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 اول فصل

كه  يميعظ ياراده به بنا يآورد فرود آمده ب يكه او را از مزرعه به لندن م يكروك مهين يالنگفورد از درشكه سبك پست سايدل

 نانياطم. كرد  يم ياحساس نگران دنشيگذشت كه پا به آنجا نگذاشته بود و اكنون از د يمدتها م. شد  رهيدر برابرش بود خ

كند ، اما چندان خسته و كوفته  يدگيبه دقت به آنها رس ديدر با نيمحض گذشتن از ا بهدارد كه  شيداشت هزاران كار در پ

 .نداشت  به جز استراحت ييبود كه آن لحظه آرزو

خواسته را فراموش كنم ، چون خواهرم فلور قطعاً به كمك  نيا ديگفت كه با يكرد و به خود م يكار منع م نيخود را از ا يول

 .را از دست داده است  بياو نظم و ترت يسرپرست يحتماً ب زيلندن ن يدارد ، خانه  ازيمن ن

زبردست بود از اسب افتاد و سخت مجروح شد و به توجه او آزموده و  اريبس يسال قبل پدرش كه سواركار كياز  شيب

 .و مراقبت از او بكند  يوقفه ، صرف پرستار يتمام شبانه روز را ب ستيبا يمبرم داشت و او م اجياحت

 ياسب شناخته شده بود كه تمام ساكنان روستاها يعاقل و باهوش و پرورش دهنده  اريبود بس يالنگفورد مرد كيسركندر

 .كردند  يم نياو را تحساطراف 

سوار  يحادثه . خوش برخورد است  يماريتوانستند ادعا كنند كه او ب يهرگز نم دانشيمر نيمعتقدتر يحت چكسيه اما

 يآنها به زمان اميتمام شده بود و الت شيبرا اريپا و ترك برداشتن چند دنده و جراحات بس كيشكستن  متياو را به ق يكار

جرعه  كي دنيدهكده كه شبها گاه گاه با سركش يجز ماما يقابل اعتماد تارداشت و چون محال بود پرس ازين ينسبتاً طوالن

را  كيمحول شده بود كه پدرش سر كندر سايبه دختر بزرگش دل فهيوظ نيشود ، انجام ا دايداشت ، پ ينگاه م داريخود را ب

 .تشكر بشود  اي ياز قدردان يحاك يمحبت و زحمت كلمه ا نيآنكه در مقابل ا يمراقبت كند ب

او را  يناله ها ستيبا يم سايدل. برآورد  اديتوانست از درد فر يروز نشانده بود و فقط م نيسرنوشت او را بد كهيموقع در

 .او بود  يداشت و فدائ يپدر را دوست م سايدل يول. بشنود و تحمل كند 

به  ليكرد ، بلكه با كمال م يرفت و با او گفتگو م يم ياو به سوار پدر نه تنها مشتاقانه به همراه يسالمت يدر روزها سايدل

 .داد  يسخنان او گوش فرا م

 يپسر) با كمال تاسف ( داشت و چون  اريبس يم سائل مختلف آگاه يروشنفكر و درباره  اريبود بس يمرد كيكندر يآقا
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 .را مانند پسران بار آورده بود  ساينداشت دل

به او روش بكهر . آنها را سوار شود  نيآماده بود هر لحظه سركش تر سايكرد و دل يها مشورت مدخترش راجع به اسب با

دوستان به قصد شكار در  يالبته وقت. رفت  يبردن سالح را آموخته بود و با او به شكار كبك و قرقاول و كبوتر و خرگوش م

مانند پدرش  باًيدخترك تقر نيرد اما رفته رفته اك يمردانه شركت نم الورزش كام نيدر ا سايآمدند دل يمنزل گرد م

 .از آب درآمده بود  يماهر يشكارچ

شد و روزبروز  يبستر كيكندر يبعد از آن آقا.  ديرس انيبه پا يلعنت يناگهان با آن حادثه  حاتيتفر نيتمام ا متاسفانه

 يمحكم به آقا يمداخله كرد و با صدا انيجر آنها در يرفت كه سرانجام پزشك خانوادگ يباال م سايچنان توقعات او از دل

 :گفت  كيكندر

 يدارم با مراقبت ها ناني، اطم ديمثالً چلتنهام برو ياز مراكز تندرست يكيكنم به  يم ديحالتان بهتر شده و من تاك گريد شما

 .آثار حادثه از وجود شما رخت خواهد بست  نيآخر رهيمانند ماساژ و حمام گرم و غ يپزشك

 ليعاقبت برخالف م يرا بشنود ول يشنهاديپ نيدر ابتدا به شدت با نظر دكتر مخالفت كرد و اصالً حاضر نبود چن كيرسركند

. عمرم را مانند معلوالن بسر ببرم  يخواهم باق ي، من نم ديشما حق داشته باش ديشا« خود به قبول آن تن در داده و گفته بود 

« 

كه در  ديدار ازين يمعالجات حيبه روش صح ديريقرار بگ نيز يرو يانكه به زود يما براكامالً مردود است ا ياحتمال نيچن -

 . ستياز ما ساخته ن نجايا

آن همه معلول  انيكند كه من م يكار ديخواهد كوش سايدل شكيب. دهم  يباالخره خواست شما را انجام م. خوب  اريبس -

 .حوصله ام سر نرود 

 .نخواهد كرد  يشما را همراه سايدل زهيدوش -

 :خورد و گفت  كهيدكتر  يگفته  نياز ا كيكندر يآقا

 »؟  ديچه گفت «

شما  يخانواده  كي كيمدت هاست با شما آشنا هستم و  رازي – كسر كندي –پرده گفتگو كنم  يبا شما كامالً ب ديمن با «
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 يزيرفت چ يم كيسر كندر يتامل وقت يپس از لحظه ا. خاص دارم  يارادت كيدارند و نسبت به هر اريمن ارزش بس يبرا

 :، ادامه داد  ديبگو

 نيفوراً به استراحت نپردازد ا سايدل زهيو اگر دوش رميخانواده به عهده بگ نيرا در ا يگريندارم درمان معلول د ليمن م «

 : ديپرس يبا اوقات تلخ كيكندر يآقا» . خواهد آمد  شيپ ريناگز

 »؟  ديزن يف محر زياصوالً شما راجع به چه چ «

 :پاسخ داد  پزشك

 ». اعصاب شود  ديشد يوضع دچار گرفتگ نيترسم با ا يكه م ديخسته كرده ا ي، شما دخترتان را طور ميواضح بگو «

 :با پرخاش گفت  كيكندر يآقا

 »بودم  دهينشن يسخن احمقانه ا نيدر تمام عمرم چن «

 :جواب داد  دكتر

و  دينيراحت بنش يچند ساعت به شما خدمت كرده است ؟ كم ي، روز كسالياز  شيت بمد نيكه او در ا ديتوجه دار ايآ «

 »؟  ديا دهيكش رونيگذشته چند بار او را صدا كرده و از رختخواب ب يهفته  ني، هم ديحساب كن

 :شد و دكتر ادامه داد  دايآثار قبول گناه پ كيسركندر يچهره  در

 دياگر شما به آنجا برو. شما فراهم است  يبرا حياستراحت و تفر ي لهيهمه گونه وس،  گريدر چلتنهام بهتر از هر مكان د «

 كيمثل  نجايا نكهياو مناسب تر است تا ا يكه واقعاً برا يرا به خاطر شخص خودش به لندن خواهم فرستاد ، كار سايمن دل

 . كند يكارآموز يمزد و منت چيه يپرستار ب

 :را اعالم دارد كه دكتر مهلت نداد و ادامه داد رفت مخالفت خود  يم كيكندر يآقا

، اما ممكن است دختر  ديبكش رونيخود را از آب ب ميگل سايدل زهيبدون دوش ديتوان يم گريكنم شما د يدر ضمن گمان م «

 ». مبرم داشته باشد  اجيكوچكتان فلور به وجود او احت

شهرستان دور افتاده به  نيدر ا. كدام مطلب است  يادآورينكته  نيكامالً متوجه شد كه منظور دكتر از تذكر ا كيكندر سر

دوستان  قياز طر ايزدند ،  يم شانيبه ا يسر كيكندر يآقا ياز وضع مزاج يآگاه يكه گاه گاه برا يشاوندانيخو ي لهيوس
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 .ده بود يفلور به گوششان رس يدرباره  ييداستانها

 :بود  دهيساز دخترش پر كيكندر يآقا شياتفاقاً دو روز پ

 »است ؟  يفلور در آنجا مشغول به چه كار «

 :گفته بود  سايدل و

كردم كه  يفكر م نيبه ا روزيد. تنبل است  اريبس يسيكه او در نامه نو يدان يم. ندارم  ياطالع نيدانم پاپا ، كوچكتر ينم «

 ». است  امدهيمدت هاست به نزد ما ن

 ».  نميخواهم او را بب يم« : گفت  كيسركندر

 :نشست و قلم به دست گرفت با خود گفت  زيپشت م يوقت يبر آن شد كه خواست پدر را اطاعت كند ، ول سايدل

كسالت  ياز آن از مشاهده  شيدر مزرعه و ب يدانست كه فلور از زندگ يخوب م. ندارد  يا جهيكار جز اتالف وقت نت نيا «

 ». بود  رزايآن را نداشت ، ب دنيوجه تحمل د چيپدر كه به ه

 :گفت  يبار كه امده بود م نيآخر

 يم نجاياسبها ا يمذاكره برا يچند مهمان برا يخوردن پاپا ، اقالً گهگاه نياز زم شيجنازه است ، پ شگاهيمثل نما نجايا

و .... اال ح يآشنا شوم ول ياشخاص جالب اي انيم نيدانستم در ا يشكار بروم و م اي يتوانستم همراه او به سوار يم ايآمدند 

 . ستيداد و خواهرش را نگر انيحركت دست پا كيجمله اش را با 

خود  رايخواهرش خسته كننده باشد ، ز يبرا يستيبا ريشا نگهاميدر پاك يپر آشوب لندن ، زندگ ي، بعد از زندگ ديفهم سايدل

 يدورافتاده م يجا نياو در ا يسرگرمدوستان پدر كه باعث  داريو د يو سوار يشكار زمستان ياز به هم خوردن برنامه  زين

 .بود  يناراض اريشدند ، بس

 ديكسالت او ماهها به طول انجام ياو آگاه شوند اما رفته رفته وقت يآمدند تا از سالمت يپدرش م داريمكرر به د لي، اوا دوستان

از  تياب او نشستن و به ناله و شكادر كنار رختخو يدوستان مدت يپنداشت كه برا يم نيچن سايدل. كاسته شد  دارهاي، از د

 . ستيتوجه ن جالبدرد دل ، گوش سپردن ، چندان 

در انتظار  يگريد ينگران بود كه در لندن دشوار يرها شده بود ول هايدشوار نيبا كمك پزشك مهربان از تمام ا سايدل نكيا
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 .اوست و آن خواهرش فلور است 

چه از نظر شكل و چه از نظر اخالق  رايو فلور دو خواهر باشند ز اسيكرد كه دل يگمان نم چكسينظر ه نينخست در

 .داشتند  يكننده ا رهيخ ييبايز يمانند تابلو نقاش كيحال هر نيبه هم نداشتند ، در ع يشباهت نيكوچكتر

كه به چهره  يهنگا نيبا اول يبود كه هركس خاصه هر مرد يكرد ، اما فلور طور ينظر غوغا به پا نم نيدر نخست سايدل ييبايز

 يباز م نديب يكرد كه چشمانش درست م ينخست باور نم. آمد  يباخت و زبانش بند م يانداخت به او دل م ياو م ي

خانم النگفورد . در برابر اوست  يو انسان ستين ايرو نديب يرفت كه آنچه ميپذ يتا سرانجام ناچار م ستينگر يو م ستينگر

 .بودند  نيريتولد ش يلحظه  نيهر دو از نخست رايب كرده بود زشخصاً نام هر دو دخترش را انتخا

 دنيو من چندان از د يبخش يبه من لذت م قتاًيلذت بخش است و تو حق يبه معن سايدختر بزرگش گفت كه دل يبرا بعدها

نام  دنيدم از شنداشت كه مر دهيخود عق ساياما دل. نام است  نيتو بهتر يكلمه برا نيكردم ا يبرم كه فكر م يتو لذت م

 :گفت  يمادرش با لبخند م. شوند  يناآشنا شگفت زده م

 زيكرد ، بلكه من ن يم ريگمان نكن كه فقط رفتار پدرت مردم محترم را غافلگ. شوند  ريمردم دوست دارند غافلگ زميعز «

 ». اثر را داشتم  نيهم

 يزمان. نامزد شده بود  انهيمخف يخارج يبا شاهزاده ا يمانبود ز بايز تينهايخانم النگفرد كه ب رايداشت ز قتيگفته حق نيا

او  يوار دلباخته  وانهي، د يدختر محافل اشراف نيباتريز يرو دنيبه لندن آمده بود ، پس از د دارشيد يكه شاهزاده برا

را با  يخارج يسلطنتخانواده  ياز اعضا يكيكنند تا ازدواج  يگفتگو م يوقت. بود  دهازدواج كر يشده بود و از او تقاضا

 .برخورد  كيكندر يبه آقا يكنند و يم ري، امكان پذ نيبر طبق قوان يسيانگل يدختر

كه در همه  افتندينگاه هر دو در نيدر همان نخست. و معروف به دلشكن  ريدلپذ يخوش اندام و خوش پوش با چهره ا يجوان

و قانع  انيو چون جواب دادن به اعتراض اطراف.  گرنديكديق به ندارد و آنان متعل يآن دو ارزش يبرا گريكس د چيه ايدن ي

متوجه شود چه  ياز انكه كس شيبا هم ازدواج كنند و پ يگرفتند پنهان ميتصمممكن نبود  يكردن بزرگتران قوم به آسان

 كانيالنفرد كه از نزد خانم يخانواده . شده بود  نيغمگ اريبس يخارج يشاهزاده . خود را اجرا كنند  يافتاده نقشه  ياتفاق

كار خفت بار سرزنش كردند ، اما  نياز ا رارفتار دختر خود سرافكنده و شرمسار شدند و او  نيآمدند از ا يدربار به شمار م
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 . كار از كار گذشته بود 

كه در  ييسالها .گذراندند  گريكديدر كنار  يو سعادتمند ينيريدو دلداده پازده سال را با ش نيها ا ييشگويتمام پ برخالف

 .درگذشت  يعيطب ريغ مانيزا كيمتاسفانه خانم النگفرود پس از  ينمود ول يم يآسمان يا هينظرشان هد

،  يكه دوستان را نسبت به سالمت روان زديم يياول دست به كارها يبدبخت با از دست دادن همسر محبوب ، روزها شوهر

كرد و تمام وقت خود  يدر خارج شهر ، منزو ي، خود را در مزرعه شخص يا رمنتظرهيكرد و عاقبت به طور غ يخود نگران م

 .دو دخترش اختصاص داد  تيو ترب يرا به ورزش اسب سوار

از . مادرش را نزد او پر كند  يكند تا سرحد امكان جا ياز پدر خود نگه دار يستيسال داشت متوجه شد كه با 16كه  سايدل

به  يتيمورد متاسفانه چندان موفق نيمانند مادر باشد و در ا زيفلور ن يكند برا يعس ديكرد با ياحساس م زين گريد يسو

. را قبول نداشت  گريكس د چيخودش ه قهيبود و جز حرف و سل كدندهيو  زاگر مادر مرحوم لجبا رايآورد ز يدست نم

وجه قابل كنترل  چيزد به ه يحدس م سايبه ارث برده بود و همانطور كه دل دتريدختر كوچكتر اخالق مادر را هزار بار شد

 .بود  ييو دلربا حينبوده و دائم به فكر تفر

تا آن زمان به خود  ريشا وركيبود كه منطقه  يدختر نيباتريشد گفت كه ز يم راينبود ز ياو ربودن دلها كار مشكل يبرا

از دور وصفش را  شهيكه هم يمجامعگرفت كه به لندن برود تا در  ميتصم ديرس يسالگ 17فلور به سن  يوقت. بود  دهيد

 .و توجه جوانان انها را به خود جلب كند  باشدخود را برآورده كرده  يخواسته  نيبود ا دهيشن

 .سلطنتش را نداشت  ابتيوجه رونق زمان ن چيگذراند و دربار به ه يخود را م يريپ يدر آن زمان روزها پادشاه

كرده بودند كه  فياو تعر يبا فلور آشنا شده بودند برا يدند و در جلسات مهمانهمجوار بو نيكه مالك ينفر از جوانان چند

مانند او را در صف  يجوان زهياست كه دوش نيداشتند ، فقط در انتظار ا يلندن كه خود آنها در آن نقش مهم كيجامعه درجه 

خانم با كمال  نيتماس گرفت و معلوم شد كه ا دور خانواده بود يليكه از اقوام خ پارلوفلور خود با خانم . باشد  رايخود چذ

 يكار را طور بيبگذارد ، ترت انيدر م سايدل ايكلمه با پدر  كي نكهيو بدون ا رديپذ ياو را در مجامع م يهمراه اقيو اشت ليم

م بود كه شناخته الز. شود  يپارلو در دربار معرف يديل رفكرد ، فلور از ط يمجدداً پادشاه در لندن توقف م كهيداد كه زمان

 .بود  يحتم تشيموفق دهيرس يهدف م نيبه ا نكهيپس از ا.  رديشده و مورد احترام قرار گ
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به  تينهايخواسته دختر كوچكش مخالفت كند چون او ب نيمشكل بود كه در مقابل كوچكتر شهيهم كيكندر يآقا يبرا

لباسها  يبرا يونيليم يبه او اجازه خرج كردن رقم ها سايحسرت زده دل ياو بود كه در مقابل چشمها. مادرش شباهت داشت 

وارد اجتماع شده  يستيبا يبود كه دختر بزرگش دو سال قبل م دهفراموش كر يبه كل ياو حت. داد  يو سر و وضعش را م

 .باشد 

و  ميكن ريلندن را دوباره دا انشاء اهللا بعدها خانه ديشا. به نزد خود داشته باشم  نجايخواهم تو را ا يگفته بود ، م سايبه دل او

 .كرد  يپدرش موافقت م يموافقت كرده بود ، چون او با تمام خواسته ها سايدل

كه فلور به راه افتاد و به آنجا رفته و خود را غرق در  يجالب و جذاب نبود و وقت سايدل يهم برا اديلندن ز يزندگ قتيحق در

 يكه به نظر م يس بخل و حسد نكرد و بعداً سه ماه كه گذشت و درست وقتكند ، او اصالً احسا يپرتجمل دربار يزندگ كي

 گريپس از آن حادثه د. داد  ينامبارك رو ي، آن واقعه  رديبه رفتن به لندن بگ ميبر آن است كه تصم كيكه سر كندر ديرس

 .در كنار پدرش بماند  يستيبا يمسلم شده بود كه م سايدل يبرا

قابل  ريغ تيكند و چه موقع ياو در آنجا چه م نكهيفلور در لندن و ا يرفته رفته نسبت به روش زندگ يپدر به كل زين يطرف از

 .توجه و غافل بود  يشده ب بشينص يانكار

 يمن م ينباشد ، ول دهيبه نظر تو چندان پسند ديگفته بود كه شا سايكه فلور به منزل آمده بود ، به دل يبار نيدر آخر قتاًيحق

 :جواب داده بود  يمادرانه ا يبا مهربان سايدرخشان دربار شده ام و دل يكه ستاره  ميخواهم بگو

 ». خوشبختم  اريبس زميعز «

بور و صورت درخشنده اش  يو مو يچشمان آب ايفلور  ييبايبه ز گريد يكس ستيخود فكر كرده بود واقعاً ممكن ن شيپ و

 .وجود داشته باشد 

مورد  يستيكه با ديرس سايدلربا و شاد بود و به نظر دل يبود بلكه به طور گمراه كننده ا بايز يصورت ينه فقط دارا فلور

 .داشت  يمطلب را اظهار م نيا زيزنها قرار گرفته باشد و خود فلور ن هيحسادت بق

 نهياز آن بوز، من  كهيكنند در حال يادب و محمل قلمداد م يدهند ؟ و مرا ب يرا چروك م ينيمن ب دنيمحترم با د يخانمها

از آنكه بتوانم بر سر  شيگذارم پ يهرجا كه پا م. دهم  يرا از دست نم يمهمان چيه. روم  يهمه جا م. خوشتر هستم  يليها خ
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 . رمانگشتانم بشمارم ، عاشق دلخسته دا

كرد  يتورا واردار م و اگر مادر زنده بود قطعاً يساله هست 18؟ تو االن  نمينازن يهرگز راجع به لزدواج فكر كرده ا ايآ -

 چيه رايبه زبان آورد ز اطيبا احت يليخ سايسوال را دل نيا.  يشود قبول كن يازدواج را كه به تو م يشنهادهايپ نياز ا يكي

كار كسالت  نيمرتكب چن نكهياعتراض كند كه هنوز حوصله ا ادينبود كه فلور در جواب او از كوره در رفته و با داد و فر ديبع

 چيچون آزاد و بدون ه. گذراند  يرا م ينيريش يزندگ نيدر حال حاضر چن كهيدر حال. نند ازدواج بشود را ندارد ما يآور

 .باشد  يم يگونه وابستگ

داده و متفكرانه در  هيدستها تك انيخود را به م يبايز يقرار داده چانه  زيم يبرخالف انتظارش فلور آرنجها را رو كامالً

 :جواب او زمزمه كرد 

نزد من آمد و تقاضا كرد  يفون كازبروك را وقت يمار يهم نمانده بود كه خواستگار يزيفكر كرده ام چ نيالبته كه به ا «

 ». قبول كنم 

 ؟ يپس چه شد كه او را رد كرد -

و در در تورت هامبرالند بروم  كشيخواست به قصر بزرگ و تار يسال داشت و تازه از من م 50 كينزد باًيچون او تقر -

 .با او شركت داشته باشم  هيريخ يدستانش دست بكشم و در كارها ريكنم و بر سر ز يآنجا زندگ

 : ديخند ارياخت يب سايدل

باشد و چون فلور  يدرخشان اريتوانست ازدواج بس يقطعاً م يول ستيبا طبع تو سازگار ن يليها خ شنهاديپ نيكه ا نميب يم

 :ادامه داد  يساكت ماند با نگران

 ؟ ينكند عاشق شده باش -

 ايپول و گدا بوده و  يب ايبشود  دتريضربان قلب من شد يهركس كه باعث شده تا به حال كم رايفلور قاطع بود نه ز جواب

 . ميبله بگو يكس نيكه به چن ستميقابل توجه و من آنقدر احمق ن ريغ

 يم: كردند فلور جواب داد  يخوشبخت زندگ شهيو همشدند  گريكديوار عاشق  وانهيفراموش نكن كه پاپا و مامان د يول -

 .بوده است  ونيليم كيشانس در  كيفقط  نيا ميكه ندان ميستيمن و تو آنقدر احمق ن يدانم ول
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 :سكوت كرد و بعد ادامه داد  يلحظه ا فلور

 يكس گريته باشد ، به عبارت دداش يباالتر شنهاديكنند كه پ يازدواج م يمانند من فقط با كس ييمجامع سطح باال دئخترها در

 .دارد كه عشق بعدا به وجود خواهد آمد  دهيداشته باشد و عق يو مقام باالتر يشتريكنند كه پول ب يرا انتخاب م

 .مبهوت مانده بود  سايدل

كه مامان  يكنهرگز ممكن است تصور  ايندارد آ قتيحق نياصوال ا يفكر كن نانهيبدب ديموضوع نبا نيفلور آنقدر راجع به ا اوه

كه چشمش به مامان افتاد در نظرش  يگفت كه از لحظه ا ينم شهيپاپا هم ايتوجه داشته و آ يگرياز بابا هرگز به مرد د ريغ

من  يحداقل برا ايافتد  ياتفاق نم ييمعجزه ها گريدر زمان د يدانم ول يدانم ، م يوجود نداشت ؟ م ايدر دن يگريزن د چيه

! 

 : ديدرمانده پرس سايدل

حل مشكل خواهر كوچكتر خود  يبرا يتواند چندان كمك يفكر كرد كه نم ساي؟ دل يچه كار كن يدار اليخوب حاال تو خ -

به فلور  يجواب چيتوانست ه ينم ليدل نيبه ا. آمد  يخبر بود كه به نظر خودش احمق م ياز اجتماع لندن ب يبه قدر. باشد 

صورت بلند باال از خواستگاران  كيفلور . گوش دهد  شيصحبت كند و او به حرف هاتوانست بگذارد فلور  ياو فقط م. بدهد 

جوان بدون  اديز ايبودند  ريپ اديز اي. ازدواج با فلور مناسب نبودند  يبرا زين سايكرد و به نظر دل انياو ب يخود را برا گريد

خوشكل ضعف دارند و  يمشروب و زنها قابلدر مشد كه  ينداشتند و گفته م ياز آنها شهرت خوب يو ولخرج و بعض تيجذاب

 .به خاطر بسپارد  ينام آنها را كس يبود كه حت دهيفا يب

 :خاتمه داد  نطوريا فلور

 .من وجود داشته باشد  يبرا يكنم كه مرد مناسب ياست كه اصالً گمان نم نيا قتيحق -

 .شود  دايپ يكس نيتا چن يصبر كن و آنقدر يحوصله داشته باش يستيشود ، فقط تو با يم دايحتماً پ -

كنند  يمن دعا م يساله شده ام و مردم انتظار دارند كه ازدواج كنم ، البته رقبا 18 گري، من د يهمانطور كه خودت قبالً گفت -

 تا من از سر راه آنان كنار بروم و  افتدياتفاق ب نيكه هرچه زودتر ا

 .م را از آنها صرفنظر و به خود متوجه نكن مردان
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 يشرافتمندانه دخترها ينقشه ها يبرا يكرد كه او در چه خطر بزرگ يخواهرش درك م يبايبا نگاه به صورت ز سايدل

 .باشد  يم گريشوهر نكرده د

 كيبه  نكهيكند ، مگر ا يخانه و زندگ بنديو خود را پا يمشكل خواهد بود كه عروس اريفلور بس يدانست كه برا يم ضمناً

 .خورد كند بر ييمرد استثنا

به ) كردند  يم ياو را همراه زيبلكه دو نفر از دلباختگانش ن امدهيكه تنها به خانه ن( كرد نا فلور  دايادامه پ يآنها مدت يگفتگو

 :اطالع به خواهرش گفت  يتنها بگذارد و برا نياز ا شيتواند دوستانش را ب يكه نم ديرس جهينت نيا

خانه خفقان  نياست ا ضيكه پاپا مر يهستند كه تا زمان دهيبا من هم عق يليو و يهار رايز ميگرديصبح ما به لندن بازم فردا

 :انداخت و گفت  نييشرمنده سر را پا سايو دل ميبكن ديكار هم با نجايآور است و تازه ما در ا

ن از روستا چند نفر آمد م يكه خواه ياگر تو زودتر به من خبر داده بود يمن است ول ري، تقص ييگو يدلم راست م زيعز

. استخدام كنم  يميكمك دا يرا برا يشتريكه من اشخاص ب ستين حياست صح ضيتا پاپا مر رايكردم ز يكمك خبر م يبرا

 ي، انشاء اهللا دفعه  ستين ياديرا لگد كنند چون كار ز گريكدي يها انهشود كه آنها ، در خ يم نياش ا جهيفقط نت نكاريا

 .ل به من خبر بده ساعت قب 24حداقل  ندهيآ

 .وجود نخواهد داشت  يا ندهيآ يخواند كه دفعه  يصورت خواهرش م يمطلب رو نيگفتن ا نيدر ح يول

 .به فلور التماس كرد  سايدل

چقدر نگرانم كه مبادا با  يدان ي، نم يكن يم ييچه كارها يكن فيتعر ميكنم دوباره به منزل برگرد تا برا يخواهش م فلور

 . يكن يمانياحساس پش يكه تا عمر دار يبشو يدر آنجا تو مرتكب اشتباهنبودن مامان 

كنم نظر خود  يهرتسوك عروس كيخواند كه با  يدختر عمه ، تمام وقت بگوشم م نكهيندارم و با وجود ا يميتصم نيچن -

 .بروم  ياست كه به دنبال خوشبخت نيمن در درجه اول ا

 .پسندم  يتو را م دهيعقو من  ستيعاقالنه ا ي دهيعق اريبس نيا

 نيا انيجر يكرده باشد ول يفلور كوتاه يبرا يمناسب مهيدر انتخاب ند ديبه خاطر آورد كه شا سايجمله دل نيگفتن ا ضمن

 شيدر مزرعه برا يزندگ يها تيكه رفته رفته تحمل محدود دهيرس يبود كه او اصالً توجه نكرده بود كه خواهرش به چه سن
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را بهتر درك كرده بود  تيكه اگر موقع ديرس يكرد ، به نظرش م ينگاه م گذشتهبه  يوقت. باشد  يقبول مقابل  ريمشكل و غ

شود به عقب برد و صبح زود بعد  يافسوس كه زمان را نم يگرفت ول يفلور در نظر م يمناسب تر از خانم پارلو برا يا مهيند

را در دست دارد نشسته و جوان  اكه عنان اسبه يبرازنده اكه در كنار جوان  ديد يفيخواهرش را در كالسكه ظر يوقت

 گريكند كه د يسفر م يدور يليخ يايدن كي يكه فلور به سو ديكند به نظرش رس يم يآنها را سوار بر اسب همراه يگريد

 .اكنون به اصرار پزشك خود او به لندن آمده بود  يول. نخواهد شد  دنشيهرگز موفق به د

 .را باز كرد  يميمخصوص خانواده النگفرد كه اندام مناسبش را پوشانده بود در خانه قد فرمياونمستخدم با  كنفري

 آمدن مرا به شما اطالع داده اند ؟ تسونيرا يكنم كه آقا يگمان م.  ريصبح به خ -

 كيكندر يش آقاقبل از حركت. بگذارد  نييجواب به طرف درشكه رفت تا چمدانها را پا نيخدمت پس از ا شيبله خانم پ -

 تسونيبه ، را يكن يزندگ شاوندانميخو بيمانند فلور به خرج ج ستمين ليما يرو يكه تو به لندن م نكيگفته بود ا سايبه دل

 .كند  ايتو مه يبرارا  زيبگو كه خانه لندن را دائر و همه چ

 كنند ؟ يم يزندگ دارهايمتعجب شده بود آنجا كه فقط سرا سايلندن ؟ خانه خودمان ؟ دل خانه

 يباشد م لياطالع دادم كه فلور هر زمان ما تسونيدر جواب او گفته بود كه چند نفر اضافه استخدام شده اند ، من به را پدرش

 .به آنجا بزند و چند نفر از دوستانم هم كه به لندن رفته اند ، چند روز را در آنجا گذراندند  يتواند سر

 ؟ ينزده بود ين حرفبا م اناتيجر نيتو راجع به ا پاپا

كنم در  يتشكر كردند ، فكر م اريبس يمهمان نواز ني، به هر حال دوستانم از ا ميبگو يزيفراموش كردم كه به تو چ ناًيقي -

 .فراهم شده است  مانيبرا يراحت ليآنجا وسا

پدرش به  رايز. ده شده باشد گشو يكس يخانه لندن برو يكرد كه درها يزده شده بود چون اصالً فكر نم رتيواقعاً ح سايدل

 يبسته ا يروكش دار و كركره ها يافتاد در نظرش مبلها يانجا م ادياتفاقاً به  يگاه ساياگر دل يرفت ، حت يندرت به آنجا م

زد كه فلور  يحدس م سادلي –كردند  يم يزندگ داريهمكف آن زن و شوهر سرا ظبقهكه فقط دو ط يخانه ا. شد  يمجسم م

 .كرده است  يدر خانه دختر عمه اش استفاده م ياز زندگ ييرها يبرا يبه عنوان پناهگاه،  نهاياز ا

با او بود به خصوص پرورش اسبها و پرداخت  زين يلندن پدرش نبود ، بلكه حل مسائل اقتصاد يكارها ليفقط وك نسونيرا
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در عوض  ياشت كه او را در خانه مالقات كند ولانتظار د سايدل. شد  يتوسط او انجام م..... همه و  نيدستمزد مستخدم نهيهز

 يخسته از راهرو يآورد ، با قدم ها ياو م ادياش را به  يكودك يروزها هخدمت افتاد ك شيسرپ يچشمش به صورت آشنا

 . ستنديجمع شده او ن ياندازه پاها گريآمد كه كفشها د يبه نظر م. شد  يم دهيشن شيپا يپشت پله ها صدا كيتار

بد است و  يليكه حال ارباب خ دميمن شن) كرد  يخسته ادا م يكلمات را با صدا نيا! (  سايشما خوشحالم خانم دل دنياز د -

 . نميكردم كه شما را در شهر بب يتصور نم

 :با لبخند گفت  سايدل

 .شود  ياست كه از خانه استفاده م يام كه مدت دهيو حاال من آمده ام ، شن -

 :جواب داد  ريپ ومنين

دادند و از خدمات  نجايشام مفصل ، ا يمهمان كيگذشته  يفلور ، هفته  زهي، دوش ميداشت نجايا يمهمان حساب نيبله ما چند -

 .بودند  يراض اريما بس

 .خود را نشان ندهد  ياندازه  يب رتيكرد كه ح يم يسع سايدل

 داند كه من امروز خواهم آمد ؟ يفلور م سيم ايآ -

 .گردند  يبر م 4به من گفتند كه به اطالعتان برسانم كه ساعت  شانيبله خانم ا -

 .متشكرم  يليخ -

 .كرد  يآمد پدرش در مواقع اقامت خود در لندن از آن جا استفاده م ادشياو . به طرف سالن همكف رفت  ساياراده دل يب

 –به اطالع رساند  ومنني – ميتاالر بزرگ را مجدداً گشوده ا خانم

 .با تعجب از پله ها باال رفت  سايدل. كرده اند و من مطمئنم كه مورد پسند شما خواهد بود  نييآنجا را تز فلور تازه سيم

آمد كه  يم بيبه نظرش عج. كند  يخانه استفاده م يعنوان نكرده بود كه از تمام اتاق ها شيكلمه در نامه ها كيفلور  چطور

 نكهيخوشحال است از ا يليبه او گفته بود كه دختر عمه سارا خ شيها كه در صحبت يدر صورت. بدهد  يفلور شخصاً مهمان

ممكن  ييچه خبر ها نجايكند به خود گفت ، ا ييرايپذ رياسكو نگتونيسليدر ا ودخ يتواند از مهمانان او در منزل شخص يم

 است باشد ؟
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 ي، ول ستنديداد ن يآنها را قرار م شهيدر هممعمول خود كه ما يمبلها در جا نكهيبا وجود ا ديبه تاالر نظر انداخت ، د يوقت

بود  ينگاه كوتاه به كارتها كاف كيداد و فقط  يم نييگل تاالر را تز يايدر كي. دارند  ينديجالب و خوشا يمعذالك منظره 

 .شده بودند  ميتقد خواهرشانها به  يتا او بداند كه همه 

آن به  يكننده  مياز آنها نام تقد كيكارت هر  ي، بر رو متيگرانق لياص يخكهاي، م متيگرانق لياص دهيپر از ارك يسبدها

 .خورد  يچشم م

 فرستاده شده بودند ؟ نجايبه ا ايهدا نيبه طور قطع تمام ا ديرس يبه نظر م بيعج چقدر

 : ديبود برگشت و پرس دهيكه تازه به دنبال او از پله ها باال رس ومنيبه طرف ن سايدل

 كند ؟ يم يزندگ انجيفلور در ا سيم ايآ

 :با تعجب پاسخ داد  ومنين و

 !كنند  يم يزندگ نجايدو ماه است كه ا شانيا

آن خانم محترم از منزل  ديشا. كند  يم يپارلو زندگ يديبا ل شانيكردم كه ا ينداشتم ، من فكر م انيجر نياز ا ياطالع چيه

 .نقل مكان كرده باشد  نجايخود به ا

فلور  سيدر هر حال هرچه شده ، م. كرده اند  داياختالف پ يفلور كم سيم آن خانم محترم با مكن يخانم ، گمان م ريخ -

 .حرفها را مزه مزه كرد  نيا يكما سايدل. متعلق به من است  نجايا. خواهم كرد  يزندگ نجايو گفتند من در ا نجايآمدند ا

 دارند ؟ يا مهيند شانيا ايآ نميبب يول

 .كنند  يم يزندگ شانيبله خانم ماتالك با ا -

 .آشنا باشم  شانيكنم با ا ينم گمان

 :داد  حيتوض ومنين

 .هستند  يا وهيخانم محترم ب -

استفاده  يشما از اتاق صورت ناًيقيكنند ،  ياستفاده م ياصل تيو خانم ماتالك از سوئ شانيدارند كه چون ا دهيفلور عق سيم -

 .كرد  ديخواه
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به خود  يكلمه ا نكهيآمد كه خواهرش در خانه لندن از خوابگاه پدرش استفاده كرده ، بدون ا يم بيعج يليخ ساينظر دل به

به او تعلف داشته و در آن  يرا كه در كودك يساده تر ياطاق ها يستيقابل درك نبود كه چرا او با. گفته باشد  سايدل اياو 

 .بود انتخاب كرده باشد  اندهزمان روزگار خود در آن اتاق ها گذر

 . آنها بود  ييرايقرار داده بود كه صرفاً تعلق به پدر و مادرشان داشت و محل پذ ييرايرا محل پذ يسالن او

مراجعه به دكتر دندان  ايلباس  ديخر  يمادش برا اتيدر زمان ح يفقط گاه. بود  امدهيبه لندن ن اديمدت ز نياو در ا خود

 .آمدند  يپزشك م

 .كند  يشركت در حراج اسب همراه يآمده بود كه پدرش را برابار  كياز فوت مادرش فقط  پس

 نيدر ا يصرف نظر كند ، چون مبلغ قابل مالحظه ا شيتواند از مشاركت او و كارشناس يمتملقانه به او گفته بود كه نم پدرش

 .كرده بود  يگذار هيمعامله سرما

خود اداره كند و بدون  يشخص يو اراده  ليا به ملندن ر يتواست فكر كند كه ممكن است فلور خانه  ينم يزمان چيه

 .شد  ينم دييهمخانه شده باشد كه قطعاً از طرف خانم پارلو تا يناشناخته ا ي مهيپدرش با ند ديصالحد

پا گذاشته كه هرگز انتظارش را نداشت و مشكل بود بتواند از آن خارج شود  يناشناخته ا نيكه به سرزم ديرس ينظرش م به

او در  يكه برا يبه اتاق ديبهتر د جهيدر نت ديبگو يمستخدم سخن كيحوصله نداشت كه راجع به رفتار خواهرش با ضمناً . 

