و ناگهان پيراهن هاي زرد محبوب همه واقع مي شد  مي

 .خصومتشان را پذيرفته بود با وقار و متانتي آرام 

رفتار او نسبت به مارگارت همچنان خشك و مودبانه . تنها به اين خاطر به خانه مي آمد تا وقتش را با پسرش بگذراند  جيمي

سر خوشبخت را جلوي خدمتكاران بازي مي كرد ، عليرغم هر روز صبح سر ميز صبحانه ، مارگارت نقش يك هم. باقي ماند 

اما بعد از اين كه جيمي مي رفت و او به اتاقش پناه مي . او نشسته بود  روبرويبي تفاوتي و سردي مردي كه در آن سوي ميز 

. دوست دارد  غرورش كجا رفته بود ؟ او خوب مي دانست كه هنوز جيمي را. از خودش متنفر بود . برد ، خيس عرق مي شد 

 .خدا كمكم كند . به خود مي گفت ، من هميشه او را دوست خواهم داشت 

همچنان كه از هتل سلطنتي  رويال  مي آمد ، يك كالسكه . براي يك اقامت سه روزه ي بازرگاني در كيپ تاون بود  جيمي

 قربان ، كالسكه مي خواهيد ؟: ران سياه پوست يونيفورم پوش جلو آمد و گفت 

 .نه پياده مي روم : گفت  ميجي

 .باندا فكر كرد شايد شما دوست داشته باشيد كالسكه سوار شويد  و
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 باندا ؟: ايستاد و نگاه تندي به كالسكه ران كرد  جيمي

 .، آقاي مك گريگور  بله

جيمي در صندلي عقب نشسته بود و به پشت بله . كالسكه ران شالقش را بلند كرد و آنها راه افتادند . سوار كالسكه شد  جيمي

طي دو سال گذشته بارها سعي كرده بود او را پيدا كند ، اما موفق . داده بود ، به باندا فكر مي كرد ، به جسارتش ، دوستي اش 

 .ديدن دوستش در راه بود و  تحاال براي مالقا. نشده بود 

پانزده دقيقه بعد كالسكه . كالسكه را به سمت ساحل هدايت كرد ، و جيمي بالفاصله دانست كه آنها به كجا مي روند  راننده

. جلوي يك انبار متروكه جايي كه زماني جيمي و باندا نقشه شان را براي رفتن به ناميب طراحي كرده بودند ، توقف كرد 

او . باندا منتظرش بود . از كالسكه پياده شد و داخل انبار شد . پروايي بوديم  يگفت ، چه احمقهاي جوان ب جيمي به خود

 .درست شكل سابقش بود ، با اين تفاوت كه حاال كت و شلوار و پيراهن و كراوات مرتبي به تن داشت 

 .يگر را در آغوش كشيدند روبروي هم ايستاده بودند و خاموش به هم لبخند مي زدند ، سپس همد آنها

 .خوشبخت و مرفه به نظر مي رسي : لبخند زنان گفت  جيمي

. آن مزرعه اي را كه راجع بهش صحبت كرديم ، خريدم . وضعم بدك نيست : سرش را به نشانه تاييد تكان داد و گفت  باندا

 .مي دهم صاحب همسر و دو فرزند پسر هستم و محصول گندم بار مي آورم و شتر مرغ پرورش 

 مرغ ؟ شتر

 .ِ شتر مرغ پول زيادي عايدم مي كند  پر

 .باندا ، مي خواهم خانواده ات را مالقات كنم .  آها

او به مدت چهار سال از خانه . به خانواده خودش در اسكاتلند انديشيد و اينكه چقدر دلش براي آنها تنگ شده بود  جيمي

 .اش دور مانده بود 

 .يدا كنم سعي كردم تو را پ خيلي

 .مشكلي برايت پيش خواهد امد . بايستي تو را مي ديدم تا بهت هشداري بدهم . باندا نزديكتر شد . شلوغ بود ، جيمي  سرم

 چه جور مشكلي ؟: به دقت به چهره او نگريست و گفت  جيمي
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آنها درباره . از او متنفرند  كارگرها. آدم خيلي بدي است  - هانس زيمرمن  -مردي كه در زمين هاي ناميب كار مي كند  آن

اگر اين كار را بكنند ، نگهبانهاي تو سعي خواهند كرد جلوشان را بگيرند و شورشي به . ترك كردن كارشان حرف مي زنند 

 .پا خواهد شد 

 .نگاهش را اصال از چهره باندا برنگرفت  جيمي

 گو جاباوو ؟جان تت -خاطر مي اوري كه زماني نام مردي را به تو متذكر شدم  به

 .توفاني در كشور برپا كرده است . درباره اش مطالبي خوانده ام . او يك رهبر سياسي است .  بله

 .يكي از پيروان او هستم  من

 .هر كاري كه الزم باشد انجام خواهم داد . بله متوجه هستم : سرش را به نشانه تاييد پايين آورد و وعده داد  جيمي

 .مرد مقتدري شده اي ، خوشحالم  جيمي ، تو. خوب  بسيار

 .، باندا  متشكرم

 .پسر بچه ي خوشگلي هم داري  و

 از كجا اين را مي دانستي ؟: نمي توانست حيرتش را پنهان كند  جيمي

به آنها خواهم گفت . جيمي ، جلسه اي دارم كه بايد به آنجا بروم ". باندا به پا خاست . دارم رد دوستانم را دنبال كنم  دوست

 . "كه اوضاع در ناميب رو به راه خواهد شد 

 ديد ؟كي دوباره تو را خواهم  ". او مرد سياه درشت هيكل را تا دم در دنبال كرد . بله ، به آن رسيدگي خواهم كرد "

 .به اين آساني ها نمي تواني از شر من خالص بشوي . همين دور و برها هستم : لبخندي زد و گفت  باندا

 .باندا رفته بود  و

آيا تازگي ها مشكلي در اراضي ناميب پيش آمده . در بازگشت به كليپ دريفت به دنبال ديويد بلك ول جوان فرستاد  جيمي

 است ، ديويد ؟

مباشر .اما شايعاتي شنيده ام كه شايد مشكلي به وجود بيايد : بعد با ترديد افزود . خير ، آقاي مك گريگور : گفت  ديويد

اگر بد رفتاري مي كند ، جلوي اين . تحقيق كن ، ببين آيا با كارگرها بدرفتاري مي كند يا نه . آنجا هانس زيمرمن است 



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني  –بازي استاد                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥١

 .وي و از نزديك اوضاع را بررسي كني بر جامي خواهم خودت به آن. كارش را بگير 

 .صبح عازم آنجا خواهم شد  فردا

كه ديويد به اراضي الماس خيز ناميب رسيد ، به مدت دو ساعت به آرامي و با خونسردي با نگهبانها و كارگرها  هنگامي

ه ديدن هانس وقتي مطالبي كه مي خواست بداند دستگيرش شد ، ب. آنچه شنيد سخت مايه غضبش شد . صحبت كرد 

 .زيمرمن رفت 

چهره اي عرق كرده و . سانتيمتر بود  195او صد و پنجاه كيلو وزن داشت و قدش . زيمرمن يك غول مجسم بود  هانس

شبيه به خوك و چشماني خون آلود داشت و يكي از نفرت انگيزترين موجوداتي بود كه ديويد بلك ول در طول عمرش ديده 

. برنت با مسئوليت محدود استخدام شده بود  -شركت كروگر  توسطيق ترين مباشراني بود كه او همچنين يكي از ال. بود 

 .وقتي ديويد داخل شد ، او پشت ميزش در آن دفتر كوچك نشسته بود ، اتاق را با آن هيكل گنده اش كوچك جلوه مي داد 

بايد به من خبر مي داديد كه به اينجا مي . خوشحالم آقاي بلك ول ، از ديدنتان  ": به پا خاست و با ديويد دست داد  زيمرمن

 . "آييد

 .مطمئن بود كه موضوع آمدن او كمي پيش به گوش زيمرمن رسيده و او خودش را تا اندازه اي آماده كرده است  ديويد

 ميل داريد ؟ ويسكي

 .ممنونم  نه،

چه كاري براي شما ساخته است ؟ آيا به اندازه از دست من : در صندلي اش به عقب تكيه داد و لبخند زنان گفت  زيمرمن

 كافي الماس استخراج نمي كنم كه رييس را راضي كند ؟

من از سياه برزنگي هايم بيشتر از هر كس ديگري در ". دو مرد مي دانستند كه ميزان توليد الماس در آنجا عالي است  هر

 .مي فروخت ، اين جمله اي بود كه زيمرمن با آن فخر "شركت كار مي كنم 

 .درباره شرايط اينجا شكاياتي دريافت كرده ايم : گفت  ديويد

 "چه نوع شكاياتي ؟  ". از چهره آن مرد محو شد  لبخند

 "... كه با مردان اينجا بدرفتاري مي شود و  "
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اينها كه  ": چهره اش از خشم سرخ شده بود . يكدفعه به پا خاست و با چاالكي حيرت آوري خودش را تكان داد  زيمرمن

 " - شما آقايان در دفاترتان راحت نشسته ايد و دستور مي دهيد كه . اينها سياه برزنگي اند . مرد نيستند 

 -به من گوش كن ، هيچ لزومي : گفت  ديويد

ا من بيشتر از هر كس ديگري در اين شركت آن الماسهاي لعنتي را استخراج مي كنم ، و مي داني چر. تو به من گوش كن  "

 ". ؟ چون اين جانورهاي موذي مثل سگ از من مي ترسند 

. ما در معادن ديگرمان ، ماهي پنجاه و نه شيلينگ به كارگرها دستمزد پرداخت مي كنيم به عالوه خوراكشان : گفت  ديويد

 .تو به كارگرهايت فقط ماهي پنجاه شيلينگ حقوق مي دهي 

 ". ا كار كرده ام ؟ تنها چيزي كه مهم است منفعت كار است تو از اين گله مي كني كه چرا من به نفع شم "

 ...دستمزد آنها را باال ببر . جيمي مك گريگور با نظر شما موافق نيست : پاسخ داد  ديويد

 .اين پول رييس است ، پول من كه نيست . بسيار خوب : با دلخوري گفت  زيمرمن

 ". لي مي زني به عالوه ، شنيده ام كه كارگرها را شالق هم خي "

پوست آنها . خداي من ، آقاي عزيز ، بوميان اينجا از شالق خوردن طوري شان نمي شود : خرناسي كشيد و گفت  زيمرمن

 .اين فقط باعث مي شود بترسند . آنقدر كلفت است كه شالق لعنتي را حتي احساس هم نمي كنند 

. ر كارگر را از فرط ترس زهره ترك كردي ، چون آنها مردند آقاي زيمرمن ، پس در اين صورت تو با شالق زدنت سه نف "

" 

آنقدر زاد و ولدشان زياد است كه هر چقدر هم بميرند ، باز هم عده : با بي اعتنايي شانه هايش را باال انداخت و گفت  زيمرمن

 .زيادي جايشان را مي گيرند 

او سرش را باال آورد تا به مباشر غول پيكر . رناك است و خيلي هم خط. به خود گفت ، عجب حيوان خونخواري است  ديويد

ديويد از جا برخاست و  ". اگر باز هم مشكالتي در اينجا ايجاد شود ، كس ديگر را به جاي شما خواهيم گمارد  ": نگاه كند 

من از . در اينجا متوقف شود تنبيه و مجازات بايستي فورا . مثل انسان رفتار كني  گرهايتاز اين به بعد بايد با كار ": افزود 

 ". دستور بده اين خانه ها را تميز كنند . محلهاي زندگي آنها ديدن كرده ام ، مثل خوكداني است 
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باالخره توانست  "فرمايش ديگري هم داريد ؟  ". زيمرمن به او خيره مانده بود ، مي كوشيد خشمش را مهار كند  هانس

 .همين جمله را بگويد 

روز . اگر از آنچه ببينم خوشم نيايد ، مي تواني در شركت ديگري كار پيدا كني . ديگر دوباره به اينجا مي آيم  سه ماه.  بله

 .ديويد برگشت و از اتاق بيرون رفت  ". بخير 

به خود . زيمرمن براي مدتي طوالني آنجا ايستاده بود ، وجودش از خشمي كه آهسته آهسته مي جوشيد آكنده بود  هانس

زيمرمن يك هلندي متولد آفريقاي جنوبي بود ، پدرش هم يك هلندي زاده شده در همان جا . ، احمق ها ، خارجي ها گفت 

به آنها تعلق داشت و خداوند سياه پوستها را در آنجا گمارده بود تا  مينآن سرز. بود و اجدادش استعمارگران هلندي بودند 

ا آن سياهپوستان مثل انسان رفتار بشود ، كه پوست آنها را سياه خلق نمي اگر خدا مي خواست كه ب. به آنان خدمت كنند 

توقعي مي رفت ؟ هانس  چهاما از يك خارجي ، يك بومي پرست ، . جيمي مك گريگور متوجه اين طرز فكر نبود . كرد 

چه كسي در ناميب كنترل  اما به آنها نشان مي داد كه. زيمرمن دانست كه بايد در آينده كمي محتاطتر و مراقب تر باشد 

 .اوضاع را در دست دارد 

برنت با مسئوليت محدود در حال گسترش يافتن بود ، و جيمي مك گريگور براي مدتي طوالني از آنجا دور  -كروگر  شركت

هنگامي كه در خانه بود ، . شده بود ، او يك كارخانه كاغذسازي در كانادا و يك كارخانه كشتي سازي در استراليا خريده بود 

جيمي از بابت پسرش غروري بيش از . هر روز بيشتر شبيه پدرش مي شد همه وقتش را با پسرش مي گذراند ، پسري كه 

دلش مي خواست بچه اش را در مسافرتهاي طوالني اش با خود ببرد ، . حد احساس مي كرد و بي نهايت به او افتخار مي نمود 

 .اما مارگارت چنين اجازه اي نمي داد 

اگر مي خواهي با او باشي ، بايد او را همين . ، مي تواند با تو بيايد وقتي بزرگتر شد . او براي مسافرت خيلي كوچك است  "

 ". جا ببيني 

از آن كه جيمي متوجه بشود ، پسرش يك ساله ، و بعد دو ساله شد ، و جيمي حيرت مي كرد كه زمان با چه سرعتي مي  پيش

 .بود  1887سال . گذرد 

هفته اي يك بار جيمي مهماناني را به صرف شام در منزلش . بود نظر مارگارت ، دو سال گذشته به كندي سپري شده  از
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ساير مردان ، مارگارت را بذله گو و باهوش مي يافتند و از . دعوت مي كرد و مارگارت بانوي ميزبان مودب و مهربان او بود 

كشش مي يابند ، اما البته كه چند نفر از آن مردان او را واقعا جذاب و پر  تمارگارت مي دانس. مصاحبتش لذت مي بردند 

 .هرگز حركت آشكار و نماياني نمي كردند ، زيرا كه او همسر جيمي مك گريگور بود 

 مهماني امشب به تو خوش گذشت ؟: كه آخرين نفر از مهمانان مي رفت ، مارگارت مي پرسيد  هنگامي

پذيرايي خارج مي شد تا سري به جيمي كوچك و از اتاق  ". شب بخير . بله ، خوب بود  ": هميشه يك جواب مي داد  جيمي

جيمي بود كه خانه را ترك . چند دقيقه بعد ، مارگارت صداي بسته شدن در خانه را مي شنيد . كه در بسترش خفته بود بزند 

 .مي كرد 

ه مي دانست ك. ها پس از شب ها ، مارگارت مك گريگور در بسترش دراز مي كشيد و به زندگي اش فكر مي كرد  شب

چقدر مورد غبطه زنان شهر است ، و همين باعث مي شد قلبش به درد بيايد ، مي دانست كه چيز زيادي ندارد كه به آن غبطه 

كاشكي كمي به او . كه با او حتي بدتر از يك بيگانه رفتار مي كرد  وداو در حال بازي نمايشي مسخره با شوهري ب. بخورند 

پرسيد جيمي چه خواهد كرد اگر يك روز صبح موقع صرف صبحانه او ظرف حاوي  مارگارت از خودش مي! توجه مي كرد 

واژگون كند ؟  قشهليم جو را كه جو آن را جيمي مخصوص خودش از اسكاتلند وارد كرده بود بردارد و آن را روي كله احم

لغلكش مي داد كه شروع به مارگارت مي توانست حالت چهره جيمي را نزد خود مجسم كند ، و همين خيال پردازي آنقدر غ

از اين پس ديگر نمي . ريز خنديدن مي كرد ، و خنده اش ناگهان به گريه هايي از ته دل ناشي از دلتنگي او تبديل مي شد 

دست از دوست داشتنش بر مي دارم ، يك طوري ، پيش از آن كه . دوستش نخواهم داشت  ديگر. خواهم او را دوست بدارم 

 ...نابود شوم 

در طول هفت سالي كه او در آنجا بود ، . ، كليپ دريفت حتي بيش از توقعات و انتظارات پيشرفت كرده بود  1890سال  تا

كليپ دريفت به شهري با سرعت رشد زياد تبديل شده و از نظر اندازه و جمعيت و اهميت و فعاليت ناگهان به شدت ترقي 

آنها با گاري و كالسكه . اين همان داستان قديمي بود . سرازير شده بودند  نجاكرده بود ، و جويندگاني از هر جاي جهان به آ

به غذا و تجهيزات و سرپناه و . يا پياده به آنجا مي آمدند و چيزي غير از آن لباس كهنه اي كه به تن داشتند با خود نداشتند 

او . را برايشان فراهم كند و در اختيارشان بگذارد  هاپولي براي شروع كارشان نياز داشتند ، و جيمي آنجا بود تا همه اين چيز
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يك روز صبح . سهامي در دهها معدن الماس و طال داشت ، و نام و شهرتش روز به روز بيشتر بر سر زبانها جاري مي شد 

ديدن  وكيل شركت دوببرز ، مجتمع توليدي عظيمي كه اداره معادن الماس بسيار وسيعي را در كيمبرلي به عهده داشت ، به

 از دست من چه كاري ساخته است ؟: جيمي گفت .جيمي آمد 

قيمت . ديبرز مايل است شركت شما را بخرد . ، مرا به اينجا فرستاده اند تا پيشنهادي به شما بكنم  "آقاي مك گريگور  "

 .خود را بگوييد 

 .شما قيمت شركت خود را بگوييد : حساسي بود جيمي لبخند زد و گفت  لحظه

جيمي مك گريگور در اين آمريكايي . بلك ول روز به روز از ارج و قرب بيشتري در نزد جيمي برخوردار مي شد  ديويد

جيمي ديويد را به سمت منشي خود . پسرك صادق ، باهوش و وفادار بود . جوان خودش را مي ديد ، چنان كه در گذشته بود 

هنگامي كه پسر بيست و يك ساله شد ، سمت مدير كل شركت را  الخرهبرگزيد ، سپس او را دستيار شخصي اش كرد ، و با

هنگامي كه پدر ديويد دچار سكته قلبي شد ، اين . براي ديويد بلك ول ، جيمي مك گريگور حكم پدر را داشت . به او داد 

ديويد فوت كرد ،  پدر هجيمي بود كه ترتيب بستري شدن او را در بيمارستان داد و هزينه مداوا را پرداخت ، و هنگامي ك

برنت با  -در عرض پنج سالي كه ديويد براي شركت كروگر . جيمي مك گريگور مراسم تشييع جنازه را ترتيب داد 

او از مشكل ميان جيمي . مسئوليت محدود ، كار كرده بود ، جيمي را بيشتر از هر مردي كه تا آن زمان شناخته بود ستوده بود 

ديويد به خود . با تمام وجودش از آن دلخور و رنجيده بود ، چرا كه هر دوي آنها را دوست داشت  وو مارگارت مطلع بود ، 

 .من اين است كه به هر ترتيب كه مي توانم به جيمي كمك كنم  فهيوظ. مي گفت ، اما اين به من ربطي ندارد 

اشت ، و نخستين باري كه جيمي او را به پسر او اكنون پنج سال د. وقت بيشتر و بيشتري را با پسرش مي گذراند  جيمي

آنها به سفرهايي كه . معدن و اعماق زمين برد ، جيمي جوان تا يك هفته به جز معدن درباره چيز ديگري سخن نمي گفت 

جيمي به آسمان اسكاتلند عادت . اي در زير نور ستارگان مي خوابيدند  مههمراه با زدن اردو بود مي رفتند و شب را در خي

اينجا در آفريقاي جنوبي ، صور فلكي . شت ، جايي كه ستارگان مكانهاي درست شان را در گنبد كبود به خوبي مي دانستند دا

در حالي كه در ماه مه اين . در ماه ژانويه ستاره سهيل به طور درخشاني بر باالي سر مي درخشيد . موقعيت پريشاني داشتند 

در ماه ژوئن كه زمستان آفريقاي جنوبي است ، برج عقرب مايه . اس قرار داشت صليب جنوبي بود كه نزديك به سمت الر
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با وجود اين ، احساس فوق العاده اي به جيمي دست مي داد . اين حيرت آور و گيج كننده بود . شكوه و زيبايي آسمانها بود 

اليتناهي بنگرد و بداند كه آنها هم زمين گرم دراز بكشد و در حالي كه پسرش را در كنار خود دارد به آسمان  ويكه ر

 .بخشي از اين ابديت با عظمت هستند 

سحرگاه از خواب برمي خاستند و براي تدارك صبحانه به شكار مي رفتند ؛ كبك ، مرغ شاخدار ، آهوي كوچك افريقايي  آنها

را داشت ، و پدر و پسر در امتداد جيمي كوچولو هم اسب پاكوتاه  پوني  خود . و آهوي كوتاه قد آفريقايي شكار مي كردند 

تا از گودال هاي به قطر صد و هشتاد سانتيمتر كه توسط مورچه ها حفر مي شد و به  ،علفزار با دقت سوار بر اسب مي تاختند 

اندازه كافي عميق بود تا يك اسب و سواركارش را در كام خود فرو برد ، و نيز گودالهاي كوچكتر كه توسط موش خرماها 

 .مي شد ، احتراز كنند  كنده

در يك سفر ، جيمي و پسرش در بستر خشك رودخانه اي اردو زده بودند كه . علفزار خطرهاي زيادي وجود داشت  در

. نزديك بود توسط گروهي از غزالهاي مهاجر آفريقاي جنوبي كه به باال پريدن و جهيدن معروف هستند كشته شوند 

خرگوشهاي صحرايي و شغالها و موش خرماها با سرعت فرار . ارآلود محو در افق بود نخستين عالمت دردسر يك تكه ابر غب

جيمي دوباره به . كردند و مارهاي بزرگ از بوته زار بيرون آمدند و دنبال صخره هايي گشتند كه بتوانند زير آنها پنهان شوند 

 .ابر غبارآلود نزديكتر مي شد . افق نگريست 

 .به چاك مينجا بز نيزود از ا:گفت او

 ...مان مهيخ-

 !ولش كن-

كوبنده سم  يصدا.تپه بلند صعود كردند كي يدو به سرعت از كنار بستر رودخانه شروع به باال رفتن كردند و به باال آن

طول داشت به  لومتريكه حداقل پنج ك يدر صف نند،كهيغزالها را بب ييجلو فيو سپس توانستند رد دنديرا شن يانيچهارچا

قرار داشت لگدمال و  رشانيرا كه در مس يزيراس بود،و هر چ ونيليم ميناز  شيب ديتعدادشان شا.تاختند يام مسرعت تم

 يخرگوشها.ماند يبر جا ريكوچك در مس وانيوقفه جنازه صدها ح يهجوم ب نيا جهيرفتند و در نت يكردند و م ينبود م

از گرد و غبار بود و  رهوا پ.شدند ريضربات مرگبار سم غزالها خرد و خم ريشاخدار در ز يو مرغها ،مارها،شغالهاييصحرا
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زد كه  نيتخم نيخود چن شيپ يميافت،جي انيكه باالخره عبور غزالها پا يهنگام د،ويرس يغرش جانوران به گوش م يصدا

 .است دهيدست كم سه ساعت به طول انجام ريمس نيگذر آهوان از ا

 كيتاون ببرم و به تو نشان بدهم كه  پيتو را با خود به ك ندهيخواهم هفته آ يم:گفت ش،پدريميسال تولد ج نيششم در

 .چگونه است يشهر واقع

 .بزرگ را دوست دارد يرا دوست ندارد،اما شهرها يراندازيشكار و ت د؟اويايشود مادر هم همراهمان ب يم:ديپرس يميج

فقط ما دو نفر .شلوغ است،پسرم يليسرش خ نجاياو ا:ساخت و گفت شانيرا پر شيو موها ديبه سر پسر كش يدست پدر

 م،باشد؟يرو يم انيآقا

خاطر و آزرده بود،اما آن موقع مساله را  دند،آشفتهيرس يدور از هم به نظر م نقدريكه پدر و مادرش ا تيواقع نياز ا پسر

 .كرد يدرك نم

تا سال .شد انجام دادند يوصل م ياصل ويگرفت و به لكوموت يمكه در خط راه آهن قرار  يميج يسفر را با واگن خصوص آنها

 عيشده بود،چراكه سفر با قطار ارزان،مطمئن و سر ليتبد يجنوب يقايشاخص و ممتاز سفر در آفر لهي،راه آهن به وس1891

متر طول بود و چهار كوپه پنجره دار داشت  كيو  ستيب يكه به سفارش او ساخته شده بود دارا يميج يواگن خصوص.بود

قسمت  كي نيهمچن.شد به عنوان دفتر از آن استفاده كرد يكه م يدادند،به عالوه سالن يم يكه دوازده نفر را در خود جا

 يتخت ها ياراد يميقطار ج يكوپه ها.آشپزخانه كامال مجهز داشت كياتاق مخصوص صرف مشروبات و  كي،يغذاخور

 .بودند رونيمناظر ب يتماشا يبرا ضيعر يو پنجره ها يگاز يز فلز برنج،چراغهاساخته شده ا

 پس مسافرها كجا هستند؟:ديكوچولو پرس پسر

 .قطار توست،پسرم نيا.ميآن ما هست يمسافرها:و گفت ديخند يميج

كه با سرعت از  ينيسرزم انيپا يشدن به مناظر پشت پنجره گذراند،از وسعت ب رهيمدت سفر را به خ شتريكوچك ب يميج

 .بود رتيكردند غرق در ح يآن عبور م انيم

 يارزشمند كرده تا ما از آنها بهره بردار يمعدن ياو آن را پر از سنگها.خداوند است نيسرزم نجايا:به او گفت پدرش

شده،تنها آغاز  دايتا به حال پ ،آنچهيميج.كشفشان كند ينهفته اند،منتظر آنند كه كس نيهمه آن امالح گرانبها در دل زم.ميكن
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 .كار است

به احترام  ختهيغول آسا دچار ترس آم يو ساختمانها تيكوچك از ازدحام جمع يميدند،جيتاون رس پيكه آنها به ك يهنگام

 ييها يكشت نيدو ج ميبود،و به ن گوريمك گر يرانيپسرش را به سمت جنوب شهر به محل استقرار خطوط كشت يميج.شد

 .به ما تعلق دارند ؟آنهاينيب يها را م يآن كشت:بار بودند اشاره كرد و گفت هيتخل اي يريدر حال بارگكه دربند 

شروع  جانيبود،با ه دهيكه شن يبود و اخبار دهيكوچك از همه آنچه كه د يميبازگشتند،ج فتيدر پيكه آنها به كل يهنگام

 يخوشت م يلياز آنجا خ ،حتمايديد يو م يبود يمامان كاشك!پاپا،صاحب همه شهر است:پسرك گفت.كرد فيبه تعر

 .ينيب يو شهر را م ييآ يدفعه بعد همراه ما م.آمد

 .زميبله،عز:پسرش را محكم به خود فشرد و گفت مارگات

بود كه  دهيشن يو.دانست كه او در خانه مادام اگنس است يگذراند،و مارگات م يرا خارج از خانه م ياريبس يشبها يميج

نداشت كه  يمارگات راه.و در خفا مالقاتش كند يتا بتواند به طور خصوص دهيخر يآنجا،خانه ا ياز زنها يكي يبرا يميج

 .خواست او را بكشد يكه بود،دلش م يدانست كه آن زن هر كس يتنها م.ريخ ايصحت دارد  هيشا نيا ايبفهمد آ

 دايخود پ يدر شهر برا ياش را حفظ كند،خودش را وادار ساخت تا تفنن يعقالن ينشود و سالمت وانهيآن كه د يبرا مارگات

 يرا به عهده گرفت تا به خانواده ها يمذهب يتيكرد و مامور يپول جمع آور كوكارانياز ن سايكل كيساختن  ياو برا.كند

را به حمل  شياز قطارها يكيخواست كه  يمياز ج.بكند يد به سر بردند كمكيشد يو تنگدست ازيالماس كه در ن ندگانيجو

 .تاون بازگردند پيكشد بتوانند با آن قطار به ك يته م دشانيكه پول و ام ياختصاص دهد تا موقع يبه طور مجان ندگانيجو

 .برگردند ادهيكه آمده اند پ يآنها از همان راه زم؟بگذاريپولم را دور بر يخواه يخانم،تو از من م:غرولندكنان گفت يميج

پوشاك و  نهيهز يستيو اگر هم در شهر بمانند،مردم شهر با.رفتن ندارند ادهيپ ينا گريآنها د:كرد يمشاجره م مارگات

 .آنها را متحمل بشوند هيتغذ

 .است يفكر احمقانه ا نياما ا:و گفت ديكش يباالخره خرناس يميج

 .يميممنونم،ج-

چون او  ياش از داشتن همسر يباطن ليم رغميرفت،و عل رونيباشكوه از دفترش ب يمارگات را تماشا كرد كه با حالت يميج
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 .او بود يبرا يقيشد،همسر ال يكه م يبه خودش گفت،زن هر كس.احساس غرور كرد

مادام اگنس به افتخار  يكه در آن روز مهمان ييبايز ييبود،زن روس يبود،مگ دهيخر شيبرا يخانه ا يميكه ج يزن نام

كه او از خانه مادام اگنس  ياست كه زن بيو غر بيكرد،كه چقدر عج يفكر م يميج.مارگات،در كنار مارگات نشسته بود

ساله با  كيو  ستيب ييدختر موطال كي يمگ نيا.هم نداشتند اب يآنها اصال وجه اشتراك.همنام همسرش است دهيبرگز

 يليدختر از مادام اگنس پول خ نيگرفتن ا يبرا يميج.مانست يم يوحش يه ماده ببرخوشگل و بانمك بود كه ب يصورت

و تازه  كوچككه از آن خانه  ياو هنگام.كرد يپرداخت م يهم به مگ يسخاوتمندانه ا يبه او داده بود،و ماهانه مستمر يخوب

در .ندياو را در حال ورود به خانه نب يرفت و مراقب بود كس يشبها به آنجا م شهيهم.مراقب و محتاط بود يليكرد خ يم دنيد

داد كه راجع به آن صحبت و اظهار  ينم يتيكس اهم چيه دند،امايد ياو را در حال ورود و خروج از خانه م ياديواقع،عده ز

 .خواست انجام بدهد يدلش م يبود،و او حق داشت هر كار گوريمك گر يميآنجا شهر ج.بكند ينظر

 يرا سپر يريبود شب دلپذ دواريبه آن خانه رفته بود و ام.گذشت يچندان خوش نم يميشبانگاه بخصوص،به جآن  در

سرخ رنگ به تن  يبود،ربدوشامبر دهيدراز كش يعرض رختخواب بزرگ با دلخور ياو رو.بدعنق و كسل بود يكند،اما مگ

حداقل در !نيا هيشب يزيچ ايت كه برده تو هستم اس نيامثل .خسته شده ام يخانه لعنت نياز حبس شدن در ا:گفت.داشت

 ؟يبر يهمراه خودت نم چوقتيمرا ه يرو يچرا به سفر كه م. بود يخبر كي شهيخانه مادام اگنس هم

 ...توانم يمن نم.دادم حيكه توض تي،برايمگ-

مزخرف :اش باز شده بود قهيجامه اش آشفته و نامرتب بود و .ستاديگستاخانه مقابل او ا يو با حات ديتخت باال جه يرو يمگ

 ؟يكه با من همسفر شو ستميپسرت ن يمن به خوب.يبر يپسرت را با خودت م يرو يهرجا م!ييگو يم

مشروبات رفت  شخانيسپس به طرف پ يستياون ن يارام بود تو به خوب يبه طور هشدار دهنده ا شيگفت نه لحن صدا يميج

 .دينوش ياز ان چه معموال هر شب م شتريب يليخ-بود وانشيل نيچهرم نيا ختير يبراندخودش  يو برا

 زيتمسخر ام يسرش را به عقب خم كرد وبا حالت.ارزشم  يادم احمق ب كي.ندارم  يارزش چيه تيمن برا: دينعره كش يمگ

 :ديخند

 ! يبزرگ واخالق ياسكاچلند
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 .ينه اسكاچلند– ياسكاتلند

خوب  يكاف يكنم از نظر تو به اندازه  يمن م يكار ؟هريگرفتن از من دست بردار راديهمه ا نيشود از ا يخاطر خدا م به

 شده من؟ نيپدر نفر يهست يك يفكر كرد. ستين

بهش . يمادام اگنس بر گرد يبه خا نه  يتوان يبود فردا صبح م دهيشن يمهمل شده از مگ يحرف ها يكاف يبه اندازه  يميج

 .كالهش را برداشت و به طرف در رفت . يگرد يتو به انجا برم ميگو يم

را دنبال  يميشده بود ج يو وحش وانهيكه از خشم د ياو در حال!ياز دست من خالص بشو يراحت نيبه ا يتوان ينم!جانور تو

 .كرد 

 .شد ديشب ناپد يكياالن خالص شدم و در تار نيهم. ستاديا يدر لحظه ا يدر استانه  يميج

 دهينوش ياز چهار براند شيب ديشا.و تار بود رهيذهنش ت.رود  يمتزلزل راه م يكه با حالت افتيدر رتيدر كمال ح يميج

كه اول چطور سر به سرش  نيو ا ديشيبود اند دهيبستر دراز كش يكه ان شب رو بايطناز و ز ياو به مگ.مطمئن نبود .بود

نوازشش كرده بود در گوشش .ساخته بود  شيبا او دعوا كرده و رها وارد شده بود سپس يگذاشته و با او از در شوخ

نگه  يو سپس نزاع را اغاز كرده و او را در تب و تاب و ناراض.عاشقانه سر داده بود تا ان كه او مشتاقش شده بود  ينجواها

در بسته  يرفت از جلو يم اتاقش يشد و همچنان كه به سو ييجلو يوارد سرسرا ديبه خانه رس يميكه ج يهنگام.داشته بود

ناگهان شروع  يميج.بود  داريمارگارت هنوز ب. ديتاب يم رونيبه ب يدر نور كم رياز ز.اتاق خواب مارگارت همسرش گذشت

 يروز ها نيمارگارت را در نظر اورد كه در اول يبايز يچهره .بر تن داشت ييبايبه تجسم او كرد كه حتما لباس منزل ز

كرد در اتاق مارگارت را  ياش م ييو راهنما بيكه الكل ترغ يدر حال.بود  دهيدر كرانه رود ارانژ ارم اندرخت ريدر ز يياشنا

 .گشود و داخل شد

 ستيبا تعجب سرش را باال اورد و به او نگر.كرد يمطالعه م ينور چراغ گاز ريبود ز دهيدر بستر دراز كش مارگارت

 افتاده؟ ياتفاق..يميج.

 .كرد يادا م دهيبكنم ؟كلماتش را كش يداريم در اتاقش دكه خواستم با زن نيا

 به طرف تخت رفت يميج!باستيمن او چقدر ز يخدا.به تن داشت  ييبايمنزل ز راهنيپ مارگارت
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 ؟يكن يكار م يچ: ديپر رونيگشاد شده بود از بستر ب رتياز فرط ح يبا چشمان مارگارت

كه  يدر حال يميتخت نشست و ج يبعد مارگارت رو يلحظه ا.ت در را با لگد پشت سرش بست و به طرف او رف يميج

 .يخواهمت مگ يم يلياوه خ:كرد گفت ينگاهش م

 يگربه وحش نيبله ا!كرد  يجدال م يچقدر با مگ.خواهد  يرا م ياو كامال مطمئن نبود كه كدام مگ يمستانه  يحال شانيپر در

 يبه و ييايرو يسپس با حالت.بود  دهيرس يبه ارامش درون ييتا ان كه باالخره زن ارام گرفت گو ديخند ياو بود م يكوچولو

نسبت به تو بد  نقدريا دينبا ديشيبا خود اند يميدارم و ج اجيمن چقدر به تو احت زيعز يميج زمياوه عز:شد و نجوا كرد  رهيخ

 ....يبه خانه مادام گنس برگرد ديكه نبا ميگو يفردا صبح بهت م.كردم  يم يجنس

را در كنار خود حس كند  يميو مردانه ج يتوانست اندام قو يهنوز م.در بستر تنها بود .كه مارگارت از خواب برخاست  صبح

 و گفته اش را در گوشش

مدت  نيااو در تمام .اكنده شد اريسركش و تمام ع يو وجودش از لذت. يخواهمت مگ يم يليگفت اوه خ يكه م ديشن يم

را  ريو تحق ييهمه سالها تحمل درد و تنها نيا دنيهمه انتظار كش نيارزش ا.واقعا دوستش داشت  يميج. كرديدرست فكر م

 .داشت 

 يكه چه لباس نيرا شست و درباره ا شيبه حموم رفت و موها. كرد يسپر زيشعف ام يطول روز را در حالت هيبق مارگارت

فرستاد تا خودش بتواند  رونيب ياشپز را به دنبال كار.را عوض كرد مشيخوشنود كند ده بار تصم شتريرا ب يميبپوشد كه ج

سرانجام از محل قرار  كهيداد تا ا رشيو تغ ديرا چ ياتاق غذا خور زيبا ر م نيدچن. را اماده كند يميج يمورد عالقه  يغذا ها

 .باشد شانيهردو يبرا ييو استثنا رينظ يشب ب كيخواست ان شب  يم.كرد  تيگرفتن شمعها و گلها احساس رضا

نشد مارگارت در اتاق مطالعه به انتظارش تا ساعت  شيدايو اصال تمام شب در خانه پ. امديصرف شام به خانه ن يبرا يميج

 .نشست و بعد تنها به بستر رفت داريسه صبح ب

مارگارت .سر تكان داد و به طرف اتاق پسرش رفت مارگارت  يبه خانه امد مودبانه به سو يميان شب ج يكه فردا يهنگام

گفت  يبه او م نهيبنگرد ا نهيخودش در ا ريكرد و اهسته برگشت تا به تصو ياو را دنبال م رهيخ يو بهت با نگاه يشانيبا پر

 كي يانها چشم ها .چشمها را نشناخت  ستينگر كهيتر و از نزد قيكه دق يهنگام اتر از او نبوده است ام بايكه او هرگز ز
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 .بودند  گانهيب

صاحب  يدارم شما به زود تانيبرا يخبر فوق العاده ا گوريخوب خانم مك گر اريبس:بشاش گفت يبا چهره ا گريت دكتر

 .شد  ديخواه يفرزند

خبر فوق العاده . كند هيگر ايدانست كه بخندد ياز كلمات دكتر را كه بر او وارد امد احساس كرد و نم يناش يشوك مارگارت

راه  ديبا.را تحمل كند  ريتوانست تحق ينم نياز ا شياو ب. بدون عشق ناممكن است ييزناشو نيبه ا گريد ي؟اوردن فرزند

حالت تهوع را احساس كرد كه باعث شد  يهجوم ناگهان ديشياند يموضوع م نياكه به  يو درست موقع.كرد يم دايپ يزيگر

 . ننديعرق بر صورتش بنش يدا نه ها

 ؟ يتهوع صبحگاه:گفت گريت دكتر

 ديهست يعال يتيشما در وضع گوريخانم مك گر.كنند  يكمك م. ديرو بخور نهايا:قرص به مارگارت داد يدكتر تعداد. يكم

 ديده يو خبرخوش را به شوهرتان م ديرو ياالن به خانه م نيهم.وجود ندارد  ينگران يبرا يمورد چيه.

 .كار را خواهم كرد نيبله هم:گفت يحال يبا ب رتمارگا

 امروز:نشسته و در حال صرف شام بودند كه مارگارت گفت زيها دور م ان

مشروبات  شخانيسپس به طرف پ. يستياو ن يتو به خوب. آرام بود يبه طور هشداردهنده ا شيلحن صدا. نه: گفت يميج

 .دينوش ياز آنچه معموالً هر شب م شتريب يليبود ـ خ وانشيل نيچهارم نيا. ختير يخودش براند يرفت و برا

 زيتمسخرآم يسرش را به عقب خم كرد و با حالت. ارزشم يآدم احمق ب كي. ندارم يارزش چيه تيمن برا:  دينعره كش يمگ

 !يبزرگ و اخالق ياسكاچمند: ديخند

 .يـ نه اسكاچمند ياسكاتلند

خوب  يكاف ةكنم از نظر تو به انداز يمن م يهر كار ؟يفتن از من دست بردارگر راديهمه ا نيشود از ا يخاطر خدا م به

 شده من؟ نيپدر نفر ،يهست يك يفكر كرد. ستين

 ميگو يبهش م. يهب خانه مادام اگنس برگرد يتوان يفردا صبح م.  بود دهيشن يمهمل از مگ يحرفها يبه اندازه كاف يميج

 .كالهش را برداشت و به طرف در رفت. يگرد يتو به آنجا بر م
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را دنبال  يميشده بود، ج يو وحش وانهيكه از خشم د ياو در حال! ياز دست من خالص بشو يراحت نيبه ا يتوان ينم! جانور تو

 .كرد

 .شد ديشب ناپد يكيو در تار. االن خالص شدم نيهم". ستاديا يدر آستانه در لحظه ا يميج

 يبراند وانياز چهار ل شيب ديشا. و تا ربود رهيذهنش ت. رود يمتزلزل راه م يكه با حالت افتيدر رتيدر كمال ح يميج

كه اول چطور سربه  نيو ا ديشيبود اند دهيبستر دراز كش يكه آن شب رو بايطناز و ز يمطمئن نبود، او به مگ. بود دهينوش

نوازشش كرده بود، در . ساخته بود شيكرده و رها، سپس با او دعوا .بودوارد شده  يسرش گذاشته و با او از در شوخ

عاشقانه سر داده بد، تا آن كه او مشتاقش شده بود و سپس نزاع را آغاز كرده و او را در تب و تاب و  يگوشش نجواها

 .نگه داشته بود يناراض

اتاق  ةدر بست يز جلورفت، ا ياتاقش م يشد و همچنان كه به سو ييجلو يوارد سرسرا د،يبه خانه رس يميكه ج يهنگام

ناگهان شروع به  يميج. بود داريمارگارت هنوز ب. ديتاب يم رونيبه ب يدر نور كم رياز ز. خواب ماگارت همسرش گذشت

 ييآشنا يروزها نيماگارت را در نظر آورد كه در اول يبايز ةچهر. شتبر تن دا ييبايتجسم او كرد، كه حتماً لباس منزل ز

كرد، درِ اتاقِ مارگارت را گشود  ياش م ييو راهنما بيكه الكل ترغ يدر حال. بود دهيدرختان در كرانه رود اَرانژ آرم ريدر ز

 .و داخل شد

. ستيبا تعجب سرش را باال آورد و به او نگر. كرد يمطالعه م ينور چراغ گاز ريبود، ز دهيدر بستر دراز كش ماگارت

 افتاده؟ ياتفاق... يميج

 .كرد يادا م دهيبكنم؟ كلماتش را كش يداريخواستم با زنم در اتاقش دكه  نيا

 .به طرف تخت رفت يميج! باستيمن، او چقدر ز يخدا. به تن داشت ييبايز زليم راهنيپ مارگارت

 ؟يكن يكار م يچ:ديپر رونيگشاد شده بود، از بستر ب رتيكه از فرط ح يبا چشمان مارگارت

كه  يدر حال يميتخت نشست و ج يبعد مارگارت رو يلحظه ا. در را با لگد پشت سرش بست و به طرف او رفت يميج

 .يخواهمت، مگ يم يلياوه، خ: كرد، گفت ينگاهش م

 يگربه وحش نيبله، ا! كرد يجدال م يچقدر با مگ. خواهد يرا م يمستانه، او كامالً مطمئن نبود كه كدام مگ يحال شانيپر در
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به  يايرؤ يسپس با حالت. بود دهيرس يبه آرامش درون ييتا آن كه باالخره زن آرام گرفت؛ گو ديخند يم. او بود يلوكوچو

نسبت  نقدريا دينبا د،يشيبا خود اند يميو ج. دارم اجيمن، چقدر به تو احت زيعز يميج زم،ياوه عز: شد و نجوا كرد رهيخ يو

 ...يبه خانه مادام اگنس برگرد ديكه نبا ميگو يفردا صبح بهت م. كردم يم يبه تو بدجنس

را در كنار خود حس كند و  يميو مردانه ج يتوانست اندام قو يهنوز م. كه ماگارت از خواب برخاست، در بستر تنها بد صبح

آكنده  اريسرگش و تما ع يو وجودش از لذت. يخواهمت، مگ يم يليگفت، اوه، خ يكه م ديشن يگفته اش را در گوشش م

همه سالها  نيا دن،يهمه انتظار كش نيارزش ا. واقعاً دوستش داشت يميج. كرد يمدت درست فكر م نياو در تمام ا. شد

 .را داشت ريو تحق ييتحمل درد و تنها

 يكه چه لباس نيرا شست و درباره ا شيبه حمام رفت و موها. كرد يسپر زيشعف آم يطول روز را در حالت هيبق مارگارت

فرستاد تا خودش بتواند  رونيب يآشپز را به دنبال كار. را عوض كرد مشيخوشنود كند، ده بار تصم شتريرا ب يميبپوشد كه ج

كه سرانجام از محل قرار  نيداد تا ا رشييو تغ ديرا چ ياتاق غذاخور زيبار م نيچند. را آماده كند يميج ةمورد عالق يغذاها

 .باشد شانيهر دو يبرا ييو استثنا رينظ يشب ب كيست آن شب، خوا يم. كرد تيگرفتن شمعها و گلها احساس رضا

ماگارت در اتاق مطالعه به انتظارش تا ساعت سه . نشد شيدايو اصالً تمام شب در خانه پ. امديصرف شام به خانه ن يبرا يميج

 .نشست، و بعد تنها به بستر رفت داريصبح ب

. مارگارت سر تكان داد و به طرف اتاق پسرش رفت يبه خانه آمد، مؤدبانه به سو يميآن شب ج يكه فردا يهنگام

به او  نهيآ. بنگرد نهيخودش در آ رياو را دنبال كرد و آهسته برگشت تا به تصو رهيخ يو بهت، با نگاه يشانيمارگارت با پر

آنها چشمان . چشمها را نشناخت ستينگر كيزدو از ن قتريكه دق يهنگام مانبوده است، ا نياز ا باتريگفت كه او هرگز ز يم

 .بودند گانهيب كي
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صاحب  يشما به زود. دارم تانيبرا يخبر فوق العاده ا گور،يخوب خانم مك گر اريبس: بشاش گفت يبا چهره ا گريت دكتر

 .شد ديخواه يفرزند

خب رفوق . كند هيگر ايدانست كه بخندد  ياز كلمات دكتر را كه بر او وارد آمد، احساس كرد و نم يشوك ناش مارگارت

 ديبا. را تحمل كند ريتوانست تحق ينم نياز ا شياو ب. بدون عشق ناممكن بود ييزناشو نيبه ا گريد يالعاده؟ آوردن فرزند

حالت تهوع را احساس كرد كه باعث  يهجوم ناگهان د،يشياند يموضوع م نيكه به ا يكرد و درست موقع يم دايپ يزيراه گر

 .نديعرق بر صورتش بنش يشد دانه ها

 ؟يتهوع صبحگاه: گفت گريت دكتر

 .يكم

 چيه. ديهست يعال يتيشما در وضع گور،يخانم مك گر. كنند يكمك م د،يرا بخور نهايا: قرص به مارگارت داد يتعداد دكتر

 ".ديده يو خبر خوش را به شوهرتان م ديرو ياالن به خانه م منيه. وجود ندارد ينگران يبرا يمورد

 .كار را خواهم كرد نيبله، هم: گفت يحال يبا ب مارگارت

 گريصاحب فرزند د يبه زود. امروز نزد دكتر رفتم: نشسته و در حال صرف شام بودند كه مارگارت گفت زيدور م آنها

 .شد ميخواه

 يانداخت، از رو يبود جدا كرد وب ه زمن ختهيآو راهنشيپ قهيدستمال سفره اش را كه به  ،يمه ابدون گفتن كل يميج

تواند عاشق  يكه م يبه همان شدت افتيبود كه ماگارت در يلحظه ا نيا. شا برخاست و با شتاب از اتاق خارج شد يصندل

 .اشدتواند از او متنفر هم ب يباشد، م گوريمك گر يميج

 يپس از ساعت ياو ساعت. گذراند يو خسته در بستر م فيوقتش را ضغ شتريبود، و مارگارت ب يوران دشوارد ،يحاملگ آن

 دهيبخشياو به زانو افتاده بود و برا  يكرد كه جلو يرا مجسم م يميپرداخت، ج يم يالبافيو خ ايبه رو ،يكشد يآنجا دراز م

بود كه او به دام  نيا تيواقع. بودند التيفقط تخ نهاياما ا. ديورز يبه او عشق م روا وانهيكرد، و باز هم د يشدنش التماس م

داد پسرش را با  يهرگز به او اجازه نم يميتوانست آنجا را ترك كند، ج ياگر م يرا نداشت كه برود، و حت ييجا. افتاده بود

 .خودش ببرد
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 كتريها به مادرش نزد يتازگ. بذله گو يوش و تا اندازه اباه اريپسر خوشگل و سالم، بس كياكنون هفت ساله بود،  يميج

 يدرست م مادرشيكوچك برا  يايو هدا يدر مدرسه كاردست. در او حس كرده بود يرا به نحو ينگون بخت ايشده بود، گو

 يكرد از افسرده حال يم يكرد و سع يزد و از او تشكر م يلبخند م ايهداآن  دنيآورد، و مارگارت به د يكرد و به خانه م

ماند و هرگز مارگارت  ياز منزل م رونيكه چرا پدر اغلب شبها ب ديپرس يكوچولو از مادرش م يميكه ج يهنگام. خارج شود

دهد، و  يانجام م يمهم ياست، كارها يمهم يليپدرت مرد خ ،يميج: داد يبرد، مارگارت جواب م ينم رونيرا با خود ب

 ".شلوغ است يليسرش هم خ

سبب از پدرش  نيبه ا يميپدر او و من است مشكل من است، و اجازه نخواهم داد كه ج نيگفت، آنچه ب يبه خود م اگارتم

 .متنفر بشود

 يگرفتند و م يرا م شيجلو انيرفت، دوستان و آشنا يم ابانيكه به خ يهنگام. شد يتر م انيماگارت واضح تر و ع يباردار

مثل  گريپسر خوشگل د كيبندم كه  يشرط م گور؟يخانم مك گر ست،ين نطوريبه وضع حمل نمانده، ا ياديمدت ز: گفتند

 .خوشحال باشد يليخ ديشوهرتان با. آورد ديخواه ايكوچولو به دن يميج

د خو ةقيكه شوهرش به عنوان رف يچقدر نزار و افسرده است ـ حتماً راجع به آن روسپ چاره،يزن ب:گفتند يپشت سرش م بعد

 ...است دهيشن ييزهايچ. است دهيبرگز

 كيتوصاحب  يبه زود زم،يعز. كه در شكم داشت، آماده كند يتولد صفل يكوچولو را برا يميكرد ج يم يسع مارگارت

 ست؟ين يعال نيا ايآ. يكن يتمام مدت با او باز يكه بتوان ينفر را دار كيآن وقت، . شد يخواهر كوچولو خواه ايبرادر 

 ".يكن يم دايپ يمامان، خوشحالم كه تو دوست تازه ا: مادرش را بغل كرد و گفت يميج

 .كند يريجلوگ شياشكها زشيكرد تا از ر يسع يليمارگارت خ و

دختر  كينوزاد . به دنبال هانا فرستاد، و بچه هنگام پهر متولد شد يخانم تال. ساعت چهار سبح آغاز شد مانيزا يدردها

كه دور صورت قرمز  يبلند يمشك يمثل چانه پدرش، و موها يدهان مادرش و چانه ا هيشب يا دهانسالم بود، ب يكوچولو

 ازياست، و او به قدرتش ن يخوب و قو ياسم نيا د،يشيبا خود اند. نهاد نام تيمارگارت او را ك. كوچكش را فرا گرفته بود

دانم  يهنوز نم. ببرم رونيب نجاياز ا يجور كيبچه ها را  يستيمن با. داشت ميخواه ازيهمه ما به قدرت او ن. خواهد داشت
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 .كنم دايپ يراه ديچگونه، اما با

سرش را باال آورد و به او  رتيبا ح يميشد، ج گوريمك گر يميشتابزده داخل دفتر ج يبلك ول بدون در زدن با حالت ديويد

 ...چه خبر شده كه : ستينگر

 .شورش شده است بينام در

 افتاده؟ يچه اتفاق ؟يچ. خاستاز جا بر يميج

كرده بود و سنگ را  جاديا يبغلش سوراخ رياو ز. افتاد ريقطعه الماس گ كي دنيدرحال دزد اهپوستيس ياز پسرها يكي

كارگرها به باد شالق گرفت و  ريسا ياو را جلو مرمنيهانس ز گران،يد يبرا يبه عنوان درس عبرت. داخلش پنهان كرده بود

 .او دوازده سال داشت. ضربات شالق مرد ريپسره ز

 .من كه شالق زدن را در همه معادن قدغن كرده بودم! بزرگ يخدا. را خشم فرا گرفت يميج ةچهر

 .هشدار داده بودم مرمنيهم به ز من

 .شر آن جانور خالص شو از

 .ميكن شيدايپ ميتوان ينم

 چطور؟

 .از كنترل ما خارج شده است تيوضع. كرده اند رشيپوستها اس اهيس

 .گردم مراقب اوضاع باش يمن بر م يجا بمان و تا وقت نيهم: كالهش را برداشت يميج

 لهيقب ياو را كشت، از اهال مرمنيكه ز يآن بوم. ديكنم به صالح شما باشد كه آنجا به شمال، برو يفكر نم گور،يمك گر يآقا

 ...توانم  يمن م. كنند يبخشند، و فراموش نم يآنها نم. باروالنگ بود

 .رفته بود يميج اما

 يتمام. نديخاست بب يتوانست دود را كه به هوا بر م يم ز،يالماس خ ياراض يلومتريشانزده ك ةاز فاصل گوريمك گر يميج

همچنان كه . سوزانند يا مخودشان ر يخانه ها! شده نينفر ياحمق ها د،يشياند يميج. بود دهيبه آتش كش بيكلبه ها در نام

 فورميوني ينگهبانها ،ياغتشاش مردم نيا انيدر م. ديمردم را شن يادهايفر هاوگلوله  كيشل يشد، صدا كتريكالسكه او نزد
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 ديتعداد سف. كردند يم كيدر فرار داشتند، شل يسع دانهيپوستها ـ كه خودشان نوم نيپوستها و رنگ اهيس يپوش به سو

 .داشتند لحهاس دهايبه ده بود، اما سف كيكم و  يليپوستها خ نيپوستها و رنگ اهيپوستها نسبت به س

مك  يآقا د،ينگران نباش: به عجله به طرف او آمد و گفت د،يرا د گوريمك گر يميسر نگهبان، ج ،يكه برنارد سات يهنگام

 .كرد ميرا شكار خواه فيكث يها يشورش نينفر ا ني، تا آخر گوريگر

 .را متوقف كنند يراندازيبه مردانت دستور بده ت! يكن يغلط م: زد اديفر يميج

 ...اگر ما ؟يچ

رگبار گلوله ها  ريپوست ز اهيزن س كي ديكرد كه د يمضمحل از خشم، مردم را تماشا م ،يميج! بكن ميگو يكه من م يكار

 .را بس كنند يراندازيبه افرادت دستور بهد ت. افتاد و هالك شد نيبر زم

 .متوقف شد هايراندازيبعد همه ت قهيداد و سه دق يسرنگهبان به معاونش دستورات. قربان د،ييشما بفرماچه  هر

 يفكر م د،ياگر نظر من را بخواه:  گفت يسات. خورد يافتاده بود و جنازه ها در همه جا به چشم م نيزم يمردم بر رو اجساد

 ...كنم

 .دياوريمن بها را نزد  يرهبر شورش. نظر تو را نخواست يكس

 يپوست دستبند به دست داشت و سراپا اهيمرد س. بود، اوردند ستادهيا يميكه ج ييپوست را به جا اهيس كي سينفر پل دو

 د،يدرخش يبود، چشمانش م كليه ياو قد بلند و قو. شد يدر چهره اش خوانده نم يترس چيوجودش غرق در خون بود، اما ه

 .كويسيا: ادا كرده بود به خاطر آورد ورا كه باندا درباره غرور بانت يواژه ا يميو ج

 .هستم گوريمك گر يميج من

 .انداخت نيبه زم يتف مرد

 .مردانت روشن كنم يرا برا نيخواهم ا ياتفاق افتاده بنا به دستور من نبوده است، م نجايدر ا آنچه

 .بگو شانيها وهيرا به ب نيا

 كجاست؟ مرمنيهانس ز: ديكرد و پرس يرو به سات يميج

 .قربان م،يگرد يدنبالش م هنوز
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 .نخواهد شد دايپ گريد مرمنيو دانست كه هانس ز د،يد ديپوست درخش اهيرا كه در چشمان مرد س يبرق يميج

بت كنم، خواهم با مردمت صح يم. اعالم كنم ليسه روز تعط يرا برا زيالماس خ ةخواهم كار در منطق يم: به مرد گفت او

كنم،  تيدهم انصاف را رعا يخواهم كرد، به شما قول م يدگيو من به آن رس د،يكن ميخود تنظ اتياز گله ها و شكا يفهرست

 .خواهم داد رشييجا نادرست باشد من تغ نيهر چه كه در ا

 .بود دايدر چهره اش هو ينيكرد، احساس بدب ياو را برانداز م مرد

وضع خواهد شد، اما از مردانت توقع  يمناسب يكار طيگمارده خواهد شد، و شرا نجايبه امور ا يدگيرس يبرا يتازه ا مباشر

 .دارم كه پس از سه روز به سر كارشان بازگردند

كارش؟ او چند نفر از افراد مرا كشته  يكه برود پ ديده يمرد اجازه م نيقربان شما به ا يعني: گفت يبا ناباور سرنگهبان

 .است

 ...خصوص انجام شود، و  نيدر ا يكامل قيتحق يستيبا

او،  ةنامنتظر دنيبلك ول بود، و د ديويد. برگشت يميشد، و ج دهيآمد، شن يآنها م يكه چهار نعل به سو يتاختن اسب يصدا

 .به صدا درآورد يميرا در ذهن ج يزنگ هشدار

 .شده است ديپسرتان ناپد گور،يمك گر يآقا: ديپر نيياز پشت اسب پا ديويد

 .كرد خي شيسرد شد و دست ها و پاها يميج يناگهان برا ايدن

اطراف را تجسس كردند،  القاتييآنها . وستنديكوچولو پ يميج افتني يجست و جو برا نيبه ا فتيدر پيكل تياز جمع يمين

 .از پسر وجود نداشت ييرد پا چياما ه. گشتند يميبه دنبال ج كيو بار قيعم يآبگندها و دره ها انيدر م

به  يبه زود ن،يفقط هم. گم شده است ييجا كياطراف  منياو ه. درآمده باشد ريبود كه روحش به تسخ يمثل مرد يميج

 .خانه باز خواهد گشت

 .داد يم ريبود، به بچه ش دهياو در بستر دراز كش. به اتاق خواب مارگارت رفت يميج

 ؟يبه دست آورد يخبر تازه ا: ديپرس مارگارت

از اتاق  ي، بعد برگشت و بدون گفتن كلمه ا ستيبه نوزاد دخترش نگر يلحظه ا يميج. خواهم كرد شيداياما پ. نه هنوز



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني  –بازي استاد                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٠

 .خارج شد

 گوريخانم مك گر: بندش را گرفته و مچاله كرده بود، گفت شيمحكم پ شيكه با دستها يبه اتاق آمد، و در حال يتال خانم

 .داند چطور از خودش مراقبت كند يم. است يپسر بزرگ يميج د،ينگران نباش

خواهد  ايكوچولو نخواهد آورد،  يميسر ج ييكس بال چيه. ديد يرا تار م زيبود، چشمانش همه چ ستهياز بس گر مارگارت

 .آورد؟ البته كه نه

 .ديكش رونيبازوان مارگارت ب انيرا از م تيخم شد و ك يتال خانم

 .ديبخواب ديكن يسع

 .ديخند يم ست،ينگر يبه او م تيك. نوزاد را به اتاق مخصوصش برد و در گهواره اش خواباند او

 ".يدار تيرو شيپ يپر دغدغه ا يزندگ ،يبخواب يخوشگل، بهتر است تو هم كم يكوچولو

 .از اتاق خارج شد، در را پشت سرش بست يتال خانم

سر طفل  يرو ييبه طرف گهواره رفت، پتو د،يپنجره به داخل اتاق پراز  يصدا باز شد و مرد ياتاق نوزاد ب ةشب، پنجر مهين

 .بازوان خود گرفت انيانداخت و او را م رخواريش

 .رفت رونيكه آمده بود، از آنجا ب يبه همان سرعت باندا

شب گذشته به اتاق  گوريبود كه حتماً خانم مك گر نيفكرش ا نينخست. شد تيشدن ك ديبود كه متوجه ناپد يخانم تال نيا

 بچه كجاست؟: ديرا به اتاق خودش برده است، به اتاق خواب مارگارت رفت و پرس تيآمده و ك

 .افتاده است يكه چه اتفاق افتياز حالت چهره مارگارت، فوراً در و

قرار  نديغش كردن و از هم پاش ةدر آستان يميشد، ج ياز پسرش سپر ياثر افتنيهم بدون  گريروز د كيكه  همچنان

نلرزد و  شيداشت صدا يسع ياو افتاده باشد؟ به سخت يبرا يكه اتفاق بد يكنيبلك ول رفت، فكر نم ديوياو نزد د. گرفت

 .باشد ارشيتحت اخت

 .گوريمك گر ياقا ر،يمطمئناً خ: كرد بهاو قوت قلب بدهد و لحنش متقاعد كننده باشد يسع ديويد

 يهشدار داده بود كه بانتوها نه م گوريمك گر يميبه ج. كوچولو رخ داده است يميج يبرا يمطمئن بود كه اتفاق بد او
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 زيچ كياز بابت  ديويد. بود دهيبانتو بود كه ناجوانمردانه به قتل رس لهيعضو قب كي نيكنند، و ا يبخشند و نه فراموش م

 يانتقام م يده است، چرا كه آنها به سختجان سپر يعيباشند، او به طرز فج رفتهكوچولو را گ يمياگر بانتوها ج: مطمئن بود

 .كنند يو مقابله به مثل م رنديگ

و نگهبانان را به  انيشامل مردم شهر، معدنچ يگروه تجسس يرفته سحرگاه به خانه بازگشت، او رهبر ليخسته و تحل يميج

بود پسربچه باشد، گذرانده كه ممكن  يقابل تصور يحاصل در هر جا يب ييعهده گرفته بود، و آنها شب را به جست و جو

 .بودند

 گور،يمك گر يآقا: به پا خاست و گفت ديويد. منتظرش بود ديويبه اتاق مطالعه اش پا گذاشت، د يميكه ج يهنگام

 .اند دهيدخترتان را دزد

 .بعد برگشت و به اتاق خوابش رفت. بود دهيماند، رنگ چهره اش به شدت پر رهيدر سكوت به او خ يميج

او . ديتخت افتاد و خواب يحال رو يبه بستر نرفته بود و آنقدر خسته و مضمحل بود كه ب شياز چهل و هشت ساعت پ يميج

. آمد ياو م يبه سو يريش ع،يپهناور و وس يعلفزار يدرخت بزرگ بائوباب بود و در دوردست از آن سو كي هيسا ريدر ز

اكنون . ديدو يآنها م يبه سو عتريحاال سر وانيح. ديآ يدارد م ريبا، شبا ،شو داريب. داد يكوچولو داشت او را تكان م يميج

 !شو داريب. داد يتكان م دتريپسرش او را شد

 .دهان او گذاشت يخواست حرف بزند، اما باندا دستش را رو يميج. بود ستادهيسرش ا يباندا باال. چشمانش را گشود يميج

 .نديتخت بنش يبلند شود و رو يميو اجازه داد ج! باش ساكت

 پسرم كجاست؟: ديپرس يميج

 .مرده است او

 .كرد دنيدور سرش شروع به چرخ اتاق

 .مردم من خواهان انتقام بودند. ختنديرا ر ييمردم شما خون بانتو. رميو نتوانستم جلوشان را بگ دميرس رياما د. متأسفم

 سرش آوردند؟ ييچه بال! من ياوه، خدا: پنهان كرد شيدست ها انيصورتش را م يميج

من جنازه اش ... من. برهوت به حال خود رها كردند ابانياو را در ب: شد يباندا احساس م ياز صدا قيو عم انيپا يب ياندوه
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 .كردم و دفنش كردم دايرا پ

 !كنم، نه ياوه، خواهش م! نه اوه،

 .كردم نجاتش بدهم يسع ،يميج

سر دخترم چه : ديروح پرس يب يسپس با حالت. رفتيتلخ از دست رفتن پسرش را پذ قتيآهسته سر تكان داد، حق يميج

 آمده؟ ييبال

حاال دوباره در اتاقش است، . بردم يامن يكنند، او را از گهواره اش برداشتم و به جا داياز آن كه بتوانند به او دست پ قبل

 .خواهد افتادن شيبرا ياتقاق ،يعمل كن ياگر به آنچه وعده داده ا. دهيخواب

را كه پسرم را  يمن به وعده ام عمل خواهم كرد، اما آن مرد. سرش را باال آورد، نفرت چهره اش را پوشانده بود يميج

 .تقاص كارشان را پس دهند اديآنها ب. خواهم يكشت، م

 .يميج ،يرا بكش لهيهمه مردم قب يستيآن وقت تو با: گفت يبه آرام باندا

 .رفته بود باندا

 تيكابوس به واقع ديدانست اگر آنها را بگشا يرا محكم بسته بود، چرا كه م شيبود، اما مارگارت چشم ها يفقط كابوس نيا

چشمانش را محكم به هم . كرد يم يبيعج يباز نيبنابرا. شود كه فرزندان او هر دو مرده اند يم م.شود و معل يم ليتبد

. ستين يزيمامان، چ: ديگو يدستانش احساس كند كه به او م يرا رو لوكوچو يميداشت تا بلكه دست ج يبسته نگاه م

 .فتادهين مانيبرا يو اتفاق ميسالم. ميهست نجايما ا. اوضاع روبه راه است

از  يآمد و رفت، و ماگارت حت گريدكتر ت. كرد يم يخوددار يبا هر كس داريد ايسه روز در بستر بود، از صحبت كردن  او

بلند افتادنِ  يبود كه صدا دهيدر اواسط شب، مارگارت با چشمان بسته در تختش دراز كش. ر نشدآمدن و رفتن او باخت

 يميج. شد دهيهم شن يگريد يصدا. چشمانش را گشود و گوش داد. ديرا از اتاق پسرش شن نيزم يبر رو نيسنگ يجسم

 .كوچولو برگشته بود

توانست  ياز پشت در، م. دياتاق پسرش دو ةبه طرف در بست نييبا عجله از تخت بلند شد و از راهرو به سمت پا مارگارت

 .در را هل داد و گشود د،يتپ يقلبش به شدت م. را بشنود يوانيح بيعج يخرناس ها
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ته بود و چشم چشمش بس كي. بود دهيچيافتاده بود، صورت و بدنش كج و معوج شده و درهم پ نيزم يرو شوهرش

آب از  زشيو با ر واناتيح يكرد حرف بزند، اما كلمات مثل صدا يم يسع. مانده بود رهيبه او خ يبيبه طرز عج گرشيد

 .شد يدهانش خارج م

 !يميـ ج يمياوه، ج: نجوا كرد مارگارت

 يديشد ةشوهر شما سكت. را به اطالعتان برسانم ينديمتأسفم كه مجبورم اخبار ناخوشا گور،يخانم مك گر: گفت گريت دكتر

 ياتيح. دارد شيدر پ ينبات يزندگ كيكه اصالً زنده بماند پنجاه درصد است ـ اما اگر زنده بماند،  نياحتمال ا. كرده است

د محتاج خواه يگرياش هم به كمك شخص د هياول يازهايرفع ن يكه برا يطور ،يزهن ياريگنگ و پوچ، بدون تعقل و هش

 .ديبه عمل آ حيتا از او مراقبت صح ميبفرست يخصوص يشگاهياو را به آسا ميدهم كه بتوان يم يبيترت. بود

 .نه

 چرا؟...نه: ستيبه مارگارت نگر رتيبا ح دكتر

 .و در كنار من باشد نجايخواهم ا يم. ستين مارستانيبه فرستادن او به ب يازين

 ...دهم كه يم يبيترت. ميدار ازيپرستار ن كيپس به . خوب اريبس: سپس گفت د،يشياند يلحظه ا يبرا دكتر

 .مراقبت خواهم كرد يميخودم از ج. خواهم ينم پرستار

. است شيدر پ يچه مشكالت ديدان يشما نم. گوريامكان ندارد، خانم مك گر نيا:تكان داد يسرش را به عالمت نف گريت دكتر

 نيكه زنده است هم ياو كامالً فلج شده و تا زمان. داشته باشد ياش تسلط يكه بر اعمال جسمان ستين يآد گريشوهر شما د

 .طور خواهد ماند

 .خودم از او مراقبت خواهم كرد:گفت مارگارت

 .باالخره، و واقعاً، به او تعلق داشت يميج اكنون

 

 

 

 



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني  –بازي استاد                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٤

 11 فصل

 يدوران زندگ نيمدت خوش تر نيزنده ماند و ا گريسال د كي قاًيشد دق ريگ نيكه زم ياز روز گوريمك گر يميج

 يمارگارت از شوهرش مراقبت م. حرف بزند و نه تكان بخورد توانستياو نه م. كامالً عاجز و ناتوان بود يميج. مارگارت بود

 ياطيرا در اتاق خ يميروز، ج يط. داشت يو روز در كنار خودش نگه م بكرد و او را ش يم يدگياو رس يازهايكرد، به همه ن

و  ييمشكالت جز ةدربار. زد يحرف م يبافت، با و يبلوز و شال م شيكه برا ينشاند و در حال يچرخدار م يصندل يرو

 تيكه ك فتگ يم يكرد و به و يهرگز وقت گوش كردن به آنها را نداشت، صحبت م يميكوچك خانه كه سابق بر آن ج

را به  يميج يرفته و استخوان ليشبها بدن الغر و تحل. دهد يانجام م ينيريش يكند و چه كارها يكوچك چقدر خوب رشد م

را با  شيو رو ديكش يشوهرش را در آغوش م. خواباند يتخت در كنار خود م يرا رو يو متيبرد و به مال ياتاق خوابش م

ده به خواب رفتن گرفت و آما يدادند تا آن كه مارگارت خوابش م ياشان را ادامه م فهطر كيپوشاند و آنها گفتمان  يپتو م

 .شد يم

 يامضاء م ديكه مارگارت با ياو گاه به گاه با اوراق. كرديمحدود را اداره م تيشركت كروگرـ برنت با مسؤول ديويد اكنون

 يبه خود م ديويد. برد يدر آن به سر م يميباشد كه ج يعجز طيدردناك بود كه شاهد شرا شيآمد و برا يكرد به خانه م

 .تمهس ونيمرد مد نيرا به ا زميگفت، من همه چ

گذاشت و تبسم  نيياش را پا ياو بافتن. است يخوب اريمرد بس ديويد. يكرد يانتخاب خوب ،يميج: به شوهر گفت مارگارت

 نيچن يتو نبوده و هرگز هم كس يكس به زرنگ چيمن، هرگز ه زيالبته، عز. آورد يم ادميتو را به  يتا اندازه ا: كنان افزود

و  ياز بلند پرواز يترس چوقتيو ه. يبود افهيخوش ق يليوخ ،يمهربان و قو يليبا انصاف، خ يليتو خ ،يميج. نخواهد بود

اش را به  ياو دوباره بافتن. شود يشركت هر روز بزرگتر م. است وستهيپ قتيبه حق تياهايحاال همه رو. ينداشت ياپردازيرو

 ...را بر زبان راند لمهماماخورم كه امروز صبح ك يقسم م. كوچولو تازه شروع به حرف زدن كرده تيك: دست گرفت

 .بود رهيدر باال خ يچشمش به نقطه ا كياش صاف نشانده شده بود و  يصندل يآنجا نشسته بود، رو يميج

 ...بشود ييبايز اريكنم دختر بس يفكر م. چشمها و دهان تو را دارد او

بازوانش  انيرا م يمياو ج. فوت كرده بود گوريمك گر يميشد، ج داريكه مارگارت از خواب ب ين روز هنگامآ يفردا صبح
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 .به خود نگاه داشت كيرا نزد يگرفت و و

خداحافظ، . يرا دانسته باش نيكه تو ا دوارميام. يميدوست داشته ام، ج يليتو را خ شهيهم. ارام بخواب زم،يبخواب، عز آرام

 .يو دلبندم كه به من تعلق داشت زيعشق عز

به اتاق بچه رفت و . تنها خودش مانده بود و دخترش. شوهرش و پسرش او را ترك كرده بودند. اكنون تنها بود مارگارت

بود، و پاك و منزه  يونانينام  نيا. تيك نيكاتر. بود نگاه كرد دهيكه در گهواره اش خواب تيآورد و به ك نييسرش را پا

 .دادند يها و ملكه ها م بهو راه سانيبود كه به قد ينام. ادد يم يمعن

 شد؟ يخواه نهاياز ا كيتو كدام  ت،يك: بلند گفت يبه صدا مارگارت

 دهيفرا رس زين عيبزرگ و وس يدر حال انجام بود، اما زمان زد و خوردها و جدال ها يجنوب يقايآفر ةگسترد ةو توسع بسط

 يكه اجدادشان استعمارگران هلند يجنوب يقايآفر ةپوستان زاد ديسف نيكهن بر سر استان ترانس وال ب يمشاجره ا. بود

، در 1899اكتبر سال  12در روز پنجشنبه . دياوج خود رس ةبه نقط االخرهها وجود داشت و اختالفات ب يسيبودند و انگل

مورد حمله قرار  تياست يگ دادند، و سه روز بعد اُرانج فرتبارها اعالن جن يها به هلند يسيانگل ت،يسال تولد ك نيهفدهم

را ترك كند، اما مارگارت از  يجنوب يقايرا با خود بردارد و آفر تيكند كه ك بيكرد مارگارت را ترغ يسع ديويد. گرفت

 .ديورز يرفتن خوددار

 .دفن شده نجايشوهرم ا: گفت او

 يخواهم به بوئرها هلند يم: به مارگارت گفت ديويد. كند مشيتصم رييتغ آمد كه او را وادار به يبرنم ديوياز دست د يكار

 ندارد؟ ياز نظر شما اشكال. وندميتبارها بپ

 .كنم شركت را بگردانم يم يمن هم سع. اوه، البته كه نه:گفت مارگارت

 .رفته بود ديويصبح د فردا

مطمئن و سبكبال،  يا هيو كار را با روح ،يپاكساز اتيدر حد عمل يزيو آسان را داشتند، چ عيسر يها انتظار جنگ يسيانگل

كه به  يبه افتخار سربازان و افسران يشام افتيدر لندن، ض دپاركيها يدر پادگان نظام. آغاز كردند الت،يمثل رفتن به تعط

سرباز  كي ريشد كه تصو دهيبزرگ تدارك د اريو بس ژهيو ييو صورت غذا ،شدند برپا شد يم ليگس يجنوب يقايآفر
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 :آمده بود نيفهرست غذا چن نيدر ا. گذاشته است ينيتبار را در س يهلند كيداد كه سرِ  يرا نشان م ييايتانيبر

 

 

 

 

 

 

 ياعزام انينظام يبرا يشام افتيض

 پياسكادران ك به

 1899نوامبر  27

 غذاها فهرست

نتزيبلوپو صدف 

 كومپو سوپ

 هول ةقورباغ

 نگيگوساله مافه ك گوشت

 پيسس ك. نس والترا شلغم

 ايپره تور قرقاول

 تيوا سس

 نكريت ينيزم بيس

 ماسا يبستن. سيپ نگيپود

 يهلند ريپن

 صحرا دسر

 يشود پوست صدف ها يم تقاضا
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 ديندازين نيشده را زم تناول

 نيوا بوئر

 اُرانژ شراب

 

 يزادگهشان به سر م يتبارها در قلمرو يهلند. زده شدند رتيو متعجب و ح امديحسابشان درست از آب درن هايسيانگل

كه در آن موقع به زحمت  وست،يبه وقوع پ نگيجنگ در مافه ك نيا ييارويرو نينخست. بردند و جنگجو و مصمم بودند

سربازان . به نبرد برخاسته اند يچه كسان هيدادند كه عل صيتشخ اه يسيبار، انگل نياول يدهكده بود، و برا كيبزرگتر از 

سخت و  يو تنها پس از جنگ. را به تصرف در آوردند يمبرليآنها ك. شدند ليبه سرعت از انگلستان به آنجا گس يشتريب

 يسيانگل يسه با توپهايتبارها در مقا يهلند يتوپ ها. كنند ريرا هم تسخ تياسم يديبروند و ل شيبود كه توانستند پ نيخون

آوردند، و  يخود به خشك يجنگ يها يبرد دورتر را از كشت يدارا يسالح ها هايسيانگل نيداشت، بنابرا يشتريها برد ب

 .دور شده بودند به كار انداختند شانيها ياز كشت لومتريكه صدها ك يتوسط ملوانان

. كردند يم يزندگ عاتيبا شا انشيداد، و او و اطراف ياز نبردها گوش م كيمارگارت به دقت به اخبار هر  فت،يدر پيكل در

از  يكيروز صبح  كيو سپس . به اخبار جنگ داشت يو بالعكس در نوسان بود، بستگ يبه افسردگ يسرخوشخلقشان از 

 شيپ فتيدر پيكل يبه سو هايسيكه انگل دمياالن شن نيهم: و دوان دوان به دفتر او آمد و گفت مهيكاركنان مارگارت سراس

 !ما را خواهند كشت ةحتماً هم. نديآ يم

 .كنند يآنها جرأت ندارند به ما دست دراز. است چرند

 .بود يجنگ يزندان كي گوريساعت بعد، مارگارت مك گر پنج

مزرعه  كيدر  انيزندان. بردند يجنوب يقايدر سراسر آفر انياز صدها اردوگاه زندان يكيرا به پاردبرگ،  تيو ك مارگارت

 يم يشد، نگه دار يمحافظت م يسيند و توسط سربازان مسلح انگلبود دهيخاردار كش ميبزرگ بدون سرپناه كه دور آن را س

 .بود زيرآميو دلخراش وتحق نديناخوشا اريو اوضاع آنجا بس طيشرا. شدند

 .نخواهد افتاد تيبرا ياتفاق چينگران نباش، ه زم،يعز: را در آغوشش گرفت و گفت تيك مارگارت
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كه ده  دنديد يرا در اطرافشان م گريد انيزندان. هر روزشان ماالمال از وحشت بود. را باور نداشتند نيآن دو، ا چكدامازيه اما

. شدند يهالك م يهزار نفر يكرد در گروه ها يكه تب آنها را گرفتار م يمردند و سپس هنگام يتا ده تا و صدتا صدتا م

به مدت سه سال عذاب آور  باًيبود كه تقر يميدا يكابوس نيا .نداشت و غذا كم بود وجودها  يزخم يبرا ييدارو ايدكتر  چيه

 ركنندگانشانيفقط به رحم و شفقت اس تيمارگارت و ك. بود ديشد يبدتر از همه احساس عجز و درماندگ. كرد دايادامه پ

 يبچه ها. ستيز يدر وحشت م تيك. دندبه آنها وابسته بو شان،يداشتند، به خاطر غذا و سرپناه، به خاطر زندگ ديام

از  تيحما يالزم برا يياو فاقد قدرت و توانا. خودش باشد يكه مبادا نفر بعد ديترس يمردند و م يكه م ديد يرا م رامونشيپ

به  ،يدارو هم داشت ،يغذا هم داشت ،ياگر قدرت داشت. قدرت. بود كه هرگز فراموش نكرد يدرس نيخود و مادرش بود، و ا

 يبا زندگ يقدرت را مساو نيمردند و بنابرا يشدند و م يم ماريب انشيكه اطراف ديد يم تيك. يكرد يم دايدست پ يادآز

 .اورديسرم ب ييبال نيكس نخواهد توانست چن چيه گريآن وقت د. خواهم كرد دايقدرت پ ياو به خود گفت روز. دانست

شجاع  يتبارها يهلند انيكوپ ـ اما در پا ونيكرد ـ بلمونت و گراس پن و استورم برگ و اسپ دايخشونت بار ادامه پ يجنگها

 ن،يخون يسه سال نبردها باًي، پس از تقر1902در سال . نبودند ايتانيبر يبا قدرت امپراتور ييارويقادر به مقابله و رو گريد

 و چهار هزار نفر از سربازان، زنان و يو س دنديتبار جنگ يپنجاه و پنج هزار هلند. شدند ميتبارها تسل يهلند

نكته بود كه  نيدانستن ا. كرد  يپر م يقيو مرارت عم ياما آنچه وجود بازماندگان را با تلخ. دنديبه هالكت رس شانيها چهب

 .جان باخته بودند يسيانگل ياسرا يو هشت هزار نفر از آنها در اردوگاه ها ستيب

روز آرام  كيچند هفته بعد در . بازگشتند فتيدر پيبه كل تياردوگاه گشوده شد، مارگارت و ك يكه دروازه ها يروز

كه  يمتفكر ديويبود، همان د يجنگ او را پخته كرده بود، اما او هنوز سر سخت و جد. ديبلك ول از راه رس ديويد كشنبه،ي

 ايكه آ ينگران نيرا به جنگ و مبارزه و با ا يجهنم يآن سالها ديويد. كند هياعتماد و تك يمارگارت آموخته بود به و

از  زيوجودش لبر افت،يو سالم در خانه شان  حيكه آنان را صح يهنگام. مرده، گذرانده بود ايزنده بودند  تيمارگارت و ك

 .و سرور شد يشاد

 ".كنم  تيشما مراقبت و حما يتوانستم از هر دو يكاش م ": به مارگارت گفت او

 ".ميباش ندهيفقط به فكر آ ديبا ديويگذشته گذشته است، د "
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 .محدود بود تيبرنت با مسئول –شركت كروگر  ندهيآ و

 دينو يدر حال نگاشته شدن بود، دوران تازه ا خيآن تار يبود كه بر رو يدر جهان ما، سنگ لوح درخشان و شفاف 1900 سال

 رتيتشافات حاز اختراعات و اك يكه آغاز شده بود، سلسله ا يقرن تازه ا. بود انيهمه جهان يبرا انيپا يب ديبخش صلح و ام

خود را به  يجا يو برق يبخار يها لياتومب. ديتازه بخش يرا شكل يتيدر سراسر گ يگآور را با خود به ارمغان آورد كه زند

و به حد  افتي يبه سرعت فزون ايدن تيجمع. اختراع شد مايو هواپ يايردريطور ز نيهم.دادند يبا موتور احتراق ييخودروها

كمال بهره را  ياز هر فرصت ديويو د گارتمار ،يشش سال بعد يبود و ط يو ترق شرفتيوقت پ. دينفر رس ارديليم ميو ن كي

 .بردند

بود، كه  ديويمادرش آنقدر مشغول اداره كردن شركت به كمك د. بزرگ شد ينظارت چيبدون ه بايتقر تيآن سالها، ك يط

روز بعد از ظهر  كي. بود يو رام نشدن كدنده،ي، سركش، كله شق ياو بچه ا. به او نشان دهد ياديتوانست توجه ز ينم

گل آلود با دو پسر بچه  اطيكه در ح ديدختر چهارده ساله اش را د تبه خانه بازگش يكار يكه مارگارت از جلسه ا يهنگام

 .شد رهيوحشتزده به صحنه خ يو نگاه يمارگارت با ناباور. كرد يم يو كتك كار يمشت زن

محدود را اداره خواهد  تيبرونت با مسئول –شركت كروگر  ياست كه روز يدختر نيا. طانيلعنت بر ش ": لب گفت ريز او

 ".خدا به داد همه مان برسد. كرد
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 12 فصل

 –و تازه شركت كروگر  يدر دفترش در ساختمان بزرگ مركز گوريمك كر تي، ك1914در سال  يشب داغ تابستان كي در

او . ديرا شن ييشدن خودروها كينزد يمشغول كار بود كه صدا ييمحدود واقع در ژوهانسبورگ به تنها تيبرونت با مسئول
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 كيو  سيپل ليدو اتومب. را تماشا كرد رونيپنجره رفت و  طرفگذاشت، به  نييرا كه مشغول مطالعه شان بود پا ياوراق

 ليپوش كه از اتومب فرميوني سيپل نيدو ج مين دنيكرد و از د ينگاه تيك. ن توقف كرده بودندساختما يگشت جلو لياتومب

بود و  روقتيد. ساختمان را پوشش دادند، اخمش در هم رفت يخروج يو در ها يها خارج شدند و به سرعت دو در ورود

 يبود با چشمان خاكستر ييبايز ياو زن. ديپنجره د شهيمواج خود را در ش ريتصو تيك. ها خلوت و كم تردد بودند ابانيخ

 .و زنانه مادرش بايروشن پدرش و اندام ز

 ".تو دييبفرما ": اعالم كرد تيبه در دفتر نواخته شد و ك يدست

 .لباس خود داشت يرا رو سياز آنها نشان بازرس پل يكي. پوش داخل شدند فرميونيباز شد و دو مرد  در

 "شده؟ من، چه خبر يخدا ": ديپرس تيك

 خواهم، يشوم معذرت م يوقت شب مزاحمتان م نيدر ا نكهياز ا "

 هستم ينسكيكام سيمن بازرس پل گور،يمك گر زهيدوش

 "ست؟يجناب بازرس، مشكل چ "

 ".ساختمان شده است نيوارد ا شيپ يقيدقا يقاتل فرار كي نكهيبر ا يمبن ميكرده ا افتيدر يما گزارش "

 "ساختمان شده؟ نيوارد ا يقاتل ": شد دايهو تيدر چهره ك يخورده و وحشتزده ا كهي حالت

 ".او مسلح و خطرناك است. بله خانم "

 ".ديببر نجايو او را از ا ديكن دايمرد را پ نيشوم، جناب بازپرس، كه ا يممنون م يليپس خ ": گفت يعصب يبا حالت تيك

 د،يا دهينشن اي دهيند يمشكوك زيشما كه چ. گوريمك گر زهيدوش م،ياست كه ما قصد انجامش را دار يكار قايدق نيا "

 "ست؟ين نطوريا

 نيا ديخواهم كه به افراد خود دستور ده يشود م يبتواند مخف يهست كه آدم ياديز يتنها هستم، و جاها نجاينه، اما من ا "

 ".مكان را با دقت جست و جو كنند

 ".كرد ميسركار خانم، ما فورا كارمان را شروع خواه "

 نطوريو هم ديكار را شروع كن نيرزمياز ز. ديهمه جا پخش شو ". برگشت و افرادش را كه در راهرو بودند صدا كرد بازپرس
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 "قفل است؟ يدر دفاتر ايآ ": ديبرگشت و پرس تياو بطرف ك ".ديو تجسس را تا بام ادامه بده دييايطبقه به طبقه باال ب

 ".كنم يباز م تانيبسته باشد، خودم برا ياما اگر در. كنم يمن كه فكر نم ": گفت تيك

 يحت دياو شا. بابت سرزنشش كند نيتوانست از ا ياست، و نم يكه آن دختر چقدر عصب نديتوانست بب يم ينسكيكام بازرس

به هر و سرخورده است و ممكن است دست  ديگشتند چقدر ناام يكه دنبالش م يكه مرد ديفهم يشد اگر م يتر م يعصب

 ".كرد ميخواه داياو را پ ": خاطر داد نانياطم تيبازرس به ك. بزند يكار

 يتوانست صدا يم. برداشت، اما قادر به تمركز نبود زيم يكرد از رو يكار م شيرا كه قبل از آمدن آنها رو يگزارش تيك

 داياو را پ ايآ. ديبه خود لرز. رفتند بشنود يم گريبه دفتر د يكردند و از دفتر يماموران را كه داخل ساختمان حركت م

 خواهند كرد؟

. كردند يتا بام جست و جو م نيرزميرا از ز ياحتمال يرفتند، بطور ماهرانه و منظم هر مكان اختفا يها آهسته راه م سيپل

 .برگشت تيبه دفتر ك ينسكيبعد، بازرس كام قهيچهل و پنج دق

 "د؟ينكرد شيدايپ ": ديو پرس ستيبه چهره او نگر تيك

 ".ديهنوز نه، خانم اما نگران نباش "

 ".ديكن دايخواهم كه او را پ يساختمان باشد از شما م نيدر ا يفرار ياگر قاتل. بازرس يمن نگران هستم، آقا "

 ".ميهست ابيرد يسگ ها يما دارا. گوريمك گر زهيكرد، دوش ميخواه شيدايپ "

را  يقالده دوس گ گله آلمان كهيدر حال واناتيكننده ح تيترب كيبعد  يشد و لحظه ا دهيپارس سگ ها شن يراهرو صدا از

 .به دست داشت وارد دفتر شد

 ".دفتر نياز ا ريرا گشته اند غ يآنها هر مكان. ميساختمان برده ا يقربان سگ ها را به همه جا "

 "د؟يدفتر خارج شده ا نيآن از ا از شيپ يكم ايساعت گذشته  كي يط ايآ ": كرد و گفت تيرو به ك بازرس

به خود  تيك "... كه ممكن است او  ديكن يفكر م. ندازميب ينگاه يگانيبله، رفتم به چند تا از سوابق پرونده ها در اتاق با "

 كنم ياز شما تقاضا م ": ديلرز

 . ديدفتر را هم بگرد نيحتما ا كه
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 . ديبگرد: باز كرد و دستور داد  واناتيكننده سگ ها قالده ها را از گردن ان ح تيداد و ترب يبا دست عالمت بازرس

 .پارس كردن  انهيرفتند و شروع كردند به وحش يانها به سمت در بسته ا. شدند  وانهيد سگها

 !او انجاست ! من  ياوه خدا: براورد  اديفر تيك

 . ديا باز كندر ر: دستور داد .  ديكش رونياسلحه اش را ب سيپل بازرس

از سگها  يكي. بود  يكمد خال. شدند و در را با فشار باز كردند  كينزد يوارياسلحه به دست به در كمد د سينفر مامور پل دو

 .به ان كرد  دنيشروع به پنجه كش جانيرفت و با ه يگريبه طرف در د

 شود؟ يم يدر به كجا منته نيا:  ديپرس يتسكيكام بازرس

 . ييدستشو كيبه -

 .نبود  ييداخل دستشو يكس. ان در را باز كردند  يدر قرار گرفتند و با ضربه ا يدر دو سو سيمامور پل دو

وار در اطراف اتاق  وانهيسگها د. طور رفتار نكرده بودند  نيانها هرگز ا: شده بود  ريو متح جيسگها گ يكننده  تيترب

 استشمام كرده اند ، اما ان مرد كجاست ؟ ييبو نهايا: كننده شان گفت  تيترب. كردند  يگردش م

 .رفتند و پارس كردن را ادامه دادند تيك ريتحر زيم يدو سگ به طرف كشو هر

 .است  زيم يدر كشو يقاتل فرار. است  نيپاسخ شما ا: كرد بخندد  يسع تيك

كننده  تياو رو به ترب. ر كردم واقعا متاسفم كه شما را دچار دردس وريمك گر زهيدوش: خجالت زده بود  يتسكيكام بازرس

 .ببر نجايسگها را از ا نيا: سگ كرد و فورا و بدون فكر گفت  ي

 .زد  يموج م تيك يدر صدا ي؟ نگران ديرو يم ديدار-

 نيمتر ا يمتر به سانت يمردان من سانت.  ديهست يكه در مكان كامال امن ميده يخاطر م نانيبه شما اطم وريمك گر زهيدوش-

. بود  يمتاسفم كه هشدار كاذب.  ستين نجايدر ا يدهم كه ان قاتل فرار يم نيشخصا به شما تضم. ساختمان را گشته اند 

 . ديريمرا بپذ يعذرخواه

 . ديكن جانيزن تنها را ماالمال از ه كيچطور شب  ديشما خوب بلد نكهيمثل ا: اب دهانش را فرو داد و گفت  تيك

 يهنگام. حركت كردند و دور شدند  سيپل يخودروها نيكرد ، ناظر بود كه اخر يپنجره نگاه م رونيبود و به ب ستادهيا تيك
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در . اورد  رونيخون الود را از ان ب ي وهيجفت گ كيرا گشود و  رشيتحر زيم يخارج شدند ، او كشو درسيكه انها از د

فقط : نصب بر ان نوشته شده بود  يتابلو يكه رو ديرس يرفت تا به در نييكه انها را به دست داشت از راهرو پا يحال

 دهيدر گاو صندوق بزرگ قابل ورود د كياز اثاث بود و در ان فقط  ياتاق خال. كاركنان مجاز حق ورود دارند ، و داخل شد 

حمل به را قبل از  شيالماسها دمحدو تيبرنت با مسئول –كه شركت كروگر  يشده بود ، خزانه ا هيتعب واريشد كه در د يم

 ريبود به شماره گ يبه سرعت رمز گاو صندوق را كه به صورت عدد تيك. كرد  يم ينقاط مختلف در انجا نگه دار

خزانه  يها وارهيمثل صندوق امانات بانك در د يفلز يدهها جعبه . و باز كرد  ديگاوصندوق داد و در غول اسا را به عقب كش

 .بود  دهيدراز كش نيزم يرو اريهوش مهيدر مركز اتاق ، باندا ن. الماس انباشته شده بود  يهمه انها سنگها درشده بود و  هيتعب

 .انها رفتند : در كنار او زانو زد تيك

كردم ،  يم دايخزانه پ نيخروج از ا يبرا ياگر من راه: زد  يلبخند مين ياهسته چشمانش را گشود و به زور و با نا توان باندا

 ؟ تيشدم ك يند مچقدر ثروت م يدان يم

. باندا از فرط درد در هم فشرده شد  يرا لمس كرد چهره  شيكه بازو يهنگام.  ستديبه او كمك كرد سرپا با اطيبا احت تيك

 .بود  ي، اما خون به شدت از ان جار ديچياو پ يدور بازو ينوار زخم بند كي تيك

 يرا كه م يابيرد يان كه سگها يها را از باندا گرفته بود و برا وهيگ نيتر ا شيپ ي؟ او كم يرا به پا كن تيها وهيگ يتوان يم-

ها را در  وهيو در اطراف دفترش قدم زده بود ، و بعد گ دهيدانست به داخل ساختمان خواهند اورد سردرگم كند ، انها را پوش

 .پنهان كرده بود  زشيم يكشو

 . ميببر ونريب نجايتو را از ا ديبا. فتيراه ب: گفت  تيان حال ك در

كنند ، انقدر  رياگر تو را در حال كمك كردن به من دستگ. روم  يخودم م:تكان داد و گفت  يسرش را به عالمت نف باندا

 .ممكن نخواهد بود  ييبه قدرت تو رها يزن يبرا يكه حت يشو يدچار دردسر م

 .مسئله باشم  نيبگذار خودم نگران ا-

 .ه انداخت نگاه را به اطراف خزان نياخر باندا

 . ياز الماسها بردار يخواه يهر چقدر م يتوان ي؟ م يخواه يم يينمونه ها ايا: ديپرس تيك
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 . شيبه من كرد ف مدتها پ يشنهاديپ نيچن كي يپدرت زمان:  ديگو يم يرا جد نيا تيكه ك ديبه او نگاه كرد و د باندا

 .دانم  يم: كرد و گفت  ينيتبسم اندوهگ تيك

 .از شهر خارج شوم  يمدت ديفقط با. ندارم  اجيمن به پول احت-

 ؟ ياز ژوهانسبورگ خارج شو يچطور بتوان يكن يفكر م-

 .خواهم كرد  دايپ يراه-

 يياگر به تنها. شود  يمراقبت م ياز هر راه خروج. شهر را بسته است  يخروج يتا حاال همه راه ها سيبه من گوش كن ، پل-

 .داشت  ينخواه تيموفق يبرا يشانس يعمل كن

 . يبه من لطف كرده ا يليتو تا حاال هم خ: گفت  يكدندگيبا  باندا

و كت  رهانيو انجا با ان پ د،يرس يكس به نظر م يتنها و ب. را به پا كند  شيها وهيكه شده گ يتوانسته بود به هر زحمت او

كرد  يبه او نگاه م تيكه ك يبود ، اما هنگام يخاكستر شيو چروك داشت و موها نيچهره اش چ. بود  ستادهيو پاره ا نيخون

 .بار مالقات كرده بود  نينخست يبرا يكه در كودك ديد يم يقد بلند ي افهيهمان مرد خوش ق

 . ييايهمراه من ب ديتو با. كشندت  يكنند ، م ريباندا ، اگر انها تو را دستگ: اهسته گفت  تيك

خروج از  يتمام را ها. در جاده ها برپا شده بود ، حق با او بود  سيكه توسط پل يدانست كه راجع به موانع بازرس يم تيك

مهم بود و مقامات دستور داشتند كه او  تيالو كيباندا  يريدستگ. شد  يمراقبت م سيپل يها ليژوهانسبورگ توسط اتومب

 .نظر داشتند  ريراه اهن و جاده ها را به دقت ز يستگاههايانها ا. كنند  دايمرده پ ايرا زنده 

 ديپرس ياز خود م تيك. بود  فيضع شيصدا. پدرت بهتر باشد  يكه از نقشه  يداشته باش يتو نقشه ا دوارميگفت ك ام باندا

 .او چقدر خون از دست داده است 

 .را به من واگذار كن  زيفقط همه چ. را حفظ كن  تيروين. حرف نزن -

توانست تحمل كند  يباندا در دستان او قرار دشات ، و او نم يزندگ. كرد مطمدن بود  ياز انچه احساس م شتريب تيك لحن

خوب، او  اريبس. در شهر بود و به سفر نرفته بود  ديويبار اروز كرد كه كاش د نيصدم يبرا.  فتديب يو يبرا يكه اتفاق

 .داد  يم ديويكار را بدون وجود د نيا بيبه ترت يستيبا
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سوار شو و كف . كوچه توقف كنم  نيخارج كنم و ساختمان را دور بزنم و در ا نگيرا از پارك لميم اتومبخواه يم: گفت  تيك

 . يپوشان يهست كه با ان خودت را م ييانجا پتو. دراز بكش  لياتومب

 ...كنند اگر  يم يشود بازرس يرا كه از شهر خارج م ي، انها حتما هر اتومبل تيك-

. كند  يتاون ترك م پيرا به مقصد ك نجايهست كه ساعت هشت سبح ا يقطار. شد  ميارج نخواهاز شهر خ ليما با اتومب-

 .ام را به ان وصل كنند  يدستور داده ام واگن اختصاص

 ؟ يخارج كن نجايراه اهنت از ا يمن مرا با واگن اختصاص يخواه يتو م-

 .طور است  نيبله هم-

 . ديرا دوست دار جانيواقعا ه روريخانواده مك گ يزد و گفت ك شما اعضا يبه زور لبخند باندا

از  ييو توسط پتو دهيدر قسمت عقب دراز كش ليباندا كف اتومب. وارد محوطه راه اهن شد  ليبا اتومب تيبعد ف ك قهيدق يس

ه نشده بودند ، اما مواج يشهر برپا شده بود با مشكل يابانهايكه در خ يعبور از موانع بازرس نيانها در ح. پنهان شده بود  ديد

كه راهش  ديد تيو ك ديدرخش يگردش فرمان وارد محوطه راه اهن شد ، ناگهان نور با تيك لياكنون همچنان كه اتومب

 .امد  لياتومب يبه و يياشنا يچهره . مسدود شده است  سيتوسط چند نفر پل

 ؟ يتسكيبازرس كام ياقا-

 ؟ ديكن يچه م نجاي، شما ا وريمك گر زهيدوش: ديپرس رتيبا ح بازرس

هستم ، جناب  فيزن احمق ضع كيمن  ديكن يشما حتما فكر م: او داد و گفت  ليتحو ياز دلواپس يحاك يانا لبخند تيك

گرفتم شهر  ميتصم نيبنابرا.ف انچه امشب در دفترم رخ داد از ترس زهره تركم كرد  ميرا به شما بگو قتياما حق. بازرس 

 ؟ ديكرده ا شيداينكند تا حاال پ.  ديكن داي، پ ديرا كه به دنبالش هست يقاتل نيكه شما ا نيرا ترك كنم تا ا

راه اهن اقدام  قيخواهد كرد از طر ياو سع ديگو يبه من م ياحساس باطن كي. كرد  ميخواه شيداياما پ. ، خانم  ريهنوز خ-

 .گرفت  مياما از هركجا بخواهدت فرار كند ، او را خواه. به فرار كند 

 !شود  نيكه چن دوارميواقعا ام-

 ؟ ديرو يبه كجا م-
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 .تاون بروم  پيخواهم با واگنم به ك يم. جلوتر است و قرار است به قطار مادر متصل شود  يمن كم يواگن اختصاص-

 كند ؟ ياز افراد من شما را تا انجا همراه يكي ديليما ايا-

كشم ،  يراحت تر نفس م يلي، خ ديهست نجايدانم شما و افرادتان ا يحاال كه م.  ستياوه ، ممنونم جناب بازرس، اما الزم ن-

 . ديباور كن

 .مطلق حكم فرما بود  يكيبودند داخل واگن تار يداخل واگن اختصاص يو باندا به طور امن تيبعد ، ك قهيدق پنج

 .روشن كنم  يخواهم چراغ ياما نم. متاسفم  يكياز بابت تار: گفت  تيك

 .تخت دراز بكشد  يبه باندا كمك كرد رو او

 . يپنهان شو ييدر دستشو يتوان ي، تو م ميحركت كن ستگاهياز ا ميخواه يكه م يموقع.  يدر امان نجايتا صبح در ا-

 .ممنونم : تكان داد  دييتا يبه نشانه  يسر باندا

كه از تو مراقبت و  اورميب نتيبر بال يدكتر ميديرستاون  پيما به ك يهست وقت ياجياحت ايا:  ديكش نييها را پا بانيسا تيك

 كند ؟ يپرستار

 ما ؟: چشم دوخت  تيسرش را باال اورد و به چشمان ك باندا

 كنم ؟ يمحروم م جانيو ه حيهمه تفر نيو من خودم را از ا يسفر كن ييدهم تو به تنها يمن اجازه م يكن يتو كه فكر نم-

 .ندارد  يخوب اشكال ارياو دختر پدرش است ، بس.  ديسرش را به عقب برد و خند باندا

كه به  يقطار يدو در دنباله  يمتصل شد و ان را در خط اصل يبه واگن خصوص ويلكوموت كيزد ،  يسر م دهيكه سپ همچنان

 ديشد يشد ، واگن با تكان ها يهمچنان كه اتصال انجام م. كرد قرار داد يتاون ترك م پيژوهانسبورگ را به مقصد ك يزود

 .رفت  يجلو و عقب م

. مزاحمش بشود  يكس ستين ليسفارش كرده بود كه ما تيك. خارج شد  ستگاهيراس ساعت هشت صبح ، قطار از ا قايدق

جان در  مهيكه باندا ن يان شب هنگام. كرد  يم يدگيبه ان رس تيكرده بود ، و ك يزيزخم باندا دوباره شروع به خونر

باندا به من بگو چه : گفت  تياكنون ك. با او صحبت كند  تيكبود تا  امدهين شيپ يخورده بود ، فرصت يدفترش سكندر

 افتاده ؟ ياتفاق
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 يها يبدهد كه هلند حيتوانست توض يتوانم سخن را اغاز كنم ؟ چطور م ياز كجا م:  ديشيبه او نگاه كرد و اند باندا

از نطق ام پل  ايماجرا از انجا شروع شده بود ؟  ايرانده بودند ؟ ا رونيشان ب يدابا و اجدا نياستعمارگر بانتوها را از سرزم

 نيو ا ميپوستان باش اهياربابان س يستيما با: گفته بود  يجنوب يقايكه در پارلمان افر ال،، فرماندار ترانس و كريكروگر غول پ

 يبرا يامپراتور كيرودس شروع شد كه  سليسيس دنيماجرا با به قدرت رس اي.  ميسلطه خود در اور رينژاد را ز

 كيمبارزات مردمش را در  خچهيتوانست تار يپوستان ؟ باندا چطور م ديسف يبرا قايافر: بود  نيخودساخت و شعارش ا

 .پسرم را كشت  سيپل: سرانجام گفت .  ديايگفتنش ب يبرا يجمله خالصه كند ؟ در فكر بود تا راه

 سيشركت كرد و پل ياسيس يپسر بزرگ باندا، نتوم بنتل در تظاهرات. شد  يت از دهانش خارج ماز كلما يليحاال با س داستان

شد و روز بعد او را به  رينتوم بنتل دستگ. شد و شورش اغاز شد  كيچند گلوله شل. درهم شكستن ان وادر عمل شد  يبرا

 ياما من پسرم را م. كرده است  يپسرم خودكش انها گفتند كه: گفت  تيباندا به ك. كردند  دايدر سلولش پ ختهيدار او

 او را به قتل رساندند . شناختم 

 .جوان بود  يليمن ، او خ يخدا: و گفت  ديكش ياهسته اه تيك

 .بود  يا افهيخوش ق ارينتوم بنتل پسرك بس. و خنده كرده بودند  يفكر كرد كه انها با هم باز يبه تمام اوقات او

 اما حاال چرا دنبال تو هستند ؟. متاسفم  يليخ. باندا متاسفم -

كردم و از حقمان دفاع  يمبارزه م دهايبا سف يستيبا. پوستها كردم  اهيس دنيپس از ان كه او را كشتند ، من شروع به شوران-

 يرقتانها مرا به خاطر س. مرا دشمن حكومت خطاب كرد سيپل. نكنم  يو كار نميبنش ميتوانستم سرجا ينم تيك. كردم  يم

 ينگهبان.  ميچهار نفر از ما از زندان فرار كرد. سال حبس محكومم كردند  ستيب هكردند و ب ريكه مرتكب نشده بودم دستگ

 .دست به اسلحه نبرده ام  ميمن هرگز در زندگ. كنند  يم يخورد و كشته شد ، و حاال مرا مقصر قتل معرف ريت

 . ميامن برسان يياست كه تو را به جا نيا ميانجام بده ديكه با يكار نياول. كنم  يحرفت را باور م: گفت  تيك

 .مشكالت كردم  نيهمه ا ريمتاسفم كه تو را درگ-

 . يتو دوست من هست.  ينكرده ا چيه ريتو مرا درگ-

 .كه مرا دوست خود خطاب كرد ، كه بود ؟ پدرت بود  يپوست ديمرد سف نياول يدان يم: تبسم كنان گفت  باندا
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 ؟ يتاون از قطار خارج كن پيمرا در ك يتوان يچطور م يكن يفكر م: و افزود  ديكش ياه او

 . ميرو يتاون نم پيما به ك-

 .... ياما تو گفت-

 .را عوض كنم  مميحق دارم تصم. زن هستم  كيمن -

قطار مادر جدا  اش از يداد كه واگن خصوص يبيترت تيورسستر توقف كرد ، ك ستگاهيكه قطار در ا ياواسط شب هنگام در

. باندا رفته بود . بود  يتخت خال. شد ، سراغ تخت باندا رفت  داريصبح كه او از خواب ب. رديقرار گ يفرع يشود و در خط

او . متاسف شد ، اما مطمئن بود كه از ان پس باندا در امان است  تيك.  اندازدرا به خطر  تيخواست ك ينم نياز ا شيب گريد

 .به وجود من افتخار خواهد كرد  ديويد: با خود گفت  تيك. داشت كه مواظبش باشند  ياديدوستان ز

 نقدريشود كه تو ا يباورم نم: غرش كنان گفت  ديويداد ، د ديويبه ژوهانسبورگ برگشت و اخبار را به د تيكه ك يهنگام

 دايپ نجايباندا را ا سياگر پل.  يمخاطره افكند ، بلكه شركت را هم به يخودت را به خطر انداخت تيتو نه تنها امن! ياحمق باش

 ؟ دندكر يانها چه م يدان يكرده بود ،م

 .كشتند  ياو را م. بله : گفت  ييبا پررو تيك

 ؟ يستين زيچ چيمتوجه ه ايا:  دياش را مال يشانيپ يبا سردرگم ديويد

 ياز خشم م تيچشمان ك.  ياحساس هست يسرد و ب يمتوجه ام كه تو ادم! لعنت بر تو، معلوم است كه متوجه هستم -

 . ديدرخش

 . يتو هنوز بچه ا-

 . يبه خودت مسلط باش ديتو با تيك: او را در هوا گرفت  يبازوها ديويرا بزند و د ديويدستش را باال برد كه د تيك

 . يبه خودت مسلط باش ديتو با تيك: انداخت  نيطن تيدر سر ك كلمات

كرد كه جرات كرده بود سر  يم يپسر يرا حواله  شيچهار ساله بود و مشت ها تيك. شد  يم شيمربوط به سالها پ ماجرا

از پشت سر او را  ديويكرد و د بشيشروع به تعق تيك. ، پسر فرار كرد  ديسر رس ديويكه د يهنگام. به سرش بگذارد 

 .كنند  ينم يدختران جوان هرگز مشت باز.  يكه به خودت مسلط باش يريبگ ادي ديتو با.  تيك گريبس كن د: گرفت 
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 .ولم كن .  ستميمن دختر جوان ن: فورا با حرص گفت  تيك

 .او را رها كرد  ديويد

 .و پاره بود و گونه اش هم كبود شده بود  يبود گل دهيپوش تيكه ك يرنگ يان حال باالپوش صورت در

 .سر و وضعت را مرتب كنم  نديبب كه مادرت تو را نيبهتر است قبل از ا: به او گفت  ديويد

 .اوردم  يحالش را جا م يحساب ياگر راحتم گذاشته بود: كرد  يكه در حال فرار بود نگاه م يبه پسر يبا دلخور تيك

 . يكرد يم نيشك ندارم كه چن:  ديو خند ستيكوچك و پر شور و حساس نگر يبه ان چهره  ديويد

بازوان  انياو دوست داشت در م. بلند كند و به خانه اش ببرد  نياجازه داد او را از زم ديويارام شده بود ، به د يكه كم تيك

كه در  يكرد و هرزمان يبود كه او را درك م يتنها فرد بزرگسال ديويد. را دوست داشت  ديويصفات د يهمه . باشد  ديويد

 يم فيجوان تعر ديويد يرا با باندا برا شياجراهادر اوقات فراغتش م يميدر گذشته ج. گذراند  يشهر بود وقتش را با او م

 .شد  ينم ريانها س دنيهرگز از شن تيك. گفت  يباز م تيك يان داستانها را برا ديويكرد ، و اكنون د

 .بگو  ميكه انها ساختند برا يكلك يباز هم درباره -

 .گفت  يم شيبرا ديويد و

 ...در باره ان روز ...وزد  يم ايكه از سمت در يان گردباد يدرباره ...راجع به كوسه ها بگو -

كار  نياو ا. محدود بود  تيبرنت با مسئول-امور شركت كروگر ياداره  ريدرگ يليمارگارت خ.  ديد ينم اديمادرش را ز تيك

 .كرد  يم يميرا به خاطر ج

 يميج: از مرگ او  شين سال پا يگفت ، درست مثل گذشته ، ط يرفته بود سخن م ايكه از دن يميهر شب با ج مارگارت

 يخواهم نگرانت كنم اما نم ينم. در كنار او باشد  ديشركت را اداره كند با تيهم كه ك ياست و وقت يكمك بزرگ ديوي،د

 ...بچه چه كنم  نيدانم با ا

 شيرا برا يراهنياگر انها پ. زديسرباز م يخانم نال اياز اطاعت دستورات مادرش . و نافرمان بود  يو خود را كدندهي تيك

 يغذا نم حياو به نحو صح. را امتحان كند  يگريانداخت تا لباس د يم يان را به كنار تيكردند كه بپوشد ، ك يانتخاب م

توانست او را به اطاعت  ينم يقيتشو اي ديتهد چيخورد و ه يخواست م يم لشهر چه دوست داشت و هر وقت كه د. خورد 
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 چياو ه. كرد كه به انجا نرود  يم دايپ يتولد برود ، راه يمهمان كيكردند كه به  يرا مجبور م تيكه ك يهنگام. وادارد 

نوجوان  يبا پسرها يراگب يكرد و در عوض وقتش را به باز يم ياز رفتن به كالس رقص خوددار. نداشت  يدوست دختر

مارگارت متوجه . خودش درست كرد  يبرا يتياز نارضا يقطور يكه سرانجام به مدرسه رفت پرونده  يهنگام. گذارند  يم

 شيها تيرا از بابت ازارها و اذ تيرود تا از او تقاضا كند كه ك يمدرسه م ريبار به دفتر خانم مد كي يشد كه حداقل ماه

 يم او چه مفهم ي، من كه نم وريخانم مك گر: و گفت  ديكش ياه ريخانم مد يروز. مدرسه اخراج نكند  زببخشد و او را ا

 .دانم با او چه كار بكنم  ينم. كند  يم انيطغ يزيهر چ هيعل يباهوش است ، اما به سادگ يلياو خ. خواهد 

 .دانست  يهم نم مارگارت

دعوت  يامروز بعد از ظهر به جشن تولد دميشن":گفت ديويبود د ديويد ديايبرب تيتوانست از پس ك يكه م يكس تنها

 "يدار

 "زارمياز جشن تولد ب"

كه تولدش را جشن  يياما پدر ان دختر كوچولو يزاريكه ب دانميم تيك":خم شد تا نگاهش هم سطح نگاه او شود ديويد

 "روديمن م يابرو يخانم رفتار نكن كيو انجا مثل  يشركت نكن ياز دوستان من است اگر تو در ان مهمان يكيگرفته اند 

 "توست؟دوست خوب  كياو  ايآ":ماند رهيبه او خ تيك

 "بله"

 "روم يپس م"

 و نقص بود بيع يدر ان بعد از ظهر ب تيك رفتار

 "معجزه است كي نيا يكنيكار را م نيدانم چطور ا ينم":گفت ديويبه د مارگارت

 هيروح نيا ميمهم ان است كه مراقب باش كنديفراموش م شودياست بزرگ م گوشيباز يلياو فقط خ":و گفت ديخند ديويد

 "ميشاد و با نشاط را د ر ان خرد نكن ي

 "گردنش را خرد كنم خواهديوقت ها دلم م يليخ ميرا بگو يبه تو راز":گفت يخشن و جد يبا لحن مارگارت

 "نميخواهم باندا را بب يمن م":گفت ديويبه د يده ساله شد روز تيكه ك يهنگام
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 "دور است يليخ نجايمزرعه باندا از ا تيك ستيمقدور ن نيمتاسفم كه ا":ستيبه او نگر رتيبا ح ديويد

 "بروم؟ ييخودم تنها يخواهيان كه م اي يبر يتو مرا به انجا م ايا ديويد"

مساحت داشت ودر ان باندا  بيبود چهار جر ينسبتا بزرگ نيرا به مزرعه باندا برد انجا قطعه زم تيك ديويبعد د ي هفته

از  شانيوارهايمدور بودند و د يدر انجا كلبه ها يمسكون يخانه ها داديو گوسفند و شتر مرغ پرورش م كرديگندم كشت م

باندا همان جلو  داشتيدرست شده بود نگه م ايها را كه از بور بهكل يسقف مخروط ييها ركيخشت ساخته شده بود ت

 شدند ادهيباال امدند و سپس پ ريكه با كالسكه از مس ديد يرا م ديويو د تيك ستادهيا

كه تو دختر  دانميم ":و گفت ستيرفت نگر يراه م ديويكه در كنار د يجد يبا چهره ا كيبه ان دختر قد بلند و بار باندا

 "يهست گوريمك گر يميج

 يتا از تو به خاطر انكه جان پدرم و نجات داد نجايامده ام ا يكه تو باندا هست دانميو من هم م ":گفت يجد يبا لحن تيك

 "تشكر كنم

 ".من اشنا شو يتو با خانواده  ايكرده است ب فيتعر تيان داستان ها را برا يحتما كس":ديخند باندا

بود و  تيبود باندا دو پسر داشت تتوم بنتل كه هفت سال بزرگ تر از ك مييبانتو به نام نت ي لهياز قب ييبايباندا زن ز همسر

ظاهر  باويچهره و اندام ز يكوچك پدرش بود او همان اعضا يداشت تتوم بنتل نسخه  تياز ك شتريماگنا كه شش سال ب

 .پدرش را داشت يمغرور و متانت درون

صرف كردند  زهيكوچك و پاك ييروستا يبا ان دو پسر گذراند ان ها شام را در ان اشپزخانه  يتمام بعد از ظهر را به باز تيك

بود  نيباندا احترام قائل بود اما رسم ا يبا انكه برا كرديم يتپوست احساس ناراح اهيس يخانواده  كياز غذا خوردن با  ديويد

 ييباندا بود گزارش ها ياسيس يها تينگران فعال ديويوجود نداشته باشد عال وه بر ان د نژاددو  نيب يگونه معاشرت چيكه ه

در جامعه مبارزه  ياديبن راتييتغ جاديا يشخص برا نيجان تنگو جاباوو و ا دانيكه باندا ازمر نيبر ا يوجود داشت مبن

ده  ياتيخودشان وادارند دولت مال يبه كار برا يها را به تعداد كاف يتوانستند بو م ياز انجا كه صاحبان معادن نم كرديم

 يقايدر سراسر افر ليدل نيوضع كرده بود به هم كردنديكه به عنوان كارگر معدن كار نم ييها يتمام بوم يبرا ينگيليش

 بود انيدر جر ييشورش ها يجنوب
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 "ميدار شيدر پ يطوالن يكالسكه سوار كي ميبهتر است رهسپار خانه شو تيك":گفت ديويبعد از ظهر د اواخر

 "بگو مياز ان كوسه ها برا":رو به باندا كرد تيك"حاال نه"

 .باندا و خانواده اش ببرد داريرا به د يداشت و ياو را وا م تيدر شهر بود ك ديويكه د يگاه گه

 چياما ه سپرديم يرا به فراموش يگوشيو باز طنتيو ش شوديباالخره بزرگ م تيداد كه ك يخاطر م نانياطم ديويانكه د با

بود كه برعكس روز به روز لجباز  نيا شديكه در او مشاهده م يرييدر كار نبود تنها تغ يدگرگون نياز رخ دادن ا يينشانه ها

 كرديم يدادند خود دار يدختران همسال او انجام م ريكه سا يتيدر هر فعال شركتهمچنان در  تيشد ك يتر م كدندهيتر و 

عاشق  تيبرد ك يازاد م يدر هوا يو اردو زن يريگياو را به شكا رو ماه ديويبه معادن برود و د ديويهمچنان اصرار داشت با د

 ييقزل اال يماه يكمال مهارت و استاد رد تيو ك گرفتنديم يدر رودخانه وال ماه ديويو د تيك يبود روز حاتيتفر نيا

 "يشديپسر زاده م يستيتو با":گفت ديويد ديكش رونيتا ان زمان گرفته بود از اب ب ديويكه د ييها يبزرگتر از همه ماه

 "توانستم با تو ازدواج كنم ينم گريدر ان صورت د ديوياحمق نباش د ":رو به او كرد و گفت يدگيبا رنج تيك

 ديخند ديويد

 "كرد ميبدون شك ما با هم ازدواج خواه يدان يم"

 يپدرت باشم تو روز يتوانم جا يو دو سال بزرگتر از تو هستم انقدر بزرگترم كه م ستيمن ب تينه ك ميمتاسفم كه بگو"

 "...سرشت و كويجوان و ن يكرد مرد يرا مالقات خواه يپسر

 "خواهم ين تور ا مم خواهميسرشت نم كويمن مرد جوان ن ":گفت طنتيبا ش تيك

 "كنميفاش م تيرا برا يمن راز دل مرد ييگويم يپس اگر واقعا جد":گفت ديويد

 "!بگو!بگو":مشتاقانه گفت تيك

 "ميبخور يذيلذ يو بگذار و بگذار غذا يان را بشو ريرا بگ شيقزل اال را پاك كن فلسها يشكم ماه"

 

بود كه  يتنها مرد ديويامد د يبلك ول در م ديويد يوجود نداشت كه او عاقبت به همسر تيدر ذهن ك يشك نيكوچكتر

 .خواست يم ايدن نيدر ا تيك
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شام را در  داديم حيمعموال ترج تيك كرديبزرگشان دعوت م يرا به صرف شام در خانه  ديويبار د كي يهفته ا مارگارت

به  ديويد يجمعه وقت يكند اما شب ها تيبود اداب غذا خوردن را رعااشپزخانه با خدمتكاران صرف كند چون انجا مجبور ن

همراه خود  يهم مهمان زن يگاه يامد ول يمعموال تنها م ديوينشست د يم يدر اتاق بزرگ غذاخور تيامد ك يانها م يخانه 

 شد يورود از ان زن متنفر م ياز همان لحظه  تياورد و ك يم

 يزرد نيبه ا ييتاحاال رنگ مو":گفت يم ينيريش تياورد و با معصوم يم ريتنها گ ييرا در جا ديويد يلحظه ا يبرا تيك

خانم سابقا در  نيا ايا"اي"ست؟ين نطوريلباس دارد ا دنيدر پوش يبيغر بيعج ي قهيزن بدون شك سل نيا" اي"بودم دهيند

 "كرد؟ يمادام اگنس كار نم يخانه 

را  يمن آبرومند گوريخانم مك گر"مدرسه به دنبال مارگارت فرستاد ريخانم مد يچهارده ساله بود روز تيكه ك يهنگام

 "شاگردان ما گذاشته است يرو يبد ريتاث تيمتاسفم كه دختر شما ك كنمياداره م

 "چه كار كرده است؟ گريدفعه د نيا":و گفت ديكش ياه مارگارت

اضافه  ديبا نطوريهم"و خشن بود يچهره اش جد".اند دهيكه انها هرگز تا به حال نشن دهديم ادي يبچه ها كلمات رياو به سا "

حرفها رو از  نيبچه ا نيتصور كنم كه ا توانميبودم نم دهيكه من هم هرگز تا به حال ان كلمات را نشن گوريكنم خانم مك گر

 "گرفته است اديكجا 

 اريگرفت بس ميگرفته بود مارگارت تصم ادياش  يابانيان كلمات را از دوستان خ تيتصور كند ك توانستيمارگارت م يول

 داده شود انيافتضاحات پا نيا يكه به همه  دهيخوب وقت ان رس

 "....اما ميدهيم يگريما به او فرصت د ديخوب است شما با او صحبت كن":گفت يم ريمد خانم

 "بفرستم نجايدور از ا يه ارا به مدرس تيك خواهميدارم م ينه من فكر بهتر"

 "خوشش نخواهد امد تيك":و جواب داد ديگفت او خند ديويكه مارگارت فكرش را به د يهنگام

طرز حرف زدن را از  نيگله مند است او ا برديبه كار م تيكه ك يا انهيمدرسه از كلمات عام ريحاال مد ستين يچاره ا"

انها  هيشب افشيق شودياز انها م يكيگرفته است دختر من دارد مثل  اديپلكد  يدور و برشان م شهيالماس كه هم ندگانيجو

 باستياو ز كنديرفتار م نطوريچرا ا دانمينم كنميمن اصال او را درك نم مييبگو هصادقان ديويد دهديانها را م يبو يشده و حت
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 "....باهوش است او

 "از حد باهوش است ادهيز ديشا"

 "بفرستمش نجايدور از ا يبه مدرسه ا خواميحد باهوش باشد چه نباشد من ماز  ادهيخوب چه ز اريبس"

 به منزل امد مارگارت خبر را به او داد تيك يروز بعد از ظهر وقت ان

 "؟يمرا از سر خودت باز كن يخواهيتو م":شد نيخشمگ تيك

 "....تا يدور باش نجاياز ا يبهتر است مدت كنميفقط فكر م زميالبته كه نه عز"

 ".يمرا از دوستانم جدا كن يخواهيهستند تو م نجايخوب است همه دوستانم ا يليخ ميجا جا نيهم"

 "...است كه با انها مراوده  يارزش يب ياگه منظورت اون ادم ها"

 "من و شما هستند يانها به خوب ستنديارزش ن يانها ب"

است كه  نيشد هم يدختران جوان فرستاده خواه يزبا تو بحث كنم تو به مدرسه شبانه رو نياز ا شيپ خواهمينم تيك"

