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 اول فصل

 انسان کیکه او را  زدیموج م یبود که او را زشت بپندارد! در چشمانش حالت یجوان و جذاب بود!کمتر زن صورتش

 او بودبجاي  گريی.او بنا به راي دادگاه به سه سال حبس با کار مداوم محکوم شده بود.هر کس ددادینشان م خوشبخت

 برندیم یاو را به سوي زندان دانستیکه م یاما او چهره ارام و متبسم داشت در حال دیرسیو ناراحت به نظر م نیخشمگ

 حال باز هم خود را خوشبخت نیداشته باشددر ان بگذراند .با ا یمالقات دیسه سال تمام بدون انکه ام یستیبا که

 یکه پول کم یسیانگل رهیل ستیویهزارو د کیي مصرف  قهیا طرتالش قضات دادگاه براي کشف محل اخف دانستیم

 برداشته شده؟او همواره ساکت و ارام بود و جز یمبلق پولبه چه علت نیانها نتوانستند بفهمند که ا دینرس ییبه جا ستین

 که تمام سکوت و ارامش مداومش بود نیهم دادویاز پرسش هاي قضات جواب نم چکدامیبود به ه لیمواردي که ما در

 از چهار سال از شیماجرا را فراموش کرده بودم چون ب نیدادگاه اورا لجباز و احمق تصور کردند من همه ي ا انیقاض

 . با اوشناختمیم یبردم.روجر دالتون را از زمان کودک یگذشتتا من بر تمام اسرار نهفته در دادگاه ان روز پ انیجر ان

 کالس چندم بودم او را دکهیا ینم ادمیهاي مدرسه شروع شده بود. مکتیون زیم من واو از پشت ییبودم اشنا یهمکالس

 و اواز رفتیم سایبه کل گريیاو هر هفته به همراه افراد د رفتنیدر گروه کر مدرسه پذ شیبایخاطر داشتن صداي ز به

 یکیوبا وجودي که  میه گرفتما بود کم کم از هم فاصل قهیکه در فکر و سل ییپس از ان به جهت تفاوت ها ی.ولخواندیم

 دوست داشت تنها باشد و فکرکند شهیما نبود . روجر هم نیب یکیارتباط نزد چیاما ه میساله بعد هم همکالس بود دو

 و در زمستان کردمیسرگرم م چیمن نقطه ي مقابل او بودم.در تابستان خودم رو با فوتبال و خوردن قهوه و ساند اما

 را از دست داد طوري که شیصدا یچرا پس از چند ساالن حرارت و گرم دانمی.نمگذراندمیم سیتن نیرو در زم اوقاتم

 نشد.الزم به لنیمخصوصا و یقیسبب کاهش عالقه اش به موس انیجر نیبود...اما ا نیهم شگفت زده و اندوهگ خودش

که با او همکالس بودم  یتا زماننواخت.من  یم انویارگ و پ لنیاست که او همه ي اهنگ هارا با مهارت کامل با و ذکر

 از

 در زمان کردندیکه ارگ بزند. وضع اقتصادي روجر متوسط بود دو برادر بزرگترش مانند پدر تجارت م خواستمیم او
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 جنگ دوباره به انینداشت. او همراه سپاه انگلستان به فرانسه اعزام شد وپس از پا شتریو دو سال ب یجنگ س شروع

 .سال نداشت کیاز چهل و  شیکه به زندان افتاده بود ب نکیمشغول کار شد و ا مهیر اداره ببرگشت و د لندن

 امد .پس از یارتش به حساب م قیترك خدمت کرده.او از افسران برجسته وال یکه او با درجه سرهنگ دمیاز ان شن بعد
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 یاتیکه چطور روجر با ان خصوص کردمیفکر م شهیبا او نداشتم چون هم یگونه ارتباط و مالقات چیبه زندان افتاد ه انکه

 از اعضاي چکدامیکه او زندان بود ه یدر زمان گفتندیها م یشده است. بعض ییخطا نیدر او سراغ داشتم مرتکب چن که

 یکدام از ان ها حت چیه شیبعد از ازاد نیاو را مر ده پنداشته بودند.همچن یاز او نبردند همگ یاش نام خوانواده

 نیقانع کننده اي چن لیمن هرگز بدون دل یمی. البته مطمئن بودم که روجر دالتون دوست قدرفتندیو را نپذا دوستانش

 از او نگرفتم.اگر من به جاي روجر بودم ان یسراغ چیان دوران ه ردریتفاس نیرا انجام نداده است. اما با ا یخالف کار

 و نیگونه توه چیکه به تن داشت از ه ديیوسف اهیباس سدادگاه با ان ل یقاض رایز کردمیرا هرگز فراموش نم روز

 بود . باالخره روزگار حبس سه ستادهیتفاوت ا ینکرد. اما دالتون همچنان خونسرد و ب ینسبت به وي کوتاه ريیتحق

 ريسرد بود تنها در اتاق کارم نشسته بودم و با زغال هاي بخا یاز شبهاي بهار که هوا کم یکی.در دیبه اخر رس ساله

 که زغال ی! من در حالکندینم ینفر با شما کار دارد اما خودش را معرف کیکه خدمتکار وارد اتاق شد وگفت:  رفتمیورم

 ندارد او را به داخل یبیو با قدري تامل گفتم: ع دمیسرم را به طرف او برگردان کردمیو رو م ریي بخاري را ز ها

 درست سه سال وجند ماه نکیداخل خانه شد. ا یشگیا همان تبسم هم.پس از چند لحظه روجر دالتون بدیکن ییراهنما

 و یالغر تر و موهاي جو گندم یول دهینکرده بود همان قامت بلند و اندام وز یچندان ریی. تغگذشتیم انیان جر از

 مرا رایافذ وگن ییشدم و او با چشم ها رهیبرنزه و افتاب سوخته. من که از تعجب دهانم باز مانده بود به او خ یصورت

 ! سالم. اجازه هست داخل شوم؟من کامال بهتانیویاما او سکوت را شکست.و میکرد. هر دو چند لحظه ساکت ماند نگاه

 روجر؟عجب وبه طرفش رفتم . با او دست دادم اماانقدر دستم یکه او روجر باشد. توئ شدیو متعجب بودم. باورم نم زده

 پس ای...گودی! ببخشانیویگفت:و بایز یکه دستم در دستش بود با تبسم یر حالفشار داد که درد گرفت.بعد د رامحکم
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 ! و کنار بخاريیگفت:اخ یرا فراموش کرده ام! مثل مسافري خسته با ناله ي کوتاه زیشدن همه چ یسه سال زندان از

 ی.او همچنان ساکت وب نشستم شیکنار بخاري گذاشتم و روبرو زیروي م وانیپارچ شربت ودو ل کینشست.من  یزغال

 خودش پس از چند یاورم...ول رونیب شیایامد که او را از رو یخود فرو رفته بود و من هم دلم نم ايیدر رو حرکت

 و یکنیمرا درك م یتو بهتر از هر کس نکهی:اول الیامدم؟ به دو دل نجایچرا ا یدانیو دو رگه گفت:م رایگ ییبا صدا لحظه

به او  توانمیکه م یهست یتو تنها کس رایدارم ز اجیمن االن به تو احت نکهیا گریبا خبري و ددادگاه  انیاز جر نیهمچن

 پناه

 که من فرد یدانیرا هم م نیا 1طور است  نی. بله حتما هممیهست یمیما دو دوست قد نکهی... واز همه مهمتر اببرم

 م کامال راحت و اسوده است... بله قبول دارم.اماوجدان یسه سال و چند ماه در زندان بودم ول نکهیبودم و با ا یفیشر
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 لرزان ییرا به طرف اسمان بلند کرد و با صدا شی.بعد دست ها ستادیبلند شد و ا شیزده شده بود.از جا جانیه روجر

 مرتکب یتیجنا چیمن ه ستیزنگاري ن چیکه در قلبم ه خورمیقسم م حیمس یسیبه خداي بزرگ به ع انیوی:و گفت

 او حرف هاي من راقطع کرد یگفتم :روجر... ول شیاز تو پنهان نکردم...متعجب از حرف ها زيیچ چیمن هام .  نشده

 که دانمی. خوب مدیفهم یزود همه ي ماجرا را خواه یلیبپري! تو خ میحرف ها انی:گوش کن! من دوست ندارم موگفت

 .وجدان هستم یدزد ب کیجامعه و قانون  دیاز د من

 شرف چه خواهد بود؟به هر حال یدزد ب کیباشدجز  دهیاز مال دولت را دزد رهیل ستیار و دوهز کیفردي که  چون

 که یداستان رو به تو بفروشم البته به شرط نیبه پول دارم و درواقع امده ام ا اجیتو امدم چون چون احت شیامروز پ من

 از ان یتوانیم یداري و بهتر از هر کس اديیتجربه ز یسندگیچون هر چه باشد تو در فن نو یان را عوض کن یاسام

 داستان مستند است احساس کردم کی نیخورند...اما ا یاز راه دروغ پردازي نان م سندگانینو ی! بعضیکن استفاده

 گفتم: با گوش جان کردمیکه به او و سرگذشتش فکر م یدر هم بود . در حال افشیاست و ق یناراحت و عصب یلیخ

 گرفت با جدي لبخندي زد وگفت:من امده ام تا با یحرف مرا به شوخ نیا دانمیستم.نمداستانت ه دنیشن منتظر

 دمیاندازه محتاج د نیروي ان بگذار. من چون او را تا ا یخواهیم یحاال هر اسم رمیبگ رهیداستانم به تو صد ل فروختن
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 !است نی: خواهشت همدمیشدم پرس متاثر

 راهرو گذاشتم زیداستانت را اورده اي؟ بله روي م دمی.پرسیستانم را خوانه باشکه دا میگویم یبعدي را زمان خواهش

 یاز وقت ؟یدانیارزش داردم رهیاز صد ل شیندارم که داستانم ب یبود گفت:شک شیکه نشان شاد قیاه عم کیاز  وبعد

 کیگرفتم به  میتصم نکهیا تا دادیرا نم نکاریاجازه ا دیشد یپول یاما ب سمیداشتم ان را بنو میزندان بودم تصم در

 نبود! اما باور کن من با رنج گريید زیدون است بروم گوش کن در دون جز توفان و باران چ یکیکه در نزد دهکده

 .براي تو ارزش داشته باشد رهیاز صد ل شیکه ب دمیپاك ان را نوشتم و قول م یو وجدان فراوان

 به تو پول بدهم ؟ دیشده اند... خوب چه وقت باحساب  شهیو گفتم: البته ! کار هاي توهم دمیخند

 افتم مقداري پول یکه که به زندان م دانستمیبه پول ندارم .چون از قبل م یاجیفکر کردن گفت:حاال احت یاز کم بعد

 جز توپناه چکسیکه من به ه یدانیخودم سرو سامان بدم توم یبه کار هاي خصوص دیانداز کرده بودم وحاال با پس

 .برمینم

 اتاق است بلند شد و پس زیداستانم هم روي م شومیمزاحم نم گری...خوب د دمیم دانجامیایهر کاري از دستم بر ب-

 تا پنجشنبه فرصت -است کشنبهیرا اورد وبه دست من داد وگفت:از امروز که  ینیبسته کرم رنگ سنگ کیلحظه  ازچند
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 ...کنمیمامش م!روجر فردا شب منتظرت هستم حتما تیان را بخوان کهیدار

 .دلمندیروي داستان فکر کن. از او خواهش کردم که باز هم بنش شتریخوب است ب کشنبهیهمان  انیوینه و-

 با او صحبت کنم و شتریب خواستیدلم م دیرسیاش خسته به نظر م افهیزودي اورا رها کنم چهره و ق نیبه ا خواستینم

 اورا المیرفت. با انکه رفته بوداما همچنان در خ رونیاز اتاق ب یواهرا از زبن خودش بشنوم.اما او با عذر خ داستانش

 کار خالفش و یعلت اصل یعنیگرفتم داستانش را  میشدمتصم رهیاو خ نیبه چهره ي غمگ کردمیو احساس م دمیدیم

 ه اش رانبرده بودند واقف شدم بست یهاي دادگستري لندن پ یکه تمام قاض یقتیرا بخوانمو به حق شیدل گرم مسبب

 .وبه خواندن مشغول شدم برداشتم
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 دوم فصل

 شودیرا براي خواندن انتخاب کردم وخواندم. واقعا شگفت زده شدم مگر م ییعجله از البه الي ورقه ها صفحه ها با

 پسندارد.اما  قتیافسانه است حق نیبزنند. با خود گفتم ا یعمل خالف نیمثل او با داشتن زن و بچه دست به چن مردي

 به وجود او قتایانسان واال وقابل اعتماد است ومن حق کیکه روجر دالتون  دمیانکه همه ي داستان را خواندم فهم از

 نکرده بود او سکوت را دوست داشت و از اديیز رییبا او رفت وامد نکرده بودم تغ گریکه د ی.از وقت افتخارکردم

 گذشت و تابستان هم به گل هاي باغچه یم دنیکش گاریالعه و سدر فصل زمستان اوقاتش را به مط بردیلذت م ارامش

 .دادیاب م اش

 شهیو عاشق پ یاحساست یگاه او را انسان چیاما من ه دانستمیم میبود یکه همکالس یرا از زمان شیاخالق اتیخصوص

 .شناخته شده بود تمدانسیاز ان که م ریغ یبود که سخت متعجب شدم.روجر براي من انسان لیدل نیو به هم دانستمینم

 براي یانیجر نیاگر چن رایز کردمیانسان کامل احساس م کیو  ثارگریا کیانسان قهرمان  کیاعماق وجودم او را  در

 ننگ اور بود فرار میکه برا انیاز ان جر کردمیم یبودم بلکه سع یامد نه تنها حاضر به از خود گذشتگ یبه وجود م من

 .و در گوشه اي پنهان شوم کنم

 کردم هر چه زودتر داستانش را یخبر بودم با عجله سع یخود کامال ب تیشروع به خواندن داستان کردم از موفق یوقت

 به خود امدم هوا کامال روشن یومن همچنان خواندم وقت شدیم شتریداستان ب تیجذاب رفتمیکنم .هر چه جلوتر م تمام

 از یمیبود . به خود گفتم حداقل ن شانیخاطر نوشته هاي روجر پروافکارم به  شدیباز نم یاز خستگ میبود چشم ها شده

 ساعت هشت کیخودکمک گرفته اما همچنان ادامه دادم .تا نز د یواه االتیدالتون افسانه است واز افکار وخ نوشته

 امالکه بخاري ساعت ها قبل خاموش شده بود هواي اتاق ک یان را تمام کردم بعد به رخت خواب رفتم در حال صبح
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 .فرو رفتم قیعم یپس از ظهر به خواب یتمام تا ساعت یشده بود اما من با خستگ سرد
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 روجر و افکارش با من بود به رفتمیشدن دوش گرم گرفتم وبراي صرف ناهار به رستوران رفتم هر جا م داریاز ب پس

 قتیوانچه را نوشته بود حق دانستمیم یانسان واقع کیاو را  یوغرق در افکارم بودم گاه کردمیفکر م شیها نوشته

 ایبه ناچار مقداي از انها را به حساب رو کردمیفکر م شیدرباره ي نوشته ها یاوردم اما وقت یبه حساب م مطلق

 االتیوخ

 قرار ما روز رایز دیا یکه او نم دانستمیاما م نمی. بعد ازخوردن غذا هوس کردم روجر دالتون را بب گذاشتمیاوم یواه

 .بود هکشنبی

 سوم فصل

 مجبور بودم در دیوز یم دیبا وجودي که باد شد یشب سرد و باران کیشروع به خواندن کردم...نوشته بود...در  دوباره

 به جستو جو بپردازم چراغ هاي خونه کم نور بود و خواستمیکردن خانه اي که م دایکوچه هاي تنگ وگل الود براي پ ان

انداخت .تمام  یم هیهاي پر از گل والي کوچه سا نیهاي چراغ برق روي زم ریي ت هی. ساخوردیوزش باد تکان م با

 نهایا

 به یشب نی.من براي انجام کاري که مربوط به خودم نبوددر چنکردندیم یو ناراحت کننده راتداع زیاي غم انگ صحنه

 که کردیها و عمارت ها مشخص م از ساختمان یبود معماري بعض یمیمرده بود رفتم انجا محله قد رایمردي که اخ منزل

 ان باال رفتم ساعت از شش گذشته بود . به یمیاز پلکان قد یواباد شهر لندن بوده است وقت بایروزي از مناطق ز نجایا

 من از طرف شرکت تی. مامورافتمیپالك زرد رنگ مشخص شده بود  کیو اتاق شماره ي نوزده را با  دمیباال رس طبقه

 کار دخالت کرده نیدرا یشده بود . اداره شهربان مهیب اديیبه مبلق ز شیمرگ مردي بود که زندگدرباره  قیتحق جهت

 به پرونده اوشدم.راهرو ها کامال قیمن به خاطر مشکوك بودن مرگ ان مشترك مامور تحق دادیواجازه ي دفن نم بود

 یبهشت یدر پالك نوزده ترنمکردم از پشت  یسکوت احساس ترس و وحشت م نیساکت و بودند. من از ا کیتار

 واداشت که از جامعه یتیبود که مرا به جنا ینغمه بهشت نیخود کرد هم یمن را از خود ب بای.ان صداي زدیرس بگوشم

 

 

 

٨ 

 در صداي اواز قطع شد لحظه اي بعد دنیومردود شدم مرا روانه زندان کردند هر چه کرد همان صداکرد .با کوب مطرود
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 د؟یخواند یشما م دمیمقدمه پرس ی. بستادیا میروبرو نیدختري جوان ومتارام باز شد و  در

 ترس و وحشت وجود داشت یبله...در نگاهش نوع-

 اسمتان؟-

 کوترل سی... ماوسیماو-

 ؟ دیاوه... بله پس شما دختر مرحوم برنارد کوترل هست-

 .ستمینه دخترش ن-

 را شیبایو ز نیو لب ودهان نمک فیاندام ظر توانستمیانداخت و من م نیی.دخترك سرش رو پادیپس خواهرش هست-

 .به خاطر به سپارم شهیرابراي هم شییو موهاي طال نمیبب

 .بود دهیجانکاه داشت و رنگ رخسارش پر یغم یذات یبود.برق نگاهش در ضمن داشتن حرارت نیغمگ ییبایز او

 کوترل وهینگاه کرد وگفت : نه اقا من ب ییاعتنا یلحظه اي با ب ندیبیمرا نم کردمیبود فکر م شانیمبهوت و پر نگاهش

 و ارام فیبه او نداشته . حرکاتش ظر یچندان یکرد که معلوم بود دلبستگ انی... جمله را طوري با تنفر و انزجار بهستم

 دختر جوان به سن وسال او زن مردي که طبق نیسال داشته باشد و من از ا جدهیاز ه شیب دیبه خود گفتم نبا بود

 از شیپرسش بود که چند سال پ نیاز ا شتریاز پنجاه سال داشت شده بود تعجب کردم . تعجب من ب شیاش ب پرونده

 کاري داده است؟با الخره به اوگفتم : خانم من براي نیچگونه تن به چن بایدختر ز نیازدواج صورت گرفته و کال ا نیا

 امده ام. به کناري رفت و راه را براي ورود من نجایبه ا مهیدرباره مرگ اقاي کوترل از طرف شرکت ب قیوتحق یدگیرس

 : تنهادمیدر ان نبود هنگام وارد شدن پرس یکیلوکس وش لینسبتا بزرگ بود اما وسا یتو... اتاق دیکرد: بفرمائ باز

 

 

 

٩ 

 .کنمیم یجواب داد:نه اقا با ماري ژوزف زندگ یو ارام متیبا مال د؟یهست

 فکر بکر از کیناراحت کنم . ناگهان  میدختر جوان رابا پرسش ها خواستمیا شروع کنم نمچطور و از کج دانستمینم

 فکر مرا کنجکاوتر کرد نیاست ا یهنوز در خانه باق -به علت نداشتن اجازه دفن -گذشت. مطمئن بودم که جنازه  ذهنم

 اواز یتیموقع نیمن از او که درچنکردو یلب زمزمه م ریرا ز یانداخته بود واهنگ نییاما او همچنان سرش را پا .