 .نظر گرفته شده بود برود 

را كه در طول مسافرت به تن داشت عوض كرد ،  يلباس تازه انتخاب كرد ، لباس كيرا به اتاق آوردند ،  شيجامدانها يوقت

احساس نا  يشد كم يكه با آمدن فلور روشن م يمطالب دنياز شن. مانده بود  4به  ي، ساعت كم سپس به تاالر بزرگ رفت

 .كرد  يم يآرام

به داخل  يو بعد از چند لحظه فلور مانند پرنده ا ديبگئووش رس يي، ناگهان در راهرو سر و صدا ديانتظار نكش ياديز مدت

 .تاالر پرواز كرد 

 فيافزود كه به توص يو م ييبايبه ز يشده بود ، به قدر نييرا كه با پر تز شيبايز يو كالبه تن داشت  يقشنگ اريبس لباس

 .كرد  يم رهيآمد و چشم را خ مين
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 ؟ ي؟ پاپا را چكار كرد يخوشحالم ، چطور شد به لندن آمد دنتيچقدر از د نميزتريعز -

 .او به چلنتهام رفت  -

 ؟ يو تو همراهش نرفت -

حق داشت و من  يمن نسبت به پاپا كامالً انجام شده كه البته تا حد ي فهيوجه موافقت نكرد او گفت وظ چيبه ه انشيدكتر  -

 .آمدم  ياستراحت به لندن م يبرا يستيبا

 !بدهم  يفرصت نيندارم به تو چن الياستراحت ؟ خ يبرا:  ديخند فلوز

 چرا كه نه ؟:  ديپرس سايدل

ملكه بدون تاج  كيكه من در آن مثل  يو را وارد اجتماع لندن بكنم ، اجتماعخواهم ت يمن م زميعز يسايكه دل رايز -

 .نم  كيحكومت م

ثابت كند كه عروسكش از  سايخواست به دل يبود كه هر دو كوچك بودند و او م يطرز حرف زدن فلور درست مانند زمان -

 .تر است  بايبزرگ تر و ز سايعروسك دل

 .باشد  يم دتيجد ي مهيكه ند يكن يم يزندگ يبا خانم نجايبه من گفت كه تو ا ومنين! فهمم  ينم:  ديپرس سايدل

 :جمله كوتاه جواب داد  كيكه فلور دست پاچه شده و باالفاصله با  ديچند لحظه به نظر رس يبرا

 . ميكرد دايدختر عمه سارا و من با هم اختالف پ -

 ؟ يسر چ -

 !؟ خوب البته سر مرد دلخواه من  يسر چ -

 .فهمم  يمن كه نم: گفت  سايلد

رساند كه ورود او  يآمد و وقاحت را به حد يكه من انتخاب كرده ام خوشش نم ي؟ از مرد جوان يرا بدان قتيحق يخواه يم -

 .آمدم  رونياو ب يمن هم از خانه . خود قدغن كرد  يرا به خانه 

 ؟ يكن يكار نيچن يتاوه فلور چطور بعد از آن همه محبت كه او به تو كرد ، توانس -

كرده ،  فيتعر تيبرا ومنيهمانطور كه ن جهيو در نت امديمن دخالت كند خوشم ن يشخص يخواست در زندگ ياو م نكهياز ا -
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 .انتخاب كردم  گريد ي مهيند كي

 ....آخر فلور  -

 )خود را ادامه نداد  يجمله  سايدل( 

 .دستها را باال برده و پرخاش كرد  فلور

گرفته ام  ميمن تصم. گوش نخواهم داد  تيشروع نكن به غر غر كه اصالً به حرف ها دهيهنوز از راه نرس. نگو  يچ چينه ه -

 ميبرا گريكس د چيكنم ، خوش باشم و نگذارم ب دختر عمه سارا و به ه حيكنم ، تفر يخواهد زندگ يكه دلم م يهر طور

 . بكنم ديبكنم و چه نبا ديكه چه با سديسرمشق بنو

 :گفت  يآرام يبا صدا سايدل

 !شده ام  ريغافلگ نميب يم نجايدر ا يزندگ يبدون اطالع پاپا تو را برا نكهيندارم از رفتار تو انتقاد كنم ، فقط از ا ليم من

چقدر راحت  نجايكه ما در ا ديد يتو خواه... كرد  ياو خواسته ام را رد م يمن ازا و سوال نكردم ، چون به احتمال قو -

دست خود  ريخدمت ز شيدو نفر پ ومنياستخدام كرده ام و ن ميها يهمانيم يآشپز فوق العاده ماهر برا كيمن .  ميهست

 .كنند  يدارد كخه به او كمك م

 : ديپرس سايدل

دنبال  نكهيچند لحظه ساكت ماند ، مثل ا يفلور برا. كرده  يكه سوال پر دردسر دي؟ و فهم يآور يرا از كجا م نهايخرج ا -

 :عاقبت گفت . گردد  يواب مج

 !روزها  نيكند ، به خصوص در ا يبا من زندگ يدارد كه مدت ليثروتمند است و اتفاقاً م يليماتالك خ خانم

 ليو رفتار خانم ماتالك دل تيفهماند كه در پس شخص سايبكار ببرد به دل ياديكلمات ز نكهيسخن گفتن فلور بدون ا طرز

 .نهفته است  يمرموز

را مطرح كند ، خانم ماتالك وارد  يگريبه نظر برسد ، چگونه سواالت د. كنجكا نكهيكرد كه بدون ا يكه فكر م كهيلدر حا و

 .تاالر شد 

وجه  چيكه به ه يمخصوص شيبا وجود آرا يحت. حبس كرد  سايدل ي نهياو نفس را در س يكننده  رهيخ ييباينگاه ز نياول در
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 .كر وجاهت او شد شد من ينبود ، نم سايمورد پسند دل

اكنون كه شما به . خوشحالم  تينهايبا خواهر فلور ب يياز آشنا: كرد گفت  يدراز م سايدل يدستش راب ه سو كهيحال در

 .خوش بگذرد  يليكه به شما خ ميبكن يكار ميدار مي، ما جداً تصم ديلندن آمده ا

 .كرد  چند كلمه را ادا نيدست او را فشرد و در جواب به زحمت ا سايدل

 .است  يدوست داشتن اريشما بس رفتار

فلور  يو فقط به خاطر خواسته  ستيوجه جالب ن چيخانم ماتالك به ه يكامالً واضح بود كه وجودش برا شيضمن برا در

 .حاضر شده كه او را تحمل كند 

 يداشت ، رو يوست مكه مادرش د يبيوارد شد و آن را درست بهمان ترت ييچا ينيبا س شخدمتيپ كينشست ،  نكهيهم

 .قرار اد  زيم

 .كرده اند  زيآورده و با دقت تم رونيمتوجه شد كه تمام نقره ها را از گنجه ب سايدل

ماتالك به  يديكه ل ديبا تعجب د سايگذاشتند و دل زيم يفوق العاده خوشمزه و متنوع ، رو يهايخوراك ياديز مقدار

 . اورديب ينشامپا السيگ كي شيدستور داد كه برا شخدمتيپ

 دهيمختلف چ يمشروب ها يمتعدد برا يالسهايآن گ يدر قسمت عقب س الن جلب نظر او را كرده و رو يديجد زيم ضمناً

 .شده بود 

 .ديكش ياكتفا كرد ، نفس راحت يفنجان چا كي دنيفلور كه به نوش يكه با مشاهده  سايدل

خانم  يبه جوان يبنوشد ، به خصوص كس يساعت شامپان نير انبود كه د دهيوجه پسند چيخانم به ه كي ينظر او برا در

 .ماتالك 

ساعت گذشته بود كه فلور و خانم ماتالك با  24 يها تيشد ، شرح فعال رشيصحبت ، همانطور كه او باالفاصله دستگ موضوع

 . ندهيآ ياو شرح دادند و طرح برنامه مفصل شب و روزها يعجوالنه برا يكلمات

 .شد ، توجه كند  يم ميو تنظ ايبرا كهييمشتاق ، به برنامه ها يبا چشمان نكهينداشتند جز ا يتوقع چيه انيم نيدر ا سايدل از

 :به اطالع او رساند  فلور
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 . ياز مهمانان آشنا بشو يكيدارم تو با  ليبه خصوص م. داشت  ميمخصوص شام خواه يمهمان كي امشب

 !ماتالك انداخت  يديبه ل ييه خواهرش نگاه پر معنا؟ و متوجه شد ك ستيشخص ك نيا:  ديپرس سايدل

 .من است  كينزد اري، دوست بس يموتيت! شلدن  لرد

 گريفلور د يكرده ول دايرا در فكر خواهرش پ يناشناخته ا يجا يموتيكرد كه ت يفاش م سايدل يكلمات برا نيا انيب طرز

 .حرفش را ادامه داد مهمانان  هيراجع به او نگفت و با برشمردن نام بق يكلمه ا

 :ماتالك اضافه كرد  يديل يبه سو يدر خاتمه ، با نگاه كج فلور

خانم ماتالك اضافه كرد . است  نگيهرتسوك فن هاست ي، آقا نجايمهمانان امشب ما در ا نياز مهمتر يكينشود كه  فراموش

: 

 .اگر بتواند خودش را آزاد كند  -

 :فلور افزود  و

 .ئنم كه موفق خواهد شد مطم باًيمن تقر البته

 :ماتالك گفت  يديل

 :گذاشت و ادامه داد  نيزم يخود را رو يخال السيو گ. باشد  نياز ا ريشوم اگر غ يدلخور م يلي من

 .بروم استراحت كنم  يستيباشم ، با بايز شياز پ شيخواهم ب يم چون

 يبه مهمان ري، وگرنه ممكن است د ديايست اول نزد تو ب، بهتر ا يبه او دار اجيخواهد آمد فلور اگر تو احت 7ساعت  يسلمان

 . يبرس

 .كنند  ييخواهم سپرد كه او را اول به اطاق من راهنما نيبه مستخدم: گفت  فلور

هنوز  نكهيفلور مثل ا. لرد شلدن بگذارد  تيشخص انيدر جر شتريب يخواست از فلور خواهش كند كه او را كم يم سايدل

 :اظهار اشت  كرديك را دنبال مافكارش ، خانم ماتال

خواهد شد و  نيخشمگ تينها يب سيصورت باتر نينكند ، چون در ا يعذرخواه قهيدق نيكه هرتسوك در آخر دوارميام -

 .شوند  يناجور م زيزوجها هم سر م
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 : ديپرس سايدل

 كند ؟ يممكن است عذرخواه يكن يچرا فكر م -

 يدارد ، ول يوار هرتسوك را دوست م وانهيد سيشوهرش بند است و باترسگ ماده به  كيمثل ! به خاطر زن لوسش  -

 . اندازديبه فرار با او نگرفته سر و صدا راه ب يقطع ميهنوز تصم خواهدتاينم نگيهاست

زده و نگاه  رتيصورت ح يتازه وقت. كند  يم انيمطلب روزگار را ب نيكرد كه انگار ساده تر يصحبت م يبا چنان حالت فلور

 . باشد  يعاد ريغ يستيبا انيجر نيكه ا دي، فهم ديجب خواهرش را دمتع

 2 فصل

 :شد و به اطراف نگاه كرد به خود گفت  يوارد ناهار خور سايدل يوقت

 !دهد  يم يحيدر مزرعه ترج يلندن را به زندگ يليفهمم كه فلور به چه دل يم حاال

،  يا يمهمان چيمتوجه شد كه درتمام عمرش در ه سايد ، دلجمع شدن يهمگ ينفر مهمان دعوت شده بودند كه وقت ستيب

 يفلور همه را تحت شعاع قرار م ييباي، البته بدون شك ، ز دهياندازه ممتاز و الگانت ند نيبه ا يو مردان ييبايز نيبه ا ييزنها

 .داد 

 كيظاهر شدن در  يبرا شتريود و باز حد باز ب شيب يليخ سايكه به نظر دل يا قهيو  اريماتالك با زرق و برق بس سيباتر

از لرد شلدن خواسته شده بود كه  ايگو. نشسته بود  زيخانم محترم ، سر م كي يهمانيمناسب بود تا حضور در م شيصحنه نما

) همدوش داشته باشند  كيرقص  يتا همه برا ميسيبهتر است كه بنو اي(  اورديب خودبا  سايبا دل يهمراه يرا برا يمرد جوان

قرار بغل  ي، عاشق ب همانانياز م كيمتوجه شد كه هر  سايگرفت ، بازدل يجوان محترم ، در كنار او جا ني، ا نكهياز اپس 

 .باشد  يباخته فلور م نيكه دل و د ودبود و كامالً واضح ب يا افهيلرد شلدن بدون شك مرد خوش ق. خود هستند  يدست

با شلدن  يبود ، به خصوص وقت دهيشاد و خوشبخت ند نطوريا هرگز اشناخت و او ر يخوب م يلي، خواهرش را خ سايدل

 يبه نظر م باتريز يكه از هر زمان يشود ، به طور يصورت او منعكس م يرو شيدرون يكرد ، واضح بود كه شاد يصحبت م

 . ديرس

 !او عاشق است : خودش گفت  به
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كند و مجبور نباشد  يفلور تا آخر تابستان عروس ديشا.  كند يمشكالت را آسان م يموضوع همه  نيا. كرد  يباز فكر م و

 .گذراندن زمستان به مزرعه برگردد  يبرا

بود  يهمان جوان نيا!  ديهوگولودگراو از جا پر يبود ، ناگهان با صدا ختنيكه آنجا نشسته بود و مشغول برنامه ر نطوريهم

 .و نشسته بود  دعوت شده بود و در كنارا يمهمان نيبه ا سايكه به خاطر دل

 كياگر . كرده باشد  مي، دو دختر دلربا تر از شما دو خواهر ، به جامعه تقد يخانواده ا چيتوانم تجسم كنم كه ه يمن نم -

 .شد  يبر پا م ييمانند شما بودند غوغا نيدوج

 :با لبخند جواب داد  سايدل

 . ميندار يگريادر د، ما خواهر و بر مياگر منظورتان فلور و من هست.  دينباش نگران

 .مشغول بود  يو دلبر يپروا با او به شوخ ينگاه كرد كه فلور در كنار لرد شلدن نشسته و ب زيبه آن سر م هرگولودگراو

 !است  ييخواهر شما ، خود غوغا -

 :با لبخند جواب اد  سايدل

 .گذرد  يدانم كه به او در لندن خوش م يو م. بله قبول دارم  -

 .فاجعه است  يموتيت يبرا يول -

نام كوچك لرد شلدون است كه اغلب  نيداد كه ا حيتوض شيو لودگراو برا ستيك يموتيمتوجه نشد كه منظور از ت سايدل

 .كنند  يصدا م ميدوستان او را با نام مخفف ت

 چه فاجعه ؟ يبرا

گمان  ساياو را به خود جلب كرد و دل او نشسته بود توجه گريكه در طرف د يلودگراف جواب بدهد ، خانم يآقا نكهياز ا قبل

 .است  دهيكرد كه او سوالش را نشن

 كيرا كه در  يكس ي افهيفرصت استفاده كرده و دوباره به خواهرش و لرد شلدن نگاه كرد و متوجه شد كه او اصالً ق از

 .باشد ندارد ريفاجعه درگ

در . توانست مانع ازدواج او با فلور باشد  يم يليدل نيچن است كه البته يپول ياو شخص ب ديشا:  دياز خودش پرس ينگران با
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خانمها در تاالر برگ دور هم  يپس از شام وقت.  ديرس يقهقهه از هر سو به گوش م يخاتمه شام مجلس گرمتر شده و صدا

از  يكي چيه رايز. كرد  يم يبيآنها احساس غر نيب سايكردند ، دل يم فيعرروز ت عياز وقا گريكدي يجمع شدند و برا

را وارد گفتگو  نكهاويبه ا نياز حاضر يكي چيشناخت و ه يگفتند را نم يبردند و راجع به او سخن م يكه آنها نام م يافراد

 .كند توجه نداشت 

شام  زيكه خوشبختانه به موقع به سر م نگيهرتسوك فون هاست يبه دنبال خانمها به سالن آمدند ، آقا انيه آقا كيهنگام

 .كرد  يصحبت م شانيفقط با ا زيشام ن زياو سر م. به طرف خانم ماتالك رفت  كراستي،  بود دهيرس

كه رابطه نامشروع با مزد  يبه نظر او زن. دلش به حال او سوخت  سايكرد كه دل يبه آنان نگاه م يبا چنان سرسپردگ سيبĤتر

خانم ماتالك  يراجع به وضع اجتماع يقياطالع دق كهنيبا فلور مناسب نبود بدون ا يهمدم يوجه برا چيداشت ، به ه يزن دار

 .حسن شهرت باشد  يدارا ندتوا يداشته باشد ، مطمئن بود او نم

 يبوده و گمان م شتريسال ب نياز فلور چند گريد يكه سن تمام خانم ها ديبه دور و بر خود نگاه كرد و به نظرش رس يكم

 .شوهر اشته باشند  يستيآنها با يكرد كه همگ

هم سن  ييبا دخترها يستيخواهرش كه قاعدتاً با يبرا يمناسب طيمح نيوجه ا چيكه به ه افتياحساس وحشت در وينگران اب

 . ستيو سال خود مراوده داشته باشد ، ن

داشته باشد كه  يرفتار ديكرد كه فلور با يعقل سالم به او حكم م يراجع به الجتماع لندن نداشت ، ول يادياطالع ز سايدل

 .بخوانند  تيترب يخودش محمل و ب يوانند او را به گفته نت

كه در مورد  دينداشت به نظرش رس گريد ينسبت به خانم ها يشناخت نكهيخود گفت خانم ماتالك محمل است و با وجود ا به

 .كند  يصدق م يزيچ نيچن زيآنها ن

 .متفاوت بود  هيقض انيمورد آقا در

 .بودند  يينام و لقب واال يآنها دارا اغلب

 .بود  دهيمسابقه بودند و راجع به آنها از پدرش شن ياسب ها ياز آنها دارا يتعداد

 اوردهيرا با خود ن شانيهمسرها كهيدر حال. زن دارند  زياغلب آنان ن ديرس يكرد ، به نظر م يخود رجوع م يبه حافظه  يوقت
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 .بودند 

صدا از اتاق متصل به سالن كه او به نام .  ديچيدر تاالر پ كيموز ي، صدا به خانمها ملحق شدند انيآقا نكهيپس از ا باالفاصله

 . ديرس يدر آن موجود نبود ، به گوش م ياديكتاب ز گريد يكتابخانه آن را به خاطر داشت ول

اجدادشان جا  رياز تصاو ينقاش يمادربزرگ و تابلوها يميقد يچند عدد مبلها يرا در گذشته از آنجا برده بودند تا برا كتابها

متعلق به خاندان  يهمگ رايمادرش نبودند ، ز يمورد عالقه  ليوسا نيا چگاهيبه خاطر داشت ه سايباز شود و تا آنجا كه دل

 . النگفردها بودند 

 يهايكرده ، نقاش ريياتاق تغ نييبه اتاق پا نهاد ، متوجه شد كه تز كيموز يبه طرف صدا هيبه دنبال بق كهيهنگام سايدل

گل بود ، البته )  يها چكيپ(  رالندهايو گ يشياز مخمل اتر دهيپوش واريآنها د يشده بودند و به جا ديالنگفردها ناپد ريتصاو

 .جالب بود  اريبس

اركستر  اتياتاق ه يدر گوشه . باشد  دهيبود كه به خاطر نداشت قبالً آن را د زانياز سقف آو بايچلچراغ ز كياتاق  وسط

تا  سايشده و خود دل يمعرف ونيشاهزاده خانم دول ي لهيبود كه آهنگ والس به وس دهيشن. الس بود و كيمشغول نواختن 

خوب اجرا شده  يليبود كه در آن موقع خ دهيبه مناسبت فصل شكار برپا شده بود ، آن را شن يافتيبار در ض كيآن شب فقط 

بر خالف انتظارش  دنديچرخ ينور شمع ها م ريبا آهنگ زسبك مطابق  يبا قدم ها گريكديكه زن و مرد با  نكيا يول. بود 

 . ديرس يجالب به نظر م اريبس

 .گفتند  يبلند وشاد به فلور سالم و درود م يوارد شدند وو با صدا ديمهمان جد ياديز يرقص شروع شده بود كه عده  تازه

قرار  شي، رو خيدر ظرف پر از  يصوص شامپانمختلف به خ يها يدنيپر از نوش يزياتاق كه م يباالفاصله به گوشه  انيآقا

 .اشت ، روانه شدند 

 نكهيكرد تا ا يوضع نامانوس نگاه م نيطرف و آن طرف و به ا نيبه ا رهيبود و او همچنان خ سايدل يبرخالف قبل زيچ همه

 .او آمد  كيلودگراو نزد يآقا

 يمتوجه شد كه اضافه بر مشروب مفصل سايشد و دل يم دهيلرزان شن يكم شي؟ صدا ديبا من برقص ديدار ليم ايآ بايز خانم

 .بعداً به آن اضافه كرده است  زين ي، مقدار قابل مالحظه ا دهيكه ضمن شام نوش
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فوق  زيغذاها ن. كرد  يبود كه پدرش معموالً تعارف م ياز مقدار شتريب يليمشروب كه تعارف شد ، خ يشام مقدار زيم سر

 .تا آن شب هرگز نخورده بود  سايز آنها را دلا يبودند و بعض ذيالعاده لذ

 شيب يليبودند ، خ ستادهيها ا يدنيتعارف نوش يو كمك برا ييرايآماده پذ هممانانيكه پشت سر م ييخدمت ها شيپ تعداد

 . نديآ يم ومنيكمك به ن يبود كه فلور قبالً گفته بود برا ياز دو نفر

 پردازد ؟ يا ممخارج ر نيا يچه كس:  دياز خودش پرس سايدل

او به عنوان مهماندار عرض  ياجازه داده شود كه بدون اطالع پدر ، در خانه  يبه كس ديماتالك باشد چرا با يديكه ل برفرض

 اندام كند ؟

 .متوجه شد كه لودگراو منتظر جواب اوست  ناگهان

 ! ميتماشا كن گرانرايو د مينيبردارم ، چطور است با هم بنش ديوالس را چنانچه با يترسم نتوانم قدمها يم -

 .كند  يرا مخف شيكرد لرزش صدا يم لورگراو سعي – يچه فكر عال -

 .لرد گراو لغزان است يمتوجه شد كه قدم ها سايرفتند ، دل يرقص م ستيدور پ يها يبه طرف صندل گريبا همد يوقت

 : ديخواست مودب باشد ، پرس ينشستند و چون م يصندل يرو

؟ چون من سالهاست كه از لندن دور بودم و  ديكن يبه من معرف يكي يكيبه من محبت كرده و اشخاص را ممكن است  ايآ -

 .هستند  بهيمن غر يبه جز خواهرم همه برا

 :گراو جواب داد  لرد

 ييبايشما هم به همان ز يام ، ول دهياست كه در عمرم د يدختر نيباترينخواهد ماند ، فلور ز بيغر ياديآنها مدت ز -

 . ميگو يمطلب را به شما م نيا گريهستم كه قبل از هزاران مرد د يمرد نيو من خوشوقتم كه اول ديهست

 .شد  راديبود كه متاسفانه با زبان الكل ا يقشنگ اريبس نطق

 :گفت  سايدل

 ؟ ستيما رد شد ك ياز جلو يكه االن با لباس آب يخانم دييبه من بگو يكنم ول يتشكر م -

 :بود و اضافه كرد  دهيتا به حال نشن سايبرد كه دل يگراو اسم لرد
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را در مزرعه گذاشته و با وجود مخالفت شوهرش به لندن آمده است  شيچون شوهر و بچه ها ستياو فعالً مورد مرحمت ن -

. 

 .نگفت  يزيچ يول ديكش يقينفس عم سايدل

داشته باشد چون هم از رنج سفر و  يجد ييفلورا گفتگو مصمم كرد كه فردا با شياز پ شياو را ب ديكه بعداً شن يمطلب ي همه

بماند و  داريمشكل بود كه ب شيبرا گريد. شده بود  فيپزشك در اثر زحمت مراقبت از پدرش ، ضع يبه گفته  زين ياز طرف

 به محض ليدل نيبه ا. كند  يمتوجه بشود كه مجلس را ترك م يكه كس ستين حيدانست كه طبق آداب معاشرت صح يم

دانست كه  يدر هر حال م. از اطاق خارج شد  گرانيشد ، بدون جلب توجه د يگريلردگراو مشغول صحبت با مرد د نكهيا

 .از حال برود  يكرد كه ممكن است از فرط خستگ ياو نخواهد شد و احساس م بتيمتوجه غ يكس

 :لباسش از او كمك گرفت با لبخند گفت  در عوض كردن نكهيخدمتكار نسبتاً مسن در اتاقش منتظر او بود و پس از ا كي

 . ديكنم كه شما خسته باش يمن خسته هستم و گمان م -

 يكه برا ي، مهمانان ميداشت يهر شب مهمان باًيبود ، تغر اديز يليكارمان خ رياخ يدر طول هفته ها. است  نطوريبله خانم هم -

 .ماندند  يشام م

 .نگهداشت  داريخوابش ببرد افكار نگران كننده راجع به فلور او را ب نكهيا يجاتنها ماند به  يوقت ينگفت ول يزيچ سايدل

 .فلور غافل مانده بودند  ياو و پدرش از روش ناپسند زندگ چگونه

 ديشا ايخرج كرده بود  ياديمدت كوتاه قطعاً پول ز نيدر هم يگرفته بود ول شيرا پ يزندگ نيفقط دو ماه بود كه او ا گرچه

 .كند  دايوانست ادامه پ تينم سايبه نظر دل هيرو نيدر هر حال ا. كرد  يك خرج مماتال يديل

 .شد  يخواست ، مشكل حل م يقرار او بود خاطر شلدون را م يفلور همانطور كه لرد شلدن عاشق ب اما

و نتوانسته بود كرد كه ا يفاجعه صحبت م كيآمد كه لودگراو راجع به  ادشيمگس دور او پرواز كند  كي نكهيمثل ا سپس

 منظور او از فاجعه چه بود ؟. منظورش را درك كند 

 يمانع قابل مالحظه ا نيا يول. توانست قبل از سال پدرش ازدواج كند  يصورت او نم نيپدر شلدن تازه مرده بود در ا ديشا

 .نبود 
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 .فت شود و با لبخند به خواب ر يكاسته م شيكرد كه رفته رفته از نگران ياحساس م سايدل

 .شد و زنگ زد تا مستخدم را احظار كند دارياز معمول از خواب ب رتريروز بعد د صبح

 :وارد شد و گفت  ريتاخ يبا كم خدمتكار

 !خانم  ديشو يم داريزود ب يليشما صبح خ -

 :گفت  سايدل

 زود ؟ مگر ساعت چند است ؟ يليصبح خ -

 !نشده خانم  10هنوز ساعت  -

 :و اظهار كرد در رختخواب نشست  سايدل

 ؟ ستين داريب يگريكس د اياست ، آ ريساعت د نيمن ا يو برا ميآ يخوب من از دهات م اريبس -

 :زد با خنده جواب اد  يپرده ها را عقب م كهيخدمتكار در حال دخترك

 .خوابند  يفلوز اغلب تا موقع ناهار م سيخانم هرگز تا قبل از ظهر زنگ نزده و م -

صبحانه برگشت به او  ينيمستخدم با س كهيهنگام. با خواهر قبل از ظهر آن روز وجود ندارد  داريامكان د كه ديرس ينظر م به

 .خارج از منزل صرف خواهد كرد  گريكديگذاشته اند كه ناهار آن روز را با  غامياطالع داد كه خانم فلور شب قبل پ

صورتش  يشب گذشته رو ياز خستگ ياثر نيكوچكتر. مد رفته منتظر خواهرش شد تا فلور آ نييو پا ديلباس پوش سايدل

 .بود  بايز تينها يب شهيشد و مثا هم يمشاهده نم

 يعده ا. گرم شد  يليتازه بعداً مجلس خ كهيدر حال يرا ترك كرد يهمانيتو چقدر زود م شبيد.  نميزتريعز ريصبح به خ -

جالب  يليتو خ يالبته ممكن بود برا. كردند  يه را سرگرم مهم نيريش يشاد بودند و با گفتن جوكها يليكه بعد آمدند خ

 .نباشد 

 :جواب داد  سايدل

 .جمع به خواب بروم  انيخسته بودم و فكر كردم چقدر زننده است اگر من م يليخ يخوش گذشت ول يليبه من خ -

 : ديخند فلور
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 ! يا دهينوش يليكردند كه خ يم اليصورت همه خ نيدر ا -

 :گفت لب  ريز سايدل

استفاده كرد تا  يمحل يجمله از لهجه  نيگفتن ا يبودند ، برا دهينوش ياديز يكم انيدو نفر از آقا يكيآمد  يبه نظر م -

 .حالت نكوهش نداشته باشد  اديكالمش ز

 : ديدوباره خند فلور

و نفر خدمتكارانش از پله هم هست نتوانست بدون كمك د ينمك ياز مهمانان كه به نظر من آدم ب يكيندارد  يتازگ نيا -

 . ديايب نييپا

 :گذرد ، گفت  يباشد كه در ذهن او چه م دهيخواهرش فهم ي افهياز ق نكهيفلور مثل ا. نداد  يجواب سايدل

 ! ميرس يم ريد ميكن يو وراج مينيبنش نجاياگر ا ايب -

 رفت ؟ ميصرف ناهار به كجا خواه يبرا

 .رفت  ميچوگان خواه يباز كي يماشابرد و بعد به ت يما را به رنالگ م ميت

 :در را گشود و اعالم كرد  يموقع مستخدم نيهم در

 .كنند  يم يچون اسبها ناآرام ديكنند عجله كن يجناب لرد منتظر هستند و خواهش م -

لرد شلدن در .  ديمثل آتش درخش يانتگار در نگاه او ناگهان نور. نماند  يمخف سايشتابان فلور به طرف در از نظر دل حركت

دو نفر ساخته شده  يو بلندش منتظر آنها بود و خدا راشكر كرد كه هر دو الغر بودند چون درشكه فقط برا فيدرشكه ظر

 .بود 

 يم تيخودش آشنا سازد ، احساس رضا يزندگ يكنداو را با تمام برنامه ها يم يخواهرش سع نكهياز ا سايهر حال دل در

 .كرد 

گذشته از . باشند  يم گريكدي قراريروشن شد كه لرد شلدن و خواهرش چگونه عاشق ب شياز پ شياو ب يراه تا رنالگ برا در

به كلمات نبود تا به افكار  اجيآمد كه احت يم شيپ ي، لحظات ديگرد يشان رد و بدل م نيكه ب ييآنچه كه گفته شد و نگاهها

 .ببرند  يپ گريكدي
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از مهمانان بعداً  يتفاوت كه بعض نيهمان بود با ا باًيدعوت داشتند و برنامه هم تقر شبيهمان مهمانان د باًيناها ر تقر يبرا

 .چوگا مشغول شدند  يبه باز

 يآنها م يمتوجه  نيحاضر ي هيفكر كنند بق نكهينشسته بودند و با هم مشغول نجوا بودند بدون ا گريكدي كيدلداده نزد دو

خوشحال بود كه خواهرش را  يول. اندازند  يم يزيتمسخر آم ياز آن ها نگاهها يمتوجه شد كه بعض يبا ناراحت سايدل. باشند 

 .نظر را نداشتند  نيا نيحاضر يو كامالً روشن بود كه همه  نديب يخوشبخت م نگونهيبه ا

ز به آن كه او هنو يمانع كي ديد يقوت گرفت ، چون م شترياو ب يگشتند ، نگران يكه مجدداً با درشكه به لندن بر م يهنگام

 .نبرده بود ، در كار آنها هست  يپ

 : ديگو يكه فلور به او م ديشن. و آنها را متوقف كرد  ديلرد شلدن مهار اسبها را كش دنديبه منزل رس يوقت

 آمد ؟ يشام به نزد ما خواه يامشب برا ايآ -

 :لرد جواب داد  و

 .ن صحبت كند بخواهد با م مييدا ديدانم شا ينم ولي –دلم  زيعز دوارميام -

 نگفته ؟ يزيهنوز چ ايآ -

 :سر تكان داد و گفت  لرد

 !هنوز نه  -

كه لرد چگونه مشتاقانه دست خواهرش را  ديسرش را برگرداند د يكمك كرد و وقت سايشدن به دل ادهيپ يمستخدم برا كي

 .بوسد  يم

خانم ماتالك  يخوشحال شد ، حت ستيدر منزل ن يكس ديرس يبه نظر م نكهياز ا سايبه دنبال او از پله ها باال رفت و دل فلور

 .شد  ينم دهيد

 .فلور  –خواهم با تو صحبت كنم  يم -

 .استراحت كنم يشام قدر يقبل از عوض كردن لباسم برا دي، من با ميبا هم به اتاق خواب من برو ايانتظارش را داشتم ، ب -

 يلياتاق قبالً خ نياو ا يدر خاطره . محل استراحت پدرش بود رفت كه قبالً  يبه دنبال خواهرش به اتاق خواب بزرگ سايدل
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 يبزرگ پر از گل به چشم م يهر طرف گلدانها. شده بود  نيبا ظرافت زنانه تزئ يلياكنون خ يمردانه بود ، و ل باًيساده و تقر

 .پر نرم بود  يپر از بالشهااتاق  مكتيها و ن يصندل يشد و رو يم دهيد يا روزهيلحاف ساتن ف يتور يروتخت ريخورد ز

 : دياز خواهرش پرس سايدل

 ؟ ياتاق را انتخاب كرد نيچه شد كه تو ا -

 .اتاق بود  نيقشنگ تر از ا يلياتاق مامان را خواست چون خ سيبĤتر -

 .داشته باشند  يظرافت به خصوص شيهرتسوك دوست دارد زنها چون

متوجه شود خواهرش را چگونه  نكهيو فلور بدون ا دينگو يزياند و چاحسا كرد بهتر است ساكت بم يخورد ول كهي سايدل

 :متعجب كرده ، ادامه داد 

 يخوشرنگ يمخصوصاً با قال. سفارش داده ام كه اتاق را روشن تر خواهد كرد  يبلوط ياتاق پرده مخمل نيا ياتفاقاً من برا -

 .ام  دهيد تيگذشته در باوتدسنر يكه هفته 

 : ديپرس سايدل

 دهد ؟ يرا م نهايا يپول همه  يلور كف -

 ! يهمه سوال بپرس نيكه تو ا ستيدرست ن نيا -

مجلس رقص  لياز قب يدر مورد برپا كردن مهمان يتو آنقدر ولخرج يكه وقت يدان تو خوب مي –دلم من مجبورم  زيعز -

 .پرداخت  نخواهد يكن يم هيرا كه تو ته يمفصل نيبه ا يصورت حسابها نيپاپا ا.  يبكن شبيد

 !دردسر نده  چيمن بگذار و خودت را ه يمسائل را بعهده  نيتو ا -

 :تامل گفت  ينرم بوده نشست و پس از كم يكه پر از بالشها يراحت يها ياز صندل يكي يرو سايدل

 ! نميرا از هم پنهان نكرده ا يماهرگز راز -

 :كرد  قيتصد فلور

 .است  قتيحق نيا -

كرده بود  رييتغ يكه به طور كل ييبرگرداند و با صدا يشده بود رو رهيدر ان به صورت خود خ يحظاتكه ل يا نهيياز آ فلور
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 :گفت 

 !بدبختم  يليمن خ سايآه ، دل -

 ؟...  يمن مطمئن بودم كه تو عاشق شده ا..... كردم  يدلم ؟ من فكر م زيچه عز يبدبخت ؟ برا -

 . ميدار يوار دوست م وانهيرا د گريكدي ميبله من عاشقم ، من و ت -

چون در  يكن يتا آخر تابستان عروس يتوان يكردم كه تو م يخودم فكر م شيپ شبي؟ ؟ من د ستيخوب پس مشكلتان چ -

 ! يريدر لندن جشن بگ يده يم ميترج ديشا ايباصفاست ،  يليآن موقع باغ ما خ

 .كنم  يكند كجا عروس ينم يمن فرق يازدواج كنم برا مياگر فقط امكان داشته باشد با ت -

 .دو دستش گرفت  انيانداخت سر را م يبخار يجلو يصندل كي يكالهش را از سرش برداشت و خود را رو فلور

 .فقط به من بگو چه كنم  سايآه دل -

انگار . دو دست گرفت  انيانداخت سر را م يبخار يجلو يصندل يخود را به خواهرش رسانده كنار او رو دياز جا پر سايدل

 .را دور گردن او انداخت و او را محكم در آغوش گرفت  شيبچه است دستها كيهنوز 

 ! زميكن عز فيقشنگ تعر ميهرچه هست برا ايب -

 .شده ام  جيگ يبه كل ييگو يفهمم تو چه م يمن درست نم -

 .گرفته شروع كرد به صحبت  يبا صدا فلور

 . يا دهيا شنر انيجر ييكجايكردم تو تا به حال از  يم اليمن خ -

 ؟.... را  اني؟ جر.... من  -

 .نامزد دارد  ميت نكهيا -

 نامزد ؟ -

 .را اعالم كرده بودند  شاني، آنها نامزد ميآشنا شو گريكديما با  نكهيبله ، دو ماه قبل از ا -

 ....صورت  نيپس در ا يول -

 .جمله خود را ناتمام گذاشت  سايدل
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 .... ميرا دوستدار گريكديما  يكرده ول ريو همه را متح ستين شيب يوانگيار ما ددانم كه ك يدانم ، م يبله من م -

به  ستيقادر ن ديكه مرا د يا قهياز دق ديگو يداشت و او م يمامن پاپا را دوست م يمن او را همانقدر دوست دارم كه روز -

 .فكر كند  يگريزن د چيه

 .خواهرش را سخت در آغاش فشرد  سايدل

 ؟ يچه كار بكن يدار اليحاال خ -

 .پرسد  ياز من م مياست كه او دا يسوال نيا -

 .مرد كامالً حكم ازدواج انجام شده را دارد  كي يبرا يرسم ينامزد كيدانست كه  يم سايدل

تمام  ياو رو يصورت نيدر چن. ممكن بود  ريمرد غ يبرا يرا بر هم بزند ول يزن امكان داشت كه نامزد كي يبرا ديشا

 !گذاشت  ينوشته نشده اجتماع پا م نيقوان

 .پسر او را ندارد  اقتيكس ل چيكند ه ياست و فكر م ياز خودش راض يليكار كرده چون خ نياو را مجبور به ا مادرش

 نامزد شده ؟ يبا ك -

با  نكهيد و تا اكنن يزندگ گريكديواند با  تيكرد كه م يفكر م يعاشق او نبوده ول ميت نكهيگو ا.  ستيبا دختر هرتسوك در -

 .من آشنا شد 

 :و اضافه كرد  دياز ته دل كش يقيآه عم فلور

 .بشود مالقات نكردم  ريد نكهچرا من او را قبل از اي –چرا  يول -

 مگر او قبالً در لندن نبود ؟ -

 يم يرا از بچگ زابتي، ال ستيدر همان حوال زياز همراهان هرتسوك به شكار رفته بود و چون امالك او ن ينه او با عده ا -

 .شناخت 

 :كند و بعد گفت  يمسائل فكر م نيراجع به ا نكهيساكت بود مثل ا يمدت فلور

 گانهيو  ميبا ازدواج ت ستيبرسد نبود ، در ميكه قرار است بعدها به ت شييكنم ، اگر اوضاع ارث مفصل دا يگمان نم -

 .ثروتمند است  اريهم بس ميالبته هم اكنون خود ت. كرد  يدخترش موافقت نم
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 . شدم  شيمن متوجه صحبت تو راجع به دائ يشد يم ادهياز درشكه پ يوقت -

تيم از او بي اندازه حساب مي بره من از آن مي ترسم كه مبادا االن كه تيم در لندن است ، دائيش قدغن كنه كه او مرا  -

 .ببينه

 ع داره؟آيا فكر ميكني او از احساسات شمادو نفر نسبت به هم اطال -

مي گفت ، رفتار اين دو نفر نسبت به هم بسيار بي مهابا ست در صورتيكه سعي مي كردند رابطه خودشان را از  دليسيابخود

 .ديبگو يمسئله سخن نيصالح ندانست راجع به ا ينگاهدارند، ول يانظار مخف

 :سكوت فلور گفت ياز مدت بعد

زنم كه خود او از برادرش خواسته  يمن حدس م ياگر راستش را بخواه. اشديكنم مادرش موضوع را به او گفته  يفكر م -

 .ديپرس ايسيدل. خواهد بود دهيفا يكند ب ييداند هرچه از من نزد پسرش بدگو يچون م ديايكه به لندن ب

 .است يعاد ريغ يلياسم خ نيا.است يچگونه آدم نيف سيماگنو -

 .ندينش يلرزه بر اندام همه م دنشيكه با د وهايمثال مثل پادشاه د. ه هاستاز افسان يموجود خال كياو  ميبنا به گفته ت -

 .ديخنده اش دو انيفلور به م يول كنديخوددار دنينتوانست از خند ايسيدل

 .شود اصال خنده ندارد يفقط بدان كه تا آنجا كه مربوط به ما م -

. كند يم انتيبه دخترش خ ميبداند كه ت ستيتسوك فن دركند كه اگر هر يو ناله م زدير يفقط نشسته و اشك م ميمادر ت -

 .است يعصبان هيقض نياز او از ا شتريب يليخ ميت يدارم كه دائ نانيرود من اطم يپسرم بر باد م يزندگ

 .تواند بكند يمگر او چه م -

 كيدر آنجا با او مثل حساب به هم زده  يدر شرق تمول ب نيف يآقا. باشد مورديو هراس ما ب ميهم ب ديدانم شا ينم -

 .كنند يبه آن رفتار م هيشب يزيچ ايپادشاه 

 .دارد كه او آمده كه آشوب را بپاكند نانياطم بايتقر ميت

 .شرافتمندانه رفتار كند ديبه هر حال لرد شلدن با يباشد ول يمرد رذل ديبا نكهيواقعا مثل ا -

 .اگر با او ازدواج نكنم خواهم مردمن اورا دوست دارم و  يدانم ول يرا خودم م نهايهمه ا -
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 . يحرف را بزن نيا ديتو نبا -

 .كنم يازدواج كند خودش را خواهد كشت و منحرف او را باورم يگرياگر او را مجبور كنند با زن د ديگو يم ميت -

با  ينكرده كه وقت يتكار درس چيبزند اصال به نظر من او ه يحرف نيچن يستيبا يلرد شلدن نم. كنم  يباشد من كه باور نم -

 .كند يينامزد استاز تو دلربا يگريشخص د

 :شكسته گفت يبا صدا فلور

وارد اطاق شد و چشمم به او افتاد فهميدم كه  ميت كهيباشد چون من همان لحظه ا يكه صحبت از دلربا ستياصال درست ن -

رد . را كه بقول خودشان عاشق من شدند گرانيدازدواج  يشنهادهاياست كه تمام پ ليدل نيبه هم. من است ياهاياو مرد رو

 .كردم

 .كند دايپ يمتاثر شد و به مغز خود فشار آورد كه راه چاره ا ايسيكرد كه دل يم ياز بدبخت تيحكا شيصدا يبقدر

 .يو لرد شلدن را از خودتبران يقدرت داشته باش يستيتوبا ستين يچاره ا چيدلم ه زيعز -

كند  يگمان م ميبخواهد آنطور كه ت شيكار كند اگر دائ نيتواند مرا وادار به ا ينم چكسيه نخواهم كرد يكار نيمن چن -

 .كرد ميفرار خواه گريگديما را از هم جدا كند با 

 ....نه فلور -

 .ديچيدر اطاق پ ايسيدل اديفر

از  كي چيه گريد ني،بعد از ا.يعمل تو بر پا خواهدشد كرده ا نيكه با ا ييكرد فكر غوغا يرا نخواه يزيآبرور نيتو چن -

 .كلمه صحبت نخواهند كرد كي يو مورد پسندت است با تو حت ياجتماع محترم كه تو آنقدر به آن عالقمند هست نيافراد ا

 كساليبخصوص اگر ما . شلدن و به همان مناسبت ثروتمند شوم  يديمن ل كهيخودشان دوباره با من حرف خواهند زد زمان -

 .حل خواهدشد زيهمه چ ميبگذرانبعد را در خارج 

 .يرا بكن يكار شرم آور نيفكر چن يحت يستيبا يتو نم -

 .مامان و پاپا هم باهم فراركردند -

امكان داشت كه خانواده  يليخ يگفت كه حت مانيبار برا نيمامان چند. پرنس نبود يمامان هنوز نامزد رسم يدانم ول يم -
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 .شد ييغوغا زيبه هر حال كار آنها ن يساده بشوند ول كدختريبا مانع از ازدواج آن شاهزاده  يسلطنت

را  انيزود جر يليبود مردم خ يم يمارك ايگراف  اياگر پاپا لرد  يول. شود يغوغا برپا م يكار نيبعد از چن شهيهم -

 .كردند يفراموش م

هيچ كس . ، جريان به كلي فراموش شده بوددر واقع زمانيكه او بدنيا آمد. بنظرش آمد كه شايد فلور حق داشته باشد دليسيا

ديگر يادش نبود كه اين پدر و مادر با هم گريخته بودند ولي اگر لرد شلدن دختري از خانواده محترم هرتسوك فن دريست 

 .را اينگونه رها مي كرد قضيه متفاوت بود

. ش مي كنم عاقل باش و كاري صحيح را انجام بدهفلور عزيزم بيش از آنچه كه بتوانم به زبان بياورم متاثرم ولي از تو خواه -

 .لرد شلدن را ول كن و حتي اگر براي يك ماه هم شده با من به مزرعه بيا

بعدا مدتي طوالني خواهرش را نصيحت كرد و . گمان مي كرد اگر اين دو براي مدتي يكديگر را نبينند، منصرف مي شوند او

نها مي گذاشت، فلور به او قول داد راجع به حرفها و پيشنهادش فكر كند و بعد تصميم زماني كه او را ت. با او به گفتگو نشست

 .بگيرد

مي خواست اطاق را ترك كند به عقب نگاه كرد و ازديدن خواهرش كه در نهايت زيبايي با بدبختي روي تخت افتاده ،  وقتي

 .قلبش فشرده شد

 :صداي نرمي گفت  با

 !عزيزم چقدر متاثر شدم -

 :.......ر جوابدادفلو و

 .دليسيا تو خيلي مهرباني ،ولي من او را ديوانه وار دوست دارم -.....