 "گفتم

 "كششميخودم را م":كرد ديتهد تيك

مطمئنم  يبه اطرافت نگاه كن شتريهست و اگر ب يصورت تراش غيت كيباال  يكار را بكن طبقه  نيهم زميخوب عز اريبس"

 "كرد يخواه دايخانه پ نيرا در ا يسموم مختلف

به خاطر  نيا تيك":مارگارت اورا در اغوش گرفت و گفت"مامان اوريبال رو سر من ن نيا كنميخواهش م":افتاد هيبه گر تيك

كه مثل تو  يحاضر به ازدواج با دختر يمرد چيو ه يرسيشد به سن ازدواج م يخواه يزن جوان يخودت است تو به زود

 "شوديحرف بزند لباس بپوشد و رفتار كند نم

 "دهدينم زهايچ نيبه ا يتياهم ديويد ستيدرست ن نيا":تو گف دياش را باال كش ينياب ب تيك

 "دارد؟ يچه ربط ديويبه د"

 "ميبا هم ازدواج كن ميخواهيما م"

 ".اثاثت را جمع كند مييگويم يبه خانم تال":و گفت ديكش ياه مارگارت
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دختران جوان وجود داشت مارگارت چلتنهام را در گلوسستر  يخوب برا يسيانگل يمدرسه شبانه روز نيدو ج مين حدود

 .......تيك يكه برا ديبرگز ريشا

 نيبنا شده بود و ا نيزم بيجر نيدر چند.شهرت داشت يريبود كه به انضباط و سخت گ يآنجا مدرسه ا.بود نيمناسبتر

 يمدرسه برا نيصادر كرده بودند ا شيراكه ب يبراساس مجوز.احاطه شده بود يكنگره دار بلند يوارهايها توسط د نيزم

 يمعامالت بازرگان تونيمدرسه خانم ك نيا ريبا شوهر خانم مد ديويد.شده بود سيزادگان تاس بيدختران ثروتمندان و نج

كار را انجام  نيا عايمواجه نبود و سر يمشكل چيدر آنجا با ه تيدادن مقدمات كار و ثبت نام ك بيترت يداد و برا يانجام م

 .داد

 :منفجر شد ظيدوباره به خشم آمد و از غ روديبه كجا م ديشن تيكه ك يهنگام

كه داخالشان پنبه تپانده اند به خانه برخواهم  يسيانگل ياز آن عروسكها يكيمثل !ام دهيشن اديمدرسه ز نيا يدرباره -

 ؟يخواه يرا م نيهم ايگشت آ

 :به او گفت مارگارت

 .يريبگ ادياخالق و رفتار  ياست كه تو كم نيخواهم ا يآنچه م-

 .كنديندارم مغزم خوب كار م ياجيمن به اخالق و رفتار احت-

 :خشك گفت يبا لحن مارگارت

 .يشو يم يخودت خانم يبرا يخانم انتظاردارد و تو دار كيمرد از  كيكه  ستين يزيچ نينخست نيا-

 :زد اديفر تيك

 د؟يداريخواهم خانم بشوم خدا لعنتتان كند چرا دست از سر من برنم يمن نم-

 .يصحبت كن انهيلحن عام نيدهم با ا ياجازه نم-

از آنجا  ديقرار بود خانه را ترك كند و به آن مدرسه برود فرا رس تيكه ك يرفت تا صبح روز شيپ بيترت نياوضاع به هم و

 :عازم لندن بود مارگارت از او تقاضا كرد يسفر تجار كي يبرا ديويكه د

برود از كجا سردرخواهد  ييداند تنها يمدرسه اش شود؟خدا م ليو سالم تحو حيتا صح يكن يرا همراه تيممكن است ك-
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 .آورد

 :گفت ديويد

 .ليبا كمال م-

 .ياز شر من خالص شو يخواهيهرچه تمام تر م يصبر يبا ب.يمادرم هست يتو هم به بد!تو-

 :و گفت ديخند ديويد

 .يمنتظرت بمانم تا آماده شو يهرچقدر بخواه توانميم يكنياشتباه م-

عازم ساتهمپتون  يتاون رفتند و از آنجا با كشت پيبه ك فتيدر پياز كل گوريخانواده مك گر يبا واگن خصوص آنها

به شدت  ديوياما او از سفر با د رديموضوع را بپذ نيداد كه ا ياجازه نم تيغرور ك ديسفرشان چهار هفته به طول انجام.شدند

بعدها  يهنوز نه ول ميستيتفاوت كه ما زن و شوهر ن نيماه عسل است با ا فرمثل رفتن به س گفتيزده بود به خودش م جانيه

 .چرا

او را تماشا ودر سكوت  كرديكاناپه كز م يرو تيك گذرانديم نشياوقات خود را در كاب شتريب ديويد ييايآن سفر در در

 .بود ياو باشد خرسند و راض كيكه نزد نياز ا كرديم

 :ديبار پرس كي

 ؟يشو يآن همه اعداد و ارقان خسته نم ياز كار كردن رو ايآ ديويد-

 :ستينگر تيگذاشت و به ك نيقلمش را زم ديويد

 .نديگويداستان ها م ستنديفقط اعداد و ارقام ن نهايا تيك-

 ؟ييچه نوع داستان ها-

كه  يداستان اشخاص ميفروش يو م ميخريهستند كه ما م ييداستان شركتها يداستان ها را بخوان نيچطور ا ياگر بلد باش-

 .كننديكرد امرار معاش م سيكه پدرتو آن را تاس يشركت قيهزاران نفر در سراسر جهان از طر كننديما كار م يبرا

 به پدرم دارم؟ يشباهت نيمن كوچكتر ايآ-

 .بود يبله او مرد كله شق و استقالل طلب اريبسبه لحاظ -
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 هستم؟ يمن هم زن كله شق و استقالل طلب ايآ-

 كه با تو ازدواج كند، يبه حال آن مرد يوا يلوس و ننر يبچه  كيتو -

 .شود يمبدل م ياش به جهنم يزندگ

 .چارهيب ديويد. لبخند زد ييايرو يحالت اي تيك

و حرف  يهست نيدردسرآفر نقدريچراا: ديپرس يدرسالن غذاخور ديويگذراندند، د يم ايدر يكه آنها رو يشب نيدرآخر

 ؟يكن يگوش نم

 هستم؟ نطوريمن واقعاً ا 

 .يكن يم وانهيات را باالخره د چارهيمادر ب. يهست نطوريكه ا يدان يخودت م 

 كنم؟ يم وانهيتو را هم د: دست او گذارد يدستش را رو تيك

 .فهمم يمنظورت را نم. حرفها بردار نيدست از ا: از فرط خجالت سرخ شد ديويد صورت

 .يفهم يچرا م 

 ؟يمثل دختران همسن و سالت باش يتوان يچرا تو نم 

 .باشم يگريكس د چيخواهم مثل ه ينم. تا مثل آنها باشم رميهم بم يم حيترج 

 !يستيكس ن چيداند كه مثل ه يخدا م 

كنم  يم يمن سع ست؟ين نطوريكرد، ا يازدواج نخواه يگريبزرگ شوم تو با كس د يكاف ياندازه كه من به  يتا وقت و،يويد 

 .كنم يخواهش م ،يمالقات نكن كه به او دل بباز يفقط با كس. دهم يقول م. سرعت ممكن بزرگ شوم نيشتريبا ب

خواهم ازدواج  يم يوقت ت،يك: را در دستش گرفت و گفت تيدست ك. وصداقت او قرار گرفت تيميصم ريتحت تأث ديويد

 يكه در سراسر سالن غذاخور يزنگ دار يبه پا خاست و با صدا كدفعهي تيك.كنم، دوست دارم دخترم درست مثل تو بشود

 هريحاضران درسالن خ يمه همه  يو درحال! به جهنم رد،برورا بب ختتيبلك ول، مرده شور ر ديويد: انداخت گفت نيطن

 .و خشمناك از سالن خارج شد مهيكردند، سراس يبه او نگاه م رهيخ

 .آن اوقات را دوست داشت قهيبه دق قهيدق تيسه روز درلندن با هم بودند، وك آنها
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 ريكلم گ يبه سر در مزرعه  سيخانم كاله گ شينما يبرا تيدوبل. ببرم يخوب يخواهم تو را به جا يم: به او گفت ديويد

 .آورده ام

 .بروم يتيخواهم به تاالر گا ياما من م. ديويممنون، د 

 .ستيمناسب سن تو ن. صحنه است يبررو نيآهنگ يانتقاد شينما كي -كيشود، در آنجا  ينم 

 ست؟ين نطوريشود، ا يباورم نم نميآن را نب يمن كه تا وقت: گفت يكدندگيبا تيك

به تور و  نيمز يبايز يكه لباس ها ييو كالسكه، خانم ها يوتورم يها لياز اتومب يبيترك. عاشق ظواهر شهر لندن شد تيك

با  رهيت يدر كت و شلوارها يبودند، و مردان ختهيو ساتن سبك به تن داشتند و جواهرات درخشان به خود آو ريپارچه حر

خوردند، و  تزشاميآنها در ر. او را به خود جلب كرد يبود كه توجه و عالقه  يييصحنه ها د،يسف يآهار خورده  قهيو  قهيجل

به خود گفت، ما  تيك د،يكه وقت رفتن فرا رس يو هنگام. صرف كردند يدر اواخر شب در سو يهم شام سبك گريبار د كي

 .گشت ميخواه نجايبه ا ديويمن و د. گشت ميباز خواه نجايدوباره به ا

 .شدند ييراهنما تونيبه دفتر خانم ك دند،يبه چلتنهام رس يوقت

 .ديرا ثبت نام كرد تيممنون كه ك يليخ: گفت ديويد

از دوستان شوهرم را به  يكيمن است كه لطف  يو باعث كمال خوشوقت. مارا مسرور خواهد كرد نجايمطمئنم كه بودن او در ا 

 جبران كنم يقيطر

بوده كه او را به آن مكان دوردست فرستاده و  ديويد نيا.داده اند بشيدانست كه به او نارو زده و فر تيلحظه، ك درآن

 .رفتنش را به آنجا داده بود بيترت

 .هم نكرد يخداحافظ يحت ديويخاطر بود كه با د دهيآنقدر غضبناك و رنج تيك

 

 

 

 

 13 فصل
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ن و دامن تا همسا يلباسها يستيدخترها با. وجود داشت يو مقررات نيقوان زيهر چ يبرا. قابل تحمل بود ريچلتنهام غ مدرسه

شده  يزيبرنامه ر يقيآن با انظباط دق ي قهيو هر دق. ديكش يمدرسه ده ساعت طول م يليهر روز تحص. دنديپوش يزانو م ريز

آن دخترها به آنجا آمده بودند تا رفتار . راند يمدرسه و كاركنانش فرمان م اگردانبرش نيآهن يبا خط كش تونيخانم ك. بود

بتوانند  يكه روز يبه طور اموزند،يرا ب دنيطرز سخن گفتن و لباس پوش ،يو انظباط، آداب معاشرت، نزاكت اجتماع حيصح

 .ابنديخود ب يبرا يشوهران مناسب

كه راجع به آن  ييزهايتنها چ. وحشتناك هستند نجايا يدخترها. شده است نينفر يزندان نجايا: مادرش نوشت يبرا تيك

هرگز نخواهند توانست مرا . هستند ييوالهايمثل ه يلعنت يمعلم ها. است يلعنت يو آن پسرها يلعنت لباس. كند يصحبت م

 .فرار كنم نجايخواهم از ا يم. نگه دارند نجايا

از خود نشان بدهد، به مدرسه  يمانياحساس پش يسه بار اقدام به فرار كرد، و هر بار گرفتار شد و بدون آن كه ذره ا تيك

 .شدبازگردانده 

كنم  يفكر م. است ريبچه مهارناپذ نيا: از معلم ها گفت يكيآمد،  انيبه م تيكه نام ك يكاركنان، هنگام يجلسه هفتگ كيدر

 .ميبرگردان يجنوب يقايتو را به آفر ديبا

در  مياگر بتوان. ميبنگر يمسأله مثل چالش نيبه ا ديحق با شماست، اما بگذار ميبگو ديمتأسفانه با: پاسخ داد تونيك خانم

 .بود ميهم موفق خواه يگريهر شاگرد د تيدر ترب م،يموفق شو گوريمك گر تيك تيمنضبط كردن و ترب

 .ماند يدر مدرسه باق تيك

 يمزرعه دارا. آن بد عالقه مند شد يكه مدرسه عهده دار نگه دار يبه مزرعه ا تيآموزگاران، ك رتيكمال اعجاب و ح در

 يرا كه برا يوقت نيشتريب تيك. و اصطبل اسب ها بود يخوكدان ،يمرغ و خروس، گاودار گاهيجا ،يكار يسبز يباغ ها

 .شد يخرسند و راض اريبرد، بس يموضوع پ نيبه ا تونيكه خانم ك يمگذراند، و هنگا يداشت در آنجا م اريفراغت در اخت

 يخودش را در زندگ ةكبت بالخره عشق و عالق. الزم دارد يفقط صبر و بردبار د؟ينيب يم: به كاركنانش گفت ريمد خانم

 .او خواهد شد يبرا يمزرعه دار ازدواج خواهد كرد وكمك بزرگ كيبا  يروز. است افتهي

از  يكي: او گفت. مدرسه آمد ريخانم مد دنيكه مسؤول اداره مزرعه بود، به د يآن روز، اسكار دنكر، مرد يفردا صبح
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 .ديمن دور نگه دار ةـ لطفاً او را از مزرع ميگو يرا م گوريمك گر تيك نيشاگردان شما، ا

 .به آنجا عالقه مند است يليام او خ دهياتفاقاً شن د؟يكن يصحبت م يراجع به چ: ديپرس تونيك خانم

 يب نيالبته ا وانات،يح يريجفت گ يآن مزرعه عالقه دارد؟ به تماشا زيبه چه چ ديدان ياست كه عالقه مند است، اما م معلوم

 .ديمرا ببخش يادب

 ؟يچ

 .كند يرا تماشا م واناتيو ح ستديا يروز آن اطراف م ةدختر هم نيا. كه گفتم نيهم

 !مرده شورش ببرد: گفت تونيك خانم

با . او تنگ شده بود يدلش برا يليبودف اما خ دهيفرستاده بود نبخش ديرا به تبع يرا به سبب آن كه و ديويهنوز د تيك

كه گذر روزها را تا  يزندان كيمثل  تيك. باشم كه از او متنفرم يمن است، كه عاشق مرد ريتقد نيا د،يشيبا خود اند يدلتنگ

مبادا كار  ديترس يم. شمرد يخود م شيرا كه از او دور مانده بود پ ييروزهاكند،  يحك م يركيت ياش رو يزمان آزاد

با زن  ديويشده حبس و به دام افتاده است د نينفر ةمدرس نيكه خود او در ا يسر بزند، مثالً در حال ديوياز د يوحشتناك

به جرم . كشم ينه، فقط آن زنك را م. كشم يبكند، هر دوشان را م يكار نيگفت، اگر چن يبه خود م. ازدواج كند يگريد

متوجه خواهد  ديويام د ستادهيدرا ا ةچوب يكه من پا يو هنگام زند،ياويمرا به دار ب رنديگ يم ميكنند و تصم يم رميقتل دستگ

 د،يويبله، د. او به من التماس خواهد كرد كه او را ببخشم. شده است ريد يليشد كه چقدر دوستم داشته، اما افسوس كه خ

تو قدرش را  يدر كف دستت است، ول يچه عشق بزرگ يكه ندانست ياحمق بود يليتو خ. بخشم يدلم، من تو را م زيعز

شدن  ختهيبه دار آو ةكوچك در آستان ةاكنون آن پرند. از دستت به هوا پر بكشد يكوچك ةمثل پرند يگذاشت. يندانست

بازوانش خواهد گرفت وب ه  انياو را در م ديويخواهد شد و د لغوحكم اعدام او  قه،يدق نياما در واپس. ديويبدرود، د. است

 يشده به عنوان سوپ م نيچنتلهام نفر نيباشد كه در ا يزهراب نيكه غذا بهتر از ا ييخواهد برد، جا زيانگ اليو خ بايز يشور

 .دهند

. خواهد كرد دنيد زين يبه لندن خواهد آمد و از و يكرد كه رد آن نوشته بود او به زود افتيدر ديوياز د يادداشتي تيك

خواهد به انگلستان  يم ديويچرا د. كرد دايپ يپنهان متعدد يمعان ديويد ادداشتياو در . دچار تب و التهاب شد تيك التيتخ
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 يكه او را به شدت دوست م دهيسرانجام فهم رايز د؟يآ ياو م داريچرا به د. او باشد كيكه نزد نيا يصد البته ، برا د؟يايب

خواهد هر چه زودتر او  يدل نه صد دل عاشق او شده است م كيكه  ديويد. اش را تحمل كند يتواند دور ينم گريدارد و د

 يزيخودش نگه دارد و چ ياش را برا يو خوشحال يتوانست خوشبخت يم يبه سخت تيك. ببرد رونيب يمكان لعنت نيرا از ا

رفت و  يطرف و آن طرف م نيا تيآمد، ك يم ديويكه د يكه روز ديد يم كينزد قتيرا آنقدر به حق التشيتخ. بروز ندهد

 .ببرد نجايتا مرا از ا ديآ يعاشق من دنبالم م: گفت ياو به آنها م. كرد يم ياش خداحافظ يبا دوستان همكالس

 گور،يمك گر تيك:گفت يكه با لودگ يستيكر نايهمه به جز جورج ستند،ينگر يبه او م يو در خاموش يدخترها با ناباور ةهم

 .ييگو يدروغ م يتو باز هم دار

 .من است وار عاشق وانهياست، و د افهياو قد بلند و خوش ق. دينيو بب ديصبر كن فقط

 يآنها به او نگاه م. شده اند رهيبه او خ ايمدرسه گو يمانده بود كه چرا همه دخترها ريمتح د،ياز راه رس ديويكه د يهنگام

گشتند و  يشدند و برم يافتاد، سرخ م يكه چشمشان در چشم او م يو لحظه ا دنديخند يم زيكردند و ر يكردند و پچ پچ م

 .ختنديگر يم

 تيمشكوك به ك ياو با حالت. اند دهيكه به عمرشان مرد ند نيكنند مثل ا يرفتار م يدخترها طور نيا:گفت تيبه ك ديويد

 ؟يزده ا ينكند راجع به من حرف بد:نگاه كرد و افزود

 بكنم؟ يكار نيچن ديچرا با. البته كه نه:با نخوت گفت تيك

 تيك يرا كه در خانه افتاده بود برا يهر اتفاق تازه ا ديويبزرگ مدرسه با هم غذا خوردند و د يدر سالن غذاخور آنها

 ياو برا. رساند يمادرت عشق و سالم فروان خود را به تو م: خانه گذاشت ةهمه امور تاز انيكرد و اورا در جر فيتعر

 .دكش يانتظار بازگشت تو را م يتابستان التيتعط

 مادر چطور است؟ حال

 .كند يسخت كار م. خوب است حالش

 د؟يويو بار شركت خوب است، د كار

 ؟يديرا پرس نيچرا ا. بله، خوب است: عجب كرد تيك يناگهان ةاز عالق ديويد
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 ميشد و با هم سه ميبه من تعلق خواهد داشت و من و تو در آن همكار خواه يشركت روز نيبه خود گفت، چون ا تيك

 .يكنجكاو يفقط از رو ،يچيه ". بود ميخواه

 ؟يخور يچرا غذا نم:  كه آن را دست نزده بود نگاه كرد تيبه بشقاب ك ديويد

با هم از  ايب ت،يك د،يبگو ديويكه د يبود، لحظه ا ييجادو ةآن لحظ دنيمنتظر فرا رس. به غذا نداشت يليدر آن حال م تيك

 .كرد ميبا هم ازدواج خواه يما به زود. خواهم يو من تو را م ،يبالغ هست يتو حاال زن. ميبرو نجايا

 .خارج نشده بود ديوياز دهان د ييرا آوردند و بردند، قهوه را آوردند و بردند، و هنوز آن كلمات جادو دسر

وگرنه قطار را از دست خواهم داد، تازه  فتميخوب، بهتر است كم كم راه ب: اش نگاه كرد و گفت يكه او به ساعت مچ يموقع

خواست او  يم يآن جانور موذ. است امدهيبردن او ن ياصالً برا ديويبا ترس و وحشت متوجه شد كه د تيآن لحظه بود كه ك

 !برود نيبپوسد و بگندد و از ب يرا در آنجا به حال خود رها كند، تا وقت

از  يكه زمان يباهوش و خوش صحبت بود، و آن حالت لجاجت و سرسخت ياو بچه ا. خوشحال شده بود تيك دارياز د ديويد

زد و نوازشش كرد و  تيآهسته به دست ك يبا مهربان ديويد. سلطه اش درآمده بود رياكنون ز داديخودش نشان م

 انجام بدهم؟ تيبرا مهست كه بتوان يكه من بروم كار نيقبل از ا ايآ ت،يك:ديپرس

ر د يلطف بزرگ يتوان يم. يانجام بده ميهست كه برا يكار د،يويبله، د: گفت ينيريشد و با لحن ش رهيبه چشمان او خ تيك

كه سرش را باال گرفته بود، در كمال وقار و متانت از اتاق خارج  يو در حال! رونيمن گم شو ب يلعنت ياز زندگ. يحق من بكن

 .نشسته بود، در آنجا تنها گذاشت يصندل يبازمانده و همانطور رو رتيرا كه دهانش از فرط ح ديويشد و د

برد كه  يجو بود، اما مارگارت پ رهيو ست ياغيدخترش . تنگ شده است يليخ تيك يكرد دلش برا ياحساس م مارگارت

اما دلم . خواهد شد يزن مهم و مشهور تيك يروز د،يشيبا غرور اند. دوستش دارد ارياست كه او بس يتنها فرد زنده ا تيك

 .بانو را داشته باشد كيخواهد رفتار و نزاكت  يم

 

 اوضاع در مدرسه چطور است؟: ديمارگارت پرس. انه آمدتابستان به خ التيگذراندن تعط يبرا تيك

 .يصدتا ماده بز باش ةمثل آن است كه در محاصر! آنجا متنفرم  از
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 احساس را دارند؟ نيدخترها هم هم هيبق ايآ ت،يك: ديدخترش را برانداز كرد و پرس مارگارت

آنها همه عمرشان ! يديد يآن مدرسه را م يو دخترها يبود يستيبا فهمند؟يآنها چه م: پاسخ داد زيآم ريتحق يبا لحن تيك

 .شود يسرشان نم زيچ چيه ياز زندگ. كرده اند يزندگ تيتحت حما

 .سخت گذشته يليحتماً به تو خ زم،ياوه، عز:گفت مارگارت

. وحش بوده استاند در باغ  دهيكه د يواناتيتنها ح. نبوده اند يجنوب يقايآنها هرگز در آفر. كنم مسخره ام نكن يم خواهش

 .اند دهيطال ند ايكدامشان معدن الماس  چيه

 .چارهيب يآدمها

 .طانيلعنت بر ش. يخور يغصه م يليمن هم مثل آنها بشوم، تو حتماً خ يخوب، اما وقت اريبس:گفت تيك

 ؟يآنها بشو هيشب يروز يكن يفكر م تو

 نكند به سرت زده؟. البته كه نه: كرد و گفت يخنده ا طنتيبا ش تيك

مارگارت . كرد يم يباز يخدمتكاران راگب يخانه با بچه ها رونيب د،يبه وطن و خانه اش رس تيساعت پس از آن كه ك كي

 .او هرگز عوض نخواهد شد. دهم يهدر م هودهيدارم پولم را ب د،يشيكرد اند يم شيكه از پشت پنجره تماشا

 در شهر است؟ ديويد:ديتفاوت پرس يو به ظاهر ب يعاد يبا لحن تيشام، ك زيشب سر م همان

 .گردديكنم فردا بر م يفكر م. است ايدر استرال او

 خواهد آمد؟ نجايشام جمعه شب به ا يبرا ايا

 نه؟ د،يآ يخوشت م ديويتو از د: ديانداخت و پرس تيبه ك يقيمارگارت نگاه دق. احتماالً

 .ديآ يم نطورياست، به نظرم ا يآدم خوب: باال انداخت و گفت يياعتنا يرا با ب شيشانه ها تيك

 .ديبه خاطر آورد در دلش خند ديويازدواج با د يرا برا تيكه سوگند ك يو وقت. نطوريكه ا: گفت مارگارت

 كيانم او را به عنوان تو ينم يول. دوستش دارم يموجود بشر كياست، كه مثل  نيمنظورم ا. ديآ يمن از او بدم نم مادر،

 .مرد تحمل كنم

او را در . ديبه طرف در رفت تا به او خوشامد بگو مهيسراس تيد،كيصرف شام جمعه شب از راه رس يبرا ديويكه د يهنگام
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من تنگ  يتو هم دلت برا! تنگ شده بود تيچقدر دلم برا د،يويآره د. بخشم يتو را م:و در گوشش نجوا كرد ديآغوش كش

 شده بود؟

بچه را بهتر از  نياو ا. تنگ شده بود شيمن واقعاً دلم برا يخدا د،يشياند رتيو سپس با ح. بله:گفت ارياخت يب ديويد

 يمكاشفه ا شيشد وجود او برا يمواجه م تيشاهد بزرگ شدنش بود و هربار كه با ك ديويد. شناخت يم يگريهركس د

 دل داشت و در سن رششانزده سا باًيتقر تيحاال ك. بود

چهره و  ياعضا. بود ختهير شيشانه ها يو دلچسب رو بايز يبه شكل سوانشيبراقش بلند شده بود و گ يمشك يموها. بود

او دختر .ارز آن مشاهده نكرده بود  شيپ ديويدر او وجود داشت كه د يزيشده بود و حاتل هوس انگ دهياندامش بالغ و رس

و سربه  عيبه خود گفت به هر حال زن مط ديديد.استوار  يو اراده ا عيسر يباال و قوه درك اريبس يشده بود، با هوش ييبايز

 .شوهرش نخواهد بود يبرا يريز

 گذرد؟ يدر مدرسه بهت خوش م ايآ تيك: ديپرس ديديد سرشام

معلمها فوق العاده هستند .  رميگ يم ادي ياديز يزهايواقعا دارم چ. انجا رت دوست دارم  يلياوه خ: گفت يبا چرب زبان تيك

 .كرده ام دايپ ياديو من دوستان ز

 .نشسته بود يفراوان رتياز ح يحام يدر سكوت مارگارت

 ؟ يشود مرا با خود به معادن ببر يم ديديد

 يرا به هدر بده التيتعط يخواه يم ينطوريا ايآ

 .كنم يخواهش م بله

 ديويتمام وقتش را با د تيمعنا بود كه ك ني، كه به ا ديكش يروز كامل طول م كيبه جنوب معادن و بازگشت به خانه  يسفر

 - ندارد يكه اشكال دياگر مادرت بگو. گذراند يم

 !كنم مامان  يم خواهش

مارگارت . ينخواهد آمد و تو در امان شيپ يمشكل تيدانم كه برا ي، م يهست ديويكه با د يتازمان. زميخوب ، عز اريبس

 .هم از دست دخترش در امان باشد ديويبود كه د دواريام
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بود، با صدها نفر كارگر كه  يو گستردها ميعظ اتي، مركز عمل نيبلوم فانت كيبرنت نزد- الماس شركت كروگر  معدن

 .الماس استراج شده بودند ي، شستن و سوا كردن سنگها ي، مهندس يمشغول حغفار

بودند و منتظر بودند  نيدر سطح زم ريآنها در دفتر مد. معادن شركت است نياز پرمنفعت تر يكي نيا: گفت تيبه ك ديويد

بود كه درون آن پز از انواع  يا شهيش نيتريو واريد كيبه  دهيچسب.به درون معدن ببرد  نيزم رينفر راهنما آنها را به ز كي

 .بودمختلف  يالماس به رنگها و اندازه ها

 يمتعلق به سواحل رودخانه وال از نوع رسوب لياص يالماس ها.است يزيمتما يها يژگيو يهر الماس دارا: داد حيتوض ديويد

 .از گذشت قرن ها شسته شده و فرسوده است يناش يدگييبر اثز سا شانيها وارهيهستند و د

 .دارد ،امنها را دوست دارم يقشنگ يچه ابروها. خوشگلتر شده است شهي،امروز از هم ديشياند تيك

 ديكرد و فهم ييتوان آنها را شناسا يشان م يشكل ظاهر ياز رو يعلق به معادن مختلف هستند،اما به راحتسنگ ها مت نيا

. است سيك مال پارد يبفهم يتوان يكه دارد م يزرد هياز اندازه و سا ؟ينيب يرا م يكي نيا. هر كدام به كجا تعلق دارند

را  زيهمه چ.باهوش است  يلياو خ. دوازده سطح هستند يو از نظر شكل دارا ددارن يبه ظاهر روغن يسطح ريدوپ يالماسها

 .داند يم

 رييمتغ ديمات تا سف يا شهيرنگ الماسها از ش. است چون هشت سطح دارد  يمبرليمال معدن ك يكي نيتوان گفت كه ا يم

 .است

 .شدبا دهينه كاش كه فهم ايمعشوق من است  ديويكه د دهيفهم ريمد ايدانم آ ينم

مقام كه  نيدر باالتر. كنند يم يتا ده طبقه بند كي اريرنگها را در مع. كند يارزش آن كمك م نييالماس به تع كي رنگ

 .واقع است يمقام رنگ قهوه ا نيتر نييقرار دارد و در پا ديسف يآب هينوع است سا نيبهتر

 -كاش كه يا دهيورز يچه بازوان و شانه ها.دارد يمردانه ا يواقعا كه بو - واقعا . زده است يادكلن خوب چه

 !تيك

 ؟ ديويبله د: از احساس گفت يحاك يبا لحن او

 گوشت به من است؟ ايآ
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 .ام دهيرا شن تيشد ك كلمه به كلمه حرفها ياحساس م يرنجش شيدر صدا. كه هست  البته

روز  كياز  تيك وستهيپ قتيبه حق يايرو نيا .كردند و سپس ناهار خوردند  يرا در اعماق معدن سپر يدو ساعت بعد آنها

 .بود يبهشت

 بعداظهر به خانه باز روقتيد تيكه ك يهنگام

 :دي،ماگارت پرس شت

 خوش گذشت؟ بهت

 .است يدر معدن كار واقعا جالب يحفار.العاده بود  فوق

با  يافتاده بود و مشغول مشت زن نيزم يرو تيانداخت ك يپنجره نگاه رونيبه ب يساعت بعد ،مارگارت به طور اتفاق مين

 .از باغبان ها بود  يكيپسر 

و  يهاك يها ميت تانياو كاپ. بود نانهيمحتاطانه نوشته شده و خش ب يفرستاد با لحن ياز مدرسه م تيكه ك ييبعد نامه ها سال

ركرد نبود و  يها كه فكر م يمدرسه واقعا به آن بد تيبه نوشته ك.شاگرد ممتاز بود  يدرس هيالكروس شده بود و از نظر پا

دو  يتابستان التيتعط ياو از مادرش اجازه خواست كه برا. خوب و مهربان نودند اريكالسش بس يچند نفر از دخترها يحت

. شد  يجوان زنده م يخنده ا يخانه دوباره از صدا.خوشحال شد  يليو مارگارت خ اورد،ينفر از دوستانش را با خود به خانه ب

به گذشته  يمي، من و ج ديشياند يمگ. تبوديك يحاال همه برا شيآرزوها.منتظر امدن دخترش به خانه بود  يصبر يبا ب يو

به خانه  تيكه ك التيآن تعط يط.خواهد بود  يدرخشان و فوق العاده ا ندهيچه آ ندهيآ نيوا. است  ندهيآ تيك. ميتعلق دار

از  يكي اب يكه بلكه قرارالقات.كردند يو احاطه اش م دنديپلك يطراف او ما فتيدر پيكل ستهيآمده بود،همه مردان جوان و شا

. ديكش يانتظار بازگشتش را م يصبر يبود و او با ب كايدر امر ديويد.نداشت يكدامشان عالقه ا چيبه ه تيآنها بگذارد ،اما ك

از  يبر تن داشت و به دور كمرش كمربند يديسف راهنيپ تيك.به استقبالش شتافت تيبه خانه آمد ك ديويكه د يهنگام

كه  يپاسخ ياو را در آغوش گرفت از گرم ديويد يوقت. داد يجلوه م بيو دلفر بايازبسته بود كه او ر يجنس مخمل مشك

 يزيمتفاوت در او در او وجود داشت،مثل آن كه چ يحالت. عقب عقب رفت و به او نگاه كرد. شد رتيكرد در ح افتيدر

باعث شد به طور گنگ و  نيو ا ،كند ريوتفس ريتوانست تعب ينم ديويوجود داشت كه د يبودودر چشمانش نگاه افتهي يآگاه
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 .كند ياحساس ناراحت يمبهم

كدام  دياز خودش پرس ارياخت يب ديويمالقات كرد، او در احاطه پسران بود و د التيآن تعط يرا ط تيك ديويكه د يچندبار

ناچار شد دوباره روانه  يكار ليبه خاطر ما ديويد.را به دست آورد  تياز آن پسرها خوش شانس تر است كه دل ك كي

 .رهسپار لندن شده است تيكه ك افتيدر فتيدر پيشود و در بازگشت به كل اياسترال

 قياز طر شيشاپيرا پ شيدارهايمعموال او د. به طور نامنتظره در آنجا حاضر شد يدر مدرسه شب تيك ليسال تحص نياخر در

 .دركار نبود ياطالع قبل چيبار ه نيا. داد يتلفن اطالع م اينامه 

 يمن هم م. ييآ يكه م يداد يبه من خبر م يستيبا! يخارق العاده ا يِريچه غافلگ! ديويد: و گفت دياو را درآغوش كش تيك

 ...توانستم

 .آمد هام تا تو را به خانه ببرم تيك

 افتاده ؟ ياتفاق بد: نگاه كرد  ديويو به چشمان د ديخودش را عقب كش تيك

 .است ماريب يليمادرت خ ميكه بگو متاسفم

 .شوم ياالن حاضر م: بعد گفت.نكرد  يحركت نيماتش برد و كوچكتر يلحظه ا يبرا تيك

 ينمود كه در سالمت كامل به سر م يم نيبود و مارگارت چن دهيد شيچند ماه پ نياو را هم. خورد كهياز ظاهر مادرش  تيك

كه  يمثل آن بود كه سرطان. از چشمانش رخت بربسته بود يو الغر بود ،و آن نور زندگ فيو نح دهياكنون رنگ پر يول. برد

 .بود رسودهبرد روحش را هم ف يم ليگوشت بدنش را تحل

 .طانيلعنت برش. ادر واقعا متاسفمتوه م: گرفت و گفت اندستانشيكنار تخت مادرش نشست و دست او رادر م تيك

او . كه پدرت مرحوم شد من آماده بودم يكنم از زمان يفكر م. من آماده ام زميعز: دست دخترش را فشرد و گفت مارگارت

 يگريكس د چيرا به ه نيهرگز ا ؟يبشنو يحرف احمقانه  يخواه يم: شد  رهيخ تينگاهش را باال آورد و به چشمان ك

 يكه از پدرت درست و حساب ستين يكس ايبودم كه در آن دن ني راننگ شهيهم: كرد سپس ادامه داد ياو مكث.نگفته بود م

 .كار را بكنم نيتوانم ا يحاال من م. مراقبت كند

او . قرار داد ريرا به شدت دلتنگ و افسرده كرده و تحت تاث تيمرگ مادرش ك. سه روز بعد به خاك سپرده شد مارگارت
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 يمربوط به گذشته بودند در حال يافسانه ا يبود؛ آنها فقط پندارها دهيپدرو برادرش را از دست دادهبود،اماهرگز آنها را ند

فكر او را به وحشت  نيجهان تنها شده بود ، و ا نيساله بود و ناگهان در ا هجده تيك.و دردناك بود  يكه مرگ مادرش واقع

 .انداخت يم

اما .نكند هيكند كه گر يكه شجاعانه با خود مبازره م ديد يكرد، م يبود تماشا م ستادهياو را كه در كنار گور مادرش ا ديويد

: گفت يو م ستيگر يهق هق م رديرا بگ شياشك ها يدر هم شكس، قادر نبود جلو تيكه به خانه بازگشتند ، ك يهنگام

 .بودم شيبرا يبد-دختره يليمن خ.مهربان بود  صبور و يلي- ينسبت به من خ شهياو هم ديويد

 /يبود شيبرا يخوب اريتو دختر بس تيك: بده د يكرد او را تسل يسع ديويد

و او  اورميبوتانم دلش را به دست ب-را فدا كنم بلكه بِ زميحاضرم همه چ. از دردسر  ريغ- نبودم ، غِ شيبرا زيچ چي-يه من

عقده  يحساب تيمنتظر ماند ، گذاشت تا ك ديويكرد؟ د نيچرا خدا با او چن! ديويد رديخواستم بم ينم. كنم يرا از خودم راض

غم را به  نيا يدانم كه حاال باوركردنش سخت است،اماروز يم: گفت ديويشد ، د مترآرا يوقت.كند يخال هيدلش را با گر

را كه تو و  يتو همه اوقات خوش.مانده است؟خاطرات خوش  تيبرا زي، كه چه چ تيك يدان يو م. سپرد يخواه يفراموش

 .داشت يبه خاطر خواه ديمادرت با هم گذارند

 .خورم يدلم خون است و غصه م يلي،خ يلياما حاال كه خ. حق با توست بله

 .كردند يبا هم صحبت م تيك ندهيان روز آنها راجع به آ يفردا

 .يدر اسكاتلند دار يتو خانواده ا: به او خاطر نشان كرد  ديويد

خواست  يپدرم م يوقت: تلخ و گزنده بود شيلحن صدا.هستند شاونديخو ستند،ينه آنها خانواده من ن:پاسخ داد يبه تند تيك

 يكار چيمن ه. نه .كس به جز مادرش به او كمك نكرد او هم كه مرده است  چيه. آنها مسخره اش كردند  ديايب اريد نيبه ا

 .با آنها ندارم

بدهد  يبتواند پاسخ تي؟ قبل از ان كه ك يترم مدرسه را تمكام كن نيا يهست ليما ايآ: كرد  يانجا نشسته بود و فكر م ديويد

 .يدر مدرسه را هرچه زودتر تمام كن ليمارت بود كه دوران تحص ينخواست قلب يا كنميفكر م: افزود  ديوي، د

گفت . ديد ينم يزيچشم دوخت ، هر چند كه چشمانش چ نيو به زم انداخت نييسرش را پا تيك.كنم  يكار را م نيهم پس
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 .درس و مدرسه است يلعنت به هر چ: 

 .دهم يدهم ، حق م يبه تو حق م: گفت متيبا مال ديويد

در  گرياش را در حضور دانش آموزان د يليرساند و نطق فارق التحص انيممتاز به پا يترم مدرسه را به عنوان شاگرد تيك

 .در آن جشن حضور داشت ديويد. ادا كرد يليجشن فارغ اتحص

**** 

 گريتا چند سال د يدان يم: رفتند گفت يم فتيدر پيكل يشان از ژهانسبورگ به سو يكه سوار بر ئاگن خصوص يحال در

 يثروتمند يليجوان ختو زن .شود  يهمه مال تو م- واگن باشكوه ،معادن ، شركت،  نيا. به تو تعلق خواهد داشت  نهايهمه ا

 ينگهش دار يتوان يكه م نيا اي: و افزود  ستيبا او نگر ديويد. يبفروش ندپو ونهايليم يشركت را به بها يتوان يو م يهست

 .يراحع به آن فكر كن يستيبا.

 كي. ديويبود ، د ييايدزد در كيپدرم : نگاه كرد و تبسم كنان افزود ديويبه د.راجع بهش فكر كرده ام : به او گفت تيك

كه  ييايچرا؟ به خاطر آن دزد در يدان يم. شركت را بفروشم  نيا خواهمينم. بود م دهيفوق العاده كاش او را د ييايدزد در

برد  يخوابم نم يشبها وقت يست؟گاهين يكار جالب نيا ايآ.او را بكشند.كرده بودند يسعكه  دينام يشركت را به نام دو نگهبان

آن  يتوانم صدا يم يخزند و حت يم ييايدر اهيگردباد س انيكنم كه در م يكنم، آنها را مجسم م ياندا فكر م، به پدرم و ب

نه من هرگز شركت پدرم را نخواهم : نگاه كرد ديويدسرش را باال آورد و به  تيك... برنت...كروگر : نگهبانها را هم بشنوم 

 .يو اداره اش كن يكه تو در شركت بمان يفروخت ،نه تا زمان

 .مانم يدر شركت م يداشته باش اجيتا هر زمان كه به من احت: گفت  يبه آهستگ ديويد

 .ثبت نام كنم يبازرگان يگرفته ام در مدرسه عال ميتصم

 .شد ياحساس م شيدر صدا رتيح ؟يبازرگان يعال مدرسه

 ليود دارد كه در آنها به خانم ها هم اجازه تحصوج يمدارس.در ژوهانسبورگ . ميهست 1910، در سال  يه: به او گفت تيك

 .دهند يم

 -اما
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 .كنم شترشيو ب شتريخواهم ب يم.خواهم بكنم  يكه با پولم م يديشد و گفت م تو از من پرس رهيخ ديويبه چشمانش د تيك

 

 

 

 

 14فصل

 ياو كار يكردن برا ليبه چنتلهام رفته بود ، تحص تيكه ك يهنگام.بود  يزيانگ جانيتازه ئ ه ييماجراجو يبازرگان مدرسه

 يزيآموخت چ يم ديمف يزيبه او چ شياز كالس ها كيهر.متفاوت بود  ياما حاال امر.بود  زيو نفرت انگ ديكسل كننده و پل

 نيب يگان، بازر يادار تيري، مد يدروس شامل حسابدار. كرد يبه او كمك م نايقيكه در هنگام عهده دار شدن اداره شركت 

در  تيك. رود يم شيچگونه پ شيدرس ها نديزد تا بب يبه او تلفن م ديويبار د كي يهفته ا.بود  يبازرگان تيريو مد يالملل

 .است زيانگ جانيواقعا ه. رشته را دوست دارم نيمن ا ديوياوه د: گفت  يجواب م

 

فقط او و .كردند  يوقت كار م ريو شانه به شانه هم تا د گريشدند، در كنار همد يم يكار كيبا هم شر ديوياو و د يروز

شود با من  يچقدر من كور و احمق بود م، م زميعز تيك: دياو خواهد كرد تا بگو يرو به سو ديوياز آن شب ها د يكي. ديويد

 ...خواهد بود  ديويدبعد او در آغوش  يو لحظه ا ؟يازدواج كن

 فشيمصممانه به درسها و تكال تيك. آموخت يم ياديز يزهايچ ديدر همان اثنا او با. كرد يتا آن موقع صبر م يستيبا اما

سال تولدش را جشن  نيستميبازگشت تا ب فتيدر پيبه موقع به كل تي، ك ديدو سال طول كش يدوره بازرگان. آورد  يرو

حلقه كرد و  ديوينه بازوانش را دور بود دو نا خوداگا يزيغر يبه طور تيك.به استقبالش امد  ستگاهيدر ا ديويد.  رديبگ

 .خوشحالم دنتيچقدر از د ديويدرآغوشش گرفت اوه د

 .تيخوشحالم ك دنتياز د: گفت يو با شرمسار ديخودش را عقب كش ديويد

 .وجود داشت  يناراحت كننده ا يرفتارش خشك در

 آمد ؟ شيپ يمشكل

 .ندازنديجوان در مالء عام خودشان را در آغوش مردان ب يكه خانم ها ستيفقط درست ن -فقط. نه
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 .رميتو را در آغوش نگ گريدهم كه د يقول م. خوب ، متوجه شدم  اريبس: ماند ، سپس گفت رهيبه او خ يلحظه ا يبرا تيك

ختر فوق العاده او د. قرار داد يرا مورد بررس تيك يبه طور پتهان ديويرفتند ، د يخانه م يبه سو ليكه با اتومب همچنان

موضوع سوء  نيمصمم بود كه هرگز از ا ديويبود و د ريپذ بي، معصوم و آس كرديرا پرت م يكه حواس و يبود طور ييبايز

مثل آن بود .محدود پا گذاشت تيبرنت با مسئوول- تازه اش در شركت كروگر  ربه دفت تيصبح روزدوشنبه ك. استفاده نكند 

از  يكننده ا جيسلسله گ. كه سنن و زبان خاص خودش را دارد يبشنو يزيانگ جانيو ه بيو غر بيكه ناگهان وارد عالم عج

 ديكه شركت تول يصوالتمح. وجود داشت يخارج يها و شاخه ها يندگينما يمنطقه ا يوابسته بخش ها يشعبات شركت ها

خط  كي يمزارع دامپرور يفوالد ساز يهاكارخانه . ديرس يم انيپا يخود داشت به نظر ب تيكه در مالك يكرد و اموال يم

،  يهم وجود داشت كه شامل الماس ، طال، رو يثروت خانوادگ اديجزو اموال شركت بود و البته بن يرانيخط كشت كيآهن و 

 .شد يم ريشركت سراز يو به خزانه ا ديگرد يكه ساعت به ساعت از معادن استخراج م دش يم ميزيو من نيپالت

نشست،به او گوش  يم ديويدر دفتر د تيك.برد يبه همه چز پ شدينكته وجود داشت كه در عرض چند ماه هم نم انقدر

كل  رانيمد.گذاشتيم ريسرنوشت هزاران نفر در سراسر جهان تاث يها رو ميگرفت و ان تصم يم ييها ميكه تصم كرديم

را  يو راهكار تازه ا كردينظر انها را رد م ديويد يموارد در كردند،امايخود را ابراز م يو رهنمودها اتيشعبات مختلف نظر

 .گذاشتيبه اجرا م

 ستند؟يانها كارشان را درست بلد ن ؟مگريكنيكار را م نيچرا ا:ديپرس تيك

 نيو هم نديبيخود را به عنوان مركز جهان م ر،شعبهيهر مد.ستين نيا يالبته كه بلد هستند،اما نكته اصل:داد حيتوض ديويد

حاال راه .كه چه چز به نفع شركت است رديبگ ميداشته باشد و تصم يكل يدگاهيد يستيبا ريمد كياما .باشد ديطور هم با

 .يبا او مالقات كن لميكه ما ميصرف كن يقرار است ناهار را با كس.فتيب

 يبا چهره ا يفيالغر و نح مرد جوان.قرار داشت برد تيكه مجاور دفتر ك يبزرگ و خصوص يرا به اتاق غذاخور تيك ديويد

 .منتظر انان بود يكنجكاو به رنگ قهوه ا يو چشمان كيبار

 .اشنا شو گوريمك گر زهيبرادر،با رئس تازه ات دوش.برادر راجرز هستند شانيا:گفت ديويد

 .گوريمك گر زهياز مالقات شما خوشوقتم،دوش:دراز كرد تيك يراجز دستش را به سو برادر
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 ياگر زمان.دانديم يزيمحدود چ تيبرنت با مسئول-او به اندازه من راجع به شركت كروگر.ماست يبراد سالح سر:گفت وديد

 .خواهد بود نجايبراد ا.ينگران شو ديبروم،تو اصال نبا نجايمن از ا

شركت را ترك هرگز  ديويالبته،د.منتشر كرد تياز وحشت را در بدن ك يموج يفكر نيبروم،چن نجايمن از ا يروز اگر

اصال  ديرس انيكه غذا خوردن به پا يهنگام كرد،ويموضوع فكر نم نياز ا ريغ يزيموقع صرف ناهار به چ تيك.نخواهد كرد

 .نبود چه خورده است ادشي

 .پرداختند يجنوب يقاياز ناهار،انها به بحث راجع به افر پس

 .افراد وضع كرده است يتعداد يبرا ياتيليدولت م.شد ميدچار دردسر خواه يبه زود:هشدار داد ديويد

 دهد؟يم ييچه معنا قايدق نيا:ديپرس تيك

از  شيب نيا.بپردازند اتيهر عضو خانواده شان دو پوند مال يبرا ديها با يپوستها و هند نيپوست ها،رنگ اهيكه س نيا يعني

 .ماه انهاست كيمزد 

 .و دلهره اكنده گشت شيو وجودش از احساس تشو ديشيبه باندا اند تيك

 .شد دهيبه موضوعات كش بحث

 يتجارت كالن،مسابقه .پوند بود ونهايليبر سر م يقمار يبه منزله  يميهر تصم.برديلذت م يليتازه اش خ ياز زندگ تيك

ه ادام يبا سماجت به باز يو ك يرا ترك كن يكجا باز يكه بدان نيا يبرا زهيهوش،شجاعت دست زدن به قمار و داشتن غر

 .يده

تو در حال رقابت با افراد  شود،ويكالن و ما فوق تصور انجام م يها هياست كه بر سر سرما يباز يتجارت نوع:به او گفت ديدو

 .يشو يباز نيكه چگونه استاد ا ياموزيب دي،بايببر يخواهياگر م.يكارشناس هست

 .اموختن.مصمم به انجامش بود تيبود كه ك يكار نيا و

در  ميبه خوردن شام شنبه شب كه از قد ديوياو و د.كرديم ياش زندگ يتنها با چند نفر مستخدم در خانه بزرگ پدر تيك

 ديوينمود، د يهفته دعوت م گريد يصرف شام در شبها ياو را برا تيكه ك يخانواده مرسوم بود ادامه دادند،اما هنگام

 يهمان موقع هم به نظر م يبا هم بودند، اما حت وستهيآنها پ يكار اتساع يط. كرد يم دايپ امدنين يبرا يهمواره بهانه ا
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سال  نيكميو  ستيدر جشن ب. قادر به نفوذ در آن نبود تيكه ك يسد. برپا كرده است انشانيم يسد ديويكه د ديرس

شركت را  ياداره  ياو اكنون به طور رسم. واگذار شد تيمحدود به ك تيبرنت با مسئول-تولدش، تمام سهام شركن كروگر

 ".ميو با هم شام بخور ميريامشب جشن بگ ايب": كرد شنهاديپ ديوياو به د. بر عهده داشت

 ".كنم يدگيبهشان رس ديكار دارم كه با يليمن خ. تيمتاسفم ك"

ر و كور ك يستيحتما با ديويد د؟يوياز د اياز خودش بود  بيع ايآ. چرا ديپرس يآن شب تنها شام خورد، و از خودش م تيك

 .ديشياند يآن م يبرا يچاره ا ديبا. به او داشته است يچه احساس تيو خنگ باشد كه نداند ك

 .متحده بود االتيدر ا يرانيخط كشت كي ديخر يدر حال مذاكره برا شركت

 ".خواهد بود تيبرا يخوب يتجربه  نيا د؟ينرو وركيويبستن قرارداد به ن يچرا تو و براد برا": كرد شنهاديپ تيبه ك ديويد

 يهم م ديويبدون د. مورد نگفت نيدر ا يزياش كند، اما آن قدر مغرور بود كه چ يهمراه ديويدوست داشت د تيك

 .تجربه بود نيدر انتظار ا يصبر ياو با ب. نرفته بود كايبه عالوه تا آن هنگام هرگز به آمر. ديايكار برب نيا يتوانست از عهده 

از  ييكن جاها يسع يكه آنجا هست يدر مدت": به او گفته بود ديويد. رفت شيپ يبدون مشكل يرانيقرارداد خط كشت بستن

 ".ينيآن مملكت را هم بب

به عمل آوردند،  ديبازد وركيويپترزبورگ و ن كاگو،يش ت،يترويبرنت در د-تابعه شركت كروگر يو براد از شركت ها تيك

در . بود نيم التياز دارك هاربر در ا داريد تيقسمت سفر ك نيهترب. كرد رتيمتحده ح االتياز وسعت و توان ا تيو ك

نقاش  بسون،يصرف شام به منزل چارلز دنا گ ياو را برا. كاتينابسيپ جيخلدر  لزبورويبه نام آ يكوچك و افسانه ا يا رهيجز

بودند  يآنها كسان يهم به آن محفل شام دعوت شده بودند، و همه  گريبه جز او دوازده نفر د. هنرمند، دعوت كرده بودند

 .داشتند ييخانه ها رهيكه در آن جز

ساحل  كيكه نزد ييها قيعادت داشتندبا قا يسالها قبل اهال. دارد يجالب ي خچهيمكان تار نيا": گفت تيبه ك بسونيگ

 ياسب كيسبك چهارچرخ  يكالسكه ها د،يرس ياحل مبه س قيكه قا يهنگام. نديايب نجايكرد از بوستون به ا يحركت م

 ".برساند شانيمنتظرشان بود كه آنها را به خانه ها

 "كنند؟ يم يزندگ رهيجز نيچند نفر در ا": ديپرس تيك
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 "د؟يديرا د ييايفانوس در ،يموقع لنگر انداختن كرج ايآ. حدود پنجاه خانوار"

 ".بله"

رود  يم رونيشود، سگ ب يساحل رد م كياز نزد يقيكه قا يهنگام. شود يم يفانوس دار و سگش نگهدار كيآنجا توسط "

 ".آورد يو زنگ را به صدا در م

 ".ديكن يم يشوخ": ديخند تيك

چسباند تا  يگوشش را به زنگ م. سگ كامال كر است نيخنده دار آن كه ا ينكته . ميگو يم يكامال جد. خانم رينخ"

 ".شود كه زنگ به صدا در آمده استارتعاش آن را احساس كند و مطمئن 

 ".است يزيانگ اليشما مكان خ ي رهيرسد كه جز يبه نظر م": كرد و گفت يتبسم تيك

 ".ديدر اطراف بكن يو فردا گردش ديبمان نجايبد نباشد كه امشب ا ديشا"

  "چرا كه نه؟": بدون فكر گفت تيك

رانده  رهيجز ياز اهال يكيكه توسط  يصبح اسب و كالسكه ا. كرد يسپر نيا لزبورويبه نام آ رهيشب را در تنها هتل جز او

رستوران كوچك بود ترك  كيو  يابزار فروش كيفروشگاه،  كيآنها مركز دارك هاربر را كه شامل . كرد هيشد، كرا يم

 يآن جاده ها كدام از چيمتوجه شد كه ه تيك. بودند يو جنگل بايز يمنطقه ا انيبعد در حال گذر از م يقيكردند و دقا

: گفت شياو خطاب به راهنما. شد ينم دهيصندوق پست خانه ها د يرو ينام چيطور ه نيهم. ندارد ينام چيدر پ چيو پ كيبار

 "شوند؟ يگم نم نجايراهنما در ا يمردم بدون تابلوها ايآ"

 ".كجا واقع شده است زيدانند كه هر چ يم رهيجز ياهال. نوچ"

 ".دميآها، فهم": به او انداخت و گفت يچشم نگاه ياز گوشه  تيك

 ".ديستيلطفا با": تقاضا كرد تيك. گذشتند يم يآنها از مقابل گورستان ره،يجز يجنوب هيال يمنته در

 .ستينگر يرفت و در حال گردش در آن به سنگ قبر ها م يميشد و به طرف گورستان قد ادهياز كالسكه پ او

سنگ، جوب  نيا ريدر ز: مزار نوشته بود يسنگ نبشته  يرو. ساله 47، 1794 هيوژان 25 خيدر تار يپندلتون، متوف جوب

 .امرزديخداوند او را ب. غنوده است رهيجز نيا نيدر آغوش خاك عنبر
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 .ساله 47، 1804 هيفور 25 خيدر تار يهمسر توماس پندلتون، متوف ن،يج

هچ كه  اميليو تانيكاپ. شده بود، ساكن بودند ياز آن سپر يديمد يكه مدت ها ياز دوره ا گر،يد ياز قرن يارواح نجايا در

مزار او نوشته شده  يسنگ نبشته  يرو. ساله 30، 1866ساند غرق شد، اكتبر  لنديالنگ آ يكيدر نزد اياش در در يكشت

 .عبور كرد ديبا يزندگ يتوفانزده  ياهايدر انياز م: بود

باالخره به كالسكه بازگشت و آنها . برد يدر آنجا گردش كرد، از آرامش و سكوت آن محل لذت م يطوالن يمدت يبرا تيك

 .دوباره به راه افتادند

 "چگونه است؟ نجايا يدر زمستان هوا": ديپرس تيك

 ".ميالبته حاال لنج دار. نديآ يم نجايبه ا ياسب يبندد، و از ساحل آن طرف با سورتمه  يم خيمعموال  جيخل. سرد"

 ديسنگ سپ يدو طبقه با نما يبايز يخانه  كيقرار داشت،  نييكه در پا ايساحل در كيرا دور زدند، و آنجا، نزد يچيپ آنها

 يرو يچوب يكركره ها. خشخاش احاطه شده بود يو گلها يوحش يرزها مون،يم ياز گلها يشد كه توسط باق يم دهيد

و شش گلدان  ديسف يها مكتيشد ن يخانه به رنگ سبز بود، و در دو طرف در منزل كه از وسط باز م ييجلو يهشت پنجره 

 .شوند، بود يم ينقاش انيپر يكه در داستان ها ييآنجا مثل خانه ها. قرمز قرار داشت يشمعدان

 "ست؟يخانه مال ك نيا"

 ".فوت كرد شيخانم دربن چند ماه پ. دربن است يميقد يخانه  نجايا"

 ".كند يم يدر آنجا زندگ يحاال چه كس"

 ".چكسيبه نظرم، ه"

 "نه؟ ايكه قصد فروش آن را دارند  يدان يم ايآ"

كه در حال حاضر  يياز خانواده ها يكياگر هم داشته باشند خانه احتماال توسط پسر ": انداخت و گفت تيبه ك ينگاه راهنما

 ".رنديپذ يها در جمعشان نم بهيغر يبه راحت نجايا ياهال. خواهد شد يداريكنند خر يم يزندگ نجايا

 .زد تيحرف را به ك نياشتباه كرد كه ا راهنما

 ايآ. دربن بپرسم يخواستم راجع به خانه  يم": او گفت. از مشاوران امالك بود يكيدر حال صحبت با  تيساعت بعد، ك كي



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني  –بازي استاد                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١٦

 "فروش گذاشته اند؟ يآن را برا

 ".خب هم بله و هم نه": را به هم فشرد شيامالك لب ها مشاور

 "ست؟يمنظورتان چ"

 ".آن هستند ديخر يمتقاض يفروش گذاشته شده، اما چند نفر يخانه برا"

 "كرده اند؟ شنهاديهم پ يمتيق ايآ". رهيساكن جز يميقد يخانواده ها د،يشياند تيك

 "...هنوز نه، اما"

 ".بدهم يشنهاديخواهم پ يمن م": گفت تيك

 ".است يگران يخانه، خانه  نيا": گفت ياز بنده نواز يحاك يلحن با مرد

 ".را بگو متتيق"

 ".پنجاه هزار دالر"

 ".مياندازيبه آن ب يبا هم نگاه ميبرو"

 يمنظره  يا شهيش يواريد قيآن از طر يبايدر تاالر بزرگ و ز. كرد يفكر م تيبود كه ك يتر از آن ييايرو يخانه حت داخل

با چوب  شيوارهايقرار داشت كه د ييراياتاق پذ گريد يسالن رقص بود و در سو كيسمت تاالر  كيدر . شد يم دهيد ايدر

اتاق  كيآنجا . باشكوه داشت اريبس يواريد يبخار كيشده بود و  نييكه به مرور زمان لكه دار شده بود تز يا وهيدرخت م

آشپزخانه،  يبزرگ از جنس چوب كاج وجود داشت، و آن سو زيم كيو  نيآهن يبزرگ با اجاق يمطالعه و آشپزخانه ا

 افتيحمام  كيو  هامستخدم  يشش اتاق خواب برا ن،ييپا يدر طبقه . واقع بود خانهيو رختشو شخدمتيسرپ يآبدارخانه 

انه از آن خ. خواب و استحمام صاحبخانه و چهار اتاق خواب كوچك تر بود يبرا تيسراچه سوئ كيباال  يدر طبقه . شد يم

 نيا يبه همه م،يبشو يصاحب فرزندان ديويمن و د ياو به خود گفت، اما وقت. توقعش را داشت بزرگتر بود تيكه ك يزيچ

 .داشت ميخواه ازياتاق ها ن

 .قرار داشت يخصوص يو در آنجا اسكله ا ديرس يم جيو به خل افتي يگسترش م نييآن ملك تا پا نيزم

 ".خرم يخانه را م": رو به مشاور امالك كرد و گفت تيك
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 .نام نهد "تپه سدر يخانه "گرفت خانه را  ميتصم او

وجود  ،يجنوب يقايدر راه بازگشت به آفر. بدهد ديويبود تا خبر تازه را به د فتيمنتظر بازگشت به كلبپ در يصبر يبا ب او

 ديويكه او و د نياز ا يحاك يبود، نماد منيخوش  يارك هاربر نشانه اواقع در د يخانه . توفنده بود يجانيسرشار از ه تيك

 پيو براد به كل تيبعد از ظهر ك.او عاشق خانه خواهد شد يهم به اندازه  ديويكه د ستدان ياو م. كردند يبا هم ازدواج م

باعث شد  دنشيكرد و د ينشسته بود و كار م زشيپشت م ديويد. رفت ديويبا عجله به سمت دفتر د تيو ك دنديرس فتيدر

 .بود هتنگ شد ديويد يكه چقدر دلش برا دياو تازه فهم. ديبه شدت به تپش در آ تيقلب ك

 نيخواستم تو اول يم": بزند، او گفت يبتواند حرف تياز آن كه ك شيو پ "!يبه خانه خوش اومد! تيك": به پا خاست ديويد

  ".ازدواج خواهم كرد يمن به زود. يشنو يخبر را م نيكه ا يباش ينفر

 

 

 

 

 15 فصل

كرد كه در آن آمده بود  افتيدر يغاميپ ديويروز پر جنب و جوش، د كي انهيدر م. از شش هفته قبل آغاز شده بود زيچ همه

خواسته بود كه  ديوياز د داريآمده است و در آن خر فتيدر پيو مهم الماس به كل ييكايآمر داريخر كيدوست  ل،ياُت ميت

 .ببرد رونيهم او را به صرف شام ب ديو شا رودكند و به سراغ دوستش ب ياگر ممكن است لطف

 دهياو را ناد ياش را بشكند و تقاضا ينبود دل مشتر ليهم ما ينداشت كه با گردشگرها به هدر بدهد، اما از طرف يوقت ديويد

 تيرا به گردش در شهر ببرد، اما در آن هنگام ك دكنندهيكه آن بازد خواست ياز او م ديويآنجا بود و د تيكاش ك. رديبگ

گرفت،  جهيخود نت شيپ ديويد. رفته بود يشمال يكايمتعلق به شركت در آمر يها هكارخان دنيبه همراه براد راجرز به د

 .تلفن زد و او را به صرف شام در همان شب دعوت كرد لياُت ياو به هتل محل اقامت آقا. افتاده ام ريگ يحساب

 اورم؟يندارد كه او را هم با خودم ب ياشكال. دخترم هم با من است: به او گفت لياُت

كنم حتماً او را همراه خود  يخواهش م: حال مودبانه گفت نيبا ا. بچه را نداشت كيابداً حوصله گذراندن وقت با  ديويد
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 .كوتاه خواهد بود يداريدر آن شب د لياو با خانواده ات داريه دمطمئن بود ك. دياوريب

پشت  شيشاپيو دخترش پ ليات د،ياز راه رس ديويكه د يهنگام. گراندهتل مالقات كردند يرا در سالن غذاخور گريهمد آنها

. بود و پنجاه و سه چهار سافل داشت يفلفل نمك يبا موها افهيخوش ق يرلنديا – ييكايمرد آمر كي ليات. نشسته بودند زيم

خوش اندام بود و  اريدو ساله بود، بس يكيو  ياو س. بود دهيد شيبه عمر خو ديويبود كه د يزن نيباتريز نيدخترش ژوزف

 .حبس شد ديويد نهياو نفس در س دنياز د. روشن داشت يو چشمان آب ييبلند صاف طال يموها

 قيدقا نيدر آخر يكار يگرفتار. كردم ريخوام كه د يعذرت م __مـ : گفت او

 ينوع گرفتار نيوقت ها ا يبعض: مظلومانه گفت ياو با لحن. كرد يرا نسبت به خودش با لذت تماشا م ديويواكنش د نيژوزف

 ديهست يكه شما مرد فوق العاده مهم ديگو يبلك ول، پدرم م يآقا. نوع هم هست نيزتريانگ جانيها ه

 است ديويو در ضمن نام من د –آنقدرها  نه

 قدرت فراوان است ةنشان. است ينام قشنگ: آورد و گفت نييسرش را پا نيژوزف

او با هوش و . باستيزن ز كيباالتر از  يزيچ لياُت نيبود كه ژوزف دهيرس جهينت نيبه ا ديوياز آن كه شام تمام شود، د قبل

 ديويد. تكلف احساس كند يخودش را در كنار او راحت و ب ديويكرد كه د يت كارفوق العاده بذله گو بود و در كمال مهار

كه  ديپرس يم ديويد يشخص يدرباره زندگ يسواالت نيژورف. مند شده است عالقهبه او  يبه راست نيكرد ژوزف ياحساس م

 .عاشقش شده بود باًيتقر ديويشب، د انيدر پا. بود دهياز او نپرس يهرگز كس

 د؟يكن يم يشما كجا زندگ ديپرس لياُن مياز ت او

 سكويدر سان فرانس 

 د؟يكن يرا ترك م نجايزود ا ايآ: ديمطرح كند پرس يو اتفاق يعاد يسوال را به شكل نيكرد ا يم يكه سع يدر حال ديويد

 ندهيآ ةهفت

كنم  بيپدرم را ترغ ديرود، شا يباشد كه انتظارش م يتيبه همان جذاب فتيدر پياگر كل: لبخند زد و گفت ديويبه د نيژوزف

 ميبمان نجايا شتريب يكه كم

 ايآ. باشد زيجالب و خاطره انگ تانيتا آنجا كه ممكن است برا فتيدر پيخواهد كل يدلم م: خاطر داد نانيبه او اطم ديويد
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 د؟يبرو نيمعدن الماس به اعماق زم كي دنيد يكه برا ديدوست دار

 متشكرم. دوست دارم يلياوه، خ: پاسخ داد نيژوزف

را به  فهيوظ نيا شيبرد، اما از مدتها پ يم نيرزميمهم را به گردش در معادن ز يكننده ها ديشخصاً بازد ديويد يزمان

مناسب است؟ او پنج شش  تانيفردا صبح برا ايآ: كه گفت ديخودش را شن يحاال صدا. محول كرده بود ردستشيكاركنان ز

 .شدند تياهم يهمه آن جلسه ها در نظرش ب نبعد داشت، اما ناگهاصبح روز  يقرار مالقات برا

آن آسانسور به چهار . برد نيمتر به اعماق زم 360كه دو متر عرض و شش متر طول داشت،  يرا با آسانسور ليان ةخانواد او

سنگ  يك نمدار حاوباال بردن خا يبرا گرياستخراج الماس با تلمبه بود، دو بخش د يبرا يشده بود، بخش ميقسمت تقس

 به سركار و خارج كردن آنها از محل كار بود معدنحمل كارگران  يدوطبقه برا يقفس يالماس و آخر

 رند؟يگ ياندازه م راطيكه، چرا الماس را با ق نيدر ذهن داشته ام و آن ا يسوال شهيهم: گفت نيژوزف

 ليبه دل. گرفته شده است ديرو يم ترانهيمد يبه نام خرنوب كه در ساحل شرق ياز اسم تخم درخت راطيق: داد حيتوض ديويد

 صد و چهل دوم اونس كي ايگرم است  يليم ستيدو راطيق كيثباتش در وزن 

 است يواقعاً مكان جالب نجايا د،يويد: گفت نيژوزف

در كنار آن زن بودن . يبا و يهمصحبت ايمنظور او فقط بودن در معدن الماس است  ايكه آ ديپرس ياز خودش م ديويد و

 .داد يدست م يتازه به و يجانيكرد، احساس ه ينگاه م نيمسحور كننده بود و هر بار كه به ژوزف

شوم كه  يخوشحال م د،يندار ياگر فردا كار. ديبرو القاتييبه گردش در  ديشما حتماً با: گفت ليان ةخطاب به خانواد ديويد

 ف شهر ببرمشما را به گردش در اطرا

 ميشو يخوشحال م يليخ. يفوق العاده ا شنهاديچه پ: پاسخ داد نيژوزف د،يبگو يزياز آن كه پدر بتواند چ قبل

به  يهرگز با كس. كرد يو پدرش بود، و هر روز خودش را عاشق تر احساس م نياز آن به بعد هر روز با ژوزف ديويد

 .آشنا نشده بود نيژوزف يبندگيفر

 يامشب من كم ديويد: گفت لياُن ميصرف شام، به هتل محل اقامت آنها آمد و ت يبرا ليبردن خانواده اُن يبرا يشب ديويد

 .اش را پنهان كند يكرد خوشحال يسع يوديد م؟ياياگر همراهتان ن يشو يخسته ام، ناراحت نم
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 متوجه هستم. قربان نه،

 باشم تانيبرا يكنم مصاحب خوب يم يسع: زد و وعده داد ديويبه د يزيآم طنتيلبخند ش نيژوزف

را فوراً شناختند و بالفاصله  ديويسالن رستوران شلوغ بود، اما د. هتل تازه افتتاح شده برد كيدر  ياو را به رستوران ديويد

 .بود ييكايآمر يقينوازندگان در حال نواختن موس يگروه سه نفر كي. را به آنها اختصاص دادند يزيم

 ؟يبرقص يدوست دار: ديپرس ديويد

 البته

 فوق العاده نيدر كنار او بود و ا يكوبيدر صحن پا نيبعد ژوزف يا لحظه

 .دارم ن،دوستتيژرف:با شور و شوق گفت ديويد.آرام به رقص مشغول شدند يآنها با ترنم.بود

 ...حرف را نزن نيا...ديويكنم،ديخواهش م:لب او گذاشت و گفت يانگشتش را رو نيژرف

 چرا؟

 .با تو ازدواج كنم توانمينم چون

 ؟يمرا دوست دار تو

 ايآ.زميوار تو را دوست دارم،عز وانهيمن د:د،گفتيدرخشياش م يكه چشمان آب يسرش را باال آورد و تبسم كنان در حال او

 ؟ييگويپس چرا نه م ؟يستيخودت متوجه ن

 .خواهم شد وانهيد نجايا.كنم يزندگ فايدر پيدر كل توانميهرگز نم چون

 .يبار امتحان كن كي يبرا يتوانيم

 كيكنم،به  يزندگ نجاياگر با تو ازدواج كنم و مجبور باشم ا.خواهد افتاد يكه چه اتفاق دانمياما م.وسوسه شده ام اريد،بسيويد

كه  يحالدر  ينطوريا دهميم حيترج.شد ميو نفرت از هم جدا خواه نهيخواهم شد و ما با ك ليبداخالق تبد يزن غرغرو

 .كنم يعاشقت هستم،با تو خداحافظ

 .كنم يبا تو خداحافظ خواهمينم من

وجود  يشانس ايد،آيويد.زديآم ياحساس كرد وجودشان در هم م ديويد.سرش را باال آورد و به چهره او نگاه كرد نيژوزف



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني  –بازي استاد                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٢١

 ؟يكن يزندگ سكويدر سان فرانس يدارد كه تو بتوان

 آنجا چه كار كنم؟:فكر ناممكن بود نيا

 .يتو با پدرم صحبت كن خواهميم.ميفردا صبحانه را با هم صرف كن بگذار

اما اگر عالقمند .ديمواجه هست يكه شما دو نفر با مشكل داستيپ.گفتيم ميبرا شبتانيد ياز گفت و گو نيژوزف:گفت ليان ميت

 .آن هستم دنيعالقه مند به شن يليقربان،من خ. داشته باشم يراه حل ديشا ،منيباش

 دهيمنجمد شن يراجع به غذاها يزيچ ايآ:آورد رونيرنگش را برداشت و از آن چند طرح ب يقهوه ا يچرم يدست فيك ليان

 ؟يا

 .ريخ متأسفانه

مواد در  نيمشكل،حمل ا.متحده كردند االتيدر ا ييشروع به منجمد كردن مواد غذا 1865بار در سال  نينخست يبرا

 ونيساختن كام يبرا يتا به حال كس م،امايدار در قظار دار خچالي يما واگنها.آن است خيدور بدن آب شدن  يمسافت ها

 .نگذاشته است شيدار پا پ خچالي

نوع  نيا يساخت انحصار يبرا يپروانه ا يمن به تازگ يبوده ول نطوريتا حاال ا:با انگشت نشانه به طرحا زد و گفت ليان

 .را دگرگون خواهد كرد ييكار كل صنعت مواد غذا نيد،ايويد.گرفته ام ونهايمكا

 .سر در نم آورم يزينقشه ها چ نيمن از ا ل،متأسفانهيان يآقا:انداخت و گفت يبه آن نقشه ها نگاه ديويد

كه به دنبالش هستم  يزيچ.دارم اديكارشناسها در اطرافم ز نياز ا.گردمينم يكارشناس فن كيمن دنبال .ندارد ياشكال

 ديتول يارشد كارخانه ها رانيمن با مد.ستين يخام و واه اليخ كي نيكار را اداره كند،ا نيكه ا ياست و كس يگذار هيسرما

 يمن به كس.است يكنيبزرگ،بزرگتر از آنچه تو تصور م يكار نيا.كرده ام بتكار اشتغال دارند صح نيكه به ا ييمواد غذا

 .دارم اجيمثل تو احت

 .خواهد شد سكويشركت در سان فرانس يدفتر مركز:افزود نيژوزف

 نيا يكه شما پروانه ساخت انحصار ديگفت:بو درك كند دهيآنچه را كه شن كرديم يخاموش آنجا نشسته بود،سع ديويد

 د؟يكرده ا افتيرا در ونهايكام
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 .آماده ام كه كار را شروع كنم.بله

 نشان بدهم؟ يو به كس رميرا از شما به امانت بگطرحها  نيندارد كه من ا ياشكال

 .نميبينم يكنم،مانعيم خواهش

شناخته شده و معتبر در سان  يتيشخص ليكه ان افتياو در.بود ليان ميراجع به ت فيانجام داد تحق ديويكه د يكار نينخست

 يزيچ ديويد.است و فوق العاده مورد احترام است يآنجا سرپرست بخش علوم در كالج بركل يكه و ديفهم.است سكويفرانس

 .مصمم بود بداند دانست،اماينم ييراجع به منجمد كردن مواد غذا

 ييتا هروقت كه تو بگو:گفت نيژوزف. ديتو و پدرت تا آن موقع منتظر من بمان خواهميم.گردميبازم گريپنج روز د زم،تايعز

 .شوديتنگ م تيدلم برا.ماند ميمنتظر خواه

 .متوجه شده بود نياز آنچه ژوزف شتريگفت،بيقلب م ميار از صم نيو ا.شوديتنگ م تيهم دلم برا من

بسته  يكارخانه ها نياز بزرگتر يكي ك،صاحبيبا ادوارد برادر يبا قطار عازم ژوهانسبورگ شد و آنجا قرار مالقات ديويد

 .گذاشت يجنوب يقايگوشت در آفر يبند

خصوص اطالعات  نيكه در ا شناسميرا م يياما آدمها.دانميدار نم خچالي يونهايكام ايمنجمد شده  يراجع به غذاها يزيچ من

 .نديكه نظرشان را به تو بگو كنميدعوت م نجاينفر كارشناس را به ا ،چندييايب شميامروز بعدازظهر پ د،اگريويد.دارند يكاف

او در كمال تعجب خود متوجه شد كه .گوشت رفت يبسته بنددوباره به كارخانه  ديويروز در ساعت چهار بعدازظهر،د همان

از  شيدو هفته پ.برود شياست،چرا كه مطمئن نبود آن جلسه چطور قرار بود پ نيقياز عدم  يناش ياست،در حالت يعصب

آن شركت .ديخنديم يمحدود را ترك كند،به و تيبا مسئول نتكه شركت كروگر بر كرديم شنهاديبه او پ يآن،اگر كس

را  ييشركت كوچك غذا كي تيريكه در عوض قرار است مد گفتندياگر به او م ديخنديم شتريب يحت.از وجود او بود يبخش

 نيكارها را به خاطر ژوزف نيبود كه او همه ا نجايمحض بود،اما نكته ا يوانگيكار د نيا.رديبر عهده بگ سكويدر سان فرانس

 .كرديم ليان

بلك ول را حضورتان  ديويد.كافمن هستند يآقا شانيدكتر كرافورد و ا شانيا.بودند كيدوارد برادرمرد در اتاق با ا دو

 .كنميم يمعرف
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 د؟يندازيب يطرحها نگاه نيكه به ا ديافتي يشما فرصت ايان،آيآقا:ديپرس ديويكردند و د يبا هم احوالپرس آنها

 .ميكرد يبا دقت هم بررس.بلك ول يم،آقايكرد يبله،طرحها را بررس:كرافورد پاسخ داد دكتر

 و؟:فرو داد و گفت يقينفس عم ديويد

 محصول را صادر كرده است؟ نيا يمتحده پروانه ساخت انحصار التينظرم دفتر ثبت اختراعات ا به

 .است بله،درست

 . خواهد شد يثروتمند اريفرد بس يكرده به زود افتيپروانه را در نيكه ا يبلك ول،هركس يخوب،آقا اريبس

 .بود  ضياهسته سر تكان داد ، وجودش اكنده از احساسات ضد و نق ديويد

.  فتادهيفكر ن نيزودتر به ا يچطور كس يپرس يانقدر ساده است كه از خودت م –اختراعات بزرگ است  يمثل همه  نيا-

 .طرح با شكست مواجه نخواهد شد  نيا

 ليان مياگر اختراع ت. رديبگ ميارزو كرده بود كه مجبور نباشد تصم شياو كم و ب. نشان بدهد  يدانست چه واكنش ينم ديويد

به او گفته  لياما انچه ان. كند  يزندگ يجنوب يقايشود با او در افر قيتشو نيبه درد نخور بود ، بخت ان وجود داشت كه ژوزف

 .گرفت  يرا م شيميتصم ديبا ديوياكنون د. بود  يطرح اجرا شدن نيا. داشت  قتيبود حق

ترك  يكرد به معنا يكار را قبول م نياگر ا. فكر نكرد نيجز ا زيچ چيبه ه فتيدر پيكل يدر سفر بازگشتش به سو او

. بود  گانهيب يكشور شيبرا كايبود اما امر ييكاياو خودش امر. نشده بود  شينو و ازما يكردن شركت و اغاز نمودن تجارت

و مارگارت  يميج. داشت و شغلش را دوست داشت  يمهم اريبس مقامجهان  يشركت ها نياز پرقدرت تر يكيدر  ديويد

بود  يطفل كوچك تيكه ك ياز زمان ديويد. بود  انيدر م تيمحبت كرده بودند و انگاه مساله ك يليبه او خ شهيهم وريمك گر

پسرانه و صورت  فتارر يدختر كله شق و دارا كيشدنش را ، از  ليبزرگ شدن او و تبد. همواره از او مراقبت كرده بود 

ثبت شده  ديويدر ذهن د يبه شكل البوم عكس تيك يزندگ. بود  دهي، د يزن جوان دوست داشتن كيبه  فيخاك الود و كث

به خاطر  يسالگ كيو  ستيو ب ي، چهارده سالگ ي، هشت سالگ يرا در چهار سالگ تيزد و ك ياو صفحات البوم را ورق م. بود 

 ... ينيب شيقابل پ ري، غ ريپذ بياس –اورد  يم

محدود را ترك  تيبرنت با مسئول–او شركت كروگر . را گرفته بود  شيميتصم ديوي، د ديرس فتيدر پيكه قطار به كل يزمان
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 .كرد  يم

 شيدر را به رو نيژوزف. باال رفت  لياقامتگاه خانواده ان يبه طرف گراند هتل راند و از پله ها به سو ليبا اتومب مايمستق او

 .گشود 

 ! ديويد-

 .داشت  تيحكا يو شرط و ديق ياز محبت ب شيكه گرما ييدر دست ها. را در دست گرفت  نيژوزف يدستها او

 .از تو دور بمانم  گريخواهم د ينم. تنگ شده بود  تيچقدر دلم برا ديوياوه ، د-

 . ميا يم سكويسانفرانسمن به .  يمان يدور نم: اهسته گفت  ديويد

 يرا گرفته بود ، مشتاق بود كه زندگ مشياكنون كه تصم. بود  كاياز امر تيبا اضطراب روز افزون منتظر بازگشت ك ديويد

 . ديكش يرا م نيانتظار ازدواج با ژوزف يتاب يتازه اش را اغاز كند و با ب

 .خواهم ازدواج كنم  يم: گفت  يبود و م ستادهيمقابلش ا ديويبازگشته بود و د تيحاال ك و

 نيرا گرفت تا به زم زيكند ، و لبه م يغش م بيناگهان احساس كرد عنقر.  ديشن شيدر گوشها يكلمات را مثل غرش تيك

 .زودتر مرا بكش  ايخدا.  رميخواهد بم يدلم م: به خود گفت .  افتدين

 يكه برا يراجع به زن ديويد:  ديزد و پرس يلبخند از اراده در درونش به زحمت يهر طور بود به كمك سرچشمه ا تيك

 .بگو  ميبرا يازدواج انتخاب كرده ا

 ؟ ستياو ك: افزود . را ارام نگه داشته است  شيبود كه لحن صدا خوشحال

 يهم م يبرا يمطمئنم كه شما دوستان خوب تيك. امده است  نجايا دنيبه همراه پدرش به د. است  ليان نياسم او ژوزف-

 .است  ينيخوشرو و دلنش ارياو زن بس.  ديشو

 . ديوي، د يهم هست كه تو دوستش دار نيهم يطور است ، برا نيا نايقي-

 .خواهم از شركت بروم  يمن م. هم هست  گريمساله د كي،  تيك: كرد و سپس گفت  يمكث ديويد

 ...از  يستيشود كه با ينم ليدل يازدواج كن يخواه يكه تو م نيا: شد  يخراب م تيداشت بر سر ك نايد

 .دارند  اجيانها به من احت. شروع كند  سكويرا در سانفرانس يخواهد كار تازه ا يم نيپدر ژوزف.  ستين نيموضوع ا-
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 ؟ يكن يزندگ سكويدر سانفرانس يخواه يپس تو م- پس-

 ميخواه نيياز او تع يبانيپشت يخوب برا رهيمد اتيه كي، و ما  رديبه عهده بگ يتواند كار مرا به راحت يبله ، براد راجرز م-

 .مشكل بود  ميچقدر برا ميتصم نيكه گرفتن ا يدان ينم تيك. كرد 

 ؟ نميعروس خانم را بب نيتوانم ا يم يك.  يدوستش دار يليتو حتما خ –تو – ديويالبته د-

 يشام برنامه ا يامشب، اگر برا: زد  يرا تحمل كرده بود لبخند دهيچقدر خوب اخبار شن تيكه ك ني، خرسند از ا ديويد

 ؟يندار

 .ندارم  ينه برنامه ا-

 .شود  ريتنها شد اجازه داد اشك از چشمانش سراز تيك يوقت

افتاد ، رنگش مثل گچ  نيچشمش به ژوزف تيكه ك يلحظه ا. شام خوردند  وريچهار نفر با هم در عمارت باشكوه مك گر ان

 .ان زن محسور كننده بود  ييبايز. عاشقش شده است  ديويكه د ستين خوديب! من  ياوه خدا. شد  ديسف

مودب  اريبس نيو از همه بدتر ان كه ژوزف. احساس كند  بيخودش را زشت و بدترك تيبودن در كنار او باعث شد ك صرف

 ! طانيلعنت بر ش. بود  ديويبود و اشكارا به شدت هم عاشق د حيو مل

 .گفت  ييزهايچ تيشركت تازه اش به ك يدرباره  ليان ميشام ، ت يط

 .رسد  يجالب به نظر م يليخ: گفت  تيك

از  ديما با. رد  يمحدود ، نم تيبرنت با مسئول–شركت كروگر  يشركت به گرد پا نيا وريمك گر زهيمتاسفانه دوش-

زود رونق خواهد  يليو بارمان خان را عهده دار خواهد شد ، كار  يكه اداره  ديوي، اما با وجود د ميكوچك شروع كن يكارها

 .گرفت 

 .خورد  ديشما شكست نخواه ريبه عنوان مد ديويبا وجود د: خاطر داد  نانيبه او اطم تيك

 يرا كه دوست داشت از دست داده بود و هم كس يان، هم مرد كيدر  زيفاجعه ام يبه نحو تيك. بود  يشب ، مثل عذاب ان

كرد و  ياو در گفت و گوها شركت م. بود  يچشم پوش رقابليمحدود ، غ تيبرنت با مسئول-را كه رفتنش از شركت كروگر

انجام داده بود ،  اياز انچه گفته بود  يخاطره ا چياما پس از ان ه ،هر طور شده ظاهرش را در ان شب حفظ كند  ديكوش يم
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خواست  يگرفتند او دلش م يدست هم را م ايكردند  يبه هم نگاه م نيو ژوزف ديويدانست كه هربار كه د يتنها م. نداشت 

 .خودش را بكشد 

 .دختر عاشق توست  ني، ا ديويد: گفت  نيراه بازگشت به هتل ، ژوزف در

او .  ميبود با هم دوست بوده ا يكه او طفل خردسال ياز زمان.  ميما با هم دوست هست. ؟ نه  تيك: كرد و گفت  يتبسم ديويد

 .خوشش امده  يلياز تو خ

 .مردها چقدر ساده هستند  نيا ديشيكرد و اند يخنده ا نيژوزف

را در  ميدارم تا كارها اجيمن به دو ماه وقت احت: گفت  ديويد. مقابل هم نشسته بودند  ديويو د ليان مي، ت ديويدفتر د در

از  يكياگر ما به طرف . كردم  يداشت فكر م ميخواه اجيشروع كار احت يكه برا يا هيراجع به سرما. سرو سامان بدهم  نجايا

به ما تعلق  گريان كارخانه د. دهند  يرا به ما اختصاص م يبلعند و سهم كوچك يرا م ا، انها م ميبزرگ برو يان شركتها

 اجياد هزار دالر پول احتشروع به هشت يزنم كه برا يحدس م.  ميبگذار هيسرما ديكنم خومان با يفكر م. نخواهد داشت 

 . ميدار اجياحت گريبه چهل هزار دالر د. من حدود چهل هزار دالر در حسابم دارم .  ميداشته باش

 .هم قرض بدهد  گريتواند به من پنج هزار دالر د يدارم كه م يو برادر. من ده هزار دالر دارم : گفت  ليان ميت

 . ميريوام بگ يمبلغ را از بانك نيا ميكن يسع ديبا.  ميو پنج هزار دالر پول كم دار ستيما فقط ب نيبنابرا: گفت  ديويد

 .فراهم خواهم كرد تيخواهم شد و مقدمات كار را برا سكويعازم سانفرانس يمن به زود: گفت  ليان

 يرا با واگن قطار خصوص انها: كرد  شنهاديپ تيك. متحده ترك كردند  االتيو پدرش دو روز بعد انجا را به مقصد ا نيژوزف

 .تاون بفرست  پيمان به ك

 .رساند  يتو را م يكمال سخاوتمند نيا تيك-

 داريمنتظر د يصبر يبا ب. از وجودش از او جدا شده است  يكرد كه پاره ا ياحساس م ديويرفت ، د نيكه ژوزف يصبحگاه

 .بود  سكويمجدد او در سانفران

مدت  نيدر ا ديوياز براد راجرز گذشت و د يبانيپشت يبرا رهيمد اتيه كيانتخاب  يبعد به جست و جو برا يهفته  چند

 يو براد ساعتها با هم بحث م ديويو د تيشده و ك ميبه دقت تنظ ياحتمال ياز نامزدها يفهرست. شلوغ بود  اريسرش بس
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 .كردند 

 .است  فيضع تيرياست ، اما در مد يخوب نيتكنس لوريت-

 ؟ييگو يمچه  موئزيدرباره س-

 .پنج سال به او فرصت داد  ديكار را ندارد با نيا ياو خوب است اما هنوز امادگ: كرد  يريگ جهينت براد

 باب كوك؟-

 . ميبگذار با او صحبت كن.  ستين يانتخاب بد-

 ؟ييگو يچه م ترسونيپ يدرباره -

از احساس گناه  يگفت ، موج يرا م نيو همچنان كه ا. خودخواه است  ياديز. خورد  ينم يبه درد كار گروه: گفت  ديويد

 .را ترك كند  تيوجودش را فرا گرفت چرا كه قصد داشت ك

با براد راجرز محدود  يهمكار يماه انتخاب انها به چهار مرد برا انيدر پا. ادامه دادند  يفهرست اسام يهمچنان به بررس انها

دو . كردند ، و دنبالشان فرستاده بودند تا بتوانند با انها مصاحبه كنند  ياز كشور كار م ان اشخاص در خارج يهمه . شد 

 . ميديانها را پسند يهر دو: خاطر داد  نانيو براد اطم ديويبه د تيك. رفت  شياول خوب پ يمصاحبه 

هنوز  ايا: قدم گذاشت  تيبه دفتر ك دهيرنگ پر يبا چهره ا ديوي، د رديمصاحبه صورت بگ نيكه قرار بود سوم يروز صبح

 ؟ يمن منصوب نكرده ا يرا به جا يكس

 شده ؟ يچ ديويد: از جا برخاست  يو با نگران ستيبه چهره او نگر تيك

 افتاده است ياتفاق بد: ولو شد  يصندل ياو رو  - من  – من

 :چشم به هم زدن در كنار او بود  كيامد و در  رونيب زشياز پشت م تيك

 !شده  يچ نميكن بب فيتعر-

 .فروخت  يگرياو كار را به كس د. كردم  افتيدر ليان مياز ت ياالن نامه ا نيهم-

 ؟ ستيمنظورت چ-

گوشت  ياختراعش از طرف شركت بسته بند يپروانه  ازيرا كه بابت حق االمت يهزار دالر پول ستياو دو. كه گفتم  نيهم-
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 . رفتيشده بود ، پذ شنهاديبه او پ كاگوياستار در ش يتر

از  ليان.اداره كنم  شيقسمت استخدام كند تا ان را برا نيا رياست مرا به عنوان مد ليشركت ما: گفت  يتلخ م يبا لحن ديويد

 .مبلغ هنگفت را رد كند  نيتوانسته ا ينم ديگو يكه اسباب زحمتم را فراهم كرده متاسف است ، اما م نيا

 .است  يعصبان يليحتما از دست پدرش خ د؟يگو ي؟ او چه م نيو ژوزف: كرد  يپس او را نگاه مو دلوا يجد يا افهيبا ق تيك

 .كرد  ميبروم با هم ازدواج خواه سكوينوشته به محض ان كه من به سانفرانس. نوشته است  ينامه ا مياو هم برا-

 ؟ يرو ينم سكويو تو به سانفرانس-

 :از خشم منفجر شد و گفت  ديويد

اما . كنم  ليشركت بزرگ تبد كيتوانستم انجا را به  يم. بود  ارميخوب در اخت يفرصت كار كياولش ! روم  يالبته كه نم-

 .عجله داشتند  نقدريا يبه پول لعنت دنيرس يانها برا

 ...فقط پدر  نيا. انها  ييگو يدور از انصاف است كه م نيا ديويد-

 .داد يانجام نم نيژوزف دييمعامله را بدون تا نيهرگز ا ليان-

 ... ديويد ميدانم چه بگو ينم-

 .شدم  يرا مرتكب م مياشتباه زندگ نيمن داشتم بزرگ تر نكهياز ا ريغ. گفتن وجود ندارد  يبرا يحرف-

 .اهسته ان را پاره كرد . را برداشت  رهيمد اتيه يرفت و فهرست نامزدها رشيتحر زيبه طرف م تيك

او . اش را فراموش كند  يروح بيو اس يكرد ناخشنود يم يبه شدت غرق در كارش شده بود ، سع ديوي، د يات يهفته ها در

را از سرش  يتوانست فكر و ياما نم. كرد و همه انها را نخوانده به دور انداخت  افتيرا در ليان نياز ژوزف يمتعدد ينامه ها

داشته باشد در كنارش هست و  اجياحت ياو فهماند كه اگر به و اگاه كرد ، به ديويد ياز درد روح قايكه عم تيك. خارج كند 

 .دادن به اوست  ياماده تسل

به كار  ديويو د تيمدت ك نيا يط. گذشت  يكرده بود ، م افتيدر ليان ميان نامه را از ت ديويكه د يماه از زمان شش

 تيك. گذراندند  يم گرانياوقات خود را با هم و بدون حضور د شتريكردند و ب يبا هم سفر م. تنگاتنگ با هم ادامه دادند 

، كارها را ان طور  ديپوش ياو لباس م نديخوشا يبرا. و خرسند كند  يرا راض ديويتواند د يكه م يقيكرد به هر طر يم يسع
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از  ياريسازد از بسو دلچسب  نيرياو ش يرا تاحد امكان برا يداد و به خاطر ان كه زندگ يكه او دوست داشت سازمان م

و . نداشت  ياثر ديويد قدر ح يهمه محبت و دوست نيزد ا ياما انطور كه او حدس م. كرد  يعادات خود صرف نظر م

 .اش را از دست داد  يبردبار تيسرانجام ك

شام را در هتلشان خورده بودند و شب . كردند  يم دنيمعدن تازه كشف شده د كيبودند ، از  رويدوژان ويدو در ر ان

راحت و  مونويلباس ك كيلباسش را از تن خارج كرده و  تيك. كردند  يرا مرور م يبودند و ارقام تيدر اتاق ك روقتيد

 اريبس: را دراز كرد و گفت  شيو دست و پا ديكش يا ازهيخم ديوي، د ردندكه كارشان را تمام ك يهنگام. بود  دهيپوش ييدمپا

 .بخوابم  ديبا گريد. است  يامشب كاف يخوب ، برا

 ؟ يبردار يكه دست از عزادار دهيوقت ان نرس اي، ا ديويد: گفت  يبه ارام تيك

 ؟ يعزادار: به او نگاه كرد  رتيبا ح ديويد

 . نيبه خاطر ژوزف يبله عزادار-

 .من خارج شده است  ياو از زندگ-

 .رفتار كن كه معلوم شود  يپس طور-

 چكار كنم ؟ دي، مثال با تيك:  ديخشك پرس يبا لحن تيك

او تلف  يكه برا يبه خاطر ان همه وقت نيزد ، خشمگ يم يكه خودش را به كور ديوياز د نيبود ، خشمگ نيحاال خشمگ تيك

 ... يخواهم چه كار كن يكه م ميگو يبهت م: كرده بود 

 ؟ يچ-

 . يكن يچرا از من فرار م: تر شد  كينزد ديويبه د! لعنت به تو . تو هستم  سييمن ر!  ديويا ببرد ، در ختتيمرده شور ر-

.  زديخواهد از او بگر يكند و م يمقاومت م ديويكرد كه د ياحساس م. طرف او رفت و نگاه نوازشگرش را به او دوخت  به

 .را دوست داشت تيمثل ان كه او هم ك. داد  هيرو رييتغ ديويناگهان د

 ... تيك: گفت  يمهربان با

 ...ازدواج  شنهاديفكر كردم كه هرگز به من پ: نجوا كرد  تيك
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پس از ان  ايبود  دهيبه خود د فتيدر پيبود كه كل يجشن ازدواج نيبزرگ تر نيا. شش هفته بعد با هم ازدواج كردند  انها

برپا بود كه  يشهر جشن باشكوه فاتيو پس از ان در تاالر تشرشهر برگزار شد  يسايكل نيمراسم در بزرگ تر.  ديد يم

 يسكياز اب جو و و يقابل شمارش ريغ ياز غذا و صندوق ها ييكوه ها. به ان دعوت شده بودند  ياز اهال ياديز اريبس يعده 

و  تيباال امد ، ك ديكه خورش يهنگام. نواختند و جشن و سرور تا سحرگاه ادامه داشت  يموجود بود و نوازندگان م نيو شامپا

 . دنديخز رونياز تاالر ب انهيمخف ديويد

 . ايدنبالم ب گريساعت د كي. بندم  يرا م ميو چمدانها روميمن به خانه م: گفت  تيك

او به طرف . باال رفت  ياش شد و به اتاق خوابش در طبقه  يبزرگ پدر يتنها وارد خانه  تينور كمرنگ سحرگاهان ك در

 واريگاو صندوق را داخل د كيتابلو به كنار رفت و . نصب بود رفت و قاب تابلو را فشار داد  واريكه بر د يا ينقاش يتابلو

گوشت  يشركت بسته بند ديان قرارداد ، قرار داد خر. اورد  رونيرا ب يراردادگاوصندوق را گشود و ق تيك. اشكار ساخت 

 يگوشت تر يبود كه به موجب ان شركت بسته بند يدر كنار ان ، سند. بود  وريتوسط مك گر كاگوياستار شهر ش يتر

درنگ  يلحظه ا يبرا تيك. بود  دهيهزار دالر خر ستيدو يرا به بها ليان ميت يمنجمد ساز ندياستار حقوق مربوط به فرا

به او و  شهيهم يبرا. لق داشت اكنون به او تع ديويد. كرد ، سپس اوراق را به گاو صندوق بازگرداند و درش را قفل كرد 

شركت  نيو پرقدرت تر نيشركت را به بزرگ تر نيو انها با هم ا. محدود تعلق داشت  تيبرنت با مسئول-شركت كروگر

 . تجهان مبدل خواهند ساخ

 .در سر داشتند  وريو مارگارت مك گر يميكه ج ييارزو همان

 

 

 

 

 سوم كتاب

 محدود تيبرنت، با مسئول -كروگر شركت

 1945تا  1914
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 16 فصل

 ديويد. نديدر مقابلش درآن بنش يبراند وانيدوست داشت با ل يميج يكه زمان يدر كتابخانه نشسته بودند، همان اتاق آنها

 .حواسش به شركت باشد ديبا يكس كي ت،يك. ديوقت ندار يماه عسل واقع كيگذراندن  يگفت انها برا يكرد و م يبحث م

 حواسش به من خواهد بود؟ ياما چه كس. ول بلك يبله، آقا 

كه در حال مطالعه شان بود به  ياو بود دستش شل شد و اسناد يكه محو تماشا ديويخودش را جمع و جور كرد، و د تيك

 تيبه ك ديويكرد، و اسناد فراموششان شد د كترينزد ديويبه دور بدنش جلقه شد و او خودش را به د تيبازوان ك. افتاد نيزم

 ديويكور بود؟ د نيچن نيچطور آن همه مدت ا. كرد رتيبودن همسرش ح ربابودن و دل يدوست داشتن زانيگاه كرد، از من

 د،يشياند تيك. شد ليتبد يمينسبت به هم موج عظ اقشانياشت. ديويدوستم داشته باش د: زمزمه كرد تينوازشش كرد و ك

 .من مرده ام و حاال در بهشت هستم

 يم يدگيكه به امور شركت رس نحاليدرع.سر زدند وركيويو ن يدنيو س خيو زور سيرفتند، به پار ايبه سفر دور دن آنها

 يشب به صحبت م روقتيآن دو تا د. هم غافل نبودند يكردند، هر جا كه بودند از گذراندن ساعات فراغت و خوشگذران

او . بود ديويد يكمال دلخوش هيما تيك. كردند يكند و كاو م رگيمدو در فكر و جسم ه دنديورز يپرداختند، به هم عشق م

 شيهما كيو چند ساعت بعد در كنارش در د،يورز يوار عشق م وانهيد يكرد، به و يم داريشوهرش را صبح زود از خواب ب

 ياستعدادها يدارا او. داد يموجود توجه و عالقه نشان م يبه گفت و گو ها و بحث ها يگرياز هر كس د شتريبود، و ب يكار

درآن دوره  يزنان اندك.منتظره هم بود ريزنان نادر بود، غ نيامر همان قدر كه در ب نيبود و ا يمعامالت بازرگان يبرا يذات

 يم شتريكردند و ب يرفتار م يزيآم ضيبه شكل تبع تيدرآغاز، مردان با ك. تجارت قرار داشتند يايدن يباال يدر رده ها

 اطيتوأم با احت يحالتشان به احترام نيكرد و ا رييخودشان تحمل كنند، اما نگرش ها به سرعت تغ انيم اوربودن ا دنديكوش

 ديويد. برد يفوق العاده لذت م يباز نيدرا يپنهان ينقشه ها يرياز انجام حركات ماهرانه و به كارگ تيك. شد ليتبد

فرد برنده  كي زياز غرا تيك. داشتند باهوش تر است يشتريب يكه درامر تجارت تجربه  ييكرد كه او از مردها يمالحضه م

 .خواست قدرت بود يانچه او م. اورديتواند آن را به دست ب يخواهد و چگونه م يدانست چه م يم. برخوردار بود

 .بردند انيسدر در دارك هاربر به پا يتپه   يدرخانه  يعال اريبس يماه عسلشان را با گذراندن هفته ا آنها
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 يالقييملك  كيدر ديويو د تيك. شد دهياحتمال بروز جنگ شن يزمزمه ها درباره  نيبود، كه اول 1914ژوئن سال  28روز

رفت كه خود  يمرسوم بود و از مهمانان آخر هفته توقع م يالقيي يدر خانه ها يدرآن دوران، زندگ. در ساكس مهمان بودند

و با هم  منيخواستند دراتاق نش يدر اواسط صبح كه م دند،يپوش يمخصوص م نهصبحا يبرا انيآقا. بدهند قيرا با مراسم تطب

 يم يگريخوردن ناهار لباس د يكردند، برا يبه تن م يتازه ا يآوردند و جامه  يم رونيرا ب يلباس قبل. صحبت كنند

 يساتن بود به تن م با يطانيق يبا لبه دوز يكت مخمل كيكه عبارت از  يگريباز هم لباس د يصرف چا يبرا دند،يپوش

 .دنديپوش يم يشام هم كت و شلوار رسم يكردند و برا

 .شده هستم نيطاووس نفر كيكنم  ياحساس م ،يوا يا: اعتراض كرد تيبه ك ديويد

طرف  نيبدون لباس ا يتوان يم م،يبه خانه برو يوقت. يطاووس فوق العاده هست كيتو  زم،يعز: خاطر داد نانيبه او اطم تيك

 .يو آن طرف پرسه بزن

 .توانم تا آن موقع صبر كنم ينم: گفت اقيبازوانش گرفت و با اشت انياو را درم ديويد

نفر آدمكش  كيتوسط  ،يمجارستان، و همسرش سوف -شيوارث تاج و تخت اتر ناند،يفرد سيكه فرانس ديخبر رس سرشام،

 .كشته شده اند يعيبه طرز فج

كشور كوچك بالكان وارد جنگ  كيبه خاطر  چكسياما ه ؟يزن، كه چ ميكشتن  ،يفيچه كار كث: گفت ينيآنان لرد م زبانيم

 .نخواهد شد

 .كشانده شد كتيكر يگفت و گو به باز و

 به پا خواهد شد؟ يجنگ يكن يفكر م د،يويد: گفت تيدراتاق خودشان، ك رتريد يكم

 .كشته شده؟ نه تيكم اهم عهديول كيكه  نيبخاطر ا 

قتل  ياش صربستان از بابت طراح هيمجارستان كه به همسا -شيدولت اتر. نادرست بوده است ديويشد كه نظر د تثاب

 بود، به دولت نيطن نانديفرد

از جنگ و  ينوع تازه ا نيا. نبرد شده بودند ريبزرگ جهان درگ ياعالم جنگ داد ، و تا ماه اكتبر اكثر قدرتها صربستان

 .ها وارد عمل شدند ييايردري، و ز پالنهاي، ز مايهواپ -استفاده شد  يموتور ليبار ، از وسا نينخست يبرا. مخاصمه بود
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 . ما باشد يبرا يياستثنا يتواند فرصت يم نيا:  گفت  تيكه آلمان اعالن جنگ داد ، ك يروز

  ؟يكن يصحبت م يراجع به چ:  با اخم گفت  ديويد

 .. كنند و  يم دايپ اجيكشورها به سالح و مهمات احت 

 يبرا يگرفتار ينخواهند كرد ، ما به اندازه كاف هيرا از ما ته زهايچ نيآنها ا:  را قطع كرد  تيگفته ك يبا سرسخت ديويد

 . ميببر ينفع مال ياز خون كس ميستيمجبور ن. تي، ك ميخودمان دار

 كند  ديسالح تول ديبا يباالخره كس ؟يكن يمساله برخورد نم نيبا ا ياز حد احساسات ادهيتو ز ايآ 

. كرد ميموضوع بحث نخواه نيراجع به ا گري، د تيك. بود ميهستم ، آن شخص ما نخواه يكمپان نيكه من در ا يتا زمان 

 . ميكن يم يتلق افتهيموضوع را خاتمه 

. دنديا از هم خواببار از زمان ازدواجشان آنها جد نينخست يبرا. هم هست نطوريكه هم طانيبا خود گفت ، لعنت بر ش تيوك

 باشد؟ يابله يكمال گرا نيچن كيتواند  يم ديوي، چطور د ديشياند تيك

بعد  يروزها. رحم و خونسرد باشد؟ كسب و كار او را عوض كرده است يقدر ب نيتواند ا يم تي، چطور ك ديشياند ديويد و

آمده بود ، افسرده و ناراحت بود ، اما  ديپد انشانيكه م يقياز اختالف عم ديويد. بود يعذاب آور يآنها رئزها يهر دو يبرا

از آن مغرور  شيب تيك. كند يآشت تياختالف استفاده كند و چطور دوباره با ك نيا عرف يبرا يتوانست از چه پل ازتباط ينم

 .دانست حق با اوست يشود ، چون م ميتسل ديويبود كه به د كدندهيو 

كند ، اما همچنان كه  يريمتحده به جنگ جلوگ االتي، قول داده بود كه از ورود ا لسونيوودرو و كايآمر يجمهور سيير

از خشونت و  ييكردند ، و داستانها يمسافربر رمسلحيغ يها يكشت يبه سو يشروع به ازدرانداز يآلمان يها ييايردريز

بود  نيشعار ا. كمك كند نيد كه به متفقفشار وارد ش شياز پ شيب كايآمر رها بر سر زبانها افتاد ، به كشو يآلمان يگريوحش

 . ميمبدل كن يبه مكان امن يدمكراس يجهان را برا:  

 ليكه اسكادر يرا آموخته بود ، هنگام مايپرواز با هواپ يچگونگ يجنوب يقايكه در كشور پر جنگل و درخت آفر ديويد

 . من ناچارم جزو خلبانها ثبت نام كنم: رفت و گفت  تيشد ، نزد ك ليتشك ييكايآمر يدر فرانسه با حضور خلبانها تيالقا

 !  ستيجنگ تو ن نيا! نه:  وحشتزده شد  تيك



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني  –بازي استاد                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣٤

 كيمن هم . طرف باقس بماند يتواند ب يمتحده نم االتيا. خواهد شد ليبه جنگ من تبد يبه زود:  گفت  يبه آرام ديويد

 .خواهم به كمكشان بروم يهستم و حاال م ييكايآمر

 ! شش سالته  تو چهل و يوا 

 .دارند ازيكه باشد ، ن ييو آنها به كمك از هر جا. تيكنم ، ك يرا خلبان ييمايتوانم هواپ يهنوز م 

با هم گذراندند و اختالفاتشان را به  يآنها چند روز بعد را به ارام. بتواند او را منصرف كند تيوجود نداشت كه ك يراه

 .داشت تيبود كه اهم يزيتنها چ نيتند ، و ارا دوست داش گريآنها همد. سپردند يفراموش

من  يكار را به همان خوب ديتوان يتو و براد راجرز م: كرد ، او گفت  يآنجا را به مقصد فرانسه ترك م ديويد شيكه فردا يشب

 . هم بهتر  دي، شا دياداره كن

 . را تحمل كنم يبتيمص نيتوانم چن يمن چه بكنم؟ نم فتديتو ب يبرا ياگر اتفاق 

افتخار نزد تو باز  يمن با انواع مدالها و نشانها. تيمن نخواهد افتاد، ك يبرا ياتفاق چيه:   دياو را محكم در بر كش ديويد

 . خواهم گشت

 .روز بعد او آنجا را ترك كرد صبح

اوقاتش از  يكند ، و حاال همه  را از آن خود ديويبود كه د دهيآن همه وقت طول كش. فاجعه بار بود تيك يبرا ديويد بتيغ

او را  تيك. بود تيبا ك شهيهم ديويد. شده بود ، كه مبادا او را از دست بدهد نيزهرآگ زيزشت و خزنده و نفرت انگ يترس

 يترانه ، م كي،  حهيرا كيعبارت ،  كيساكت ،  ابانيخ كيدر  يناگهان يا ه، در خند بهيغر كيلحن صحبت  رييدر تغ

 افتيدر ديوياز د يهرگاه كه نامه ا. نوشت يم يطوالن ينامه ها شيهر روز برا تيك. در همه جا حضور داشت ديويد. افتي

ها قدرت  يخوب است ، كه آلمان الشنوشت كه ح يم ديويد. شد يخواند تا پاره پاره م يخواند و م يكرد ، آن را آنقدر م يم

 ديآ يبه كمك م كايآمر يبه زود نكهيبر ا يمبن يعاتيشا رايدارند ، اما اوضاع عوض خواهد شد ، ز اريرا در آسمان دراخت

 .، و دوستش دارد سدينو يگفت هربار كه فرصت كند باز هم نامه م يم ديويد. رواج داشت

 .هم شدتا ابد از تو متنفر خوا يبده ياجازه ا نياگر چن. فتديب تيبرا يتو را خدا نگذار اتفاق زميعز

 نيدر آغاز جنگ ، فرانسه و آلمان مجهزتر. اش را با غوطه ور شدن در كار فراموش كند يچارگيو ب ييكرد تنها يسع تيك
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، با  هيروس. برخوردار بودند يشتريفوق العاده ب ليمتفق از نفرات ، منابع و وسا يرا در اروپا داشتند ، اما كشورها يجنگ يقوا

 .بهره بود ينداشت و از فرماندهان خوب هم ب ياديز زاتيارتش آن جنگ ، تجه نيبزرگتر

 . خواهند يدارند ، تانك و سالح و مهمات م اجيهمه آنها به كمك احت:  به براد راجرز گفت  تيك

 ... كند كه  يفكر نم ديوي، د تيك:  راجرز ناراحت بود  براد

 . بر عهده من و توست نيا. ، براد ستين نجايكه ا ديويد 

 .من است يبر عهده  نيبود ا نيجمله ا نيا ياز ادا تيدانست كه منظور ك يبراد راجرز م اما

احساس كرد كه  تيبه سالح داشتند ، و ك اجياحت نيمتفق. كرد يدرك نم نيسنگ يسالح ها ديرا در خصوص تول دگاهيد تيك

كه  ديطول نكش ياو با سران چند كشور دوست مشورت كرد ، سال. كند نياوست كه آنها را تام يپرستانه  هنيم يوظبفه  نيا

شركت ، قطار و تانك و . سالح و تانك و انواع بمب و مهمات بود ديمحدود در حال تول تيبرنت با مسوول -شركت كروگر 

 نيشتريجهان با ب يديتول يمجتمع ها نيهمتراز م يكيبرنت ناگهان به -كروگر. كرد يم نيو اسلحه جنگ را تام فورميوني

 ؟يا دهيرا د نهايا ايآ:  ارقام درآمد را مالحظه كرد ، به براد راجرز گفت نيآخر تيكه ك يهنگام. شد ليسرعت رشد تبد

 . شود قبول كند كه اشتباه كرده است يناچار م ديويد

متفق را  يخود از كشورها تيرهبران حزب حاكم حما. بود ي، دچار آشوب و ناآرام ني، در همان ح يجنوب يقايآفر كشور

ها  ييقايآفر تيبودند ، اما اكثر رفتهيدر برابر حمالت آلمان را پذ يجنوب يقايدفاع از آفر تيتعهد كرده بودند و مسوول

 .توانستند آن قدر به سرعت گذشته را فراموش كنند يآنها نم. ودندب ريكب يايتانيمخالف اتحاد مملكتشان با بر

هر دو طرف . متوقف شده بود يغرب ينبرد در جبهه ها. نامطلوب بود هيو فرانسه و روس سيانگل ياروپا ، روند جنگ برا در

 كيبلزدر فرانسه و  يشد كه به صورت نوار يحفظ م ييبردند ، مواضع آنها توسط سنگرها يمخاصمه درون سنگرها به سر م

كرد ،  يرا از اب و گل پر م ينيرزميز يباران پناگاهها. بردند يبه سر م يبارفالكت  تيشده بود ، و سربازان در وضع دهيكش

 آلوده به حشرات و  يسنگرها انيدر م ييبزرگ صحرا يو موشها

 .جنگد يدر هوا م ديويشكرگزار بود كه د تيك دند،يلول يم يموذ جانوران

. درست از آب درآمد ديويد ينيب شيبه آلمان اعالن جنگ داد، و پ كايآمر يجمهور لسوني، و 1917سال  ليآور 6 در
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ژوئن  26 خيدر تار نگيپرش.يجِ.ژنرال جان يتحت فرمانده كايآمر ياعزام يقوا نينخست. قوا شد زيمشغول تجه كايآمر

سن : داد ليمورد استفاده همه مردم را تشك يروزمره  اتاز لغ يتازه، بخش ينام مكان ها. وارد فرانسه شد 1917

 11درآمدند، و در  يريمقاومت ناپذ يبه صورت قوا مانانيهم پ... وردن....بلو وود....آرگون_موز...يبر يشاو ت...ليهيم

 .بود يدموكراس ياجرا يامن برا يجهان مكان.، جنگ سرانجام تمام شد 1918نوامبر 

 .در راه بازگشت به خانه بود ديويد

. مقدم گفتن به او در انجا بود ريخ يبرا تيشد و به اسكله پا گذاشت، ك ادهيپ وركيويدر ن ينظاك يكشت كيكه او از  يهنگام

 دهيدر اطرافشان را ناد تيماندند، سر و صدا و ازدحام جمع رهيو به هم خ ستادنديمقابل هم ا يابد يلحظه ا يآنها برا

من،  يبه خود گفت ، او خدا تيك.  ديرس يالغر و خسته به نظر م ديويد. افتاد ديويبازوان د انيدر م تيسپس ك گرفتند،

سوالها را مطرح  نيتوانست ا يبپرسد، اما بعدا هم م ديويصدها سوال داشت كه از د تيك. تنگ شده بود شيچقدر دلم برا

 .است رينظ يب يكاناستراحت تو م يآنجا برا.سدر ببرم يخواهم تو را به خانه تپه  يم: به او گفت. كند

بزرگ و جادار با دو كاناپه  ييراياتاق پذ. كرده بود جاديدر منزل ا ياديز راتييبه خانه،تغ ديويبازگشت د ينيب شيدر پ تيك

 .شده بود نييو سبز، تز يرز صورت يطرح گل يبراق دارا ينخ يمبل يهم شكل و هم اندازه ، با پارچه 

 يبر باال. شده بود دهيچ يواريد يكاناپه ها جور بود، اطراف بخار نيپر شده با پر كه از نظر رنگ با ا يراحت يها يندلص

قرار  ييطال يواريآن شمعدان د ياز گلها اثر والمنك نصب بود،و در دو سو يرنگ و روغن با تقض يتابلو كي يواريد يبخار

راه راه  بانيدر طول خانه امتداد داشت، و با سا وانيا نيشد، كه ا يابز م يوانيبه ا يدو جفت در به سبك فرانسو. داشت

 .بود يياتاق ها روشن و هوادار بودند ، و چشم انداز بندر تماشا. شده بود دهيپوش

 كه آنها گردش يهنگام. ساكت بود يبيبه طرز عج ديويد. كرد يم يپرچانگ يرا در خانه گرداند ، و با خوشحال يويد تيك

 كرده ام خوشت آمد؟ نجايكه در ا ييهمه كارها نيا ايآ زم،يعز:  ديپرس تيدر خانه را كام كردند، ك

 .خواهم با تو صحبت كنم يم.  نيبش نجايحاال ا. تي، ك باستيز"

 "آمده؟ شيپ يمشكل".زدير ياحساس كرد قلبش فرو م تيك ناگهان

 ".ميشده ا لياز جهان تبد يمين يسالح و مهمات برا يكننده  ديرسد كه ما به تول يبه نظر م"
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 "...منافع ما به . ينيصبر كن تا دفاتر را بب":شروع كرد تيك

بروم هم كامال  نجايآورم منافع ما قبل از ان كه من از ا يآن طور كه به خاطر م. كنم يصحبت م يگريد زيمن راجع به چ"

 ".ميسالح و مهمات جنگ نشو ديتول ريهرگز درگ كه ميديكردم ما به توافق رس يفكر م. خوب بود

كرد خشمش را مهار  يسع يلياو خ ".،نه من يتو توافق كرد ": رديگ ياحساس كرد خشم در وجودش باال م تيك

 ".ميهمگام با آن عوض شو يستيما هم با. ديويروزگار عوض شده است د":كند

 "؟يتو هم عوض شده ا":ديپرس يبه او نگاه كرد و به آرام ديويد

 

تر شده  ينكند او قو. ديويد اياو عوض شده است  ايكه آ ديپرس يبود، و از خودش م دهيآن شب در بستر دراز كش تيك

. بود هيپا يسست و ب يآن مشاجره ، بحث. ديشيسالح و مهمات اند ديتول لهيع ديويد يتر ؟ به مشاجره  فيضع ديويد اياست 

كرد، و در  يم هيرا ته مانيهم پ يكشورها ازيمورد ن يكاالها يگريكس د خرهكرد بال يم ان كار را نمه تيبه عالوه ، اگر ك

به او به چشم باهوش  شهيهم تيكجا رفته بود؟ ك ديويو تجارت د يكاسب ي هيپس روح. نهفته بود  يكار سود هنگفت نيا

توانمندتر از  اريامور بس ي رهكرد كه در ادا ياما اكنون ، احساس م. بود ستهيشناخت نگر يكه م يمرد نيتر ركيو ز نيتر

 .شد يكه خوابش ببرد سپر نيآن شب بدون ا. است ديويد

 .ها به قدم زدن پرداختند نيبا هم صبحانه خوردند و اطراف زم ديويو د تي، ك صبح

 .هستم نجايا خوشحالم كه. است يو دوست داشتن بايواقعا ز نجايا: به او گفت ديويد

 ... شبمانيد يدر مورد گفت و گو: گفت تيك

 د،ياز خودش پرس تيك.درست است يكرد يكه فكر م يرا كرد يدور بودم، و تو آن كار نجايمن از ا. نمانده يباق يحرف"

به خاطر  يستيبا يآنچه را كه م. كلمات را بلند ادا نكرد نيدادم؟ اما او ا يكار را انجام م نيباز هم هم اي، آ يبود نجاياگر تو ا

سوال پاسخ  نيبه ا ديترس يام است؟ م ييمهمتر از زناشو ميشركت برا ايآ. داده بود مداد، انجا يمنفعت شركت انجام م

 .بدهد
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 17 فصل

محدود  تيبرنت با مسوول _شركت كروگر .  ريبود؛ رشد گسترده و فراگ يسال بعد جهان شاهد دوره اس وصف ناشدن پنج

كرده و به سراسر جهان گسترش  دايتوسعه پ اريشده بود، اما اكنون بس سياز منابع الماس و طال تاس يبا هدف بهره بردار

، و  مهيشركت ب كي،  يانتشارات ميبنگاه عظ كي رايشركت اخ. نبود يجنوب يقايدر آفر گريمركز آن د نيبود ، بنابرا افتهي

 .كرده بود يداريالوار، خر هيو ته يمناسب چوب بر يجنگل يها نيزم بيپانصد هزار جر

 .ميمنتقل كن يگريد يشركت را به جا يدفتر مركز ايب زم،يعز: كرد داريرا از خواب ب ديويد يبا سقلمه ا تيك يشب

 ؟يچ...چ:تخت نشست  يرو يحال يبا ب ديويد

از حد  ادهياز همه جا ز يجنوب يقايآفر. آنجا باشد ديما هم با يدفتر مركز. است وركيويمرك تجارت جهان امروزه در ن"

ارتباط برقرار  قهيدر عرض چند دق ميتوان يبا هر كدام از دفاترمان م م،يبه عالوه ، حاال كه تلفن و تلگراف دار. دور است

 ".ميكن

 .و دوباره به خواب رفت "بود؟ دهيهنم نرسبه ذ يفكر نيچرا تا به حال چن. يراست گفت": لب گفت ريز ديويد

 

 اش از   يقبل يدارهايدر د تيك. بود  يزيانگ جانيه يتازه  يايدن وركيوين

جهان پرجوش وخروش به  نيبود كه در قلب ا نيكردن درآنجا مثل ا ينبض تند شهر را احساس كرده بود، اما زندگ آنجا،

 .داشت انيبا آهنگب تندتر جر زيگشت و همه چ يتر به دور خود م عيسر نيزم ييگو. يدام افتاده باش

. و معماران شروع به كار كردند دند،يبرگز تيشركت درمحله وال استر يمحل تازه دفتر مركز يرا برا يمكان ديويو د تيك

 ابانيسانس، درخرن يقرن شانزدهم در دوره  يرا به سبك فرانسه  يرا هم استخدام كرد تا عمارت گريمعمار د كي تيك

 .كند يطراح وركيويپنجم ن

 .شلوغ و پر سر و صداست يليشهر خ نيا: گله كرد ديويد

رفتند و برتعداد  يگرفتند و به سرعت باال م يآسمان اوج م يهمچنان كه آسمانخراشها به سو. داشت قتيحق نيا و

اكنون به بهشت موعود  وركيوين. ديچيپ ير متمام مناطق شه يدرفضا يبرق يمته ها يشد، سر و صدا يطبقاتشان افزوده م
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ارتباطات و حمل و نقل درآنجا قرار  مه،يب ،يرانيكشت يها ركتش يشده بود؛ دفاتر مركز ليبازرگانان سراسر جهان تبد

آن شهر را دوست داشت، اما متوجه  تيك. درحال انفجار بود يرينظ يب تيبود كه با تحرك و فعال يآنجا شهر. داشت

 .هم بود ديويد يناخشنود

 .كرد ميشهر درحال رشد است، و ما هم همراه با آن رشد خواه نيا. نجاستيدر ا ندهيآ د،يويد 

 شركت رشد كند؟ يخواه يچقدر م گريد ت،يمن، ك يخدا 

 .هر چقدر امكان داشته باشد: فكر كردن پاسخ داد يبدون لحظه ا تيوك

 يبرنده شدن بود، و با مغلوب كردن همه رقبا م ينام باز. ديپرس يم يسؤال نياصالً چن ديويكرد كه چرا د يدرك نم تيك

 ديويموضوع را درك كند؟ د نيتوانست ا ينم ديويچرا د. واضح و روشن بود يليخ شيامر برا نيا ،يبرنده شو يتوانست

كه  نيبود، به ا يروزيوار به پ وانهيد يليآن حرص و ولع و تما ودروجودش كم داشت،  يزيبود، اما چ يبازرگان خوب

 يمطمئن نبود كه چه زمان قاًيدق تيك. هم از آن برخوردار بود تيرا دشات و ك هيآن روح تيپدر ك. باشد نيو بهتر نيبزرگتر

آن كه او  يبه جا. شده بود آن يشده و او برده  لياش شركت به اربابش تبد ياز زندگ ياتفاق افتاده است، اما در مقطع نيا

 .صاحب شركت باشد، شركت او را در تملك خود داشت

و به خودت فشار  يكن ياز حد كار م اديتو ز: و گفت ديبدهد، او خند حيتوض ديويكرد احساتش را به د يسع تيكه ك يهنگام

 .يآور يم

 .افتي يده مآزار دهن يمسئله را تا حدود نيدانست كه چرا ا يپدرش است و نم هيشب يليخ د،يشياند ديويد

 يلذت چياو ه يآورد؟ برا يكند و به خودش فشار م يكار م يادينفر ز كيتوان گفت كه  يچطور م د،يپرس ياز خود م تيك

هر روز مشكالت . كرد يخودش را زنده احساس م شهياز هم شيدرهنگام كار بود كه او پ. باالتر از كار كردن نبود يدر زندگ

 يروزيبه پ ستيبا يكه م يتازه ا يشد، باز يحل م ستيبا يكه م ييمعما د،بو يچالش يو هر مشكل ديسر ياز راه م يديجد

 ايوجه پول  چيهدف به ه. مافوق تصور شده بود يانيجر رياو درگ. كار فوق العاده با استعداد بود نيو او درا. ديانجام يم

در  نيزم يرا در نقاط مختلف كره  دمعزاران نفر از مر يدگكه زن يقدرت. بود انينبود، بلكه مسأله قدرت درم يمال تيموفق

قدرت داشت، عمالً  تيكه ك يتا زمان. بود گرانيد اريخود او تحت اخت يزندگ يگرفت، درست همان طور كه زمان يم ارياخت
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 .بود زيبرانگ شيو ستا ميعظ دياز آنچه به تصور درآ شيبود كه ب ييروين نيا. كرد ينم دايپ ازين يهر گز به كس

لطف و مرحمت او، و  يايشد، و همه اشخاص جو يدعوت م يجمهور يبه صرف شام با پادشاهان و ملكه ها و رؤسا تيك