 گچ کاري شده پر ده هاي نازك در جلو پنجره ها یتعجب کردم. نظري به اتاق انداختم : پنجره هاي بلند وسقف خواندیم

 شده بود فکر کردم ختهیر یاطیروي چرخ خ اهیرنگو رو رفته جلوي بخاري پهن شده بود مقداري پارچه س چهیقال کیو

 زيی. تنها چ کردندیبودند که جلب نظر نم یلیلباس عزا است. در گوشه وکنار اتاق وسا هیشغول تهدختر جوان م حتما

 اریاز چوب بس رایز دندیرسیبه نظر م کیش اریو مبل ها بودند که حتما روزگاري بس یچوب لیامد وسا یبه نظر م که
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 که او تا چه دادینشان م زینبود همه چ یه زندگعالقه ي او ب انگرینما زیچ چیگردو ساخته شده بود .دران اتاق ه بايیز

 به من داده بودند برنارد کوترل را با لقب ها واسم هاي قیواتاق متنفر است. در پرونده اي که براي تحق طیاز ان مح حد

 فوت کرده یاما او در سن پنجاه وشش سالگ ردیاش را پس بگ مهیپول ب ینوشته بودند تا بتواند در شصت سالگ اديیز

 ستیاز ب شیسن وسال با بجه اي که ب نیداشته او در ا یسرو سامان شیروزي زنگ دادکهیو القابش نشان م یاسام بود

 .کردمیم هیته قیگزارش تح ستیبایحال م نیداشتم در ع دنیرا براي پرس زهایچ یلیکردخیم ینداشت زندگ سال

 .بود ماریشوهر شما چه مدت ب خوب

 ده دوازده روز-

 اجازه دفن را نداده؟چرا دکتر -

 !بوده دهیعادي د ریغ زیحتما چ دانمینم-

 د؟یپرستارش شما بود-

 

 

 

١٠ 

 .ماري ژوزف هم به من کمک کرد-

 باالي سرش بود؟ یمرد چه کس یوقت-

 کس چیه-

رفته  رونیب دیماري نبود و من هم براي خر نکهی.براي ا کردیرا نگاه م نیروح زم یچرا؟همچنان با نگاه سرد و ب-

 .بودم

 نداشت؟ یلیمرگ دل نیي شما ا دهیبه عق-

 باشد بیعج ادیز کنمیاما فکر نم نمیبینم یمن که علت-

 کرده؟ یخود کش دیکنیفکرنم-

 اوه نه هرگز-

 چه ؟ اگر کرده باشد؟-

 در شصت گفتیم شهینبود اما هم یراض شینداشت از زندگ ی. وضع خوبدیترسیاز مردن م شهینه محال است او هم-

 نمانده شیبه شصت سالگ زيیچ گری. دکندیم حیوتفر رودیم نجایا کندازیرا اغاز م یخوب یاش زندگ مهیبا پول ب یسالگ

 بود

 .چهار سال فرصت داشت ایگو-
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 کم چیاش را پرداخته و ه مهیکه تمام حق ب گفتیبودم!.او م امدهین ایکرده بود من اصال به دن مهیخودش را ب یوقت-

 بگذراند یعمرش را به راحت یمابق تواندیندارد اما م اديیل زکه پو گفتینداردم وکسري

 شما رفته؟ شیچند وقت است که ماري از پ-

 .رفت رونیب دیبراي خر شیپ قهیاو چند دق کندیم ینه او نرفته او با ما زندگ-

 .گرددیحتما زود برم-

 .فکر کردم ماري اومده دیشما در زد یادامه داد:وقت حیبعد با لبخندي مل شودیم شیدایالبته االن پ-

 

 

 

١١ 

 نمیاو را بب توانمیم-

 را بایدختر ز یبخاري نشستم گاه کینزد یصندل کی.بخاري خاموش شده بود من روي دیا یزود م یلیحتما او خ-

 داشتم که نانیبود اطم یعیرطبیمن مرگ کوترل غ دهی. به عقکردینم ییبود و به من اعتنا یاطیاو مشغول خ کردمیم نگاه

 و لحظه اي بعد دیاز پله ها به گوشم رس ییکه صداي پا دینکش یدونفر انجام شدهباشد. طول نیاز ا یکیبه دست  رکا

 مرا یوارد شد.وقت یو باوقار با لباس خخواهران روحان نیمت یکوترل در را باز کردزن سیبه در خورد ماو ییها انگشت

 ومن ادامه ستادیاز جلوي من رد شد گفتم :خانم! ا یاشت وقتگذ نیمحترمانه سري تکان دادسبد دستش را روي زم دید

 در اوردم و بمیرا از ج یدر مورد مرگ اقاي برنارد کوترل هستم کارت قیمامور تحق مهیمن از طرف شرکت ب دادم

 ممسخره اي نوشته بود من ه یکلمه مهیعالمت شرکت ب ریز میاز دوستان ادار یکی دمیبه او نشان دهم اما د خواستم

 کردم که جواب هاي داد اما من نتوانستم در ییدادن ان خودداري کردم درباره مرگ اقاي برنارد کوترل پرسش ها از

 اظهار نظر من باعث نیبوده است وهم یعیدادم و قبول که مرگ طب دهیعق رییتغ نیکنم . بنابر ا دایپ یها اثر مظنون ان

 یکالبد شکاف دیگفت:به گفته دکتر با فشردیرا به هم م شیست هاکه د یکه دکتر اجازه دفن بدهد.ماري در حال شد

 شود

 .یشود...جسد کجاست؟البد در پزشک قانون یکالبد شکاف دیحتما با-

 د؟ینیبب دیخواهینه اقا در ان اتاق م-

 .بله متشکرم-

 ع روشن بود منظرهکرد. در اطراف اتاق چهار شم ییماري منو به ان اتاق راهنما یبه ان اتاق بروم ول خواستمینم

 دهیپر یجان کوترل با رنگ یپهن بود ماري جلو رفت و مالفه را کنار زد جسدب ديیبود روي جسد مالفه ي سف یترسناک

 ینداشت. نوع دیموي سف کدانهی یحت دیرسیجوان تر پنجاه و شش سال به نظر م یلیشد. به فکر فرو رفتم او خ انینما
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 دایدر چهره اش هو یحال اثار قدرت وسالمت جسمان نیه اش نشسته بود . با او غبار مرگ بر چهر یرگیو ت کدورت

 

 

 

١٢ 

 ي خود عمل فهیو به طرف در رفتم. ماري گفت: شما به وظ دیمرا ببخش دوارمیبا دکتر مالقات کنم ام دی.گفتم: بابود

 و گل الود کی. کوچه همچنان تارکرد رمیاز پلکان سراز کراستیکند  ییراهنما سیبه جاي انکه مرا به اتاق ماو دویکن

 و بد یدر اورده بود. دکتر که مردي عصب دنیهاي برق را به زوزه کش میو صداي باد س دیباریباران هم به شدت م بود

 بود فکر یسخت عصبان ضشیمنتظره مر ریبا او مالقات کردم او از مرگ غ کردیم یزندگ یبود در همان حوال اخم

 علت بوده و من ی: مرگ او کامال بگفتیوشغل او صدمه بزند مرده م تیثیبه ح نکهیبه خاطر ابرنارد کوترل فقط  کردیم

 ...خواهند کرد ی: البد فردا صبح کالبد شکافدمیبابت نگرانم. پرس نیا از

 ...بله .. بله-

 .که او کشته شده دیکنیحتما فکر م-

 ...در کار بوده ینبوده حتما دست یعیکه مرگ او طب خورمیسو گند م خورمیدارم وقسم م مانیتنها معتقدم بلکه ا نه

 ممکن او را به قتل رسانده باشد؟ یبه نظر شما چه کس-

 . شودیسرشان نم زيیها احمقند و چ سیپل شتریکندو اضافه کرد:اي اقا ب دایقاتل را پ دیبا سی.... پلداندیخدا م دانمینم-

 من درباره مرگ کوترل شد با خود گفتم که دکتر دهیعق یاو سبب سست دهیاش ثابت بود ثبات عق دهیبر عق دکتر

 ي هیدر ذهن خود مشغول ته زین ینیرزمیدکتر رفتم . در قطار ز شی... از پ دهدیاجازه دفن نم هودهیاست و ب احمق

 اريمیدکتر معتقدبود که او ب کردیقتل برنارد کوترل بودم . انچه ماري گفته بود با گفته هاي دکتر مطابقت م گزارش

 :اگهدمیاو وجود ندارد.پرس یبراي مرگ ناگهان یلیو دل شدیخوب م کردحتمایاستراحت م یداشته واگر کم یگوارش

 کرده باشد؟ یقلب سکته

 

 

 

١٣ 

 ...بود او هرگز سکته نکرده یاي اقا کوترل مردسالم-

 زده یقتل نیناخته دست به چنخودش را هم نش دینبود که دختر بچه اي به سن سال او که هنوزشا یمن باور کردن براي

 ... ناگهان افکارمدیسخن بگو متیرا حفظ کند و با مال شیخونسرد نطوریقتل باشد و بتواند ا کیالاقل شر ای باشد
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 را ییبایکه اهنگ ز دمیشن یرا م شیدوخته و صدا نیکه چشم بر زم دمیدیکوترل شد . در تصورات او م وهیب متوجه

 ...کردیم زمزمه

**** 

 هم مانند مادرش است. من از زن وبچه ام کامال سیاست و دخترم گر ییداشتم . همسرم زن کد بانو یراحت یدگزن من

 اما نه دمیورز یبه زن و بچام عشق م فهیوظ کیبه عنوان  شهیساده خودم عادت کرده بودم . هم یبودم به زندگ یراض

عالقه ي  یقیردي با شور و احساس بودم به موسم شهینداشت. من هم یمعن ییبای! براي من زیاحساس قلب کی با

 اديیز

 و اجبار جاي تمام احساساتم را فهیوظ میبودم . در زندگ زاریکردن باشم ب یمجبور به زندگ نیمانند ماش نکهیاز ا داشتم

 هراگرفت میاجباري جاي تمام عشق ها فهیبود انجام وظ دهیعشق و احساس درونم خشک یشور زندگ گریبود. د گرفته

 .بود

 مجبور بودم تا نکهیاحساس و سرد. از ا یاما ب دیخندیم یو گاه زدیحرف م یبود گاه یادم اهن کیدر خانه مثل  زنم

 عمر چنان باشم که بودم انیبودم . هر گز دوست نداشتم تا پا یرا با او سپري کنم ناراض میزندگ ینا معلوم زمان

 !دهم ادامه یزندگ وهیش نیخواستم به هم ینم نیهمچن

 امدهیبه دست ن میخواهش ها خواسته ها لیو تحل هیگاه امکان تجز چیبودم ه دهیکوترل را ند وهیتا ان شب که ب دیشا

 کردم .متوجه یرا موشکاف میبودم ارزوها دهیبخواهم همان طور که روي تخت خوابم دراز کش نکهی. اما ان شب بون ابود

 فینور ضع نی. اکردیم ییخود نما یفیهاي ضع ییروشنا یه و تنها گاهوتار بود رهیت زیکه تا ان زمان همه چ شدم

 

 

 

١٤ 

 پائد و پس از ان یظاهر شد براي لحظه اي م یرگیاست در ان همه ت یکه الزمه ي زندگ یکیبه شکل هاله ي بار یگاه

 وترل بودم و حدودک انیاز شب در فکر جر یان شب را تا پاس شدیو نابود م رفتیفرو م یکیباره در ژورفاي تار دو

 بود که به خواب رفتم ازدهی ساعت

 چهارم فصل

 ریبر عدم وجود شواهدغ یمبن یدر مورد کالبد شکاف ینگذشته بود که گزارش پزشک قانون انیجر نیروزي از ا چند

 بترا با یفرستادم. شرکت هم بالفاصله پول مهیوبه شرکت ب لیمن هم گزارش خود را تکم دیمرگ به دستم رس یعیطب

 اول داریاما از همان د دیرس انیبه پا نجایي اداري من در ا فهیکوترل بدهکار بود پرداخت کرد وظ وهیبه ب مهیب حق

 ماجرا سر دراز نیاز درون به من گفت که : ا زيیبود در من شکل گرفت. چ زیکه هم مسرت بخش و هم غم انگ یحس
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 دهیکنم...اما به ناگاه گونه اي غم که زائ یتم ان را موشکافحس ظاهر شد دوست داش نیجنبه شادي بخش ا ی.وقت دارد

 ریو بهانه گ نیحالت ها کامال مرا خشمگ نیان منصرفم کرد. ا لیوتحل هیواز تجز گرفتیرا م شیاحساس بود جا همان

 ستمنا واحسا ینوع ییوکسل کننده اي داشتم . گو کنواختی یسال ها زندگ نیا یدرط کردمیبود . احساس م کرده

 یبه درست توانمینشدم... نم خواستمیکردم انچه م یاحساس م دیا یم رونیخاکستر ب ریوجودم به شکل اتش ز ازاعماق

 نیا دیبا یامدم. تا ک یکنم هر روز صبح از خانه به اداره وعصر ها از اداره به خانه م فیوهواي ان روزهاتوص حال

 گونه

 حالت نیرا گذراند و در انتظار روز مرگ نشست ؟ ا یروح زندگ یروش خشک و ب نیبه ا دیبا یکنم ؟ تا ک یزندگ

 :دمیشب پس از شام از اوا پرس کیمرا ازرده وخسته کرده بود  روح

 تمام یروح است!اوا که زن یحد سرد و ب نیچرا تا ا دانمیبود نم یدختر گرم و با ذوق سیاوا؟ چقدر دوست داشتم گر-

 در لیطوري هستند. اما حتما بعد از تحص نیي دختر هاي هم سن وسال او هم بود با خونسردي جواب داد: همه اریع

 .دختر با استعدادي است شودیخانه داري بهتر م دانشگاه

 

 

 

١٥ 

 اعتنا به من ی! و او بکردیرا انتخاب نم ییرشته ها نیگاه چن چیه کردیدرست فکر م سیبا تمسخر گفتم اگر گر من

 کنم و کردم یخواهد داشت . دوست داشتم او را عصبان یخوب شرفتیداد: من مطمئنم که او پ ادامه

 خود انتخاب لیکنم او به م ی.... وتازه فکر نمکندیرشته را انتخاب نم نیالبته! البته! اگر او درست فکر کند هرگز ا-

 !کند رشته

 .کندیکار را م نیاو گفت: هر دختر با شعوري ا یول

 ناراحت شد. براي ان که به اتش روشن شده دامن نزنم کوتاه ی! کم کردیکار نم یسبله اگر اراده داشت و به دستور ک-

 یازاد گذاشته بود و لزوم ريیگ میرا در تصم سینداشت که در چه رشته اي درس بخواند. اوا گر ی. به من ارتباطامدم

 در رایندارند ز یاجیمن احت وجه به چیان ها به ه کردمیکه من در کار هاي ان ها دخالت کنم . چون احساس م نداشت

 کردندیکاري با من مشورت نم چیه

 کردیکاري با من مشورت نم چیگاه در ه چیمستبد و خود راي بود.ه اریداشت. او بس گریعادت بد د کی اوا

 فطري و لیم کیبه جا گذاشت اوا روي  اديیسال از ازدواج من واوا گذشته بودکه پدرش فوت کرد. براي او ارث ز ده

 .نداشت به ان دست بزند لیهرگز م یذات اهشخو

 تر از بیرفتندعجیم خواستندیبا هم به هر کجا م شهیهم دندیپوش یهم بودند مثل هم لباس م هیشب یلیو دختر خ مادر
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 یتشابه چیمادر و دختر ه نیتشابه ب نهمهیهم بودند اما بر خالف ا هیا ها از نظر ساختمان و مغز و روح شب نکهیا همه

 نیب

 سر و صدا یب یخبر بودند حسرت زندگ یما ب یاز افرادي که از رمز وراز زندگ یلیوان دو نفر وجود نداشت. البته خ من

 زن نیبا ا یکه زندگ بردندیم یپ نایقیو کله شق است  یزن از خود راض کیکه اوا  دانستندیاما اتگر م خوردندیرا م ما

 .قابل تحمل است ریو غ چقدرمشکل

 خودم را از لحاظ یاوست اگر وضع زندگ یو ذات یاخالق اتیخصوص میگویاوا را بد جلوه دهم . اما انچه م اهمخوینم البته

 به زن وفرزند انتکاریمرد خ کیوجدان و  یانسان ب کیمرا  دندیشنیافکاري که داستان مرا م کردمینم حیتشر معنوي

 

 

 

١٦ 

 به انان نخواهد یبیگونه صدمه و اس چیشدن من ه یزندان داشتم که در صورت محکوم و نیقیپنداشتند!  یم اجتماع

 پدر کی ایشوهر  کی ایمرد  کیبود و ان ها مرا به صورت  یکیزیحضور ف کیحضور من در ان خانه تنها  رایز دیرس

 دوست داشتم نسبت به من محبت همسرانه و پدرانه خواستمیرا م نیاز ا ریغ زيیکه من چ ینداشتند. در صورت قبول

 و شوندیازرده خاطر نم یم بتیفکر که انها از غ نیبر ا هیشوهر باشم!در انتها با تک ایکه تنها پدر  نیباشند نه ا شتهدا

 .قرار دادم ديیجد ریخود را در مس ذاردیان نم یدر زندگ ريیحضور من تاث نکهیا

 پنجم فصل

 لیرفتم دل سیبود به خانه ماو هیماه فور بودم. ان روز که اواسط جانیخونگرم و پر شور و ه یانسان یاز کودک من

 نکهیا

 از شدت سرما کاهش داده شده هیمثل بهار است در ماه فور هیاست که هواي ماه فور نیاز احساساتم حرف زدم ا نجایا

 وقت از دست چیرا ه زهیغر نیچرا ا دانمیهندوستان کرد... نم ادیمن  لیحال و هوا ف نیدر ا شودیافتابش کمتر م و

 یکه حس استقالل طلب شودیدر گوش دلم زمزمه م یاهنگ زنمیقدم م ابانیها همان طور که در خ تیموقع نیدر ا دمندا

 همان افکاري دیعقا نیا داردیرا در من زنده نگه م یاحساس شور وحرارت زندگ نیا داردیازادي را در من زنده نگه م و

 سال انیپس از گذشت سال زهیغر نیهرگز از دست ا یکس نیچن رفتمیبا انها به خواب م یکه از دوران کودک بودند

 داشتم. با خود گفتم من زن و بچه یحال نیظاهر شده و حرارت و گرماي ان بر دلم منزل کرده ان روز من چن دوباره

 و یمردي احساسات شهیحوادث کنم. من هم نگونهیخود را وارد ا دیبه دنبال هوس هاي لحظه اي بروم نبا دینبا دارم

 نیکند.معتقد بودم که ا دایاش نجات پ یذات زهیغر نیاز دست ا تواندیهرگز نم یانسان نیبودم و چن شهیپ عاشق

 ان خاکستر ها را به کناري زده یمیمال میمانند نس سیخاکستر در دلم پنهان مانده و ماو ریهمانند اتش ز یذات احساس

 کشاند در راه با سیاتش بود که ان روز مرا به سمت خانه ماو ایدر روحم ظاهر گرداند هم زیتند و ت یبتواند اتش تا



 
14 

 هنوز در همان کنمی؟فکر نم شودیدلخور نم رومیم دنشیدو باره به د نکهیاز ا ای: ا زدمیوحرف م کردمیفکر م خودم

 

 

 

١٧ 

 اي هستم بهید غردر را باز کرد چه خواهم گفت و از من که مر یوقت دانمیبود !نم یروح یباشد خانه ي سرد و ب خانه

 ...استقبال خواهد کرد؟ چگونه

 یرفتندوقتیم نییپله ها باال و پا نیکه از ا دمیدیرا م یدر راه پله نبود و من در تصوراتم مردان و زنان قرون وسط یکس

 نگهان را در خاطرم زنده  کردمیم یرا که سع بایمنتظر ماندم تا دوباره همان صداي اواز ز دمیدر اپارتمان رس پشت

 یمعصوم و خواستن افهیحکمفرما بود دوبار در زدم در باز شد خودش بود . باز ان ق زیحزن انگ یبشنوم اما سکوت-دارم

 نیو چه کنم عملکرد در چن میچه بگو دانستمیدلم بد جوري شور زد. نم ستادیچشمام ظاهر شد ... الي در ا جلوي

 خواستمیاز سکوت مرگبار حاکم گفتم: م ییبه ناچار براي رهاداشتم..  اديیمشکل است اضطراب ز اریبس ییها تیوض

 ینه سخن یو در را باز کرد... نه حرف دیداخل شوم؟خود را کنار کش دیدیکلمه با شما حرف بزنم. اجازه م چند

 ؟ دیتنها هست-

 !دینیبیم-

 ؟یپس خواهر روحان-

 .ساستیکل-

 به همراه داشت.سرش را تکان داد و شهیکه هم یغمبود  دایغم هو یدر نگاهش نوع د؟یتنها هست شهیعجب!هم-

 گفت:بله اهسته

 چرا؟-

 هستم فیبال تکل یلیخ د؟فعالیدونیبروم اما من قبول نکردم م ریابرن از من خواستند که با انها به د یو پدر روحان ماري

 جا را ترك کنم نیاست اما مجبورم به زودي ا یجاجاي راحت نیا .