 .اين مطلب مجددا سر شام مشاهده مي شد و نشان مي داد كه غير قابل انكار است و

 .ماتالك با دوستانش به گردش رفته بودند و هوگو لود گراو و شلدن تنها ميهمانان آنهابودند خانم

ز ديدار مجدد لودگراو چندان خشوقت نبود ولي لودگراو چنان صميمانه از رفتار شب گذشته اش اظهار تاسف كرد ا دليسيا

 .كه او را تحت تاثير قرار داد
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 :اظهارداشت او

 .هيچ عذري نمي توانم بياورم مگر اينكه ديروز صبح زود بيدار شده بودم تا شاهد يك دوئل باشم -

 .فريادزد دليسيا

 يكدوئل؟ -

 !بله من به عنوان شاهد همراه دوستم بودم كه از شرافت خانمي دفاع مي كرد -

 :مي دانست كه در اينباره كنجكاوي بيش از اين ، مطابق آداب معاشرت صحيح نيست ولي خود لود گراو ادامه داد دليسيا

اج به كسي داشتيد كه ازشرافتتان دفاع كند اگر هر زمان شما احتي. خانم بسيار قشنگي بود،ولي مسلما به زيبايي شما نبود البته

 .، مطمئن باشيد كه مي توانيد روي من حساب كنيد

 :با تعجب فرياد بانگزد دليسيا

 .به خاطر من هرگز دوئلي اتفاق نيافتد اميدوارم

 :جوابداد هوگو

را از من بگيرد تا سر حد من چندان اطميناني به اين موضوع ندارم راستش را بگويم من حاضر با هر مردي بخواهد شما -

 .مرگ مبارزه كنم

اداي اين كلمات چنان نگاهي به دليسيا انداخت كه تعبير آن غير قابل ترديد بود و دليسيا احساس كرد كه چگونه  ضمن

 .سرخي به گونه هايش دويد

 :گو ادامه داد هو

 .د كه من نااميدانه عاشق شما شده ام شما به طور غير قابل تصورزيبا هستيد و من مطمئنم تا بحال متوجه شده اي -

 .من متوجه هيچ چيز نشده ام و مطمئنم كه چنين چيزي حقيقت ندارد -

 .اول بايد شما آمادگي شنيدن مطالب مرا داشته باشيد. چرا حقيقت دارد ولي من نميخواهم شما را با كلمات زياد گيج كنم  -

 .ه رفته بنظرش رسيد هوگو مهربان تر از آن است كه او اول فكرمي كردسعي كرد بي اعتناباشد ولي تا آخر شب رفت دليسيا

 .شلدن و فلور كوچكترين توجهي به آنها نداشتند و مشغول نجوا با يكديگر بودند لرد
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بقدري مشغول عشق خودبودند كه به دليسيا ثابت شد، چاره اي از دستش بر نمي آيد ضمنان توجه داشت كه رفتار آنان  آنها

. او جوان بود ولي كامال بعنوان يك جنتلمن تربيت شده بود - نا مناسب است ولي بيشتر تقصير به گردن لرد شلدن بودبسيار 

قانون نوشته شده اين است كه اگر كسي ميل دارد او را در . شرافتمند بياد داشت ددليسيا صحبتهاي پدرش را راجع به يك لر

 .ي شخصا مراقب رفتار خودش باشداجتماع آدم شرافتمند و پاكي بدانند، بايست

كور شود و ديده مي شد كه  فشياز سوي ديگر مي ديد كه فلور با زيبايي خود باعث مي شود ، هر مردي در مفابل وظا ولي

 .عشق فلور نسبت به لرد شلدن بهمان اندازه است كه او نسبت به فلور ، و اين وضعيت رابسيار بغرنج مي كرد

 .صحبت كنم شايد بتوانم با شلدن -

 :چنانكه گويي افكار اورا خوانده باشد گفت هوگو

 .بي فايده است هيچ چاره اينمي توانيد بكنيد -

 :گفت.در انتهاي سالن نشسته بودند و چون دليسيا مطمئن بود كه كسي صدايش را نمي شنود آنها

ين ماجرا كشيده شود و با نگاه ملتمسانه به بايد سعي كنيم ، خواهش ميكنم شما به من كمك كنيد خواهر من نبايستي به ا ما

 .هوگو سخنش را ادامه داد

شما خوب مي دانيد كه چه اتفاقي خواهد افتاد، قطعا لرد شلدن را وادار خواهند كرد با دختريكه نامزدش است عروسي  -

و تمام ناماليمات و عواقب  و سپس آنچه او كرده بخشيده و فراموش خواهد شد در حاليكه فلور بايستي ايستادگي كرده. كند

 .كار را تحمل كند

 :با يك آه كوتاه ادامه داد و

اورا صدمه . ديگر او را به مجامع سطح باال دعوت نمي كنند و خانمهاي آن مجامع ديگر او را به جرگه خود راه نخواهند داد -

 .خواهند زد و كسي وجود نخواهد داشت كه از او دفاع كند

با تيم راجع به اين جريان زياد صحبت كرده ام، ولي او نمي خواهد زير بارحرفهاي .شما چه مي گوييد من خوب مي دانم كه -

 .من برود

 :اصراركرد دليسيا
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شما بايد مجددا سعي كنيدخواهش مي كنم امتحان كنيد ما بايستي آنها را سر عقل بياوريم هر چه آنها اين رويه را زمان  -

 .مشكلتر خواهد شد بيشتري ادامه دهند موقعيتشان

 .من با شما موافقم ولي فكرمي كنم كه بزودي شخص ديگري مداخله خواهد كرد و تيم مجبور است از او اطاعت كند -

 .منظور شما همان دائيش است -

 .گمان مي كنم فلور راجع به او با شما صحبت كرده باشد.... البته -

 آيا تابحال او را ديده ايد؟ -

 .المت نفي تكان دادسرش را به ع هوگو

چند روز بيشتر نيست كه به لندن برگشته ولي كسانيكه در خاور دور بوده اند ، معتقدند كه او قدرتمند ترين مرد آن ديار  -

 .من حتي از صحبت راجع به او احساس وحشت مي كنم. است

م ندارم بگويم كه او دق دلي خود را لبخند زد، من نخواهم گذاشت كه او به شما نزديك شود ولي از طرف ديگر تصمي هوگو

 !سر خواهر شما خالي نكند

در واقع او نمي تواند فلور را به زندان بياندازد به اين . نمي توانم فكر كنم كه او چگونه مي تواند خواهرم را آزار بدهد واقعا

 .بر نمي آيد) او نهاده نامي كه فلور بر (اينكار حتي از پادشاهدي وها! دليل كه خواهر زاده اش عاشق او شده

ولي هنگاميكه صحبت از خاور دور مي شود، انسان به ياد سم هاي مختلفي مي افتد كه آنجا بهكار برده مي . احتماال خير  -

بخصوص طريقه مصرف آنها و اينكه كسانيكه ايجاد مزاحمت ميكنند چگونه ناگهان از نظر ناپديد مي شوند و . شود مي افتد

 .وندديگر ديده نميش

 :بانگبرآورد دليسيا

 .ولي ما اينجا در انگلستان هستيم و اينگونه اتفاقات در اينجا نميافتد! حاال ديگر واقعا مرا ميترسانيد -

 .، شايد بهتر باشدكه به تيم بفهمانيم كه رفتار او باعث آزار فلور خواهد شد اميدوارم

دليلي باعث خواهد شد كه او به حرف ما گوش بدهد، بايستي گوش اين فكر بسيار عاقالنه اياست من اطمينان دارم چنين  -

 .بدهد
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 .لود گراو دستش را بسوي دليسيا دراز كرد هوگو

 .... نكهيا اي. كرد  ميخواه يمساع كيتشر گريكديمورد ما با  نيدر ا-

 .ممنون خواهم شد  تينها يمن از شما ب-

 .شما قرار دارد  اريجان من در اخت-

 . ديت او را فشرد هوگو مودبانه آن را بوسدس سايدل يوقت

  2فصل  انيپا

 3 فصل

 نيبه ا يتوانست توجه يوجه نم چياو چندان نگران فلور بود كه به ه يواضح بود كه هوگو به او نظر دارد ، ول سايدل يبرا

 . ديگو يگوش بدهد كه او چه م ايمطلب داشته باشد ، 

 :گفت  ستادهيا 11ساعت  يرو يعقربه ها يو وقت نديرا بب يبخار يساعت رو توانست ينشسته بود ، م كهيياز جا سايدل

كه مرا به لندن فرستاده و اجازه نداده كه  يبيطب. من خسته هستم  ي، ول ديمن نكن يادب يحمل بر ب دوارميلودگراو ام يآقا-

االمكان  ي، حت زيصت بدهم و قبل از هر چبه خودم فر زيهمه چ يكرد كه برا هيكنم ، به من توص يپدرم را به چلتنهام همراه

 .مراقب استراحت خود باشم 

 ي، از پدرتان بعد از آن حادثه ، پرستار يو از خودگذشتگ يام كه شما چگونه با فداكار دهيكنم و شن يمن كامالً درك م-

 . ديكرده ا

ور با هم از اطاق خارج شده و به بالكن بودند لرد شلدن و فل گريكديآنها مشغول صحبت با  كهيمتوجه شد كه هنگام سايدل

بهتر  ديشا كهيدر حال( خواست مزاحم آن دو بشود  يچون نم.  نديكوچك پشت عمارت را بب يشد باغچه  يرفتند از آنجا م

 :گفت ) بود مزاحم شود 

 .روم استراحت كنم ، مطمئنم كه او درك خواهد كرد  يم يمن بدون خداحافظ دييبه فلور بگو-

 .خواهد بود  يشما نزد من خال يجا يكند ، ول ياو درك محتماً -

او دراز  يدستش را به سو سايو چون اتاق خواب در همان طبقه قرار داشت ، دل ديبه طرف در سالن رفت تا ان را بگشا هوگو
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 .كرد 

 !نگرانم  يليخ يليمن واقعاً خ.  ديبه من كمك كن دياز شما متشكرم كه قول داد-

 .رم دار و ندارم را بدهم تا شما را به اندازه خواهرتان خوشبخت كنم دانم و حاض يم-

 نكهيخود را برگرداند و بدون ا يرو يو با لبخند اورديخودش ن يبه رو يشد ، ول سايكلمات هوگو باعث شرم دل نيا جداً

 .اتاق خوابش روانه شد  يبه سو عيسر يسربرگرداند با قدمها

 .كند  يم يشد كه به اندازه شب گذشته احساس خستگمتوجه  ديبه اتاق خود رس يوقت

دانست كه حالتش همان طور بود كه از طرف  يفقط م يشده باشد ، ول فيضع ديخودش منزجر شد كه چرا آنقدر با از

 .خواهد شد كه قبالً قادر به انجام همه كارها بود  ياو همان آدم گريچند روز د نيبنابرا. شده بود  ينيب شيپزشك پ

فكر ، ناگهان  نيداشت و با ا يدشوار فيتكل اريباشد كه مانع از فرار فلور شود ، بس نيا شياز كارها يكيبنا بود كه  اگر

 .كرد  دنيقلبش به شدت شروع به تپ

نگاه خواهد داشت ،  داريب يكرد ، افكارش او را مدت يفكر م نكهيرغم ا يلباس به او كمك كرد و عل ضيتعو يبرا خدمتكار

 .به خواب رفت  ديدر رختخواب دراز كش نكهيا به محض

 . ديشد ، از خواب پر يكه آهسته بسته م يدر يدر خواب بود و با صدا ايآمد بدون رو يم يكه به نظر خودش طوالن يمدت او

 .صحبت با او خواهد بود  يبرا يفرصت خوب يوقت باشد ، ول ريد يستيگرچه با. كرد فلور است  فكر

كرد و  ادهيلرد شلدن آنه ارا پ يوقت ناًيقي. گذاشته است  يمطلب تازه ا اميشب لرد شلدن فلور را در جركرد كه آن  احساس

 :گفت  يبه خودش م ساي، انجام داده است ، دل ديهراس يرا آنقدر از آن م ييگفتگو. در انتظار او بود  شيبه منزل رفت ، دائ

از جا برخاست و رب . شمع كنار رختخوابش را روشن كرد . كند  فيعرمن ت يرا برا انيجر نياست ا ليكه فلور ما مطمئنم

 . ديرا كه از مزرعه با خودش آورده بود ، پوش يميدوشامبر ضخ

 يلباسها. كنم  هيخودم ته يتازه برا يحتماً لباس خوابها ديفلور افتاد و فكر كرد من هم با ييبايز يلباس خواب ها ادي به

 .شده بود  هيفراوان ته قهيبا سل يروز او ساده ول

كرد ، كه قادر  يكار م ياطيمزرعه خ كيدر شهر نزد ي، ول ديايبودن پدرش فرصت نكرده بود كه به لندن ب يمدت بستر در
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 .بدوزد  شيداد ، برا يم حيخواست و توض يبود آنچه او م

 .فلور بپوشد  يها يهمانيمتوانست آنها را در  يآنقدر خوش دوخت بودند كه م ينداشت ول شتريتا لباس شب ب دو

 اجياحت نجايبه هر حال در ا يكرد ، بپردازد ، ول يكه فلور خرج م يبه اندازه پول شيلباسها يتواند برا يدانست كه نم يم البته

 .، داشت  ديپوش يتر و خوشدوخت تر از آنها كه در مزرعه م متيگرانق يبه لباسها

 نهيبه آ عينگاه سر كي. لبانش نقش بست  يبه رو يفكر لبخند نياز ا. شود خواهرم ب يموجب سرافكندگ يستيمن نبا وجود

 .و در را باز كرد  ديكش شيبه موها يانداخت ، دست

 يشمعها را روشن م نيهر شب ا. زد  يرنگ سوسو م ينقره ا يواريد يها يفقط دو تا شمع در شمعدان. بود  كيتار راهرو

قرار داشت كه  ياتاق صورت يروبرو باًيكه سابقاً به ماردش تعلق داشت ، تقر ياتاق. شد  يكردند و تا صبح عمر آنها تمام م

آمد ، توقف  يكه از جا م ييصدا دنيآن اتاق بگذرد كه ناگهان با شن ياز جلو استخو يم. شده بود  نيياستراحت او تع يبرا

 :كرد و گوش داد 

شد ،  دهيمخاطب او در جوابش شن يصدا يوقت. كرد  يت مصحب يبا كس ميمال يشك خانم ماتالك بود كه با صدا بدون

 :كامالً صحب صدا را شناخت  سايدل

من . برود  رونيب نجاياز ا ديخورده به خودش گفت فردا فلور با كهيمعذالك  يداشت ول يانتظار آن را م يستيبا يم قاعدتاً

بود كه  نيراه ا نيالبته بهتر. كند  يسقف زندگ كي ريد ، زرفتارها را دار نگونهيكه ا يكس نيتوانم قبول كنم كه او با چن ينم

روشن بود كه متاسفانه خانم ماتالك با هرتسوك شخصاً  سايدل يبرا. خانم ماتالك برود ، چون خانه متعلق به پدر فلور بود 

 !شوند  يپرخرج دارد را ، متحمل م يزندگ نيا يرا كه فلور برا ينيمخارج سنگ

دختر عمه سارا برگردد و بعداً از خانم ماتالك خواسته شود ، كه خانه را ترك  ير بود كه فلور به خانه بهت ليدل نيبه ا پس

 .كند 

 :شد ، به خودش گفت  ياز كنار در رد م يوقت. بود  دهيچيو پ هميم سايدل يبرا زيچ همه

را راجع به دوستش از  يعذر چيو ه ميگوخود را راجع به وضع موجود به او ب ي دهيدرنگ با فلور صحبت كنم و عق يب يستيبا

 . رمياو نپذ
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طرف  كيدر . شد  يكوچك باز م يراهرو كيكه به  يدر. در به راهرو راه داشت  كي ي لهيسابق پدرش فقط به وس اطاق

 .كوچك نصب شده بود  يواريد زيم كيكوچك و در طرف مقابل  يواريگنجه د

 نكهيبه محض ا ديراهرو قرار داشت در اول را باز كرد و به داخل راهرو خز يشد در انتها يكه به اتاق خواب باز م يدر

 :گفت  يكه م ديلرد شلدن را شن يدر دوم گذاشت صدا رهيدستگ يدستش را رو

 .كس قادر نخواهد بود تو را از من جدا كند  چيكنم و ه يم شيمن تو را ستا نمينازن-

باعث درد  باًيكه تقر يانداخت ، با وحشت نييدستش را بدون قدرت پا.  نديب يرا م يفكر كرد كابوس تلخ سايلحظه دل كي

 .خانم ماتالك را دارد  نيهمان رفتار ننگ زياو م شد ، درك كرد كه خواهرش ن يجسمان

 .تكان بخورد  شي، چه رسد كه از جا ديرس يمحال به نظر م شيبرا دنينفس كش يمدت

و در را پشت سر خود  ديرا كه آمده بود به عقب خز يتمام راه. فرار گذاشت پا به  ندياو را نب يكس نكهياز ترس ا سپس

 .بست 

كابوس وحشتناك  كيكرد دستخوش  يفكر م كهيداد و در حال هيبا پشت به در تك.به دست آورد  دنيقدرت نفس كش تازه

 .حركت ماند  يب يباشد ، مدت يم

را با  يبود بعد از مرگ مادرش آنقدر ازا و مراقبت كرده بود ، مرد زياو عز يممكن بود خواهر او فلور كه آنقدر برا چطور

قابل قبول  يعذر چيرفتار ه نيا يبرا: با خود زمزمه كرد . قلبش را به او داده باشد  نكهيخود به اتاق خوابش ببرد ولو ا

 . ستين

 يگذراندن وقت عشاقانشان استفاده م يرااو ب يماتالك از خانه پدر يديبود ، فور و ل دهياحمق است كه تا كنون نفهم چقدر

 !كنند 

 ! ديرا دچار وحشت و اكراه بنما يا دهيسر بزند كه هر شخص فهم يرفتار نيدو نفر چن نياز ا يستيبا چرا

 نادرست و پر از گناه را انجام دهد ؟.... عمل  نيتواند چن يچطور فلور م ديخودش پرس از

 .سر داد  هيداخل رختخوابش شد و گر! كند  از خودش فرار ديبا نكهيمثل ا باًيتقر

 .گذشت  يچشمش م شياز پ يفلور مانند پرده ا يزندگ
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پدرش نشسته و دستها  يزانو يرو كهيو زمان نديبهاره را بچ يتا سنبلها ديدو يبود و در پارك م يكه دختركوچك يزمان فلور

 .هد بد ريشب به خ يكرد تا به او بوسه  يرا به دور گردن او حلقه م

 :كرد كه  يزمزمه م سايو با توسل به دل ختير ياشك م يدر سوگ مادرش به تلخ كهيهنگام فلور

 يغصه م سايبه مامان دارم و دل اجيمن احت يكرد ول يدانم تو از من مراقبت خواه ي؟ م ميبكن ديما چه كار با گريحاال د-

 .به او برسد  ديكه قادر نبود كه آنگونه كه با يخورد نجا م

و اگر . را داشته باشد راه خودش را انتخاب كرده بود  يزندگ نيگرفت كه به لندن برود و ا ميخودش تصم يوقت فلور

 .شد  يشكسته م يوضع نيچن دنيبود ، قلبش با د اتيح ديمادرش در ق

 :گفت  يم ختير ياشك م نكهيا ضمن

 ؟ يداشته باش ينيرفار ننگ نيچن يتوان يفلور ، فلور ، چطور تو م-

 .در نظر او بود ، داشته باشد  شهيكه هم يبه جز آن دختر معصوم يگريد تيقادر نبود ، فلور شخص هيثان كي يبرا يحت

 .برند  يخوشكل هستند و آنها را از راه به در م يبود كه به دنبال دخترها دهيلندن شن يراجع ب مردها ي، مطالب سايدل

مسائل نداشت و هرگز فكر نكرده بود كه  نياز ا يقيهنوز تصور دق يت ولگذش يسال از عمرش م 20از  شيب سايدل گرچه

 . ديايب شيخواهرش پ ايا  يبرا يوضع نيممكن است چن يروز

 .خبر بوده است و دور و برش را فساد گرفته  يپا گذاشته كه تا به حال از وجود آن ب يكرد ، به جهنم يفكر م اكنون

 .صحبت كند  يجد يليخ يليگرفت كه با فلور خ ميتصم

خواست به مزرعه فرار كرده و به  يدلش م.  ديكش يكرد ، خجالت م يآنقدر احساس ضعف م يفكر نيدر مقابل چن نكهيا از

 .خود پناه ببرد  يالنه 

 .گذاشتم  يم انينفر را داشتم كه غصه ام را با او در م كيكاش  يا

شد كه حتماً  يم نيخشمگ ي، به قدر يوضع ني، پدرش ، حتماً از چناز همه بدتر !  اورديب شيكس نبود كه او رو به سو چيه

 :به خودش گفت . شد  يم ضيمر

 .بود كه فلور به حرفش گوش ندهد  نيترسش از ا قتيدانست و در حق يم يول. مشكل را حل كم  نيخودم تنها ، ا ديبا من
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 ابانيسنگفرش خ يچرخها رو نيول ايا باالخره صداگذشت ت يداريدر خواب و ب يصبح ، ساعت ها به كند ي دهيسپ دنيدم تا

 ساياش سرزنش كند ، به كل ستهيبا فلور روبرو شده و او را از رفتار ناشا نكهيشد ، احساس كرد الزم است قبل از ا دهيشن

 .برود 

در  گريكدي در مزرعه ، با يكند كه طبق عادت و رسم زندگ شنهاديداشت به خواهرش پ ميبود و قبالض تصم كشنبهي روز

 .شركت كنند  سايكل يمراسم صبحگاه

 .است  هايكيرفتند ، در آن نزد يبا مادرش به آنجا م يگروسونور كه زمان يسايخاطر داشت كل به

روبرو شدن با فلور  يبرا يدر آنجا برقرار است و شركت در آن مراسم به او قدرت كاف كشنبهيبود كه مراسم صبح  مطمئن

 .را خواهد داد 

 يبايكاله ز يمراسم انتخاب كرد و به جا نيشركت در ا يلباسش را برا نيقشنگتر.  ديبرخاست و لباسش را پوش نيرابناب

 .بر سر نهاد  يكرده بود ، كاله ساده كوچك هيكه مخصوص لندن ته يبزرگ

كرد آنها هنوز از  فكر يكند ول ياز خدمتكاران كمك بخواهد او را همراه يكياز  يستيبا حيدانست كه طبق آداب صح يم

 .نشده اند  داريخواب ب

 . فتديعقب ب شانيندارند كارها ليدر خانه انقدر كار دارند كه مطمئناً م ضمناً

 :خوش گفت  به

با خانه فاصله دارد و تا صبحانه حاضر شود من  ابانيگروسونور فقط چند خ يسايكل. بروم  ييتوانم به تنها يخوب م يليخ من

 يخود را كه قبالً متعلق به مادرش بود برداشته و همه را به اضافه  يوكتاب دعا يدست فيك. خواهم گشت قطعاً به خانه باز

از  يزيچ نكهيبا وجود ا. در را چرخاند و در راهرو را باز كرد  رهيدستگ گريد ستبا د. دست گرفت  كيدر  شيدستكش ها

به  ليبازگشته اند و چون ما شانيلرد شلدن به خانه ها كرد قطعاً هرتسوك و يفكر م يآورد ول يمسائل سر در نم نيا

 .باز است  يشد كه در ورود جهوقت متو نيدر ا.  ديدو نييانها در ذهن خود نبود ، با عجله از پله ها پا يادآوري

له ها از كارگرها را در حال جارو كردن پ يكيانتظار داشت . مشغول كارشان شده اند  نيبود كه مستخدم يمعن نيبد نيا

برود  يآفتاب صبحگاه فيلط ياشعه  ريبگذارد و ز رونيخواست پا را ب ي، م ديدر رس كيبه نزد. آنجا نبود  يكس يول نديبب
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 !جامه دان افتاد  كيكه با تعجب چشمش به 

 

خود او را  خواست مزرعه را ترك كند ، يفلور م كهيهنگام يحت. باالفاصله آن را شناخت . دان متعلق به خواهرش بود  جامه

 .بستن آن به او كمك كرده بود  يبرا

 يصدا.... هنگام  نيآمده و در ا ديپد شيبرا يمنظره تصور دردناك نيا دنيتسمه به دور جامه دان بسته شده بود و با د كي

 :را از پشت سر به گوشش خورد  يمرد

 ؟ ديالنگفرد هست زهيشما دوش ايآ-

كه دو  يپله ها درشكه مخصوص يمستخدم بود و پشت سر او در جلو كيكه قطعاً  ديدرا  يبرگرداند ، در مقابل خود مرد سر

 .آن بسته بودند ، منتظر بود  ياسب بخ جلو

 .النگفرد هستم  زهيبله من دوش-

 نكهيسر او انداخت و قبل از ا يرو نيسنگ اهيپوشش س كيجمله ، مرد  نيا يبه محض ادا رايآمد ز رونيب شياز گلو ياديفر

 يتسيبا ديپرت كرد كه فهم يبعد او را با خشونت به جائ يافتد ، او را در بغل بلند كرد ، لحظه ا يم يفهمد چه اتفاقاو ب

سقف انداخت و اسبها به راه  يخودش را رو يزيچ كي. زدن ، بسته شد  بهمدر درشكه با . پشت درشكه باشد  مكتين

 .افتادند 

 يشش ، دشوار م.كم پ يدر آن هوا شيافتاده بود ، مبهوت بود ، بلكه تنفس برا كه با آن سرعت ينه تنها از اتفاق سايدل

 .نمود 

متوجه  يبه خود داده و از خودش دفاع كند ول يكرد تكان يسع. روند  يبدنش ور م يبا استخوانها ييكرد كه دستها احساس

 . چنديپ يم شيبه دور دست و پا يزيشد كه چ

كرد با تكان ،  يسع. كرد  يمحال م شيرا برا يحركت نيبود كه كوچكتر يمخصوص زيچ يول اوردينبود كه درد ب طناب

خود بدهد ،  يبه دستها يتكان نيبتواند كوچكتر نكهيقبل از ا يپوشاند ، رد كند ول يرا م شيزانو ريكه از سر تا ز يپوشش

 .شد  دهيچيپ مرششال به دور دست و ك كي ايتسمه  كيمانند  يزيچ
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 يمرد كلمه ا. اند  دهيچيكنند ، از سر تا پا پ يفر جمع و جور م يگذاشتن تو يكه برا يش آمد او را مانند مرغبه نظر ناگهان

 يجرات و قدرت ادا ستيدل يروبرو نشسته است ول كيبار يصندل يشد كه داخل درشكه رو ياحساس م يزد ول يحرف نم

 !سخن نداشت 

 .رفت  يشكسته كاله در پوستش فرو م يرهايآورده بود و حص نيي، پا يشانيپ ريكالهش را تا ز نيسنگ پوشش

 ؟ ديممكن است بخواهد مرا بربا يدارد ؟ چه كس يكارها چه معن نيا ديپرس يخودش م از

كتابها اتفاق افتاده بود  يمانند افسانه ها زيهمه چ نكهيبا وجود ا. روشن شد  شيبرا زيو همه چ ديبه مغزش رس يفكر ناگهان

فلور اشتباه گرفته  ياو را به جا يستيكه از درشكه به طرف او آمده بود ، با يمرد. دارد  قتيمسلم بود كه حق شيبرا ي، ول

 نيقيبود ،  دهيالنگفرد را گرفته و او گفته بود كه خود اوست و جامه دان را در كنار او د زهيسراغ دوش نكهيپس از ا. باشد 

 .خود اوست  ديجو يم يرا ك يكرده بود كه كس

 شيزد كه چه در پ يحدس م ايدانست  يم يتنها چه كس اي ديخواست فلور را بربا يم ينبود كه چه كس اديبه تفكر ز اجياحت

 .دارد 

كه خواهرش كرده بود ، لرد  يديطبق تهد.  افتهياو مطمئن بود كه حل معما را . دادند  يگوناگون در مغزش جوالن م افكار

با خواهرزاده اش داشته  نيكه شب گذشته ماگنوس ف يمذاكرات جهياحتماالً در نت. فرار كنند  شلدن و فلور قصد داشتند با هم

كه آن روز صبح قصد  ديرس يهرچه بود ، به نظر م. داشتند ، زودتر اجرا كنند  شيكه در پ يبودند كه برنامه ا دهي، صالح د

 . فتنديشود ، راه ب داريب يكس نكهيداشتند ، قبل از ا

 يكس ليدل نيو به ا اورديرا ب گريآورده بود و برگشته بود باال كه جامه داد د نييب كار ، قطعاً جامه داد فلور را پاش مستخدم

 .دم در نبود 

افتاده قرار  يباخبر شده بود كه چه اتفاق يرابط لهيبوس ايبود ، حدس زده  وهايكه به نظر او اكنون واقعاً پادشاه د نيف ماگنوس

 .  ديكار از كار بگذرد ، فلور را بربا نكهيگرفته بود قبل از ا ميصمو ت افتدياست ب

 ينبود ، ول يبه نظرش باور كردن. او به دام افتاد  يآمده بود ، به جا نييقبل از فلور پا سايكه به قصد رفتن كل سايدل بدبختانه

هستم ،  يبفهمد كه من ك يه ببرد ، وقتبه هر كجا ك نيآقا ف. است  نيهم قتيمطمئن شد كه حق سايدل اريپس از تفكر بس
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 . دبه او وارد خواهد آم يديشوك شد

در هر حال بر او غالب شود ،  نكهيدشت و از ا يمنف يبود ، نسبت به او نظر دهياز فلور شن نيكه راجع به ف ياز مطالب پس

راد مرد ، همانطور كه  كيمانند بود كه  نيا حيصح. بشود  يكار زشت نياو حق نداشت مرتكب چن. كرد  يم تياحساس رضا

 .كند  يفداكار ميت يكردند ، فلور را وادار كنند كه برا يم يو سع دههم در نظر داشت با او مشورت كر سايخود دل

 زين نيماگنوس ف يبه حرف ها. او ندارد  يبه خواهش و تمنا ياحساس تلخ را داشت كه فلور توجه نيشخصاً ا سايدل البته

 .نبود  نيمسئله ا نيبرخورد با ا حيدر هر حال راه صح. داد  ينم يتياهم چيه زياحتماالً ن

 .... ديدختر جوان را بربا كيكس حق نداشت  چيه

. شده هستند  تيو ترب ليكه اسبها اص دياسبها فهم دنياز سرعت دو سايدادند و دل يبدون توقف به راه خود ادامه م آنها

 يكس نكهيخواهرش و لرد شلدن كار فرار را آسانتر كرده وبدون ا يبرا نياگنوس فعمل م نيروشن شد كه ا شيناگهان برا

 . ندشو ينقشه شان م يبا خبر شود ، موفق به اجرا

 .مسئله اصالً مهم نبود  نيا يجامه داد كسر دارند ، ول كيشدند كه  يفقط آنها متوجه م البته

 .توان پر كند  ياست ، اقالً شش جامه داد را م دهيرودش به لندن خردانست كه فلور با آن همه لباس كه از زمان و يم سايدل

 نينشده مانع از ا ري، چگونه او را وادار كند هرچه زودتر مراجعت كرده و تا د نديب يرا م نيفكر بود كه ماگنوس ف نيا در

چون رفتن . كار را بكند  نير دارد اداشت ، لرد شلدن در نظ نانياطم رايز. شود كه لرد شلدن ، فلور را از مملكت خارج كند 

را داشتند  ايتاليرفتن به ا ميهم تصم ديشا. بروند  سيداشتند به پار اليبود احتماالً آنها خ ترآسان يگريد يبه فرانسه ازهر جا

 .رم را داشت  دنيد يآرزو شهيخاطرش بود فلور هم كهي، تا جائ

 يمشكل تر م شيسر رفته ، تحمل ادامه آن وضع دست و پا بسته برا سايلد يو رفته رفته حوصله  دنديو دو دنديدو يم اسبها

 .شد 

 رياز ز دنيكش اديو فر. كرد  يممكن م رياو غ يبود كه حرف زدن را برا ميپوشاند ، آنقدر ضخ يكه سر او را م يپوشش

 .كرد  يم زياز آنچه كه بود تمسخر آم شي، او را ب يميپوشش ضخ نيچن

داستان درهم و ورهم  نيا ديچرا با نكهيشد و از ا يم ي، عصبان شديانديتوانست ب ينم يراه چاره ا نيبه كوچكتر نكهيا از
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لردشلدن و  گريفرستاد و از طرف د يم يكه او را به نقطه نامعلوم نيماگنوس ف هودهيطرف عمل ب كياز .  ديايب شيپ شيبرا

 .عمل باز دارد ، كالفه اش كرده بود  نيكس نبود كه آنها ر از ا چيبدهند و ه انجامرا  يرفتند با هم كار نادرست يفلور م

 !، واقعاً مسخره است  ستيكار احمقانه ا نيا:  ديكش اديفر ناگهان

 . ديترس ينم زيچ چياز ه گريبود كه د يعصبان يريبقد

به او شده ،  كهيا ستهيشااز رفتار نا نكهينداشت جز ا يبرعكس چاره ا. رساند  ينم يبيآس چيقطعاً به او ه نيف ماگنوس

 .كند  يعذرخواه

 .شد  ينم دشيكار عا نياز ا يا جهينبود كه نت ديترد يالبته جا. رفت  يخواهرزاده اش با فلور م يقطعاً به جستجو سپس

 .هم جاسوسان به او خبر داده بودند كه آنها به كجا رفته اند  ديشا

 .آمد  يكند ، خوشش نم يرا وادار به جاسوس نيمستخدم ايستانش كه دو ياز كس چوقتيه. كرد  ياحساس نفرت م سايدل

 .است  يعاد يليخ شانيبرا نكاريكنند ، ا يم يدر كه در خاور دور زندگ يزد كه افراد يحدس م يول

 هم تشكر كند كه او را مسموم يليخ نياز ماگنوس ف يستيكرد كه با يافتاد ، فكر م يهوگو لودگراد م يحرف ها اديبه  يول

 .نكرده است 

 !شد  يم دهيكش ييماجرا نيچن كيهرگز در  يستيبا ينم فلور

چون  يپارلو را ترك و به شخص يديزودتر مطلع شده باشد كه فلور ل ديچرا نبا نكهيكرد از ا يخودش را سرزنش م سايدل

 .است  وستهيماتالك پ

عشاق خود را به اتاق خوابشان راه داده بودند ، چگونه خانم ماتالك و خواهرش فلور  نكهيمانند شب گذشته ، از ا هنوز

 .مبهوت بود 

 .مشكل بود كه راجع به آنها فكر كند  شياصوالً برا يول ابديعمل آنها ب نيا يبرا يبود عذر ليما يليخ

 كه او را به كجا خواهد برد ؟ ديپرس يهوز از خودش م سايداد و دل يهمچنان به راه خود ادامه م درشكه

كرد ؟ چه  يم يآن شهر زندگ ياو در لندن بود در كجا يبداند ، وقت نيراجع به ماگنوس ف شتريخواست ب يدلش م چقدر

 توانست داشته باشد ؟ يم يسن
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 .سال باشد  50از  شيب يستيشد بود ، حتماً سنش با يكه گفته م يثروت نيلرد و صاحب چن ييدا نكهيتوجه به ا با

بدون  ناًيقيبود ،  كتاتوريد كيبا او سر و كار داشتند ، فقط  كهيهر حال در مقابل كسانخواست داشته باشد به  يكه م يسن هر

كند ، به او امر كرده بود كه از او دست بردارند و  انيبه خواهر زاده اش فرصت بدهد كه احساساتش را راجع به فلور ب نكهيا

 . رنديگب يعجوالنه ا ميتصم نيبود كه چن دهرفتار آنها را وادار كر نيهم

 :با خودش گفت  سايدل. شد  يط گريد ليما نيافكار چند نيا با

 !را به او خواهم گفت  نيا. مشكالت است و فقط مقصر اوست  نيمن به او خواهر گفت كه مسبب تمام ا -

در طول . است شده  يط يياز راه در صحرا يداشت كه مقدار نيقياو . دو ساعت راه رفته بودند كه كالسكه توقف كرد  باًيتقر

 .از سرعت خود بكاهند  ايبود كه مجبور شدند توقف كنند و  امدهين شيراه پ

چشمش به  يوارد خواهند شد ؟ وقت يالقي يخانه  كيبه  ايكه آ ديپرس يبودند و او از خودش م دهيقطعاً به مقصد رس اكنون

 ؟ ديبگو ديافتد به او چه با يم نيماگنوس ف

سرش نامنظم  يبه كالهش آمده ، موها كهيسرخ شده اند و با فشار شي، گونه ها ميآن پوشش ضخ ريمطمئن بود در ز مسلماً

 .مسائل نبود  نيدر حال حاضر او نگران ا ينبود ، ول زيوجه احترام برانگ چيبه ه يا افهيق نيشده است و چن

 !داند  يراد مرد نم كي ي ستهيرا شا يفتارر نيچن زيمطمئنم پاپا ن! ناپسندش به او خواهم گفت  ينظرم را راجع به كارها -

سپس . كرد  يبود ، صحبت م ستادهيدرشكه ا رونينفر كه ب كينشسته بود با  سايدل يكه روبرو يدرشكه باز شد و مرد در

 . ديشن يپله چوب ياو را رو يقدمها يصدا سايبعد دل. كرد  ينرم ط نيزم يرا رو ينفر او را بغل كرد راه كوتاه كي

رود ،  يم يريرا سراز يبيكه پله پر ش ديناگهان فهم. برند  يكرد بفهمد كه او را به كجا م يم يسع سايبود و دل يبيجع وضع

 يزندان يدستور داده كه او را در سرداب نيكرد كه ماگنوس ف يشد و ناگهان با وحشت گمان م يتر م دهيچيمعما پ گريحاال د

 .كنند 

كه او را در بغل داشت مجبور شد كج شده  يدر باشد چون مرد كي ديآمد با سايه نظر دلگذشتند كه ب يكياز محل بار نكيا

 .و از آن بگذرد 

 .را باز كرد  شيگذاشت و دست و پا ينرم يجا ياو را رو مرد
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كه  ديمرد را شن يقدم ها يبرعكس صدا يول. سرش بردارد  يرا از رو ميخورد و منتظر بود كه پوشش ضخ يتكان نم سايدل

 دينشن ييصدا گريحبس كرد و منتظر شد چون د نهينفس را در س.  ديبه گوشش رس يبسته شدن در يصدا. شد  يدور م

 .كه تنهاست  ديفهم

نبود  نديخوشا چيه شيبرا. در اطاق است كه مراقب حركات او باشد  يكس ايبازهم صبر كرد و دقت كرد تا بفهمد آ معذالك

 .نبود روبرو شود  نيجز ماگنوس ف يخود كه مسلماً كس ي ندهيبا ربا يتيوضع نيكه در چن

سرش  يناگهان باال. را بشنود  ينفس كس يصدا ديكرد و باز با دقت گوش فرا داد تا شا يعصبان شياز پ شيفكر او را ب نيا

. دن كرد آن انداخته بودند ، شروع به تكان خور يكه او را رو يزيهر چ ايشد و تختخواب و  دهيشن ييسقف صداها يرو

 .باشد  يم يكشت كيكه در  ديفهم سايدل

 . ديحركت پوشش را از سر خود كش كي با

 نكهيهم. شود  ياو اكنون از بندر دور م! باشد  يم يكشت كينگاه به دور و بر ، به او ثابت كرد كه حق داشته و در اطاق  نياول

و به طرف پنجره  ستادهيپاها ا يا دور انداخت رور سهيك ايپوشش نامطلوب نجات داد و پارچه  يخودش را از گرفتار

 .رفت  نيكوچك كاب

و فقط . نداشت  يتياو اهم يمسائل برا نيدر حال حاضر ، ا يپنجره نگاه كرد ول متيمخمل سبز گرانق يتعجب به پرده ها با

 . نديرا بب رونيخواست ب يم

باالفاصله به آخر اسكله . بود  گريد يكشت يتعداد در حال دور شدن از ساحل و يدرست بود و در همان موقع كشت حدسش

 ..... كرانيب يايو بعد در دنديرس

 . ديكش يقينفس عم سايدل

كردند ، از  يدور م ياز خانه پدر نكهيممكن بود او را گذشته از ا ايآ... داشته باشد  قتيتوانست حق ينم يزيچ نيچن

 انگلستان هم خارج كنند ؟

دستها را دراز كرد تا  سايدل. تكان خورد  ي، كشت رييتغ نيشدند و در اثر ا دهيو پاروها به داخل كشبادبانها افتاد  يتو باد
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 دنيافتاد و با د نهييآ كيضمناً چشمش به . ثابت شده بود انداخت  نيكه به زم يصندل يتعادلش را حفظ كند و خد را رو

شده ،  دهيكش نييپا ي، با لبه  سايمچاله دل يريه حصكال. وحشت سراسر وجودش را فراگرفت  نهييخود در آن آ ريتصو

 .كرده بود  بيسر او فشرده شده بود كه واقعاً او را بد ترك يچنان رو

 !بر سر نخواهد گذاشت  گريهرگز آن را د. پرتاب كرد  نيحركت آن را از سر برداشت و به زم كي با

 .كرد  زيبود با دستمال تمشده  زين فيصورتش را كه نه تنها ورم كرده ، بلكه كث سپس

 .سر خود را مرتب كرد  يممكن بود موها كهييتا جا يدر دسترس نداشت ول شانه

حمل  نجايسقف درشكه به ا يدانست كه رو يكرد ، چشمش به جامه دان فلور افتاد م يبررس يدور و برش را در كشت يوقت

 .شده بود 

همچنانكه چشم به . آن را آنجا گذاشته بود  يو پا و كمر او بود ، كس دور دست يآن مرد مشغول بازكردن بندها يوقت قطعاً

صورت  نيا ريدر اسارت نگاه دارد ، چون در غ ياديدارد او را مدت ز اليخ نيجامه داد دوخته بود ، فكر كرد كه ماگنوس ف

 . ديبربا شداد كه جامه داد را با خود يدستور نم

جلب توجه ،  يبهتر باشد كه برا ديفكر افتاد كه شا نيبه ا. آورد  يرا به درد م سايبود دل يعازم چه مقصد يكشت نكهيا فكر

 . ديرا بنما نيمالقات ماگنوس ف يكنند تقاضا يرا ط يشتري، مسافت ب ايدر در نكهيو قبل از ا دهيبه در كوب

 .شوند  يتر م كيدر دورا نزد، فلور و لرد شلدن به بن ميشو يوضع احمقانه از ساحل دورتر م نيكه با ا يا قهيدق هر

 .صحبت كنم  نيف يبا آقا يستيبا من

بهتر باشد  ديباز با خود گفت ، شا. نخواهد بود  يجالب يزد كه گفنگو يچون حدس م. تجسم وحشتزده شد  نياز ا ارياخت يب

افكار بود كه در  نيدر ا. مالقاتش را بكنم  يبهتر است من تقاضا اي. خودش به دنبال من بفرستد  نيصبر كنم تا ماگنوس ف

كه به  يمرد. شد  رهيخود نشست ، با وحشت فراوان به در خ يشمع صاف سر جا ندمان.  ديشن ييدر اتاق صدا يجلو ييجلو

نهاد و  زيم يرا ماهرانه رو ينيس يو با وجود تكان كشت. به اتاق وارد شد  ينيس كيباشد با  ياز مهمانداران كشت ديرسينظر م

است و  اديچون باد ز ديبه نظر من بهتر است هرچه زودتر آن را بخور. صبحانه آورده ام  تانيخانم برا: گفت  ييبا خشرو

 .متالطم شود  ايممكن است در
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 :توالت باشد و گفت  زيآن قرار داد ، م يرا رو ينيكه س يزي، م ديرس ينظر م به

 .كنم  يمفراهم  تاني، برا ديداشته باش اجياحت يگريد زيخانم اگر چ -

 .به تفكرش خاتمه بدهد ، مرد با عجله خارج شد  نكهيو قبل از ا ديچه بگو ديدانست با ينم سايآن لحظه دل در

خود  يفنجان قهوه برا كي يآن بود افتاد ، با خوشحال يكه رو زيقهوه ن يقور كينگاه كرد ، چشمش به  ينيبه س يوقت

برشته و دو عدد تخم  يدارد ، تمام نانها يبه صبحانه خوب اجي، احت يكاف يكسب قدرت بدن يكرد ، برا يو چون فكر م ختير

 .مرغ و كره و عسل را خورد 

 يبود و به نظرش م اديز يسرعت كشت. از صبحانه و دو فنجان قهوه احساس كرد كه حالش به مراتب بهتر شده است  بعد

 .كند  يكه در جت باد حركت م ديرس

. را تماشا كند  يعرشه رفته و حركت كشت يآمد ، رو يكرد ، بدش نم ينداشت و فكر م يبيع يناراحت كننده بود ، ول يكم

در حال  يول. دهد  يآزارش نم ايدانست ، در يبودند و م مودهيپ يبا پدرش تمام ساحل جنوب را با كشت شيچند سال پ

 :را ببرد به او گفت  ينيدار برگشت كه سمهمان ياز آنكه به خودش توجه داشته باشد ، نگران فلور بود وقت شيحاضر ، ب

 است ؟ ياست و متعلق به چه كس ياز چه نوع يكشت نيا دييممكن است به من بگو ايآ -

 :با لبخند جواب داد  مرد

است  شانيا ديساخت جد نيا! است  نيماگنوس ف يمتعلق به آقا يكشت نيكه ا ديدان يكردم كه شما م يخانم من فكر م -

آمده است و با  رونيماه قبل از كارخانه ب كيبه خاور دور آن را سفارش داده بودند و فقط  متيقبل از عز.  ايدر ريبه نام ش

 :اضافه كرد  يغرور مخصوص

 !افتد  يدر مساب قه از آن جلو نم يا يكشت چيو ه ستييكايآمر يبرهايبرش آن درست مثل كل -

 : ديكش يقينفس عم سايدل

 ؟ هستند يدر كشت نيف يآقا -

 !مسلم است خانم  -

 را مالقات كنم ؟ شانيهرچه زودتر ا لمي، ما دييبگو شانيو به ا ديممكن است محبت كن ايآ -
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نباشد ،  ليو ممكن است ما دياز بندر هست يدور شدن كشت يمشغول تماشا شانيا يول! رسانم  يشما را م غاميمن پ -

 . ميمزاحمشان بشو

 . ستيكه اضطرار دييبگو شانيكنم به ا يخواهش م -

 ينم نيف يآقا دهيعق يرو ياثر ليمسا نگونهيا نكهيزند ، مثل ا يم يزيتمسخر آم يآمد جوان ، لبخند يم ساينظر دل به