از فقر به  دنيرس يبرنت، به معنا -متعلق به كروگر ديجد يكارخانه  كي ييبرپا. اش بودند يكوكاريو ن تيخواهان حسن ن

 يوقت ها دادن قربان يشد، و بعض يم هيتغذ ديبود كه با ي، غول رو به رشدشركت زنده بود. قدرت. جامعه بود كيثروت در

نظم و آهنگب بود، تپش  يشركت دارا. كرد يموضوع را در ك م نيحاال ا تيك. مانع آن غول شود يزيالزم بود، تا چ ييها

 .شده بود نيو عج ختهيداشت، و با وجود او در آم

كرد كه  قياو را تشو ديويد. احساس كسالت كرد تينقل مكان كردند، ك وركيويپس از آن كه آنها به ن يماه مارس، سال در

 .برود ينزد پزشك

 .است ياست، دكتر جوان و خوشنام ياسم او جان هارل 

نج سال و شش ساله بود، پ ستياهل بوستون و ب ،يجد ي افهيبا ق يجوان الغر يجان هارل. با اكراه نزد آن دكتر رفت تيك

 .تيجوان تر از ك

 .شدن ندارم ضيمر يبرا يدهم كه وقت يبه شما هشدار م: به او گفت تيك

 .ندازميبه شما ب ينگاه ديحال، اجازه بده نيدرع. را به خاطر خواهم سپرد، خانم بلك ول نيبله، ا 

 :مختصر انجام داد و گفت شيكرد، چند بار آزما نهياو را معا يهارل دكتر

روز چهارشنبه به من تلفن . خواهم كرد افتيرا در جينتا گريدو روز د يكيمن تا . ديندار يمطمئن هستم كه كسالت جد 

 .ديبزن

. دارم، خانم بلك ول تانيبرا ياخبار خوش: گفت يدكتر با خوشحال. تلفن زد يبه دكتر هارل تيچهارشنبه صبح زود، ك روز

 .شد ديخواه يصاحب فرزند يشما به زود

 .صبر كند يلحظه ا ديويخبر به د نيدادن ا يتوانست برا ياو نم. بود تيك يلحظات زندگ نيزتريانگ جانياز ه يكي نيا

بلند كرد  نيگرفت و از زم شيبازوان خو انياو را در م ديويد. بود دهيزده ند جانيرا آن قدر خوشحال و ه ديويهرگز د تيك

 ازين تياست كه ك يزيهمان چ قاًيدق نيفكر كرد، ا ديويد. حتماً بچه دختر است، و كامالً شكل خودت خواهد بود: و گفت
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 .كند فايهمسر را ا كينقش  شتريدر خانه بماند، ب شتريب يتواند كم يحاال م. دارد

 .خواهد كرد برنت را ادداره - اوش ركت كروگر يروز. بچه پسر است د،يشياند تيك و

 .رفت يكردندف اما هنوز هر روز به دفتر م يكار م يساعات كمتر تيشد، ك يم كتريكه زمان تولدكودك نزد همچنان

 .كار را فراموش كن و استراحت كن: كرد تيبه او نصح ديويد

 .بود تيبود كه كار، استراحت ك نيكرد ا يدرك نم ديويد آنچه

 هياو هد. اورميب ايو پنجم او را به دن ستيكنم روز ب يم يسع: داد دينو ديويبه د تيك. قرار بود ماه دسامبر متولد شود بچه

 .ما خواهد بود سمسيكر

شوهر  يبزرگ بوده، به مرد يديمجتمع تول كي سياو ر. داشت ميخواه يو عال رينظ يب يسمسيامسال كر د،يشياند تيك

 بيقرار بود نظم و ترت يا رمنتظرهيغ شامدياگر پ. شد يم ياز او صاحب فرزند يت و به زودكرده بود كه دوستش داش

 .را به هم بزند، از ان خبر نداشت شيبرنامه ها

شد، اما هر بار كه  يدشوارتر م شيشده بود، و هر روز رفتن به دفتر برا يچاق و متورم شده و او دست و پا چلفت تيك بدن

 .كند يمغزم كه هنوز كار م: بود نيكردند در خانه بماند، پاسخش ا يم شنهاديبراد راجرز به او پ اي ديويد

 وركيويهفته بعد به ن كيقرار بود او . بود ليدر ن ياز معدن ديدرحال بازد يجنوب يقايدر آفر ديوياز تولد بچه، د شيپ دوماه

 .بازگردد

البد : و گفت ستيبراد را نگر يغمزده چهره  يبا حالت تيك. وارد شد يقبلبود كه براد راجرز بدون اطالع  زشيپشت م تيك

 !ميشانون را از دست داد يمعامله 

 .در معدن يرخ داده، انفجار يسانحه ا. دميخبر را شن نياالن ا نيهم ت،يك - من. نه 

 هم كشته شده؟ يبد بود؟ كس يليكجا؟خ:  ديكش ريت تيك بدن

 .هم جزو آنها بود ديويد -  تيك. پنج شش نفر: و پاسخ داد ديكش يقينفس عم براد

از چوب بر خورد نمود و دوباره منعكس شد بلندتر و رساتر به  دهيپوش يها وارياتاق رو پر كرده بود و به د ايگو كلمات

 تيرد و كاز صداها او را در خود غرق ك يميل عظ يافكند س نيطن ياديمانند فر شيكه در گوشها نيتا ا ديگوشش رس
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 .توانست نفس بكشد ينم گريكه د يرود تا زمان يتر فرو م قيعم وتر  قيشود عم يم دهيمك لياحساس كرد به عمق آن س

 .وخاموش شد كيتار زيهمه چ و

 

تو .  دينام ديويپدر د اديبلك ول به  مزيج ياو را آنتون تيشده ك نييامد دو ماه زودتر از موعد تع ايساعت بعد به دن كي بچه

 .را دوست خواهم داشت پسرم هم به خاطر دل خودم و هم از طرف پدرت تو را دوست خواهم داشت

از خدمتكاران به انجا نقل مكان كردند دو قصر را  ينوزاد و گروه تويپنجم آماده بود و ك ابانيدر خ ديماه بعد عمارت جد كي

 يپر زرق وبرق و مجلل بود با اثاث و مبلمان چوب گردو يآنجا مكان كرده بودند تا آن خانه را مبله كنند يدر خال ايتاليدر ا

با كف مرمر به  ييها نيشده بود و زم يمنبت كار يو با شكوه بايز اريكه به طرز بس انزدهممربوط به قرن ش ايتاليساخت ا

 يتا سقف از چوب بود دارا شيوارهايرنگ بود اتاق كتابخانه كه د ياز سنگ مرمر زرشك يا هيحاش يكه دارا يرنگ صورت

 نيلياز هول يگرانبها و نادر ينقاش يآن تابلو يبود كه بر باال جدهميمربوط به قرن ه ريبا شكوه و كم نظ يواريد يبخار كي

نگار  كيداد و  يرا در خود جا م ديويد يوجود داشت كه مجموعه سالح ها يادگارياتاق  كينصب بود در خانه  واريبه د

با سقف  يتاقتاالر رقص ا كيآراسته بود  ينيو والزكوتز و بل ريچون رامبرالند و ورم يآن را با آثار نقاشان تيك كه يخانه هنر

و تعداد  تياتاق نوزاد در كنار اتاق ك كي يغذاخور يتاالر رسم كي ديتاب يكه آفتاب به درون ان م يا شهيش نيشيپ واريو د

از آثار رودن اگوستوس سن گودنز و  ييبزرگ خانه مجسمه ها يشد در باغها يم افتيدر خانه  زياتاق خواب ن يشمار يب

 .پادشاه  كيبود در خور  ينصب شده بود آنجا مكان وليما

 .شود يمكان بزرگ م نيپادشاه هم در ا كيگفت و  يبه خودش م يبا خوشحال تيك

 يبود با چشمان يد او پسر بچه خوشگل و موقراو را به كودكستان فرستا تيچهارساله بود ك يكه تون يهنگام 1982سال  در

رفت  يكه پنج ساله بود به كالس رقص م يدادند و هنگام يم ادي يقيبه او موس. آده مادرش  شيرنگ و چانه پ يخاكستر

 يحيتفر يكشت كي تيگذراندند در خانه تپه سدر در داك هاربر بود ك مو پسرش با ه تيكه ك ياوقات نياز بهتر يپاره ا

 يگردش م نيدر ان در امتداد ساحل م يو او و تون ديچهار متر كه انرا كورسر نام ستويبه طول ب يموتور يكشت كي دهيخر

 .ديبخش يم تيلذت را به ك نيشتريبود اما كار و مشغله بود كه ب يسوار يعاشق كشت يكردند تون
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را  تيك يرويداشت شركت زنده بود و توان و نوجود  يبود رمز وراز ختهيشالوده اش را ر گوريمك گر يميكه ج يشركت در

ماند و  يابد زنده م يو او را تنها بگذارد برا رديبم يروز زمستان كينبود كه در  نطوريبرد شركت معشوق او بود ا يم ليتحل

 .آن را به پسرش واگذار كند يشود و روز طمئنبابت م نياند تا از ا ميهم زنده م تيك

داد مشكالت  يم تياهم يجنوب يقايبه آفر يليزادگاهش بود او خ تيساخت وضع يرا آشفته م تيكه خاطر ك يزيچ تنها

تنگ نطران  يعنيوجود داشت فركرامپت ها  ياسينگران بود درآنجا دو جناح س اريبود و او بس شيدر آنجا رو به افزا ينژاد

پوستها را بهبود بخشند  اهيس تيتند وضعخواس يروشنفكران كه م يعنيها  گتيبودند رفرل ينژاد ضيكه طرفدارن تبع

 يتازه  حهيداده بودند و قدرتشان را به هم افزوده بودند تا ال ليتشك يهرتزوگ و جان اسمونس ائتالف مزيج رينخست وز

 نيمالك زم ايبدهند  يقادر نبودند را گريحذف شدند و د نيصاحبان زم يپوستها از صورت اسام اهيشود س بيتصو نيزم

در  گريكه د يدچار مشكالت فراوان شدند مناطق ديمختلف تعلق داشتند بر اثر قانون جد يها تينفر كه به اقل ونهايليباشند م

 .ها واگذار شد يپوستها و هند هيپوست ها سا نيبندر نبودند به رنگ اي يمراكز صنعت ايوجود نداشت  يآنها مواد معدن

 :داد او به آنها گفت بيترت يجلسه ا يجنوب يقايآفردر  يدولت هيبا چند تن از مقامات بلند پا تيك

 .دينفر را در اسارت نگه دار ونيليهشت م ديكنيم ياست كه سر موعدش منفجر خواهد شد شما سع يمملكت ببم ساعت نيا-

 .ميكن يكار را م نيخانم بلك ول ما به خاطر صلتح خودشان ا ستياسارت ن نيا-

 د؟يده يم حيرا توض نيواقعا؟چطور ا-

از انها  ميكنيم يدهند ما سع يخودشان را از دست م تيبشوند هو يقاط دهايها با سف اهيسهم مشخص دارد اگر س يهر نژاد-

 .ميكن تيحما

 :با خشم گفت تيك

 .شده است ليبه جهنم نژاد پرست ها تبد يجنوب يقاياست آفر يمعن يحرف واقعا ب نيا-

كشور بشوند گاه تا پنجاه و  نيكنند تا وارد ا يم يمسافت را ط لومتريهزار ك گريد يگشورها يها اهيس ستيدرست ن نيا-

 .است نيزم يرو گريد يبهتر از هر جا نجايها وضعشان در ا اهيدهند س يپول م يجعل يگذرنامه كي يشش پوند برا

 :گفت تيبا عصبان تيك
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 .سوزد يم شانيپس دلم برا-

 .به خاطر صالح خودشات است نيانم بلك ول اعرضه هستند خ يو ب ييابتدا ييآنها آدمها-

 .كرديكشورش به شدت احساس تاسف م يترك كرد او برا يو سرخوردگ اسيجلسه را با  تيك

او را آدم هفت  يجنوب يقايآفر يشد روزنامه ها يم دهيدر اخبار شن يلياواخر نام باندا خ نينگران باندا بود ا نيهمچن تيك

باندا  كردنديبازگو م يليم ياو را با اكراه و ب يها و جسارت ها يدالور شانيو در داستان ها دندينام يرنگ فرصت طلب م

ارتش  كيفرار كند او  سياز دست پل ينظافتچ كيراننده و  كيكارگر  كيخود به  ي افهيدادن ق رييتوانسته بود با تغ

 مزيتا پيك يدر روزنامه  ير داشت مقاله اقرا سيپل بيكرده و در راس فهرست افراد مورد تعق يرا سازمانده يكيچر

دوش  يبر رو نينش اهپوستيس يدهكده  كي يها ابانيدر خ روزمندانهيپ ينوشته بود چون او را شكل ييزهايدرباره او چ

دانش اموزان و  يگروه ها يرفت و برا يم گريد يبه دهكده ا يتظاهر كنندگان حمل كرده بودند باندا از دهكده ا

صدها تن دوست و  گفتنديشد م يم دياو ناپد گرفتيم يو پ افتي يرد او را م سياما هر بار كه پل كرديم يسخنران انيدانشجو

 يم تيرساند ك يبه صبح م يمتفاوت يو او هر شب را در خانه  كنندياش عمل م يمحافظان شخص ي هدارد كه به منطل رويپ

 .تواند مانع باندا شود يجز مرگ نم زيچ چيدانتس كه ه

اش را كه مورد اعتمادش بود احضار  يميقد اهپوستيس ياز سركارگرها يكي نيبنابرا گرفتيبا باندا تماس م ستيبا يم او

 :كرد و گفت

 ... اميليو-

 ؟يكن دايباندا را پ يبتوان يكن يفكر م ايآ

 . داشته باشد ليكرد كه خودش تما دايتوان پ يم يباندا را وقت. دانم ، خانم ينم قتشيحق 

 . نميخوهم او را بب يم. ات را بكن يپس سع 

 . ديآ ياز دستم بر م يچه كار نميبب 

اطراف  القاتييدنبالتان خواهد آمد و شما را به  يلي، اتومب ديندار ياگر امشب برنامه ا:  آن روز سركارگر مرد گفت  يفردا

 . خواهد برد
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 يخانه كوچك چوب كي يراننده جلو. ژوهانسبورگ بردند يلومتريدهكده كوچك در صد و ده ك كيبه  ليرا با اتومب تيك

با خود گفت  تيك. بود دهيبار د نيآخر تياو درست به همان شكل بود كه ك. باندا منتظرش بود. داخل شد تيتوقف كرد و ك

آرام به نظر حال آسوده خاطر و  ني، و با ا ختيگر يم سيكه از دست پل دباندا سالها بو. سن داشته باشد يشصت سال دي، با

 .ديرس يم

 . ياز دفعه قبل خوشگل تر شده ا نمتيب يهر بار كه م:  و گفت ديرا در آغوش كش تيك او

 . شود يچهل سالم م گريچند سال د. شوم يم ريدارم پ:  ديخند تيك

 . ندينش ي، گذر زمان آرام و سبك بر چهره تو م تيك 

 چياست ه انيكه در جر يباندا از اتفاقات:  گفت تيكرد ، ك يبه آشپزخانه رفتند ، و همان طور كه باندا قهوه درست م آنها

 خواهد شد؟  يوضع به كجا منته نيا. ديآ يخوشم نم

 يها پل هاپوست  ديسف. ميدهند با آنها صحبت كن يدولتمردان به ما اجازه نم. اوضاع بدتر خواهد شد:  گفت يبه سادگ باندا

دارند تا بتوانند  ازين يارتباط يكه به آن پل ها افتيدرخواهند  يروز كي يما و خودشان را نابود كرده اند ، ول انيم يارتباط

پوست ها از ما  ديسف. مانگيمس چاردي، ماكون ، ر ليتا اي؛ نهم مي، ما اكنون قهرمانان خودمان را دار تيك. رنديبا ما تماس بگ

 . كشند يكه به مرتع ببرند ، كار م يمثل رمه ا

دادن او ضاع  رييتغ يكه برا يدار يتو دوستان. كنند يفكر نم نطوريپوستها ا ديهمه سف:  بخش گفت نانياطم يبا لحن تيك

 . برد ياتفاق خواهد افتاد ، اما زمان م يروز يرييتغ نيباندا ، چن. كنند يمبارزه م

 . به سرعت رو به اتمام است. است يساعت شن كيزمان مثل شن در  

 آمد؟  ييو ماگنا چه بال ميباندا بر سر نت 

 . گردد يدر به در دنبال من م سيپل. پنهان شده اند يهمسرم و پسرم در محل:  مغموم گفت يبا لحن باندا

پول به تو  ايآ. ندهم انجام يدست بگذارم و كار يو دست رو نميبنش نطوريتوانم هم ينم د؟يآ يبر م ياز دست من چه كمك 

 كند؟  يكمك م

 . كند يكمك م شهيپول هم 
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  ؟يچ گريد. را خواهم داد بشيترت 

 . همه ما دعا كن يدعا ، برا 

 .بازگشت وركيويبه ن تيبعد ك روز

 يتجار يمدرسه اش به سفرها يليتعط اميا ياو را ط تيبزرگ شده بود تا بتواند سفر كند ك يبه اندازه كاف يكه تون يهنگام

و آن  ستدياستادان بزرگ با يها و مجسمه ا يتوانست ساعتها مقابل نقاش يعالقه داشت و م يليبه موزه ها خ يتون. برد يم

كرد ، اما انقدر كمرو  يم ينسخه بردار يساده ا يبا طرح ها واريد يرو ينقاش يتابلوها زا يدر خانه ، تون. آثار را تماشا كند

 .را به مادرش نشان بدهد شيشد كارها يمن شيبود كه رو يو خجالت

 يدر او وجود داشت كه مردم آن را دلچسب م ييو كمرو يحالت خجول كيو باهوش و خوش مشرب بوده و  نيريش او

 به پسرش افتخار تيك. افتندي

 .شاگرد اول كالسش بود شهيهم يتون.كرد يم

 ست؟ين نطوريا يبه در كرده ا دانيرا از م تيهايهمشاگرد يهمه  زميعز-

 .ديكش يو پسرش را محكم در آغوش م ديخند يم تيك و

 .تا اتظارات مادرش را براورده كند كرديم يسع شتريجوان باز هم ب يتون و

او را  تيك.تنگ شده بود يتون يدلش برا.بازگشت انهيبه خاورم ياز سفر تيك يسال تولد تون نيدر دوازدهم 1936سال  در

 :بغلش كرددر بازوانش گرفت و محكم 

 امروز بهت خوش گذشت؟ ايآ!زميتولدت مبارك عز-

 .بود يخوب يليخ-خـ-خـ-روز خـ.مامان- بله ما- ب-

 .و به پسرش نگاه كرد هرگز تا آن هنگام متوجه لكنت زبان او نشده بود ديخودش را عقب كش تيك

 ؟يحالت خوبه تون-

 .مادر-بله ممنونم ما- ب-

 :به او گفت تيك
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 .آرامتر حرف بزن يبا لكنت صحبت كن يستيتو نبا-

 .مادر –بله ما -

اش را  نهيمعا يكه جان هارل يمشاوره كند هنگام يگرفت با دكتر هارل ميتصم تيوضع بدتر شد ك يطول چند هفته آت در

 :تمام كرد گفت

 فشار است؟ ياو تحت نوع ايندارد آ يبيع چيه يبچه از لحاظ جسمان نيا تيك-

 ؟يپرس يم يسوال نيه چرا چنپسر من؟البته مه ن-

 .طيبا شرا يازگاريدر  يناتوان يعنياست  يروح يسرخوردگ ياست لكنت زبان اغلب تظاهر جسمان يپسر حساس يتون-

 زهيسه جا ياو برنده  شيپ يليپشت سر گذاشته فصل تحص تيتمام امتحانات مدرسه را با موفق يتون يكنيجان تو اشتباه م-

 يرا ناتوان نيتوانم ا يمن نم يهنر يدانش آموز در كارها نيشاگرد مدرسه و بهتر نيورزشكار مدرسه ممتازتر نيشد بهتر

 .بنامم طيبا شرا يدر سازگار

 :گفت كرديم يرا به دقت بررس تيكه چهره ك يدر حال دكتر

 ؟يكنيتو چه كار م زنديبا لكنت حرف م يتون يوقت تيك نطوريكه ا-

 .كنميم حتشيو نص دهميبه او تذكر م كنميكار مخوب معلوم است چه -

 .معذب شود شتريشود او ب يفقط باعث م نيا!يكار را نكن نيا كنميم هيتوص-

 :با خشم گفت تيك

 ستيبدهم كه علت آن مادرش ن نانيبهت اطم ديبا يكنيفكر م نطوريتو ا اياست كه گو يمشكل روان يدچار نوع ياگر تون-

 .است نيزم يرو يبچه  نيداند كه به نظر من او بهتر يم يپرستم و خودش به خوب يمن او را م

كه  يتون يبه پرونده پزشك يدكتر هارل رديرا بپذ يتوقع نيتواند چن ينم يبچه ا چيبود ه نيمشكل هم يعلت و سرچشمه  و

 :انداخت و گفت يبود نگاه زيم يدستش رو ريز

 االن دوازده سال دارد؟ يتون نميحاال بگذار بب-

 .بله-
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 .گريد يجا كيدر  يخصوص يمثال به مدرسه ا يبفرست يياو را به جا يمدت يبد نباشد كه برا شيبرا ديشا-

 .نگفت يزيماند و چ رهيتنها به او خ تيك

 .شود يم دايپ يخوب يليخ يمدرسه ها سييرا تمام كند در سو رستانيكه دب نيبه حال خودش باشد تا ا يبگذار كم-

 يدكتر هارل- كوچك بود هنوز اماده نبود او يليبود او هنوز خ زيآن همه از او دور باشد هراس انگ يكه تون نيفكر ا!سييسو

 :به او گفت تيك.كرديرا تماشا م تيك

 .درباره اش فكر خواهم كرد-

 فيدر اتاقش بود تكال يرا به بع موكول كرد و زودتر به خانه رفت تون رهيمد اتيجلسه ه كيآن روز بعد از ظهر  تيك

 .داد يمدرسه اش را انجام م

 :گفت يتون

 .مادر-گرفتم ما- گـ-- گـ يعال-عا يدرسها نمره  يامروز از همه -من ا-

 ؟يدار يچه نظر يبرو سييدر سو يكه به مدرسه ا نيراجع به ا زميعز-

 بروم؟ شوديم- يم- يم:و گفت ديدرخش يچشمان او برق در

 يرو تيك.ژنوا بود اچهيدر ساحا در يعازم موسسه لورزه در رل شهر كوچك يتون.كرد يرا سوار كشت يتون تيهفته بعد ك 6

 يآبها يكش جدا شد و به حركت برا دكي يقهايالجثه از قا ميعظ يكشت نكهيتا ا ستاديآنقدر به تماشا ا وركيوياسكله ن

 ينيموزيل ليسپس برگشت و قدم زنان بطرف اتوموب.تنگ خواهد شد يليخ شيدلم برا!طانيلعنت بر ش.ادامه داد انوسياق

 .بود تا او را به دفتر بازگرداند ستادهيرفت كه منتظرش ا

 يبرا يبود آنها با گذشت سالها دوستان خوب تيدو سال بزرگتر از ك يعنيساله  46او .از كار با براد راجرز خشنود بود تيك

براد ازدواج .اش به شركت كروگر برنت واقعا دوست داشت يبنديو پا يو فداكار ثارياو را بخاطر ا تيهم شده بودند و ك

دو  يبار گفته ها نياو چند.عاشق اوست شيبرد كه براد كم و ب يپ جيبدتر تينكرده بود و چند دوست دختر جذاب داشت ك

 يداشت رابطه اشن را در حد ميتصم تيآشكار كند اما ك تيك ياش را برا يقلب گفته بود تا مكنونات يا دهيپهلو و سنج

 .گذاشت رپايز كباريالگو را فقط  نياو ا يرابطه كار كيو با فاصله نگه دارد در حد  يرخودمانيغ



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني  –بازي استاد                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٤٩

و صبحها خسته و حواس  ماندياز خانه اش م رونيب روقتيهر شب تا د.كرديرا بطور مرتب و منظم مالقات م يزن يبتازگ براد

 نيبه ا يماه كهيهنگام.شركت بد بود يبرا نيا.است يگريد يمعلوم بود فكرش جا كرديم دايپرت در جلسات حضور پ

 كياو بخاطر داشت كه چقدر نزد.انجام بدهد يگرفت كار ميتصم تيشرم آورتر شد ك نهمياز ا يمنوال گذشت و رفتار او حت

 .فتديبراد ب يبرا ياتفاق نيرا ترك كند و در نظر نداشت اجازه بدهد چنشركت  يهم بخاطر زن ديويبود د

از براد تقاضا  قهيدق نيسفر كند اما در آخر سيبه پار ييشركت صادرات واردات به تنها كي دنيخر يداشت برا اليخ تيك

شد و شب در گراند وفور شام  يدر جلسات سپر سيآنها به پار دنيروز رس.كند يسفر همراه نيكرد كه او را در ا

مربوط به شركت مورد نظرشان را  يتا گزارشها ديايرهتل ژرژ ب دكرد كه براد به آپارتمان او  شنهاديپ تيسپس ك.خوردند

 .بر تن داشت منتظرش بود يلباس خواب نازك كهيد رحال تيك ديبراد از راه رس كهيهنگام.مرور كنند

 ...ما نياصالح شود با خودم آورده ام بنابرا دياز آن با يرا كه نكات ديخر شنهاديمن پ:آغاز به صحبت كرد براد

به او  ينهفته بود كه باعث شد براد نگاه دوباره ا يدعوت شيدر لحن صدا.بعد يبگذارش برا:گفت يبا مهربان تيك

 .ميبا هم تنها باش خواستميبهانه م نيبراد به ا:افزود تيك.ندازديب

 ...تيك-

 .او دراز كرد يرا بسو شيدستها تيك

 .را دارم تيمن سالهاست كه آرزو يخدا:گفت براد

 .براد نطوريمنهم هم-

 .ديگنجيدر پوست خود نم ياز خوشحال براد

كار و .معطوف شده و مهار شده بود يگريد يرهاياو از مدتها قبل به مس يعاطف التيبود اما همه تما يزن پر حرارت تيك

 .داشت ازين يگريد لياو به براد به دال.كرديمحرفه اش كامال او را ارضا 

 .كه براد را در كنار خود داشت نه خشنود بود و نه ناخشنود اكنون

 ...چند سال است عاشقت هستم يدانيم تيك-

كه من واقعا  داننديچون م كننديحاال ناز م.لعنت بر پدرشان.كننديپول مطالبه م يليشركت خ نيا يآنها در ازا ديشياند تيك و
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 .خواهميشركتشان را م

 .خوانديعاشقانه در گوش او م ينجواها براد

جرات دارم مخاطره  ايچه؟آ ندياياما اگر ن نديايجا قطع كنم و منتظر بمانم كه خودشان سراغم ب نيمذاكرات را در هم توانميم

 از دست بدهم؟ دهيرس نجايمعامله را حاال كه به ا نيكنم و ا

 .آمده بود جانيمال به هبراد كا اكنون

از  يكيبا فروش .بپردازم خواهنديرا كه م يبهتر است آن مقدار پول.كنند دايپ يگريد داريخر توانندينم يآنها براحت نه

 .ضرر را جبران خواهم كرد نيشركت ا نينابغه ا يشركتها

 .كرديبه او ابراز عشق م جانيبا ه براد

 .موافقم طشانيآنها خواهم گفت كه با شرا به

 ؟يتو هم از بودن با من خوشحال زميعز.يمن تو فوق العاده ا ياوه خدا:تازه كرد و گفت ينفس براد

 .فوق العاده است بله

شد  داريصبح كه براد از خواب ب.ديكشيو نقشه م كرديبود او فكر م دهيبراد خواب كهيماند و در حال داريهمه شب را ب تيك

 ...يكنيه تو مرتب مالقاتش مك يبراد درباره آن زن:گفت تيك

 .دهميقول م ديهرگز او را نخواهم د گريفراموشش كن د:و گفت ديخند ييبا خوشرو ؟اويكنيم يتو حسود!من يخدا-

تنها  كنديم زياز او پره تيبراد در صدد بر آمد بفهمد كه چرا ك كهيو موقع.به براد ابراز عشق نكرد گرياز آن پس د تيك

به كارمان با هم ادامه  مينتوان گريكه د ترسميمن چقدر مشتاقت هستم اما م يدانيبراد نم:بود نيا گفتيم تيكه ك يزيچ

 .ميكن يربه خاطر شركت فداكا ديما هر دو با.ميبده

 .وضع بسازد نيبراد مجبور بود با ا و

و مدارس كمك  ساهايبرپا كرد كه به دانشكده ها كل يا هيريموسسات خ تيك افتيم يشتريكه شركت وسعت ب همچنان

رافائل  لياش افزود و آثار هنرمندان بزرگ دوره رنسانس و پس از رنسانس از قب ياو همچنان به مجموعه هنر.كننديم يمال

-1541تو و ال گره كوتولد به سال  نتورهيت يزينقاش ون1576وفات - 1490سال ومتولديبانو و چل زياو ت نناميتيو ت
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 ياز هنر و معمار ينقاشان سبك باروكسبك زيو ن.كرديم يزندگ ايو اسپان ايتاليكرت كه در ا رهينقاش زاده جز 1600وفات

 نيب افتيسبك رواج  نيكه به ا يدوره ا.از خطوط صاف همراه است شتريب يو خطوط منحن شتريب ناتيياست كه با تز

تولد  كيوندا يآنتون كسريداو ون ويكاراواگ1640وفات-  1577بودهمچون روبنزنقاش تولد  يالديم 1750تا 1600

 .كرد يداريبه انگلستان رفت را خر 1932كه پس از سال  ينقاش 1641وفات- 1599

 رايشهرت داشت ز.در جهان شهرت داشت يخصوص يمجموعه هنر نيخاندان بلك ول به عنوان ارزشمندتر يهنر مجموعه

ازآن آثار عكس گرفته  دادينه اجازه م تيك.آنرا نداشت دنيخارج از حلقه مهمانان دعوت شده به منزل اجازه د چكسيه

 يزندگ.داشت يقابل انعطاف ريسخت و غ نيقوان مطبوعاتاو د رخصوص .كرديشود و نه راجع به آن با مطبوعات صحبت م

تند نه مستخدمان و نه كارمندان شركت اجازه نداش.دانستنديخانواده م نيا يخانواده بلك ول را فقط اعضا ياعضا يخصوص

 يمعما كيبلك ول  تيگرفت چرا كه ك شديرا نم عاتيشا يالبته جلو نديبه روزنامه ها بگو يدرباره خانواده بلك ول كلمه ا

هزاران سوال راجع به او وجود داشت اما تنها به چند تا .زنان جهان نيو مقتدرتر نياز ثروتمندتر يكيبود  زيبرانگ يكنجكاو

 .داز آن سواالت پاسخ داده شده بو

 .چطور است يحال تون نميتلفن زدم بب:به مدرسه لو رزه تلفن كرد تيك

 _او.است ياست،خانم بلك ول پسر شما دانش آموز ممتاز يهم در دروس عال شرفتشياو خوب است و پ آه،حال

 ينكته كه ممكن است در خانواده بلك ول ضعف نيا رشياز پذ ييكرد،گو يمكث تيك_بپرسم خواستمينبود،م نيا منظورم

 .منظورم لكنت زبان اوست:بعد افزود.وجود داشته باشد،اكراه داشت

 .زنديكامال خوب حرف م يتون.از لكنت زبان در او وجود ندارد يعالمت چيمادام،ه

 يو به نحو يموقت يها مشكلتن نيكه ا دانستيمدت م نياو همه ا.از آرامش برآورد يناش ييصدا يآه ب نهياز درون س تيك

 !امان از دست دكترها.دوره گذراست كي

از  تيك د،ويرسياو سرحال و خوشگل به نظر م.در فرودگاه منتظرش بود تيچهار هفته بعد به خانه بازگشت،و ك يتون

 .احساس غرور كرد دنشيد

 دلم حالت چطوره؟ زيسالم،عز
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 شما چطوره؟_ش_حال ش.مادر_ما_خوبم،ما_خو

 يوارس اقيبود با اشت دهيرا كه مادرش در نبودن او خر ينقاش يگذراند،تابلوهايرا در خانه م التشيكه تعط يعموق يتون

امپر  يبه كارها كرد،ويبزرگ خلق كرده بودند احساس احترام م يدست كه آثار رهياو نسبت به آن هنرمندان چ.كرديم

 يتون يبه رو ييجادو يبه جهان يآنها در.عالقه داشت اريبس زويورهمچون مونه،رنوار،مانه و م يفرانسو يها ستيونيس

وحشتناك  شيتابلوها كرديفكر م.و مشغول كار شد دهيخر ينقاش هيسه پا كيجعبه رنگ روغن و  كياو .گشودنديم

ق العاده و خار رينظ يبا آثاز ب سهيچطور آن تابلوها قابل مقا.كرديم يخوددار گرانيهستند،و هنوز هم از نشان دادن آنها به د

 نقاشان بزرگ بودند؟

 .به تو متعلق خواهد شد ينقاش يتابلوها نيهمه ا يزم،روزيعز:به او گفت تيك

تابلوها  كرد؛آنيمادرش درك نم.ساختيم زيلبر يو ناآسودگ يساله را از احساس ناراحت زدهيوجود آن پسر س يفكر نيچن

و  ياو به طور جد.انجام نداده بود يكار چيبه دست آوردنشان ه ياز آن او نخواهد شد،چون او برا يهرگز به راست

 يراجع به دور بودن از مادرش احساسات دوگانه ا يتون.دداشت كه با تالش خودش امرار معاش كن ميسرسختانه تصم

 مالتداد،معايبزرگ بود،دستور م يمادرش در مركز گردباد.آور بود جانيه شهيدر اطراف مادرش هم يزيداشت،چون هر چ

 يتيشخص درما.كرديم يجالب و مشهور معرف يآدمها برد،بهيم بايناآشنا و ز يرا به مكانها داد،اويآور انجام م رتيبزرگ و ح

و .استيزن دن نيو جذابتر نيكه ماردش جالبتر كردياو فكر م.كردياز حد به او افتخار م شيب يبود،و تون زياحترام برانگ

 .شديچرا كه فقط در حضور مادرش بود كه دچار لكنت زبان م كردياحساس گناه م

 يكه برا يهنگام يكه تون ياحترام قائل است،تا آن روز شياو قرار دارد و برا ريكه پسرش چقدر تحت تأث دانستينم تيك

 ؟يگردانيم_يرا م ايتو دن ايمادر،آ_ما:ديپرس يدر خانه بود،از و التيگذراندن تعط

 ؟يسؤال مسخره را بپرس نيباعث شد ا يچ.لبته كه نها:و گفت ديخند تيك و

 .يهست يآدم مهم_من،تو واقعا آ يخدا.كننديراجع به تو صحبت م ميدوستها_دو همه

 .هستم؛مادر تو زيچ كيمن فقط :گفت تيك

مهم  تيك يكه شركت چقدر برا دانستياو م.كند يرا از خودش راض تيك خواستيدلش م ايدر دن يزياز هر چ شيب يتون
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قادر به انجامش  دانستيچرا كه م شدياو آن را اداره كند،و وجودش از اندوه آكنده م ياست،چقدر مادر عالقه دارد كه روز

 .انجام بدهد يزندگداشت در  مينبود كه او تصم يكار نيا.نخواهد بود

تو هنوز .ياست تون يمعن يب حرفها نيا:و گفت ديخند تيبدهد،ك حيمادرش توض يموضوع را برا نيكرد ا يروز كه سع كي

 .يريبگ ميات تصم ندهيراجع به آ يكه بتوان يهست يجوان تر از آن

 .دوباره دچار لكنت زبان شد يتون و

بزرگ  ي؛كاريبوم كرباس يرو شهيهم يو گذاردن آن برا ييبايز ريتسخ ييآورد،توانا يم جانيرا به ه ينقاش شدن،تون فكر

 يليخ يستيموضوع را با نيكه ا دانستيكند،اما م ليتحص سيبه خارج برود و در پار خواستيدلش م يتون.و ارزشمند بود

 .بگذارد انيبادقت و محتاطانه با مادرش در م

 ،ويجنوب يايفرنيو كال چيدر پالم ب ييخانه ها.بود يمالك امالك پهناور تيك.گذراندنديرا م يخوش اريبا هم اوقات بس آنها

به همه  يمدرسه تون التيتعط يو او و پسرش ط.داشت يدر كنتاك لياص ياسب ها ريو تكث يمزرعه مخصوص نگهدار كي

بودند،در رستوران  وركيويكه در ن يهنگام كردند،ويرا تماشا م وركيويدر ن كايمسابقات جام آمر.زدنديمكانها سر م

شب به رستوران لوچو  شنبهكيخوردن شام  يو برا كردنديصرف م يو در هتل پالزا چا خوردنديناهار م كويدلمون

جهان مبدل  ياصطبلها نيو برجسته تر نياز بهتر يكيعالقه داشت و اصطبل او به  يبه مسابقات اسب دوان يليخ تيك.رفتنديم

مسابقه  دنياو را با خود به د تيهم از مدرسه به خانه آمده بود،ك يو تون داديمسابقه م تيك ياز اسبها يكيكه  يهنگام.شد

 داديسر م قيتشو يادهايكه آن قدر فر كرديمادرش را تماشا م رتيبا ح يو تون نشستنديم تيك ژهيو گاهيآنها در جا.برديم

 .ندارد يبه بردن پول شرطبند يمادرش ربط جانيكه ه دانستياو م.گرفتيم شيكه صدا

 .فقط برنده شدن مهم است.را به خاطر داشته باش نيا.برنده شدن است ،مهميتون

در فروشگاه دارك هاربر  كردند،ويم ديخر نياز پندلتون و كاف.گذراندنديرا در دارك هاربر م يقات آرام و آسوده ااو آنها

در .آوردند يبه عمل م ديبازد يهنر يها شگاهيو از نما رفتنديم يرو ادهيو پ يقرانيتابستانها به قا.خوردنديم يسودابستن

همه  تيو ك نشستنديدر اتاق مطالعه م يواريبزرگ د يآتش بخار يآنها جلو.يوارو سورتمه س تيبود و اسك يزمستان،اسك

كه مادام  يدرباره آن سور كرد،ويم فيپسرش تعر يرا برا يراجع به باندا و پدربزرگ تون يخانوادگ يميقد يآن داستانها
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 يخانواده آنها خانواده ا.گفتيد،مكردن هيهد يسمونيدادند و به او س بيترت يبه افتخار مادربزرگ تون شياگنس و دخترها

 .دانستنديو قدرش را م كردنديبه آن افتخار م ديكه با يبا آب و رنگ فراوان بود،خانواده ا

 _كرد و  يتو آن را اداره خواه.محدود از آن تو خواهد بود تيبرنت با مسئول _كه شركت كروگر ي،روزيتون

 .قدرت ندارم_به تجارت بزرگ با ق يمن عالقه ا.اداره كنم،مادر_آن را ا  خواهميمن نم_م

پا  ريكه من جهان را ز يكنيم ؟فكريدانيتو درباره تجارت بزرگ با قدرت چه م!وانهياحمق د يا.از خشم منفجر شد تيك و

رحم  يب نيماش يبرنت نوع_شركت كروگر يكنيم رسانم؟فكريم بيمردم آس پراكنم؟بهيرا م نياطيو تخم ش گذارميم

 نيا.ميبه تو بگو يزيخوب،پسر جان،بگذار چ اريكند؟بسيرا كه سر راهش باشد خرد و نابود م يزياسكناس است كه هرچ

صدها  يما زندگ.يم،تونيعالم هست انيما منج.نازل شده است اياست كه بر دن يزيچ نيبركت تر امبران،پريبعد از نزول پ

 يكارخانه ا دستو تنگ ريجامعه با كشور فق كيدر  يوقت. ميرهان يم يو آنها را از ذلت و بدبخت ميده يهزار نفر را نجات م

 شانيبچه ها يبسازند و برا سايتوانند مدرسه و كتابخانه و كل يآورند كه م ي، مردم آنجا آنقدر پول به دست م ميكن يباز م

ما در : ا بوداز شدت خشم رو به فن د،يكش ينفس م يبه سخت تيك. فراهم كنند يحيو پوشاك و امكانات تفر يكاف يغذا

 يشوند خوب زندگ يهستند، و به بركت وجود ماست كه قادر م كاريكه مردم گرسنه و ب ميكن يكارخانه احداث م ييجاها

هرگز از تو نشنوم كه تجارت بزرگ و قدرت را به باد  گريد. ميشو يم ليآنها تبد انيما به منج. رنديكنند و سرشان را باال بگ

 .يريبگ شخندير

 .مادر - ما -م م تاسفم ، ما : بود نيا ديتوانست بگو يكه تون يزيتنها چ و

 .دست بشوم رهينقاش و هنرمند چ كيخواهم  يبه خودش گفت ، من م يكدندگيو  يبا سرسخت و

 

 يتون. بگذراند يجنوب يقاياش را در آفر يتابستان التيبه او پشنهاد كرد تعط تيپانزده سال داشت ، ك يكه تون يهنگام

جالب و  ي، اما مطمئنم كه آنجا را مكان ميايتوانم همراه تو به آنجا ب ي، من حاال م يتون. ا آن زمان به آنجا نرفته بودهرگز ت

 .من مقدمان سفرت را فراهم خواهم كرد. يابي يم زيانگ اليخ

 .مادر...را در دارك هاربر بگذرانم، ما التميخواست تعط... يدلم م...د من
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 .يتابستان امسال دوست دارم تو به ژوهانسبورگ برو.  ندهيتابستان سال آ يباشد برا: گفت يجد يبا لحن تيك

 يتون يبرا يريژوهاسنبورگ شركت شرح داد ، و آنها با هم برنامه سفر و خط س ةشعب ريمد يموضوع را به دقت برا تيك

 زيانگ جانيه شيتا آن جا كه ممكن است برا خاص برود، تا سفر يمكان يبه تماشا يقرار بود هر روز تون. در نظر گرفتند

 .است تهاش در شركت تهف ندهيآ ابديكه در يشود، به نحو

 ياز معادل طال برده بودند ، و او دو روز را در اراض يكيرا به  يتون. كرد يم افتيپسرش در ةروزانه دربار يگزارش تيك

 يسفر اكتشاف كيبرنت رفته بود، و -متعلق به كروگر يانه هاهمراه با راهنما در كارخ يبه گردش. گذرانده بود زيالماس خ

 .انجام داده بود ايدر كن

 ايكند، آ يچه م يتون:  شركت در ژوهانسورگ تلفن زد ريبه مد تيبرسد، ك انيبه پا يتون التيروز قبل از آن كه تعط چند

 گذرد؟ يبهش خوش م

 شتريب يشود كم يكه اگر م ديدر واقع امروز صبح از من پرس. گذرد  يخوش م يليخ نجاياوه ، خانم بلك ول ، به او در ا 

 .بماند نجايا

 .ممنونم! است يعال يليخ: به وجد آمد تيك

پان  ييخطوط هوا يمايهواپ كيدر آن جا سوار . او با سانهمپتون در انگلستان رفت د،يرس انيبه پا يتون التيكه تعط يهنگام

كرد و از سفر با خطوط  يسفر م كنيشد با پان امر يهر بار كه امكانش فراهم م تيك. متحده شد االتيبه مقصد ا كنيامر

 .برد يلذت نم گريد ييخوا

در  كنيپان امر ييمايمخصوص خط هواپ انهيدر پا ديرس يكه پسرش از راه م يجلسه مهم حاضر نشد، تا هنگام كيدر  تيك

 .زد يموج م يتون يبايز ةدر چهر اقياشت د،يمقدم بگو ري، به او خ وركيويدر شهر ن ايالگارد ةفرودگاه تازه احداث شد

 بهت خوش گذشت؟ زم،يعز 

 بينام يبه صحرا مايبه تو گفتند كه مرا با هواپ ايآ. است زيانگ اليخ..و خ بايكشور ز كي يجنوب يقايمادر ،آفر..ما 

د؟يوندرمرو دزد...كه پدربزرگ آن الماس ها را از پدربزرگ و  ييبردند، همان جا...ب: 

 .، فقط حقش را گرفت يتون د،ياو الماس ها را ندزد:حرف او را اصالح كرد تيك
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به ساحل بوزد در  ايكه از سمت در يگردباد اي كيمه تار چيآنجا بودم ، ه...، به هرحال ، من آ! نايقي: با تمسخر گفت يتون

نمونه ...ن  چيبه من ه:  زد و افزود يپوزخند يتون. در آنجا دارند گريد يزهايهنوز نگهبان و سگ و چ...كار نبود، اما آنها ه

 .ندادند يا

گرانبها مال خودت  يآن سنگ ها ةهم يروز. الزم نبود كه به تو نمونه بدهند زميعز:  و گفت ديخند يبا خوشحال تيك

 .خواهد بود

 .گوش ندادند...بگو ، به حرف من كه گو...پس بهشان بِ 

كه به او تعلق  يراثياز بابت م يسفر كه بهت خوش گذشت ، نه؟ او واقعاً خشنود بود كه تون: بغل كرد  پسرش را محكم تيك

 .آمده بود جانيخواهد گرفت عاقبت به ه

 خوشم آمد؟ شتريب...يب ياز چ يدان يم 

 ؟ياز چ: با محبت لبخند زد تيك

خواهم به  يم. خواست از آنجا برم يدلم نم. كردم ينقاش...نَ يعياز چشم اندازها و مناظر طب يليآنجا از خ...من آ. از رنگها  

 .كنم ينقاش...آنجا برگردم و نَ

 .اوقات فراغت است يبرا يكار عال كي ني، ا يتون. كرد باز هم مشتاق به نظر برد يم يسع تيك ؟ينقاش 

 يخواهم برا يم. راجع بهش فكر كرده ام يليخ. نقاش بشوم...خواهم نَ يمن م. ستينه، مادر ، منظورم در اوقات فراغت ن 

 .دارم يكنم استعداد نقاش يواقعاً فكر م. بروم سيپار...به پا ليتحص

 ؟يبگذران يعمرت را به نقاش هيبق يخواه يتو كه نم. احساس كرد عضالت چهره و بدنش در هم فشرده شد تيك

 .دهم يم تياهم..است كه واقعاً به آن ا ينها كارت نيمادر ، ا...كار را بكنم ، ما نيخواهم هم يچرا ، اتفاقاً م 

 .را باخته است يكه باز ديفهم تيك و

اشتباه  نيتوانم به او اجازه بدهم كه چن يكند اما چطور م يكه دوست دارد زندگ يبه خود گفت، او حق دارد هر طور تيك

 مرتكب شود؟ يبزرگ

 .در اروپا جنگ در گرفت راياز دست هر دو خارج شد، ز يريگ ميماه سپتامبر ، قوه تصم در
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اگر هنوز هم  گريدو سال د. يوارتون ثبت نام كن يو بازرگان يمال تيريمد يخوام تو در مدرسه عال يم: گفت يبه تون تيك

 .شوم يخواهم كرد و مانع كارت نم تيموفق يآرزو تي، من برا ينقاش بشو يبخواه

 هيدرك بود كه پسرش بخواهد بق رقابليغ شيموضوع برا نيا. كند يرا عوض م مشيتصم يونبود كه تا آن موقع ت مطمئن

 يمجتمع ها نيو بزرگ تر نيجالب تر سيتوانست رئ يكه م يكند، در حال يسپر يبوم نقاش يرنگ رو دنيعمرش را به مال

 .پسرش بود يبه هر حال ف تون. جهان بشود يديتول

 يهمه جانبه ا يكمبودها ياز بابت كاالها و مهمات نظام. بود گريفرصت مغتنم د كيدوم  ي، بلك ول، جنگ جهان تينظر ك از

توانست  يشركت م ياز شعبه ها يكي. برنت قادر بود آن كمبودها را برطرف كند- در جهان وجود داشت ، و شركت كروگر

 يكارخانه ها. ساخت يا برطرف مشهروندان ر يازهاين يگريد ةشاخكه  يكند، در حال نيمسلح تام يروهاين زاتيتجه

 .كردند يو چهار ساعت كار م ستيب يشركت روز

روزولت از مردم ....د نيفرانكل يجمهور سيير. بماند يطرف باق يمتحده قادر نخواهد بود ب االتيمطمئن بود كه ا تيك

وام و اجاره به  حهيال 1941مارس  11مبدل كنند ، و در  يبزرگ دمكراس ةدعوت كرده بود كه كشورشان را به زرادخان

كه خودشان  يآلمان يها ييايدر ريز. شد يم ديها تهد يتوسط آلمان اطلس انوسيدر اق نيمتفق يناوگان قوا. كنگره ارائه شد

هم  يها ياز كشت ياديكردند به تعداد ز يحركت م ييهشت تا يكه به صورت دسته ها يگفتند در حال يبه آن اُبوت م

 .حمله كرده و آنها را غرق كرده بودند مانانيپ

 . قابل متوقف كردن نباشد ديرس يبود كه به نظر م ييمصبت و بال آلمان

را برپا ساخته  يبشر خيتار يجنگ يها نيماش نياز بزرگتر يككيپا نهاده بود،  ريرا هم ز يورسا يكه معاهده  تلريه آدولف

 يجنگ نيبالفاصله پس از آن ماش باًيو هلند حمله كرد و تقر كيرعد، آلمان به لهستان، بلژ اتيتازه از عمل يدرمرحله ا. بود

 .ديو فرانسه را درهم كوب گآلمان، دانمارك، نروژ، لوگزامبور

مصادره شده بود،  يناز يبرونت، كه توسط قوا -متعلق به كروگر يشاغل دركارخانه ها انيهودي ديكه شن يهنگام تيك

. شد سياو درتلفن زد، و هفته بعد عازم سو. فرستاده شده اند، وارد عمل شد يكاراجبار يده و به اردوگاههاش رهيدستگ

 -شركت كروگر نيبرل يشعبه  ريدرگذشته مد نكمنيبر. با اوست يغاميپ د،يرس خيكه به هتل براالك در شهر زور يهنگام
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دادند و او را در  يدرجه سرهنگ نكمنيدرآمد، به بر يولت نازكه كارخانه به تصرف د يموقع. محدود بود تيبرنت با مسؤول

 .كردند قايمنصب خود ا

سر درحال  ياندكش را به دقت رو يبور بود و موها يبا موها فيو نظ قيالغر اندام و دق يمرد. درهتل آمد تيك دنيبه د او

به من . دارم يغاميشما پ يدولتم برا ياز سو. خوشحالم يليشما خ دنيخانم بلك ول از د: طاس شدنش شانه كرده بود

به شما بازگردانده  تانيكارخانه ها م،يشو روزيبه محض آن كه ما در جنگ پ هخاطر بدهم ك نانيداده اند به شما اطم تيمأمور

و ما از  ده،يهرگز به خود ند ايكه دن يدرجهان مبدل خواهدشد، قدرت يقدرت صنعت نيبه بزرگتر يآلمان به زود.خواهد شد

 .ميكن يچون شما استقبال م يافراد يمشاركت و همكار

 ؟ياگرآلمان شكست بخورد چ 

متحده  االتيا. نخواهد شد نيكه چن ميدان يما، م يخانم بلك ول، هردو: شد و او گفت انينما نكمنيبرلبان بر يمحو لبخند

 .رفتار ادامه بدهد نيكه همچنان به ا دوارميام. دارد كه از مسائل اروپا به دور بماند ريآنقدر عقل و تدب

را به  انيهوديكه  نيبرا يام مبن دهيشن يعانيشا: او به جلو خم شد و افزود. ديبمان دواريجناب سرهنگ، همچنان ام 

 دارد؟ قتيحق نيا ايآ. شوند يكنند و از شرشان خالص م يم ستشانيفرستند و درآنجا سر به ن يم يكار اجبار ياردگاهها

ها را به  يهوديدرست است كه . هاست يسيانگل نيدروغ غاتيفقط تبل يا عهيشا نيدهم كه چن يم نانياطم به شما 

 .شود يرفتار م ديو شا ديدهم كه با انها آنطور كه با يافسر به شما قول م كيفرستند، اما به عنوان  يكار م ياردوگاهها

 .مترضد بود كه بفهمد. دهد يم ييچه معنا قاًيكلمات سرهنگ دق نيكه ا ديپرس ياز خودش م تيك

بود،  يپنجاه سالگ نيبولر درسن. موسوم به اتو برلر قرار مالقات داشت يبازرگان برجسته آلمان كيبا  تيروز بعد ك صبح

كوچك  يكافه  كيآنها در . داشت يدگياز زجر كش يحاك يمهربان و چشمان يبا ظاهر متشخص و موقر كه چهره ا يمرد

 .گوشه خلوت انتخاب كرد كيرا در  يزيبولر م يآقا. ان هووف با هم مالقات كردندب كينزد

. ديطرف آغاز كرده ا يب يبه كشورها انيهودي انهيفرستادن مخف يرا برا ينيرزميز ياتيام شما عمل دهيشن: آهسته گفت تيك

 دارد؟ قتيحق نيا ايآ

 .سوم است شيبه را انتيخ يبه معنا يكار نيچن. ندارد قتيحق نيخانم بلك ول، ا 
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 .ديدار اجيبه پول احت اتيعمل نيا ياداره  يام شما برا دهيبه عالوه شن 

من  ست،يدركار ن يا انهيو مخف ينيرزميز اتيعمل چياز آنجا كه ه: باال انداخت و گفت يياعتنا يرا با ب شيبولر شانه ها يآقا

 ست؟ين نطوريندارم، ا اجياحت ياداره آن به پول يهم اصالً برا

با  شيبود كه در هر روز از زندگ ياو مرد. نظر داشت ريچرخاند و كافه را ز يبه اطراف م يچشمانش را با حالت عصب بولر

 .ديخواب يكرد و با اضطاب م يمخاطره تنفس م

از  يرايمحدود در بس تيبرنت با مسؤول - شركت كروگر. بكنم يبتوانم كمك ديبودم كه شا دواريام: گفت اطيبا احت تيك

توانم  يممالك ببرد، من م نيبتواند پناهندگان را به ا ياگر كس. دارد ييكارخانه ها مانيهم پ يو گشورها طرفيب يكشورها

 .ماستخدامشان را در آن كارخانه ها بده بيترت

 نيا. اورم يسردر نم زهايچ نيمن كه از ا: باالخره گفت. دينوش يتلخ م يبولر همان طور نشسته بود، آهسته قهوه  يآقا

در  ييمن عمو د،يعالقه دار دهياما اگر شما به كمك به افراد دردمند و زجركش. است يكار خطرناك استيروزها دردمند در س

 .پزشكان او واقعاً باالست ي نهيحق معا. برد يمهلك رنج م ووحشتناك  يماريب كيانگلستان دارم كه از 

 چقدراست؟ 

شود و از آنجا  زيدر لندن وار ياو به حساب يپزشك يها نهيداد كه پول هز يكا را طور بيترت يستيپنجاه هزار دالر با يماه 

 .حواله شود سيبه شعبه آن بانك در سو

 .كار داده خواهد شد نيا بيترت 

 .شود يخوشحال م يليخ ميعمو 

به طور مستمر آغاز كردند تا را  مانيهم پ يورود به كشورها يهودياز پناهندگان  يكوچك يهشت هفته بعد، گروها حدود

 .برنت به كار گمارده شوند - متعلق به كروگر يدر كارخانه ها

 - كردم، ما يمن سـ سع: بدهد يرفت تا اخبار تازه را به و تياو به دفتر ك. پس از گذشت دو سال دانشكده را ترك كرد يتون

كه جـ جنگ تمام  يوقت. كنم ليتـ تحص يخواهم در رشته نـ نقاش يم. را گـ گرفته ام ممياما تـ صم. كردم يمادر، واقعاً سـ سع

 .روم يم – يم سيشود، من به پاـ ر
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 .فرود آمد تيبرسر ك يكلمه مثل ضربه پتك هر

واقعاً  - خوب يتوانم نقاش يكنم م يفكر م. كنم يزندگ - خودم ز يكردم، اما حق دارم كه برا ديناام -دانم كه تو را نا يم - يم 

كه  يبده - به من فرصت ب ديحاال با. انجام دادم يآنچه از من خواست: مشاهده كرد تيرا در چهره ك أسي يتون .خوب بشوم

 .قبول كرده اند كاگويهنر در ش يويستيان -مرا در ا. خودم را امتحان كنم

كه توانست  يزيچتنها . كار احمقانه و مزخرف بود كيخواست انجام بدهد  يم يكه تون يكار. آشفته شده بود تيم مغز

 ؟يرا ترك كن نجايا يخواه يم يك: بود نيا ديبگو

 .شود يثبت نام از روز پانزدهم ماه شروع م 

 امروز چندم ماه است؟ 

 .دسامبر - ششم د 

 ييايدر يرويمتغلق به ن رويز يجنگ يماهايو هواپ مايناكاج ياز بمب افكن ها يي، گروها1941دسامبر  7 كشنبهيروز  در

در  يبعدازظهر همان روز تون. جنگ شد ريژاپن به بندر پرل هاربر حمله كردند، و روز بعد، اباالت متحده درگ يامپراتور

او . كرد يسيمتحده نام نو االتيا ييايدر يرويدر ن يهمان روز تون بعدازظهر. جنگ شد ريمتحده درگ االتيا ييايدر يروين

 انوسيشد و از همان جا به اق ليفارغ التحص يفرستاده شد، درانجا از دانشكده افسر اينيرجيو االتيواقع در ا كويبه كوآنت

 .اعزام شد يآرام جنوب

روزها در ساعات . اش ماالمال از اضطراب شده است يژرف قرار دارد و زندگ يگودال يلبه  يكرد رو ياحساس م تيك

ترس وجود داشت كه هر  تياما هر لحظه درپس ذهنش ابود،  بانيشركت دست به گر يمربوط به اداره  يكارش با فشارها

 .كشته شده است اي يكه او زخم نيا -كند افتيدر يراجع به تون يممكن است اخبار وحشتناك نهيآ

 كيو و يدويگوام، م ي رهيواقع در جز كايآمر يگاههايبه پا يژاپن يبمب افكن ها. رفت يم شيبد پ اريبا ژاپن بس جنگ

 ريو جزا رلنديواين ن،يتيريوين يسنگاپور را تصرف كردند و به سرعت به سو 1942 هيها در فور ياپنژ. حمله كرده بودند

قدرتمند  يروهاين. كند ينيعقب نش نيپيليمك آرتور مجبور شد از ف السژنرال داگ. نمودند يشرويپ مانيو سل ياداريدر

كه  ديترس يم تيك. شد يمتجاوزان در هر كجا پررنگ و پررنگ تر م يها هيكردند و سا يجهان را فتح م يمحور به آهستگ
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توانست  ياز دعا نم ريغ يكار چيكه داشت، ه ياو با تمام قدرت و نفوذ. گرفتار و شكنجه شود يجنگ ريبه عنوان اس يتون

آن بود كه چند هفته  ينشانه  زيتاباند و ن يرا به دلش م دياز ام يا كهيبار ديرس يبه دستش م يكه از تون يهر نامه ا. بكند

روس ها هنوز به  ايآ. دارند يدر جهالت نگه م نجايآنها ما را در ا": نوشته بود يتون. از آن پسرش هنوز زنده بوده است شيپ

 "...ترسد ياو از مردن نم. رحم است، اما قابل احترام است يسبع و ب يدهند؟ سرباز ژاپن يم ادامهنبرد 

اعتصاب كرده  شتريدستمزد ب يكارگران كارخانه واقعا برا ايتان چطور است مادر؟ آ يمالك و اراضاوضاع و احوال در ا"

 "...اند؟

 "...بر و بچه ها همه قهرمان هستند نيا. گل كاشته اند نجايتندرو مسلح به اژدر و مسلسل واقعا ا يها قيقا"

. بفرستند ،ييايدر يروين يتازه  يجنگنده ها يعني ويچهار ما چندصد تا اف  يكن برا يكار. يها آشنا هست يليمادر تو با خ"

 "...تنگ شده است تيدلم برا

متحده در  االتيا ييايناوگان در. آرام اغاز كردند انوسيخود را در اق يتهاجم اتيعمل نينخست نيمتفق 1942اوت  7 در

را كه ژاپن فتح  يريادامه دادند تا جزا يشرويها به پ ييكايمستقر شد، و از آن پس آمر مانيسل ريگودال كانال واقع در جزا

 .رنديكرده بود پس بگ

 يغرب يبه اروپا ني، هجوم متفق1944ژوئن  6در . وقفه برخوردار شدند يب بايتقر يها يروزيرشته پ كياز  نياروپا، متفق در

 ديآلمان بدون ق 1945مه  7سال بعد در  يآغاز شد و ك يبه سواحل نرماند ييو كانادا يسيانگل ،ييكايبا ورود سربازان آمر

 .ديگرد ميو شرط تسل

. انداخته شد مايروشيه يرو يت.ان.يهزار تن ت ستياز ب شيب يبيبا قدرت تخر يبمب اتم كي، 1945اوت  6ژاپن، در  در

 يو خون يجنگ طوالن. شدند ميها تسل ياوت ژاپن 14در . كرد رانيرا و يشهر ناگازاك گريد يبمب اتم كيسه روز بعد، 

 .سرانجام تمام شده بود

 قيقا يبايو ز ديسف يكه از بادبان ها ج،يمشرف به خل يوانيدر دارك هاربر در ا تياو و ك. به خانه بازگشت يماه بعد تون سه

 .ها منقوط بود، نشسته بودند

 لياو سب. آمده بود ديپد يتون يچهره در  يتازه ا يحالت پختگ. را عوض كرده است يجنگ تون د،يشيبا خود اند تيك
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اطراف . ديرس يبه نظر م افهيگذاشته بود و پوست چهره اش آفتاب سوخته و اندامش متناسب شده بود و خوش ق يكيبار

به او  اهايدر يداشت كه سال ها اقامت در آن سو نيقي تيك. دشده بو دايكه قبال وجود نداشت پ فيظر نيچشمانش چند چ

 .نظر كند ديراجع به عدم ورود به شركت، تجد شيميفرصت تفكر داده است تا در تصم

 "؟يخودت دار يبرا ييپسرم حاال چه نقشه ها": ديپرس تيك

من به . ندارد ياما اشكال. آمده شيپ يمادر متاسفانه در كارم وقفه ا. كه قبال گفته بودم يزيهمان چ": لبخند زنان گفت يتون

  ".روم يم سيرپا... پا

 

 

 

 

 18 فصل

بر اثر اشغال آلمان كاسته  ييآن شهرِ روستا يياز روشنا. كرد يفرق م طيبار شرا نيرفته بود، اما ا سيقبال هم به پار يتون

. نجات داده شده بود يدشمن گشوده بودند، شهر از نابود يقوا يشهر را به رو يكه دروازه ها يشده بود، در عوض هنگام

را  سيپار يلوور را غارت كرده بودند، تون يها موزه  يكه ناز ياما با وجود بودند،متحمل شده  يمردم رنج و مرارت فراوان

از شهر باشد، تا آنكه  يخواست بخش يكند ، م يخواست در آنجا زندگ يبار او م نيبه عالوه، ا. افتينسبتاً دست نخورده 

 يمارشال فوش كه ط ابانيواقع در خ تيك مِبا يتوانست در آپارتمان مجلل رو يكه م نيبا ا. ردشگر باشدگ كيبخواهد فقط 

 يبازساز يول يميساختمان قد كيمبله در  ريكوچك و غ يشده بود، اقامت كن، اما در عوض آپارتمان بيتخر سياشغال پار

اتقا خواب كوچك و  كي ،يواريد يبا بخار ييرايتاق پذا كيآپارتمان شامل . شده در پشت گران مون پارناس اجاره كرد

جا داده شده  يبه سخت ييحمام كه گو كياتاق خواب و آشپرخانه  نيب. در خود نداشت يخچاليبود كه  ينقل يا نهآشپزخا

اش شكسته بود، وجود  هيلق كه رو يو توالت فرنگ فيكوچك پر از لك و كث ي دهيدار و ب هيوان كوچك پا كيبود، با 

 .داشت

 .است يعال نيهم: حرفش را قطع كرد و گفت يكرد ، تون يصاحبخانه شروع به معذرت خواه يكه بانو يهنگام
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چپ رود سن گذراند و تا روز  يدر امتداد كرانه  يسمسار يمغازه ها داريروز شنبه را به گشت و گذار و د يهمه  او

 يراحت يكهنه، دو صندل زيم كي ،يتختخواب يكاناپه  كيكرد،  يداريرا خر اجاشيد احتمور هياول ليچهارشنبه اسباب و وسا

شده، چند لوستر و  يو منبت كار يميكمد قد كيفرو كرده بودند ،  ياديز يشده اما در تشك آن پنبه  هيكه تازه رو يميقد

توانست  يبه خود گفت، مادرم وحشت خواهد كرد، او م يتون. لهستان  يو قراضه و دو صندل يآشپزخانه فكسن زيم كي

هنرمند جوان  كينقش  كردن يمانند باز اديبه احتمال ز نيپر كند، اما ا متيگرانق ي قهيو اثاث عت اءيآپارتمانش را از اش

 .كند  يزندگ نياو قصد داشت چن. بود سيدر پار ييكايآمر

در سراسر فرانسه،  يهنر يرشته ها يدانشكده  نيو بهتر نيوشنام ترخ. خوب هنر بود يدانشكده  كيورود به  يبعد گام

 .نام داشت سيپار يبايز يهنرها يمدرسه 

. نشده بودند رفتهيدر آنجا پذ ييكاياز چند نفر آمر شيبود، و ب رانهيو سختگ قيدانشجو دق شيريپذ يآن برا يارهايمع

خواهد  ياما اگر قبولم كنند، چه عال. رفتيبه خودش گفت، هرگز مرا نخواهند پذ. كرد رشياز دانشكده درخواست پذ يتون

كرد و  ميرا به آنجا تسل شيها ياو سه تابلو نقاش. گرفته است يدرست ميتصم هداد ك يبه مادرش نشان م ديبه هر حال، با! شد

دانشكده به  ياز شو يخانه اش نامه ا داريهارم، سراچ يهفته  انيدر پا. نه ايچهار هفته منتظر شد تا بشنود قبول شده است 

 .كرد يبه دفتر دانشكده مراجعه م ندهيدوشنبه آ ستيبا يم. دست او داد

كالس درس كه پر از  نيدوج كيبود، دو طبقه ارتفاع داشت، با  يساختمان بزرگ سنگ كي با،يز يهنرها يمدرسه  ساختمان

 افهيقامت با ق دهيقد بلند و خم يمرد. كرد يدانشكده كه استاد ژسان نام داشت، معرف ريخودش را به مد يتون. دانشجو بود

 .بود داشت دهيبه عمرش د يرا كه تون ييلب ها نيتركوتاه بود و نازك  اريبس يعبوس و گردن يا

. كننده است واردياما كارت ام. شده اند دهيكش يآدم مبتد كيتو معلوم است توسط  ينقاش يتابلوها: گفت  يبه تون يو

 ؟يتا به خاطر آنچه در تابلو بود، متوجه شد رفتينبود تو را پذ تيها يبه خاطر آنچه در نقاش شتريما ب يمدرسه 

 .نه، استاد قايدق

البته اگر  _معلمت خواهد بود  ندهيپنج سال آ ياو برا. سپارمت يمن به دست استاد كانتال م. موقعش متوجه خواهش شد به

 .يتا آن موفع در دانشكده بمان
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 با خودش عهد كرد، تا آن موقع در دانشكده خواهم ماندو يتون

 ياو چشمان. پوشاند يرنگ م يكاله بره ارغوان كيكامال طاس داشت كه آن را با  يبود و سر يقدكوتاه اريكانتال مرد بس استا

: خوشامد گفت يجمله به تون نياو با ا. داشت سيسوس هيشب ييبزرگ و گوشتالود و لب ها ينيب كي ره،يت يبه رنگ قهوه ا

 ؟يآمد نجايتو چرا به ا. عقب افتاده ييهستند، آدم ها يفكر و مبتد يهنر سطح يها در رشته  ييكايآمر

 .استاد رم،يبگ ادي ينقاش آمدم

 .كرد يكانتال با حرص غرغر استا

 يا هيسه پا يبرپا بود، و تون ينقاش يها هيسه پا. بودند يرد وجود داشت كه اكثرشان فرانسوو پنج نفر شاگ ستيكالس ب در

از قسمت  يگچ يدر اطراف اتاق قالبها. رستوران مخصوص كارگرها بود، انتخاب كرد كيپنجره را كه مشرف به  كينزد

 يمختلف كالبد انسان ، برگرفته از مجسمه ها يها

 .نديتوانست بب يكس را نم چيه.ستيبه دور و برش نگر يمدل نقاش كي افتني يبرا يتون.پراكنده بود يوناني

 :كانتال خطاب به شاگردان كالس گفت استاد

 .ديكار را شروع كن ديتوان يم-

 :گفت يتون

 .ام اوردهيرنگم را با خودم ن يمن لوله ها –خواهم من  يعذر م-

 .اختصاص دارد يدرست طراح ي وهيتن شسال اول به آموخ.يرنگ ندار يبه لوله ها ياجياحت-

 :اشاره كرد و گفت يوناني يبه مجسمه ها استاد

تمام شود  يليكه سال تحص نياز ا شيرسد بگذار به تو هشدار بدهم پ يساده م يلياگر به نظرت خ.ديكش يرا خواه نهايا-

 .شد ديكالس مردود خواه نياز شما شاگردان ا يمياز ن شيب

 :كه سر حرفش باز شده بود ادامه داد او

پشت سر  تيكه دوره را با موفق ييآنها –در سال دوم .يگذراند يم يهنر يشما تماما سال اور را به آموختن كالبد شناس-

 يم نانيو من به شما اطم –سال سوم .كرد ديبا رنگ روغن كار خواه ديكنيم يزنده نقاش يمدل ها يشما از رو –گذاشته اند 
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 يدر هنر نقاش عتايطب يعنيكرد  ديخواه يبا من و به سبك و روش من نقاش شما –خواهند ماند  يباق يكه تعداد كمتر دهم

 ديحاال بگذار ديكن يم دايخود را پ يزيرنگ آم وهيچهارم و پنجم شما سبك خود و ش يكرد در سالها ديخواه شرفتيپ اريبس

 .ميمشغول كار شو يهمگ

 .كالس مشغول كار شدند شاگردان

كه به  يهنگام.ابراز كند يتا انتقادات و نظرات كرديم يتوقف ينقاش هيكرد مقابل هر سه پا يدر اطراف اتاق گردش م استاد

 :با خشونت گفت ديرس يشده توسط تون دهيطرح كش

خواهم  يها م ياستخوانها زردپ عضالت نميخواهم داخل آن را بب يبازو است م رونيب نميب يآنچه من م ستين يكاف نيا!نه-

 ؟ييكار بر آ نيچطور از پس ا يدان يدارد م انيپوست خون جر رياحساس كنم كه ز

 .يكشيم ريسپس به تصو يكنياحساس م ينيب يآن را م يكنيبله استاد به آن فكر م-

توانست از صبح سحر تا سحرگاه روز  يشد او م يم يدر كالس نبود معموال در آپارتمانش مشغول طراح يكه تون ياوقات در

نشستن مقابل  يعمل ساده  ديبخش يكه هرگز تا آن زمان تجربه نكرده بود م ياز آزاد يبه او حس يكند نقاش يبعد نقاش

 كيتوانست كل جهان را با  يبه او دست دهد م يعرفان يشد احساس يدر دستش باعث م ينقاش يقلم مو كيبا  هيسه پا كي

 نيا يآورد بود او برا جانيه يتجربه ا نيا نديافريرا ب يعالم ايانسان  كيگل  كيدرخت  كيتوانست  يمدست خلق كند 

 احتيس ييايبود در آن شهر باشكوه و رو سيپار يها ابانياز خانه در خ رونيكرد ب ينم يكه نقاش يكار زاده شده بود هنگام

 يوجود داشت كه توسط رود سن به كرانه  سيشد دو پار يكه هنر او در آن زاده م يكرد اكنون آنجا شهر او بود مكان يم

 يو آدم ها ايشد و آنها دو جهان متفاوت و سوا از هم بودند كرانه راست مخصوص اغن يم ميراست تقس يچپ و كرانه 

شت شامل مون پارناس بلوار هنرمندان و مبارزان تعلق دا انيچپ به دانشجو يبود كرانه  عهمتشخص و استخوان دار جام

 يآنجا مثل خانه اش بود او برا يتون يبرا.پل بود وتيو ال لريم يفلور رستوران هانر يسن ژرمن كافه  يمحله  يراسپا

 .كردند يجهان رمز آلودش بحث م ربارهنشست و آنها د يالكوئل م ايبول بالنش  يدر كافه  انيساعت ها با دانشجو

 .خرد ياست و چشمش به هر چه افتد آن را م سيدر پار ميگوگن ها يموزه  يهنر ريام كه مد دهيشن-

 !من تمام شود يكاره  مهين يها يبهش بگو صبر كند تا نقاش-
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 يبود مجالت اديز يليآن مجالت خ متيدادند چرا كه ق يقرض م گريخواندند و به همد يرا م يآنها مجالت مشابه ي همه

 .بايز يهنرها ي هيرنگ ها و نشراوراق هنر اشكال و  وياستود:چون

كالس دوست شود چرا كه  انيدانشجو ريبا سا يگرفته بود و توانست به آسان اديلورزه زبان فرانسه را  يدر مدرسه  يتون

از  يكيبودند و او را به عنوان  يچه كسان يتون يوجه خبر نداشتند كه خانواده  چيداشتند انها به ه يمشترك ديآنها عقا يهمه 

در بولوار سن ژرمن گرد هم جمع  نهيد گنج يفلور و كافه  يو مبارز در كافه  گدستبودند هنرمندان تن رفتهيخودشان پذ

 .قدم نگذاشته بودند ميماكز ايچون السر  ييكدام از آنها هرگز به رستوران ها چيخوردند ه يشدند و م يم

و  ديد يرا از دور م كاسويپابلو پ يبودند گاه به گاه تون سيپارهنر در حال خلق آثارشان در  ياعجوبه ها 1946سال  در

 دهيژول ييمتظاهر با پنجاه و چند سال سن و موها يدرشت و حالت يكليبا ه يمرد دندياو و دوستش مارك شاگال را د يروز

 يجد ييگفت و گو كافه نشسته و در حال يدر آن سو يزيبود شاگال پشت م دهييگرا يبه خاكستر يكه به تازگ شانيو پر

 .از مردم بود يبا گروه

 :نجوا كرد يتون دوست

 .ترانهيساحل مد يخانه اش در وانس است نزدك ديآ يم سيبه ندرت به پار يلياو خ ميديكه او را د ميشانس آورد-

و آلبرتو  دينوش يم يمشروب اشتها آور را به آهستگ وانيل كيرو ماكس ارنست نشسته بود و  ادهيكافه كنار پ كي در

ساخت خودش بود بلند و الغر و كج و  ياز مجسمه ها يكي هيشب يرفت و يم نييپا يولير ابانياز خ ريكب ياكومتيج

هانس بلمر را مالقات  نياست تعجب كرد او همچن يچماق ياپ يمتوجه شد آن مجسمه سار دچار عارضه  يوقت يتون.معوج

 يشدند كم كم نام و شهرت يم ليدست و پا تبد يب يكه به عروسكها يمحرك از دختران جوان يها ينقاش دنيكرد كه با كش

 كي يشد و يبود كه به براك معرف يهگام يتون يزندگ يلحظه  نيزتريانگ جانيه دياما شا.كرد يخودش دست و پا م يبرا

 .زبانش بند آمد يبود اما تون يمينقاش هنرمند خوشرو و صم

 كيآثار  ديداو- درو آن يدر گالر دنديسنج يخود را م يور قبا كردنديرفت و آمد م يتازه هنر يگارخانه هابه ن ندهيآ نوابغ

و  ويو اوتر نيو نزد سوت بايز يهنرها يدر مدرسه  ينقاش جوان گمانم به نام برنارد بوفه را به معرض تماشا گذاشته بودند و

سن  ابانيدر خ "مادوموازل روسا" يو گالر "هيشارپانت" يو نگارخانه  "زهييسالن پا" در انيبود دانشجو دهيآموزش د يدوف
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 .گذراندند يشات م ندهيآ يدرباره ر رقبا يپراكن عهيشدند و اوقات فراغت خود را به شا يجمع م

 

ه خودش نزد اما ب ياو عاقالنه رفتار كرد و حرف.كرد رتيخورد و ح كهي اريآمد بس يبه آپارتمان تون تيكه ك يبار نينخست

 :بلند گفت يكند؟و با صا يقفس تنگ و خفه زندگ نيتواند در ا يچطر پسر من م!طانيگفت لعنت بر ش

 ؟يكن يم يرا كجا نگه دار تيغذا نميب يدر اطراف نم يخچاليمن .است يدنج فوق العاده ا يعجب جا يتون-

 .پنجره يرونيب يلبه  - لـ  يرو-

 .برداشت يبيپنجره س يلبه  يبه طرف پنجره رفت آن را گشود و از رو تيك

 خورم آره؟ يتو را م ياز موضوع ها نقاش يكينكند -

 :و گفت ديخند يتون

 .مادر.نه -نـ -

 .كردنت بگو يحاال به من درباره نقاش:زدو گفت بيبه س يگاز تيك

 .ميكن يم يطراح -امسال فقط ط  ما.فتن وجود ندارد- گ يبرا ياديز -حرف ز: اعتراف كرد يتون

 ؟ياستاد كانتال را دوست دار نيتو ا ايآ

توانند به  يكالس م يسوم بچه ها كيفقط حدود .نه ايست دارد -او مرا دو اياست كه آ نينكته مهم ا.محشره است - م او

 .كنند دايراه پ-سال بعد را 

 .به او نداد ينگفت و تزكر يرباره ملحق شدن به شركت به تون يزيچ تيبار بود كه ك نيا تنها

بود كه با اكراه  نيا ديشن ياز او م يكه تون يديتمج نيبزرگتر. كن نيرا تحس يكار كس ينبود كه به راحت يكانتال مرد استاد

 .كنم يم تيپوست را رؤ ريتازه دارم ز ايام  دهيرا هم د نيكنم بدتر از ا يفكر م: گفت يم

 يتون يروزيپ نيجشن گرفتن ا يبرا.  افتنديبود كه به سال دوم راه  ييجزو هشت نفر هنر جو يتون يترم دانشگاه انيپا در

 كه يسيدرمحله مون مارتر رفتند مست كردند و شب را با چند زن جوان انگل يقبول شده به باشگاه شبانه ا انيدانشجو هيو بق

 .به فرانسه آمده بودند گذراندند احتيگردش و س يبرا
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مثل خارج شدن از .زنده آغاز كرد يكار را با رنگ و روغن و مدل ها يدانشكده دوباره شروع شد تئن يكه كالس ها يهنگام

كرد كه هر عضله وهر عصب و هر  ياحساس م يمختلف كالد انسان تون يقسمت ها دنيسال كش كيپس از . كودكستان بود

مدل زنده در  كيقلم مو در دستش و  كياكنون با .بود يبردار خهنس -كردن نبود يآن كار طراح. ناسدش يغده بدن را م

 .قرار گرفته بود رياستاد كانتال هم تحت تاث يحت.برابرش او شروع به خلق اثر كرد

 .ميفن كار كن يرو يستيوحاال با يتو احساسش را دار:گفت يليم يبا ب يو

كه  يكارلوسمزد جوان يم يصندل يحركت رو يدانشكده آرام و ب يداشتند كه در كالس هاده دوازده مدل وجود  حدود

مو  يدختر سبزه رو كيآورد؛آنت كه  يخودش به دست م يبرا يراه كمك خرج نيبود و از ا يدانشكده پزشك يدانشجو

 بايدختر ز كيماسون كه  كينيفته بود؛ و دو م ايبهبود  يركچ يجوشها يكوتاه قد و فربه بود و پشتش پر از لك و چا يمشك

 يوشناخته شده ژست م رجستهيچند نقاش  يبرا نيهمچن كينيدوم. بود رهيگونه وچشمان سبز ت فيظر يو جوان با موها

 يسعشدند و يپسر دورش جمع م انيهر روز پس ازاتمام كالس دانشجو.او مورد عالقه همه بود . نشست  يگرفت و مدل م

 .بگذارند يبا او قرار مالقات كردند يم

به هر حال : افزود يگذاشت و م يبعد سر به سر شان م. كنم ينم يرا با كار قاط حيمن هرگز تفر: گفت يبه آنها م كينيدوم

 د؟يمن از كجا بدانم شما مورد پسند من واقع س شو ديا دهيمرا د يشما همه از سر تا پا. ستيمنصفانه ن نيا

 .رفت ينم رونيدانشكده ب انيكدام ازدانشجو چيهرگز با ه كينياما دوم. افتي يهمچنان ادامه م زيتمسخر آم يگفت و گو و

كرد او به  يرا تمام م كينياز دوم يشده ا ينقاش ريتصو يرفته بودند و تون انيكه همه دانشجو يبعداظهرهنگام كي اواخر

 .دراز است ياديز ينيب نيا. آمد  يمنتظره پشت سر تون ريغ ينحو

 .كنم ياصالحش م.خواهم  ياوه معذرت م: دستپاچه شد و گفت يتون

 .دراز است ياديمن است كه ز ينيب نيخوب استو ا ريدر تصو ينينه ب نه

 .ستياز دست من ساخته ن يرابطه كار نيكه در ا ديببخش:زد و گفت يلبخند يتون

 .و نقص است بيع يتو ب يني،بيخواهد گفت،شر يمرد فرانسو كي

 .ستمين يدر ضمن فرانسو د،ويآ يات خوشم م ينياز شكل ب من
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 .پرسم چرا يبروم،از خودم م رونيبا تو ب يتو هرگز از من درخواست نكرد.معلوم است بله

 چيتقاضا را كرده،و شما هرگز با ه نيا يگريكه هركس د ليدل نيزنم به ا يحدس م.دانم يمن نم...من:جاخورده بود يتون

 .دينرفته ا رونيمشان بكدا

 .ريشب بخ.رود يم رونينفر ب كيبا  يباالخره هركس:كرد و گفت يتبسم كينيدوم

 .او رفته بود و

گشت تا پشت سرش  يو دوباره بازم ديپوش يلباس م كينيماند،دوم يوقت در آنجا م ريمتوجه شد كه هربار كه او تا د يتون

 .او را تماشا كند دنيكش يو نقاش ستديبا

 .شد يخواه ينقاش برجسته ا.كارت خوب است يليتو خ:اعالم كرد كينيروز عصر دوم كي

 .كه حق با تو باشد دوارميام.كينيممنونم،دوم

 مهم است،بله؟ يليتو خ يبرا ينقاش

 .بله

 يزيخواهد مرا به صرف شام مهمان كند؟،او نگاه تعجب آم يخواهد شد دلش م ينقاش برجسته ا يكه به زود يمرد نيا ايآ

 .تناسب اندامم را حفظ كنم ديبا.خورم يغذا نم اديمن ز:ديد يبر چهره تون

 .من است يباعث كمال خوشوقت.بله حتما:و گفت ديخند يتون

و نقاشان با هم صحبت و  يساكره كر قلب مقدسغذا خوردند و درباره نقاش يسايكل كينزد ينيرزميرستوران ز كيدر  آنها

مدلشان شده بود گوش  يكه و يمشهور يراجع به نقاش ها كينيدوم يه به داستانهابا عالق يتون.تبادل نظر كردند

 .يسرشناس هست يهمان نقاش ها يكه تو به خوب ميتو بگو هب ديبا:گفت كينيخوردند دوم يم رقهوهيهمچنان كه ش.داد

 .دارم شيتا مشهور شدن در پ يمن راه دراز:بود نيكه گفت ا يزيخرسند شد،اما تنها چ يليخ ديتمج نياز ا يتون

 ندازم؟يب يتا به آن نگاه يمرا به آپارتمانت دعوت كن يخواه يم:ديپرس كينيكافه،دوم رونيب

 .ستين يچندان جالب يمتاسفانه جا يول.شوم يمن هم خوشحال م يباش ليما اگر

تكان داد و  يكرد و با تاثر سر ينگاه فيبه گوشه و كنار آن آپارتمان كوچك و كث كينيكه وارد آپارتمان شدند،دوم يهنگام
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 كند؟ يم يدگيبه امور تو رس يچه كس.ستين يچندان جالب يجا.حق با تو بود:گفت

 .ديآ يم نجايبار به ا كي يهفته ا يخانم نظافتچ كي

 ؟يتو دوست دختر ندار.است ختهيو به هم ر فيكث يليخ نجايا.كن اخراجش

 .نه

 ؟يستيهمجنس گرا كه ن:سپس گفت.ستيرا به دقت نگر يچهره تون يلحظه ا يبرا كينيدوم

 .نه

 .به من بده ييظرفشو عيما يسطل آب و كم كيلطفا .تو بود فيح.خوب اريبس

كارش تمام  يوقت.كرد فيو باالخره همه جا را مرتب و نظ دييسا يكرد و م يم زيدر آپارتمان مشغول كار شد،تم كينيدوم

 .حمام كنم ديمن با يخدا.است ياندازه فعال كاف نيهم:شد،گفت

 ؟يشو يجا م يكوچك نيوان به ا نيچطور در ا:زد ادياز آنجا فر.وان را باز كرد رآبيبه آن حمام كوچك رفت و ش او

 .آورم يرا باال م ميپاها

 .ديخند كينيدوم

و فردار  سيو بلندش خ ييطال يموها.آمد رونيبود از حمام ب دهيچيكه به دور بدن خود پ يبعد،با حوله ا قهيپانزده دق او

او .زن به او نگاه نكرده بود كيتا آن زمان هنوز به چشم  يتون.برخوردار است يداد از سالمت جسمان يظاهرش نشان م.بود

را  زيتكه حوله همه چ كيبود كه همان  بيعج.دنديكش يرا م رشيتصو ينقاش ومب يرو ستيبا يبود كه م يتنها مدل انسان

 .آمد جانيبه شدت به ه يتون.عوض كرده بود

 ؟يمرا دوست دار:كرد ياو را تماشا م كينيدوم

 .اديز يليخ

 .يثابت كن دوستم دار پس

 يو.خواست ياز او نم زيچ چيكرد و ه يبه او اهدا م زيهمه چ كينيدوم.را نشناخته بود كينيهمچون دوم يهرگز زن يتون

 كينيرفتند،دوم يم رونيصرف شام ب يكه برا يهنگام.ست كندشام در شيآمد تا برا يم يهر شامگاه به خانه تون بايتقر
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پولت را  ديبا:گفت يم يبه تون زيسرزنش آم ياو با لحن.ها بروند يفروش چيساندو ايارزان  يكرد به رستوران ها ياصرار م

 .ي،شريهست يدر ابتدا دشوار است،و تو نقاش خوب ينقاش خوب امرار معاش از راه نقاش كي يبرا يحت.يپس انداز كن

به موزه كارناوال و .خوردند يم ازيخوكسوپ پ يرفتند و در رستورانبا يدر ساعات كوتاه فراغت صبح به محلهله آلم آنها

اسكار  يرفتند،مثل گورستان پوالشر استراحتگاه ابد يكه مورد عالقه گردشگران نبود م يدور افتاده ا يمكان ها

را  التيهفته تعط كيكردند و  دنيد سيپار ينيرزميز رياز مقاد آنها.ارسل پروستدوبالزاك و م ن،اتورهيشو كيلد،فردريوا

 .رود سن گذراندند يو گردش رو حيتعلق داشت به تفر كينياز دوستان دوم يكيكه به  يقيبا قا

افسرده و ملول  يداشت،و هر بار كه تون يزيتمسخرآم ياو حس شوخ طبع.آورد يرا به وجد م يهر مصاحب كينيدوم

 يرا م سيهمه مردم پار ييگو.شد يداشت و غصه فراموشش م يرا به خنده وام يگفت كه و يبود،آنقدر چرند و پرند م

روز را مالقات  يها تيشخص نياز برجسته تر يبرخ يتون ها يدر آن مهمان.برد يم يجالب يها يرا به مهمان يشناخت،و تون

 .نگارخانه مشهور و معتبر بود كيمگت، يشاعر بود و آندره برتون كه در استخدام گالرپل الوار كه  لياز قب يكرد،اشخاص

 يمن م.حرفم را باور كن.يشد،شر يتو بهتر از همه آنها خواه:گفت يكرد و م يم قيرا تشو يتون وستهيپ نيهمچ كينيدوم

 .دانم

اگر تمام روز را كار كرده  ينشست،حت يمدل م شيبرا ييبا خوشرو كينيكند،دوم يدوست داشت شب نقاش يتون اگر

او را ب خاطر خودش  يحاصل كرده بود كه كس نانيبار اطم نينخست يبرا.شانس آورده ام يليخ ا،منيد،خدايشياند يتون.بود

به  ديترس يم يتون.دلچسب بود ياحساس شيبرا نيتعلق دارد،و ا يو به چه خانواده ا ستيدوست دارد،نه به خاطر آن كه ك

همه آنچه را  ديترس يعوض شود،م كينيدوم ديترس يجهان است،م يثروت ها نياز بزرگتر يكيكه وارث  ديبگو كينيدوم

كت  كياو  يو برا رديخودش را بگ ينتواست جلو يك،تونينيسالروز تولد دوم دنياما با فرارس.داشتند از دست بدهند

 .ديخر يروس يپوست گربه وحش

 نيباتريز نيا:د،گفتيرقص يگشت و در اطراف اتاق م يچرخاند و به دور خودش م يكه كت را در هوا م يدر حال كينيدوم

 نيا دنيپول خر ؟يرا از كجا مده تون نيا:ديو پرس ستاديناگهان ا زيجست و خ انهياو در م.ام دهياست كه در عمرم د يزيچ

 ؟يكت را از كجا آورده ا
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موزه رودن از  رونيرا ب نياست ا يكت دزد كي نيداردو ا يجالب يماجرا: سوال بود نياز قبل آماده جوا ب دادن به ا يتون

كت  كياز . خالص شود  نيكرد كه هر چه زودتر از شر ا يك يمضطرب لحظه شمار ياو با حالت.  دمياندام خر زيمرد ر كي

 .گران تر تمام نشده ميبرا.بخرم  انخوب كه ممكن بود از فروشگاه پرنت يپارچه ا

 !ميزندان شو ياگرهر دو مان راه يحت.پوشمش يم: خنده زد ريماند بعد ز رهيبه او خ يلحظه ا يبذا كينيدوم

 .يهست يرينظ يب نيتو احمق نازن. احمق يا ياوه تون: نمود ستنيحلقه كرد و شروع به گر يبازوانش رادوربدن تون سپس

 .زيدروغ مصلحت آم كيبه خود گفت  يتون

 يو مدل نقاش بايز يكار در دانشكده هنرها ليبه دل كينيدوم.به خانه او مقل مكان كند يكرد ه تون شنهاديپ كينيدوم يشب

سن - پرتر ابانيآپارتمان بزرگ به سبك روز را در خ كيقادر بود  سينقاشان پار نياز سر شناس تر يعده ا يشدن برا

 يبا من زندگ. وحشتناك است نجايا.يكن يجا زندگ نيمثل ا يدر مكان يستيباتو ن يتون: او گفت. سورن در اجاره داشته باشد

 - غذا درست كنم و  تيبرا ميچركت را بشو يتوانم رخت ها يمن م. يبپرداز ياصال اجاره ا ستيكن و الزم ن

 .ممنونم. كينيدوم نه

 چرا؟ آخر

 ريد يليكه ثروتمند است اما حاال خ ديبگو كينيتوانست به دوم يم ييبدهد؟در آغاز آشنا حيتوض شيتوانست برا يم چطور

است  نيمثل ا: گفت نيداده است بنابرا بشياو را احمق فرض كرده و فر يممكن بود احساس كند كه تون كينيشده بود دوم

 . يبه من لطف كرده ا يليهم خ كه بخواهم از دسترس تو امرار معاش كنم تو حاال

 .خواهم با تو باشم  يكنم و م يمكان م نقل نجايدهم و به ا يمن آپارتمانم را پس م پس

 .نقل مكان كرد يبه آپارتمان تون كينيروز بعد دوم صبح

گذراندند و در  يم القاتييآخر هفته را در  التيآنها تعط. وجود داشت زيساده واعجاب انگ يو مودت يآنها دوست نيب

 يم يكرد و از مناظر نقاش ياش را بر پا م ينقاش هيسه پا يآنجا تون. كردند يباز توقف م يكوچك واقع در فضا يرستورانها

 شدند يكه گرسنه م يو هنگام ديكش

چمنزار  انيآورد آن دو در م يم رونيرا كه آماده كرده بود از سبدش ب يكرد و ناهار يرا پهن م كين كيسفره پ كينيدوم
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كار او به طرز .شبخت احساس نكرده بودخو نيچن نيهرگز خودش را ا يتون دنديورز يسپس به هم عشق م.خوردند  يغذا م

: را باال گرفت و خطاب به شاگردان كالس گفت يتون ياز تابلوها يكيروز صبح استاد كانتال  كي.كرد يم شرفتيپ يمطلوب

 .ديآن را احساس كن دنينفس كش ديتوان يو م ديبدن نگاه كن نيبه ا

 ميرا در تابلو دنيمن چطور توانستم نفس كش يدان يم. بدهد كينيتا آن شب خبر را به دوم ديانتظار كش يصبر يبا ب يتون

 .رميگ يرا در آغوش م يثبت كنم؟چون هر شب مدل نقاش

دوره دانشكده  گريكنم تو به گذراندن سه سال د يمن فكر نم يتون:شد يو سپس حالتش جد ديخند جانيبا ه كينيدوم

 .كانتال يدانند حت يرا م نيدانشكده ا همه در. يحاال هم آماده هست نيهم. يداشته باش ياجياحت

كه هر روز  يريتصاو البيباشد و كارش در س ينقا معمول كيخوب نباشد كه صرفا  يكه به اندازه كاف ديترس ياز آن م يتون

برنده  يتون. را تحمل كند يا شهياند نيتوانست چن ياو نم. شد گم شود يم دهيتوسط هزاران نقاش در سراسر جهان كش

 .را به خاطر داشته باش نيا. شدن مهم است

كزد من  يكشت و قكز م يآكنده م يكزد وجودش از احساس شادمان يرا تمام م ييتابلو يكه تون يوقت ها هنگام يبعش

 .زميبانگ يمبتد كيمن  ديشياند يكرد و م يبه نارش نگاه م گريدر مواقع د. واقعا با استعدادم.هستم ينقاش با استعداد

 .زميو نفرت انگ بدبخت

از  ينقاش يو چهار تابلو ستياو حدود ب. افتي يم يشتريدر كارش اعتماد به نفس ب ييتون كينيدوم يها قيتشو ليدل به

بود  دهيدراز كش يدرخت ريدر ز انياو عر كينياز دوم ييجان در تابلو يب اتيخودش را تمام كرده بود؛ مناظر ح يكارها

 يپشت نهيدر زم يمرد راهنيكت و پ. كرد يم جاديا ينوران يو نقطه ها ديتاب يم دنشيدرخت بر يبرگ ها يآفتاب از ال

 .كرد كه زن منتظر معشوق است ياستنباط م نيچن نندهيبود و ب ريتصو

 !يبگذار شيبه معرض نما يرا در نگارخانه ا تيتابلوها يستيتو با: زد اديفر ديرا د يآن نقاش كينيكه دوم يهنگام

 .الزم را ندارم يمن هنوز آمادگ! كينيدوم يشده ا وانهيد

زنگ از  يشيبزرگ و چشمان م اريبس يبا شكم ياندام زيژرژ مرد ر ديبعداظهر روز بعد به خانه آمد و د يتون. يكن يم اشتباه

 يها ينقاش. نيدوف ابانينگارخانه كوچك در خ كيژرژ بود  يو مالك گالر ازيصاحب امت يو. زده نزد او بود رونيخانه ب
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 .در اطراف اتاق پراكنده بود يتون

 چه خبر است؟: ديپرس يتون

: زد و افزود يبه پشت تون ياو با مهربان.. است يعال اريما بس يكنم كارها ياست كه من فكر م نيخبر ا: ژرژ گفت آنتون

 .بگذارم ارتانيآثار شما در اخت شيبار نما كي يام را برا يمفتخر خواهم شد كه گالر

 .نگاهش را پس داد ينگاه كرد و او با خوشحال كينيبه دوم يتون

 .ميدانم چه بگو يمن نم - من

 .يكرباس يبومها نيا يبر رو ديقبال آن را گفته ا: پاسخ داد ژرژ

 .ماندند داريموضوع ب نيبحث راجع به ا ياز شب را برا يمين كينيو دوم يتون

 .ديخواهند كش خيمرا به چهار م يدان هنرمنتق. احساس نمس كنم آماده باشم من

محل به آنها  يتنها اهابه كارت ل.است  يژرژ نگارخانه كوچك يگالد. كامال متناسب كار توست نيا يشر يكن يم اشتباه

 مانيژرژ به كار تو ا وياگر مس. متوجه ات شود يامكان ندارد ضرور چيه. خواهند آمد و راجع به كارت قضاوت خواهند كرد

 ارينقاش بس ياست كه تو روز دهيحاال او با من هم عق.كرد يرا در نگارخانه اش نم تيگذاشتن تابلوها شنهادينداشت هرگز پ

 .شد يخواه يمهم

 .را بفروشم مياز تابلوها يكيبتوانم  يحت ديداند؟ شا يچه م يخوب كس اريبس: سرانجام گفت يتون

دوستت دارم . صرف شام به من ملحق شو يكنم برا يخواهش م. ميآ يم سيروز شنبه به پار: آمده بود نيتلگرام چن در

 .مادر

بود چه زن چذاب و  نيكرد ا يهمچنان كه او را برانداز م يفكر تون نيقدم گذاشت نخست هيكه مادرش به داخل آتل يهنگام

 سوانيگ انيدر م ديسپ ياز موها ييرا رنگ نكرده بود و رگه ها شيبود موها يپنجاه سالگ نياو در اواسط سن. است ييدلربا

بود كه  دهياز مادرش پرس يزمان يدر وجود داشتو تون يپر جنب و جوش و پر احساس يسرزندگ. اش ظاهر شده بود يمشك

 :پاسخ داده بود ياو به آرام.ازدواج نكرده است گريچرا پس از مرگ چدش د

 .داشته اند پدرت وتو تيمن اهم يدو مرد در زندگ تنها
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 .خوشحالم-خو دنتياز د. مادر -ما: بود گفت ستادهيمادرش ا يرودررو سيكنون كه در آن آپارتمان كوچك در پارا يتون

شكل . فرو برد يتون شير انيو انگشتانش را در م ديخند تيك ؟يرا تازه گذاشته ا شيد نيا! يتو واقعا خوشگل شده ا يتون

 آبراهام  يِجوان

خانه  يكرده ا دايپ يخوب يزن نظافتچ نكهيان كوچك چرخاند و افزود خدا را شكر مثل انگاهش را در آپارتم يشده ا نكلنيل

 با سابق فرق كرده است  يليات خ

 يطوالن يمدت يو برا ستاديآن ا يبوده و جلو ينقاش كي يدر حال كار رو يكه تون ييرفت جا ينقاش هيبه طرف سه پا تيك

 منتظر واكنش مادرش بود يعصب يبود با حالت ستادهيآنجا ا يشد تون رهيبه تابلو خ

واقعا محشر است واقعا محشر او  نيا يبود تون ميمهربان و مال يليخ شيشروع به صحبت كرد لحن صدا تيكه ك يهنگام

آن آثار اشتباه  يابيدر ارز تيبه كار نبرد ك يتالش چيكرد ه يكار پسرش احساس م دنيكه از د يپنهان كردن غرور يبرا

 مسرور و شادمان شد ارياست بس دادبا استع نقدريكه پسرش ا نيكرد و با مشاهده ا ينم

 را هم به من نشان بده تيتابلوها هيبق رديپسرش قرار گ يتا رو در رو برگشت

 يفراوان بحث م اتييدرباره هركدام با جز تيكردند ك يسپر يتون ينقاش يانبوده تابلوها يدو ساعت بعد را به تماشا آنها

شكست  يتون يسلطه درآوردن زندگ ريز يشد او در تالشش برا ياحساس نم شيدر لحن صدا يحالت تملق چيرد هك

 بود رفتهيآن قدر با متانت پذ راكرد كه شكست خود  يم نيمادرش را تحس يخورده بود و تون

به  يشناسم كه ممنون مادر اما لزوم يرا م ينقاش يبگذارم چند نفر دالل تابلوها شيرا به نما تيخواهم تابلوها يگفت ك تيك

من  اريشب مكانش را در اخت كي يبرا يگالر كيداده ام  بيترت يشگاهينما ندهيجمعه آ يمن خودم برا ستيكار ن نيا

 گذاشته است

 يفوق العاده است كدام گالر نيحلقه كرد و گفت ا يبازوانش را دور بدن تون تيك

 ژرژ يگالر

 شناسم يرا نم آنجا

 ستميآماده ن نياستا لدنيدر همر با و ميتابلوها شينما ياست اما من هنوز برا يكوچك يگالر
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 نيكنم ا يمن فكر م يتون يكن يدرخت اشاره كرد و گفت اشتباه م ريدر ز كينيدوم ينقاش يبه تابلو تيك

اوه لعنت بر  ديرا د تيك كينيرا دوم تيتاب توام لباس ها يب يليخ زميشد عز دهيآپارتمان شن ييباز شدن در جلو يصدا

 يدانستم كه مهمان دار يمن نم يخواهم تون يمن معذرت م

 سرد برقرار شد يسكوت يلحظه ا يبرا

 كنم يماسون را خدمتتان معرف كينيدوم ديمادر من هستند مادر اجازه بده شانيا كينيدوم

 كردند يرا برانداز م گريبودند و همد ستادهيزن آنجا مقابل هم ا دو

 چطور است خانم بلك ول نحالتا

 ماند ياش ناگفته باق هيكردم بق يم نيشما را تحس ريپسرم با تصو ياآلن داشتم تابلو نيگفت هم تيك

 برقرار شد يگريهم سكوت عذاب آور د باز

 بدهد بياز آثارش ترت يشگاهيخواهد نما يبه شما گفت كه م يتون ايبلك ول آ خانم

 است يگفت خبر فوق العاده ا بله

 يبمان سيشود تا آن موقع در پار يم مادر

در ژوهانسبورگ  رهيمد اتيدر جلسه ه ديحاضر شوم اما پس فردا با شگاهيماندم تا در آن نما يخواست م يدلم م يليخ

 بدهم رييتوانستم برنامه ام را تغ يم ياز آن وجود ندارد كاش زودتر به من گفته بود زيگر يبرا يراه چيشركت كنم و ه

اما  ديدرباره شركت بگو يشتريب زيچ كينيدوم يبود مبادا مادرش جلو يعصب يكنم تون يخوب درك م اريفت بسگ يتون

 متوجه تابلوها بود تيفكر ك

 كنند دنيتو د شگاهياز نما يحساب ياست كه آدمها نيا مهم

 هستند يچه كسان يحساب يبلك ول منظورتان از آدمها خانم

 آنجا باشد يستينفر مثل آنده دوسو با كيو پاسخ داد كارشناسان فن منتقدان  ديچرخ كينيدوم يبه سو تيك

ابراز  كيكرد و  يبود كه از معبد هنر محافظت م يدردنده ا ريدر فرانسه بود او ش يمنتقد هنر نيدوسو محترم تر آندره

 شكاهيهر نما هيوسو به افتتاحنابودش سازد د ايشبه مشهور و سرشناس كند  كيرا  يتوانست هنرمند ياو م ينظر از سو
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و  دنديلرز يكرد صاحبان نگارخانه ها و نقاشان به خود م يم دايحضور پ رگبز يشگاههايشد اما تنها در نما يدعوت م ينقاش

به سرعت در  نيزهرآگ يياو با بالها يبود و متلك ها يو طعنه زن ييشدند او استاد متلك گو ياو م يمنتظر ابراز نظرها

از هركس  شيب سيپار يرشدند آندره دوسو در محافل هن يآمدند و همه جا پراكنده م يبه پرواز در م سيسراسر پار

رحمانه  يگزنده او و انتقاد ب ييطنزگو شديمحترم شمرده م يگرياز هركس د شيحال ب نيمورد نفرت بود و درع يگريد

 كردند يتجربه اش در كار تحمل م لياش را به دل

گفت آندره دوسو  تيشد سپس خطاب به ك يمادر تو م يستيبا ديگو يمادرم چه م ينيب يكرد و گفت م كينيرو به دوم يتون

 رود يكوچك نم يها يبه گالر

 شب مشهورت كند كيتواند در عرض  يم ديايب دياو با يتون اوه

 نابودم كند نكهيا اي

 كرد يپسرش را تماشا م تيك يندار مانيتو به كار خودت ا ايآ

 ديايآثار او ب شگاهيدوسو به نما ويباشد كه مس دواريتواند ام يگفت البته كه دارد اما نم كينيدوم

 كنم كه او را بشناسند دايرا پ يبتوانم دوستان ديشا

 شگاهينما هياگر او به افتتحا يدان يم يكرد و افزود شر يخواهد شد او رو به تون يشكفت عال ياز خوشحال كينيدوم چهره

 ستيچ شيمعنا ديايتو ب

 است كه راه گم كرده است نيا

 تو را خواهد ستود يها يرا دوست دارد نقاش ييزهايدانم چه چ يم يدانم تون ياو را م قهيباش من سل يجد

 دهم ينم شگاهيآمدنش را به نما بيترت يخواه ياگر نم يگفت تون تيك

 خواهد خانم بلك ول يكه م البته

 ميترسم اما به جهنم بگذار امتحان كن يو گفت م ديكش يقينفس عم يتون

 ديچرخ يتون ينگاه كرد سپس به سو هيروسه پا ينقاش يبه تابلو يطوالن اريبس يمدت يبرا تيتوانم بكنم ك يچه م نميبب

 ميشود امشب شام را باهم بخور يرا ترك كنم م سيپار دينگاهش غمزده بود پسرم من فردا با
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 ميندار يپاسخ داد بله البته مادر ما برنامه ا يتون

 اي ميبخور ميشام را در رستوران ماكز ديدوست دار ايكرد و موقرانه گفت آ كينيرو به دو م تيك

 ستيدور ن نجايكه از ا ميشناسيفوق العاده را م يكافه كوچك ول هي كينيفورا گفت من و دوم يتون

باهم  يكه آن دو زن به خوب ديرس يبود به نظر م يرفتند غذا خوب و شراب عال يروزيپ دانيدر م يبه رستوران كوچك آنها

من است  يزندگ يشبها نياز بهتر يكيكرد به خودش گفت امشب  يآنان افتخار م يبه هردو يارتباط برقرار كرده اند و تون

گفت به  ياز فرودگاه تلفن زد او به تون تيآن روز ك يبا او ازدواج كنم فردا همخوا يكه م يبا زن نطوريبا مادرم هستم و هم

برود  شياوضاع هرطور كه پ زميراجع به آندره دوسو به من بدهد اما عز ينتوانست پاسخ درست چكسيشش نفر تلفن زدم ه

 يفوق العاده هستند دوستت دارم تون تيكنم تابلوها يمن به تو افتخار م

 هم دوستت دارم مادر من

دستپاچه و در  يبا حالت يتون يها يو چهار تابلو از نقاش ستينشود ب دهينام يا داشت كه خصوصژرژ فقط آن اندازه ج يگالر

آآلت كه سطح آن را سنگ مرمر  ينيقفسه چ كي ينصب شده بود رو واريبه د شگاهياز گشودن نما شيپ قيدقا نيآخر

و  يبه جز آنتوان و تون يقرار داشت در گالر سيشراب چابل يو چند بطر تيسكويو ب ريپن يداد برش ها يم ليتشك

 نبود يگريبود كس د واريتابلوها به د نيزن جوان كه مشغول نصب آخر اريدست كيو  كينيدوم

اش نگاه كرد و گفت در دعوتنامه نوشته شده بود ساعت هفت شب از حاال به بعد هر لحظه ممكن  يژرژ به ساعت مچ آنتون

 شوم يبلكه دارم زهره ترك م ستمين يباشد به خودش گفت و من عصب يانتظار نداشت عصب ياست مردم از راه برسند تون

قدم نگذارد آن وقت  يسر و پا هم به گالر يآدم ب كياگر  ياست كه حت نيآن وقت چه منظورم ا دياين ياگر كس ديپرس او

 چه

 ميخور يو شراب ها را خودمان م رهايپن نيرا نوازش كرد در آن صورت ما همه ا يزد و گونه تون يلبخند كينيدوم

ژرژ در آستانه در بود به  ويآمدند مس يشتريتعدادشان در ابتدا كم بود و سپس به تعداد ب دنديكم كم كم از راه رس مردم

 داريخر نهايبا اندوه در دل گفت به نظر من كه ا يكرد تون يم يگفت و سالم و احوالپرس يمقدم م ريمفرط به آنها خ يطرز

هنر كه در هر  انيكرد اول هنرمندان و دانشجو يم مياو حاضران را به سه گروه تقس نيزبيچشمان ت ستندين يهنر يلوهاتاب
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آمدند تا بتوانند راجع  يم يشگاهيكه به هر نما يكنند دوم دالالن آثار هنر يابيتا كار رقبا را ارز شدنديحاضر م يشگاهينما

ظاهر هنردوست و هنرپرور شامل گروه  هب تيدر شهر بپراكنند و سوم آن جمع زياهانت آم يبه نقاشان آرزومند مطالب

گرفت  جهينت يكنند تون يم يجهان هنر سپر يرا در حواش اتشانيح ديرس يمرد و زن كه به نظر م انياز همجنس گرا يبزرگ

 توانم بفروشم يام را هم نم يلعنت يتابلو كي يمن حت

 اشاره كرد يتون اتاق با سر به يژرژ از آن سو ويمس

آمده اند تا  نجاياشخاص باشم آنها به ا نياز ا چكداميبا ه ييبه آشنا ليكنم ما ينجوا كرد فكر نم كينيدر گوش دوم يتون

 مرا تكه پاره كنند

 باش حيحاال خوشرو و مل يآمده اند تا با تو مالقات كنند تون نجايآنها به ا رينگ سخت

مناسب و مودبانه را در پاسخ به  يزد و همه عبارتها يلبخند م يليكه آشنا شد خ يبود با هركس حياو خوشرو و مل نيبنابرا و

 يواقع دهايو تمج فيتعار نيا اياما آ ديپرس ياز خودش م يآورد تون يكردند به زبان م يكه از او م ييدهايو تمج فيتعار

نقاشان گمنام  شگاهيه بود كه هنگام شركت در نمامرسوم شد يدر محافل هنر يا ژهيسالها لغات و عبارات و يهستند ط

 گفتند ينم زيچ چيگفتند و ه يم زيكه همه چ يعبارات شديگفته م

 يكه آنجا هست يكن ياحساس م واقعا

 ام دهيسبك شما ند هيكامال شب يسبك هرگز

 ينقاش نديگو يم نيكن به ا نگاه

 زند يآدم حرف م با

 يبكش يتوانست ينم نياز ا بهتر

 يشان درباره نقاش يكنجكاو ليآنها به دل ايكه آ ديپرس ياز خودش م يو تون دنديرس ياز راه م شتريو ب شتريبه تعداد ب مردم

او به فروش  ياز تابلوها كي چيشد تا آن لحظه ه يكه عرضه م يمجان ريبه خاطر شراب و پن ايشدند  يم دهيها به آنجا كش

 به سرعت در  رينرفته بود اما شراب و پن
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 .تمام شدن بود حال

را كه  يكي.همه تابلو ها را تماشا كنند  يستياول با.آنها عالقه مند هستند . حوصله كن  ": نجوا كرد  يژرژ در گوش تون ويمس

لب  ريز يو وقت پرسنديتابلو ها را م  متيق يبه زود. بازگردند  يكيگردند تا دوباره به آن  يدور م, و خوششان آمد دنديد

 ". كرده است  ريگ ديص هقالبمان ب يعني! voila,نديبگو

 ".هستم  يريگيماه قيقا كيكنم در  ياحساس م! من  يخدا ": گفت  گينيبه دوم يتون

 ".پانصد فرانك . يچشم انداز نرماند يهمان تابو!  ميرا فروخت يكي ". آمد  يبه طرف تون جانيژرژ با ه ويمس

نفر فكر كرده  كي! بود  دهياثر او را خر ينقاش يتابلو كي يكس. كرد  يفرامش نمتا آخر عمرش  يبود كه تون يلحظه ا نيا

با آن , نگاهش كند , زدياويب واريدفتر كارش به د ايارزش دارد آن را در خانه , بود كه كار او ارزش پول پرداختن را دارد 

از  شيب يبه مدت ستنيز يبود برا يراه, بود  يريبه نشانه فنا ناپذ يقطعه كوچك نيا. به دوستانش نشانش بدهد , كند يزندگ

موفق در صدها خانه و دفتر  ينقاش كي.  يمكان حضور داشته باش كياز  شيدر ان واحد در ب يكه بتوان, يزندگ كيمدت 

 ينتو. ديآفر يآورد و م يها نفر لذت به همراه م ونيليم يحت اي–هزاران  يبرا, سراسر جهان حضور داشت  يكار و موزه ها

نقاش  كي گرياو د. آنژ و رامبراند قدم گذاشته است  كليو م ينچيداو يبه خانه ابد, كرد كه در مقبره پانتئون  ياحساس م

 .نفر به خاطر كارش پول پرداخت كرده بود  كي. بود  يهنرمند حرفه ا كي, نبود  يمبتد

 . ديدرخش يم جانيچشمانش ار ه, شتابزده به طرف امد  گينيدوم

 ".يرا فروخت گريد يكياالن  نيهم يتون"

 "؟  يكيكدام  ": ديمشتاقانه پرس يتون

 ".گلها  يتابلو "

در  يكه ناگهان سكوت, ها بود وانيبه هم خوردن ل يبلند و صدا يو گفت و گو به صدا تيكوچك حاال پر از جمع نگارخانه

 .در برگشت يبه سوشد و تمام چشم ها  دهياز نجواها شن يآهسته ا انيجر. اتاق برقرار شد

با استخوان  يبا صورت, ها  يقد بلندتر از اكثر فرانسو, بود  يپنجاه سالگ نياو در اواسط سن. شد  يدوسو وارد گالر آندره

پشت , بر سر داشت  نويكاله بورسال. بود  دهيپوش يشنل كوتاه طرح اسكاتلند.  ديسپ ياز مو يو بال ريو شكل ش يقو يبند
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كس  چيه. دوسو باز كردند  يعقب رفتند و راه را برا ارياخت يهمه در اتاق ب.  بودنداز ملتمزمان ركابش روان  يسرش تعداد

 .در آنجا نبود كه دوسو را نشناسد

 

 "!  نجاستياو ا! او آمده  ": را فشرد و گفت  يدست تون گينيدوم

كرد  يدر مقابل آن مرد بزرگ كرنش م, كنار دوسو بود و اكنون ژرژ , ژرژ نشده بود  ويمس بينص يافتخار نيآن زمان چن تا

 .كم مانده بود دستش را هم ببوسد, شد  يو دوال راست م

, شراب  يشود كم يم! است  يخوشوقت يچه قدر جا!  ديما كرد بينص يچه افتخار بزرگ, دوسو  ويمس ": گفت  يبا وراج ژرژ

 .است  دهينخر يفرستاد كه چرا شراب گران تر يبه خودش لعنت م "تعارفتان كنم ؟  ريپن يكم

 ". خواهم نقاش را مالقات كنم يم. حظ بصر ببرم  يفقط آمده ام كم. ممنونم  ": بزرگ پاسخ داد  مرد

 .او را به جلو هل داد  گينيدوم. توانست تكان بخورد  يكرده بود كه نم رتيآن قدر ح يتون

 ".كنم  يم يبلك ول را خدمتتان معرف يتون, وسو آندره د يآقا.  نجاستيا ": ژرژ گفت  ويمس

 ".كنم  يحالتان چطور است قربان ؟ از بابت آمدنتان از شما تشكر م ": كه گفت  ديخودش را شن يصدا يتون

او  يهمه عقب عقب رفتند تا راه را برا. حركت كرد  وارينصب شده بر د يكرد و به طرف تابلوها يكوچك ميدوسو تعظ آندره

 يسپس به طرف تابو,  ستينگر يو با دقت م يبه مدت طوالن ييبه هر تابلو, كرد  ياو آهسته به جلو حركت م.ند باز كن

كرد  يدوسو نه اخم م. حدس بزند  يزياما نتوانست چ, فكر او را بخواند شكرد از حالت چهره ا يسع يتون. رفت  يم يبعد

 يسپس به طرف تابلو, درخت  ريدر ز گينيدوم يتابو,  ستاديا يبه خصوص يتابلو كي ياو مدتها جلو. زد  يو نه لبخند م

 .به شدت عرق كرده بود يتون. نگذاشت  يباق دهيرا ند ييتابلو چيه, اتاق را به طور كامل دور زد . رفت  يبعد

 ".حالم كه آمدم خوش ": بود  نيكه زد ا يتنها حرف. آمد  يبه طرف تون يو,  ديرس انيدوسو به پا ديكه بازد يهنگام

متولد شده  ينقاش بزرگ تازه ا. موجود به فروش رفت  ينقاش يهمه تابلوها, پس رفتن منتقد مشهور  قهيعرض چند دق در

 .باشد  ميتولد سه نيخواست در ا يم يو هر كس, بود 

فردا همه مردم ! من  يگالر. من آمد  يآندره دوسو به گالر. بودم  دهيند يزيچ نيهرگز چن ": گفت  رتيژرژ با ح ويمس
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به كار  هودهيكه كلمات را ب ستين يآندره دوسو كس ".خوشحالم كه امدم  ": جمله را در روزنامه خواهند خواند  نيا سيپار

 ". ميريجشن بگ دييايب. بنوشم  ينشامپا يروزيپ نيبه افتخار ا ديبا. ببرد 

خودش را خودش را محكم به  گينيدوم. ا برپا كردند خودشان ر يجشن خصوص گينيو دوم يتون, تر  ريد يشب كم همان

آشنا نشدم كه  ينقاش چياما هرگز با ه, بودم  ختهير يطرح دوست گريمن قبال با چند نقاش د ": چسباند و گفت  يتون نهيس

 ".  يهست يكه تو ك ديخواهند فهم سيمردم پار مهفردا ه. در انتظارش باشد  يدرخشان ندهيمثل تو آ

 .حق داشت  گينيدوم و

كنند  هينسخه روزنامه صبح را ته نيرفتند تا اول رونيو ب دنديبا عجله لباس پوش گينيو دوم يفردا ساعت پنج بامداد تون صبح

. روزنامه را باال گرفت و ورق زد تا به قسمت هنر آن برسد  يتون. اورده بودند  يروزنامه ها را تازه به باجه روزنامه فروش. 