 ؟:چرا دمیپرس دیلرز دلم

 یزندگ گريیبدون در امد د اديیکه بتوانم مدت ز ستین ادیانقدر ز مهیرا بپردازم . پول ب هیکرا توانمیکه نم نیبراي ا-

 

 

 

١٨ 
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 یبا هم زندگ نیتا پس از ا دیایب نجایکرده بودم تا حاال رفته بودم. اما قرار است به زودي دختري ا دایپ ییاگر جا کنم

 .میکن

 .دلم جرقه زددر  دیناگاه برق ام به

 ؟یک-

 .ندهیتا هفته ا دیشا-

 .دیشناسیحتما او را م-

 نکردم دایپ یروماما هنوز جاي مناسب یکنم م دایکار را بکنم اگر جاي ارزان تري پ نیاوه... البته...مجبور هستم ا-

 ر؟یبه جز د ییگفتم:حتما جا یشوخ ینوع با

 ....ستین یجاي مناسب ریاوه بله د-

 .کنم دایپ تانیبرا یجاي مناسب انمتویم دیاگربخواه-

 نیبه زم کردچشمیرا لمس م زیم شیبایو ز فیرو به روي من نشسته بودو با دست هاي ظر زیکه پشت م یحال در

 .دیو جواب داد:شما لطف دار دوخت

 از طرف یتیواز نظر او مامور پنداردیاداري من م فیکار را از وظا نیبه گونه اي بود که فکر کردم ا انشیب وهیش اما

 گاه دوست چیانکه منتظر جواب من باشد ادامه داد: من ه یکنم! سپس ب دایداشتم که خانه اي براي او پ مهیب شرکت

 .داشته باشم هر چند کوچک و محقر باشد یازاد باشم واتاق مستقل شهیام را محدود کنم دوست دارم هم یزندگ ندارم

 دی:شما چند سال داردمیقدمه پرسم یبدهم ب شیبه صحبت ها یجواب نکهیا بدون

 ماند رهیخ میودر چشم ها نوزده

 

 

 

١٩ 

 ...به نظر من سن شما کمتر است-

 امده ام؟ نجای:به نظر شما چرا ادمیپرس دمیبار لبخندش را د نینشست و براي اول شیبر گوشه لب ها لبخندي

 کار هاي شرکت... مگر نه؟ لیحتمابراي تکم-

 .دی! اشتباه حدس زدریخ-

 دانمی...من که نمد؟ی:پس براي چه امده ادیبا تعجب پرس-

 ندارد که یتیداده و به نوع خرج کردن ان هم کاري ندارد براي شرکت اهم یبا شما کاري نداردپول گرید مهیب دیدانیم

 امده ام که اگر توانستم انجام دهم نجایا یاحتمال یمن براي خدمت دامایبرو ای دیجا بمان نیا شما
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 نشست شیمختصر تر بر لب ها یکم -بخندي ل دوباره

 شماست لیهر طور م-

 خمیمانند توکل و توسل وجود داشت و من براي انکه م یدارد. در صحبتش حالت اجیبه کمک احت دمیحرفش فهم نیا با

 انسان دیدانیانجام دهم م تانیدوست دارم کاري برا یلی... من خدیباش لیمحکمتر بکوبم گفتم:نه خانم کوترل اگر ما را

 شما باخبر شوم و احتماال کاري انجام دهم تیاز وضع خواستمیکمک کند امروز م گرانیدوست دارد به د یگاه

 ؟کمک؟ دیچه گفت-

 نیعروسک وا نیا فیظر باویموجود ز نیا شودیبه بازي گرفته م گريیپردر دست د کیاوقات انسان همانند  یگاه

 رنگش همانند هاله اي برگرد صورتش خود یشتش به بخاري بود موهاي طالئکوترلهم مرا به بازي گرفته بود. پ وهیب

 روشناي لرزان شعله ي بخاري کردیرا دو چندان م شیبایافتاد و ز یچال م شیموقع حرف زدن گونه ها کردیم یینما

 تجربه! تو یب انداخت در دل گفتم : نه پسر هستم ونه یم زیرا بر سطح م فشیانگشتان ظر هیافتاد و سا یم زیم روي

 نکهیاز ا دیمرا ببخش دوارمیاساس با خاطري ازرده گفتم: پس خداحافظ! ام نیبر هم یبدر کن دانیمرا از م یتوان ینم

 .شدم شرمنده ام مزاحمتان

 

 

 

٢٠ 

 د؟یبه شما گفتم کهمزاحم هست ی: من کدیچیدر اتاق پ شیصدا نیدر بودم که ناگهان طن کینزد بایتقر

 دیبه من و کمک من داشته باش یاجیاحت کنمی. فکر نمدمیفهم تانیز لحن صحبت هااما من ا دینگفت-

 اش با لرزش شعله هاي بخاري هیبودو سا نییهستم! همان طور کهسرش پا یادامه دادم: من براي تو پدر خوب سپس

 داشته باشم؟ نانیاطم تانیگفت:به صحبتن ها دیرقصیم وارید روي

 که به کراواتم ی. قدمب جلو گذاشت و در حال یازچهارده سال بزرگتر هست شیب چرا شک داري؟ تو از دختر من-

 دوست یلیخ د؟منیشد یو عصبان دیمن از سنم باالتر هستم!چرا اخم کرد دیشده بود گفت: باالخره متوجه شد رهیخ

 .کنند حتمیکه نص دارم

 را در نگاهم خواند یشادمان نیا ایشادمان شدم وگو میخواست قلب بدون

 تیکفا کندیبه شما پرداخت م مهیراکه شرکت ب یاخر از دهانش خارج نشده بود که گفتم: درست است پول کالم

 د؟یشما کاري بلد هست ای. اکندینم

 ...چیه یاطیجز خ-

 ؟یاطیچه نوع خ-
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 !ستیهم بد ن میدوزي و... صدا فیظر-

 ود افتادمکه مرا دگرگون کرده ب ییهمان صدا دمیروزي که او راد نیاول ادی به

 دانمی..م دانمیاوه...بله ..م-

 .؟ من که براي شما نخوانده ام دیدیاز کجا فهم-

 .ستادمیان چند لحظه ا دنیومن به ناچار براي شن دیخواند یهمان روز اول که پشت در بودم شما اواز م-

 د؟یا دهیشما اموزش د-

 نه اصال-

 

 

 

٢١ 

 بهتر است؟ یکار هاي دست چیپس ه-

 !البته-

 شه بعدي نقل مکان شماستنق-

 .دیدانیهر طور که شما صالح م-

 کنم؟ هیته یبراي شما اتاق توانمیپس م-

 دیکنیلطف م کنمیخواهش م-

 .دیکاري از دستم بر ا دوارمیام-

 داشت: من رومئو بودم و نه قهرمان جهینت کیگفت وگو  نیسکوت برقرار شد ا یوتا مدت مینزد یبا هم حرف گرید

 کنم فایا توانستمیهم نم گريیو نقش د کردیاش کمک م وهیشب بلکه پدري بودم که به دختر ب کیارو هاي هز داستان

 کننده او رهیدر نگاه خ فتمیبه خاك ب ششیکه مجبور بودم پ دمیدیم یاو را کس کردیم نیمرا غمگ یفاصله کم نیا

 و نیمت یلیخ داشتیوا م نیه تحسو ب کردیرنگ رخسارش انسان را مجذوب م کردیبود که اعتماد راجلب م زيیچ

 بلند شد شیسکوت را شکست او از جا یموقع صداي صندل نیبود . در ا بایز اریکالم بس کیو در  زدیحرف م شاعرانه

 :در نگاهم چشم دوخت میبه طرفم امد و مستق و

 .شما چه بگذارم اریکار را جز محبت و لطف بس نیاسم ا دانمینم-

 کدام کار؟-

 و ماري هم ی! پدر روحاندیامده ا نجایبه ا وهیب یزن -و براي کمک به من  دیخود را رها کرده ا یکار وزندگکه شما  نیا-
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فکر  زيیمن به چ یببرند ... البته ان ها جز مصلحت و خوب ریقصد راداشتند اما انها خواستند که مرا به د نیهم

 کردندینم

 ...را از دست بدهم میخواستم ازاد یمن نم اما

 با شوهر توانستیکس نم چیکردم ه لیرا بر خود تحم ییزناشو یسکوت کرد و ادامه داد : من سه سال رنج زندگ یکم

 

 

 

٢٢ 

 به نجایمن در ا دیباش دهیهرگز او را د کنمیداشته باشد فکر نم یمتوسط یال اقل زندگ ایکند و یاحساس خوشبخت من

 جهیدارم ان گذشته ها را فراموش کنم حاال نت یئل گذشته و من سعان مسا رایاز دواج نا مناسب کاري ندارم. ز نیا علت

 پول به عالوه نیداشته ام. بله ! ا رهیهم ذخ رهیبه من داده و چند ل مهیاست که ب یتنها مقدار پول ییسه سال زناشو نیا

 براي خودم ديیجد یتالش کنم تا بتوانم زندگ یدارم چند سال می... وحاال تصمیاستعداد ذات یتجربه وکم مقداري

 دیندارم که دوباره شروع کردن از من گذشته باشد... حتما متوجه شده ا اديیسن ز دیدانیدهم همان طور که م لیتشک

 .جاه طلب هستم یمن کم که

 است که قبول نیپشتکاري باشم براي هم یادم ب کنمیبشر الزم است...فکر نم یزندگ یبراي ترق یجاه طلب یکم معتقدم

 دیکن دایپ یاتاق میبرا دارم

 یبراي او کار مثبت توانستمیکه م نیاز انچه خوشحال بودم خود را شادمان نشان دادم از ا شیب لیخوب باکمال م اریبس-

 کار خود قرار داده بود و من از تصور شرفتیاي جهت پ لهیکه او مرا وس دمیدیم کردمیم تیدهم احساس رضا انجام

 کار نیامده ام؟ مقصود من از ا نجایدر خود فرو رفتممن امشب براي چه به ا یکم در ان حال بردمیامر لذت م نیا

 که چقدر خودش را ینیبیدختر سراپا رمز و معماست و م کیاو  رم؟یکار بگ نیاز ا خواهمیاي م جهی؟ چه نت ستیچ

 پس چه انتظاري از او داري؟ ردیگیم

 اي ساکت و ارام و افهیبه او در ق شهیمالقات هم نیاز اول او امدم شیبود . من به خواهش دل خود پ قتیحق کی نیا

 از خواهش پدري از دختر خود بود من ان شیب زيیتصور به طور حتم چ نیا کردمیکودکانه اش فکر م ییبایبا ز گرفته

 ود انجامبر خالف قول خ یبودم که خود را انقدر کنترل کنم تا حرکت شهیاند نیاو را پدر وي خطاب کرده بودم در ا شب

 ...ندهم

 ونه به او اعتماد شناختمینه اورا م ؟ینشوم و راهم را ادامه دهم اما چه راه دیگرفتم که نا ام میاراده اي راسخ تصم با

 ست؟یچ ینیبدب نیدانستم که علت ا ینم زیشده بود خودم ن جادیا یخاص ینیاصوال در دلم نسبت به او بدب داشتم
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٢٣ 

 بلند کردم و در کردمیفرش نگاه م دهیبود و به گل هاي رنگ پر نییم را که تا ان موقع پافکر کردن سر یاز کم پس

 ببرم البته شما را شیبتوانم کاري از پ دوارمیکه به طرف در رفتم گفتم:ام یشدم لحظه اي بعد در حال رهیخ شیها چشم

 .اطالع نخواهم گذاشت یب

 ان هاذ زدمیبه بنگاه ها و اژانس هاي مختلف سر م یاتاق خال افتنیال کار اداري به دنب انیفرداي ان روز پس از پا از

 خواستمیواقع بودند که نم ییاز ان ها کامال ارزان بود اما در محل ها یرا به من نشان دادند بعض اديیز یهاي خال خانه

 به اريیان محل ها چشم بسکه در  لیدل نیبودند بلکه به ا یکه جا هاي پست و بد نام نیکند نه ا یانجا زندگ سیماو

 رفتم باز هم دنشیبار به د نی. اواخر مارس بود که براي سوم فتدیاتفاق ب خواستمیافتاد وممکن بود انچه نم یاو م دنبال

 اي نگرفتم جهیگفتم :هنوز نت میبود ستادهیهمان طور که ا کردیحرکاتش مرا ناراحت م شهیرا باز کرد. اصوال هم در

 کردن با ان دختر یو زندگ رفتنینشان داد و گفت:من از پذ تیاهم یموضوع را ب نیانداخت وا را باال شیها شانه

 .دیا یم شیچه پ ندهیدر ا نمیشدم چون خواستم بب منصرف

 که با او داشتم که او برخالف انچه ییفردا از امروز بهتر باشد! ضمن صحبت هاي سر پا دی.شا دیکرد یبله کار درست-

 حال نیبکشد با ا رونیخودش را از اب ب میگل تواندیخوب م یلیو خ ستین ییدست و پا یدختر ب کردمیتصور م من

 .سر پرست او باشم یدخالت کنم . به شکل شیداشتم که در تمام کار ه لیاو را به حال خودش بگذارم و م خواستمینم

 :گفتم

 اش را خوب انجام داده است فهیگرچه وظ تسین یبهتر است محله خوب دیمحل برو نیمن هر چه زودتر از ا دهیعق به

 :رساندیرا م لیابهام و تخ ینوع نگاهش

 اي؟ فهی؟...چه وظ فهیوظ-

 ما را با هم اشنا کرد چون

 نزد یشد اما حرف انیدخترانه بر رخسارش نقش بست و بعد لبخندي بر لبانش نما یشرم هیسا

 

 

 

٢٤ 

 تانیصدا دنیشما من با شن دنیکه قبل از د کنمیتراف مگذاشت اع ریکه صداي شما چقدر در من تاث دیدانیم-

 .شدم مجذوبتان
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 .همچنان ساکت بود او

 ...:پس حاال؟دیدر چشمانم انداخت و پرس میرا مستق نگاهش

 یمن در زندگ دیدانیداشتم مشکوك شدم دوباره مرا نگاه کرد و ساکت ماند ادامه دادم: شما نم مانیبه انچه ا-...

 مستخدم به من کیمثل  دیکنیم ریشما امده ام اما شما با رفتارتان مرا تحق شیحال پ نیدارم با ا اديیو موانع ز مشکالت

 دیکنیم نگاه

 .شد رهیبه من نگاه نکرد. سرش را برگرداند و به بخاري خ گرید

 چگونه باشم؟ دیخواستیم-

 ...دیکنیهمان طوري که با دوستانتان رفتار م-

 کیرا گرفتم و به خود نزد شیاراده بازو یبرد خواست روي برگرداند که من ب یکمرا باال شیوشانه ها دیکش یاه

 ...ییو نه تقال یشد نه استقامت میبچه تسل کیو او هم مثل  کردم

 یدلباختگ نیکنم ا حینفوذ در خودم را تشر زانیشدت عالقه ام به او و م توانمیکنم نم یسندگی... اگر صد سال هم نو آه

 بود میدست ها انیدر م شیعشقش سراسر وجودم را گرفته بود . همچنان بازو کردیم دواریو هم ام دادیمرا زجر م هم

 ستادهیمجسمه ا کیارام همانند  گفتیو نه سخن م زدیمنتظر چه بود؟نه حرف م دانمیحرکت منتظر بود . نم یاو ب اما

 که او را نکهیبودم .از ا ی. واقعا عصباننداختینبود  دهیرنگ پر تیهم به چهره ام که از شدت عصبان ینگاه ی. حت بود

 کرده بود ریحق با من است . او مرا با تمام غرورم تحق کردمینداشتم . فکر م یچنان سخت نگه داشته بودم ترس ان

 انداخته بود به من وصل شده میبر سراپا دیشد یبرق که لرزش انیجر کی یدر دست من بود گوئ شیکه بازو یزمان...

 

 

 

٢٥ 

 یداشت که من تا ان روز حس نکرده بودم . لحظه اي بعد او را با کم یلذت و مست یکار به همراه خود نوع نی. ا بود

 :را حس کند گفتم میتکان دادم به گونه اي که ناراحت شدت

 ادب یر ببه تو بکنم اما تو انقد یکه ذکر کردم امده ان که با تو دوست باشم و اگر بتوانم کمک یبا همه ي مشکالت-

 !یکنیمرا دعوت به نشستن هم نم یکه حت یهست

 ... من چطوردیاز من انتظار دار یلیگفت:شما خ ییتقال چیبود بدون ه مگرفتاریدست ها انیهمان صورت که در م به

 ...با شما دوست باشم و به شما اعتماد کنم ؟عالوه بر ان هنوز کفن شو هرم در خاك خشک نشده توانمیم

 یبر سرم فرو امد اصال فراموش کرده بودم که او همان مادام کوترل است که شوهرش مدت یل پتکمث شیها حرف

 ... در هر صورت شما به منکردمیعجله م دی...حق با شماست ...نبا دیگفتم :مرا ببخش دیمرده بود با شک وترد شیپ
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 به من کنترل دیکنیبا من بد رفتاري م میا یم نجایبه ا یکه به شما کمک کنم . البته به نفع شماست . وقت دیدهیم اجازه

 خواهدیهر کاري دلتان م دیشما ازاد هست دوید دیمرا نخواه گرید دیطور ادامه ده نی. اگر هم دهمیرا از دست م خودم

 !دیبرو خواهدیو هر کجا دلتان م دیبکن

 من شوهرم را از دست دیکنیگفت: شما درك نم کردیکه مرا نگاه م یدر چشمش حلقه زد در حال یقطره اشک ییگو

 است باز هم به یمرد در دل من باق نیبا خاطره اي که از ا دیحاال شما انتظار دار زیچ یو ب ریام . ان هم شوهري فق داده

 دراز کنم؟ یدست دوست دییا یکه به طرف من م دیمردي هست نیبه طرف شما که اول یسادگ

 !پا گذاشته بودم گفتم :مطمئنا نه ریرا ز یاجتماع نیمن تمام قوان رایداشت ز حق

 کنم: شما حیتشر شیبه خودم جرات دادم تا بهتر بتوانم منظورم را برا ی؟ کم دیصورت چه انتظاري از من دار نیدر ا-

 خود در یکه شما از زندگ دانمیجز کمک به شما ندارم من م یتین چیکه ه دیداشته باش نیقی دیبه من اعتماد کن دیبا

 از ندهینشده ا ینیب شیبا شما دوست باشم و در برابر حوادث پ خواهمیاست که م لیدل نیبه هم دینبوده ا یراض گذشته

 ...غرض دارند شانیکه از دوست ارندیمردان بس انیکه در م دیرا هم بدان نیکنم... ا تیحما شما

 

 

 

٢٦ 

 ...نداشته باشم لیمن م دیفرض کن-

 و کاله دمیپر نییپا زیاز لبه م تید... خود راشکست خورده پنداشتم با عصبانش ختهیبود که ناگهان بر سرم ر یخیاب -

 .خارج شدم یدستکش را برداشتم و بدون خدا حافظ و

 رونیمنتظر نماندم... درب را محکم به هم زدم و از اتاق ب گریمن فرض کردم! د د؟یمهلت نداد:اقا !چه عجله اي دار اما

 ....خورد میکه شام را باهم خواه مینکیاو همچنان گفت : و فرض م رفتم

 ششم فصل

 شده بود و دهیشام چ زیدر دست داشت سمت چپ م یدفعه در نزده وارد شدم .جلوي بخاري نشسته بود و ظرف نیا

 .کردیدو ها ناراحتم م نیغذاخوري براي دو نفر همه ي ا سیسرو کیبطري نوشابه و  کیکره  دینان سف مقداري

 ديیاز سف یکهنه و نخ نما شده بود ول نکهیکرده خوب شد به موقع امدم!سفره با ا دیقطع اوم او از من کردمیم فکر

 برق

 دیگفت:بفرمائ یبه پشت سر خود کند به ارام یانکه نگاه یب شدیم دهید اسیدر وسط سفره مجسمه اي به رنگ  زدیم

 حاضر است شام

 : منتظر بوديدمیتعجب پرس با
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 اوه حتما-

 .برگردم مخواستیمن نم یول-

 .دیاست... ثابت کرد یکاف-

 شده بودم او چگونه موجودي است؟ چارهیب

 !یهست بیعج یلیخ-

 تجربه دارم یتنها کم کنمیزد وگفت : فکر نم لبخندي

 

 

 

٢٧ 

 ها را در ظرف گذاشت و وهیم ختیخود کرده بود سوپ ها را در کاسه ر ریکه واقعا مرا اس یبا حرکات قهیاز چند دق پس

 بود سر یبه شوخ ختهیاقا البته لحنش ام دیروي سفره گذاشت سپس رو به من کرد وگفتک بفرمائ یخاص فاتیتشر با

 .نوشابه را به دستم داد وانیکرد و ل مینشستم او هم روبروي من نشست نان ها را تقس زیم

 بود رفتهیخود پذ یاو مرا به دوست...

 رایخاطر که هرگز ان شب را فراموش نکنم ز نیبه ا دیاده بود شابه خرج د فاتیبه چه علتان شب ان همه تشر دانمینم

 .کامل در ذهنم نقش بسته و همه را به طور کامل به خاطر دارم اتیبا جزئ نیریتمام ان خاطرات ش هنوز

 یخوشمزه اي بود و خوردن ان لذت خاص اریبود سوپ بس وهیشام ما در ان شب سوپ و م میزدیکدام حرف نم چیه

 که بطري نوشابه را در دست داشت یاو به حرف امد درحال کردیو انگور تجاوز نم اریخ بیاز س زیها ن هویم داشت

 .دیکوتاه کش یو اه ستین گریاست!اگرتمام شود د نی:همگفت

 احساس شرم خوردمیکه ناخوانده او بودم و از غذاي او م نیو از ا کردمیم یما گذشت احساس ناراحت نیاز انچه ب...