 :رفت گفت  يم رونيب كهيرا برداشت و در حال ينيس يول. گذارد 

 .رسانم خانم  يشما را م غاميمن پ -

 فكر كرد ، سايدل

 كهيدر حال. بود كه فلور را از خواهر زاده اش دور كند  نياو ا يتمام سع رايخواهد شد ، ززده  رتيح نيف يحتماً آقا -

 .اشتباهاً مرا با خود آورده است 

 يمهماندار در را باز كرد و به او اطالع داد كه آقا. است  نيشرم آور خشمگ نكاريكرد كه به شدت از ا ياحساس م مجدداً

غول  ديشا ايروبرو شود  وهايقرار بود با پادشاه د نكيا! را به ترس داد  شيخشم جا. د باشن يدر سالن منتظر خانم م نيف

 . نديربا يرا م اتهاچون غولها انس. مناسب تر باشد  شيبرا

 كي. را انجام داد  نكاريا ياو به خوب يول. آب قرار داشت مشكل بود كه او با وقار قدم بردارد  يكج رو يكشت كهيحال در

 يرا در انتها يمرد يسپس وقت. بود  دهيند ييبايرا از ز رشيشد كه تا آن روز نظ يرا باز كرد و او داخل سالن يدرمهماندار 

 . متفاوت است  يكه د رذهنش از او داشته ، به كل يريكه او با تصو ديكرد ، د اضعسالن نشسته بود ، در مقابل او تو

 4 فصل

 يليكه گرچه خ يگرفته بود كه ربرو شدن با مرد يجا سايدل ليچنان در تخ باشد ، يمرد مسن نيماگنوس ف نكهيا ريتصو

 .كرد  رينبود ، او را غافلگ زين ريوجه پ چيبه ه يجوان نبود ، ول

 .پهن  يو شانه ها كيبار كليداشت ، با ه ينديخوشا اريبس افهيق

 .دهد  يم حيترج وديق نگونهيا به مد و اخودش ر يكه راحت ديرس يبه نظر م يخوشدوخت بود ، ول تينها يلباسش ب گرچه

 يوجه سع چيكرد و به ه ينگاه م ريمخلوط از خشم و تحق يرا با حالت سايشده بود ، او دل رهيكه دختر جوان به او خ همچنان
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 .نمود  يدر پوشاندن احساس خود نم

چند قدم محكم به طرف او برداشت و  ساينمود ، دل يرا دشوار م نكاريا يحركت كشت نكهيحرف نزد و با وجود ا يا كلمه

، باالخره مجبور شد دستش را به  ستادياو صاف ا يخم و راست كرد و جلو يزانو را كم سايشدند دل كيبه هم نزد يليخ يوقت

 : تكه او كوتاه و خشك گف رديبگ يصندل كي يپشت

 . دينيبنش -

 يشد ، نشان بدهد و رو يم كهييانجام داد تا ثبات خود را تا جاكار را  نيا يتوانست به آرام يم كهيياطاعت كرد و تا جا سايدل

با خود فكر . شد  رهيدامن گذاشت و به آنها خ يراحت است قرار گرفت و دستها را رو اريبس ديرس يكه به نظر م يلبه صندل

 .خواهد كرد  يگرفته است ، عذرخواه ياو را با فلور عوض نكهياز ا نيف اگنوسم گريد يكرد ، تا چند لحظه  يم

 .تپد و باز ترس وجودش را گرفت  يكه قلبش به شدت م ديد يهمان حال كه م در

 ميمن قاطعانه تصم يول ديكن ي، تعجب م ديمن هست يعرشه كشت يرو نكهيكنم كه شما از ا يالنگفرد من گمان م زهيدوش -

 . ديبكش يمرا به تباه يخواهرزاده  يبشوم كه شما زندگ نيدارم ، مانع ا

 :عمداً ساكت ماند و او ادامه داد  سايدل يبشنود ول يحرفش را قطع كرد و منتظر بود كه جواب نيف نجايا

سرعت عمل بود كه  نيكه با شما فرار كند ، وحشت زده شدم و فقط با ا دياو را وادار كرده ا دميامروز صبح شن يوقت -

 .بشوم  يكار شرم آور نيچن كيتوانستم ، مانع از انجام 

 يلحن سخن م نيدستانش با ا ريقطعاً او با ز: به خودش گفت  سايدل. كرد  يكلمات را ادا م نيخشن و حمله ور ا يبا صدا او

 .شد  يم دترياش نسبت به او شد نهيجبار بپندارند و لحظه به لحظه حس ك كتاتوريد كيپس حق داشتند او را  ديگو

 :ادامه داد  نيف ماگنوس

،  ديكرد يم يكردم كه چگونه شما و خواهرزاده ام در خانه پدرتان زندگ داير مراجعت كردم ، اطالع پاز شرق دو كهيزمان -

به شما هشدار بدهم كه نخواهم گذاشت كه خواهر زاده ام را  لمياز رفتار شما مطلع باشند و ما كيكندر يكنم آقا يتصور نم

 .بدانند  يپسنداعمال نا نيجوابگو و مسئول عاقبت چن

كه منظور او اشاره به بچه دار  دي، فهم يسپس مانند صاعقه زده ا. او نشد  يحرف ها يمتوجه معن سايچند لحظه دل يبرا
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 .باشد  يفلور م يشدن احتمال

بود از شدت  كيكرد ، نزد يكلمات را ادا م نيا نيحاال كه ماگنوس ف يبه ذهنش خطور نكرده بود ، ول يزيچ نيچن هرگز

خرد  شيبود استخوانها كيچنان دستانش را در دامن به هم فشرد كه نزد. شود  هوشي، ب يتمالاح نيوحشت و هراس چن

ازدواج فلور با  دياز محاالت است كه ناگهان فهم يزيچ نيكه چن ديگوو ب دينمانده بود زبان به اعتراض بگشا يزيچ. شوند 

بود  ريتقد نيا.  ديتاپ دياز ام يا احاطه كرده بود ، نوركه او ر يمطلق يكيناگهان در تار. دارد  تياهم يلرد شلدن تا چه حد

 .باشد  نجايفلور او ا يبه جا يستيكه با

شد ، خواهرش مرتكب آن  يداد كه او هنوز باورش نم يرا به فلور نسبت م يكه اعمال نيماگنوس ف يبا سخن ها همزمان

 .شود ، فلور و لرد شلدن در حال خارج شدن از انگلستان بودند 

 .را انجام خواهند داد  نكاريبه خارج ، ا دنيآنها در انگلستان با هم ازدواج نكرده باشند ، مطمئناً به محض رس راگ

 چي، به ه فتديهم ب يهر اتفاق. عوض شده است  يوضع به كل نكيروشن شد كه ا سايدل يافكار در مغزش ، برا نيگذشتن ا با

 .باشد  ازدواج فلور و شلدن يبرا يمانع يستيوجه نبا

عمل  نيكند ، مرتكب چن تشيحما شهيعاشقش بود و حاضر بود هم سايمشكل بود باور كند ، فلور كه ، دل شيبرا هنوز

 .قبل از ازدواج اجازه بدهد كه او را دوست داشته باشد  يشده باشد كه به مرد يناپسند

دانست كه فلور و لرد  يفقط م. بار خواهد آورد ب يا جهياعمال چه نت نينداده بود ، ا صي، چطور تشخ نكهيهمه بدتر ا از

آمد ،  يكه از دستش برم يفقط كار نيبنابرا. با هم بوده اند  زيدارند و شب گذشته ن يوار دوست م وانهيرا د گريكديشلدن 

 .نشود  دهيكش يبه تباه شهيهم يبرا يرقانونيغ يبچه  كيبا داشتن  زشيزخواهر ع يبود كه دعا كند ، زندگ نيا

است كه  نيا يبدبخت نيدانست ، باالتر يفقط م نكيا يرا نگنجانده بود ، ول ياحتمال نيبه حال در افكار نامطلوبش ، چن تا

 :كرد  يجمله را با خد تكرار م نيمدام ا. جدا كند  گريكديدخالت كرده و آن دو را از  نيماگنوس ف

 .با هم ازدواج كنند  ديبا آنها

آن زمان ماگنوس . ازدواج آن دو رسماً اعالم شود  نكهيتا ا.  ستيبفهمد كه فلور قادر ن ينگذارد كسبود كه او  نيراه ا تنها

 .در وضع آنها بدهد  يرييقادر نبود ، تغ گريد نيف
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كرد ، خود را مجبور كرد كه  يناخنها را در گوشت دستش فرو م نكهيبا وجود ا.  ديكار مشكل ، تنش لرز نيفكر انجام ا از

 .نگاه كند  نييو فقط به پا نديخود بنش يند شمع ، در جاصاف مان

 يكه نامزد رسم ينگاه خواهم داشت تا خواهرزاده ام سر عقل آمده و با دختر نجايكه من آنقدر شما را ا ديبفهم ديشم ابا -

 .اوست ، ازدواج كند 

كرد كه  يمتعجب شده است و چون فكر م كه از سكوتش ديبه او نگاه كند ، فهم نكهيبدون ا سايسخنش تمام شد ، دل يوقت

 :جواب داد  يپرقدرت ياز فلور دفاع كند با صدا يبه نوع يستيبا

 ! ديستيخواهرزاده تان ن يوجه به فكر خوشبخت چيمتوجه شده ام كه شما به ه نيف يآقا -

 ؟ يخوشبخت -

 .تواند خوشبخت بشود  يبا شما م كند ، ياست كه او آنقدر احمق و جوان است كه فكر م نيمنظور شما ا ناًيقي -

 :همچنان ساكت ماند ، ادامه داد  سايچون دل يول. شد  سايسكوت كرد و منتظر جواب دل باز

 ي، ول ستين يطوالن يليگرچه خ. اورميبدست ب يخودم دانستم كه راجع به گذشته شما اطالعات فهيخانم النگفرد من وظ -

زمان ، سرش را بلند  نيدر ا سايدل. باشد  ي، م ستيشما ن يوجه باعث سرافراز چيهكه به  ييآمدها شيرنگارنگ و با پ يليخ

 :كرده ، جواب داد 

 ! ديا دهيرس يا جهينت نيدانم كه شما چگونه به چن ينم نيف يآقا -

تا از  ديفن گاتسه بروك را دنبال كرد يخب ، به من گفتند كه شما چگونه مارك اري؟ بس ديهست اتيجزئ دنيشما طالب شن -

، به شما عشق بورزند ، تا خانواده و ا شعورشان ، آنها را از  ديجوان را وادار كرد نيچگونه چند. لندن به مزرعه پناه ببرد 

 :ادامه داد  يزيو با لحن تمسخر آم. ، بازداشت  نندازدواج ك شنهادي، به شما پ نكهيا

به خصوص .  ستين شيشما اصالً قابل ستا ي، شهرت اجتماع ديركه دا يبدهم كه با سن كم نانيتوانم به شما اطم يمن م -

 .شما بسته خواهد شد  ي، به رو فريما ي، درها نيپس از ا گريد.  ديفرار از سر داشت يكه برا يرياخ ميتصم

 كرد ، يكرد و فكر م يم نيخشمگ شياز پ شيرا ب سايبود ، دل يخاطر به خصوص تياز رضا يلحن سخن گفتن او كه حاك -

 ازدواج  شنهادي، پ ي، مارك ديبگو نكهيا
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 .است  دهيفايرا رد گرده بود ، كامالً ب شنهادشيازدواج اصرار داشت و فلور پ نيهم به ا يليبود و خ كرده

را قبول  يزيچ نيمحال است چن نيدانست كه ، ماگنوس ف يكرد ، م ياو كامالً حرف خواهرش را باور م نكهيبا وجود ا چون

كرد ،  ياحساس م يول. مقدار از اتهامات را نسبت به خواهرش قبول دارد  كيكند كه  قيانه مجبور بود ، تصدكند و متاسف

 .الزم است هنوز از فلور دفاع كند 

مرا دوست  زيهمچنان كه او ن. قلب دوست دارم  ميشما را از صم يكه خواهرزاده  ميكرد اگر به شما بگو ديقطعاً باور نخواه-

 .دارد  يم

باشد و فكر  يكنم از درك شما فراتر م يكه گمان م دييگو يسخن م يالنگفرد ؟ شما راجع به مطلب زهي؟ دوش يقيعشق حق -

 ! دياز آن بدان يزيكنم ، چ ينم

اصالً .  ديكن ي، درباره من قضاوت م ديا دهيآنچه راجع به من شن يفقط از رو.  ديشناس ي، چون شخصاً مرا نم ديكن ياشتباه م-

 ؟ ديدان يم يزيشما خودتان راجع به عشق چه چ نميبب دييبگو

 يم نكهيو مثل ا دهياو ابروها را باال كش.  ديد يم نيشدن را در چشمان ف رينشان غافلگ سايكلمات ، دل نيا يادا ضمن

 :، جواب داد  امدهيبه شما ن يسوال ني، چن ديخواست بگو

ثروت  لياز قب يمشخصات يكنم كه اگر خواهرزاده من دارا يمن تصور م و ميكن يالنگفرد ما راجع به شما صحبت م زهيدوش-

 ! ديبه ازدواج با او نبود لينبود شما ما ي، شكار خوب انهي، خانواده محترم و خالصه به اصطالح عام اريبس

 يبرا ميجبور بودهم ثروت نداشت و ما م ناريد كينام نبود و  نيا ياگر او دارا يحت.  ديكن يكه اشتباه م ديمطمئن باش-

 .شدم  يباز من زن او م ميكن يمحقر با هم زندگ يكلبه  كيو در  ميكن ييخوراك روزانه مان گدا

 .گفت  يرا م قتيحق نيفلور گذاشته بود ، با صراحت كامل و ع يخود را كامالً در جا سايدل چون

پدر او داشته و با همان  يارد كه مادرش برارا در قلب خود د يشلدن ، همان عشق ميدانست كه خواهرش نسبت به ت يم او

 .فرار كرده بودند  گريبا همد زهيانگ

 ياو را نگاه م زيبا لبخند تمسخر آم نكهيشده است و بعد ضمن ا ريمتح نيكه ماگنوس ف ديرس يلحظه به نظر م كي يبرا

 :كرد ، گفت 
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 !شوند  يادا م ياند ، به راحت دهيعمل نرس يكه به پا ينيريكلمات ش-

 :جواب داد  سايدل

كه وجودش  يكس يول. شود  ينم سرياز مردم ، م يبعض يبرا ياحساس ني، چن اري، با تاسف بس ديشود خر يعشق را نم-

 .كس قادر نخواهد بود با آن مبارزه كند  چيكند كه ه يم دايپ يشد ، قدرت يقيآكنده از عشق حق

 :اضافه كرد  اريباشد و با خشم بس يم زيتمسخر آم شياز پ شيب نيكه نگاه ف ديسخنان به نظرش رس نيگفتن ا ضمن

 يزندگ كياز هم جدا كرده و به . ورزند  يعشق م گريكديبه  مانهياست كه دو نفر را كه صم نيا ديآنچه شما در نظر دار-

 . ديمحكوم كن يتنها و منزو

 .باشد  ياو م يآمد زندگ شيپ نيشما ، شوم تر من ، ازدواج خواهر زاده ام با دهيبه عق ديرا بدان قتيحق ديخواه يم اگر

 .داشته باشد  يرفتار زننده ا نيراد مرد چن كيتوانست تصور كند كه  يهرگز نم سايدل

 .گرفت  يصندل يبه پشت هيتك ياز جا برخاست و دستش را برا نيبنابرا

همزمان شاهد و  ديخواه يبوده و شما مبودم ، درست  دهيكه آنچه از شما شن ميتوانم به شما بگو يمن فقط م نيف يآقا-

 . ستيو منصفانه ن حيوجه صح چيبه نظر من به ه يرفتار نيو چن ديباش يقاض

و به  نييمقدور بود ، از سالن خارج شده از پله ها پا شي، برا يكه ضمن حركت كشت يبا سرعت. كلمات رو برگرداند  نيا با

 .اطاق خودش مراجعت كرد 

 . ستيتختخواب پرت كرده و به شدت گر ي، خودش را رو ديبه اطاقش رس يوقت

 . ستيتخت پرتاب كرده و به شدت گر ي، خودش را رو ديبه اطاقش رس گرچه

دانست كه اعمال او  يم ينبود ، ول دشييوجه كار او مورد تا چيو دلخور بود و به ه يناراض ارياز رفتار خواهرش بس گرچه

شروع كرد به دعا  دينا ام يو حالت وسيما يبا صدا. عاشق بود عاشق با تمام وجودش او  نكهيساده دارد و ا ليدل كيفقط 

 .گفتن 

آن دو  يوقت. ازدواج كنند  يستيبا ميفلور و ت. جدا سازد  گريكديمتعال ، نگذار كه او موفق شود ، آنها را از  يخدا يا-

 . و آنها خوشبخت خواهند شد ستيمهم ن يزيچ چيه گريازدواج كردند ، د
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جدا  گريكديآنها از  زيبعد از ازدواج ن. كه نسبت به فلور دارد ، موفق شود  ي، با خصومت نيماگنوس ف نكهياز ا يحت سايدل

 .  ديترس يآنها را به هم بزند ، م يسازد و ازدواج شرع

كه آن را  ستيقادر ن چكسيباشد ، ه يازدواجش قانون كهيچون زمان. دارد  يا هودهيگفت كه افكار ب يباز به خودش م يول

بتواند ازدواج آنها  ديپدرش دارد ، شا دييبه تا اجيو احت دهينرس يكه چون فلور به سن قانون ديشيباز اند ياز طرف. باطل كند 

كار مخالفت  نيبا ا ستيهرگز ممكن ن. پرستد  يدانست كه پدرش ، فلور را مانند بت م يم يقلمداد كنند ول يقانون ريرا غ

 .خود را با معشوقه اش سر به فرار گذاشته بود يزمان نكهيا كند بخصوص

 :نجوا به خودش گفت  با

را در خارج بمانند و ماگنوس  يكنند و مدت يداشته باشند تا عروس يوقت كاف نكهيشود ، به شرط ا يهمه كارها روبراه م -

 .كند  داينداشته باشد و نتواند آنها را پ يبه آنها دسترس نيف

و  ستيسر راه هرتسوك فن در يزود نينبود به ا ليما ميرا دارد چون ت ميتصم نيشلدن ا ميال مطمئن بود كه تدر هر ح -

 .و وحشتناك بود  دهيچيپ زيبا آنها داشته باشد همه چ يشود و برخورد دهيدخترش د

در . كند  يرول خواهرش را باز يستيتا فلور كامالً از خطر دور نشده است ، با نكهيمسلم بود و آن ا سايدل يمطلب برا كي

 .نمود  يم يخوفناك اريشخص بس نيماگنوس ف قتيكرد ، چون در حق ياحساس م دتريفكر ، ضربان قلبش شد نيا

چطور ممكن  يجان آماده كمك به او است ، ول يآمد هوگو لودگراو گفته بود ، هر زمان كه الزم باشد تا پا ادشيبه  ناگهان

دانست  يوجه نم چيبه ه زيكند و خود او ن دايتواند او را پ يدانست كجا م ينم چيهوگو ه كهيدر حال بود از او كمك بخواهد ،

 .كه او را به كجا خواهند برد 

 .خواهد بود  ينديمحل ناخوشا اريبس ناًيقيروند ،  يكه م ييبود جا مطمئن

كرد و مجبور بود  يم يزندگ نيماگنوس ف كند كه يزندگ ييدر جا ياديتواند مدت ز يكرد ، چگونه م يخودش سوال م از

 .را كه هرگز از فلور سر نزده بود  ييداد ، در مورد خود قبول كند ، به خصوص كارها يرا كه او به فلور نسبت م ياتهامات ميدا

 .كرد به دنبال مردها بدود  يادعا م نينداشت ، چنانچه ماگنوس ف اجي، فلور هرگز احت نكهيمسلم بود ا آنچه

 يخاطر م نانيبا اطم سايكردند و دل يم بياو ، كفش بچه گانه را از پا در اورده بوده و او را تعق يمردها بودند كه از وقت نيا
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جالب نبودند  شياز آنها برا چكداميه يشده بود ول اديازدواج ز شنهاديمطمئناً به او پ. دانست كه فلور به او دروغ نگفته است 

 .شد  يمتوجه م سايفوراً دل ديرا به او بگو قتيخواست حق يافتاد كه خواهرش نم يتا به حال اگر اتفاق م. 

 .از دروغ واقعاً متنفر بودند  زيچون پدر و مادرشان ن نديرا بگو قتيحق شهيعادت داشتند كه هم يآنها از بچگ اصوالً

 : ديشياند يخود م با

كنم حركات  ياست كه سع نيكار ا نيبهتر.  باستياو چقدر زتواند حدس بزند كه  يو نم دهيهرگز فلور را ند نيف ماگنوس

 .كند  ريياش نسبت به فلور تغ دهيعق لهيوس نياو به ا ديو جذاب باشد تا شا دهيو رفتارم پسند

آنها  ندهيكند و در آ يعروس نيچون در هر حال قرار بود فلور با خواهرزاده ف. عاقالنه بود  ارينقشه ، بس نينظر خودش ا به

است ،  ي، مرد ثروتمند يشلدن توسط ارث پدر ميدانست كه گرچه ت يضمناً م. مالقات خواهند كرد  شتريرا ب گريكديراً جب

 .بهره مند شود  زيخود ن ييقابل مالحظه دا هيبهتر است از ارث نيبا وجود ا يول

 . ردينم هايزود نيبه ا نيمتوجه شد كه ممكن است ماگنوس ف ضمناً

كه به گمان  ديرا د ينسبتاً جوان يدر مقابل خود مرد كهيدر حال. موجه شود  ديسف يبا موها يداشت با مرد مسن او انتظار البته

 :و پنج سال داشت با خود گفت  يس يال ياو ، حدود س

البد در شرق دور  يكسب كند ول يتيموقع نيچن يجوان نياست كه توانسته در سن يكه او موجود موفق ديآ يبه نظر م -

 . ستيفراهم است كه در انگلستان فراهم ن يامكانات سيانگل يبرا اريدر آن د ديشا. متفاوت هست  تيقعمو

 يستيسال بزرگتر از برادرش باشد ، چقدر احمقانه است كه اصوالً من با نيچند يستيكه مادر شلدن با ديرس ينظر م به

 !كردم  ياز او م يشتريسئواالت ب

 يم ديكه شا يشامديباشد ؟ پ دهيرا در خواب د يشامديباشد ؟ پ دهيرا در خواب د يشامديپ نيتوانست چن يم يچه كس يول

 .كند  نيفلور را تام ندهيكردن من ، آ يتوانست با نقش باز

 :به خود گفت  يدينا ام با

 .نبوده ام  يبخو شهي، هرگز هنرپ زيه ميداد يم بيدر خانواده خودمان ترت ميكه قد يبچه گانه ا يشهايدر نما يمن حت -

با او  نكهيبرد از ا يدارد ؟ رنج م دهياو چاو چه فا يينگاهدارد پس دانا ياشتباه نيرا در چن نينتواند ماگنوس ف اگر
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 يسن نياو در چن ريچشم گ تيكه باعث موفق يحس. بخواند )  ديسف ايپوست  اهيباشد ، س يفرق ندارد از چه نژاد( روبروست 

 .شده است 

 :حس استفاده كند و مجدداً به خودش گفت  نيگرفت ، نگذارد ماگنوس در مورد او از ا ميتصم قاطعانه

 .تا سر حد امكان ، گوشش كند كه دلربا باشد  يستيكه با -

اگر . بدست آورده بود كه به فلور حسادت داشتتند  ييزنها لهيباشد كه به وس ياطالعات جهيتوانست فقط نت يباطل او م تصور

شلدن  ميكند كه ت رييتغ يطور يشامديكند ، ممكن بود پ حيشخص تصح نيرا در نظر ا يتصور نيشد كه چن يموفق م سايدل

 .را در دل نداشت دشيهرگز ام

 يكه برا ديبه نظرش رس. سد راهشان نشود  يهرچه زودتر موفق به ازدواج شوند و كس ميكرد كه فلور و ت يدعا م مجدداً

الزم را در كمك به او كرده  ينيب شيپ ندگانشيمتناسب دارد و خوشبختانه ربا يبه لباسها جي، احت نياقامت نزد ماگنوس ف

 يكه خوشبختانه در كنار لباسها ديدر جامه دان را گشود و د. ش آورده بودند يفلور را برا ياز جامه دانها يكيبودند و 

. ژاكت گرم بود  كيباشد و آن  يم اجشياحتمورد  زياز هرچ شيشود كه در حال حاضر ب يم افتيهم  يگريد زيالگانت چ

ژاكت با ظرافت . كرده بودند  خابانت بايز يلباسها يرو دنيپوش يبود و معلوم بود كه آن را برا دهيژاكت را قبالً ند نيا

ع خواست راج ينم سايدل ياست ول يمتيواضح بود كه پوست گرانق. شده بود و آستر آن از پوست بود  يبا ساتن مغز اريبس

. بود البد مجبور بود بپوشد  ي، تنها ژاكت گرم نديننش يخواست تمام وقت را در اطاق كشت يو اگر م. آن فكر كند  متيبه ق

را  يآنها لباس نيو رو كرد و ب ريلباسها را ز نيبنابرا. متناسب نبود  يليدر بر داشت ، خ سايرفتن به كل يكه برا يبا لباس يول

. بود  يكياندازه او و فلور  باًيخوشبختانه تقر.  ديآن را پوش. ژاكت انتخاب شده است  ريز دنيپوش يكه مطمئن بود برا افتي

 بيدر راه دارالتاد ديكه شا نيماگنوس ف يزندان كي يچون برا. ، خنده ا شگرفت  كردمشاهده  نهيخودش را در آ يوقت

 . ديرس ياز حد الگانت به نظر م ادهيز يليباشد ، خ

سر و  يرا انتخاب كرد و آن را رو يآب ريشال بلند حر كيبدهد ،  يكالهش مچاله شده و قادر نبود به آن فرم كهييآنجا از

 . ديچيگردنش پ

 گرياز د شيب شيكرده و چشمها دهي، آن را رنگ پر رياخ يساعت ها عياو را كه وقا ي دهيصورت خوش تراش كش شال
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 .كردند ، احاطه كرد  ياعضا بر آن حكومت م

 .كه به نظر خود او ، با باطنش تفاوت داشت  ديبخش يخاص ييبايو ز ي، به ظاهر او حالت روحان شيآرا نيا يراست به

 . ديد يم باترياز خودش ز يلياو فلور را خ.  ستين سهياو با فلور قابل مقا ييبايمعتقد بود كه ز سايدل

وارد بود ، به  يچون به اندازه كاف. گذاشت  يعرصه كشتمصمم ، از اطاقش خارج شد و پا به  يلباس با حالت ضياز تعو پس

 .نباشد  ريرفت و بادگ ياز كشت يطرف

كه تمام وجودش را فراگرفته بود ،  يروز بلكه وحشت ي، نه تنها خستگ ايآفتاب و آرامش در دنيتازه لذت برد و با د يهوا از

 .رفت  نياز ب

 يدوست م يليرا خ ايدر. قرار داد  ديخورش يت خود را در معرض نوداده و صور هيتك. كرد  داينشستن پ يرا برا ييجا

 .لذت بخش باشد  شيتوانست برا يبود ، چقدر م يگريد طيداشت و اگر در شرا

 .قرار دارد  دياو و خورش نيب يا هيحال بوده است و ناگهان احساس كرد سا نيدر ا يآمد كه ربع ساعت ينظر م به

 .كند  ياو را ورانداز م رتيرا مشاهده كرد با ح نيچشم گشود ، ماگنوس ف يوقت

داشت ،  ريكه آفتابگ يكاله اي يژاكت ملوان كياكنون . مالقات به تن داشت ، عوض كرد  نيرا كه در اول ييلباسها زياو ن خود

 .به تن كرده بود 

 : ديپرس) داشت  اريتفاوت بس يچون با لحن قبل( شد  سايكه باعث تعجب دل ييصدا با

 ؟ ديراحت هست ايالنگفرد آ زهيوشد -

 :با لبخند جواب داد  سايدل

 يخوب انوردياست من به اصطالح معمول ، در يكند ؟ جواب من منف يم ضيمرا مر ايدر ايكه آ نستيقطعاً منظور شما ا -

 .در كنار او نشست  نيماگنوس ف. دارم  يدوست م يليرا خ ايهستم و اصوالً در

 يم يشوند و تمام وقت را با ناله در اتاق كشت يم ضيفوراً مر ايكردم كه خانمها در در يحال فكر م كنم من تا به يتعجب م -

 !برسد  يبه خشك شانيگذرانند و منتظرند تا دوباره پا

 كيبه شما تبر ديبا دتانيجد قيقا يبرا يراست. كرده ام  يقرانينا آرام قا يايبار به اتفاق پدرم در در نيمن تا به حال چند -
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 . آب حركت نكرده ام  يرو يسرعت نياعتراف كنم كه تا به حال با چن دياست و من با ييبايز اريبس قيقا نيف يآقا ميبگو

 كيو  ندهيربا كيشده باشند ، نه مثل  يبه هم معرف يمهمان كيكردند كه انگار دو نفر در  يبا هم گفت و شنود م يطور

 .ربوده شده 

 . اورديبر لب ب يحيو باعث شد كه او لبخند مل ديظرش رسبه ن يمطلب سايصحبت دل ضمن

. را به شما نشان دهم  شيدارم همه جا ليشما جالب است ، م يهستم و اگر بدانم برا يراض يليخ قيقا نيخودم هم از ا-

 .وده است ناشناخته ب يسيسازان انگل يكشت يبه دستور من در ساختمان آن انجام شده كه تا به حال برا يديجد راتييتغ

صرف ناهار  يبرا يوقت. باشد  يم شيبرا ياسم مناسب ايدر ريخواهد آن را تماشا كنم و به نظر من ش يدلم م ليبا كمال م-

 .پازادانه بخندد  گريكديخواست در خصوص طرز رفتارشان به  ينشستند ، دلش م گريكديمقابل 

بگذرانند  گريكديرا با  يقرار است مدت نامعلوم يكه وقت دهيرس جهينت نيهم مانند او به ا نيكه ماگنوس ف ديرس ينظر م به

 .باشند  دنيدر حال جنگ ميچه دا يبرا

كرد تا  يم يسع زيباشد و در مقابل او ن يمهمانش م ياز خانمها يكيبود كه انگار او  يبا او به طور نيصحبت ماگنوس ف طرز

از حد لزوم  شيكرد ب يم يالبته سع. داد  يقرار م شيمورد ستا ديد يمطبوع داشته باشد و آنچه را م يحد امكان رفتار

را بخواند و بفهمد كه احساس  قتياز نگاهها ناگهان او حق يكيصورت ممكن بود در  نيا ريدر غ راياو را نگاه نكند ز ماًيمستق

 .نسبت به او دارد  يبد

در نگاهش بخواند  شتريامكان داشت احساس او را ب بود ، يحس ششم قو يكرد دارا يگمان م ساياو آنقدر آنطور كه دل اگر

 .تا ضمن صحبت 

تفاوت نشان دهد گرچه من تا به حال  يرا عوض كند و آن را ب شيتواند صدا يراحت م يليانسان خ: گفت  يخودش م به

 .را آشكار نسازد  ريداد كه سر ضم رييشود نگاه را آنچنان تغ ينم يامتحان نكرده ام ول

 .از خاور دور صحبت كند  شيرا وادار كند كه برا نير توانست ماگنوس فصرف ناها ضمن

 . ديگفت شما در هندوستان بوده ا يم ميآن طور كه ت-

 يكمپان ينخست برا يخواهرزاده ام برسم ، در آنجا شروع به كار كرده ام ، در سالها يبه سن فعل نكهيبله من قبل از ا-
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 .خودم مستقل شدم  كردم و بعداً يكار م يهند شرق يتجار

 ؟ ديآنقدر قدرتمند و ثروتمند شو ديچگونه توانست-

 :لبخند جواب داد  با

 ؟ ديرا چگونه حدس زد ياول يدرست ول يدوم-

 . ديهست يمقتدر تينها يام كه شما مرد ب دهيچون از همه شن. است  يشما شكست نفس يادعا نيا-

 .دهد  يرا نشان نم يزيچ نيچن ؟ ظاهرتان كه اصالً ديشما از من وحشت دار ايآ-

 شما افتاده و طلب مرحمت كنم ؟ يكه به پا دي؟ انتظار ار ديدار ياز من چه توقع-

رفتار را معموالً درباره  نياو قبالً عادت داشت ا.  ديد يكرد و اثر تعجب را در چشمان او م يم كيرا تحر نياعصاب ف سايدل

 .فلور انجام دهد 

 :او بشود ، فوراً اضافه كرد  ياست باعث دلخورخو يوجه نم چيبه ه چون

شما را  تياسباب رضا نكهيمطمئنم پس از ا يانجام بدهم ول ديگناهكار ، آنچه را شما از من توقع دار كيمن آماده ام مانند -

 .فراهم كردم ، بعداً رفتارم باعث تكدر خاطرتان خواهد شد 

 ..... ديخند ارياخت يب نيف ماگنوس

 . ديهست ينيب شيقابل پ رينفرد شما به هر حال غال زهيدوش-

 شيعملشان قابل پ ايكه عكس العمل  يدارم اشخاص دهيخوشحالم چون خودم شخصاً عق. ممنونم  اريشما بس ديتمج نياز ا-

 ديگوب يزيفرصت بدهد او در جوابش چ نكهياست و قبل از ا نيشما هم مطمئناً هم ي دهيو عق ستنديجالب ن چيباشد ، ه ينيب

 :و اضافه كرد  ديكش يآه

 يطور زندگ نيخواست ا يدلم م.  ديرا سفر كرده ا ايچون تمام دن ديخوشبخت تينها يب.  ديشما چقدر خوش شانس هست-

 .من فقط راجع به آنها خوانده ام  كهيو در حال ديكرده ا يزندگ يها تيشما با اشخاص مختلف از مل. كردم  يم

 !شد  دهيد نيگنوس فآثار تعجب در صورت ما باز

 ! دينكته اشاره نشده كه شما اهل مطالعه هست نيبه ا چيكه راجع به شما داده اند ه يدر اطالعات-
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 .داشته باشد يعرشه چند كتاب يكه رو دوارمي، ام ديدان يخب حاال كه م-

فكر كند  نكهيبدون ا سايدل. ارم د ديشما باشد ، ترد ي قهيمطابق سل نكهيدر ا يتصادفاً من چند كتاب در اطاق دارم ، ول-

 :جواب داد 

خود  يمجدداً از گفته .  ديكن يقضاوت م عاتيشا ي، از رو ديريمالحظات خودتان را در نظر بگ نكهيا يباز شما به جا-

 :و در جوابش اظهار اشت  دياو خند يتر كند ول داريممكن است او را ب انيطرز ب نيكرد كه ا يشد ، چون فكر م مانيپش

پر  نيراجع به آن سرزم ياديز ي، من كتابها ديبار شما را امتحان كنم و چنانچه به هندوستان عالقه داشته باش كيتوانم  يم-

 .جالب است ، دارم  يلياز اسرار كه در نظر من خ

خوش باعث شد كه بر خالف انتظارش به او  نيكرد و ا نياز ماگنوس ف يضمن صرف ناهار سواالت هوشمندانه ا سايدل

 .كند  ياحساس صدق م نيا زين نيمطمئن بود كه در مورد ماگنوس ف. بگذرد 

دش ،  يعرضه م يدو نفر مهماندار كشت لهيشده بود و به وس هيته يكشت يكه در آشپزخانه  يذيلذ ياز صرف غذا بعد

 :گفت  نيماگنوس ف

 يمقصد ماست كتابخانه  كهييدر آنجا يول! هم است كه بتوانم كتابخانه ام را به شما نشان بد يخوشوقت تيمن نها يبرا-

 :از فرصت ستفده كرد و گفت  سايدل. باشند  يم يميآن قد يمتاسفانه ، كتابها يوجود دارد ول يمفصل تر يليخ

است  يبيدارالتاد اي نياطيش ي رهيكردم كه مقصد ما جز يمن فكر م.  دينگفته ا يزيشما هنوز راجع به مقصدمان به من چ-

 !باشد  يممكن م رير از آن غكه فرا

 .جمله را قاطعانه ادا كرد  نيا نيماگنوس ف! ممكن خواهد بود  ريكه فرار از آن غ ستين يشك-

 .بنامند  نياطيش ي رهيكنم كه آنجا را جز يگمان نم يول-

در آنجا قرار  نياگنوس فكه اطاق م يو به طرف گوشه كشت نييآنها به اتفاق از پله ها پا. جمله از جا برخاست  نيگفتن ا با

 .اشت رفتند 

 ياطاق بزرگ. قصر نبود  كيشباهت به اطاق  يآپارتمان ب نيرفت ، ا يواردآپارتمان ناخدا شدند ، همانطور كه انتظار م آنها

 نيخود ف ي قهيو تجمل سل ييبايارتباط ز نيكه ا ديرسيبه نظر م. مخمل سرخ  يو پرده ها يبود با تخت خواب و پشه بند سنت
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 .باشد  يم

 .بود  دهيآن را ند ريدر عمرش نظ سايقرار داشت كه دل منيكنارش محل نش در

و  مكتين. از كتاب بود  دهيكامالً پوش گريد واريشده بود و د نييارزشمند از اثر نقاشان معروف تز ي، با دو تابلو واريد كي

فرش شده بود ،  يميضخ يك هبا قال ينيزم يها را رو ي، از چرم سرخ رنگ و متناسب با پرده ها بود ، صندل يراحت يصندل

 .ثابت كرده بود 

 :گفت  نيخواهد كرد ، بنابرا يماگنوس حدث زده بود كه او چه سوال ييگو

 . نميرا بب ييرنگها نيدور و بر خود ، چن شهيدارم هم ليزنده عادت كرده ام و م يرنگها دنيمن به د-

 .دهد  يكند و به انسان قدرت م يم كيدارم كه رنگ احساسات را تحر دهيعق رايكنم ، ز يكامالً درك م-

نشد و باالفاصله به طرف  نيمتوجه تعجب ماگنوس ف ليدل نينداشت و به هم يمنظور خاص چيجمله ه نياز گفتن ا سايدل

 .كتابها حركت كرد 

متوجه شد كه مشتاق است همه آنها را  مشغول خواندن عنوان آنها بود ، سايكه دل يكتاب موجود بود و هنگام ياديز تعدا

 .بخواند 

 يزياو بود و چ ي قهيبود كه قطعاً موافق سل ييدرباره فلسفه كتابها. موجود بود  ييكتابها زيبه هندوستان و خاور دور ن راجع

 .بودند  اديشعر ز يبود كه كتابها نيانتظارش را نداشت ا چيكه ه

 :و را خوانده است ، چون خطاب به او گفت افكارا  نيكه ماگنوس ف ديرس ينظر م به

 دي، با ديكن سهيكنند مقا يم فيكه شعرا توص ي، با عشق ميرا كه قبالً راجع به آن صحبت كرد يعشق دياگر شما بخواه-

 . ديكن يكه اشتباه م ميبگو

 چرا ؟-

است كه در  يو آن شور ميابي يمو هرگز آن را ن ميآن هست ياز ما ، در پ يكه بعض نديگو يسخن م يشعرا از عشق رايز-

 .شود  ينم افتيهستند ،  اتيكه فقط به دنبال پول و ماد ينزد اشخاص اي ينيشب نش يسالن ها

 .كرد  يبرد ، صحبت م يبه كار م يدار كه در بدو ورودش به كشت شيو ن يمجدداً با لحن تهاجم ماگنوس
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 .برداشته و آن را گشود  ينداد و فقط كتاب يجواب سايدل

:  ديگو يو آهسته شروع به خواندن كرد ، م ديواست رس خيكه م ييوالتراسكات بود ، چند ورق زد تا به جا ياز كتابها يكي

 .عشق است  گاهيعشق بهشت و بهشت جا

 .شد  رهيخ ايو به در ستاديپنجره ا كي كيدور شد و نزد ساياو چند قدم از دل. نشد  دهيشن نياز ماگنوس ف يجواب

 .بغل گذاشت  ريفقط كتاب را بست و آن را ز. طرف او برنگشت به  سايدل

 :برداشت كه راجع به هندوستان بود و سوال كرد  گرياز طبقه د يگريكتاب د سپس

 .دهم كه از آنها مراقبت كنم  يخواندن ببرم ؟ قول م يرا برا نهايتوانم ا يم ايآ-

 .بله ، البته -

او را با دقت برانداز كرد و  يلحظه ا. باشد  يم يگرير كرد كهاو به فكر موضوع دنگاه نكرد و دختر جوان فك سايبه دل او

 :گفت 

سر راه شما نباشم ، به اطاق  نكهيا يممكن است برا ايآ.  ديكن تيرا هدا يو كشت ديباال برو ديباش ليكنم شما ما يگمان م-

 خودم بروم ؟

 . ديعرضه باش يرو ديكردم شما دوست دار يفكر م-

 .كه مزاحم نباشم  يدر صورت لميما يليخ-

بدون تامل  گريچون او را در انتخاب آزاد گذاشته بود د ياز جواب او متعجب شده است ول نيماگنوس ف دينظرش رس به

 .را برگردانده و روانه اتاق خود شد  شيرو

 :تختخواب گذاشت با لبخند به خود گفت  يكتابها را رو يوقت

 .تر كنم  نيسبت به فلور خوش بحداقل توانسته ام او ران-

و برگشتن به خانه  يآزاد ياشك و التماس برا ختنير اي يعصب يحمله  كيانتظار ظهور  شتريمطمئن بود ماگنوس ب سايدل-

 :داشته و به خود گفت  سايرا از طرف دل

 .است  يدشوار اريار بسك نياو را نسبت به فلور عوض كنم و ا دهيعق يستي، با ستميتا او متوجه شود كه من فلور ن-
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است كه  يكرده و مطمئن بود كه او از جمله مردان رياو را چقدر تحق دارشانيدر بدو د نيكرد كه ماگنوس ف ينم فراموش

 .شان را عوض كرد  دهيتوان عق يسخت م

ب بود كه او تعج يو جا. است و مانند صخره است  يرحم و سخت دل يبود كه او ، مرد ب نيراجع به او ا سايدل قضاوت

 . ميهست شياز ما در جستجو يكرد كه بعض يم ياليخواند و صحبت از عشق خ يشعر را م يكتابها

هم بدست آورده و دوباره آن  ديشا. است  افتهيبوده و هرگز آن را ن يعشق نيچن ياو در جستجو ديشا!  يبيكلمات عج چه

 .را از دست داده باشد 

 .بود  نيهم نيماگنوس ف يمعمار ديكل ديشا

 :بلند گفت  يصدا با

 .شلدن دارد  ميكنم عشق مطلوب ، احساس است كه فلور نسبت به ت يم گمان

 .ثابت كند  نيمطلب را نه به خودش بلكه به ماگنوس ف نيبود كه ا نياو ا فيتكل

 .بود نسبتاً طوفانس شده  ايصحبت كردند و موقع شام در يراجع به مسائل كل شتريب گريكديغذا با  زيم سر

 :گفت  نياز غذا ماگنوس ف بعد

 كسويشدم كه تكانها ممكن است شما را به  يم ادآوريوگرنه به شما  ديسفر كرده ا ايدر يمن خوشحالم كه شما قبالً رو-

 .بشكند  تانيپرتاب كند و در ضمن ممكن است دست و پا

 .ام  دهيرا هم د نيمتالطم تر از ا يايكه در نيبدا يول. آورد  يم يكار بدشانس نيكنم ، چون ا فيواهم از خودم تعر خينم-

 ميما فردا حدود ظهر به مقصد خواه.  دياست كه به رختخواب رفته و كتابتان را بخوان نيصالح شما در ا نيبا وجود ا يول-

 .داشت  ميرا خواه يآرامتر يايآخر سفرمان در يو احتماالً در ساعت ها ديرس

 يبرا يگريكه او مطلب د ديرس يبه نظر م يكه مقصدشان كدام طرف است ول ديبخواهد بگواو  ديصبر كرد شا يكم سايدل