 كياز آثار  يشگاهيشب گذشته نما": آن را بلند خواند  يتون. اثار او بود  يدوسو در بررس ندرهحه به قلم آصف يمقاله باال

. بود  يتجربه آموزنده بزرگ, منتقد نجانبيا يبرا.  افتي شيژرژ گشا يبلك ول در گالر يبه نام آنتون ييكاينقاش جوان آمر

شب .واقعا بد چگونه هستند  يفراموش كرده بودم تابلوها هت جسته ام كنقاشان با استعداد شرك يشگاهايمن آن قدر در نما

 "......امر به اجبار به من خاطر نشان شد نيا, گذشته 

 . ديپر يتون ياز رو رنگ

 . رديبگ يكرد روزنامه را از دست تون يو سع ".اش را نخوان  هيكنم بق يخواهش م ": ملتمسانه گفت  گينيدوم

 "! بگذار بخوانم  ": آمرانه گفت  يتون

 .اش را خواند  هيبق او

 نيجرات آن را داشته باشد كه چن يتوانستم باور كنم كه كس يجدا نم.در كار است  يشوخ كيدر ابتدا من فكر كردم  "

اما افسوس كه از , شتماستعداد گ يمن به دنبال ذره ا. و آنها را هنر بنامد  زدياويب واريرا به د يآدم مبتد كيكار  يتابلوها

كنم كه  يم هيصادقانه توص. بزنند  واريرا به د شيتابلوها نكهينه ا ختنديآو يسقف م زخود نقاش را ا ديبا.  دميند يآن اثر

 وارينقاش در و د شانيزنم ا يو آن طور كه حدس م, اشان باز گردند  يدارند به كار اصل شانيپر يبلك ول كه ذهن يآقا

 ". خانه هستند
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با  گينيدوم "! آن آدم رذل , اوه .  نديشود كه او چشم نداشت كار تو را بب يباورم نم. شود  يباورم نم ": نجوا كرد  گينيدوم

: گفت . ديكش ينفس م يبه سخت. اش از سرب پر شده است  نهيكرد س ياحساس م يتون. كرد  ستنيشروع به گر يدرماندگ

 يخدا ": زد  يموج م شيغم و اندوه در صدا ". داند  ياوست كه م گينيدوم, است  و اوست كه كارشناس,  دياو كارم را د "

 .او شروع به راه رفتن كرد!چه احمق بودم.مرا اينقدر زجر مي دهد نيهم! من 

 مي روي،توني؟ كجا

 .دانم نمي

در .در خيابان هاي سرد هنگام سحر بي هدف پرسه زد،و در ان حال متوجه نبود كه اشك بر چهره اش فرو مي غلتد توني

اما انچه بيشتر عذابش مي داد .عرض چند ساعت،همه در پاريس ان نقد را مي خواندند و او مورد تمسخر همه واقع مي شد

اندره .تقد بود كه مي تواند نقاش شود و از اين راه امرار معاش كندمع توني واقعاً.اين بود كه او خودش را فريب داده بود

او .توني با اندوه انديشيد،اثاري كه براي ايندگان باقي مي ماند؛اثاري چون لجن.دوسو الاقل او را از اين اشتباه بيرون اورده بود

 .دبه نخستين ميخانه اي كه باز بود داخل شد و انقدر نوشيد تا مست اليعقل ش

 .كه توني سرانجام به اپارتمانش بازگشت،ساعت پنج صبح روز بعد بود نگاميه

 .او خيلي نگران توست.توني،كجا بودي؟مادرت سعي مي كرد با تو تماس بگيرد:نگران و وحشتزده منتظرش بود دومينيك

 مقاله را برايش خواندي؟ ان

 -من.اصرار كرد بله،خودش

او همين االن به خانه .الو؟بله،صبح بخير خانم بلك ول:گوشي را برداشت دومينيك به توني نگريست و.زنگ زد تلفن

 .توني لحظه اي ترديد كرد،سپس ان را گرفت.دومينيك گوشي را به سوي توني دراز كرد.امد

 .مادر- سالم،ما

بيه اي من مي توانم او را مجبور كنم كه تكذي.توني،عزيزم،به من گوش كن:كيت خبر از رنج و عذاب او مي داد صداي

 - من.بنويسد

 

 



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني  –بازي استاد                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨٤

دوسو اينطور عقيده دارد .منتقدانه است -اين يك اظهار نظر مـُ .تجاري نيست-اين يك معامله ت.مادر:با بي حالي گفت توني

 .دار بياويزند- كه مرا بايد به دا

 .سخنش نبود صحبتش قطع شد،قادر به ادامه-فكر نمي كنم بتوانم.نمي خواهد تو را اينطور دل شكسته ببينم عزيزم،دلم

الزم - چيزي را كه ال.نشد-سعي كردم،اما نـ .خوشگذراني ام را سپري كردم-من دوره كوتاه خو.مادر،حال من خوب است- ما

بهترين  -نفرت دارم،اما اين ادم لعنتي يكي از بـ  -از حرف هاي كنايه اميز دوسو نـ .به همين سادگي.است در وجودم ندارم

 .وحشناك بيرون اورد-او مرا از يك اشتباه و.هستم ونمدي- ه او مـ منتقدان هنري دنياست،و من ب

 ...كاش مي توانستم حرفي بزنم كه خاطرت را تسلي بدهد توني

ده سال بعد بفهمم،اينطور - مي فهميدم تا اين كه د - بهتر بود كه من حقيقت را همين حاال مـ -بـ .گفت- همه چيز را گـ  دوسو

 .بيرون بروم - اين شهر بيـ نيست؟بايستي هر چه زودتر از 

 .من فردا صبح ژوهانسبوگ را ترك مي كنم و ما با هم به نيويورك بر مي گرديم.بمان عزيزم،منتظرم

تو طرفت را .متاسفم،دومينيك:او گوشي تلفن را سر جايش گذاشت و به سوي دومينيك چرخيد.بسيار خوب:گفت توني

 .اشتباه گرفتي

 

 .فقط با چشماني اكنده از اندوهي ناگفتني به توني نگاه كرد.چيزي نگفت دومينيك

مردي كه ان .برنت در خيابان ماتينتون در حال نوشتن چكي بود-فرداي ان روز،كيت بلك ول در دفتر كروگر بعدازظهر

او مي توانست .است خانم بلك ول،پسر شما واقعاً با استعداد.خيلي حيف شد:سوي ميز كيت نشسته بود اهي كشيد و گفت

 .نقاش برجسته اي بشود

پسر من باالتر از ان .اقاي دوسو،ده ها هزار از اين جور نقاشان در جهان پيدا مي شود:نگاه سردي به او افكند و گفت كيت

د شما به عه:او همان طور از پشت ميز دستش را دراز كرد و چك را به دست مرد داد و افزود.است كه جزو اين جماعت باشد

برنت با مسؤليت محدود از موزه هاي هنر در - شركت كروگر.عملي كنم راخود وفا كرديد،من هم اماده ام كه قولم 

البته با حق -شما مسؤول انتخاب و خريد تابلوهاي نقاشي.پوهانسبورگ،لندن و نيويورك حمايت مالي به عمل خواهد اورد
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 .خواهيد بود- العملي قابل توجه

او .از ان كه دوسو از دفتر بيرون رفت،هنوز پشت ميزش نشسته و غمي عميق وجودش را فراگرفته بودمدتي طوالني پس  اما

اما .كيت مي دانست چه خطر بزرگي كرده است...اگر توني يك موقع مي فهميد چه مي شد.خيلي پسرش را دوست داشت

اثش را اينطور با سهل انگاري به دور اجازه بدهد مير تونينمي توانست يك جا بنشيند و دست روي دست بگذارد و به 

كيت .بايد از شركت حمايت مي كرد.مهم نبود به چه بهايي براي كيت تمام شود،اما او بايد از پسرش حمايت مي كرد.بيندازد

او به توني .ببرد هوقت ان بود كه به دنبال توني برود و او را به خان.از جا برخاست و ناگهان به شدت احساس خستگي كرد

 .مك خواهد كرد كه بر اين غم فائق ايد،تا بتواند مشغول انجام كاري شود كه براي ان زاده شده استك

 .كردن شركت اداره

 

 

 

 

 19 فصل

طول دو سال اتي،توني بلك ول احساس مي كرد در حال چرخاندن چرخ اسياب بزرگي است كه او را به هيچ كجا نمي  در

برنت چنان - امپراتوري كروگر.او وارث بي چون و چراي يك مجتمع توليدي عظيم بود.رساند و تنها قوايش را تحليل مي برد

كاغذ،يك خط هواپيمايي،چند بانك و زنجيره اي از بيمارستان ها نيز به  يدتوسعه پيدا كرده بود كه اكنون چند كارخانه ي تول

باشگاه ها و سازمان .ي درهاي بسته باشد توني دريافت كه بردن يك اسم مي تواند كليدي براي گشودن همه.ان تعلق داشت

توني به عضويت باشگاه .است اسبها و جمعيت هايي وجود دارد كه راه ورود به انها نه پول است نه نفوذ،بلكه بردن نام من

او هر كجا مي رفت مورد استقبال و پذيرايي واقع مي شد،اما خودش را يك .هاي يونيون كالب،بروك و لينكس پذيرفته شد

او در سايه ي عظيم و وسيع .اد دغل احساس مي كرد،زيرا هيچ كاري انجام نداده بود كه اليق ان همه عزت و احترام باشدشي

اين غيرمنصفانه بود،چرا كه ديگر هيچ زمين مين .داشت،و احساس مي كرد مدام با او مقايسه مي شود رارپدربزرگش ق

خيز حركت كند،هيچ نگهباني نبود كه به سوي او تيراندازي كند،و كوسه گذاري شده اي وجود نداشت كه توني روي ان سينه 
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آن ماجراها به قرن . نداشت يبه تون يربط چيتهور و شهامت گذشتگان ه يداستان ها. كند دشينداشت كه تهد. هايي وجود

 .انجام شده بود يا انهگيبودند كه توسط ب يتعلق داشتند، اقدامات قهرمانه ا گريد يو به مكان گريد يگذشته، به زمان

 يرحمانه از خودش كار م يب ياو به طرز. كرد يمحدود كار م تيبرنت با مسئول-در كروگر يگريدو برابر هر كس د يتون

 كينيدوم يبرا. كه آنقدر آزاردهنده بودند كه تحملشان دشوار بود برهاند يكرد خودش را از شر خاطرات يم يسع د،يكش

در آن دانشكده  گريد كينيبه استاد كاتال تلفن زد، اما دوم. خوردند شتباز نشده مهر برگ شياما نامه ها. چند نامه نوشت

 .شده بود ديناپد يو. گرفت ينم يژست نقاش

 يكه پوچ يكار نداشت، و در حال نيبه ا يداد، اما عشق و عالقه ا يانجام م يو اساس حيصح يا وهيكارش را مطابق با ش يتون

 يراجع به تون يهر هفته گزارش تيك تويك يمتوجه موضوع نبود؛ حت يگريكس د چيه. كرد يدرون خودش احساس م يقيعم

 .بود يكرد و از خواندن آن راض يم افتيدر

 .در امر تجارت دارد يپسرم استعداد ذات: به براد راجرز گفت او

 يهنگام. چقدر كارش را دوست دارد يداد كه و يكرد، كامال نشان م يصرف كار م يكه تون يآن ساعات طوالن ت،ينظر ك از

و خدا را شكر كه پسرش را نجات  ديلرز ياش را تباه سازد، به خود م ندهيآ يبود تون كيكه نزد ديشياند يم نيبه ا تيكه ك

 .داده است

بود كه در  ينژاد ضياساس حكومت، تبع. به دست داشت يجنوب يقايقدرت را در آفر ستيونالي، حزب ناس1948سال  در

 يشد، و در خانواده ها نفاق انداخته بودند تا آسودگ يمهاجرت به شدت كنترل م. به اجرا درآمده بود يعموم يتمام مكان ها

 كيز باالتر ا يزيداشت كه چ يشوك با خود م يييبو كي ستيبا يم ياهپوشيهر فرد س. فراهم شود شتريخاطر دولت ب

 يبود، اعمال و برنامه زندگ اتشيمال ديشناسنامه اش، جواز كارش و رس اهپوست،يس كي ياتيشوك رگ ح ييبو. گذرنامه بود

 سيتوسط پل يا هرحمان يبود و شورش ها به طرز ب ديرو به تزا يجنوب يقايشورش در آفر. كرد يم ميو تنظ نياش را تع

 يبه شكل شهيدر آن مقاالت هم. خواند يم يو ناآرام يمقاالت روزنامه ها را درباره خرابكار تيك يگاه. شد يسركوب م

 يالبته كه برا د،يشياند تيك. بود ينيرزميز اتيرهبر عمل شيسن باال رغمياو هنوز هم عل. بردند يبرجسته ازباندا نام م

 .است اندااو ب. كند يمردمش مبارزه م
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او به . برگزار كرد وركيويپنجم ن ابانيدر خانه خ يو فقط با حضور تون يياش را به تنها يلگجشن تولد پنجاه و شش سا تيك

تواند پسرم  يمقابل من نشسته است نم زيم يو جذاب كه آن سو افهيخوش ق يو چهار ساله  ستيجوان ب نيخودش گفت، ا

 -مـ  رينظ يب - يمادر ب - ما يبه سالمت: برد يرا به افتخار مادرش باال م وانشيلدر آن حال  يجوانم و تون يليمن هنوز خ. باشد

 !تولدت مبارك - من

را خواهد  مياما پسرم جا. من بازنشسته خواهم شد يبه زود د،يشياند تيو مسم من، ك رينظ يمادر ب يبه سالمت ييبگو ديبا 

 !پسرم. گرفت

 .مكان كرده بودپنجم نقل  ابانيبه عمارت خ يتون ت،ياصرار ك بنابر

پاشنه  يدر آن پرسه بزنم و با كفش ها ييمن بزرگ تر از آن است كه بتوانم به تنها يآپارتمان برا نيا: به او گفته بود تيك

خودت را در آن جا  يخصوص ميحر يتوان يم. تو باشد يعمارت برا يكل قسمت شرق. ندازميبلندم ترق و تروق به راه ب

 .تا آن كه بخواهد با او بحث و مشاجره كند رديمادرش را بپذ شنهاديآسانتر بود كه پ يتون يبرا. يداشته باش

محدود  تيبرنت با مسئول- كروگر شهيهم شانيگفت و گو يخوردند، و موضوع اصل يهر روز صبحانه را با هم م تيو ك يتون

بد شكل  يبه مجموعه ا ت،يهو يو بروح  يب تيتمام كيكرد كه چطور ممكن است مادرش آن قدر به  يتعجب م يتون. بود

شمار  يجادو در كجا نهفته است؟ با وجود همه رموز و اسرار ب. ورزدعشق ب ،يها و ارقام حسابدار نياز ساختمان ها و ماش

توانست تمام عمرش را به تلنبار كردن ثروت  يم يگرفت چطور كس يو كندوكاو قرار م يباست مورد بررس يجهان كه م

 يو سع داشت،دوست  يلياما او را خ. كرد يمادرش را درك نم ياز حد به هدر بدهد؟ تون شيب يسب قدرتثروت، و ك يرو

 .كرد توقعات او را برآورده كند يم

و  ريدلپذ. را دوست داشت ييمايخط هواپ نيا يتون. صورت گرفت يبدون واقعه مهم وركيوياز رم تا ن كنيبان امر پرواز

 يكه ط انوسياق يماورا يمربوط به شركت ها ييگزارش ها يبلند شد او رو نياز زم مايكه هواپ ياز زمان. كارآمد بود

و بالش و هر  يدنيكه تمام مدت به او نوش يلب نزد و به مهماندار مايهواپبه شام . كرد يبه او داده بودند، كار م دشيبازد

 .ماند ياعتنا باق يكردند، ب يتعارف م رديگ ير مقرا افهيكردند مورد پسند آن مسافر خوش ق يكه فكر م يگريد زيچ

 .ندارم اجياحت يريممنون، خانم به چ 
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 ...:بلك ول يآقا د،يداشت اجياحت يزياگر به چ 

 ممنون 

 يزد، تون يرا ورق م يهمچنان كه آن زن صفحه ا. مجله مد بود كيدر حال خواندن  يتون يكنار يدر صندل يانساليم زن

به تن  يچاپ شده بود كه لباس شب يدر مجله عكس مانكن. مات و مبهوت ماند كدفعهياتفاقا چشمش به آن صفحه افتاد، و 

و همان  ره،يو برجسته، همان چشمان سبز ت بايز يهمان گونه ها. توجود نداش يشك يجا چيه. بود كينيداشت، و او دوم

 .شدت گرفت يضربان نبض تون. ييفتان طال سوانيگ

 د؟يصفحه از مجله را به من بده نيشود ا يخواهم، م يمعذرت م: اش گفت يبه مسافر بغل دست او

: آن بنگاه گفت يبه تلفنچ. مربوطه را گرفته و به آنجا تلفن زد يغاتيبه لباسكده زنگ زد و نام بنگاه تبل يروز بعد، تون صبح

 شود يم. به دست آورم ياطالعات تانياز مانكن ها يكيخواهم در مورد  يم

 .لطفا د،يلحظه صبر كن كي 

 توانم بهتان بكنم؟ يم يچه كمك: ديبه گوش رس يمرد يصدا

 يم غيروتمن را تبل يشب متعلق به فروشگاه ها راهنيپ كيكه  يام؛ مانكن دهيد يماهه مجله وگ عكس نيمن در شماره ا 

 شود؟ يموضوع مربوط به شما م ايآ. كند

 .بله 

 د؟يفرستد به من بده يشما مانكن م يرا كه برا ينام بنگاهممكن است  

 .داد يو شماره تلفن آن بنگاه را به تون. است نگينام آن بنگاه؛ كارلتون بل 

از  يكيخواستم آدرس  يخواهم، م يمعذرت م: او گفت. كرد يصحبت م يتلفن نگيدر بنگاه بل يبا زن يبعد، تون قهيدق كي

 .ماسون كينيدوم. رميرا از شما بگ تانيمانكن ها

 .گذاشت نييرا پا يو گوش. ميده ينم يو مربوط به كاركنان را به كس ياست كه اطالعات خصوص نيما ا يخط مش. متاسفم 

. رديتماس بگ كينيوجود داشته باشد كه او بتواند با دوم يراه يستيبا. شده بود رهيتلفن خ يآنجا نشسته بود، به گوش يتون

 .دفتر براد راجرز رفت او به
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 ؟يدار ليقهوه م. يتون ر،يصبح بخ 

 ؟يا دهيشن يزيكند چ يكه مانكن استخدام م نگيتو درباره بنگاه كارلتون بلس ايبراد آ. نه، ممنون 

 .ميما صاحب آن هست. كنم يبله، فكر م 

 ؟يچ 

 . شود يتابعه ما اداره م ياز شركت ها يكينظر  ريبنگاه ز نيا 

 "م؟يآن را صاحب شد يك "

 "آن بنگاه نظرت را جلب كرده؟  زيچه چ. يدرست در همان موقع كه تو به شركت ملحق شد. بود شيچند سال پ ايگو "

 ".است يميدوست قد كياو . آنجا را به دست آورم ياز مانكن ها يكي يدارم نشان يسع "

 "... زنم و  يمن تلفن م. ستين يمشكل "

 ".ممنونم، براد. ن خواهم زدخودم تلف. زحمت نكش "

 .دست دهد يبه تون ينديباعث شد احساس خوشا ريگرم و دلپذ داريد كي ينيب شيپ

بعد، او  هيشصت ثان. گفت يرفت و نامش را به منش نگيبه شمال شهر به دفاتر بنگاه كارلتون بل يهمان بعد از ظهر، تون اواخر

 .نشسته بودبود  لتونيت يبه نام آقا يكه مرد ريدر دفتر مد

منافع ما در . در كار نباشد يكه مشكل دوارميام. ديآورد فيبلك ول، كه به دفتر ما تشر يافتخار ماست، آقا هيواقعا ما "

 "...  ريعرض چهار ماهه اخ

 

 ".ماسون كينيشماست، خانم دوم ياز مانكن ها يكيكشانده  نجايآنچه مرا به ا. ستيدر كار ن ينه مشكل "

مادر . ما هستند يمانكن ها نياز بهتر يكيخانم ماسون اتفاقا . دييفرما يرا م شانيآها، ا ": شكفت ياز خوشحال لتونيت چهره

 ".دارند ينيب زيت اريشما چشمان بس

 "د؟يچه گفت ديببخش ": گفت نيبنابرا. است دهيفكر كرد حرف او را اشتباه شن يتون

 تيبرلت با مسئول –كه كروگر  يهنگام. ميدر بنگاهمان استخدام كنرا  كينيمادر شما شخصا تقاضا كردند كه ما دوم "
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 لياگر ما. موضوع تماما در سوابق بنگاه موجود است نيا. از قراردادمان بود يبخش نيكرد ا يداريمحدود، بنگاه ما را خر

 "...كه  ديهست

 كينيدوم يممكن است نشان "...  يستيچرا مادرش با. بود درك كند دهيرا كه شن يكلمات يتوانست معن ياصال نم يتون "نه "

 "د؟يرا به من بده

 يهمچنان كه آقا ".برگردد يبه زود دياما با. لباس در ورمولت است يسر كي غيتبل ياو امروز برا. بلك ول يالبته آقا "

 ".گردد يبر مفردا عصر  "كرد افزود  يم يكارش بود نگاه زيم يكه رو يبه برنامه ا لتونيت

 يبزرگ چهار در مشك لياتومب كي ديبود كه د ستادهيدر آن واقع بود منتظر ا كينيكه آپارتمان دوم يساختمان رونيب يتون

بود و  كينيهمراه دوم دهيورز يكليدرشت اندام با ه يمرد. گذاشت رونياز آن قدم ب كينيو دوم ستاديساختمان ا يجلو

 .از وحشت خشكش زد ديد را يتون يوقت كينيدوم. كرد يچمدان او را حمل م

 "؟يكن يچكار م نجايتو ا... تو ! من يخدا! يتون "

 ".با تو حرف بزنم ديبا "

 ".ميرا پشت سر گذاشته ا يما بعد از ظهر پر مشغله ا. قيرف گر،يوقت د كي ": ورزشكار گفت مرد

 ".به دوستت بگو گورش رو گم كنه ": به او نگاه نكرد يحت يتون

 "... كه  يهست يك يكن يفكر م! يه "

 ".امشب بهت تلفن خواهم زد. كنم برو يبن، خواهش م ": رو به آن مرد كرد و گفت كينيدوم

انداخت،  يبه تون ينياو نگاه خشمگ ".خوب اريبس " "را باال انداخت و گفت شيمردد ماند سپس شانه ها يلحظه ا يبرا مرد

 .شد و با به غرش در آوردن موتور از آنجا دور شد لشيسوار اتومب

 ".تو دييبفرما ": كرد و گفت يرو به تون كينيدوم

 نايقي. شده بود نيتزئ ديبه رنگ سف يمدرن و همگ يها و پرده ها و اثاث چهيآپارتمان دو طبقه بزرگ بود كه با قال كي آنجا

 .بابت آن پرداخته شده بود ياديپول ز

 ".خوب است يليخ تيوضع ": گفت يتون
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 "؟يدار ليم يدنينوش ": كرد يبلوزش حركت م يرو يعصب يبا حالت كينيانگشتان دوم ".بله، شانس آوردم "

 ".رميكردم با تو تماس بگ يرا ترك كردم سع سيبعد از آنكه پار. نه متشكرم "

 ".من نقل مكان كردم "

 "كا؟يبه آمر "

 "بله "

 "؟يكرد دايكار پ نگيچطور در بنگاه كارلتون بلس "

 ".كردم دايروزنامه پ يآگه كي قيبنگاه را از طر نيمن ا... من ":گفت يبا ناتوان كينيدوم

 "؟يمادرم را مالقات كرد يبار ك نياول ك،ينيدوم "

 "...ما د؟يآ يم ادتي. سيدر آپارتمان تو در پار... من "

 

من هرگز در . تمام شده يباز ". رديگ يودش باال مكرد خشم به شدت در وج ياحساس م ".بس است يباز ": گفت يتون

عكس  يصورتت برا گريدهم كه د يقول م ،ييبه من بگو گريدروغ د كيبلند نكرده ام، اما اگر  يزن يعمرم دست رو

 ".و سالم نخواهد ماند حيگرفتن صح

 .بود او را خاموش ساخت يكه در چشمان تون يبزند اما خشم يخواست حرف كينيدوم

 "؟يمادرم را مالقات كرد يبار ك نيپرسم، اول يازت م گريبار د كي "

 يداد من در آنجا مدل نقاش يبيمادرت ترت. يقبول شد بايز يكه تو در دانشكده هنرها يوقت ": در كار نبود يبار مكث نيا

 ".بشوم

 "ا تو آشنا بشوم؟من بتوانم ب نكهيا يبرا ": كرد به صحبت ادامه بدهد يبه زور سع. احساس تهوع كرد يتون

 "... بله، من  "

 "؟يدوستم دار يكه تظاهر كن ،يو او به تو پول داد كه معشوقه من بشو "

حرفم را باور كن، من  ،ياما تون ؟يستيمتوجه ن. نداشتم يپول. بد بود يليمن خ يوضع مال... بله، درست بعد از جنگ بود  "
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 "... واقعا دوستت داشتم . دوستت داشتم

 يا ستادهيا يا گانهيمقابل او ب. را به وحشت انداخت كينيبود دوم شيكه در صدا يخشونت ".جواب بده ميفقط به سوالها "

 .حد و حصر بود يكه قادر به اعمال خشونت ب يبود، مرد

 

 "كار را كرد كه چطور بشود؟ نيمادرم ا "

 ".مادرت از من خواست كه مراقبت باشم "

و از  _لطف و مرحمت مادرش  جهيپول بود، در نت يكه در ازا _ ديشياو اند يو عشق ورز كينيومبه دست نوازشگر د يتون

 ريمادرش بود، تحت تسلط او بود، مس يشب باز مهيدر تمام آن مدت، او عروسك خ. كرد يماريشدت شرم احساس ب

پسر مادرش نبود،  يتون. نبود ليقا تياهم يذره ا سرشپ يكه برا يكرد، مادر يم ريياش به خواست مادرش تغ يزندگ

 يبرا يتون. داشت شركت بود تيمادرش اهم يكه برا يزيتنها چ. اموال او بود يچون و چرا يشاهزاده تاجدار او و وارث ب

به او كه  كينيدوم. رفت رونيب يخوران از آپارتمان و يسپس برگشت و سكندر. انداخت كينيبه دوم يبار نگاه نيآخر

در . ، درباره دوست داشتن تو دروغ نگفتم يدر دل گفت، تون د،يد يرا نم ييكرد، چشمانش از اشك جا يشد نگاه م يدور م

 .مورد دروغ نگفتم نيا

 .داخل شد عقليمست ال يدر كتابخانه بود كه تون تيك

 دنيه خندرا ب يخوش _اوقات خو  يستيبا _دو نفر با  _شما دو . صحبت كردم _ص  _ كينيدوم _من با دو  ": گفت يتون

 ".ديپشت سر من گذرانده باش

 "...  يتون ". شد اريفورا هش تيك

 

برگشت و  "گفتم؟  يچ يديشن. يبمان _من دور بم  يخصوص _خ  يزندگ _خواهم كه تو از ز  ياز حاال به بعد م "

 .تلوتلوخوران از اتاق خارج شد

 .ديبه همه وجودش دو يو دلهره وحشتناك شيكرد، ناگهان احساس تشو يرفتن او را تماشا م تيك
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 20 فصل

او رابطه . نبود يدوستانه با مادرش خبر ياز آن شام ها گريد. اجاره كرد جيليو چينويدر محله گر يآپارتمان يبعد، تون روز

و صلح  مانهيكرد روابط صم يم يسع تيگه گاه ك. كار و تجارت محدود كرد يدوستانه، بر مبنا ريغ يرا به رابطه ا تياش با ك

 .گرفت يم دهيآن را ناد يتونو صفا را از نو برقرار كند، اما 

آنچه را كه به صالح  يبود انجام داده بودف درست همان طور كه زمان ياما او آنچه به صالح تون. به درد آمده بود تيك قلب

در جهان  يتنها موجود يتون. از آها شركت را ترك كنند چكداميتوانست اجازه بدهد كه ه ياو نم. بود انجام داده بود ديويد

در الك  شتريشد، ب يتر م ريتر و گوشه گ يمنزو مايبا اندوه شاهد آن بود كه دا وداشت،  يدوست م قتايحق تيبود كه ك

بود، حاال سرد و كم  يميگرم و صم يكه زمان يدر موارد. نداشت ياو دوست. كرد يم زيرفت و از همه پره يخودش فرو م

به خود گفت، او به  تيك. نبود نكس قادر به نفوذ در آ چيبود كه ه دهيبه دور خودش كش يواريد. حرف و نجوش شده بود

كار  نيا ديبا. به او كمك كنم يجور كي ديبا. ارثش بشود.الزم دارد كه و يو پسر. دارد كه مراقبش باشد اجيهمسر احت كي

 .را بكنم

 كه  ميبگو ديدر كمال تاسف با ت،يك ": آمد و گفت تيبه دفتر كراجرز  براد

 

 ميشده ا يمشكل دچار

 افتاده؟ ياتفاق چه

مبارزه  حهياعالم كرده و ال يقانون ريرا غ انيمنتخب بوم يشورا يجنوب يقايپارلمان افر:گذاشت تيك زيم يرا رو يتلگرام او

 .كرده است بيرا تصو سميبا كمون

دولت مخالفت كند و به  يكه هر كس با خط مش گفتينداشت بلكه م سميبه كمون يربط چيه حهيان ال! من يخدا: گفت تيك

 .به زندان افكنده شود يستيدهد طبق قانون مجرم است و با رييدولت را تغ استيكند س يسع يهر صورت
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جمله  تيخل اتاق شد و نگذاشت كاش دا يمنش... اگر. است اهانيسركوب جنبش مقاومت س يانها برا وهيش نيا: گفت تيك

 .اش را تمام كند

 .از ژوهانسبورگ پشت خط هستند رسيپ ياقا. شما يبرا اهايدر ياز ان سو يتلفن

 .شاخه ژوهانسبورگ شركت بود ريمد رسيپ جاناتان

 حالت چطور است؟ يسالم جان: را برداشت يگوش تيك

 يدارم كه فكر كردم بد نباشد تو هم از ان مطلع باش يخبر تيك خوبم

 ؟يچه خبر 

 كرده است ريباندا را دستگ يپلس نكهيبر ا يكردم مبن افتيدر ياالن گزارش نيهم

احتماال . كرد توانديباندا چه م يبرا نديشركت را احظار كرده بود كه بب ياو وكال. عازم ژوهانسبورگ شد يبا پرواز بعد تيك

شده  يباندا دشمن حكومت معرف. بود دهيفا يكمك به او ب يمحدود هم برا تيبرنت با مسوءول- اعتبار كروگر قدرت و يحت

و با او  ندياو را بب توانستيحداقل م. او در نظر خواهند گرفت يبرا يكه چه مجازات ديپرسيبا وحشت از خودش م تيبود و ك

 .در حق او بر به عمل اورد امديكه از دستش بر م يتيصحبت كند و هر نوع حما

 .زندانها تلفن زد سيبه دفتر شركتش رفت و به رئ تينشست ك نيدر ژوهانسبورگ به زم مايهواپ كهيهنگام

كه چه  نميداشته باشد به هر حال در مورد شما بب ياست و اجازه ندارد مالقات كننده ا يبلك ول او در سلول انفراد خانم

 ..انجام بدهم توانميم يكار

 .در زندان ژوهانسبورگ چهره در چهره باندا بود تيان روز ك يرداف

 بود انشانيم يا شهيش واريد كيكرده بودند و  رشياو دستبند زده و غل و زنج به

 ديباندا او را د ياما وقت - تمرد. اسي- داشته باشد ديرا با يانتظار چه واكنش دانستينم تيك. شده بود ديباندا كامال سپ يمو

 مگر نه؟ يكن زياز دردسر پره يتوانينم يتو درست مثل پدرت هست. ييا يكه تو م دانستميم:و گفت ديخند

 م؟يببر رونيب نجايتو را از ا ميتوانيچطور م! طانيلعنت بر ش ديگويرا م نيا يچه كس نيبب: گفت يبا دلخور تيك

 .اهند دادخو نجاياست كه به من اجازه خروج از ا قيطر نيتنها از ا. تابوت كيبا  
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 ..دارم كه اريدر اخت يزبده ا اريبس يمن وكال 

 .فرار كنم نجايحاال من هم منصفانه و شرافتمندانه از ا. كرده اند ريانها مرا منصفانه و شرافتمندانه دستگ. فراموشش كن تيك

 ؟يكنيدرباره چه صحبت م 

 .نساخته اند كه بتواند مرا در خود نگه دارد يوانها هنوز زندان. امد  يهرگز خوشم نم. دياياز قفس بدم م من

 .تورا خواهند كشت كنميخواهش م. كار را نكن نيا كنميباندا خواهش م:گفت تيك

و سگ  ينيزم يها نيكوسه ها و م يكه از ارواره ها يكنيصحبت م يتو درباره مرد. مرا بكشد تواندينم زيچ چيه: گفت باندا

 زيچ كي: از محبت در چشمان باندا ظاهر شد و سپس گفت يحاك يميدرخشش مال. ستنگهبان جان سالم به در برده ا يها

 .من بود يزندگ هدور نيان دوره بهتر كنميفكر م ت؟يك يدانيرا م

 

به  يتيامن لياورا به دال ميمجبور شد. متاسفم خانم بلك ول : زندان گفت سيرئ. باندا رفت داريبه د تيك كهيبعد هنگام روز

 .ميمنتقل كن يگريمكان د

 حاال كجاست؟ 

 .ميبگو يزياجازه ندارم چ 

صبحانه اش گذاشته بودند  ينيس يكه رو ياخبار را در روزنامه ا يشد عنوان اصل دارياز خواب ب تيك يروز بعد وقت صبح

 .قصد داشت از زندان فرار كند كشته شد كهيدر حال انينوشته شده بود رهبر شورش. خواند 

 .انجا بود سير زندان در دفتر رئساعت بعد د كي تيك

 .و بس نياز زندان فرار كند با اصابت گلوله كشته شد هم كرديم يسع كهيخانم بلك ول باندا هنگام 

او در  يايرو ايباندا مرده بود اما ا. در كار است گريد يزهايچ يليخ. است يگريد زيموضوع چ. يكنياشتباه م ديشياند تيك

 مرده بود؟ زيمردمش ن يمورد ازادساز

 رونيبود او از پنجره به ب وركيوين يبه سو ييمايدر هواپ تيك يمراسم به خاك سپار دنيروز بعد پس از تدارك د دو

ان  نيبود و در دل زم زيو حاصلخ يخاك ان قرمز و غن. اندازديب يمحبوبش نگاه نيبار به سرزم نياخر يتا برا ستينگر
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اندازه ان  يب يكه خداوند با سخاوت ينيخداوند بود سرزم دهيبرگز نيسرزم نجايا. بود انسان نهفته ليتخ يماورا ييها نهيكنج

 .نخواهم امد هرگز نجايمن هرگز دوباره به ا ديشيبا اندوه اند تيك.كشور حكمفرما بود نيبر ا ينياما نفر. را پر بار ساخته بود

 افتنياو در . محدود بود تيبرنت با مسوول-شركت كروگر توسعهيزيبراد راجرز نظارت بر قسمت برنامه ر فياز وظا يكي

 .مهارت داشت اريانها ممكن بود به نفعشان تما شود بس دنيكه خر ييشركت ها

به  تيك: گفت گذاشتيم تيك زيم يدو پوشه رو كهيبلك ول قدم گذاشت و درحال تيماه مه او به دفتر ك ليدر اوا يروز

 .شوديم بمانينص يبزرگ يروزيپ ميدو را بخر نياز ا يكي ميما بتوان بر خوردم دو شركت اگر يموضوع جالب

 .بهشان خواهم انداخت يبراد امشب نگاه ممنون

عبارت بودند از  يدو كمپان. محرمانه براد راجرز راجع به اندو شركت را مطالعه كرد يتنها شام خورد و گزارشها تيشب ك ان

بودند و هر دو  اتيو با ذكر جزئ يگزارش ها طوالن. يالملل نيب يو شركت فن اور تيشركت نفت و ابزار استخراج وا

معنا بود كه اگر ان  نيبود و به ا ستيبه فروش ن ليعبارت ما يشركت برا زكه رم افتندي ين خاتمه م.ف. گزارش با حرف م

به مقصود الزم بود  لين يو صادقانه برا يداد و ستد معمول كيباالتر از  يمعامله ا شديم يداريخر ستيبايشركت ها حتما م

و پر  قيك فرد ثروتمند و اليو توسط  يبه طور خصوص يهر شركت. شركت ها واقعا ارزش دارد نيتصاحب ا ديشياند تيك

 يطوالن يبود و مدت ها يچالش نيا. ساختيم يتملك انرا منتف يمساله احتمال هرگونه تالش برا نيكه هم شديقدرت اداره م

 شتريب تياحتمال موفق كرديراجع به ان فكر م شتريب تيهرچقدر ك. گذشتيبا ان روبرو شده بود م تيكه ك يچالش نياز اخر

 كي تيوا يمتعلق به چارل تيشركت نفت و ابزار وا. كرد يمحرمانه را بررس ياو دوباره ترازنامه ها. اورد يم جانياورا به ه

 يو دهها قرارداد اجاره طوالن ينفت انجام خدمات عموم يت شامل حفر چاه هاشرك يتهايمرد اهل تگزاس بود و اموال و فعال

 يبرا تيشركت نفت و ابزار استخراج وا دنيشك نبود كه خر ياج. استخراج فوقالعاده پر منفعت نفت بود يمدت برا

 .شديبزرگ محسوب م تيموفق كيمحدود  تيبرنت با مسوول -كروگر 

هوفمان  كيموسوم به كنت فردر ينفر المان كيبه  يالملل نيب يشركت فن اور. توجهش را به شركت دوم معطوف كرد تيك

سالها  يفوالد در شهر امن المان اغاز كرده بود و سپس ط ديكارخانه كوچك تول كيشركت كارش را با ساختن . تعلق داشت

 ياز كشت يناوگان-يميپتروش يكارخانه ها -يساز يكشت يارخانه هاك لشام ميعظ يديمجتمع تول كيكرده و به  دايتوسعه پ
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 .شده بود ليتبد انهيشركت را كينفتكش و  يها

. دو غول را ببلعد و جزو خود كند نياز ا يكي توانستيشركت تنها م نيمحدود ا تيبرنت با مسوول- وجود عظمت كروگر با

 ميبا خود گفت خواه تيك. ستيبه فروش ن ليگزارش امده بود ما ريدر ز. كه به دنبال كدام شركت است دانستيم تيك

 .ديد

واقعا دوست دارم بدانم كه تو چطور به ان ترازنامه : به دنبال براد راجرز فرستاد تبسم كنان گفت تيفردا اول وقت ك صبح

 .بگو ميهوفمان برا كيو فردر تيوا يحاال درباره چارل ؟يافتيمحرمانه دست  يها

خود را  يمتظاهر خودنما و پر سرو صداست كه امپراطور يمتولد داالس است ادم تيوا يچارل:را خوب بلد بودكارش  براد

كه اصال احتمال  ييبود و در جاها يشروع كرد ادم خوش شانس يكارش را با دست خال. است طانيش يركيو به ز گردانديم

از تگزاس  يميو اكنون او صاحب ن افتيش دائما گسترش شركت. ديرسشدن نفت وجود نداشت چاه حفر كرد و به نفت  دايپ

 .است

 سالش است؟ چند

 سال 47

 هم دارد؟ بچه

 .باستيام او فوق العاده ز دهيكه شن نطوريساله ا 25دختر  كي

 هم دارد؟ شوهر

 .گرفته طالق

 ؟يدانيهوفمان چه م كيفردر درباره

است و سابقه  يخانواده متشخص المان كيزاده است از  بيكنت نج كياو . است تيوا يجوانتر از چارل يچند سال هوفمان

فوالد  ديكارخانه كوچك تول كيپدربزرگش كار را با . همسرش فوت كرده است. رسديم ياصالت خانواده اش به قرون وسط

 نياز اول يكياو . بزرگ مبدل ساخت يديمجتمع تول كيان را به  وهوفمان كارخانه را از پدرش به ارث برد . شروع كرد

هر بار كه . حق االختراع است يدارا كروپروسسورهايم ديتول نهياو در زم. پرداختند تيبه فعال انهيرا نهياست كه در زم يكسان
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 .كنديم افتيدر يازيكنت هوفمان از بابت ان حق االمت ميكنياستفاده م يا انهيما از را

 هم دارد؟ بچه

 ساله 23دختر  كي

 اش چطور است؟ افهيق

سفر  يكوچك خانوادگ يانها در حلقه ها. ستندين يمعاشرت يليخانواده هوفمان خ. نتوانستم بفهمم: راجرز با پوزش گفت براد

من با چند نفر از . ميكنيدو شركت تلف م نيا يرو هودهياحتماال وقتمان را ب تيك:مكث كرد و بع ادامه داد يبراد كم. كننديم

 ايادغام  ايبه فروش  يعالقه ا نيونه هوفمان كوچكتر تيام نه وا دهينوش يوانيچند ل ترده باال هردو شرك يياجرا رانيمذ

در  يباشند كه حت وانهيد ديكه انها با يمتوجه شو يتوانيم شانيدرامد ها ياز رو. محصوالت به طور مشترك ندارند ديتول يحت

 .باره فكر كنند نيا

 .را فرا گرفت و او را مصمم تر كرد تيدر ان چالش ها دوباره ك يبرتر احساس

 شديصنعتگران بزرگ كشور كه در واشنگتن بركزار م شيهما كيبه  كايامر يجمهور سيرئ ياز سو تيروز بعد ك 10

زد و مدت  يتلفن تيك. بحث و تبادل نظر شود افتهيتوسعه ن يقرار بود درباره كمك به كشور ها شيهما نيدر ا. دعوت شد

از ان دو مرد  تيك. كردند افتيكارت دعوت در شيدر هما رحضو يهوفمان برا كيو فردر تيوا يارلپس از ان چ يكوتاه

او  يها يشداوريمتوجه شد كه انها حدودا با پ ديانها را د كهيدر ذهن خود داشت و هنگام ييبرداشت ها يو المان يتگزاس

بود  كريپ غول يمرد يو. نبود يياستثنا يهم مورد تيبود و وا دهيخجول و كم رو ند يتگزاس كيمطابقت داشتندو او هرگز 

صورتش . فوتبال كه چاق شده باشد بود كنيباز كيپهن و اندام  اريبس ييشانه ها يقد داشت و دارا متريسانت 190حدودا  -

در كار  بنا نكرده بود او يخوش اقبال ياش را از رو يامپراطور تيوا يچارل. بلند و رعد اسا شيبزرگ و سرخ بود و صدا

امكان ندارد  يراه چيبا او صحبت كرد و همان موقع دانست كه از ه قهيدق 10به مدت كمتر از  تيك. نابغه بود كيتجارت 

با تملق  توانستينم چكسيه. بود كدندهيو  ياو متعصب و خود را. وادار كند ستين ليكه ما يمرد را به انجام كار نيبتواند ا

 .بود يكاف نيكرده بود و هم داياو را پ لياش هپاشن تياما ك. اورديب رونيشركتش را از چنگش ب ياديش اي ديتهد اي

در  شينرم بود و موها يقهوه ا ياشراف زاده و موها يبا چهره ا افهيخوش ق يبود او مرد تيهوفمان نقطه مقابل وا كيفردر
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 كيدر ظاهر فردر. از رسم افتاده بود يبرخوردار از نزاكت فوق العاده ادابدان و. بود دهييگرا يها به خاكستر قهيقسمت شق

 .كرد كه باطنش چون پوالد سخت است حس تيبود اما ك يميو صم نيهوفمان دلنش

جمهور برگزار  سيمعاون رئ استيها به ر ييگرهما. رفت شيخوب پ يليو خ ديروز به طول انجام 3 نگتنيواش كنفرانس

و  افهيخوش ق ياز نظر انان او زن. بلك ول قرار گرفتند تيك ريهمه حضار تحت تاث. داشت يجمهور حضور كم سيو رئ شديم

. شدينظر شركتش اداره م ريان نقش داشت و ز ييدر برپا دشكه خو يبزرگ صنعت يامپراتور كي ريمد. پر جذبه بود

 خواستيچرا كه م. انان خشنود بود هم از واكنش تيكرده بودند و ك رتيح تيريدر امر مد تيك اقتيهمه ل نيحاظران از ا

 .زده شوند رتيح

خانواده تان هم با شما  ايا تيوا ياقا:ديمعصومانه پرس ياورد با حالت ريرا تنها گ تيوا يچارل يلحظه ا يبرا تيك كهيهنگام

 هستند؟

 .كند ديخر يكم نجايدر ا خواستياو م. دخترم را همراهم اورده ام من

كه او ان روز صبح از فروشگاه  دانستيهمراهش است بلكه م يكه دختر چارل دانستينه تنها م تيك ؟يواقعا؟ چه عال اوه

به موضوع  يشك نيممكن نبود كوچكتر چكسيبود كه ه يكرده است اما رفتارش چنان عاد يداريرا خر يچه لباس نكليگارف

كه شما و دخترتان هم  شوميخوشحال م بدهم بيدارك هاربر ترت ركوچك شام د يمهمان كيببردمن در نظر دارم جمع شب 

 .ديوندياخر هفته به ما بپ يليتعط يبرا

 كيدوست دارم انجا را از نزد يليام خانم بلك ول خ دهيشن ياديز يزهايراجع به خانه با شكوه شما چ:نكرد ديترد تيوا

 .نميبب

 .دييايبه انجا ب مايكه شما فردا شب با هواپ دهميم يبيخوب پس ترت اريبس:تبسم كنان گفت تيك

 اي د؟يتنها هست نگتنيشما در واش ايهوفمان ا ياقا:دياز او پرس كرديهوفمان صحبت م كيبا فردر تيبعد ك قهيدق 10

 كند؟يم يسفر همراه نيهمسرتان هم شمارا در ا

 .با دخترم هستم نجايهمسرم چند سال قبل فوت كرد من ا: هوفمان گفت كيفردر

تدارك  يشام كوچك افتياقامت دارندمن در ملكم دارك هاربر ض 418ادامز در سراچه - يكه انها در هتل ه دانستيم تيك
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 دياخر هفته از فردا به ما ملحق شو التيگذراندن تعط يكه شما و دخترتان برا شوميمفتخر م يليخ نميبيم

 من مجبورم به المان برگردم:پاسخ داد هوفمان

 .نكند جاديا ياشكال ريدو روز تاخ اي كي كنمياما فكر م:و لبخند زنان گفت ستينگر تيبه چهره ك يلحظه ا او

 .انتقال شما را به انجا خواهم داد بيترت ستيعال

 نيو قدرتمندتر نياز جالبتر يعده ا. برگزار كند يافتيبار در ملك دارك هاربر ض كيبود كه هر دو ماه  تيسنت ك نيا

 تيك. پر ثمر بود شهيهم گرفتيها صورت م ييكه در ان گردهما ييها ييامدند و اشنا يها م يمهمان نيبه ا اياشخاص دن

 يحاصل كند كه تون نانيباشد مشكل او ان بود كه اطم ييعالو و استثنا ادهفوق الع افتيض كيدفعه  نيا يبود كه مهمان ليما

هم كه  يودر مواقع. را به خود داده بود ينسال گذشته به ندرت زحمت امدن به مهما يط يتون. شوديحاضر م يهم در مهمان

و  ديايضرورت داشت كه او ب ربا نيرا ترك كرده بود ا يخودش را نشان داده و سپس مهمان قهيحاضر شده بود فقط چند دق

 .بماند

بروم  واهمخيروز دوشنبه م ميايب توانميمن ن: پاسخ داد يگفت او به تند ياخر هفته را به تون يليموضوع تعط تيك كهيهنگام

 .كنم يدگيبه انها رس ديبه كانادا و قبل از رفتنم چند كار دارم كه با

 ...و كنت هوفمان هم در ان حضور خواهند داشت و انها تيوا يمهم است چارل يليخ يمهمان نيا: به او گفت تيك

هستند و با براد راجرز ص صحبت كرده ام امكگان ندارد كه ما  يانها ك دانميم: صحبت مادرش را قطع كرد و گفت يتون

 .مياز ان دو شركت را صا صاحب شو يكي ميبتوان

 .كنم يسع خواهميم من

 ؟يتو دنبال كدامشان هست: ديبه مادرش انداخت و پرس ينگاه يتون

 يعرب يكشور ها كهيهنگام. بدهد شيافزا شتريهم ب ديشا% 15منافع مارا تا توانديشركت م نيوابزار استخراج ا تيوا شركت

 متيخواهند داد و ق لينفت تشك متيق تيتثب يبرا ييشورا نايقيجهان را در چنگ خودشان دارند  ياتيبفهمند كه گلوگاه ح

 .شوديم ليتبد عيما ينفت دارد به طال دينفت سر به فلك خواهد كش

 ؟ييگويچه م يالملل نيب يبه شركت تكنولوژ راجع
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و ابزار استخراج  تيكه مورد عالقه من است شركت وا يزياست اما چ يشركت خوب: را باال انداخت و گفت شيشانه ها تيك

 .يندازيب قيسفر به كانادا را چند روز به تعو يتوانيم يتون يمخواهم كه تو انجا باش شوديبه نفع ما تمام م يليان خ ديخر. است

شوهر نفرت  يان مردان فخر فروش و ان زنان شكارچ.  انيپا يكسل كننده و ب يمنزجر بود از ان گفتگوها ياز مهمان يتون

 خوب اريبس. بود يمعامله تجار كي نيداشت اما ا

 .كنار هم قرار داده شده بود يقطعات باز همه

با  قيشدن از قا ادهيآورده و سپس آنها بعد از پ نيرا به م تيمتعلق به شركت، با نشان سنا،خانواده وا يخصوص يمايهواپ كي

 يدختر چارل يبراد راجرز درباره .به آنان دم در بود ييخوشامد گو يبرا تيك.تپه سدر منتقل شدند يبه خانه  نيموزيل كي

 يدانه ها ييكه گو يقهوه ا يو چشمان يمشك سوانيبود، قد بلند بود و گ بايواقعا ز او.درست گفته بود يموسوم به لوس تيوا

 .فوق العاده قشنگ داشت يودند ،و چهره اب دهيطال در آن پاش

گفته بود  تيبراد به ك.گرفتيصاف و براق او كه درخت گاالنوز بود ،اندام فوق العاده متناسب و موزونش را در بر م راهنيپ

 كه فوق العاده محبوب زنان بود ييايتاليشوهر جوان و ثروتمند ا كياز  شيدو سال پ يكه دختر چارل

مشاهده  يتون يدر چهره  يحالت چيشد،اما ه قيكرد و در واكنش پسرش دق يمعرف يرا به تون يلوس تيك.گرفته بود طالق

 شخوانيمقدم گفت و آنها را به پ ريخ تيوا يبه هر دو عضو خانواده  يكسانيبا ادب  يتون.نكرد

 .وط و آماده كندمخل شانيها را برا يدنيمنتظر آنان بود تا نوش يشخدمتيدر آنجا پ.كرد تيها هدا يدنينوش

 ياز تون يلوس.نداشت يتگزاس يو گوشنواز بود ،و اصال لهجه  ميمال اريبس شيصدا".ييبايچه اتاق ز":گفت  جانيبا ه يلوس

سپس گفت .به صحبتش ادامه بدهد ياو منتظر بود تا تون.".نه" "د؟يگذران يم نجايوقت خود را در ا شتريشما ب ايآ":ديپرس

 "؟ يبزرگ شده ا نجايا ايآ":

 :رفع و رجوع كرد يرا با كاردان يكالم را به دست گرفت و سكوت تون يرشته  تيك."شيكم و ب"

فرصت  اديآنقدر گرفتار است كه ز چارهيپسر ب.شود يخانه م نيمربوط به ا يخاطرات تون نيو خوش تر نيباترياز ز يتعداد

 "؟يست،تونين نطوريلذت ببرد ،ا نجايو از بودن در ا ديايب نجايكند به ا ينم

 "_كانادا باشم_االن در كا يستينه، در واقع ،من با":به مادرش انداخت و گفت  ينگاه سرد يتون
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 .داد انيپا نطورياو را ا يجمله  تيك"اما سفرش را به بعد موكول كرد تا بتواند شما را مالقات كند"

دوست .ميا دهيشن يليتو را خ فيپسرم ، ما تعر. نميب يخوشحالم كه او را م يليخوب،من هم خ اريبس":گفت  تيوا يچارل

 "،نه؟يمن كار كن شيپ ييايب يندار

 "باشد كه مادرم در نظرم دارد، يزيكامال همان چ_كا نيكنم ا يفكر نم تيوا يآقا"

 يبزرگ يمادرت واقعا بانو":انداخت و افزود تيبه ك ياو برگشت، نگاه."دانم  يم":و گفت  ديدوباره خند تيوا يچارل

 "_او .دست همه را از پشت بست ديكاخ سف شيكه چطور در هما يديد ياو را م يستيبا.است

 هوفمان انهيمار.ديكه وارد اتاق شدند دست از صحبت كش انهيهوفمان و دخترش مار كيفردر دنيبا د تيوا يچارل

 .رنگ بود ييبلند طال اريبس سوانيگ ياشراف زده را داشت و دارا يهمان چهره .از پدرش بود يمحو هيسا

 يبه نظر م دهينمك و رنگ پر يب يليخ تيوا يبه تن داشت و در كنار لوس فونياز جنس ش يريش ديسف راهنيپ كي

كه  ديببخش":ادامه داد ياو با عذر خواه".كنم يرا خدمتتان معرف انهيدخترم مار دياجازه ده":هوفمان گفت  كيفردر.ديرس

 ".نشست نيبه زم ريبا تاخ ايدر فرودگاه الگارد مايهواپ.ميكرد ريد

به .را داده است ريتاخ نيا بيترت تيدانست كه ك يم يتون"..كند يواقعا آدم را كالفه م مايهواپ رياوه ،تاخ":گفت  تيك

زودتر و  تيكه خانواده وا يشده بودند ،به طور نيمجزا عازم م يماهايو خانواده هوفمان با هواپ تيدستور او خانواده وا

 "د؟يدار ليم يشما چ. ميداده بود يدنينوش فارشما تازه س".برسند رتريخانواده هوفمان د

 "زم؟يعز يدار ليم يو تو چ":ديكرد و پرس انهيرو به مار تيك".اسكاچ وانيل كيلطفا ":هوفمان گفت تيك

 ".نوشم  ينم يزيممنون،چ"

 يو موقر را باز يسخ زبانيم كيو نقش  ديچرخ يآنان م انيم ياز راه رسدند ،و تون گريد نيبعد مدعو قهيدق چند

دانست  يم تيك.بودند يمعن يب يتون يها چقدر برا يتوانست حدس بزند كه آن مهمان ينم تيكس به جز ك چيه.كرد يم

داد  يبود كه او نسبت به آنچه در اطرافش رخ م ليدل نيشد ،بلكه صرفا به ا يكسل م ياز مهمان يكه موضوع آن نبود كه تون

 را تيك نيعالقه اش را به مردم از دست داده بود و هم يتون.تفاوت بود يكامال ب

 .كرد يم نگران
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 كايآمر يدادگاه عال يقاض كي انيهوفمان را در م انهيمار ت،يك.شده بود دهيبزرگ چ يدر اتاق غذا خور زيم دو

 همه مردان حاضر.نشاند گريد زيپشت م يرا در سمت راست تون تيوا يار داد و لوسقر زيم كيسناتور سر  كي و

را به  يكرد تون يم يسع يكه چگونه لوس ديشن يسراپا گوش بود و م تيك.كردند ينگاه م يبه لوس_متاهل و مجرد_سالن در

صبح روز بعد كه .بود يآغاز خوب نيا.در دلش شادمان شد تيك.خوشش آمده بود يكامال واضح بود كه از تون.حرف بكشد

به آب انداخته  رونيرا ب ييبايز يحيتفر قيكه قا دميبلك ول ،د خانم":گفت تيصبحانه به ك زيسر م تيوا يشنبه بود،چارل

 "اندازه اش چقدر است؟.ديا

 "كرسر چقدر است؟ ي،اندازه  يتون:رو به پسرش كرد و گفت تيك".دانم ينم قايدق"

 ".و چهار متر ستيب":مودبانه گفت يدانست اما تون يا مابعاد ر قايدق مادرش

 مانيسفرها شتريب نيهم يم،برايعجله دار يليخ شهيهم.ميافت ينم يسوار قيبه فكر قا اديما در تگزاس ز"

 ".كنم سيخ ييسوار آن بشوم و پر و پا ديآ يبدم نم":سر داد و افزود ييخنده رعد آسا تيوا".ميده يانجام م مايبا هواپ را

 يسوار قيفردا به قا ميتوان يما م.را نشانتان بدم رهياطراف جز ديبودم به من اجازه بده دواريام":كرد و گفت يتبسم تيك

 ".ميبرو

 ".رساند يلطف شما را م تينها نيخانم بلك ول،ا":به او انداخت و گفت  يمتفكرانه نگاه تيوا يچارل

 كه ديپرس يحركت آغاز شده بود و او از خودش م نينخست.گفت يمن يزيكرد و چ يآهسته آندو را نگاه م يتون

 .نه ايملتفت است  تيوا يچارل ايآ

 .بلك ول مواجه نشده بود تيمثل ك يبود،اما هرگز با كس يگرچه او تاجر باهوش.نه احتماال

 يآب نم يبه گردش رو يبادبان قي،چرا شما دونفر با قا نميب.است يچه روز قشنگ":كرد و گفت  يو لوس يرو به تون تيك

 ".دوست دارم يلياوه ،من كه خ":گفت  يبخواهد جواب رد بدهد لوس يقبل از آنكه تون"د؟يرو

 توانست يم يتون".هستم انوسياق يچند تلفن مهم از آن سو_من منتظر چ.متاسفم_م":گفت يبه تند يتون

امروز صبح پدرت را ":هوفمان كرد و گفت  انهيرو به مار تيك.خود احساس كند ينگاه شماتت بار مادرش را رو ينيسنگ

 ".دميند
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 "شود يم داريزود از خواب ب يليصبح خ شهيهم.رفته است رهياو به گردش در جز"

 ".ميدار نجايا يما اصطبل خوب.يرا دوست داشته باش يكنم اسب سوار يفكر م"

 "زنم يدر اطراف م يگشت ينطورينداشته باشد هم يمتشكرم خانم بلك ول اگر از نظر شما اشكال"

 ينظرت را عوض نم يسوار قيكه راجع به قا يمطمئن":كرد و پرسد يدوباره رو به تون تيك"ندارد يالبته كه اشكال"

 .همچون پوالد سرد و سخت بود شيلحن صدا"؟يكن

تن آن را قصد باخ چيه ينبرد آغاز شده بود و تون.بود يروزيپ يكوچك بود،اما به هر حال نوع يروزيپ كي نيا"بله"

كامال آگاه  يبار او را آلت دست خود قرار داده بود و تون كي تيك.دهد بيقادر نبود او را فر گريمادرش د.بار نينه ا.نداشت

 او شركت نفت.خورد يبار حتما شكست م نيكار را انجام بدهد،اما ا نيبود كه مادرش باز هم قصد دارد ا

 .فروش شركتش نداشت ايادغام  يبرا يقصد چيه تيوا يچارل.خواست يرا م تيابزار استخراج وا و

 يبا خانواده بلك ول ازدواج م ياگر لوس.دخترش:برده بود يپ تيبه نقطه ضعف وا تيدارد،و ك ينقطه ضعف يهر مرد اما

 صبحانه به مادرش زيم يسو نياز ا يتون.بود ريادغام شركت ها به هر صورت اجتناب ناپذ يكرد،نوع

اما او .بود بلكه باهوش و با نزاكت بود باينه تنها ز يلوس.پهن كرده بود يخوب اريمادرش دام بس.منزجر شد كرد و از او نگاه

 يدر تون ينسبت به لوس يتوانست كشش يدر جهان نم يزيچ چيوه.آلت دست بود كي يمثل تون مارگونهيب يباز نيهم در ا

 .او ومادرش بود انيم ينبرد نيا.زديبرانگ

 زهيما را به دوش يشروع شود چرا باغها تيكه تلفن ها نياز ا شيپ ،يتون":از جا برخاست تيكه صبحانه تمام شد ك يهنگام

 "؟ يده ينشان نم تيوا

برد  يرا به باغ م ياو لوس"خوب اريبس":كند يبتواند مودبانه از انجام آن كار شانه خال يممكن نبود كه تون قيطر چيبه ه گريد

 .كرد يتمام م عايو گردش را سر

و ".ميكتاب ها را در كتابخانه مان دار نياز ا يمجموعه ا ؟مايعالقه دار ابينا يبه كتاب ها":بازگشت تيوا ينزد چارل تيك

 ".عالقه دارم يكه تو نشانم بده يزيمن به هرچ":گفت يمرد تگزاس

 "گذرد؟ يبهت كه بد نم زميعز":هوفمان كرد و گفت انهيآمده باشد رو به مار ادشيبه  يزيمثل آنكه چ تيك
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 ".ديكنم نگران حال من نباش يممنونم خانم بلك ول،خواهش م.گذرد يهم خوش م يلينه خ"

 ".ستمينگران ن":گفت  تيك

دختر  نياو به ا نينداشت و بنابرا تيك يبرا يا دهيهوفمان فا زهيدوش.ديگو يرا م نيدانست كه او از ته دل ا يم يتون و

 يلبخند سنگدل نيرا به هم آورد اما در پس ا هيسر و ته قض زيجمله محبت آم كيلبخند و  كي با تيك.كرد ينم يتوجه

 .زد يرا به هم م ينهفته بود كه حال تون يهدفدار

 "؟يتون ميبرو":كرد يرا تماشا م يتون يلوس

 "بله"

زوج  كيآنها  ايآ":مادرش گفت ديشن يدور نشده بودند كه تون ييشنوا طهيآنها كامال از ح.به طرف در رفتند يو لوس يتون

 "دهند؟ ينم ليرا تشك نيدوست داشت

كرسر به آن بسته شده  قيكه قا دنديرس يبزرگ و به دقت آراسته شده عبور كردند و به اسكله ا يباغ ها انيدو از م آن

 يبودند به چشم متابستان را با عطر خود معطر ساخته  يرنگارنگ كه هوا يوحش ياز گل ها يعيوس اريبس يمحوطه .بود

 .خورد

 ".ماند يبه بهشت م نجايا":گفت يلوس

 ".بله"

 ".ميگل ها در تگزاس ندار نيما ازا"

 "د؟يندار"

 ".آرام و با صفاست يليخ نجايا"

 ".بله"

 يحرف بد":پرسد.دياو د يخشم را در چهره  يتون.نگاه كند يدست از صحبت برداشت و برگشت تا به تون يلوس ناگهان

 زدم كه

 ؟يشد ناراحت
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رفتارت  نيبا ا.نه است ايبله  كشميم رونيكه از دهانت ب يتنها حرف.است كه من ناراحتم ليدل نيبه هم.ينزده ا يحرف چيه تو

 .من چشمم دنبال توست-كه من نياحساس كنم كه مثل ا يشويباعث م

 است؟ نطوريا

 .ميبرس ييبه جا كنمياگر فقط بتوانم تو را به حرف بكشانم،فكر م.بله:و گفت ديخند يلوس

 .ديخند يتون

 ؟يكنيفكر م يبه چ:ديپرس يلوس

 .زيچ چيه به

 .كه مادرش چقدر از شكست خوردن نفرت داشت نيبه ا كرد،ويبه مادرش فكر م او

در قفسه كتابها .دادينشون م تيوا يشده بود،به چارل دهيبا چوب بلوط پوش شيوارهايكتابخانه بزرگ را كه سقف و د تيك

بن  ياثر طوالن نيو جان دان به همراه نخست تياسمال اسياسترن،توب ت،لورنسيگنداسم ورينسخ چاب شده از آثار ال نينخست

متعلق به سال  اهاياز افسانه ملكه رو يسفارش يينسخه چا كيو  نيبان اتلر،جاناز ساموئل ب يهمانطور آثار.شديم دهيجانس د

او .ديدرخشيو چشمانش م كرديارزشمند عبور م يها نهيآن گنج يحاو ياآهسته از مقابل قفسه ه تيوا.وجود داشت 1813

 .ستاديبود،ا هشد يصحاف ييبايكه به شكل ز تياثر جان ك ونيمياز كتاب اند يمقابل نسخه ل يلحظه ا يبرا

 .نسخه رزِبرگ است نيا:گفت تيوا يچارل

 .اثر وجود دارد نيبله،تنها دو نسخه شناخته شده از ا:به او نگاه كرد و گفت رتيبا ح تيك

 .نسخه را دارم كيمن آن :به او گفت تيوا

 .داد بميفر يكه به خودت گرفته ا يظاهر پسر خوب تگزاس نيا.دانستميرا م نيا يستيبا:خنده كنان گفت تيك

 .است يخوب ؟استتارييگويراست م:و گفت ديخند تيوا

 ؟يرفته ا يكدام دانشكده ا به

 .رودس به آكسفورد رفتم يليمعدن كرادو،بعد با بورس تحص دانشكده

 ديتو بود كه مرا به كنفرانس كاخ سف شنهاديام كه به پ دهيشن:شد،و سپس گفت قيدق تيدر چهره ك يمدت زمان يبرا او
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 .دعوت كردند

 دايكه تو در جمعشان حضور پ شدنديآنها خوشحال م.تذكر شدممن فقط نام تو را م:را باال انداخت و گفت شيشانه ها تيك

 .يكن

در سر  يكه چه فكر ييگويبه من نم قايدق م،چرايحاال كه من و تو با هم تنها هست.رسانديلطف تو را م تيواقعا نها نيت،ايك

 ؟يدار

 ياو در صندل.كار بود شد،مشغوليباز م نييطبقه پا ياصل يكه درِ آن به راهرو ياش،اتاق كوچك يدر كتابخانه خصوص يتون

 يقبل از آن كه تون.هوفمان بود انهيمار.برگشت تا نگاه كند.نفر داخل شد كيدر اتاق باز شد و  ديفرو رفته بود كه شن يراحت

 .ديآن دختر را شن نياز تحس يآه حاك يكند،صدا المبخواهد دهان باز كند تا حضورش را اع

آورده  سيكه از آپارتمانش در پار ييچندتا_بودند يتون يها يآن تابلو ها،نقاش.كردينگاه م واريد يرو يبه تابلوها انهيمار

دور و بر اتاق  انهيكه مار ديد يتون.شوند ختهيآو واريبر د شيها ينقاش دادياجازه م يبود،و آنجا تنها اتاق آن خانه بود كه تون

 .ديبگو يزيبتواند چ يشده بود تا تون ريد يليخ گريد ففت،وريم گريد يبه سراغ تابلو ينقاش يتابلو كي كرد،ازيگردش م

 .شوديباورم نم:لب گفت ريز دخترك

 يهمچنان كه تكان.ستنديهم ن يبه آن بد شيكه تابلوها دانستياو م.در وجود خود احساس كرد يناگهان يخشم يتون و

 .ديبرگشت و او را د انهيكرد،و مار يخورد،چرم مبل غژغژ

 .نجاستيا يكس دانستمينم.اوه،متأسفم:كرد يعذرخواه دختر

دنبال :اش تجاوز شود نفرت داشت يخصوص ميكه به حر نياز ا.ادبانه بود يب شيلحن صدا.ندارد ياشكال:از جا برخاست يتون

 د؟يگشتيم يزيچ

 .در موزه گذاشته شود ديشما واقعا با ينقاش يمجموعه تابلوها.كردمياطرافف گردش م نيمن فقط داشتم ا_من نه

 چندتا؟ نيبه جز ا:گفت نيكه چن ديخودش را شن يصدا يتون

را  يتون يامضا.او برگشت تا دوباره به تابلوها نگاه كند.كرده بود رتيوجود داشت ح يتون يكه در صدا ياز خصومت انهيمار

 د؟يا دهيتابلوها را كشش نيخودتان ا دشمايآنها د ريز
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 .قرار نگرفته اند كه مورد پسندتان متأسفم

چرا حرفه  د،پسيكن ينقاش نيچن نيا ديتوانياگر شما م.فهمميواقعا نم.شد كيبه او نزد انهيمار!تابلوها فوق العاده اند نيا

كه كار شما فوق  ميبگو خواهميكه كارتان خوب است،بلكه م ستين نيمنظورم ا.ديواقعا استاد د؟شمايكرده ا شهيرا پ يگريد

 .العاده است

 .برود رونياو از آن اتاق ب خواستيدلش م كرد،فقطيبود،گوش نم ستادهيآنجا ا يتون

را  ياما باالخره نقاش.گرفتميم ميسال از استاد اسكار كركوشكا تعل كي يبرا.نقاش بشوم خواستيمن هم دلم م:گفت انهيمار

 ايآ:ها كرد و گفت يو دوباره رو به نقاشا!بشوم،اما شما خواديكه دلم م يبه آن خوب توانميكه هرگز نم دميول كردم چون فهم

 د؟يدرس خونده ا سيدر پار

 .بله.دست از سرش بردارد انهيآرزو داشت كه مار يتون

 دفعه؟ كي- ديرا رها كرد يدفعه نقاش كي و

 .بله

 - شما.فيواقعا ح.فيح

 !ديهست نجايشما ا كه

 انهيآنها را برانداز كرد،سپس به طرف مار يهردو يلحظه ا يتو برا.بود ستادهيدر آستانه در ا تيك.دو برگشتند هر

 .ينيگلخانه ما را بب يستيبا يدوست دار دهيپدرت گفت كه تو گل ارك.جا دنبالت گشتم انه،همهيمار.آمد

 -من واقعا.ممنونم:نجوا كرد انهيمار

 .شدياحساس م شيدر صدا يدلخور.يمهمانها سر بزن هيبد نباشد كه تو هم به بق دي،شايتون:گفت يخطاب به تون تيك

 .را گرفت،و آنها رفتند انهيمار يبازو تيك

 چيه.كار در كمال مهارت انجام شده بود.نهفته بود يسحر و افسون گرفتيم ياعمال مادرش كه مردم را آن طور به باز در

شده  رتر،آغازيد يزودتر و خانواده هوفمان كم يكم تيخانواده وا دنيبا رس يباز.صورت نگرفته بود هودهيب يحركت

و  زينفرت انگ زيهمه چ. تيمادرش با وا يخصوص يآن گفت و گوها شد؛ويسر هر وعده غذا در كنار او نشانده م يلوس.بود



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني  –بازي استاد                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٠٩

آنقدر روشن بود آن بود كه خود او مفتاح كار  زيهمه چ نيا ليكرد كه دل يقبول م يستيبا يتون نيواضح بود، با وجود ا يليخ

 يتوانست همسر يم وا. بود يدختر دوست داشتن كي تيوا يلوس. شناخت يرا م يو يروش هااو مادرش و . را دست داشت

رحم و  يمادرش ماده سگ ب. بود يلوس يبلك ول كه حام تينه با وجود ك ،يتون يشود، اما نه برا يهر مرد يفوق العاده برا

مادرش درامان نگه  يها يباز سهيآورد، مدتها بود كه او خودش را از دس يبه خاطر م يبود، و آن طور كه تون يمحاسبه گر

 .مادرش چه خواهد بود يحركت بعد ديپرس يماز خودش . داشته بود

 .تا بفهمد ديكش يانتظار م يادينبود مدت ز الزم

لطف كرده اند  تيوا يآقا: گفت يخطاب به تون تيكردند ك ياشتهاآور صرف م يدنيغذا و نوش شيدرتراس بودند و پ آنها

من . ديدرخش يم تيچهره اش از رضا ست؟يفوق العاده ن. به مزرعه شان دعوت كرده اند ندهيآخر هفته آ يليتعط يمارا برا

 . ام دهيند يمزرعه تگزاس كيكه تا به حال 

 .بود تيمزرعه در تگزاس بود، و احتماالً آن مزرعه دوبرابر ملك وا كيبرنت صاحب  - كروگر

 نه؟ ،ييآ يتو كه م يتون: ديپرس تيوا يجارل

 .ايكنم ب يخواهش م: گفت يلوس

خوشحال خواهم  -خو: رديگرفت دعوت را بپذ ميتصم يتون. بود يچالش نيا. كرده بودند يكياودست به  هيهمه شان عل حاال

 .شد

 .تيك يطور در چهره  نيشد، و هم يم دهيد يلوس يدر چهره  يواقع يتيرضا. خوب شد 

كه مادرش و  يآن صدمه ا. كند يمرا اغوا كند، كور خوانده، وقتش را تلف م دهينقشه كش يود گفت، اگر لوسبا خ يتون

را نسبت به زنان در دل او كاشته بود كه اكنون تنها راه مراوده با آنان را  ياعتماد يبه او رسانده بودند چنان تخم ب كينيدوم

كه  يزيتنها چ. شان بودند نيتمام زنان، فواحش صادق تر انياز م. داده بود صيتشخ نبا نرخ گرا يمعاشرت با دختران تلفن

به  يكه داده بود يو در قبال پول ،يداد يبه آنها پول م. خواهند يچقدر م. گفتند يخواستند پول بود و از اول به تو م يم

 .در كار نبود يبكاريمشكالت بغرنج، اشك و آه و فر. يديرس يهدفت م

 .برد يم اديشد كه نقشه اش را از  يم ريان غافلگچن تيوا يلوس
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تكه  كي يلباس شنا كيهوفمان درآب بود،  انهيمار.رفت تا در استخر شنا كند نييبه طبقه پا يصبح اول وقت، تون كشنبهي

شكافت تماشا  يماو را كه ماهرانه آب را  ستاد،يآنجا ا يتون. بود بايو قدبلند و ز كيداشت، بار ياو اندام متناسب. برتن داشت

و به  ديرا د ياو تون. شد يم ديشد و درآب ناپد يم انيرفت و نما يم نييباال و پا بايمنظم و ز يكرد، بازوانش با آهنگ يم

 .طرفش آمد

 .ريصبح بخ 

 .يهست يشناگر خوب. ريصبح بخ: گفت يتون

 كي ياو خودش را زا لبه استخر باال كشاند، و تون. گرفته ام اديرا از پدرم  نيا. من عاشق ورزشم: تبسم كنان گفت انهيمار

 .كرد شيناخودآگاه و مظلومانه شروع به خشك كردن موها انهيكه مار ديله به دستش داد، و د.ح

 ؟يصبحانه خورده ا: ديپرس يتون

 .ديبا داريب يزود نينه، مطمئن نبودم كه آشپز صبح به ا 

 .و چهار ساعته ستيب ييرايپذ. مثل هتل است نجايا 

 .ديبه حرف او خند انهيمار. است يعال 

   ؟يبزرگ شده ا كجا

پس از آن به . فرستاده شدم سيدر سو يجنگ من به مدرسه ا يط. دارد يداستان طوالن: و گفت ديكش يآه انهيمار

من در : نگاه كرد يبه چشمان تون ماًياو مستق. كردم يدرلندن زندگ يآكسفورد رفتم، درسوربن درس خوانده ام و چند سال

 ؟يتو كجا بوده ا. جاها بوده ام نيا

او ناگهان دست از ...سيپار ،يآرام جنوب انوسيجنگ در اق يط يو چند سال ،يجنوب يقايآفر س،يسو ن،يم ورك،يوياوه، در ن 

 .زد يحرف م ياديصحبت برداشت، مثل آن كه داشت ز

 .يرا رها كرد يتوانستم درك كنم كه چرا تو نقاش يكنم، اما نم يم يمرا ببخش اگر فضول 

 .ميصبحانه بخور ميبرو.ستيمهم ن: گفت يبه تند يتون

نشستند و صبحانه  ود،يو پس رفت آب  شرفتيبا پ جيو باشكوه خل بايكه مشرف به منظره ز يتراس يرو يدونفر آنها
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 يآن را مطبوع و دلپسند م يداشت كه تون يدر وجودش داشت، و متانت يوقار خاص. بود يدختر خوش صحبت انهيمار. خوردند

 نيهم احساس كرد كه مجذوب ا يتون.عالقه مند شده است يبه تون اقعاًكه و ديرس يبه نظر م. او پرور و دروغگو نبود. افتي

د به آن سبب است كه كشش تا چه ح نيكه ا ومديموضوع را از خودش ن نيتوانست ا ياو نم. زن آرام و حساس شده است

 .شود يمادرش م ظيباعث خشم و غ انهيشدن با مار يميصم

 ؟يگرد يبه آلمان برم يك 

 .كنم يمن دارم ازدواج م نده،يهفته آ: پاسخ داد انهيمار

 ست؟يداماد ك. است يعال نياوه، ا: با ضعف گفت يتون. را خلع سالح كرد ياو تون كلمات

 دارد؟ يتينكته اهم نيا ايجمله را اضافه كرد؟ آ نيچرا ا. شناسم ياو را م ياز بچگ. دكتر است كي 

 ؟يكن يشام را با من صرف م ورك،يويامشب در ن: ديپرس يناخودآگاه و ناگهان ليم كيبراساس  يتون

 .شوم يبله، خوشحال م: سپس گفت. كرد نيپاسخش را سبك و سنگ ست،يبه او نگر يلحظه ا انهيمار

 .پس قرارمان گذاشته شد: ودب يزد، راض يلبخند يتون

خواست، به دور از  يخودش م يرا برا انهيمار ،يتون. شام خوردند لنديكنار ساحل كوچك درالنگ آ يدر رستوران آنها

او و  انيم يارتباط خصوص كي نيا. افتيآنها خواهد  يكردن رابطه  نيزهرآگ يبرا يراجع به آن نفهمد، راه يزيچشمان چ

را ترك كرده بود هرگز به آن  سيكه ار يمتوجه شد كه از زمان يو تون اشتد يو طنز استعداد نهفته ا ييدر بذله گو انهيمار

 .شد او خودش را فارغبال و آسوده خاطر احساس كند يباعث م انهيمار. بود دهياندازه نخند

 ؟يگرد يبه آلمان برم يك

 .كنم يدارم ازدواج م... ندهيآ هفته

او سفرش به كانادا را لغو كرد، و مطمئن نبود كه چرا، قبالً فكر كرده بود . ديرا به دفعات د انهيمار يتون نده،يپنج روز آ يط

 قتيحق يزيچ نياما اگر درآغاز چن ت،يميانتقام كم اه كيطرح مادرش باشد،  هيعل انيشورش و طغ ينوع ديشا نيكه ا

را دوست  انهيصادقانه مار. شود يم انهيجذب مار شتريو ب شتريكرد كه ب شاهدهم يتون. كرد يصدق نم گريداشت، حاال د

 .شده بود وسيمأ گريبه آن د يابياز دست يبود كه تون ياحساس نيا. داشت



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني  –بازي استاد                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣١٢

به  يصعود كردند و با كرج يآنها ار مجسمه آزادد. او را به همه جا برد يتون. بود وركيويدر ن يگردشگر انهيآنجا كه مار از

 رفتند، تا نوك نياست رهيجز

 وركيوين تنيروز كامل را در موزه هنر متروپل كي. ها غذا خوردند ينيباال رفتند و در محله چ تياست ريامپا مانخراشآس

محتاطانه از . بودند قهيهم سل يليخ. كردند يسپر كيفر يدر مجموعه هنر احتيبعد از ظهر را هم به س كيگذراندند و 

شده بود  جاديا انشانيكه م يقو يهر دو از آن جاذبه جنس نيبا وجود ا كردند و ياجتناب م يخصوص ليصحبت راجع به مسا

 .شد يم تيعازم مزرعه وا يستيبا يكه تون يروز د،يشد و جمعه فرا رس يسپر يگريپس از د يكيروزها . آگاه بودند

 " ؟يكن يبه آلمان پرواز م يك "

 .نبود ياقياشت چيه انهيمار يدر صدا ".دوشنبه صبح "

شركت به آنجا  يماهاياز هواپ يكيتوانست با ماردش با  ياو م. را به مقصد هوستن ترك كرد وركيويآن بعد از ظهر ن يتون

شد، مادرش تنها  يتا آنجا كه مربوط به او م. با هم تنها باشند اجتناب كند تيكه او ك يتيداد از هر موقع يم حيبرود اما ترج

 .و خطرناك بكاريفر و ندو قدرتم ركيز: بود يتجار كيشر كي

 راهنيپ كيو  زيوا يكه شلوار ل ليبود، و راننده آن اتومب يمنتظر تون يسيدر هوستن رولزرو ييها.  يپ اميليفرودگاه و در

 .به مزرعه برد سيبود او را با رولزرو دهيرنگارنگ پوش يورزش

 تيوا يآقا. به مزرعه برن مايبا هواپ مايمن دوست دارن مستق يها سيير ": گفت يزد به تون يكه مثل الت ها حرف م راننده

كه به در  كشهيساعت طول م ميبعد هم ن. راه هست يساعت هيتا دروازه مزرعه حدود  نجاياز ا. باند فرود بزرگ اونجا داره هي

 ".ميبرس يخونه اصل

 كيشهر كوچك است تا  كي شتريب تيوا معلوم شد كه مزرعه. كرد يكند اما اشتباه م يفكر كرد كه او اغراق م يتون

 ياز مقابل ساختمانها قهيدق يشدند و پس از س يجاده خلوت خصوص كيمزرعه وارد  يآنها از دروازه اصل. مزرعه

 كي يخانه اصل. مخصوص اقامت خدمه گذشتند يو كلبه ها انانبرق و انبارها و اصطبل ها و خانه مهم يدربردارنده موتورها

 وسيفكر كرد كه خانه به طرز ما يتون. گسترش دارد تينها يتا ب ديرس يق العاده بزرگ بود كه به نظر مفو يياليخانه و

 .كننده و غم افزا زشت است
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آن استخر شنا به . بود نشسته بودند يكه مشرف به استخر يتراس يرو تيوا ياو و چارل. بود دهيقبل از او از راه رس تيك

 دياو را د تيكه وا يوقت. ظاهر شد يبودند كه تون جانيپره يگفت و گو كي انهيآن دو در م. كوچك بود اچهيدر كياندازه 

 .حس كرد كه او موضوع بحث آنها بوده است يونو ت. جمله صحبتش را ناتمام گذاشت كيوسط 

 "؟يسفر خوش گذشت تون! ديباالخره پسر ما از راه رس "

 ".ممنون _بله، م "

 ".يبرس نجايكه زودتر به ا ييايبود كه تو با پرواز ب دواريام يلوس ": گفت تيك

 " ؟يراست _را  ": برگشت تا به مادرش نگاه كند يتون

. ميبزرگ برپا كرده ا يليخ يمنقل زغال افتيض كي تيما به افتخار تو و ك ": زد و گفت  يبه شانه تون يبا مهربان تيوا يچارل

 ".نديآ يم نجايهمه دوستان مشتاقانه از راه دور به ا

كنند، همه شان  ييراياند ران گوساله پروار را پذ دهياگر نقشه كش د،يشيسپس اند ".ديلطف كرد _واقعا ل  ": گفت يتون

 .گرسنه خواهند ماند

خود اعتراف  شيپ يبود و تون دهيچسبان و رنگ و رو رفته پوش نيو شلوار ج ديتنگ سف ينخ راهنيپ كيشد،  داريپد يلوس

 .است يو دوست داشتن بايكرد كه او واقعا ز

 ".نه اي ييا يم ايآ دميپرس ياز خودم م!  يتون ": را گرفت شيبه طرفش آمد و بازو يلوس

 ".كردم يتمام م ديداشتم كه با يكار _كا  كي. دميرس ريخواهم كه د يمعذرت م _م  ": گفت يتون

 "؟يچكار كن يخواه يامروز عصر م. يهست نجايچون حاال ا ست،يمهم ن ": به او زد و گفت يلبخند گرم يلوس

 "؟يكن يم شنهاديپ يچ "

 ". يكه تو بخواه يهر كار ": گفت  يو با مهربان ستينگر يبه چشمان تون مايمستق يلوس

 .گل از گلشان شكفت تيوا يبلك ول و چارل تيك

 ،يشخص يماينفر مهمان با هواپ ستيحدود دو. تگزاس يها اريبا توجه به مع يد، حتبا شكوه بو اريمنقل زغال بس يمهمان

 يم يقيدو گروه اركستر به طور همزمان در مناطق مختلف ملك قطعات موس. به آنجا آمده بودند سيرولزرو ايمرسدس بنز 
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كه چهار سر  يكردند، در حال يم عيمهمانان توز نيو آبجو ب يالكل ريغ تمشروبا ،يسكيو ،يشامپان شخدمت،يشش پ. نواختند

آنها گوشت گوساله، گوشت بره، مرغ و . كردند ياز خانه اماده م رونيآتش منقل ها ب يرو يو فرز يآشپز غذاها را با چاالك

در خرچنگ ها وبالل كه  زيناز سس فلفل قرمز تند وجود داشت، و  يجوشان يها گيد نطوريهم. كردند ياردك را كباب م

نخود سبز  ،يبه صورت تنور يو استانبول يپشند ينيزم بيس نيهمچن. شد يآتش بود آب پز م يكه رو يگريد يها گيد

 يفقط برا زيچهار م. شد يم دهيد زهايم يو نان ذرت با عسل و مربا رو يداغ خانگ يها تيسكويپخته، شش نوع ساالد، ب

. مختلف بود يبا طعم ها يخانگ يو ده نوع بستن نگيپود ك،يگرم و تازه، ك يپر از كلوچه ها نهاآ يشده بود و رو دهيدسر چ

و ثروتمندان  يميقد يپولدارها انيخود فكر كرد، فرق م شيپ. بود دهيدر عمرش د يبود كه تون يافتيض نيپر اسراف تر نيا

 يشعار ثروتمندان امروز. كن يآن را مخف ،يدار يروتبود ، اگر پول و ث نيا يميقد يشعار پولدار ها. است نيهم يامروز

 .آن را به رخ همه بكش ،يدار ياست، اگر مال و منال نيا

بودند و برق  دهيباز پوش يليشب خ يها راهنيزنها پ. قابل تصور بود ريغ يثروت و مكنت در حد دنيبه رخ كش نيا

خوردند،  يم صانهيكرد كه حر يان را تماشا مبود و مهمان ستادهيگوشه ا كي يتون. داد يجواهرات آنان چشم را آزار م

 يمراسم فاسد و منحط و ب يكياو احساس كرد كه در . خواندند يمخود  يبه سو اديز يشان را باس ر و صدا يميدوستان قد

بزرگ  يظرف ها يحاو ينيكه س ديد يم يشخدمتيزد، خودش را مواجه با پ يم يهر بار كه چرخ. است افتهيحضور  يمعن

 يم نيچن يونبه نظر ت. كرد يدر دست داشت، و به او هم تعارف م يشامپان ايخوراك جگر چرخ كرده  ايخزر  يايدر اريخاو

 .گوش فرا داد انشياطراف يبه گفت و گوها. وجود دارد شخدمتيآمد كه به تعداد مهمانان پ

معامله بزرگ . يكن يوقتت رو تلف م يراومده تا به من جنس بفروشه و من گفتم، آقا جون تو دا نجايا وركيوياون از ن "

 ".رسه ينفت به شرق هوستن نم

 "...هيدستشون خال يو مرتبه ول كيظاهرشون ش. چاپلوس باشه يبندها يخال نيحواست به ا "

 "اومده؟ شيپ يمشكل ،يتون ": كرد ياو با عالقه براندازش م " ؟يخور ينم يچيچرا ه ": ظاهر شد يكنار تون يلوس

 ".است يفوق العاده ا يمهمان. روبراه است زينه، همه چ "

 ".يرا تماشا كن يصبر كن تا آتش باز.  يا دهيند يمهم زيهنوز كه چ ق،يرف ": و گفت ديخند يلوس
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 "؟يآتش باز "

خواست  يبابا م. ستين ينطوريا شهيهم. خواهم يمعذرت م يمهمان يبه خاطر شلوغ ": را نوازش كرد يتون ياو بازو "آها "

 .روند يفردا همه شان م ". دياو خند ".قرار بدهد ريرا تحت تاث مادرت

اگر مادرش آنقدر خواهان شركت نفت و . اشتباه بود نجايواقعا كه آمدن ا. روم يدر دلش گفت، من هم م يبا دلخور يتون

به دنبال مادرش  تيچشمانش در جمع. به آن باشد يابيدست يبرا يگريبود، بهتر بود به فكر راه د تيابزار استخراج وا

شصت سال سن داشت اما ده سال جوان تر به نظر  بايتقر. بود بايمادر ز. ديد شگرانيگروه از ستا كيو او را وسط  د،يچرخ

 كيو چروك ظاهر نشده بود و اندامش به بركت ورزش و ماساژ روزانه سفت و راست و بار نيدر صورتش هنوز چ ديرس يم

مادرش را  اخواستهن يبه طرز يگرفت و تون يكرد به خودش هم سخت م يم يريسخت گ انشياو همانطور كه به اطراف. بود

زد، چهره اش  ياو با مهمانان حرف م. كرد يم يرا سپر يخوش اريبلك ول اوقات بس تيك يا بهيغر نندهياز نظر هر ب. ستود

به آنچه مد نظرش است هر  دنيرس يبرا. اردنفرت د يمهمان نياو از هر لحظه ا ديشياند يتون. ديخند يشكفت و م ياز هم م

 يمعن يپوچ و ب يگساريو م ياشيمجلس ع نيتا چه حد از ا يكه و نيو ا ديشياند انهيبه مار يتون. كند يرا تحمل م يرنج

 .دي، باعث شد قلبش به درد ا يفكر كردن به و. شد يمنزجر م

 .شناسم ياو را م ياز بچگ. كنم يدكتر ازدواج م كيدارم با  من

 .بود وركيويآمد، او در راه برگشت به ن يتون يبه جست و جو يلوس يساعت بعد وقت مين

 ".نمتيخواهم بب يم ": تلفن زد انهيباجه تلفن در فرودگاه به مار كياز  او

 ".باشه ": در كار نبود يديترد

. نكرده بود ييبود كه تنها بود اما احساس تنها يدياو مدت مد. هوفمان را از سرش خارج كند انهينتوانسته بود فكر مار يتون

بودن با وجود گرم او و جشن . از وجودش گم شده است يكرد بخش يبود، احساس م ييمصداق تنها انهيدور بودن از مار

 انهيكرد اگر بگذارد مار يفكر م يتون. شد يهراسش م هيبود كه ما يك و زشتيتار يها هياز سا يزيراه گر ،يگرفتن زندگ

 شيدر زندگ يگرياز هر كس د شتريب. داشت يبابت احساس هولناك نيگم خواهد شد و از ا شهيهم يبرود خودش برا

 .بود انهيمحتاج مار
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در او خاموش شده  شهيهم يكرد برا يفكر م يدر آپارتمانش آمد و با آمدن او، آتش عشق كه تون يتون داريبه د انهيمار

ابراز  يبرا يدانست كه او هم به همان اندازه مشتاق است و كلمه ا انهيگاه كردن به مارو با ن دياست، در وجودش زبانه كش

 .جادو وجود نداشت نيا

 يمحبت سراپا يكرد وجودش آكنده از شور و شوق شد و گرما يبا نگاه او تالق ينگاه تون يوقت. او آمد يبه سو انهيمار

 ييباينمش شناخت، در شكوه و ز يمخمل شناور بودند كه مكان و زمان يبه نرم ييايآنان با هم در رو. وجودشان را فرا گرفت

 .نداشت يانيپا ييگو ازشانيراز و ن. گم شده بودند گريهمد يو جادو

 ".خواهم با تو ازدواج كنم يم انه،يمار "

 شيصدا "؟  يتون يمطمئن ايآ ": شد رهيكاوشگر به چشمانش خ يگرفت و با حالت شيدستها انيرا در م يصورت تون انهيمار

 ".است انيدر م يمشكل زم،يعز ". و مهربان بود ميمال

 "نامزدت؟  "

 ".نگران مادرت هستم. زنم يرا به هم م مينه، نامزد "

 "... به او  يموضوع اصال ربط نيا "

 ".يكن يعروس تيوا يبود كه تو با لوس دهياو نقشه كش. نه، بگذار حرفم را تمام كنم "

 ".است نيهم قاينقشه من دق ":  ديرا در آغوش كش انهيدوباره مار يتون ".نقشه اوست نيا "

 ".شود نطوريخواهم ا يمن نم. ياو از من متنفر خواهد شد، تون "

 "خواهم؟ يمن چه م يدان يم ": نجوا كرد يتون

 .جادو از نو آغاز شد و

 يخداحافظ ايبدهد  يحيتوض نكهيبدون ا يتون. بشنود يرخب يبلك ول موفق شد از تون تيو هشت ساعت بعد بود كه ك چهل

 نيخشمگ تيوا يكرده بود و لوس رتيح تيوا يچارل. بازگشته بود وركيويبه ن مايشده و با هواپ ديناپد تيكند از مزرعه وا

كه به  يهنگام. بازگشت وركيويشركت شد و همان شب به ن يمايهواپ اروسو. كرد يعذرخواه يبا شرمندگ تيك. شده بود

 .نكرد افتياز او در يفردا صبح هم خبر. دركار نبود يپاسخ. تلفن زد يبه آپارتمان تون د،يخانه رس
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پشت  يدانست چه كس يرا بردارد م يقبل از آن كه گوش. زنگ زد زشيم يرو ميدر دفترش بود كه خط تلفن مستق تيك

 .خط است

 حالت خوب است؟ ،يتون 

 من خوـ خوبم، مادر، 

 ؟ييكجا 

ماـ مادر، . برقرار شد يطوالن اريبس ،يطوالن يسكوت. ميكرد يبا هم عروس روزيهوفمان د انهيدرسفر ماه عسلم، من و مار 

 ؟يشنو يرا م ميصدا

 .شنوم يبله، م 

 يزيتمسخرآم يتلخ. مـمرسوم ياز آن عبارت ها يكي اي يبكن مانيبرا يخوـ خوشبخت يآرزو اي ،ييبـ بگو كيتبر يتون يم 

 .وجود داشت شيدر لحن صدا

 .پسرم ،يخوشبخت بشو دوارميام. بله، بله، البته: گفت تيك

 .و مكالمه قطع شد. متشكرم، ماـ مادر 

 ؟ييايشود به اتاق من ب يبراد، م: را فشرد يارتباط داخل يمخصوص برقرار يگذاشت و دكمه  شيرا سرجا يگوش تيك

 .تلفن زد ياالن تون نيهم: فتگ تيكه براد راجرز داخل دفتر شد، ك يهنگام

 !ينگو كه باالخره كار خودت را كرد! من يخدا: انداخت وگفت تيك يبه چهره  ينگاه براد

 .كردند ممانيتقد يهوفمان را دودست يامپراتور. كار را كرد نيا يتون: تبسم كنان گفت تيك

با  يكرد يچطور او را راض. است يپسر كله شق يفكر كردم تون! شود يباورم نم: ولو شد و گفت يراجرز روز صندل براد

 هوفمان ازدواج كند؟ انهيمار

 .او را در جهت مخالف هل دادم. ساده بود يليواقعاً خ: و گفت ديكش يآه تيك

 يم يتون يبرا يهمسر فوق العاده ا انهيمار. گرفت شيدرپ يبود كه تون يدرست همان قتاًيدانست كه جهت حق يم تيك اما

 .ساخت يرخنه كرده بود، محو م يجود تون.در  سيپار يرا كه پس از ماجرا يتاو ظلم. شد
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 .برداشتن رحم قرار گرفته بود يتحت عمل جراح يلوس

 .آورد ايبه دن يپسر يتون يتوانست برا يم انهيمار

 

 

 

 

 

 21فصل

 يرسم يامضا. محدود شد تيبرنت با مسئوول -كروگر يشركت هوفمان جذب كمپان انه،يو مار يماه بعد از ازدواج تون شش

آلمان را  يصورت گرفت، و قرار شد هوفمان كماكان شاخه  خيهوفمان در مون كياحترام به فردر يادا يقراردادها به نشانه 

از  نيكرد ا يبود، تعجب م رفتهيخاطر پذ بيو با ط يازدواج او را به آن راحت هو متانت مادرش ك ياز بردبار يتون. ادره كند

موقرانه متحمل شكست  نطورياو نبود كه ا اتيموقرانه متحمل شكست شود، با وجود از خصوص نطوريو نبود كه اا اتيخصوص

 انهيرفتار مادر نسبت به مار زگشتند،و عروسش از سفر ماه عسلشان درباماها به خانه با يكه تون يهنگام نيشود، با وجود ا

بود كه  نيكرد ا يرا شگفت زده م يآنچه تون. است يازدواج او راض گفت كه چقدر از يبود، و به تون يميگرم و صم اريبس

گرفت،  جهينت نيخود چن شيپ يتون. مادرش نبود صياز حد صورت گرفته بود، و اصالً از خصا شياحساسات و ابراز محبت ب

 .شناخته است يكرد، نم يكه گمان م يمادرش را به آن خوب ديكه شا

كرد برآورده  يدر خود احساس م شياز مدتها پ يرا كه تون يازين انهيمار. درخشان بود تيموقع كيآنها از ابتدا  ازدواج

 .شده بودند يحالت تون رييمتوجه تغ -تيبخصوص ك - انيساخته بود، و همه اطراف

 يمكردند، با هم خوش  يم حيآنها با هم تفر. كرد ياش م يهمراه انهيرفت، مار يم يكار يبه مسافرت ها يكه تون يهنگام

 يهم لذت م يكرد، با خوشحال يكه آنها را تماشا م يهنگام تيك. بردند ياز مصاحبت هم لذت م يگذراندند، و به راست

 .به صالح پسرم عمل كردم د،يشياند يم يخوشحال باكرد،  يكه آنها را تماشا م يهنگام تيك. بردند

 انهيكه آنها از سفر ماه عسلشان بازگشتند، مار نيبعد از ا. و مادرش را بهبود بخشد يبود كه موفق شد روابط تون انهيمار نيا

 .خواهم مادرت را به صرف شام به منزلمان دعوت كنم يم: گفت
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 ...او انه،يمار ،يشناس ينه، تو را نم 

 .يكنم، تون يخواهش م. خواهم او را بشناسم يم 

شب كسل كننده آماده كرده بود، اما  كي ياو خود را برا. نظر همسرش شد ميسلت انيفكر متنفر بود، اما در پا نياز ا يتون

خوردن شام به خانه اش دعوت كرد، و  يآنها را برا تيبعد ك يهفته . از بودن با آنها واقعاً خوشحال بود تيك. شد ريغافلگ

 .شد ليتبد يرسم هفتگ كيامر به  نيپس از آن ا

 يبار با هم ناهار م كي يكردند و حداقل هفته ا يصحبت م يچند بار تلفن يآنها هفته ا. با هم دوست شدند انهيو مار تيك

 .خوردند

پا به رستوران گذاشت،  انهيخوردن ناهار قرار مالقات داشتند، و درهمان لحظه كه مار يروز آنها در رستوران لوتس برا آن

 .آمده است شيپ يمتوجه شد كه مشكل تيك

 .ديزيبر خي يدوبل، بدون آب، رو يسكيو كيلطفاً : گفت شخدمتيبه پ انهيمار

 .دينوش يمعموالً فقط شراب م انهيمار

 افتاده؟ يچه اتفاق انه،يمار 

 .رفته بودم يدكتر هارل دنيبه د 

 ؟يهست ،يستين ضيبكشد، تو مر ريدست داد كه باعث شد پشتش ت تيبه ك يزياحساس هشدار تند و ت ناگهان

 .شرح كل ماجرا به سرعت از دهانش خارج شد... فقط. ب استحالم كامالً خو. نه 

 ...گرفته بود يوقت مالقات يو از دكتر جان هارل. كرد يم ياحساس ناخوش انهيمار. آغاز شده بود شيهمان چند روز پ مشكل

 خانم بلك ول، چند سالت است؟ ،يرسيكامالً سالم و تندرست به نظر م: كرد و گفت يتبسم يهارل دكتر

 .و سه سال ستيب 

 وجود ندارد؟ يقلب يماريدرخانواده ات سابقه ب 

 .نه 

 سرطان؟: داشت يبرم ادداشتي دكتر
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 .نه 

 هستند؟ اتيح ديپدر و مادرت در ق ايآ 

 .فوت كرده است يمادرم در حادثه رانندگ. پدرم بله 

 ؟يگرفته ا ونيتا به حال اور ايآ 

 .نه 

 سرخك؟ 

 .كه ده ساله بودم يوقت. بله

 سرفه؟ اهيس

 .نه 

 ؟يداشته ا يعمل جراح 

 .نه ساله بودم يوقت. عمل لوزه 

 ؟يشده ا يبستر مارستانيدرب يهرگز به خاطر مسأله ا ايآ نها،ياز ا ريغ 

 .يكوتاه يليخ يمدت كوتاه. بار كيبله  -لبه ،يعنينه،  

 ؟يشد يبستر ليبه چه دل 

فقط . به هوش آمدم مارستانيدرب. از هوش رفتم يباز كي انيكردم و درجر يم يدختران باز يهاك ميمن در مدرسه در ت 

 .نبود يمهم زيچ. دو روز آنجا ماندم

 ؟يمجروح شده بود يآن باز يط ايآ 

 .از هوش رفتم كدفعهيمن فقط  -من 

 ؟يآن موقع چند سال داشت 

 .لوغ بوده استاز ب يناش ياحتالل غدد ينوع ليدكتر گفت كه احتماالً به دل. شانزده سال 

 يآور يبه خاطر م ايآ ،يكه به هوش آمد يوقت: دياش نشسته بود به جلو خم شد و پرس يهمان طور كه در صندل يهارل جان
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 ؟يطرف بدنت احساس كرده باش كيضعف در  يكم ديكه شا

تا آن موقع . درطرف راست بدنم، اما پس از چند روز برطرف شد. بله قت،يدر حق: فكر كرد و گفت يلحظه ا يبرا انهيمار

 .به من دست نداده بود يحالت نيچن

 ؟يداشت يينايب يتار ايسردرد  ايآ 

 يخاص يمن دچار ناخوش ديكن يفكر م ايا ،يدكتر هارل. شد يكم كم داشت نگران م انهيمار. اما حاالت هم برطرف شد. بله 

 هستم؟

 .راحت بشود الميكه خ نيا يفقط برا. از تو انجام بدهم شيخواهم چند آزما يم. ستميمطمئن ن 

 ؟ييها شيچه نوع آزما 

حاال انجام  نيكار را هم نيا ميتوان يم يباش لياگر ما. ستين ينگران يجا چيه. رمياز تو بگ يمغز وگراميآنژ كيخواهم  يم 

 تلفن زد و از او خواست نزد انهيبه مار يدكتر هارل يسه روز بعد، منش.ميبده

 .خوب،ما معما رو حل كرديم:جان هارلي در مطبش منتظر او بود.بيايد دكتر

 مساله ي خيلي وخيمي است؟ ايا

به لحاظ .انژيوگرافي نشان داد كه ان اتفاقي كه براي شما خانم بلك ول،پيش امد يك سكته ي كوچك بوده است.انقدرها نه

پزشكي،اين حالت را يك انوريسم توت مانند مي نامند،و اين اختالل در زنها به خصوص در دختران به سن بلوغ خيلي شايع 

همين فشار باعث سردرد و تاري .ن كمي خونه به بيرون نشت كرده استاست يك رگ خوني كوچك در مغز پاره شده و از ا

 خوشبختانه اين ناراحتي ها خود به خود بهبود پيدا مي كند.ديد شده است

 در دلش سعي مي كرد بر وحشتش غلبه كند.نشسته بود و گوش مي داد ماريانه

 يفتد؟اين دقيقا چه معنايي دارد؟ايا ممكن است باز هم اين اتفاق ب...اين

بعدي به نظر مي رسددكتر تبمسي كرددر صورتي كه در نظر نداشته باشي دوباره در تيم هاكي بازي كني مي تواني از  خيلي

 .يك عمر كامال طبيعي برخوردار باشي

 ...ايا اينها.و توني دوست داريم اسب سواري كنيم و تنيس بازي كنيم من
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 .از تنيس گرفته تا مقاربت جنسي،هيچ اشكالي ايجاد نمي كند.در بين نيست وفتي كه از خودت زياد كار نكشي هيچ مشكلي تا

 .خدا رو شكر:از روي ارامش تبمسي به لب اورد  ماريانه

فقط يك مساله هست خانم بلك ول اگر شما و توني به فكر :كه ماريانه مي خواست از جا برخيزد دكتر هارلي گفت موقعي

 .يه مي كنم كخ بچه اي را به فرزندي قبول كنيدصاحب فرزنده شدن هستيد به شما توص

 .ولي شما گفتيد كه من كامال طبيعي هستم:از تعحب خشكش زد ماريانه

اما متاسفانه حاملگي حجم رگ ها را به شدت افزايش ميده و طي شش تا هشت هفته ي اخر بارداري .همين طور است بله

ن انوريسم عامل خطر افرين در شما باالتر از ميزان قابل قبول خواهد با توجه به سابقه ي ا. فشار خون خيلي باال مي رود

روزها پذيرفتن بچه اي به فرزندي واقعا اسان شده است من مي توانم ترتيبي  ناي.اين نها تنها خطرناك بلكه مرگبار است.بود

 ...بدهم كه

دختر كوچولويي كه .واهم صاحب فرزندي بشويممي خ:او صداي توني را مي شنيد كه گفته بود.ماريانه ديگر گوش مي داد اما

 درست شكل تو باشد

از مطبش بيرون دويدم و يكراست به اينجا .ديگر بيشتر از ان نمي توانستم به حرفهايش گوش بدهم:به كيت گفت ماريانه

 امدم

ميشه راهي وجود اما حتما راهي وجود داشت ه.اين ضربه ي سختي بود.خيلي تالش كرد كه احساساتش رو بروز ندهد كيت

 داشت

 ترسيدم كه چيزي خيلي بدتر از اين باشد!خوب:به زور لبخندي زد و گفت او

 كيت،من و توني خيلي دلمان مي خواست صاحب فرزند بشويم اما

تو سالها قبل دچار يك ناراحتي كوچك شده اي و هارلي سعي مي كند ان .دكتر هارلي هميشه ادم را زيادي مي ترساند ماريانه

مي داني كه دكترها چطور هستنداو دست ماريانه را در دستش گرفت و افزودتو كه حالت .يك مساله ي مهم جلوه بدهدرا 

 خوب است عزيزم مگر نه؟

 ...خيلي خوب بود تا اين كه حالم
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 تازگي ها كه دچار غش و ضعف نشده اي؟.پس غصه اش را نخور خوب

 نه

 .ر خودش گفت كه اين عوارش خود به خود بهبود پيدا مي كنددكت.نشان مي دهد كه مشلكت رفع شده است همين

 ..گفت كه خطرات او

مساله مهم در .زندگي پر از خطر است.اهي كشيد و گفتماريانه هر بار كه زني حامله مي شود خطري تهديدش ميكند كيت

 افق نيستي؟زندگي اين است كه تصميم بگيري قبول چه خطرهايي ارزش دارد و و كدام ارزش ندارد تو مو

بهتر است به توني چيزي .او باالخره تصميمش را گرفتحق با توست.موافقمماريانه انجا نشسته بود و فكر مي كرد چرا

 اين را به صورت رازي بين خودمان حفظ مي كنيم.تنها باعث نگراني اش خواده شد.نگويم

كيت موافقت كرد وگفتاين به صورت .ور ترسانده بكشمانديشيد بايستي جان هارلي لعنتي را به خاطر اين كه او را اينط كيت

 .رازي ميان من و تو باقي خواهد ماند

 .دكتر جان هارلي به وحشت افتاد.كيت كامال احساس پيروزي مي كرد.توني خيلي خوشحال بود.ماه بعد ماريانه حامله شد سه

 .به ماريانه گفتترتيب يك سقط جنين فوري را خواهم داد او

 مي خواهم بچه را نگه دارم.من حالم خوب است.دكتر هارلي نه

چطور جرات مي كني به :كه ماريانه درباره ي مالقاتش با دكتر به كيت گفت،كيت خشمگين به مطب هارلي رفت هنگامي

 عروسم توصيه كني سقط جنين كند؟

 به او گفتم كه اگر بچه را تا موعد زايمان نگه دارد اين احتمال وجود دارد ه حاملگي باعث مرگش بشود كيت

 ديگر حق نداري نگرانش كني.چه مي داني؟او مشكلي پيدا نخواهد كرد تو

ناله .غاز شدماه بعد در نخستين روزهاي ماه فوريه روزي ساعت چهار بامداد دردهاي زايمان ماريانه به طور زودرس ا هشت

 .هاي او توني را بيدار كرد

 همين االن به بيمارستان مي رسانمت.عزيزم نگران نباش:با عجله لباس پوشيد توني

 شديد شده بودخواهش ميكنم عجله كن دردها
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كيت حق نه .از خودش مي پرسيد كه ايا حاال مي بايد درباره ي صحبت هايش با دكتر هارلي چيزي به توني بگويد يا نه ماريانه

زندگي او انقدر خارق االعاده بود كه خداوند اجازه نمي داد اتفاق بدي .اين تصميمي بود كه ماريانه بايد مي گرفت.داشت

 .برايش بيفتد

توني را به اتاق .كه ماريانه و توني به بيمارستان رسيدند،همه چيز براي پذيرفتن مارسانه و بستري كردم او اماده بود هنگامي

او .يك دكتر زنان اقاي دكتر ماتسون،فشار خون ماريانه را اندازه گرفت.يت كردند و ماريانه را به اتاق معاينه بردندانتظار هدا

 فوري.او را به اتاق عمل ببريد:سرش را باال اورد و به پرستار گفت.اخمي كرد و دوباره فشار خون را اندازه گرفت

خوب،خوب :بيمارستان ايستاده بود كه صدايي از پشت سرش گفتجلوي دستگاه خودكار فروش سيگار در راهروي  توي

نگاه كن،ايا او رامبرانت نيستتوني برگشت و مردي را كه جلوي ساختمان دومينيك همراه ان دختر ديده بود 

مي كرد حالت خصمانه عجيبي در چشمانش  همرد خيره به توني نگا.دومينيك ان مرد را چه صدا زده بود؟بن.شناخت

پرستار گفت كه ميشلين در :او به بن گفت.دت؟دومينيك به او چه گفته بود؟در همان لحظه دومينيك پيدايش شدحسا.بود

 ..فردا مي توانيم.بخش مراقبت هاي ويژه است

 توني را ديد و كالمش قطع شد او

 اينجا چه كار ميكني؟ توني

 دارد وضع حمل ميكند همسرم

 ؟مادرت اين ازدواج را ترتيب داد:پرسيد بن

 از اين حرف چيست؟ منظورت

 به من گفت كه مادرت همه كارها را براي تو ترتيب مي دهد پسرجان دومينيك

 !دست بردار!بن

 حقيقتي است اينطور نيست عزيزم؟ايا اين همان چيزي نيست كه تو گفتي؟ چرا؟اين

 او راجع به چي صحبت ميكند؟:رو به دومينيك كرد و از او پرسيد توني

 بن بيا از اينجا برويم.هيچ چيز:گفتفورا  دومينيك
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تو يك مدل نقاشي زيبا مي .كاش من هم مادري مثل مادر تو داشتم،رفيق كوچولو:بن از بلبل زباني خودش لذت مي برد اما

مي خواستي در پاريس تابلوهايت رادر نمايشگاهي به نمايش .خواستي كه با او با همبسترهم شوي،مادرت برايت يكي خريد

 ...تو.درت ترتيبش را دادبگداري ما

 ديوانه اي تو

 ايا او نمي داند؟:ديوانه ام؟بن خطاب به دومينيك گفت من

 من چه را نمي دانم؟:پرسي توني

 توني.نيست چيزي

اين حرف دروغ است،اينطورنيست؟او به حالت چهره ي .ميگويد مادرم بود كه نمايشگا پاريس را برايم ترتيب داد او

 ور نيست؟اينط:دومينيك دقيق شد

 نه:با اكراه گفت دومينيك

 اين است كه مادرم مجبور شد به ژرژ پول بدهد تا تابلوهاي مرا به نمايش بگذارد؟ منظورت

 ژرژ واقعا تابلوهاي تو را دوست داشت توني

 جريان ان منتقد هنري را برايش بگو:با سماجت گفت بن

راجع به او چه داري بگويي؟ايا مادرم !صبركن:توني محكم بازويش را گرفت و گفت.است بندومينيگ برگشت كه برود كافي

 ترتيبي داد كه او در نمايشگاه حاضر شود؟

 دومينيك به نجوايي مبدل شده بود بلهصداي

 او كه از تابلوهاي من خيلي بدش امد اما

اندره دوسو به مادرت .نه توني بدش نيامد:داي توني وجود داشت احساس كندمي توانست رنج و دردي را كه در ص دومينيك

 گفت كه تو مي تواني يك نقاش بزرگ شوي

 مادرم به دوسو پول داد كه مرا نابود كند؟:توني با ان حقيقت باور نكردني روبرو شد و

 و انجام مي دهدمادرت عقيده داشت كه اين كار را فقط براي خير و صالح ت.اين كه نابودت كند نه
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كاري كه مادرش كرده بود چنان نفرت انگيز بود كه يك ان توني سرش گيج رفت هر چه كيت به او گفته بود دروغ  رذالت

مادرش چطور توانست چنين مردي !و اندره دوسو.كيت هرگز قصد نداشت به او اجازه بدهد به ميل خودش زندگي كند.بود

وايلد هنگامي كه در كتاب خود از كسي صحبت مي كرد كه  اسكار.ا خوب مي دانسترا بخرد؟اما البته كيت قيمت هركس ر

هميشه منافع شركت .قيمت هر چيزي را مي دانست اما ارزش واقعي هيچ چيز را نمي شناخت،حتما به كيت اشاره داشته است

را نمي  ايينش از شدت خشم جتوني برگشت و در حاليكه چشما.و شركت متعلق به كيت بلك ول بود.بود كه مد نظر او بود

 .ديد طول راهرو را طي كرد

فشار خون او به نحوي هشداردهنده پايين بود و .اتاق عمل،دكترها با درماندگي براي نجات جان ماريا تالش مي كردند در

ماريانه وقتي .به او اكسيژن داده و چند واحد خون تزريق كرده بودند اما بي فايده بود.ضربان قلبش عجيب و غير عادي بود

 .و بي هوش شد و سه دقيقه بعد هنگامي كه دومين طفل به دنيا امد جان داد دكه اولين بچه متولد شد خونريزي مغزي كر

 اقاي بلك ول:صداي كسي را شنيد كه او را خطاب قرار داد توني

 دكتر ماتسون در كنارش بود.برگشت  او

 سالم شده ايد بلك ول شما صاحب دو دختر دوقلوي خوشگل و اقاي

 حالت نگران را در چشمان دكتر ديدماريانه حال او كه خوب است نه؟ توني

 ...او فوت كرد،بر اثر.هر كاري كه از برمي امد انجام داديم.خيلي متاسفم:ماتسون نفس عميقي كشيد وگفت دكتر

 او نمرده.تو دروغ مي گويي:ا تكان دادتوني گريبان دكتر را گرفت و او ر.چي؟اين فريادي بود كه از گلوي توني خارج شد او

 بلك ول اقاي

 كجاست؟مي خواهم ببينمش زنم

 انها دارند او را اماده مي كنند.حاال نمي توانيد داخل اتاق بشويد شما

 تو او را كشتي!گريه كنان فرياد زدتو او را كشتي،تو پست فطرت ادم كش توني

 دو انترن حايل شدند و بازوان توني را از عقب گرفتند.دكتر حمله ور شد به

 بلك ول ارام باشيد،ارام باشيد اقاي
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 !مثل ديوانه اي با انها جنگ و جدل مي كردمي خواهم زنم را ببينم توني

 ما را تنها بگذاريد.او دستور دادرهايش كنيد.جان هارلي با عجله نزديك انها شد دكتر

 انها او را به قتل رساندند.توني به شدت گريه مي گردجان انها ماريانه را كشتند.ن و كاراموزها رفتنددماتسو دكتر

من ماهها قبل به او گفته بودم كه ادامه ي بارداري مي تواند .اما هيچ كس او را نكشت.مرده است و من متاسفم توني،ماريانه

 باعث مرگش بشود

 مات را درك كندتو راجع به چي صحبت مي كني؟زيادي طول كشيد تا توني ان كل مدت

 ماريانه به تو نگفته بود؟مادرت چيزي به تو نگفت؟ مگر

 به دكتر خيره شده بود از چشمانش معلوم بود هنوز كلمات را درك نكرده استمادرم؟ توني

خيلي .بارداري را دامه بدهداو به ماريانه توصيه كرده بود كه .عقيده داشت كه من ماريانه را بي جهت نگران مي كنم كيت

 ..ايا دوست نداري.انها خيلي خوشگل هستند.من دوقلوها را ديدم.متاسفم توني

 رفته بود توني

 .كيت در را به روي توني باز كرد پيشخدمت

 بخير،اقاي بلك ول صبح

 بخير،لستر صبح

 قربان اوضاع رو به راه است؟:نگاهي به ظاهر ژوليده ي توني كرد و پرسيد پيشخدمت

 لستر،مي شود يك فنجان قهوه برايم درست كني؟.همه چيز روبه راه است بله

 قربان البته

 صدايي در سرش فرمان داد،حاال،تونب.پيشخدمت را كه به طرف اشپزخانه مي رفت نظاره كرد توني

او به سمت قفسه اي رفت كه در ان مجموعه اسلحه اش نگه داري مي .طرف اتاق يادگاري ها رفت توني برگشت و به.بله،حاال

 .شد و به رديف براق و درخشان ان سالح هاي مرگيار خيره ماند

 .قفسه را باز كن توني،در
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 .شود پر استاز گنجه ي اسلحه يك هفت تير را برگزيد و لوله ي ان را امتحان كرد كه مطمئن .در قفسه را گشود او

 حتما در طبقه ي باال است توني،او

شيطان در جسم ان .حاالمي دانست كه گناه از مادرش نبود كه اينقدر شرور و بدذات بود.برگشت و از پله ها باال رفت توني

 شركت روح كيت را تسخير كرده بود و كيت مسوول كارهايي ه.زن حلول كرده بود و توني مي خواست او را معالجه كند

 .مادرش و شركت به يك ماهيت واحد تبديل شده بودند و اگر توني مادرش را مي كشت شركت هم مي مرد.كرده بود نبود

 به در اتاق خواب كيت رسيد او

 .كه در سرش مي شنيد فرمان مي داد در را باز كن صدايي

 .شنيد كيت جلوي اينه مشغول لباس پوشيدن بود كه صداي باز شدن در را.در را گشود توني

 ...چه اتفاقي!توني

 اسلحه را با دقت به سوي مادرش نشانه گرفت و ماشه را فشرد توني
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سابقه - دعاي فرزند نخست كه هنوان يا امالك خانواده را صاحب ميشود-فرزند ارشد كه امالك خانواده را به ارث مي برد حق

اروپا،يك مقام رسمي عاليرتبه در هنگام هر وضع حمل حاضر است  در خانواده هاي سلطنتي.اي ديرينه و عميق در تاريخ دارد

وارث تاج و تخت به دنيا بيايند بحث و مشاجره اي در مورد جانشيني پادشاه در  انتا در صورتي كه دو كودك توامان به عنو

 دكتر واتسون هم مراقب بود كه مشخص كند اول كدام طفل به دنيا امده است.نگيرد

انها سالم و بسيار سرحال و .داشتند كه دو قلوهاي بلك ول زيباترين بچه هايي هستند كه در عمرشان ديده انداتفاق نظر  همه

شاداب بودند و پرستارهاي بيمارستان به دنبال بهانه بودند تا لحظه اي از كارشان غيبت كنند و به بخش نوزادان بروند و انها 

اين امر اذعان نداشتند اما شايد عالقه ي انها تا حدودي به سبب داستانهاي  پرستارها به ازگرچه هيچكدام .را تماشا كنند

مادر انها طي زايمان فوت كرده بود،پدرشان .اسرار اميزي بود كه درباره ي خانواده ي دوقلوها بر سر زبان ها افتاده بود

اما هيچ كس قادرنبود .ده است رواج داشتبه قتل رسان راناپديد شده بود و شايعاتي مبني بر اينكه پدر بچه ها مادر خودش 
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در اين باره در روزنامه ها به جز يك ستون كوچك با اين مضمون كه توني بلك ول در اثر .صحت اين گزارش را تاييد كند

 مرگ همسرش دچار

 

 

اران مطبوعات كه خبر نگ يهنگام. نوشته نشده بود  يگريد زيچ. برد يشده و اكنون در انزوا به سر م يحمله حاد عصب كي

 ".ندارم كه بزنم  يمن حرف ": خشن پاسخ داد  ياو با لحن, پرس و جو كنند  يكردند از دكتر هارل يسع

وارد  تيك شخدمتيپ ياز سو شانيتلفن اشفته و پر كياو كه پس از . سخت گذشته بود  يليخ يچند روز بر جان هارل آن

زخم , افتاده بود  نيزم يرو هوشيب تيك. برد ينم اديآن صحنه را تا آخر عمرش از , بلك ول شده بود  تياتاق خواب ك

 يتون. كرد يفوران م ديسف يقال يو خون از آن زخم ها رو, شد  يم دهياش د نهياز اصابت گلوله ها در گردن و س يناش يها

 .كرد يم زير زيو ر ديبر يرا ممادرش  يو لباس ها, او رفته بود  يبه سراغ گنجه لباس ها

زانو زد و  تيدكتر در كنار ك. انداخت و به سرعت با تلفن درخواست آمبوالنس كرد  تيبه ك ينگاه يبه تند يهارل دكتر

 .صورتش به كبود شده و به حالت اغما افتاده بود , بود فيضع ارينبض او بس. نبضش را گرفت 

 .كرد قيبه او تزر ميسد كربناتيو ب نيبا عجله آدرنال دكتر

 "افتاده ؟  يچه اتفاق ":  ديپرس يهارل دكتر

من در آشپزخانه . قهوه درست كنم  شيبلك ول از من خواست برا يآقا. دانم يمن نم –من  ": عرق بود  سيخ شخدمتيپ

افتاده  نيزم يرو ينطوريكه ا دميو خانم بلك ول را د دميبه سرعت به طبقه باال دو.  دميگلوله را شن كيشل يبودم كه صدا

بعد به . من كشتمش . برساند  يبيتواند به تو آس ينم گرياو د, نادر  ": گفت  يبود و م ستادهيسر او ا يبلك ول باال يآقا. بود

 ". خانم كرد يكردن لباس ها يچيسراغ گنجه لباس رفت و شروع به ق

 "؟  يكن يكار م يچ يدار,  يتون ":  ديكرد و پرس يرو به تون يهارل دكتر

 دارم. كنم  يدارم به مادر كمك م ". به لباس  گريرحمانه د يچاك ب كي

او دوباره به پاره كردن و جر دادن لباس ها در كمد  ". را كشت  انهيشركت مار نيا, كه  يدان يم. كنم  يرو نابود م شركت

 .مشغول شد  تيك
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 تيبرتت با مسوول –وسط شهر كه متعلق به كروگر  يخصوص مارستانيب كي يپزشك يها تيبه بخش فور عايرا سر تيك

 .كردند  قيبه او چهار واحد خون تزر, آوردن گلوله ها از بدنتش  رونيعمل ب يرساندند و ط, محدود بود 

آرام  به او زده و او يآمپول يتازه پس از آن بود كه دكتر هارل نيو ا, را به زور وارد آمبوالنس كردند  يپرستار مرد تون سه

برادر  يو دكتر هارل, به درخواست آمبوالنس پاسخ داده و ماموران به محل آمده بودند  سيپل يواحد امداد كي. شده بود

اسلحه و  كيراجع به موضوع شل, نبرد يبه آن پ يكه كتر هارل يليبه دال. به سر كند  ستراجرز را احضار كرد تا آنهار را د

 .در مطبوعات نشد  ياشاره ا چيه تياصابت گلوله به ك

 نيمانست چن يم ييكه به نجوا تيكلمات ك نينخست. رفت  مارستانيب ژهيو يدر بخش مراقبت ها تيك دنيبه د يهارل دگتر

 "پسرم كجاست ؟  ": بود 

 .كات برده بودند  يدر كانكت يروان يخصوص شگاهياو را به آسا,  تيك"

 .بارز بود ارياو بس يدر صدا يو عذاب روح شيره و تشودله "خواست مرا بكشد ؟ چرا ؟  يچرا تون, جان "

 ". داند  يمقصر م انهياو تو را در مرگ مار "

 "! است  يوانگيد نيا "

 .نزد يحرف يهارل جان

 .داند  يمقصر م انهيتو را در مرگ مار او

او .  رديسخنان را بپذ نيتوانست ا ينم يول, بود  دهيدر بستر دراز كش تيك, رفت  يدكتر هارل نكهيپس از ا يطوالن يمدت

پسرم تمام , كه كردم به خاطر صالح خودت بود يهر كار. را خوشبخت كرده بود  يرا دوست داشت چون تون انهيمار

خواست او را بكشد  يآنقدر از او نفرت داشت كه م ي؟ و تون يدانيرا نم نيچطور ا. تو بود يخوشبخت يبرا ميآرزوها

هر . بدهد  ياجازه ا نيبه خودش چن توانستياما نم. مرگ كرد  يشد كه آرزو يروح قياز عذاب عم وجودش آنچنان آكنده.