 با خود گفتم دادیسکوت مرا رنج م نیبراي گفتن نداشتم هم زيیچ نکهیاز همه بدتر ا کردمیم«: چه کاري  نیا احمق

 مردان تفاوت نداري...چه خوب بود اگر ریماندي؟ االن در چشم او تو با سا ؟چرایبود؟چرا رفت «!...

 میرا که در باالي پله ها بود سیمن وماو زیشام ن نیا رفتیپله به پله باال م ستیبا یپله م کی مودنیچنان براي پ هم

 به همراه میترس و ب یخواهند بود در دلم نوع زین گريیپله پله هاي د نیپس از ا نایقیکردو  کیبه هم نزد شتریب

 مطلق فرو رفته بود مطمئن بودم که در یدر سکوت سیوجود داشت که مرا وادار به سکوت کرد ماو یمانیو پش ندامت

 .دیدیاصال مرا نم یمانده بود که گوئ رهینگاهش طوري خ کندیم ریبهتر س یعالم

 که خودم هم زيیچ ریشده بودم اس گريید زیچ ریاما من اس کندیم ریزن ها مردان را اس ییو عشوه گرا ییبایز

 زیچ چیکه از ه پنداشتمیاو را هم چنان م بردمی. من هم مثل او به سکوت عادت کرده بودم و از ان لذت م دانستمینم
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٢٨ 

 و کردیخرده نان ها را جمع م شیها دادبادستیمن غافل نبود و تک تک ان ها را مورد مطالعه قرار م دیافکار و عقا جز

 فکر بودم که نیدر ا شتریان شب ب دیقبول کن ختیریو روي سفره م کردیدو انگشت دست راستش ان ها را گلوله م با

 ...گذاردیم نیبار پا به عرصه زم کیه در هر صد سال ک زيینادر است... چ زیچ کیدختر  نیا

 نیکه از ا دانستمیرا م نیا کردامایبه چه فکر م دانمیداده بود نم هیچانه تک ریحرکت نشسته بود و دست چپش را ز یب

 از ان ها یکیبود و  دهیاز ان فرار کنم او با تمام قوا مرا به بندکش توانمیهرگز نم ستیمن موجود ن برايیراه فرار دام

 .بود سکوت

 فه هاي مختلف اشنا شده بودم و ایها و ق پیاز ت اريیکه هنوز ازدواج نکرده بودم با دختران و زنان بس یزمان زین من

 .شدند یم ایح یو ب دهیدر یهم بودند . اغلب شلوغ و گاه هیشب یو اخالق یهمه ي ان ها از لحاظ ذات کردمیو امد م رفت

 داشت که براي من لذت یتر و در نظر من مافوق همه ي ان ها بود . سکوت یبهتر و عال یلیکه خبود  زيیچ سیماو اما

 و خنده بودند اما یاهل شوخ یکه دخترا مذکور همگ نی. با ا خواندمیاز اسرار را م اريیسکوت بس نیبود در ا بخش

 ...کنند ریاسمحکم که اسمش را عشق گذاشتند  نیچن نیکدام نتوانستند مرا به بندي ا چیه

 هفتم فصل

 مناسب براي ییکه در تمام شهر لندن جا نیاي نگرفتم . مثل ا جهیتالش کردم اما نت اریبس یخال یاتاق افتنی براي

 در محله هاي خوب نبود بلکه ییاتاق ها نیاصال چن نکهیبه طوري که مورد پسند من واقع شود وجودنداشت نه ا سیماو

 قرار کارهیجوانان ب اديیاجبارا مورد توجه عده ي ز رایکند ز یزندگ ییجا ها نیچن در سیدوست نداشتم که ماو من

 از همه مهمتر نیو ا زدمیبه او هر وقت که دوست داشتم سر م ستیبا یبود که من م نیهم ا گرمید لی. دل گرفتیم

 نشد دای... خالصه خانهاي پبود

 من از دنیقرار داشت با د شیروي پا بایپارچه ز کیو  نشسته بود یاطیخ زیرفتم پشت م دنشیان روز به د یوقت

 

 

 

٢٩ 

 قدم به طرفم امد کیگذاشت و  نیبلند شد . کارش را زم شیجا

 متاسف بود دیبگو خواستیاز انچه م نکهیمثل ا یجا بمان نیماند. بهتر است هم جهینت یباز هم تالشم ب-
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 البته اگر کار کنم ابدیبه نصف کاهش  هیکنم تا کرا هین را تخلدو تاي ا ستیچهار اتاق دارم بهتر ن نجایاقا! من در ا-

 .ي دو اتاق دادن کار ساده اي است اجاره

 ؟یکن دایپ یتوانیکار؟م-

 ...اوه.. بله-

 فعال یول ستین یمحله جالب ییای. درست است که از لحاظ جغراف ستیالزم به جستو جو کردن ن گریموافقم پس د-

 ....دندان به جگر گرفت دیبا

 :ناراحت شد اما من ادامه دادم یحرف من کم نیاز ا البته

 شوخ به یکند بعد با لحجهاي که کم نینظر ما را تام تواندیم یاست ول یمیقد یاست فقط کم یالبته خانه ي کامال خوب-

 !من را احاطه کرده اند ثهیامدم فکر کردم ارواح خب نجایباري که به ا نیداشت گفتم: اول همراه

 نیغمگ نیاز ا شیندارم ب لیم چیمن ه دیشویمن م یباعث ناراحت تانیحر فا نی...اه! شما با ا ثهیارواح خب دیگفتچه -

 ...باشم

 میو شاد باش میبخاري را روشن و سوپ را گرم کن دییاینه... نه! ب-

 .میرا به هم بزن دسوپیائیکه کنار بخاري نشسته بود مرا هم دعوت کرد:ب یدر حال بعد

 بودم انچه لیما یلیگذاشتم و بعد ظرف را گرفتم و مشغول به هم زدن ان شدم ... خ نیرا روي زم میو زانو ها نشستم

 .قولم نزنم ریانجام بدهم با خود عهد کرده بودم که ز خواستمیم را

 

 

 

٣٠ 

 :قبال منزلت کجا بود؟دمیزرد شده بود انداخته و پرس یبه صورتش که در جلوي بخاري کم ینگاه

 سال به کشورش باز کیبود او پس از  یشیاز روستا هاي ان اما مادرم اتر یکیدم در انگلستان متولد شدم در خو-

 دختر فرانسوي است اما کیاو  کردمیقبال فکر م رایبه فکر هاي احمقانه خودم خنده ام گرفت . ز یجا کم نیدر ا گشت

 و لیرا از مادرش به ارث برده بود . هم چنان با م حالتطنازيوییموهاي طال ییبایز نیمعلوم شد که اهل کجاست او ا حاال

 دادمیگوش م شیفراوان به حرف ها اقیو من هم با اشت زدیفراوان حرف م شوق

 را در یما مزه فقر و گرسنگ میبود شیبود مادرم و من در اتر یسیپدرم که اصال انگل یعنیجنگ شروع شد ما  یوقت

 برد و ان را نابود کرد. پدرم به جنگ رفت و نیمادرم را از ب ییبایکه تمام شهر ز شد دی.جنگ انقدر شد میدیچش نیو

 .از دوازده سال نداشتم شیشد ان زمان من ب کشته
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 یزندگ نیدر شهر و یبودندو ما همگ کیفقر و فالکت با ما شر نیماندم و مادرم پدر بزرگ و مادر بزرگ در ا من

 ییبایز یبود که مطمئن بودم در جوان بایو ز یان قدر نوران یجاه سالگ. چهره مادر بزرگم در سن پن میکردیم

 .ایساخته با شرم و ح ییباینوع ز کیداشته.  ريیچشمگ

 زيیاما همان طور که هر چ میخواب راحت و اسوده نداشت کیما را از پا در اورده بود به طوري که هرگز  یگرسنگ

 اما مادرم در فرانسه ماند او با مردي میبه قصد انگلستان حرکت کرد شیر. ما از ات افتی انیپا زیدارد جنگ ن یانیپا

 خودش زن و بچه داشت . مدت ها بعد رایدوست داشت . ان مرد نتوانست با او ازدواج کند ز یلیشد که او را خ اشنا

 ها مردي که مادرم یگرفتاري ها و بدبخت ايیمبتال شد و پس از چندي فوت کرد من ماندم و دن یسخت ماريیبه ب مادرم

 ورود به مدرسه به من اجازه دادند تا میو ن کسالیدوست داشت مرا به مدرسه شبانه روزي فرستاد و پس از  را

 از دوستانم بگذرانم در ان زمان بود که با مردي به نام برنارد کوترل اشنا شدم که بعد ها با او یکیرا در منزل  التمیتعط

 

 

 

٣١ 

 ...کردم ازدواج

 نمود و ادامه داد : بعد از میکرد . نان را هم به تساوي تقس یرا از روي اتش برداشت و در سوپ خوري خال ظرف

 اما برنارد قادر به پرداختن اجاره خانه نبود ... ناچار میمحله ابرومند خانه اي اجاره کرد کیو در  میبه لندن امد ازدواج

 .است یفیشما محله ي کث که به قول میمحل امد نیو به ا میمکان کرد نقل

 د؟یرا ندار ی:پس پدرتان؟...شما کسدمیفکر ها بودم که پرس نیهم در

 بود چه یفرد متوسط ثیهاي مادرم در جنگ کشته شدنداما شوهرم از هر ح لیندارم. همه ي فام یشینه!من قوم و خو-

 !و ثروت ینظر خانواده و نژاد و چه از نظر مال از

رمز و رازي  دیارامش گفتارش احساس کردم با هیندارم و سکون وبق یشینه اصال قوم و خو:انیاز عجله او در ب من

 وجود

 از شیزن را ب نیزادگان بودند اما مردي که ا لیاز اص یاجداد مادرم همگ دیدانی:مزدیباشد او هم چنان حرف م داشته

 .رش گذاشتدوست داشت متاسفانه از اعتماد مادرم سو استفاده کرد و کاله بر س جانش

 د؟یفهمیرا م منظورم

 .شومیمتوجه نم-

 یعشق کاف یزندگان کیبراي شروع  گفتینبود او م ییزناشو وندیبندپ دیبود در ق شیازاد اند میگویان مرد پدرم را م-

 که جنگ و فقر نباشد یرا دارم اما در صورت دهیعق نی. البته من هم هماست
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 نگذاشت به ارث تانیاي برا هیسرما یخوب بعد؟پول-

 . در زمان مرگش هم دادینم یتیاهم چیاو به اداب ورسوم ه ادیز یلینه خ یگفتم که او انسان ازادي بود پول داشت ول-

 تالش کرد و به یلیپدرم خ راثینکرده بود اموالش را دولت ضبط کرد بعد ها برنارد براي گرفتن ارث و م یتیوص چیه

 بیانواده نج کیاز  یکه چگونه زن نیفکر بودم و ان ا کیدر  شهیاما من هم داستان تمام شد نیا دیاي نرس جهینت چیه

 گذاشته بود ؟ یسیانگل بايیمرد ز کی اریازدواج خود رادر اخت نیاعتنا به قوان یبود ب فیشر و

 

 

 

٣٢ 

 متواري و به شیشدند ان ها از اتر گریعاشق همد شیو معلوم شد که پدر و مادر در اتر دیداستانش به انتها رس باالخره

 فرصت استفاده کردند و خود را نیشناخت ان ها هم از ا یان ها را نم یکس چیپناه اورده بودند در ان جا ه انگلستان

 و شوهر اعالم کردند زن

 ایو اشنا گفتند که شوهر دخترمان از دن لیوبه فام دندیرفت پدر و مادرش او را بخش نیکه مادرم دوباره به و یوقت بعدا

 ....او گرفته شد ییجلوي رسوا بیترت نی!و به ارفته

 دوران نیان دوران بهتر دیدانیبود که پدر بزرگ و مادر بزرگ به ما داشتند م ديیبخشش مادرم هم عشق شد علت

 ...من بود یزندگ

 پس خانواده شوهرتان چطور؟-

 .در خانواده شوهرم ادم به درد بخوري وجود نداشت-

 ؟یپول ؟یپس از کوترل ارث-

 شوهرم همه و همه هیسرما زیپدري و مادري ام و ن هیرا باال انداخت و گفت : همه ي سرما شیشانه ها یوکم دیکش یاه

 رفت انیجنگ از م در

 :شد رهیکامال خ میزمان دستش را به جلو اورد و به چشم ها نیا در

 یارام بود م ییایدوختم همانند دربه نگاهش چشم  یرفت وقت نیو جالل ما از ب هیشد تمام افتخارات و سرما تمام

 ممکن است ریغ میداشتم که نجات از ان برا نیقی یهستم و به خوب ایدر نیکه من غرق شده ي ا پنداشتم

 همبن امر سبب شد که خودم در مقابل کردندیهمه افسون م نیقدر جذاب بودند و چرا ا نیا شیچرا چشم ها دانمینم

 :شده بود گفت رهیخ میکه به چشم ها یبپندارم بعد در حال یچون کاه او

 یو به دوست شودفشردیرا که به طرف انسان دراز م یهر دست دیبه همه اعتماد کنم ؟با دیکه با دیباز هم معتقد هست-

 ؟ رفتیپذ
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٣٣ 

 ستجزیاست ومن هم معلوم ن ابیادم هاي بد فراوان و ادم هاي خوب کم ایدن نیجواب دادم نه حق با توست ... در ا-

 باشم کی کدام

 گذاشت که کف ان رو به باال بود من دست در دستش گذاشتم و از لمس ان زیپاسخ دست راستش را طوري روي م در

 و خوش تراش را فیو ظر دهیکار کرده و زحمت کش یشدم به نگاهم چشم دوخت ... دست یاز لذت و شادمان سرشار

 ...که به دور دستم حلقه شده بود دمیدیم

 لبخند زد لبخندي چون میبار به رو نیشدم سرم را به سمتش بلند کردم و براي اول ریس شیگاه کردن به دستااز ن یوقت

 !داشت تیمیو صم یدوست امیگل سرخ که پ غنچه

 هشتم فصل

و خاطرات را موبه مو به  عیوقا نی. من هم تمام ا کندیاش را فراموش نم یمواقع انسان اتفاقت مهم زندگ شتریب در

 خاطر

 .نخواهم برد ادیتا اخر عمر هرگز ان ها را از  دارمو

 شیهاي گوناگونازما وهیگذاشته بود . من را به ش شیمرا در بوته ازما سیانکه خودم بدانم و متوجه شوم ماو بدون

 بود من هرگز ان روز را فراموش نخواهم کرد میروز زندگ نیبزرگتر نیبود ا رفتهیرا پذ میو اکنون دست دوست کردیم

 .خواستم به من اعتماد کند ومن را دوست خودش بداند یم خواستمینم نیجز ا زيیواقع من هم چ در

 کار ییدر جا خواستیهم نم لیدل نیخانواده بزرگ و مشهور است به هم کیمتوجه شدم که او از  شیضمن گفته ها در

 در یبود اعتماد کند و کس لیکه ما یتنها باشد و به هر کس شهیدوست داشت که در همان اتاق اجاره اي هم کند

 .دخالت نکند شیکارها

 یاي بشاش به استقبال من م افهیبا ق شهیهم شدمیبودم سرزده وارد م لیمن با او به گونه اي بود که هر زمان ما رابطه

 .بروند دنشیبه د یمثل من بدون اطالع قبل توانستندیهم نم یماري ژوزف و پدر روحان یحت امد

 

 

 

٣٤ 

 سایکه پاي رفت وامد من به ان جا باز شد هرگز به کل یاما زمان رفتیم سایقبال مرتبا براي اقرار گناهان خود به کل ایگو
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 .شده بود سیاز ماو یامر سبب دلخوري پدر روحان نیبود هم نرفته

 ندارم به اصال دوست دیدانیگفت: م کردیم زیکه سفره را تم یدر حال سیماو میبر سر سفره شام بود یشب وقت کی

 هر چه در دل دارم توانکمی... اخر من چطور مشودیبر گناهانم افزوده م یبا دروغ گفتن گناه رایز میدروغ بگو شیکش

 م؟یبگو شیکش به

 ست؟یچ ی:مقصود از دروغ گفتن به پدر روحان دمیاو پرس از

 حضور من در کنار دیشا ست؟یچ فاصله با خود فکر کردم منظورش از دروغ گفتن نیبه فکر فرو رفت من هم در ا یکم

 ممکن است من تنها نقش ریبه من نظري دارد.. اما غ دیبرود شا شیکش شیپ تواندیکه نم شودیمحسوب م یگناه او

 حد پا فرا بگذارم نیدوست را براي او دارم . قصد هم ندارم که از ا کی

 حاکم بود و من از ان رنج ینیشت . سکت سنگجواب گذا یبار سوال مرا ب نیهنوز در حال فکر کردن بود براي اول او

 بردمیم

 .شهیاعتراف تو دروغ محسوب م یکنیکردم: جواب بده چرا فکر م تکرار

 ان تواندیوجود دارند که نم ییها زیافراد چ یدر زندگ یگاه کندینم یساده زندگ شهیمکث گفت : اخر انسان هم یکم با

 را ابراز کند ها

 .اورمینبود که من بتوانم ازش سر در ب زيیبود چون چ کسانیش جواب گفتن و نگفتن نیا اما

 بطري کیو اغلب  دمیدیتنها دوشب در هفته او را م کردمیکار را نم نیبود که هر شب به خانه اش بروم اما ا لیما یلیخ

 هیگل ته دسته کی زین ی.گاه بردمیم شیمختصري غذا پس از ساعت هفت بعد از ظهر برا ایو  وهیسبد م می نوشابه

 گریگفت: خوب کوچولو د یو م داشتیرا بر م زیم ذیسف ینیمجسمه چ یو او با ابهت خاص بردمیم شیو برا کردمیم

 .گذاشت یو ان را روي بخاري م ستیجا ن نیتو ا جاي
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 دن سوپ بهاماده کردن شام و گرم کر یبودم . اري گاه دهیو شن دهیزن فوق العده بود . مافوق انچه د کی سیماو کال

 باشد؟ نیو مت حیهمه مل نیاو را نشناخته بودم ؟مگر امکان دارد دختري ا نیاز ا شیمن بود اه خداي من چرا پ عهده

 .اسیرخساره به رنگ  نیموها و ا نیسکوت ا نینگاه ا نیا

 .گوچه اغلب خلوت بود میکردیو کوچه را تماشا م مینشست یشام تمام شد روبروي پنجره م یوقت

 .اسم را براي تو انتخاب کرد نیا یچه کس سی: ماو دمیاز او پرس زیو خاطر انگ یز شب هاي فراموش نشدنا یکی

 یاز س شیبود سپس ادامه داد :من در... که ب یسیانگل یفکر کرد و گفت:پدرم ان هم به خاطر عالقه مادرم به اسام یکم
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 محل تولدش انیدارم که مبادا شناخته شود از ب میم پدرش بفاصله ندارم متولد شدم اما چون از افشاي نا نجایبا ا لیما

 .کنمیداري م خود

 از ان جا صحبت کرده میمادم بار ها برا دانمیم اديیهاي ز زیام اما راجع به ان چ دهیمن خودم هنوز انجارا ند دیدانیم

 یکاري شده و گل هاي ارغوانرنگ با باغچه چمن  دیعمارت پنج گوشه سف کیار  میکردیم یاي که مادر ان زندگ خانه

 گفت او گل هاي زرد و بنفش را که از یشده بود م لیرنگ که در ابتداي باغ بود تشک دیدر سف کی زیو زرد ون رنگ

 .خانه را یشب هاي مهتاب زیشده بود چه قدر دوست داشت ون زانیمتر او کیتا  وانیا وارید

 به نکهیکه مادرش زنده است ... من هم براي ا کردمیاحساس م یکه من به خوب کردیم فیها را طوري تعر نیا سیماو

 .یخاطرات مادرت را زنده کن یتا بتوان میکن ذایدوباره ان جا را پ میبتوان دیخاطر داشته باشم گفتم : شا یتسل او

 امدم چند یم یوقت یاما گاه زدیکار سر باز م نیاز ا شهیاو هم یبخواند ول میکه برا کردمیاوقات او را مجبور م یکاه

 مافوق همه ي شیواقعا صدا دادمیگوش م خواندیم ییاو که در تنها نیو به صداي دلنش ستادمیا یاي پشت در م قهیدق

 ... در زمان در دمیبالیو با وقار و هنر مندي اشنا شده بودم به خود م بایدختر ز نیکه با چن نیها بود و من از ا ییبایز

 و میزنیو حرف م میبا هم هست یگفت : وقت متیکه مرا دلخور نکرده باشد با مال نیامن براي خواندن براي  خواست