 .از سالن خارج شد  يكم يخود بلند شده و با قدم ها ياز جا جهيدر نت. گفتن ندارد 

و به  به خودش مطمئن بود نيف يبه قدر. مطمئن نبود  يليخ يرا پشت سر گذاشته ول يزيآم تيآمد كه شب موفق ينظر م به

كه حل آن  ييمعما. كرد  يم يستادگيمعما در مقابل انسان ا كيبر خود تسلط داشت كه مثل  روزمندانهيبا قدرت و پ يقدر



 

 

كتابخانه نودهشتيا  را كارتلند   باربا–بازي سرنوشت                                   

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٨

 .زن جوان  كي يرامردان مشكل بود ، چه رسد ب نيباهوش تر يبرا

به پوشش  يتيوجه اهم چيهكه او به  ديرس يبه نظر م نيباز چن يبه تن كرده بود ول يشام لباس خوشدوخت زيسر م ماگنوس

 قهيخود را آراسته و  يآنها به قدر. نداشت  دهيفلور د يرا در مهمان سايدل كهيبه آقا يشباهت چيمسلماً ه! دهد  يخود نم

 .مشكل بود  شانيبرا ردنبه تن كرده بودند كه تكان دادن گ يآهار

را از او برگردانده و به  شيمحال بود كه انسان رو نشسته بود ، زيم كيظاهر ماگنوس جالب بود كه اگر در راس  يقدر به

 .جز او نگاه كند  يگريشخص د

از اشخاص  يبعض يبا پدرش راجع به جاذبه  كباريآورد كه  يبه خاطر م. باشد  يكه در وجود او م ستيجاذبه ا نيا ديشا

انسان را وادار  ارياخت ياست كه ب يدرتچه ق نيا. كردند  يمجذوب خود م ارياخت يكه انسان را ب يافراد. صحبت كرده بود 

 .كنند  يرويپ)  انورديدر( نگتن لردنلسون يمانند هرتسوك فن ول يكند ، از اشخاص يم

 .منظور او را درك نكرده بود  سايدل يول ديصحبت پدرش خند ضمن

شود انسان از او  يسبب ماست كه  يهمان قدرت يكرد كه او دارا يكرد اعتراف م يفكر م نيكه راجع به ماگنوس ف اكنون

 .بپندارند  وهايپادشاه د اي انيمانند فلور او را ، پادشاه پر يبترسد و اشخاص

وجه از او  چيخواهم كرد به خاطر فلور به ه يمن سع يول. است  زياو واقعاً هراس انگ: به رختخواب رفت ، به خود گفت  يوقت

 .شكست نخورم 

 بيترسناك و عج نكهيضمن ا تشيكه موقع ديشيامانت گرفته بود باز كرد و با خود اند را كه از او به يبا لبخند كتاب سپس

 . ستيهم ن حياز تفر ياست خال

  4فصل  انيپا

 5 فصل

مشكل . رساند )  يپنجره كشت( شتابان خود را به حلقه چشم . باشد  يدر حال پهلو گرفتن م يكرد كه كشت ياحساس م سايدل

 .شود  يم دهيآمد كه فقط سر چند درخت د يبه نظر م. داد  صيتشخ اًقيرا دق يزيبود بتواند چ

 نكهيبا ا سايدل ليدل نيبه ا. گذرانده بودند  يآرام يايدر يآخر را بر رو يرا در جهت شمال رانده و ساعتها يمسافت آنها
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 . انگلستان هستند يدر شمال شرق يمسطح جيخل يآبها انيزد كه در م يحدث م يول. مطمئن نبود 

مهماندار در را زده و وارد شده  كي يبه زود. داد  يآورده بود ، مجدداً در آن جا رونيعجله آنچه را كه از جامه دان فلور ب با

 .و آن را با خود برد  ديچيو تسمه را به دور جامه دان پ

داشت  ميقاطعانه تصم يول. نفر او شود ببرند كه باز باعث ت يخوفناك ندياو را به محل ناخوشا دي، شا نكهينگران بود از ا سايدل

 .را به او هرگز روا نداشت  يخاطر تيرضا نيچن. به افكار او ببرد  يپ نينگذارد ماگنوس ف

 .رفت  يسر را باال گرفته و از پله ها به طرف عرشه كشت ليدل نيا به

 .لنگر انداخته بود  يساكن آرام يانتظارش را داشت در آبها چنانچه

واقعاً فرصت ورانداز كردن  نكهيقبل از ا. شد  يم دهيد يآنها ساختمان يافتاد كه در البه ال يبه درختان انبوهچشمش  اكنون

 سايدل. گذاشتند  ياسكله چوب يرفته و قدم به رو نيياز پله پا.  ديرا در كنار خود د نيدور و برش را داشته باشد ، ماگنوس ف

 .ت اس ين عصبانيكه ف افتيدر يعيبا نگاه سر

سخن گفته بودند و  يروز قبل از هر در كهيدر حال. شد  ينم دهيدر صورتش د ياثر چيواقع از مالطفت روز گذشته ، ه در

 .شود  يبودن او اشاره ا يبه زندان نكهيبدون ا

رختها روانه باال رفته و به طرف د ياز راه ناهموار نيو ماگنوس ف ستيدر ساحل ، منتظر آنها ن يدرشكه ا چيكه ه ديد سايدل

 .شد 

قصر  كيشد ، بله آن ساختمان  يم دهيدرختها و از دور د انيشد كه م يمتوجه ساختمان ساينرفته بودند كه دل ياديراه ز هنوز

 .بود 

 .شلدن انجام شود  ميكند تا ازدواج ت يدارد او را آنقدر در آنجا زندان اليخ نيبود كه ماگنوس ف واضح

، در طول  نگهايكياست كه در زمان وا يياز قلعه ها يكي نجايكه ا افتيداشت ، در ياديز يطالعه م خيچون راجع به تار سايدل

 .ساخته شده است  يموضع دفاع يانگلستان برا يساحل شرق

چون  يهزاران سوال در ذهنش مطرح شد ول.  ختيرا برانگ نشياشته باشد ، حس تحس ديبنا عمر طوالن نيا نكهيا تجسم

 .خود را آشكار نسازد  يداشت كه حس كنجكاو ميبدو ورودشان با او سخن نگفته بود ، تصماز  نيماگنوس ف
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 .قصر كامالً آشكار شده بود  يبنا نكيراهشان ادامه دادند و ا به

ملك و مالكش احترام  يكرد كه برا يرا وادار م نندهيساخته شده بودند و ابهت بنا ب يدود يقصر از تخته سنگ ها يوارهايد

 .قائل شود  يخاص

داد ،  يقدمت آن را نشان م نيشده بود و ا جاديقرار ادن كمان در آن ، ا يبرا كهييبود با سوراخها يقلعه برج يگوشه  كي

در  ي، ول نيپنجره ها بزرگ بودند و ساختمان سنگ. احداث شده باشد  اي يبنا بعدها دستكار ي هيبق ديرس يبه نظر م يول

 .بود  زيحال الگانت ن نيع

ساختمان در  يخاكستر يعمارت را احاطه كرده ، نما يبا تعجب متوجه شد كه باغ سرسبز سايتر شدند ، دل كينزد يوقت

 يو توجه صاحب ملك م قهياز سل تيداد كه همه حكا يقرار م نندهيرا در برابر چشمان ب ييبايز يپرگل تابلو يبوته ها انيم

 .كرد 

 ناتييبا تز زيآن ن ياست و رو يمس يكه از چوب بلوط با گوشه ها يكه درب ورود ديد سايرفتند ، دل شيپ گريقدم د چند

 .باز است  مهيكار دشه است ، ن يفلز

 !مستخدم در انتظار ورودشان بودند  ياديز تعداد

 يمبا اربابشان به همان اندازه با هراس برخورد كنند كه او در حضورش احساس  زيآنها ن ايكرد كه آ يخودش سوال م از

 اديبه  سايكه دل ي، به طور ختيانگ يهمه را بر م يداشت ، واقعاً احترام باطن يبا اراده در كنار او قدم بر م يكرد ؟ و وقت

 .بود  كرده فيافتاد كه فلور از او توص يريتصو

 : ديپرس سايشود ، از دل دهيشن شانيباشند كه صدا كيآنقدر به خدمه نزد نكهيقبل از ا يكم سپس

 ؟ دييگو يشما راجع به قصرم چه م نميتظر هستم كه ببمن من-

 :جواب اد  ديگو يبا خواهرش سخن م نكهيتفكر و مانند ا يبدون لحظه ا سايدل

 !برازنده است  اريبس انيپادشاه پر يبرا-

صحبت كرده ،  فكر يب نكهيكند و خود را از ا يبه او نگاه م يبا چه تند نيف ديكلمات از دهانش خارج نشده بود كه د هنوز

 .سرزنش كرد 
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 :بعد گفت  يا لحظه

 ؟ دينام ياسم م نيپس شما مرا به ا-

 .كرده اند  فيتوص نطوريشما را در نظر من ا-

 .كرد  يتلخ يجواب بدهد خنده  نكهياز ا قبل

 . دي، تصور كن يالبته اگر شما خودتان را به عنوان شاهزاده خانم زندان. باشد  حيصح تيموقع نيدر ا ديشا-

وجود نخواهد داشت كه به  ينجات دهنده ا يشاهزاده  چيداستان ه نيدر ا. كنم  يادآوريمطلب را به شما  نيا ديبگذار يول

 .كمك شما بشتابد 

كه  ديفوراً مجبور شد به خودش بگو يمطمئن هستند ، ول نقدريچگونه ا شانياز او سوال كند كه ا يبود با لجباز ليما سايدل

برد به  يم يپ نيماگنوس ف يدر كار نبود ، فقط وقت يمسلماً نجات نكهيشد ا يآنچه مربوط به خود او م. ارد حرفش را قبول د

 يمطمئن بود كه وقت يدر واقع به نوع. باشد  يمنتظر عكس العمل وحشتناك يستيداشته ، با اهمدت او را اشتباهاً نگ نيا نكهيا

 .بفهمد گول خورده ، چگونه بهت زده خواهد شد 

،  رديقرار گ يتيموقع نيدر چن ديبا يكس تيكرد كه بدون حما يمجسم م يترسد ، وقت يدانست كه از خشم او م يم ضمناً

 .آمد  يبه مغزش م ينديافكار ناخوشا

 :، جلو آمد و گفت  نيمستخدم انياز م يخاكستر يبا موها ي، مرد مسن دنديرس يكه به در ورود يهنگام

 . آرام بوده باشد  ايكه سفرتان مطبوع و در وارمديارباب ، ام ديخوش آمد-

 :جواب اد  نيف ماگنوس

 .نبود  يسفر ناراحت-

پوشانده  رياز تصاو يوارهايد. كرد  يكه آتش در آن رو شن بود ، جلب نظر م يواريد يبخار كي. قصر شدند  يراهرو وارد

 : دياز خودش پرس سايشده بودند ، دل

 است ؟ دهيآن خر يها از مالك اصل ريتصاو ياو قصر را با همه  ايهستند  نياگنوس فمربوط به اجداد م نهايا ايآ-

 يبا ظرافت خاص ساياز اانتظار دل شياتاق ب نيا. راهرو قرار داشت ، رفت  يكه در انتها يبه طرف اطاق سايدل شيشاپيپ او
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 .شدند  يباز م ايدر يبه س شيشده بود و پنجره ها نييتز

 نتيز يبهار يو گلها ديتاب يدر حال حاضر آفتاب در آن م يباشد ول نيو غمگ كيتار ديدر زمستان با بود كه آنجا مطمئن

 .بخش اتاق بودند 

 . ديكش يزبانه م يواريبزرگ د يآتش در بخار زين نجايا

 .حاضر است  گريد قهيكه گفت ارباب ، ناهار تا ده دق ديمستخدم را شن يصدا

 دهيد وانيتنگ و ل نيچند زيم يرو. اتاق قرار داشت ، رفت  يكه در گوشه  يزيه طرف مپس از بستن در ، ب نيف ماگنوس

 يچوب يطبقه ها واري، سرتاسر د ينيكوچك چ يگنجه ها  يشده و به جا نييمردانه تز يليكه اتاق خ ديد يم سايدل. شد  يم

 .آنها پر از كتاب است ينصب شده كه رو

 :سوال كرد  ارياخت يب گريد حاال

 ؟ دياقامت دار نجايا ديهر وقت در انگلستان هست ايمتعلق به شما هستند ؟ آ نهايا يهمه  ايآ-

 مياز زمان كودك ياريبس يمن روزها.  دينداشت ، پس از مرگش به من رس يمن بوده كه چون بچه ا يمتعلق به عمو نجايا -

 .باشد  يشما م ينگهدار يمكان برا نيمكان گذرانده ام و چون دور افتاده است ، فكر كردم بهتر نيرا در ا

 يصندل كيحالت ، در  نياعتنا به ا يب. نشان دهد  نديكند كه خد را تا حد امكان ناخوشا يم يكرد او سع يفكر م سايدل

 :به طرف او برگشته سوال كرد  نيقرار گرفت و ماگنوس ف يراحت

 ؟ ديدار ليم يدنينوش السيگ كي ايآ-

 .كم  يليخ ي، ول ديبه من بده يدنينوش السيگ كيكنم ،  يبله خواهش م-

 :لبها را تر كرد ، گفت  نكهيپس از ا سايو دل ختير شيبرا السيگ كي

 .قصر كنار واش قرار گرفته است  نيكنم ا يگمان م-

 .كامالً درست است -

ود ، چقدر طول خواهد اگر موفق به فرار ش ديآه فكر كرد كه چقدر از لندن دور شده است و از خودش پرس كيبا  سايدل

 برسد ؟ يمطمئن يتا به محل آشنا ديكش
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 :داده باشد ، گفت  صيانگار افكارا و را تشخ ماگنوس

و چون عالقه به مطالعه  ديخودتان بان يرا خانه  نجايو به صالحتان است كه ا دياز چنگ من فرار كن ديشما محال است بتوان-

 .خواهم گذاشت  ارتانيخت، كتاب در ا ديباش لي، هرچه قدر ما ديدار

به او نگاه  سايبود ، دل ستادهيا يواريد يدر دست داشت و پشت به بخار يالسيگ كهيكرد ، در حال يكلمات را ادا م نيا يوقت

 : ديكرد و پرس

 داشت ؟ دينگاه خواه نجايمرا ا يچه مدت-

باشد و هم اكنون  ياو م تيكه متناسب شخص يرخواهرزاده ام با دخت يتا وقت. سوال شما را داده ام  نيمن قبالً جواب ا-

 .كند  ينامزد او است عروس

 :گفت  هيبه كنا سايدل

 توانند بكندد ؟ يآنها بون شما چه م.  ديشركت كن يدر جشن عروس ديليشما قطعاً ما يول-

 :نشسته است ، او گفت  نيماگنوس ف يبر لبها يلحظه احساس كرد كه لبخند كي

 نكهيبه محض ا.  ديكه صالحش است ، منحرف كن يرا از راه مياست كه مانع شوم شما ت نيدارد ا تيبه نظر من آنچه اهم-

 ! ديريكار شما انجام شد ، شما را به لندن خواهر فرستاد تا مورد استقبال گروه پرستش كنندگان قرار گ نيا

كه سكوت  دينكرده بهتر د دايپ شيبرا يخشن ايجواب دندان شكن و  ساياست و چون دل هيكامالً واضح بود كه كنا گريد نيا

 .كند 

 :با همان لحن ادامه داد  نيف ماگنوس

 . ديبكن دينتوان يكار چينگه دارم كه شما ه نجايدارم شما را ا اليمن خ-

 .كرد  ميكه امتحان خواه ميكه بگو ديكن يشما مرا وادار م-

وجود  يگري، چون امكان د ديموفق شو دي، شا دي، شنا كن ميرده اك يط نجايبه ا دنيرس يرا كه برا يراه نيخوب شما اگر ا-

كه شما را از همه  لميمن ما يگذاشته شود ، ول ارتانيبالن در اخت كيقرار است كه  اي دياوريمرتبه بال در ب كي ديشا. ندارد 

 . ديصورت حساب من بكش يرو يبا آن خط ديخواهامكانات برحذر دارم كه ب نيا ي
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 !شده است  ريچگونه غافلگ نيخنده و متوجه شد كه ماگنوس ف ريزد ز سايدل

 !، چون اصوالً تمام وضع حاضر خنده آور است  رديگ يمن خنده ام م-

 .فهمم  يشما را نم ي هيكنا يمن معن-

 يتتا وقت خودتان را صرف از دست دادن خوشبخ ديدار يواجب تر يكه شما كارها ديقبول كن ديبا نكهيا يليخوب به دل-

 ؟ ديهمه كوشش كن نيدفاع ا يزن ب كيارزش دارد ، در مقابل  ايآ.  ديخواهرزاده تان كن

 يبه نظر من شما برا ياست ؟ بله ول يحربه ا نيچن اي ريهفت ت كيالنگفرد ؟ اگر منظور شما داشتن  زهيدوش.... دفاع  يب-

 . ديهست يسالح موثر تر يتجربه ، دارا يجوان ب كيمغلوب كردن 

، رفتار  ميپرده سخن بگو يب نكهيا يبرا يول. قبول كنم  ديتمج كيبه عنوان  يستياظهار نظر شما را با نيكنم ، ا ين مگما-

 .است  ياز نداشتن هوش و فراست كاف يشما حاك

 .داد  ينم تيمسائل اهم نيبود و به ا كساني شيبرا گريد يدانست لحن صحبتش برخورنده است ، ول يم

 .كه چقدر احمقانه رفتار كرده شاد بود  مديبعداً او خواهد فه نكهياز تصور ا ي، ول ديترس ينم رگيحال حاضر د در

 :باشد ادامه داد  يم رشياظهارات اخ يبرا يحيشد كه او در انتظار توض متوجه

است با  يرد جوانم كيبه هر حال او .  دياست كه شما خواهرزاده تان را دست كم گرفته ا نيا ميتوانم بگو يآنچه كه من م-

كه در واقع او را با فشار ، مجبور به قبول آن كرده  ديكن ياو را وادار به ازدواج ديخواه يشما م ي، ول يثابت شخص ي دهيعق

 .اند 

 :به او باز ادامه داد  يپس از نگاه و

راقبول كند كه  يباشد و ازدواج گوش به فرمان شما يفروتن تياست كه در نها نيا ديخواه يكه آنچه از او م ديقبول كن ديبا-

برازنده است كه بتوان او را  يفقط به مرد قتيگفتن حق يبرا يجرات كاف. شود  يبردن غرورش م نيبعداً فقط باعث از ب

 . ديمرد نام

 .وجود نداشت  يشاد يدر خنده اش ذره ا يول ديخند نيف ماگنوس

الزم  طيدارم شما فاقد شرا نانيچون من اطم ي، ول دييگو يه سخن مدانشمندان يليخ نكهيگو ا. النگفرد  زهيزنده باد دوش-
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 ديبده رييمرا تغ ي دهيبود كه عق ديقادر نخواه ني، بنابرا ديمرد ، به خصوص خواهرزاده من هست كيخوشبخت كردن  يبرا

. 

 ؟ ديكن دهي، اظهار عقدارند  يرا دوست م گريكدي، راجع به دو نفر كه عاشقانه  ديده يواقعاً به خودتان حق م ايآ-

تواند از همسر خود توقع انجام  يم يرفتار در اجتماع وجود دارد كه هر مرد محترم يكه برا ينيقوان. جواب من مثبت است -

چنانچه آنطور كه قبالً هم تذكر داده ام با .  ديستياز آنها ن يكي چيالنگفرد قادر به انجام ه زهيآنها را داشته باشد و شما دوش

شد  يم مانياز كار خود پش يكرد به زود يبا شما ازدواج م ميبه من داده اند ، مطمئنم كه اگر ت رتانكه از شما و رفتا يعاتاطال

 . ديكش يطول نم زين يچند ماه ديو شا. 

 يم يول. به سر او بپرد  تياز شدت عصبان ساينمانده بود دل يزيكرد كه چ يو مطمئن ، اظهار نظر م ياز خود راض چنان

است كه  يدختر سبك سر كياست و فلور  حياش صح دهيكند كه عق يثابت م نيقطعاً به ماگنوس ف يعمل نيدانست كه چن

 .شود  يم يگرياشتباه مرتكب اشتباه د كيبعد از 

 .ساكت ماند و لب از سخن فرو بست  ليدل نيا به

 .دستش بود ، گذاشت  كينزد كه يكوچك زيم يو آن را رو ديرا نوش السشياز گ يگريد يجرعه  ماگنوس

 . دينياطاق خوابتان را بب ديليكنم ما يتصور م-

گفتن نمانده و  يبرا يزيمسائل ، چ نياست كه راجع به ا دهيرس جهينت نيبه ا سايمانند دل زين نيكه ماگنوس ف ديرسينظر م به

 :جواب اد  سايدل

 .متشكرم  يليخ-

 :باز كردن فشار بدهد گفت  يرا برا رهيدستگ نكهيراه افتاد و او قبل از ا بلند شد و به دنبال او به طرف در به سايدل

 

شبها در . وجود ندارد  يشما انتخاب كرده ام ، راه فرار يكه برا يبه شما گوشزد كنم كه در اتاق خواب گريد كباري ديبگذار-

شوم كه از پنجره تا  ادآوري لميما.  ديحان كنرا امت يا هودهيكار ب نيوقت به سر شما نزند كه چن كياتاق قفل خواهد شد تا 

 .تواند منجر به شكستن گردنتان شود  ياز آن فقط م وطفوت فاصله است كه سق يس نييپا
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 . ديده يمطلب را تذكر م نياز محبت تان متشكرم كه ا يليخ-

 قيدق يليخ نترتونيخانم و ديو راستش را بخواه ديآ يها خوشتان م يمن گفته اند كه شما از بلند يبرا ديدان يآخر م-

بلند باال برود و متاسفانه سر  واريد كي يكه به دنبال شما از رو ديكرد كه چگونه شما پسرش را وادار كرده ا يم فيتعر

 . تشكسته اس شيپا جهيخرده و پرت شده و در نت

زود متوجه شد كه  يليخ يول. رده است تا به حال به گوشش نخو نترتونيكه اصالً نام خانم و دينمانده بود بگو يزيچ سايدل

ضبط  يشتريو او آن را با شدت ب دهيبه گوش فلور رس يشتريفلور بوده كه با آب و تاب ب يها طنتياز ش يكي نيباز ، ا

آمد كه فلور از  ادشينگفت و به  يدارد ، سخن ميب ادياز نگاه كردن به عمق ز برعكس اصوالً نكهياز ا ليدل يب. كرده است 

رفت و او با وحشت ، خواهرش را  يدرخت تا نوك آن باال م اينقطه پشت بام  نيبود كه از باالتر نيكارش ا شهي، هم يبچگ

 .كرد  ينگاه م

 .مطلب نگفت  نياز ا يكلمه ا يول. رفت  يباال نم يو به راحت ديترس ياز نردبان م يحت سايدل

 :كرد گفت  يم يپله ها ، همراه ياو را تا پا نيماگنوس ف كهيحال در

 .كند  يم ييخانم بارو ، شما را به اتاق تان راهنما-

بزرگ كه به  ديدست كل كيبا  يخانم. از پله ها باال رفت  يكند ، به آرام يگرينگاه د نيبه ماگنوس ف نكهيبدون ا سايدل

 .بود  ستادهيبود ، در انتظارش ا دهيپوسش يبود و لباس مشك زانيكمرش آو

تختخواب  كيآنجا . شده بود  نييقشنگ تز يليخ. دوم قرار داشت  يظارش را داشت ، خوابگاه در طبقه انت سايدل چنانچه

اطاق  يايدر زوا يكننده ا دواريوجه راه فرار ام چيراحت باشد و به ه يليآمد ، خ يبود كه به نظر م يمنبت كار يبزرگ چوب

آن ، اطاق  يلباس آماده شده بود و روبرو ضيتعو يكه براقرار داشت  يكوچكسمت اطاق برج  كيدر . خورد  يبه چشم نم

 .شد  يم دهيگنجه كتابخانه د كيبا  يكوچك منينش

شده بودند كه مهمانان مختلف  ميتنظ يبلكه طور. او انتخاب نكرده اند  ي قهيمطمئن بود كه كتابها را ، مطابق سل باًيتقر

 .بافت  يدر آن م يزيهركس چ

 ؟ دياز ناهار لباستان را عوض كنقبل  ديليما ايخانم آ-



 

 

كتابخانه نودهشتيا  را كارتلند   باربا–بازي سرنوشت                                   

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٧

 .متشكرم  ريخ-

 .رفت  نيي، از پله ها پا نهيدر آ عينگاه سر كيرا مرتب كرد و پس از  شيموها سايدل

 .در راهرو منتظرا و بود  نيف ماگنوس

ماگنوس  يعمو( شد ، و معلوم بود كه متعلق به عهد بارن  يمحسوب م يوارد اتاق شدند كه قاعدتاً سالن غذاخور گريكدي با

 .باشد  يم) 

گوشه  نيو اربابها در ا. برد  يدر آن به سر م يتيبود كه بدون شك در آن زمان خانواده پرجمع يميقد ياز بنا يقسمت نجايا

 :سوال كرد  ارياخت ياصوالً كنجكاو بود ، ب سايچون دل. كردند  يبر پا م يشاهانه ا يا هيهمانيدور افتاده م

 ؟ ديباش يم نجاي، مشتاق آمدن به ا ديدر خاور دور هست يطوالنمدت  يبرا يوقت ايآ-

،  كنميو فكر م شمياند يقصر م نياز دور به عنوان خانه ام به ا شهيهم ديراستش را بخواه. باشد  نيكنم چن يگمان م-

 .خواهم گذراند  نجايباال را در ا نيروزگار سن

حوصله شان سر  يياز تنها نجايشما ا يكنم ، خدمتكارها يآن موقع فكر م و تا ديباش ياميا نيدر انتظار چن ديبا ياديمدت ز-

 .كه آنها به او خدمت كنند  ستين يچون كس. برود 

 :خودش گفت ليم رغميعل نيسپس ماگنوس ف. سكوت برقرار شد  يزمان

 اجياحت يدست آوردن سالمت به يهستند و برا ضيمر كهيفرستم ، فرضاً كسان يم نجاياقامت به ا يرا برا يدوستان يگاهگاه-

 .بگذرانند  يبه آرام لنديرا ما ي، مدت يشگيكه دور از كار هم ياشخاص ايآب و هوا دارند و  رييبه استراحت و تغ

 .مهمانان آماده است  يخانه برا نيا شهيهم ليتوانست درك كند كه به چه دل يم سايدل حاال

 .است  زيچقدر عمل شما محبت آم-

 .تواند سخاوتمند باشد  يميهم وهايرسد كه پادشاه د يظر مبه ن يبله گاه-

 :با حضور ذهن جواب اد  سايدل

 !شود استثنا است  يالبد آنچه مربوط به من م-

 يبرا يفرصت نيگوناگون كند ، و كوچكتر يرهايرا متهم به تقص يكه انسان كس ستيوجه سخاوتمندانه ن چيبه نظر من به ه-
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 . رديممكن است در معرض اتهام قرار گ يبه هر حال هركس.  رديبگ دهيوصفات بهترش را ناددفاع از خود به او ندهد 

 ليدل نيشما گوش بدهم ، به ا يكه به تقاضا ستيجالب ن مي، برا ديرياست كه مورد لطف من قرار بگ نياگر منظورتان ا-

 . ميصحبت كن يگريكنم ، موضوع صحبت را عوض كرده ، راجع به مطلب د يم شنهاديپ

كه از فلور  يمطالب يكه او فقط به واسطه  ديد يم رايز. شد و نسبت به او احساس تنفر كرد  نيخشمگ داًيشد سايدل مجدداً

 .كرد  ياو را محكوم م نيچن نيبود ا دهيشن

 :كرد  ياز خود سوال م مكرر

و  ديگو يموافق هم راجع به فلور نم كلمه كي ياو حت. كرده باشد ييهمه بدگو نيممكن است نزد او از خواهرش ا يچه كس-

 .كند  ياو را محكوم م شهيهم

 .اصطبل بروند  يكرد كه با هم به تماشا شنهاديپ نيماگنوس ف افتيغذا خاتمه  يوقت

 .رفتند كه پشت درختان پنهان بودند  يبزرگ يبه اتفاق به اصطبلها آنها

، خارج از حد  كنديرا كه مشاهده م يواناتينگاه متوجه شد كه ، ح نيدر اول ي، ول نديرا بب يخوب يانتظار اشت كه اسبها سايدل

اصطبل  سياز ر ئ نيماگنوس ف. اند  دهيكه اغلب آنها فقط و روز است كه از جنوب رس ديفهم يبه زود. تصور او هستند 

 خسته كننده نبود؟ شانيراه برا ايآ:  ديپرس

 طيكه خودشان رفته رفته به مح يراندند به طور يم شيبه پ ينها را به آرامبچه ها طبق دستور شما آ. ارباب  ريخ نهايا يبرا-

 . ديد ديخودتان خواه ديسوار شو يحاال وقت. عادت كردند 

 :زد و گفت  يلبخند نيف ماگنوس

 مناسب تر از االن ؟ يوقت چه

سوال  نيتا به حال به ا ني؟ ماگنوس فكنند  يم يخانم هم سوار ايآ. در خواهم آورد  يكرده ، جلو نيرا ز يكيالساعه  ارباب

 : ديكرد و پرس سايبه دل يبود ، نگاه دهيشياندين

 ؟ ديكن يسوا ديدار ليم-

 . ليبا كمال م-
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 . دياوريدو تا اسب ب گريد ي قهيتا ده دق. خوب  اريبس: دستور داد  نيف ماگنوس

 .به طرف عمارت به راه افتاد و

 : بانگ برآورد  زده شده بود كه جانيه يبه قدر سايدل

شما فوق العاده  ياسبها نميب يطور كه م نيو ا. دوست دارم  ايدر دن زياز هرچ شيرا ب يمن سوار. متشكرم  يليمتشكرم ، خ-

 .هستند 

 اريتعداد اسب را در اخت نيهم باًيتقر زيدر كلكته ن. شود  يستم ، آنها را سوار م يدر انگلستان ن يدارم كه وقت يمن دوست-

 .دارم 

 .كند  يم يماهرانه سوار اريتعجب نبود كه او بس يجا سايدل يبرا گريمطلب د نيا دنياز شن پس

باره با  نيزد كه در ا يحدس م ليدل نيبه ا. اسب نبود  ي فتهيش سايدل يبه اندازه  يبود ، ول يسواركار خوب زيفلور ن گرچه

 :صحبت نكرده است و به خود گفت  نيماگنوس ف

 ياو در مزرعه مطالب يفلور در لندن بوده كه فرصت نداشته است راجع به زندگ يخطاها دنيو شن قيم تحقآنقدر سرگر او

 .كه در ذهنش ساخته ، متفاوت است  يبدست آورد و بداند كه او چقدر با فلور

لذت  قياز آن دقا مهم بود كه نيا شيتاخت برا ي، چهار نعل م نيآفتاب درخشان ، سوار بر اسب در كنار ف ريكه در ز نكيا

 .فكر نكند  يگريبرده و به مطلب د

 زيبودن ، آنقدرها كه در بدو امر در نظرش وحشت انگ يزندان نيفكر كرد كه ا سايدل دنديكوتاه كه پر ياز دو نرده  يكي از

 . ستيبود ، بد ن

به نظرش قابل  يحت.  ستين زيكه او آنقدرها هم تنفر انگ ديد يم سايكردند ، دل يم يسوار گريكديدر كنار  همچنانكه

شده  دهيآنها كش انيم يواريكه د ديهمچنان كه دوباره پا به خانه گذاشتند از نو به نظر رس يول. كرد  يجلوه م زيمعاشرت ن

شلدن را  ميو ت افتديكه مبادا به وسوسه ب رديگ ياز او ، از آنجا سرچشمه م ردنك يحالت دور نيكرد كه ا ياحساس م. است 

به دو كند ، بابت  يكيمرتب با او  نكهيا يكه به جا ديد نيسالح را در ا يول. منع كند  ستيدواج با دختر هرتسوك فن دراز از

 . ديبگو كيقصر به او تبر نيداشتن ا
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 يبرا ياز هر مطلب نكهيا ياست كه به جا نيعاقالنه تر ا ديشيآمد ، اند نييو از پله ها پا رونياز خوابگاه خود ب كهيهنگام

 .، وضع موجود را تحمل كند  شترياستفاده كنند ، بهتر است با آرامش ب گريكديو پرخاش به  هيكنا

عاقبت خانم . مشكل بود  دنيپوش يبودند و انتخاب آنها برا متيو گرانق بايكه در جامه دان فلور بود ، همه ز ييلباسها

 : ديرسيكلمات به كمك او م نيخدمتكار بود كه با ا

و شما را  ديخواهد بخش يرا روشن كيتار يرنگ اطاق ها نيا.  ديرا انتخاب كن يلباس صورت نيا دوارميانم امخ زهيدوش-

 .گل جلوه گر خواهد ساخت  كيمانند 

 .متشكرم -

 انيدوستان ارباب معموالً آقا. است  زيدل انگ اريمانند شما ، بس يخانم جوان ييبايصورت ز دنياست د يچه احساس خوب-

 .تر است  نيريدر خانه ش بايخانم محترم ز كيداشتن  ي، ول ميخوشبخت شانيالبته ما از خدمت به ا. ند مسن هست

كه معموالً  ديد يدر خود اعتماد به نفس ديآن را پوش يبود كه او داشت و وقت يلباس نيباتريو ز نيلباس فلور ، گرانتر نيا

 .فاقد آن بود 

به او فهماند كه او هنوز بد خلق و مصمم  نينگاه به صورت ماگنوس ف كي. شد  منياق نشآمد و وارد ات نييلبخند از پله پا با

 .در او باشد  يگريد بيمعا افتنيبه دنبال  نكهيبه ا

 .كند  يگرفت حقه باز ميمبارزه طلبانه تصم يحالت با

 :غذا نشستند گفت  زيسر م نكهيمحض ا به

، نه تنها  يجوان نيبه ا ديزه بدهم ، از شما سوال كنم كه چطور موفق شداست كه اگر به خودم اجا يبه نظر شما كنجكاو-

 ؟ دي، بلكه آنقدر مورد خوف همه باش ديقدرت بشو نيصاحب ثروت و ا

 : ديكرده باشد ، خند ريسوال او را غافلگ نيا ييگو چنانچه

 .ندارم  يشهرت من است با آن منازعه ا نياگر ا-

 . دينمن فاش ك يراز خودتان را برا-

 ! يچه كار مشكل-
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 .باشد  نهاياز ا شيب يستيبا-

 .دارد ساكت بماند  ميتصم ايگردد ،  يبه دنبال كلمات م ايكه  ديبه نظرش رس سايمكث كرد و دل او

 .ها متداول است  يام نزد شرق دهيكه شن ياحساس!  ديكن يكنم شما از حس ششمتان استفاده م يگمان م-

 .نكنم  فيكلمات توص نيبود من آن را با ا گرچه ممكن. حق با شماست -

 ؟ ديكرد يم انيپس شما جمله را چگونه ب-

، گرچه ممكن  دنيدر واقع تا عمق قلب اشخاص را د يعنيگرفتن  قتيبه كشف حق ميتصم ميكنم ، بهتر است بگو يگمان م-

 .را خواندن  گرانيافكار د ياست مبالغه باشد ، ول

 .كند  يكوتاه خوددار اديفر كينتوانست از  سايدل

 . دمينام يام حس ششم م يرا از زمان كودك نياست و من ا نيمنظور من هم اقًيدق-

 ؟ ديبر يحس ششم را چگونه به كار م نيشما ا-

كند تا جلب توجه  ييخودنما يكند ، او قصد دارد كم يگمان م نيفهماند كه ماگنوس ف يم سايصحبت كردن او به دل طرز

 :بدهد لذا ، گفت  يبود كه به او درس بهتر نيقصدش ا سايدل يول دينما

نگرم  يدر شما م قيمن عم يوقت.  ديابيرا در قتي، تا حق ديرو يماهرانه به عمق افكار اشخاص م اريدارم كه شما بس نيقيمن -

 .شوم  يم ري، غافلگ

 از چه بابت ؟ ريغافلگ-

شما  يبتواند درباره  يحساس تر از آنچه كه كس يليو خ ديهست ، ديده يتر از آنچه نشان م زيانگ رتيح يليشما خ رايز-

 .تصور كند 

 .كرد  يكند فلور است ، بلكه در مقام شخص خود سخن م يفراموش كرده بود كه ادعا م سايآن لحظه دل در

 .كرد  يبه او آموخته بود ، از حس ششم خود استفاده م يآنچنان كه مادرش از بچگ و

 :فته بود به او گ كباري مادرش

خودت .  ستياو چ ي زهيكه انگ يكن بفهم ي، سع يكن يگفتگو م يبا كس يفقط ظاهر را نگاه نكن ، وقت شهيهم زميدختر عز-
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رفتارشان  جهيعاشق باشند و در نت ديشا ايبترسند ،  ديشا. آنها بدبخت باشند  ديساده لست ، شا يليخ. او بگذار  يرا جا

 .خالف انتظار تو است 

است  ي، بلكه مرد ستيكرده بود ن ميو ترس ايكه فلور برا وهاي، آن پادشاه د نيكرد كه ماگنوس ف يلحظه احساس م در آن-

تر از  ياستفاده كرده كه قو ييرويبه هدف ، از ن دنيرس يكرده و برا يدارياز مشكالت پا ياريدر مقابل بس يكه در زندگان

فرمانروا  كياو فقط  ديشا.  گرانيمثل د يبا احساسات.  گريد يمه مردم عادوبده مثل ه يخود او بوده است ، و در ضمن مرد

 .نبود كه فرمان صادر كرده و انتظار اطاعت داشته باشد 

 .زد  يدرهم در سرش دور م افكار

،  ديابدست آورده  ياز آنچه كه در نظر ماد شتريب يكه از لحاظ معنو دينيب يم ديدارم كه اگر شما محاسبه كن نانياطم من

 .شده است  دتانيعا

 :زد ، اضافه كرد  يبا خودش حرف م كهيكرد و در حال يآهسته ادا م يكلمات را با صدا نيا سايدل

از  شتريچقدر ب يكه مسائل روان اموزديدر انگلستان توانسته به شما ب يدر شرق دور بهتر از زندگ يدارم زندگ نيقي من

 .دارد  تياهم اتيماد

 :خشن گفت  ينگرد و با لحن يبه او م يزده ا رتيبا نگاه ح نيسخن فرو بست ، متوجه شد كه ماگنوس ف لب از يوقت سايدل

 با شما راجع به من صحبت كرده است ؟ يگفته است ؟ ك يزيچ نيبه شما چن يچه كس-

 نيماگنوس ف يباره ، در شدياندياز آنچه به خودش ب شيكه در آن ، ب يياهايرو يايرا از دن سايدل نيماگنوس ف زيت يصدا

 :و جواب داد  ديدو شيبه گونه ها يميمال يسرخ. آورد  رونيفكر كرده بود ، ب

و هركس كه  ديهست وهايپادشاه د هيراجع به شما صحبت نكرده ام فقط به من گفته بودند شما شب يمن با كس.... كس  چيه-

 )؟ ! (شود  يشود مرغوب م يبا شما روبرو م

 .او را متقاعد نكرده است احساس كرد كه  سايدل

كه  يدر حال ديجوان هست يليمتوجه شدم كه خ دميبار شما را د نياول يبرا يبود كه وقت نيكه باعث تعجب من شد ا يزيچ-

 . يباشد يم ديسف يبا موها يكردم شما مرد مسن يتصور م
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 ، فقط اظهار نظر خودتان بود ؟ ديزد يكه االن م يگريد يپس حرف ها-

 .فكار خودم را به زبان آوردم من فقط ا-

 :اعتنا اضافه كرد  يب ييو با صدا ديدر دست داشت نوش كهيجرعه از نوشابه ا كي. نگفت  يزيچ گريد نيف مگانوس

كرده  جاديرا در ذهن شما ا يافكار نيچن اديكنم مطالعه ز يگمان م ي، ول ديالنگفرد شما من را متعجب كرده ا زهيدوش-

 .من فاش نكرده بودند  يرا برا يمطالب نيكه با آنها شام صرف كرده ام ، چن يياز خانمها كيچيتا به حال ه. است 

كه در حال حاضر  يطيشرا نيحداقل در چن.  ديغذا خورده باش ياديز يشما تا به حال با خانمها كنميگمان نم نيف يآقا-

 . ديحكمفرماست ، غذا نخورده ا

 .دارد  قتيحق نيا-

 دينكرده ا نييمن تع يبرا يا مهياست كه اگر مردم بفهمند من كجا هستم و شما ند دهيبه فكرتان رس چيه ايآ نيف يآقا-

 زده خواهند شد ؟ رتيح اريبس

 !است  افتادهيفكر ن نيكرده ، به ا يم ميفرار او را ترس ينقشه  كهيمطمئن بود كه او در موقع سايدل

به . عمل شما با خبر شوند ، بهترا ست  نياز ا يلكه هرچه اشخاص كمتردارد ، ب يتيموضوع اهم نيا ديفكر كن نكهينه ا-

 . ديدچار كرده ا يكنند ها ريپدرم هرگز نداند كه شما مرا به چه وضع تحق دوارميخصوص ام

نگذاشته  شيبرا يهيراه توج چيكرده و ه دايضعف اورا پ يكه نقطه  افتيبا لذت در سايحرف نزد و دل يكلمه ا نيف ماگنوس

 :اظهار داشت  ديبگو يزيچ ديكند با ياحساس م نكهيمانند ا نيسپس ماگنوس ف. ست ا

باز  ديتوان يخواهرزاده ام هرچه زودتر برگزار شود ، آنگاه شما م يمراسم عروس دوارميالنگفرد به خاطر شما ، ام زهيدوش-

 . ديرگردب ديابي يآن را نم نجايئر ا ناًيقيكه مورد پسندتان است و  يا يبه آن زندگ

را در  يبدتر يليخ طي، من اتظار شرا ديدان يهمانطور كه خودتان م ديرا بخواه قتيندارم اگر حق يتيمن شكا نيف يآقا-

 .داشتم  ديمن اتخاب كرده ا يشما برا كهيزندان

 :سكوت اضافه كرد  يپس از لحظه ا و

شما خاطر نشان كردم كه درك شما از اشخاص  و من به ميصحبت كرد قتياگر خاطرتان باشد ، ما هم راجع به درك حق-
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 . ستياز اشتباه ن يچندان خال

 نيبتواند او را به ا ديشا. فلور به دست آورده است  يبرا يشتريب ازيكرد كه امت يجمالت با خود فكر م نيضمن گفتن ا سايدل

را به  شيماگنوس رو ديد نكهيشد از ا ريو غافلگ ستين حيرا كه راجع به فلور داشته صح يدياز عقا يفكر وادارد كه بعض

 : ديگو يم يآرام يطرف او برگردانده و با صدا

 ؟ ديكه چرا آنگونه رفتار كرد ديي، چطور است به من بگو ميكن يپرده صحبت م يب گريكديحاال كه با-

 : ديپرس سايدل يزمان يفاصله  كيپس از -

 :در چه مورد -

توجهتان به  نكهيفراوان ، قبل از ا يتان ، رفت و آمدتان با مردها يزندگ ي قهي، طر ستيمنظور من چ ديدان يشما خوب م-

 . ديخواهرزاده من معطوف دار

 : ديسكوت كرد و او پرس سايدل

او مناسب است نامزد بوده ،  يهمسر ياز حد تصور برا شيكه ب يچون فقط با دختر ايدارد و  يتيشما اهم يوجود او برا ايآ-

 ؟ دياو را غصب كن ديگرفت ميتصم طنتيش يشما از رو

 :شده گردنش را برافراشت  نيخشمگ سايدل

 :اضافه كرد  يآرامتر يانداخت ، بعد با صدا نياو در تاالر بزرگ طن يصدا

را  قتيپر ثمر بوده ، حق تانيو برا ديداشته ا نانيكردم كه شما با حس ششمتان كه در گذشته آنقدر به آن اطم يمن گمان م-