 يفيضع يآدمها هاهمه ان.و سست عنصر بود  فيضع يآدم يتون. آنها در اشتباه بودند . چه او انجام داده بود درست بود 

به  ييمادرش آنقدر ناتوان بود كه نتوانست به تنها. اورديبود كه نتوانست طاقت مرگ پسرش را ب فيپدرش آنقدر ضع.بودند

مشكل هم مواجه بشوم و با آن مقابله كنم  نيتوانم با ا يمن م.  ستمين فياما من ضع, با خود گفت  تيك. ادامه دهد  يزندگ
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 .شركت زنده خواهد ماند .زخم ها جان سالم به در خواهم برد  نياز ا. من زنده خواهم ماند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجم كتاب

 و آلكساندرا ويا

 1975تا  1950
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 ايو آرامش در دياجازه داد نور خورش, خود را بدست آورد  يكرد و قوا يدر دارك هاربر دوران تقاهتش را سپر تيك

 .بخشد  اميجراحات او را الت

 تيممكن بهره مند شود وك يمراقبتها نيتوانست از بهتر يكه م ييجا, بود  يبستر يخصوص يروان شگاهيدر آسا يتون

 صيشد تشخ ليتكم شهايو آزما ناتيكه همه معا ياما هنگام, به آنجا فراخوانده بود  نيو برل نيو,  سيرا از پار يروانپزشكان

 .و آدمكش مبتال به جنون سوء ظن بود يزوفرنياسك ماريب كيپسرش , بود  كسانيهمه آنها 

 ".  مياو را در بند نگه دار ميمجبور. و مهاجم است  يو وحش,  دهديپاسخ نم يروان درمان اياو به داروها  "

 "؟  يچه نوع بند ":  ديپرس تيك
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اكثر . به خودش برساند  يبيكه نتواند اس يپوشانده شده طور يها و كف آن با ماده محافظ نرم وارياست كه د ياو در سلول "

 نيمهار ا يكه باعث شود بازوان محكم به بدن بسته شود و برا مينها را به او بپوشا وانهيتن پوش مخصوص د مياوقات مجبور

 ".  ستا يگونه افراد دچار جنون و پرخاشگر

 "كار الزم است ؟  نيا ايآ "

 ". بشود را بكشد  كشيرا كه نزد ياو ممكن است هر كس, خانم بلك ول , صورت  نيا ريدر غ "

 نيا. كردند  يم فياو نبود كه انها را توص نيو دلنش ميمال يتون نيا. هم گذاشت  ياز فرط غصه و درد چشمانش را رو تيك

توان كرد  ينم شيبرا يكار: چشمانش را گشود  تيدر آمده بود ك نياطيش ريكه روحش به تسخ يبود ، كس گانهينفر ب كي

 ؟

رود ، دوباره  يم نيداروها از ب ريتاث نكهي، اما به محض ا ميده يما به او دارو م.  ميباش افتهيكه به ذهن او دست ن ينه تا زمان 

 .ميدرمان را ادامه بده نيا يتا مدت نامحدود ميتوان ينم. شود  يدچار جنون م

 ؟ ديكن يم يشنهاديدكتر، چه پ:  واندامش را كامآلًً صاف كرد  ستاديا تيك

 .آورد يبه بار م يقابل مالحضه ا جيقسمت كوچك از مغز نتا كيكه برداشتن  ميموارد مشابه ما متوجه شده ا در

 ؟يلوبوتوم:   ديآب دهانش را فروداد و پرس تيك

و آزار دهنده  يدچار آن احساسات و عواطف قو گريخواهد بود ، فقط د اتيپسر شما قادر به ادامه ح. است نطوريهم بله

 .نخواهد شد

سكوت را  نگريمت كينير جوان شاغل در كلدكت كي س،يدكتر مور. كرده بود  خيانجا نشسته بود ، سر و بدنش  تيك

 يراجع به آن كم ديتوان يم ديلياگر ما. شما سخت است ، خانم بلك ول  يچفدر برا ميتصم نيدانم كه گرفتن ا يم:  شكست 

 .ديفكر كن

 .ديكار را بكن نيدهد پس ا يم انياست كه به عذاب و شكنجه او پا يتنها راه نياگر ا:  گفت تيك

 . برم يآنها را با خودم به آلمان م:  خواست  يرا م شيهوفمان نوه ها كيفردر

 ياو احساس تاسف م يبرا تيك. شده بود  رتريسال پ ستيبه اندازه ب انهيآمد كه او از هنگام مرگ مار نيچن تينظر ك به
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دوست  انهيمار. دارند اجين احتز كي، آنها به مراقبت  كيفردر.  صرفنظر كند  يقصد نداشت از فرزندان تون چيكرد ، اما ه

 .  نيو بچه ها را بب ايما ب شيها پ قتو يتو گاه. بزرگ شوند  نجايداشت آنها ا

 .هوفمان سرانجام قانع شد و

مصاحبه كرد  هيدا ياديبا تمام ز تيك. در نظر گرفته شد شانيآپارتمان مخصوص برا كيآوردند ، و  تيها را به خانه ك دوقلو

 .بچه ها استخدام كرد ينگه دار يبه نام سوالنژ دونا را برا يزن جوان فرانسو كي، و باالخره 

ممكن  ريدادنشان غ صياز هم تشخ - همسان بودند  يآنها دو قلوها. دوم الكساندرا نام نهاد ي، و قلو وياول را ا يقلو تيك

دوگانه كه  يمعجزه  نياز ا تي، و ك ينگر يم نهيدر آ يريمثل ان بود كه به تصو يديد يكه آنها را كنار هم م يوقت. بود 

بودند ، فرز و پاسخگو ، اما  يسالم و زرنگ يآنها هر دو بچه ها. بود  يو شگفت رتيخلق كرده بودند و در ح انهيپسرش و مار

 نيمز يبود كه زودتر چهار دست و پا رو يآن ويا.  ديرس يتر از آلكساندرا به نظر م دهيرس ويپس از چند هفته ، ا يحت

را به دنبال خواهرش انجام داد ، اما از آغاز  رهاكا نيهم يآلكساندرا هم به زود. حركت كرد و به حرف افتاد و به راه افتاد 

 تيك. كند  ديكرد تقل يكه او م يكرد از هر كار يم يكرد و سع يم نيآلكساندرا خواهرش را تحس. بود كه رهبر بود ويا نيا

 تيو ك. كند يآنها باعث شده بودند او احساس جوان. گذراند  يم شيداد اوقاتش را با نوه ها يتا آنجا كه وقتش اجازه م

 ...،  يبازنشستگ يشدم و آماده  ريكه من پ يوقت ،يروز. كرد يالبافيدوباره شروع به خ

د داشتند، و دهها خو يهمسان برا يتولد كيهركدام ك. برزگزار كرد  يمهمان كي تيسالگرد تولد دو قلوها ، ك نينخست در

بالفاصله فرا  باًيتقر ييجشن تولدشان گو نيدوم. خانه به آنها داده شد يدوستان ، كاركنان شركت و خدمه  ياز سو هيهد

او قادر بود . شوند يگذردد و دوقلوها چقدر به سرعت بزرگ م يم يشد كه زمان چقدر به تند يباورش نم تيك.  ديرس

 يتفاوت ها

از  يروزيتر بود، و از پ ميآلكساندرا مال.جسورتر بود يليتر و خ يقو و،يا:بدهد صيآنها را بهتر از گذشته تشخ يها تيشخص

 گرياست كه همد يشكرش باق يندارند، جا يگفت، حاال كه پدر مادر يمدام به خود م تيك.شد يخواهرش خرسند م نيفرام

 .كرد آلكساندرا را به قتل برساند يسع ويسالگرد تولدشان، ا نيپنجمقبل از  بش.را دوست دارند گريهمد نقدريرا دارند و ا

 :و پروردگار خطاب به او گفت..و فرزندان درونش با هم به جنگ برخاستند:آمده است ليانج نشيكتاب آفر در
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 گرمردميروه داز گ ترياز مردمقو ياز احشاء تو جدا خواهند شد و گروه انيدارند و دو نوع از آدم يملت در بطن تو جا دو

 .ديبه خدمت كوچكتر در آ يستيخواهند بود و بزرگتر با

آورد از  يكه به خاطر م ياز زمان ويا.ديقصد نداشت كه به خدمت خواهر كوچكترش در آ چيه ويو آلكساندرا ،ا ويمورد ا در

 داد، يم يا هيبه او هد ايكرد  ينوازش م ايكرد ،  ينفر آلكساندرا را بغل م كيهر بار كه .خواهرش متنفر بود

 يخودش م يرا برا زيهمه چ.كرد كه مغبون شده و سرش كاله رفته است ياو احساس م.رفت يخاموش فرو م يبه خشم ويا

خودش  يجشن تولد برا كي يخواست حت ياو نم.را كه آنها را احاطه كرده بود ييبايز يزهايعشق و تمام چ يهمه _خواست

 پوشد، يلباس م اولكساندرا شكل اوست ،مثل كه آ نيبه سبب ا.داشته باشد

كرد و  يم نيرا تحس ويآلكساندرا ا.از عشق مادر بزرگ را كه به او تعلق دارد ربوده است از خواهرش نفرت داشت يبخش و

را به  شيها و عروسكها ياسباب باز يبود، عالقه داشت همه  يآلكساندرا بخشنده وسخ.خاطر از او منزجر بود نيبه هم ويا

 ميسه يرا با كس يزيخواست چ يدلش نم ويا.ساخت يپر م يشتريب ريتحق سرا با احسا ويامر وجود ا نياو بدهد ،و هم

 يرا هم كه آلكساندرا داشت م ييزهاياو همه چ.نبود يكاف نيآنچه مال او بود به خودش تعلق داشت ،اما ا. بشود

 يدعا كي شهيهم ويخواندند اما ا يبلند م يرا به صدا شانيختر دعاهاچشمان مراقب سوالنژ دونا هر دو د ريشب ،ز.خواست

خودش  شيمستجاب نشد ،پ شيكه دعا يوقت.كرد كه آلكساندرا را بكشد يبه خدا التماس م.خواند، يخاموش را اضافه م

 .آن بكند يبرا يفكر ديگرفت كه خودش با جهينت

را هم با آلكساندرا  گريتولد د يمهمان كي نكهيتوانست فكر ا ينم ويبود و ا يسالگرد تولدشان باق نيچند روز به به پنجم تنها

هرچه  يستياو با.ديدزد يهم مال او بودند كه خواهرش از او م ايآن مهمانان دوستان او بودند، و هدا.باشد تحمل كند ميسه

 يوقت.چشمانش باز باز بود يبود ول دهيدر بسترش دراز كش ويقبل از جشن تولدشان، ا بدر ش.كشتيزودتر آلكساندرا را م

 ايآلكس ب":نجواكنان گقت .كرد دارشيكه مطمئن شد خدمت كارها به خواب رفته اند، به طرف تخت آلكساندرا رفت و ب

 ".مينيتولدمان را بب يها كيبه آشپزخانه و ك نييپا ميبرو

كارمان  نيمادموازل سوالنژ از ا" "ميكن ينم داريرا از خواب ب يما كه كس" ".اند دهيهمه خواب":خواب آلود گفت آلكساندرا

 "نه؟ اي ييآ يم. نميها را االن بب كيك خواهميچون من م" "م؟يندازيها ن كيبه ك يچرا فردا صبح نگاه.خوشش نخواهد آمد
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 يما نمتولد نداشت ا يها كيك دنيبه د يعالقه ا چياو ه.خواب را از آنها زدود شيبه چشم ها دنيآلكساندرا با دست مال

 ". ميآ يدارم م":گفت.دار كند حهيخواست احساسات خواهرش را جر

 ويا.بوند دهيرنگ پوش يصورت يلونينا يهر دو دختر لباس خواب ها.ديپوش ييجفت دمپا كيآمد و  رونياز بستر ب آلكساندرا

 "كنم يسر و صدا نم":آلكساندرا قول داد "و سرو صدا هم نكن.فتيراه ب":گفت

اتاق خواب مادموازل  يبه حركت در آمدند از مقابل در بسته  ليطو ياز اتاق خوابشان خارج شدند در راهرو نيپاورچ آنها

بود با دو اجاق  يآنجا آشپزخانه بزرگ.رفتند نييشد پا يم يكه به آشپزخانه منته يبلند يپشت يو از پله ها.دونا عبور كردند

 .انجماد اقكات كيو  خچاليگاز بزرگ ،شش فر، سه 

تولدت :از آنها نوشته شده بودند يكي يرو.آشپز درست كرده بود لريكه خانم تا افتيرا  يتولد يها كيك ويا خچال،ي در

خواهد  كيك كيفقط  گريسال د ديشياند يبا خوشحال ويا.ويتولدت مبارك ،ا:آمده بدو يگريد يرو.مبارك، آلكساندرا

گوشت و خرد  دنيبر يوسط آشپزخانه كه برا يچوب زيم يرا رو آنآورد و  رونيب خچاليآلكساندرا را از  كيك ويا.بود

 رونياز آن ب زير يبسته شمع رنگ كيو  ديكش رونيكشو را ب كياو .در نظر گرفته شده بود قرار داد يكردن سبز

 هدخوا يچه شكل كيشمعها روشن بشود ك يكه همه  يوقت نميخواهم بب يم" "؟ يكن يچه كار م":ديآلكساندرا پرس.آورد

 .زده كرد خي كيشرو به فرو كردن شمع ها در ك ويا"شد

 ".خواهد شد يعصبان لريخانم تا.يكن يرا خراب م كيك يدار.باشد يكار درست نيكنم ا يفكر نم ويا"

 يم" "به من كمك كن ايب"".آورد رونيآشپزخانه از آن ب تيرا باز كرد و دو بسته كبر يگريكشو د ويا"دهد ينم يتياو اهم"

خوب به رختخواب برگرد بچه  اريبس":رو به خواهرش كرد و گفت تيبا عصبان ويا"خواهم به رختخوابم برگردم و بخوابم

 ياز بسته ها يكي ويا"چه كار بكنم؟ يخواه ياز من م":مردد ماند آلكساندرا"كنم يكار را م نيا ييخودم تنها.ترسو يگربه 

 "روشن كن يكي يكيشمع ها را ":را به دست خواهرش داد تيكبر

 يآنها درباره .بارها و بارها هشدار شده بود تيكردن با كبر يبه هر دو دختر راجع به خطر باز.ديترس ياز آتش م آلكساندرا

 وسيرا ما ويخواست ا ياما آلكساندرا نم.بودند دهيشن يوحشتناك يكرده بودند داستان ها يقانون نافرمان نيكه از ا ييبچه ها

 .شروع به روشن كردن شمع ها كرد عانهيمط نيكند ،و بنابر ا
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آلكساندرا به جلو خم شد تا دستش به ".يآن طرف را روشن نكرد ياحمق جون، شمع ها":گفت.او را تماشا كرد يلحظه ا ويا

 روشن كرد و يتيبالفاصله كبر ويا.بود ويبودند برسد و آنها را هم روشن كند، پشتش به ا كيك گريكه در سمت د ييشمع ها

 ويها شعله ور شدند ،ا تيهمچنان كه همه چوب كبر.كه در دستش بود تماس داد يجعبه ا يها تينوك آن را به چوب كبر

شد تا آلكساندرا بفهمد  يچند لحظه سپر.لباس خواب او آتش گرفت نييكه پا يآلكساندرا انداخت، طور يپا يجعبه را جلو

نگاه كرد و  نيياحساس كرد به پا شيساق پاها يسوزش عذاب آور را رو نيكه او نخست يوقت.افتد يدارد م يكه چه اتفاق

 تشيموفق زانيم ريتحت تاث.ماند رهيخواب شعله ور خواهرش خ راهنيبه پ يلحظه ا يبرا ويا"!ديكمكم كن!كمك":زد اديفر

 يسطل آب م كياالن !تكان نخور":گفت ويا.بود ،از ترس زهره ترك شده بود ستادهيآلكساندرا آنجا ا.بود يغرق در شاد

 يوحشتناك باعث شد زندگ لميف كي.زد يم يهراس آور به تند يرفت قلبش از لذت رداباو با شتاب به طرف س"آورم

 نمايبا او مراوده داشت به س يكه گاه سيگروهبان پل كيبلك ول، با  يآشپز خانواده  لريخانم تا.كند دايآلكساندرا نجات پ

 لريفراوان بود كه باالخره خانم تا لميف رآند يمثله شده به قدر يو جنازه ها تيكشتار و جنا يشب ،صحنه ها آن.رفته بود

تو ممكن است همه  چاردير: گردن زدن، او گفت يصحنه  كيدروسط . تواند تماشا كند ياز آن نم شتريب گريمتوجه شد كه د

 .بس است گريمن د ياما برا ،يمشاهده كن يروزگار كيصحنه ها در نيا

 .خارج شد نمايبا اكراه به دنبال او از س يدوثرت چاردير گروهبان

ساختمان را  يدرپشت لريو همچنان كه خانم تا دند،يساعت زودتر از آنچه قرار بود به عمارت باشكوه بلك ول رس كي آنها

با عجله به آن سو  يو گروهبان دوثرت لريتا خانم. ديآمد، شن يآلكساندرا را كه از سمت آشپزخانه م يادهايفر يگشود، صدا

گروهبان به طرف آلكساندرا تاول زده بود، . كردند و وارد عمل شدند يبود نگاه نكه مقابلشا يبا وحشت به صحنه ا دند،يدو

ظرف  كي لريخانم تا. افتاد نيبه زم هوشيآلكساندرا ب.بود دهيبدنش نرس نيشيقسمت پ ايسر  يآتش به مو ياما شعله ها

 .ختير نيآتش به زم يشعله ها يبزرگ را پراز آب كرد و رو

 خانم بلك ول درمنزل است؟ ايآ.آمبوالنس خبركن كي: آمرانه گفت يدوثرت گروهبان

 .باشد دهيطبقه باال خواب يستيبا 

 .كن دارشيب 
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 يكه با آشفتگ يدرحال ويو ا ،دياز سرداب به گوش رس ياديفر يتلفن زد و آمبوالنس خبر كرد، صدا لريكه خانم تا همچنان

 .ديآورد، به آشپزخانه دو يقابلمه آب با خودش م كيكرد و يم هيگر يقراريو ب

 آلكساندرا مرده؟ او مرده؟: زد اديفر ويا

حال او خوب خوب خواهد . حال او خوب است زم،ينه، عز: خاطر داد يبازوانش گرفت و به اوتسل انيرا درم ويا لريتا خانم

 .شد

 يبه او اجازه  ديمن نبا. تولدش را روشن كند كيك يرو يخواست شمع ها ياو م. من بود ريتقص: ستيگر يهق هق م ويا

 .دادم يكار را م نيا

 .يخودت را سرزنش كن ديتو نبا. ندارد ياشكال: را نوازش كرد ويپشت ا لريتا خانم

 .دوحشتناك بو -از دستم افتاد و آلكساندرا آتش گرفت و و تيكـ كبر 

 .چارهيطفل ب: گفت يانداخت و با دلسوز ويبه ا ينگاه يدوثرت گروهبان

 نيا. اما حالش خوب خواهد شد. درجه دو شده است يساق پاها و پشت آلكساندرا دچار سوختگ: گفت تيبه ك يهارل دكتر

فاجعه  تيممكن بود وضعحرفم را باور كن، . ميده يها انجام م يدر درمان سوختگ ياعجاب آور يروزها ما دكترها كارها

 .ديايب شيپ يزيآم

 يلحظه ا تيك. آن وجودش را آكنده از ترس ساخته بود دنيبود، ود دهيبدن آلكساندرا را د يسوختگ. دانم يم: گفت تيك

 .هستم وينگران ا شتريب يليجان، من خ: مردد ماند، سپس گفت

 ده؟يد بيهم آس ويا 

سه شب . نديب يم يوحشتناك يكابوس ها. كند يسانحه سرزنش م نينه، اما طفل بچاره خودش را به خاطر ا يبه لحاظ جسم 

 يليخ ويا. نديصدمه بب نياز ا شتريخواهم ب ينم. گذشته، مجبور شدم دربسترش بخوابم و آنقدر درآغوشش تا به خواب برود

 .حساس است

 كيكرد، به من خبر بده، و من  دايادامه پ يكنند، اگر مشكل يموش مزود فرا يليجور اتفاقات را خ نيبچه ها ا ت،يك 

 .خواهم كرد يروانپزشك اطفال را به شما معرف
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 .ممنونم: با سپاس گفت تيك

 .به ود گفت، آلكساندرا بازهم به من كلك زد ياو با اوقات تلخ. تولد لغو شده بود يبود، مهمان يعصبان يليخ ويا

قابل مالحضه احساس گناه  يبا سهولت ويا. نماند يبر بدنش باق يسوختگ ياز جا يميعال چيه افت،يكامالً بهبود  آلكساندرا

 ديتو نبا. ديآ يم شيپ يهر كس يحادثه برا زم،يعز: خاطر داده بود نانيبه او اطم تيك رايسپرد، ز يخود را به فراموش

 .يخودت را سرزنش كن

را خراب كرده  زيچرا او زودتر به خانه برگشته بود و همه چ. كرد يرا سرزنش م لريكرد، خانم تا يخودش را سرزنش نم ويا

 .و نقص بود بيع يب ينقشه  كيخودش،  يبود؟ نقشه 

بار با  كي يماه تيك. كات بود يو مشجر در كانكت زيآرام و صلح آم يدرآن محبوس بود مكان يكه تون يروان شگاهيآسا

از  ينشانه ا نيكوچكتر گريد. بود زيآم تيموفق ياز مغز، عمل يبرداشتن تكه ا.نديرا بب يرفت تا تون يبه آنجا م لياتومب

 چيكرد، اما ه يوآلكساندرا سؤال م ويشناخت وهربار مؤدبانه راجع به ا يرا م تياوك. شد يمشاهده نم يدر تون يپرخاشگر

نظر  تيك ديرس يداد، اما سرحال به نظر م ينشان نم زيچ چيبه ه يعالقه ا نياو كمتر. داد يانها نشان نم دنيد يبرا يعالقه ا

 ؟يبه انجام چه كار يراض -از چه؟ يبلكه راض. خودش را اصالح كرد، نه، سرحال نه

 دهد؟ يانجام نم يپسرم درتمام طول روز كار ايآ: ديپرس شگاهيرآسايبرگر، مد ياز آقا تيك

توانست جهان را از آن خودش  يكند، پسرش، كه م يم ينقاش و ندينش يجا م كياز ساعت ها . اوه، چرا، خانم بلك ول 

آن استعداد  ،يهودگيب نيا يكرد درباره  يسع تيك. كرد يم ينشست و تمام طول روز نقاش يگوشه م كيكند،حاال 

 كشد؟ يم يچ خوب، دياز دست رفته بود، فكر نكند پرس شهيهم يدرخشان كه برا

 .كشد يبدهد كه او چه م صيتواند تشخ يكس نم چيه: گفت يبا شرمندگ مرد

 

 

 24 فصل

. گرفت يدرمعرض حوادث مختلف قرار م بيعج يآن بچه به نحو. به شدت نگران آلكساندرا بود يدوسال بعد يط تيك

 ويكه با ا يگذراندند، آلكساندرا درحال يباهاما م ريخود را در بلك ول در جزا يتابستان التيو آلكساندرا تعط ويكه ا يهنگام
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سال بعد . باغبان بود كه او را نجات داد كيو بالدرنگ  يو فقط دخالت فور ،كرد كم مانده بود غرق شود يم يدر استخر باز

صخره سر خورد و با  كي يرفته بودند، آلكساندرا ناگهان از لبه  دريسيكه دو دختر به گردش خارج شهر درپال يهنگام

 .جان خودش را نجات داد آنشدن از  زانيبود و آو دهييرو يكوهستان بداريش كه از آن صخره اهيبوته گ كيچنگ زدن به 

 .تواند مثل تو از خودش مراقبت كند يبه نظرم او نم يمراقب خواهرت باش شتريكاش تو ب: گفت ويبه ا تيك

 .مواظبش خواهم بود شتريبه بعد ب نياز ا. دانم، مامان بزرگ يم: گفت يموقر و جد يبا حالت ويا

. بودند بايز يكسانيآنها اكنون هفت سال داشتند و به نحو .دوست داشت، اما به انحاء مختلف  يليهر دو نوه اش را خ تيك

آنها . را داشتند گوريمك گر يو نقص و چشمان خانواده  بيع يفوق العاده ب يچهره  يبلند و صاف، اجزا ييطال يموها

 شتريب ويكه ا يآورد در حال يم تيك اديرا به  يآلكساندرا تون متيمال. ودب تكامال متفاو شانيها تيشكل هم بودند اما شخص

 .به خود يو متك كدندهيلجباز و . خود او بود هيشب

 لياو را در آن اتومب شيها يكه همكالس نيآلكساندرا از ا. برد يخانواده به مدرسه م سيرولزرو ليراننده آنها را با اتومب كي

 يم يهفتگ ياز دخترها مقرر كيبه هر  تيك. برد يلذت م تياز آن موقع ويكه ا يدر حال ديكش يخجالت م ننديبا راننده بب

شد و از  يهفته پولش تمام م انيقبل از پا شهيهم ويا. كنند صورت بردارند يداد و به آنها دستور داده بود كه از آنچه خرج م

دانست  يموضوع را م تياما ك. ور كند كه مادربزرگ نفهمدج ياو آموخته بود كه حساب ها را طور. كرد يآلكساندرا قرض م

 !حسابدار متفكر باشد كيسن  نياز هم وآدم هفت ساله باشد . رديلبخند زدنش را بگ يتوانست جلو يم يو به سخت

 يرا ترك م شگاهيشود، آسا يحالش مجددا خوب م يتون يرا در سر داشت كه روز يو سر ينهان يايرو نيا تيك لياوا آن

به . شد يم ديمحو و ناپد جيهم به ندر ايرو نيگذشت ا ياما هم چنان كه زمان م. گردد يبرنت باز م-كند و به شركت كروگر

كوتاه از خانواده اش به طور موقت ترك  يدارهايد يرا برا شگاهيآسا استممكن  يبه او فهماندند كه گرچه تون يطور ضمن

 .كند يزندگ رونيدر جهان ب يشود و هرگز قادر نخواهد بود به طور عاد يهمراه يتوسط پرستار مرد ديكند، اما همواره با

 يشتريشد و گسترش ب يمحدود ثروتمند و ثروتمندتر م تيبرنت با مسئول-بود و همچنان كه شركت كروگر 1962 سال

اكنون . گرفت يسال تولدش را جشن م نيهفتادم تيك. ديگرد ياتيو ح يضرور د،يجد تيريمد كي يبرقرار افت،ي يم

. و راست قامت و سرزنده بود يقو. آمد يزن فوق العاده سالم به حساب م كياو هنوز هم  يبود ول ديكامال سپ شيموها
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. كرد يخود را آماده م يستياو با. خواهد انداخت ياو را از پا يدانست گذر زمان فرسوده اش ساخته و به زود يهرچند كه م

. بلك ول نبود يعضو خانواده  كيبود اما  يقيال ريبراد راجرز مد. شد يم تياز شركت حما به خاطر مصلحت خانواده ديبا

صورت گرفته  يكار كم": ديشيرودس اند ليسيكلمات س نيبه واپس تيك. رنديبمانند تا دوقلوها بر مسند كار قرار گ ديآنها با

 .مانده است يانجام نشده باق ياديز يو كارها –

كه تا آنجا توانسته بود وقتش  يبا وجود تيك. جوان بودند يشدن به زنان ليتبد يدوازده سال داشتند و در آستانه  دوقلوها

 .رديبگ يمهم ميبود كه تصم دهيوقت آن رس. كرد يبه آنها مبذول م يشتريتوجه ب يرا با آنها گذرانده بود، اكنون حت

دخترها از تمام امالك خانواده به جز . ركت به دارك هاربر پرواز كردندش يمايو دوقلوها با هواپ تيپاك ك ديع يهفته  يط

 يآنها از آزاد. آن امالك دارك هاربر مكان مورد عالقه شان بود يهمه  انيكرده بودند و از م دنيملك ژوهانسبورگ د

آب كنند و دارك هاربر  يور يو شنا و اسك يقرانيدوست داشتند قا. بردند يمو دنج بودن آنجا لذت  رهيخود در جز يعيطب

در  رايز اورد،يرا همراه ب شيها يتواند چند نفر از همكالس يم ايكه ا ديپرس ويا. كرد يم ايمه شانيرا برا حاتيتفر نيتمام ا

كه  دش،يعقا يكننده  ليپرقدرت و تحم جودمادربزرگ، آن مو. بار مادربزرگ اجازه نداد نيكرده بود اما ا نيگذشته هم چن

 يكه خانم ها نيا يدرباره  يو گاه د،يبوس يرا م شينوه ها يآورد، گونه  يم ييايرفت، با خودش هدا يآمد و م يبا وقار م

 هدخترها حس كردند ك. تنها باشد شيخواست با نوه ها يبار م نيكرد، ا يم يحيرفتار كنند به آنان نصا ديجوان چگونه با

اسب  يو شنا و حت يقرانيآنها را به قا. غذا با آنها بود يربزرگشان هنگام هر وعده ماد. متفاوت در شرف وقوع است يزيچ

 .راند يسوار كار ماهر م كي نانياسبش را با اطم تيك. برد يم يسوار

كمتر عالقه داشت و  شانيبه شباهت ها تياما ك ،ييمو طال يبايهم بودند، دو ز هياعجاب آور كامال شب يهنوز به شكل دخترها

كرد كه  ينشست و آنها را تماشا م يخانه م وانيكه در ا يدر حال تيك. مهم بود شيآن دو برا يها تياختالف شخص شتريب

 يدارا ويا. رويرهبر بود آلكساندرا پ ويا. داد يقرار م يو بررس ليمدام دخترها را در ذهنش مورد تحل. كردند يم يباز سيتن

ورزشكار زاده شده بود آلكساندرا هنوز دچار حوادث  كي ويا. ريانعطاف پذ بود، و آلكساندرا يذات يكدندگيحالت  كي

سكان را به  ويكه ا يكوچك تنها بودند، در حال يبادبان قيقا كيكه دو دختر در  شيچند روز پ نيتنها هم. شد يمختلف م

بود از  دهيآلكساندرا كه به موقع خودش را كنار نكش. سر آلكساندرا افتاد يو بادبان سقوط كرد و رو ديوز يدست داشت باد
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از  تيك. نجات خواهرش كمك كرده بود يبرا ويها به ا يكيدر آن نزد يقيقا. افتاد و كم مانده بود غرق شود ايعرشه به در

آمده است  ايبه دن وياز ا رتريد قهيدهد كه آلكساندرا سه دق يسبب رخ م نيبه ا عيوقا نيا يهمه  ديكه شا ديپرس يم ودشخ

خواست پولش را  يم. نمانده بود يدر ذهنش باق يسوال گريد. را گرفته بود مشيتصم تيك. داد ينم يتياهم ليبه دال گرياما د

خواهد  دايپ ويا يخوب برا يليشوهر خ كياو . بود يدالر اريليده م يگذار هيسرما كي نيكند و ا يگذار هيسرما ويا يرو

مرفه  يدر مورد آلكساندرا، او زندگ. برنت را اداره خواهد كرد-شركت كروگر ويكه خودش بازنشسته شود، ا يكرد و هنگام

. مثمرثمر واقع شود يليبود خ رشانگذا انيبن تيكه ك يا هيريممكن است آلكساندرا در موسسات خ. خواهد داشت يو راحت

 .ستيو مهربان و دلسوز نيدلنش اريبس ياو بچه . آلكساندراست يبرا يمناسب اريوبس رينظ يكار ب نيبله ا

 يمدرسه  تيك. برود يخوب يبه مدرسه  ويبود كه دقت كند ا نيا تيك يبه اجرا در آوردن نقشه  يگام برا نينخست

هر ": مدرسه گفتآن  ي رهيبه خانم چندلر مد تيك. يجنوب ينايكارول التيممتاز در ا يمدرسه  كي. ديبرابركرست را برگز

 ييدختر استثنا كياو . تر است ركيز ويكه ا افتي ديدرخواه شماهستند اما  يو دوست داشتن نيريش يليمن خ يدو نوه 

 ".موسسه برخوردار شود نيا يآموزش ازاتيكرد او از تمام امت دياست و من مطمئنم كه شما مراقبت خواه

درباره . ديصحبت كرد ويشما راجع به ا. برخوردار هستند يآموزش يباال ازاتيدانش آموزان ما از امت يخانم بلك ول همه "

 "د؟ييگو يخواهرش چه م ي

خواهم مرتبا در  يم". از جا برخاست تيك. بود زيآم ريتحق يلحن گفتارش كم ".است يدوست داشتن يآلكساندرا؟ دختر"

 ".آنها باشم شرفتيپ انيجر

 .هشدار است ينوع تيد كه كلمات كاحساس كر يبيمدرسه به نحو غر ي رهيمد

برد چون  يدور بودن از خانه لذت م ياو از ازاد. ويرا دوست داشتند، به خصوص ا شانيديجد يو آلكساندرا مدرسه  ويا

و  رانهيسختگ اريبس نيبرابركرست قوان يمدرسه . مجبور نبود به مادربزرگش و سوالنژ دونا حساب پس بدهد گريد

را  الشيكه خ يزيتنها چ. آمد يكنار م نياو هر طور شده با قوان نكرد چو يرا ناراحت نم ويموضوع ا نيداشت اما ا يمنضبط

 ديبرابركرست را شن يبار خبر رفتن به مدرسه  نياول ويكه ا يهنگام. بود كه آلكساندرا در آنجا با او بود نيكرد ا يناراحت م

 ".كنم مادربزرگ يخواهش م شود من تنها بروم؟ يم": ملتمسانه به مادربزرگش گفت
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 .ديايكنم بهتر است آلكساندرا هم همراهت ب يفكر م زمينه عز": گفت تيك و

 .بزرگ د،مادرييهرچه شما بگو:كرد ياش را مخف يدگيو رنج يدلخور ويا

پدرش مرد .دانست كه قدرت در كجا قرار دارد يم.داشت ريمؤدبانه و دلپذ اريبس ينسبت به مادر بزرگش رفتار شهيهم او

مادربزرگ بود كه پول و ثروت  نكيا. محبوس شده بود، و مادرشان هم مرده بود يروان شگاهيآسا كيبود كه در  يا وانهيد

ماالً دانست مادر بزرگش چقدر پول دارد، اما احت ينم. ثروتمند هستند يليخ ادانست كه آنه يم ويا. خود داشت اريرا در اخت

را  بايز يزهايچ ويا. خواست بخرد يرا كه دلش م ييبايز يزهايكه با آن بتواند همه چ يبه اندازه ا. بود ياديز يليپول خ

 .الكساندرا:بود انيمشكل در م كيتنها . دوست داشت

 شتريب. بود يصبحگاه يكالس سواركار ركرست،يدو قلوها در مدرسه برا يمحبوب و مورد عالقه  يها تياز فعال يكي

. داده بود هياسب هد كيسال تولدشان  نيهم به هر نوهاش به مناسبت دوازدهم تيخود داشتند، و ك يبرا يدخترها اسب

 يها نيسنگچ يكردند و از رو يم يرا ط ياسب، حلقه ا ي ستهشاگردانش را كه با قدم آه ،يسواركار يمرب سيويد يجروم

معلمان  نياز بهتر يكي سيويد. كرد يم دند،تماشايپر يم يسانت 120االخره و ب يمتر يسانت 60 ،سپسيمتر يسانت 30

 ييساطال شوند، و او در شنا يمدال ها ياز شاگردان سابق او توانسته بودند برنده  يتعداد.در كشور بود يسواركار

او .با استعداد بود يبلك ول هم از همان سواركارها ويا يعنيآن دختر تازه وارد .مهرت داشت اريبا استعداد بس يسواركارها

 ند،فكريبنش نيز يچطور رو اي رديكه چگونه افسار را به دست بگ نيخواست انجام بدهد، ا ينداشت درباره آنچه م ياجياحت

در باد به  ويا ييطال سوانيگ دند،يپر ياز روز موانع م يو همچنان كه به سرعت و راحت دند،بو گانهي يتياو و اسبش ماه. كند

 .دختر شود نيتواند مانع ا ينم زيچ چيبه خود گفت،ه سيويد يآقا. بود بايز يمنظره ا نيپرواز در آمد و ا

از اسبش باال رفت و  ويمشاهده كرد كه الكساندر را با كمك ا سيويد يآقا. به الكساندرا عالقه داشت يبه نام تام يجوان مهتر

به رنگ  يينوارها شانيها نيآست يرو ويالكساندرا و ا.نوبتش آماده كرد دنيرس يقرار گرفت و خود را برا نيز يرو

كرد سوار اسبش بشود و در  يداشت به الكساندرا كمك م ويا. دهد صيرا تشخ نهاشان بتواند آ يمتفاوت بسته بودند تا مرب

احضار  يجواب دادن به تلفن به ساختمان اصل يرا برا سيويد دبو يگريمشغول سرو كله زدن با دانش آموز د يآن حال تام

 .مدرسه شد يليخاطر اول يشانيكردند، و آنچه پس از آن رخ داد باعث پر
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پرش  نيكرد و خواست اول يبعداً توانست كشف كند،الكساندرا سوار اسبش شد، حلقه را ط سيويد يآنچه كه جروم مطابق

و الكساندر را  د،يكش ههيعقبش بلند شد و به طرز دلخراش ش يدو پا ينامعلوم رو يبه علتكوتاهش را انجام بدهد، اما اسبش 

 ياسب وحش يمانده بود كه سم ها يمتر يشد ، و فقط چند سانت هوشيب ربهآن دختر بر اثر ض. پرتاب كرد واريبه طرف د

به سرش  يفيخف يداد ضربه  صيمدرسه برد، و در آنجا دكتر تشخ يالكساندر را به بهدار يتام. به صورتش اصابت كند

 .خورده است

شود و آماده خواهد  يتا فردا صبح حالش خوب م. هم رخ نداده است ياز بدنش نشكسته است، جراحت جد ييجا:گفت او

 .نديبود دوباره پشت اسبش بنش

 !اما ممكن بود كشه شود:زد اديفر ويا

 چيرا هرگز در ه يو فداكار ثاريا ي هيروح نيخانم چندلر فكر كرد كه چن. الكساندرا را ترك كند نيحاضر نبود بال ويا

 .داد يقرار م ريرفتار واقعاً انسان را تحت تأث نيا.است دهيند يدختر

 يورا از پشتش بردارد، مشاهده كرد پت نيتوانست اسب الكساندرا را آرام كند تا ز سيويد يمه سر انجام آقا يهنگام

 پتو را از.خوا آلود است نيريز

از پشت اسب , آبجو يقوط كيو دندانه دار جدا شده از  زيت يلبه ها يدارا يوزنه فلز كيكه  دياسب برداشت و د پشت

كه او  يهنگام.رفته است  يفرو م وانيدر بدن ح شتريب نيزده و هنوز همان جا قرار دارد و معلوم بود كه براثر فشار ز رونيب

 يكه در نزدك يهمه دختران. خصوص اغاز كرد  نيرا در ا يفور يقاتيتحق چندلرخانم , موضوع را به خانم چندلر گفت  نيا

 .قرار گرفتند  يياصطبل بودند مورد سوال و بازجو

اندرا با آلكس يضرر يب يكرده شوخ يقرار داده فكر م نجايتكه فلز را در ا نيكه ا يمن مطمئنم هر كس ": چندلر گفت  خانم

كار را كرده  نيكه ا يخواهم نام دختر يم. داشته باشد  يدر پ يميو و خ يجد اريكار ممكن بود عواقب بس نياما ا, كند يم

 ".بدانم 

همه .خانم چندلر با تك تك آنها به صورت جداگانه در دفترش صحبت كرد , نشد  ييكس داوطلب پاسخگو چيكه ه يهنگام

او به ,  رديشد تا مورد پرسش قرار گ ويكه نوبت ا يموقع.اطالع بوده اند  يدختر ها گفتند كه اصال از آنچه رخ داده است ب
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 . ديرس يبه نظر م يناراحت و عصب يبيطرز عج

 "بال را به سر خواهرت آورده باشد ؟  نيممكن است ا يچه كس يدان يم ايآ ":  ديچندلر پرس خانم

 ". ميبهتر است نگو ": لب گفت  ريكرد او ز ينگاه م نيزم يرو چهيانداخته بود و به قال نييسرش را پا ويا

 "؟  يا دهيد يزيپس تو حتما چ"

 "..... كنم  يخانم چندلر خواهش م "

 نيچن گريمجازات شود تا د يستيكار را كرده با نيكه ا يآن دختر.  نديبب بيآلكساندرا ممكن بود به شدت آس,  ويا "

 ".  فتدين ياتفاق

 ".كار دخترها نبود  "

 "؟  ستيمنظورت چ "

 ".بود  يكار تام "

 "مهتر ؟  "

 يمطمئنم كه نم. كند  ياسب را محكم م نيفكر كردم كه او دارد تسمه ز. كار را كرد  نيكه او ا دميمن د. خانم , بله "

به او  يخواسته درس عبرت يم يو به نظرم تام, داد  يبه او دستور م ياديآلكساندرا ز. به الكساندرا برساند يبيخواسته آس

 چارهيبچه ب ".دچار دردسر بشود  يخواستم كس ينم.  ميرا بگو قتيحق ديبود نخواستهكاش از من , خانم چندلر , اوه .بدهد 

 .ون بود در آستانه جن

ندارد  ياشكال,  ويا ": قرار داد  ويا يشانه ها يرا رو شيرا دور زد و آمد و بازو زيم, برخاست زشيچندلر از پشت م خانم

. خواهم كرد  يدگيخودم به موضوع رس.  يرا فراموش كن زيهمه چ خواهميحاال م.  يرا به من گفت قتيحق يكرد يخوب كار.

" 

را در آنجا  يمهتر تازه ا, آمدند و به اصطبل ها رفتند رونيكه دخترها از ساختمان مدرسه ب يهنگام, آن روز  يفردا صبح

 . دنديد

جوآنا  يمار گاريس دنيچند نفر از دخترها را در حال كش.در مدرسه رخ داد  گريد نديحادثه ناخوشا كي, ماه بعد  چند
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موضوع را با  ويا. به دختران مدرسه كرد  گارهايفروش آن سو عرضه و  هيرا متهم به ته وياز آنها ا يكيكردند و  ريغافلگ

 .شده بود  يجوآنا در كمد آلكساندرا مخف يداد كه مار نشانتوسط خانم چندلر  يقيتحق. خشم انكار كرد 

. نفر آن را در آنجا گذاشته است  كيحتما . كار را كرده باشد  نيشود كه آلكساندرا ا يباورم نم ": شجاعانه گفت  ويا

 ". مطمئنم 

از خواهرش  تيرا در حما ويا يصداقت و وفادار تيو ك, فرستاده شد تيك يمدرسه برا رهيحادثه توسط م نياز ا يشرح

 .است  يعال, بود گورياز خانواده مك گر يهر چه باشد او عضو. ستود 

و در آنجا به افتخارشان , بود  يجنوب ينايا به ملك خود واقع در كارولآنها ر تيك, سال تولد دو قلوها  نيجشن پانزدهم در

مردان  ديرا در معرض د ويخواست از همان موقع ا يدلش م تيزود بود اما ك يبا آن كه كم. برگزار كرد يبزرگ يهمانيم

 يكه در اطراف ملك زندگ علت همه جوانان متشخص و خانواده دار را نيبه هم و, جوان مناسب و با اصل و نسب قرار دهد 

 .دعوت كرد يكردند به آن مهمان يم

ها انجام شود  ييدقت كرد كه آشنا تياما ك, به دخترها عالقه مند نبودند  يخاص بودند و هنوز به طور جد ينيدر سن پسرها

از آن  يكيتوانست  يمحدود م تيبرتت با مسئول–شركت كروگر  ندهيآ ريو مد,  ويا يمرد زندگ.  رديها سر بگ يو دوست

 .پسران جوان باشد 

 ويا. نكند  وسيگذرد تا مادربزرگش را ما يكرد به او خوش م ياما تمام مدت تظاهر م, برد  يلذت نم ياز مهمان آلكساندرا

. قرار گرفتن بود  ديو تمج فيو تعر شيو ستا نيو مورد تحس, قشنگ  يلباس ها دنياو عاشق پوش. بود  يعاشق مهمان

 يها واريپدرش كه بر د ينقاش يتابلوها ياو ساعتها از وقتش را به تماشا.  داد يم حيرا ترج يمطلعه و نقاش شتريدرا بآلكسان

 اميپدر در ا. شناخت  يشود م ماريكرد كاش پدرش را قبل از آنكه ب يو آرزو م, گذراند  يعمارت دارك هاربر نصب بود م

 بهيغر كياو . بود  افتهيبه او را ناممكن  يابياما آلكساندرا دست, گذاشت  يم به همراه پرستار مردش پا به خانه التيتعط

گفتن نداشت  يبرا يحرف يول, خواست همه را از خودش خرسند كند  يو خوش رفتار بود كه م نيمهربان و دلنش

 . دنديد يدوقلوها به ندرت او را م. اما او هم ناخوش بود , كرد يم يهوفمان در آلمان زندگ كيپدربزرگش فردر.

و خسته و كسل بود و در چند كالس  دهياو چند هفته بود كه رنگ پر. حامله شد  ويا, در مدرسه تازه  ليسال تحص نيدوم در
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تاده شد و در آنجا مورد مدرسه فرس يبه بهدار, حالت تهوع او شروع شد  يطوالن يكه دوره ها يصبح شركت نكرده بود وقت

 .احضار شد  يهدارخانم چندلر فورا به ب.قرار گرفت  نهيمعا

 ". حامله است  ويا ": گفت  يبه و دكتر

 "افتاده باشد ؟  ياتفاق نيچطور ممكن است چن! ممكن است  ريغ نيا.....اما "

 ".  يشگيهم وهيكنم به همان ش يفكر م ": پاسخ داد  متيبا مال دكتر

 ". اما او هنوز بچه است  "

 ". مادر خواهد شد  يبچه به زود نيخوب ا اريبس"

 ". را دچار دردسر كنم  يخواهم كس يمن نم ": گفت  يمدام م.  ديورز ياز صحبت كردن امتناع م يبا سرسخت ويا

 .بود كه خانم چندلر از او توقع داشت  يهمان نوع پاسخ نيا

 ". افتاده است  يچه اتفاق ييبه من بگو ديتو با,  زميعز,  ويا "

 .افتاد  هيو به شدت به گر ". به من تجاوز شده است  ": گفت . در هم شكست  ويسرانجام مقاومت ا نيبنابرا و

 "؟  ستيآن مرد ك ":  ديرا در آغوش گرفت و پرس ويبدن لرزان ا. خورد  يچندلر تكان سخت خانم

 ".  نسونيپارك يآقا "

 . ويا يسيانگل اتيادب معلم

و صاحب  ريسر به ز يمرد نسونيجوزف پارك. شد  يخانم چندلر باورش نم, زد  يحرف را م نيا وياز ا ريغ يگريكس د اگر

فرد مورد اعتماد خانم  شهيو هم, كرد  يم سيكرست تدر رياو هشت سال بود كه در مدرسه برا. همسر و سه فرزند بود 

. را به او گفته است  قتيحق ويو بالفاصله دانست كه ا, فرا خواند  ررا به دفت نسونيپارك يخانم چندلر آقا. چندلر بود

 .در هم فشرده بود يعصب يچهره اش با حالت ياجزا, مقابل او نشست  نسونيپارك

 "؟  نسونيپارك يآقا, چه دنبالتان فرستادم  يبرا ديدان يم "

 ". بله –كنم  يفكر م "

 ". است  ويموضوع مربوط به ا"
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 ". من هم حدس زدم  –من , بله  "

 ديكه شما به او تجاوز كرده ا ديگو يم او

 نيتجاوز شده باشد ا يبه كس انيم نيمن اگر در ا يخدا.به او تجاوز كرده ام:ستيبه خانم چندلر نگر يبا ناباور نسونيپارك

 .نكرد تيرا رعا حياو دستور زبان صح جانيبر اثر ه.من بودم 

 ...بچه ؟انييگو يچه م يدان ياصال م:گفت ريچندلر با نفرت و تحق خانم

پاك  شيمعلم با دستش عرق را از ابرو.مجسم است طانيبلكه ش.زهر الود بود  كسونيپار يلحن گفتار اقا. ستيبچه ن او

بعد از كالس .ردك ينگاهم م يو شهوان فتهيش يكالس من نشسته بودبا حالت ييجلو مكتيدر ن يليسال تحص ميتمام ن:كرد

بعد شش هفته .نم گرفتم يمن او را جد.كرد يم كيو خودش را به من نزد ديپرس يم يمعن يامد و سواالت ب يمن م شيپ

مرا ببخش  اياو خدا:كالمش قطع شد - كه همسر و فرزندانم در شهر نبودندو يروز بعد از ظهر به خانه ام امد در حال كي شيپ

 .افتاد هيبه گر چارهيمعلم ب.را از كف دادم  اريعنان اخت!

بود كه  نسونيپارك ياقا نيچشم دوخت و ا كسونيپار يبه چشمان اقا.او بر خودش مسلط بود.را به دفتر اوردند ويا انها

كه مدرسه در ان قرار داشت  يشهر كوچك سيپل سييدر دفتر خانم چندلر ناظم مدرسه و ر.از او برگرداند ينخست رو

 .داشتندحضور 

گفت  كنسونيپار ياقا.ارام بود ويا يصدا.افتاد؟بله قربان  يچه اتفاق ييشود به ما بگو يم ويا:گفت متيبه مال سيپل سيير

در ان .به خانه اش بروم يا كشنبهياز من خواست بعد از ظهر روز .ام با من صحبت كند يدرس تيوضع يخواهد درباره يم

 -او.باال رفتم يمن به دنبالش به طبقه  نيرا به من نشان بدهد بنابرا يزيباال چ ير طبقه خواهد د يگفت كه م.خانه تنها بود 

 ...فتاديطور اتفاق ن نيا.طور نبود نيا!ديگو يدروغ م:زد اديفر كنسونيپار

به پا نشود  يكه به صالح همه است كه جنجال دنديرس جهينت نيبه ا.دادند حيتوض شيرا برا تيفرستادند و وضع تيدنبال ك به

 التياز مدرسه اخراج شد و به او چهل و هشت ساعت مهلت دادند ا كنسونيپار ياقا.دهند انيمساله پا نيسرو صدا به ا يو ب

 .شد ادههم د ويا نيسقط جن بيترت.را ترك كند 

 .كرد ليو انجا را تعط ديسرو صدا خر يبود ب يبانك محل كي يها ييمدرسه را كه جزو دارا يسرقفل تيك
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 .من ان مدرسه را واقعا دوست داشتم.متاسفم مامان بزرگ يلياوه خ:و گفت  ديكش ياه ديخبر را شن نيا ويكه ا يهنگام

 يسيبه اسم اموزشگاه فرن وود نام نو ياز بستر نقاهت خارج شد او و الكساندر را در مدرسه ا ويكه ا يهفته بعد هنگام چند

 .شهر لوزان بود كينزد سييدر سو يرستانيانجا دب.كردند 

 

 

 

 25فصل

 كيتنها  نيا.و شعله ور بود كه او نم توانست ان را فرو بنشاند ديكه چنان شد يسوزان وجود داشت اتش ياتش ويبدن ا در

به انجام هر  ازيكردن بود ن يزندگ يملتهب برا ياقياشت نياز ان بودا يفقط بخش كوچك يجسمان ازين.نبود  يجسمان ازين

خواست با هر ان چه در توانش بود  يم يسرسختانه و با ارزومند وياو بودو ا يدلباخته  يزندگ. يو داشتن هر حرفه ا يكار

 يرفت و از رقصندگان متنفر م يباله م شينما دارياو به د.كرد يم يبه همه حسود ويا.صاحب ان شود و ان را از ان خود كند

خواست دست به  ياو م.زديبرانگ دتماشاگران را نسبت به خو نيصحنه نبود كه برقصد و تحس يشد چون خودش ان باال رو

 .توانست صبر كند يحواست و نم يرا م زيهمه چ.را بهتر از هر كس انجام بدهد يبزند و هر كار يهر كار

هفده ساله شد  ويكه ا يهنگام.ان مدرسه نظام پسران قرار داشت يبود كه در ان وس ياموزشگاه فرن وود دره ا كينزد

 يم يعشوه گر ياو با حالت زننده ا.داشتند يودرسه نظام با او سر و سر انياز مرب يميتمام دانش اموزان و حدود ن بايتقر

 گرياورد چون د يالزم را به عمل م اطاتيبار احت نيشد اما ا يافراد قائل نم انيم يرابطه با جنس مخالف تفاوت جاديكرد و در ا

 ديبخش يبه او م كهيمهم نبود بلكه قدرت  شيبرد اما نفس عمل برا يلذت م شياز كارها ويا.اصال قصد نداشت حامله شود

خواستند  يكه م يپسرها و مردان لتمسانهم ياز نگاه ها.امور را به دست داشت  اريبود كه اخت ياو كس.داشت  تياهم شيبرا

برد و از  ياز سر به سر گذاشتن و شعله ور كردن اتش تمنا در انان لذت م. ديبال يشد و به خود م ياو را تصاحب كنند غره م

 بركه  ياز تسلط يزياز هر چ شياما ب.شد يدادند تا او را از ان خود كنند محظوظ م يكه به او م يدروغ يوعده ها دنيشن

به انها  ويكند ا دشانيو ناام وسيما يبا كلمه ا ايانها را به اوج برساند  يتوانست با بوسه ا يبرد او م يوجود انان داشت لذه م

 يم ويا قهيدر عرض چند دق.بود ياحساس فوق العاده ا نياو برانها كامال مسلط بودو ا.داشتند ازينداشت انها به او ن ياجياحت
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 .بود كه مردها احمق هستند همه شان دهيرس جهينت نيخود به ا شيدهد و پ صيمرد را تشخ كي قوتتوانست نقاط ضعف و 

ازدواج  يبرا ياز ده خواستگار جد شيتا ان زمان ب يجهان بود و حت يثروت ها نياز بزرگتر يكيو باهوش و وارث  بايز ويا

كردند  يكه به نظرش را جلب م ييتنها پسرها.كدام از انها نداشت  چيبا ازدواج با ه ياما او عالقه ا.نهاده بودند شيبا او قدم پ

 .داشت  وستشانبودند كه الكساندرا د ييانها

مودب و مهربان به نام رنه مالو را مالقات  اريبس يدانشجوس فراسو كيشنبه شب مدرسه الكساندرا  يكوبيپا يمهمان كي در

فوق العاده است انها  يكه و ديرس نيبود و به نظر الكاساندرا چن ينبود اما باهوش و احساسات يا افهيخوش ق يليجوان خ.كرد

 .از شهر گذاشتند ييدر جا يبا هم قرار مالقات ندهيشنبه ا يبرا

 ساعت هفت شب:گفت  رنه

 خواهم بود منتظرت

نسبتا خجول اما . ستين گريد ياو مثل پسرها:گفت ويدوست تازه اش به ا يشب در اتاق خوابشان الكساندرا درباره  ان

 ميخواه يما م.مهربان است

 ".ميبرو نمايا هم به سشب ب شنبه

 "خواهر كوچولو؟ يدوستش دار يليخ":سر به سرش گذاشت ويا

 خوب،_رسد كه  يتازه مالقاتش كرده ام،اما به نظر م":از خجالت سرخ شد وگفت آلكساندرا

 ".يدان يكه بهتر م خودت

 .دانم ينه،نم":را پشت سرش به هم قفل كرد شيها د،دستيتختش دراز كش يطاقباز رو ويا

 "كرد تو را به بستر ببرد؟ ياو سع ايآ نميبب بگو

 ".است ياوخجالت_او...به تو كه گفتم.ستياو اصال از آن جور پسرها ن!يزن ياست كه م يچه حرف نيا!ويا"

 !اصال هم عاشق نشده ام" ".من عاشق شده ي،خواهر گوچولو گريخوب معلوم است د"

 ".گفته بودمن يزيكنم،كاش اصال به تو چ يكه فكرش را م حاال

 ".ياما من خوشحالم كه گفت":گفت تيميبا صم ويا
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 ابانيخ يساعت گوشه  كياز  شيآلكساندرا ب.نبود يرنه خبر د،ازيرس نمايس يكه آلكساندرا جلو ي،هنگام ندهيشب آ شنبه

 .گرفت دهيعابران را ناد رهيخ ينگاه ها ستاد،ويا

كه اصال اشتها نداشت،و سپس درمانده  يشام خورد در حال ييكافه كوچك به تنها كيعاقبت در .كرد يحماقت م احساس

 يم ديكه پس از آن دانش آموزان با يساعت دنيآلكساندرا تا فرا رس.در اتاقشان نبود ويا.به مدرسه بازگشت وسيوما

و دزدانه به داخل اتاق  انهيمخف ويكه ا ديساعت دو بامداد او شن يحوال.مطالعه كرد و سپس چراغها را خاموش كرد دنديخواب

 .آمد

 ".شدم يكم كم داشتم نگرانت م":نجوا كرد آلكساندرا

 "فوق العاده بود نه؟ _امشب چطورگذشت.دميام را د يميقد يچندتا از دوست ها"

 ".او اصال به خودش زحمت آمدن نداد.وحشتناك بود"

 ".يكه هرگز به مردها اعتماد نكن يريبگ ادي دياما با.واقعا خجالت آور است":گفت يبا همدرد ويا

 "افتاده باشد؟ شيبرا ياتفاق بد ديشا يكن يفكر نم"

 ".كرده است دايرا بهتر از تو پ يكنم احتماال كس يفكر م.نه،آلكس"

و  بايخبر نداشت كه چقدر ز چيهم تعجب نكرده بود چون ه ادياو ز.طور است نيآلكساندرا به خودش گفت ،حتما هم"

 شيخواهر دوقلو يهياو همه عمرش را در سا.است زيبرانگ نيتحس

 .شوند ويبود كه همه مجذوب ا يعاد يليخ شيدوست داشت و برا يليرا خ ويآلكساندرا خواهرش ا.بود ستهيز

خواهرش بود كه از زمان  نيكرد اما هرگز به فكرش خطور نكرده بود كه ا ياحساس م ويتر از ا نييخود را پست تر و پا او

 .احساس دامن زده بود نيبر ا يدست رهيشان با چ يدككو

به او عالقه  ديرس يبه نظر م د،ابتدايپسند يكه آلكساندرا م ييپسرها.به هم خورد بيترت نيهم به هم گريد يمالقات ها قرار

 .شد ينم دارشانيموفق به د گريشوند،اما پس از آن او د يمند م

 كيرنه با شتاب به او نزد.در شهر لوزان به رنه برخورد كرد يابانيدر خ يآخر هفته ،آلكساندرا به طور اتفاق يليتعط كي در

 ".يبه من تلفن كن يشد؟تو كه قول داده بود يچ":شد و گفت
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 "؟يكن يصحبت م يبه تو تلفن كنم؟راجع به چ"

 "و؟يا":قدم عقب رفت،جا خورد كيناگهان  رنه

 ".منه،من آلكساندرا هست"

كه  يو با عجله از اودور شد و آلكساندرا را در حال".بروم ديبا.خواهم يمن معذرت م_من ".رنه از شرم برافروخته شد چهره

 .گذارد يمانده بود بر جا رهيخ ياز پشت سرش به و يشانيبا پر

را باال انداخت  شيشانه ها يوتتفا يبا ب ويكرد،ا فيتعر ويا ياتفاق آن روز صبح برا يكه آلكساندرا درباره  يشب هنگام آن

 ".يآلكس،تو بدون او خوشبخت تر.است وانهيواقعا كه د":و گفت

امر كم و  نيو هم, اطالع بود  ياز نقاط ضعف آنان ب يكياز , در مورد مردان دارد  ياديتجربه ز كردياحساس م ويكه ا نيا با

و , درباره فتوحات خود فخر فروخته اند  شهيمردها هم, بشر  خياز آغاز تار. او شد  يو بدبخت يباعث شكست و تباه شيب

كردند  يبلك ول صحبت م ويدر باره ا ياديز جانيو ه نيآنها با تحس. نبوده اند  مستثناقاعده  نيمدرسه نظام از ا انيدانشجو

. 

 "....بود زبانم بند آمده بود  شميكه پ يوقت "

 ".....ود ب امدهين رميمثل او گ يا كهيتا به حال ت "

 ".....واقعا خوش اندام و تو دل برو است  "

 "!در بستراست  يمثل ماده ببر, من  يخدا "

و  فيتعر ويداغ و هوس آلود ا التيمدرسه نظام از استعداد ها و تما انيدانشجو و پنج شش نفر از مرب يآنجا كه حداقل س از

 يرا به معلم عهيشا نيمدرسه نظام ا انياز مرب يكي.شد  ليدر مدرسه تبد يعلن يراز كم كم به موضوع نيا, كردند  يم ديتمج

. مدرسه گزارش كرد  ريمد,  نزيخانم معلم هم به نوبه خود آن را به خانم كال نيو ا, در آموزشگاه فرن وود تذكر داد 

 .بود  ويو ا ريخانم مد نيب يآن مالقات جهيو نت, آغاز شد يتر قيدق قاتيتحق

 ". يرا ترك كن نجايبهتر باشد تو هر چه زودتر ا, مدرسه  نينم به خاطر آبرو و شهرت اك يفكر م "

 "؟  ديكن يصحبت م يراجع به چ, من  يخدا ": است  وانهيآن زن د ييگو, شد  رهيخ نزيبه خانك كال ويا
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صف  ايهم گو گريد ميو آن ن, يداشته ا يمراودت عاشقانه ا ينظام ياز پسران آكادم يميكه تو با ت قتيحق نيراجع به ا "

 ".نوبتشان هستند  دنياند و مشتاقانه منتظر فرارس دهيكش

 نيكه ا ديفكر نكن ". ديلزر يم تياز فرط رنجش و عصبان ويا يصدا ". بودم  دهينشن يدروغ وحشتناك نيدر تمام عمرم چن "

 " - كه بشنود  يوقت. را به مادربزرگم نخواهم گفت 

آموزشگاه  يدهم به خاطر آبرو يم حيمن ترج.  يبه خودت زحمت بده ستيالزم ن ": را قطع كرد مدرسه حرف او  رهيمد

آن پسرها و مردها را در  ياز اسام يفهرست,  يرا ترك نكن نجاياما اگر تو آرام و به سرعت ا, نزنم  يشتريفرن وود حرف ب

 ". بفرستم  تمادر بزرگ يدارم آن را برا ميدست دارم و تصم

 "!  نميخواهد آن فهرست را بب يدلم م "

كرد و متوجه شد كه  يآن را بررس ويا. بود  يطوالن يفهرست. داد  ويفهرست را به دست ا يبدون گفتن حرف نزيكال خانم

 .كرد  ياو آنجا نشسته بود و در سموت فكر م. است  امدهيحداقل هفت اسم در فهرست ن

 كي. ما را ببرند  يخانواده من توطئه كرده اند تا ابرو هيكامال معلوم است كه عل ": ت گف ياز جا برخاست و با دلخور باالخره

خواهم  نجايمن از ا,  فتديب ياتفاق نيچن نكهياز ا شيپ. من تحت فشار قرار بدهد  قيكند مادربزرگم را از طر يم ينفر سع

 ". رفت 

به . تو را به فرودگاه خواهد رساند  لياتومب كيفردا صبح . است  يعاقالنه ا اريبس ميتصم ": گفت  يبا لحن خشك نزيكال خانم

 ".  يحاال مرخص هست.  يگرد يزنم كه تو به خانه بر م يمادربزرگت تلگراف م

 "شود ؟  يخواهرم چه م فيتكل ": افتاد  يزيچ اديبعد ناگهان به , برگشت و به طرف در رفت  ويا

 ". ماند  يم نجايآلكساندرا ا "

 يچه كار م". در حال بستن چمدان است  ويكه ا ديد, كالس درسش به خوابگاه برگشت  نيكه الكساندرا پس از آخر يهنگام

 "؟  يكن

 ". گردم  يبه خانه بر م "

 "؟  يليتحص مساليخانه ؟ در وسط ن "
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 ادي زيچ چيه نجايما ااست ؟  يمزخرف يمدرسه چه جا نيا يدان يواقعا نم, آلكس ": تا با خواهرش روبرو شود  ديچرخ ويا

 ".  ميكن يفقط وقتمان را تلف م.  ميريگ ينم

 ".  يداشته باش ياحساس نيكردم تو چن يمن اصال فكر نم,  وياما ا ": گوش داد و گفت  رتيبا ح آلكساندرا

آوردم وچون  ينم مياحساس را داشتم و فقط به خاطر تو بود كه به رو نيهم, هر روز,  يسال لعنت نيا زيهر روز نفرت انگ "

 " يدوست دار يليرا خ نجايتو ا نكهيمثل ا

 "–اما , بله دوست دارم "

 ييبه وطن بروم به جا خواهميم. برگردم  وركيويخواهم به ن يم. توانم تحمل كنم  ينم نياز ا شتريب گريد, متاسفم آلكس  "

 ". ميكه ما به آن تعلق دار

 "؟  يگفته ا نزيرا به خانم كال متيتصم نيا ايآ"

 ".  شيپ قهيچند دق نيهم, بله  "

 "نشان داد ؟ يچه واكنش "

برسد و مدرسه اش بد  هيبه گوش بق ديترس يبه التماس افتاد م,  ديپر شينشان دهد ؟ رنگ از رو يچه واكنش يتوقع داشت "

 ". به من التماس كرد كه بمانم . جلوه كند 

 ".  ميدانم چه بگو ينم ". لبه تختش نشسته بود  يرو آلكساندرا

 ". شود  ياصال به تو مربوط نم نيا.  ييبگو يزيچ ستيالزم ن "

: افزود  يبعد از مكث. او دست از صحبت برداشت  "– يهست يناراحت و ناراض نجايا نقدرياگر تو ا. شود  يالبته كه مربوط م "

 "دارد ؟  يا دهيچه فا نياز بركردن افعال مزوج الت. دهد  يوقتش را هدر م نجايواقعا آدم ا. حق با تو باشد  ديشا "

 "بودند ؟  يك اليهازدرو زشيبرادر نفرت انگ اي باليبه مه چه مربوط هان نكهيا اي. درست است  "

 .تخت گذاشت  يآورد و آن را رو رونيچمدانش را ب, به طرف كمدش رفت  الكساندرا

اما واقعا خوشحالم كه با هم به خانه , آلكس ,  يرا همراه من ترك كن نجايخواستم از تو بخواهم ا ينم ": تبسم كنان گفت  ويا

 ".  ميگرد يباز م
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 ".  نطوريمن هم هم ": دست خواهرش را فشرد و گفت  آلكساندرا

تو به مادربزرگ , كنم  يرا جمع م ميكه من اثاث و لباسها يدر حال.  يچه كار بكن ميگو يحاال بهت م ": گفت  يبا خوشحال ويا

را  نجايا ميتوانينم گريبه او بگو كه ما د.  مييآ يو به وطن م ميشو يم مايهواپ يكه ما فردا صبح سوا ييگو يو م يزن يتلفن م

 "كرد ؟  يواهكار را خ نيا.  ميتحمل كن

 ".  ديايما خوشش ب كار نيكنم مامان بزرگ از ا ياما فكر نم. بله  ": گفت  ديبا ترد آلكساندرا

 ".  ميآور ياز دلش در م يجور كي. نباش  ريپ زيعز ينگران آن بانو ":خاطر گفت  انيبا اطم ويا

خواست  يگذاشت و هر چه اوم ياحترم م ويا يبه خواسته ها شهيمادر بزرگ هم. بابت نداشت  نياز ا يآلكساندرا شك و

اعتنا  شيرا شكست و به خواسته ها ويتوان دل نازك ا يچطور م,  مياما از حق نگذر,  ديشيآلكساندرا اند. كرد  يبرآورده م

 نكرد ؟

 .رفت تا به مادربزرگش تلفن بزند  رونيب او

ازار  عاتيشا ريو در چند ماه اخ, باال داشت  يبا مقام و منصب ها يمتعدد يبلك ول دوستان و دشمنان و همكاران تجار تيك

 ييكرده و به حرف مردم اعتنا يتلق زيناچ يرا به عنوان حسادت ها عاتيشا نيدر آغاز ا. بود  دهيبه گوشش رس يدهنده ا

مراودات  سيياز پسران مدرسه نظام سو ياديبا تعدا ز ويشد كه ا يگفته م.  اشتد انيكماكان جر عاتياما شا. نكرده بود 

 . تحت مداوا قرار گرفته بود  يمقاربت يمارياو به خاطر ابتال به ب. كرده بود  نيبار سقط جن كي ويا. داشته است  ياخالق ريغ

شرم اور و زشت  عاتيشا نيخاطرش اسوده شد و قصد داشت به ا گردنديبه خانه باز م شينوه ها ديفهم يوقت تيك نيا بنابر

 دهد انيپا

مجاور اتاق خوابش برد و  منيا به اتاق نشر ويدر خانه منتظرشان بود او ا تيك دنديكه دختر ها از راه رس يروز

نگاهش را در نگاه نوه "بفهمم چرا شما را از مدرسه اخراج كردند خواهميام م دهيشن يوحشتناك و رنج اور يداستانها":گفت

 اش دوخته بود

 "مييايب ميگرفت ميما را از مدرسه اخراج نكردند من و آلكس خودمان تصم":پاسخ داد ويا

 "داشتن رابطه با پسرها؟ ليبه دل"
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 "راجع به ان نزنم يحرف دهميم حيترج كنميمادر بزرگ خواهش م":گفت ويا

 "؟يكرديم يانجا چه غلط يراجع به ان حرف بزن اديمتاسفانه "

 او دست از صحبت برداشت"آلكس بود كه ــ  نينكرده ام ا يغلط چيمن ه"

 "؟يالكس چ":ديپرس يقرار يبا ب تيك

كودكانه را انجام  يمطمئنم كه دست خودش نبوده او دوست دارد ان باز دياو را سرزنش نكن كنميخواهش م":فورا گفت ويا

 يلياو با خ ديرسيكردن به نظر م بتيتا ان دخترها شروع كردن به غ كنديچه كار م دانستميدهد و وانمود كند كه من است نم

 حرفش را قطع كرد يشرمسار اب ويا"از پسرها رابطه دارد ـــ يليـــ خ

 "؟يرا نگرفت شيكه توست؟چرا جلو كرديوانمود م":گفت رتيبا ح تيك

ــاو  "يكم يكيالكساندرا  كنمياوه مادر بزرگ فكر م كشديكرد كه خودش را م ديكردم تهد يسع":گفت يبا درماندگ ويا

 ديموضوع صحبت كن نياگر با او راجع به ا ترسمياست م داريناپا ياز نظر روح"كرد ان كلمه را به زور به زبان اورد ــ  يسع

 بود دايهو ديشد يان دختر رنج و عذاب شكپر از ا يدر چهره "اورديسر خودش ب ييبال

به  زيچ چيمورد ه نيمن در ا زمينكن عز هينكن گر هيگر ويا"بهدرد امد  ويا قيعم ياز احساس درماندگ تيك قلب

 "مانديما دو نفر م تيموضع فقط ب نيآلكساندرا نخواهم گفت ا

موضوع  نيكه دانستن ا دانستميم ياوه مامان ميمورد به شما بگو نيدر ا يزيچ خواستميمن ـــ من نم":هق هق كنان گفت ويا

 "شكنديچقدر دل شما را م

كه  نيو در درون چه فاسد است ا بايدر ظاهر چه ز ديشيآلكساندرا را برانداز كرد با خود اند تيك يبعد موقع صرف چا يكم

كرده  يبود كه سع نيبد بود اما بد تر از ان ا يبا پسرها برقرار كرده بود به اندازه كاف حانهياز روابط وق يالكساندرا سلسه ا

 بود ريمات و متح تيك ندازديبود گناه را به گردن خواهرش ب

مراقب و محتاط  يليخ ويپورتر اشتغال داشتند ا زهيدر مدرسه دوش ليو الكساندرا به تحص ويكه ا يهنگام ندهيدو سال ا يط

 چيبه گوش مادربزرگش برسد ه يزيوحشت داشت مبادا چ يلياو خ رقتنديبه مدرسه م شانيمحل زندگ كيبود حاال كه نزد

ــاكنون  مانديزنده نم ياديسالخورده احتماال مدت ز يان بانو كرديم باو با مادربزرگش را خرا يرابطه  ستيباينم زيچ
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 حاصل كند كه خودش وارث مادربزرگش خواهد بود نانياطم خواستيم ويــ و ا! فتاد و نه سال داشته

از انها انواع و اقسام  كيهر يبرد و برا سيرا با خود به پار شينوه ها تيسال تولد دخترها ك نيكميو  ستيمناسبت ب به

 كرد يداريپر اوازه خر اطيمشهور كوكوشانل خ يپوشاك را از لباسكده 

اشنا  نيويو همسرش كنتس و هيو الكساندرا به كنت الفرد مور ويا"بدوئن يپت"كوچك شام در رستوران  يمهمان كي در

ورزشكار بود همسرش  كيو اندام متناسب  يفلفل نمك يبا موها يشدند كنت مرد متشخص و محترم پنجاه و چند ساله ا

 است يالملل نيب يها يمهمان زبانيو م نوكدبا خانم كيمهربان و خوش رو بود و شهرت داشت كه  يزن

نفر به كنتس  كيكه  دياظهار نظر را شن نيكه ا ياز انها نداشت مگر موقع چكدامينسبت به ه يبخصوص يعالقه  چيه ويا

چند سال است با هم ازدواج  شناسميكه من م ديهست يزوج نيشما خوشبختر خورميواقعا به او و الفرد غبطه م":گفت

 "و پنج سال؟ ستيد؟بيكرد

كشور باشم كه  نيا خيدر تار يمن تنها مرد فرانسو ديشا شوديو شش سال م ستيب ندهيماه ا":در پاسخ ان خانم گفت الفرد

 "نكرده است انتيهرگز به همسرش خ

كند كه تصور  توانستيو همسرش بود او نم هيكنت مور يمشغول بررس ويمدت صرف شام ا هيدر بق دنديخند ويبه جز ا همه

كه عشق  دانستياحتماال نم هيكنت مور نديبيو چروكش چه م نيبا ان گردن پر از چ انساليم يكنت در وجود ان زن مردن

 يستيبا.در امد ويا يبرا يبه صورت چالش هيو احمقانه بود كنت الفرد مور ييگو اوهيواقعا چگونه است فخر فروختن او  يورز

 كردياو را فتح م

 "اما ــ  دياوريبلك ول هستم حتما مرا به خاطر نم ويالو سالم من ا"در دفترش تلفن زد هيبه مور ويبعد ا روز

 "يهست تيخوشگل دوست من ك ياز ان نوه ها يكيچطور ممكن است تو را فراموش كنم بچه جان؟تو "

كه شما كارشناس انواع شراب  ام دهياما شن ديكه مزاحمتان شدم مرا ببخش نيجناب از ا ديخوشحالم كه مرا به خاطر دار"

 يا دانهيكوچك نوم يخنده  ويا"برگزار كنم رانهيبه صورت غافلگ يشام يبه افتخار مادر بزرگم مهمان خواهميمن م ديهست

 ديشما بتوان ديفكر كردم شا دانميانواع شراب نم يدرباره  زيچ چيكنم اما ه ييرايپذ ييكه چه غذاها دانميم":سر داد و گفت

 "ديكن ييخصوص راهنما نيو مرا در ا ديدر حق من بكن يلطف
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اول  يخواهياگر م يكن ييرايپذ يخواهيم ييكه تو چه غذاها نيدارد به ا يدخترم بستگ ليبا كمال م":گفت يبا خوشحال كنت

 "ــ توانديم سيو خوب چابل ميشراب مال كي يكن ييرايپذ يماه

 ميمالقات كنم تا بتوان يممكن است شما را حضور ايرا به خاطر بسپارم ا زهايچ نيهمه ا توانمياما من هرگز نم دياوه ببخش"

 ناهار وقتتان ازاد باشد  يامروز برا م؟اگريخصوص صحبت كن نيدر ا

 "كنميم يكار كيباالخره  يميدوست قد كيبه خاطر "

 خواهد داشت ادياست كه كنت تا اخر عمرش به  يناهار نيگذاشت ا شيتلفن را اهسته سرجا يگوش ويا"است ياوه عال"

به  يحوصلگ يبا ب ويكوتاه و مختصر بود ا اريرا در رستوران السر مالقات كردند بحث راجع به انواع شراب بس گريهمد انها

 "الفرد من عاشقت شده ام":حرف او را قطع كرد كدفعهيگوش داد  هينطق كسالت اور مور

 "؟يگفت يچ ديببخش":ديپرس تيخورد و با حر كهيه ناگهان جمل كي يادا ي انهيدر م كنت

 "گفتم كه من عاشق شما شده ام"

دوستان  يهمه ":را نوازش كرد و گفت وياو دست ا"است يخوب يشراب كهنه ":و گفت دياز شرابش را نوش يجرعه ا هيمور

 "عاشق هم باشند ديخوب با

 "الفرد زنميان جور عشق حرف نم يمن درباره "

 يموضوع باعث شد كنت عصب نيا زنديحرف م يدانست كه او راجع به چه نوع عشق قايو دق ستينگر ويدر چشمان ا كنت

مرد متاهل خوشبخت بود كنت واقعا درك  كيرا هم پشت سر گذاشته بود و  يسالگ 50سال داشت و او  21دختر  نيشود ا

از انچه او گفته  كرديم يابل ان دختر نشسته بود احساس ناراجتكه مق نياز ا شوديروزها دختران جوانرا چه م نيكه ا كردينم

 شترياست ب دهياست كه به عمرش د يزن جوان نيو جذابتر نيباتريان دختر احتماال ز ديديكه م نيبود معذب بود و از ا

بدنش  يها يستگچسبان به زنك سبز كه برج يبافتن فيبلوز ظر كيبه رنگ بژ و  سهيدامن پل كياو  كردياحساس عذاب م

رفته  ادشيو دچار لكنت زبان شد كلمات از  ستيبه تن داشت كنت به ان چهره معصوم و جوان نگر ساختيرا اشكار م

 "يشناسيمرا نم يتو ــ تو حت":بودند

به تنداشت  يكه زره براق كرديتصور م اليرا درخ يمرد دميديمثل شما را به خواب م يبودم مرد يكه دختر كوچك ياز وقت"
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 "بود و ـــ  افهيمثل شما خوش قو 

 "كه زره من زنگار گرفته است من ـــ  ميبگو ديمتاسفانه با"

ازتان چشم بردارم  توانستمينم دميشام د يكه شما را در ان مهمان شبيد ديمسخره ام نكن كنميخواهش م":ملتمسانه گفت ويا

شما را از فكرم خارج  يبودم نتوانستم لحظه ا ارديفكر كنم تمام مدت شب ب يگريد زينتوانستم به جز شما به چ گريد

 داشت قتيحق بايگفته تقر نيكه ا"كنم

 "هستم من ــ  يمن مرد متاهل خوشبخت ميچه به تو بگو دانميمن ــ من نم ويا"

مساله واقف  نيخودش هم به ا ايالفرد كه ا دانميزن جهان است نم نيو خوشبختر خورميچقدر به زنت غبطه م يدانياوه نم"

 "است؟

كه چطور موضوع  ديلبخند زد و از خودش پرس يعصب يكنت با حالت"ميگويرا به او م نيالبته كه هست خودم تمام مدت ا"

 صحبت را عوض كند

شما هست؟من كه  يفكر خوشبحت د؟بهيهست يشما چه مرد حساس دانديم ايكند؟ايم يهمسرتان واقعا از شما قدردان ايا"

 "كنم يچطور ازتان قدردان دانميخوب م

 كيات را در  هيشوال يو روز يهست ييبايتو خانم جوان ز":گفت كرديو عذاب م ياحساس ناراحت شتريلحظه به لحظه ب كنت

 "كرد و سپس ـــ يخواه دايزره براق و زنگار نگرفته پ

 "االن به او عشق بورزم نيهم خواميكردم و م دايمن او را پ"

 "نكن يزيابرور كنميخواهش م ويا":باشد دهيرا شن ويا يحرف ها ييمبادا شخص اشنا ديترسيبه اطراف نگاه كرد م كنت

 "بماند يباق ميكه تا اخر عمر برا ينيريش يمن از شماست خاطره  يتنها تقاضا نيا":به جلو خم شد و گفت ويا

 ينطوريهم ديجوان نبا يخانم ها يدهيقرار م يرم اورش تيمرا در وضع يممكن است تو دار ريغ":گفت يجد يبا لحن كنت

 "بكنند يشنهاديپ نيها چن بهيول بگردند و به غر

مرد  كيــ من در تمام عمرم فقط  گردم؟يمن ول م د؟كهيكنيفكر م نطوريراجع به من ا ايا":كم كم از اشك پر شد ويا چشمان

را به خود نداد اشك حاال  شيزحمت پاك كردن اشك ها ويا"ميكن يتا بعدا عروس ميرا شناخته ام ما با هم نامزد شده بود
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كشته شد من  يحادثه كوهنورد كيبود در  يو دوست داشتن شهيو عاشق پ انمرد مهرب كياو ":بود يجار شيگونه ها يرو

 "وحشتناك بود دميهم انجا بودم و جان دادنش را د

 "متاسفم يليخ":گذاشت ويدست ا يدستش را رو هيمور كنت

ساعت از وقتتان را به من  كيبرگشته اگر فقط  شميپ ليبود كه ب نيمثل ا دمتانيكه د يوقت دياندازياو م اديشما مرا به "

 "الفرد كنميوقت چشمتان به من نخواهد افتاد خواهش م چيه گريهرگز مزاحمتان نخواهم شد د گريد دياختصاص بده

 بود يمرد فرانسو كيهرچه باشد او هم  كرديم نيخودش را سبك سنگ مينگاه كرد تصم ويبه ا يطوالن يمدت يبرا كنت

داشت  يكه در زندگ يبا وجود تمام تجارب هيسن ـ ان گذراندند كنت مور ابانيهتل كوچك در خ كيبعدازظهر را در  انها

وجودش نهفته بود در در  يبيبود شرارت عج طانيو خود ش ييبايز يبود او مثل طوفان بود الهه  دهيهمچون او ند يهرگز زن

 بود حوصلهيناراحت و ب يمكامال خسته و ك هيبعد از ظهر كنت مور انيپا

 "نم؟يبيم يدوباره تو را ك زميعز":گفت ويا شدنديكه اماده خروج از هتل م همچنان

 "بهت تلفن خواهم زد":گفت يمور

بود كه  ياو زن يمنياهر زيبود چ ريرعب اور و هراس انگ ويدر وجود ا يزيچ نميزن را دوباره بب نياصال قصد نداشت ا او

 يكه باز هم با او مراوده  خواستيدلش نم چيو كنت ه نامنديبرباد ده م يزندگ منيبد يها به اصطالح به طرز مناسم ييكايامر

 عاشقانه داشته باشد

بود  دهيانها را در حال خروج از هتل با هم ند كيوندرن ياگر الش ديرسيم انيجا به پا نيدر هم يستيموضوع قاعدتا با نيا

خانم  كي كيبلك ول خدمت كرده بود خانم وندرا تيدر كنار ك هيريانجمن خ كيبود كه سال گذشته در  يكس يالش

بود كه از اسمان بر او نازل  ينردبان ترق كيماجرا  نيبود و ا يرسمو  يو عالقه مند به شركت در محافل اجتماع يمعاشرت

 دهيو انجا د نجايبلك ول را هم ا يدوقلو ها ريبود و تصاو دهيو همسرش را در روزنامه ها د هيكنت مور يو عكس هاشد ا

او  ستياش چ فهيوظ دانستيم كينداشت خانم وندرل يتياصال اهم نيالكساندرا اما ا اياست  ويبود مطمئن نبود كه ان دختر ا

 افتيرا  بلك ول تيبه دفترچه تلفنش نگاه كرد شماره ك

 "بن ژور":مرد تلفن را پاسخ داد شخدمتيپ
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 "در صورت امكان با خانم بلك ول صحبت كنم خواستميم"

 "كند؟يصحبت م يچه كس ديببخش"

 "است يموضوع شخص كي كيخانم وندرل"

 "دييبفرما":تلفن بود يبلك ول پا تيلحظه بعد ك كي

و  ميهمكار بود هيريانجمن خ كيما سال گذشته در  ديمرا به خاطر دار نايقيهستم  كيوندرل يشيسالم خانم بلك ول من ال"

 "ـــ

 "به دفتر من در ــ  ديتلفن بزن ديدار يبه كمك مال اجياگر اجت"

 "شودياست مربوط به نوه تان م يموضوع شخص كينه نه ":بالفاصله گفت كيوندرل خانم

مثل دو زن راجع به ان صحبت كنند و  توانستنديو انها م كرديدر منزلش دعوت م يبلك ول حتما او را به صرف چا تيك

 شدياغاز م نشانيب يگرم يدوست

 "د؟ييبگو ديخواه ياو چه م يدرباره ":بلك ول گفت تيعوض ك در

خوب  اريبس"گذاشتينم يباق يانتخاب يجا تيك يدوستانه  رياما لحن غ ديبگو يقصد نداشت موضوع را تلفن كيوندرل خانم

هتل  كياز  يواشكي هيكه همراه كنت الفرد مور دميقبل او را د قهيچند دق ميمن باشد كه به شما بگو ي فهيوظ نيفكر كردم ا

 "انجا رفته بودند هكامال مشخص بود به چه منظور ب شديخارج م

 "م؟ياز نوه ها كيكدام  شودياصال باورم نم":سرد بود خيمثل  تيك يصدا

كس  چيبدهم اما ه صيانها را از هم تشخ توانمينم دانميمن ــ من نم":براورد و گفت دياز سر ترد يخنده ا كيوندرل خانم

 "ــ نيست؟ايطور ن نيا تواندينم

 گذاشت نييتلفن را پا يگوش تيو ك"تان ممنون ياز اطالع رسان"

با هم شام خورده بودند  شبيد نيبود درك كند انها تازه هم دهيرا كه هم اكنون شن يخبر كرديم يبود سع ستادهيانجا ا تيك

 يكنت و باور نكردن اتيبا خصوص ريو انچه به او گفته شده بود كامال مغا شناختيرا م هيالفرد مور شياز پانزده سال پ تيك

 باشد فتهيالفرد را فر رنگيبودند اگر الكساندرا با ن لغزشكار يمردان موجودان نيبود و با وجود ا
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صحبت كنم اموزشگاه دخترانه فرن وود در  سيبا سوب خواهميم":تلفنخانه گفت يتلفن را برداشت و به متصد يگوش تيك

 "لوازان

با  يانكه از عشق ورز ليگل انداخته بود نه به دل تياز رضا شياواخر ان بعداز ظهر به خانه بازگشت گونه ها ويكه ا يهنگام

او را از ان خود  يراحت نيحاال كه توانستم به ا ديشياند ويش بر او شادمان بود اا يروزيمخظوظ شده بود بلكه از پ هيكنت مور

را به تصرف دراوردم او به كتابخانه قدم گذاشت و  ايدن توانميمتعلق به خودم كنم م توانميرا هم م يگريكنم پس هركس د

 افتيرا انجا  تيك

 امروز بهت خوشگذشت؟ يسالم مامان"

تبود به تو چطور خوش  يمتاسفانه روز خوب" كردياش را برانداز م يجوان و دوست داشتن يوه بود ن ستادهيانجا ا تيك

 "گذشت؟

 دهيخر ميبرا زيبه چشمم نخورد كه واقعا مورد پسندم واقع شود چون شما همه چ يزيكردم چندان چ ديخر ياه من كه كم"

 "ــ شهيشما هم ديا

 "در را پشت سرت ببند ويا"

 در بزرگ از جنس جوب بلوط را بست ويدر خود داشت ا يهشدار دهنده ا اميپ تيكالم ك لحن

 "نيبنش"

 "اومده؟ شيپ يمشكل يمامان"

 نياز ا شيدعوت كنم اما فكر كردم كه بهتر است ب نجايرا به ا هيالفرد مور خواستميم ييرا به من بگو يموضوع ديتو با"

 "نشوم ريتحق

او و الفرد  يتوانسته باشد راجع به رابطه  يامكان نداشت كس يراه چيمكن بود از م ريغ نيبه سرعت به كار افتاد ا ويا مغز

 "ديكنيصحبت م يراجع به چ فهمميمن ـــ من نم "جدا شده بود  ياز و شيساعت پ كي نيدرست هم ويبفهمد ا يزيچ هيمور

 "يخلوت كرده بود هيتو امروز بعد از ظهر با الفرد مور ميبگو تيرا برا زيپرده همه چ يپس بگذار رك و ب"

 يليخ ويا"بر سرم اورد چون او دوست تو بود يياو چه بال يبودم كه تو هرگز نفهم دواريمن ــ من ام"امد ويبه چشمان ا اشك
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 "ـــ وحشتناك بود و به من تلفن زد و مرا به صرف ناهار دعوت كرد و مستم كرد و"نلرزد  شيكرد كه صدا يسع

 "يهست يزيتو زن نفرت انگ"زديبود انزجار در چشمانش موج م انهيتاز يهمچون ضربه  تيك يصدا"خفه شو"

 گريبار د توانستيبود او م افتهيراجع به نوه اش دست  يتلخ قتياش را گذرانده بود به حق يساعت زندگ نيدردناكتر تيك

از  يكيجوان سر به هوا و نادان هستند اگر  يخانگ بلك ول دخترها گفتيمدرسه را در سرش بشنود كه م ريخانم مد يصدا

 ستيبه من مربوط ن گرياش كنم اما اگر به حرف من گوش نداد د ييراهنما مدار فهيرابطه داشته باشد من وظ يانها با پسر

 "...مدرسه  يكه به خاطر ابرو كرديم يهرزگ حانهيو وق شرمانهيانقدر ب ويا

 ش را به گردن الكساندرا انداخته بودگناهان خود ويو ا.

در استانه مرگ قرار گرفته بود سقوط  بايتقر يدوباره ان حوادث را به خاطر اورد اتش كه الكساندرا بر اثر سوختگ تيك

پرت شده و  ايبه در قيسكان را به دست داشت از قا ويكه ا يالگساندرا از صخره الكساندرا بر اثر افتادن بادبان هنگام

 اتيمورد تجاوز قرار گرفتنش توسط معلم ادب انيرا هم بشنود كه جزئ ويا يصدا توانستيم تيبود غرق شود ك كينزد

ام با من صحبت كند از من خواست  يدرس تيوضع يدرباره  خواهديگفت كه م نسونيپارك ياقا: كرديم فيرا تعر يسيانگل

باال نشانم  يدر طبقه  ار يزيچ خواهديدر خانه تنها بود گفت م دميبه انجا رس يبه خانه اش بروم وقت يا كشنبهيبعدازظهر 

 "بدهد دنبالش به طبقه باال رفتم و او ـــ

گناهش را گردن الكساندرا  يجوانا متهم شده بود ول يبه فورش مار ويا:به خاطر اورد ركرستيان واقعه را در برا تيك

باشد و  يثيبود ـــ كه ادم تبهكار و خب ويا ي وهيش نيدفاع كرده بود االكساندرا را سرزنش نكرده بود از او  ويانداخته بود ا

 بود ركيرند و ز چقدركند اه كه  ينقش دختر قرمان را باز

 يزيرا در مورد تو طرح ر ندهيا يو فرشته صورت را كه مقابلش بود برانداز كرد من تمام نقشه ها بايز يواليان ه تيك اكنون

 يكه انقدر دوستت داشتم كه گرام يتو بود نيا يرياداره شركت كروگرـ برنت را بر عهده بگ يكرده بودم تو قرار بود روز

 "نميوقت تو را بب چيه خواهمينم گريد يرا ترك كن نهخا نيا خواهميم":گفت تيك داشتميات م

 ديپر يبه كل ويا ياز چهره  رنك

 يروان يدروغگو كيباز و  رنگيو ن بكاريادم فر كياما عالوه بر ان  رفتيبتوان پذ ديننگ را شا نيا يهست يروسپ كيتو "
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 "ستيمن قابل قبول ن ياست كه برا يزيچ نيو ا يهست

دروغ ها را راجع به من به شما گفته  نيا ياگر الكساندرا همه  يمامان":گفت يديبا نوم ويرخ داده بود ا عيسر يليخ زيچ همه

 "است ــ

 "داشتم نزيبا خانم كال يطوالن يگفت و گو كيمن فقط  داندينم يزيخصوص چ نيالكساندرا در ا"

 "از من متنفر است چون ــ نزيخانم كال"جلوه دهد  شياز ارامش را در صدا يكرد حالت يسع ويا"نطور؟يكه ا"

تمام شده به  يبس است باز گريد ويا ستيكارساز ن گريدروغ ها د نيا":را فرا گرفت تيوجود ك يناگهان يو كسالت مالل

 "كنميفرستاده ام تو را از ارث محروم م لميدنبال وك

 "كنم؟ يپس من ـــ من چطور زندگ يتوانيتو نم":چرخديدور سرش م اياحساس كرد دن ويا

 يدوست دار يكن هركار يخودت زندگ ليبه م يتوانيبه تو پرداخت خواهد شد از حاال به بعد م يمختصر يمقرر"

در مطبوعات بخوانم اگر باز هم  ايبشنوم  تيها ييراجع به رسوا ياما اگر كلمه ا":شد يسخت و جد تيك يلحن صدا"كنب

 "خواهد شد روشن شد؟ طعات ق يمقرر شهيهم يبرا يالوده كن ينام بلك ول را به صورت

دهها  خواستيوجود ندارد م يمجازات قيامكان تعل ايمهلت  چيبار دانست كه ه نيو ا ستيبه چشمان مادربزرگش نگر ويا

 شد ليحرفها همان جا به سكوت تبد ياما همه  اورديرا به زبان ب ينوع عذرخواه

 نيمن دشوارتر يبرا نيــ ا نيداشته باشد اما ا يتياهم تياصال برا كنميفكر نم":لرزان گفت ييبه پا خاست و با صدا تيك

 "مجبور به انجامش شدم يبود كه در زندگ يكار

 كه پشتش را صاف و استوار نگه داشته بود از اتاق خارج شد يبرگشت و درحال تيك و

 خراب شد نطوريا زيكه چرا همه چ ديپرسيتنها نشست از خودش م كشيدر اتاق خواب تار تيك

 ....بود دهيپدرش را د يكشته نشده بود و تون ديويد اگر

 ....نخواسته بود نقاش شود يتون اگر

 ....زنده مانده بود انهيمار اگر

 و به درد نخور يسه حرف يكلمه ا اگر
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بود  رييقابل تغ رياما گذشته همچون بستر سخت صخره ها غ شديروز به روز قالب گرفته م يستيبود كه با يهمچون گل ندهيا

او از "لعنت بر همه:سارتر خوب گفته است  ويا انهيارم يكه دوستش داشتم به من نارو زد تون يبا خود گفت هركس تيك

 بندديرخت بر م وجودشدرد و رنج چه هنگام از  نيكه ا ديپرسيخودش م

به  يدو ساعت يكيبود كه  نيكه كرده بود ا يسراپا خشم بود تنها كار ويوجودش اكنده از درد و رنج بود ا تيكه ك يحال در

قابل تصور مرتكب  ريبزرگ و غ يتياو جنا نكهيرفتار كرده بود مثل ا يطور مادربزرگش يخودش خوش گذرانده بود ول

 ينامه  تيو وص افتيخوب خواهد  ليوك كي ويو فرتوت بود ا رياو پ دبو نيبله هم ريامل نه پ!شده است ماده سگ امل 

او را از ارث محروم كند  توانستيكس نم چيبودند ه وانهيرا در دادگاه فسخ خواهد كرد پدرش و مادربزرگش هردو د ديجد

و الكساندرا در تمام  شدمال او خواهد  يكروگر برنت شركت او بود چند هزار بار مادربزرگش به او گفته بود كه شركت روز

در گوش  ينيزهر اگ يچه حرفها داندياش زده و خدا م شهيبه ر شهياو بود ت هيعل ينيمدت الكساندرا در حال توطئه چ نيا

بود كه احتمال داشت  نيقسمت وحشتناك موضوع ا خواستيخودش م يانده است الكساندرا شركت را برامادربزرگشان خو

شركت را به  يكه الكساندرا اداره  نيبود بود اما فكر ا يكاف يبعدازظهر رخ داده بود به اندازه  نان را به دست اورد انچه ا

از ان  يريجلوگ يبرا يراه يستيبا فتديب ياتفاق نياجازه بدهم چن توانميبه خود گفت نم ويبود ا ريتحمل تاپذ رديدست گ

 كند داياو در چمدانش را محكم و با صدا بست و رفت تا خواهرش را پ ابميب

 سرش را باال اورد ديرس كشينزد ويكه ا يدر باغ مشغول مطالعه بود وقت الكساندرا

 "بازگردم وركيويگرفته ام به ن ميالكس من تصم"

ببرد او  يشيبه ساحل دالم يحيتفر يما را با كشت ندهيقصد دارد هفته ا يحاال؟مامان":به خواهرش نگاه كرد رتيبا ح االكساندر

 "ــ

او "خود داشته باشم يبرا يكه اپارتمان دهيفكر كرده اموقتش رس يليباره خ نيبرود؟من در ا يشيبه دالم خواديدلش م يك"

كنم و اگر تو  دايخودم پ يبرا يو خوشگل ياپارتمان نقل خواهميم نيهستم بنابرا يحاال دختر بزرگ":تبسم كنان ادامه داد

قربان  يليخوب گفتم دوستانه اما خ ديشياند ويا"يو بمان ييايمن ب شيوقتها پ يبعض دهميبه تو اجازه م يباش يدختر خوب

 دارم يبگذارم بفهمد با او دشمن ديصدقه اش نرفتم نبا
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 "داند؟يمورد م نيدر ا يزيچ يمامان": كرديهرش را نگاه مخوا يبا نگران الكساندرا

او  يكنم ول دايپ يكار خواستميمن م كنديفكر بدش امد اما گفت كه درك م نيامروز بعدازظهر بهش گفتم البته او از ا"

 "بدهد ياصرار كرد به من مقرر

 "م؟يايمن هم همراهت ب يخواهيم":گفت الكساندرا

با من  خواهديكه م كنديحاال تظاهر م ندازنديب رونيكرده كه من را از خانه ب ياول كار!دو چهره يلعنت يهرزه  يدختره  يا

خودش خواهد  يبرا ياپارتمان وياز شر من خالص شوند به همه شان نشان خواهم داد ا تواندينم يراحت نيخود به ا اريباشد بس

كامل خواهد داشت كه با هر كه  ياو ازاد_كنند نييتز ييبايچند زبده استخدام خواهد كرد كه داخل ان را به شكل ز_داشت 

اش به  يبار در زنگ نينخست يمردها را به خانه اش دعوت كند و شب را با انها بگذراند برا توانديرفت و امد كند م خواهديم

 بود يازاد خواهد بود فكر خلسه اور يراست

 "با خودم خلوت كنم يدتم خواهدياما من دلم م يمهربان يليالكس تو خ":گفت ويا

ما "شدنديبار بود كه انها از هم جدا م نينخست يبه درد امد برا يدور نياز ا قايو دلش عم ستيبه خواهرش نگر الكساندرا

 "ست؟ين نطوريا ديد ميرا خواه گرياغلب همد

 "يكنياز انچه فكرش را م شتريب ديد ميالبته كه خواه":وعده داد ويا

 

 

 

 26فصل

ساعت بعد براد  كيهتل مركز شهر گرفت  كيدر  يبازگشت طبق انچه به او گفته شده بود اتاق وركيويبه ن ويكه ا يهنگام

 راجرز به او تلفن كرد

 "امده است شيشما دو نفر پ نيب يمشكل ايزنگ زد گو سيمادربزرگت به پار ويا"

از خودش را اغاز  يدفاع مشروح واستخيم"است ــ يخانواده ما خانواده كوچك ستين يمشكل مهم":خنده كنان گفت ويا

تا ان زمان  كرديم اطياحت يليخ يستيداد از حاال به بعد او با صيقرار داشت تشخ رشيرا كه در مس يكند كه ناگهان خطر
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 ياست و برا يچه مبلغ يمقرر زانيكه م دانستينم چيفكر كند ه اششامرار و مع يهرگز مجبور نشده بود به پول و نحوه 

 احساس ترس كرد شيبار در زندگ نينخست

 "است؟ يتازه ا ي تنامهيوص ميبهت گفته در حال تنظ":ديپرس براد

 رفتار كند يمنرصد بود با خونسرد ويا"كرد يباره اشاره ا نيبله در ا"

 "ساعت سه بعدازظهر دو شنبه چطور است؟ ميگفت و گو كن يباره به طور حضور نيبهتر است در ا كنميفكر م"

 "بله خوب است براد"

 "خوب؟ اريدر دفتر من بس"

 "خواهم امد"

محدود شد نگهبان مامور بازكردن  تيبرنت با مسئول_وارد وارد ساختمان شركت كروگر  ويمانده به ساعت سه ا قهيدق پنج

عضو  كيمن  شناسنديهمه مرا م ديشياند وياسانسور در كمال احترام با او برخورد كردند ا يمتصد يدر اسانسور و حت

 در دفتر براد رجرز نشسته بود ويبعد ا يبرد و لحظات يادار رخانواده بلك ول هستم اسانسور او را به طبقه امو

 دانستيشده بود چرا كه م ريرا از ارث محروم كند براد متح ويا خواهديم ديبه برادر تلفن زده بود كه بگو تيكه ك يهنگام

 يحدس بزند چه اتفاق توانستياو در سر دارد براد نم يبرا ييمند است و چه نقشه ها نوه اش عالقه يكي نيچقدر به ا تيك

او  ي فهيخواهد گفت وظ ديموضوع را به او بگو رديبگ ميتصم يزمان نياگر ك نبوداصال به او مربوز  نيافتاده است خوب ا

كه او  يكه مقابلش نشسته بود احساس تاسف كرد زمان ييبايان زن جوان و ز يبرا يبود براد لحظه ا تيانجام دستورات ك

 دياحمق سپ كيجوان بود و حاال او  مدختر نبود و خود او ه نيچندان مسن تر از ا تيبود ك دهيرا د تيبار ك نينخست يبرا

 دو از ته دل دوست دار قايرا عم يهست كه و يببرد كس يبلك ول پ تيك يبود كه روز دواريمو بود و هنوز هم ام

 "و ـ يپس بهتر است اول انها را مطالعه كن يامضا كن دينزد خودم دارم كه تو با يمن اوراق":گفت ويبه ا براد

 "ستيالزم ن"

مادربزرگت تو  ينامه  تيطبق وص يمسائل را كامال درك كن يمهم است كه تو بعض ويا":دادن كرد حيشروع به توض براد

 يدالر است مادربزرگت وص ونيليم 5ان متجاوز از  يكه موجود يهست يقابل فسخ و قطع ريغ يجساب سپره  كيوارث 
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براد "به تو پرداخت  يو پنج سالگ يتا س كيو  ستيب نيسن نيب يهر زمان توانيپول را م نياو ا دياست بر طبق صالحد

 "به تو بدهند يپنج ساله شد و يتو س يپول را وقت نيگرفته كه ا ميتصم نطورياو ا":را صاف كرد و افزود شيگلو

 نواخته شد ويبر صورت ا يا شدهيبراد همچون ك يگفته  نيا

 "يكنيم افتيو پنجاه دالر در ستيبرابر با دو يهفتگ يمقرر كياز امروز "

دالر در هفته  250مبلغ ارزش داشت اصال امكان نداشت كه او بتواند با  نياز ا شيخوب ب راهنيپ كيممكن بود  ريغ نيا

همدست بوده  ريتحق نيجاور هم حتما با مادربزرگش در انجام ا نياو انجام داده بودند ا ريتحق يكار را برا نيكند ا يزندگ

كاغذ بزرگ از جنس برنز را  يان وزنه  خواستيم ويا ديخندياو م شيبه ر و برديبزرگش نشسته لذت م زياست او پشت م

 دستش را بشنود ريشكستن استخوان ز يصدا توانستيم بايكه مقابل براد بود بردارد و بر سرش بكوبد تقر

 يبا استفاده از تام بلك ول از فروشگاه ايبه طور اقصاط  يوجه حق ندار چيتو به ه":زديحرف م كنواختيوقفه و  يب برد

 "يپولش را تقدا بپرداز ديبا يخريرا كه م يزيهرچ يكن ديخر

 شديبدر و هلناك تر م ويا كابوس

درج شود _يخارج اي يمحل_ يمجله ا ايدر راطه با تو در روزنامه  يمفتضحانه ا ي عهياست كه اگر شا نيا يمطلب بعد"

 "روشن است؟ ايات قطع خواهد شد ا انهيماه يمقرر

 مانست يم ييبه نجوا شيصدا"بله"

عمر مادربزرگتان در نظر گرفته شده بود  ي مهيدالر از بابت حق ب ونيليم 5هركدامتان  يالكساندرا براتو و خواهرت  يبرا"

تو دو  يهفتگ يباشد مقرر يسال اگر مادربزرگت از رفتارت راض انيتو لغو شده است بعد از پا ي مهياز امروز صبح حق ب

 "است يهم باق گريك شرط دي":كرد و سپس گف يبراد مكث"شوديبرابر م

 "بله؟":كند زانيدر اتظار عموم او ميمرا از شست پا خواهديبزرگ م مادر

 "نديتو را بب خواهدينم گريمادربزرگت د ويا":ديرسيراجرز ناراحت به نظر م براد

 يريميكه با زجر م نميبب خواهميم نميتو را بب خواهميم گريبار د كيخرفت من  رزنيپ اما

به من تلفن  يكرد دايپ ياكر مشكل" فتاديفرو م ويذهن ا يقطره قطرهخ در حوضچه  اندك ياب انيباد همچون جر يصدا
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 "يسر بزن يبه هر كدام از امالك خانوادگ اي يساختمان پا بگذار نيتو به ا خواهديبزن مادربزرگت نم

توست از گوشت و  ياو نوه  تيمن ك يخدا":بحث كند تا او را منصرف سزاد تيموضوع با ك نيكرده بود بر سر ا يسع باد

 "يكنيرفتار م يجذام ماريب كيبا او مثل  يخونت است دار

 "هم است يجذام ماريب كياو "

 بود افتهي انيبحث پا و

 "؟يدار يسوال ايا ويرا گفتم ا زيهمه چ كنميخوب فكر م اريبس":گفت يران لحظه براد با ناراحت د

 او كامال جا خورده بود"نه"

 "...را امضا كناوراق  نيا شوديپس اگر م"

 دالر داشت 250به مبلغ  يچك فشيبود در ك ابانيدوباره در خ ويبعد ا قهيدق ده

 كي شياهاياپارتمان كرد در رو كي يدالل معامالت امالك تلفن زد و شروع به جست و جو كيبه  ويان روز ا يفردا صبح

اتاق ها و اثاث  واريشهر قرار داشت در و د يبام را مجسم كرده بود كه مشرف به پارك مركز يرو يباياپارتمان مجلل و ز

بود و  يوب ا طرح امروز دياتاق ها و اثاث ان به رنگ سف واريشهر قرار داشت در و د يبه پارك مركز ديان به رنگ سف

 چيكه ه ديرسيبود به نظر م يتكان دهنده ا يه ضرب تيكند اما واقع ييراياز مهمانانش پذ توانستيداشت كه انجا م يتراس

 يسراچه  كيوجود داشت  نچهدالر در هفته وجود ندارد ا 250با در امد  يكس يپارك برا ابانيواقع در خ ياپارتمان مجلل

كه دالل معامالت امالك  يگوشه ا شديم يكه به تخت خواب تبدل يكوچك بود با كاناپه ا يايتاليا يكوچك كوچك در محله 

 فيلكه دار و كث يها يبا كاش يحمام نقل كيباز كوچك و  ياشپزخانه  كيبود  دهينام"كتابخانه"اش  بندهيفر انيان را با ب

 "د؟ياست كه دار ياپارتمان نيبهتر نيـــ ا نيا":ديپرس ويا

 يدالر مبلغ رهن ان است به عالوه  ونيليم ميدارم كه ن سياتاقه در محله ساتن پل ستيب ياليو كينه ":گفت يبا گستاخ دالل

 "ينگهدار ي رنهيهز

 يتو هم مرا دست انداخته ا يجانور لعنت يدر دلش گفت ا ويا

 كيشد انجا مثل  رهيبه ان سراچه نقل مكان كرد بر او چ ويكه ا يتازه فردا بعد از ظهر هنگام يو حرمان واقع استي احساس
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اپارتمان بود او به الكساندرا فكر كرد كه در ان خانه  نيكل ا يلباسش در خانه به انداره  ضيزندان بود وسعت اتاق تعو

 وياگر مرده بود و ا!رديمن چرا الكساندرا اتش نگرفت و نمرد؟كم مانده بود بم يخدا كنديم يفيپنجم چه ك ابانيبزرگ خ

 او را از ارث محروم كند كرديمادر بزرگش جرات نم كرديتنها وارث بود اوضاع حتما تفاوت م

 ويا شناسدياز ارثش صرفنظر خواهد كرد پس معلوم است كه نوه اش را نم يبه ان اسان ويكه ا نديبلك ول فكر م تياگر ك اما

 5كند  يدالر در هفته زندگ 250اصال قصد نداشت با  ويا شناسدياصال قصد خواهد كرد پس معلوم است كه نوه اش را نم

وجود داشته  يراه يستيبا كرديم غياز او در زيبانك بود و ان عجوزه نفرت انگ دركه  يدالر پول به او تعلق داشت پول ونيليم

 خواهم كرد دايباشد كه دستم به ان پولها برسد ان راه را پ

 ديراه حل صبح روز بعد به ذهنش رس ان

او معاون بانك نشنال "ساخته است؟ يشما چه كار يبلك ول از دست من برا زهيدوش":ديمحترمانه پرس گراميس نيالو

زن جوان نزد  نيبخت به او رو كرده بود و باعث شده بود ا ايانجام بدهد ا يهر كار بايبود و در واقع اماده بود كه تقر ونيوني

 ايكه انها تمام  يدست اورد به طور بانك خود به يبرنت را برا_كروگر  ركتش يها ينگينقد توانستياو م د؟اگرياياو ب

 ديرسيو به اوج م گرفتيرونق م اريرا در انجا فعال تر كنند انگاه كار و بارش بس شانياز حساب ها يحداقل بخش

حساب سپرده تا  نيا نيقوان ليدالر وجود دارد اما به دل ونيليبه مبلغ پنج م يمن پول يدر حساب سپرده ":داد حيتوض ويا

 يليمدت خ نيكه ا":ماهرانه زد و گفت ياو لبخند"ستيپول قابل برداشت ن نيبرسم ا يو پنج سالگ يكه من به سن س يزمان

 "است يطوالن

 "د؟ياست شما نوزده سال دار نطوريدر سن و سال شما حتما هم":تبسم كنان گفت بانكدار

 "سال كيو  ستيب"

 "بلك ول زهيالبته اگر جسارت نباشد دوش ديهست بايز اريو بس"

 كيمرد  نيا ديرسيكه فكر كرده بود به نظر م ياسان تر از ان"گراميس يمتشكرم اقا":محجوب لبخند زد و گفت يبا حالت ويا

 احمق بود

از  يچه كمك قايدق":كه از من خوشش امده نيخود و ان دختر احساس كند مثل ا انيم يعاطف يكينزد توانستيم گراميس
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 "دست ما ساخته است؟

به پول  شتريمن االن پ ديدانيم رميمساعد بگ يممكن است از حساب سپرده ام كم ايكه ا دميپرسيخوب من داشتم از خودم م"

و تا سه سال  كنديكار م لييازدواج كنم نامزدم مهندس عمران است و در اسرا خواهميدارم تا بعد ها نامزد كرده ام و م اجياحت

 "گردديبه كشورباز نم گريد

 توانديالبته او م ديتپيم انهيوحش يو به طرز يقبلش به تند"بله كامال متوجه ام"را با او داشت  يكمال همدرد گراميس ياقا

دختر را خشنود  نيسرسپرده برداشت كرد و اگر ا ياز حساب ها يمبلغ شيشاپيپ شديم شهيهم رديدختر را بپذ نيا يتقاضا

انها را هم خشنود خواهد كرد اوه كه چقدر دوست دارد  گراميو س فرسدينزدش م اخانواده بلك ول ر ياعضا هيكند او هم بق

بانك نشنال  يياجرا اتيعضو ه توانديكند م يرياش جلوگ ياز ترق تواندينم زيچ چيگرداند پس از ان ه يانها را از خود راض

نشسته  زيم يو جوان كه ان سو بايز وربدختر مو  نيها را به ا نيان شود و او همه ا سييهم ر يروز ديبشود و شا ونيوني

 خواهد بود ونياست مد

 ميتوانيكه ما نم ديساده شما متوجه هست يمعامله  كي ستين نيدر ب ياصال مشكل":خاطر داد نانياطم ويبه ا گراميس نيالو

 نيا ايا ديريدالر به عنوان مثال بگ ونيليم كيكه شما فعال  مياجازه بده ميتوانيم نايقياما  ميمبلغ را به شما وام به نيا يهمه 

 "كند؟يخاطرتان را جلب م تيرضا

 "بله كامال":اش را بروز ندهد گفت يخوشحال كرديم يكه سع يدر حال ويا

 قلم برداشت كي گراميس"ديحساب را به من بده نيخوب اگر شما فقط مشخصات ا اريبس"

قرار  ارتانيدر اخت ديدار اجيرا كه احت ياو همه اطالعات ديبرنت صحبت كن_با براد راجرز در شركت كروگر  ديتوانيشما م"

 "خواهد داد

 "زنميحاال به او تلفن م نيهم"

 "كشد؟ يچقدر تا گرفتن پول طول م":از حا برخاست ويا

 "كنميم عيكار را تسر نيمن شخصا انجام ا كشديدو روز طول نم يكياز  شتريب"

 "رسانديلطفتان را م تينها نيا":جلو اورد و گفت يرا در كمال ظرافت و زنانگ شيبايدست ز ويا
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برنت با _براد راجرز در كروگر  ياقا يشماره ":تلفن را برداشت يگوش گراميس نياز دفتر خارج شد الو ويمحض ان كه ا به

 كرد جاديدر ستون فقراتش ا يريبر زبان اوردن نام شركت لرزش دلپذ"ديريبگ ميمحدود را برا تيل.مسئو

متاسفم كه ":بود نيچن گراميكلمات س نيشد نخست ييراهنما گراميس نيبه بانك بازگشت و به دفتر الو ويروز بعد ا دو

 "بلك ول زهيبكنم دو ش يبه شما كمك توانمينم

 "كه ـــ دياست شما گفت يكار ساده ا نيا ديشما گفت ممفهيمن نم":باور كند ديشنيانچه را م توانستينم ويا

 "نبودم قيحقا يهمه  انيمتاسفم من در جر"

بلك ول  ويبه نام ا يدالر ونيليم 5حساب سپرده  كيبله ":با براد راجرز را خوب به خاطر داشت شيگفت و گو گراميس

 كنميدختر خانم بدهد به هر حال فكر م نياست به ا ليرا كه ما يهر مبلغ شيشاپيوجود دارد بانك شما كامال مجاز است كه پ

 "خواهد كرد يدوستانه تلق ريغ يكار شما را عمل نيول ا لكب ستيبد نباشد به شما هشدار بدهم كه خانم ك

داشت و اگر ان دوستان  يبرنت همه جا دوستان بانفوذ_كند كروگر انيكار را ب نينبود كه براد راجرز عواقب ا يازين

 كه بر سر شغلش خواهد امد دانستيم گراميس ونيال دنديكشيم رونيرا از ان بانك ب انشيپولها

 "ستياز دست من ساخته ن يكار چيمتاسفم ه":تكرار كرد ويخطاب به ا او

 ديببخش": زنديبه او م يبزرگ يچه ضربه  ميتصم نيبگذراد ان مرد بفهمد كه با ا خواستيبه او نگاه كرد نم يبا درماندگ ويا

 "است خداحافظ اديبانك ز وركيويكه مزاحمتان شدم در ن

به شما  يشاه كيحساب سپرده  نيوجود ندارد كه از ا ايدر ن يبانك چيبلك ول ه زهيدوش":گفت ويخطاب به ا گراميس نيالو

 "وام بدهد

شبه  كياكنون  دهديم حيرا ترج ويروشن ساخته بود كه ا قيبود در گذشته مادربزرگش به صدها طر ريمات و متح الكساندرا

چه  شامديان پ دانستيناگوار رخ داده است اما اصال نم شامديپ كي ويو ا تيك نيكه ب دانستيعوض شده بود او م زيهمه چ

 باشد توانستهيم

 ميكه راجع به ان بحث كن ستين يزيچ":بكشد مادربزرگش گفته بود شيموضع را پ نيكرده بود ا يبار كه الكساندرا سع هر

 "كند يطور زندگ نيخودش خواست ا ويا
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 اورديب رونيب يزيهم نتوانسته بود چ وياز دهان ا الكساندرا

الكساندرا به وجد امده بود او نه تنها مصاحب مادربزرگش  كرديم يرا با الكساندرا سپر يادياوقات ز گريبلك ول حاال د تيك

الكساندرا به  نديبيبار او را م نينخست يمادر بزرگش برا شده بود مثل ان بود كه ليتبد يو يمهم از زندگ يبلكه به بخش

 كنديم يابياو را ارز رگشكه مادر بز كردياحساس م يبينحور عج

تا خواهر  كرديدقت م اريبس نكيخورده بود ا بيفر يبار به تلخ كيو از انجا كه  ديديبار م نينخست ينوه اش را برا تيك

 ازمودياو را م گذرانديبا الكساندرا م توانستيهر لحظه كه م تيك رديبگ مياو تصم يبشناسد و درباره  يرا به درست ويا يدوقول

 بود يراض انيو در پا داديم يوگ شيو به حرفها كردياز او سوال م

 ياز هوش بود الكساندرا ويخوددار تر از ا اريو درون گرا داشت و بس يمنزو يتينبود او شخص يالكساندرا كار اسان شناختن

 اريبس يها شنهاديپ شهياو هم نموديم يو دوست داشتن زيعز ارياش او را بس ييبايو ز تيباال برخوردار بود و مظلوم اريبس

 گرفتيم ميبود كه تصم تيك نياما حاال ا كرديم افتيو تئاتر در نمايشام و س يها افتيها و ض يرفتن به مهمان يبرا ياديز

مناسب و اراسته داشته  يخواستگار ظاهر كيامر كه  نيدر كند ا ديو كدام ها را با ديبپذر ديرا با ييالكساندرا چه دعوت ها

 يبود كه قادر باشد به الكساندرا كمك كند امپراتور يمرد گشتيبه دنبالش م تينبود انچه ك يكاف بايتقر_نبود  يباشد كاف

 يانگاه برا داكندينوه اش پ يمناسب برا يمرد تيكه ك يبه الكساندرا نگفت هنگام زيچ چيباره ه نيرا برگرداند او در ا تيك

 خوابدر  تيكه ك يسحرگاهان هنگام ييوقتها در لحظات تنها يوقت خواهد داشت بعض يكاف يبه اندازه  زيگفتن همه چ

 ديدشيان يم نيبه ا شديرفتن دچار مشكل م

 يموضوع يمدت كوتاه يزده بود كه برا يدربزرگش به غرور او چنان لطمه ابا ما يلفظ يان مشاجره  كرديخوب كار م ويا

كه پس از سكونت در  يافتيض نيدر نخست باستيمهم فراموش كرده بود فراوش كرده بود كه به چشم مردها چقدر ز يليخ

 24و در عرض  _كه چهار نفر از انها متاهل بودند  _مرد داد  شاپارتمان خودش به ان دعوت شد شماره تلفنش را به ش

باران كردند  هينگران پول باشد او را هد دينبا گريكه د ديفهم وياز ان روز به بعد ا ديساعت از هر شش نفرشان خبر شن

 اوقات پول نقد شتريب ،وينقاش يجواهرات گرانبها ،تابلوها"

 زميام هنوز به دستم نرسده عز يسفارش دادم و چك مقرر ينيظروف چمخصوص  يواريد يقفسه  كيامروز  نيهم"
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 "؟يتو پولش را بده شوديم

 زدندياش نم نهيان مردان هرگز دست رد به س و

كه با مردان مجرد برود مردان متاهل را بعد از ظهر ها در  كرديدقت م شهيهم رفتيم يعموم يبه مكان ها ويكه ا يهنگام

 نيروزنامه ها به دور بماند نه به خاطر ا عاتيمراقب بود مراقب بود كه نامش از ستون شا اريبس ويا كردياپارتمانش مالقات م

بلك  تيك ديايم شيبه سو زيخ نهيمادربزرگش س يكه معتقد بود روز ليدل نيبه ا هاش قطع شود بلك يكه نگران بود مقرر

را ندارد مگر ان كه  يكار چيه يالكساندرا عرضه  گفتيبا غرور م ويداشت ا اجيبرنت احت_كروگر ياداره  يبرا يول به وارث

 زن خانه دار احمق بشود كي

از الكساندرا افتاد كه با  يچشمش به عكس زديمجله شهر و كشو را ورق م ديجد يكه شماره  يدر حال ويروز بعد ازظهر ا كي

داد كه اگر الكساندرا ازدواج كند  صيو تشخ كرديد نگاه مبه ان مر كرديبه الكساندرا نگاه نم ويا رقصديم يا افهيمرد خوش ق

 خواهد بود شياو و نقشه ها يبرا يامر فاجعه ا نيبشود ا يو صاحب پسر

 ستيبه ان عكس نگر يطالن يمدت يبرا او

اورده  يبهانه ا شهيهم ويبا او صرف كند اما ا يشام ايتلفن زده و خواسته بود ناهار  ويسال الكساندرا مرتبا به ا كيمدت  در

با خواهرش بكند او  يكه وقت ان است كه صحبت ديرس جهينت نيبه ا ويخواهرش سر باز زده بود اكنون ا داريبود و از د

 الكساندرا را به اپارتمانش دعوت كرد

كه  يزينها چكرده بود اما ت يو يها يخودش را اماده دلسوز ويبود و ا دهياپارتمان خواهرش را تا ان زمان زند الكساندرا

 "است نه؟ يدنج و راحت يواقعا جا ويقشنگ است ا يليخ":بود نيالكساندرا گفت ا

گرفته  هيهد ينقاش ياو انقدر جواهر و تابلو"خواستميدنج و خلوت م يجا كيمن مناسب است  يبرا":زد و گفت يلبخند ويا

كه پولش را از كجا  ديپرسيو حتما م برديبود م تياپارتمان بزرگ تقل مكان كند اما ك كيبه  توانتسيبود كه با فروش انها م

 بود اطياورده است در حال حاضر اسم شب احت

 "چطور است؟ يمامان":ديپرس ويا

از  ياگر كمك يدانيامد اما م شيشما دو نفر چه پ نيب دانميمن نم ويا":كرد و سپس گفت يالكساندرا مكث"حالش خوب است"
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 "ـــ توانميكند م دايشما بهبود پ انيكه روابط م ديايدستم بر م

 "مگر به تو نگفت؟":و گفت ديكش ياه ويا

 "زندينم يموضوع حرف نينه اصال راجع به ا"

دكتر جوان فوق العاده خوب را مالقات  كيمن  كندياحتماال به شدت احساس گناه م زيعز چارهيان زن ب كنميسرزنشش نم"

 گريبروم گفت د رونيبه من گفت از خانه ب ديفهم يمامان ميديورزيبه هم عشق م ميبا هم ازدواج كن ميخواستيكردم ما م

 "الكس كنديفكر م يميقد نقدريمتاسفم مادربزرگمان ا نديمرا بب خواهدينم

 ديبرو يمامان شيپ ديوحشتناك است شما دو نفر با":الكساندرا مشاهده كرد الكساندرا گفت يرا در چهره  اسيحالت  ويا

 "من مطمئن هستم كه او شما را ـــ

 "كشته شد ييهوا يسانحه  كيمرد مورد عالقه ام در "

 "؟يمورد به من نگفته بود نيدر ا يزيچرا تا به حال چ وياوه ا"

كه  يدانيو تو م":او دست خواهرش را فشرد و افزود"به تو يحت ميبگو يزيچ يبه كس ميتوانستيانقدر خجالتزده بودم كه نم"

 "كنميم فيتعر تيرا برا زيمن همه چ

 "خواهم داد كه ــ حيتوض شيصحبت كنم برا يبگذار با مامان"

 "هرگز يباره با او صحبت نكن نيهستم به من قول بده كه هرگز در ا يمغرور يلينه من ادم خ"

 "اما من مطمئنم كه او ـــ"

 "قول بده"

 "خوب اريبس":و گفت ديكش ياه الكساندرا

 "محشر است نيا كنميم يخوشبخت هستم ان طور كه دوست دارم زندگ يليخ نجايحرفم را باور كن من ا"

چه  تيدر زنگ نميراجع به خودم صحبت كردم تو بگو بب يليحاال من خ":طور سر به سرش گذاشت نيحلقه كرد و ا الكساندرا

 "يكه مالقاتش كرده ا بندمينه؟شرط م اي يرا مالقات كرده ا تياهايرو يتا به حال شاهزاده  ايا گذرديم

 "نه"
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 زميعز"بود و او مصمم بود ان را نابود كند  نهياز خود او در ا يريكرد ان چهره همانند تصو يخواهرش را بررس يچهره  ويا

 "كرد يمالقاتش خواه يپس بزود

راجع به ان صحبت كردم هفته  يا مامانداشته باشم ب يوقت ان است كه كار كنم و در امد كنميندارم فكر م ياما من عجله ا"

 "به من واگذار كند يتا كار روميم غاتيبنگاه ابل كي سيير نيديبه د ندهيا ي

اصرار كرد كه صورتحساب را خودش  ويناهار خوردند و ا وياپارتمان ا كيكوچك نزد ينيرزميزستوران ز كيدر  انها

 خواستينم يزيپرداخت كند از خواهرش چ

 "ـــ يداشت اجياگر به پول احت ويا":الكساندرا گفت گرفتنديدر اغوش م يخداحافظ يرا برا گريكه همد يهنگام

 "پول دارم يليدلم من خ زياحمق نباش عز"

 "درنگ نكن يپول من متعلق به توست لحظه ا ياگر پولت كم امد همه  نيبا وجود ا":اصرار كرد الكساندرا

اما در حال حاضر واقعا به ":كرد و افزود ياو تبسم"كنميحرف حساب م نيا يرو":و گفت ستيبه چشمان الكساندرا نگر ويا

 نيخودب ردارد سوال مهم ا يرا برا كيك يندداشت قصد داشت همه  يازين كيك ياو به خرده ها"ندارم الكس اجيپول احت

 ان را به دست اورد؟ توانستيبود چگونه م

 شدياخر هفته برگزار م يمهمان كيننسو  در

 "ندارد همه دوستانت انجا جمع خواهند بود ييبدون تو صفا يمهمان نيا ويا"

 شناختيم يسييدر ان مدرسه سو لشياز دوران تحص ويكه ا يبود دختر گيلودو تاين زديكه تلفن م يكس

 بودند ياشخاص مالل اورد و كسل كننده ا يبا چند مرد تازه اشنا شود گروه فعل توانستيم او

 "رسانميباشد من هم خودم را م رسديم جالب به نظر":گفن ويا

ككه با داشتن همسر و سه فرزند  مهيكارمند ب كيقبل از  يدستبند زمرد نشان را كه هفته  كي ويروز بعد از ظهر ا ان

 زيو ن ديخر لورياز فروشگاه برد ت يدلباخته او شده بود گرفته بود او جعبه جواهراتش را برداشت و چند لباس تازه تابستان

 به مقصد ننسو شد ييمايروز بعد سوار هواپ صبحكرد  هيرفت و برگشت به نسنو ته تيبل كي

اتاق بزرگتر از  نياتاق داشت و كوچكتر يس يبود خانه اصل ايعمارت بزرگ و پروسعت واقع در ساحل در كي كيلودر بلك
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حمام  ويكه ا يشد ان مستخدمه هنگام تيپوش به اتاقش هدا فرميوني يمستخدمه  كيتوسط  ويسراسر اپارتمان او بود ا

 كند داريمهمانان د ريرفت تا با سا تيياز پله ها پا ويكرد سپس ا زانياو داود و در كم رونياو را از چمدان ب يلباس ها كرديم

 يدطرفدار ج گيلودو تايانها ثروتمند بودند ن يصفت مشترك داشتند همه  كي يبودند و همگ ييراينفر در اتاق پذ شانزده

داشتند انها با هم راحت  ياحساسات متشابه كسانيموضوعات  يافراد در باره  نيبود ا"مشابه يپرها يپرندگان و دارا"كتب

و در دانشكده ها درس خوانده  يشبانه روز يمدرسه ها نيدر بهتر گفتنديم خنو مشابه هم س كسانيبودند چرا كه با زبان 

 ياختصاص يسوار جت ها رفتندياب م يبه گردش رو بايز يحيتفر يهايدر كشت كردنديم يبودند در امالك با شكوه زندگ

بود  دهيگروه جت سوار نام راروزنامه انها  عاتيستون شا سندهينو كيروبه رو بودند  يانيسال ي دهيوب ا مشكالتعد شدنديم

كه توسط  يجامعه بودند معدود نخبگان انها افراد ممتاز گذرانديو در خفا با انان خوش م كرديان جماعت را به ظاهر مسخره م

بخرد ان اشخاص  توانديرا نم زيمردم جهان فكر كنند كه پول همه چ هيجدا شده بودند بگذار بق هيگذار از بق ضيتبع انيخدا

و  يبه خاطر هو ويبود و ا دهيدر بهشت را خر يو عشق و شكوه و جالل و مكان ييبايانها ز يكه پول برا دانستنديم بهترمرفه 

 نعمات محروم شده بود نيا يتنگ نظر از همه  رزنيپ كيهوس 

 نيباتريپر از زنان خوبرو او ز يگفت و گوها قطع شد در اتاق گذاشتيشد و همچنان كه به داخل قدم م ييرايوارد اتاق پذ ويا

 يمعرف شناختيكه نم ييبه انها زيكند و ن ياش احوالپرس يميدست او را گرفت و او را به اطراف برد تا با دوستان قد تايبود ن

را به طور حرفه  شيو هدف ها داديقرار م يرا با چشمان موشكاف خود مورد بررس يمرد هربود و  نيو دلنش حيمل ويشود ا

 كرديرا اسان تر م ويمساله فقط كار ا نيمسن تر متاهل بودند اما ا ياكثر مردها كرديم ييشناسا يا

تو  بندميشرط م":بود به طرف او امد دهيپوش ييبا طرح گلدار هاوا يورزش راهنيمرد طاس كه شلوار گشاد چهارخانه و پ كي

 "زميعز يشويكالفه م يخوشگل يليخ نديگويكه بهت م يياز ان ادمها

 "ــ؟ ياقا شوميخسته نم فيتعر نيمن هرگز از ا":به ان مرد زد و گفت يلبخند گرم وي

 "يبشو يووديهال ي شهيهنرپ ديدن صدا بزن تو با مرا ترسونيپ"

 "ندارم يشگيمتاسفانه استعداد هنرپ"

 "ياستعداد دار گريد يكه در عوض در كارها ندميشرط م"
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 "ست؟ين نطوريدانست دن ا ينخواه يامتحانم نكن يتا وقت":مرد داد و گفت ليتحو يزيلبخند اسرار ام ويا

 "؟يامده ا نجايتنها به ا":را تر كرد و گفت شيلبها مرد

 "بله"