 .خوانمیخسته نشود م ییاز تنها نکهیتنها براي ا من
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 در مورد ایمرا بپرسد  یبار هم نشده بود اسم واقع کی یکه حت نیبراي من تعجب اور بود و ان ا شهینکته هم کی

 راجع به خانه و ایکنم .  فیتعر شیگاه نخواسته بود که از شغل و کارم برا چید . هگذشته ام کنجکاوي کن یزندگ

 ینگران چینظر ه نیاو با خبر بودم و او از ا یکه من از تمام رمز و رموز زندگ ی. در صورت میبگو زيیام چ خانواده

 .نداشت

 نهم فصل

 نیدارد اما من ا طیبه مح یسات و عالقه بشري بستگرشد احسا ندیگویدر راه بود . م شیبا گرماي طاقت فرسا تابستان

 پراکنده رونیسرخ کرده که از اشپزخانه منازل به ب یبا بوي ماه فیچون : ان کوچه هاي تنگ و کث رمیپذ یرا نم دهیعق

 فیکث طیاصوال مرا با ان مح شودیم جادیا یهاي شرکت هاي ساختمان ونیان صدا هاي کر کننده که از عبور کام شدیم

 و انگار یگذاشت یم گريید ايیپا به دن یگوئ دی. اما به محض ورود به طبقه سوم ان ساختمان سف کردیو خسته م متنفر

 . سکوت کردیم کیمشامم را تحر زیدل انگ حهیخارج نداشته و ندارم.با ورود به منزلش را ايیبا دن یگونه ارتباط چیه

 .کردیو خرسند م یرا راض منزلش
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 را فراموش یهمه مشکالت زندگ کردمیرا که با او سپري م یبود ساعت الیارامشگاه فکر و خ کیاي من هاي او بر اتاق

 مشکالت است که نیدارد تراکم ا یمشکالت یمواجه شدم . هر کس در زندگ فیقابل توص ریغ یو با ارامش کردمیم

 .کردمیرا فراموش م میهاهمه ي غم  بایان دختر ز یاما من در خانه کندیم زاریب یرا از زندگ انسان

 براي نیممکن است ان ها را اجاره کند؟ ا ینگران شدم که چه کس اریکرد بس هیدو اتاق خود را تخل سیکه ماو یزمان از

 خواهد داشت و ترس من یقابل اجتناب ریتماس هاي غ گریبا همد هیبه هر صورت دو نفر همسا رایمهم بود ز یلیخ من

 نییگفت واز پله ها پا ریشب بخ یجوان مودب رفتمیم سیماو دنیبه د یشب وقت کیبود .  او هیهمسا تیاز شخص شتریب

 که انها انسان گفتیم سینشستند . ماو یم سیماو یگیکه او وزنش همان افرادي هستند که در همسا دمیبعدا فهم رفت

 

 

 

٣٧ 

چه  سیرفت وامد من به خانه ي ماو در مورد نکهیندارند . در مورد ا یهستند و کاري به کس ییسر و صدا یب هاي

 دهیعق

 سیهاي ماو هیهمسا نکهیمورد و جود نداشت . من از ا نیدر ا یخاص دهیگونه عق چیبودم ه دهیدارد تا انجا که فهم اي

 روزانه حتاجیو ما ییمواد غذا دیمگر براي خر رفتیم رونیکم از اتاقش ب یلیبودند خوشحال بودم . او هم خ یحساب ادم

. 

 از علل خروجش از خانه رساندن گرید یکیداشت  دیبراي خر یخاص قهیسل بردیبسر م یدر فقر و تنگ دست نکهیا با

 سیماو کنمیبودند به صاحبانش بود. باز هم تکرار م ییو تماشا فیظر اریکه بس ییو بر دري دوزي ها یهاي دست کار

 بود که یمن ساعات یدوران زندگ نیبه وجد اورد .. بهترتا مرا  خواندیسرود بچگانه م یانسان فوق العاده بود گاه کی

 و ی. ناراحت دمیترس یم داکندیاز من پ یرنجش نکهیازفکر ا یبود که حت زیبودم وجودش انقدر عز سیکنار ماو در

 که چطور از کردیم فیتعر میبرا میموارد کنارم منشست و برا نیخاطر من بود . در ا یازردگ هیما سیماو یافسردگ

 کرده خسته و کسل شده است من هم چاره اي نداشتم جز انکه یاطیکه تمام روز را در اتاقش تنها نشسته و خ نیا

 رنج شودیطور خسته و ناتوان م نیا فیموجود ظر نیکه ا نیو از ا شدمیموقع محو تماشاي او م نیبدهم در ا شیدلدار

 .بردمیم

 از وقتش را صرف مرتب کردن گل ها یمدت شهیپ شدم . او همسو هیبخاري را روشن کردم و مشغول ته زیبار ن نیا

 .جا جمع کرد و همه را در گلدان گذاشت و کنار بخاري نشست کیگل ها را از  یلیم یان روز با ب یول کردیم

 دهم فصل

 بتیقت از غو چی. ان ها ه گرفتندینم راديیا بردمیاز خانه به سر م رونیکه هفته اي سه شب را در ب نیوفرزندم از ا زن
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 کی. اما من تنها هفته اي  خوردمیکه من سه شب در هفته را در باشگاه شام م کردندیان ها فکر م شدندیناراحت نم من

 ما فوق زيیچ رایان ها را به حساب عمرم بگذارم ز توانستمیداشتم که نم یلحظات گریو دوشب د رفتمیبه باشگاه م شب

 

 

 

٣٨ 

 و با میزدیبه هم لبخند م شهیمثل هم زیداشت . ان شب ن یتر از زندگ نیریو ش زتریعز یمفهوم میمن بود و برا یزندگ

 باعث شهی. وجودش هم گرفتیگرد وغبار مجسمه را م ایو  ردیگل ها را مرتب م سی. ماو میکردیم هیشام ته تیمیصم

 یقابل سکونت در م ریو غ یخیارمخروبه ت کیبود که اگر گلدان اتاقش نبود انجا به صورت  یمن بود همانند گل افتخار

 عضو حساس مثل کیتنفس کنم . او براي منئ همانند  دادینم سیکه بوي ماو ییگاه نمتواستم در ان هوا چیو من ه امد

 دستخوش عوامل و یها همگ نی. ا دمیدیرا نم زیچ چیه یگوئ میدیو او را نم شدمیوارد منزلش م یبود و اگر زمان چشم

 کرده بود . مثل کتریرخ داده بود جز انکه ما را به هم نزد یکه نه حادثه اي و نه تحول یر صورتشده بودند د االتیخ

 راتماشا گریکه براي من هزار رمز وراز داشت همد یو در سکوت مینشست یم زیسر وصدا پشت م یارام وب هیهم

 که گرفتار امواج یند تکه چوبخسته و ازرده خاطر بود ما همان شهیهم سیاما ماو میزدیحرف م ی. گاه میکردیم

 که معلوم نبود در اخر ما را به کجا خواهند کشاند و سر ی. تالطم میشده باشد دستخوش تالطم بود ییایدر خروشان

 به کجا خواهد برد؟ انجام

 .امد یبه نظر م نیخسته و غمگ وستهیعلت بود که پ نیتنها به هم دیحال مرا دارد ... شا سیدانستم که ماو یم

 اما حرف زدن گفتی. از هر دري سخن م کردیشروع به حرف زدن م گذاشتیم میهرگاه سرش را روي شانه ها سیاوم

 .خاطر بود که در برابر من سکوت نکند نیبه ا دیشا او

 لذت به دلم یو نوع کردمیدر خود احساس م رینسبت به خود بودم غروري وصف ناپذ تشیمیوصم مانیشاهد ا یوقت

 خاطر نیبه هم نکیجامه ي عمل پوشانده و ا گريیپس از د یکی شیکه به ارزوها دمیدیم یخود را ادم.  کردیم رسوخ

 ...زندیاو یهاي گل افتخار را بر گردنش م حلقه

 و شدیناراحت م رمیحداقل اجازه دهد مخارجش را به به عهده بگ ایدهد  رییخانه اش را تغ خواستمیزمان که از او م هر

 .متوجه مخالفتش شدم بیترت نی. به ا ردیم سکوت

 یاختالف چیه گرید نیبود به جز ا ادیما ز ی. اما تفاوت سن میشده بود دهیافر گریکدیخود فکر کردم که ما براي  شیپ
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٣٩ 

 و پر کار بودم . صبح ها با انرژي کامل رومندیقوي ن یامد . من جوان یبه نظر نم زیاختالف ن نیاما حاال ا میهم نداشت با

 نکهیبه من لبخند زده و من از ا یزندگ کردمی. احساس م گشتمیبر م ریو با خشنودي وصف نا پذ رفتمیسر کار م به

 یزن نیموجودي بود که همه ي مردان ارزوي داشتن چن سی. البته ماو دمیگنج یشده در پوست نم بمینص ینعمت نیچن

 ی. وقت کردیم شیو مالحت و نشاط را ستا ییبایان زهم به جاي من بود  گريیهر مرد د زدیلبخند م یدارند وقت را

 .تیبود:غم و عصبان زیترس نا شناخته در من ظاهر شد سکو تش نشانه دو چ یو ساکت بود نوع نیاندوهگ

دست و  نیبود: از ا نیا انگریگاه قادر به شکستن سکوت او نبودم . سکوت او ب چیو نرم بود من ه فیمثل پر ظر او

 پاي

 من در موردي مخصوص دهیبا عق خواستیم کردیسکوت م ی.. وقت دیا یبر م یر کوچک کار هاي بزرگرنگ و س اسی

 .ومبارزه کند مخالفت

 شهیکار نبود. هم نیوجه حاضر به ا چیخانه صحبت کردم اما به ه رییبار در مورد تغ نیرفتم چند هیحاش ادیز ایگو

 که به نا چار خودم را فردي حسود و شدمیخاطر م شانیپران چنان ناراحت و  یخوب است گاه تیوضع نی:هم گفتیم

 نیکوتاه است ترس من از ا یعمر خوشبخت دانستمیم ینبود . به خوب ی. حسادت من به فرد مشخص دمیدیاراده م یب

 .نبود روجر هم وجود نداشت سینداشتم اگر ماو یاز دستم برود بدون او وجودخارج سیکه مبادا ماو بود

 حرارت و میبودم او چراغ پر نور من بود که به تمام لحظات زندگ چیمن ه گرید گرفتندیرا از من م سیوواي اگر ما اي

 یشگیهم یترس و نگران نی!هم دمیخشک یم شدیبخش از من سلب م یحرارت هست نی. اگر ا دیبخشیم اقیو اشت شور

 میدانستیمده بود ما هر دو ارزش ان را مبه وجود ا یتصادف یدوست نیتر دوست داشته باشم ا شیشد که او را ب باعث

 .میان را از دست بده میحضر نبود ییبها چیبه ه و

 پس از ان ایرا که در مدرسه شبانه روزي  ییبود . اغلب شعر ها فیو ظر نیریش نیدلنش اریبس شیو کار ها حرکات

 شهیاو هم کردیاجرا م شدیحرارت من م دینوشت و با حرکات و رفتاري کوکانه که سبب تشد یکرده بود م حفظ

 کرده بود و نییرا با برگ هاي گل تز منیرفتم از جلوي در تا اتاق نش دنشیکه به د ییاز روز ها یکیتنوع بود  طرفدار

 

 

 

٤٠ 

 .زده بود شیشاخه گل سرخ بر موها دو

 نفرت همه ان ها غم وشادي عشق و میفرشته بود. برا کی. باالخره  ییموهبت خدا کی یعیطب ریموجود غ کی سیماو

 .شدمیم میتجربه تسل یجوان ب کیو در مقابلش مانند  دمیپرستیبه خاطر او م را
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 ازدهمی فصل

 رفت وامد ها نه تنها نیکه از ا خورمی. اما من به جرات قسم مشوندیمرتکب خطا و اشتباه م یي انسان ها گاه همه

 کار نیا یکردم . از طرف دایان چه کم داشتم پ یدر زندگکه  دمیدیم رایز کردمینبودم بلکه احساس غرور هم م شرمنده

 ایو  نیماش کیرا مثل  زیکه همه چ رفتیبه شمار م یچون زنم جز کسان شدیزن و دخترم نم یگله مندي وناراحت سبب

 کارش تمام گرید دادیشامش را م ایلباس هاي شو هرش را اماده کرد  یوقت کردیفکر م پنداشتیم لیقب نیاز ا زيیچ

 هنوز مثل یداشت ول ییبایخودش برسد صورت ز افهیبه ق ایدهد  بیترت مانیدر زندگ یگاه نشد که تنوع چیه شده

 ومثل بستیرا محکم ازپشت م شیموها شهیاز او نداشت . هم ی. دخترش هم دست کم کردیم شیارا شیسال پ ستیب

 خانه اتیجنبه از خصوص کینا بود امامن تنها کد بانوي به تمام مع کیداشت .آوا  مزهیوب نیسنگ یها حرکات رزنیپ

 کد بانو بود و فکر کیاز مهمان ها بود . او تنها  ییرایمانندش در امور پذ یب قهیاش را دوست داشتم و ان سل داري

 و شام بخورد و کتاب بخواند و دیایساخته شده که از صبح تا شب کار کند و بعد به خانه ب نیمرد تنها براي ا کی کردیم

 .همان اتاق بخوابد و تا ابد همان برنامه را ادامه دهد در

 دیکه از رفت وامد ود ستین یروجر ادم گفتیاورد . مثال م یمتعدي م لیبراي زمان هاي عدم حضور من در خانه دال او

 شیبراشوهر من ان قدر کار و گرفتاري دارد که فرصت سر خاراندم هم  چارهی: ب گفتیم ای دیایخوشش ب دیباز د و

 من تنها دانستیکه م یدار بزرگ نشان دهد در حال هیسرما کی ایانسان خارق العاده  کیخواست مرا  یماند او م ینم

 .نداشتم زین یهستم و چندان ثروت مهیشرکت ب یکارمند معمول کی

 

 

 

٤١ 

 من ستین زيیچ نیچنزنم را مورد سرزنش قرار دهم . نه اصال  خواهمیصحبت ها م نیبا گفتن ا دیتصور نکن البته

جز  ییخواسته ها وستهیقرار داده ام . اما انسان پ شیاورا مورد ستا یواالي انسان اتیلز خصوص اريیبس شهیهم

 خوراك

 را از جنبه زیهمه چ شهیامور مادي است .آوا هم نیاز ا شیب زيیمن طالب چ یاخالق اتیفردي با خصوص وپوشاکدارد

 شهینبود هم نیدلنش شیبائیبود اما به نظر من ز ییبایزن ز دادیو منظم انجام م ینیشرا ما زیهمه چ کردینگاه م شیماد

 .در من نداشت ريیتاث چیآوا ه ییبایز لیدل نیبه هم زدیو زنده لک م زیها و حرکات شور انگ ییبایبراي ز دلم

 یراحت یزندگ رندیگیعمر من م مهیبکه از  یبا پول سیبروم او و گر اینا خواسه من از دن ییمعتقد بود اگر روزي خدا آوا

 .کند یگذر عمر م شیپدر هیطوري کهنتوانم کار کنم با پول ارث فتدیاتفاق ب میگر حادثه اي برا ایداشت و  خواهند

 زیچ ریو سا مهیبود . تمام اوارق مربوط به محاسبات اوذارق ب قیلجباز خود خواه و دق یقبال نوشته بودم که آوا زن ایگو
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 به دادیهم اجازه نم یگذاشته بود و به کس یممکن است روزي به در دش بخورد در جاي امن کردیه فکر مرا ک ییها

 من او را دیمردي با افکار و عقا اینگر بود اما هرگز در دن ندهیمرتب کاردان و ا یحال او زن نیان ها برود با ا سراغ

 .قائل بود اديینها به عنوان مادر براي او احترام زاو را دوست نداشت . ت نایقی زین سینخواهد داشت و گر دوست

 ام ضروري بوده به دست یکه براي ادامه زندگ زيینکرده ام تنها ان چ انتیخ یمن هر گز به کس گفتمیخود م شیپ

 .داشت یاحساس نیهم با داشتن من چن سیماو کردمیمن تنها خود را سعادتمند احساس نم گرید یام . از طرف اورده

 شدن در دهی. براي ما که از د میو ما کامال خوشبخت و خوشحال بود گذشتیم سیمن و ماو ییسال از اشنا کی درست

 یعیو طب یدو فصل به طور ذات نیدر ا راینبودند ز یتابستان و بهار فصول خوب میبود مناكیب یها و مجامع عموم ابانیخ

 ما پاي رفتیم نیخواهش ها از ب نیا زییدر زمستان و پا .. اما میو گردش کن میبرو رونیکه از خانه ب میداشت دوست

 .میکردیم یو با هم سعادتمند زندگ مینشست یم بخاري

 شب ها را به گردش هاي مختصر اختصاص یگاه ینه ما به طور کل رفتمینم رونیکه در تابستان هرگزاز خانه ب نیا نه

 فرسخ با لندن فاصله یکه س یدور دست ییخانه روستا ادی که به داشتیما را بر ان م یخواهش هاي ذات نی. ا میدادیم

 

 

 

٤٢ 

 و درختان بلوط و گردو با عیهاي سبز و خرم و چمن زار هاي وس نیو زم میفتیدر ان متولد شده بود ب سیو ماو داشت

 .میو در باره ان صحبت کن میهاي بادي بلند در خاطر خود نقش کن ابیاس ان

 را بایان روستاي ز گرید کباری خواهدینا گهان به من گفت:دلم م میسته و ساکت بوداز شب ها که کنار هم نش یکی

 !باستیچقدر ز ی. اگر بدان نمیبب

 سیفکر بود که ماو نیافکار مرا خواند و هم سی. ماو بردمیم شیداشتم و او را به روستا یبود که پول نیا میارزو تمام

 به

 .****است بایو ز یچقدر دوست داشتن یدانینم میگویرا م نیادامه داد:و رایبر ان مسلط بود ز یخوب

 .دیهاي خزانش فرا رس ییبایبا همه ز زییتمام شد و پا تابستان

 را شیکه زانوها یمن چهار زانو و او در خال میبردم . هر دو کنار بخاري نشست شیو ذغال برا زمیشب مقداري ه کی

 .ببرم رونیجمع کنم و او را از لندن ب یکه پولفکر بودم  نیبغل داشت. از مدت ها قبل در ا در

 س؟یماو-

 .را بلند کرد و گفت :بله سرش

 ...اما بردمیاز شهر م رونیو تو را براي گردش به ب کردمیپس انداز م یدوست داشتم پول یلی؟خیدان یم-
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 .در بساط ندارم یکه فعال پول فی!حافسوس

 .میشبخت هستجا خو نیفاصله گفت : باالخره تا ان روز هم بال

 .یباش یناراض یزندگ نیتو از ا دیاما شا-

 ؟ییگویچه م-

 .دانمینم-

 شوي؟یخسته م یزندگ نیکه روزي باالخره از ا یکنیم فکر

 حرف نیزود است ا یلیکوتاهست اما براي ما هنوز خ یلیها خ یکند عمر خوش ینیب شیفردا را پ تواندیکس نم چیه-

 

 

 

٤٣ 

 !کندیمورد ما صدق نم در

 شد؟ نیاگر چن سیماو یاستر-

 دیا یم شیچه پ دید دیبا-

 اوردم... تو راست مانیداري؟حاال به تو ا نیکه اراده اهن یگفتیم شهیهم مانیداري که در اول دوست ادیبه  زمیعز-

 .یگفتیم

 .اراده قوي داشته باشد دیرا دارم انسان با دهیعق نیحاال هم هم-

 کی سیمثل جهنم بود. اما اتاق ماو سویبودم. کوچه آرت سیسرا پا خ رفتمینجا مکه به ا ییشب ها شتریب زییفصل پا در

 بود خانه ي قهیمرتب و منظم و با سل شهیهم زیپر حرارت و همه چ شیبخار ینوران شیبود چراغ ها یواقع بهشت

 توانستم یو نم جا خوشبخت نبودم چیدر ان بود . در ه میمن خانه اي که دوستش داشتم و جان و قلب و هست یواقع

 .باشم

 و دادیبازو هاي من جا م انیپر در م کیخودش را مثل  دهیکه مدت ها انتظار کش یرفتم مثل کس یسراغش م یوقت

 کردي؟ ریچرا د زمی:عزگفتیامد م خوش

 .که وارد بهشت شدم کردمیو احساس م شدمیم خودیکه من از خود ب گفتیم جانیجمله را با چنان ه نیا

 !دو نفر مستاجر به باال امده اند یستشب گفت:را کی

 دي؟ی: تو از کجا فهم دمیکردم و پرس تعجب

 کرد و ییاو راجع به طرز باال بردن اب و ذغال از من پرسش ها دمیرفتم دخترش رو د رونیب دیبراي خر یظهر وقت-
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 .کردم ییهم او را راهنما من

 .نمیه زود تر مرد خانواده را ببهر چ خواستیشد دلم م انیدر وجودم نما یحس حسادت ناگهان

 اما شوهرش؟-

 

 

 