 !كرد  ديكشف خواه

 ؟ ستيچ قتيآن حق-

 . ديرا قبول كن نيا ديشما با يحت! كند  يآن را زندان ستيقادر ن يشناسد و كس يكه عشق حدو مرز نم-

داشته باشند ، عشق  حيكه رفتار صح لنديهستند و ما يكه قدرت خوددار ياشخاص يبرا.  ستميموافق ن دهيعق نيمن اصالً با ا-

 .باشد  ياجتماع نيپاگذاشتن قوان ريو ز يبدرفتار يبرا يتواند عذر قابل قبول ينم

 . ديكن يمورد اشتباه م نيدر ا-



 

 

كتابخانه نودهشتيا  را كارتلند   باربا–بازي سرنوشت                                   

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٥

 .دارند  يگريد ي دهياشخاص عق شتريب يباشد ، ول نيچن نيشما ا ي دهيعق ديالنگفرد شا زهيدوش-

 . يو نه از لحاظ معنو ي، نه از لحاظ ماد ابندي يهستند نم شياشخاص آنچه را كه در جستجو شتريب-

 زيچ كيو خواسته همه  ايبا رو يهر مرد و زن يقلب يكه آرزو ديد دي، خواه ديباره فكر كن نيدر ا يشتريشما با تعمق ب اگر

 !عشق : است 

 :جواب داد  تيبا عصبان نيماگنوس ف-

 . ديكن ي، كامال اشتباه م ديكن يشما اشتباه م-

 :گفت  نيه ماگنوس فپس از چند لحظ. سكوت كرد و فقط سر را تكان داد  سايدل

خواهرزاده ام با  يكه وقت ديكه شما آنقدر شهامت داشته باش دوارميو ام ديكن يبه شما ثابت خواهم كرد كه اشتباه م من

 . دينامزدش ازدواج كرد ، به اشتباه خودتان اعتراف كن

  5فصل  انيپا

 6 فصل

قابل تحمل شده  ريغ شياز پ شيب نيرفتار ماگنوس ف. را تنگ كرده باشد  نيخلق ماگنوس ف سايدل يحرف ها ييگو چنانچه

 .دهد  يتر از قبل است و فقط با كلمات مقطع جواب حرف را م يبود كه عصبان دايبه هر حال پ. بود 

 نيبه نظرش ماگنوس ف. كرد  يو درباره رفتار او فكر م دهيدر رختخواب دراز كش داريبرد و ب يآن شب خوابش نم سايدل

 .آمد  يم يبيآدم عج

به نفع فلور بدست آورد و اگر ماگنوس  يازيامت ديمبارزه كند تا شا يشخص نيجالب بود كه مجبور است با چن شيبرا ضمناً

 .كرد  يبود ، انكار نم يآدم صادق نيف

ام صبح شد اگر ، تم يباشد و ممنون او م يآنروز قبل از ظهر را گرفتار م نيآوردند كه ماگنوس ف اميپ شيروز بعد برا صبح

بعدظهر ، دستور آماده كردن دو اسب را  2 يدر ضمن به اطالعش رساندند كه برا. ماند  يباال م يرا در اتاق خودش در طبقه 

 .بود  يخاطر يسلت شيبرا نيا. داده است  يسوار يبرا

رفتن از اتاقش را  رونيق باست ، چون تا به حال هرگز به او نگفته بودند ح يزندان كيكرد كه  يكامالً احساس م گريد سايدل
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 .جالب بود  يليهم خ شيتوانست مطالعه كند و برا يآنجا بود كه م ياديز يالبته كتابها. بود  نيخشمگ جهيندارد ، در نت

 نكهياز ا. علتش را بداند  نكهيبدون ا. برود  رونيب يهواخور ي، برا ميمال يآفتاب يهوا نيتواند در چن يبود كه نم نيغمگ

 .خودش رفته است ، ناراحت بود  ياو را تنها گذاشته و سراغ كارها نيماگنوس ف

تازه شور مزه را  يپنجره را باز كرد و هوا. او ناراحت بود  دنياز ند يخواست به خودش اعتراف كند ، ول ينم نكهيوجود ا با

خم شده  رونيپنجره به ب نياو ، از امانند  زين يگريد يصورت خود احساس كرد ، به فكر افتاد كه صدها سال قبل ، زنها يرو

 نيكردند و از ا يآب شناور بودند ، نگاه م يكه رو نگهايكيوا يها يبه كشت كهيهوا را استنشاق كرده اند و در حال نيو هم

 .ببرند  غمايو دار و ندارشان را به  ندياي، ب نگهايكيوحشت داشتند كه وا

آنچنان به ثروت خود عالقه مند  نيماگنوس ف ايبجنگد ؟ آ شييدارا يسان براارزش دارد كه ان ايكرد كه آ يخود سوال م از

 ؟ اندازدياست كه بخواهد جانش را در آن راه به خطر ب

 نيداشت از او بكند و چند اليبود كه خ ياز سواالت يكي نيصحبت داشته باشد ، ا يبرا يناهار موضوع زيسر م نكهيا يبرا

 . گريسوال د

 .باشد  يدر انتظارش م نيبه او اطالع داد كه ماگنوس فمستخدم  كي عاقبت

 سايدل. نبود  نديخوشا سايدل يشد كه برا يدر نگاهش خوانده م يكه او هنوز بد خلق است ، احساس ديرفت ، د نييپا يوقت

را در  يا هودهيب افكار: به خودش گفت . كشد  ي، نقشه م يقربان كي هي، بر سر نوع تنب وهايكرد كه مانند پادشاه د يفكر م

 يمشكل بود و بعد از غذا اريبس نكاريا يصحبت كند ول يگرفت ضمن صرف غذا ، با او به گرم ميپروراند و تصم يسر م

 .حاصل نشده است  يرييتغ چيه نيماگنوس ف يمختصر مجبور بود به خودش اعتراف كند كه در كج خلق

 .غذا حاضر شود  زير مس يبا لباس سوار ديدر وقت ، صالح د ييصرفه جو يبرا

جنس .  افتيكرده بود ،  يداريدر روتنرو خر يسوار يدست لباس كه از قرار معلوم فلور برا كيدر جامه دان  خوشبختانه

 يبلوز نخ كي زيآن ن ريز يآن كار كرده بودند و برا يرو ديبود كه نوار سف يبه رنگ اب يميضخ يشميلباس از پارچه ابر

 .رفته شده بود شده در نظر گ يتوردوز

 يليصورت حساب چه خواهد كرد ؟ البته خ افتيكه پدر ، هنگام در ديپرس ياز خودش م سايبود و دل يمتيگرانق اريبس لباس
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لباس جا مانده  نيمناسب با ا يبايز يكال نكهيرا به تن كند و متاسف از ا يمتيلباس گرانق نيتواند چن يم نكهيشادمان بود ازا 

 .بود 

صورت خود ، بدون مزاحمت كاله ، احساس  يآفتاب گرم را رو نكهيشد به ا يكرد و راض شيآرا ييبايبه طرز زرا  شيموها

نفر قرض كرده  كياز  يسوار يرا كه روز قبل برا يشالق نياز مستخدم يكيراهرو جامانده بود و  يتو شيدستكش ها. كند 

 .آن گذاشته بود  يبود ، رو

كه اسبها در مقابل آن  ييآمده و از پله ها رونيجلوتر از او ب نيكه ماگنوس ف ديبه راهرو رفت د اءياش نيآ وردن ا يبرا يوقت

كمك كند ، اسبش را زدتر به  سايطبق آداب اجتماع ، در سوار شدن ، به دل نكهيا يآمد و به جا نيينگاه داشته شده بودند ، پا

 .راه انداخت 

از حد لزوم معطل كرد و  شيمرتب كردن دامنش ب ي، عمداً برا سايبود و دلخشن  يليخ نيرفتار ماگنوس ف ساينظر دل به

 .را با او فاصله گرفت  يمسافت قابل مالحظه ا نيماگنوس ف جهيدر نت. جلوه كند  باتريكرد لباسش هرچه ز ياسب سع يرو

است  ياو سوار كار ماهر دهيچون د نيزد كه ماگنوس ف يكرده بودند و او حدس م نيز شيرا برا يبار اسب شرورتر نيا

 .اسب را انتخاب كرده تا او حوصله اش سر نرود  نيا

پس . زد  ي، ناگهان عقب م يشوخ طبع ياز رو زين يگاه. كرد  يم يافتاد ، پهلو خال يبود و از هر برگز كه م يسر حال اسب

 ! ستين سريش مانند او مكه مهار كردن صاحب فيح: توانست اسب را مهار كند ، به خود گفت  سايدل نكهياز ا

روز قبل ،  ريدرست در جهت مخالف خط س ليدل نيبه ا. كند  يخواست ثابت كند ، اوست كه حكم م يم نيماگنوس ف انگار

 .راند  ياسبش را م

 كه ، بوته دنديرس يبه محل ديد يپرش خواهد كرد ، اكنون م يعيمانع طب يكرد ، از رو يفكر م يكه قبالً با خوشحال سايدل

 .وجود دارد و معلوم بود ، سالهاست كه حرس نشده اند  يبلند يها

 :بار دهان باز كرد و گفت  نياول يآنها ، متعجب شد و برا دني، از د ني، ماگنوس ف ديرس ينظر م به

بوته  نيا انيم از ديما با. نكته را گوشزد كنم  نيبه مباشرم ا ديفردا صبح با. كنند  ينم يدگيدشتها رس نيدانم چرا به ا ينم-

 . ميبرگرد ديو گرنه با ميكن دايراه در رو پ كيها 
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 :گفت  يبوده با لجباز يغذا به او كرده بود ، عصبان زيسر م نيكه ماگنوس ف يياعتنا ياز رفتار خشن و ب سايدل چون

 .مانع ها پرش كنند  نيا يقادرند از رو ياسبها به راحت نيكنم ، ا ي، چون گمان م نميب يكار نم نيا يبرا يليمن دل-

 نيكه ماگنوس ف يو با لحن ديرا بكن يكار نيبلند هستند و من محال است بگذارم شما چن ياديز يليآنها خ!  يمعن يچه ب-

 .نمود  يوادار به پافشار شياز پ شيرا ب سايكلمات را ادا كرد ، دل نيا

 نيماگنوس ف.  ستيقابل عبور ن ريغ يبلند است ول كهنيداد با وجود ا صيكرد و تشخ نهيرا معا نيپرچ ينگاه سطح كي با

بدون سخن  سايدل يول. كالم را ادا كرد سر اسب را برگرداند  نيآخر نكهيرا نداشت پس از ا يمخالفت چگونهيچون انتظار ه

. بود  يامالً كافكردن ك زيدور خ يفاصله با مانع برا. مانع راند  يگفتن ، با شالق ، اشاره به كپل اسب كرد و آن را به سو

 .ندارد  يترس چيه يو معلوم بود از بلند ديآن پر يدارند ، از رو يداند ، چه انتظار يم يي، چنانچه گو وانيح

با تعجب مشاهده كرد كه  سايدل.  دنديرس نيبه زم نيپرچ يآن سو يول. مانع گذشتند  يمتر از رو يفاصله چند سانت با

 .عجوالنه رفتار كرده است 

 نياسب ، به محض تماس با زم يو نرم بود و دو سم جلو سيخ نيطرف زم نيشروع پرش ، ا يخشك نقطه  نيف زمخال بر

چون تا  ديبه او نرس يبيآس چيالبته ه. پرتاب شود  نيبه زم نيز ياز رو ساياسب باعث شد كه دل يتقال. ، در گل فرور رفتند 

 . ودرا تجربه كرده ب يخطناك تر يبه حال سقوط ها

چنان  ساي، دل ستديچهار پا با يبكشد و به رو رونيگل ب يكه اسب موفق شده ، سم ها را از تو ديسر را بلند كرد د كهيمانز

 .خورده است ناراحت بود  نيزم نكهياز ا يبود ول دهيند يصدمه ا

تا .  ديطرف پر ني، به ا نيپرچ يتر ، از رو نييپا يافتاد كه كم ني، چشمش به ماگنوس ف زديبرخ نيخواست از زم نكهيهم

كه با وجود سقوط  ديداشت بگو اليبه او نگاه كند ، خ يخواست با لبخند خجوالنه ا ساياو آمد ، دل يبه سو نيماگنوس ف

 . ديخشك شيلبها يكلمات رو ينشكسته است ، ول شياستخوانها

 !به هم گره خورده  يابروانبه  كيتار يبا نگاه! بود  دهيند نيخشمگ نيچن نيرا ا يدر تمام عمر مرد هرگز

 : ديكش اديفر تيكرد و با عصبان ين را رها كرد و با شتاب دو سه قدم فاصله را ط واي، ح ديپر رياسب به ز از

، شالق را بلند كرده و با ضرب ،  ديريبگ يطور احمقانه به باز نيتان را ا يزندگ دچطور جرات كردي –شما را ببرد  طانيش-
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 .فرود آورد  سايدل يشانه  يرو

 . ديرا در بغل گرفت و بوس سايسر پرتاب كرد و دل كياو شالق را به  ديكش يكوتاه غيج سايدل-

 شيكه دفاع در مقابل او برا ديفهم يو العالج ، فقط م جيگ. بود عقل او را زائل كند  كياز شالق ، نزد دياحساس درد شد-

 .محال است 

، در  يبه گونه ا يستيكه با ديرفت ، فهم نيحكم فرما شده بود ، رفته رفته از ب سايلكه ناگهان بر مغز د يمطلق يكيتار يوقت

چنان او را  نيچون ماگنوس ف. بود  هودهيتالش او ب يول. خشنش رها كند  يمقابل او از خود دفاع كرده و خود را از پنجه ها

را به احساس ناشناخته اعجاب  شيدرد و ترس جاناگهان . محال بود  شيبرا يحركت نيكترمحكم در بغل گرفته بود كه كوچ

 .داد  يزيانگ

 يتو يخوشبخت نيكه ا ديد يم. كرد  ياحساس را بدهد و فقط با تمام وجود حس م نيممكن بود بتواند با كلمات شرح ا ريغ

كه به  ديبوسد و د ياو را م ياست كه كس يبار نياول نيسپس متوجه شد كه ا. لرزاند  يدود و او را م يبدنش م يتمام رگها

 .دارد  فرقكرده ،  يآنچه تا به حال تصور م اي يكل

 .ناگهان او را رها كرد  نيف ماگنوس

 ! ديخواره كن يرا م يهر مرد ديلعنت ، شما قدرت دار طانيبر ش-

او  ياز كرد ، ولاو در ي، دستها را به سو افتدين نيدشوار بود كه تعادل خود را حفظ كرده و به زم اريبس شيچون برا سايدل

 .دور شده بود 

 .انداخت  نيز ياسبش رفت ، دهانه را گرفت و خود را رو كينزد

افتاده ، ماگنوس دور شده و از  يدرك كند كه چه اتفاق سايدل نكهيسر برگرداند ، چهار نعل به راه افتاد و قبل از ا نكهيا بدون

 .خارج شده بود  ديمعرض د

خواست مطمئن شود  يم نكهيخود را با انگشتان لمس كرده ، مثل ا يپهناور تنها ماند ، لبها در آن دشت نكهيپس از ا سايدل

 .نبوده است  يبيعج يايداشته و رو قتيحق زيكه همه چ

 :گفت  يخود م به
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 بكند ؟ يكار نيچن...، چطور جرات كرد  ديمرا بوس....  او

 و متعجب هستم ؟ جي؟ فقط گ ستمين يچرا عصبان يول

كه در راه خواب برود ،  يشناخته است و مثل كس يكرده كه هرگز قبالً نم داريرا در او ب يمرد احساس نيكه ا ديفهم يم ضمناً

 .به طرف اسبش رفت 

 يسوار شدن نداشت و مشكل يبرا يبه كمك كس اجياحت. رفته بود  يتنها به سوار) پدرش با او باشد  يوقت( قبالً بارها  چون

 .نبود 

دانست كه ماگنوس  يفقط م. كرد  يخانه سوار ي، آرام به سو نديرا در راه بب نيماگنوس ف نكهيا دين و به امترس فراوا با

 .بدهد  حيآنچه كه اتفاق افتاده توض يبار ديبا نيف

آمد كه ممكن نبود بتوان با كلمات آن را  دهيچيبه نظرش آنقدر پ زيرا روشن كند ، همه چ هيخودش قض يكرد برا يسع يوقت

 .داد  حيتوض

 يكرد او فلور است و او را شالق زده بود ، چون نافرمان يچون فكر م. كرد  يم رياز او متنفر بود و او را تحق نيف ماگنوس

 نياز ا يا جهينت چيه. او در معرض خطر قرار گرفته است  يكرد زندگ يچون فكر م. بود  دهيضمناً او را بوس. كرده بود 

  كه ديد يفقط م .آورد  يافكارش بدست نم

 .شده بود و از او متنفر هم نبود  ريغافلگ

احساس  نيآورد و از ا يو او را به خاطر م دهيآنجا آرم ديرس يداشت كه به نظر م نهيسابقه را در س يهمان احساس ب هنوز

 .برد  يلذت م

 بكند ؟ يكار نيچن..... توانست ......  چگونه

 .كرده كه فلور است  يم اليباز به خاطرش آمد كه او خ سپس

را نسبت به  رشيتنفر و تحق ي، فقط خواسته بود به طرز قدرتمندانه تر نيماگنوس ف ديكه شا ديبه فكرش رس ناگهان

خشم او فقط  ليمعذالك باز ، مطمئن بود كه دل. خود كرده ، نشان دهد  يكرد ، خواهرزاده اش را برده  يكه گمان م يدختر

 .باشد  دهيد بيخوردن از اسب ، آس نيم، مبادا او در موقع زبود  دهيبود كه ترس نيهم
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شرم  ايرا كرد ، آ يسوال نيشد چن يچطور م يول. از او بخواهد  يحيهر طور شده توض يستيبا..... بود  يا دهيچيپ زيچ چقدر

 آور نبود ؟

 توانست باشد ؟ ياو بود ، عكس العملش چگونه م ياگر فلور به جا: كه  ديخودش پرس از

 !آورم  يمسائل سر در نم نياز ا من

 دهياز او د ياثر چيه ي، ول نديرا از دور بب نيماگنوس ف ديكرد ، شا يداد ، دور و بر را نگاه م يادامه م يكه به سوار همانطور

 .كند  داي، تا راه خروج از صحرا را پ ديطول كش ياديبوته ها بپرد ، مدت ز يحوصله نداشت از رو چوجهيشد و چون به ه ينم

كنند ، تعجب خواهند كرد  ياو و اربابشان جدا از هم مراجعت م نكهي، حتماً از ا نيكه مستخدم ديقصر ، به فكرش رس كينزد

 . ديرس يبه نظرش نم يچاره ا ي، ول

 ايجرات نكرد بپرسد كه آ سايدل رديبگ ليتا اسب را تحو ديمستخدم جلو دو كي،  ديرس يبه در ورود نكهيمحض ا به

 يها به چشم نم ياز صندل كي چيه ينه ؟ بدون سوال وارد حال شد و چون شالق و كاله او رو ايمنزل است  نياگنوس فم

 .از ملك رفته باشد  يگريد محلبه  دياست و شا امدهيخورد ، فكر كرد ، قطعاً هنوز ن

است در اطاق خود زنگ زد و مستخدم باال رفتن از پله ها احساس كرد كه سقوط از اسب ، عضالتش را منقبض كرده  هنگام

مستخدم به او . خوشدوخت فلور را به تن كرد  ياز لباسها يكي. لباسش ظاهر شد  ضيكمك به او ، جهت تعو يبرا يمسن

 :گفت 

 يم يباد اي، چون از سمت در ديلباستان بپوش يژاكت رو كي يستيبا دي، مجدداً از ساختمان خارج شو ديدار اليخانم اگر خ-

 .شب ، طوفان خواهد شد  دنيدهد قبل از رس ي، كه نشان م وزد

 .طور نباشد  نيا دوارميام يوا-

 يسر م يكاله رو يرا كه به جا يكنم ژاكتتان و شال ي؟ من فكر م ديدان يم. است  ريمتغ يليفصل از سال خ نيهوا ، در ا-

 .در دسترس شما خواهد است  ديداشته باش اجيهر وقت احت بيترت نيبد. هال بگذارم  ي، تو ديانداز

 .باشد  يكار خوب نيكنم ا يمتشكرم ، فكر م يليخ-

 .خود كه در كنار اطاق خواب بود رفت منيو به اطاق نش ديرا پوش لباسش
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 تا به حال مراجعت كرده است ؟ نيماگنوس ف ايآ-

 .گرفت و شروع به تفكر كرد  ي، جا يراحت يصندل كيدر  سايدل

 ايكار منزجر  نيگرفت ، انتظار نداشت او از ا يفلور م ياز فلور داشت و او را به جا يگريچون گمان د،  نيماگنوس ف حتماً

 .شده باشد  نيخشمگ

 :كند  يم ادداشتي،  يصفحه كاغذ يرا رو يكي يكي،  ييبه منظم كردن افكاش پرداخت و چنانچه گو سپس

 .است  افتادهين ياتفاق چيه، انگار  اورميخودم ن يبه رو چياست كه ه نيكار ا نيبهتر

 .را نخواهد كرد  يكار نيمطمئنم ، اصالً چن يول. خواهد كرد  يكه كرده ، عذرخواه ياو خودش از كار البته

فقط . شده بود  شيمرتب آرا يليخ شيموها.  ديآ يبه او م يليكه لباس فلور خ دينگاه كرد و د يواريد نهييرا در آ خودش

 يبود ، وحشت داياز وحشت پ ي، در آنها اثر نكهيكند ؟ بدتر از همه ا يبزرگ به نظر جلوه م يعاد ريغ نطوريچرا چشمش ا

دهد كه او را به ترسو بودن متهم كرده است ، به  يرا م يانگار جواب كس تيعصبان اب. كه او ، قادر به پنهان كردن آن نبود 

 :خود گفت 

متنفر باشد و هم او  ياشخاص ندارم كه هم از كس نگونهيو من عادت به ااست  زيوحشت انگ يليترسم او خ يمن از او م البته

را از  شيرو. است  دهيبه صورتش دو يكرد ، متوجه شد كه سرخ يبلند ، ادا م يكلمات را با صدا نيكه ا يهنگام. را ببوسند 

 :برگرداند و به خود گفت  نهيآ

برود  نييبه فكر افتاد ، پا.  اندازميكه افتاده سرو صدا راه ب ياتفاق يبرا ، عاقل و خوددار باشم تا ، نياز ا شيسنم ب ياقتضا به

آمد كه مبادا ، خدمتكارها ، مانع بشوند كه  شيپ شيتصور ناراحت كننده برا نيا يشود ول نيو آنجا منتظر آمدن ماگنوس ف

 .كند  يكار نياو چن

و  ستين نيبا ماگنوس ف يروشن بود كه وقت شيكردند و برا يم كننده بود كه شبها ، اطاقش را قفل ريتحق يكاف ياندازه  به

جذاب و مشغول  يكاف يانتخاب كرده كه به اندازه  يبه اطاق مجاور رفته ، كتاب ليدل نيبه ا. ، در سالن خودش بماند  يستيبا

 .برگشت  نيماگنوس ف يو افكارش هر بار ، به سو تتمركز حواس نداش يول. كننده بود 

 بود كه از خودش نشان داد ؟ يا يعاد ريچه رفتار غ نيخوردم ، ا نيمن از اسب زم كه يهنگام
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سو و آن سو رفت ، تا ناگهان متوجه شد كه آفتاب غروب كرده  نيمدتها آنجا نشست و به دنبال افكارش به ا بيترت نيبد

 .به شب نمانده است  يزياست و چ

 .فقط دختر خدمتكار است كه  ديمشتاقانه نگاه كرد ، د سايباز شد ودل در

 .خانم حمامتان حاضر است -

 است ؟ دهيشام ، فرا رس يبرا دنيوقت لباس پوش ايآ-

 . ، شام حاضر خواهد بود  گريساعت د مياز ن شيب يكم-

كرد و داخل وان  رونيحاضر شود ، با عجله لباس قشنگش را از تن ب زيسر م ري، د ستين حيدانست كه صح يچون م سايدل

قبالً در قصر  ليوسا نيا ايكه آ دياز خود پرس. آب را معطر كرده بودند . آماده كرده بودند  شيد كه در اطاق برج براش يآب

سوال  نيتوانست ا يگفتن داشته باشد ، م يبرا يمطلب نكهيا يكرده است ؟ برا يداريآنها را خر نيماگنوس ف ايوجود داشته 

 .او جالب نخواهد بود  يسوال برا نيبود كه ا مطمئن يول. شام ، مطرح كند  زيرا سر م

بدهد و خلقش را  يآشت يرا كم نيماگنوس ف دي، شا نكهيا ديبه ام. صرف كرد  ياديانتخاب لباس مناسب ، وقت ز يبرا

،  ديرا به خودش بگو قتيحق نكهيا يبرا. آورد  يبدست م يشتري، اعتماد به نفس ب باتريدانست با لباس ز يم. عوض كند 

 .كشد  يكند ، خجالت م يكه از روبرو شدن با او در خود احساس م يعتراف كرد كه گذشته از وحشتا

به نظر قابل  نيكرد از او متنفر بود ، ا يم ريگرفت كه تا چه حد او را تحق يدر نظر م يوقت.... بود  دهياو را بوس نيف ماگنوس

 !آمد  يتوجه م

مورد ،  چي، روش مخصوص به خود را دارد و در ه وهاي، به عنوان پادشاه د شياقبول كرد كه او در تمام رفتاره باالخره

 .ندارد  يبه رفتار مردم عاد يشباهت

 : ديكارش تمام شد از دخترك خدمتكار پرس يوقت سايدل

 بروم ؟ نييپا يستيبا ايآ-

قادر نبود ،  سايدل. د ، صحبت كند كه پشت در بو ياطاق گذشت تا با كس انيرا زدند ، دخترك از م رونيلحظه در ب نيا در

 .است  ينديكرد كه مطلب ناخوشا ياحساس م يآنها را بشنود ، ول يگفتگو
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 :برگشت و گفت  خدمتكار

شامتان را در  ديليما اي ديشو يم شانيدانند كه شما منتظر ا ي، ارباب هنوز مراجعت نكرده اند و در آشپزخانه ، نم خانم

 ؟ ديصرف كن نجايهم

 :اطعانه جواب داد ق سايدل

 .من منتظر خواهم ماند -

 ينخوانده بود و كنار بخار شتريرا برداشت كه دو صفحه از آن را ب يرفت ، كتاب ييپهلو منيكلمات ، به اطاق نش نيگفتن ا با

 .گرفت  يجا يواريد

 :مستخدم برگشت ، به او گفت  كهيزمان. آنجا نشسته است  يادينظرش آمد كه مدت ز به

حمام كنند، دستور دادند كه  لنديما شانيوقت است و ا ريارباب االن برگشته اند و چون د يخواهم ول يمعذرت مخانم -

 . اورميب نجايشما را به ا يغذا

ماند ، جز  ينم يباق شيبرا يسپس درك كرد كه چاره ا. نگاه كند  رهيخ رهيفقط توانست او را خ سايچند لحظه ، دل يبرا

 .هرقدر هم كه زننده بود ، قبول كند  دستور را نيا نكهيا

 بدهد ؟ غاميمستخدم ، پ كي لهيشخصاً عذرش را مطرح كند ، به وس نكهيا ي، به جا كرديجرات م نيماگنوس ف چگونه

ماند ،  ينم يباق شيبرا يراه چيندارد ، ه نيماگنوس ف يبرا يتياهم نيمسلم شد كه افكار و احساسش ، كوچكتر شيبرا بعد

 يرو يديسف يزيقرار دادند و روم يبخار يرا جلو يزيوارد اطاق شدند ، م شخدمتيباالخره دو نفر پ. صبر كند  نكهيجز ا

 يول.  ختندير شينوشابه برا. آوردند و به او تعارف كردند  شيبرا يگريغذا را بعد از د كي جيسپس به تدر. آن گستردند 

 .كرد  يرا رد م زيدن داشت و چون فكرش نگران بود ، همه چخور يبرا ييو نه چندان اشتها دنيبه نوش لياو نه م

 يعمداً تظاهر به دربند نگاه داشتن او م نيآنها است و ماگنوس ف نيدر رابطه ب يديشروع جد نيكه ا ديرس ينظرش م به

قابل تحمل  ريغ نيا. بروند  يبه سوار ايو  ندينخواهد آمد كه با او به صحبت بنش شيپ يفرصت شيبرا گريد نيبنابرا. كند 

 .است 

 نيبرود و در مقابل ماگنوس ف نييبه فكر افتاد كه اگر با آنها پا سايبردند ، دل نييو ظروف را جمع كردند و پا زياز غذا ، م بعد
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 .ظاهر شود ، چه خواهد شد 

كنم  يند روز گذشته سعو مان اورميخودم ن يهم بهتر باشد اصالً برو ديشا. كند  يبروم و از او بخواهم كه عذرخواه ديشا

 .االمكان مورد پسند و دلربا باشم  يحت

 . نديب يتجربه و جوان م يناگهان متوجه شد كه چقدر خود را ب سايدل

از آنها افتاده كه ممكن است در برخورد با زنها  يكيكرد كه سر و كارش با  ياحساس م. اطالع است  يراجع به مردها ب چقدر

 .باشد  ني، سرسخت تر

 : ديخودش پرس از

 بكنم ؟ ديبا چه

خواست زمان  ينم.  رديبگ يصحبت كند و از او كمك فكر نيتوانست با مادرش راجع به ماگنوس ف يخواست ، م يم دلش

شده است  يسپر ياريبس يكرد ، ساعت ها يم اليداد ، خ يشب را نشان م 10ساعت ،  يكه عقربه ها يشود و هنگام يسپر

 .م گذشته باشدشب ه مهيشب از ن ديو با

 :خود گفت  به

 .، به رختخواب بروم  نميبنش واريكنار د چكيپ كيمثل  نجايا نكهيا ي، بهتر است به جا ستميجالب ن چياو ه يبرا من

در عضالت  ي، بلكه هنوز در اثر سقوط اسب ، احساس گرفتگ نيبود ، نه فقط به خاطر فرار از فكر ماگنوس ف يفكر خوب نيا

 يدانست كه هنوز ، اثر خستگ يم. بود  نيماگنوس ف ريرا اعتراف كند ، هنوز تحت تاث قتيخواست حق يكرد و اگر م يم

نتوانسته بود در لندن بدون دغدغه خاطر طبق دستور پزشك استراحت  اًنرفته و مسلم رونيپدرش ، از وجودش ب يپرستار

 .كند 

 نشيآمد امروز ، بدتر شيپ دياتفاق افتاده بودند كه شا شيبرا،  يگريپس از د يكي يافسانه ا زيانگ اليخ عيعوض ، وقا در

 .بود 

 نيكه با تور چ يفيخواب لط راهنيپ.  رديخواب از او كمك بگ راهنيپ دنيپوش ياحضار خدمتكار ، زنگ زد تا برا يبرا

. بود  فيدر رختخواب ح دنيپوش يبرا ييبود كه گو بايز يلباس به قدر.  ديشده و متعلق به فلور بود ، پوش نييتز دهيكش
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او خجالت  ينازك بود كه حت يكرده بود به قدر هي، ته ميبا ت شيعروس رتمساف يآمد كه فلور آن را برا ادشيناگهان به 

 شي، خدمتكار افكار او را خوانده باشد ، روپوش مناسب با آن برا ييچنانچه گو.  نديتوالت با آن بنش زيم ي، جلو ديكش يم

 شي، رو زين يگره خورده مخمل يها، ربان ينييتز يشاند كه آن هم به همان لطافت بود و اضافه بر تورهاآورد و به او پو

 .دوخته شده بودند 

 .راحت تر شد  يكم سايآن دل دنيپوش با

 : ديكرد ، خدمتكار شمعها را روشن كرد و از او پرس شيموها دنيقرار گرفت و شروع به برس كش نهيآ يجلو يوقت

 ؟ ديدار اجياحت يگريد زيبه چ ايخانم آ-

 .متشكرم  يليالزم ندارم ، خ يزيچ گريد ريخ-

 . ديكن داريب 8كنم ، مرا ساعت  يخواهش م-

 .بله خانم -

 .را در قفل چرخاند  ديكه كل ديشن ساياطاق را ترك كرد و دل دخترك

او ببندد  يوادار كرده اند تا در را به رو را يكند كه خدمتكار تيشكا يگستاخ نيبكشد و از ا اديخواست فر يدلش م سايدل

 . ديرا نخواهد شن شيصدا يدانست ، كس يم يول

 : دياز خودش پرس شهيهم مانند

 داد ؟ ينشان م يمن بود چه عكس العمل يفلور به جا اگر

منتظره كه  ريحركت متهورانه و غ كي اي. پشت بام برود  يبپرد و به رو رونيشد ، از پنجره ب يخواهرش موفق م قطعاً

 .داد  يكرد ، انجام م يرا مبهوت م نيماگنوس ف

 :كرد  فكر

 .كنم  يرا قبول م ريهمه تحق نينشسته ام و ا نجايبكنم ، ا يكار نكهيا يبه جا. احمق  يليهم خ ديترسو هستم ، و شا يليخ من

 زيم يرو يشمع ها. بلند شد  يصندل يسپس از رو. پرد  يآمد كه جرقه از آنها م يرا آنقدر شانه زد تا به نظر م شيموها

 .توالت را خاموش كرد وبه رختخوابش رفت 
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را فراموش  يزيچ ديو فكر كرد شا ستاديا شيبدون تحرك در جا. و در باز شد  ديرا در قفل شن ديكل دنيچرخ يصدا ناگهان

با . لباس شام را دربرداشت  نيف ماگنوس. به داخل اتاق قدم نهاد  نيكه ماگنوس ف ديد رتيبا تعجب و ح يكرده اند ول

 .ارائه شده بود  شيو قائم مقام يشاهزادگ نكه از طرف پادشاه در زما يشلوار تنگ لوله ا

 يفيكنار تختخواب روشن بودند و نور ضع يچون فقط شمعها يول. او بود  زيآم دي، فقط نگاه خشن و تهد ديد يم سايدل آنچه

. به او نگاه كرد  رهيو خ ستاديحركت ا يقدم از در جلوتر آمد و ب كياو . كند  يه ماشتبا ديكردند ، فكر كرد شا يپخش م

 : ديوحشت زده پرس سايپس از چند لحظه دل

 ؟ ديآمده ا نجايبه ا.... افتاده ؟ چرا شما  ي؟ چه اتفاق هيچ-

 :جواب داد  يبا لبخند تلخ نيف ماگنوس

 .ام  دهياضافه پوش ي، من كم نميب يچنانچه م-

نازك  يها راهنياز پ يكيآن  ريپرتاب كرد و ز يصندل يرا از تنش دراورده ، به رو يحرف زدن كت تنگ مشك نضم

توانست ، تكان خوردن عضالت  يم سايبود كه دل فيآنقدر لط راهنيپ. شد  انيبوبرومل كه تازه مد شده بود ، نما ي اطخانهيخ

 . نديپارچه بب ريتو را از ز

 :شد و گفت  رهيخبا تعجب به او  سايدل

 .خواستم به رختخواب بروم  يمن م.  ديموقع به اطاق من آمد يشما ب-

 . نميب يرا م نيبله ا-

،  ديبگو يزيچ نكهيقبل از ا. اش را بپوشاند  نهيتا س. وار قرار داد  بيصل نهيس يدستها را جلو زهيو بنا به غر ارياخت يب سايدل

 . ده است حركت ش نيكرد كه او متوجه ا ياحساس م

 رهيهمچنان به او خ سايدل.  ديشما برنده شد. بجنگم  يمسلم زيتوانم در مقابل چ يكه نم دميرس جهينت ني، به ا يسوار ضمن

 .شده بود 

 .فهمم  ينم..... من ... من -

، همه  ديهست نجايكه ا يو تمام مدت ميآمد نجايتا به ا ديگذاشت ايدر ريش يكه شما پا به كشت يا قهياز دق. كنم  يبله قبول م-
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 يم ميكنم و تسل يقبول م زمياكنون عز.  ديدربند بكش هيمانند بق زيكه مرا ن ديجوره ، تمام كوشش خود را معطوف آن كرد

 را از دست بدهم ؟ يبخشفرصت لذت  نيچن ديچرا با. شوم 

را درك كند ،  شيحرفها ي، معنكرد  يم يشده بود و سع رهيو با تعجب به او خ ستادهيحركت ا يب سايدل نكهيا ضمن

خواهد ،  يبدهد كه از او چه م صيتشخ نكهيو قبل از ا ديخود كش يدستها را به دور او حلقه كرده و او را به سو نيماگنوس ف

 .محكم او را در آغوش گرفت 

 .كار را كرده بود  نيصحرا هم يكه قبالً تو همچنان

 ييايدن. سرگردان شده است  يا گانهيب يايكرد ، در دن ياحساس م شتريو فقط بقادر به فكر كردن نبود  گريد باًيتقر سايدل

بستر  يو او را رو. او را سر دست بلند كرده و به طرف رختخواب برد  نيماگنوس ف. نداشت  يعيحالت طب گريد زيچ چيكه ه

شروع به تضرع . در شرف انجام است  يلحظه دانست چه اتفاق نيتازه در ا سايدل. او خم كرد  يانداخت و سر را آهسته رو

 :كرد 

 كه به من كمك كند ؟ ستين يكس نجايا... ترسم  يم..... من .... كنم  يم خواهش

 .دست به او نزده بود  يبود كه تا به حال كس يتجربه ا يدختر جوان ب كي اديفر نيا

.....  ديكار را نكن نيا..... شما را وادار كنم .... طور دانم چ ي، من نم يآ... گناه دارد ...  ستيكار شما درست ن نيا....  نيا-

 ! دينكن

سرش را بلند كرد و در نور شمع به دقت در  نيلحظه ، ماگنوس ف كي يشد كه برا يكلمات مقطع چنان ملتمسانه ادا م نيا

 :تكرار كرد  سايدل. شد  رهيبه او خ يلحظه ا. او نگاه كرد  يچشمها

 .... نديكار را نك نينم اك يخواهش م.....  ندينك-

لبه تخت كنار او نشست و به او  يآمد ، برخاست رو يقرن م كي ساياهسته كه به نظر دل يآرام آرام ، و به قدر نيف ماگنوس

به او آمده بود ، قادر نبود  كهياز شدت فشار سايو دل.  ستيتصور ن كيخواست مطمئن شود كه فقط  يانگار م. شد  رهيخ

 :كرد ، با التماس ادامه داد  يم انيبدنش را عر يچند جا كهيپاره ا راهنيبدنش را حركت بدهد و با پ ياز اعضا يعضو

 ...كنم  يخواهش م.... و همچنان با زمزمه ..... كنم  يخواهش م-
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 . ديد يرا از پشت پرده اشك م نيچون هنوز اشك در چشمانش بود ، ماگنوس ف سايدل

آن را با شتاب باز كرد و پشت سر خود به . است ، كتش را برداشت و به طرف در روان شد ار جا برخ نيماگنوس ف بالدرنگ

 . ديرس يشد ، به گوش م يكه دور م شيقدمها يصدا.  ديهم كوب

و سپس صورت را در بالش فرو كرد و به شدت شروع به  مانديخود باق يحركت ، بر جا يهمچنان ب قهيچند دق سايدل

 .به خواب رفت  يار زد تا از شدت خستگكرد ، آنقدر ز ستنيگر

صبحدم .  ديو دوباره خواب ديلحاف خز ريشد ، به ز دارياز سرما ب كهي، شمعها د شمعدان خاموش شدند و در حال نكهيزما بعداً

اده افت نديكه اتفاق ناخوشا ديرس يبه نظرش م. توانست ، افكارش را منظم كند  يبه سخت. شد  داريب قيآهسته از خواب عم

چشمش مجسم شدند ، با  يشب قبل ، كامل جلو عيوقا يوقت يول. چه شده است  اورديب اديب قاًيتوانست دق ياول نم. است 

 : ديبود ، پرس بهيخودش غر يكه برا يبلند يصدا

 ؟ افتديب....  يگناه نيبه فكر انجام چن... توانست  يچطور او م-

 .معلوم شد  شيپندارد ، جواب ، خود به خود برا يفلور م يه جااو را ب نيآمد كه ماگنوس ف ادشيبه  يوقت و

توانست از  ينم يرا ندانسته است ، ول يروش نيخواست ، مطمئن باشد كه خواهرش هرگز چن يدلش م نكهيوجود ا با

 يم يسع زينكرد ، به آن فكر نكند و  يم يسع. و از آن فرار كند  يشلدن در اطاق او ، خوددار ميت يصدا دنيشن يادآوري

از خاطره آن ، از شدت شرم . داشته است  ياو فلور است از او چه انتظار نكهيبا تصور ا نيكه ماگنوس ف اورديكرد ، به خاطر ن

سر بزند و به خاطر خواهش  يرفتار ني، بتواند چن يكرد كه از رادمرد ياو هرگز تصور نم. ، صورت خود را با دستها پوشاند 

 . رديقرار گ يرا از دست بدهد كه موجب تنفر و انزجار زن خود نيچن نينفس ، ا

 يدر گوشه لبانش ، م زياست و با لبخند تمسخر آم ستادهيهنوز آنجا ا ييگو. بود  الشي، همچنان در خ نيماگنوس ف ريتصو

 يمطالب فر م نيبه ا يوقت. كرد  يم ريعفت دارد ، او را تحق ياو ، عادت به روش مناف نكهيا اليبه خ نيدانست ، ماگنوس ف

و لجن مال  ريكرده و او را تحق ياحترام يبه او ب نيآنقدر ماگنوس ف. رود  يم فرو يآمد كه در باتالق يكرد ، به نظرش م

 . دياتهامات نادرست ، بشو نيكرد ، هرگز بتواند ، خود را از ا يكرده بود كه فكر نم

 نيفكر را تحمل كنم كه فلور احتمال دارد ا نيچطور من ا. ن بشود م يدر زندگ يآمد شيپ نيچن نيا ديمادر ، چرا با يا
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است  ياز زمان رتريد يليكه خ دينداخت و د ايبخار يبه ساعت رو ي، انجام بدهد ؟ نگاه نديگو يرا كه درباره اش م ياعمال

 . كردهيكه فكر م

 .زد كه دخترك خدمتكار نخواسته مانع خواب او بشود ، زنگ زد  يم حدس

 : ديلباس و صرف صبحانه از مستخدم پرس دنيز پوشا پس

 نه ؟ ايدر قصر است  نيماگنوس ف ايآ

 . نميبروم و بب دياجازه بده خانم

 : ديخودش پرس از

 .توانم ، اصوالً در مقابل او ظاهر شوم  يچطور م. من چگونه با او همكالم بشوم  حاال

 :برگشت و به او اطالع داد  دخترك

 . ديبرو شانيكنم منتظرند كه شما نزد ا يستند و گمان مه نييخانم آقا پا-

 .خواست ، خود را از او پنهان كند  يدلش م زين ياز طرف يداشت نزد او برود ، ول ليم سايدل

غرورش كه  نجايا.  نديسخن بگو گريكدي؟ چگونه ممكن بود ، راجع به آنچه گذشته بود ، با  ديتوانست به او بگو يچه م آخر

 .او بود ، به كمكش آمد  يجزو نكات مثبت اخالق شهيه ، همخوشبختان

آهسته از اطاق خارج شد و به لب پله ها ، آنجا . خود را گناهكار بداند  يستيبود كه خطا كرده بود و او نبا نيماگنوس ف نيا

 .نظر گرفت ، پا گذاشت  ريرا ز نييشد پا يكه م

 . ديبه گوشش رس يدم در ورود ياشنه يرو يخش خش چرخ درشكه ا يلحظه صدا نيا در

بود  ستادهيكالسكه بسته چهار اسبه ا كيدر ،  يجلو. كه خدمتكار در را باز كرد  ديرفت و د نييبا سرعت چند پله را پا سايدل

 .شد  ادهيشده بود ، از آن پ نييكه كالهش با پر تز يپوش كيكه خانم ش

 نياست كه ماگنوس ف يشخص ايمهمان ناخوانده است ؟  كي ايباشد ؟ آ تواند يم يخانم چه كس نيكه ا دياز خود پرس سايدل

 ، از قبل انتظار آمدنش را داشته است ؟

 اديگذشت فر يم نيو همچنانكه از كنار مستخدم ديخود را با عجله به در رسان. عمارت را باال آمد  يبه سرعت پله ها خانم
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 :زد 

 آقا كجاست ؟-

 :گفت منتظر جواب نشد و مستخدم  يول

 .در سالن هستند سركار خانم -

با حالت  شيپنهان شد ، صدا سايدر داخل سالن ، از نظر دل يكرده ، در سالن را با خشونت باز كرد و وقت يهراسان هال را ط و

 : ديگو يشد كه م دهيشن.  ديرس سايبه گوش دل يعصب

 نيكرد آخر يخواه يريكه از فرار آنها ، جلوگ يه بودتو به من قول داد. ماگنوس ، آنها ازدواج كردند . ازدواج كردند -

 .شد  يم دهيكالمش به زحمت شن

 .شلدن باشد  مياو ، مادر ت يستيروشن شد كه با سايدل يدر را با عجله پشت سر خود بست ، برا كهيزمان سپس

درباره  حيقادر به دادن توض وجه چيبه خود آمد ، درك كرد كه به ه يوقت. توانست تنفس كند  يچند لحظه نم يبرا سايدل

 .آنچه انجام شده است ، نخواهد بود 

 نكهيبود چه رسد به ا يمشكل اريكه شب گذشته افتاده بود ، خود به خود كار بس ي، بعد از اتفاقات نيشدن با ماگنوس ف روبرو

او بود كه پسرش را وادار به  ديد يرا نم يقدرت نيوجه در خود چن چيبه ه.  رديقرار بگ يبازرس ريز زياز طرف خانم شلدن ن

 نيكرده بود و او بود كه تمام اتهامات دروغ را درباره فلور ، به ماگنوس ف ستيدربا دختر هرتسوك فن  يقبول نامزد

 .رسانده بود 

 :كرد  يلب زمزمه م ريز

 ديبدهد ، فهم يارياو را  يدست نامرئ كيناگهان  نكهيسپس مانند ا. قدرت تحمل داشته باشم  ستيتوانم ، ممكن ن يمن نم-

اطاق  يبود و مستخدم مشغول جمع آور ياطاق خال. به سرعت پله ها را باال رفت ، وارد اطاق خوابش شد . بكند  ديچه با

آورد  رونيشده بود ، از گنجه ب نييرا كه با پوست تز يكيژاكت ش. گرفته بود  رادر ان حمام صبحانه اش  سايپشت بود كه دل

 . ديو پوش

كه . پول بود  يمبلغ قابل توجه يمحتو فيك. آن برداشت  ياش را از تو يدست فيو ك ديتوالت را كش زيم يكشو سپس
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 .در لندن ، همراه خود داشت  شيهنگام ربوده شدن از خانه پدر سايدل

هال ،  يتو. رفت  نييپله ها را به سرعت پا سايدل. سخاوتمندانه رفتار كرده بود  يليدر موقع مسافرت او به لندن خ پدرش

 خدمتكار آنجا گذاشته بود برداشت و شيپ يشال آب

آنجا نبود ، قطعاً رفته بود تا  گريكه در سالن را پشت سر خانم شلدن بسته بود ، د يخدمتكار.  ديچيسرعت به دور سر پ به

 .مباشر را از آمدن خانم شلدن خبر كند 

 يكالسكه ا يعمارت به سو يرا باز كرد و از پله ها يدر خروج. اقب او باشد مر اناًيآنجا نبود كه اح چكسيه بيترت نيا به

معلوم بود كه خانم شلدن ، دستور . بود  يمستخدم مشغول صحبت با درشكه چ. رفت  نييكه در انتظار خانم شلدن بود ، پا

 .نظر داشت كه فوراً مراجعت كند  درداده است ، كالسكه را باز نكند ، چون 

 :نگ زد با سايدل

كنم ، هرچه  يخواهش م. كنم  دايفوراً دكتر را پ يستيبا.  ديبرسان كياتفاق افتاده ، مرا فوراً به دهكده نزد يحادثه ا -

 . ديبران عتريسر

 .شدند  رهيخ گريكديلحظه دو مستخدم بهه  كي فقط

 .مهار را در دست گرفت و مستخدم در كالسكه را گشود  يكالسكه چ باالفاصله

 :ضمن سوار شدن گفت  سايدل و

 ، ستياضطرار يليخ -

و دهانه اسبها را تكان داد و اسبها ، به سرعت به حركت در آمدند  ديراننده پر يصندل يبه رو يجمله درشكه چ نيا دنيشن با

. 