 "ميبرو ايدر يگردش كوچك رو كيفردا به  ميمن و تو بتوان دياسكله بسته ام شا جيرا در خل قميقا"

 "است يعال":گفت ويا

 "شناسميرا م تيمن سالهاست كه مادربزرگت ك ميبود دهيرا ند گريچرا تا به حال همد دانمينم":زد و گفت يلبخند مرد

 كنمياست فكر م يزن مهربان يمامان":به خرج داد گفت يحفظ ان تالش فراوان يلبانش حفظ كرد اما برا يلبخند را رو ويا

 "ميونديبپ هيبهتر است به بق

 "نره ادتيفردا "زد و افزود يمرد چشمك"زميالبته عز"

از  يكيموقع نهار از مواجهه با او امتناع كرد و پس از خودن غذا  ويا ابديرا تنها ب وينتوانست ا گريان لحظه به بعد ان مرد د از

و  اهيس شيقرض گرفت و با ان به شهر رفت از مقابل برج ر شديم يمهمانان نگه دار يرا كه در توقفگاه برا ييها لياتوموب

را  يگريماه يها قيتا قا ستاديگذشت او كنا ساحل ا كردنديم يرنگارنگ جلوه گر ينگوهايمپارك ارداسترا كه در ان فال

را كه  چيمارپ يرنگ يها و صدفها يدرشت ماه يخرچنگها ييايبزرگ در يخود شامل الكپشت ها ديص رانيگيتماشا كند ماه

 كردنديم هيها تخل قياز قا فروختنديو به گردشگرها م دادنديم قليص

را در ان "زيپارادا" ي رهيشكل ساحل جز يقوس هالل توانستيم ويا ديدرخشيتكه الماس م كيمثل  ايارام بود ودر جيخل

كه پشت  يانسان كليسرعت گرفت ناگهان ه قيو همچنان كه قا كردياسكله را ترك م يموتور يقياب مشاهده كند قا يسو

محكم شده بود  ياب يرا كه به بادبان يفلز يا لهيبود ان مرد م يدنيكننده و د رهيخ ينمودار شد منظره  كرديحركت م قيقا

 ويا كرديم يموج سوار يبادبان يتخته  كي يو بلندش در مقابل باد به اهتزاز در امده بود او رو كيدر دست داشت بدن بار

 كليغرش كنان به طرف لنگرگاه امد و ان ه يموتور قيان مجذوب و مفتون شده بود قا دنيو از د كرديمنظره را تماشا م

 يو افتابسوخته  بايز يلحظه چهره  كي يبرا ويزد و ا يدور تند دياسكله رس يكيبه نزد قيقا شديتر م كيشناور در باد نزد

 و سپس او رفته بود ديان مرد را د
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 ليو م اقيبا اشت يياحساس كرد كه گو ويقدم گذاشت وا گيلودو تاين يخانه  ييرايمرد پنج ساعت بعد به اتاق پذ ان

خوش  يحت كيدانست كه آن مرد سرانجام درآن محفل ظاهر خواهد شد او را از نزد يم. مفرطش او را به آنجا كشانده است

مانست، و پوست آفتاب  يفوق العاده خوش تراش م يچهره اش به مجسمه ا يمتر قد داشت، اجزا يسانت187. تر بود افهيق

 شيرا به نما دشيو سپ كدستي يدندان ها د،يخند يكه م يهنگام. داشت دهيو ورز كيبار يو اندام يسوخته، چشمان مشك

 .زد يحيآورد و لبخند مل ييكرد سرش را پا يم يمعرف وياو را به ا تايهمچنان كه ن. گذاشت يم

 .كنم يم يبلك ول را به حضورش معرف ويا. هستند سيجورج مل شانيا 

مبهم و  يگرفته و خشك و بم بود، و ته لهجه ا شيصدا. يلوور تعلق دار يمن، تو به موزه  يخدا: گفت سيمل جورج

 .كنم يمهمان ها معرف ي هيخواهم تو را به بق يم. ايهمراه من ب زم،يعز: آمرانه گفت تاين. نامشخص داشت

 .خواستم آشنا شدم يكه م يبا همان كس. زحمت نكش: درهوا تكان داد و گفت يياعتنا يب يدستش را به نشانه  جورج

و از آنها دور . ديبزن ميصدا ديداشت يخوب، اگر با من كار اريبس. نطوريكه ا: به آن دو انداخت و گفت يگاهمتفكرانه ن تاين

 .شد

 ؟ينكرد يبا او بدرفتار: ديپرس ويا

 .عاشق شده ام. ستميمن مسؤول گفته ها و اعمالم ن: زد و گفت يلبخند مرد

 .ديخند ويا

 .ام دهيكه در عمرم د يهست يزن نيباتريتو ز. ميگو يواقعاً م 

 .فكر را كردم نيمن هم درمورد تو هم 

باالتر از  يا صهيخص ليبه دل ويا يفتگيش. به شدت مسحورش شده بود راينه، ز ايداد كه آن مرد پول دارد  ينم يتياهم ويا

 نيا يمرد چيه. آورد يم جانيرا به ه ويقدرت در او وجود داشت كه ا يكننده، نوع وانهيكشش د كياو بود  يظاهر ييبايز

 ؟يهست يتو ك: ديسپر ويا. نگذاشته بود ريتأث يو يرو نيچن

 .سيجورج مل. كه بهت گفت تاين 

 ؟يهست يتو ك: تكرار كرد ويا
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. هستم يونانيمن . ميندارم كه بگو يجالب توجه زيمتأسفم كه چ. ام يمن واقع. آن است يفلسف يآه منظورت در معنا 

 .هستند گريد يزهايو چ تونيخانواده ام در كار كشت و ز

 .يافتي يم كايدر آمر يسوپرماركت ايرا داخل هر مغازه  سيمل يينشان غذا! سيمل ي خانواده

 ؟يمتأهل هست ايآ: ديپرس ويا

 ؟يهست حيصر نطوريا شهيهم: لبخند زد او

 .نه 

 .ستميمتأهل ن 

. بخواهد او را تصرف كند و از آن او شود ويآن مرد باعث شد كه ا دنيتنها د. ديبخش ويبه ا يپاسخ، احساس نامنتظره ا نيا

 ؟يامدين نجايشام به ا يبرا شبيچرا د

 م؟يرا بگو قتيحق 

 .بله 

 .است يخصوص يليموضوع خ 

 .منتظر ماند ويا

 نيچن يياحساس گفت، گو يسرد و ب يجمله را با لحن نياو ا. منصرف كنم يرا از خودكش يكردم زن جوان يم يداشتم سع 

 .دهد يبه كرات رخ م يزيچ

 .يموفق شده باش دوارميام 

 .ينباش يبه خودكش ليتو از آن گروه اشخاص ما دوارميام. فعالً بله 

 .يكه تو نباش دورامينه، من هم ام 

را گرفت و تماس دستش باعث شد  ويا ياو بازو. واقعاً دوستت دارم. دوستت دارم: و گفت ديبلند خند يبه صدا سيمل جورج

 .به خود بلرزد ويا

 يتوجه گرانيبه د گريد. عالقه مند شده است ويبه ا يكه به راست ديرس يماند و به نظر م ويدرتمام طول شب دركنار ا جورج
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 گاريوردند، سا يم يدنيش.ن شيبرا: دادند يانجام م ويا يبرا ييدداشت كه مرتباً كارها يفيو ظر دهيانگشتان كش. كرد ينم

تاب بود تا  يب ويبود، و ا ريبودن در جوار او دلپذ. كردند يدستان اور ا وازش م رافتو ظ متيكردند، و دركمال مال يروشن م

 .ديبتواند با او صحبت كند و ناگفته ها را بگو

 يكياتاق تو كدام : ديپرس سيكردند، جورج مل شانيكه مهمانان شروع به رفتن به اتاق ها يشب، هنگام مهيپس از ن درست

 است؟

 .يشمال يراهرو يدر انتها 

 .دوخته بود ويتكان داد، چشمان آراسته به مژگان بلندش را به چشمان ا دنيسرش را به عالمت فهم جورج

 اوب ا عجله به طرف در رفت و آن را. آهسته به درخورد يبامداد دست كيساعت . ديپوش ييبايز راهنيبه حمام رفت و پ ويا

 .به داخل قدم گذاشت سيگشود، و جورج مل

به  يا تهيدركنار تو عفر لويم رهيمو مجسمه ونوس جز ايمات د؛يدرخش يم نياز فرط تحس شيبود، چشم ها ستادهيآنجا ا يو

 .ديآ ينظر م

 .دو بازو دارم. نسبت به او دارم يازيمن امت: نجوا كرد ويا

 !اوه: گفت. در وجودش منفجر شود يزيبودن دركنار او باعث شده چ. رفت و دستانش را گرفت سيبه طرف جورج مل ويا و

 .بيو خوش ترك يقو يكليبود با ه يمرد جورج

 .جورج او را دوست داشت. شناخت يسر از پا نم ياز خوشحال ويا

 .است يدگر آزاد ي منحرف و دچار عقده يكه متوجه شد جورج فرد رايز دينجامين شيب ياو لحظه ا يخوش اما

 -من - من: با تعجب نگاهش كرد ويا

جورج درآن حال او را محكم تر زد، و اتاق . ماند رهيسرش را باال آورد و به او خ رتيبا ح ويا. جورج محكم به دهانش زد و

 .به گردش درآمد ويچشمان ا يجلو

 .كنم نزن ياوه، خواهش م 

 .زد ياو را كتك م انهيوحش جورج
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و  د،يكوب ويرا محكم به پشت گردن ا شيجورج بازو.زنم يم اديو گرنه فر! كنم، دست بردار ياوه، خواهش م: ناله كرد ويا

 اورديخواست دهانش را باز كند، اما از وحشت آنچ ممكن بودآن مرد بر سرش ب. نمانده بود از هوش برود يزيچ يو

 .بود فيمنحرف و كث يجورج فرد. خاموش ماند

 .قابل تحمل بود ريدرد غ...يده يكنم، آزارم م ياوه، خواهش م: انه گفتملتمس ويا

 !بس كن! بس كن. اوه، نه: نجوا كرد ويا

او  يدر گوش ها ييآمد و گو رونيبود كه از اعماق وجود جورج ب يوانيح يادياورد فر يبه خاطر م ويكه ا يزيچ نيآخر

 .منفجر شد

 يگارينشسته بود و س يصندل يرو دهيلباس پوش سيشمانش را گشود، جورج ملو چ افتياش را باز ياريهش ويكه ا يهنگام

 .اخم كرد وياز لمس دست او ا. را نوازش كرد ويا يشانيبه طرف تخت آمد و پ. كرد يدود م

 زم؟يحالت چطوره، عز 

... يوحش وانيتو ح. اند دهيوجودش از هم پاش ياحساس كرد اجزا. بود اديز يلياما درد خ زد،يكرد از جا برخ يسع ويا

 .شده بود ليتبد يرمق يب يبه نجوا شيصدا

 .بودم ميدست بر قضا با تو مال: ديخند جورج

 .به او نگاه كرد يبا نا باور ويا

با  نياما تو را دوست دارم،بنابرا:را دوباره نوازش كرد ويا يسويو گ.شوميخشن م يليوقتها خ يبعض:تبسم كنان گفت جورج

داشت،جورج را  ياسلحه ا وياگر در آن لحظه ا. دهميقول م.كرد يوضع عادت خواه نيبه ا.دلم زيتو مهربان بودم،عز

 !يا وانهيتو د:كشتيم

دچار وحشت  ويدر آن لحظه ا.دستش را مشت كرد يكه و ديبه چشمان جورج آمد،و د يا رانهيمشاهد كرد برق شر او

 .ودب وانهيد قتايآن مرد حق.شد يبيعج

حاال .كنم،برويخواهش م.را تجربه نكرده بودم يزيچ نيفقط هرگز چن...فقط.كردم يدلخور نشو،شوخ:بالفاصله گفت ويا

از جا .افتيمانده و سپس آرامش خود را باز رهيبه او خ يطوالن يمدت يبرا سيجورج مل. برو كنميخواهش م.بخوابم خواهميم
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گردنبند الماس  كيو  نيپالت ياز جن ييالنگو.رفت گذاشتيرا م تشجواهرا ويكه ا ييجا شيآرا زيبرخاست و به طرف م

را به  نيا:گذاشت بشيبه گردنبند زد و آن را برداشت،نگاهش كرد،و آن را در ج ياو چنگ.در آنجا قرار داشت متيگرانق

 .دهانش را به اعتراض باز كند ديترسيم ويا. دارميخودم نگه م شيپ يكوچك يادگاريعنوان 

 .ديرا بوس ويا متيو دوباره به طرف تخت آمد،خم شد و به مال.زمير،عزيبخ شب

 يموقع.بود يداشت،عذابيكه برم يهر قدم.سوختياز تخت خارج شد،بدنش از درد م زيخ نهيصبر كرد تا برود،و بعد س ويا

تخت افتاد و صبر كرد  يرو.دمطمئن نبود بتواند خود را تا حمام برسان.نمود يكه در اتاقش را قفل كرد تازه احساس آسودگ

از .آزارش داده بود يا مانهيجورج به طزر وحشتناك و س.باور كند كرديم سرا كه احسا يشدت خشم توانستينم.تا آرام شود

 .كند هم آورده باشد يخودكش خواستهيكه م يبال را سر همان دختر نيكه نكند ا ديپرسيخودش م

كه جورج او  ييصورتش در جا.نگاه كرد،مبهوت ماند نهيباالخره خودش را كشان كشان به حمام رساند و در آ ويكه ا يهنگام

آب داغ را كه باز كرد و وان را پر  ريش.بسته بود بايچشمش از شدت ورم تقر كيرا زده بود كبود بود و متورم شده بود،و 

 يبرا.ديبخش آب درد و رنج را از وجودش بزدا نيرت تسككه حرا د،گذاشتيبه داخل آن خز يزخم يوانيكرد و مثل ح

درد .آمد و چند قدم برداشت رونينداشت،از وان ب ييگرما گريكه آب د يو سرانجام هنگام ديدر وان دراز كش يطوالن يمدت

 .بازگرددمبادا جورج  هدر بستر ماند،وحشت داشت ك داريساعات شب را ب هيبق ويا.كم شده بود،اما هنوز آزاردهنده بود

او به طرف .داديكار را پس م نيتقاص ا ديجورج با.ديمالفه د يخون را رو يشد،لكه ها دارياز خاوب ب ويكه ا يبعد،هنگام روز

پرنگ  يها حساب يشده بود وكبود شتريورم صورتش حاال ب.و دوباره وان را از آب داغ پر كرد رفتيحمام رفت،آهسته راه م

 يجورج م د،بهيسپس در وان دراز كش.گونه و چشمش گذاشت يبرد و آن را رو ورا در آب سرد فر يحمام فيل.شده بودند

كه آن  ديناگهان فهم.اش نداشت يبه جنون دگرآزار يدر رفتار آن مرد وجود داشت كه ربط يزيانگ رتيح زيچ.ديشياند

 يرفت تا برا نييطبقه پا هب ويت پس از آن،اچرا جرج گردنبند را برداشته بود؟ دو ساع.چه بود،گردنبند زيحالت اسرار آم

 .صحبت كند گيلودو تايداشت تا با ن اجياو به شدت احت.نداشت يياشتها وندد،گرچهيمهمانان بپ ريصرف صبحانه به سا

 سر صورتت آمده؟ ييچه بال!من يخدا:ديپرس تاين

شب از جا برخاستم كه به توالت بروم،و به خودم  يها مهين.حادثه ممكن نياحمقانه تر:كرد و گفت يخنده اندوهناك ويا
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 .خانه تو برخورد كردم يبايز ياز درها يكيبه  مايمستق.زحمت روشن كردن چراغ را ندادم

كوچك  يكبود كيفقط .ستين يمهم زيچ:خاطر داد نانيبه او اطم ويا ندازد؟يبه آن ب يكه نگاه مينزد دكتر برو يخواهيم

گفت به .هاست كنيباز نياز بهتر يكياو .كند يباز سيرفته تا تن رونيكجاست؟ ب سيجورج مل:به اطراف نگاه كرد ويا.است

راجع به او :تفاوت گفت يب يبا حالت ويا. او واقعا تو را دوست دارد كنميم زم،فكريعز.موقع ناهار مالقاتت خواد كرد ميتو بگو

پسر ارشد .است كه جد اندر جدشان ثروتمند بوده اند يوناني يجورج؟او از خانواده ا ست؟ياش چ يسابقه خانوادگ.بگو ميبرا

در حرفه . كنديو هنسن كار م نموسوم به هنس وركيوياوراق بهادار ن يشركت كارگزار كيدر .پول دارد يلياست،و خ

به كار  يازيدارد،او اصال ن سيكه خانواده مل يبه هر حال،با ثروت.ديآ يبدش م تونينه،حتما از ز كند؟ينم تيفعال يخانوادگ

شبها كه به اندازه :كرد و گفت يخنده ا تاين.كنديپر كردن ساعات روزش در آن شركت كار م يبرا كنميفكر م.كردن ندارد

 يدخترها با ب.اطراف است نيمرد مجرد در ا نيتر افهيخوش ق سيمل زم،جورجيعز ؟ييگويراست م. دارد لهمشغ يكاف

و قند در دلشان آب  كننديتصور م ندهيآ سيهمه آنها خودشان را خانم مل.او كنند ميوجودشان ار تقد خواهنديم يصبر

 ويا ست؟ين يجانور خوش اندام و فوق العده ا.بشومآمد زن او  يهم اگر شوهر نداشتم،بدم نم م،منيصادقانه بگو.شوديم

 .چرا،فوق العاده است:گفت

 .ديكش ريخودش از ترس ت ليبرخالف م ويگذاشت،بدن اتنها نشسته بود قدم  ويكه ا ييبه تراس به جا سيمل جورج

جورج به .زديدر صورتش موج م يواقع يحالت خوبه؟ احساس نگران.وير،ايصبح بخ:آمد و گفت ويبه طرف ا كراستي او

را  يكه صندل يو در حال ديرا جبو كش يصندل كياو .يچقدر خوشگل زم،تويعز:را لمس كرد و گفت ويگونه كبود ا متيمال

 يزيچ ايآ:ماند رهيخ ديدرخشيم دينور خورش ريكه در ز بايز ياينشست و به در يقرار داده بود،مقابل و شيدو پا انيم

وقفه حرف  يب س،كهيجورج مل يبه صحبتها ويا.است فتادهين ياتفاق چيمثل آن بود كه شب گذشته ه ؟يا دهيد نياز ا باتريز

 ،هنوزكه تجربه كرده بود يپس از كابوس يحت.آن مرد را احساس كرد يجذبه قو گريبار د كي داد،ويگوش م زديم

او  ديبا.باستان شباهت دارد وناني ياو به رب النوع ها.بود ريناپذ حيتوض شيموضوع برا نيا.او را حس كند ييرايگ توانستيم

 .كنند يبستر يروان شگاهياو را در آسا ديبا.را در موزه بگذارند

من تازه :گفت يفور ويا. رميشماره تلفنت را به من بده تا با تو تماس بگ.برگردم وركيويب به نامش ديبا:گفت سيمل جورج
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 يليكه خ شبيد.زميخوب،عز اريبس:ديجورج خند. تو شماره تلفنت را بده.هنوز خط تلفن نگرفته ام.خانه ام را عوض كرده ام

 بهت خوش گذشت،نه؟

 .باور كند ديشنيرا كه م يزيچ توانستينم ويا

 .اموزميبه تو ب ديبلدم كه با زهايچ يليو،خيا:نجوا كرد جورج

 يكه مطبوعات رفت و امدها يدر شهر وركيويدر ن.سيمل ياموزم،آقايبه تو ب يزيچ ديبا خودش عهد كرد،و من هم با ويا

 يدوررون دندكريم فيو توص دادنديو تحت پوشش قرار م ريناپذ انيپا ياشخاص به اصطالح مشهور و جالب توجه را به نحو

 يكه شوهرش او را به خاطر منش يبرجسته و سرشناس ازدواج كرده و هنگام تيشخص كياطالعات بود او با  يسر چشمه 

اش  يذات يرا انتخاب كرد كه با استعداد ها يناچار شده بود كار كند اوو شغل ستريهال يساله اش طالق داده بود دورون 21

و  شناختيم نوشتيم لهرا كه درباره شان مقا يكسان يهمه  رايروزنامه شد ز عاتيستون شا ي سندهيامد نو يخوب جور در م

 كردندياسرارشان را از او پنهان م يقابل اعتماد است عده كم يفرد ياز انجا كه ان اشخاص معتقد بودند دوروت

او را به صرف ناهار در رستوران  ويابود  سترياو دوروش هال ديبگو ويا هي سيجورج مل يدرباره  يزيچ توانستيم يكس اگر

بود  يلبند گوشخراش و خنده ا يسرخ رنگ شده ثدا يچاق موها يوزن با صورت نيسنگ يزن ستريدعوت كرد هال ديراميالپ

 بود يبود بدل ختهياو ودشكه به خ يكه به عرعر شباهت داشت تمام جواهرات

كه مكان فوق العاده  يباهاما رفته بودم راست ريبه جزا شيپ يهفته ":گفت تفاوتيب يبا حالت وياز سفارش دادن غذا ا پس

 "ستيا

 "خوش گذشت؟ يبا اطالعم مهمان گيلودو تاياره خبر دارم از فهرست مهمانان ش":گفت ستريهال يدوروت

 دميرا هم د يكردم مرد جالبام را در انجا مالقات  يمياز دوستان قد يليخ":را باال انداخت و گفت شيشانه ها يياعتنا يبا ب ويا

 "يونانينفر  كيبله  لزياها م يك دانميجورج نم":به ابرو انداخت و ادامه داد ينيمتفكر چ يكرد با حالت يمكث"...به نام

 "سيجورج مل زميعز سيمل"دنيدر سراسر رستوران شن انيبلند و رعد اسا كه مشتر يخنده ا ديخند ستريهال يدوروت

 "؟يشناسيتو او را م ايا سياست مل نطوريبله هم"

 "من واقعا جذاب و تو دلبرو ست يشوم خدا لياز نمك تبد يفكر كردم ممكن است به ستون دمشيد يامش وقت دهيبله د"
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 "ست؟ياش چ يسابقه خانوادگ يدوروت"

نگو  يبه كس و تو هم دانديرا نم نيا چكسيه":كرد و سپس به جلو خم شد و اهسته گفت يبه اطراف نگاه ستريهال يدوروت

 دانديهستند و خدا م ييمواد غذا ياو در كار عده فروش يو مطرود خانواده است افراد خانواده  اهيباشد؟جورج گوسفند س

ام  دهيكه من شن نطورياما ا رديرا به دست گ يخانوادگ يحرفه  يبود اداره  ارجورج قر گنجدينم انيانقدر ثروتمندند كه در ب

 شيهم رحم نكرده كه پدر و برادرها چارهيبه گوسفندان ب يقرار داده و حت يحرمت يانقدر دختر ها و پسر ها را مورد ب

 "كردند رونيباالخره طاقتشان طاق شد و او را از مملكتشان ب

 كرديكلمه به كلمه ان سخنان را با دقت جذب م ويا

 "امرار معاش تن به كار بدهد ياو هم مجبور شد برا نيكمك نكردند بنابرا چارهيپسر ب نيدرخما به ا كي يانها حت"

 را بداشته بود ويگفته معلوم شد كه چرا جورج گردنبند ا نيا از

انداخت و  ويبه ا ينگاه يدوروت"كنديثروتمند ازدواج م ي وهيدختر ب كيروزها با  نينگران باشد هم ديالبته جورج نبا"

 "؟يقه مند شده ابه او عال زميعز":ديپرس

 "نه ميراستش را بگو"

 يبازكردن صندوقچه  ديكل گشتيبود كه او به دنبالش م يديهمان كل سياز عالقه مند بود جورج مل شتريب يزيچ ويا اما

 اش يثروت خانوادگ

جورج بالفاصله صداي ايو را از پشت . زود روز بعد، ايو به شركت كارگزاري جورج همان جا كه او كار مي كرد تلفن زد صبح

 .تلفن شناخت

 "...امشب مي توانيم شام را با هم بخوريم و . ايو، با بي صبري منتظر تلفنت بودم"

 ".نه، باشد براي فردا ناهار"

قرار بود ناهار فردا را با يك مشتري صرف كنم ، اما قرارم را با آن . بسيار خوب ":فتگ. مكثي كرد ، يكه خورده بود جورج

 ".آقا به هم مي زنم

ساعت  ":و نشاني منزلش را به جورج داد  ".به آپارتمان من بيا ":گفت. باورش نمي شد كه مشتري او يك آقا است ايو
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 ".دوازده و نيم مي بينمت

 .جورج مليس حتما غافلگير مي شد.نست رضايت متكبرانه اي را كه در صداي او بود حس كندايو مي توا". حتما خواهم آمد"

اين بي ادبي از روي عمد نبود، بلكه . سي دقيقه ديرتر آمد، و ايو متوجه شد كه اين هم از خصوصيات اخالقي اوست جورج

بار كه زحمتي به خودش بدهد و دست دراز كند  نوعي بي تفاوتي بود ، البد فكر مي كرد مردم تا ابد منتظرش مي شوند و هر

 .مي تواند از لذايذ زندگي بهره مند گردد

فقط اشكال كار در آن بود كه او فقير بود، و فقر نقطه ي آسيب . آن قيافه زيبا و دلپسند ، همه ي دنيا به او تعلق داشت با

 .پذيرش بود

جاي قشنگي ":ي كارشناسانه، ارزش محتويات آن را حدس مي زدبه دوروبر آن آپارتمان كوچك نگاهي كرد، با حالت جورج

 ".است

 ".در تمام اين مدت هر لحظه به تو فكر مي كردم ":با آغوش باز به سوي ايو آمد او

 ".صبر كن ، جورج ، مي خواهم چيزي به تو بگويم ":از آغوش او جا خالي داد ايو

 ".ع به آن صحبت خواهيم كردبعدا راج":چشمان سياهش را به چشمان ايو دوخت جورج

اگر دوباره مثل دفعه قبل بخواهي به من دست درازي ":ايو آهسته و شمرده، حرف مي زد ".همين حاال بايد صحبت كنيم"

 ".كني ،مي كشمت

 "اين چه جور شوخي بي مزه اي است؟ ":به او نگاه كرد، لبخند روي لب هايش خشك شد  جورج

 ".رايت يك پيشنهاد كاري دارمب. جدي مي گويم. شوخي نمي كنم"

 "براي يك گفت و گوي كاري مرا به اينجا احضار كردي؟":و حيرت در چهره ي جورج نمايان شد شگفتي

بله نمي دانم از كاله گذاشتن سر آن پيرزن هاي احمق براي خريد سهام و اوراق قرصه چقدر پول مي گيري، اما مطمئنم كه "

 ".پول زيادي گيرت نمي آيد

خانواده ي . خودت نه... خانواده ي تو ثروتمند است "...نكند ديوانه شده اي؟ خانواده ي من: جورح از خشم سياه شد چهره

من راهي بلدم كه مي . ما هر دو در يك قايق پارويي شكسته و سوراخ هستيم، عزيزم. خودم نه... من هم ثروتمند است 
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 ".يل كنيمتبد يتوانيم اين قايق شكسته را به يك كشتي تفريح

 .آنجا ايستاده بود و او را تماشا مي كرد كه خشمي كه در چهره اش بود جاي خود را به كنجكاوي مي داد ايو

 ".بهتر است به من بگويي راجع به چه صحبت مي كني"

 ".خواهرم آلكساندرا محروم نشده است. من از يك ثروت فوق العاده زياد محروم شده ام. خيلي ساده است"

 "ربطي به من دارد؟ اين چه"

 ".مال ما، خواهد شد... اگر تو با الكساندرا ازدواج كني، آن ثروت مال تو"

 ".اصال نمي توانم تحملش را بكنم كه در بند ازدواج با كسي باشم. معذرت مي خواهم"

 ".دست بر قضا، اين مشكل مهمي نيست، هميشه سوانحي براي خواهرم رخ داده است":به او اطمينان خاطر داد ايو

 

 

 

 

 

 27 فصل

تعداد مشتريان و در آمد . بنگاه تبليغات بركلي و متيوز، در صدر اسامي بنگاه هاي تبليغات خيابان مديسون قرار داشت نام

آمد دويست بنگاه رقيب هم بيشتر بود، عمدتا به اين دليل كه سفارش دهنده ي ساالنه ي آنجا،از مجموع مشتريان و در 

بيش از هفتاد و پنج .و دهها شكرت وابسته به آن در سراسر جهان بود دود،برتت با مسئوليت مح _اصلي آن شركت كروگر

، نقاش هنرمند و كارشناس كارمند حسابداري، كارمند رسيدگي به حق انحصاري چاپ و تكثير ، مدير خالق ، عكاس، طراح

 .برتت، به تنهايي ، استخدام شده بودند_مطبوعاتي فقط به خاطر انجام سفارش هاي شركت كروگر 

تعجبي نداشت كه هنگامي كه كيت بلك ول به آرون بركلي تلفن زد و از او خواست كه اگر ممكن است شغلي در  بنابراين

اگر كيت بالك ول مايل بود، ممكن بود آلكساندرا را به . صله براي وي پيدا شدبنگاهش براي آلكساندرا بيابد، آن شغل بالفا

 .سمت مدير بنگاه هم برگزينند

 ".فكر مي كنم و نوه ام مايل است طراح تبليغات شود ":به آرون بركلي گفت كيت
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وجود دارد و آلكساندرا هر به كيت اطمينان خاطر داد كه اتفاقا در قسمت ارائه سوژه هاي تبليغاتي يك جاي خالي  بركلي

 .وقت بخواهد مي تواند كارش را شروع كند

 .دوشنبه ي هفته بعد سر كارش رفت او

از بنگاه هاي تبليغات خيابان مديسون عمال در خود خيابان مديسون واقعند، اما بنگاه هاي بركلي و متيوز يك  معدودي

دفاتر . نبش خيابان مديسون و خيابان پنجاه و هفتم قرار داشت آن بنگاه در يك ساختمان بزرگ و امروزي در. استثناء بود

 .بنگاه هشت طبقه از ساختمان را اشغال كرده و چند طبقه ديگر هم براي مدتي طوالني اجاره شده بود

بركلي و شريكش نورمن متيوز براي آن كه حقوق بيشتري به آلكساندرا بدهند، تصميم گرفتند او را به جاي يك  آرون

اين .ند جوان قسمت حق انحصاري چاپ و تكثير كه شش ماه قبل استخدام شده بود بگذارند و آن كارمند را اخراج كنندكارم

دريافتند كه خانم جواني كه عذرش خواسته اند توسط نوه ي  ركتهنگامي كه كاركنان ش. خبر فورا در شركت پخش شد 

بدون آنكه حتي آلكساندرا را ديده . صبانيتي گسترده شدندبزرگترين مشتري شركت جايگزين شده است، دچار رنجش و ع

آنها فرستاده  زدباشند، به طور ضمني توافق كردند بپذيرند كه او يك دختر لوس و نازپرورده است و احتماال براي جاسوسي ن

 .شده است

 .آرون بركلي بردند كه آلكساندرا به كار دعوت شد، او را به دفتر بزرگ آراسته به اثاث شيك و امروزي هنگامي

دو شريك اصال شباهتي به هم نداشتند بركلي قد بلند و . آنجا بركلي ومتيوز هر دو منتظرش بودند و به او خير مقدم گفتند در

مردان : آنها دو وجه اشتراك داشتند. متيوز كوتاه قد و خپل و كامال طاس بود. الغر بود و سري پوشيده از موهاي سپيد داشت

از مشهورترين شعار هاي تبليغاتي دهه ي گذشته را آفريده بودند، و عالوه بر آن  يتعدادي بودند كه برخمبلغ با اس

كارفرماهايي به شدت مستبد و ظالم بودند آنها با كاركنانشان مثل اسرا رفتار مي كردند، و آن كاركنان با وجود چنان رفتاري 

بركلي و متيوز كار كرده بود مي توانست در هر  برايكردند، كه هر كس كه تنها به اين دليل در آنجا مانده بودند و كار مي 

 .آنجا محل تمرين و كارآموزي بود. بنگاه تبليغاتي در جهان كار پيدا كند و ترقي نمايد

 يمتبسم با رفتار ياو مرد. معاون شركت هم در آنجا حضور داشت نكرتنيكه الكساندرا وارد دفتر شد، لوكاس پ هنگام

نسبت به  يتوز نهيرا با ك شيجوانتر بود، اما كم سن شياز رؤسا نكرتنيپ. روح بود يسرد و ب يانه و چاپلوسانه، و چشمانخادم
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 .كرديم رانكردند جب يكار م شيكه برا يمردان و زنان

 ليم يبلك ول، چ زهيدوش ":نمود و او را دعوت به نشستن كرد تيهدا يمبل راحت كي يالكساندرا را به سو يبركل آرون

 "؟يقهوه چا د؟يدار

 "خواهم ينم يزيمتشكرم، چ"

 ".ديبا ما كار كن نجايدر ا يغاتيتبل يطرح ها يشما قرار است به عنوان ارائه كننده . خوب اريبس"

سخت  يلياما خ رم،يبگ ادي زهايچ يليخ ديدانم كه با يم. ديفرصت را به من داد نيكه ا ،يبركل يواقعا ازتان ممنونم آقا"

 ".تالش خواهم كرد

 ديتوانياست كه شما نم نيمنظورم ا ":بعد حرف خودش را اصالح كرد ".ستيكار ن نيبه ا يلزوم ":گفت يفور وزيمت تورمن

 ".ديوقت دار ديهرچقدر بخواه. ديطور تجارب عجله بكن نيكسب ا يبرا

 ديكار خواه غاتيتبل يبروبچه ها نيبا بهترشما . به شما خوش خواهد گذشت نجايمطمئنم كه در ا ":افزود يبركل آرون

 ".كرد

لوكاس . ستنديافراد ن نيتر مانهيصم ناًيقيباشند، اما  نيآنها ممكن است بهتر د،يشيساعت بعد، الكساندرا با خود اند كي

با او  يكرده بود و در همه جا كاركنان رفتار سرد ياطراف را به الكساندرا نشان داده و او را به كاركنان معرف نكرتنيپ

شدند  يكردند و از او دور م يم دايپ يگريد يو به سرعت كارها كدفعهي شدنديمبه محض آنكه از حضورش آگاه . داشتند

رانس پر او را به اتاق كنف نكرتنيپ. باعث آن شده است زيدانست چه چ يآنها را احساس كرده بود، اما نم يالكساندرا دلخور

سال و  غاتيتبل نيو موفق تر نيبه بهتر وطمرب زيبود كه داخل آن پر از جوا يقفسه ا واريد كيدر كنار . برد گارياز دود س

قهار بودند نشسته  يها يگاريزن و دو مرد كه هر سه آنها س كي ز،يم كيدور . بود يهنر يكارگردان ها نيبهتر زيجوا

 .و نگران بودند دهيو رنگ پر يسالگ يس نيمردها در اواسط سن. به رنگ زنگ فلز بود ييازن كوتاه قد و چاق با موه. بودند

 زهيدوش شانيا ريبرگ يبارنز، و مارت نسيكاپل، و سيآل. كرد ديگروه مبتكر و خالق كار خواه نيشما با ا ":گفت نكرتنيپ

 ".بلك ول هستند

 .به الكساندرا نگاه كردند رهيسه نفر خ آن
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 ".ديگذارم تا با هم آشنا شو يخوب شما را تنها م اريبس ":گفت نكرتنيپ

بلك ول  زهيمراقب دوش. باشد زميم يعطر رو غيتوقع دارم كه فردا صبح طرح تازه مربوط به تبل ":بارتز كرد نسيرو به و او

 "؟يدارالزم  يچ": ديبارتز پرس نسيو. و از آنجا رفت ".ديبگذار ارشيو هرچه الزم دارد در اخت ديباش

 ".اموزميرا ب غاتيكنم فقط الزم دارم كار تبل يمن فكر م –من  ":كرد ريسؤال الكساندرا را غافلگ نيا

 ".ميكن يكه نقش معلم را باز ميزديپرپر م ميبلك ول ما داشت زهيدوش ،يآمد ييخوب جا ": كاپل با لبخند گفت يآل

 "بس كن":گفت مريبرگ

 "انجام داده ام كه شما را از خودم ناراحت كرده ام؟ ييكار خطا ايآ ":بود  ريمتح الكسندرا

 كي يغاتيبرنده شدن طرح تبل يما برا. ميتحت فشار هست يليخ نجايما فقط ا. بلك ول زهينه دوش ":پاسخ داد مريبرگ يمارل

 ".نبوده اند ياز كارمان راض وزيمت يو آقا يبركل يو تا حاال آقا ميكن يعطر كار م

 ".كنم مزاحمتان نشوم يم يمن سع":قول داد الكساندرا

 ".است يعال": كاپل گفت سيآل

 نيبه خاطر ا يحيتو ض چيهمكاران آنها بدون ه ازيكيزد  يكس لبخند نم چيه. نرفت شيپ نيساعات روز هم بهتر از ا هيبق

 .رنديدختر انتقام بگ نيخواستند از ا يلوس ننر ثروتمند اخراج شده بود و آنها م

 نانيكه الكساندرا در آن مستقر شده بود آمدند تا اط يبه دفتر كوچك وزيو نورمن مت يروز كار، آرون بركل نينخست انيپا در

 .نكرده بود يرييحالت و رفتار همكاران الكساندرا تغ. راحت است شيحاصل كنند كه او جا

 زهيهمه دوش ياو برا. طور نبود نيا ادر مورد الكسادر –زدند  يرا با نام كوچك صدا م گريكدي غاتيكاركنان بنگاه تبل همه

 .بلك ول بود

 ".نام من الكساندرا است": گفت يم خودش

 "خوب اريبس"

 .گفتند يم "بلك ول زهيدوش"زدند، باز هم  يم شيدفعه بعد كه صدا و

 كيشد و مقابل هركس  يحل مشكالت برگزار م يكه برا ياو در جلسات. و مشاركت در اور بود يريادگيمشتاق  الكساندرا
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خود را ابراز  ينو و مبتكرانه  ديعقا ر،يچاپ و تكث يدر آنجا مسؤالن مربوط به حق انحصار. كرد يقرار داشت شركت م انهيرا

 نكرتنيلوكاس پ يبه حرف ها. كردند يم يطراح انهيرا در را شانيطرح ها هك ديد ياو طراحان هنرمند را م. كردند يم

 ثيخب يمرد يو. كند، پاره كرد و دور انداخت بيعطر را كه نزدش آورده بودند تا تصو غاتيتازه تبلداد كه طرح  يگوش م

 رانيمالقات با مد يبرا ساندراالك. سوخت يكردند م يآن مرد كار م ردستيآنها كه ز يو بدجنس بود، و الكساندرا دلش برا

به  يشركت، از طبقه ا يخط مش رامونيطرح ها و جلسات بحث پ يو شركت در جلسات بررس انيمشتر دنيقسمت ها، د

 .رفت يم گريطبقه د

ماه  كيكرد كه حدود  يهفته اول كارش، احساس م انيدر پا. آموخت يداد و م يداشت، گوش م يدهانش را بسته نگه م او

 ديرس يبود كه به نظر م يتنشاش از شدت كار نبود بلكه از فشار و  يگشت، و خستگ يخسته به خانه بازم. است آنجاست

 .است دهيحضورش در شركت آفر

 ".جالب است يليخ يخوب است مامان ":شد، الكساندرا پاسخ داد ايراجع به كارش از او جو تيكه ك يهنگام

 وزيمت يآقا اي يبركل يآقا شيفقط پ ،يبرخورد كرد يالكس اگر به مشكل ،يده يمطمئنم كه تو كارت را خوب انجام م"

 ".برو

 .بود كه الكسادرا قصد انجامش را داشت يكار نيآخر نيا و

استراحت و صرف  يبرا. به محل كار رفت ابديمشكلش ب يبرا يكه مصمم بود راه حل يالكساندرا در حال نده،يهفته آ دوشنبه

 .بود يشده بود و گفت و گو در آن مواقع راحت و عاد ينيب شيپ يقيقهوه صبح و عصر دقا

 يخواستند توجه مردم را به سال خوب يآنجا م يافتاده؟ چد نفر از نامه ها اينشنال مد غاتيدر بنگاه تبل يچه اتفاق يا دهيشن"

 "!با جوهر قرمز چاپ كردند مزيتا وركيويشان را در روزنامه ن يگزارش مال نيكه پشت سر گذاشته اند جلب كنند، بنابرا

موفق بود تا آن  غيتبل كي نيپرواز كنند؟ ا يهمسرانتان مجان ديخواه يم ايآ ياررا به خاطر د ييمايخط هواپ يبازرگان غيتبل"

در آن نامه ها زنان . كرد افتياز نامه در يليفرستاد و س انيهمسران مشتر يبرا يينامه ها ريتقد ييمايكه شركت هواپ

 "...آنها. همسفر بوده اند يانبودند كه شوهرانشان با چه كس دهيپرس

 .به داخل قدم گذاشت و گفت و گوها قطع شد الكساندرا
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 "د؟يدار ليبلك ول، قهوه م زهيدوش"

 ".دارم يممنون خودم بر م"

 و پنج ستيب يسكه  كيهمچنان برقرار بود و در آن حال الكساندرا  سكوت

 

 .داتاق را ترك كرد، گفت و گو ها را از سرگرفته ش يوقت. رديدر دستگاه انداخت تا قهوه اش را بگ يسنت

صابون استفاده  غيكه ازش تبل يو فرشته صورت بايز گريآن باز ؟يا دهيشن يزيچ يصابون خال غيراجع به خراب شدن تبل 

 ....مستهجن از آب درآمد يها لميف ي شهيكرده بودند هنرپ

 -ميتوان يكنم م يفكر م ،يندار يناهار قرار ياگر برا: كاپل گفت سيظهر آلكساندرا به آل هنگام

 .با دوستم قرار مالقات دارم ديببخش 

 .نطوريمن هم م: او گفت. بارتز نگاه كرد سيبه وت آلكساندرا

 .شلوغ است يليمن سرم خ: ستينگر مريبرگ يبه مارت او

است،  ريارزش و حق يكه ب نيكردند مثل ا يبا او رفتار م يآنها طور. بود كه نتوانست ناهار بخورد يآن قدر عصب آلكساندرا

به آنها و دوست شدن با هكارانش  يابيدست يبرا يخواست راه يم. بشود ميقصد نداشت تسل. شده بود نيخشمگ يليو او خ

نشست و  ياو درمالقات و جلسات م. از خودشان است يكيكه او بلك ول نام دارد، معذلك  يتا انها بفهمند كه با وجود ابد،يب

را كه  يبا استهعداد يكه چگونه آدم ها ديشن يداد و م يگوش م نكرتنيو لوكاس پ وزيو نورمن مت يآرون بركل يبه حرفا

آلكساندرا با كارمندان . گرفتند يفحش و استهزاء م اديكرده بودند كارشان را به نحو احسن انجام بدهد به  يتنها سع

 .خواستند ياو وجود خودش را نم يكرد، اما كارمندان همدرد يم يهمدرد

 كيها  يكينزد نيام ا دهيشن: كابل گفت سيسپس به آل. كند صبر كرد يكه باز هم سع نياز ا شيپ گريسه روز د آلكساندرا

 - يهست كه غذا ييايتاليا يرستوران كوچك و عال

 .دوست ندارم ييايتاليا يمن غذا د،يببخش 

 .دارم ميمن رژ: گفت يبارتز كرد و و نسيرو به و او
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 .بخورم ينيچ يخواهم بروم غذا يم: و به او گفت ستينگر مريبرگ يبه مارت الكساندرا

 .خواستند همراه او برنده شوند يآنها نم. آلكساندرا از خشم گر گرفت صورت

كرده بود با آنها دوست شود، و  يسع يليخ. هر چه تحمل كرده بود، بس بود. خوب، لعنت به آنها، لعنت به همه شان اريبس

. اشتباه بود كيكار كردن درانجا . اش زده بودند نهياز خود رانده و دست رد به س يگستاخو  يادب يهر بار او او را دركمال ب

 يهفته از آن كار دست م انيدرپا. خواهد كرد داينداشته باشدپ يبا ان ارتباط گشكه مادربزر يدر شركت يگرياو شغل د

 .ديبه خاطر داشته باشمرا  شهيهم يكنم كه برا يم ياما كار د،يشياند يآلكساندرا با دلخور. كشد

صرف  ينشست، برا يم يكه پشت دستگاه تلفن مركز رشيپذ يبعدازظهر روز پنج شنبه، همه به جز متصد00/1 درساعت

 .رفته بودند رونيناهار از شركت ب

وجود داشت كه ارتباط قسمت  يداخل يبود كه دردفاتر رؤسا تلفن ها دهياو د. شد و درشركت ماند يمخف ييجا آلكساندرا

بود  يدستش صحبت كند، كاف ريكارمند ز كيخواست با  يم يسييصورت كه اگر ر نيبه ا. كرد يمختلف را برقار م يها

آلكساندرا به دفاتر . نوشته بودند فشار دهد يكارت كوچك يرا ور هكه نام كارمند مربوط ييدستگاه درجا يرا رو يدگمه ا

 نيبه ا. كرد يكارت ها سپر ضيرا به تعو يو ساعت ديخز نكرتنيو لوكاس پ وزيو نورمن مت يبركل از كاركنان آرون يته

 يغاتيتبل يسورژه ها ينوسنده  نيرا كه ارتباط او را با بهتر يديكل نكرتنيهمان بعدازظهر بود كه لوكاس پ لياوا بيترت

 !حاال نيهم نجا،يا ايبده ب يتن لشت را تكان: كرد فشرد و گفت يبرقرار م

 ؟يگفت يچ: كه گفت ديبه گوش رس وزينورمن مت يسپس نعره . برقرار شد رتياز ح يحاك يسكوت ،يلحظه ا يبرا

 د؟يشما هست وز،يمت يآقا: شد، ماتش برده بود رهيبه دستگاه خ نكرتنيپ

 !حاال نيهم. نميبب نجايا ايتن لش خودت را تكان بده ب. معلومه كه من هستم 

 .يبر نييطبقه پا هي ديطرح دارم كه با كي: اش را فشار داد و گفت يتلفن داخل يرو ياز طراحان دكمه  يكيبعد،  يا قهيدق

 ؟يگفت يتو چ: ديبه گوش طراح رس يهمچون غرش يآرون بركل يصدا

را كه آلكساندرا به پا كرده بود درست كنند، و آن چهار  يتا افتضاح ديچهار ساعت طول كش. بزرگ بود يآغاز جنجال نيا

 نياز ا يانها هر بار كه اتفاق. درآن محل گذرانده بودند وزيو مت يبركل غاتيبود كه كاركنان بنگاه تبل ياوقات نيساعت بهتر
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انجام  يپست يها تيشد كه مأمور يدستور داده م يشركت تلفن يبه رؤسا. دنددا يسر م يشاد ويداد، غر يدست رخ م

و  وزيو تورمن مت يآرون بركل. كنند ريتوالت شكسته را تعم كيو  اورنديبخرند و ب يگاريكنند، بروند بسته س ييپادو. بدهد

كس  چياما ه ست،يخواستند بدانند مقصر ك يم. و ور نمودند ريكردند و محل را ز قيفوراً شروع به تحق نكرتنيلوكاس پ

 .دانست ينم يزيچ

نشست، اما او  يم يكه پشت دستگاه تلفن مركز يشد فران بود، زن يبودآلكساندرا وارد دفاتر مختلف م دهيكه د يكس تنها

مس را  چيمن ه: بود نيكه گفت ا يزيتنها چ نيمتنفر بود بنابرا شياز آن كه از آلكساندرا نفرت داشته باشد از رؤسا شتريب

 .دميند

 .مربوط دانست اندرايآلك يآن روز را با رفت و آمدها شامديبود، پ بارتز نسيكه نزد و يشب فران هنگام همان

 !كار را كرد؟ من چقدر احمق بودم نيدختر بلك ول ا: ديتخت نشست و پرس يرو نسيو

انجا منتظرش  مريبرگ يبارتز، آلبس كاپل و مارت نسيگذاشت، و يكه آلكساندرا به دفترش قدم م يروز بعد هنگام صبح

 آمده؟ شي يمشكل: ديآلكساندرا پرس. كردند ينگاهش م رهيخ رهيش بودند و خآنها خامو. بودند

ممكن است دعوت ما را به ناهار قبول  ايآ مينيبب ميخواست يمن و پسرها فقط م. آلكس امده،ين شيپ يمشكل: گفت سيآل

 ....ميشناس يرا م نجايا كينزد ييايتاليما آن رستوران خوب ا ؟يكن
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 28فصل

 شهيهم نيقبال ا. قرار دادن مردم آگاه بود چهياش در باز يياز توانا شهيبود، هم يبلك ول دختر خردسال ريكه ا يزمان از

باز و  سهيبا او ناجوانمردانه رفتار شده بود، خواهر دس. شده بود يبه شدت جد يبود اما اكنون باز يباز يبه منزله نوع شيبرا

به خاطر آنچه بر  يستيآنها با. كه به حق متعلق به او بود محروم كرده بودند يبزرگ ثروتتوزش او را از  نهيمادر بزرگ ك

 يزندگ. ديرس يم يكه او به اوج سرمست ديبخش يم ويبه ا يفكر چنان لذت نيدادند و هم يسر او آورده بودند تقاص پس م

 .آن دو اكنون در دستان او بود

با اكراه  سيدر آغاز، جورج مل. نمود ينيب شيرا كامال پ يكرد و هر حركت يزيطرح رفراوان  اطينقشه اش را با دقت و احت ويا

 .با او همدست شده بود

 ريدر گ نيمثل ا يمن دوست ندارم در كار. خطرناك است يليكار خ نيا. حيمس يسيع اي ": گفت يكرد و م يبحث م او

 ".اورميبدست ب يخواهم به آسان يتوانم هر چه پول م يم. بشوم

 يم ايرنگ كرده اند؟ آ يرا آب شانيزن چاق كه موها ياديبا تعداد ز يوقت گذران قيچطور؟ از طر ": ديپرس ريبا تحق ويا

كرد؟ نه،  يآن وقت چه خواه فتديچروك ب تيو دور چشمها يچاق بشو ياگر كم ؟يبگذران نطوريعمرت را ا هيبق يخواه

صاحب  ميتوان يمن و تو م يمن گوش بده ياگر به حرف ها. آورد يبه دست نخواه يخوب نيبه ا يجورج، تو هرگز فرصت

 .ميصاحب آن شو ؟يديحرفم را شن. ميبشو ايدن يديتول يمجتمع ها نياز بزرگتر يكي

 "شدن است؟ يقابل عمل تيكه نقشه ا يدان ياز كجا م "

 ".است يشدن ينقشه عمل نيا. حرفم را باور كن. كارشناس هستم نيچون من در خصوص مادر بزرگ و خواهرم بهتر "

دانست كه نقش  يم ريا. بود سيها در ارتباط با جورج مل يداشت و آ نگران ييها يگرچه مطمئن بودت اما او هم نگران ريا

و در . متزلزل داشت يتياو شخص. نقش خود باشد يفايخواهد كرد اما مطمئن نبود جورج هم قادر به ا يخودش را خوب باز

 .زديكافر بود تا سراسر نقشه به هم بر اشتباه كي. اشتباه وجود نداشت يبرا ييمورد جا نيا

 "؟يستين اي يبا من هست. ريرا بگ متيتصم ": به جورج گفت ريا اكنون

 ". گرفته بود شيصدا. شد و ئستانش را نوازش كرد كترينزد رياو به ا ".هستم ": ستينگر يبه و يطوالن يمدت يبرا جورج



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني  –بازي استاد                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٩٦

 ".خواهم در كارت باشم يم

 ".يمن رفتار كن ليبه م يستيبار با نياما ا. خوب اريبس " "را فرا گرفته بود نجوا كرد شيسرتاپا يكه لرزش ريا

 نيخطرناك و شرور اما هم يآدم. بود دهيرا ند رشيسراسر عمرش نظ يبود منحصر به فرد كه و يجورج ادم ر،ينظر ا از

شدن  يكه با سپر ديد ياو م. رديجورج را به دست گ اريقادر بود عنان اخت ياو اكنون به راحت. ودافز يم رينكته تنها بر شور ا

كند اما  رشيمشت و لگد خرد و خم ريخواست او را كتك بزند و در ز يجورج م. شود يجورج افزوده م يهر لحظه بر دلخور

 .كرد يجرات نم

 ".يكار را بكن نيبهتر است هر چه زودتر ا. يبرو ديبا گريخوب د ": گفت يجد يناگهان با لحن ريا سپس

 .از جا برخاست ديلرز يم يكه از فرط خشم و ناخرسند يدر حال جورج

آن . يبود يجورج، تو پسر خوب ": بر لبانش نقش بسته بود رانهيشر ينظاره كرد، لبخند. شد يكه او را آماده رفتن م ويا

 ".كنم متيتقد يكساندرا را دو دستخواهم ال يم. يكن افتياست كه پاداشت را در

 يبرا يروزيپ كيبه . باشد وزيو مت يروز كارش در بركل نيآنچه قرار بود آخر. كرد رييالكساندرا تغ يبرا زيشبه همه چ كي

و با نمك او در  زيآم طنتياخبار مربوط به طرح ش. قهرمان مبدل گشت كيمطرود به  تيشخص كياو از . شد لياو تبد

 .كرد يم ريس سونيمد ابانيسراسر خ

 ".يشده ا ليتو به افسانه زمانه ات تبد ": بارنز لبخند زنان گفت نسيو

 .از آنان بود يكيالكساندرا  اكنون

دانست  يم. شد دوست داشت يم ليبرد بخصوص آن جلسات خالقانه را كه هر روز صبح تشك ياز كارش لذت م الكساندرا

ازدواج  شنهاديحداقل ده پ. خواهد ير عمرش انجام بدهد اما اصال مطمئن نبود چه مكه بخواهد تا آخ ستين يكار نيكه ا

 .بود افتهيكه صرفا مرد مورد نظرش را ن نيبود و آن ا دهيپسند رادو نفر از خواستگاران  يكي يكرده بود، و حت افتيدر

هست كه تازه باز  يرستوران فرانسو كي ". به الكساندرا تلفن زد تا او را به صرف ناهار دعوت كند ويروز جمعه، ا صبح

 ".است يعال شيام غذا دهيشن. شده

 ويسه بار در هفته به ا ايالكساندرا دو . نگران بود يلياو خ. خوشحال بود ديشن ياز خواهرش م يكه خبر نياز ا الكساندرا
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داشت  يگرچه الكساندرا كار نيبنابرا. نديتوانست او را بب يشلوغ بود و نم يليسرش خ ايدر خانه نبود  اي ويزد اما ا يتلفن م

 ".دوست دارم ناهار را با تو بخورم يليخ ": داد گفت يدر آن هنگام انجام م ديكه با

 زيم كيشدن  يبود كه منتظر خال يدائم انيها ماالمال از مشتر يدنينوش شخانيبود و پ متيمجلل و گران ق يرستوران آنجا

فقط  ": رنجش او شده و به خود گفت هيما نيهم. از نام مادربزرگش استفاده كند زيم رهيذخ يناچار شده بود برا ويا. بودند

تازه نشسته بود كه الكساندرا از  ويا. غذا بخورم زتانيكه در رستوران نفرت انگ كرد ديبه من التماس خواه يروز. ديصبر كن

 يبيكرد خواهرش را تماشا كرد، و به نحو عج يم تيهدا زيم ياو همچنان كه مباشر رستوران الكساندرا را به سو. ديراه رس

 .شود يم كينزد زيكه به م نديب ياحساس كرد خودش را م

 ".كار به تو ساخته. يالكس، چقدر خوشگل شد ": با بوسه بر گونه الكساندرا به خواهرش خوشامد گفت او

 .شدند ايهم جو يغذا سفارش دادند و از وضع زندگ آنها

 "رود؟ يم شيكار چطور پ ": ديپرس ويا

خودش را به  يبه دقت حك و اصالح شده از زندگ يشرح ويكرد و ا فيتعر ويا يرخ داده بود برا شيهر چه برا الكساندرا

 يآنها نگاه م يبود و به هر دو ستادهيآنجا ا سيجورج مل. سرش را باال آورد ويا شانيدر وسط گفت و گو. الكساندرا گفت

 .هستم يكيداند من كدام  يمن، او نم يخدا د،يفهم وراف ويا. بود شانيفكرش پر يلحظه ا يكرد و برا

 "جورج ": گفت

 "ويا": ديبا احساس آرامش به سمت او چرخ جورج

 يآقا ،يالكس. يباش دهيكنم تو خواهرم را د يفكر نم ". و با سر به الكساندرا اشاره كرد "يريدلپذ يريچه غافلگ ": گفت ويا

 ".كنم يم يرا به تو معرف سيملجورج 

دارد اما به مغزش  ييبه او گفته بود كه خواهر دوقلو ويا ".شما خوشوقتم دنياز د ": دست الكساندرا را گرفت و گفت  جورج

 .همسان باشند يخطور نكرده بود كه آنها ممكن است دوقلوها

 .و دلچسب او قرار گرفته بود بايظاهر ز ريشده بود، تحت تاث رهيبه جورج خ الكساندرا

 "؟ينينش يما نم شيپ ": گفت ويآ
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و  ":او به الكساندرا ناه كرد و افزود ".گريدفعه د كي ديشا. شده است رميدارم و د يمتاسفانه قرار مالقات. توانستم يكاش م "

 ".مينيرا بب گريهمد يبه زود دوارميام

 "بود؟ ياو ك! بزرگ يخدا " :الكساندرا گفت. رفتن جورج را نگاه كردهند آنها

 ".آشنا شدم نايخانه ن يمن با او در مهمان. است كيلودو ناياز دوستان ن يكياوه، او  "

 "كنم؟ ياست كه من فكر م يتيو جذاب ييباياو به همان ز ايشده ام  وانهيمن د ايآ "

 ".ديآ يجذاب م يليزن ها خ شتريپسندم اما به چشم ب يالبته من شخصا او را نم ": ديخند ويا

 "ازدواج كرده؟! كنم يفكر م نطوريمن هم هم "

بشود گفت كه  ديشا. ثروتمند است يليجورج خ زميزنند، عز يازدواج با او پرپر نم يكه زن ها برا نستيا لشينه، اما دل "

از  ويكه ا يهنگام. ردموضوع صحبت را عوض ك يبه طرز ماهرانه ا ويو ا ".يپول، خانواده حساب با،يظاهر ز: دارد زيهمه چ

 .آن را پرداخته است سيمل ياو گفت كه آقا اورديخواست صورتحساب غذا را ب شخدمتيپ

 .فكر نكند سيبه جورج مل يتوانست لحظه ا ينم الكساندرا

به من  سيجورج مل. يخوب به هدف زده ا نكهيمثل ا زم،يخوب، عز ": به الكساندرا تلفن كرد و گفت ويدوشنبهف ا عصر

 "ندارد شماره ات را به او بدهم؟ ياشكال ايآ. ن زد و شماره تلفن تو را از من خواستتلف

به او  يكه خودت عالقه ا يمطمئن ": بر لبان آلكساندرا نشست كه خودش هم شگفت زده شد يا تمندانهيلبخند رضا چنان

 "؟يندار

 ".پسندم ياو را نم افهيالكس، همانطور كه گفتم من ق "

 ".يندارد كه شماره تلفنم را به او بده يپس اشكال "

تخت  يگذاشت و به جورج نگاه كرد كه رو نييرا پا يگوش. به مكالمه خاتمه داد ويهم گفتگو كردند و ا گريد قهيچند دق آنها

 ".خانم گفتند بله ". بود دهيدر كنارش دراز كش

 "به او تلفن كنم؟ يك "

 ".هر وقت كه گفتم "
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كرد جورج را از  يم يسع شترياما هر چه ب. قرار است به او تلفن بزند سيموش كند كه جورج ملكرد فرا يسع الكساندرا

نشده بود، چرا كه متوجه شده بود  افهيخوش ق ارياو هرگز مجذوب مردان بس. كرد يفكر م يبه و شتريذهنش خارج كند ب

مقهور كننده  يتيفيك. بود هيمتفاوت از بق سيملنظر الكساندرا جورج  هخودخواه و خودمحور هستند اما ب ارياكثر آنها بس

 .يا دهيد قهيتو آن مرد را فقط دو دق ،يا وانهيبه خودش گفت، تو د. تنها سر دست او حالش را دگرگون كرده بود. داشت

با خود . شد ليو سپس به خشم تبد يبه دلخور يصبر يدر تمام طول آن هفته تلفن نزد، و احساسات الكساندرا از ب جورج

 .به جهنم. كرده دايرا پ يگريحتما كس د. گفت، لعنت بر او

محو  كبارهيبه  ييخشمش به طرز جاو د،يمردانه و گرفته او را شن يهفته تلفن زنگ زد و الكساندرا صدا انيكه در پا يهنگام

 .شد

 يرا مدت كوتاه گريما همد ديخورد يكه شما و خواهرتان در رستوران ناهار م يموقع. هستم سيسالم، جورج مل ": گفت او

 ".ديشو يگفت كه اگر به شما تلفن بزنم ناراحت نم ويا. ميديد

به هر حال . ديشما به من تلفن بزن دياو گفت كه شا ": كند گفت يرا مخف جانشيكرد ه يم يكه سع يدر حال الكساندرا

 ".ديممنونم كه آن روز ما را ناهار مهمان كرد

 ".به افتخارتان بسازم يادبودي يبنا ديبا. بدهم بيبزرگ ترت يافتيض ديبه افتخار شما با "

 .برد ياو لذت م يياز تملق گو د،يخند الكساندرا

 "م؟يبرو رونيصرف شام ب يبا هم برا يكه شب ديده يبه من افتخار م ايدانم آ ينم "

 ".است يعال اريبس. بله _من  _چرا  "

 ".كشتم يحتما خودم را م ديگفت ياگر نه م. فوق العاده است "

 ".از تنها غذا خوردن نفرت دارم. ديكار را نكن نيكنم ا يخواهش م ": گفت الكساندرا

 يپر زرق و برق يليخ يجا. شناسم، به اسم ماتون يم يريمال ابانيرستوران كوچك خوب در خ كيمن . نطوريمن هم هم "

 " _اما غذا  ستين

 ".آنجا رستوران مورد عالقه من است. دوست دارم يليمن آنجا را خ. رستوران ماتون ": گفت يبا خوشحال الكساندرا
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 .زد يموج م شيدر صدا رتيو ح يشگفت "؟يشناس يآنجا را م "

 "اوه بله "

ا كه آلكساندر ييزهايچ انياو جورج را به اختصار در جر. بود يستودن ويذهن خالق ا. ديانداخت و خند ويبه ا ينگاه جورج

 .بداند دانسته بود ويدرباره خواهر ا ستيبا يرا كه م يزيجورج هر چ. دوست داشت و آنچه از آن متنفر بود قرار داده بود

 .شروع شد يباز د،يشياند ويگذاشت ا نييرا پا يكه جورج گوش يموقع سرانجام

دوازده بادكنك  د،يايبه دنبالش ب سياز ان كه جورج مل شيساعت پ كي. الكساندرا بود يشب زندگ نيرتريشب، دلپذ آن

وجود الكساندرا ماالمال از ترس شده . فرستاده شد شياز بادكنك ها برا كيمتصل به هر  دهيگل ارك كيرنگ با  يصورت

 ديرا د سياز حد داشته باشد، اما به محض آنكه دوباره جورج مل ادهيزمبادا تصوراتش باعث شود كه توقعات  ديترس يبود، م

 .جاذبه مقهور كننده آن مرد را احساس كرد گريبرطرف شد و بار د شياهمه شك ه

 .و سس به رستوران رفتند دندينوش يدنيدر خانه نوش انها

 "غذا سفارش بدهم؟  تيخواهد من برا يدلت م اي ،يندازيب يبه صورت غذاها نگاه يدوست دار ": ديپرس جورج

 يفكرش را م يرا داشت كه و بياحساس عج نيتخاب كرد و الكساندرا امورد عالقه الكساندرا را ان يهمه خوراك ها جورج

نوع  كيفرشته كه  يمخصوص رستوران بود و مو يآب پز، خوراك گوشت گوساله ماتون كه غذا يآنها رنشو. خواند

 .هم زد زيم يرو يرا با مهارت خاص آنخوردند كه جورج  يسپس ساالد. بود، خوردند فيظر يماكارون

 "؟يبلد يتو اشپز ": ديپرس الكساندرا

 ".است يداده، او آشپز فئق العاده ا ادميمادرم . است يمورد عالقه من در زندگ ياز كارها يكي ياه، آشپز "

 "؟يهست كيبه خانواده ات نزد ايجورج، آ "

 .است دهياست كه به عمر خود د يلبخند نيباتريز نيلبخند زد و الكساندرا فكر كرد ا جورج

روح در  كيفرزند خانواده ام و سه برادر و دو خواهر دارم و ما مثل  نيبزرگتر. هستم يونانيمن  ": گفت يدگبا سا جورج

انجام  يبود كه در زندگ يكار نيجدا شدن از آنها مشكل تر ": را پوشاند شيباياز نم چشمان ز يچند كالبد هستشم، هاله ا

داشتند كه وجود من  دهيو آنها عق ميدار يما كسب و كار بزرگ. بمانم ششانيپ دندبه من التماس كر ميپدر و برادرها. دادم
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 ".است يدر آنجا ضرور

 "؟يپس چرا نماند "

 ميبرا ياز طرف هر كس هيقبول هد شهيهم. برسم ييدادم كه با تالش خودم به جا حيبه نظر تو احمق باشم اما ترج ديشا "

 يقبول نم يزينه، من از پدرم چ. است دهياز پدربزرگم به پدرم رساست كه  يا هيهد يتجارت خانوادگ نيمشكل بوده و ا

 ".برسد ميبگذار سهم من به برادرها. كنم

 .ستود يدر دلش او را به فراوان الكساندرا

 ".توانستم تو را مالقات كنم يماندم كه هرگز نم يم ونانيبه عالوه، اگر من در  ": افزود يبا مهربان جورج

 "؟يتاكنون ازدواج نكرده ا ": صورتش گر گرفته است احساس كرد الكساندرا

 يجا كيكردم  ياحساس م شهيلحظه هم نياما در آخر. بار نامزد كنم كي ينه، عادت داشتم روز ": به مسخره گفت جورج

كهنه  يليمن خ يفكر كن ديشا با،يز يالكساندرا ":بود يصادقانه و صمصم شياو به جلو خم شد، لحن صدا ".دارد راديكار ا

كه زن دلخواهم  ياست به شرط يزن كاف كي. است شهيهم يكه برا انازدواج كنم بد يو امل هستم اما اگر روز شياند

 ".باشد

 ".باشد يعال اريبس دهيعق نيكنم ا يفكر م ": آهسته گفت الكساندرا

 "؟يتا به حال عاشق شده ا ايو تو؟ آ ":ديپرس سيمل جورج

 ".نه "

 "...كه  ياما خوش به حال آن مرد يبدا به حال تو كه عاشق نشده ا ": گفت او

تقاضا  نيا ديترس يزد كه جورج جمله اش را تمام كند اما م يآلكساندرا دلش پر م. با دسر ظاهر شد شخدمتيآن لحظه پ در

 .را مطرح كند

كه او  ديرس ياو به نظر م فتهيچنان ش سيجورج مل. راحت احساس نكرده بود نقدريا يهرگز خودش را با كس الكساندرا

 .كند فيتعر يو يكه اندوخته بود برا ياش و تجارب ياش، تمام زندگ يخواست از كودك يدلش م

ه دانست ك ياو م. ديبال يشناسد به خودش م يدر مورد زن ها كارشناس است و زن ها را خوب م نكهياز بابت ا سيمل جورج
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شوند زن  يدهند و باعث م يآنها را مورد توجه قرار م ييبايكنند چرا كه مردها تنها ز يم يمعموال احساس ناامن بايزنان ز

 ينم ياو اشاره ا ييبايبود هرگز به ز ييبايكه جورج با زن ز يهنگام. نسانا كياحساس كند تا  يش كي شتريخودش را ب

 يو ياهاياست كه در رو يتوجه دارد، مونس و همدم يكرد كه زن احساس كند او به باطن و احساسات و يم يكرد بلكه كار

 .سخن گفت ورجج يبرا ويو ا تياو درباره ك. الكساندرا بود يبرا ييتازه و استثنا يروش نيا. است كيشر

 "كند؟ ينم يخواهرت با تو و مادربزرگت زندگ "

 ".كند يندگخواست جدا ز يم ويا _نه، او  "

هر چه بود الكساندرا سپاسگذار  لشيدل. جذب خواهر او شده است سيتوانست حدس بزند كه چرا جورج مل ينم الكساندرا

بار هم كه شده جورج به  كي يموقع خوردن شام، متوجه شد كه همه زنان آن رستوران از حضور جورج آگاهند، اما برا. بود

 .داشتكساندرا برناطراف نگاه نكرد و چشمانش را از ال

هست كه پنج  ينه اما در محله سنت مارك باشگاه اي يجاز دوست دار يقيدانم كه موس ينم ": صرف قهوه جورج گفت موقع

 "....نقطه نام دارد

 ".نوازد يم لوريت ليسيآنجا س "

 "؟يپس تو به آنجا رفته ا ": به الكساندرا نگاه كرد رتيبا ح جورج

 ".ميهست قهياست كه ما چقدر هم سل بيواقعا عج. دوست دارم يليمن او را خ. روم يوقت ها م شتريب ": ديخند الكساندرا

 ".معجزه است يمثل نوع ": گفت  يبه آرام جورج

سالن  يآهسته و تند در فضا يها تميكه با ر يطوالن يها يرا گوش دادند، تكنواز لوريت ليسيمسحور كننده س يسه آوا انها

جا  دهايكل يرو عيكرد و گاه آهسته و گاه چنان سر يحركت م انويپ يها ديكل يانگشتان نوازنده ماهرانه رو .انداز بود  نيطن

 يمشروب م انيآنجا مشتر. رفتند كريبل ابانيدر خ يآنها از آنجا به باشگاه. خورد يآنها سر م يرو ييشد گو يبه جا م

 يگوش م انويپ نيدلنش يقيدادند و به موس يكوتاه دارت را انجام م زهيپرتاب ن يخوردند، باز يذرت بو داده م دند،ينوش

جورج با چنان . داد يمسابقه م زهيگرفتن ن انهنش يبرا يدائم انياز مشتر يكيكرد كه با  يالكساندرا جورج را تماشا م. كردند

 يپا ييكرد گو يم يباز يطور بود، اما او يسرگرم كيگرچه فقط . هراس آور بود بايكرد كه تقر يم يباز يحرارت و دقت
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 .برنده شود دياست كه با ياو مرد د،يشيالكساندرا اند. است نيدر ب يزندگ ايمرگ 

 .بود نيبود اندوهگ انيكه شب رو به پا نيبامداد بود كه آنها باشگاه را ترك كردند و الكساندرا از ا 2 ساعت

گفت فقط به  ينم يسخن. كرده بود و در كنار الكساندرا نشست هيكه كرا يبا راننده ا سيرولزرو ليسوار اتومب جورج

او ... نه  اياست  كسانيدانم اندامشان هم  ينم. آور بود رتيآن دو خواهر ح يشباهت چهره ها. كرد يالكساندرا نگاه م

 .زند يم اديو فر چديپ يخود م بهالكساندرا را در آغوش خود مجسم كرد كه از درد 

 "؟يكن يفكر م يبه چ ": ديپرس الكساندرا

 ".ديخند يحتما به من خواه مياگر بگو ". بخواند يزياز او برگرداند تا الكساندرا نتواند از چشمانش چ يرو جورج

 ".دهم يخندم، قول م ينم "

كه از هر لحظه  يكس يدان يم. جوان خوشگذران بدانند كيكنم مردم مرا  يفكر م. كنم يسرزنشت نم يتازه اگر هم بخند "

 ".آخر يرود و ال يم يمهمان. كند يسفر م يحيتفر يبا كشت. برد يلذت م يزندگ

 "...بله "

 ".شهيهم يبرا. يبده رييرا تغ ميروند زندگ يتوان يكه م يهست يكنم تو همان زن يفكر م ":چشمانش را به او دوخت جورج

 ".دانم چه بگوشم يمن نم _من  ". احساس كرد ضربان نبضش تند شد الكساندرا

 يبه و ويا. نكرد ياما جورج حركت. صورت او بود و او آماده بود كينزد يليجورج خ يلب ها ".نگو يزيكنم چ يخواهش م "

كه  وستيپ يخواه يچاك نهيعشاق س يتو هم به صف طوالن يكار را بكن نياگر ا. نرو شيپ اديهشدار داده بود، شب اول ز

 .حركت اول را بكند يستيالكساندرا با. دكنن دايزدند تا به او و ثروتش دست پ يپرپر م

مقابل  يو آهستگ يبه نرم اريبس ليكه اتومب نيتنها دست الكساندرا را در دستش نگه داشت تا ا سيجورج مل نيبنابرا. 

 ":كرد و گفت يالكساندرا رو به و. كرد يجورج الكساندرا را تا دم در خانه اش همراه. عمارت با شكوه بلك ول توقف كرد

 ".امشب چقدر به من خوش گذشت يدان ينم

 ".بود ييمن هم شب جادو يبرا "

و داخل خانه  "جورج ريشب بخ ": او نجوا كرد. را روشن كند ابانيتوانست خ يبود كه م يو نوران بايالكساندرا آنقدر ز لبخند
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 .شد

 يدرباره زن فوق العاده ا. كدم؟ به خانواده ام تلفن زدم ياالن چه كار م يدان يم ". بعد تلفن الكساندرا زنگ زد قهيدق پانزده

 ".يخوب بخوا يدوست داشتن يالكساندرا. كردم فيتعر شانيكه امشب با او بودم برا

به خانواده ام تلفن خواهم زد و  م،يبعد از آن كه با هم ازدواج كرد د،يشيگذاشت اند نييرا پا يگوش سيكه جورج مل يهنگام

 .به آنها خواهم گفت كه همه شان به درك واصل شوند

 

 

 

 29فصل

هر بار تلفن . آخر هفته يروزها هينه آن روز ، نه روز بعد، و نه در بق. دينشن سياز جورج مل يها خبر يبه آ زود الكساندرا

 يخود تصور كند كه چه مشكل شيتوانست پ ينم. شد يم ديناام شهيداشت اما هم يرا بر م يزد او با عجله گوش يزنگ م

روند  يتوان يكه م يهست يكنم تو همان زن يفكر م: كرد يخود مرور م هنآن شب را در ذ عيمدام وقا. آمده است شيپ

گذراندم كه امشب را با او  يتلفن زدم و درباره زن فوق العاده ا ميو من به پدر و مادر و برادرها يبده رييرا تغ ميزندگ

 .خواند يم بل ريتلفن نزدن جورج را ز ليدال ديالكساندرا مثل آن كه ذكر بگو. كردم فيتعر شانيبرا

 .او را رنجانده است يبخواهد به نحو نكهيا بدون

 .نديهرگز او را نب گريعاشقش شود و تصمصم گرفته كه د دهيترس يخوشش آمده، م يلياز او خ جورج

 .ستيبرده ه الكساندرا زن مورد نظرش ن يپ

 .است يبستر يمارستانيدر ب چارهيشده و درمانده و ب يسانحه وحشتناك دچار

 .است مرده

 كيتلفن زد، خودش را مجبور كرد كه دست كم به مدت  وياز آن تحمل كند به ا شترينتوانست ب گريكه الكساندرا د يهنگام

 دهينشن سياز جورج مل زيچ يبه طور اتفاق راياخ و،يا ": بپرسد جانيد پس از آن با هبا خواهرش صحبت كند تا بتوان قهيدق

 "؟يا
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 ".زند تا تو را به صرف شام دعوت كند يكردم تلفن م يچرا، نه فكر م "

 ".ميبا هم شام خورد شيما هفته پ "

 "؟يا دهياز او نشن يو تو از آن موقع تا به حال خبر "

 "نه "

 ".حتما سرش شلوغ است "

 ".ديبله، شا ": بلند گفت يو به صدا. شود يشلوغ نم نقدريكس سرش ا چيه د،يشياند الكساندرا

 كيصاحب . يهست كه دوست دارم با او آشنا شو افهيخوش ق يليخ ييكانادا كي. را فراموش كن سيجورج مل زميعز "

 "...است و  ييمايشركت هواپ

 زيدانست كه او نقشه همه چ يكاش مادربزرگش م. زد يداد، لبخند م هيتك يذاشت به پشت صندلرا گ يگوش ويكه ا يهنگام

 .طرح كرده است بايرا چقدر ز

 "مثل خوره به جانت افتاده است؟ زيچه چ ،يه ":ديپرس ليكا سيال

 ".متاسفم ": پاسخ داد الكساندرا

بود  دهينشن يخبر سيدو هفته بود كه از جورج مل قايدق. كرده و تشر زده بود يدر تمام طول آن روز صبح به همه بداخالق او

آنها . نداشت ينيد چيجورج به او ه. را فراموش كند يبود كه نتوانسته بود و يبلكه از دست خودش عصبان يو نه از دست و

توقع داشت جورج با  ييكرد كه گو ير مرفتا يهم گذرانده بودند، و الكساندرا طور ارا ب بايشب ز كيبودند كه  ييها بهيغر

داشت كه او را  يليچه دل. را در جهان از ان خود كند يتوانست هر زن يم سيجورج مل! به خاطر خدا بس كن. او ازدواج كند

 بخواهد؟

 در ايشود؟ ا يبچه جان تو را چه م ". شده است ريپذ كيمادر بزرگش هم متوجه شدهب ود كه الكساندرا چقد رتحر يحت

 "كشند؟ يكار م يلياز تو خ غاتيبنگاه تبل

 ".خوابم يخوب نم رايمن اخ _است كه من  ليدل نيفقط به ا. ينه، مامان "

 .نكرده بود يهرگز جورج را به او معرف ويكاش ا! لعنت بر او. ديد يم سيدرباره جورج مل يترسناك ياهايرو ديخواب يم يوقت
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مثل  ".هستم سيآلكس؟ سالم، جورج مل ". كه آن همه منتظرش بود به او شد يآن روز در دفتر، تلفن ياز ظهر فردا بعد

 .بود دهينشن شياهايگرفته مردانه را در رو ياو آن صدا نكهيا

 "؟يالكس، پشت خط هست "

فكر بود، خودخواه  يجورج ب. ديبگر ايدانست بخندد  ينم. آكنده بود يو وجودش از احساسات درهم و برهم ".بله، هستم "

خواستم زودتر  يم ": كرد يجورج معذرت خواه. نه اي نديداد كه باز هم او را بب ينم يتيخودپسند و الكساندرا اصال اهم و

 ".از آتن برگشتم شيپ قهيچند دق نيدرست هم يبهت تلفن بزنم ول

 "؟يتو به آتن رفته بود ":الكساندرا نرم شد دل

 "؟يبه خاطر دار ميبله، آن شب را كه با هم شام خورد "

 .به خاطر داشت الكساندرا

 ".شده بود يپدر دچار سكته قلب _برادرم به من تلفن كرد وياست شيصبح فردا "

حالش چطور  ": كه راجع به جورج كرده بود احساس گناه كرد يوحشتناك يالكساندرا بابت آن همه فكر ها ".جورج! اوه "

 "است؟

 ونانيبه من التماس كرد به . شود يكردم وجودم هزار پاره م ياما من احساس م. شكر خدا حالش خوب خواهد شد "

 ".رميرا به دست گ يبرگردم و اداره حرفه خانوادگ

 .اش حبس شده بود نهينفس در س "؟يرو يم ايآ "

 "نه"

 .داد رونيب نهياز س ينفس راحت الكساندرا

 ".نمتيتوانم بب يم يك. نبوده كه بدون فكر كردن به تو بگذرانم يروز و ساعت. جاستنيمن ا يدانم كه جا يم "

 ".ندرام يشام برنامه ا يامشب برا "

 ": در عوض گفت. مورد عالقه الكساندرا را به زبان آورد ياز رستوران ها گريد يكيوسوسه شدهب ود كه نام  بايتقر جورج

 "م؟يكجا شام بخور يدوست دار. است يعال
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 "م؟يشام را در خانه ما بخور يدوست دار. ستيمهم ن ميبرا. هر جا شد "

. مانع توست نياو بزرگتر. كن زيبلك ول پره تيفعال از ك ،يكن يم يهر غلط. را نداشت تيمالقات با ك ياو هنوز آادگ "نه "

 ".ميآ يساعت هشت شب دنبالت م ": جورج به الكساندرا گفت

 يبا اجازه شما مرخص م ": كرد و گفت يبرگر روبوس يبارتز و مارت نسيكاپل، و سيگذاشت با آل نييرا پا يگوش الكساندرا

 ".نمتانيب يفردا صبح م. بروم شگاهيخواهم به آرا يم. شوم

 .ناظر بودند كه او با عجله از دفتر خارج شد آنها

 ".است انيدر م يمرد يپا ": كاپل گفت سيآل

و به شكل  يدر ورود كيمشروبات كه نزد شخوانيآنها را از مقابل پ شخدمتيپ. م خوردنددر رستوران مكسولز پالم شا آنها

 .آنها سفارش غذا دادند. برد يها ازدحام كرده بودند عبور داد و به طبقه باال به سالن غذا خور يآن مشتر ينعل بود و جلو

 "؟يكرد يتو هم به من فكر م ايدر سفر بودم آ يوقت ": ديپرس جورج

 ريپذ بيآس اريو بس حيرك و صر نقدريكه ا يمرد _مرد كامال صادق باشد  نيبا ا يستيالكساندرا احساس كرد كه با "بله "

 يكنم م يفكر نم. وحشت كردم يليخ يليخ. افتاده باشد تيبرا يفكر كردم مبادا اتفاق بد دمينشن ياز تو خبر يوقت ". بود

 ".كنم ملتح گريروز د كيرا  يخبر يب نيتوانستم ا

بار  نينخست يبرا. يبه او تلفن بزن يك ميگو يخودم به تو م. نباشد تيگفته بود تو كار ويا. ويبر ا نيآفر د،يشياند جورج

ذهنش را مشغول  هيطرح حاش نيتا آن لحظه گذاشتهب ود كه ا. قابل اجراست ينقشه به راست نيجورج احساس كرد كه ا

. نگرفته بود و اصال جرات نداشت آن را باور كند يجد يليول را خ لكحد وحصر ب يكند اما فكر به دست آوردن ثروت ب

كرد  يمقابل او نشسته بود نگاه م زيم يحاال كه به الكساندرا كه آن سو. انجام داده بودند ويبود كه او و ا يباز يفقط نوع نيا

 نيا. الكساندرا متعلق به او بود. ستين يباز گريد نيدانست كه ا د،يد يم ديبار يرا كه از چشمانش م يشيو عشق و ستا

 .آمد ياو از پس آن بر م ويممكن بود خطرناك باشند اما با كمك ا يمراحل بعد. مرحله نقشه بود نينخست

 .كرد ميرا با هم نصف خواه زيجورج و همه چ م،يتمام راه را با هم هست ما

كه از شر الكساندرا  يو هنگام اورديخواهد به دست ب يكه آنچه را كه م يموقع. نداشت كيبه داشتن شر يعالقه ا جورج
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 .به او دست داد يشائبه ا يفكر لذت ب نياز ا. ديرا هم خواهد رس ويخالص شود سپس حساب ا

 "؟يزن يچرا لبخند م ": گفت الكساندرا

كردم چقدر خوب  يداشتم فكر م ". دست الكساندرا گذاشت و لمس دست او الكساندرا را گرم كرد يدستش را رو جورج

از  ": آورد رونيجعبه جواهر از آن ب كيبرد و  بشياو دست در ج ".ميكاش همه جا با هم باش. ميو با هم هست نجاياست كه ا

 ".آوردم تيبرا يزيچ وناني

 "... اوه، جورج "

 ".الكس بازش كن "

 ".ستبايچه ز ".الماس نشان بود يبايز اريگردنبند بس كيجعبه  داخل

هرگز به گردن من . يبده هيرا به او هد نيا يتوان يبه او گفته بود م ويا. گرفته بود ويبود كه جورج از ا يهمان گردنبند نيا

 .دهيند

 ".يخجالتم داد يليكه خ يراست "

 ".يندازيدوست دارم آنرا به گردنت ب. قابل تو را ندارد "

 ".متشكرم ". ديلرز يالكساندرا م _من  "

 ".ينخورده ا يچيهنوز كه ه ". الكساندرا نگاه كرد يبه بشقاب غذا جورج

 ".ستميگرسنه ن"

حالت  نيا. گرفتن قدرت را در خود احساس كرد يفزون يآشنا دهيو ان پد ستيدوباره به چشمان الكساندرا نگر جورج

 چهيجورج همه آنها را باز. ريزنان فقزنان زشت، زنان ثروتمند و  با،يزنان ز. بود دهيد يشماريرا در چشمان زنان ب ميتسل

قرار بود به او  يكي نياما ا. داشتند كه به او بدهند يزيبه هر حال هر كدام چ. ودخود قرار داده بود و از آنها استفاده كرده ب

 .گرفته بود ارزش داشت گرانيكه از د ييزهاياز مجموع چ شتريعطا كند كه ب يزيچ

 "؟يچه كار كن يدوست دار ": بود يگرفته اش همچون دعوت يصدا

 ".خواهم با تو باشم يم ":  رفتيآن دعوت را پذ شياةآ يساده و ب الكساندرا
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و به خرج انواع  قهيبا سل اريبود كه بس يآن آپارتمان همچون گوهر با ارزش. حق داشت كه به آپارتمانش ببالد سيمل جورج

خود بخرند و  يعشق جورج را برا متشانيگرانق يايداشتند با هدا يعكه س يعشاق. شده بود نيياقسام عشاق سپاسگذار تز

 .بود ذرآنها زودگ تيموفق هم شده بودند، گرچه موفق

 ".يچه آپارتمان قشنگ ": گفت الكساندرا

 ياز قشنگ زميعز ". اتاق بدرخشد ميچرخاند كه گردنبند الماس در نور مال يبه طرف او رفت و آهسته او را طور جورج

 ".رسد يقشنگ به نظر م نجايوجود توست كه ا

و  قهيبا سل يو اناب يمختلف آب يها هيها و پرده ها و كف اتاق جورج به رنگ سا واريد. نوازش كرد ميدستان او را مال و

دوباره به  يجورج وقت. تخت بزرگ دو نفره قرار داشت كيدر وسط اتاق . شد يم دهيمرد در آن د كي يمتناسب زندگ

 "خوبه؟ التح". لرزد ياندرا نگاه كرد متوجه شد كه او مآلكس

 كيو به ورج نزد ديكش يقينفس عم. سازد ديرا از خودش ناام يمبادا و ديترس يالكساندرا م ".هستم يعصب يمن كم _من  "

 .شد

خودت مسلط بر : را به خاطر آورد ويا يو حرف ها ستيقرار داشت نگر شيرو شيكه پ ييبايز ييبه دختر مو طال جورج

. ديد يهرگز او را نخواه گريد يهست يزيچه جانور نفرت انگ قتاي، اگر بفهمد كه تو حق يبرسان بياگر به الكساندرا اس. باش

 .نگه دار گرتيانواع و اقسام عشاق د يمشتت را برا ؟يديفهم

 ليجورج م. و متناسب بايز: بود ويا هيدرست شب ياو از لحاظ ظاهر. تمام با الكساندرا رفتار كرد متيجورج با مال نيبنابرا و

را به  ادشيخواست كتكش بزند، گردنش را بفشارد، فر يدلش م. داشت فيو ظر ديبه كبود كردن آن چهره سف يديشد

 .ديد يهرگز او را نخواه گريد يبرسان يبياگر به او آس. آسمان بلند كند

دستان الكساندرا را در دست گرفت و  متيكردند و سپس جورج با مال يم نگاه گريبودند و به چشمان همد ستادهيآنجا ا آنها

و  ديكش يكه الكساندرا سرانجام آرام شد آه يهنگام. در گوشش كلمات عاشقانه نجوا كرد و به عشق خود اعتراف نمود

 ".طور است نيهم ": جورج به دروغ گفت ".يمن احساس عشق و عالقه كن هتو هم به انداز دوارميام زم،ياوه، عز ": گفت

دانست كه از بابت شكوه و  يفقط م. كند يم هيدانست چرا گر ينم ست،يگر ياو را محكم بغل كرده بود و م الكساندرا
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 .عظمت آن عشق سپاسگذار است

 ".است ييايو رو يياستثنا زيهمه چ. گريبس كن، بس كن د ": داد نشيتسك جورج

 .طور هم بود نيا و

 .به او افتخار كند يليخ ديبا ويا

جورج و آلكساندرا از  انيكوچك وجود دارد اما در عشق م يسوتفاهم ها، حسادت ها و رنجش ها يهر رابطه عاشقانه ا در

او . بگذارد ريهر احساس الكساندرا تاث يجورج قادر بود ماهرانه رو و،يمحتاطانه ا ماتيبا تعل. نبود يها اثر نياز ا چكداميه

آنچه را كه  قايآماده بود كه دق شهيشناخت و هم يالكساندرا را م يزاريو ب فرتن يها هيو ما قيس ها، آرزوها، عالتر

الكساندرا . شود يالكساندرا م هيباعث گر زيسبب خنده و چه چ زيدانست چه چ يجورج م. بدهد يداشت به و ازيمحبوبش ن

كه  يهنگام. افتي يم هودهيآور و ب تگذراندند فوق العاده خرسند بود اما جورج آن لحظات را كسال يكه با هم م ياز لحظات

كند تا خودش  يم شيرا بشنود كه طلب رحم و بخشا ادشيرا به شدت كتك بزند، فر يخواست و يبود دلش م يدر كنار و

شد و هر  يافزوده م مايبر كسالت و مالل او دا. شود يخراب م زيكار را بكند همه چ نيدانست كه اگر ا ياما م. ابديآرامش 

 .شد يمتنفر تر م يجورج از و دنديورز يبه هم عشق م شتريچه ب

محتاط  اريبس يستيدانست كه با يتوانست آنجا تمدد اعصاب كند اما م يم سيوجود داشت كه جورج مل يخاص يها مكان

سر  چيليو چينويگر اي يبوثر اي ديدور افتاده واقع در وست سا ياز هتل ها يكيشب به  ريوقت ها در ساعات د يگاه. باشد

رفت به او خوشامد  يرفت چون اگر م يهتل نم كياو هرگز دوبار به . شد يو با اشخاص تنها و تشنه محبت مصاحب م زديم

 ياز سوختگ دهيپوش يشده و گاهكه بدنشان به شدت مضروب  يدر حال اريهش مهين اي هوشياو معموال ب انيقربان. گفتند ينم

 .شدند يم دايبود، پ گاريشده با س جاديا يها

 يستيكرد، نه، او با يم لياو راز ا يامر خوش نيبردند و هم يآنها از درد لذت م. كرد يم زيخودآزار پره ياز آدم ها جورج

 بشنود كه آنها ضجه 

 

كه  زديبود آنقدر او را كتك م ياو پسر كوچك يكنند همانطور كه پدرش وقت يعفو و بخشش التماس م يكشند و برا يم چه
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بود كه اغلب او  ييجورج كتك ها يقانون شكن نيكوچكتر يپدرش برا هيتنب فتديبه التماس ب يبخشودگ يضجه بكشد وبرا

آنقدر او را زد كه خون از  ديرا با هم د هيو پدرش او و پسر همسا ودكه جورج هشت ساله ب يوقت گذاشتيبر جا م هوشيرا ب

 گاريهرگز گرد گناه نخواهد گشت س گريحاصل كند كه پسرش د نانيآن كه اطم يشد و برا ياش جار ينيگوش ها و ب

 .درآمد يشد و به صورت عقده ا يكرد اما جراحت درونش چرك دايتنه جورج فشرد آن زخم بهبود پ نييپا يرا رو يروشن

بر  يفكر را كه كس نيتوانست ا يباستان را داشت نم ونانياجدادش را در دوران  نيآن سرشت سركش و آتش سيمل جورج

 يكه به و كرديتحمل م ليدل نيبلك ول بر او روا داشته بود تنها به ا ويرا كه ا يخفت بار رياو مسلط باشد تحمل كند تحق

را چنان مجازات كند كه به او التماس كند  ويآورد قصد داشت ا يدست م بهداشت اگر او ثروت خانواده بلك ول را  اجياحت

اش رخ داده بود جورج با  يبود كه در زندگ ياتفاق نيبهتر ويرا بكشد و از شكنجه نجاتش دهد مالقات با ا يهر چه زودتر و

 .ويخوشا به حال من بدا به حال ا ديشياند يخوشحال

او را  ييبخرد و چه كتاب ها شيبرا ييبفرستد چه صفحه ها شيبرا ييدانست چه گل ها يم قايكه جورج دق نياز ا آلكساندرا

 ديپسند يكه آلكساندرا م ييموزه برد از همان تابلوها كيكه جورج او را به  يشد هنگام يدر شگفت م وستهيپ كنديخشنود م

است او به  كسانيكامال  شانيها قهيسل بود كه چطور ريناپذ حيآور و توض ابآلكساندرا اعج يموضوع برا نيخوشش آمد ا

 يمشتاق م شياز پ شيو نقص بود آلكساندرا ب بيع يكند جورج ب دايتوانست پ يو نم گشتيم سيدر جورج مل يبيدنبال ع

 .ندياو را بب تيشد كه ك

 .كرديم دايبلك ول پ تياجتناب از مالقات با ك يبرا يبهانه ا شهيجورج هم اما

 .دارم يا افهيچه دوست خوش ق نديخواهم تو را به او نشان بدهم تا بب ياز او خوشت خواهد آمد به عالوه م زم؟تويچرا عز-

 :گفت يپسرانه ا تيبا مظلوم جورج

 .ستميترسم فكر كند من مناسب تو ن يم ياست ول يفوق العاده ا يمطمئن كه او بانو-

 !مسخره است نيا-

 :قرار داد ريرا تحت تاث يجورج و يايو ح شرم

 .عاشق تو خواهد شد يمامان-
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 :به آلكساندرا گفت جورج

 .كنميم دايشهامت الزم را پ يبه زود يبه زود-

 

 .مورد صحبت كرد نيدر ا ويبا ا يشب جورج

 :و گفت ديشيدرباره آن اند ويا

ماده  كي تيك يهر لحظه مراقب اعمال و گفتارت باش دياما با يكار را انجام بده نيا يستيزود با اي ريخوب تو كه د اريبس-

 نهيقلبت را از س يهست يزياگر مشكوك بشود كه دنبال چ ريوجه دست كم نگ چياو را به ه ركيماده سگ ز كيسگ است 

 .خواهد داد كه بخورند شيو به سگ ها ديخواهد كش رونيب

 :ديپرس جورج

 م؟يدار اجيبه او احت يچ يبرا-

 .شد ميخارج خواه يما از باز يآلكساندرا و او شكر آب شود هر دو انيكه م يبكن يچون اگر تو كار-

و خود او و  تيخواستند با هم شام بخورند جورج و ك يبار م نينخست ينبود آنها برا يهرگز آن قدر عصب آلكساندرا

خواست مادربزرگش و جورج  يدلش م ايدر دن يگريد زياز هر چ شترياو ب دياين شيپ يمشكل چيكه ه كرديآلكساندرا دعا م

 .بلك ول را بداند تيفوق العاده است و جورج قدر ك خصجورج چه ش نديكه مادربزرگش بب دياياز هم خوششان ب

را كه مناسب  ايمردان جوان دن نيتر ستهيبود آلكساندرا چند نفر از شا دهيخوشحال ند نقدريهرگز نوه اش را ا تيك

به  يقيدق اريقصد داشت نگاه بس تياز انها توجه او را جلب نكرده بودند ك چكداميه يده بود ولاو بودند مالقات كر يهمسر

 انيراجع به شكارچ يمتماد يخود او سال ها ندازديكرده بود ب ريمرد كه قلب نوه اش را تسخ نيا

 .از آنها گرفتار شود يكيقصد نداشت اجازه بدهد كه آلكساندرا در بند  چيتجربه اندوخته بود و ه ثروت

 يو دنياحساس را داشت كه ان مرد تاكنون از د نيبود ا سيجورج مل يدر انتظار مالقات با آقا يصبر يو ب اقيبا اشت تيك

 .چرا ديپرس ياكراه داشته است و از خودش م

بلند باال و فوق العاده  ي گانهيكه دست ب يبعد آلكساندرا در حال يا قهيكه زنگ در خانه به صدا در آمد و دق ديشن تيك
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 .آمد ييرايبه اتاق پذ كرديم تيرا گرفته بود و او را هدا يا افهيخوش ق

 .هستند سياشان جورج مل يمامان-

 :گفت تيك

 .سيمل يآقا ديكنيمن امتناع م دنيشما از د كردميباالخره من من داشتم فكر م-

 .دميكش يلحظه را م نيچقدر من انتظار ا ديدان يبرعكس خانم بلك ول نم-

 :ديخواست بگو يم او

 ".كرده فيتعر ميكه آلكس برا ديهست ياز آن باتريز يشما حت"

 .خودش را گرفت يجلو اما

سالمند  يآن بانو ياعالن جنگ به سو يپرچم سرخ را به نشانه  كياست كه  نيتملق جورجو مثل ا يباش تملق ب مراقب

 .يتكان بده

 .رفت رونيتعارف كرد و آهسته از اتاق ب يدنيداخل شد نوش يمرد شخدمتيپ

 .سيمل يآقا دينيبنش كنميخواهش م-

 .متشكرم-

 .مادر بزرگش قرار گرفت يكاناپه نشست و روبه رو يكنار جورج رو آلكساندرا

 .ديكنيمعاشرت م گرياست كه با همد يام شما و نوه ام مدت دهيطور كه شن نيا-

 .من است بله يباعث خوشوقت-

 .كرديروشن خود جوجر را برانداز م يبا چشمان خاكستر تيك

 .ديشركت كارگزار اوراق بهادار هست كيآلكساندرا شما در استخدام  يبه گفته -

 .بله-

 يدر حال ديباش ريكارمند حقوق بگ كي ديگرفته ا ميكه شما تصم سيمل يرسد آقا يم بيبه نظرم عج يكم ميصادقانه بگو-

 .ديكن يپر منفعت را سرپرست اريبس ينوادگحرفه خا ديتوانست يكه م
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 ...دادم كه حيمن توض يمامان-

 .بشنوم سيمل يآلكساندرا دوست دارم از دهان خود آقا-

تو را  ياز ضعف به او نشان بده يعالمت نينكن اگر كوچكتر ميو تكر ميدر برابر او تعظ ياديباش اما به خاطر خدا ز مودب

 .تكه و پاره خواهد كرد

 .صحبت كنم اديام ز يخصوص يزندگ يخانم بلك ول من عادت ندارم درباره -

 .گرفت يميكرد مثل آن كه تصم يمكث جورج

گذاشته بودم امروز آن را اداره  انيو شركت را بن سياگر خودم شركت مل كنميهستم صدقه قبول نم يمستقل يليمن مرد خ-

كرد ان شركت به  ليپر منفعت تبد يليتجارت خ كيپدرم آن را به شد و  سيشركت توسط پدر بزرگم تاس نياما ا كردميم

 يهمان طور كه شما ان را م دهميم حيهستند من ترج اموريبه اداره  قادر يندارد من سه برادر دارم كه به خوب ياجيمن احت

 .و به آن افتخار كنم زميرا بر يشركت يكنم خودم شالوده  دايكه امكان پ يباشم تا زمان ريكارمند حقوق بگ كي دينام

جوان  كيبا  ييارويرو ينبود كه او توقع داشت او خودش را آماده  يمرد اصال آن كس نيتكان داد ا يسرش را به آرام تيك

را  شيبه خاطر داشت نوه ها تيكه ك يكه از زمان ييگنج از آن جور آدمها يشكارچ كيخوش گذران كرده بود  يهرزه 

پسر بود كه  نيكننده در وجود ا شانيپر يزيچ نيو با وجود ا ديرس يم ربه نظ هيمتفاوت از بق يكي نيدنبال كرده بودند ا

 .ديرس يو نقص به نظر م بيعيب  يليكند او خ ييتوانست آن را شناسا ينم تيك

 .ديدار يثروتمند يام كه خانواده  دهيشن-

باش  نيبانزاكت و دلنش يهست يوار عاشق آلكس وانهيپولدار و د يلياست كه تو خ نيباور كند ا ديبا تيكه ك يزيچ تنها

 .شد يموفق خواه بيترت نيتسلط بر اعصابت را حفظ كن و به ا

 .كنديجلب م شتريوجود دارد كه نظر مرا ب گريد زيضرورت است خانم بلك ول اما صدها چ كيالبته كه پول -

ارزش ان شركت متجاوز از  تين و براد استرشده بود طبق گزارش موسسه دا ايو شركت را جو سيارزش شركت مل تيك

 !دالر بود ونيليم يس

 د؟يهست كيبه خانواده تان نزد ايآ سيمل يآقا-
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 :ديدرخش يجورج از خوشحال چهره

 .كياز حد نزد شيب ديشا-

 نديبنش شيلبها يرو ياجازه داد لبخند او

 يم يزيما دچار خونر يبرد همه  يرا م ياز ما انگشت يكيكه  يخانم بلك ول وقت ميدر خانواده مان دار يما ضرب المثل-

 .ميمرتب با هم در تماس هست ميشو

 .خانواده اش تماس نگرفته بود ياز اعضا چكدامياز سه سال بود كه با ه شيب جورج

 :تكان داد يسر دييتا ياز رو تيك

 .باشند كيطور به هم وابسته و نزد نيخانواده ا كي ياست كه اعضا يچقدر عال-

خودش و  اديبه  تيگذرا ك يلحظه  كي يبرا ديبار يم نيو تحس شيآلكساندرا ستا يبه نوه اش كرد از چهره  ينگاه او

عاشق هم بودند گذشت سالها خاطرات پر مهر او از  يليكه آن دو خ يدور افتاد هنگام اريبس يگذشته  يدر ان روزها ديويد

 .مرد محبوبش را كمرنگ نكرده بود

 :اق شدداخل ات لستر

 .خانم شام آماده است-

شد جورج آماده  يبا منظور مطرح م تياما تمام سواالت ك ديرس يپا افتاده به نظر م شيو پ يشام عاد زيسر م يگو گفت

 .شد دهيپرس يبود كه موقع صرف شام از و يسوال نيپاسخ دادن به مهم تر

 د؟يصاحب فرزند بشو ديشما دوست دار ايآ سيمل يآقا-

 .در جهان مشتاق است يگريد زياز هر چ شيب....ندياش را بب جهياست كه نت نيعاشق ا تيك

مرد بدون فرزندان پس و  كيدوست دارم صاحب فرزند شوم؟:برگشت تيك يشده بود به سو ريكه ظاهرا غافلگ جورج

ارزش  ونانياهد شد در شلوغ خو يليام سرش خ چارهيازدواح بكنم همسر ب يكه وقت ميبگو ديبا ست؟متاسفانهيدخترش چ

 .سنجند يكه به وجود اورده م ييمرد را با تعداد بچه ها كي

 :به خود گفت تيك
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ندارد فردا از براد راجرز خواهم خواست  يضرر اطيرسد اما احت يبه نظر م اطيرسد اما احت يبه نظر م اير يصادق و ب يليخ"

 .كند ياو را بررس يمال تيوضع

 

 .ديآ يصرف شام نزد آنها م يبرا سيگفته بود كه جورج مل ويتلفن زد او به ا وياز رفتن به بستر به ا شيپ الكساندرا

 :گفته بود ويا

 يگزارش كامل م كي يبه من تلفن بزن ديكه جورج رفت با نيماجرا هستم به محض ا دنيمنتظر شن يصبر يبا ب زميعز-

 .خواهم

 :داد ياكنون آلكساندرا گزارش م و

 .خوشش امده يلياز او خ يمامان كنميفكر م-

 :دست داد ويبه ا تيو رضا جانياز ه يناش فيخف يلرزش

 گفت؟ ياو چ-

 .سوال ها پاسخ داد يبه همه  يعال يلياو هم خ دياز جورج پرس يصد تا سوال خصوص يمامان-

 .درست رفتار كرده است پس

 د؟يبا هم ازدواج كن ديخواه يعاشق م يشما دو پرنده  ايآه آ-

 .كار را بكند نيا يكه به زود كنمينكرده اما فكر م ياو كه هنوز از من خواستگار ويا –من -

 .آلكساندرا حس كند يو سعادت را در صدا يتوانست خوشبخت يم ويا

 موافقت خواهد كرد؟ يو مامان-

 .ستيدر كار ن يمشكلكند اما البته  يجورج را بررس يمال تيخواهد وضع ياوه مطمئنم كه موافقت خواهد كرد او م-

 .ختيفرو ر ويا قلب

 :گفت يم آلكساندرا

 .چقدر محتاط و مراقب است يكه مامان يدان يم-
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 آهسته گفتك ويا

 .دانم يبله م-

 .ديشياند يم يتر چاره ا عيتمام شده بود مگر انكه او هر چه سر كارشان

 :گفت ويا

 .خبر نگذار يمرا ب-

 .ريخوب شب بخ اريبس-

بار  كي قهيبود هر ده دق دهيرا گرفت او هنوز به خانه نرس سيمنزل جورج مل يتلفن را قطع كرد شماره  ويمحض آنكه ا به

 :گفت ويبه تلفن پاسخ داد ا يكه سرانجام و يگرفت و هنگام يتلفن خانه جورج را م

 ؟يدالر پول فراهم كن ونيليم كيبه سرعت  يتوان يم-

 ؟ييگوياست كه م يچه مزخرف نيا-

 .كند يتو را بررس يمال تيواهد وضعخ يم تيك-

 ...من چقدر ثروتمندند او  يداند كه خانواده  ياو م-

 .ستيبه تو گفتم كه او احمق ن زنميراجع به خودت حرف م كنميمن راجع به خانواده ات صحبت نم-

 :برقرار شد سپس جورج گفت يسكوت

 دالر پول فراهم كنم؟ ونيليم كيمن از كجا -

 :به او گفت ويا

 .دارم يمن فكر-

 :وارد دفترش شد به معاونش گفت تيكه ك يروز بعد هنگام صبح

 .كند او در استخدام شركت هنسن و هنسن است يرا بررس سيجورج مل يمال تياز براد راجرز بخواه وضع-

 ... اي ديشود تا ان موقع صبر كن يدارند خانم بلك ول م فيراجرز تا فردا خارج شهر تشر يآقا-

 .خوب است فردا هم-
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اوراق بهادار هنسن وهنسن  يدر شركت كارگزار زشيپشت م سيجورج مل تيمانهاتان در وال استر يجنوب يانتها در

كارمند  222و جنب و جوش بود  اهويپر از جنجال و ه ينشسته بود معامالت سهام در حال انجام بود و دفتر بزرگ صحنه ا

با  يها و هركس يمشتر ندگانيحسابداران كارمندها و نما رهاگ ليرس تحلدالالن بو كردنديشركت كار م يدر دفتر مركز

بزند كه  ينشسته و مات و وحشتزده بود قرار بود دست به كار زشياو پشت م سيمگر جورج مل كرديتب آلود كار م يسرعت

 .از ان او بود ييايشد دن يافتاد اما اگر موفق م يبه زندان م يدر صورت ناكام

 ؟يتلفنت را بردار يگوش يخواه ينم-

 كرديرفتار م يعاد ديبا يزند م ياست زنگ م يبود و جورج متوجه شد كه تلفنش مدت ستادهيسر او ا ياز همكارانش باال يكي

 تلفن را برداشت يگوش زيرا برانگ يكه شك كس كردينم يو كار

 .هستم سيجورج مل دييبفرما-

 .به همكارش زد ياز سپاسگزار يحاك يلبخند و

 كي دنيدزد يبرا وينقشه ا رامونيكرد اما فكرش پ يو فروش سپر ديخر يان روز صبح را به گرفتن سفارش ها ورجج

 يگواه يشب تعداد كي ياست كه برا نيا يبكن ديكه با ياست تنها كار يكار ساده ا نيزد جورج ا يدالر دور م ونيليم

 .كس مطلع نخواهد شد چيو ه يردانفردا صبح انها را بازگ يتوان يم يسهام از شركت قرض كن

 انيمشتر يو خاطر جمع شيآسا يها دالر به صورت سهام و اوراق قرضه داشت كه برا ونيليسهام م يشركت كارگزار هر

ها  يگواه نيا شتريسهام نام مالك را در خود داشتند اما ب يها ياز گواه يشد برخ يم يشركت نگه دار يدر گاو صندوق ها

بودند كه مالك را مشخص  "ييشناسا يهمگن روندها يمنيانجمن ا"رمز متعلق به  يشماره  كينام و با  يبه صورت سهام ب

داشت در  يگريهم قصد نداشت انها را خرج كند او فكر د سياما جورج مل ستنديسهام قابل نقد شدن ن يها يكرد گواه يم

مسلح  سيمامور پل كيمنطقه حفاظت شده كه  كيگاو صندوق برزگ در طبقه هفتم در  كيشركت هنسن و هنسن سهام در 

رمزدار باز  يكيپالست يابيكارت دست كيشد با  يشد آن در بزرگ را تنها م يم يداد نگهدار يم يدر قطور ان نگهبان يجلو

 .دارد يدانست چه كس يان كارت را نداشت اما م سيكرد جورج مل

بود  ينسبتا متناسب داشت و آشپز زبده ا يمهربان و اندام يبود چهره ا يدر سن چهل و چند سالگ يينهات ي وهيتاچر ب هلن
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داشت كه از  اجياحت يكرده بود هلن به مرد جادياو ا يدر زندگ ييو سه سال متاهل بود و مرگ شوهرش خال ستيبه مدت ب

جوان تر از او بودند و كارمندان  كردنديو هنسن كار م كه در شركت هنسن يبود كه اكثر زنان نياو مراقبت كند مشكلش ا

 .گرفت ينم ليهلن را تحو چكسيشد ه ينظرشان به انها جلب م شتريشركت ب

بود  دهيكه جورج را د يبار نياز نخست كرديبود كار م سيكه جورج مل يطبقه ا يباال يدر طبقه  يدر قسمت حسابدار او

شود پنج شش بار جورج را به خانه اش دعوت كرده بود تا  يم يشوهر مناسب شيخود تصور كرده بود كه جورج برا شيپ

و خوشمزه و اشاره كرده بود كه نه تنها با شام  يخانگ يغذا كيكند به قول خودش  ميشام دست پخت خودش را به تقد

بود در آن  رفتهيو دعوت او را نپذ كرده دايپ يبهانه ا شهيآورد اما جورج هم يرا به جا م يزبانيم ي فهيبلكه هر طور بتواند وظ

 :صبح بخصوص هنگام كه زنگ تلفن هلن به صدا در امد و او گفت

 .كنديخانم تاچر صحبت م يقسمت حسابدار-

 :ديخط به گوشش رس ياز آن سو سيجورج كل يصدا

 .هلن؟سالم من جورج هستم-

 :بود و قلب هلن را به لرزه در آورد زيگرم و مهر آم شيصدا

 ساخته است؟ تيبرا يجورج از دست من چه كار-

 ؟ييايبه دفتر من ب نييشود پا يكنم م رتيخواهم غافلگ يم-

 حاال؟-

 .بله-

 ....من در حال انجام يمرا ببخش ديبا-

 .كنميندارد صبر م يبيشلوغ است ع يلياوه اگر سرت خ-

 .ميآ يم نييپا يحاال به طبقه  نيمن هم –نه نه من -

بغلش گرفت و به طرف آسانسور ها رفت در  ريكاغذ ز ينكرد تعداد ييزد اما بو به ان اعتنا يجورج باز هم زنگ م تلفن

باال رفت  يپشت ياز مقابل آسانسورها گذشت و از پله ها نديب ياو را نم يتا مطمئن شود كس كرديكه به اطراف نگاه م يحال
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داخل  يعاد يليخ يكه هلن دفترش را ترك كرده است سپس به طرز ابدي اننيطمنگاه كرد تا ا ديكه بهط بقه باال رس يوقت

او  - احتمال فكر كند نيتوانست به ا ياما جورج نم –گرفتند  يدارد اگر مچش را م يدفتر هلن شد مثل آنكه آمجا كار

كارت آنجا بود ان را  كنديم يبه خزانه را در آن كشو نگه دار يابيدانست كه هلن كارت دست يرا گشود م يوسط يكشو

هلن آنجا بود به  ديرس زشيكه به م يامد وقت نييگذاشت از دفتر خارج شد و به عجله از پله ها پا بشيبرداشت و در ج

 .ابديتا او را ب كردياطراف نگاه م

 :گفت جورج

 .متاسفم با من كار داشتند مجبور شدم بروم-

 ؟يكن رميفلگغا يخواست يم يندارد بگو با چه خبر ياوه اشكال-

 :گفت جورج

صرف ناهار  يخواهم امروز تو رابرا يكوچولو به من گفته كه امروز روز تولدت است و من م يپرنده  كيخوب  اريبس-

 .ببرم رونيب

 ....هلن مشاهده كرد هلن  يرا در چهره  يحالت تعجب توام با خوشحال جورج

 .داد يقرار ناهار با او را از دست م ستيگفت كه ان روز روز تولدش ن ياگر م.نه اي ديرا به جورج بگو قتيبود حق مردد

 :گفت

 .دوست دارم ناهار را با تو بخورم يليخ يلطف كرد يليواقعا خ-

 :گفت جورج

 .نمتيب يم يبعد از ظهر در رستوران تون كيخوب پس ساعت  اريبس-

سوال  ريكار او را ز نيزده شده بود كه نتوانست ا جانير ههم با او قرار بگذارد اما هلن تاچز آنقد يتوانست تلفن يم جورج

 .بود يببرد جورج ناظر رفتن و

داد با  يانجام م ديبا ياديز يكارها يابياز بازگرداندن كارت دست شيمحض آن كه هلن رفت جورج وارد عمل شد پ به

 يمتشكل از شبكه آهن يدر بسته  يجلو يكه نگهبان ييحفاظت شده رفت جا يآسانسور به طبقه هفتم و به طرف منطقه 
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 :نگهبان گفت شديرا وارد دستگاه كرد و در باز شد همچنان كه داخل م يكيبود جورج كارت پالست ستادهيا

 .باشم دهيد نجايقبال شما رو ا كنميفكر نم-

 كرد و گفتك يقلب جورج تندتر شد تبسم ضربان

آنها را از  يستيبا نيبنابرا نديسهامش را بب يها يناگهان هوس كرده گواه انمياز مشتر يكياما  ميآ ينم نجاينه معموال به ا-

 .كار نگذرد نيبه ا يبعد از ظهر لعنت تيتمام وقتم در ا دوارميام اورميب رونيخزانه ب

 :زد و گفت يلبخند يهمدرد ياز رو نگهبان

 .ديموفق باش-

 .جورج را تماشا كرد كه وارد خزانه شد و

مخصوص  يمتر وسعت داشت جورج به طرف قفسه ها مياتاق از بتون بود و اتاق نه متر در چهار و ن و كف و سقف وارهايد

وجود داشت كه  يرا باز كرد داخل كشوها صدها گواه نيپوالد يسهام بودند رفت و كشو ها يو حاو قيپرونده ها كه ضد حر

شود روز برگه  يمشخص م يكه توسط هر گواه ييبود تعداد سهم ها كايرو ام وركيويسهام هر شركت و معامالت ن انگرينما

او .برگه ها پرداخت ياست جورج كارشناسانه به سرعت به بررس ريهزار سهم متغ كصديتا  كيچاپ شده و از  يگواهي

كت خود  يبغل بيدالر داشتند انتخاب كرد اوراق را در ج ونيليم كيشركت معتبر را كه ارزش برابر  نيچند يها يگواه

 .پنهان كرد كشو را بست و به طرف نگهبان بازگشت

 گفتك نگهبان

 .يكارت را زود انجام داد-

 :تكان داد و گفت يسرش را با دلخور ورج

 .كنم يدگيفردا صبح به آن رس يستيشماره ها را اشتباه داده است با انهيرا-

 گفتك يبا همدرد نگهبان

 .مارا تباه خواهد كرد يچگونه همه  نيحاال بب يلعنت يها انهيرا نيامان از ا-

تلفن  يرفته است گوش شيعرق است اما تا حاال كه كار خوب پ سيبازگشت متوجه شد كه خ زشيكه جورج پشت م يهنگام
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 .را برداشت و به آلكساندرا تلفن زد

 :گفت

 .ميايتو و مادربزرگت ب دنيخواهم به د يامشب م زميعز

 .يدار يكار يامشب گرفتار كردميجورج فكر م-

 .ميرا به تو بگو يمهم يليخواهم موضوع خ يداشتم اما به بعد موكولش كردم م-

 ياو قرار م زيم يرا در كشو يوتريبه اطالعات كامپ يابيبعد از ظهر جورج در دفتر هلن تاچر بود و كارت دست 1ساعت  راس

مبادا  ديترس يكارت را نزد خودش نگه دارد مبود كه  ليما يليكه هلن در رستوران منتظرش بود جورج خ يداد در حال

 ياعتبار م يب انهيكه شب بازگردانده نشود صبح روز بعد توسط را يدانست كه هر كارت يكند اما م دايپ ازيدوباره به آن ن

 .جورج در حال صرف ناهار با هلن تاچر بود قهيو ده دق كيگردد ساعت 

 گفتك كرديكه با عالقه به او نگاه م يدست هلن را در دستش گرفت و در حال جورج

 م؟يناهار را با هم بخور يفردا هم وقت دار ميانجام ده شتريكار را ب نيخواهد ا يدلم م-

 :گفت يبا خوشحال هلن

 .اوه بله جورج-

 .دالر با خود داشت ونيليم كيبه ارزش  يسهام يها يشد گواه ياز دفترش خارج م سيكه آن بعد از ظهر جورج مل يهنگام

 .و آلكساندرا آنجا منتظرش بودند تيشد ك تيو به كتابخانه هدا ديبعد از ظهر به خانه بلك ول رس 7سر ساعت  او

 :گفت جورج

 .كردميبا شما دو نفر صحبت م ديكه مزاحمتان نشده باشم اما با دوارميام ريشب بخ-

 :كرد تيبه ك رو

كنم من آلكساندرا را  يخواستم نوه تان را از شما خواستگار يخانم بلك ول اما م كنميفكر م يميقد يدانم كه كم يم-

 . ميشو يهر دو خوشحال م ديخود را اعالم كن تياو هم مرا دوست دارد اما اگر شما رضا كنميدوست دارم و فكر م

 :گذاشت تيمقابل ك زيم يآورد و رو رونيسهام را ب يها يبغل كتش برد گواه بيدست به ج او
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 .ميازمنديشما ن ريخ يما به دعاها ياما هر دو كنميم ميدالر به آلكساندرا تقد ونيليم كي يعروس ي هيمن به عنوان هد-

 يان شركت ها را م يانداخت او همه  يپراكنده ساخته بود نگاه زيم يرو يياعتنا يسهام كه جورج با ب يها يبه گواه تيك

 :ديدرخش يشناخت آلكساندرا به طرف جورج آمد چشمانش م

 !زمياوه عز-

 :رو به مادربزرگش كرد چشمانش پرسشگر بودند او

 مامان بزرگ؟-

كوتاه  يلحظه ا يبدهد برا يتوانست به انها جواب منف ينم قيطر چيبه ه ستيبودند نگر ستادهيبه آن دو كه كنار هم ا تيك

 به آنها غبطه خورد گفتك

 .يخوشبخت بشو دوارميام-

 :رفت تيو به طرف ك ديخند جورج

 مكن است؟م-

 .ديرا بوس تيك يگونه  و

 ازدواج صحبت كردند آلكساندرا گفتك ينقشه ها يدرباره  جانيبه مدت دو ساعت با ه آنها

 .ميريبگ يجشن مفصل ميستيخواهم ما مجبور ن يمفصل نم يعروس كيمن  يمامان-- 

 :پاسخ داد جورج

 .است يموضوع خصوص كيموافقم عشق -

 .آنها را عقد كند يقاض كيكوچك برگزار كنند و  يگرفتند مراسم ميتصم انيپا در

 :ديپرس تيك

 د؟يآ يم يمراسم عروس يپدرت هم برا-

 :ديخند جورج

 .پدرم سه برادرم و دو خواهرم خواهند آمد ديمانع آمدن او شو ديتوان يشما نم-
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 .منتظر مالقاتشان هستم يصبر يبا ب-

 .مظمئنم كه از انها خوشتان خواهد آمد-

 .آلكساندرا برگشت يش به سوچشمان سپس

كه ان همه  يكه آلكساندرا به مرد نيقرار گرفت او به خاطر نوه اش خوشحال بود از ا ريتحت تاث يليآن شب خ تيك

 يراجع به وضع مال قيتحق يبرا ميباشد به براد راجرز بگو ادمي ديشياند يم تيخشنود بود ك كنديدوستش دارد شوهر م

 .ندهد ههوديجورج به خودش زحمت ب

 :آمده باشد گفت ادشي يزيكه چ نيمثل ا كدفعهيكه با آلكساندرا تنها شد  ياز رفتن هنگام شيپ جورج

آنها را در صندوق امانات بانكم  ميدر خانه بگذار نطوريدالر اوراق بهادار را هم ونيليم كيباشد كه  يكهر درست كنميفكر نم-

 .گذارم يم

 :گفت آلكساندرا

 .كار را بكن نيبله حتما هم-

 .كتش قرار داد بيسهام را برداشت و انها را دوباره در ج يها يگواه جورج

 آمد يم نيياو به طبقه پا دنيد يكه هلن تاچر برا يرا تكرار كرد در حال شيفردا جورج كار روز پ صبح

 "گرفته ام تيكوچك برا هيهد كيمن "

 :داد هيبه هلن هد يطرح گوچ يروسر كي او داشتيرا برم يابيدر دفتر هلن بود وكارت دست جورج

 "شد ميتقد ريد يتولد كه كم هيهد كي"

 شانيسهام را در جا يها ينمود گواه يبار وارد شدن به خزانه شركت آسان تر م نيكرد ا يقرار ناهارش را با او قطع و

 .شركت بود هلن تاچر را مالقات كرد يكيكه در نزد يرا به صاحبش بازگرداند و در رستوران يابيگذاشت كارت دست

 :دست جورج را در دستش گرفت و گفت هلن

 نم؟يخودمان تدارك بب يبرا يامشب شام خوشمزه ا يجورج دوست دار-

 :جورج پاسخ داد و
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 .كنميازدواج م يمن به زود ستيهلن متاسفانه مقدور ن-

بلك ول آمد و  يبه خانه  ياز رنجش و ناراحت يحاك يبرگزار شود جوجر با چهره ا يروز قبل از آن كه مراسم عروس سه

 :گفت

 .كرد يكردم پدرم سكته قلب افتيدر يخبر بد-

 :گفت تيك

 متاسفم االن حالش چطور است؟ يلياوه خ-

شود اما البته قادر به حضور در مراسم  يحال پدرم خوب م كننديآنها فكر م كردميصحبت م يهمه شب با خانواده تلفن-

 .نخواهد بود يعروس

 :كرد شنهاديپ آلكساندرا

 .مينيب يو آنها را م ميماه عسل به آتن برو يبرا-

 :او را نوازش كرد و گفت يگونه  جورج

 .ميفقط من و توا ستيخانواده جزو برنامه ن دنيدارم د يگريد يماه عسلمان برنامه  يدلم من برا زيعز امويمات-

انها  انيحضور داشتند و در م همانيشكوه بلك ول برگزار شد كمتر از دوازده م عمارت با ييرايدر سالن پذ يعروس مراسم

در جشن  ويبودند آلكساندرا به مادربزرگش التماس كرده بود كه اجازه دهد ا مريبرگ يكاپل و مارت سيبارنز آل نسيو

 :بود ريپذ افسر سخت و انعط تيحضور داشته باشد اما ك يعروس

 .خانه بگذارد نيرا به ا شياحق ندارد پ گريخواهرت د-

 :در چشمان آلكساندرا حلقه بست اشك

 ؟يشود او را ببخش يشما را دوست دارم نم يمن هر دو يتو سنگدل شده ا يمامان-

 يكند اما جلو فياو را تعر حانهيبا خواهرش و رفتار زشت و وق ويخصومت ا يوسوسه شد كل ماجرا تيك يلحظه ا يبرا

 :خودش را گرفت

 .دهم يرا كه به صالح همه است انجام م يمن آن كار-
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اضافه چاپ كند تا  يخواست تا از عكس ها تعداد يكه جورج از عكاس م ديشن تيگرفت و ك يياز مراسم عكس ها عكاس

 .است يبا خود گفت چه مرد با مالحظه ا تيخانواده اش بفرستد ك ياو برا

 :را نجوا كردجورج در گوش آلكساند كيك دنياز مراسم بر پس

 .كنم بتيغ يساعت كي ديمن با زميعز-

 آمده شيپ يمشكل-

بدهند كه قول بدهم كار  يماه عسلمان به من مرخص يكنم كه برا يتوانستم دفتر را راض قيطر نيالبته كه نه اما تنها از ا-