٤٤ 

 گرم نگه دارند شهیاتاقش را هم یستیاست با ریچون او پ کندیم یان زن گفت که پدرش هم با ان ها زندگ دانمینم-

 نیکه با پرداخت هفته اي چند سکه پسرك در بان ا نیا ایکار را بکنند  نیشوهرش ا ایخودش  دیهم گفتم که با من

 دهدیرا انجام م کار

 کار ها را براي تو انجام دهم نیا خواهدیدلم م یلیخ سیماو-

 .اورد یاب و ذغال م میاست که با هفته اي چند سکه پسر نگهبان برا یاه نه ...نه ...تو چرا؟...مدت-

 ؟ییگویکدام پسر را م-

 .دهدیروش انجام م نیکه در طبقه اول است او کار هاي همه را به هم یهمان-

 و با اخالق نمیان هارا بب خواستی. دلم م کردمیامده بودند فکر م نجایکه تازه به ا ییها هیاوقاتم رادر مورد همسا شتریب

 رشته سیماو یممکن نبود راحت باشم... اما صداي اسمان دادمیرا انجام نم نکاریاشنا شوم و اصال تا ا اتشانیروح و

 .را پاره کرد افکارم

 !به انجا بروم خواهدیدلم م یلی؟خیدانیم-

 به کجا؟-

 افتم یم ادشیهر زمان که به  ی... چه داستان جالبزيیکه عشق مادرم به وجود امده چه عشق شور انگ ییبه انجا-

 ؟یبه وجود امد موافق یمیساختمان کهنه و قد نی.... مثل داستان ما که در ا شومیم نیغمگ

 .... یث افتخار و عزت من هستباع شهیتو هم زمیدر اغوش گرفتم و گفتم:عز اورا

 دوازدهم فصل

 مال چیه یترسد که ب یاز زبان ان ها در امان بماند . م تواندیکه انسان نم شوندیم دایپ ییاوقات زن ها یگاه میبگو دیبا

 .توان جمع کرد یرا نم ختهیو البته اب ر زندیاي ابروي ادم را بر حظه
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٤٥ 

 شب کی یبودم که حت یتیو معنوي در موقع ی. از لحاظ روحبردمیورد حساب مم نیکه من از آوا در ا کنمیم اقرار

 رایبگذرانم . ز سیاوقاتم را را نزد ماو شتریب دادمیم حیقابل تحمل و طاقت فرسا بود. ترج ریغ میبرا سیاز ماو دوري

 .تفاوت باشد عدمش بهتر از وجودش است یب یوجود وعدم وجود کس یوقت

 خودم خودم را در کنار آوا نکهیاز ا شهیمن نبود . هم لیمطابق م زیچ چیوا خسته شده بودم همشترك با ا یزندگ از

 زيیماجرا چ نیکه آوا از ا دادمیو اجازه نم کردمیرنج را تحمل م نیا سی... اما براي حفظ ابروي ماو بردمیرنج م دمیدیم

 .اره نوزده کاري نداشتکردن پالك شم دایو پ سویو گرنه براي او رفتن به کوچه ارت بفهمد

 نیحداقل اهل جنگ ودعوا باشد ... واگر چن ایگونه برنامه ها سر وکار داشته باشد  نینبود که باا یهم از ان زنان سیماو

 ....شدیحالت قطعا بدتر م نیافتاد وضع من از ا یم اتفاق

 دوشب را در خانه باشم و براي زن یکیکه هفته اي  کردندیبودند که مرا وادار م االتیافکار و خ نیهر صورت ا در

 در اتاق خود ایکه جلوي بخاري  یتفاوت را بازي کنم ! اما در همان زمان ینقش شوهر و پدري خونسرد و ب ودخترم

 کردم او حاال چکار یبا خود فکر م زدیدور م سیو اتاق ماو سویافکارم در کوچه ارت خواندمیبودم و کتاب م نشسته

 .کنمیم یاطیالبته خ یاطی:اوه خگفتیکه م دیچیدر گوشم پ شیبایصداي ز؟ که ناگهان  کندیم

 .شودیو سبب مشکوك شدن فرد به دلداده اش م کندیانسان را حسود م شهیهم عشق

 دمیسبب شک و ترد ینداشتم گاه یدر نجابت و شرافتش شک نکهیبا ا سیماو ییگونه بودم تنها  نیهم زین من

 یبه تمام معن یاو واقعا انسان کند؟امایفکر بودم که حاال او چه م نیم تا زمان خواب در اکه در خانه بود یی.شب هاشدیم

 !سیلحاظ با او برابر بود و ان هم خودش بود . ماو نیوجود داشت که از ا یکیتنها  ایدر دن بود

 رفتم یدادن زنم به انجا م بیتنها براي فر رایشده بود . ز نیرفتن من به ان باشگاه نفر دادیاز همه مرا رنج م شیب انچه

 .بگذرانم سیهمان چند ساعت را در کنار ماو توانستمیکه م یدر حال گذراندمیرا در انجا م یچند ساعت و

 به شیسال پ کیداشتند . من هم از  تیدر ان عضو اديیبود و مردان معروف ز یواما در مورد باشگاه باشگاه بزرگ...

 

 

 

٤٦ 

 به بهانه انجام کار هاي اداري از خانه توانستمیگاه نم چیبهانه را نداشتم ه نیواقع اگر ا ان در امده بودم در تیعضو

 را جع به یاطالعت چیمدت نتوانسته بود ه نیاما در ا کردیرا دنبال م میزن کار ها کیآوا به عنوان  رایشوم ز خارج

 .م بودخاطر یارامش و تسل هیخود مکا نیبدست اورد و ا سیعشق من وماو ماجراي
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سرما  سیآوا و گر کشنبهیاز روز هاي  یکیگذراندم اما در  یرا در خانه با خانواده ام م کشنبهیروز هاي  معموال

 خورده

 و قدم هاي سرسع خود را به خانه یشرم یزدم با کمال ب ابانیبه بهانه اداي نماز و دعا از خانه فرار کردم و به خ بودند

 . سوند یگاه از خاطر انسان محو نم چیارزش هستند ه یب گرانیکه به نظر د یتفاقاتا ید؟گاهیدان یرساندم. م سیماو

 .در جمع خاطرات من ان قدر درخشان ماند که اگر ده قرن هم زنده باشم هرگز فراموش نخواهم کرد زین کشنبهی نیا

 او یو از صداي ملکوت ستادمیا شهیو مثل هم دمیو دلنواز او را شن نیصداي اواز دلنش شهیمثل هم دمیبه خانه رس یوقت

 کنم یسندگینبود ... به خداي عالم سوگند که اگر صد سال هم نو زيیو ارزو چ الیجز خ میبرا شیبردم . صدا لذت

 موجودي بزرگ و سیدهم . ماو حیگذاشتند توض ریرا همان طور که بودند ودر عمق وجود من تاث عیتوان وقا ینم

 ... امابا باز شدن در خواندیکند . اري او اواز م فیتوند او را توص یعنوان نم چیبه هگفته هم  نیبود ا زیانگ اعجاب

 تمام نکهیخوشحال شد مثل ا یلیمنتظره به انجا رفته بودم خ ریغ نکهیکرد.به طرفم برگشت و از ا اریاخت سکوت

 نم حلقه کرد و گفت:چقدررا به دور گرد شیدست ها دیسبک ونرم مثل پر به طرفم دو زندیبه من لبخند م وجودش

 .بد است یلیخ ییشد امدي تنها خوب

 بري؟ خوايیم ییجا سی: ماو دمیپالتو و کالهش با تعجب پرس دنیرا بستم و با د در

 بود و با دستکش قهوه اي اش بازي ستادهی... همان طور که ایی...اما حال که تو امدي هر چه تو بگو سای!به کلیبل-

 :گفتم کردیم

 یم سایمن به کل ؟بایی:تو؟ مب ادیکودکانه پرس یشادمان ی.... حرفم را قطع کرد و با نوعمیایگر من هم ب! اسیماو-

 

 

 

٤٧ 

 ...؟ییا

 ....شده بودم گفتم:اوه رهیکه به نگاهش خ یحال در

 شهیهم را در بازوي من انداخته بود من سدستشی. ماو میشد ریمن اماده هستم ...و با هم از پله ها سراز میبر سیما-

 .بود یو خوشبخت تینشانه سعادت موفق کیهمشه براي من  سیخرسند بودم. ماو دمیدیکه او را کنار خود م نیا از

 به یمیارام و صم یطیمح میمحراب جلو رفت کیهر دو تا نزد میکه تا ان روز هرگز نرفته بودم شد سایوارد ان کل یوقت

 که انسان را مجبور ی. سکوت کردیبا خداي بزرگ دعوت م ازیاز و نکه سکوت ان انسان را به ر یطی. مح دیرسیم نظر

 و نیارام و مت افهیو معصوم با ان ق بای! آه خداي من چقدر زسیبه خدا و اعمال نا پسندش فکر کند . اما ماو کردیم

 ه چه فکرب سیدان ماو ینم می. هر دو جلوي محراب زانو زد کردیجلوه م یفرشته اسمان کیفرو بسته مثل  چشمان
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 .میروش با هم سعادتمند باش نیو بگذارد به هم ردیرا از من نگ سیاما من از خدا خواستم که ماو کردیم

به محراب زانو زده بودند و  یهمه ان ها با توجه خاص یو چند خواهر روحان ریاطراف ما پربود ارز کارگرهاي فق در

 دعا

 .د که من هم به خدا فکر کنمحالت مرا دگرگون کرد و سبب ش نیخواندند . هم یم

 معتقد بودم راینکردم ز یی. براي خودم دعا ستمیمورد ن یب ییکه من اهل تظاهر و خود ستا دیتوجه داشته باش دیبا البته

 نیدر ا رایبودم . ز ینبود کامال راض یکه به ضرر کس تیوضع نینشدم . من از ا ییخدا مرتکب خطا شگاهیدر پ که

 یامیا

 .باز شده بود یبا ارزش دویم در کتاب قلب من فصل جدبا او بود که

 فرد کامال کینداشتم  یهم نسبت به کس ازيیبرتري و امت چیبودم که لندن محل سکونتم بود ه یسینگلیمرد ا کی من

 . از افکار او بود ریمنغ دیکنم اما عقا یمن در لندن باشم و با مردم لندن زندگ خواستیبودم همسرم آوا دلش م عادي

 ....بود دیکش میمن و ارزو ها نیحصار محکم ب کیفکر کنم . اما آوا  ندهیبودم که وست داشتم به ا یانسان من

 مرا به انچه تواندیشده و م جادیا ديیخشک و سردمن روزنه ام یاشنا شدم تصور کردم که در زندگ سیبا ماو یوقت

 

 

 

٤٨ 

 .اورد شیش کشاند و انچه ارزو داشتم پخود یدوست داشتن ايیکند او مرا به دن کینزد خواست

 و همه ي ان سیکه شعله عشق ما خاموش شده اما باز هم به وجود ماو سمینو یخاطرات را م نیکه ا یدر حال اکنون

 زنده شهیدر دل من نخواهد مرد و براي هم نیریاتفاقات ش نیاز ا کی چیدارم که ه نانیو اطم کنمیافتخار م خاطرات

 گاه ان چیخاطرات را براي خود محفوظ نگه دارم و ه نیا نهیاست که گنج نیا شهیکه تالش من هم رایزماند ...  خواهد

 ...را از دست ندهم ها

 رونیب سایتمام شداز کل شیایدعا و ن یهمان شب بود. وقت یگنج فراموش نشدن نیهاي ا نینگ نیاز درخشان تر یکی

 از پله ها باال میدیرس سویوبه کوچه ارت میکردیم ینگ را طوت کیباز هم دست در دست هم کوچه هاي بار رفتم

 از درك ان شهینهفته که من هم زيیارام و محجوب چ افهیق نیا ریفکر بودم که ز نی. در امی... کنار بخاري نشستمیرفت

 دور تر از یلیخ ییایغلط بودن ان را حدس بزنم و به خود بقبوالنم که او دن ایدرست درست  توانستمیبودم و نم عاجز

 .دارد نمیب یچه م ان

 شده بودم او را رهیکه به شعله هاي لرزان بخاري خ یبه ساعت نگاه کردم زمان برگشتن به خانه بود . در حال یوقت

 نگهدارت شهی... خداوند هم زمیعز ریو به طرف در حرکت کردم . او با صداي ارام و دلنوازي گفت شب بخ دمیبوس
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 ...باشد

 .شدم از در خارج و

 زدهمیس فصل

تنها و در  ییای. اغلب در دن کردمیم شیو دلخواه من بود . او را با تمام وجود ستا یهمچنان دوست داشتن سیماو

 شهیاند

 ی. گاه کردمیرا فراموش م زیکه خود و همه چ شدمیغرق م شهیاند نیوقت ها چنانن در ا ی. بعضبردمیبه سر م سیماو

 که کردمیرا ندارم . باز هم چنان احساس م سیپر رمز و راز ماو ايیبه دن افتنیراه  اقتی:من لگفتمیهم به خود م اوقات

 

 

 

٤٩ 

 .هم وجود دارد که البته خواه ناخواه روزي به ان قدم خواهم گذاشت زيیانگ الیتر و خ بایز ییایدن نایقی

 روزي خواهم توانست ای:اگفتمیمبا خود  شهینسبت به قبل هم چنان ادامه داشت . هم یتفاوت چیما بدون ه یزندگ

 جز یدردرا دوا کند به راست نیتوانست ا یکس نم چیکس خود به وجود اورم ؟ اما ه نیتر زیبهتري براي عز یزندگ

 پول تو شدیدختر و زنم م اجاتیممکن بود معماي فقر ما را حل کند؟ تمام حقوق من خرج خانه و احت زيیچه چ پول

 تر ریفق اریگشت خود را بس یبر وجودم مستول میعظ یجا بود که غم نیا را حل کند. اتوانست معم یمن هم نم یبیج

 .شد یخاطري من م شانیافکار بود که سبب پر نیداشته باشم . هم سیماو ییبایو ز یبه خوب یپنداشتم که معشوق یم

 خودم را ان سیباعث شد که ماوطرز فکر من  نیبوده ام و هم فیلط یبا طبع یاحساسات یها نوشته ام که من انسان بار

 .که ارزو داشتم بسازم طور

 کرد . به نقشه ینا مشخص رسم م یخطوط زیروي م فشیاو با انگشتاي ظر میطور که رو به روي هم نشسته بود همان

 .زدیو لبخند م دادیمن گوش م یالیهاي خ ایو رو ها

 تخت خوابش را کردمیمفروش م سیرا با فرش هاي نف شی. اتاق ها دمیدیم نیمشرق زم نیافکارم او را ملکه سالط در

 رنگ که غرق در جواهرات یاب ریاز حر یدر لباس یاو را مانند فرشته هاي اسمان کردمیگل هاي گوناگون معطر م با

 و دادمینشاندم ان گاه خود را به سان خلفاي بغداد در کناراو قرار م یو پولک هاي رنگارنگ بود بر ان تخت م یالیخ

 .هاي مطبوع را به ما بدهند یهاي گوارا و خوراک یدنینوش نیماه جب زانیبودم تا کن تظرمن

 همه نیا اقتیو مبعود مطلق من بود . او ل یفرشته اسمان سی. ماودادمیافکار را به خود راه م نینبودم که ا وانهید من

 بود که ینعمت ها غرق شود باز هم همان نیدانستم که اگر در همه ي ا یم نیقیو تجمل را داشت اما به  الیو خ خواب

 .کردیواال داشت و با تمام عالم برابري م یبلند و روح ینبود بلکه طبع بایوجود داشت . او تنها ز االن
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 بودند که محبوب خود را به دست اورده بودند و خود را سعادتمند و اديیدر لندن بزرگ مانند من افراد ز البته

 ...بود اریمن و ان ها تفاوت بس نیما ب. ا دانستندیم خوشبخت

 

 

 

٥٠ 

 بود که یاز ان دسته از زنان سیبود که بخواهد با من مبارزه کند نه ماو یبیبودم نه رق کیشر یب سیدر عشق ماو من

 .من شود یباعث ازردگ بخواهد

 تیعتقد هستم که شما با وضععشق خانمانسوز را دادم و م نیا حیهم توض نیقبل از ا رایروي کردم . ز ادهیز یکم البته

 کس جز او ضربه نخوردم تنها او بود چیام از ه یدلدادگ انیمن در جر دیو تا اندازه اي خبر دار دیمن اشنا شده ا یروح

 که خورمیروشن کرد و خاکستر سرد خاطرات خود را در ان به جا گذاشت. اما سوگند م کمیعشقش را در دل تار که

 ....گذشته را از خاطرم ببرد نیریزده را بر باد دهد ...و خاطرات ش خیخاکستر سرد و  نیا ستیتند بادي قادر ن چیه

 بودم قدم گذاشته ام اخر چطور ممکن افتهیرا در ان  میدوران جوان ییکه همه ي ارزو هاي طال یاز جهنم به بهشت من

 ان همه سعادت و نعمت را فراموش کنم؟ یپس از مدت است

 .کنمیم یدر دهکده دور افتاده اي زندگ سمینویرام داستان نیا نککهیا

 یم ديیروشن شده باد شد یبزرگ ی. اتاق با چراغ نفت شودیم زاریب یجا هوا انقدر خراب است که انسان از زندگ نیا در

 يدر برخورد با صخره ها ایاست . از همه بدتر صداي ترسناك امواج خروشان در دنیاسا در حال بار لیو باران س وزد

 .کردمیاست. و من بدون اغراق شوري رطوبت ان را روي لب هاي خود احساس م یساحل کریپ غول

 یکه روحم هنوز هم که هنوز است ازحرارت دیبراي من باعث اي همه غم وغصه شد اما باور کن سیاست که ماو درست

 و خرسند یاز او راض کندیم ییخدا خداو تا  پرستمیگرم است و از عمق وجود او را دوست دارم و م ماندهیدر ان باق که

 .بود خواهم

 که سه یبودم وقت نیشود . من هم چن ینم مانیهرگز پش زندیدست به کاري م میو عقل سل نایانسان با چشم ب یوقت

 که دانستمیگاه احساس حقارت و سرزنش به خود راه ندادم من خود م چیرا در زندان گذراندم ه میاز زندگ سال

 احوال ان را برداشتم تا به مقصودم برسم نیدارد . با ا زیغم انگ یاز مال دولت عاقبت رهیل ستیهزار و دو کی برداشتن

 کیخود را  وستهینشدم و پ مانیهم از کار خود پش کباری ی. من حت رفتمیاز ان زندان و شکنجه را با روي باز پذ پس
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٥١ 

 .دانستم یبزرگ م فاتح

دارم که او کوچک  نیقیرا  نیو ا ابدیموضوع اطالع  نیاز ا سیکه ماو نیبود و ان ا یبراي من باق یناراحت کی اما

 نیتر

 ییمغرور و سر افرازم که سبب شناسا تینها یندارد من ب یچاطالعیشدن من ه یماجرا نبرده و از زندان نیاز ا ییبو

 نکیبر سر هنر کشورم گذاشتم. ا یموجود منحصر به فرد به اجتماع انگلستان شده ام . من او را هم چون تاج کی

 به زیرا محبوب دل ها کردم همه چ سیمن بودم که ماو نی. و ا کنندیافتخار م سیبه و جود ماو ایو همه ي دن انگلستان

 ....هنري را دارد لیهمه افتخار و تجل نیا اقتیدانستم او ل یکه م یدر حال دمیبخش او

 چهاردهم فصل

 شب گذشته بود . داستان روجر دالتون چنان مهیو بخاري خاموش شده بود و ساعت ها از نبه خود امدم اتاق سرد  یوقت

 قهوه اي رنگ کهنه و زیو پشت م یساحل کیاو را در همان اتاق تار ییبود که گو ختهیدر منبر انگ یجانیو ه شور

 .دمیشن یصداي ضربان قلبش را م یگاه یحت دمید یمشغول نوشتن م فرسوده

 قابل قبول بود و از همه مهمتر اراده اي بود که رو ریبراي من غ نیاغراق کرده باشد . ا یامد که کم ینظر م به به البته

 رحم به کنار یکرده و براي نگارش ان مدت ها در زمستان سرد و ب جادیداستان در خود ا نیدالتون براي نوشتن ا جر

 .ستداستان را نوشته ا نیارام بخش ا یرفته و در سکوت ایدر

 نیتعجب کردم....تا ا اریداستان بس نیاز نوشتن ا لیدل نینبود به هم سندهیاهل مطالعه بود اما نو شناختمیرا م روجر

 فراوان دو باره شروع به یبا شتاب لیدل نیشدنش را متوجه شوم . به هم یو زندان دیداستان نتوانستم علت تبع جاي

 :داستانش کردم . نوشته بود خواندن

 امد و گذشت و من به همسرم گفتم پاك دیع

 .دینمان داریو ب دیمنتظر نباش سیتو وگر میا یوقت نم ریاز دوستانم مهمانم و تا د یکیآوا!امشب در منزل -
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 حتما از دوستان باشگاه هست؟-

 وس که کوتاه و نا! اما افسیبا طراوت امیچه ا یسکوت او را قانع کرد . آه خداي من چه روزگار خوش نیندادم و ا یجواب