 يه كسك ديپشت كالسكه ، پشت سر خود را نگاه كند و با آرامش د چهيفرصت كرد از در ساي، دل دنديبه شاهراه رس يوقت

 .روند  ي، آنها به كدام طرف م نديكه بب ستيكس آنجا ن چيعمارت ظاهر نشده است و ه يپله ها يرو

 دهيشد ، فهم يمانع از رفتن او به طرف در بزرگ باغ قصر م شهيكه هم نيو رفت ار ماگنوس ف نيمستخدم يحرف ها يرو از

 .قصر باشد  يها يكيدر نزد يدهكده ا يستيبود كه با
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 .كه منزل پزشك كجاست  ديقطعĤً از او خواهد پرس يزد كه درشكه چ ياشتباه نكرده بود ، چون حدس م سايدل

 :كرد و صدا زد  روني، سر را از پنجره ب دنديبه دهكده رس يوقت

 .ساعت دكتر كجا ممكن است باشد  نيخواهم سوال كنم ، در ا ي، م ديدكان نگه دار نيا يجلو نجايا -

تنها مغازه ده باشد كه چند خانه  يستيبا نيزد كه ا يحدس م سايپنجره ، دل كيدر و  يهالل جلو مهيا نبود ب يكوچك دكان

 .شده است  ليتشك سايكل كيو  يبا پشت بام پوشال

جست و  رونيو به او كمك كند ، خودش در را باز كرد و ب ديايب نييمستخدم ، پا نكهي، قبل از ا ستاديكه ، كالسكه ا يهنگام

وارد دكان  سايدل كهيزمان. بچه در بغل دارد  كياست كه  يصاحب مغازه مشغول راه انداختن زن رمرديپ ديدكان شد و د وارد

 .به او نگاه كردند  ازشد ، هر دو ساكت شدند و با دهان ب

 كجاست ؟ يپست يمحل ارابه ها نياول دييلطفاً به من بگو -

 :لرزان گفت  يبا صدا رمرديتا عاقبت پ. بند آمده بود  سايدل دنيزبان هر دو نفر ، از د ينظر آمد لحظه ا به

 .جاده باشد  نيو در كنار هم نجايدورتر از ا ليما كي باًيتقر يستيخانم با -

 .متشكرم  ايدن كي -

خبر فوراً  نياو را پخش خواهند كرد و ا دنيدانست باالفاصله آنها خبر د يم. را گفت و با عجله از دكان خارج شد  نيا سايدل

 .تواند عجله كند  يتا م دياو با نيبنابرا.  ديخواهد رس نيبه گوش ماگنوس ف

 :دستور داد  يبه كالسكه به درشكه چ دنيبه محض رس سايدل

 . ديپست قرار داد ، ادامه بده ستگاهي، كه ا يليما كيراه تا فاصله  نيكنم به سرعت هم يراه خواهش م نياز هم -

گرفت ، مستخدم در  يدر كالسكه جا سايدل نكهياطاعت با نوك شالق به كاله خود اشاره كرد و پس از ابا عالمت  يچ درشكه

. كرده است  ياريبا او  يبي، اعتراف كرد كه شانس به طور عج سايو بعدها دل. را بست و كالسكه مجدداً با سرعت به راه افتاد 

انعام داد و به آنها امر كرد  ينيگ يكياز آنان  كيكرد و به هر ارير بس، از دو خدمتكار تشك دنديپست رس ستگاهيبه ا كهيزمان

 .كه به قصر برگردند 

متعجب  اريبس. كرده بود  دايپست خاتمه پ ستگاهيپزشك ، به ا كي يدر پ سايكه خدمتكاران ، از تجسس دل ديرس ينظر م به
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خانم ، به طرف  يپس از تشكر از دست و دلباز نيبنابرا. ند كن يآنها در كار خود ، خبره تر از آن بودند كه سوال يول. شدند 

 .قصر مراجعت كردند 

 نكهيبا توجه به ا يول. نكند ، مضطرب بود  دايادامه راه پ يبرا يا لهي، وس يمحل دور افتاده ا نيمبادا در چن نكهي، از ا سايدل

 كيتوسط  لهيوس نيسترس بود و به او گفته شد كه ادر د يدرشكه پست كي، قرار داشت ،  هيپست در كنار جاده قر ستگاهيا

كند ، هرچه بود  داي، كالسكه دو اسبه پ اديبتواند در مقابل پول ز يبعد ستگاهيدر ا نكهيبه ا ديامبا . شود  ي، رانده م ياسب تك

 .قبول كرد 

از فرار او مطلع  ي، وقت نيماگنوس فو مطمئن بود كه . قصد كرد كه به طرف لندن برود . دانست  يم جهينت يتامل را ب سايدل

خانه  تيكوشش كند كه به لندن در پارك استر دياوالً با جهيشود ، حدس خواهد زد كه او از كدام راه رفته است ، در نت

 .او مشكل بود  يريو دستگ بي، تعق نيماگنوس ف يبرا كهييبرساند ، جا نبرود و سپس خود را به مزرعه شا شيپدر

خبر فقط  نياز خروج او از قصر نداشت ، ا يكس اطالع چيبود و ه دهيرا ، در موقع ترك ق صر ، ند سايدل يسك كهييآنجا از

با  سايمراجعت كرده باشد و به او گزارش واقعه را بدهد ، دل يبرسد كه درشكه چ نيتوانست به گوش ماگنوس ف يم يوقت

 :خود گفت 

شانس ادامه داشته باشد ، تنها  نياست كه ا نيتوانم بكنم ا يكه م ييدعاكرده است و تنها  ياريكه بخت با من  نجايا تا

و خصمانه خانم شلدن و خشم  يبود كه از آنجا ، دور شود و مجبور نباشد كه اظهارات عصب ني، ا زياز هر چ شيخواسته او ب

 بياو را فر زين سايتنها فلور ، بلكه دل، نه  نكهيبرد به ا يم ي، پ ني، ماگنوس ف يقتخواست و يرا تحمل كند و نم نيماگنوس ف

 .داده است ، او در صحنه حضور داشته باشد 

كه  ديد يحال ، م نيدر ع. چه خواهد كرد  نيخواست مجسم كند كه ماگنوس ف ينم گريبود ، د نيخشمگ ياندازه كاف به

كند و به  يار گرفته بود ، دوباره احساس ماو قر اريدفاع در اخت ي، ب كهيرا زمان شيكند ، حرارت نوازش ها ياو م ادي يوقت

 ديباالفاصله فهم يول. كند  يمانيو خشن را نسبت به من روا داشته احساس پش رحمانهيرفتار ب نياز آنكه ا ديگفت شا يخود م

 .فكرش ، فرض محال است  نيكه ا

 دنديرس يبزرگ پست ستگاهيا كيد و بعد به از شب ، سه بار اسب را عوض كردن يروز ، درشكه راه را ادامه داد و تا پاس تمام
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. 

اگر هم  نيشده است ، ماگنوس ف كيبود كه چون تار نيتنها آرامش خاطرش ا. قادر نبود به سفرش ادامه دهد  گريد اكنون

اندار كه مهم ديرس يبه نظر م. او اقدام كند ، هر قدر هم كه تند براند ، قادر نخواهد بود در آن شب به او برسد  بيبه تعق

 :داد كه  حيتوض سايدل. زده شده است  رتيكند ، ح يم افرتتنها مس يخانم جوان نكهياز ا ستگاهيا

فرصت نشده كه  ليدل نيبه ا. فوراً به لندن مراجعه كد  يستي، به او اطالع داده اند كه با يخانوادگ يخاطر مسائل اضطرار به

 .خود آماده كند  يهم راه يرا برا يكس

و در نزد شما ، كامالً در  نجايدارم كه در ا نانياطم يول. مجبور شده ام كه تنها سفر كنم  جهياست و در نت ضيمر من مهيند -

 .امان خواهم بود 

 . ديدار شيدر پ يتا لندن هنوز راه طوالن يطور است ول نيالبته سر كار خانم ، هم -

 يصبح عل يستيباشد ، با يد ، مامور راندن درشكه آن روز مكه صبح زود بع يدستور داد ، هر كس سايبنا به خواست دل سپس

 .وقت براند  رياسبها را تا د يتيسياالمكان با يآغاز سفر ، آماده شود و در نظر داشته باشد كه حت يالطلوع برا

پردازد ، سالن و اطاق خواب ب كياجاره  يبرا يبه تن داشت و قادر بود پول قابل مالحظه ا يمتيلباس گرانق سايدل چون

اظهاراتش را  يحيكند ، با لبخند مل فيمورد قبول واقع شد و چون مجبور بود ، داستان را مكرر ، تعر يداستانش به آسان

حرفش  يقبل ستگاهيكرد كه بهتر از ا ي، مالحظه م ستگاهيدر هر ا يحت. فت  گر يكرد و همه جا مورد قبول قرار م يتكرار م

 ي، به قدر دنديبه لندن رس ي، صرف كرده بودند ، وقت دنيدر جهت خواب ي، زمان كم نكهيبه ا و با توجه. كنند  يرا باور م

مانده بود كه حق  يباق شيپول برا آنقدرو هنوز . كرده است  يخسته و فرسوده بود كه انگار تمام راهرا سوار بر اسب ، ط

 .به او بدهد  زين يرا بپردازد و انعام سخاوتمندانه ا يدرشكه چ

 .متعجب شد  ارياو بس دنيگشود ، از د شيكه در را برو ريپ ومنين

 خانم ماتالك در منزل هستند ؟ ايآ -

 .بود  سايسوال دل نياول نيا

 اريبرگزار كردند ، بس نجايدر ا شانيكه ا يمهمان نيآخر يجمع آور. را ترك كردند  نجايدو روز قبل ، ا شانيخانم ، ا ريخ -
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 .وحشتناك بود

توانست مجسم كند كه اصالً متوجه نشده كه او تنها از سفر  يم سايبود كه دل يهمانيم يسرگرم جمع آور يقدر به رمرديپ

 : دياز او پرس يلباس بود ، با كنجكاو ضيحمام و تعو يكه خدمتكار ، مشغول كمك به او ، برا يبعداً هنگام. برگشته است 

 ؟ ديبه سفر رفت ي، ناگهان ليچطور شد كه شما بدون جامدان و وسا -

 نيقبل از ا نهايشدند و تمام ا ديو بعد خانم فلور ناپد دي، اول شما رفت ديرا بفهمد خانم ، باور كن لشيكس نتوانست ، دل چيه

 .او را به فكر انداخت  ديآنچه راجع به خواهرش شن. شد  يما باورمان نم. شوند  دارياز خواب ب نيبود كه مستخدم

 من نگذاشت ؟ يبرا ياميموقع رفتن ، پخانم فلور در  ايآ -

 ! ديدانستند كه شما قبالً رفته ا يشما گذاشتند ، چون نم يپادر رينامه ز كيچرا خانم ، گذاشتند ،  -

 . ديكش رونيرا ب يقاب عكس ، نامه ا كيرفت و از پشت  يبه طرف سر بخار دخترك

 .گذاشتم  نجايمن آن را ا دييبفرما -

دارد  الي؟ خ ستيكه برنامه اش چ دينامه به او بگو نيبود كه فلور در ا دواريام. او نبود  يحرف هاگوشش به  گريد سايدل

خواهد بداند ، در  يكنند ؟ و خالصه آنچه را كه دلش م يم يكند ؟ خودش و شوهرش اكنون كجا و در خفا زندگ يكجا عروس

 .ان نامه بخواند 

 .او از اطاق خارج شود  يو غذا يدنيآوردن نوش يدمتكار كارش را تمام كرده ، برانامه را نگشود ، بلكه منتظر شد تا خ سايدل

تنها ماند نامه فلور را باز  يوقت. خورده بود  يمختصر يكردند ، با عجله غذا ياسبها را عوض م كهيمهمانخانه ، زمان نيآخر در

 .كرد 

 :نوشته شده بود و با مداد  اريبود و از قرار معلوم ، با عجله بس يطوالن نامه

 ؛ زميعز يسايدل -

 ميما مجبور.  ميفرار كن ميقصد دار ميمن و ت يول.  يخاطر نشو دهي، از من نرنج يخوان ينامه را م نيا يكنم وقت يم خواهش

زدش بالدرنگ با نام يستيكه با) سرباز است  كيانگار او ( ، دستور داده  ميبه ت وهايپادشاه د رايز.  ميافتيبالدرنگ راه ب

 !است  ردهمن را غذقن ك دنيكند و د يعروس
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 يمن فكر م يول.  يرنج ي، م ميراز خودمان نكرد كيتو را شر نكهيشد و از ا يخبر ، برآشفته خواه نيدانم كه تو از ا يم

 شهيهم يو برا ميازدواج كن ميما اگر بخواه يول.  رمينگ يتصمصم عجوالنه ا چيخواند كه ه يكردم ، فقط به گوش من خواه

 ينيب شيداده و پ بيكارها را ترت ي، همه  ديايب نجايبه ا نكهيم ، امشب قبل از اي، ت ميعجله كن مي، مجبور ميخوشبخت بشو

بعد . كرد و گزارش داد  فيتعر ميرا برا زي، همه چ يتو مشغول صحبت با هوگو بد يامشب وقت. الزم را كرده است  يها

چون قرار است  ي، ول مي، كمك كرد تا آنچه را كه الزم بود ، ببند ميجامه دانها دنيچيدر پ، با من  يكه بخواب يتو رفت يوقت

 .بخرد  ميبه من قول داده كه در آنجا ، هرچه كسر داشته باشم ، برا مي، ت ميبگذران سيماه عسلمان را در پار

 ياز ما ، نم چكداميخواهد و ه يو مرا مهستم همچنانكه ا ميكه من با تمام وجودم عاشق ت يكن درك كن ي، سع نميزتريعز

 يهرتسوك به نظر تو زننده است ، ول اي سيدانم كه رفتار بĤتر يم.  ميازدواج كن يگريكه هرگز با كس د ميتصور كن ميتوان

 ين مارگكرد ، مرا وادار به ازدواج با آ يم ياو ، با تمام وجود سع رايز. من مجبور بودم ، خانه دختر عمه سارا را ترك كنم 

و چون  ميكرد يرا مالقات م گريكدي يستيبا ييجا كيما در . را به خانه ، ممنوع كرده بود  ميكند و رفت و آمد ت زيتنفر آم

كه تنها  ديرس يو غذا را متحمل شود ، به نظر م هنوشاب هيو ته ني، حاضر بود ، مخارج مستخدم سيبĤتر دنيد يهرتسوك برا

 يدروغ ها ايدن كيدختر عمه سارا ، راجع به من ، . كار مشكل بود  نيا حي، گرچه توض مييبا نجايااست كه به نيكار عاقالنه ا

خود ، همه را  ي نوبه، به  زيتكرار كرده است و او ن وهايپادشاه د يكرده و مسلماً او همه را برا فيتعر ميمادر ت يزشت برا

، من هرگز ، هرگز در تمام عمرم مانند  ميگو يبه تو م يكرد وقت يدانم كه تو حرف مرا باور خواه يم. گفته است  ميت يبرا

را روا دارم كه با من ، قبل از ازدواجمان ،  ينا حق ني، چن ميماتالك رفتار نكرده ام و هرگز ممكن نبود نسبت به ت سيباتر

 .نجام شود ا يقانون گريكديعقد ما با  يستيبا زيو همان طور كه رسم است ، قبل از هرچ. كند  يعروس

 شنهاديكه پ نميمردها جوان را پشت سر خود بب نكهيا يول. داشته ام  يموارد ، رفتار احمقانه ا ياريدانم كه در بس يم خودم

دانم كه جز او  يو من م.  ميجز ت. نداشتند  يارزش نيمن كوچكتر يكدام برا چيه يول. بود  نيريش ميكنند ، برا يازدواج م

 يم ميو ت ميا افتهيرا  ايگنج دن نيگرانبهاتر گريكديدر وجود  ميمن و ت. داشت  اهدمن وجود نخو يدر زندگ يهرگز مرد

 رياز آن است و غ شيب يليارزشش خ ميچون انچه ما دار. شخص خودش نگاه دارد  يتواند ، پولش را برا يم شييدا ديگو

و دوست  نيگرانبهاتر يكنم ، ا يم واهشخ.  ميرگ كنگله بچه را بز كيو  ميكن يكه در مزرعه زندگ مياز ان هم آنقدر دار
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من . كنند ، من فاسد و سر به هوا هستم از من دفاع كن  يكه فكر م يمن ، مرا درك كن و در مقابل مردم زيعز نيتر يداشتن

ده ام ، نكر يكار غلط چيخورم كه ه يتو قسم م يآنهاست ، برا نيكه مقدس تر ميبه آنچه نزد من مقدس است و به جان ت

است كه مرا  يتنها مرد ميببوسند و در عمرم ، ت كباريدو جوان احمق ، اجازه داده ام ، كه گونه ام را  اي كيبه  آنكهجز 

 نيبشود ، ا گريكديما با  يو شرع يكس مانع ازدواج قانون چيدارد كه نگذارد ه مي، مصرانه تصم ميچون ت. است  دهيبوس

 .كرد  ميبه طرف چلتنهام ، حركت خواه ماًٌيستقزود ، م يلياست كه فردا صبح خ

و . دانم كه پاپا موافقت خواهد كرد  يم.  اورديكرده اول موافقت او را به دست ب يخواهد مرا از پاپا خواستگار يم ميت آنجا

پس از آن .  مستين مياست و من واقعاً زن ت يقانون ريتواند اعتراض كند و اظهار كند كه ازدواج مان غ يكس نم چيه گريد

سر و صداها تمام شد ،  يوقت.  ميرا بشنو ميت شاوندانيم تمام سر و صداها و اعتراضات خويبه فرانسه كه مجبور نباش ميرويم

تنها .  سرودوالپه ، نامه بنوي – 92شماره  يي، كد شناسا ميمن به آدرس بانك ت يفرشته باش و برا كيكنم  يخواهش م

همه سر وصداها ، تمام و آرامش كامل برقرار شود  كهيبانك خواهد بود و ما تا زمان سيداشت رئكه آدرس ما را خواهد  يكس

سالها ، با من مهربان  ني، در تمام مدت ا شهيتو هم.  ستيكه منظورم چ يشو يدانم متوجه م يم. كرد  مي، مراجعت نخواه

كه ما  ودب يخواه يكس نيو تو اول. را دوست خواهد داشت  تو را بهتر بشناسد ، به اندازه من تو ميت يو مطمئنم وقت يبوده ا

 .كرد  ميبه منزلمان دعوت خواه

 

 .، مراقب خودت باش  زميعز خداحافظ

 

 

 فلور -دارد يتو را دوست م شهيكه هم يخواهر

 

 ميوانست به آنجا برو، ت ميكند ، ما هرگز نخواه يم يدر پارك شلدن زندگ ميمادر ت كهياضافه كنم ، تا زمان زيرا ن نيا يراست

زشت را درباره من به  يبه كردن دختر عمه ساراست كه آن همه دروغها ريتقص نيكنم كه هرگز مرا ببخشد و ا يگمان نم. 

 .او گفته است 
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كرد نه فقط چون فلور  يم ياحساس خوشبخت. بود  يقلبش مملو از شاد.  ديكش ياز شاد ياديپس از خواندن نامه ، فر سايدل

راجع به او گفته بود ،  نيكه ماگنوس ف ييكه داستانها ديكرد ، بلكه چون فهم يكه مورد عالقه اش بود ازدواج م يبا مرد

چه  قتيخبر كه در حق نيرا كه نسبت به خواهرش داشت ، اشتباه بوده است و ا ي، شك نكهياز همه مهمتر ا. ندارد  قتيحق

جامه  دنيچيآنها فقط مشغول پ. داشت  يقلبش بر م يرا از رو ي، سنگ، آن شب در اطاق خواهرش رخ داده بود  يواقعه ا

 .دانها بودند 

از . ا وشده بود ، زانو بزند و خدا راشكر كند  يدوباره ، به خواهرش اعتماد داشت و معتقد به پاك نكهيخواست از ا يم دلش

 : ديخودش پرس

 .، مرتكب شده باشد  يكه فلور دختر مادرم ، گناه من توانستم آنقدر احمق باشم و چگونه توانستم شك كنم چطور

 

 6فصل  انيپا

 )فصل آخر (  7 فصل

 .آزاد شدم -

 يو همزمان احساس كرد كه تا چه اندازه ، تمام وجودش فرسوده شده است و آه ديخودش از خواب پرس ياز صدا سايدل

 !خواب را داشته باشد شدن از  داريوجود نداشت كه ارزش ب يا زهيانگ چيو ه يكار چيه:  ديكش

 يالملل نيبود كه در مسابقه بزرگ ب يبه احساس كس هيشب باًيكه داشت ، تقر ياحساس. خود متعجب بود  يحوصلگ يب نيا از

 زيصعود كرده و آن باال متوجه شده باشد كه در آنجا ، چ ايماليه يكه به قله  يكس كي. ، شركت كرده و بازنده شده باشد 

 .د وجود ندار يجالب

 :خودش گفت  به

 .است  يحالت احمقانه ا نيا

 .در رختخواب نشسته و زنگ زد  زيخ كيبا  سپس

 :زن مستخدم ظاهر شد و گفت  ينسبتاً طوالن ياز مدت پس
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 . ديدار ليكنم صبحانه م يخانم ، تصور م-

 . دياوريصبحانه ب ميكنم برا يبله ، خواهش م-

 .و به محض آماده شدن آن را خواهد آورد  ، مشغول آماده كردن آن است ومنيخانم ن-

ساعت ، قصر  نيفكر كرد كه االن در ا ارياخت يب سايدل. حرف زدن ، پرده ها را عقب زد تا آفتاب به درون اتاق بتابد  ضمن

 .دارد  ييبايچه منظره ز

خود را  دهياو به كار خواهد برد تا عق نافتي ي، تمام قدرتش را برا ديايبه لندن ب نيافتاد كه اگر ماگنوس ف زيفكر ن نيبه ا يول

 . ديكارانه اش به او بگو اير اتيراجع به عمل

فقط به فكر . فوراً لندن را ترك كند  يستيمسلم شد كه با شيبرا. وجود درد ، او را به لرزه انداخت يامكانات نيچن نكهيا فكر

رفتن به چلنتهام گرفته بود كه  يرا برا يقطع مي، تصم باًيتقر. به مزرعه  ايبهتر است به چلنتهام نزد پدرش برود  ايافتاد كه آ

 .صبحانه اش را آوردند 

 :را كنار رختخواب قرار داد و گفت  ينيزد ، س ينفس نفس م ي، از خستگ كهي، در حال ومنين

ها در لندن مانند تخم تخم مرغ يول.  دينخور ياديز زيشام ، چ شبي، چون د ديگرسنه باش دي، شما با ميكرد يما فكر م خانم

 . ستنديمرغها در مزرعه ن

 :با لبخند جواب داد  سايدل

 .آنها به من مزه خواهند كرد  حتماً

 .، ترك كردند نيسنگ يو همسرش ، اطاق را با قدمها ومنيگفتگو ، ن نيا با

فكر بود كه  نيدر ا. ترك كند  باز كرد و فكر كرد كه بهتر است ، هرچه زودتر لندن را يرا كم سايخوش قهوه ، افكار د يبو

گرفت به لندن  ميبگذارد كه اگر تصم يباق نجايرا در ا يبهتر است ، تعداد ايرا با خود به چلتنهام ببرد  شيتمام لباسها ايآ

 .كه در دست داشت ، از در وارد شد  يموقع خدمتكار با نامه ا نيباشد ، در ا دهينكش يا هودهيبرگردد ، زحمت ب

 . دينامه الساعه با پست رس نيخانم ، ا-

و باالفاصله به خود گفت كه چقدر .  ختيفرو ر سايباشد ، قلب دل ني، امكان دارد ، نامه از ماگنوس ف نكهياز فكر ا ناگهان
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. ) را نخواهد كرد  يكار نيكه هرگز چن( او بفرستد  يبرا ي، نامه ا نياگر به فرض محال هم ، ماگنوس ف يحت. احمق است 

 كهينامه را گشود و در حال. پاكت شناخت  ينگاه ، خط پدرش را رو كيبه هر حال با .  ديسر يم نجاي، به ا روزي، د يستيبا يم

 :خواند  نيداد ، احساس كرد ، الزم است كه پشتش محكم باشد و چن يم هيبه بالشها تك

 زميعز يسايدل

كه فلور با لرد شلدن ازدواج كرده  يا به حال ، اطالع حاصل كرده او قطعاً ت يرا بگذران يكه تو در لندن روزگار خوش دوارميام

 .است 

، فلور به  ينامزد شده بود ، متاسفم ول يگرياو قبالً با شخص د نكهيمن از ا. آمدند تا از من كسب اجازه بكنند  نجايبه ا آنها

 .د شون يزندگ كيشر گريكدياست كه با  نيآنها در ا يمن گفت كه تنها راه خوشبخت

و . درآمدند و من ناچار ، با رفتن فلور موافقت كردم  گريكديبه عقد  يسنت مار يسايوقت خارج از نوبت ، در كل كيدر  آنها

 ميام برا افتهيچون هنوز بهبود كامل ن

 ير مهستند و به نظر خود من چلتنهام آن اندازه كه تصو يراض يليمن خ يسالمت شرفتيدكترها از پ يدشوار است ول اريبس

 يشخص جالب شانيا. تحت درمان است ، آشنا شده ام  نجاينفر مانند خودم كه در ا كيبا  رايز.  ستيكردم ، خسته كننده ن

و در باره دوستان مشترك  ميگذران يم كتيپ يو وقت آزادمان را با باز ميخور يما با هم غذا م. هستند ، به نام خانم بودن 

من خواهد بود  همانيم يخواهد كرد و در آنجا مدت يالجاتمان او مرا ، به مزرعه ، همراه، پس از خاتمه مع ميكن يصحبت م

 .كند  يم يشوهرش در جنگ واترلو كشته شده و او تنها زندگ

  دوارميضمناً ام.  يدر آنجا ، مرا مطلع كن تيها يو از خوشگذران يسيمن نامه بنو يكه برا ي، تو فرصت كن دوارميام

 .دادند  يآمده بود ، قطعاً به من خبر م شيپ يكنم اگر مسئله ا يالبته گمان م. ر مزرعه روبراه باشد وضع اسبها د كه

 

 زمدختر عزي –خودت باش  مراقب

 

 

 دوست دارد مانهيتو كه تو را صم پدر
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 النگفرد روبرت

 

پدرش همچنانكه او  ديبه نظرش رس.  ستيبه وجود او ن ياجيكه در چلتنهام ، احت ديبا دقت نامه را مطالعه كرد و فهم سايدل

كرد كه او ،  ياحساس م شهيهم. مادرشان و او را خوشبخت كند  يخال ياست كه بتواند جا افتهيرا  يبوده كس دواريام شهيهم

شد ،  رشيكه از خواندن نامه دستگ نطوريفراوان بدهد و ا تيكند و به وجودش اهم نيحسهمسر دارد تا او را ت كيبه  اجياحت

 .بود  يشخص نيانم بودن چنخ

 :به خودش گفت  سايدل

 يرو ينيلبخند غمگ. خواهم ماند  في، فقط من باالتكل انيم نياحتماالً ازدواج خواهد كرد در ا زيشوهر كرده و پدرم ن فلور

راموش در لندن و آشنا شدن با اشخاص جالب را ف يفكر خوشگذران ديبا گريظاهر شد و با خود گفت كه اكنون د شيلبها

 .كنم 

 ميفرار فلور و ازدواجش با ت. چون نام او النگفرد بود . گفت  يبه او خوش آمد نم نجايدر ا يهرگز كس نكهيمسلم بود ا آنچه

 .نامزد بود ، قطعاً موضوع گفتگو روز خواهد بود  ستيشلدن كه قبالً با دختر هرتسوك فن در

دعوت نخواهد كرد و چون دختر عمه سارا از فلور به شدت دلخور را به مجامع ،  يشخص نيكس خواهر چن چيه جهينت در

 . ردينامساعد قرار گ يستيدر ل بيبه همان ترت زيرا خواهد داد كه نام خواهرش ن بشيشده است ، قطعاً ترت

 :خود گفت  به

 .اندن در لندن ندارم به م يبه هر حال خودم هم رغبت. ماند  ينم يباق ميبرا يگريراه د چيبه خانه بروم ، ه يستيبا من

را كه با خود به لندن آورده بود ؛  ييخدمتكار خواهش كرد ، تمام لباسها رزنيو از پ ديلباس پوش يجا برخاست ، به آرام از

تواند با خود به مزرعه ببرد  يم زيمانده بود ن يرا كه باق شياز لوازم فلور و لباسها يدهد ، فكر كرد مقدار يدر جامه دان جا

 .بخرد  يتازه ا زينداشته باشد كه چ ياجي، بپوشد ، احت يمتيگرانق اسوقت ، الزم شد لب كير تا اگ

در لندن دوخته شده بود ،  كهييبه لباسها يازين گري، د يسيخوش دوخت پار يلباس ها دنيدانست كه فلور با خر يم او
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 .نخواهد داشت 

 :رساند كه  سايبه اطالع دل ومنين

را كه متعلق به خود او بوده ، به اصطبل برده اند ، هنوز دو راس  يي، اسبها نگيتور هرتسوك فن هاستبه دس نكهيوجود ا با

را  يدانست كه دو اسب قادر خواهند بود ، درشكه كهنه ا يچون م. شد  سايخاطر دل يباعث تسل نيا. مانده است  ياسب باق

 .بكشد قرار نگرفته بود ،  يكه پس از مرگ مادرش مورد استفاده كس

، خواهش كرد كه قبل از حركت ،  ومنيمنزل حاضر باشد و از همسر ن يبعدظهر درشكه جلو 1دستور داد كه ساعت  سايدل

 .آماده كند  شيبرا ييغذا

 : ديپرس ومنين

 ؟ ديرو يشما به منزل م ايآ سايخانم دل-

از چلتنهام مراجعت خواهد كرد  ياست و به زودكردم كه در آن نوشته حالش بهتر  افتياز پدرم در يمن نامه ا ومنيبله ، ن-

، ما با  ديبمان نجايا يهنوز چند روز ديباش لياگر شما ما. او ، من خانه را مرتب كنم  دنيالزم است كه قبل از س ليدل نيبه ا. 

 . مييرا فراهم نما تانيراحت ليو وسا ميكن دمت، به شما خ ميحاضر ليكمال م

در زمان اقامت فلور و خانم  كهييهاييراياز پذ ريدانست كه زن و شوهر پ يقرار گرفت چون م رياز تعارف او تحت تاث سايدل

 .به آرامش دارند  اجيشده ، چقدر خسته و فرسوده شده اند و احت نجايماتالك در ا

 يبه موقع برا ديبتوان، شما را قبالً حتماً مطلع خواهم كرد تا  ديايب شيپ يبرنامه ا نيبرگردم و اگر چن گريماه د كي ديشا-

 . دياضافه ، اقدام كن نياستخدام مستخدم

 ميبتوان كهييتا جا يول ميشو يجوانتر نم نكهيالبته من و زنم با ا.  ديتوجه دار ليمسا نيمتشكرم كه شما به ا يليخانم ، خ-

 . ميكن يكوشش خودمان را م

 . )شود  يخوشحال م يليخ ديتمج نيا از رمرديدانست كه پ يم. ( بوده است  نيبه نظر شما قابل تحس-

آن سالن  گريكردند ، د يم نييماتالك با آنها ، آنجا را تز يديكه فلور و ل ييكه با نبودن گلها ديبه سالن رفت و د سايدل

رد كه من ندا يلزوم. شد  يم دهي، بهتر د زيدارند ن ريبه تعم اجيها احت يصندل نكهيرنگ رفته پرده ها و ا نكيا. ندارد  ييبايز
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 .خودش خواهد شد و پدرم هم هرگز به لندن نخواهد آمد  ديخانه جد احبفلور ص. فكرم را خسته كنم 

 ميتصم. كند  يداشته باشد كه با همسرش در لندن زندگ ليپدرش دوباره ازدواج كند ، م يوقت ديباز فكر كرد ، شا يول

 دهيارزش دارد كه پرده نو خر ايكه آ نديگذاشته و بب انيدر م پدرش به منزل مراجعت كرد ، موضوع را با او يگرفت ، وقت

 .نه  ايكند  ريها را تعم يشود و صندل

 .باشد  يثمر م يكرد كه وجودش زائل و ب يباز احساس م يانجام شود ول يستيكه هزار كار هست كه با ديرس ينظرش م به

و در  ريماه اخ 12كه در  ينشاط يب يبود كه به زندگ نيماند ، ا يم يباق شيبرا كهيتنها كار. بود  دهيرس اني، به پا جانهايه

 .پدرش داشته ، باز گردد يضيزمان مر

 :لب زمزمه كرد  ريز

همه  نيقابل تصور بود كه ا ريغ. نخواهد داد  يرو ميدر زندگ يجالب يكردم كه هرگز واقعه  يگذشته بارها فكر م در

 .فتدياتفاق ب يكوتاه نيبه ا يدر مدت اناتيجر

برده شد و در  يو به قصر دور افتاده ا ايبه ماوراء در. بود ، ربوده شد  ييكه وجودش معما يبه لندن آمد و از طرف مرد او

چون از .  ختيگر ي، از او م ديرا بگو قتيواست ، حق خياز چنگ او فرار كرد و اگر هنوز هم م سايدل يول ديگرد يآنجا زندان

 يي، با صدا سايكلمات را دل نيا.  ديرس يرمان به نظر م كيدر  يداستان مسخره ا مانند نهايتمام ا. خشم او وحشت داشت 

 . ديچيبا انعكاس در سالن پ شيبلند ، ادا كرد و صدا

 . ديرا شن يمرد يدر باز شد و صدا ناگهان

مرد هوگو لودگراو  نيا.  دينداشت كه شما در كجا هست يكس اطالع چيسر زدم و ه نجايمن هر روز به ا.  ديبرگشت باالخره

كه تا  قهيمانند برف و تور دور  ديشال گردن سف كيبا . آمد  يالگانت م يليبود به نظر خ ستادهياو همانطور كه آنجا ا. بود 

داشت ، انچنان براق بودند كه عكس همه  يبه طرف او قدم بر م يگوسفند كه وقت وستپ ينهايبا پوت ديرس يدم چانه اش م

 .افتاد  ين ها مدر آ زيچ

 .برگشتم  شبيمن د... من -

را در ماه عسلشان  ميخواهرتان و ت ديشا ديشد ديچگونه ناگهان ناپد. باتلر خبر نداشت كه چه به سر شما آمده است  يول
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 . ديكرد يهمراه

 كه آنها ازدواج كرده اند ؟ ديدان يمگر شما م-

شدند ،  ديآنها ناپد يتوانست بكند و وقت يبود كه او م يتنها كار نيچون ا. دارد  ختنيگر الي، خ ميمن حدس زدم كه ت-

 .شدن شما در همان موقع نبود  ديناپد يبرا يليدل نيا يافتاده است ول يكه چه اتفاق دميفهم

 :اظهار داشت  نيچن نيا.  ديرا بگو قتيوجه قصد نداشت كه حق چيبه ه سايدل

 .واهم رفت بعدظهر به مزرعه خ نيهم يمن برگشته ام ول-

 . ديبكن يكار نيچن ديتوان يشما نم يول-

 چه ؟ يبرا-

 . ديبمان نجايخواهم شما ا يمن م رايز-

 :سر تكان داد و گفت  سايدل

كه  ستيكار عاقالنه ن نيشلدن ازدواج كرده است ، ا مياند ، فلور با ت دهيهمه فهم كهيموقع نيكه در چن ديقبول كن ديشما با-

 .بمانم  نجايا

 .نه  اياتفاق افتاده است  نيداند كه واقعاً ا يكس نم چيه يول. كنند  يم يموضوع شرط بند نيا يكلوپ همه رو تسيوادر -

 .گذاشته است  ميدر آمدند و پدرم دست فلور را در دست ت گريكديآنها در چلتنهام به عقد . خوب ، بله افتاده است  اريبس-

 . ديكش اديفر يهوگو لودگراو با خوشحال-

شناسم و هرگز  ي، م ميدر اتون بود گريبا همد كهيرا از زمان ميمن ت.  ديشود شن ياست كه م يخبر نيبهتر نيا. است  يعال-

 .بودم  دهيعاشق ند نطوريتا به حال او را ا

 :با لبخند گفت  سايدل

 گريحاال د يمطمئن نبودم ول در بدو امر ، نكهيكلمات را از زبان شما بشنوم و با وجود ا نيخواست ا يدلم م يليمن خ-

 .خوشبخت خواهند شد  گريكديدارم كه آنها با  نانياطم

 به فكر شما خواهد بود ؟ يحاال چه كس يول. خواهد شد  نيالبته كه چن-
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را در چشمان او  يبا تعجب به او نگاه كرد و اثر سايدل. عوض شده است  شيسوال صدا نيكه در موقع ا ديرس ينظر م به

 .فوراً سر را برگرداند  خواند كه

 :آهسته گفت  يبا صدا هوگو

 يمن از همان لحظه  ي، ول ميشناس يرا خوب نم گريكديداد كه ما هنوز  ديزود است وشما ، حتماً جواب خواه يليدانم خ يم-

 .اول كه چشمم به شما افتاد ، عاشق شدم 

و  ستادهيدر آنجا ا. پنجره رفت  ينداشته باشد ، به سو نانيخود اطم تيبه موقع نكهي، سپس مثل ا ديكش يقينفس عم سايدل

اقامت نداشت  نجايدر ا يمدتها بود ، كس كهيياز آنجا. شد  رهي، خ ديتاب يكه به باغچه كوچك پشت خانه م يبه آفتاب مطبوع

در آنجا ، رشد كرده  ينرگس وحش ازياز الله و سنبل نبود ، فقط چند پ دهيپوش كرتها، همانطور كه زمان مادرش رسم بود ، 

 .، گل داده بودند  ديبنفش و سف اسيبودند و چند بوته 

 .باشد  يدانست كه هوگو در انتظار جواب حرفش م ي، م سايدل مسلماً

 . ميمساله فكر كن نيزود است كه راجع به ا....  يليهنوز خ.... شناسم  ينم چيشما را ه.... من -

، اگر  سايدل دميشما را د كهياز همان لحظه ا.  شمياند يهر روز و شب به آن م. م كن يفكر م يمساله ا نيخوب من به چن-

 وانهيبود از دست شما د كينزد ديشد دي، ناپد ديرو يبه كجا م دييبه من بگو نكهيبدون ا دميد ي، وقت ديرا بخواه قتيحق

 .شوم 

 متاسفم....  يليخ-

 . دير كنموضوع خوب فك ني؟ راجع به ا ديواقعاً متاسف ايآ-

 :تفكر ادامه داد  يو هوگو پس از لحظه ا دينداشت كه بگو يجواب سايدل

 . ديشما را بربا نديكه بعد من ، شما را بب يمرد نيترسم ، اول يكه من م بايز ي، به قدر ديهست بايز يشما به قدر-

 .زد  يبه او لبخند سايدل

 !مگر .  فتديبه من بنباشد تا چشمش  چكسيه كهييجا.... روم  يمن به منزل م-

 ؟ ديدوباره خواهم د ي، من شما را ك ديرو يداشته باشم ؟ حاال كه شما از لندن م ينانياطم نيتوانم چن يمن چگونه م-
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 .شد  كترينزد سايقدم به دل كي او

هوگو نفس .  ديردا تيمن اهم ي، برا يگرياز هر زن د شيچون شما ب.  ديبرو نجاياز ا نطوريتوانم بگذارم ، شما ا يمن نم-