 .كنديساعت پنج پرواز م ماينخواهم كرد هواپ ريد يليكهم را زود انجام دهم خ يمشتر كي

 :لبخند زد آلكساندرا

 .خواهم بدون تو به سفر ماه عسلمان بروم ينم.پس زود برگرد-

 .بر تن داشت ياو منتظرش بود لباس خواب نازك ديرس ويكه جورج به آپارتمان ا يهنگام

 زم؟يات خوش گذشت عز يجشن عروس-

 .برگزار شد يبود بدون مشكل يبله ممنون جشن كوچك اما باشكوه-

 .را فراموش نكن نيرفت هرگز ا شيخوب پ زيبه خاطر من بود كه همه چ ؟جورجيندا يعلتش را م-

 :به او كرد و آهسته گفت ينگاه جورج

 .فراموش نخواهم كرد-

 .ميهم هست كيراه شر انيما تا پا-

 .البته-

 :زد و گفت يلبخند ويا

 .يمن ازدواج كرد يخوب خوب پس تو با خواهر كوچولو-

 :اش انداخت و گفت يبه ساعت مچ ينگاه جورج

 .زود برگردم ديبله و با-
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 :به او گفت ويا

 .حاال نه-

 چرا نه؟-

 .من از او مهم تر هستم زميچون شوهر خواهر عز-

 

 

 

 

 30 فصل

 :بود اما به جورج گفت نهيكرده بود گرچه پر هز يزيماه عسل را برنامه ر ويا

 .يكن ييصرفه جو دينبا زيچ چيدر ه-

 .گرفته بود فروخت و پولش را به جورج داد هيدست و دلبازش هد شگرانياز ستا يكيسه قطعه جواهر را كه از  او

 :گفت جورج

 ...من . ويا يواقعا لطف دار-

 .پول را از تو پس خواهم گرفت نيا-

اقامت  كايدر شمال جامائ مونتگو جيواقع در خل ليبود جورج و آلكساندرا در هتل رانده ييايو رو رينظ يسفر ب كيعسل  ماه

قرار داشت  يو اختصاص بايز ياليو چهار و ستيبود كه در وسط حدود ب ديكوچك و سف يهتل ساختمان يكردند سرسرا

نوئل كوآرد را در  ياليو سيخانواده مل افتندي يو شفاف ادامه م يآب يايدر يو به سو نييبه سمت پا يتپه ا ياز باال الهايو

صبحانه درست كند تا آنها در  شانياماده بود برا يوجود داشت و مستخدمه ا ياختصاص يداشتند در انجا استخر شنا ارياخت

 كردنديرفتند شنا م يريگيو ماه يارسو قيكوچك اجاره كرد و انها به قا قيقا كيكنند جورج  ليرو باز م ياتاق غذا خور كي

 يكه به ذهنش م يآلكساندرا هركار دنديورز يو به هم عشق م كردنديم يازخواندن و با هم تخته نرد ب يو مجله و كتاب م

 .زده بود جانيخوشحال و ه اريبس ديرس يكه جورج خشنود به نظر م نيداد و از ا يجورج انجام م تيجلب رضا يبرا ديرس
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 :پنجم ماه عسلشان جورج گفت روز

شعبه هم آنجا دارد و از من خواسته اند  كيبروم شركت  نگستنيبه شهر ك ليبا اتومب يمساله كار كيبه خاطر  ديآلكس با-

 .به آن بزنم يسر

 :گفت آلكساندرا

 .ميآ يخوب من هم همراهت م اريبس-

 :كرد و گفت ياخم جورج

 .يكن افتيرا در غاميو پ يبمان نجايا دياز راه دور هستم تو با ياما من منتظر تلفن ييايدوست داشتم ب يليخ زميعز-

 :گفت اسيبا  آلكساندرا

 رد؟يرا بگ غاميشود كارمند هتل آن پ ينم-

 .شود اعتماد كرد يمهم است و به انها هم نم يلينه چون خ-

 .مانم يم نجايخوب من ا اريبس-

شهر پر از جماعت  يها ابانيخ ديرفت اوخر بعد از ظهر بود كه به آنجا رس نگستنيكرد و به ك هيكرا يلياتومب جورج

سقف  يدارا يموقت يشده و امده بودند تا از بازارها ادهيپ يحيتفر يها يرنگارنگ بود كه از كشت يبا لباس ها يگردشگران

 يانبار و بازارها شگاهيپاال نيشهر تجارت است چند نگستنيكنند ك ديخر گريكوچك د يساخته شده از كاه و بازارها يها

 يميقد يبايز يشهر ساختمان ها نيمحصور است همچن يخشك طرف در كيدارد و بندرگاهش از همه سو جز  يفروش ماه

 .است يعموم يو موزه ها و كتابخانه ها

هفته ها در وجودش  يبود كه برا يسركوب شده ا ازيعالقه نداشت وجودش ماالمال از ن زهايچ نيكدام از ا چيبه ه جورج

ها صحبت كرد پنج  يدنينوش شخانيپ يرفت و با متصد ديكه د يا كدهيم نيشد او به اول يارضا م ديتلنبار شده بود و حاال با

بود او به مدت دو  متيهتل ارزان ق كي يساله در حال باال رفتن از پله ها نزدهپوست پا اهيدختر س كيبعد جورج با  قهيدق

 جيو به طرف خلشد  ليترك كرد سوار اتومب ييآمد انجا را به تنها رونيكه ار اتاق ب يساعت با ان دختر بچه بود و هنگام

 .نشده است يخبر وزكه منتظرش بود هن يمونتگو راند آنجا آلكساندرا به او گفت كه از آن تلفن ضرور
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دختر فروش را به شدت مضروب و مجروح كرده  كيگردشگر  كيگزارش كردند كه  نگستنيك يروز بعد روزنامه ها صبح

 .است و نوشتند كن دختر در آستانه مرگ قرار دارد

 

 يبه خاطر ب اتياز مشتر يتعداد كردنديبحث م سيجورج مل يشركت درباره  ياصل يشركت هنسن و هنسن شركا در

گرفته بودند كه او را اخراج  ميتصم نيكرده بودند شركا چن تيحساب اوراق بهادار از او شكا يجورج در نگه دار يمباالت

 .ندموضوع بود يدوباره  يكنند اما البته حاال در حال بررس

 :شركت گفت ياصل ياز شركا يكي

 .بخشد يبه مسئله م يبعد تازه ا نيبلك ول ازواج كرده است ا تيك ياز نوه ها يكياو با -

 :اضافه كرد گريد كيشر

 ...ميخود كن يبلك ول را مشتر ميطور است اگر ما بتوان نيهم نايقيبله -

 .بدهند سيبه جورج مل يگريگرفتند فرصت د ميملموس بود آنها تصم شيزد كم و ب يكه در هوا موج م يو آز حرص

 :به انها گفت تيكه آلكساندرا و جورج از سفر ماه عسلشان برگشتند ك يهنگام

هم  يبرا ياست و ما اصال مزاحمت يبزرگ يليخ يخانه  نجايا ديو نزد من باش ديخانه نقل مكان كن نيخواهم شما به ا يم-

 ...شما كرد ميفراهم نخواه

 

 يبرا يكنم من و آلكس مكان يرساند، اما من فكر م يلطف شما را م تينها نيا: و گفت ديپر تيكالم ك انيبه م جورج

 .ميخودمان داشته باش

او كند و كاو كند و هر حركتش را تحت نظر قرار بدهد،  يخواست مرتباً در زندگ يكه كه م يرزنياصال قصد نداشت با پ او

 .كند يگسقف زند كي ريز

من به شما  يعروس هيهد نيا. شما بخرم يبرا يخانه ا ديصورت، اطفاً به من اجازه ده نيدر ا. متوجه هستم: پاسخ داد  تيك

 .خواهد بود

از فرط  شيصدا. رساند يكمال سخاوت شما را م نيا: ديحلقه كرد و او را در آغوش كش تيبازوانش را دور بدن ك جورج
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 .ميريپذ يشما را با سپاس فراوان م هيمن و آلكس هد: احساس گرفته بود

 .از شما دور نباشد يليگشت كه خ ميخواه يما دنبال خونه ا. يممنونم مامان: كفت آلكساندرا

عاده فوق ال يشما بانو. ميكه مرتب به شما سر بزن ميباش كينزد يبه قدر ميخواه يم. درست است : موافقت كرد جورج

 !ديدان يخودتان كه بهتر م م،يشما را تنها بگذار ميتوان ينم د،يهست يجذاب

چند چهار  يپارك، به فاصله  ابانيخ كينزد يسنگ قهوه ا يبا نما يميقد يبايز يخانه  كيكه آنها  ديطول نكش يا هفته

كامل ، دو اتاق خواب  سياتاق خواب بزرگ با سرو كيقشنگ و سه طبقه بود؛  يآنجا خانه ا. افتنديراه از عمارت بلك ول 

شده بود،  نييآن با چوب تز يها واريكه د يسالن غذا خور كي،  يميقد گآشپزخانه بزر كيمهمان ، استراحت گاه خدمه، 

 .كتابخانه داشت كيمجلل، و  ييراياتاق پذ كي

بود كه او  نيا قتيحق. ها هستم يمن گرفتار مشتر .يكن نييرا تز نجايخودت ا يستيتو با زميعز: به الكساندرا گفت جورج

را با  شيدر عوض روزها. كرد يصرف م انشيمشتر يهم برا يكم اريگذراند، و وقت بس يرا در دفترش نم يوقت بايتقر

و آزار  تيو تجاوز و ضرب و شتم افراد و اذ يگزارش مربوط به تعد ياديمرتبا تعداد ز. كرد يپر م يجالب تر يمشغله ها

و با  افهي، مهاجم را خوش ق انيخود قربان. ديرس يم سيزدند، به پل يخاص مجرد ها سر م يها كدهيكه به م ييتنها يزن ها

شده در اداره  يگانيبا يبودند به عكس ها ليكه ما ييكردند و آنها يم في، توص نياحتماال الت ،يتبار خارج يفرهنگ ، دارا 

 .آن عكس ها نبودند يفرد مهاجم از رو ييقادر به شناسا اندازند،يب ينگاه سيپل

وجود  نديآنها را بب ييآشنا نكهيدر آنجا احتمال ا. شهر بودند نييرستوران كوچك پا كيو جورج در حال صرف نهار در  ويا

 .دكن ميتنظ يدينامه جد تيوص يببرد، آلكساندرا را وادار كن ييبو تيك نكهيبدون ا ديبا: گفت ويا. نداشت

 كار را بكنم؟ نيا يچه جور: جواب داد جورج

 ...زميبه تو خواهم گفت، عز - ويا

بود ، با  وركيويدر ن يفرانسو يرستوران ها نياز بهتر يكيبعد ، جورج با الكساندرا قرار گذاشت در رستوران پلزپر كه  شب

 .كرده بود ، در آنجا حاظر شد نييكه تع ياز وقت رتريساعت د ميخودش حدود ن. هم شام بخورند

. كرد تيكه الكساندرا پشت آن نشسته بود و منتظر شوهرش بود ، هدا يزيم يژوردان، صاحب رستوران ، او را به سو ري يپ
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هر . هستند ييكه وكال چه جور آدم ها يدان يبودم و م لميوك شيفرشته من ، مرا ببخش، پ: جورج كه از نفس افتاده بود گفت

 آمده؟ شيپ يجورج، مشكل: ديپرس اآلكساندر. كنند يم دهيچيپ يليخرا  يكار

 يبرا ياز حاال به بعد اگر اتفاق: او دست آلكساندرا را در دستانش گرفت و گفت. دادم ريينامه ام را تغ تينه فقط وص - جورج

 .هر چه دارم متعلق به تو خواهد شد افتد،يمن ب

 ...خواهم يمن نم زميعز - آلكساندرا

 .فراهم خواهم كرد تيبرا يراحت ياما زندگ ست،يبا ثروت خانواده بلك ول ن سهياوه، اموال من قابل مقا - جورج

 .تو نخواهد افتاد، هرگز يبرا ياتفاق چيه - آلكساندرا

 نديخوشا زهايجور چ نيبا ا ييارويرو. دارد يمسخره ا يها يباز يوقت ها زندگ ياما بعض. البته كه نه، آلكس - جورج

 ؟يكن يفكر نم نطوريكرد و آماده بود، تو ا يزيبهتر است از قبل برنامه ر نيبنابرا ست،ين

 ست؟ين نطورينامه ام را عوض كنم، ا تيوص ديمن هم با: ماند يمتفكرانه بر جا يلحظه ا آلكساندرا

 .ديرس يجورج متعجب به نظر م ؟يچ يبرا -

 .هر چه دارم مال توست ،يتو شوهر من -

 .دهم يبه پول تو نم يتياهم چيآلكس، من ه: دست آلكساندرا خارج كرد و گفت دستش را از جورج

دانم كه  يم: چشمانش پر از اشك شد. و آماده بود ديشياند ندهيبهتر است به آ. اما حق با تست. دانم ، جورج  يرا م نيا-

خواهم تا ابد  يم. افتديهر كدام از ما ب يبرا يفكر را تحمل كنم كه اتفاق نيتوانم ا ياحمق هستم، اما آنقدر خوشبختم كه نم

 .ميباش گريدر كنار همد

 نطوريمن هم هم: لب گفت  ريز جورج

را باال انداخت و  شيشانه ها يياعتنا يجورج با ب. نامه ام صحبت خواهم كرد تيفردا با براد راجرز درباره عوض كردن وص -

بهتر  ديكنم شا يحاال كه فكرش را م: باشد افزود دهيظرش رسبه ن يسپس مثل آنكه فكر. زميهست عز لتيهر طور م: گفت

 .را بدهد زيهمه چ بيتواند ترت يدارد و م ييمن آشنا وادهاو با خان. كار را بكند نيمن ا ليباشد وك

به مادر بزرگت  يزيخصوص چ نيبگذار در ا: جورج گونه او را نوازش داد... كند يفكر م يمامان. توست ليهر طور م -
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 م؟يخودمان نگه دار يمان را برا يبهتر باشد امر خصوص يكن يگر چه من عاشق او هستم اما فكر نم. ميينگو

او  دنيتا به د يريفردا بگ يبرا يقرار مالقات لتياز وك شوديم. به مادر بزرگ نخاهم گفت يزيچ زميحق با توست عز -

 بروم؟

 ؟...ميچرا غذا را با خوراك خرچنگ آغاز نكن. شوم يهالك م يفعال كه دارم از گرسنگ. كه به او تلفن بزنم اندازيب ادمي -

 .به آپارتمانش رفت ويا دنيد يهفته بعد جورج برا كي

 نامه تازه را امضا كرد؟ تيآلكس وص ايآ: ديپرس ويا

 .خواهد كرد تافيدر روز تولدش در ندهياو سهمش از شركت را هفته آ. امروز صبح -

. خبر داد ويبه ا يجورج تلفن. محدود به آلكسانرا منتقل شد تيبرنت با مسئول -درصد از سهام شركت كروگر 49بعد،  هفته

 .ميريجشن بگ ميخواه يم. ايمن ب شيامشب پ! فوق العاده است: گفت ويا

 .داده است بيترت يبه افتخار آلكس جشن تولد تيك. دانم ينم -

 خواهند كرد؟ ييرايپذ ييچه غذاها: گفت تيبعد ك. برقرار شد يسكوت

 .من از كجا بدانم-

 .خط قطع شد. سئوال كن -

،  يجشن عالقه دار يدانم چرا تو به صورت غذاها ينم: گفت يتلفن زد و با بداخالق ويبعد جورج دوباره به ا قهيو پنج دق چهل

 كي، و  نوي، قهوه كاپوچ يبر ري، ساالد كاهو ، پن انيژاك ، شاتو بر- دف ژاناما از قرار ص ،يهم دعوت نشده ا يتازه به مهمان

 ؟يشد يخواهد شد، راض ييرايپذ يآلكس، موسوم به ناپول قهمورد عال يتولد با بستن كيك

 نمتيب يبله جورج امشب م -

 ...من بتوانم در بروم آن هم درست وسط جشن تولد آلكس ستيممكن ن وينه ا -

 جور كن يبهانه ا كي -

او قرار ! زيلعنت بر همه چ. اش نگاه كرد يگذاشت و به ساعت مچ شيتلفن را سر جا يجورج گوش! يروسپ نيبر ا لعنت

 يم. شده بود رشياكنون هم د. را از سر خود باز كرده بود يمهم داشت كه تا آن زمان دو بار و يمشتر كيبا  يمالقات
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 ياو نم. بلك ول وصلت كرده است عذرش را نخواسته اند نوادهاو با خا شركت تنها به خاطر آن كه يدانست كه شركا

نشان داده بود و الزم بود كه  تيو نقص از خودش به آلكساندرا و ك بيع يب يرياو تصو. را به خطر اندازد تشيتوانست موقع

كارت  كيپدرش  يرااو ب. اشتنخواهد د يازياز آنها ن چكداميبه ه يبه زود. نكند عيرا خدشه دار و ضا ريتصو نيا يزيچ

پدرش قبال به او . نگفته بود كيكلمه هم به او تبر كيبه خود زحمت جواب دادن نداده و  يحت رمرديفرستاده بود، پ يعروس

خوب ، حاال پدرش متعجب خواهد  اريبس. يمرده ا ؟يديفهم ،يمن مرده ا يتو برا. نمتيخواهم هرگز بب ينم گريگفته بود د

 .گشت يباز م يپسر خطاكار دوباره به زندگ. شد

آلكساندرا از جورج خواسته . دعوت شده بودند همانيچهل م. باشكوه بود يافتيسال تولد آلكساندرا ض نيكميو  ستيب جشن

بگذار فقط دوستان تو . توست يهمانيم نيآلكس ا: محجوب گفته بود يبا لحن يبود چند نفر از دوستانش را دعوت كند اما و

 يرا با افتخار به خودش م نيفرد تك رو بود و ا كياو . نداشت يبود كه جورج دوست نيا قتيحق. در آن شركت داشته باشند

 يرو ياو آلكساندرا را تماشا كرد كه شمع ها. بودند يفيضع يوابسته بودند آدم ها گرانيكه به د يياز نظر او ، آنها. گفت

 زمياوست، و در دل گفت ، عز وددانست كه آن آرزو در ارتباط با خ يجورج م. كرد ييرا فوت كرد و در دل آرزو شكيك

او . شده است بايجورج اعتراف كرد كه آلكساندرا در آن شب فوق العاده ز. يكرد يتر آرزو م يطوالن يعمر يبرا يستيبا

 نيبه نگ نيمز يبود و گردن بند دهيپوش ينقره ا فيظر يبه تن داشت، صندل ها فونياز جنس ش ديبلند سپ راهنيپ كي

از  يريزنج لهيشكل به وس يدرشت و گالب يآن سنگ ها. بود ختهيبود به گردن آو تياز طرف ك يا هيالماس ، كه هد يها

 د،يشيبه آن سنگ ها نگاه كرد و اند تيك. دنديدرخش ينور شمع ها م ريبه هم وصل شده بودند و در ز ديسف يجنس طال

و . بست و به من گفت كه چقدر دوستم دارد ردنمآن گردنبند را به گ ديويمان ، د يسالگرد عروس نيدر اول ديآ يم ادمي

 .ارزديدست كم صد و پنجاه هزار دالر ب يستيآن گردنبند با ديشيجورج اند

ستان آلكساندرا كه زن بودند به او چشم دوخته اند و با لبخند او را به در تمام مدت آن شب آگاه بود كه چند نفر از دو جورج

در . زنان هرزه هوسران د،يشياند ريجورج با تحق. كنند يخوانند، موقع صحبت با او با نگاهشان نوازشش م يخود م يسو

بود جرأت نكنند به آلكساندرا  آنها ممكن. خطر كند، اما نه با دوستان آلكساندرا واو ممكن بود وسوسه بشود  يگريد طيشرا

رفت  يم شيدردسر پ يو ب يآنقدر عال زينه ، همه چ. مراجعه كنند  سياحتمال وجود داشت كه به پل نيا شهيگله كنند، اما هم
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 .شد يمرتكب م ياشتباه نيكوچتر يستيكه نبا

بله : را برداشت يبعد تلفن زنگ زد ، گوش قهيدق كيكه  يوقت. ستاديتلفن ا كيمانده به ساعت ده ، جورج نزد قهيدق كي

 دييبفرما

 س؟يمل يآقا -

 بله -

 .ساعت ده به شما تلفن كنم دياز من خواسته بود. شماست يبه تلفن ها ييخدمات پاسخگو نجايا -

 تلفن زد؟ ياو ك: كرد يبه او انداخت و اخم يجورج نگاه. بود ستادهيجورج ا كينزد آلكساندرا

 د؟ي، خودتان هست سيمل يآقا -

 بله -

 .ساعت ده به شما تلفن بزنم ، قربان ديگفته بود -

 .آلكساندرا كامال در كنار او بود حاال

 .مالقات خواهم كرد كنيآمر انياو را در باشگاه . افتم ياالن راه م دييخوب ، به او بگو اريبس: در تلفن گفت جورج

 .ديدستگاه تلفن كوب يرا محكم رو يگوش جورج

 شده؟ يچ زميعز -

با  ديچند قرارداد را كه با يخواهد به سنگاپور برود، ول ياحمق م ياز آن شركا يكي: رو به آلكساندرا كرد و گفت جورج

پرواز كند به دستش  شيمايآن قراردادها را بردارم و قبل از آن كه هواپ يستيبا. خودش ببرد در دفتر جا گذاشته است

 .بدهم

 كار را بكند؟ نيا يگريشود كس د ينم: بود يديآلكساندرا ماالمال از نوم يحاال؟ صدا -

او . من تنها آدم با عرضه در كل سازمان هستم نكهيباور كن ، مثل ا. من تنها فرد مورد اعتمادشان هستم:  ديكش يآه جورج

تو با مهمانان . ات را خراب كند يهمانينگذار رفتن من م. متأسفم  زميعز: بازوانش را دور بدن آلكساندرا حلقه كرد و افزود

 .گردم يزود بر م يليخوش بگذران و من خ
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 شود يدلم برات تنگ م: زد يبه زور لبخند آلكساندرا

از خودش . گذرد يتا مطمئن شود كه به مهمانان خوش م ستيرفتن او را تماشا كرد، سپس به اطراف اتاق نگر آلكساندرا

 .كند يه مچ ويدر سالگرد تولدشان ا ديپرس

 .يهست يباهوش اريمرد بس. يايب يخوب ، تونست: گفت. در را گشود تا جورج داخل شود ويا

 ...آلكس. ويتونم بمانم ، ا ينم ياديمدت ز -

 زيم. كرد تيكوچك خود هدا ياو جورج را به اتاق غذاخور. كنم رتيخواهم غافلگ يم.  زميتو عز ايب: دست او را گرفت  ويا

 .قرار داشت زيروشن در وسط م يشمع ها. شده بود دهيچ ديسف ينقره و دستمال سفره ها يبايدو نفر با ظروف ز يبرا

 ست؟يچ يبرا نهايا -

 .جورج ، امشب جشن تولد من است -

 .ام اوردهين يا هيهد تيخواهم كه برا يمن معذرت م. البته : گفت يحال يبا ب جورج

 .نيبنش. داد يآن را بعدا به من خواه. عشق من يچرا آورده ا: تگونه جورج را نوازش كرد و گف ويا

 .خورده ام يشام مفصل. جا ندارم گريد يممنونم ول: گفت جورج

ژاك ، -شام شامل صدف ژان. نشست زيو پشت م ستينگر ويجورج به چشمان ا. مهربان نبود گريد شيلحن صدا! نيبنش -

 .بود يناپول يتولد با بستن كيك كيو  نو،ي، قهوه كاپوچ يبر ري، ساالد كاهو ، پن انيشاتو بر

من و آلكس در همه : به جرج گفت. داد يكرد كه به زور غذا را فرو م يمقابل او نشست و جورج را تماشا م زيم يآن سو ويا

واهد داشت كه از ما وجود خ يكيفقط  ندهياما سال آ. هستم كيامشب من در شام تولد او شر. ميبوده ا كيبا هم شر زيچ

و  ريبشود و پس از آن مادر بزرگ پ ياست كه خواهرم دچار سانحه ا دهيرس، زمان آن فرا  زميعز. رديتولدش را جشن بگ

 .تولدم را بده هيو هد ايحاال به اتاقم ب. مال ما خواهد شد زيجورج همه چ. از فرط غصه دق خواهد كرد چارهيب

شد او خودش را نا  يبر او تسلط داشت و باعث م ويو ا رومنديو ن يقو. مرد بود  كياو . لحظه وحشت داشت نياز ا جورج

 .توان احساس كند

تو زنها . يهست يعاد ريو غ بيعج يچرا؟ چون تو آدم يدان يم ،يبر يكار لذت نم نيتو از ا. پسر كوچولو. نجايا ايب زميعز -
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نه؟ بگو كه دوست  يمرا كتك بزن يخواه يم. يبر يلذت مجورج؟ فقط از آزار دادنشان  ستين نطوريا. يرا دوست ندار

 .يمرا بزن يدار

 .دوست دارم بكشمت -

تو هرگز به من . يخواهد صاحب شركت بشو يكرد، چون تو هم به اندازه من دلت م يكار را نخواه نياما تو ا: ديخند ويا

. خواهد داد ليتحو سيدارد كه آنرا به پل ياز دوستانم نامه ا يكي،  افتديب ياتفاق ميجورج ، چون اگر برا يرسان ينم بياس

 .يزن يبلوف م يتو دار: جورج حرفش را باور نكرد

 يكه بلوف م يبفهم يتوان يم قيطر كيتنها از : لخت جورج حركت داد و با طعنه گفت نهيس يرا رو زشيناخن بلند و ت ويا

 ست؟ين نطورينه، ا ايزنم 

 شهيهم ويا! كه هرگز قادر نخواهد بود از شر آن زن خالص شود ديفهم. ديگو يرا م قتيحق ويه اناگهان جورج دانست ك و

فكر را تحمل كند كه تا آخر عمرش محتاج  نيتوانست ا ينم. خود كند ريحضور خواهد داشت تا به او طعنه بزند، او را اس

چشمانش را گرفت و از  يقرمز جلو يپرده ا. در درونش منفجر شد يزيچو در آن حال . لطف و مرحمت آن زن هرزه باشد

با  يلميمثل ف زيهمه چ. داد ينفر خارج از وجودش به او فرمان م كيمثل آن بود كه .كند يدانست چه م يآن لحظه به بعد نم

او محكم ، . ديچيپ يشش مگو رد ويزجرآلود ا يادهايحمله ور شد، فر ويدور آهسته اتفاق افتاد، او به خاطر داشت كه به ا

خواست تجربه كرد  يعشق را آن طور كه م. بود يعال ريناپذ فيتوص يكار به طرز نيزد، و ا يضربه م يزيمحكم به چ يليخ

چشمانش  يپرده قرمز رو. زد يم ادينفر فر كيدر دور دست،  يياز جا. را داشتم شياوه ، چند وقت بود كه آرزو د،يشيو اند

اش له شده بود  ينيب. خون آلود بود شيتخت افتاده بود و سرا پا يرو ويا. نگاه كرد نييرفت، و او به پا ركم كم به كنا

آرواره اش شكسته بودو از . بود و چشمانش از فرط ورم بسته بود گاريس ياز اثر سوختگ دهي،بدنش سراسر كبود و پوش

 ...بس كن ، بس كن ، بس كن: كرد يگوشه دهانش ناله م

بر او مسجل شد،  تيآن وضع تيكه واقع يهنگام. خودش روشن كند ياوضاع را برا يرش را تكان داد تا چگونگس جورج

. را خراب كرده بود زياو همه چ. امكان نداشت يراه چيكه كرده بود از ه يكار هيتوج. ناگهان ترس وجودش را فرا گرفت

 و؟يا: خم شد ويجورج به طرف ا! زيهمه چ
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جان ... يدكتر هارل: دردآلود بود شيهر كلمه برا يادا. خبر كن... دكتر...  كي... دكتر: اش را باز كردچشم ورم كرده  ويا

 .يهارل

شده  يبلك ول دچار حادثه ا ويا د؟ييايب نجاياالن به ا نيشود هم يم: بود نيدر تلفن گفت ، ا سيكه جورج مل يزيچ تنها

 .است

كرد  يشده بود نگاه دهيكه به آن خون پاش ييوارهايو تخت خون آلود و د ويوارد اتاق شد ، به ا يكه دكتر جان هارل يهنگام

 اجيبه آنها بگو به آمبوالنس احت. را خبر كن سيپل: را حس كرد و به طرف جورج برگشت وياو نبض ا! من ياوه، خدا: و گفت

 .ميدار

 ...جان: از درد نجوا كرد يهاله ا انيدر م ويا

 ميرسان يم مارستانيتو را به ب. حالت خوب خواهد شد: تخت خم شد يرو جان

 ...را خبر نكن سيپل: كرد دايدستش را دراز كرد و دست دكتر را پ ويا

 ...من. واقعه را گزارش كنم نيمن ناچارم ا -

 ...خبر نكن سيپل... نه : را گرفته بود ويا يگلو بغض

نكن حرف  يسع: كرد و گفت يبدن او نگاه يرو گارياز س يناش يها يسوختگ يآرواره شكسته و جا ده،يبه گونه له دكتر

 يبزن

 ...كنم يخواهش م: ديجنگ ياش م يبه خاطر زندگ ويكشنده بود، اما ا درد

... نه... مرا ببخش... مادربزرگ هرگز نفهمد... محرمانه بماند: تا كلمات را از دهانش خارج كند ديطول كش يدراز مدت

 ... .فرار كرد... به من زد و  لياتومب كي... نكن خبر... سيپل

را داد و  ويا ينشان. هستم يالو ، من دكتر هارل: گرفت يبه طرف تلفن رفت و شماره ا يدكتر هارل. مشاجره نبود يبرا يوقت

 مارستانيرا در بكه م ديو از او بخواه ديكن دايوبستر را پ ثيدكتر ك. ديبفرست نجايبه ا يخواهم فوراً آمبوالنس يم: گفت

 كي: گوش داد، سپس گفت يلحظه ا ياو برا. دياتاق عمل را آماده كن. است ياضطرار تيموقع كي دييبه او بگو. مالقات كند

 .ديدستگاه كوب يرا محكم رو ياو گوش.خانم را مصدوم كرده و پا به فرار گذاشته است نيا ي، راننده ا ليحادثه اتومب
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 ممنون دكتر: ديكش ينفس راحت جورج

معلوم بود جورج لباسش را با عجله به . زد يتا به شوهر آلكساندرا نگاه كند، انزجار در چشمانش موج م ديچرخ يهارل دكتر

 دهيخون د يدست ها و صورتش هنوز لكه ها يورآمده بود ، رو يبا پوست يتن كرده است، در ضمن بند بند انگشتانش زخم

شرط ؛ كه تو  كياما به . كنم يكار را به خاطر خانواده بلك ول م نيمن ا. ياز من تشكر كن ستيالزم ن: دكتر گفت. شد يم

 .يروانپزشك برو كينزد  يموافقت كن

 ...به  ياجيمن احت -

تلفن  يدوباره دست به گوش يدگتر هارل. يآزاد بگرد نطوريهم ديتو نبا. كنم رذل پست فطرت يخبر م سيپس االن پل -

 .برد

را به باد داده بود، اما حاال به  زيهمه چ باًياو تقر. كرد يرا به باد داده بود، فكر م زيجورج همه چ! . صبر كن قهيدق كي -

آمبوالنس  يصدا. روانپزشك خواهم رفت دنيخوب ، من به د اريبس: به او داده شده بود  يگريمعجزه آسا ، فرصت د يشكل

 .دياز فاصله دور به گوششان رس

احساس . شود يخاموش و روشن م يرنگ يبرند ، و چراغ ها يم شيدراز پ يرد او را به سرعت در تونلك ياحساس م ويا

كرد بازوانش را تكان دهد،  يتوانم پرواز كنم ، سع ي، اگر بخواهم م ديشيمس كرد بدنش سبك و در هوا معلق است و اند

 ديسف ييبا شتاب از راهرو يبرانكار يكه او را رو ديرا گشود و د نشچشما ويا. نگه داشته بود شانيآنرا سر جا يزياما چ

، دارم  ديشياند ويا. راندند يدو مرد كه چهره بند به صورت و كاله سبز بر سر داشتند برانكار او را به جلو م. دهند يعبور م

بزرگ  يرا گشود ، در اتاق شيها چشمكه دوباره  يچه بودند؟ هنگام ميسطرها. ستميرا بلد ن ميسطرها. كنميم يباز لميدر ف

وبستر است  ثينام من ك: او خم شده بود يرو يدر لباس سبز جراح ينقش و الغراندام زيمرد ر. تخت عمل بود يرو ديو سف

 .ات كنم يخواهم عمل جراح يم. 

 .زشت بشوم... تو رو خدا نگذار كه من: دشوار بود شيحرف زدن برا. خواهم زشت بشوم ينم: نجوا كرد  ويا

سپس به دكتر . خواهم تو را به خواب ببرم فقط راحت باش و بدنت را شل كن يحاال م. وجه  چيبه ه: وبستر قول داد دكتر

 .عالمت داد يهوشيب
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اش نگاه كرد بر خودش  يبه ساعت مچ يخودش را شست و خون را از بدنش پاك كرد ، اما وقت ويدر حمام خانه ا جورج

خانه شان قدم  ييرايكه به اتاق پذ يباشد ، اما موقع دهيبود كه آلكساندرا خواب دواريام. بودساعت سه بامداد . لعنت فرستاد

 .گذاشت ، آلكساندرا منتظرش بود

 حالت خوب است؟! دم يم وانهيداشتم د! زميعز -

 خوبم آلكس -

 .سرت آمده است ييفكر كردم بال. تلفن كنم سيكم مانده بود به پل: به طرف جورج آمد و او را در آغوش گرفت آلكساندرا

 ي، آره حق دار ديشياند جورج

 ؟يداد ليقراردادها را تحو -

مثل آنكه سالها از گفتن آن . دادم لي، بله؛ تحو ييگو ياوه ، آن قراردادها را م: قراردادها؟ جورج ناگهان به خاطر آورد  -

 .دور يمربوط به گذشته ا يحرف گذشته بود، دروغ

 ؟يكرد ريد نقدريچرا ا -

 قهيكردم تا چند دق يهمه اش فكر م. خواست من نزدش بمانم يم. داشت ريتأخ شيمايهواپ: گفت يبا چرب زبان جورج

 .متأسفم . شد كه فرصت نكردم به تو تلفن بزنم ريشود ، و با الخره آنقدر د يم ماياو سوار هواپ گريد

 .يحاال كه آمد. ندارد ياشكال -

: دهان شكسته و كج و معوجش ناله كنان گفته بود انياو از م. بردند فكر كرد يبرانكار م ياو را رو كهيدر حال ويابه  جورج

 وياگر ا. كردند يم ريرا به جرم قتل دستگ يشد؟ و يمرد آن وقت چه م يم وياما اگر ا. فتادهين... ياتفاق چيه... به خانه... برو

 شد يدرست مثل سابق م زيشد؛ همه چ يبه راه م رو زيماند، همه چ يزنده م

 .داشت ازيچرا كه به او ن ديبخش ياو را م ويا

. كرد يفكر م شيطلب بخشا يبرا شيو التماس ها ادهايو فر ويبه ا. ديدر بستر دراز كش داريمدت شب را ب هيبق جورج

 يپوست سوخته اش را استشمام م يشود ، و بو يضربات مشت او خرد م ريز ويا يكرد همچنان استخوان ها ياحساس م

 .دوستش داشت يليكرد، و در آن لحظه خ



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني  –بازي استاد                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٤٠

از زبده  يكيدكتر وبستر . فراهم كند ويا يوبستر را برا ثيتوانشت خدمات ك يبود كه جان هارل يخوش اقبال تينها نيا

در آن . در جنوب مانهاتان داشت يخصدرمانگاه ش كيو  ويدر پارك اون يخصوص ياو مطب. جهان بود كيجراحان پالست نيتر

. متولد شده بودند يمادرزاد يها يداد كه با بد شكل يانجام م يكسان يرو يرا به طور تخصص كيپالست يدرمانگاه ، جراح

از سوانح  يدكتر وبستر به درمان ناش. پرداختند يآمدند هر چقدر استطاعت داشتند پول م يكه به درمانگاه او م ياشخاص

در  وياز ا ييعكس ها وا. خورد يبلك ول تكان سخت وينگاهش به چهره مصدوم و له شده ا نيشت ، اما با نخستعادت دا

 .گشت زيلبر يقيبرده بودند ، وجودش از خشم عم نيرا عمداً از ب ييبايكه آن همه ز نيبود و حاال با مشاهده ا دهيمجالت د

 بال را سر ش آورده؟ نيا يجان چه كس -

 .به او زد و فرار كرد يلي، اتومب ثيك -

روشنش پشت او را بسوزاند؟  گاريو بعد هم راننده توقف كرد تا لختش كند و با س: و گفت ديكش يوبستر خرناس ثيك

 ست؟يماجرا چ قتيحق

 ؟يچهره اش را به حالت قبل برگردان ياجزا يتوان يم. ميبگو يزيتوانم چ يمتأسفانه نم -

 .صورتش را به حالت قبل برگردانم يت كه اجزااس نيجان ، كار من هم -

در . ديببر ژهيو ياو را به بخش مراقبت ها. كارمان تمام شد: گفت ارانشيظهر بود كه سرانجام دكتر وستر به دست حدود

 .ديآمد حتماً به من تلفن بزن شيمشكل پ نيكه كوچكتر يصورت

جورج . خارج شد ژهيو يچهل و هشت ساعت پس از آن، از بخش مراقبت ها ويا. بود دهينه ساعت به طول انجام يجراح عمل

 .رديبگ ياز و يشد كه او قصد ندارد انتقام سخت يكرد و مطمئن م ي، با او صحبت م ديد يرا م ويا ديبا. رفت مارستانيبه ب

 .مانم ينزدش م قهيچند دقفقط . ندياو خواسته است مرا بب. بلك ول هستم زهيدوش ليمن وك: به پرستار بخش گفت جورج

كنم  يداشته باشد ، اما فكر م يخانم مالقات كننده ا نيا ستيقرار ن: انداخت و گفت افهيبه آن مرد خوش ق ينگاه پرستار

 .دينداشته باشد كه شما داخل شو ياشكال

 يديمثل زوا ييو لوله ها محصور بود يزخم بند يبود ، در نوارها دهيتخت به پشت دراز كش يبود ، رو يدر اتاق خصوص ويا

 .بود شيبود چشمان و لب ها تياز بدنش كه قابل رؤ ييتنها قسمت ها. زشت به بدنش وصل بودند
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 ...ويسالم ا -

 .را بشنود ويا يببرد و خم كند تا حرف ها كيجورج ناچار شد سرش را نزد. خش دار بود يينجوا شيصدا... جورج -

 ؟يگفت يزيچ... به آلكس -

 ...آمدم چون: لبه تخت نشست يجورج رو. نه ، البته كه نه -

 .داد ميبه كارمان ادامه خواه... باز هم ... ما... يچه آمده ا يدانم برا يم -

 ...واقعاً متأسفم ، من ويبابت متأسفم ، ا نياز ا: به جورج دست داد ريوصف ناپذ يآرامش احساس

بر ...  گريتا چند هفته د... به سفر رفته ام... كه من از شهر خارج شده ام ديبه او بگوو ... نفر بگو به آلكس تلفن بزند كيبه  -

 .گردم يم

 خوب اريبس -

 .در حق من بكن يلطف... جورج : چشم به خون افتاده به باال و به او نگاه كردند دو

 بله؟ -

 ...ريبا زجر بم -

 .وبستر در كنار تخت او بود ثيشد ، دكتر ك داريكه ب يهنگام. به خواب رفت ويا

 .بخش بود نيو تسك ميمال شيصدا. حالت چطور است؟ -

 بر سرم آمده بود؟... ييچه بالها... خسته ام يليخ -

 يدگيهمراه با ترك يشكستگ كياستخوان گونه شكسته و  كي كسيبا اشعه ا يعكس بردار. كرد يوبستر مكث دكتر

اثر گذاشته بود ، به  يا قهيعضله شق يرو نياستخوان گونه به داخل رفته و گود شده بود، كه هم. استخوان را نشان داده بود

 يها يدودنده شكسته و سوختگ. اش شكسته بود ينيب. و بسته كند ازقادر نبود دهانش را بدون احساس درد ب ويكه ا يطور

 .وجود داشت شيكف پاهاپشتش و  يرو گاريشده با س جاديا قيعم

 ؟ييچه بالها: تكرار كرد ويا

بستر . ات شكسته بود ينيب. گونه ات شكسته بود ياز استخوان ها يكي: گفت متيو مال يوستر در كمال مهربان دكتر
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. كند ، بود يكه دهان تو را باز و بسته م يعضله ا يفشار رو. جا به جا شده بود رديگ يآن قرار م يكه چشمت رو ياستخوان

 .و از تو مراقبت شد يدگيرس زهايچ نيا هبه هم. بدنت فراوان بود يرو گاريس يها يسوختگ

 .ديبده نهيآ كيبه من : نجوا كرد ويا

 .متأسفم ، هنوز كارمان تمام نشده است: كرد و گفت ياو تبسم. داد يبود كه دكتر اجازه م يكار نيآخر نيا

خواهم  يا افهيچه ق... يا افهيبرداشته شد ، چه ق يزخم بند ينوار ها نكهيبعد از ا: درا بپرس يسئوال بعد ديترس يم ويا

 داشت؟

 .شود يم يبه همان شكل كه قبل از سانحه بود قاًيات دق افهيق. شد يخواه يكامالً خوشحال و راض -

 .شود يباورم نم -

 .سميبنو سيپل يگزارش برا كي يستيافتاد؟ با يچه اتفاق ييبه من بگو يخواه يم ايحاال آ. ديد يخواه -

 .به من زد ونيكام كي: برقرار شد يطوالن يسكوت

شكننده را تباه كند ، اما از  ييباينفر توانسته است بكوشد آن ز كيكه چطور  ديوبستر دوباره از خودش پرس ثيك دكتر

او به . بود دهي، دست كش يدر سنگدل زاديآدم يينوع بشر و توانا يعاد ريبه اعمال غ دنيشياز تعمق و اند شيمدت ها پ

 كار را كرد؟ نيا يچه كس: گفت متيمال

 مك -

 ست؟ياش چ يو نام خانوادگ -

 ونيكام -

 .بلك ول وي، اكنون ا ياول جان هارل. بود رتيدر ح زيسكوت توطئه آم نيوبستر از ا دكتر

 .پر كنم سيپل يرا برا يملزم هستم ورقه گزارش ي، من از نظر قانون ييجنا يدر مورد تهاجم ها: گفت ويوبستر به ا ثيك

خواهرم  ايكنم ، اگر مادربزرگ و  يخواهش م: او دراز كرد و دست دكتر را فشرد و محكم نگه داشت يدستش را به سو ويا

 ...كنم يهش مخوا... دينبا. كند يبه روزنامه درز م... ديگزارش بده سياگر به پل. مسأله آنها را نابود خواهد كرد نيبفهمد ، ا

 ابانيخانم ها بدون لباس در خ. به تو و فرار راننده را گزارش كنم ليشامل برخورد اتومب يسانحه رانندگ كيتوانم  يمن نم -
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 .روند يراه نم

 !كنم يخواهش م -

 يپله ها يكرده و از باال ريگ يزيبه چ تيكنم كه پا يگمان م: او به رحم آمد ينگاه كرد و دلش برا ويو به ا نييبه پا دكتر

 .يسقوط كرده ا نييخانه ات به پا

 ... .است كه اتفاق افتاد يزيهمان چ قاًيدق نيا: دست دكتر را محكمتر فشرد ويا

 .من است ليتخ دهييزا نيا يول: ديكش يوبستر آه دكتر

گل و  شيآمد و برا ياو م نير بر بالسه با ايدو  يوقت ها روز يكرد ، بعض يم ادتيع ويآن پس دكتر وبستر هر روز از ا از

دراز  نجايمن روز و شب ا: ديپرس يبا دلهره از او م ويهر روز ا. آورد ي، م ديخر يم مارستانيكوچك كه از فروشگاه ب يايهدا

 ؟كند ينم يكار يچرا كس. ام  دهيكش

 .كند يمن در راه درمان تو كار م كيشر: وبستر به او گفت دكتر

 كت؟يشر -

 .يكن يم دايبهبود پ ييبايرسد ، تو به طرز ز يكه به نظر وحشتناك م يزخم بند يآن نوارها ريز. عتيدست قادر طب -

 .كرد يم نهيرا معا ويداشت و ا يبار دكتر پانسمان را بر م كيچند روز  هر

 .ديبه من بده نهيآ كي: كرد يالتماس م ويا

 .تهنوز زود اس: بود كساني شهيپاسخ دكتر هم اما

جذاب ،  ريغ يمرد يو. شد ياو م دنيمنتظر آمدن و د يصبر يبا ب ويداشت ، و كم كم ا ويبود كه ا يتنها مصاحب دكتر

 اريبس ويدر حضور ا. زد يپلك م ماًيبود ، دا يقهوه ا نيب كيو چشمان نزد يكم پشت خاكستر يكوچك و الغر اندام با موها

 .كرد يرا سرگرم م ويا نيخجول بود و هم

 ؟يتا به حال ازدواج كرده ا ايآ: ديپرس ويا

 نه -

 چرا نه؟ -
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 مارستانيبه ب ماًيدا يپزشك يها تيچون به خاطر فور. نشوم يخوب يليزدم كه شوهر خ يحدس م. دانم يمن نم... من -

 .كنند ياحضارم م

 ؟يدار ياما حتماً دوست مونث -

 ...يدانيخوب ، م: وبستر سرخ شد دكتر

 كن فيتعر ميبرا: سر به سرش گذاشت ويا

 .ندارم نمياو را بب شهيكه هم يمن دوست مونث -

 .بندم كه همه پرستارها عاشقت هستند يشرط م -

 .ستمين يا شهيعاشق پ يلينه ، متأسفانه من آدم خ -

كه به سراغش  ييكار آموزهاوبستر با پرستارها و  ثيكه درباره ك يوقت نيو با وجود ا.  يستيدر دلش گفت ، بگو اصالً ن ويا

 يزدند مثل آنكه او نوع يحرف م يكرد ؛ آنها طور يبدنش انجام دهند صحبت م يرو يآمدند تا اعمال مزاحمت گونه ا يم

 .چون و چرا است يب يفرمانروا

 .بدهدصورت انسان انجام  يوجود ندارد كه نتواند رو يكار. كند  يمعجزه م شيمرد با دست ها نيا: گفت يم يانترن

وبستر  ثياز ك ويكه ا يكردند ، اما هنگام يصحبت م انيكودكان ناقص و بدشكل و جان ياو رو يجراح يدرباره عمل ها آنها

ظاهر افراد راجع به آنها  ياز رو ايمتأسفانه مردم دن: جمله خاتمه داد كه  نيمورد سئوال كرد ، او موضوع را با گفتن ا نيدر ا

در  يتواند تحول بزرگ يم نيا. زاده شده اند كمك كنم يجسمان صيكه با نقا يكسان بهكنم  يم يمن سع. كنند يقضاوت م

 .كند جاديا شانيزندگ

 ويا. بود ثارگريفداكار و ا قتاًيحق يداد ، بلكه انسان يشهرت انجام نم ايكار را به خاطر پول  نياو ا. كرد ياز دكتر تعجب م ويا

بود  هودهيب يكنجكاو نياما ا. مرد است نيمشوق ا نينچنيا زيچه چ ديپرس ياز خودش م بود ، و دهيرا مثل او ند يهرگز كس

او انجام  يتوانست برا يبود كه دكتر م يوبستر نداشت ، بلكه عالقه اش فقط به خاطر كار ثيك هب يعالقه ا چيه ويا راي، ز

 .بدهد

 .منتقل كردند وركي ويدر شمال ن يخصوص يشده بود ، او را به درمانگاه رفتهيپذ مارستانيدر ب ويروز پس از ان كه ا پانزده
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 .بود يراحت تر خواه نجايا: خاطر داد نانيوبستر به او اطم دكتر

 يم ويا دنيشد و به د يكتر هر روز در درمانگاه حاضر م نيدورتر شده است ، و با وجود ا يليدانست كه راه دكتر خ يم ويا

 ؟يندار يگريد ماريمگر ب: ديپرس ويا. آمد

 .مثل تو نه يكس -

 گريسمت به سمت د كيرا از  وياو سر ا. را برداشت يزخم بند يوبستر نوارها ثيك ك،ينيبه كل ويهفته پس از ورود ا پنج

 ؟يكن ياحساس درد م: ديچرخاندو پرس

 نه -

 ؟يسفت -

 نه -

 .دياوريب يا نهيبلك ول آ زهيدوش يبرا: وبستر سرش را باال آورد و به پرستار نگاه كرد دكتر

بنگرد و اكنون كه آن لحظه  نهيدر آ رشيآرزوكرده بود كه به تصو شياز هفته ها پ. را فرا گرفت ويوجود ا يناگهان يترس

كه دكتر وبستر  يهنگام. را گانهيآدم ب كيخواست و نه چهره  يصورت خودش را م ويا. ديترس يبود ، به شدت م دهيرس

 .ترسم يم: گفت يرا به دستش داد ، او با نا توان نهيآ

 .به خودت نگاه كن: گفت يبا مهربان دكتر

زخم  يبه دنبال جا. ديد يو جود نداشت ، او چهره خودش را م يرييتغ چيه! معجزه بود  كي. را باال آورد نهييآهسته آ ويا

 ثيمتشكرم و جلو آمد تا ك: سرش را باال آورد و گفت. اشك در چشمانش حلقه بست. از آن نبود ياثر. گشت  افتهيبهبود 

سپس خودش . حرارت به خرج داد يليباشد ، اما دكتر خ ياز سپاسگذار يحاك وتاهبوسه ك كيقرار بود  نيا. وبستر را ببوسد

 .يهست يلم كه تو راضخوشحا يليمن خ... من: ، ناگهان احساس شرم كرد و گفت ديرا كنار كش

 .يكن يمعجزه م تيگفتند تو با دست ها ي، همه درست م يراض يِراض -

 .كردم يكار م ديبا زيچه چ يرو نينگاه كن و بب: خجوالنه گفت دكتر
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 31فصل

. خواست به باد دهد يرا كه آن طور از ته دل م ييزهايبود همه چ كينزد. خورده بود كهياز آن حادثه به شدت  سيمل جورج

او . مهم است شيمحدود چقدر برا تيبرنت با مسئول -دانست كه به دست گرفتن اداره شركت كروگر يجورج قبل از آن نم

عضو خانواده بلك ول ازدواج كرده  كيدادند قانع بود ، اما حاال با  يكه زنان تنها به او م ييايهدا قيقبالً به امرار معاش از طر

. پاپا ، به من نگاه كن. به دست آورده بود در دسترسش قرار داشت يبا ارزش تر از هر آنچه پدرش در زندگ يبود ، و شركت

 .نبود يباز كي گريد نيا. بزرگتر از شركت شما هستم يصاحب شركت. من دوباره زنده شده ام

 .خواست حاضر بود آدم بكشد يبه دست آوردن آنچه م يدانست كه برا يم او

 ياو هر لحظه اش را با آلكساندرا م. خوب كرده بود اريشوهر بس كي ريتالش خود را صرف خلق تصو نيشتريب جورج

كرد كه از اول  يدقت م شهيبرد و هم يم رونيصرف ناهار ب ياو آلكساندرا را برا. خوردند يآنها با هم صبحانه م. گذراند

 لنديهمپتون در النگ آ ستيمتعلق به خانواده بلك ول در ا يساحل ياليآخر هفته ، آنها به و التيدر تعط. شب در خانه باشد

او عاشق . دارك هاربر ملك مورد عالقه جورج بود. شدند يشركت ، عازم دارك هاربر م 620مسا  يمايبا هواپ ايرفتند ،  يم

كرد و  يگردش م عيوس يتاق هاآن ا رد. بود شيگران بها ينقاش يو تابلوها بايز قهيو بزرگ ، با آن اثاث عت يميخانه قد نيا

 .بود يزيو شورانگ ريچه احساس دلپذ. مال من خواهد شد نهايهمه ا ي، به زود ديشياند يم

 أتيه سييساله ، ر كيهشتاد و  تيك. داد ينشان م تيبه ك يادياو توجه و عالقه ز. بود يخوب اريداماد بس نيهمچن جورج

كرد كه او و آلكساندرا  يجورج دقت م. همچنان پر قدرت و سر زنده بود يمحدود ، و زن تيبرنت با مسئول - كروگر رهيمد

دوستانه به گفت و  يزد و با و يسالخورده تلفن م يبه آن بانو كباريروز  چندشام صرف كنند ، و هر  تيبا ك كباري يهفته ا

 .كرد يم ميت از خودش ترسرا به دق فتهيمفتون و ش يعاشق و داماد يشوهر رياو تصو. پرداخت يگو م

 .برد كه دونفر را كه آنقدر دوستشان داشته است را به قتل رسانده باشد يكس به او ظن نم چيه

 .نقش بر آب شد يدكتر جان هارل ياز سو يتماس تلفن كيناگهان توسط  سيجورج مل تيو رضا يخشنود

 .يتمپلتون برو تريبه نام دكتر پ يروانپزشك دنيداده ام تو به د يبيترت -
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 ...كنم يمن فكر م. ستيكار ن نيبه ا يواقعاً لزوم گريد يدكتر هارل: گفت يو با چاپلوس يميگرم و صم يبا لحن جورج

كنم ، و تو با  يگزارش نم سيمن كار تو را به پل. ميما با هم توافق كرد. يكن يدهم كه تو چه فكر م ينم يتيمن اصالً اهم -

 ...يپا بگذار ريآن توافق را ز يخواه ياگر م. يكن يروانپزشك مشاوره م كي

 .ندارم يخوب ، من حرف اريكار را بكنم ، بس نيا ديخواه ينه، نه، اگر شما م: فوراً گفت جورج

 يدكتر هارل. امروز  نياو منتظر تلفن توست ، هم. است كي -شش - كي - سه-پنج- پنج -شماره تلفن دكتر تمپلتون ، پنج -

 .تلفن را قطع كرد ظيبا غ

كه ممكن بود  يزيچ نيآخر. مردم دخالت كند يندارد جز آنكه در كارها يكار. ي، آدم مزاحم لعنت ديشيبا خشم اند جورج

 دهيرا ناد يدكتر هارل ديتوانست خطر كند و تهد يبود كه وقتش را با دكتر مخ تلف كند ، اما نم نيبخواهد ا يدر زندگ

 .ابدي يخاتمه م هيخواهد رفت و قض دنشيدو بار به د يكيون تلفن خواهد زد ، او به دكتر تمپلت. رديبگ

 .به خانه برگشتم: به جورج در دفترش تلفن زد ويا

 حالت خوب شده؟: ديپرس يبپرسد ول ديترس ي؟ با آن كه م...يبر گشت -

 .، امشب نيو بب ايخودت ب -

 ...من آلكس و. ميايتو ب شيمشكل است كه در بروم و پ ميبرا -

 .ساعت هشت شب -

مالحظه كرد و  كيصورتش را از نزد. سابق بود ييبايبود ، به همان ز ستادهيمقابلش ا ويا. شد يباورش م يبه سخت جورج

 .ابديب ينشانه ا چيكه بر سرش آورده بود ه يوحشتناك ينتوانست از بالها

 .مثل سابق است قاًيات دق افهيتو ق... تو! فوق العاده است نيا -

به آنچه در نظر داشت بر سر جورج  النه،يمح يكرد ، تبسم يتبسم وي، جورج؟ ا ستين نطوريهستم ، ا بايبله من هنوز ز -

به خاطر آنچه بر سر او آورده بود تقاص  يستيبا. بود ، درست نبود زنده بماند ماريب يجورج جانور. ديشياند يم اورديب

 .زدند يلبخند م گريبودندو به همد ستادهيآنها آنجا ا. داشت اجياحت يهنوز به و ويا. وز زود بودداد ، اما هن يپس م يديشد

 ...چقدر متأسفم يدان ي، نم ويا -
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 .نكرده است رييتغ يزيچ. تمام شد. ميراجع به آن صحبت نكن گريبگذار د: دستش را باال آورد و گفت ويا

 كي دنيداده كه به د يبيترت. به من تلفن زد يهارل: او گفت. كرده بود رييتغ يزيآورد كه چ يجورج به خاطر م اما

 .بروم وانهيروانپزشك د

 يكار را ندار نينه ، به او بگو كه وقت ا: تكان داد يسرش را به عالمت نف ويا

 .خواهد داد سيسانحه را به پل... اگر نروم ، او گزارش آن . گفتم  -

 .لعنت بر او -

 ست؟ياو ك: و غرق در فكر بود ستادهيآنجا ا ويا

 .تمپلتون ترينفر به اسم تمپلتون ، پ كي ؟ييگو يروانپزشك را م -

 .است يدكتر خوب. ام دهينامش را شن -

 ...اگر. زنم ينم يكشم و حرف يكاناپه اش دراز م يرو قهيمن فقط پنجاه دق. نگران نباش  -

 نيبهتر نيا ديشا: او به جورج رو كرد . آن بود يبود ، و در حال بررس دهيبه نظرش رس يفكر. داد يگوش نم گريد ويا

 .افتديتوانست اتفاق ب يبود كه م يزيچ

با  ينافذ و صورت يپهن ، چشمان آب يمتر قد ، شانه ها يسانت 180از  شيب. بود يسالگ يس نيتمپلتون در اواسط سن تريپ

مهاجم فوتبال شباهت داشت تا  كنيباز كيبه  شترياو ب. كرد يخوش تراش داشت، و صورتش را به دقت اصالح م ياجزا

جورج : ستينگر يشده اش الصاق شده بود با اخم م يزمان بند امهكه به برن يادداشتيدر آن لحظه ، او به . پزشك كي

 .بلك ول تيداماد ك... سيمل

از  يمارانيشدند كه ب يكه اكثر همكاران او خوشحال م يتمپلتون نداشت ، در حال تريپ يبرا يثروتمندان جاذبه ا مشكالت

به  مارانيگونه ب نياز ا يتمپلتون تازه كارش را شروع كرده بود ، تعداد تريكه پ يهنگام. طبقه سرشناس جامعه داشته باشند

 يندان به مطب او ممسن و ثروت م يها وهيب. ستيبا آنان ن يكه قادر به همدرد افتيراو مراجعه كردند ، اما او به سرعت د

او بودند كه  ماريب يگذاران هيدعوت نشده بودند ، سرما ياجتماع داديرو كيچون به  دنديكش يآمدند كه از ته دل ضجه م

شان  يكه سرگرم يو چاق ريپولشان را در بازار سهام از دست داده بودند ، و بانوان پ رايكردند ز يم يبه خودكش ديتهد
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جهان پر از . به منظور الغرشدن بود يبدن ناتيانجام تمر يبرا يآب معدن يها و چشمه ها حگاهيو رفتن به تفر يسورچران

به حلشان  يكه او عالقه ا ستين يمشكالت نهايبود كه ا دهيرس جهينت نيبه ا شيتمپلتون از مدت ها پ تريمشكالت بود ، و پ

 .باشد داشته

كاش : گفته بود. بود رفتهيرا با اكراه پذ سيبود، مالقات با جورج مل ليقا يدكتر جان هارل يكه برا ياحترام ليتنها به دل تريپ

 .برنامه من كامالً پر است. يفرستاد يم يگريد ياو را به جا

 .يكن يبدان كه در حق من م يرا لطف نيا تريپ -

 ست؟يمشكلش چ -

 .هستم ييدكتر روستا كيمن . شود يمربوط به تخصص تو م نيا -

 .بگو به من تلفن بزند. خوب  اريبس: ه بودموافقت كرد تريپ

 .ديرا داخل بفرست سيمل يآقا: را فشرد زشيم يرو يدكتر تمپلتون دكمه تلفن داخل. جرج آمده بود اكنون

 يبود ، اما انتظار نداشت آن حالت نشاط و شاداب دهيرا در روزنامه ها و مجالت د سياز جورج مل ييتمپلتون عكس ها تريپ

 .ديبخش يم ييجاذبه جادو يبه معنا سمايبه كلمه كار يتازه ا ريتعب سيمل. نديگذار را در او بب ريتأث

 .سيمل ي، آقا دينيبنش دييبفرما: گفت تريپ. با هم دست دادند آنها

 آنجا؟: به كاناپه نگاه كرد جورج

 .ديهر جا كه راحت -

 يليآن لحظه خ دنيابتدا از فرا رس. زد يولبخند ستينگرتمپلتون  ترياو به پ. دكتر نشست زيمقابل م يصندل يرو جورج

 .دكتر تمپلتون قرار بود متحد او و شاهدش باشد. ، نظرش عوض شده بود ويوحشت داشت ، اما پس از صحبتش با ا

 يتفاوت چيه يب يآمدند ، همگ يم دنشيبار به د نينخست يبرا مارانيكه ب يهنگام. را كه مقابلش بود برانداز كرد يمرد تريپ

حالت  هيپرحرف بودند و بق ايخاموش  يپو شاندند، بعض يم يآن حالت را با تهور و شجاعت ظاهر يعده ا. بودند يعصب

 يبرعكس به نظر م. كند ييبودن را در آن مرد شناسا يعصب ميكدام از عال چيه تتوانس ينم تريپ. گرفتند يبه خود م يتدافع

 .، كنجكاو شدم ديشيندا تريپ. گذرد يكه به او خوش م ديرس
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 .ديدار يبه من گفت كه شما مشكل يدكتر هارل -

 .متأسفانه دو مشكل دارم: ديكش يآه جورج

 د؟يكن ينم فيتعر ميمشكالت برا نيچرا راجع به ا -

اش به جلو خم  يجورج در صندل. نميمن اصرار داشتم شما را بب... علت بود كه من  نيبه هم. كنم ياحساس شرم م يليخ -

 .را كتك زدم يمن زن. ام انجام نداده بودم يكردم كه هرگز در زندگ يدكتر ، من كار يآقا: گفت مانهيشد و صم

 .داد يگوش م تريپ

او را كتك ... كه به خودم آمدم ، متوجه شدم كه  يو تار شد ، و وقت رهيچشمان من ت يو جلو ميداشت يما با هم مشاجره ا -

 .وحشتناك بود: ديلرز يكم شيصدا. زده ام

آن مرد از كتك . ستيچ سيبرده است كه مشكل جورج مل يداد كه از همان لحظه پ يتمپلتون به او خبر م تريپ يدرون يندا

 .برد يزدن زن ها لذت م

 همسرتان بود؟ ديآن زن را كه كتك زد ايآ -

 .خواهر خانمم بود -

كه آنها در  يبلك ول افتاده بود ، و آن هنگام يدرباره دوقلو ها يگه گاه در روزنامه ها و مجالت چشمش به مقاالت تريپ

همسان، و  يبه خاطر داشت ، كه آنها دوقلو ها تريپ. شدند يظاهر م يمسائل اجتماع اي هيريمربوط به امورخ يها داديرو

به نظرش  نيهمچن. افتيجالب  يواقعه را كم نيا تريپ. نش را كتك زده بودز هرمرد خوا نيا نيبنابرا. بودند بايز اريبس

گونه  نيماجرا ا قتياگر حق. به آن زن زده است دهيدو كش يكيفقط  ييزند گو يحرف م يطور سيجالب آمد كه جورج مل

 .نديرا بب سيجورج مل يكرد كه و ياصرار نم يبود ، جان هارل

 د؟يهم رساند يبي، به او آس ديكه او را كتك زد دييگو يشما م -

كه حالم جا  يوقت. و تار شد رهيچشمانم ت يدكتر ، جلو يهمانطور كه گفتم آقا. رساندم بيبه او آس يدر واقع ، بد جور -

 .شد يباورم نم... آمد

 .كار را كرد نيناخودآگاهم ا ريضم. كار را نكردم نيمن ا. يشگيدفاع هم. كه حالم جا آمد يوقت
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 باعث آن واكنش شد؟ زيچه چ ديدان يم چيه ايو آ -

من واقعاً . كرده ياو چند بار سكته قلب. است ماريپدرم به شدت ب. بوده ام يوحشتناك يروح يمن تحت تنش ها راًياخ -

 .وابسته اند يليافراد خانواده ما به هم خ. نگران حالش هستم

 نجاست؟يپدرتان ا ايآ -

 .كند يم يزندگ وتانياو در  -

 ..ديدو مشكل دار ديشما گفت -

 .جورج خاموش شد... . بله همسرم آلكساندرا -

 د؟يدار ييشما مشكل زناشو -

. كرد يجورج مكث... . است كه نيموضوع فقط ا. ميدوست دار يليرا خ گريما همد. ديكن يكه شما فكر م ينه به آن صورت -

 .ندارد يحال چندان خوش راًيآلكساندرا اخ

 ؟يناز نظر جسما -

 .زند يحرف م يهمه اش درباره خودكش. او تمام مدت افسرده است. ياز نظر روح -

 به پزشك مراجعه كرده؟ ايآ -

 .كند يدكتر امتناع م شياز رفتن پ: كرد يتبسم اندوهناك جورج

درد محروم  يمرفهان ب نيپر از پول ا بيكردن ج يپارك است از خال ابانيكه مطبش در خ يدكتر. چه بد شد ديشياند تريپ

 د؟يصحبت كرده ا يموضوع با دكتر هارل نيشما راجع به ا ايآ. : مانده است

 نه -

، همسرتان را نزد روانپزشك  ندياگر الزم بب. ديكنم با او مشورت كن يم شنهاديشماست ، پ ياز آنجا كه او پزشك خانوادگ -

 .خواهد فرستاد

ترسم كه  يم. خواهم آلكساندرا احساس كند كه پشت سرش حرف زده ام ينه ، من نم: گفت يعصب يبا حالت سيمل جورج

 ...يدكتر هارل
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 .خودم به دكتر زنگ خواهم زد.  سيمل ي، آقا ستين يا مسأله

 .مشكل بزرگ كي،  مي، دچار مشكل شده ا ويا: مقدمه گفت يب جورج

 افتاد؟ يچه اتفاق -

 .دارد ينگران آلكساندرا هستم ، چون او قصد خودكشگفتم كه . كردم يرا كه تو گفت يآن كار قاًيمن دق -

 و؟ -

 !بگذارد انيتلفن بزند و موضوع را با او در م يخواهد به جان هارل يآن پست فطرت م -

 .افتدياتفاق ب يزيچ نيچن دينبا! من ياوه ، خدا -

تو قرار  ايآ. كنم يم يدگيرس يخوب ، من خودم به مشكل هارل اريبس: ستاديناگهان ا. شروع به قدم زدن در اتاق كرد ويا

 ؟يبا تمپلتون دار يگريمالقات د

 بله -

 .حتماً برو -

او ناظر بزرگ شدن . خانواده بلك ول را دوست داشت يجان هارل. در دفترش رفت يدكتر هارل دنيبه د ويروز بعد ، ا صبح

زجر  يليخ تيك. بود يروان شگاهيآسا كيبه  يو سپردن تون ت،يبه ك يتون حمله انه،يمار زيبچه ها بود ؛ شاهد مرگ غم انگ

 زيچه چ. توانست حدس بزند ينم يدكتر هارل. بود وستهيبه وقوع پ ويو ا تيك انيم ييو سپس آن اختالف و جدا. بود دهيكش

تندرست  يخانواده را از نظر جسمان يبود كه اعضا نيكار او ا. به او نداشت يموضوع اصالً ربط نيباعث آن اختالف بود ، اما ا

 .نگه دارد

انجام  يوستر عجب كار خارق العاده ا ثيك: به او كرد و گفت ينگاه يقدم به مطب دكتر نهاد ، دكتر هارل ويكه ا يهنگام

ار قر ويا يشانيپ يشد و رو يم تيرؤ يمختصر بود كه به سخت يليقرمز و خ يكم يزخم يداده تنها نشانه آن واقعه ، جا

 .بر خواهد داشت گريدو ماه د يكيزخم را  يجا نيدكتر وستر ا: گفت ويا. داشت

دكتر به او اشاره كرد . خوشحالم يلي، خ وي، ا يشو باتريشود تو باز هم ز يكه باعث م: را نوازش كرد ويا يبازو يهارل دكتر

 ساخته است؟ ياز دست من چه كار: نديبنش يصندل يرو
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 .در مورد آلكساندرا است. جان ، ستيدر مورد خودم ن -

 در رابطه با جورج؟ يدارد؟ مشكل ياو مشكل: كرد و گفت ياخم يهارل دكتر

. دارد يبياواخر آلكس رفتار عج نيا. در واقع جورج نگران اوست. با زنش دارد ياوه ، نه ، جورج رفتار خوب: فوراً گفت ويا

 .زند يحرف م يهمه اش از خودكش. افسرده است يليخ

 .خورد يبه آلكساندرا نم نيا. شود يمن كه باورم نم: پرده گفت يكرد و ب ويبه ا ينگاه يهارل دكتر

 يقيعم يدر حالت افسردگ. جا خوردم شيخلق و خو ريياز تغ. رفتم دنشيبه د نيبنابرا. شد يخودم هم باورم نم. دانم يم -

تو  شياست كه پ نيهم يبرا... ميموضوع را به او بگو نيوم و اتوانم نزد مادربزرگ بر ينم. واقعاً نگرانش هستم ، جان. است

 .از اشك تر شد نشچشما. يبكن يكار كي يستيبا. آمده ام

 .توانم از دست دادن خواهرم را تحمل كنم ينم گريمادربزرگم را كه از دست داده ام، د -

 حالت است؟ نيچند وقت است كه دچار ا -

شما . اول قبول نكرد ، اما باالخره قانعش كردم. به او التماس كردم كه درباره مشكلش با شما صحبت كند. ستميمطمئن ن -

 .ديبه او كمك كن ديبا

تازه  يروزها داروها نيا. ويا ،يكن نگران نباش يو سع ديايبه او بگو فردا صبح نزد من ب. البته كه كمكش خواهم كرد -

 .كنند يمعجزه م

 .بود يچه دختر مهربان ويا. نبود كدندهيسرسخت و  نقدريا تيكاش ك. كرد عتيرا تا در اتاقش مشااو  يهارل دكتر

 .پاك كن پاك كرد ريرا با دقت با ش يشانيپ يبه آپارتمانش بازگشت ، زخم قرمز رو ويكه ا يهنگام

 .دكتر ياهستند، آق نجايا سيخانم جورج مل: اعالم كرد يدكتر هارل يروز بعد ساعت ده ، منش صبح

 .ديرا به داخل بفرست شانيا -

 .شد يم دهيد اهيس يچشمانش حلقه ها ريبود و ز دهيرنگش پر. نامطمئن داشت يرفت ، حالت يآهسته راه م او

كه درباره  ستيچ گريحرف ها د نيحاال ا. خوشحالم دنتيآلكساندرا از د: دست او را در دستش گرفت و گفت يهارل جان

 شنوم؟ يمشكالت تو م
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اصرار نكرده  وياگر ا. ستين ميزيمطمئنم كه چ. كنم يكه مزاحمت شدم احساس حماقت م نيجان ، از ا: آهسته بود شيصدا

 .حالم خوب است ياز نظر جسم. آمدم ينم نجايبود ، هرگز به ا

 چطور؟ ياز نظر روح -

 .خوابم يخوب نم يليخ: كرد ، سپس گفت يمكث او

 چه؟ گريد -

 ... .هستم يپندار مارين آدم خود بم يكن يحتماً فكر م -

 .شناسم ، آلكساندرا يم نهايمن تو را بهتر از ا -

كند كه  يتالش م يليجورج خ. خسته ام... مضطرب و  يبه نوع. تمام مدت افسرده هستم: و گفت ستينگر نييبه پا او

 يم يجالب يو به چه مكان ها ميبا هم انجام بده ميتوان يرا م يجالب يكشد كه چه كارها يخوشحالم كند و دائماً نقشه م

كننده  دينا ام... يليدر نظرم خ زيهمه چ. بروم ييجا ايبكنم  يكار دارماست كه من اصالً دوست ن نيمشكل ا. ميبرو ميتوان

 .است

 چه؟ گريد: كرد يداد ، با دقت براندازش م يبه هر كلمه او گوش م دكتر

 .كنم چه خوب است خودم را بكشم يوقت ها فكر م يمن گاه... من -

: آلكساندرا سرش را باال آورد و به دكتر نگاه كرد و گفت. ديشن يحرفش را م يبه سخت گريآنقدر آهسته بود كه د شيصدا

 شوم؟ يم وانهيدارم د ايآ

 يزيچ ايدرباره آن هدون ايآ. يشو يم وانهيد يكنم تو دار ينه ، من كه فكر نم: تكان داد يسرش را به عالمت منف دكتر

 ؟يا دهيشن

 .تكان داد يسرش را به عالمت منف آلكساندرا

است ، و دارو  عيكامالً شا يناراحت نيا. كند يم جاديا يكرد فيرا كه توص يياست كه نشانه ها يشناخت ستياختالل ز هي نيا -

خواهم تو را  يم. دنديمف اريندارند ، و بس يارض جانبگونه عو چيداروها ه نيا. به بازار آمده كه در درمان مؤثرند يتازه ا يها

 .كرد مينخوته دايدر تو پ يمشكل جد چيما ه كهكنم ، اما مطمئنم  نهيمعا
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 تيبرا نيخواهم قرص ولبوتر يم: گفت ي، دكتر هارل ديو آلكساندرا دوباره لباس پوش ديرس انيبه پا نهيكه معا يهنگام

 .زيو اعجاب انگ ديجد ياز آن داروها يكي... است يضد افسردگ ياز داروها يقرص ، كشف تازه ا نيا. كنم زيتجو

 .نوشت تماشا كرد يدكتر را كه نسخه م يعالقه گ يبا ب آلكساندرا

 يشب فرق ايبه من تلفن بزن ، روز  يداشت يهفته ، اگر مشكل كي نيدر طول ا. ييايب نجايباز هم به ا ندهيخواهم هفته آ يم -

 .و نسخه را به دست آلكساندرا داد. كند ينم

 .ببرد نيقرص ها آن كابوس را هم از ب نيكه ا دوارميممنونم جان ، ام: گفت  آلكساندرا

 كدام كابوس؟ -

 يهستم و هوا توفان يكشت كيدر  نميب يخواب م. نميب يخواب م كيهر شب فقط . گفته باشم تيكنم برا ياوه ، فكر م -

كه  نم،يب يكنم و خودم را در آب م ينگاه م نييروم و به پا يم يبه طرف نرده كشت. زند يمرا صدار م ايشنوم كه در ياستو م

 ... .در حال غرق شدن هستم

. ديكش يم قيعم يداد ، نفس ها هيساختمان تك يرونيب واريبه د. قدم گذاشت ابانيخارج شد و به خ ياز مطب دكتر هارل او

 .به من شك نبرد و نسخه را به دور انداخت. شدم ، موفق شبدياند يبا سرخوش ويا

 

 

 

 

 32فصل

 أتيه ي، به سه مرد و سه زن كه از اعضا ييگردهما زيو به جانب م. بود دهيطول كش يليجلسه خ. بلك ول خسته بود تيك

 دهياز حد طول نكش شيبا خود گفت ، پس جلسه ب تيك. دنديرس يسرحال و با نشاط به نظر م يهمگ. ستيبودن نگر يياجرا

فكر او را  نيا. شوم يم ريدارم پ. هشتاد و دو ساله خواهم شد يبه زود. ام هوقفه خسته شد يمنم كه از سالها كار ب نياست ، ا

برنت با  -كه كروگر ياو تا زمان. سبب كه هنوز آماده نبود نيبلكه به ا د،يترس يآنكه از مردن م ليافسرده كرد ، نه به دل

 وياز ا يپس از آنكه به تلخ. مردن نداشت اليداشاته باشد ، خ رياز خانواده بلك ول را به عنوان مد يحدود عضوم تيمسئول
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 .كند يزياش را در ارتباط با آلكساندرا طرح ر ندهيآ يكرده بود نقشه ها يسع تيشده بود ، ك دينا ام

 ريمد كيجورج . شدن در امور شركت ندارم ريبه درگ ياما من عالقه ا. بكنم تيبرا يكه حاضرم هر كار يدان ي، م يمامان -

 ... .شركت خواهد شد يبرا يعال

 .كرد يبراد راجرز با او صحبت م ت؟يك يتو موافق ايآ -

والتان متأسفم ، سئ: و گفت ستيگناهكار به براد نگر يا افهي، و او با ق ديكش رونيب شيها يالبافيرا از خ تيسئوال ك نيا -

 چه بود؟

در چند ماه . بلك ول بود تيبراد راجرز نگران ك. زد يحرف م يبا بردبار. ميكن يما درباره ادغام شركت دلكو صحبت م -

 يم جهينت نيكه براد راجرز به ا يبوده و سپس درست هنگام يالبافيهمواره در حال خ رهيمد أتيجلسات ه يط تي، ك رياخ

ابراز  زياعجاب انگ يرتيكند ، او با هوش و بص يريكناره گ رهيمد أتيهدر  تياز عضو يستيشده و با ريپ تيكه ك ديرس

براد . بود زيبرانگ نيتحس يزن تيك. بودند فتادهيفكر ن نيانداخت كه چرا خودشان به ا يم رتيكرد و همه را به ح يم دهيعق

خاتمه  يكه چرا آنقدر ناگهان ديز هم از خودش پرسو با ديشيدور با هم داشتند اند يكه در گذشته ا يبه مودت كوتاه مدت

 .بود افتهي

وجود داشته  يادي، در گذشته شما خشونت ز سيمل يآقا: رفت يتمپلتون م ترينزد پ سيبود كه جورج مل يبار دوم نيا

 است؟

 .من از خشونت متنفرم. نه: تكان داد يسرش را به عالمت منف جورج

 .مورد از تو سئوال خواهد كرد نيدر ا يپزشك قانون. يبردار ، دكتر عوض ادداشتي نطوري، هم آره

 .كردند ينم يبدن هيكه پدر و مادرتان هرگز شما را تنب ديشما به من گفت -

 .است نطوريبله هم -

 د؟يبود يريكه شما بچه سربز دييگو يم يعني -

 .كنم يفكر م نطوري، ا ريو سر به ز عيمط شيكم و ب: تله گذاشته است تيبرا نكهيمثل ا. باش  مراقب

 .شود يم هيبزرگساالن تنب يايدن نيپا گذاشتن قوان ريهم معموالً گاه به خاطر ز يبچه ا نيچن -
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 .كذاشتم يپا نم ريرا ز يقانون چيكنم من ه يفكر م: از بد دانستن و مردود شمردن بر لب آورد يحاك يتبسم جورج

را كه پس از  ييكند؟ او گفت و گو يرا پنهان م زياست كه چرا؟ چه چ نيسئوال ا. ديگو ي، دروغ م ديشيتمپلتون اند تريپ

 .داشت ، به خاطر آود ي، با دكتر هارل سيجورج مل يچلسه روانكاو نينخست

 ... .جان او گفت كه خواهر زنش را كتك زد ، و  -

او استخوان گونه آن زن را له كرد ، . بود يسالخكارش مثل  تريپ: آكنده از رنجش و خشم بود يجان هارل يصدا! كتك زد -

 .سوزاند گاريرا با س شيو سه دنده اش را شكست ، و پشت و كف پاها ينيب

 .به من نگفت يزيباره چ نيدر ا: را فرا گرفت شياز انزجار سراپا يتمپلتون احساس كرد موج تريپ

خواهم  انيرا در جر سيبه او گفتم اگر به تو مراجعه نكند ، پل. ديگو ينم يزيمعلوم است كه چ: فوراً گفت يهارل دكتر

 .گذاشت

 نيپس او در ا. نميعلت اصرار داشتم شما را بب نيبه هم. كنم ياحساس شرم م يليخ:كلمات جورج را به خاطر آورد تريپ

 .مورد هم دروغ گفته بود

 .كند يصحبت م يودكشبرد ، و درباره خ يرنج م يبه من گفت كه همسرش از افسردگ سيمل -

نگرانش  يليخ. كردم زيتجو نيولبوتر شيمن برا. من آمد دنيبه د شيآلكساندرا چند روز پ. ديگو يرا درست م نيبله ا -

 ست؟يچ سيتو از جورج مل يبرداشت ذهن. هستم

 .است يكنم آدم خطرناك يفكر م يدانم ، ول يهنوز نم: آهسته گفت تريپ

و دست  يواقع ريبود ؛ غ ييباياز ز يآن زن مانند الهه ا. بلك ول را از سرش خارج كند ويوستر قادر نبود فكر ا ثيك دكتر

 ثيك. روح و كسل كننده بود يدكتر خودش خجول و ب كهيدر حال. ، خونگرم ، سرزنده و اغوا كننده بود يمياو صم. يافتنين

قدر و منزلت باشد كه  يبرخورد نكرده بود كه آنقدر ب يهرگز به زن رايز بود ، دهنكر ارياخت يوستر هنوز پسر بود و همسر

 كيبا  ياو در خانواده ا. اصالً اعتماد به نفس نداشت يصرفنظر از كار و حرفه ، دكتر در امور شخص. بتواند همسر او شود

وستر اندك بود ، و همان  ثيك يجنس زهيغر. بزرگ شده بود اقتيل يو ب فيضع يمادر به شدت مستبد و سلطه جو و پدر

را  شياهايكه صبحدم رو ي، و هنگام ديد يبلك ول را م وياما اكنون دكتر خواب ا. شده بود ليمقدار كم هم در كارش مستح
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 ي، اما م نديرا دوباره بب ويا يوجود نداشت كه و يليدل چيبود و ه افتهيكامالً بهبود  ويا. شد يآورد؛ شرمنده م يبه خاطر م

 .ندياو را بب ديدانست كه با

 ادتي شيچند روز پ... اه ... من . مزاحمت نشده باشم دوارميام. وستر  ثي، من هستم ، ك ويا: تلفن زد ويبه آپارتمان ا دكتر

 ؟يخوب چطور. بشوم ايفكر كردم حال و احوالت را جو... افتادم ، و 

 .و دست انداختن دكتر وجود داشت طنتياز ش ينباز هم نشا شيدر صدا ؟يتو چطور. ثيخوبم ، ممنون ، ك -

با  يتوان ياحتماالً سرت آنقدر شلوغ است كه نم: دكتر جسارت به خرج داد. سكوتس برقرار شد. خوب... من : گفت دكتر

 ؟يمن ناهار بخور

 .دوست دارم يلي، خ ثيك: گذشت يحتماً به او خوش م. بود ينيدكتر چه مرد با نمك و كمرو و نازن نيا. ديدر دلش خند ويا

 ؟يك: احساس كند ثيك يتوانست حالت تعجب را در صدا يم ويا ؟ييگو يراست م -

 فردا چطور است؟ -

 .پس قرارمان گذاشته شد. است يعال: را عععوووض كند ، گگگفت مشيتصم ويكه ا نيبه سرعت و قبل از ا دكتر

او دستمال سفره . كرد يكم سن و عاشق رفتار م يپسر مدرسه ا كيوستر مثل  ثيدكتر ك. لللذت برد ارياز آن ناهار بس ويا

او را تماشا  كهيدر حال ويا. را واژ گون ساخت زيم يو گلدان گل رو ختير يزيروم يانداخت ، شرابش را رو نياش را به زم

 .است يشود كه او چه جراح حاذق ينم، آدم باورش  ديشياند يكرد ، با خوش يم

 م؟يانجام بده يكار را گه گاه نيشود ما ا يم... شود يم: ديوستر خجوالنه پرس ثي، ك ديرس انيكه خوردن غذا به پا يهنگام

 .ترسم عاشقت بشوم يمن م. ثي، ك ميكار را نكن نيبهتر است ا: گرفت ، پاسخ داد يخنده اش را م يجلو كهيدر حال ويا

 .ديدانست چه بگو يكامالً سرخ شد ، نم دكتر

 .هرگز تو را فراموش نخواهم كرد: دست او را نوازش كرد ويا

 .خورد و آن را واژگون ساخت زيم يدوباره دستش به گلدان گل رو دكتر

 .وستر به او ملحق شد ثيخورد كه ك يناهار م مارستانيدر رستوران ب دكتر

سر  يي، كه چه بال ييرا بگو قتي، اما اگر تو به من حق مينگو يزيچ يخصوص به كس نيدهخم در ا يجان ، قول م: گفت ثيك
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 .شود يآسوده تر م الميبلك ول آمد ، خ ويا

 .بود سيكار شوهر خواهرش ، جورج مل. خوب اريبس: را باال انداخت و گفت شيكرد ، سپس شانه ها يدرنگ يهارل

 .ستا كيشر ويرمزآلود ا ياياز دن يوبستر احساس كرد كه اكنون در بخش ثيك و

 !ميپس ما منتظر چه هست... نامه هم عوض شده  تيپول در دسترس است ، وص.: تاب بود يب سيمل جورج

عرض و طول  يتاب يبدنش جمع كرده بود ، و جورج را كه با ب رياش را ز دهيبلند و كش يكاناپه نشسته بود ، پاها يرو ويا

 .كرد ي، تماشا م موديپ ياتاق را م

 .كنده شود هيضخواهم قال ق يم ويا -

بار مرتكب  كي ويا. خطرناك بود يمار افع كيجورج مثل . دهد ي، جورج كم كم تسلط بر اعصابش را از دست م ديشياند ويا

 ينم گريد. اش تمام شود يزندگ متيبود به ق كينزد نيكرده بود ، و ا كيو تحر ختهياز حد برانگ شيشد و او را ب ياشتباه

 .اشتباه را مرتكب شود نيخواست ا

 .دهيكنم وقتش فرا رس يفكر م. با تو موافقم : آهسته گفت ويا

 ؟يك: ستادياز قدم زدن باز ا جورج

 .ندهيهفته آ -

دكتر  يآقا: حاال ، ناگهان گفت. كلمه راجع به همسرش نگفته بود كي سيتمام شده بود و جورج مل باًيتقر يجلسه روانكاو -

 ينم. زديهمه اش درباره غرق شدن حرف م شبيد. اش بدتر شده يافسردگ ايگو. لكساندرا هستمتمپلتون ، من نگران آ

 .دانم چه بكنم

 .واقع شود ديكند به حالش مف يكرده كه فكر م زيهمسرتان چند دارو تجو ياو برا. صحبت كردم يمن با جان هارل -

 من چه بكنم؟ ديايسرش ب يياگر بال. بشود نيدكتر ، كاش چن يآقا: صادقانه گفت جورج

 يشب باز مهيخ كيرا داشت كه شاهد  ندياحساس نا خوشا نيناگفته حساس بود ، ا يتمپلتون ، كه گوشش به واژه ها تريپ و

 د؟يكن يم في، شما روابط گذشته تان با زن ها را چگونه توص سيمل يآقا: وجود داشت يمرد خشونت مرگ بار نيدر ا. است

 .هرگز: شود يم يكه آن سئوال به كجا منه دانست يم سيمل جورج
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 .زارميبه شما كه گفتم ، از اعمال خشونت ب.: دكتر ، با تو كه خوش رفتارم جوجه

را با  شيو سه دنده اش را شكست و پشت و كف پاها ينياو استخوان گونه آن زن را له كرد ، ب. بود يكار او مثل سالخ تريپ

 .سوزاند گاريآتش س

است  يا لهيشود ، وس يمحسوب م يراه حل ضرور كياز اشخاص  يبعض يوقت ها ، اعمال خشونت برا يگاه: گفت تريپ

 .كردن عقده ها و آزاد كردن احساسات يخال يبرا

 .زند يدارم كه زنان بد نام را كتك م يخود من دوست. فهمم يمنظورتان را م -

 .بگو ميراراجع به دوستت ب: عالمت هشدار دهنده كي. دارم يمن دوست خود

خواهد از نزدشان برود ،  يم يوقت نيبنا برا. كنند ياو را خال يها بيكنند ج يم يسع شهيآنها هم. او از فواحش متنفر است -

 يحالت چياما ه ست،ينگر تريجورج به چهره پ. به آنها بدهد يدرس عبرت نكهيا يفقط برا... شود  يبه خشونت متوسل م يكم

آورم كه من و او با  يبه خاطر م: جورج كه شجاع تر شده بود ، به سخنانش ادامه داد. ديكار ند نيا حيدال بر مخالفت و تقب

 يياز او دلربا يبرد ، و پس از آن كه حساب يپوست او را به اتاق هتل اهيفاحشه كوچك س كي. ميبود كاييدر جاما كباريهم 

. به او زد و حالش را جا آورد يآن دوستم هم كتك مفصل: كرد و ادامه داد يتبسم. خواهد يم يشتريكرد ، گفت كه پول ب

 .اورديدر ن يها سر كس يجور باز نيهرگز از ا گريبندم كه آن دختر د يشرط م

او با غرور از خودش سخن . در كار نبود يبدون شك دوست. است يمجنون روان كي سيمل نيگرفت ، ا جهيتمپلتون نت تريپ

 .خطرناك بود اريقدرت نما و بس وانهيد كيمرد  نيا. پنهان شده بود افتهي رييتغ تيشخص كيگفت، پشت  يم

 .داشته باشد يبا جان هارل يگريد يگفت و گو عتريگرفت كه بهتر است هر چه سر جهينت تريپ

او . قرار داشت يدشوار تيتمپلتون در موقع تريپ. صرف نهار در باشگاه هاروارد مالقات كردند يرا برا گريمرد همد دو

اطالعات ممكن را راجع به  يداشت كه تمام ازيپا بگذارد ، ن ريرا ز ماريپزشك و ب انيبدون آن كه اصل محرمانه بودن روابط م

 .به دست آورد سيجورج مل

 ؟ييبگو ميبرا يتوان يچه م سيدرباره همسر جورج مل: ديپرس ياز هارل او

دكتر . شان بوده ام يكه او و خواهرش نوزاد بودند ، من پزشك خانوادگ يوقت از. است يدوست داشتن يآلكساندرا؟ دختر -
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 يهرگز نم يني، اما تا آن دو تا را با هم نب ميشنو يم ييزهايهمسان هر روز چ يدرباره دوقلوها: و افزود ديآهسته خند يهارل

 .يكن كدوقلو بودن را در يواقع يمعن يتوان

 همسان هستند؟ يآنها دوقلوها: ديآهسته پرس تريپ

و مسخره  يكوچك بودند عادت داشتند همه نوع شوخ يليخ ياز وقت. بدهد صيتواند آن دو را از هم تشخ يكس نم چيه -

سرم در  يزدم ، آنقدر باز يبه او آمپول م يستيبود و با ضيمر ويبار كه ا كي ديآ يم ادمي. اورنديرا سر مردم در ب يباز

و  دياش را نوش يدنياز نوش ياو جرعه ا. كردم قيتزر چارهيب يآلكساندرار آمپول را به كردند كه آخر س جميآوردند و گ

 .بدهم صيتوانم آنها را از هم تشخ يحاال هم كه بزرگ شده اند ، من هنوز نم. آور است رتيح: اضافه كرد

اش  يبه زندگ ديكرد ام يكه آلكساندرا نزدت آمد چون احساس م يتو گفت: و سپس گفت ديشيحرف اند نيراجع به ا تريپ

 را از دست داده است؟

 .است نطوريبله هم -

 كه او آلكساندرا بود؟ يجان ، از كجا مطمئن -

 يشانيپ يرو يبه او زد ، اثر زخم كوچك سيكه جورج مل يبه دنبال آن كتك كيپالست يهنوز از جراح ويا. بود يكار آسان -

 .اش دارد

 نطوريكه ا: ينشانه ا عجب

 ؟يرو يم شيچطور پ سيبا مل -

 يم. شده است يمخف نيمت يپشت ظاهر. ام افتهيبه روحش دست ن: ديتواند بگو يكرد تا چه حد م يمردد بود ، فكر م تريپ

 .ظاهر را در هم بشكنم نيخواهم ا

را به خاطر آورد كه غرق در خون در  ويا گريبار د يهارل. است وانهيمرد د ني، ا ياگر نظر مرا بخواه. تريمراقب باش ، پ -

 .بستر افتاده بود

 ست؟ين نطوريهستند ، ا يهر دو خواهر وارث ثروت بزرگ: ديپرس تريپ

 رياست ، اما پاسخ خ يو خانوادگ يمسأله خصوص كي نيالبته ، ا: او گفت. شود ديبود كه دچار ترد ينوبت جان هارل اكنون
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 .رسد يبه آلكساندرا م زيوم كرد و حاال همه چرا از ارث محر ويمادر بزرگشان ا. است

همه اش درباره غرق شدن حرف . او بدتر شده يرسد افسردگ يبه نظر م. دكتر تمپلتون ، من نگران آلكساندرا هستم يآقا

 ، من چه بكنم؟ ديايبه سرش ب يياگر بال. زند يم

آمد و  يجور در نم زيچ كيفقط . انجام قتل است يمثل تداركات مرسوم برا زيكه همه چ ديرس يم نيتمپلتون چن ترينظر پ به

به خودش  تريپ. را به خاطر پول بكشد ينداشت كه او كس يليدل. بود يخودش وارث ثروت هنگفت سيجورج مل نكهيآن ا

 .يكن يم خوديب اليزد ، تو فكر و خ بينه

بلند بودند ، و زن  يليخ ايشنا كند ، اما امواج در شيكرد به سو يم يسرد در حال غرق شدن بود ، و او سع ييايدر در يزن

كرد تندتر شنا كند  ياو سع. ميآ يم تيدارم به سو. زد ، باز هم دست و پا بزن ادياو فر. آمد يرفت و باال م يآب م ريمرتباً ز

شده بود  ديكه زن ناپد ييكه به جا يهنگام. آب رفت ريكه زن دوباره به ز ديبود ، و د شده نيسنگ شي، اما بازوان و پاها

تمپلتون از  تريپ. برد يرا در بدن او فرو م شيكه دندان ها ديبزرگ را د اريبس ديكوسه سف كيو  ستيبه اطراف نگر د،يرس

 .ديشياند شيايبه رو. تخت نشست يچراغ ها را روشن كرد و رو. ديخواب پر

 .لفن كردپاپاس ت كيزود ، تمپلتون به كارآگاه ستوان ن صبح

توانستند  يم انيهمان طور كه تمام جان. گرم وزن داشت لويك 140متر قد و  يسانت 190بود ،  كريغول پ يپاپاس مرد كين

در مانهاتان  "شميجوراب ابر "در حوزه سيپل ييجنا رهيستوان پاپاس در دا. نبود يشهادت بدهند ، ده گرم آن هم چرب

داد  يشهادت م ييجنا يكه به عنوان روانپزشك كارشناس در محاكمه ايل در حالاو را چند سال قب تريپ. كرد يخدمت م

 گريهمد كباري يمورد عالقه پاپاس شطرنج بود و آنها ماه يسرگرم. مالقات كرده بود و او و پاپاس با هم دوست شده بودند

 .كردند يم يو با هم شطرنج باز دنديد يرا م

 .پاپاس هستم ييجنا رهيدا: تلفن را پاسخ داد كين

 تريمن هستم پ كين -

 چگونه است؟ ياسرار مغز آدم! زميدوست عز -

 چطور است؟ نايحال ت.  كياسرار را كشف كنم ، ن نيهنوز هم در تالش هستم تا ا -
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 ساخته است؟ ياز دست من چه كار. است  يعال -

 ؟يدر تماس هست ونانيهنوز هم با  ايآ. دارم اجياطالعات احت يكم كي -

نكته احمقانه . دارند ازيدارم ، و همه آنها به پول ن شاونديمن آنجا صد نفر خو! معلوم است كه هستم: ناله كنان گفت اسپاپ

 ؟يكن يمرا روان درمان يستيتو با ديشا. فرستم يم شانياست كه من برا نيا

 .ستيبه درمان تو ن يديشده ، ام ريد يليخ: به او گفت تريپ

 ؟يدار ازين يبه چه اطالعات. ديگو يبه من م ناياست كه ت يزيهمان چ نيا -

 ؟يا دهيشن سيراجع به جورج مل يزيچ ايآ -

 ؟ييكننده مواد غذا ديخانواده تول -

 بله -

 ؟يبدان يخواه يراجع به او چه م. ستيدانم ك ي، اما م افتادهيتا به حال سر و كارش به حوزه خدمت من ن -

 .نه ايدارد  يلخواهم بدانم مال و منا يم -

 ... .خانواده او . يگذار يسر به سرم م! حتما -

 .منظورم خودش است -

 .پولدار هستند يليخ يليخ سيخانواده مل. ميكن يخواهم كرد ، اما وقتمان را تلف م قيراجع به آن تحق تريپ -

چند  رمرديپ. كار را انجام بدهد  نيا متيسئوال كند، به او بگو كه به مال سيكه از پدر جورج مل يخواست ياگر از كس يراست -

 .كرده است يبار سكته قلب

 .كنم ينكته را هم گوشزد م نيخوب در تلگرامم ا اريبس -

 امروز؟ نيهم ؟يتلگرام تلفن بزن يشود به جا ي، م كين: را به خاطر آورد شيايرو تريپ

 ؟ييه من بگوب يخواه ياست كه م ي، موضوع مهم تريپ: كرد يمشهود رييپاپاس تغ لحن

پول تلفن به خارج از كشور را با من حساب . ام را ارضا كنم يخواهم حس كنجكاو يفقط م. ميندارم كه بگو يزيفعالً چ -

 .كن
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 .موضوع از چه قرار است ييكه بگو يكن يو تو هم مرا به صرف شام دعوت م... كار را خواهم كرد نيمعلوم است كه ا -

 .بهتر شده بود يحالش كم. گذاشت نييتلفن را پا يگوش تريپ. خوب اريبس -

را احساس  يناگهان يزد كه حمله ا ينشسته بود و با تلفن حرف م زشياو پشت م. كرد يم يبلك ول احساس ناخوش تيك

مقابل چشمانش  زيكم كم همه چ يرا محكم گرفت تا بعد از مدت زشيكرد ، لبه م دنياتاق دور سرش شروع به چرخ. كرد

 .برگشت و ثابت شد شيسر جا دوباره

 ، حالت خوبه؟ تيك: ديكرد و پرس تيك دهيبه چهره رنگ پر ينگاه. داخل دفتر شد براد

 .ستين يمهم زيچ. شدم جهيدچار سرگ يكم: را رها كرد زيلبه م تيك

 بود؟ يك يشد نهيكه توسط پزشك معا يبار نيآخر -

 .وقت ندارم دهيفا يب يكارها نيانجام ا يبراد ، من برا -

 .رديوقت مالقات بگ تيبرا يتلفن بزند و از دكتر جان هارل ميخواهم به آنت بگو يم. كن دايپ شيبرا يوقت -

 ؟ياوريدر ن يباز يكول نقدريشود ا يم. ، براد طانيلعنت بر ش -

 ؟يرو يم دنشيبه د -

 .آره ،ياگر دست از سرم بردار -

 .تلفن هستند كيگاه پاپاس پشت خط كارآ: تمپلتون گفت تريپ يفردا ، منش صبح

 .كيسالم ، ن: تلفن را برداشت يگوش تريپ

 .ميبا هم صحبت كن يكنم بهتر باشد من و تو كم يدوست من ، فكر م -

 ؟يحرف زد سيراجع به مل يبا كس: ناگهان دچار اضطراب شد تريپ

نشده است ، و دوم آن كه گفت تا  يدچار سكته قلب ياول از همه آن كه هرگز در زندگ. صحبت كردم سيمن با خود مل -

. محروم كرد يجورج را از ارث به كل شياو چند سال پ. شود، پسرش جورج از نظر او مرده است يآنجا كه به او مربوط م

جورج . آتن تلفن زدم سيام در اداره پل يميقد ياز رفقا يكيمن به  بعد. را قطع كرد يگوش رمردي، پ دميعلتش را پرس يوقت

افتاده ، و  يم يوناني ياو با لگد به جان دخترها و پسر ها. شناسد ياو را خوب م سيپل. شما واقعاً خوش بر و رو است سيمل
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را  تيو جنا. كردند دايپ يرا در هتل رآنها جنازه پس. جوان پانزده ساله بوده است كي،  ونانياو قبل از ترك  يقربان نيآخر

 نيا نميخوب بگو بب. انداخت رونيب ونانياز  يرا با اردنگ يداد ، پسرش جورج يرشوه كالن رمرديپ. ربط دادند سيبه مل

 كند؟ يم ياطالعات تو را راض

 .طلب تو يكي،  كيممنون ن: كرد ، بلكه او را به وحشت انداخت يرا راض ترينه تنها پ اطالعات

به آب  ياگر پسر كج رفتار تو باز هم دسته گل. كنم هيحاال تسو نيحسابم را هم نيباشم ا ليكنم ما يفكر م. قياوه ، نه ، رف -

 .ييداده است ، بهتر است به من بگو

 زهايچ يليراجع به خ دياو با. گذاشت نييرا پا يگوش تريو پ. برسان نايسالم فراوان مرا به ت. كي، ن ميگو يبه موقعش م -

 .آمد يهنگام ظهر به مطبش م سيجورج مل. كرد يفكر م

از . شما آمده است دنيبه د سيدكتر ، خانم جورج مل يآقا: اش گفت يبود كه منش يماريب نهيدر حال معا يجان هارل دكتر

 ...گفتم كه برنامه شما شانيقبل وقت نگرفته است ، من به ا

 .اورشيكن و به اتاقم ب يياو را راهنما ياز در بغل: گفت يهارل جان

مزاحمت  نطوريمتأسفم كه ا: تر شده بود رهيچشمانش ت ريز يها هيبود و سا شيدفعه پ تر از دهيآلكساندرا رنگ پر صورت

 ...شدم ، جان ، اما

 ست؟يمشكل چ. ندارد ، آلكساندرا  ياشكال -

 .دارم يمن احساس بد... من . زيهمه چ -

 ؟يرا مرتب خورده ا نيولبوتر يقرص ها -

 بله -

 ؟يكن يم يو هنوز احساس افسردگ -

 چيكنم كه ه يم أسياحساس  داًيمن شد... مثل نيا. است يبدتر از افسردگ نيا: را مشت كرده بود شيدست ها آلكساندرا

 .بزنم يكه دست به كار وحتناك... ترسم كه  يم. توانم تحمل كنم يخودم را هم نم گريد. ندارم زيچ چيبر ه يتسلط

همه مشكالت . حرف بگذارم نيحاضرم شهرتم را سر ا. يندار يمشكل جسمان چيتو ه: بخش گفت نانياطم يبا لحن دكتر
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 يرييدر عرض چند روز متوجه تغ. مؤثر است يليدارو خ نيدرمان كنم ، ، ا يگريد يتو را با دارو خواهميم. است يروح

 كيا به تو ر ديشا. جمعه حالت بهتر نشد ، حتماً به من تلفن بزن ااگر ت: نوشت و به دست او داد يدكتر نسخه ا. شد يخواه

 .كنم يروانپزشك معرف

 ريز يها ياهيرا از چهره اش برداشت و س شيآرا ريدر آنجا ، كرم كمرنگ ز. به آپارتمانش بازگشت ويبعد ، ا قهيدق يس

 .چشمانش را با پنبه پاك كرد

 .شد يتندتر م جيكار به تدر نبض

 .به خود گرفته بود يمطمئن افهيتمپلتون نشسته بود ، لبخند بر لب داشت و ق تريمقابل پ سيمل جورج

 د؟يامروز چطور -

 .به من كمك كرده است يليخ ميكه با هم داشت يچند جلسه ا ني، ا ديدان يم. دكتر يبهترم ، آقا يليخ -

 ؟يبه چه صورت ؟يراست -

 ست؟يانطور ن اصل بنا شده است ، نيهم بر هم كيكاتول يسايكل. يكه با او صحبت كن يرا داشته باش يكه كس نياوه ، ا -

 اعتراف؟

 حال همسرتان بهتر شده است؟. به شما كمك كرده است يجلسات روانكاو ديكن يخوشحالم كه احساس م -

. كند يصحبت م يدرباره خودكش شتريو ب شتريحال ب نيرفته ، و با ا يدوباره نزد دكتر هارل. متأسفانه نه: كرد ياخم جورج

 .تازه كند ييآب و هوا يستيكنم با يفكر م. ببرم نجايدور از ا ييبه جا يمدت ياو را برا ديشا

 كرد؟ يم اليرا خ نهاياو ا ايآ. وجود داشت يدر آن كلمات احساس خطر شوم ترينظر پ به

تا با خانواده  ديتا به حال او را به آنجا برده ا ايآ. استراحت است يبرا يخوب يليمكان خ وناني: تفاوت گفت يب يبا حالت تريپ

 تان آشنا شود؟

است كه هر بار من و  نيفقط مشكل در ا: كرد و افزود يجورج خنده ا. منتظر مالقات آلكس هستند يتابيآنها با ب. هنوز نه -

و به دست گرفتن كسب و كار  ونانيو منطق مرا به بازگشت به  ليكند با آوردن دل يم ي، او همه اش سع ميرس يپاپا به هم م

 .كند بيترغ يخانوادگ
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 .واقعاً در خطر است سيدانست كه آلكساندرا مل تريآن لحظه ، پ در

 

باالخره دست . كرد يرا مرور م ييها ادداشتيتمپلتون در مطبش نشسته بود و  تري، پ سيبعد از رفتن جورج مل يطوالن يمدت

 .را گرفت يبه تلفن برد و شماره ا

 ماه عسل به كجا برد؟ يهمسرش را برا سيكه جورج مل يو جو كنشود پرس  يم. يدر حقم بكن يخواهم لطف يجان ، م -

 .رفتند كاييآنها به جاما. ميديكه حركت كنند ، ما به افتخارشان چند جام نوش نياز ا شيپ.  ميتوانم به تو بگو يحاال م نيهم -

فاحشه  كي. ميرفته بود كاييابار با هم به جام كيآورم كه  يبه خاطر م... زند  يها را كتك م يدارم كه روسپ يدوست من

ان ... خواهد يم يشتريكرد ، گفت كه پول ب يياز او دلربا يبرد و پس از آن كه حساب يپوست او را به اتاق هتل اهيكوچك س

در  يها سر كس يباز نيهرگز ا گريبندم كه آن دختر د يشرط م. جا آورد ابه او زد و حالش ر يدوستم هم كتك مفصل

 .اوردين

 دهينقشه كشتن همسرش را كش سيآن بتوانند ثابت كنند كه جورج مل لهيوجود نداشت كه به وس يهنوز مدرك نيوجود ا با

مشكل  نيكرد به خود بقبوالند ا يسع تريپ. دارد يقصد خودكش سيگفته بود كه آلكساندرا مل نانيبا اطم يجان هارل. است

 .مشكل اوست نيدانست كه ا ياما م. ستيمن ن

در شهر  يآموزشگاه عال كيساختمان  داريپدرش سرا. در مدرسه مجبور بود كار كند ليدر زمان تحص يتمپلتون حت تريپ

 ياز دانشكده ها يكي، استطاعت آنرا نداشت كه به  يليتحص نهيبا وجود اخذ كمك هز يحت تريپ يدر نبراسكا بود ،ول يكوچك

گرفتن  يشد و برا لياز دانشگاه نبراسكا فارغ التحص يبا نمرات عال او. صاحب شأن و پرآوازه  برود  گيل يويآ يپزشك

دوست  يدر آن بود كه مردم را به راست تشيراز موفق. بود ياو از آغاز پزشك موفق. ديرا برگز يتخصص رشته روانپزشك

 يمسائل آن زن احساس م با ريخودش را درگ نياو نبود ، با وجود ا ماريآلكساندرا ب. مهم بود شيداشت ، مشكالت آنها برا

توانست دكتر را درحل  يقرار گرفتن م يآلكساندرا و چهره به چهره و دنيمعما بود ، و د يباز كيقطعه گمشده  يو. كرد

كرد و به  دايآورد ، شماره تلفن منزل او را پ رونيرا از قفسه پرونده ها ب سيدكتر پرونده جورج مل. دهد ياريمعما 

 .تلفن فرا خواند يآلكساندرا را به پا يمستخدم. زد نتلف سيآلكساندرا مل
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 ...من . تمپلتون است تري، نام من پ سيخانم مل -

 .گفته است ميجورج راجع به شما برا. شناسم يدكتر ، شما را م ياوه ، آقا -

ممكن است : به همسرش نگفته است يزيراجع به او چ سيحاضر بود شرط ببندد كه جورج مل ياو حت. متعجب شد تريپ

 صرف ناهار؟ ي، مثالً برا ميرا مالقات كن گريهمد

 آمده؟ شيپ يشود؟ مشكل يمسأله به جورج مربوط م -

 .ميبا هم داشته باش ييبهتر باشد گفت و گو ديفقط فكر كردم شا. ستين يزينه ، چ -

 .دكتر تمپلتون يبله ، حتماً ، آقا -

 .با هم گذاشتند يقاتفردا قرار مال يبرا آنها

كه آلكساندرا پا به آن رستوران گذاشته  ياز لحظه ا. نشسته بودند "قورباغه "از رستوران  يدر گوشه ا زيم كيپشت  آنها

 شيبايكه اندام ز يديبود ، بلوز و دامن سف دهيپوش يآلكساندرا لباس ساده ا. رديقادر نبود چشمانش را از او برگ تريبود ، پ

كه دكتر  يو افسردگ يبه دنبال عالئم خستگ تريپ. هم به گردنش بسته بود ديف مرواريرد كيگذاشت ، و  يم شيرا به نما

آگاه شده بود ،  تريپ رهياگر هم آلكساندرا از نگاه خ. شد ينم دهيد ينشان چياما ه. گشت يمتذكر شده بود در چهره و يهارل

 .از خود بروز نداد يزيچ

 تمپلتون؟ ير نه ، آقاحال شوهرم خوب است ، مگ -

حق . داشت يگام بر م يكيبار اريبس رياو در مس. كرده بود ينيب شيپ تريبود كه پ يدشوارتر از آن يبس تيوضع. بله -

هشدار  سيبه آلكساندرا مل ديكرد كه با ياحساس م نيو پزشك تجاوز كند ، و با وجود ا ماريمقدس رابطه ب مينداشت به حر

 .بدهد

 د؟يآ يمن م داريشوهرتان به شما گفته بود كه به د اي، آ سيخانم مل: گفت ترياز سفارش غذا پ پس

 يكه جورج كار م يياوراق بهادار جا يدر شركت كارگزار شيشركا. بوده است ياديز ياواخر تحت فشار روح نياو ا. بله  -

 .با وجدان است يليدكتر ، كه جورج خ يآقا ديدان ياالً مرا احتم نيا. گذارند يامور را به گردن او م شتريب تيكند ، مسئول

 نگفته بود؟ يزيبه او چ يچرا كس. نداشت ياطالع چيآلكساندرا از حمله به خواهرش ه. نبود يكردن باور
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 يآلكساندرا لبخند. مطرح كند خوشحال است يكس شيتواند مشكالتش را پ يكه م نيجورج به من گفت كه چقدر از ا -

 .ديكن يواقعاً خوشحالم كه شما به او كمك م: به لب آورد و افزود يپاسگذاراز س يحاك

توانست  يگفت م يبه او م يستيبا تريانچه پ. ديپرست يبارز شوهرش را م ياو به نحو! گناه بود يزن معصوم و ب نيچقدر ا -

جوان را به قتل رسانده ، از  كياست كه  يروان وانهيد كياطالع دهد كه شوهرش  يتوانست به و يچطور م. نابودش كند

توانست  يحال ، چطور م نيخواهر زنش را كتك زده است؟ و در ع يا بعانهبه طرز س راًيخانواده اش طرد شده و اخ يسو

 د؟يرا نگو زهايچ نيا

 .ديها كمك كن يليبه خ ديتوان يشما م. است يحتماً روانپزشك بودن حرفه خشنود كننده ا: ادامه داد آلكساندرا

 .ميتوان يوقت ها هم نم ي، بعض ميكمك كن ميتوان يوقت ها م يما بعض: گفت اطيبا احت تريپ

احساس  تريپ. وجود داشت انشانيم يزدند و تفاهم دلچسب يخوردند ، حرف م يآنها همانطور كه غذا را م. را آوردند غذا

 .خورد يغبطه م سيبرد كه به جورج مل يپ يو ناگهان با ناراحت. از مصاحبت آن خانم مشعوف است يليكرد كه خ

،  دينيمرا بب ديخواست يم يليدكتر تمپلتون ، حتماً شما به دل ياما آقا. لذت بردم يليناهار خ نياز ا: سرانجام گفت آلكساندرا

 ست؟ين نطوريا

 .بود دهيفرا رس قتيگفتن حق لحظه

 ...من. در واقع ، بله -

او مصمم به . آلكساندرا را نابود سازد يتوانست زندگ ي، م ديخواست بگو يم نكيكه ا يكلمات. دست از صحبت برداشت تريپ

تحت معالجه قرار دهند ، به  يكند كه شوهرش را در مؤسسه ا شنهاديپ يو به و ديآلكساندرا بگو يرا برا شيكه شك ها نيا

به كلمات  گريبار د. ستين يآسان يليكار خ نيبود ، متوجه شده بود كه ا دهيرا د ياكنون كه و. آلكساندرا شتافته بود دنيد

كه  ديشياند تريپ. كند ياست كه مرا نگران م يموضوع خودكش نيا. حال همسرم اصالً خوب نشده: ديشياند سيجورج مل

 يخورد؟ حداقل م يكه م دبو ييداروها جهينت نيا ايآ. است دهيتر از آن زن ند يرا خوشبخت تر و عاد يهرگز شخص

 ...به من گفت كه شما دا يجان هارل: گفت. سئوال كند يموضوع از و نيبه اتوانست راجع 
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 ترياو رو به پ. يينجايبه خانه تلفن زدم و به من گفتند كه تو ا! يهست نجايا زميعز: ديبه گوشش رس سيجورج مل يصدا و

چرا دكتر : ديپرس ويا. شود به شما ملحق شوم؟ و فرصت از دست رفت يم. خوشحالم دنتانيدكتر تمپلتون ، از د يآقا: كرد

 خواست آلكس را مالقات كند؟ يم

قرار . كنم شيدايگذاشته بود كه اگر كارش داشتم كجا پ غاميپ ميخدا را شكر كه آلكس برا. دانم ينم چيه: جورج گفت 

 !آنجا رساندمسرعت خودم را به  يبا منتها! من يتمپلتون ، خدا تريمالقات با پ

 . امديخوشم ن چيه انيجر نياز ا - 

 چيپس از مالقات از آلكس پرس و جو كردم و او به من گفت كه درباره ه. ستيدر كار ن يمشكل چيه. حرفم را باور كن -

 .صحبت نكرده بودند يبخصوص زيچ

لذت  ي، دچار لرزش ويكلمات از دهان ا نيا دنياز شن سيجورج مل. ميكنم بهتر باشد نقشه مان را به اجرا در آور يفكر م - 

 ؟يك: ديپرس. ديكش يلحظه را م نيبود كه انتظار  يمدت دراز. آور شد

 .حاال - 

 

 

 33فصل

او . شد يو تار م رهيت جيدر ذهن او تدر زيآمد و همه چ يم تيبه سراغ ك يشتريبا وخامت ب جهيمتناوب سرگ يدوره ها 

 كروگر يدر كمپان ينشست ، به فكر ادغام شركت يم زشيپشت م

. ترساند يموضوع او را م نيا. صورت گرفته است شيادغام ده سال پ نيشد كه ا يافتاد و ناگهان متوجه م يبرنت م -

 يكه دكتر هارل يبار نياز آخر. برود يجان هارل دنيبراد راجرز عمل كند و به د حتيكه به نص ديرس جهينت نيباالخره به ا

 تيك داريدكتر از د نيگذشته بود ، و بنا برا يكند مدت دراز بيترغ يپزشك نهيبلك ول را به انجام معا تيتوانسته بود ك

. خواست در اتاق مطب منتظرش بماند ياش تمام شد از و نهيمعا يكرد ، و وقت نهيرا معا تياو به دقت ك. كمال استفاده را برد

 دهيدر او د يو سرحال بود ، اما عالئم نگران كننده ا اريلك ول با وجود سنش كامالً هوشب تيك. آشفته بود يفكار جان هار

بازنشسته  شيسال ها پ ستيبا يم تيك. متناوب و ضعف حافظه اش بود يها جهيعلت سرگ ن،ييتصلب مشخص شرا. شد يم
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هستم كه  يمن ك د،يشيدكتر اند. بسپارد يگريكرد و حاظر نبود زمام امور را به كس د يشد ، و معذالك با سماجت كار م يم

 شيكه پ ناتيمعا جيبا در نظر گرفتن نتا ياكنون جان هارل. شدم يبازنشسته م شيسالها پ ديبكنم؟ خودم هم با ظراظهار ن

به طور عمده ، باال  -  ست؟يسفسطه ها را درد من چ نيجان ، بس كن ا - . تيتو را داشتم ك تيكاش وضع: بود گفت شيرو

واژه  اياوه ، آ: ديخنده كنان پرس ياست؟ جان هارل واسكلروزيرترمنظورت آ -... ، و يهم دار نيتصلب شرا يكم. بودن سن

 يسن تو ، به نظرم كامالً عاد يبرا - بد است؟  يليخ -. ياست؟ هرچه كه باشد ، تو به آن مبتال شده ا نيآن هم يبرا يپزشك

كه در  نياز ا رد؟يبگ را يلعنت يها جهيسرگ نيا يكه جلو يبه من بده ييشود دارو يم - است  ينسب زهايچ نيهمه ا. است

باشد ، : تكان داد دييدكتر سرش را به عالمت تأ. برم يخودم را م يهم جنس ها يآبرو. زارميپر از مرد غش كنم ب ياتاق

كه پسر آلكساندرا اداره امور شركت  يوقت - ؟يبازنشسته شو يخواه يم يك ت،يك يراست. كنم يم زيندارد ، دارو تجو يبيع

به هم  زيم يرا از دو سو شانيشناختند ، نگاه ها يرا م گريهمد شيكه از سالها پ يميدو دوست قد نيا. رديرا به دست بگ

 تيك. را ستوده بود شجاعت او شهيموافق نبود ،اما هم تيك يبا كارها شهيهم يجان هارل. كردند يرا بررس گريكديدوختند و 

 يام در زندگ يو دلسرد أسي هيما نيبزرگتر يدان يجان ، م يدان يم: و گفت ديكش يمثل آنكه فكر دكتر را خوانده باشد آه

از  ريغ چكسيكنم ف اما او هرگز به ه ميرا به او تقد ايخواستم دن يم. من واقعاً آن بچه را دوست داشتم. است ويا ست؟يچ

باور  -. دوستم دارد يليآره ، جان خودش ، خ -. تو را دوست دارد يلياو خ. يكن ي، تو اشتباه م تيك - . كرد يخودش فكر نم

 كينزد. شد يدچار سانحه وحشتناك... انتخاب كند اطيدكتر مجبور بود كلمات را با احت... . او راًياخ. دانم يرا م نيكن ، من ا

آنقدر نگران . او نگذاشت - ؟يچرا به من نگفت... چرا: ختيفرو ر تيقلب ك. ر برد، اما خوشبختانه جان سالم به د رديبود بم

 يينجوا نيا. من ياوه ، خدا -. مينگو يبه احد ي، كه مرا قسم داد كلمه ا يخبر غصه بخور نياز ا ديترس يتو بود و م الح

 شينشسته بود ، به روبرو تيك. حاال حالش خوب است -. گرفته بود تيك يحالش خوب است؟ صدا... حاال: عذاب آلود بود

ات را برطرف خواهد  جهيقرص ها سرگ. سمينو يم ينسخه ا تيبرا - . منونمم. يجان ممنونم كه به من گفت: شده بود رهيخ

در را  ويا. ل رفته بودبلك و تيك. ستينگر تيبرد ، سرش را باال آورد و به ك انيكه دكتر نوشتن نسخه را به پا يوقت. كرد

از ضعف و  يعالمت چيستاده بود ، و هيراست و با قامت استوار آنجا ا شهيمادربزرگش مثل هم. مبهوت ماند يگشود و با ناباور

داد  يقدم كنار گذاشت ، قادر نبود آنچه را رخ م كي ويممكن است داخل شوم؟ ا: ديپرس تيك. شد ينم دهيدر او د يسست
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 نم؟يشود بنش يم: راجع به آن نكرد ي، اما اظهار نظر ستيداخل شد و به اطراف آپارتمان كوچك نگر تيك. البته: درك كند

 زي، قهوه ، چ يچا اورم؟يب تانيبرا ديدار ليم يزيچ... واقعاً نيا...  ديمرا ببخش. دينيبله ، حتماً بنش. خواهم يبله ، معذرت م -

او به . ميآ يدكتر جان م شياالن از پ نيهم -. حالم خوب است. متشكرم. بله - و؟يحالت خوب است ، ا. نه ، ممنون - گر؟يد

از  ييبه مادربزرگش نگاه كرد ، مطمئن نبود چه حرف ها اطيبا احت ويا. يشده بود يكمن گفت كه تو دچار سانحه وحشتنا

 يزيباره به من چ نيدر ا ينگذاشت ي، ول ير آستانه مرگ بودد... او گفت كه تو - ... بله: خواهد آمد رونيدهان مادربزرگش ب

 ....يبله ، مامان: گفت يحاال با لحن مطمئن تر ويا.  نطوريكه ا. ينگرانم كن يخواست يچون نم ديبگو

 ادياز سر آرامش فر ويا. يكه تو مرا دوست دار... كه تو: ديناگهان لرز ثيك يصدا. شود كه من فكر كنم يباعث م نيهم -

 ويا تيك. در آغوش مادر بزرگش بود ويبعد ا يلحظه ا. افتاد هيو به گر. دوستت داشته ام شهيهم. البته كه دوستت دارم : زد

چه : سپس نجوا كرد. فشرد يبود م شيپا يكه رو يرنگ ييبه خود نگه داشته بود و لبانش را بر سر طال كينزد يليرا خ

نسبت به تو  يليخ: گفت. اش را گرفت ينيآورد و ب رونيب يدستمال كتان تيك. ؟يبخش يمرا م. بودم ياحمق رزنيپ

 يرا كه رگ ها ادربزرگشپشت دست م يبا مهربن ويا. مردم ياز غصه م. افتاد يم تيبرا يآخ ، اگر اتفاق. كردم يريسختگ

از جا برخاسته بود ،  تيك. اوضاعم روبه راه است. يحالم خوب است ، مامان: زده بود ، نوازش كرد و گفت رونيآن ب يآب

را گرفت و  ويا ياو دست ها. ، خوب است؟ ميداشته باش يپس بهتر است شروع تازه ا: كرد ياشك ها را از چشمانش پاك م

 يم. بوده ام ، درست مثل پدرم ريكله شق و انعطاف ناپذ يليمن خ: رديقرار گ شينوه اش را از جا بلند كرد تا رو در رو

كه به آن تعلق  يينامه ام ، به جا تياست كه دوباره تو را به وص نيخواهم بكنم ا يكه م يكار نينخست. خواهم جبران كنم

فقط به شما . دهم ينم يتيمن به پول اهم... من !: شد باور كرد يافتاد آنقدر خوب بود كه نم يآنچه اتفاق م. باز گردانم يدار

 ويا. كه دارم يتنها كس و كار د،يشما دو نفر همه كس من هست. تو و آلكساندرا ... ديشما وارثان من هست -. دهم يم تياهم

 يليواقعاً خ. زميكند ، عز يم لمخوشحا يليبله ، خ -... كند يكار شما را خوشحال م مياما اگر ا. گذرد يمن بد نم يزندگ: گفت

كنم بهتر باشد  يفكر م: مكث كرد وسپس گفت يظه ااو لحظ ؟يدوباره به خانه نقل مكان كن يتوان يم يك. كند يخوشحالم م

. چقدر تنهابوده ام يدان ي، نم ياوه ، مامان. خواهم شتافت دنتانيبه د ديباش دنميبه د ليجا بمانم ، اما هر وقت ما نيمن هم

نه چشمانش را در چشمان مادربزرگش دوخت و موقرا ويا ؟يبخش يمرا م: دست نوه اش را در دست گرفت و گفت تيك
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مشروب اسكاچ و آب درست كرد و  ولنيل كيخودش  يبرا ويرفت ، ا تيبه محض آنكه ك. بخشم يالبته كه شمارا م: گفت

خواست از  يم. رخ داده بود از نو در ذهنش زنده كند شيپ هچند لحظ نيرا كه هم يدر كاناپه ولو شد تا آن صحنه باورنكردن

توانست  يم ياز شر آلكساندرا به راحت. او و آلكساندرا اكنون تنها وارثان ثروت خانواده بلك ول بودند. بزند اديفر يخوشحال

: به جورج گفت ويا. دشده بو ليتبد يجورج ناگهان به افع.كرد يرا نگران م ويبود كه ا سيجورج مل نياما ا. خالص شود

بود ،  يگاريجورج كه در حال روشن كردن س. اش بازگردانده است نامه تيمرا به وص تيك. در نقشه ها رخ داده يرييتغ

بعداً  نيبنابرا. خواهد شد زي، شبهه انگ فتديآلكساندرا ب يبرا يحاال اگر اتفاق -. ميگو يم كيتبر ؟يراست: كرد و گفت يمكث

، من كه احمق  زميعز - ست؟يمنظورت چ - خورد  يمتأسفانه بعداً به درد من نم - ... كه ي، وقت ديرس ميبه حسابش خواه

شانه  وي، نه؟ ا يبه در كن دانيمرا از م يخواه يم. ، من سهم او را به ارث خواهم برد ديايسر آلكساندرا ب يياگر بال. ستمين