 .بود داریپا

 ها و فروشگاه ابانیبردم سراسر خ شیبرا ییایهدا دیبود و من به بهانه ع دیرفتم . ع سیان شب به خانه ماو باالخره
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 که ریزنج کیکفش  نیجفت گل الماس نشان براي تزئ کیتور  راهنیپ کیپا گذاشتم تا توانستم  ریلندن را ز هاي

 و همه ي ان ها را با دمیخر شیدسته گل بزرگ که از ان بزرگ تر ممکن نبود برا کیبود  تهخیبه ان او ییبایز مدال

 و او هم در ان دمیگنج یهمه دوست داشتم در پوست نم نیکه او را ا نیکردم . از ا مشیتقد یفراموش نشدن یعشق

 :کرد و گفت هیکه دسته اش طال بود به من هد یمیخنجر قد کی یو فراموش نشدن شب

 دهدیرا م یمعن نیخنجر ساخت مجارستان است جمله اي روي ان نوشته که ا نیا-« بزن  قیمحکم و عم شهیهم «

 بار نیخواند و در انتها چند ییحال چند ترانه روستا نیخنجر را از دست من گرفت و شروع به قدم زدن کرد در هم بعد

 شده بود که من بایگل سرخ به سرش زدم او ان قدر ز طال را به هوا پرتاب کرد و گرفت دستش را گرفتم و چند خنجر

 بخواند و چنان ییدانستم . من از او تقاضا کردم که دوباره ترانه روستا یمرد جهان م نیو موفق تر نیرا بزرگ تر خود

 .سال ها کارش بوده است ییحرارت خواند که گو با

 رفت و یم نیخسته شده بود و نفسش باالو پائ یند کمافک ینرم راحت یافکند و خود را در صندل میرا جلوي پا خنجر

 مرفه و چه سعادت ینشست و من سرو صورتش رانوازش کردم ...آه چه زندگ شیاي برخاست و دو باره بر جا لحظه

 .مرا جوان و زنده کرده بود چنان زنده که هرگز نخواهم مرد سیشده ماو بمینص یبزرگ

 و نیبه و یکه با پدر مادرش در چهارده سالگ یزمان شیاز دوران کودک اريیشب پس از صرف شام داستان بس ان

 که دختري بود و بدون خواست یبود از زمان دهیچش یچارگیکه به علت فقر و ب ییها9رفته بوداز رنج و عذاب  سیپار

 سایکل یو راه میدیشب اعالم شد کاله و پالتو پوش مهین یکرد وقت فیبا مرحوم کوترل ازدواح کرده بود تعر شیقلب
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 پر از نگاه و ايیتر از دن بایپاك تر و ز ییایدر دن زیبود و من ن شیبراي من قابل ستا سیماو یشیاال یو ب ی.پاک میشد

 .کردمیپرواز م یمعاص

 شب گذشته بود با عجله به سمت خانه مهیساعت از ن رایمجبور بودم به خانه برگردم . ز سایاز اتمام مراسم کل پس

 بودم. او افتهیجستجو کرده و  میاست که من در تمام زندگ زيیچ سیماو کردمیکردم در راه با خود فکر م حرکت

 ها و دیازادانه پشت پا به همه ي ق خواهمیبا آوا کنم ؟م یزندگ ریخود را اث دیمن شده بود پس چرا با یخوشبخت باعث

 نبود فرشتگان هم مثل یموجود معمول کیتفاوت داشت . او  ایازدواج کنم .ا و باهمه ي زنان دن سیها بزنم و با ماو بند

 .گرفتیرا م میتصم نیجاي من بود هم زین گريی. مطمئنا اگر د ستندیهمه پاك ن نیا او

 را به عقد و ازدواج خود در اورم . اما سیکه ممکن است با آوا متارکه کنم و رسما ماو یمتیراه مصمم شدم به هر ق در

 .دادینم تیرضا یطیشرا چیبود و قطعا تحت ه کیکاتول کیآوا  راید . زکار محال بو نیا
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 پانزدهم فصل

 مالقات کنم بلکه موضوع طالق را هم فراموش کردم سیدر ان روز من نه تنها نتوانستم با ماو دیاز راه رس دیع باالخره

 که شب گذشته موضوع سهل نی. از ا شدیم جادیسرزنش و به همراه تنفر ا یامد در وجودم نوع یم ادمیزمان که به  هر

 .امد سخت متعجب شدم یساده به نظرم م و

 بود که کل پس انداز من یدر حال نیداشتم و ا اجیبه پول احت زیاز هر چ شیکنم و با او بروم ب اریترك د خواستمیم اگر

 شده بود هیکه باز حمت ته یوچکاز خانه ک شدمیمجبور م کردمیکاري م نی. اگر چن کردیتجاز نم رهیبانک از پنجاه ل در

 انسان سرگردان کیزمان بود که خود را  نیکنم . در ا یگذشته ام خداحافظ یزندگ زیو آوا و از همه چ سیگر از

 ها دیخود را از همه ي د دیو اجبارا با ماندینم یباق میدوست و اشنا برا کی یفکر که حت نیو از ا دمیو اواره د شانیپر

 .دمیتنها باشم بر خود لرز شهیشوم وهم پنهان
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 وجود داشت همه سایکه در کل یشد . شب گذشته به خاطر ان همه صفاي درون ممیافکار بود که مانع اجراي تصم نیهم

 امر نیمهرت نداشتم هم یرشته خاص چیبودم در ه یانسان کامال معمول کیاما حاال...من  کردیسهل و اسان جلوه م زیچ

 با شدیپس چطور م شناختمیرا م گريیرفته بودم و نه کشور و نه شهر د سیشد تاکنون نه به پاررنجش خاطر من  سبب

 از دوستان خود کی چیکه به ه ستمیکار قادر ن نیکار خطرناك بزنم . معتقد بودم که پس از ا نیدست به ا یخال بیج

 حتما در ان صورت او را کردندیم سید ماواورم و از ان ها کمک بخواهم .از همه دتر افکاري بود که مردم در مور رو

 ! کرده زانیمهابا خود را به اغوش من انداخته و مرا از خانه و خانواده گر یخواهند پنداشت که ب ییفاسد و هر جا یزن

 ....پنداشتند یم نیواال ي مرا چن سی!اگر مردم ماو شدیم نیواي اگر چن اي

 شانزدهم فصل

 شده بودم رهیخ یروز که کنارش نشستم و به شعله هاي بلند نارنج کی.  ختیگر یماز اوز خواندن براي من  سیماو

 :زمیعز سی:ماو گفتم

 شد رهیرا به طرف من برگرداند و به صورتم خ سرش

 ؟یبخوان میبرا یخواه ینم-

 ...خواندم تیبرا یلی: من که خگفت

 ...بخوان میطوري نه با صداي بلند برا نیا-

 .توانم ینم-
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 .یبا صداي رسا اواز بخوان یتوانیکه تو م مدانیمن م-

 ؟یدان یبرگشت و به من نگاه کرد . از کجا م ناگهان
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 .اي دهیتو قدري هم اموزش د دانمی... من میکنیتو هنرت را از من پنهان م زمیعز-

 چی. اما در هر صورت هخواندم سر خود بوده .. یو اواز نداشته ام و هر چه م یقیگاه معلم موس چیمن ه یکنیاشتباه م-

 .خوانمیبخوانم چون نم تیپافشاري نکن که با صداي بلند برا گاه

 ؟یبخوان یخواهی...چرا؟...چرا نمسیماو-

 او بود ...چند لحظه سکوت کرد بعد در تیکه نشان مخالفت و عدم رضا ییهم سکوت کرد . از همان سکوت ها باز

 :فتحلقه زد گ شیکه دو قطره اشک در چشم ها یحال

 یبزرگ یصداي من سبب بدبخت نیزن جادوگر به من گفت که باالخره ا کیدر مجارستان بودم  یوقت زمیعز یدانیم-

 .خواهد شد میبرا

 اخر چگونه؟-

 دارم از یکه در زندگ زيیچ نیتر زیرا ان چنان بلند کنم که به گوش مردم برسد ان وقت عز میاو گفت اگر صدا-

 .خواهم داد دست

 حرف کدام است؟ نیا یرفاتاه چه مزخ-

 .را دارم میصدا شیازما الیو نه خ خوانمیهر حال من نه م در

 .یموضوع غافل نی... تو خودت از ادیا یبار به وجود نم کیاز  شیداري که در هر قرن ب یی! تو صدا زمنیاخر عز-

 باال برد یرا ک شیشد و صدا یعصبان

 .ستین زيیچ نیوقت چن چیه رینخ-

 .صداهاي قرن است نیدارم که صداي تو جز بهتر مانی... من ا یبخوان میبرا دیباالخره با-

 !خوانمیاصرار نکن من نم اصال

 .اما باز هم اصرار کردم دستیفا یب دانستمیم نکهیا با
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 .ستمین بهیدلم من که غر زیاخر عز-

 .خواهد بود حیر صحدارم که حرف جادوگ نیقیموش داره موشم گوش داره ...من  واریگفت:د سیماو

 تواند بشنود یدر نباشد نم کیکامال نزد یتا کس زمیعز-

 کار را کردي؟... هان؟ نیوتو ا-

 .صد ها بار دیاوه فراوان.... شا-

 کار بدي است؟ یدانیگفت: اي ادم بد! ...م ینیصداي نسبتا خشمگ با

 .ستمین بهیاما من که غر-

 .. میکنیم دادیداد ب میپوچ دار چیبر سر ه میکنیدعوا م میما دار نیرا قطع کرد و گفت :واي خداي بزرگ بب حرفم

 ان جادوگر دروغ نگفته؟ ديیفهم

 !گفت یچ نمیکن بب فیخوب حاال تعر-

 !اهان-

 و عالقه ام اقیشور و اشت نی؟ با ا دیایقرار است سر من ب ییچه بال یکنیحرف ها اعتقاد ندارم تو فکر م نیاما من به ا-

 بچه مدرسه اي بودم یناکرده از تو روي گردان شوم و تو را از دست بدهم ؟وقت ییونه ممکن اس خدابه تو چگ نسبت

 کلفت و دورگه میان را از دست دادم صدا ی... اما بعد از پانزده سالگ خواندمیدر گروه کر مدرسه اواز م میخاطر صدا به

 ضعف مرا جبران نیکه تو ا کنمیخواهش م ستمین نیچن توانستم بخوانم ناراحت بودم اما حاال که من ینم نکهیاز ا شد

 .افتیبه دلش را ه  دیگفت وگو نفرت دارد اما انقدر گفتم و گفتم تا ترد نیدانستم که او از ا یخوب م کن

 .خود را براي چند لحظه فراموش کنم تیبایامواج صداي ز انیبار بخوان بگذار در م کیتو فقط -

 .دفعه کی نیتنها هم یفشاري نکنپا گریباشد اما قول بده د-

 !باشد-

 

 

 

٥٧ 

 ماند رهیرا گرفت و به نگاهم خ میبازو

 ؟ گذاريیو شرط م دیهمه ق نی! چرا براي خواندنت ا یانصاف یواقعا که ب-
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 نیناراحت و غمگ اریاوصاف بس نیبا اصرار و پافشاري او را دچار شک و شبهه کنم . اما با همه ا خواستمیواقع م در

 بود

 توانست التماس کرد اما عاقبت نوازش ها و خواهش هاي من کار خود را کردند و او مجبور شد که به حرف من عمل ات

اما مطمئنا خطري ارامش و صفاي ما را به  خوانمیگفت : خوب م نیغمگ یداد و با اهنگ هی.... انگاه به بخاري تک کند

 هم

 گناه را به گردن من نیپس از ا دیگفت در هر صورت تو نبا یدروغ نمان زن  دانمیکرده ام و م شیزد .. من ازما خواهد

 ...ندازيیب

 د؟ینکن از کجا معلوم که او راست بگو یتوجه نیحرف ها کمتر نیمن تو بخوان به ا زیعز-

 .جانکاه در چهره اش خواندم ... به ناچار شروع به خواندن کرد یبود غم ستادهیطور که ا همان

 .شدیخارج م نشیو مرمر دیبود که از گلوي سف یبهشت یو اهنگ یصدا نبود نغمه ملکوت م؟یبزرگ چه بگو خداي

 لحظه نیاز بم شروع شد و کم کم اوج گرفت .. در ا شیبه پا نمود ... صدا یکه در دلم اتش خواندیگرم وسوزان م چنان

 بخواهد براي ییصدا نیس اگر چننابغه هنر است افسو کیفوق بشر است بلکه  زيیچ کیکردم که او نه تنها  احساس

 دانم چه یزودي از کار خواهد افتاد ! نم هی کردمیحس م دیتپ یم دیگمنام و خاموش بماند!قلبم با ضربان شد شهیهم

 تر از ان هستم که ریو من هم حق ستین انیقادر ه ب ییقلم و الفبا چیه یزبان چیاو صحبت کنم ه یاز صورت ملکوت طور

 ....داشته باشم کاري را نیچن قدرت

 .خارج شود یفیکوچک و ضع نیبه ا یاز اندام ییبایز نیو بلندي به ا یصداي اسمان نیقابل قبول نبود که چن میبرا

 از تینگاهم کرد . نگاهش سرشار از عدم رضا رهیخ دیکشیکه به سرعت نفس م یاهنگ را به انتها رساند در حال یوقت

 .کارش بود انجام

 

 

 

٥٨ 

 .یدر وجودم گذاشت یچه غم یدانیبخوان ... نم زمیزجان ع سیماو-

 ...که دانمیاخر م-

 ...... به حرف هاي ان زن گوش نکن بخوان زمیبخوان عز-

 که من همه خواندیم نیعاشقانه را چنان دلنش یگرم وبم بود اهنگ فیلط ییناچار دوباره شروع به خواندن کرد صدا به

 از البه الي یاز اعماق هست یینبود صدا یصداي معمول کیصدا  نیبردم ا ادیا از وجود خود ر یبردم . حت ادیرا از  زیچ

 به او نکی؟ ا میآه خداي من چه بگو دیرسیامد و به گوش م یم رونیب نیرنج روزگار واز وراي اشک هاي خون دردو
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 به هر صورت که توانستیگذاشته بود که م ریاو ان جچنان در من تاث دانستمیاورده بودم او را خداي خود م مانیا

 دستور کشتن مرا صادر توانستیو پوچ بودم او م چیمن بازي کند من در برابر او ه یو زندگ یبا وجود من هست بخواهد

 ریممکن بود مرا زنده نگه داردو زنج ایدر برابر دستورش قدرت مقاومت نداشتم و  میگویو من هم به جرات م کند

 ...بودم چین در برابرش ه.... م زدیاویبه گردنم ب یبردگ

 صدا چنان در دل و روح من رسوخ کرد که حاضر نیکم کم بم شد . ا شیصدا دیبخش هاي اهنگ رس نیبه اخر یوقت

 من شده بود . هنوز اوازش تمام نشده بود که در برابرش یدر برابرش جان بدهم اي خداي بزرگ او همه ي هست بودم

 دم اما حالت خواهش و التماس را از نگاه اشک بار او خواندم ... در همان حالتزدم با وجودي که روانشناس نبو زانو

 یچسباندم و با صداي ارام میرا گرفتم ... گرم وسوزان بود ان ها را ابتدا به چشم و سپس به لب و گونه ها شیها دست

 :گفتم

 لحظه با تو بودن را با کیت دارم .. چقدر دوست یچقدر در من نفوذ کردي ؟ اگر بدان ی! اگر بدان زمیعز سیآه ماو-

 ...کنمیعوض نم اینعمت هاي دن تمام

 شد . همان طور که دستم در دستش بود دیرنگش مثل گچ سف دیاز جا پر سیچند ضربه به در خورد . ماو ناگهان

 

 

 

٥٩ 

 .دانست چکار کند یو تاز ترس نم دیلرز یمنجمد شد م کبارهیسرد شد احساس کردم  خیمثل  ناگهان

 .در را باز کردم شیتوجه به حرف ها یالتماس کنان گفت:نرو...نرو... ب سیشدم تا در را باز کنم ماو بلند

 .کهنه اي به تن داشت اهیلباس س دهیخم یبلند و اندام یشانیبود با چهره اي بشاش پ رمرديیدر پ پشت

 . لندش دور تا دور دهانش را پوشانده بودهاي ب لیبیبود و س ختهیکتش ر قهیبودندروي  دیبلند که اکثرا سف شیموه

 خواند؟یاواز م ی: چه کسدیپرس میبگو زيیاز ان که چ قبل

 تندي گفتم؟ با

 .به خنده گشوده شد شی....لب هاد؟یکار دار یبا چه کس-

به مرد را  ریجلو امد و پ یو اضطراب اشکار بود... به ارام یبود . ار نگاهش نگران ستادهیمات و مبهوت ا سیماو

 داخل

 د؟یخواندیشما م نکهیبه سمتش برگشت و ادامه داد:مثل ا سی:خانم؟ماودیدعوت کرد. او هنگام ورود به خانه پرس خانه

 :تئاتر بوده است. سري به عالمت تشکر خم نمود و گفت گری. حدس زدم که باز ستادیا سیدر مقابل ماو ریالبته!مرد پ-

 کنمیم یعمارات زندگ نیا یکرده ام. در طبقه فوقان یکه اسباب کش ستین اديی... مدت ز تیهستم. ژوزف کون ژوزف
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 صیبودم . حاال هم انقدر سررشته دارم که بتوانم هنر را در هر کجا تشخ نیبالر کی ی؟ من از دوران جوان دیدانیم...

 اگر جاي شما بودم دیقبول کن دیو صاف و رسا استفاده کن یصداي عال نیز ا دی. جاي افسوس است اگر شما نخواهبدهم

 او کردمیاستاد اواز مراجعه م کی. اگر من جاي شما بودم حتما براي اموزش گرفتن به  گرفتمیگاه گوشه عزلت نم چیه

 :کردیهم چنان صحبت م سیماو نیبرابر چشم هاي متعجب و خشمگ در

 در هر قرن دیکه شا خورمی. قسم م تمسیکار ها ن نیکنم ...چون اهل ا یزبان نیریش خواهمیخانم اصال نم دیتوجه کن-...