 :و ادامه داد  ديكش يقيعم

 .كه با شما ازدواج كنم  لميمن شما را دوس دارم و م-

 .برگرداند  گريرا به طرف د شيرو سايدل

 گريكس د چيمن با ه.  ميمساله صحبت كن نيراجع به ا. زود است .... كه  ديكنم ، مگر شما خودتان نگفت يخواهش م-

 .عاشق شوم  يليخ يليخ نكهيا مگر... ازدواج نخواهم كرد 

چه ، تمام  ي، برا نديرا بب ميت نكهيفهمم ،فلور قبل از ا يكه اكنون م ديكلمات ، به فكرش رس نيا يدر موقع ادا سايدل

گفته بود و  نيهمانطور كه ماگنوس ف. بود  يبود ، عشق واقع شيكه او در جستجو يزيچ. ازدواج را رد كرده بود  شنهاداتيپ

 .بود  افتهيرا  فلور آن

 .خواهم  يهمان را م قاًيمن هم دق-

 :لودگراو گفت  هوگو

تجربه  يدانم كه شما پاك و ب يم.  ديمن به شما خواهم آموخت كه چگونه مرا دوست بدار ديده ياگر شما به من فرصت-

 مانيمطئنم كه پش ديشانس را بده نيا كباري، به من  زميعز.  ديباش ي، آنقدر جذاب و گمراه كننده م ليدل نيو به هم ديهست

 .شد  دينخواه

 :زمزمه كرد  سايدل مجدداً

 .زود است  هنوز

گفت كه گرچه از هوگو لودگراو بدش  يكلمات ، حس ششمش كه هرگز او را وانگذاشته بود ، به او م نيا يموقع ادا يحت

قادر نبود ، احساسش . داشته باشد  شيزندگدر  يمهم يتوانست جا ياو هرگز نم يو نسبت به او محبت داشت ، ول ديآ ينم

گرچه هوگو مهربان و خوب است ،  يفهمد يم سايكه دل يزيچ كي.  اردكم د زيچ كيكه هوگو  ديد يم يول. كند  انيرا ب

 ياش راسخ ، بود كه برا دهيدر عق ياو را وادار كند كه عاشقش شود به قدر اي. كند  ريتواند قلب او را تسخ يهرگز نم يول
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 دوارياست از لندن برود و ام تربه ديشا اي. حاصل است  يازدواج از طرف او ، ب يكه تقاضا دي، فكر كرد به او بگو يلحظه ا

 .باشد كه هوگو او را فراموش كند 

 :او دراز كرد  يكلمات ، دستش را به سو نيرا انتخاب كند و با گفتن ا يگرفت كه دوم ميتصم

 يرا م گريكدياست كه  يكم اريما زمان بس يول. شما قرار گرفته ام  زيكلمات محبت آم ريمفتخرم و تحت تاث اريمن بس-

 .، به مزرعه برگردم  يستياول با يول...  ميرا مالقات كن گريكديو دوباره  ميايبتوانم دوباره به لندن ب ديشا.  ميشناس

 . ديكه مرا از خود نران دينقدر مهمان نواز هستو گمان كنم ، شما آ ميايتوانم به دنبال شما ب يصورت ، من م نيدر ا-

 .مراجعت خواهد كرد  ياو به زود يرا بكنم ول يكار ني، پدرم در آنجا نباشد ، مجبور خواهم بود ، چن كهيالبته تا زمان-

 :هوگو لودگراو با لبخند گفت -

پدرتان  نكهي، به محض ا ديمن قول بدهو به  ديبه شرافتتان قسم بخور ديشما حاضر ايآ يكنم ، صبور باشم ول يم يسع-

 ؟ ديبرگشتند ، مرا به آنجا دعوت كن

 :منتظر جواب شود ، ادامه داد  نكهيبدون ا و

در لندن ، به  نجايهم اي سكنيدر منزلمان در ا ايتا آنوقت با مادرم راجع به شما صحبت خواهم كرد و مطمئنم كه مادرم ، -

 .شما خوش آمد خواهد گفت 

از مردم برآشفته  ي، عده ا ميازدواج فلور و ت دنيكه با خبر شن ديبه خاطر داشته باش يول. لطف شماست  يامنته نيا-

 .خواهند شد 

چه  اي،  نديگو يچه م گرانيكه د ستيمن مهم ن يو برا ديدارد ، شما هست تيبه نظر من آنچه كه اهم يول. دانم  يرا م نيا-

 يرا م قتي، به مزرعه پدرتان خواهم آمد و به شما ثابت خواهم كرد كه حق ديزه بدهشما به من اجا نكهيكنند به محض ا يم

 . دينده يگريكنم قلبتان را به مرد د يو خواهش م. عاشق شما هستم  نوقتكه تا آ ديو به خاطر داشته باش ميگو

 يدستها ياو را رو يلبها ينرم سايرا گرفت و به طرف صورت خود برد و دل سايكلمات ، دست دل نيپس از گفتن ا هوگو

 كرد ؟ يم سهيآنها را با هم مقا ديبا ايآ. و رفتار خشنش افتاد  نيماگنوس ف اديبه  گريو بار د. خود احساس كرد 

 :و گفت  ديبا شتاب دستش را عقب كش. خواهد او را بغل كند  يكرد كه هوگو لودگراو م احساس
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 .ام را ببندم  هياز اثاث يمقدار يستيو با. كنم  ريخواهم در سفرم تاخ يچون من نم ديبرو ديشما با. كنم  يخواهش م-

بار از دست  نيدوم يندارم شما را برا ليم ديمطمئن باش يول. ، خواهم رفت  ديكن يچون از من خواهش م. خوب  اريبس-

كه  ستيمهم ن ميم آمد و برا، نزد شما به مزرعه خواه ديسيكالب به من نامه ننو تسيدر وا ندهياگر تا چند روز آ. بدهم 

 .شما باشم  يكيكه در نزد نستيفقط مهم ا. در دهكده بگذرانم  افرخانهمس كيدر  ايبوته  كي ريمجبور باشم شب را ز

 :و گفت  ديخود را در كنار كش سايدل يرا در آغوش بكشد ، ول سايشد و خواست دل يم دهيشن شيعاشقانه در صدا يآرزو-

 . ديخوش آمد-

فقط . جمله مصمم به طرف در قدم برداشت ، از پله باال رفت و آنقدر آنجا منتظر شد تا هوگو ، خانه را ترك كند  نيبا ا سايدل

 .كرد  يازدواج م ياز من تقاضا يبود كه كس يبار نياول نيا: درشكه تنها بود ، با خودش گفت  يدر راه مزرعه و تو كهيزمان

چون . ازدواج از من بوده ، مرا مسخره خواهد كرد  يتقاضا نيو آخر نياول نيداند كه افكر كه اگر فلور ب نيلبخند به ا با

را كه هوگو از او انتظار داشته است ،  يكه چرا ، جواب ديپرس ياز خودش م يضمناً وقت. خود او هزاران تقاضا را رد كرده بود 

، هوگو مرد  ديرس يبه نظر م بيعج نيه او ندارد هرچند كه انسبت ب يلي، اعتراف كند كه تما راتبه او نداده ، ناچار بود به ج

 ياو را به شوهر نكهياز ا يگريبود كه هر دختر د ي، و مسلماً از جوانان ديرا پسند دنشيبود و طرز لباس پوش يا افهيخوش ق

بتواند به او  سايمحال بود دل يكرد ، ول يم ياز او خواستگار ياديز جانيگرچه هوگو با شور و ه. كرد  يقبول كند ، استقبال م

 .كند  ريياحساسش نسبت به او تغ يبدهد كه روز ديام

 )كرد  ياز خودش سوال م( بود ؟  يچ لشي؟ دل چرا

 ني، از اول سايآمد كه دل يم بيخود ، با آنها آشنا شده بود ، كم بودند ، به نظر عج يكه او در زندگ ييتعداد مردها نكهيا با

 نيبه ا. لذت ببرد  شيدهايتمج دنيرغبت نداشته باشد كه با او معاشرت كرده و از شن يزده نشود و حت جاني، ه يخواستگار

 .فكر او را هم نخواهد كرد  ي، حت نديرا نب و، فكر كرد كه اگر سالها ا ليدل

آورد ،  ير نظر مآخر شب و موقع رفتن به رختخواب د ياو داشت ، گاه يبه مراقبت ها اجيبود و احت يپدرش بستر كهيزمان

خود را بدر كند و  يداده و با محبت او ، خستگ هياو تك يتوانست سر به شانه  يوجود داشت كه او م يچه خوب بود اگر كس

او را  ياليخ ياز افسانه ها يبود كه قسمت ييايرو نيا. زد  يض پر توقع دور ميمر كيتمام مسائل ، به دور  كهيدر خانه ا
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توانستم او را  يبود اگر ، من هم م نيريدارد و چقدر ش يگفت ، هوگو مرا دوست م يبه خود م يفاز طر. داد  يم ليتشك

مرد به او گفته بود كه  كيكه  حاالپس چرا . بردند  يبودند و لذت م گريكديمانند پدرم و مامان كه عاشق . دوست بدارم 

كرد جستجو كرده و  يم يمبهم بود كه سع سايدل يبرا يرمساله به قد نيا.  ستيجالب ن شيواقعاً دوستش دارد ، اصالً برا

گردد ، مشكل است ، بتواند به كس  يبر م نيماگنوس ف يافكارش به سو يگاه كهيتا زمان ديد يم يو ل ابديرا ب لشيدل

ون از دست او اكن ايتواند باشد ؟ آ يمورد ، چگونه م نيو احساس او در ا دهيكه عق ديپرس يفكر كند و ، از خودش م يگريد

 ، زمياست ؟ او قاطعانه گفته بود كه فرار از قصر او محال خواهد بود ؟ و من موفق شدم ، بگر يعصبان يليمن خ

 .بودند  يكلمات چقدر توخال يول. بلند ادا كرد  يجمله را با صدا نيا. من او را مغلوب كردم -

حاال كه گذشته بود چقدر همه  يول. در هراس بود  نياز خشم ماگنوس ف ميگذشت و او دا يمشكل م يليدر قصر خ يزندگ

 باًيتقر يخانه  كيبود كه او تك و تنها به طرف  نياز ا ندتريتمام آنها خوشا. نمود  يم زيانگ جانيو ه بايبه نظرش ز زيچ

 .خوشحال نخواهند شد  دارشيكس از د چيدانست آنجا ه يم كهيدر حال. متروكه در سفر باشد 

 . افتيگذشته خواهد  يرا مثل سابق و مثل سالها زيبه آنجا برسد ، همه چ يدانست وقت يم

 .آشنا شوم  شتريبهتر باشد كه دوباره به لندن برگردم و با هوگولودگراو معاشرت كنم و با او ب ديشا-

نزد ماگنوس  كه ، اگر حق انتخاب داشت ، به قصر ديد يبا شعله آتش ، در مقابل چشمانش نوشته شود م نكهيمانند ا سپس

 :گفت  يبلند يبا صدا. گشت  يبر م نيف

 .از آن خود كند ... ندهد و مرا  تيمن اهم يمرتبه به التماس ها نيا ديترسم شا يمن از او م.... ام  وانهيمن د-

ناگهان  يبه او دست داد ، ول يناگهان خشك شد و حالت خفگ شيگلو.  ديوحشت كرد و تمام اندامش لرز يفكر نيچن از

 .سوزد  ياحساس كرد كه تمام بدنش در آتش م

 .به او فكر نخواهم كرد  گريمن د-

احساس را نداشته باشد كه انگار او در كنارش  نيتوانست ا ينم. كند  يرا عمل ميتصم ني، باز نتوانست ا ديبه منزل رس يوقت

 .محال خواهد بود  شيخواند كه فرار برا يو باز بگوشش م ستادهيا

 .او نكردند  دنياز د ياحساس خوشوقت نيدچن نيمستخدم
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 :گفت  مباشر

بهاره  يكه خانه تكان ميو ما فرصت دار ديطول خواهد كش نياز ا شيف اقامت شما در لندن ب ميكرد يما فكر م سايخانم دل-

 . تينكرده ا يشرفتيهنوز كارمان پ.  ميرا انجام ده

آماده باشد  شانيمراجعت ا يكه آن قسمت برا نقدريهم.  ديوع كرده اپدرم شر يحتماً كار را از اتاقها.  ديناراحت نباش-

 .ندارد  يتياهم هياست و بق يكاف

 :با حالت اعتراض جواب داد  باًيتقر مباشر

 .انجام شود  ديكارها با يهمه  يول-

 :او كامالً وارد بود آ گفت  هيبه روح سايچون دل و

 .حق باشماست -

 شيمدت برا نيبه آنچه كه در ا.  ديشيآنجا و زمان رفتن به لندن ، اتفاق افتاده بود ، اندكه پس از ترك  يعيبا وقا سپس

 نهييبه صورت خود در آ يبرعكس ف وقت يول. شده باشد  رياش پ افهيرفت كه ق يانتظار م. آمده بود فكر كرد  شيپ

 ينبود ول دهيسفر ، خسته و رنگ پر يش برامانند زمان حركت ي افهيآن ق گريد.  ديرس يجوان تر به نظر م يلي، خ ستينگر

 يبه سو. بكند  دياست ، چه با نهييدر آ كهيا افهيق نيدانست با ا يانگار نم. شد  يم دهيد شينوع ، تشو كيدر چشمانش 

با  حداقل آنها. داد  يرا از دست م يرنگ خاكستر گريد اياسبها و نوازش آنها ، دن دنياصطبل اسبها روانه شد و آنجا با د

و نوازشگر ، صحبت  ميمال يبا صدا شانيبه آنها خوراند و برا ذيلذ يها يخوراك يمقدار سايدل. كردند  يم ياو شاد دنيد

 . دنديفهم ياو را م يانگار حرفها. كرده و باال بردند  زيكرد و انها در مقابل گوشها را ت

 :رو به مباشر كرد و گفت  سايدل

 !من خوشحالند  دنيرسد كه آنها از د يبه نظر م-

 .است  يآنها خال شيپ تاني، جا ديستيشما ن يوقت!  سايخوب واضح است خانم دل-

 .بود  نيكاش چن يا-

 يباشد ، نم بايو ز زيهرقدر هم كه اعجاب انگ ياسب چيه.  ستين يكاف شيبرا نيبه خانه برگشت احساس كرد كه ا يوقت
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شامش را خورد و به رختخواب رفت دلش به  ييدر تنها. فلور را پر كرد  يدگزن ميهمچنان كه ت. او را پر كند  يتواند زندگ

كند تا گمشده اش  هيخواست زار زار گر يفقط م. گردد  يچه م ي، در پ تدانس ينم يخودش به درست. سوخت  يحال خود م

 نقدريهم يول ستيدانست ، علتش چ ينم. شد  داريبود ، صبح با احساس غم ، ب دهيشب را آرام خواب كهيبا وجود. كند  دايرا پ

 .كند  يزخم باز ، در قلبش احساس م كيدانست كه غم را مانند  يم

به  ارياخت ي، ب ديپرس يو از آنها م ديرس يبوته ها م فيبه رد يوقت. مهتر را نبرد  يرفت و حت ياسب سوار ي، برا ييتنها به

آورد كه چگونه در آن  اديسپس به . آنها را ، به او ممنوع كرده بود  ياز رو دنيپر نيافتاد كه ماگنوس ف يبلند يبوته ها ادي

 .بوته ها ، از اسب سقوط كرد و باعث غضب او شد  يسو

 چه آنقدر خشمناك شد ؟ چون از او اطاعت نكرده بودم ؟ يبرا

، از  يعكس العمل نيچن كيبه خاطر او ، باعث  ينگران ايآ. نبود  يمعذالك به نظرش باور كردن. دانست  يرا خوب م جوابش

 .كرد  ياحساس م شيشانه ها يشده بود ؟ هنوز فرود آمدن شالق او را به رو نيطرف ماگنوس ف

 يبه منزل برم يوقت. بود  دهيفا يب يول. را نخواهم كرد  نكاريا گرياو باشم و د اديخواهم به  يكرد كه نم اديخودش قسم  به

لباسش را  كهيكرد ، زمان يهمه جا او را دنبال م هيخاطره اش مانند سا. اه او بود ، تمام وقت همر نيماگنوس ف اديگشت ، 

 يستيكرد و او بود كه با ينم نيياطاق را تز يرفت ، گل يسالن م يتو نييو پا ديپوش يم يكرد ، لباس ساده ا يعوض م

 :به خودش گفت . كرد  يگلدانها را پر از گل م

 .و سبد بزرگ را پر كنم  منياست به باغ بروم و گل بچ الزم

 يآنجا خواهد بود كه متوجه آنها شود ؟ مرا چه م يهمه زحمت را به خود بدهم ؟ چه كس نيكه ا دهيفكر كرد ، چه فا يول

 يم دهيبود شن دهيچياتاق پ يدر فضا يعاد ريكه به طور غ شيهنوز صدا. بلند از خودش كرد  يسوال را با صدا نيشود ؟ ا

 :و مباشر اعالم كرد  شد كه در باز شد

 .، خانم  نيف يآقا-

 . ديكش يكوتاه اديفر سايمنتظره بود ، دل ريغ اريخبر بس نيا چون

بود  بيعج يول. او بود  تياز موفق يداشت كه حاك يقدم بر م ينانيبا چنان اعتماد به نفس و اطم. وارد اتاق شد  نيف ماگنوس
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. شد  داي، در وجودش پ يفيقابل توص ريغ ي، فقط شاد ديآ ي، به طرفش م او ديكه د يهنگام.  ديترس ينم چيه سايكه دل

 . ستيتنها ن گريد ديد يكه م يشاد

خودش را به  نيماگنوس ف. چشم گشوده است  يزندگ يخود او به رو ييگو. آمد  جانيدوباره ه. دوباره مشتعل شد  آتش

 . چشمانش را به صورت او دوخته بود  داشت و يتفكر قدم بر م ياو پرتاب نكرد ، بلكه با نوع يسو

به . كند  ياست كه در برداشتن قدم ، به او كمك م ريتقد نيكرد كه ا يبود ، فكر م ستادهيآنجا ا نيكه ماگنوس ف همچنان

چشم را مجبور كرد كه به او  ساي، نگاه دختر را مهار كرد و مل نيف. او نگاه كرد  يو به رو ستاديا سايدل يجلو يكم يفاصله 

 :تا او گفت  شد يبه سكوت سپر ياديمدت ز. بدوزد 

 .خواهم كرد  دايشما را پ نجايدانستم كه ا يم

 : ديشياند سايدل

ماگنوس  نكهياز ا سايدل يآمد ول يبه نظر م يوانگيگرچه د. به چلتنهام رفته باشم  يستيمن با. شده است  ريد گريحاال د-

 .كرده است ، خوشحال بود  شيدايپ نيف

 . ديتوانم بگذارم شما برو يكه نم ديدانست يكنم ف م يگمان م يماهرانه بود ول يليشما خ ختنيطرز گر-

 .ازدواج كرده است ...  گريد.... خواهرم ..... ، چونكه  ديدر بند نگه دار.... كه مرا ... است  يمعن....  يب-

 .شد  يم دهيشن فيضع يليخ شيمشكل بود كه حرف بزند و صدا شيبرا سايدل

 .من واضح است  يموضوع برا نيا-

 :و ادامه داد  ديكش يقينفس عم سايدل

 .را همراه آنها كرد  رشيخ يانها با اجازه بابا ازدواج كردند و پدرم در موقع عقد دعا-

. دهد قرار  يخواهد او را در مقابل عمل انجام شده ا يبدهد كه انگار م نيخبرها را به ماگنوس ف يداشت طور ليم سايدل

شروع به صحبت كرد  نيسكوت برقرار شد ، تا ماگنوس ف يلحظه كوتاه يباز برا. را نداشته باشد  دنشيكه انتظار شن يخبر

: 

كردم كه او در نامه ، به من اطالع داد كه با خواهر شما ازدواج كرده است و ازدواجشان  افتياز خواهرزاده ام در يمن نامه ا-
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 .توانم بكنم  يف نم/برهم زدن آن  يبرا يكار چياو نوشته كه من ه. باشد  يم يف كامالً قانون

 ؟ ديبكن يرحمانه ا يكار ب نيچن كي ديخواست يشما م ايآ-

. راه بردارم  نيدر ا يوجود داشت ممكن نبود من قدم زيبودن ازدواج آنها ن يدر قانون يديترد نياگر كوچكتر ي، حت ريخ-

 .شده بود  ريغافلگ سايدل

 بود ؟ نيشما از اول چن ميتصم-

 . ديشما آن را عوض كرد ميبگو قتريدق ايدادم  رييمن موضعم را تغ يول. است  نطورينه هم-

 : ديپرس يدستپاچگ يحاال دوباره به او نگاه كرد و با كم يول. نگاهش را از او برگردانده بود  سايدل

 را بكنم ؟ نكاريموفق شدم ا..... چگونه من -

 .است  زي، قبول كنم كه عشق باالتر از همه چ ديكرد شما مرا وادار-

از ما  يو بعض ستين يآل دهي، عشق ا گريكديبه  ميكه احساس خواهر من و ت ديشما به من جواب داد يول.... گفتم  نرايمن ا-

 . ميهست شيدر جستجو

 !همانطور كه گفتم ، من موضعم را عوض كردم  يول. دانم  يبله م-

 چطور ؟ يخوشحالم ، ول يليلب خمط نيا دنياز شن-

 .كند  يآل را درك م دهيعشق ا يحاضرم قبول كنم كه او ، معن. فلور خواهر شماست  نكهيا ليبه دل-

.  دياو را نگاه كرد ، فهم يشانيبا پر يمدت يوقت يول. كند  يقادر نبود كلمات او را در مغز خود معن سايدل يلحظه ا يبرا

 . ديبدنش لرز يو تمام اعضا ديدو شيبه عمق گونه ها يسرخ

 :گفت  نيف ماگنوس

،  يهرگز دوباره در زندگ دوارميام.  ديكرده ا يليقابل تحم ريكه مرا دچار وضع عذاب دهنده غ ديدان يزنم شما م يحدس م-

 .نشوم  يشكنجه ا نيدچار تحمل چن

 .فهمم  يمن نم... من -

 :كرد  رييتغ نيماگنوس ف صورت
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شما  يف خودم را نه فقط در مقابل گناهان فرض/من عاشق شما شدم  ي، وقت ديكه نفهم ديتر از آن هستدانم شما باهوش يم-

 . ديكه قرار بوده است با خواهرزاده ام ازدواج كن ديهست يپنداشتم كه شما دختر يرا م قتيحق نيبلكه ا دميد يم

 ؟ ديشد..... عاشق من ..... عا ..... شما -

 ياو فقط م. بلند گفته باشد ، ممكن بود فقط در قلب او به صدا در آمده باشد  يكلمات را با صدا نيمطمئن نبود كه ا سايدل

وجه ، ممكن  چيبه ه. كند  يم ريبدنش را تسخ يشده كه تمام اعضا داريدر وجودش ب يزيانگ رتيح يكه احساس وحش ديد

 .كند  دايپ ينبود بتواند تمركز فكر

 .كند  يمتصل م گريكديآنها را به  فيقابل توص ريغ يو قدرت ستادهيدر كنارش ا نيكه ماگنوس ف ديد يفقط م او

به  يو ضمناً شهرت.  گناهيدست نخورده و ب نطوريا!  يپاك نيبه ا! مانند شما باشد  يتوانستم باور كنم كه زن يمن هرگز نم-

 !دست آورده باشد كه مرا وحشت زده كند 

 ؟ ديدار يمرا دوست م نيو با وجود ا-

گفتم كه از شما  يبه خودم م. بودم  دهينجنگ يزيهرگز در تمام عمرم با چ نكهيبا توجه به ا.  دميمن ، با احساسم جنگ-

 يمعن مياز ان برا ريغ يزيفاتح شد و هر چ ديگفت يكه شما از آن سخن م يبه ناچار عشق يكنم ، ول يم رتانيمتنفرم و تحق

 .اش را از دست داد 

 . ديو چشمامش مثل دو ستاره درخش ديكش يقينفس عم سايدل

 :گفت  يبود و فقط به آرام ستادهيحركت ا يهمچنان ب نيف ماگنوس

، بازهم شما را  ديانجام داده بود يخطاها را در زندگ ني، اگر باالتر ديخواهرتان هم بود يفهمم كه شما اگر به جا يحاال م-

 يكه باق يزيتنها چ.  ستمياز آن ن يريمن قادر به جلوگ. ن را انكار كنم توانم آ ياحساس است كه نم نيا. داشتم  يدوست م

 . ديكن يشما در مقابل چه م نمياست كه بب نيمانده ا

 ييقدرت جادو كيكه  ديرس يبه نظر م. كرده بود  خوديرا از خود ب ساي، دل ديرس يبم او به گوش م يكه در صدا يمهربان-

كه هرگز نخواهد  يبه طور. كند  يم كي، نزد گريكديبه  شتريو ب شترياست كه آنها را ب است و آن قدرت دهيچيبه دور او پ

 . زديتوانست از ان بگر
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 :كرد و گفت  رييتغ شيصدا نيف ماگنوس

را در  يكار نيخودتان بود كه من چن ريهمه اش كامالً تقص يول. كنم  يكه از شما ، عذرخواه ديخواه يكنم از من م يم گمان

 .كنم  يام به من گفت كه اشتباه م زهيغر كهيدر حال. ا در سر داشته باشم مورد شم

 . ديرا نسبت به من در سر بپروران ديافكار پل نيا ديآخر چگونه شما توانست-

 .بود  يباور كردن يبودم ، آنچه به من گفته بود دهيتا شما را ند-

 : ديكش يقيادامه بدهد نفس عم نكهيقبل از ا و

 .باشد  فيطور مانند بهار تازه و لط نيتواند ا ينباشد نم گناهيب يكه تا كس دميفهم يم يستيمن با-

 : دياو را با دو دست گرفته و پرس يشانه ها. به طپش افتاد  يانگار قلب او از شاد ناگهان

 به تو دست نزده ؟ يمرد چيدارد كه تا به حال ه قتي، حق نميبگو بب... بگو -

 .دارد  قتيكه حق. ...... يدان يخودت م-

 : ديو پرس دهياو آنها را شن يول. كلمات را فقط تنفس كرده است  نيكرد ا يم فكر

 ؟ دمياست ؟ آن طور كه من تو را بوس دهيكس تو را تا به حال بوس چيه-

 .كرد  فتهيكه او را ش ديرا در نگاهش د يسر را تكان داد و برق سايدل

 برود ؟ شيپ ديچگونه با رگيكديو حاال به نظر تو وضع ما با -

 :جواب داد  فيضع يبجهد و با صدا رونياش ب نهيآمد ، قرار است از س يكه به نظر م ديتپ يقلبش چنان م گريد

 ؟ رميبگ ميمن چگونه تصم يخواه يتو م-

خوب ،  يليخ.  ميمن كلمه به كلمه آن را بگو يخواه يمطمئنم كه م يول.  يدان يكنم كه تو خودت ، جواب مرا م يفكر م-

 ؟ يبا من ازدواج كن يهست ليما اي، آ سايكنم كه دل يو تواضع از تو سوال م يپس من با سادگ

 .روشن شده است  يآسمان يآمد كه تمام اطاق از نور يبه نظرش م سايزد ، دل يحرف ها را م نياو ا نكهيا ضمن

مجسم كرده بود ، سرش را جلو برد  شياهايكه در رو در عوض همانطور. سوال بدهد  نينبود كه بتواند در جواب ا يا كلمه

 .شانه او پنهان كرد  يو صورتش را رو
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 .دستها را به دور او حلقه كرد و او را بغل كرد  يبه آرام نيف ماگنوس

ق ملح گريكديآن دو را چنان به  يكه قدرت فوق العاده ا ديرس يشد ، به نظرش م يم كيهمچنانكه لرزان به او نزد سايدل و

ماگنوس . است  ستادهيعجله ندارد و ا يبرا يليزمان دل نكهيمثل ا. جدا شوند  گريكديكند كه هرگز نخواهد توانست از  يم

فكر كرد  سايدل. آن را به طرف صورت خود بلند كرد و چند لحظه او را تماشا كرد . چانه او برد  ريآرام دستش را به ز نيف

خواست اعتراف كند  ينم سايدل. است  دهيند يعاد ريغ ي افهيق نيو با چن يخوشبخت نيرا به ا يكه هرگز در تمام عمر مرد

 .بوده است  نيرا داشته ، هم شيكه آنچه ارزو ديفهم يول

 يكرد و م يبه آن فكر م اليدر خ شهيبود كه او هم يهمان عشق نيكرده بود و ا خوديرا از خود ب سايدل ييقدرت جادو كي

و او آن را به . كه اسكات گفته بود كه همانند بهشت است  يعشق. ارزش دارد  شتريب يزي، از هر چ يدانست كه در زندگان

كه آن مرد او را به آسمانها  يفقط زمان. كرد از او متنفر است  يكه فكر م بودكرده  دايپ ينزد مرد يفيقابل توص ريطور غ

 :زبان و آرام گفت  ، با لكنت ديبه جانش تاب كياز نزد ديسوق داد و اشعه خورش

 .فهمم كه دوستت دارم  يحاال م.... دوستت دارم -

 .همانطور كه من تو را دوست دارم  زميعز-

 :شد و گفت  رهيبه صورت او خ نيف ماگنوس

 ؟ يكه انچه را هرگز باور نداشتم به من بده يچطور توانست يچطور تو موفق شد. خداوندا من چقدر تو را دوست دارم -

 . يآن را از من خواستآخر تو -

هرگز تصور  يول.  عتيطب ييبايدر ز زيشود و ن يم افتي كيكردم در كتابها و موز يفكر م يول. البته من در طلب آن بودم -

 .كنم  دايكردم كه همه را در قلب خود پ ينم

 ! يكن يم رميو تحق يكردم تو از من متنفر يمن گمان م-

اول همان حس ششم كه تو راجع به  ياز همان لحظه  دميتو را د نكهيبه محض ا يبود ول نطوريبودم هم دهيبله تا تو را ند-

كه  ياز تهامات يكي چيو من دانستم ، ه يتو مرا وحشت زده نگاه كرد. ، به من فهماند كه اشتباه كردم  يآن صحبت كرد

 .وجود داشته باشد  توتواند در  يدهند ، نم يمردم به تو نسبت م
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 ؟ يخشن رفار كرد يليتو با من خ ميا در قصر بودم يوقت يول-

 : ديخند نيف ماگنوس

 .شده باشم  وانهيشد كه ناگهان د ميو باورم ن دميجنگ يم. آخر من شكست خورده بودم -

 :را در بغل خود فشرد و گفت  سايدل نيف ماگنوس

توانستم تصور كنم كه تو ممكن است مرا دوست  يچطور م يول. عاشق شده بودم  ديوار و نا ام وانهيد. من عاشق شده بودم -

 ؟ يداشته باش

 ؟ يداشت يكرده اند چه احساس يعروس ميخواهرت آمد و به تو گفت كه فلور و ت يوقت-

، مشكل  ديداستان را بگو هيبق نكهيقبل از ا يحت گريخوشحال شدم د تينها يب يستيتو فلور ن نكهي، از ا هياول رتيپس از ح-

به مرز  يو من از شدت نگران يرا نكرده بودم كه تو ممكن است فرار كن نيحساب ا يول يستيزنم تو كنبود كه حدس ب

 . فتديب يتو اتفاق يكه مبادا در راه لندن برا دميترس يچون م. برسم  يوانگيد

 روم ؟ يكه من به لندن م يدانست يم-

به من گزارش دادند كه چه  نيبعد ، مستخدم يستيصر نكه تو در ق دمياست ، من فهم زيم يخبر دادند كه ناهار رو يوقت-

 : ديافتاده است و باز خند ياتفاق

 . يكرد يم يهمه راه را تا لندن ط ني، بدون همراه ا يستيبا يتو هرگز نم يول يكرد يزرنگ يليدلم خ زيعز-

 .من كامالً در امان بودم -

تو به  ديشا نكهيا. كند  ديتو را تهد يبرد كه مبادا خطر يخوابم نم يرا بدانم ؟ من از نگران نيتوانستم ا يآخر من از كجا م-

دزدان تو را مجروح  اي رنديزن مسافر تنها ، در مهمانخانه ها تو را نپذ كيمبادا به عنوان  اي يپول نداشته باش يكاف ياندازه 

 .بود  راز همه بدت نيكنند و ا

 :گفت  قينفس عم كي، پس از  اسيو درد وجود داشت كه دل يچنان نگران شيصدا در

 . ياندازه نگران من بود نيتو ا نميب يدلچسب است كه م مياما چقدر برا. وجه در خطر نبودم  چيمن به ه-

به فكر  يبودم كه كس نيا يكردم كه من ، چقدر تنها هستم و چقدر در آرزو ي، فكر م ييايتو ب نكهيقبل از ا شيلحظه پ چند
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 .ت كند من باشد و از من محافظ

 :در بغل خود فشرد و گفت  شترياو را ب نيكلمه آخر را با شرم ادا كرد و ماگنوس ف چند

از تو  شهيهم. من هرگز تو را رها نخواهم كرد  سايدل. زد  يرا نخواه ييحرف ها نيهرگز چن گريد.  يتو به من تعلق دار-

 .تو خواهم بود  كينزد شهيمواظبت خواهم كرد و هم

 .را به تو نشان بدهم  يزيچ كي ديبا يانم باور كنم ، ولتو يهنوز نم-

 .خود او را رها كرد  ليبرخالف م نيف ماگنوس

كه چگونه  ديرا د نيسربرگرداند و نگاه ملتمسانه ماگنوس ف يوقت. رفت و نامه فلور را برداشت  ريتحر زيبه طرف م سايدل-

 :گفت  يگرفته ا يداگرفت و با ص يدر انتظار اوست ، دوباره در كنار او جا

 نيكرده ام از ا دايخواهم و حاال كه تو را پ يمن تو را م سايتو را از دست بدهم ، دل يتوانم تحمل كنم كه لحظه ا ينم گريد-

 .وحشت دارم كه مبادا دوباره تو را از دست بدهم 

 .نخواهد شد  نيدهم كه چن يمن به تو قول م-

 ؟ ميازدواج كن ميتوان يم يك-

 ، يباش اليت كه تو مهر وق-

 : ديخند نيف ماگنوس

داد كه  يبود جواب م يگريكنم ، هر زن د يمن فكر م! كه انسان انتظارش را ندارد  يده يم يجواب شهيدلم ، تو هم زيعز آه

 .فكر كنم  يستيكنم و با هيلباس مناسب ته ديبا

چرخد و با هم  يبه دور سرش م اير فكر كرد كه دنو دخت ديرا به شدت در بغل گرفت و بوس سايحرف ها دوباره دل نيا با

 :دوباره توانست حرف بزند گفت  كهيفقط زمان. كنند  يدارند به آسمان پرواز م

 . ينامه را بخوان ني، تو ا ميما راجع به ازدواجمان صحبت كن نكهيخواهد قبل از ا يكنم دلم م يخواهش م-

 يم نجايبه ا يتيبا روزيد. منتظر تو نشوم  نياز ا شيرا گرفته ام كه ب مميصممن ت يول. خواهم خواند  يهرچه تو دستور بده-

 يم نكهيبا وجود ا. نامه فلور را در دست او گذاشت  سايدل. گرفتم  سايوقت خارج از نوبت در كل كيدر راه لندن  يول دميرس
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خواست كه او باور كند كه  ينم. را بخواند  معذالك اصرار داشت كه اول نامه ي، او حوصله ندارد جز به او فكر كند ول ديد

 .را كه به او نسشبت داده بودند ، انجام داده است  يزيتنفر آم يخواهرش تمام كارها

 :به خود گفت -

 داد و فكر كرد هياو تك يو سرش را به شانه  ديحاال خواهد فهم-

 .درست خواهد شد  زيهمه چ گريحاال د-

 شاني، برا ايدر دن چكسيرا دوست دارند و مطمئن بود كه ه گريكديدانست كه چقدر  يمكرد و  يقلب او را احساس م طپش

 باشد  يبود و ممكن بود شوهر خوب يهوگو آدم خوب نكهيا ليبود ، قطعاً به دل دهيرا ند نياگر ماگنوس ف.  ستيمهم ن

 يول. توانست او را خوشبخت كند  يم داشت قطعاً يرا دوست م ياگر هوگو زن. كرد  يقبول م يلودگراو را به شوهر هوگو

آن عشق را به  نيدانست ماگنوس ف يكه اكنون م يدر حال. را كه او انتظار داشت به او بدهد  يخود او هرگز قادر نبود عشق

 بود كه اسكات راجع به آن سخن گفته بود و همان بود يهمان عشق نيا. را داشت  ساحسا نيمتقابالً هم زيدهد و او ن يم ياو

 .رسند  يهستند و به آن نم شيهمه در جستجو. گفته بود  نيكه ماگنوس ف

 : دينامه را تا آخر خواند سپس پرس او

 ؟ ديبخش يمرا خواه ايآ -

 .نداشت  قتي، حق يدان يحاال كه م ي؟ ول يتو تمام ان حرف ها را راجع به فلور باور كرد نكهيا -

 يكار بد قتاًيتواند حق ينسبت به تو دارم ، مرا مطمئن كرد كه خواهر تو ، هرگز نم كه من يعشق. ام  دهيرا فهم نيمن قبالً ا -

 . يا افتهي ميكه تو تعل افتهي ميتعل بيانجام بدهد ، چون قطعاً او با همان ترت

 .كند  ياحساس غرور م دنيبود و مطمئنم ، مامان از شن نيدلنش يليحرف تو ، خ نيمتشكرم ، ا -

 .دارم  دهيمن به تو عق. من است  دهيعق ستينفقط نظر من  نيا -

 يبكنم ، ول ياعتراف نيكردم ، چن يهرگز فكر نم نكهياز هر جهت آنقدر كامل باشد ؟ گو ا يچطور ممكن است كس زميعز -

ه من را ك يمرد.  دميد يتو را م مياهايهمانطور كه من در رو.  دميكش يكه من در قلبم انتظارش را م يهست يزيتو ، مظهر چ

به هم  يبيما را به طرز عج ريتقد.  يفهمم كه تو آن مرد بود ينداشت و حاال م ت، صور ستميخوا ياز او م يبانيعشق و پشت
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 .رساند 

چرخاند كه تو  ايكنم ، قسمت ، مرا به دور نصف دن يگمان م. آمد  يم شيپ يگريد بيكرد ، ترت يكار را نم نيا رياگر تقد -

 . ابميرا ب

 .بود ، از دستت بروم  كينزد و آنوقت -

ستاره ها  ريز ي، حت ميپنهان شو گريكديوجود نخواهد داشت كه ما ، از  يمكان چيكنم ، ه دايدوباره تو را پ نكهيا يفقط برا -

و با  سر بلند كرد ديو بوس دهيو باز او را در آغوش كش يتا ابد تو به من تعلق دار قهيدق نياز ا سايدل انوسهايدر اعماق اق اي

 .كرد  اهنگ سايلبخند به صورت دل

 هستم ؟ وهايمن پادشاه د ايآ -

 :و جواب داد  ديخند سايدل

ترسم  يكه هنوز م يهست يعاد ريضمناً آنقدر غ!  يباش زيوحشت انگ نكهيپادشاه ، هم قابل احترام و هم قادر به ا كيبله  -

 ! يشو بيناگهان غ

 . يرا نكن يكار نيهوس چن گريخواهم كرد كه تو د ياش كارمطمئن ب ي، ول يشد بيكه غ يتو بود نيا

راسخ  يرا كرده بود و با اراده و عزم ساي، جلب توجه دل دارشانيكه از لحظه اول د يبا همان اعتماد به نفس نيف ماگنوس

 .زد  يحرف م

كرد  ياراده او را وادار به اطاعت م يكه ب يمرد. مرد مالك او خواهد بود  نيا افتديب ندهيكه در آ يدانست هر اتفاق يم سايدل

 . ديهراس ينم يزيچ چيتنها نخواهد بود و از ه گريدانست كه د يبه بعد م نيو پناه او بود و از ا شيكه مورد ستا ي، مرد

 :افكار او را خوانده باشد ، نگاهش كرد و گفت  نكهيمثل ا نيف ماگنوس

كنم  يجواهر من ترا با خبر م يفقط ا. داشت  ميخواه يرا در زندگ زيانگ انجيو ما با هم هزاران واقعه ه يتو مال من هست -

 .خواهم بود  يمن شوهر حسود نكهياز ا

 : ديقلب خند مياز صم سايدل

 . ديرا نخواهم د يوجود داشته باشند ، مطمئن باش كه من كس گريد يمردها اياگر در دن -
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 يخوشرفتار ياز آنها حت يكيو اگر تو با ) با خشم ادا كرد  بايه را تقرجمل نيا( باشد  نيخودم مراقب خواهم بود كه چن -

كه تو را با  يتا آنچنان كه وقت. خواهم كرد  يدهم كه تو را دوباره به قصر خواهم برد و در آنجا زندان ي، به تو قول م يكن

 . يبردم ، انتظار داشتم ، توبه كن يم يكشت

 .نداشتم كه اظهار ندامت كنم  يمن حرفخودش را به او چسباند و گفت  سايدل

جز چشمتن تو را  يگريد زيچ چيتا نتوانم ه يكن هوشيو مرا ب يبه كار ببر ييها سهيدس يتو حاضر بود! تو ؟ چه دروغها  -

 : ديكش اديفر ياز خوشحال ساي، دل يخودت بكشان ينگذارد ، به سو ميبرا يزيكه راه گر ييو مرا با قدرت جادو نميبب

 ؟ يحرف ها را به من نگفت نيا يا همه چر -

 .به تو اظهار كنم  يگريكردم احساساتم را طور د يمن سع -

باز صورتش از شرم سرخ شد و چون سرش را . اجازه به اطاق او آمده بود  ياست كه ب يدانست كه منظور او ان شب يم سايدل

داشتم كه  اقيآنقدر به تو اشت يول. متاسفم  ميتوانم بگو يمگفت در آن مورد من فقط  نيشانه او پنهان كرد ، ماگنوس ف يرو

 .بودم باور كنم  دهيات شن هخودم را مجبور كردم تا ، آنچه دربار

 . ستميشرم آور ن يقادر به انجام آن كارها كيچيكه نه من و نه فلور ه يدان يم گريحاال د -

 .دشوار بود  شيابر دنياو را چنان در آغوش خود فشرد كه نفس كش نيف ماگنوس

موجود كامل  كيتو را به عنوان .  ينيآفر يم جانيزن در من ه كيبه عنوان  نكهيگذارم و ضمن ا يمن به تو احترام م -

 .باشد  ميكه آرزو دارم ، مادر بچه ها يهست يكنم و تنها زن يم شيستا

 :سر را بلند كرد  سايدل

 ! يگفت ينيريچه جمله ش -

 .را به تو ثابت خواهم كرد  نيا است و نيام هم دهيعق -

كه  يبه اندازه ا ميمال يشد و با صدا يم دهيشد كه در چشمانش د يمتوجه شراره آتش سايكرد ، دل يطور كه صحبت م نيهم

 .خواهد بود  يعال يليدانم خ ياو بتواند بشنود گفت م

من به . دوست نداشته است  نيچن نيرا ا يزن يدارم كه هرگز كس ي، آنقدر تو را دوست م ميدار يرا دوست م گريكديما  -
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، به  زميكه تو عز يخواهد بود كه اسكات راجع به آن سخن گفته است و همان عشق يما همان بهشت يدهم زندگ يتو قول م

 .وجود دارد  قتاًي، حق يمن ثابت كرد

 كار را كردم ؟ نيا قتايحق ايآ -

بگذار هرچه .  ميچرا وقت را از دست بده. گذشت  مياز آن در خواه ميدازدواج كر ي، وقت ميا دهيما به در بهشت رس -

 .  يكنم كه تو حق داشت يو من قبول م ميزودتر ازدواج كن

   پايان.  

  » كتابخانه ي مجازي نودهشتيا «
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