با  يخواهم معامله ا يم. يكن يبغرنج م هودهيرا ب تيكه تو وضع ميبگذار فكر كن: باال انداخت و گفت يياعتنا يرا با ب شيها

دستم انداخته : ديجورج خند... خواهم داد ي، به تو مبلغ دميآلكساندرا را طالق بده ، و به محض آتكه من به پول رس. و بكنمت

شب در دارك هاربر با هم قرار  معهج يمن و آلكس برا. نكرده است رييتغ زيچ چيه. دلم زيعز. ستيكار خوب ن نياما ا. يا

غرق در  ديومادر بزرگش را شن ويكه اخبار راجع به ا يآلكساندرا وقت. خواهم سر ان قرار حاظر شوم يم. ميمالقات گذاشته ا

كه  دوارمي، ام ويا -. تلفن زنگ زد. شوند يخانواده ما دوباره دور هم جمع م يخوب ، اعضا: او گفت. و لذت شد يخوش

دكتر  اقيدر ابتدا اشت. زد يتلفن م ويسه بار به ا ايدو  يا دكتر حاال هفته. وبستر ثيمن هستم ، ك. ويمزاحمت نشده باشم ، ا

توانم  يحاال نم: گفت ويا. ودياسباب مزاحمت شده  يو يتلفن ها راًيكرد ، اما اخ يرا سرگرم م ويبود ا يگريكه توأم با ناش

و مزاحمت  ميد حرفم را بگوپس زو: بود يتوأم با عذرخواه شيلحن صدا. اوه. رفتم يم رونيداشتم از در ب. با تو صحبت كنم

 -... ، و فكر كردم يدانم كه تو عاشق اسب يم. شود دارم يبرگزار م ندهياسب ها كه هفته آ شينما يبرا طيمن دو بل. نشوم

دكتر . دكتر احساس كند يرا از صدا يدينوم انستتو يم ويا. نطوريكه ا - . در شهر نباشم ندهيكنم هفته آ يفكر م. متأسفم 

كدام  يدوست دار.كنم يم هيرا ته گريد شينما كي تيبل. ميرا مالقات كن گريهمد ميهفته بعد از آن بتوان ديپس ، شا: گفت

وقت آن . گذاشت نييتلفن را پا ياو گوش. عجله كنم يستيبا. ام دهيهمه شان را د: گفت يجد يبا لحن ويا ؟ينيرا بب شينما

كه  يشيبود ، نما دهيد شينما كيمرد جوان را در  شهيهنرپ نيا. مك كنا آشنا شده بود يبا رور راًياخ. وشدبود كه لباس بپ
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اسب نر و  كيبود ، و مثل  ويپنج سال جوان تر از ا يرور. صحنه رفته بود يرو يخارج از منطقه برادو يدر تماشا خانه ا

كه با او گذرانده بود افتاد و شور و شوق وجودش را به لرزه  يساعات خوب اديبه  ويا. پر حرارت و خروشان بود يحش

آلكساندرا  يكرد تا برا يدر راه بازگشت به خانه توقف سيجورج مل. ديكش يرا م جانيپره يانتظار اوقات يصبر يبا ب. درآورد

نامه  تيبه وص رمنتظرهيغرا به آن طرز  ويا ردهساخو يداشت گر چه بد شده بود كه بانو يخوش اريبس يخلق و خو. گل بخرد

داد، جورج به  يآلكساندرا رخ م يكه برا يپس از حادثه ا. كرد يرا عوض نم يزيموضوع چ نياش بازگردانده بود ، اما ا

او در حال . روز جمعه ، آلكساندرا در دارك هاربر منتظرش بود. بود دهيرا تدارك د زياو همه چ. ديرس يم ويحساب ا

تمپلتون  تريپ. همه مستخدم ها را مرخص كن. زميعز ميفقط خودمان دو نفر باش: تقاضا كرده بود يآلكساندرا از و دنيبوس

بهتر  ديشا: افكند يم نيطن شيدر گوش ها سيكلمات جورج مل. را از ذهنش خارج كند سيقادر نبود فكر آلكساندرا مل

گفتند كه جان  يبه او م تريپ زيغرا.تازه كند ييهوا دارد آب و اجيكنم احت يفكر م. ببرم نجايدور از ا ييباشد او را به جا

 كيتوانست نزد ن ينم شيظن ها رغميعل. نداشت يوارد عمل شدن قدرت ياو برا نيآلكساندرا در خطر است، و با وجود ا

 تيبرنت با مسؤول - شركت كروگر ييشهر ، در دفاتر اجرا يآن سو. نداشت شياثبات ادعا يبرا يمدرك. پاپاس برود

در . گذاشت يم يدو نوه اش باق يكرد ، و قسمت اعظم اموالش را برا يرا امضا م ينامه تازه ا تيبلك ول وص تيود، كمحد

 يشده رو ينقاش يتابلو. بود ستادهيا يروان شگاهياش در باغ آسا يونقاش هيبلك ول مقابل سه پا ي، تون وركيويشمال شهر ن

به  يقدم يتون. تواند بكشد ياستعداد م يبچه ب كيكه  ييها ياز رنگها بود ، از آن جور نقاش يو برهم مدره بي، ترك هيسه پا

 يتاكس كي ا،يدر فرودگاه الگارد. صبح 10:57جمعه ساعت . لبخند زد يعقب برداشت تا به آن نگاه كند و باخونسرد

 كياو . شد ادهيبلك ول از آن پ ويكرد و ا فشرق توق ييمخصوص آمد و شد مسافران خطوط هوا انهيدرست مقابل پا

 ديپس با - نه  - ؟يدار ياسكناس كوچك تر. من پول خرد ندارم. ، خانم يه: راننده گفت. به راننده داد ياسكناس صد دالر

 ياو به ساعت مچ. واشنگتن بشوم يبه سو ييمايسوار هواپ يستيبا. وقت ندارم -. دياسكناس را خرد كن نيداخل و ا ديبرو

 - . اش مال خودت هيبق: به راننده سردرگم گفت: را گرفت مشيانداخت و تصم يبود نگاه هينشان بوم و مرس ياش كه دارا

پرواز  يآن تابلو يكه بر باال مايمخصوص سوارشدن به هواپ يدر خروج يدوان به سو مهين. رفت انهيبا عجله به طرف پا ويا

مرد به . خواهم يواشنگتن م يرفت به سو تيبل: كه از نفس افتاده بود ، گفت يدر حال ويا. واشنگتن نصب شده بود ، رفت
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باند  يدر حال بلند شدن از رو مايهواپ. ديپرواز را از دست داد نيا شيپ قهيدو دق: و گفت ستيسرش نگر يساعت باال

بود از  كينزد د؟يآ يبر نم ااز دست شم يكار... قرار مالقات دارم  يبا كس. بشوم مايسوار آن هواپ يستيمن با -. است

واشنگتن ترك  يرا به سو نجايا گريساعت د كي يگريد يمايهواپ. ديريسخت نگ نقدري، ا زيخانم عز - . وحشت سكته كند

صبر خواهم . خوب  اريبس - . افتي يكرد كه تسلط بر اعصابش را باز م يمرد او را تماشا م. لعنت... است ريد يليخ - . كند يم

. متشكرم - . دستگاه خودكار فروش قهوه وجود دارد كيراهرو  نييپا. نه ، خانم -  ست؟ين يقهوه خانه ا فااطر نيا. كرد

عجله  دنشيد يبرا نقدريكه او ا يخوش به حال آن شخص.  ييباي، چه زن ز ديشيرا از پشت سر نظاره كرد و اند ويمرد ا

. آورد يم جانيفكر آن او را به ه. ماه عسل دوم است كي نيا ديشيآلكساندرا اند. بعد از ظهر 2:00جمعه ساعت . دارد

و . كرد ميخواه يرا با هم سپر يآخر هفته خوش. فرشته من م،يخواهم فقط ما دو نفر باش يمستخدمه ها را مرخص كن ، م

 رشياو د. ودبمالقات با جورج در آنجا  يكرد ، عازم دارك هاربر برا يرا ترك م يسنگ قهوه ا ياكنون آلكساندرا خانه دارا

 دهيكرده بود طول كش ينيب شياز آنچه پ شتريشده بود ، ناهار ار با چند نفر از دوستانش صرف كرده بود و غذا خوردن ب

، تلفن زنگ  ديرس ييهمچنان كه آلكساندرا به در جلو. گردم يروم، دوشنبه صبح باز م يمن م: او به مستخدمه اش گفت. بود

 .، بگذار تلفن زنگ بزند ، و با شتاب از در خارج شد دهش رمياو به خود گفت ، د. زد

 شب 7:00 جمعه

در  يموتور قيقا كي. وجود نداشت ياشتباه نيدر آن كوچكتر. كرده بود يرا بارها و بارها بررس وينقشه ا سيمل جورج

را به قسمت  قيقا. نديتو را نب يبا آن به دارك هاربر برو و حواست باشد كه كس. كشد يانتظار تو را م لبروكيكوچك ف جيخل

، هر كار كه  ديديرس ايكه به وسط در يوقت. برد ينور مهتاب خواه ريآب ز يور يآلكساندرا را به گردش. عقب كورسر ببند

سوار لنج بشوو  نداز،يب ايبه در قيجنازه را از قا. بر جا نگذار قيقا يخون رو يفقط لكه ها... خواهد بكن، جورج  يدلت م

شو  ليو نكلنيل ي، سپس سوار كرج دانبرگر لبروكيف جيرا به خل قيقا. بگذار يرا همان طور شناور در وسط آب باق كورسر

شما  يكه هر دو يبه طور يجور كن كه راننده را به خانه بكشان يبهانه ا. ايبه خانه ب يتاكس كيبا . و به دارك هاربر برگرد

آنها هرگز جنازه . زد يتلفن خواه سيشود به پل ياز آلكساندرا نم يكه خبر يوقت. ستيكورسر در اسكله ن ديمتوجه شو

دو دكتر سرشناس شهادت خواهند داد كه او احتماالً . خواهد برد ايآن را به وسط در ايمد در. نخواهند كرد دايرا پ ساندراآلك
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 .كرده است يخودكش

 .ديكش يانتظار او را م قينقشه ، آن قاطبق . كرد دايپ لبروكيكوچك ف جيرا در خل يموتور قيقا جورج

. گرفت يبهره م قيراندن قا يپشت سر گذاشت ، از نور مهتاب برا قيقا يخلج را بدون روشن كردن چراغ ها يپهنا جورج

موتور را خاموش كرد و . ديبسته شده بدون آن كه شناخته شود گذشت ، و به اسكله ملك بلك ول رس قياز مقابل چند قا

 .بود ، بست بزرگتر يموتور قيا محكم به كورسر كه از آن قاطناب آن ر

جورج دست تكان داد ،  ياو به سو. دياز راه رس يمنتظر جورج بود كه و ييرايزد ، در اتاق پذ يبا تلفن حرف م آلكساندرا

 ويا: گوش كرد و سپس گفت گريد يلحظه ا. است ويا: تلفن گذاشت و بدون صدا با حركات لب گفت يگوش يدستش را رو

 شيتلفن را سر جا يگوش. نمتيب يصرف ناهار م يبرا ندهي، هفته آ ديرس هاالن از را نيمرد دلبندم هم. بروم ديبا گريمن د

 .خوشحالم يليخ. ي، چه خوب كه زود آمد زميعز: گذاشت و شتابان به طرف جورج آمد و خودش را در آغوش او انداخت

 .گذاشتم و آمدم نيرا زم ميكارها ني، بنابراتنگ شد  تيدلم برا -

 .دوستت دارم: ديجورج را بوس آلكساندرا

 ؟يمستخدم ها را رد كرد. امويمن هم دوستت دارم ، مات -

 .موساكا درست كرده ام تيبرا ؟يحدس بزن چ. ميفقط ما دو نفر هست: لبخند زد آلكساندرا

 يتمام بعد از ظهر در آن دفتر وحشتناك به چ يدان يم: نوازش كرد و گفت يشميهمسرش را از پشت بلوز ابر يبازو جورج

 م؟ينكن يآب گردش يو رو مينرو رونيب يدو ساعت يكيچرا . وزد يم يباد خوب. بروم يقرانيكه با تو به قا نيكردم؟ ا يفكر م

 ...من ياما خوراك موساكا. است لتيهر طور م -

 .توانم يمن نم. تواند منتظر بماند  يشام م: ت و گفتآلكساندرا را محكم در آغوش گرف جورج

 .كشد يطول نم شتريب قهيدق كي. روم لباسم را عوض كنم يم. خوب يليخ: ديخند آلكساندرا

 .تو ايكند ، من  يزودتر لباسش را عوض م يچه كس نميبب -

شلوار گشاد راحت ،  كيآنها  يرا از تن خارج كرد و به جا شيرفت ، لباس ها شيبه طبقه باال به طرف كمد لباس ها جورج

 جانيبود ، وجودش از احساس ه دهيحاال كه زمانش فرا رس. ديپوش يسوار قيجفت كفش مخصوص قا كيپولوور و  كي
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 .نداشت يكه تا انفجار فاصله ا يراجع به آنچه در شرف وقوع بود آكنده بود ، احساس

 .، من آماده ام زميعز: ديهمسرش را شن يصدا جورج

. بود دهيپوش يكتان يو كفش ها يمشك يپولوور ، شلوار كش كيبود ،  ستادهيآلكساندرا در آستانه در ا. برگشت جورج

از ! من ، چقدر خوشگل است ي، خدا ديشيجورج اند. بسته بود يروبان كوچك آب كياش را از پشت با  ييبلند و طال سوانيگ

 .احساس شرم كرد يلحظه ا ،خواست نابود كند  يمرا  ييبايزن ز نيكه چن نيا

 .من هم حاظرم: به او گفت جورج

 ست؟يچ يبرا نيا زميعز: ديبسته شده است ، و پرس يحيتفر قيبه پشت قا يموتور قيقا كيمتوجه شد  آلكساندرا

 يموتور قيما با قا. خواست در آن گردش كنم يدلم م شهيهست كه هم جيخل يدر انتها يكوچك رهيجز: داد  حيتوض جورج

 .ميتا نگران برخورد كف كورسر به صخره ها نباش ميرو يبه آنجا م

باد قرار داد  ريرا در مس قيجورج دماغه قا. موتور كورسر آهسته شروع به حركت كردند يرويطناب را باز كرد و آنها با ن او

بزرگ افتاد  يباد در بادبان ها. ديگرد شتريو ب شترياست منحرف شد و سرعتش ببه سمت ر قيتا بادبان را افراشته كند ، و قا

همچنان كه از منطقه . رفت يم شيپ ايجورج به طرف وسط در. شكافت يرا م ايكورسر در. و كورسر را با سرعت به جلو راند

: زد اديآلكساندرا فر. آب فرو رفت ريبه ز قينردبان نصب به قا. كج شد قيشد ، و قا رومندتريموج شكن ها دور شدند ، باد ن

 .زميگذرد ، عز يچقدر به من خوش م. است يباد چقدر خروشان و دوست داشتن

 .نطوريبه من هم هم: كرد و گفت يتبسم جورج

 ياو افق را بررس. رديخواست خوشحال بم يكرد كه آلكساندرا خوشحال بود و م ياحساس لذت م بيعج يبه نحو جورج

 .بود دهيوقتش فرا رس. بود انيدر دوردست نما يمحو يتنها چراغ ها. ستيآنها ن يكيدر نزد يقيمئن شود كه قاكرد تا مط

انداخت و به طرف نرده بادپناه رفت ،  يبه اطراف و به افق خال يگريخودكار گذاشت ، نگاه د تيهدا ستميس يرا رو قيقا او

 .ديتپ يبه شدت م جانيقلبش از ه

 .را نگاه كن نجايا ايآلكس ب: صدا زد جورج

 .ستيدر تالطم بود نگر شانيپا ريكه ز كيبه طرف جورج آمد و به آب سرد و تار قيقا ياز آن سو آلكساندرا
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 .جورج لحن آمرانه داشت يصدا. خودم شيپ ايب -

او را در بر گرفته بود ، و  بازوانش دور او حلقه شده بود ،. ستيبه طرف جورج آمدو جورج به چشمان او نگر آلكساندرا

جورج عضالتش را منقبض كرد و او را در هوا بلند كرد و به . حال و سست شد ياحساس كرد كه همسرش در آغوش او ب

 .نرده برد يسو

 !جورج: ناگهان با او به مبارزه برخاست همسرش

. بود تريقو يلياو برهاند ، اما جورج خ خواهد خودش را از چنگال يبدن همسرش را باال برد و احساس كرد كه همسرش م او

. ندازديب ايزد ، و جورج آماده شد تا او را از پهلو به در يلگد م شيبا پاها انهيبود ، وحش دهينرده رس يبه باال باًيآلكساندرا تقر

. بود ، سكته كرده ام نياش ا شهياند نينخست. اش احساس كرد نهيدر س يو ناگهان زندهبس سو يدر همان لحظه درد

. ستياش نگر نهيبه س يآورد و با ناباور نييبازوانش را پا. ديجه رونياما خون از دهانش ب ديبگو يدهانش را گشود تا سخن

بود  ستادهيدر دستش ا نيخون يسرش را باال آورد و نگاه كرد ، او آنجا با كارد. ختير يم رونيبه ب يخون از زخم گشوده ا

 .كرد يم مو به جورج تبس

 ... .ويبود ، ا نيفكر جورج ا نيآخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34فصل

و خبر  رديبا جورج تماس بگ يكرده بود تلفن يبار سع نياو چند. ديده شب بود كه آلكساندرا به خانه دارك هاربر رس ساعت

احمقانه دچار  ياو به طرز. اشدنشده ب يكردن او عصبان ريبود كه جورج از د دواريام. جواب تلفن را نداده بود يبدهد ، اما كس
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كه آلكساندرا در حال ترك خانه به مقصد دارك هاربر بود ، تلفن زنگ زده  يهمان بعد از ظهر ، هنگام لياوا. اشتباه شده بود

مستخدمه  يول. رفته بود لشيشده ، بگذار تلفن زنگ بزند ، و از خانه خارج شده و به طرف اتومب رميبود ، د دهيشياو اند. بود

 .دوان دوان دنبالش آمده بود

 .دارند يكار فور نديگو يم. خواهرتان پشت خط هستند! سيخانم مل -

. كرده ام دايپ يمشكل بد. هستم يس ي، من در واشنگتن د زميعز: گفت ويتلفن را برداشت ، ا يكه آلكساندرا گوش يوقت

 .نميتو را بب ديبا

گردم  يروم تا در آنجا جورج را مالقات كنم ، اما دوشنبه صبح باز م يبه دارك هاربر م البته ، من حاال: فوراًگفت آلكساندرا

 ...و

پنج بعد  يمايمن با هواپ ؟ييايب دنميبه د ايشود در فردگاه الگارد يم: گفت يبا درماندگ ويا. شود صبر كرد يتا آن موقع نم -

 .كنم ياز ظهر پرواز م

 ...ج گفته ام، اما به جور ويخواهد ، ا يدلم م -

 ...شلوغ است يلياما ، البته ، اگر سرت خ. است ، آلكس يو اضطرار يفور تيموقع كي نيا -

 .ميآ يبه فرودگاه م. خوب اريبس! صبر كن -

 .تو حساب كنم يتوانم رو يدانستم كه م يم.  زميممنون عز -

توانست با  يم. ندازديب نيخواهرش را زم يتوانست رو ينم نيبكند ، بنابرا يلطف ياز او تقاضا ويبود كه ا ينادر داديرو

 يبرا. معطل خواهد شد ، اما جورج آنجا نبود يكم ديبه دفتر جورج تلفن زد تا به او بگو. برود رهيبه جز يبعد يمايهواپ

كه  يامرساند تا هنگ ايشد و خودش را به موقع به فرودگاه الگارد يتاكس رساعت بعد سوا كي. گذاشت غامياش پ يمنش

 يآلكساندرا برا. نبود مايجزو مسافران آن هواپ ويا. ، او آنجا باشد ندينش يم نيساعت پنج از مبدأ واشنگتن به زم يمايهواپ

سرانجام ، از آنجا كه كار . واشنگتن نداشت در وياز ا ياو شماره تلفن. نبود وياز ا يمنتظر ماند ، و هنوز اثر گريدو ساعت د

 يم كيبود ، آن را تار دهياكنون كه به  خانه تپه سدر رس. شد رهيبه مقصد جز ييمايآمد سوار هواپ ياز دستش بر نم يگريد

 كردورفت و چراغ ها را روشن  گريبه اتاق د يآلكساندرا از اتاق.بود يدر خانه م ديتا آن زمان با ناًيقيجورج . ديد
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 جورج؟ -

 .را برداشت يكلفت خانه گوش. در مانهاتان تلفن زد او به منزلش. از شوهرش نبود ياثر چيه

 آنجا هستند؟ سيمل يآقا: ديپرس آلكساندرا

 .ديرو يبه مسافرت م التيتعط يگفتند كه شما دو نفر برا شانيا. سينه ، خانم مل -

 .معطل شده است ييجا كيحتماً . يمتشكرم ، مر -

 يآمده بود ، و طبق معمول ، شركا از و شيپ يكار قهيدق نياز قرار در آخر. داشت يم يمنطق يليدل ستيبا يجورج م بتيغ

 .را گرفت ويآلكساندرا شماره تلفن منزل ا. هر لحظه ممكن بود جورج از راه برسد. كند يدگيخواسته بودند به آن رس

 افتاد؟ تيبرا يچه اتفاق! ويا: گفت يشانيبا پر او

 ... دمياز تو ند يكه اثر يمنتظرت ماندم ، وقت يدر فرودگاه كند تو افتاد؟ من يبرا يچه اتفاق -

 .يفرودگاه الگارد يتو كه گفت ؟يفرودگاه كند -

 .ي، فرودگاه كند زمينه ، عز -

 حالت خوب است؟. حتماً اشتباه متوجه شدم. خواهم يمعذرت م: آلكساندرا گفت. مهم نبود گريد... . اما -

او . در واشنگتن است ياسيمهم س تيشخص كيدل باخته ام كه  يبه مرد. ا پشت سر گذاشتمر يجهنم يساعات. حاال خوبم -

 يشركت تلفن خط تلفن هر دو. بشوم اتييتلفن وارد جز يتوانم پا ينم: ديخند ويا... . حسود است و  زيجنون آم يبه طرز

 .خواهم گفت تيبرا مفصالًروز دوشنبه راجع به آن . ما را قطع خواهد كرد

 .آلكساندرا كامالً راحت شد اليو خ. خوب اريبس -

 جورج كجاست؟. يداشته باش يآخر هفته خوب -

شده و فرصت نكرده  يكنم گرفتار كار يفكر م: ديبزدا شيرا از صدا يكرد حالت نگران يآلكساندرا سع. ستيكه ن نجايا -

 .به من تلفن بزند

 .زمي، عز ريشب بخ. دكر يخواه افتياز او در يخبر يمطمئنم كه به زود -

 .وي، ا ريشب بخ -
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و  ينفر به خوب كي. كند دايپ يهم شوهر خوب ويشود كه ا ي، چقدر خوب م ديشيگذاشت و اند شيرا سر جا يگوش آلكساندرا

كرد كه به او تلفن  يم دايحاال حتمًا جورج فرصت پ. بود ازدهيساعت حدود . اش نگاه كرد ياو به ساعت مچ. جورج يمهربان

به باشگاه . داشت يرا بر نم يگوش يكس. اوراق بهادار را گرفت يكارگذار كتتلفن را برداشت و شماره شر ياو گوش. بزند

بامداد در  كيشب ، آلكساندرا به شدت نگران شد ، و ساعت  مهين. بودند دهيرا ند سيمل ينه ، آنها آقا. جورج تلفن زد 

رفته  رونيب يمشتر كيبا  جامكان وجود داشت كه جور نيا. دانست چه كار بكند ينم. برد يم حالت وحشت كامل به سر

رفته و قادر نبوده است قبل از رفتنش  يم ييبه جا مايبا هواپ يستيبا ديشا اينداشته باشد ،  يباشد و به تلفن دسترس

زنگ بزند ، و جورج داخل منزل بشود ،  سيفكر كرد اگر به پل. وجود داشت يساده ا حيحتماً توض. ابديآلكساندرا را ب

 .احساس حماقت خواهد كرد

 نيكتريوجود نداشت ، و نزد يسيپل يقوا لزبورويآ رهيدر خود جز. تلفن زد سيساعت دو بامداد ، سرانجام به اداره پل در

 .بود يپاسگاه در والدوكانت

 .گروهبان لمبرت.  ير والدوكانتدفتر كالنت: گفت يخواب آلود يصدا

 .زنم يهستم و از خانه تپه سدر تلفن م سيسالم ، من خانم جورج مل -

 ساخته است؟ ياز دست من چه خدمت: شد اريصدا ناگهان هوش. سيبله ف خانم مل -

را  گريخانه همد نيقرار بود من و شوهرم اول شب در ا: آلكساندرا مردد ادامه داد. ستمي، مطمئن ن ميراستش را بگو -

 .نشده است شيداياو هنوز پ... ، و او  ميمالقات كن

شوهر در ساعت  كيدانست ، ن كه  يتا آنجا كه گروهبان م. شد يم افتي يضمن ميهم نوع مفاه نعبارتيدر ا. نطوريكه ا -

مو  ي، زن ها يمو مشك ي، زن ها ييموطال يزن ها: داشته باشد ليتوانست سه دل يدو بامداد هنوز به خانه بازنگشته باشد م

 .قرمز

 معطل شده باشد؟ ييدر جا يبه خاطر كار شانيممكن است ا ايآ: مدبرانه گفت گروهبان

 .زند ياو معموالً تلفن م... او -

كه  رديگ يقرار م يتيوقت ها فرد در موقع يبعض. سيشود ، خانم مل يوقت ها چطور م يكه بعض ديدان يخوب ، م اريبس -



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني  –بازي استاد                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٨٢

 .شد دياز او با خبر خواه يمطمئنم كه به زود. اند تلفن بزندتو ينم

نفر  كيخوانده بود كه  يياو در جا. ساخته نبود يكار سيالبته كه از دست پل. كرد يآلكساندرا واقعاً احساس حماقت م حاال

و به خودش . غاز كنداو را آ افتني يجست و جو برا سيشده باشد پل ديناپد شيو چهار ساعت پ ستياز ب ستيبا يگمشده م

 .دارد رينشده است ، فقط تأخ ديگفت ، بس كن به خاطر خدا ، جورج كه ناپد

 .متأسفم كه مزاحمتان شدم. بله ، كامالً حق با شماست: در تلفن گفت آلكساندرا

 .شما خواهد آمد يساعت هفت به سو قيفردا صبح سوار بر قا شانيبندم كه ا يشرط م. سيوجه خانم مل چيبه ه -

 .جورج آنجا هم نبود. آلكساندرا دوباره به خانه مانهاتان تلفن زد. نبود يبعد قيقا ايساعت هفت صبح  قيسوار قا جورج

 يبستر يمارستانيدر ب ييشده بود ، جا يحتماً جورج دچار سانحه ا. فشرد يآلكساندرا را م يفاجعه گلو كيوقوع  احساس

جورج به  ديشا.بود امدهين شيپ ويكاش آن مسئله اشتباه گرفتن فرودگاهها به خاطر ا. فوت كرده بود ايبود ، مصدوم شده 

 يادداشتي يستيحداقل با. ماند يمبهم م زهايچ يليصورت هم خ نياما در ا. بود فتهبود ، ر دهياز او ند يخانه آمده و چون اثر

توسط آنها  ايكرده و مورد حمله آنان قرار گرفته  ريموقع آمدنش به خانه دزد ها را غافلگ ديشا. نوشت يآلكساندرا م يبرا

دست  زيهمه چ. گشت يم يپا گذاشت ، به دنبال هر گونه سرنخ احتمال ريآلكساندرا اتاق به اتاق خانه را ز. ربوده شده است

 .شده بود كورسر آنجا بود ، محكم به اسكله بسته. با اسكله رفت. نخورده بود

 كي،  نگرميا پيليستوان ف. تلفن زد يدوباره به دفتر كالنتر والدوكانت او

او خبر داشت كه جرج . در نوبت صبح بود فهيسال سابقه خدمت، در حال انجام وظ ستيبا ب سيپل يكار ازموده قوا افسر

در تمام طول صبح بود و اكثرا با  يتظامها در ان پاسگاه ان يگف و گو يموضوع اصل نيا. همه شب در منزل بوده است سيمل

 .شد يو خشن مردانه بازگو م كيالفاظ رك

شما  شيحاال خودم پ نيهم. خوب اريبس د؟ينكرده ا افتياز او در ياصال خبر س،يخانم مل: به ستوان الكساندارا گفت اكنون

 .ميا يم

. بود يدر ان اطراف به دنبال زن يشوهر دلبند ان خانم حتما در كوچه پس كوچه ا. دهد يداند كه وقتش را هدر م يم او

با عجله نزد انها  انييزند، تمام روستا يتلفن م يكه از خانه بلك ول كس ياما وقت د،يشياند دهيدر هم كش يستوان با چهره ا
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سالها الكساندرا را چندبار  يستوان ط. بود يوردمودب و خوش برخ يعضو خانواده بلك ول بانو نيبه هر حال ا. شتابد يم

 .مالقات كرده بود

 .گردم يبرم رتريد يكم اي گريساعت د كي: نشسته بود گفت زيبه گروهبان كه پشت م او

دچار  سيكه الكساندرا مل ديرس جهينت نيكرد و به ا يبه داستان الكساندرا گوش داد، خانه و اسكله را بررس نگرميا ستوان

. كرد، اما خودش ار نشان نداده بود يشب قبل همسرش را در راك هاربر مالقات م يستيبا سيجورج مل. ده استمشكل ش

از خانواده بلك ول كمك  يعضو هيرساند كه  يهم به او نم يكه ضرر دانست ينبود، م نگرميمشكل ستوان ا نيكه ا يدر حال

و چهار ساعت گذشته  ستيدر عرض ب سيجورج مل. تلفن زد ليو نكنيها در ل قيقا انهيو پا رهيبه فرودگاه جز نگرميا. كند

 امدهيشما به دارك هاربر ن رشوه: ستوان به الكساندرا گفت. حمل و نقل استفاده نكرده بود التيتسه نياز ا چكدامياز ه

 يزن يمرد عاقل چيهستوان،  دگاهيزده باشد؟ از د بشيغ نطوريتوانست ا يم ير مرد.بود؟ چط يا اوهيچه سخن  نيو ا. است

 .كرد يقصد به حال خودش رها نم يمثل الكساندرا را از رو

همراه با عكس  يا هياماكن، و من اطالع ريو سا: خودش را گرفت يستوان جلو.... ها و مراكز مارستانيزد به ب ميسر خواه ما

 .مخابره خواهم كرد ييمراكز اجرا هياو به عنوان گمشده به كل

متشكرم، : كند يكار چه سخت تالش م نيا يكه او برا ديد ياما ستوان م. كه بر احساسش مسلط باشد ديكوش يم الكساندرا

 .ديخصوص انجام بده نيدر ا ديدان يكه الزم م يچقدر از شما ممنون خواهم شد كه هر اقدام ديدان يستوان نم

 .ماست فهيوظ نيكنم خانم، ا يخواهش م: گفت نگرميا ستوان

 چيه. بود يمنف يها و سردخانه ها شد، پاسخ همگ مارستانيبازگشت، شروع به تلفن زدن به ب يبه كالنتر رمنگيكه ا يهنگام

 كيتلفن زدن به  نگرميستوان ا ياقدام بعد. در كار نبود سيبه نام جورج مل يمصدوم چياز تصادف و ه يحاك يگزارش

قانون  ييدر مورد فرد گمشده به همه مراكز اجرا يا هيستوان اطالع ن،پس از ا. بود ريكور نيدوست روزنامه نگار در ب

 .مخابره كرد

شوهر وارث ثروتمند خانواده بلك ول مفقود شده : عنوان را در خود داشتند نيباا يبعدازظهر ان روز داستان ييها روزنامه

 .است
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 .ديشن يبابا م كينمپلتون در وهله نخست جبر را از كارآگاه ن تريپ

 كنم؟ دايپ تيرا برا سيسابقه جورج مل ياز من خوسات شيكه چند وقت پ ياور يبه خاطر م شتريب -

 ....بله -

 .كرده است ياو خودش را مخف -

 او چه كار كرده؟ -

 ....بله -

 .كرده است ياو خودش را مخف -

 او چه كار كرده؟ -

 .شده، با عجله فرار كرده، در رفته است ديناپد -

 .ان خبر را كامال درك كند تريمنتظر ماند تا پ اسيپا كين

 هم با خودش برده؟ پول، لباس، گذرنامه؟ يزيچ -

ادم  نيتو دكتر ا. فرو رفته است نيآب شده و در زم سيمل ياقا م،يكسب كرده ا نيكه ما از م يينوچ، بر طبق گزارش ها -

 .يداشته باش يكرده است نظر يكار نيچن اروي نيمورد كه چرا ا نيكنم در ا يفكر م. يبود وانهيد

 .ندارم ينظر چيمن ه ك،ين: صادقانه گفت تريپ

 .است قيتحق يداغ برا يموضوع. حتما به من تلفن بزن ديبه نظرت رس يزياگر چ -

 .بله حتما تلفن خواهم زد: قول داد تريپ

 يندرا درك كند كه وزبر و وحشتزده آلكسا يتوانست از صدا يم تريپ. نمپلتون تلفن زد تريبعد، آلكساندرا به پ قهيدق يس

گفته باشد و  يزيبه شما چ ديبودم شا دواريام. از او ندارد يخبر يكس چيخ. جورج گم شد –من . برد يبه سر م يدر چه حالت

 .نتوانست جمله اش را تمام كند... اي باشدبه شما داد  يدر مورد برنامه اش سرنخ

 .ممكن است افتاده باشد يدانم چه اتفاق ينم. به من نگفت يزياو چ. سيمتاسفم خانم مل -

 .اوه -
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به شما تلفن  ديبه نظرم رس يزياگر چ.  دهد نيتسك يقيتوانست الكساندرا را به طر يكرد كه كاش م يدر دل ارزو م تريپ

 كنم؟ داتانيتوانم پ يكجا م. خواهم زد

 .در خانه مادربزرگم خواهم بود. گردم يبرم وركيوياما امشب به ن. فعال كه در دارك هاربر هستم -

. صحبت كرده بود  يچند بار تلفن تيان روز صبح او با ك. توانست فكر تنها بودن در خانه اش را تحمل كند ينم آلكساندرا

است و فراموش كرده است  يتجار يماجرا كي رياحتماال درگ. ستين ينگران يمطمئنم كه جا. زمياوه عز: گفته بود تيك

 .ديه ان به تو بگوراجع ب

 .را باور نداشتند يزيچ نياز ان دو چن كي چيه

از الكساندرا و  يريخانه تپه سدر، و تصاو رونياز ب ييعكس ها. تماشا كرد ونيزيشدن جورج را از تلو ديداستان ناپد ويا

گشاد  ياز صورت جورج نشان دادند كه با چشم ها كينزد يريتصاو. داده شد شيشان نما يجورج پس ار مراسم عروس

 .انداخت ينگاه جورح قبل از مردنش م اديبه  شيبرا كم و  ويا ريتصو نيا. كرد يشده به باال نگاه م

 يريباجگ يبرا ييتقاضا چيه. ستيدر دست ن فيكث سيو دسا تياز انجام جنا يحاك يگونه مدرك چيه: اخبار گفت ندهيگو

دچار  ديمصدوم و شا ياحتماال در سانحه ا سيزند كه جورج مل يحدس م سيپل. مطرح نشده است ياحتمال ييتوسط ادم ربا

 .لبخند زد تيبا رضا ويا. شده است يفراموش

را  وياو نقشه ا چاره،يجورج ب. برده شده است ايمد به اعماق در انيجنازه جورج با جر. نخواهند كرد دايهرگز جنازه را پ انها

 قيقا كيبروك  ليكوچك ف جيرفته و در خل نيبه م مايبا هواپ ويا. نقشه را عوض كرده بود وياما ا. كرده بود يريگيپ يبه خوب

كرده و با ان  هيكرا كياسكله نزد كياز  يدوم يموتور قيسپس قا. شود ينگه دار يدوست يبرااجاره كرده بود، تا  يموتور

قبل از  ويا. مشكوك نشده بود يزيبه دارك هاربر رفته و در انجا منتظر جورج مانده بود و جورج تا لحظه مرگش اصال به چ

بود كه  يپس از ان ، كار ساده ا. كرده بود زيتم تمادربزرگش را به اسكله بازگرداند عرشه را به دق يحيتفر قيان كه قا

بكشد و سپس ان را به ستون خاص خودش در اسكله  دكيخودش  يموتور قيجورج را با قا يبراشده  هيكرا يموتور قيقا

به او  درادانست الكسان يبماند كه م يبازگردد و منتظر تلفن وركيويبه ن مايخودش را بازگرداند و با هواپ يموتور قيببندد، قا

 .خواهد كرد
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مفقود شده اند قرار  يزيكه به طرز اسرارام يافراد ير فهرست اسامنام جورج را د سيپل. و نقص بود بيع يب تيجا كي نيا

 .داد يم

حاضر  ريمك گناه د يخواست سر قرار مالقاتش با رور ينم. را خاموش كرد ونيزيتلو ويا... نقاط رياخبار سا: گفت ندهيگو

 .شود

كرده  ريگ سكاتيپن جيدر دهانه خل يرا كه به موج شكن سيجسد جورج مل يريگيماه قيقا كيشش صبح روز بعد،  ساعت

در اب و غرق شدن گزارش كردند، اما همچنان كه اطالعات  يدر اخبار اول صبح ان واقعه را سقوط اتفاق. كرد دايبود پ

 يكه انچه در ابتدا گمان م ديخبر رس ياز دفتر پزشك قانون. كرد رييداستان شروع به تغ يبه دست امد، مفهوم كل يشتريب

اخبار را منتشر  نيعصر عنوان درشت ا يروزنامه ها. چاقو بوده است يكوسه ها باشد، عمال زخم ها يدندان ها يكردند جا

 كرشيدشنه بر پ رباتض يكه جا يدر حال ونريليجسد جوان م...احتماال قتل بوده است سيجورج مل زيمگر اسرار ام: كردند

 .شد دايبود پ

 يدر صندل د،يرس انيكه مطالعه اش به پا يهنگام. كرد يم يجداول جزر و مد مربوط به شب گذشته را بررس نگراميا ستوان

 اياگر به موج شكن برخورد نكرده بود احتماال به اعماق در سيجسد جورج مل. داشت ياش لم داد، چهر اش حالت سردرگم

كه  يمد به نقطه ا انيكه جنازه از جهت دارگ هاربر توسط جربود  نيواداشته بود ا رتيانچه ستوان را به ح. شد يكشانده م

 .اصال در انجا حضور نداشته است سيشد جورج مل يكه گفته م ييشده حمل شده بود؛ جا دايپ

 نيمن بتواند در ا رهيكنم دا يفكر م: گفت كين. صحبت كند نگراميرفت تا با ستوان ا نيبه م مايپاپاس با هواپ كين كاراگاه

ما خارج است، اما اگر  يقانون اراتياز اخت نيا ميدان يم. ميدار ياطالعات جالب سيما درباره جورج مل. شما كمك كند مورد به

 .جناب ستوان. ميكه به شما كمك كن ميشو يد، خوشحال ميبا ما باش يشما خوستار همكار

كه در ان مدت  يجانيواقعا پره يكرد و تنها ماجرا يخدمت م يدر دفتر كالنتر والدو كانت نگرميسال بود كه ستوان ا ستيب

 كيدر  وارينصب شده بر د يسر گوزن خشك شده ا يگردشگر مست با تفنگش به سو كيبود كه  يشاهد ان بود، هنگام

خبر صفحات اول  سيقتل جورج مل. كرده بود كيشل ديرس يبه فروش م بيكه در ان اجناس نادر و عج يفروشگاه محل

 يبا كم. ديخودش كسب نما يبرا يشده است تا شهرت بشينص يكرد فرصت ياحساس م نگرميبود، و ستوان اروزنامه ها 
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عنوان  هدر انجا نهفته بود، ب يكه جنبش و تحرك واقع ييجا ورك،يوين سيكند، و در اداره پل يتوانست ترق يم ،يخوش اقبال

 ...دانم ينم: لب گفت ريپاپاس انداخت و ز كيبه ن ياكنون ستوان نگاه. ابديب يكاراگاه شغل

قتل و  زهيكشف انگ يبرا. ميستيخودمان ن يما دنبال كسب شهرت برا: فكر ستوان را خوانده بود گفت ييپاپاس كه گو كين

 ريپذهمه مان دل يبرا يزندگ ميفشار خواهند اورد، و اگر ماجرا را هر چه زودتر روشن كن يليقاتل از هر سو به ما خ ييشناسا

 .به شما، كار را اغاز كنم سيدرباره گذشته جورج مل ياتتوانم با دادن اطالع يمن م. خواهد شد

 .رميپذ يشما را م شنهاديخوب، پ اريبس: شود ينم دشيعا يكار ضرر نيگرفت كه از ا جهيخود نت شيپ نگرميا ستوان

كه جورج به  قتيحق نيا رفتنياز پذ زيلجاجت ام يدر ذهنش به طرز. در بستر بود، چند قرص مسكن خورده بود آلكساندرا

جهان وجود نداشت كه  نيدر ا يليدل چيباشد؟ ه دهيچطور ممكن است او به قتل رس. كرد يم ياست خوددار دهيقتل رس

 ياحتما حادثه . كردند ياما انها حتما اشتباه م. با چاقو سخن گفته بود ييدرباره جراحت ها سيپل. بخواهد او را بكشد يكس

كس مرگ  چيه. خواست يكس مرگ او را نم چيه. شده بود جاديبر بدن جورج ا يجراحات به طور اتفاق نيامده بود و ا شيپ

 .را كرد و او به خواب رفت دشبه الكساندرا داده بود باالخره كار خو يكه دكتر هارل يخواب اور يدارو....خواست ياو را نم

الكساندرا تنها فرد . هم بد نشد اديخوب، ز د،يشيبا خود اند. كرد رتيح اريرج بسشدن جنازه جو دايخبر پ دنياز شن ويا

 .بوده است رهيمضنون است و او ان شب انجا، در جز

 .وارد كرده بود تيبه ك يان اخبار، ضربه سخت و وحشتناك. نشسته بود منيكاناپه اتاق نش يرو ويكنار ا تيك

 جورج را به قتل رسانده اند؟ لياخر به چه دل: ديپرس او

 .سوزد يم چارهيالكس ب يدلم برا. دانم يواقعا نم. دانم ينم ،يمامان: و گفت ديكش ياه ويا

عصر جمعه  سينه اقا و نه خانم مل دييگو يشما م ايا: سوال كرد لزبورويآ – ليو نكلنيل يها قيقا ي ياز متصد نگرميا ستوان

 دارك هاربر نرفتند؟ قيبا قا

با  يستيانها با. بود دهياو هم انها را ند. نوبت صبح هم سوال كردم يو من از متصد. انها رد نوبت من به انجا نرفته اند ل،يف -

 .رفته باشند مايهواپ

 نشد؟ قيروز جمعه سوار قا يا بهيغر چيه ايا. لو گر،يسوال د كي -
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اما در  ديايچند نفر گردشگر ب ديدر تابستان شا. ميبر ينم رهيرا به جز يا بهيموقع سال غر نيكه ما در ا يدانيلعنت، تو م -

 ؟يكاسب نيماه نوامبر؟ لعنت بر ا

نرفته است،  رهيبه جز مايان شب با هواپ سيجورج مل نيقيبه : فرودگاه رفت تا با او صحبت كند سييسراغ ر نگرميا ستوان

 .شده است رهيعازم جز قياحتماال قا. ليف

 .است دهيلو گفت كه او را ند -

 دانم با شنا كه نرفته، رفته؟ يخوب، چه م -

 ؟ييگو يچه م سيراجع به خانم مل -

از  ليرا مامور كردم كه او را با اتومب يمن پسرم چارل. امد نجايخود ساعت ده به ا يكرفت شخص چيب يماياو با هواپ. بله -

 .فرودگاه به خانه سدر برساند

 داشت؟ يچه حال سيخانم مل -

پسرم متوجه حالتش  يحت. بود يفوق العاده عصب فتد،يب يبدنه داغ كتر يبود كه رو ياو مثل قطره اب. يديخوب شد كه پرس -

 يلياما ان شب خ. كند يم يو احوالپرس فيبا همه تعار. ديگو يم يبه هر كس نيدلنش يكلمات شهيهم. معموال او ارام است. شد

 .عجله داشت

 !نااشنا؟ يامد؟ چهره ا رهيبه جز پمايبا هوا يا بهيشامگاه بخصوص، غر ايدر ان بعدازظهر  ايا. گريسوال د كي -

 .يشگيفقط مسافران هم. نوچ: تكان داد و گفت يفرودگاه سرش را به عالمت نف سيير

تا به حال انچه : گفت يوركيوياو به كاراگاه ن. پاپاس بود كيبا تلفن در حال صحبت با ن نگرميساعت بعد ، ستوان ا كي

 دهيساعت ده به فرودگاه رس ياش حوال يشخص يمايبا هواپ سيشب جمعه خانم مل. است يام فقط باعث سردرگم افتهيدر

وجود  يمدرك چيه قت،يدر حق. است امدهين رهيبه جز قيقا اي مايپو شوهر با هوا. است، اما شوهرش همراهش نبوده است

 .نه ايبوده است  رهيجزندارد كه نشان بدهد او اصال در ان شب به 

 .ايمگر جزر و مد در -

 .اره -
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مد جسد را به اعماق  انيپرتاب كرده است، فكر كرده كه جر ايبه در قيقا يكه او را كشته احتماال جسدش را از رو يو كس -

 ؟يانداخته ا يخواهد بود به كورسر نگاه ايدر

 .شود ينم دهيخون د يلكه ها اياز نزاع و  ينشان چيه. بله نگاه كردم -

 ندارد؟ ياز نظر تو كه اشكال.  اورميرا به انجا ب يقانون يكارشناس پزشك كيخواهم  يم -

 .ندارد ياشكال يكه تو توافق كوچكمان را به خاطر داشته باش ينه تا وقت -

 .نمتيب يفردا م. به خاطر خواهم داشت -

كه كورسر  ييانها را به اسكله بلك ول جا نگرميستوان ا. دندياز كارشناسان از راه رس يپاپاس و گروه كيروز بعد ، ن صبح

نرده باد پناه چند قطره  ريز. كيما شد ن بيبزرگ نص زهيكه جا نيمثل ا: دو ساعت بعد، كارشناس گفت. بسته شده بود، برد

 .شود يم دهيخون د

 .مطابقت دارد سيجورج مل يخون با گروه خون ياعالم كرد كه لكه ها سيپل شگاهيروز بعدازظهر ازما ان

ماندند زندان  يشب را در انجا م دياز معتادان كه با يگروه. بود شهيمانهاتان شلوغ تر از هم شميجوراب ابر يانتظام حوزه

كوچك مخصوص حبس تا عالم حكم دادگاه هم پر از فواحش، افراد  يكامل پر كرده بودند، و سلول ها تيفيبزرگتر را تا ظر

ان جنجال  انيدر ان حال او از م. رو جلب كرد لتونيتم تريگند بدن انها توجه پ يوسر و صدا و ب. بود ين جنسمست و متجاوزا

 .شد يم ييو سر و صدا به دفتر ستوان كارآگاه پاپاس راهنما

 .يهم به ما زد يچه خوب شد كه سر تر،يسالم پ -

و گرنه . قبل از ساعت شش در دفتر من باش. يكن ينهان مرا از من پ يزيچ يتو دار ق،يرف: پاپاس در تلفن گفته بود كين

 .اورنديفرستم كه تو را نزد ما ب يضدشورش مان را سراغت م سياز ماموران پل يگروه

 :ديپرس تريدفتر را ترك كرد پ تريكه مامور همراه پ يهنگام

 فكرت را مشغول كرده؟ يزيموضوع از چه قرار است؟ چه چ ك،ين -

 افتهيما چه  يدان يم. از حد زرنگ بوده است ادهينفر ز كيماجرا  نيدر ا. فكرم را مشغول كرده زيكه چه چ ميگو يبه تو م -

 .است دهيكه هرگز به انجا نرفته، به قتل رس يا رهيدر جز يمرد م؟يا
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 .است يمعن يچه حرف ب نيا -

كه جوج  يكند هر دو قسم خوردند كه در شب يكه فرودگاه را اداره م ارويها و ان  قيقا يمتصد. قيكن، رف فيتعر ميبرا -

 يموتور قيقا كيتوانست توسط ان به دارك هاربر برود،  يكه او م يگريد لهيتنها وس. اند دهيشد، اصال او را ند ديناپد سيمل

 .نشد دمانيعا زيچ چيه. ميدر منطقه سوال كرد يموتور قيدهندگان قا هيما از همه كرا. است

 .او ان شب اصال در دارك هاربر نبوده است ديشا -

در خانه بوده و كت و شوار  سياند كه به موجب ان مل افتهي يانها مدرك. ديگو يم يگريد زيچ يپزشك قانون شگاهيازما -

 .است دهيشدن جنازه اش به تن داشته پوش دايرا كه موقع پ يقرانيقا يمحل كارش را از تن خارج كرده و لباس ها

 و را در خانه كشته اند؟ا ايا -

كار را كرده فكر كرده  نيا يهر كس. انداخته اند ايعرشه به در يجسدش را از رو. خانواده بلك ول يحيتفر قيدر قا -

 .خواهد برد نياب جنازه را تا چ انيجر

 چطور؟ -

. تو بود ماريب سيمل. اجازه بده حرفم را تمام كنم. فعال نوبت من است: اش را باال برد يو عضالن يپاپاس دست قو كين

 .درباره همسرش با تو صحبت كرده باشد يستيبا

 ماجرا دارد؟ نيبه ا يچه ربط سيهمسر مل -

 .فرد مظنون من است نيو سوم منيدو ن،ياو اول. همه جور ربط دارد -

 .يا وانهيتو د -

 .ديبر يرا به كار نم وانهيمثل د يفكر كردم شما روانپزشك ها هرگز كلمات ،يه -

 .شوهرش را كشته سيالكساندرا مل يباعث شده تو فكر كن يچ ك،ين -

عذر و بهانه مسخره را  نيو ا ده،يرس رهيوقت همان شب به جز رياو د. هم داشته است يا زهيآلكساندرا انجا بوده، و انگ -

 .خواهرش اشتباه گرفته است دنيد ينش به خاطر ان بوده است كه فرودگاه را براكرد رياورده كه د

 د؟يگو يخواهرش چه م -
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ان شب در خانه  سيكه جورج مل ميدان يما م. انها دو قلو هستند د؟يگو ياو چه م يتوقع دار. تازه كنم ياجازه بده نفس -

. ستياما انقدر ها هم بزرگ ن تر،يپ. است يانجا خانه بزرگ. است دهيخورد كه اصال جورج را ند يبوده، اما همسرش قسم م

كار را  نيچرا ا دميكه از او پرس يوقت. ان كه خانم م همه مستخدم ها را در ان اخر هفته مرخص كرده است يمساله بعد

 .لبان جورج هم كه البته ممهور شده است. فكر جورج بوده است نيكرده، جواب داد ا

 اش چه بوده؟ زهيانگ. قتل داشته است يبرا يا زهيانگ سيكه خانم مل ديشما گفت: فكر فرو رفته بود قايه و عمانجا نشست تريپ

 حيصح ريكه مرا در مس يهست يتو همان كس. رود يم ادتيزود از  زيو همه چ ستيخوب ن يليمثل ان كه حافظه ات خ -

 ياورده مورد سواستفاده جنس يم ريرا كه مظلوم گ يكه هر كس يازدواج كرده، ادم يادم روان كيخانم با  نيا. يقرار داد

كه خانم  ميبگذار بگو. زده است يكتك م يو البد زنش را هم حساب ه،گرفت يرا به باد مشت و لگد م يداده و و يقرار م

جورج  يول درخواست طالق كرده. شوهرش را ندارد يكارها نيحوصله ا نياز ا شيب گريكه د دهيرس جهينت نيبه ا سيمل

خانم . داد؟ با هزار دوز و كلك خودش را به خانواده بلك ول متصل كرده است يطالقش م ديچرا با. دهم يگفته طالقت نم

او را  يستينداشته و با يگريپس راه انتخاب د. شد يبرپا م يبزرگ ييچون رسوا. جرات نداشته شوهرش را به دادگاه بكشاند

 .داد لهيش ا يپاپاس در صندل. كشته است يم

 ؟يخواه ياز من چه م -

. را ضبط كنم تيخواهم حرف ها يحاال م. ضبط را فشرد ياو دكمه رو. يناهار خورد سيبا همسر مل شياصالعات ده روز پ -

 متشنج؟ ؟يتحت فشار بود؟ عصب ايا. چگونه رفتار كرد سيآلكساندرا مل. به من درباره ان مالقات نهار بگو تر،يپ

 .ام دهياسوده خاطرتر و خوشبخت تر از او ند يخانه دار يمن هرگز بانو ك،ين -

نده،  يدوست من، مرا باز: به دكتر كرد و ضبط صورت را با حركت تند انگشتش خاموش كرد رهيخ يپاپاس نگاه كين

به  يتا مانع از اقدام و كرده بود زيتجو ييداروها سيالكساندرا مل ياو برا. رفته بودم يدكتر جان هارل دنيامروز صبح به د

 !ييگو يمن، حاال چه م يشود، خدا يخودكش

 ايا: سر اصل مطلب رفته بود مايكارآگاه مستق. حال شده بود شانياز مالقاتش با ساوان پاپاس به شدت پر يجان هارل دكتر

 با شما مشورت كرده بود؟ يبه خاطر مشكالت پزشك سيخانم مل راياخ
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از دست من  يمتاسفانه كمك. صحبت كنم يبا كس مارانميخصوصب ب ليمن حق ندارم درباره مسا. متاسفم: گفت يهارل دكتر

 .اديبرنم

. ديسر و صدا نگه دار يكل ماجرا را ارام و ب ديدار تيدو. ديهست يميكنم شما دوستان قد يدرك م. دكتر جان. خوب اريبس -

 .ندارد ياز نظر من اشكال

 .به پا خواست كاراگاه

مالقات شما با  اتييو جز سيمالحظه پرونده خانم مل يبرا يبا حكم كتب گريساعت د كيمن . است ييمورد جنا كي نيا -

 .خواهم گذاشت انيكه اطالعات را به دست اوردم، روزنامه ها را درجر يبازخواهم گشت و هنگام شانيا

 .كرد ياو را برانداز م يهارل دكتر

و در عوض  د،ييگو يحاال م نيخواهم بدانم هم يرا كه من م ييزهايكه شما چ نيا ايو  م،يكار اقدام كن نيبه ا ميتوان يما م -

 د؟ييگو يخوب چه م. و جنجال انجام خواهم داد اهوياز ه يريجلوگ يبرا دياياز دستم برب يمن هر كار

 .دينيبنش دييبفرما: گفت يهارل دكتر

 .كرده بود دايپ يمشكالت روح يكم رايالكساندرا اخ: پاپاس نشست كين

 ؟يچه نوع مشكالت -

 .كرده بود يدوباره اقدام به خودكش. او به شدت افسرده بود -

 منظورش استفاده از چاقو بود؟ ايا -

او دوباره نزد من امد و گفت . كردم زيتجو نيولبوتر شيمن برا. شود يكه رد اب غرق م نديب يخواب م مايگفت دا يم. نه -

 ايدانم كه ا يمن نم. كردم زيتجو نيفنر يو من نام. كرده باشد ياش كمك يوضع روح ريير تغدارو د نيكند ا ياحساس نم

 .نه اياو موثر واقع شده  يدارو رو يكي نيا

 هم هست؟ يگريد زيچ: را كنار هم قرار داد عاقبت سرش را باال اورد و گفت عيپاپاس انجا نشسته بود، در ذهنش وقا كين

 .بوده، جناب ستوان نيهمه اش هم -

 ويبه ا سيداد او از بازگو كردن حمله ددمنشانه جورج مل يرا عذاب م يدر كار بود، و وجدان جان هارل يشتريب يزهايچ اما
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 سيحادثه ان را به پل نيداشت در موقع بروز ا فهياش از ان رو بود كه وظ ياز نگران يبخش. كرده بود يبلك ول عمدا خوددار

 چياو از ه. كند تيخواست از خانواده بلك ول حما ينزده بود كه م يبه ان سبب حرف اًعمدت يگزارش كند اما نكرده بود، ول

گفت كه بهتر  يبه او م زشينه، اما غرا ايوجود دارد  يارتباط سيو قتل جورج مل ويحمله به ا نيب ايتوانست بفهمد ا ينم يراه

 .امد انجام دهد يكه از دستش برم يبلك ول هركار تياز ك تيحما ياو قصد داشت برا. موضوع را برمال نكند  نياست ا

و وبستر پشت خط دو  ثيدكتر، دكتر ك ياقا: به او گفت يرا گرفت، پرستار مشيتصم يبعد، پس از ان كه هارل قهيدق پانزده

 .هستند

 .داشت يكار وام نيان بود كه وجدانش او را به ا مثل

 ؟يوقت دار نميو تو را بب ميايخواستم امروز عصر به مطبت ب يجان، م: وبستر گفت تيك

 امد؟ يخواه يچه ساعت. كنم يم دايوقتش را پ -

 ساعت پنج بعدازظهر چطور است؟ -

 .نمتيب يان موقع م ت،يخوب ك اريبس -

 .ها مسكوت گذاشته نخواهد شد ياسان نيموضوع به ا نيبنابرا

 ؟يدار ليمسروب م. كرد ييوبستر را در مطب خود راهنما تيك يپنج بعدازظهر جان هارل ساعت

 .مزاحمت شدم يطور نيمرا ببخش كه هم. نوشم يمشروب نم. حان. نه متشكرم -

ان مرد . كرد يم ياز او عذرخواه يزيبه خاطر چ يو د،يد يوبستر را م تيامد كه هر بار كه ك يم نيچن ينظر جان هارل به

كه منتظر بود  يبه خرسند ساختن همه از خود، مانند توله سگ ليمودب و ما اريبس شهيهم. بود نيچن نياندام وارسته و مت زير

 يچنان جراح حاذق روحيان ظاهر نامطمئن و ب يبود كه در ورا زيشگفت انگ يارلجان ه يبرا. دست نوزاش بر سرش بكشند

 .وجود داشته باشد

 ساخته است؟ ياز دست من كار تيك -

بلك  ويبه ا سيكه جورج مل يدرباره ان كتك يدان يخواستم درباره خودت كه م يم: و گفت ديكش يقيوبستر نفس عم تيك

 .ول زد از تو سوال كنم
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 ؟يبدان يخواه يچه م -

 .رديبود بم كينزد ويكه ا يدان يم -

 .بله -

 دينبا ايكه ا دميپرس يرخ داده است، از خودم م رايكه اخ يقاتبا توجه به اتفا. گزارش نشد سيوقاعه هرگز به پل نيخوب، ا -

 .مييبگو سيبه پل يزيدرباره ان واقعه چ

 .مشكل وجود نداشت نيخالص شدن از ا يبرا يراه ديرس يبه نظر م. قرار بود نيماجرا از ا پس

 .يبكن يدان يكه صالح م يكار يستيتو با تيك -

بكنم كه باعث ازار و رنجش  يكار چيخواهم ه ياست كه نم نيفقط موضوع ا. دانم يبله، م: گفت يوبستر با دلخور تيك

 .است يفوق العاده ا ارياو زن بس. ول شود وبلكيا

 .طور است نيبله هم: كرد يمحتاطانه او را نظاره م يهارل دكتر

از ماجرا ببرد  ييبعدها بو سيمورد سكوت كنم و پل نياست كه اگر االن در ا نيجان مشكل من ا: ديكش يوبستر اه تيك

 .بد خواهد شد يليمن خ يبرا

است  يپا افتاده ا شيكه انگار موضوع پ ياز ان بحث، طور زيگر يبرا. هردومان بد خواهد شد يبرا ديشياند يهارل دكتر

صحبت  يدر مورد ان مساله با كس چكاهيه ايقيكه  ويا ست؟ين نطوريبفهمد؟ ا يزيچ سيكم است كه پل يلياحتمالش خ: گفت

شود حدس زد كه چهره  يزخم كوچك، واقعا نم يصرفنظر از جا. يكردو نقص عمل  بيع ينكرده، و تو هم چهره او را ب

 .يكرد ميطور ماهرانه ترم نيا كيپالست يكامالً از شكل افتاده باشد و تو ان را با جراح ياش زمان

 زخم كوچك؟ يجاكدام : ديزد و پرس يوبستر چشمك تيك

 .يان را بردار گريدو ماه د يكي ياو به من گفت كه تو در نظر دار. اش يشانيپ يزخم قرمز رنگ رو يجا -

 .است يپرش عصب يخود گفت، حتما نوع شيپ يدكتر هارل. وبستر حاال تندتر چشمك زد دكتر

 ؟يديرا د ويا يبار ك نياخر – ينم ادميمن كه  -

 يزخم تنها نشانه ا يدرواقع، ان جا. در رابطه با خواهرش صحبت كند يامد تا درباره مشكل نجايبه ا شيحدود ده روز پ ويا -
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 .يدان يخودت كه م. همسان هستند ياست، نه الكساندرا، انها دوقلوها ريدهم او ا صيبود كه توسط ان من توانستم تشخ

و تو . شباهتشان اعجاب اور است. ام دهيدر روزنامه ها د وياز خواهر ا ييبله، من عكس ها: وبستر اهسته سر تكان داد  تيك

انها را از هم  يكه من انجام داده ام بود كه توانست يبعد از عمل ويا يشانيپ يزخم رو يجا قيطر نيتنها از ا ييگو يم

 ؟يبده صيتشخ

 .طور است نيبله هم -

 سيهنوط صالح نباشد كه من نزد پل ديشا: باالخره گفت. ديگز ياش را م ينييووبستر خاموش انجا نشسته بود، لب پا دكتر

 .موضوع فكر كنم نيبه ا شتريب يخواهم كم يم. بروم

روزنامه ها اشاره . هستند يانها دو دختر جوان و دوست داشتن. باشد يكار عاقالنه ا نيكنم ا يفكر م ت،يك ميبگو صادقانه

 يانها دخترها يبه خاطر دارم كه وقت. ستيممكن ن نيا. ته استكند الكساندرا جورج را كش يفر م سيكرده اند كه پل

 .....بودند ييكوچولو

 .گوش نداد گريوبستر د دكتر

 يجا نيكوچتر ياو حتم داشت كه حت. غوطه ور بود شيرا ترك كرد، در افكار خو يوبستر مطب دكتر هارل تيكه ك يهنگام

 ويرفت كه صورت ا ياحتمال م نيا. بود دهيان را د يجان هارل ن،يبا وجود ا. نگذاشته بود يبر جا بايان چهره ز يرو يزخم

 .رخ نداده بود پس چرا دروغ گفته بود؟ معلوم نبود شيبرا يزخم برداشته باشد، اما اگر حادثه ا يگريدر حادثه د

 د،يرس جهيكه به نت يگرفت، و هنگام كرد، احتماالت مختلف را در نظر يبررس شيايموضوع را از تمام زوا نيا وبستر

 ....ام را كامال عوض خواهد كرد يزندگان ريماجرا مس نياگر حق با من باشد، ا د،يشياند

 ويكه ا يگفت. جان مرا ببخش كه مزاحمت شدم: سخن اغاز كرد نياو چن. تلفن زد يوبستر به دكتر هارل تيروز بعد، ك صبح

 ..........بلك ول نزدت امد تا

 

 

 خواهرش، آلكساندرا، با تو صحبت كند؟ ي بارهدر

 .است نطوريهم بله،
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 تو آمده؟ دنيآلكساندرا هم به د و،يا داريپس از د ايآ

 ؟يپرس يرا م يپرس يسوال را م نيآن روز به مطب من آمد چرا ا يدر واقع الكساندرا فردا بله،

 آمده؟ دنتيچه به د يبرا ويكه خواهر ا ييشود به من بگو يم. كنجكاو فقط

 .كرد به او كمك كند يم يسع ويا. شده بود يديشد يدچار افسردگ آلكساندرا

 نيو ا دهيو حاال آن مرد به قتل رس. مرگ قرار گرفته بود يخورده بود كه در آستانه  ياز شوهر آكساندرا چنان كتك ويا

 .شد يآلكساندرا بود كه مقصر شناخته م

ر هم ثيكدر  يزحمت بكشد تا بتواند به سخت يليدر مدرسه مجبور بود خ. ستيباهوش ن يليدانست كه خ يم شهيوِبست

نه ورزشكار بود و نه شاگرد ممتاز، و در . بود شيها يهمكالس يها يشوخ يمياو موضوع دا. رديبگ يقبول يدرسها نمره 

خود او  يافراد خانواده . ارزش بماند يو ب ريحق شهيهم يبود كه برا كينزد. بود اقتيل يدست و پا و ب يب يروابط اجتماع

شگفت زده  يگرياز هر كس د شيشده است، ب رفتهيپذ يدر دانشكده پزشك ليتحص يوِبستر برا ثيك دنديكه فهم يوقت

بشود،  يموفق جراحنداشتند كه او  ديو نه استادانش ام شيها يگرفت جراح بشود، نه همكالس ميتصم يكه و يهنگام. شدند

در اعماق  يذات ياستعداد. آورد رتيوِبستر همه آنها را به ح ثياما ك. شود بيرق يسرشناس و ب يجراح نكهيچه رسد به ا

پوست و گوشت  يخود را به عوض گل رو يهمتا كه معجزه  يب ياو مثل مجسمه ساز. وجودش نهفته بود كه كم از نبوغ نبود

هرگاه قادر نبود  ش،يها تيموفق رغميعل يو. شهرتش در همه جا پراكنده شد يداد، و در مدت كوتاه يبدن انسان انجام م

 يبود كه باعث كسالت همگان م يكوچك يدر درونش هنور پسر بچه . بسپارد ياش را به فراموش يخاطرات دوران كودك

 .كردند يكه دخترها مسخره اش م يشد، همان كس

 نياول دنيبا شن ويا. و لغزان شده بود سيدستانش از فرط عرق خ رد،يتماس بگ ويوفق شد با ا ثيكه سرانجام ك يهنگام

 :زنگ، تلفن را جواب داد

 .بود يآهسته و شهوان شيصدا ؟يتو هست ،يرور

 وِبستر  ثيمن هستم، ك نه

 .سالم آه،
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 و؟يحاال چطور است ا:ديپرس. او شد يصدا رييمتوجه تغ دكتر

 .خوبم

 .نمتيخواستم بب يـ م يم:او را حس كند يحوصلگ يو ب يتواانست كالفگ يم دكتر

من . است دهيكه شوهر خواهرم به قتل رس يدان يم ،ياگر روزنامه ها را خوانده باش. نميب يرو نم يروزها كس نيا من

 .عزادارم

 يستيبا دارم كه تو ياطالعات. نمتيخواهم بب يخاطر است كه م نيبه هم و،يا:تا عرق نكند ديرا به شلوارش مال شيدستها دكتر

 .ياز آن مطلع شو

 ؟يجور اطالعات چه

 .به كار افتاده است يحدس بزند كه مغز و ويتوانست از لحن كالم ا ياو م. دهم در تلفن راجع به آن صحبت نكنم يم حيترج

 ؟يك. خوب اريبس 

 .حاال نيندارد، هم ياگر اشكال 

چه  يبرا. شلوغ است يليمن سرم خ: گشود و گفت شيدر را به رو ويا د،يرس ويبه آپارتمان ا ثيكه ك يبعد، موقع قهيدق يس

 ؟ينيمرا بب يخواست يم

را كه محكم به دست گرفته بود گشود، و  يپاكت قهوه ا كياو  ن،يا يدرباره : گفت ياز عذر خواه يحاك يبا لحن ثيك

 .به دست او داد ييآورد و با كمرو رونيرا ب يعكس

 ؟يخوب كه چ :ريبه عكس نگاه كرد، متح ويا

 .عكس توست نيا 

 ست؟يمنظورت از نشان دادن آن به من چ نميب يبله م: گفت يجد يبا لحن ويا

 .عكس پس از عمل تو گرفته شده است نيا 

 خوب؟

 .ستين يزخم يات جا يشانيپ يرو ويا
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 .رخ دا مالحظه كرد ويا يرا كه در چهره  يرييتغ او

 .ثيك نيبنش

انيدر جر يفراوان يباياو به زنان ز. ردياو برگ ياشت را از رو رهيتوانست نگاه خ ينم. لبه كاناپه نشست يرو ويمقابل ا ثيك 

 .بود دهيند ويرا همچون ا يدكتر كس. محسورش كرده بود يبلك ول به راست ويطبابت خود برخورده بود، اما ا

 .ستيچ يكارها برا نيا ييكنم بهتر است به من بگو يفكر م 

گفت، و همان طور كه سخن  زيزخم اسرار آم يو درباره آن جا يبا دكتر هارل دارشيد يدرباره . از ابتدا شروع كرد دكتر

 .در آن چشم ها مشهود نبود يحالت بخصوص چيچشم دوخته بود، اما ه ويگفت؛ به چشمان ا يم

اما هر چه است بدان كه وقتم را  ،يدر سردار يدانم تو چه فكر ينم: گفت ويوِبستر سخنانش را تمام كرد، ا ثيكه ك يهنگام

را زده  تيحاال اگر تمام حرفها. يسادگ نيبه هم. كردم يم يزخم، من داشتم با خواهرم شوخ يدرباره آن جا. يكن يتلف م

 .انجام بدهم ديدارم كه با كار يليبرو كه من خ نجاي، لطفاً از ا يا

با تو  يستيبا س،ياز رفتن نزد پل شيباعث رنجشت شدم فقط فكر كردم بمتاسفم كه : نشسته بود شيهمانطور سر جا دكتر

 .به خود جلب كرده است قتاًيرا حق وياو متوجه شد كه در آن حال توجه ا. صحبت كرده باشم

 ؟يبرو سينزد پل يخواه يچه م يآخر برا 

من كه . متذكر شوم ديزخم را هم با يسپس آن مساله تو و آن جا. به تو را گزارش بدهم لسيمن موظفم كه حمله جرج م 

 .يبده حيآنها توص يموضوع را برا يتوان ينشده است، اما مطمئنم كه تو م رميدستگ يزيچ

دانس كه  ياحمق كه مقابلش نشسته بوداصالً نم چارهياندام ب زيمرد ر نيا.شد يبيبار دچار وحشت عج نينحست يبرا ويا

 .را آغاز كند ييبازچو سيدانست كه باعث شود پل ير مموضوع واقعاً از چه قرار است، اما آنقد

درباره بودن در  ويباشدا دهيرا د يبافت كه و يم يحتماً شاهد سيپل. كرد يمنظماً به آپارتمان او رفت و آمد م سيمل جورج

هگز فكر نكرده بود كه . دال بر حضور در محل وقوع جرم نداشت يمدرك چيه. در شب قتل جورج دروغ گفته بود نگتنيواش

كه جورج آنقدر او را كتك زده و مصدوم كرده بود كه او در آستانه  ديفهم يم سياگر پل. كند دايپ اجياحت يمدرك نيبه چن

مرد  نيا ديبا ويا. شد يكل نقشه برمال م. ارتكاب قتل محسوب شود يبرا يا زهيتوانست انگ يم نيمرگ قرار گرفته بود، هم
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 .كرد يرا ساكت م

 پول؟ ؟يخواه يچه م 

 نه؟

 ؟يپس، چ.  شد، مشاهده كرد دايرا كه در چهره دكتر هو يحالت رنجش او

 :دوخت، چهره اش از خجالت سرخ شد يوِبستر نگاهش را به قال دگتر

 .ديايب رتي ييبال نيخواهد كوچكتر يدلم نم. ويا د،يآ يمن ـ من، از تو خوشم م 

كدام  چيحرفم را باور كن، ه. مرتكب نشده ام يكار اشتباه چيمن ه. ثيسر من نخواهد آمد ك ييبال چيه: به زور لبخند زد ويا

 :دست دراز كرد ودست دكتر را گرفت ويا. ندارد سيبه كشته شدن جورج مل يربط چيه يكه گفت نهاياز ا

 خوب؟. شوم يواقعاً از تو ممنون م يموضوع را فراموش كن نياگر ا 

 :فشرد يگذاشت و آن را به گرم ويدست ا يرا هم رو گرشيدست د دكتر

. پزشكم كيمن . خود را آغاز كرد يپرس و جو ياما روز شنبه پزشك قانون. خواهد يدلم م يليخ. ويخواهد، ا يدلم م 

 .ميا بگودانم به آنه يشهادت بدهم و هر چه را كه م قيمن استكه ئر آن تحق فهيوظ نيمتاسفانه ا

 .ديشد، د انينما ويرا كه در چشمان ا يحالت ترس دكتر

 !يكار را بكن نيا يستيتو مجبور ن 

راه  كيفقط . كرده ام ادياست كه نسبت به آن سوگند  يا فهيوظ نيا. من مجبورم ويا: را باز هم نوازش كرد ويدست ا ثيك

 .ديبه سرعت در دام كلمات او جه وياوو مالحظه كرد كه ا. كار باز دارد نيتواند مرا از انجام ا يوجو دارد كه م

 ست؟يآن راه چ 

 همسرش شهادت بدهد هيتوان مجبور كرد كه عل يشوهر را نم كي: و مهربان ميمال يليدكتر خ يصدا

 

 

 

 35فصل
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اش به عقد هم  يفتر خصوصدر د يقاض كيآنها توسط . صورت گرفت يپزشك قانون ييدو روز قبل از بازجوا يعروس مراسم

راست شود، اما راه انتخاب  ويشد كه از شدت وحشت مو به تن ا يوِبستر باعث م ثيفكر ازدواج كردن با ك يحت. در آمدند

عقد  ويبرسد، ا انيبه پا ييبه محض آن كه بازجو. خواهم ماند يكند كه من همسرش باق يآن احمق فكر م. نداشت يگريد

 .وحشت او خواهد بود انيپا نيازدواج را فسخ خواهد كرد و ا

اثبات آن اثبات آن  يكرده است، اما مدرك برا سيداشت او مطمئن بود كه قاتل جرج ما يپاپاس مشكل كيكاراگاه ن ستوان

. و طئه را در هم بكشندتوانست آن ت يمواجه بود و نم يبلك ول با تو طئه سكوت يخانواده  ياو در ارتباط با اعضا. نداشت

بود كه سال ها در مناطق  يزبده ا سيسروان كُن مامور پل. گذاشت انيمشكل را با مافوقش سروان هارولد كُن در م نيا

شروع كرده تا به درجه  يسرباز ي هيكارش را از پا يو. خدمت كرده بود تيو جنا يدزد زانيم نيباالتر يدارا نيرنشيفق

 .بود دهيرس يسروان

در . يندار يمدرك نيتو كوچكتذ. كيحرف ها همه اش باد هواست، ن نيا: به سخنان پاپاس گوش داد و گفت يبه آرام كُن

 .ديدادگاه به ما خواهند خند

ندارد  ياشكال: كرد يآنجا نشسته بود، فكر م يسستوان لحظه ا. اما حق با من است. دانم يم:و گفت ديكش يپاپاس آه ستوان

 بلك ول صحبت كنم؟ تيكه با ك

 ؟يچ يبرا! پروردگارا

 .اطالعات را دارد ديشا. كند يم ياو آن خانواده را رهبر. يريگيپهن كردن تور ماه ياست برا يگشت 

 .يمراقب حرف زدنت باش يليخ يستيبا 

 .مراقب خواهم بود 

 .است يسالخورده ا ياو بانو. كيو اصالً ناراحتش نكن، ن 

 .اسم كامالً جمع استبله، حو: پاپاس گفت كين

حدود  ديبا تيزد كه ك يپاپاس حدس م كين. بلك ول صورت گرفت تيهمان روز بعد ازظهر در دفتر ك ت،يبا ك مالقات

كرد،  ياحساس م ناَيقيرا كه  ياز رنج و عذاب يفقط كم تيك. خوب مانده بود اريسن داشته باشد، اما او بس يهشتاد سال و اند
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اكنون به ناچار شاهد آن بود كه بود كه نام بلك  يداشت، ول ينگه م دشخو ياش را برا يشخص لياو مسا. ساخت يظاهر م

 .شده است ليتبد يمردم و رسوائ يحدس و گمانه زن يبرا يول به موضوع

 .دينيمرا بب يضرور اريمساله بس كيخواستند به خاطر  يمن گفت كه شما م يجناب ستوان، منش 

كه دارم فكر  يليمن بنا به دال. پردازد يم ييو بازجو قيبه تحق سيمرگ جورج مل يدرباره  ينونفردا پزشك قا. بله، خانم 

 .قتل دست داشته است نيكنم نوه شما در ا يم

 .كنم يرا باور نم نيمن ا: گفت يبيعج يبا سر سخت تيك

جورج . شود يشروع م زهيبا سوال و انگ يسيپل قيهر تحق. خانم بلك ول د،يمن گوش بده يكنم به حرف ها يخواهش م 

اما  د،يد تيك يچهره  يرا رو رتياز ح يستوان واكنش حاك. دگرآزار بود يروان ي وانهيد كيثروت و  يشكارچ كي سيمل

كنم  يگمان م. گذاشت است يچه ثروت بزرگ يمتوجه شد كه دست رو ناو با نوه شما ازدواج كرد و ناگها: باز هم ادامه دا

 يتنها راه آلكساندرا برا. را رد كرد شيطالق كرد، تقاضا يكه آلكساندرا از او تقاضا يزد و وقت يكتك م يليرا را خآلكساند

 .خالص شدن از شر جورج، به قتل رساندن او بود

 .بود دهيمانده بود، رنگ از صورتش پر رهيبه كارآگاه خ تيك

 يشدنش در خانه  ديقبل از ناپد سيانستم كه جورج مل يما م. ام به دنبال مدرك مدرك گشتم هياز نظر تيحما يمن برا  

وجود دارد ـ  لهيتنها دو وس يبه دارك هاربر از سمت خشك دنيرس يبرا. تپه سدر شده بوده است يتپه سدر بوده در خانه 

من كه به . استفاده نكرده است ليوسا نياز ا چكدامياز ه سيجورج مل ،يمحل تردفتر كالن قاتيبر طبق تحق ق،يقا اي مايهواپ

 يكه باق يتنها احتمال. آب راه برود يتوانسته رو يبوده كه م يياز آن جور آدم ها سيكنم مل يو كر نم ستن،يمعجزه معتقد ن

 يو سرزدن به مكان ها يبه بررس روعمن ش. شده باشد قيدر ادامه ساحل سوار قا گريد ياست كه او از جا نيماند ا يم

در . دميبه قتل رس سيكه جورج مل يدر ساعت چهار بعد از ظهر روز. دميرس جهيهاربر به نت يلكيكردم و در گ قياق ي هيكرا

بعد  يكرد و گفت كه كم هيدر آنجا كرا يموتور قيقا كي يزن د،يبه قتل رس سيكه جورج مل يساعت چهار بعد از ظهر روز

. او از نام سوالنژ دونا استفاده كرد. كرد يرا هم امضا م هيقبض كرا ديآن زن پول نقد داد، اما با. آن خواهد شد وارس يدوست

 آورد؟ يبه خاطر تان م يزينام چ نيا ايآ
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 . كردسال ها قتل به فرانسه بازگشت يم يدگيبه آنها رس ياوـ معلم سرخانه بچه ها بود كه در بچگ. بله 

. اجازه كرد يدوم قيباالتر در شمال ساحل همان زن قا يكم. برچهره داشت تياز رضا يحاك يتكان داد، حالت يسر پاپاس

من عكس آككساندرا را به هر . سوار آن شد و سه ساعت بعد آن را برگرداند او دوباره با نام سوالنژ دونا قبض را امضا كرد

 هيها را كرا قيكه قا يزن رايخودش بوده است، اما كامالً هم مطمئن نبودند، ز دهر دو گفتن. ها نشان دادم قيقا يدو متصد

 .بود اهيكرد مو س

 ـ ديباعث شد كه شما فكر كن يچ پس

 .سرش گذاشته سياو كاله گ ،يخو 

 .بوده است ويكار خواهرش ا نيا. كنم، خانم بلك ول يمن هم فكر نم:  گفت يبا سرسخت تيك

 .خورد ينم يتكان نيكوچكتر. بلك ول مثل سنگ شده بود تيك

 وركيويروز را در ن ليكردم او اوا قياو در روز قتل تحق يها تيمن درباره فعال. كار را كرده باشد نيتواند ا يآلكساندرا نم 

وجه امكان نداشته است كه او بتواند آن دو  چيبه ه. پرواز است رهيبه سمت جز ماًيمستق وركيويگذراند، سپس از ن يبا دوست

 :شدكارآگاه به جلو خم . شدكرده با هيرا كرا يموتور قيقا

 وياو بدون شك ا. را امضا كرده بود هيكرا يآلكساندرا كه به نام سوالنژ دونا قبض ها هيمانم و آن زن شب يمن م ن،يبنابرا 

 يم يدر آن زندگ ويكه ا يرا به ساكنان مجتمع آپارتمان سياز جورج مل يعكس. قتل گشتم ياش برا زهيمن به دنبال انگ. بود

شب  كيساختمان به من گفت كه  داريسرا. آنجا بوده است يدائم يكننده  ديبازد سيكند نشان دادم، و معلوم شد كه مل

 دانستند؟  يرا م نيا ايآ. از فرط كتك خوردن و مصدوم شدن به حال مرگ افتاده است ويآنجا بوده، ا سيمل

 .مانست يم ييبه نجوا تيك يصدا. نه

با  ويا. داد ـ انتقام ليقتل را تشك يبرا ويا ي زهيانگ نيو هم. او بود تيشخص يكارها منطق با الگو جور نيبود ا سيكار مل 

كه آن زن سالخورده را مورد  نيو از ا ست،ينگر تيكاراگاه به ك. جورج را به دارك هاربر كشاند و او را به قتل رساند لهيح

آن است كه  تياثبات عدم حضور در محل وقوع جنا يبرا ويمدرك ا. كرد يديگناه شد ساسسوء استفاده قرار داده بود اح

اسكناس صد  كيكه او را به فرودگاه برد  يا يتاكس ياو به راننده . بوده است يس يد نگتنيدر آن روز در واش ديگو يم
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به پا  يجنجال نگتنيواش ماياپدست دادن هو ازرا به خاطر بسپارد، و در خصوص  ويا نيقيداد تا راننده به طور قطع به  يدالر

 يمايبر سرگذشت و سوار بر هواپ رهيت سيكاله گ كيبه گمان من او . رفته باشد نگتنيكنم كه اصالً به واش ياما فكر نم. كرد

را  ورجج يموتور قيعرشه قا يرا كشت، جسدش را از رو سيجورج مل. كرد هيها را كرا قيرفت، و در آنجا قا نيبه م يتجار

 .شده بود لياسكله تعط گريبازگرداند، كه در آن موقع د هيكرا يها قيو به اسكله قا ديكش دكيخود  قيبا قا

 ست؟ين نطوريقائن است، ا يبر مبنا ديكه شما دار يمدارك يهمه : سپس آهسته گفت. ستيبه او نر يطوالن يمدت يبرا تيك

خانم بلك ول، شما . دارم يقانون يپزشك يمحكم برا يبه مدرك اجيمن احت: را وارد كند يكاراگاه آماده شد تا ضربه كار. بله

تواند به  يكنندم يرا كه فكر م يخواهم هر گونه اطالعات ياز شما م. ديشناس يدر جهان م يگرينوه تان را بهتر از هر كس د

 .ديما كمك كند به من بده

در  يديبتوانم اطالعات مف قاتيآن تحق يكنم برا يفكر م: باالخره گفت. را گرفت مشيآرام آنجا نشسته بود و تصم تيك

 .قرار بدهم ارتانياخت

 يم جهيكوشش به نت نيكرده بود، و حاال ا يكوشش فراوان ينسبتاً طوالن يمدت ياو ط. پاپاس به تپش در آمد كيقلب ن و

 .خانم بلك ول دييبله بفرما: به جلو خم شد ارياخت يپاپاس ب. كند يخواست همكار يخانم سالخورده م. ديرس

و من با هم در  ويجناب ستوان، نوه ام ا د،يبه قتل رس سيكه جورج مل يدر روز:گفت نيآهسته و شمرده چن يبا لحن تيك

 .ميبود يس يد نگتنيواش

 يكرد يواقعاً فكر م. بلك ول در دلش گفت، تو آدم احمق تيك. كاراگاه مشاهده كرد يو تعجب را در چهره  رتيآثار ح او

دهم مطبوعات با نام بلك ول سرگرم  يكنم؟ كه من اجازه م يتو م ميتقد يعضو خانواده بلك ول را به عنوان قربان كيمن 

شدنشان باشند؟ نه من  دهيانداختند تا شاهد در يم دانيرا وسط م اتورهايگالد هباستان ك يها يكنند، مثل روم حيشوند و تفر

 .را به روش خودم مجازات خواهم كرد ويا

 .توسط مهاجم ناشناس بود سياز مرگ جورج مل يحاك يقانون يپزشك اتيه يصادره از سو يرا

 .در دادگاه استان حضور داشت قيتحق يتمپلتون در جلسه  تريكمال تعجب و سپاس آلكساندرا، پ در

آلكساندرا را  تر،يبه نظر پ.  ام را ابراز كنم يمانيكه پش نيا يفقط برا م،يايخودم دانستم كه ب فهيوظ: به آلكساندرا گفت او
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 .بود، برد نكنيل جيخرچنگ كه مشرف به خل يموسوم به خانه  يصرف ناهار به رستوران كوچك يبرا

 .يدور شو نجاياز ا يو برا يكنم خوب است تو به سفر برو ياسن ماجرا به پاپان برسد، فكر م يوقت: گفت تريپ

 .ميمن خواسته است با هم به سفر برو از ويا. بله: گفت آلكساندرا

اتفاق افتاده، اما  نيدانم كه ا يم. شود كه جورج مرده است يهنوز باورم نم: آلكساندرااز فرط اندوه پر از اشك شد چشمان

 .است يواقع زيغز ميهنوز برا

 .كه رنج و درد قابل تحمل بشود نيكاهد تا ا يم يروح يروش از فشار ضربه  نيبه ا عتيطب 

 يرا با او م ياوقات د،يشناخت يشما او را م:  نگاه كرد تريسرش را باال آورد و به پ. بود ياو چه مرد خوب. است زيم انگ يليخ 

 نبود؟ يآدم فوق العاده ا ايآ. زد ياو با شما حرف م. ديگذراند

 .بود يچرا چرا آدم فوق العاده ا: آهسته گفت تريپ

 .خواهم يم يمن طالق توافق ث،يك: گفت ويا

ر در حال ثيكاز من  يخواه يچه م يآخر برا. شروع به چشمك زدن كرد رتيفرط ح ستازينگر يكه به همسرش م يوِبست

 ؟يريطالق بگ

 بمانم، مگرنه؟ يخواهم همسر تو باق يمن م يكن ياز ته دل كه فكر نم ثيدست بردار، ك اوه،

 .يتو همسر من ويا. كنم يفكر م نطوريالبته كه ا 

 بلك ول؟ يثروت خانواده  ؟يدنبال چه هست تو

 .فراهم كنم تيتوانم برا يم يهر چه بخواه. آورم يخوب پول در م يليخودم خ. ندارم اجيمن به پول احت زم،يعز 

 .خواهم طالق يبه تو گفتم كه چه م 

توانم بر آورده كنم يتو را نم يخواسته  نيمتاسفم كه ا:سرش را با تاثر تكان داد و گفت ثيك. 

 .طالق خواهم كرد يپس من خودم تقاضا 

شوهر  يكه چه كس دهينفهم سيپل. نكرده است رييتغ زيچ چيه قتيدر حق و،يا ،يدان يم. باشد يكار درست نيكنم ا ينم فكر

شود اگر از من طالق  يمشمول مرور زمان نم تيكه جنا يدان يم.قتل هنوز باز است نيا يپرونده  نيخواهر تو را كشته، بتابر
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 .باال برد يرا با درماندگ شياو دست ها...  شوم يمن هم مجبور م ،يريبگ

 .من او را كشته ام نكهيمثل ا يزن يجور حرف م كي 

 .يتو او را كشته ا و،يبله ا 

 ؟يدان يتو از كجا م: بود زيآم رياحق ويكالم ا لحن

 .يبا من ازدواج كن يبود كه حاضر شد ليدل نيفقط به ا 

 ؟يرفتار كن نطوريبا من ا. ديآ يچطور دلت م! يهست يتو آدم رذل: ديبار يانزجار از چهره اش م ست،يبه او نگر ويا

 .من عاشقت هستم. ساده است يليخ

 !ديآ ياز تو بدم م ؟يفهم يرا م نيا. من از تو متنفرم يول

دوستت دارم يليخ: با اندوه لبخند زد و گفت ثيك. 

 .روم يسفر ماه عسلم به باربادوس م يمن برا: به او گفت ويا. شد يسفر با آلكساندرا منتف ي برنامه

 .بود ثيك ي دهيبه باربادوس، عق رفتن

 .فكر رفتن به ماه عسل با او نفرت آور بود. ميآ يمن نم:گفت ييبا كمرو ثيبه ك روحيب يبا حالت ويا

مردم سواالت ناجور از  ميخواه يما كه نم. خواهد بود بيمردم عج يبرا م،ياگر به سفر ماه عسل نرو: گفت ييبا كمرو ثيك

 زم؟يما بپرسن، مگر نه عز

 نيدر آغاز، ا. ديد يصرف ناهار او را م يبار برا كي يشد و حاال هفته ا شتريب جيتمپلتون به تدر تريالكساندرا با پ يها تماس

نبود كه  يگريكس د چيجورج صحب كند، ه يخواست با دكتر تمپلتون درباره  يبود كه آلكساندرا م ها به خاطر آن داريد

اما پس از چند ماه معاشرت،آلكساندرا نزد خودش اعتراف كرد كه از مصاحبت . كنددرددل  يبتواند راجع بع شوهرش با و

و بم  ريبه ز تريپ. داشت ازين يفرد نيبود و آلكساندرا به شدت به چن ياو فرد قابل اعتماد. برد يلذت م اريتمپلتون بس تريپ

 .باهوش و خوش مشرب بود اريحساس بود، و بس يو يو خلق و خو

 كيكه به منزلم شد، در  يتلفن قيبار از طر نينخست يبرا يبودم، روز يكه من كار آموز پزشك يوقت: به آلكساندرا گفت او

من خواستم كه . كرد يبود كه به شدت سرفه م يفينح رمرديپ اريبس. احضار شدم يضيمر نيبالبه  يسرد زمستان اريبس يهوا
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ام را كه به  يگرفتم اول گوش ميخواستم ناراحتشش كنم، تصم يگوش كنم، اما از آنجا كه نم ياش را با گوش نهيس يصداها

شوقاژ  اتوريراد يرا رو يكردم، گوش يم نهيكه گلئ و چشمان را معا يدر مدت. سرد شده بود گرم كنم رونيب يخاطر هوا

از تخت  يسوخته ا يمثل گربه  رمرديپ. قرار دادم رمرديپ ي نهيس يام را برداشتم و آن را رو يپزشك يسپس گوش. گذاشتم

 .كند دايپ امياش الت نهيس يتا سوختگ ديطول كش يسرفه اش قطع شد، اما دو هفته ا. ديپر رونيب

 .بود دهيبود كه نخند مدتها. يخند آلكساندرا

 م؟يرا تكرار كن ددارمانيهم د ندهيشود هفته آ يم:ديپرس تريپ

 .بله، حتماً 

به  ديپرس يكه داشت، م يو حساس ديپوست سف ليبه دل ثيك. كرد برگزار شد يم ينيب شيبهتر از آنچه پ ويماه عسل ا سفر

. ماند يتنها نم يادياو مدت ز. رفت يهر روز تنها به ساحل م ويا نيتابش نور آفتاب قدم بگذارد، بنابرا ريآزاد و ز يهوا

و خوشگذران  اشيع يپولداربا اسم و رسم و جوان ها يساحل، آدم ها يها كارهيب شه،يعشق پ يها قيتوسط نجات غر

هر روز  وياكنند بود، و  ييرايكه انواع خوراك ها را پذ يعال اريبس افتيض كيدر  يآن اوقات مثل سورچران. شد ياحاطه م

شوهرش در آپارتمانشان در  كهدانست  يم رايز برد،يدوگانه م يخود لذت ييماجرا نياو از ا. ديگز يرا برم يمتفاوت يغذا

آورد و  يكرد، پول در م يشوهرش مثل سگ كار م. ديآ يبرنم يهتل منتظرش نشسته است و از دستش كار يباال يطبقه 

 ويداد تا ا يآورد و دمش را تكان م يم رونشينشست و زبانش را ب يم ويا يپا يجلو يكرد، مانند سگ ياو م ميتقد يدودست

 نياهانت به او، خشمگ يبرا ويا. ساخت يكرد، بالفاصله آن را برآورده م يم ييآرزو وياگر ا. بكشدبر سرش  يدست نوازش

 يآمد انجام م يكه از دستش برم يركند، هر كا شياز خودش منزجر گرداند كه رها يكه او را طور نيا يكردنش، و برا

زد، و  يرا به هم م ويمعاشقه كند حال ا يبدهد با و جازها ثيكه به ك نيفكر ا. شد يكاسته نم يذره ا ثياما از عشق ك. داد

 يشده ام سالها ريپ يحساب گريد ديشيبلك ول اند تيك. اندك بود ثيك يجنس التيخوشحال و سپاسگذار بود كه تما يو

 يقو يستمحدود به د تيشركت كروگر برونت با مسئول. بود زيآم تيپر بار و موفق اريشده بود و آن سالها بس يسپر ياديز

با خود گفت بعد  تيداشته باشد ك انيجر شيبود كه خون بلك ول در رگ ها يشخص ازمنديداشت ن اجيدر راس امورش احت

ها و مبارزه ها به خاطر شركت به باد  يزيهمه ان تالش ها و برنامه ر رديكه اداره امور را به دست گ ستين ياز رفتن من كس
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 طانيبر ش رند؟لعنتيشركت را به دست گ استيها ر بهيغر يكه روز نيا يبرا دچه بو يرود آخر ان كوشش هاب را يم

 يبا پوزش خواه ثيد كاز سفر ماه عسلشان بازگشتن ويو ا ثيهفته پس از آن ك كي. رخ بدهد ياتفاق نيتوانم بگذارم چن ينم

ن كرده ام روزها بدون من كه ييوقت تع يعمل جراح ياديتعداد ز يسركام برگردم برا يستيمتاسفم كه با زميعز-: گفت

 ثيك. حوصله ام سر نرود كنميم يسع- : داشته باشد و نخندد هيجد يا افهيتالش كرد ق يليخ ويرود؟ ا يحوصله ات سر نم

 يبه آشپزخانه م ويكه ا يو هنگام شديو از خانه خارج م خاستياز خواب برم ويشدن ا دارياز ب شيهر روز صبح زود مدتها پ

به نام  يحساب بانك كي ثياست ك دهيچ زيم يرو شيصبحانه را برا ليوسايقهوه درست كرده و همه  يكه و ديد يرفت م

 ويخوشحال بود ا ويا يبه خوش ثيك كرديمهابا خرج م يپول او را ب ويداشت ا يآن را پر از پول نگه م شهيافتتاح كرد و هم ويا

 وياو به ا كرديكم كار م يليخ يرور ديخر يجواهرات گرانبها م اندگذر يهمه بعد از ظهرش را با او م بايكه تقر يرور يبرا

متوجه  يراست-. متوجه ام زميعز-. خورديام لطمه م يگريبه اعتبار باز رميتوانم بپذ يرا كه نم يهر نقش-: كرديگله م

ات غذا  ينقره در دهان لعنت قبا قاش يگذاشته ا ايكه پا به دن ياز وقت يدان يچه م شيتو آدم نادان درباره كار نما ؟آخريهست

 يرا م يرور يخانه  ي هيرا فرو بنشاند او كرا يتا خشم و ديخر يم يرور يبرا بايز اريبس يا هيهد ويو ا. گذاشته اند

گران  يدر رستوران ها يرا كه رور ييو پول شام ها ديخر يكردن نقش لباس م دايپ يبرا شيمصاحبه ها يبرا پرداخت و

و چهار ساعت  ستيخواست ب يم ويا كرديو بپسندند پرداخت م نندياو را بب يگران مهم چهره  نمايس بلكهخورد تا  يم متيق

را  ثيو ك گشتيهشت به خانه باز م ايتوانست شب ها ساعت هفت  يبگذراند اما به خاطر شوهرش نم يشبانه روز را با رور

او  ديد يرا ببوس به خودش بسته بود و شام تدارك م شپزان نوشته شده بود آ يكه رو يبند شيكه پ ديد يدر آشپزخانه م

 دنديد يرا م گريهمد شتريو ب شتريتمپلتون ب تريآلكساندرا و پ يدر سول سال آت. كجا بوده است كرديسوال نم ويهرگز از ا

در كنار آلكساندرا به  تريبودن پ كرديم يرا همراه يرفت و يم يروان شگاهيپدرش در آسا دنيهر بار كه الكساندرا به د تريپ

او آمده و  يبه گردش بردن آلكساندرا به خانه  يبرا تريشب كه پ كي. نمود يآسان تر م يو يتحمل درد را برا بيهر ترت

 ريدكتر را ز نيدو ج كيآره من  ديپس شما دكتر هست-: گفت تيرا مالقات كرد ك تيك ديايمنتظر بود تا او از طبقه باال ب

جواز -: ديپرس تيك. خانم بلك ول ادينه ز- شود؟  يتجارت سرت م يدرباره  يزيزنده ام چ هنوزخاك كرده ام و خودم 

حسابرس خوب  كيبه  اجيتو احت يدان ينم يزيپس چ طانيلعنت بر ش-: ديكش يخرناس تينه ك- ؟يدار مارستانيب سيتاس
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 تيبرا يسياست كه جواز تاس نيا كردكه او خواهد  يكار نيمالقاتت را با حسابرس خودم خواهم داد اول بيترت يدار

شوهر من هم آدم لجباز و - : گفت تيك. گذرد يهم روزگارم بد نم نطوريممنونم خانم بلك ول هم- ... درخواست كند و 

بتوانم او را  ديشام به منزلمان دعوت كن شا يشب برا كيآقا را  نيا- : بود او رو به آلكساندرا كرد و ادامه داد يا كدندهي

دست بر قضا تو را دوست - : ديآلكساندرا خند. ديآ يمادربزرگت از من بدش م- : گفت تريخانه پ رونيب. اورميسر عقل ب

كه  ميكه به او بگو يدانم وقت ينم-. كنديچطور رفتار م ديآ يكه ازشان خوشش نم يبا اشخاص يكه مامان ينيبب يستيدارد با

به او  يو آلكساندرا سرش را باال آورد و با خوشحال... كرد آلكس دخواه دايپ يخواهم با تو ازدواح بكنم چه احساس يم

تمپلتون را با  تريآلكساندرا و پ يعاشقانه  يماجرا شرفتيپ تيك! تريشد پ ميما هر دو فوق العاده خوشحال خواه- ستينگر

 يآلكساندرا م يبرا يشوهر خوب يبود كه و دهيرس جهينت نياو پزشك جوان را دوست داشت و به ا كرديكمال عالقه نظاره م

به دروغ  تيك. ودانها نشسته ب يروبه هردو يواريد يمقابل بخار نكيا كرديشود اما ته دلش هنوز هم به تجارت فكر م

شركت  ياز روسا يكيآرزو داشتم آلكساندرا با  شهيكرد هم رميغافلگ قتايشما حق ميتصم نيكه ا ميبه شما بگو ديبا- : گفت

خانم بلك ول موضوع -. رديامور كروگر برونت را بر عهده بگ يخودمان ازدواج كند و سپس آن شخص اداره  يتابعه  يها

است  امدهين شيدر سخنانش پ يكه انگار وقفه ا يطور تيك. ميبا هم ازدواج كن ميخواهيمن و آلكساندرا م ستيتجارت ن

احتمال آدم اهل  كنديآدمها چطور كار م ساساتكه مغز و اح ديدان يم ديروانشناس هست يجنابعال ياز طرف-: ادامه داد

نه من پزشك هستم -: گفت يبا سرسخت تريپ..  ديتوان يم ديخواهد كه شما به امور شركت بپرداز يدلم م ديهست يمذاكره ا

 يالما درباره بغ ستين يشدن در امور تجار ريكه درگ نيا- : فورا گفت تيك. ندارم يشدن در امور تجار ريبه درگ يعالقه ا

متاسفم لحن كالم -... نفر  كيدارم كه  اجيشد و من احت ديخواه لياز خانواده تبد يشما به عضو ميكنيسر كوچه صحبت نم

.... اداره انجا يرا برا يگريكس د يستيبا شركت كروگر برونت ندارم شما با يمن كار-: كرديختم آن بحث را اعالم م تريپ

 يا-: ستيبا خشم به او نگر تيخوشحال باشد ك تريپ خواهميمن م يمامان- ؟ييگويتو چه م-: به آلكساندرا گفت تيك

 يروز ديداند شا يچه م يخوب كس اريآه بس-: ديكش يبعد آه. ميگو يشما را م يودخواه هر دوناسپاس نمك نشناس خ

 نياست من ا يموضوع خصوص كي نيا- : ديخند تريپ د؟يشو يبچه دار كه م-: و معصومانه افزود. ديرا عوض كن ممتانيتصم

 ميخواه يشما رفتار كنند اما من و آلكس م ليبه م ديرا وادار كن گرانيد دياحساس را دارم كه شما خانم بلك ول دوست دار
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لبخند  تيك. خواهند كرد يخودشان زندگ ليبه م ميبشو يما هم اگر صاحب فرزندان يو بچه ها ميكن يخودمان زندگ ليبه م

 يوقت در زندگ چيزده ام كه ه بيخواهم من در همه عمرم به خودم نه ينم نياز ا ريغ يزيمن هم چ تريپ- زدك  يگرم

 از ماه عسلشان بازگشتند ، تريكه آلكساندرا و پ يدو ماه بعد هنگام. دخالت نكنم گرانيد

 

 

 دهيدر بستر دراز كش ويا. دل گفت،خوب شد حتما پسر خواهد بود د،دريخبر راشن نيا ثيكه ك يموقع. حامله بود الكساندرا

عاشق او  ويا.بود دهياندام و ورز كيداشت،بار ييبايز كليه يرور.كرد يآمد تماشا م يم رونيرا كه از حمام ب يبود و رور

هم مراوده داشته  يگريد يها-با زن يرور ديمظنون بود كه شا ويا.داد-ينشان نم يبه و ياديآن اواخر توجه ز يبود اما رور

 ياكنون رور. كه آتش خشمش راشعله ور كند ديبگو يزيچ ديترس-ياز او بپرسد،م يسوال نيچن ديترس-يباشد،اما م

را لمس كرد و  نشچشما ريحركت داد، ودرست ز ويپوست ا ي،انگشتانش را رو نشست-يتخت م ي-لبه يهمانطور كه رو

 ".چروك افتاده،چه بامزه  تيها-چشم ريز زم،يعز يه": گفت 

 ستيش بكه خود ديشياند قتيحق نيآورد و به ا اديفرو رفت، اختالف سنشان را به  ويدر قلب ا يا-كلمات همچون دشنه نيا

 .بود يگريد يجا ويبار فكر ا نيا دند،امايآنها دوباره به هم عشق ورز.وپنج سال داشت

بود كه در فر طبخ  يا-تكه گوشت گوساله  يروغن رو ختنيمشغول ر ثيك.ديبه منزل رس ويساعت نه بود كه ا حدود

 ." _--شام امشب ما  يبرا.ات را درست كردم -مورد عالقه يغذاها. جان زيسالم،عز": ديرا بوس ويا ي-گونه ثيك. شد-يم

 ".ها رو بردارم-چروك نيا خواهم-يث،ميك"

 "ها؟ -كدام چروك ": با چشمك زدن گفت ثيك

 ". را ها-نيا ": دور چشمانش اشاره كرد  هيبه ناح ويا

 ". دوستشان دارم يليمن كه خ. خنده هستند يها-چروك ها-ني،ا زميعز "

 ". متنفرم ها-يمن ندارم ،از ا ": زد  اديفر ويا

 " _- ديرا نبا نهايرا باور كن ا و،حرفميا "

 " ؟يكن يها امرار معاش نم-چروك نيمگر تو از راه عمل كردن و برداشتن هم. به خاطر خدا، شرشان را از سرم كم كن "
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كار  نيشود،ا-يم تياگر باعث خوشحال ":را فرو بنشاند گفت ويخشم ا خواست-يكه م يدر حال ". خوب اريبس _ -بله، اما  "

 ". زميرا خواهم كرد ،عز

 "؟  يك "

 " _ام پر است -در حال حاضر برنامه. گريد ي-شش هفته  "

 – يكارو بكن نيحاال ا خواهم-يم.من زن تو هستم.ستميات ن-شده نينفر يمارهاياز آن ب يكيمن كه  ": بالفاصله گفت ويا

 " .فردا يعني

 ". شنبه بسته است يدرمانگاه روزها "

 كي.باالخره خالص خواهد شد ياز شر او خالص خواهد شد؟ ول يا،كيمرد احمق است خدا نيچقدر ا "! خوب بازش كن "

 .يو به زود يروز

با دقت شروع  ثينشست وك يقو ينور ريز يصندل يرو ويا. لباس برد ضيرا به اتاق تعو وياو ا "به آن اتاق ايب قهيدق كي "

داد،  تيماه رييجراح حاذق تغ كيدست وپا به  ياندام خجول و ب زيمرد ر كيآن او از  كيدر .صورتش كرد ي-نهيبه معا

صورت او انجام داده بود به خاطر  يرو ثيرا كه ك ييكار معجزه آسا ويا. را حس كند تيماه رييتغ نيتوانست ا يم ويوا

فكر از دست دادن  يحت يحت. بود ياتيح يامر ويا يبرا.كرد-يالزم بود اما اشتباه م ريغ ثيعمل از نظر ك نيا ديشا.داشت

 .به سرش راه دهد توانست-يرا نم يرور

 ". كار را فردا صبح خواهم كرد نيا.  ستين يمشكل ": خاطر داد  نانياطم ويبه ا. چراغ را خاموش كرد ثيك

در مورد  كند،اما-يدارم كه به من كمك م يمعموال پرستار": گفت  ويبه ا ثيك.آن شب،آن دو به درمانگاه رفتند يفردا صبح

 ".ستيبه پرستار ن يازي،نيكوچك نيبه ا يعمل

 ".يبكن نيهم به حال ا يفكر ستيموقع عمل،بدن": و گفت دياز پوست گردنش را به زور به سمت خارج كش يا-تكه ويا

خواهم  ينم.ينكن يكنم كه تو را به خواب ببرد تا احساس ناراحت قيبه تو تزر يزيچ خواهم-يحاال م.زميچشم،عز يبه رو"

 ".درد بكشد يا-دلبند من ذره

 نياو ا.مهم نبود شيبرا ديكش-يكرد،اگرهم درد م قيپركرد وبا مهارت به او تزر يعيرا از ما ياورا تماشا كرد كه سرنگ ويا
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او بود  ي-كه تشنه يوقت نياندام سفت وهمچون سنگ او وآن نگاه آتش ز،بهيعز يرور.كرد-يم يكار را به خاطر رور

 .وبه خواب فرو رفت ديشياند

خواب  ويا يصدا.تخت نشسته بود كينزد يصندل كي يرو ثيك.افتي كينيكل يتخت اتاق پشت يشد،وخود را رو داريب ويا

 "رفت ؟  شيعمل چطور پ ": آلود وگرفته بود 

 ".ييبايبه ز ": لبخند زد  ثيك

 .تكان داد ودوباره به خواب رفت يسر ويا

ããã 

صورتت  يرو گريچند روز د يرا برا يزخم بند يما نوارها": آنجا بود  ثيشد،ك دارياز خواب ب ويكه ا يبعد از آن موقع يكم

 ". ازت مراقبت شود يتا به خوب دارم-يجا نگه م نيتورا هم.گذاشت ميخواه يباق

 ".خوب  اريبس "

 ".است  يعال ":  داد-يتكان م يو سر كرد-يم نهيرا معا زد؛صورتش-يسر م ويهر روز به ا ثيك

 "نگاه كنم ؟  نهيخودم را در آ تونم-يم يك "

 ".خواهد كرد دايپ اميها الت-زخم ي-تا جمعه همه ": بخش گفت  نانياطم يبا لحن ثيك

 ي-كه زد به خانه يتلفن نينخست.بگذارند ميدستگاه تلفن با خط مستق كيبه سرپرستار دستور داد كه در كنار تخت او  ويا

 ".خواهمت-يم يليخ ؟يهست ي،كدام گور زميسالم عز ":  ديپرس يرور. بود يرور

 ي-هستم،اما هفته شود-يبرگزار م داياو كه در فلور يلعنت يپزشك شيمن هنوز گرفتار هما زميطور ،عز نيمن هم هم "

 ". گردم-يمبه نزد تو باز ندهيآ

 ".يخودت را برسان گريد ي-بهتر است تا هفته"

 "تنگ شده ؟  ميدلت برا"

 ". اديز يليخ"

 "باتوست؟  يكس ايآ "ديشن يرا از اتاق رور ييها-زمزمه ويا
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 .تلفن قطع شد"بروم  ديبا"كند  يدوست داشت شوخ يرور".ميا-داده  ليتشك يكوچك يگساريو م ياشيآره،مجلس ع"

به او  ويا.گوش داد اش-يحاملگ ي-آلكساندرا درباره جانيبه سخنان پر از شور و ه يبه آلكسانندرا تلفن زدوباكالفگ ويا

 ". خاله بشوم  خواست-يدلم م شهيهم. منتظر تولد نوزاد هستم يصبر يبا ب ": گفت

باخود .كرد-يعلتش را درك نم ويآنها به وجود آمده بودكه ا نيب يروابط يسرد.ديد يبه ندرت مادربزرگش را م ويا

اصال  ثيك كرد،چون-يهم اورا سرزنش نم ويد،ويپرس-ينم يزيچ ي-هرگز درباره ثيك.هم دنبالم خواهد آمد د،بازيشياند

ابد به  يبرا يصورت رور نيدر ا.را بكند ثيوارد مذاكره بشود تا به او كمك كند كه شر ك يبا رور ويا يروز ديشا.آدم نبود

،اونه مشكوك  كرد-يم انتيكه هر روز به شوهرش خ يبود كه با وجود زيشگفت انگ اريبس ويا يبرا.شد-ياو وابسته م

روز جمعه  يبند مزخ ينوارها.كار استعداد داشت كي يالاقل برا ثيخوب،خدا را شكر كه ك اريبس.داد-يم يتينه اهم شد-يم

 .شد-ياز صورتش برداشته م ديبا

ظهر است  كينزد": گفت ياوباگله مند.ماند ثيدر انتظار آمدن ك يصبر يشد وبا ب داريبروز جمعه صبح زود از خواب  ويا

 " _، تمام مدت صبح در اتاق عمل بودم و  زميمتاسفم عز ": گفت  يباعذر خواه ثيك " ؟يبود يكدام گور

خودم را در  خواهم-يم.را از صورتم بردار يبند-زخم ينوارها نيا. يكه كجا بود دهم-ينم يتيخوب ،من اصال اهم يليخ "

 ". تماشا كنم نهيآ

 "خوب  اريبس "

و از صورتش  ديرا با مهارت بر يزخم بند يتخت نشست وجنب نخورد ، ودر آن حال شوهرش نوارها يرو ويا

. شد  يعال ".كندمشاهده  يرا در چشمان و تيرضا توانست-يم ويبه عقب برداشت تا اورا برانداز كند،وا يقدم ثيك.برداشت

" 

 ". به من بده نهيآ كي "

 ويا.كرد ميرا به او تقد نهيپرغرور،آ يبالبخند.بازگشت يدست نهيآ كيبعد با  يا-رفت و لحظه رونيبه سرعت از اتاق ب ثيك

 .ستيخود نگر ريرا باال آورد وبه تصو نهيآهسته آ

 . ديضجه آلود كش ياديفر و
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 تيك

1982 

 

 36 فصل

 يشوند،برف زمستان آب م يم يهم سپر يچرخد،روزها با سرعت از پ يآمد كه چرخ روزگار تندتر م يم نيچن تينظر ك به

شود كه فصل ها و سال ها  يم يزمان آن قدر تند سپر.رسد يفرا م زييو پا ابدي يم انيرسد و تابستان پا يشود و بهار از راه م

 قشيوقت ها سن دق يهشتاد و چند سال؟بعض.اش بود يشتاد سالگه نياو اكنون در اواخر سن.شوند يم يكيدر هم ادغام و 

همراه با زشت و شلخته شدن را  يريتوانست پ يشدن روبرو شود ،اما نم ريپ تيتوانست با واقع ياو م.كرديرا فراموش م

به وضع ظاهرش به  يدگيرسشاق شده بود،اما از  اريبس شيگذشته برا يبه وضع ظاهرش به خوب يدگيبا آن كه رس ر،ويبپذ

با قد و قامت  زهيپاك يست،زنينگر يم نهيهر بار كه به آ.شاق شده بود،اما از آن غافل نبود اريبس شيگذشته برا يخوب

 .ديد يرا م ريناپذ ميبرافراشته،مغرور و تسل

در تمام جلسات .ودشدور كردن مرگ از خ يبود برا يرنگيبود،ن يتنها ظاهر ساز نيا رفت،امايهنوز هر روز به دفترش م او

به  يليخ انشيكه اطراف ديرس يم نيبه نظرش چن.گذشته نبودند يبه آن روشن شياما مسائل برا افتيحضور م رهيمد اتيه

با  مايگذشته و حال دا.داد يم بيبود كه ذهنش او را فر نيا تيك ياموضوع بر نيكننده تر شانيپر.كننديسرعت صحبت م

 .شديجهان اودر حال انسداد بود،كوچك و كوچك تر م.شدنديهم مخلوط م

 مانيبرد همانا ا يم شيبه پ يكه او را در زندگ ييرويجست تا زنده بماند و ن يبه آن تمسك م دانهينوم تيكه ك سمانير

 تيريمد يستيخانواده اش با ينفر از اعضا كي يموضوع بود كه سرانجام روز نيراسخ و برخاسته از قلبش نسبت به ا

مك  يميدر راس آنچه كه ج گانهياجازه بدهد افراد ب نداشتقسد  چيه تيك.رديبرونت را بر عهده بگ-شركت كروگر

دوبار به  تيك رنديو تالش كرده بودند قرار بگ دهيزحمت كش شيدراز آن همه برا انيسال ديويو مارگارت و او و د گوريگر

قاتل از آب در آمده بود و  كيساخته بود او  دشيهر بار ناام ويشود اما ا تيمسئول نيبسته بود كه بلكه عهده دار ا ديام ويا
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بار او  كيمجازات كند  اي هيكه او را تنب ديد ينم يضرورت تيشده بود ك ليتبد هيزشت و كر اريبس يا افهيبا ق ياكنون به زن

 .مجازاتش بود نيكه بر سرش امده بود بزرگتر ييبود و بال دهيرا د

معده اش را  ثيقرص خواب آور خورد اما ك شهيش كيكند او  يكرد خودكش يسع ديد نهيچهره اش را در آ ويكه ا يروز

به  ديبا يم ثيكه ك يو مواظبش بود هنگام ديچرخ يشست و شو داد و او را به خانه بازگرداند و در انجه مثل پروانه دورش م

 .كردنديمراقبت م ويشب از ا وبه نوبت و روز  ييرفت پرستارها يم مارستانيب

 :به همسرش التماس كرد ويا

 .زنده بمانم افهيق نيخواهم با ا ينم!ثيك كنميخواهش م.رميبگذار بم-

 :به او گفت ثيك

 .دوستت خواهم داشت شهيو من هم.يحاال تو مال من-

خواست  يكرد كه پرستارها را مرخص كند نم قيرا تشو ثيحك شده بود او ك ويكه سابقا داشت در مغز ا يچهره ا ريتصو

 .شود رهيدر اطرافش باشد كه به او نگاه كند كه به او خ يكس

 يهمان طور پشت در گذاشته م يستيكرد نامه ها و قبض ها با يخوددار يول دنياز د ويبارها و بارها تلفن زد اما ا آلكساندرا

حاال .بود ثيك ديد يكه او را م يتنها كس نديصورتش را بب يخواست كس ين نمشد تا او بعدا در را باز كند و آنها را بردارد چو

او را  ثيكم كم به وحشت افتاد كه نكند ك ويخارج بود و ا ياياو با دن ونديمانده بود تنها پ شيرابود كه ب يتنها كس ثيك گريد

 .تحملش نداشته باشد قابل ريغ يزشت-اش يبه جز زشت يزيكس بماند و چ يترك كند كه مبادا تنها و ب

شد  يم داريب يزودتر از و شهيهم ويدرمانگاه برود و ا اي مارستانيخاست تا به ب يهر روز ساعت پنج صبح از خواب بر م ثيك

كرد وجودش از دلهره و  يم ريد ثيكه ك يپخت و وقت يشوهرش شام م يصبحانه درست كند او هر شب برا شيتا برا

 نزد او بازنگردد؟ ؟نكندكرده باشد دايپ يگريشد نكند زن د يآكنده م شيتشو

گشود و در آغوشش  يم شيرفت و در را برا يدر م يبا عجله به سو ديشن يرا رد قفل م ديكل دنيچرخ يكه صدا يهنگام

كه  ياما وقت امتناع كند ثيك ديترس يكرد چرا كه م يمعاشقه نم شنهاديفشرد هرگز به او پ يگرفت او را محكم در بغل م يم

 .كنديدر حقش م يكرد كه شوهرش لطف و مرحمت بزرگ ياحساس م ويا ديورز يبه او عشق م ثيك
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 :ديپرس ييبا كمرو ويا يروز

 ؟يكن ميشود صورتم را ترم ي؟نمينكرده ا هميتنب يكاف يبه اندازه  ايآ زميعز-

 :و با غرور گفت ستيبه او نگر ثيك

 .ستين يشدن ميترم گريصورت د نيا-

كامال و  ويكه ا نيكرد تا ا يشد آمرانه و با تحكم صحبت م يم رتريپرتوقع تر و سخت گ ثيگذشت ك يكه زمان م همچنان

به  يونديرا با پ يو ويا يكرد زشت يچون و چرا اجرا م ياو را ب يخواسته ها يهمه  گريد.او شد يبرده  اريبه طور تمام ع

 .ساخت يم وابستهبه شوهرش  نيآهن يرهايقدرت و استحكام زنج

 يكودك اديرا به  تيپسر باهوش و خوشگل بود رابرت ك كيشدند كه رابرت نام گرفت او  يصاحب فرزند تريو پ آلكساندرا

به  ديشياند تيك ديرس يبزرگ نر و عاقل تر از سنش به نظر م يرابرت حدود هشت سال داشت ول نكيانداخت ا يم يتون

 .است تيبا شخص قعاپسر وا كيرسد  يمكه بزرگ تر از سنش به نظر  يراست

 :در دعوتنامه امده بود.كردند افتيروز در كيدعوتشان را  ياعضا خانواده كارت ها ي همه

را كه در خانه تپه سدر واقع در  شانيا يسال زندگ نيخانم بلك ول از شما تقاضا دارند با قدوم خود مجلس جشن نودم"

 :جشن يبرگزار خيتار دييفرما نيشود مز يبرگزار م نيم التيدارك هاربر ا

 ".يساعت هشت شب لباس رسم 1982سپتامبر  24

 :و گفت ستينگر ويكارت دعوت را خواند به ا ثيكه ك يهنگام

 .رفت ميجشن خواه نيما به ا-

 -خواهم يتو برو من م ميآ ياوه نه من نم-

 :گفت ثيك

 .رفت ميما با هم خواه-

 :جلو آمد و گفت قشيكرد كه رف يم يبود نقاش شگاهيبلك ول در باغ آسا يتون

 .آمده تيبرا ينامه ا يتون-
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 :كرد او گفت يچهره اش را نوران ينامه را گشود و تبسم گنگ يتون

 .تولد را دوست دارم يچه خوب شد من جشن ها-

 :تمپلتون دعوتنامه را با دقت خواند و گفت تريپ

 .نود ساله شده است او هنوز فوق العاده است يدختره بچه  نيشود كه ا يباورم نم-

 :موافقت كرد آلكساندرا

 .ييگو يآره درست م-

 :متفكرانه افزود و

 .كرده كه به نام خودش نوشته شده است افتيجداگانه در يرابرت هم كارت دعوت.ميبگو تيبامزه برا زيچ كي-

 

 

 

 37 فصل

 يخانواده در اتاق مطالعه  ياعضا نكيمنازل خود شده ، و ا يراه يو كشت قيبود كه توسط قا يآن شب ، مدت افتيض مهمانان

و هر كدام را با وضوح فوق العاده  ستينگر يكه در اتاق بودند م يكسان كي كيبه  تيك.خانه تپه سدر گرد هم آمده بودند

كرده بود او را بكشد  يكه سع ي، كس كرديم يرا سپر ينبات ياتيخوش خلق كه ح هر، آن آدم خندان و به ظا يتون.ديد يم يا

در وجودش كاشته نشده  طانيكه اگر تخم ش ي، آنز نا قاتل ، زن ويا.بود ياش در زندگ يو دلخوش ديام هيما يكه زمان ي، پسر

كه مجازات وحشتناك او به دست آن  است بي، چقدر عج ديشياند شتيك.را در دستان خود داشته باشد ايتوانست دن يبود م

و مهربان و دلسوز كه  بايز يو سپس آلكساندرا ، آلكساندرا.كه با او ازدواج كرد ، صورت گرفت يوچك و بردبارك ريفرد حق

به شركت .داده بود حيخودش را بر مصلحت شركت ترج ياو خوشبخت.انان بود يهمه  نياز ب يديناام ي هيما نيزتريغم انگ

به كار شركت نداشت و مصرانه از دخالت در امور  ياو هم كاربود كه  دهيبرگز ينداشت و شوهر يكروگر برونت عالقه ا

و پوچ بود  چيگذشته به خاطر ه يمشقت ها يتحمل همه  ايآ.بودند انتكاريآنها خ ي، هر دو انتكارانيخ.كرديم يآن خوددار

 كيمن .من به هدر نرفته است يتالشها.ابدي انيشكل پا نيبه ا رامن اجازه نخواهم داد كه ماج.به خو گفت ، نه تي؟ ك



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني  –بازي استاد                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥١٧

 ياديز يمدارس و كتابخانه ها.شده است دهيتاون به اسم من نام پيدر ك يمارستانيب.بنا نهاده ام زيغرور آم يامپراطور

و  گوريمك گر يميج.شد ياتاق آهسته از اشباح پر م.رفت يم جيسرش كم كم گ.ساخته ام و به قوم باندا كمك كرده ام

او گشوده  يهمتا ، كه بازوانش را برا يو ب زيعز ديويو د. زدند يو باندا ، كه به او لبخند م –بود  باير زكه آن قد –مارگارت 

 تيك.كدام از آنها را نداشت چيمواجهه با ه ياو هنوز آمادگ.را از ذهنش پاك كند التيسرش را تكان داد تا تخ تيك. بود 

 .يبه زود.يود، به ز ديشياند

 :اش كرد و گفت افهيكوچك خوش ق ي جهيرو به نت تيك.از خانواده هم در اتاق بود يگريد عضو

 .من شيپ نجايا ايب زميعز-

 .به طرف او رفت و دستش را گرفت رابرت

 .بود يجشن تولدت واقعا عال يمامان-

 ؟يخوان يدر مدرسه خوب درس م.خوشحالم كه به تو خوش گذشت.ممنونم رابرت-

 .شاگرد اول كالسمان شدم.شما گوش دادم حتياست ، به نص 17 يباال مينمره ها يهمه -

 :نگاه كرد و گفت تريبه پ تيك

 ...نيآنجا بهتر ديرابرت را به مدرسه وارتون بفرست يستيبه موقعش ، با-

 :ديخند تريپ

 ياو رد رشته .خواهد كرد ليكه دوست دارد تحص يدر رشته ا ؟رابرتيداري، باز هم دست برنم زمي، عز تيمن ، ك يخدا-

رو  يانتخاب با خودش است كه به چه حرفه ا.بشود كيآثار كالس يخواه سازنده  يخارق العده دارد ، و م ياستعداد يقيموس

 .اش را چگونه بگذراند يو زندگ اورديب

 :و گفت ديكش يآه تيك

 دانيقيخواهد موس ياگر او م.خالت كنمد يكس يخرفت هستم و حق ندارم در زندگ يزن سالخورده  كيمن .حق با توست-

 .بشود ديبشود ، پس با

 .ديدرخش يو رو به پسرك كرد ، چشمانش از عشق م ديچرخ تيك
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شناسم كه دوست  يرا م يكس.توانم بدهم ، اما دوست دارم كه به تو كمك كنم ينميقول  چي، البته من ه زميرابرت ، عز-

 .مهتا است نيبزرگ زوب دانيقيموس ميصم
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