 شده بود . من نیخشمگ سیمثل شما داشته باشد ... ماو رایکه صداي گرم جذاب و گ دیا یبه وجود م یبار کس کی فقط

 .دمیترس یاز نگاه خشمناکش م هم

 .ان استفاده کنم از ستمین لیعنوان ما چیندارم ؟... صداي منم است و به ه اریحضرت اقا .... مگر من از خودم اخت-

 

 

 

٦٠ 

 هنرتان به نیاز ا دیگاه به خودش تعلق ندارد . شما با چیو هنر مند ه دی. شما هنرمند هست دیکنیخوب شما اشتباه م-

 اجازه دیتعلق دارد شما نبا ایبود. صداي شما به همه ي دن دیصورت مسوول خواه نیا ریدر غ دیجامعه استفاده کن نفع

 .د گمنام بماند و در اخر نابود شودنعمت خدادا نیا دیبده

 ادیاز التماس ز رمردیکه پ نی. مثل ا کردیبود . او هم مرا نگاه م رمردی. چشم من به دهان پ میساکت بود سیو ماو من

 .چشم دوخته بود سیو به ماو دادیرا تکان م شیتنگ شده بود درضمن حرف زدن دست ها نفسش

 مرد ریپ دادیم یباجواب سر باال به سخنان او پاسخ منف یو گاه کردیکوت مس یگاه سیان ها گرم شده بود ماو بحث

 به سمت بخاري رفت و به شعله هاي گفتیم زيیلب چ ریکه ز یشد در حال یعصبان سیدر اخر ماو زدیحرف م یلیخ

 ...شد رهیخ یو نارنج زرد

 چیه انیجر نیداقتش بود . با انکه در اص تیاز روي نها گفتیامده بود و انچه م جانیول کن نبود به ه رمردیپ اما

 شما تیمسبب معروف دیمن با دیکنی:خانم شما اشتباه م گفتیدائم م زدیپر شور حرف م اری. بس شدینم بشینص سودي

 :که از شور و حرارتش بکاهم گفتم نی. من براي ا زدیحرف م نیگرم ودلنش یلی....خ باشم

 بر سرم تیاز شدت عصبان سیاواز بخواند که ناگهان ماو یبه طور علن خانم دوست ندارد نیکه ا دیخوب متوجه شد-

 :دیکش ادیفر

 میتوانم براي خودم تصم یمن نم ایاواز بخوانم ا خواهمی. نمیفهم ی... من اصال دوست ندارم اواز بخوانم م؟ییگویچه م-

 ...رم؟یبگ

 و من براي ان که او را ارام کرده زدیریمفرو  شیکه به زودي اشک ها دانستمیحلقه زده بود م شیدر چشم ها اشک
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 بودن یکه از منف یماند کس یمرد هم بدون خداحافظ ریخودت است... پ لیمن هر چه م زیگفتم : آه ... عز باشم

 انداخت و رفت . من به رسم احترام تا به ابتداي راهرو با او رفتم ... در زمان نییدارد سرش را پا نانیاطم پاسخش

 خاطر و ینشان دهنده فقر همراه با ازردگ یبه من کرد نگاه یسکه در دستش گذاشتم نگاه کیه از خان خروجش

 

 

 

٦١ 

 نبوده ...و من نگاهش کردم و گفتم ریگونه فق نیا شهیمرد با نگاهش به من فهماند که هم ریاز اصرارش بود. پ یمانیپش

 ..دارد اديیز بیفراز و نش ایدن دانمیاه.. م:

 :مرد دستش را روي شانه ام گذاشت و گفت ریدهم اما پ شیبرگردم و دلدار سیماو شیتر پ زود خواستیم دلم

 کوچه تنگ نیهنر در ا نیصدا و ا نیا دیاست ... نبا یو اسمان بایز اریخانم بس نیکه صداي ا دیحتما شما متوجه هست اقا

 :کنم . حرفش را قطع کردم و گفتم یضرا را شانیتا ا کردمیبماند .. اگر جاي شما بودم ان قدر تالش م کیوتار

 ...دارد یبیعج دهیمورد عق نیاخر پدر جان خانم در ا-

 !ندارد یکار اخر عاقبت خوب نیزد و اهسته گفت :حتما عقده دارد که ا لبخندي

 دیاتفاقا درست گفت-

 یکاري را چون خوب م ای و دهندیدانند اصال انجام نم یطور هستند با کاري را چون بد م نیبله همه ي هنر مندان ا-

 .فتندیتا از چشم همه ي ب کنندیانقدر افراط م پندارند

 .کنمیبا او صحبت م نبارهیدرست است!من حتما در ا-

 ...دیموفق باش-

 رهیخ نینشسته بود به زم یرا روي هم انداخته بود و روي صندل شیکه پاها یرفتم او در حال سیماو شیپ یمعطل بدون

 :که ان سکوت را بشکنم گفتم نیو من براي ا دزیبود حرف نم شده

 شد. روبه روي بخاري نشستم باز هم رهیانکه نگاهم کن به نقطه اي خ یرفت! اما او هنوز ساکت بود ب ديید-

 ینیطاقت فرسا بر کالبدش سنگ یرنج و غم گریباري د کیاز ان وحشت داشتم. اري  شهیکه هم ی!همان سکوتسکوت

 .بماند یساکت باق شهیبراي هم توانستیم کردیاو اگر اراده م کردیم

 را مرطوب کرده بود با عجله شیبایکه گونه هاي ز دمیبه هم زدن اتش شدم برگشتم و اشک هاي او را د مشغول
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٦٢ 

 .کرد هیشروع به گر یمیکه او مرا پس زد با هق هق مال رمیرا بگ شیزانو زدم خواستم دست ها شیپا جلوي

 هیناراحت شدم او را در اغوش گرفتم صداي گر یلی.. خ ختیریاما او اشک م ه؟یده ؟ چرا گرش یچ زمیعز سیماو-

 :گفت یو فراموش نشدن بایقطع شد و ارام تر شد پس از چند لحظه با صداي ز اش

 !یو قاطع بزن قیچقدر دوست دارم با همان خنجر اکنون عم-

 :و ادامه داد... ییگویجان! چه م سیرا به خود فشردم و گفتم ماو او

 .گلو را پاره کنم نی....بده تا ا گریکارد د کیبا  ای-

 حرکات تو باعث نیا یدهیحرف ها چقدر مرا رنج م نیبا ا یدانیم ؟ییگوی؟ چه م یزنیگونه حرف م نیچرا ا سیماو-

 .شودیمن م ازار

 یشت ما را کنار هم قرار دهد خواه؟ اگر باز هم سرنو دهمیانجام م یعقل یکار ها را از روي ب نیمن ا یکنیتو فکر م-

 .دیفهم

 هراس ندارم مشکالت و خطرات به شرط ان که در کنار زيیتازه من از چ نمیبیلبخندي زدم و با تمسخر گفتم: بله م-

 .هستم رایباشم پذ تو

 ....یآه... هر طور که تو بخواه-

 هفدهم فصل

 تا ابد سکوت کند و همانند مجسمه روبه روي من توانستیود مب لیداشت . اگر ما نیاراده اهن سیها گفته ام که ماو بار

 . تا دادیاو بود که مرت رنج م یاخالق اتیاز خصوص یکی نیشود ا رهیشعله هاي بخاري خ ایوبه گلهاي فرش  ندیبنش

 رو به ایکنار  گذاشتیکنار م کردیهر کاري م شدمیکه وارد م یبا من حرف نزد زمان سیهفته پس از ان حادثه ماو سه

 جانکاه نهفته یسکوت غم نیپشت ا دانستمیم رایز دادی. سکوتش مرا رنج م زدیحرف نم یاما کالم نشستیم میرو

 

 

 

٦٣ 

 او را ارام یکردم تا او را ارام کنم و اتش درون یموارد شروع به صحبت م نیدر ا کردمیوحشت م یحالت نیاز چن یگاه

 و در دادیگوش م کردیان طور که شعله هاي لرزان بخاري را نگاه مهم ییاعتنا نیبدون کوچکتر سیامام ماو سازم

 گریو به طرف د شدیبلند م شدیم نیمربوط به ا زيیچ ای شیهم صحبت از صدا یغم ناکش غرق بود . هر زمان سکوت
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 .تنفرش را اعالم کرد لهیوس نیو به ا رفتیم اتاق

 ادیرا از  زیهم دارد به زودي همه چ یانیسکوت پا نیباالخره ا او مراهم وادار به شکست کرد ....با خود گفتم: باالخره

 ؟ چشمش را سیماو یدانیخاطر گفتم: م یازردگ یشب هنگام صرف شام صبرم تمام شد و با نوع کیبرد...اما  خواهد

 شور و من سیماو خواهمیخودم را م سیشده بود برداشت و به من نگاه کرد ادامه دادم : من ماو رهینقطه اي که خ از

 هم حد و تی؟ اخر عصبان یادامه بده یخواهیم یمتنفر کرده ....تا ک ینگاه غمبار مرا از خودم و زندگ نیداشت ا جانیه

 .اي دارد اندازه

 :بود از دهانش خارج شد و به دنبال ان گفت یکه به عالمت نف یارام و کوتاه و صداي مبهم یلیخ

 باشم ؟ یعصبان دیچرا با-

 ر کرده اي؟حتما با من قه-

 .که قهر کنم ستمینه تو اشتباه کرده اي ؟ من بچه ن-

 زي؟یریپس چرا با سکوت تلخت غم واندوه به دل من م-

 زده بودند متوجه شدم که غم و خیسرد و  شیرا به سمتم دراز کرد.دست ها شیلحظه ساکت ماند و بعد دست ها چند

 .واقعا افسرده شده بودم یغم نیز وجود چن. او واقعا ناراحت است و من ا ستیاو ظاهري ن اندوه

 . تو ستین دهیکار پسند نیرا دوست دارند ا گریبراي زن ومردي که همد یدهیقدر خودت را عذاب م نیچرا ا زمیعز-

 تازه ان مرد یکنیرا به ان من و خوت تلخ کردي . تو مرا وادار به غصه خوردن م یزندگ یمضحک انیجر نیچن براي

 زد؟ یان حرف دیو تمج تینداشت مگر جز درباره صدا یهم غرض چارهیب

 

 

 

٦٤ 

 گاه از من نخواه با صداي بلند چیداد و گفت:گوش کن! ه یسرش را تکان دیخندیدر دل به صحبت هاي من م ییگو

 کار را انجام نخواهم داد نیگاه ا چیاواز بخوانم...ومن ه تیبرا

 که یممکن است تو خودت خوب مبدان ریه سکوت گفتم:غخاطرم پس از چند لحظ یبراي نشان دادن ازردگ ومن

 صدا نیا شیمرد براي ستا ریو خداداد است . تو انتظار داري که ان پ ینعمت اله کیمافوق است .  زیچ کی تیصدا

 نیچن یکس کنمیصداي قرن بنامد و واقعا فکر نم نیاست که او ان را بهتر یعینزند ؟کامال طب یجلو نگذارد و حرف قدم

 .یاصال دوست نداري بفهم ای یفهم ینم ایداشته باشد باز هم سرش را تکان داد وگفت: ییبایز ايصد

 گفته و تو یچرا؟چون ان زن جادوگر مجارستان ريیبپذ یعلت چیرا بدون ه یمنطق ریگفته غ کی دیمن تو نبا زیاخر عز-

 پس عقل و منطقت کجاست ؟ که او گفته اتفاق خواهد . زيیکه:بله حتما چ یکنیم نیبه خودت تلق هم
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 نا خواسته در ایوخواسته  میدار یاز ما سرنوشت کیبه عقل و منطق ندارد . هر یربط چیحوادث ه نیکه ا یدانینم تو

 ....میداریراه گام بر م همان

 ام را باال انداختم و گفتم:سرنوشت؟ شانه

 اعتقادي ندارم چیحرف ها ه نیا به

 شده و ما نیی: تو در اشتباه هستس من معتقدم که سرنوشت همه ي ما از قبل تع حلقه زد و گفت شیاز چشم ها اشک

 . امد یهاي ان زن درست در نم ینیب شیطور نبود همه ي پ نی. اگر ا میهست شینما نیا گرانیباز تنها

 اها همان زن...او چه گفت؟ یییگویجمله کنجکاو شدم و گفتم: کدام زن؟همان جادوگر را م نیگفتن ا با

 زیو ن شومیکردکه با مردي که دوستش ندارم مجبور به ازدواج م ینیب شیپ ردیمیگفت که مادر من دور از وطن م-

 بار عاشق نیکرد او گفت پس از مرگ شوهرم براي اول ینیب شیاو به زودي خواهد مرد...مرگ کوترل هم پ گفت

 .شودیمعشوقم م یامر علت اوارگ نیهمو  شومیعشق مجبور به اواز خواندن م نیشد و با توسل به هم خواهم

 تحمل خواهد کرد و کم ادیو دوري مرا با زجر ز دیخواهد کش اديیصدمات ز میادامه داد:معشوقم به خاطر من وصدا او

 

 

 

٦٥ 

 انچه گفته همه اش ینیب یماند م یبر جا نم یو راه بازگشت دییاتش عشقمان فروکش شده و به سردي خواهد گرا کم

 .انچه هم نشده باالخره خواهد افتاد ... من مطمئن هستم بوده و درست

 .از گفته هاي او ناراخت شدم.. اما خونسردي خودم را حفظ کردم و ساکت ماندم من

 چدر دوستت دارم؟ یاگر بدان یزهستیعز میچقدر برا یدانیگفت: آه.... نم یاز دلشوره و نگران یحاک یبا حالت سیماو

 . ندارم . حاضرم براي کسب شهرت تو هر گونه زجر و شکنجه اي را تحمل کنمهراس  زيیگوش کن من از چ-

 .بگذرم و تو را خوشبخت کنم زیاز همه چ حاضرم

 ازتو پنهان کردم ؟ زيی؟مگر من چ یستیقانع ن نی. چرا به هم میرا قطع کرد و گفت:حاال ما با هم خوشبخت هست حرفم

وجود من براي تو ارزش ندارد . تو تنها براي صداي  ییبگو یخواهیم صحبت ها نیهرچه دارم مال توست. تو با ا من

 من

 .یقائل ارزش

 سرد است . بگذار ان ها را گرم تیچقدر دست ها نیکنار من بش ای... بایحرف را نزن ... ب نیجان ا سیماو زمیآه عز-

 .میحرف بزن ی. دوست دارم کم کندی. آه سرما انسان را افسرده و خسته م کنم

 تو را به شهرت برسانم. حاضرم به خواهدیچقدر دلم م یکنار من نشست و من دامه دادم :اگر بدان یروي صندل سیماو
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 را از دست بدهم . براي مشهور شدنت کاري کنم اما مشکل ما فعال نداشتن پول است اما تو زمیکار همه چ نیا خاطر

 من و تو سیماو نیکار ها حل است .بب هیبق یگر تو بخواها شودیکار از تو شروع م نیا ريیبگ میاول خود ت تصم دیبا

 .پرستم ی. من تو را م میرا دوست دار گریهمد

 زمیشد و گفت :آه البته عز رهینگاهم خ در

 . من میکن یاتاق کوچک زندگ نیکوچه گمنام و در ا نیرانده شده در ا بهیمانند دو غر دیصورت چرا با نیپس در -

 اموزش یکه تو بتوان ییهر جا ایو  سیو پار نیبرسانم دوست دارم تو را به و تیرا به ارزو ها ارزو دارم که تو واقعا

 

 

 

٦٦ 

 از شیب یلیتو خ اقتی. ل یاواز بخوان دیتو با اريیپول در ب یاطیاز راه خ دیتو نبا یکنیببرم تو چرا بهخودت ظلم م ینیبب

 همه کار ها یبده تیرف هاي من گوش کن اگر تو رضابه ح یرا دارد . کم یجیتو حکم مرگ تدر یاست زندگ نیا

 . اگر براي اموزش گرفتن به کالس بروي من هم سخت کار خواهم کرد و باز هم اوقات فراغتمان را با شودیم درست

 مطمئن هستم که ما با هم رمنیو خدمت کار خود بپذ ی. پس از مشهور شدنت مرا هم به عنوان منشمیگذرانیم هم

 نیبه تمر ازيین تیصدا رایاز دو سه سال طول بکشد . ز شیتو ب یدوران اموزش کنمیبود.فکر نم میخواه خوشبخت

 .باز شدن حنجره ات ندارد براي

 .به من؟ به زن جادوگر؟به کردیفکر م زيیبه چه چ دانمینم زدینم یحرف کردیمن را نگاه م نیارام و مت سیماو

 نده؟یا گذشته؟به

 سیکردن ماو یان تنفر من از طرز زندگ لیدل دیطه با موضوع فوق ان همه اصرار کردم . شاچرا ان شب در راب دانمینم

 هم به مغزم گريیبه ان پشت پا بزند . اما فکر د دیروشن در انتظرش است و نبا ندهیهر چه باشد ا کردمی. فکر م بود

 شهیاما هم کردیم دایها تماس پ یلیو با خ شودیاشنا م اديیبه شهرت برسد قطعا با مردان و جوانان ز سی:اگر ماو دیرس

 ان ایدانست که روزي ثروت مند خواهد شد ا یم دمیشیاند یبه شهرتش م شتریو ب کردمیفکر را از مغزم دور م نیا

 ؟ ستیبهتر از امروز ن روز

 او شادمان شدم دهیعق رییپنهان بود و من از تغ ديینشان ام نگاهش

 جدهمیه فصل

 افراد اغلب تیموقع نی!در ا شیکه نه راه پس دارد نه راه پ خوردیاي انسان چنان به هم گره ماز اوقات کار ه یلیخ

 او را براي رفتن یزندگ یقیحق ریمعجزه را دارند معجزه اي که بتواند مس کیو ارزوي  کنندیو پاي خود را گم م دست

 .دیبازگشتن مشخص نما ای ای
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٦٧ 

 دمیبالیبهخود م یگاه یخوشحال و شادمان بودم و حت اریبا او بس ییاز اشنا یزمانبود  نیچن نیهم ا سیمن و ماو انیجر

 .اشنا کنم اديیاو را با مردان ز خواستمیم و

 . دیدر دلم رسوخ نما گریدر مورد توجه او به مردان د ديیواالتر و بهتر از ان بود که من ترد سیگفته بودم که ماو قبال

 . نخواهد کرد انتیگاه به من خ چیداشتم که او ه نانیعشق من خواهد بود.اطم ادیمن و به  ادیبه  شهیکه او هم دانستمیم

 مرا از یاو زندگ رایرا داشتم ز سیارزوي شهرت ماو شهیبا من ان چنان است که من نسبت به او هستم . من هم رایز

 میشهر بزرگ براي عل کیکه به  دمیدیم را در دلم روشن نگه داشته بود . او را دینجات داده و نور ام یکیو تار ظلمت

 و از صداي او لذت کردمیمجسم م شیالیرفتعه و من هم به دنبال او همه جا روانم خود را در حضور او و معلم خ صدا

 .بردمیم

 پول ازمندین زیاز هر چ شیکار ب نیبود در ا دهیکدام به مرحله عمل نرس چیمن بودند هنوز ه االتیها تمام فکر و خ نیا

 من در دوري از شدیکه متاسفانه کاري از دست من ساخته نبود و تازه اگر تمام مقشه هاي من مو به مو اجرا م بودم

 که خود نیان ا شدویم سیمن در ماو شتریب یسبب دلگرم زی کی... تنها  شدمیم اریو مرارت بس یگرفتار دلتنگ سیماو

کنم .... از همه گذشته  یاو را همراه انویو پ لنیبا و ازیمواقع ندر  توانستمیاشنا بودم و م یقیتا حدودي با موس من

 براي

 ماندمیکردن کار معطل نم دایپ

 که از ان چه در شدمیغرق م االتیان چنان در خ یو ستارگان درخشان اسمان من بودند گاه نیریهاي ش ایها رو نیا

 بار در دفتر کارم دچار نیضع من در اداره بود چندماندمو از همه بدتر و یم خبریافتاد ب یراه و کنارم اتفاق م سر

 نیقسمت در امد . اما من هم چنان در افکارم غرق بودم ... به خود گفتم باالخره ا سیشدم که صداي رئ یاشتباهات

 ...کنمیرا ترك م اداره

 . را جلب نکرده بودم سیماو هفتاد در صد نظر مثبت یتا حاال حت رایخودم بود ز دیانچه تا بهحال گفتم افکار و عقا تمام

 نیهرگاه دم از ا سپردیخود را به من م ستیبایاو م شدیم یکه باالخره راض کردمیبه گونه اي با او رفتار م یستیبایم من

 

 

 

٦٨ 
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 افتاد اما من دست یو در اخر به التماس م زدیخلقه م شیسپس اشک در چشم ها نشستیابتدا ساکت م زدمیها م حبت

 .یراه خودت را به ثروت برسان نیاز ا یخواهی: تو م گفتیم تیهم با عصبان یاهنبودم گ بردار

 او ردم تا ان را تحمل کنم یچقدر به خودم فشار م دیزجر اور بود اگر بدان میجمله ها چقدر برا نیا دیاگر بدان اما

 من گفت تیشدت عصبان ندیهنگام با د نیدر ا سیاز ان بود. ماو ریغ زيیچ قتی... حق زدیبه من تهمت م سیماو

 ؟ اصال تو فکر میرا با بحث و جدال به اخر برسان نیریاو قات ش نیکه ا ستین فیح میکه ما با هم دعوا کن ستین فیح:

 :گفتیو م شدیم ی... او با اصرار من دوباره عصبان ستیکه صداي من خوب ن کن

 .کردمیان پاره پاره م بود و من حنجره خودم را با نجایاي خدا اي کاش ان خنجر ا-....

 امد؟ من یچه بر سر من م کردیکار را م نیاگر روزي ا کردمیانداخت . ناچار سکوت م یحرف ها مرا به وحشت م نیا

 .وندمیتا به او بپ کشدمیکنم . ناچار خودم را م یبدون او زندگ توانستمینم که

 بود نیهاي در د اور او ا دیاز تهد گرید یکی

 کس چیاست و ه کیاتاق تار ینیب یامدي م یشب وقت کی کنمیفرار م یاصرار کن نیاز ا شتریاگر ببه خدا قسم  نیبب-

 اول را به خودش زیبه صورت غم انگ مانیداد و زندگ میرا از دست خواه گریهمد شهیان وقت ما براي هم ستین نجایا

 .گرفت خواهد

 از شب بحث ما ییها مهیو خشک... ان شب تا ن دهخزیسرد منجمد و  یمردم ان زندگ یمن واقعا م گفتیدرست م او

 ....... اما من کردیو التماس م ختیریکرد او اشک م دایپ ادامه

تا  رفتمیبا عجله پله ها را باال م رفتمیبود . هر وقت انجا م افتهیترس در سراسر وجودم راه  یان شب به بعد نوع از

 بلکه

 ...لع شومعدم وجود او مط ایلحظه زودتر از وجود  چند

 که خورمیکامل قسم م مانیکرده بود که با ا ریبود و روح وجسمم را تسخ افتهیان چنان در من نفوذ  سیماو حرکات

 :داشت گفتم یچنان قدرت سیاحساسات مکن نبود . تنها ماو کیقادر به تحر گريیدختر د چیه

 

 

 

٦٩ 

 ....یانجام ده یهر کاري بخواه درباره من یتو قادر هست یکنیم دیمرا تهد یلیجان تو خ سیماو-

 .ماند رهینزد و به شعله هاي بخاري خ یشده بود حرف دیصورتش را به طرف من برگرداند رنگش مثل گچ سف یارام به

 نداشتم ی؟من منظور خاص ی!چرا ناراحت شزمیعز سیآه ماو-

 :گفت
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 ...ینداشت یبله قصد و غرض-

 اسوده و راخت شهیو هم میرویا خوشبخت کنم ... فکر کن ما با هم ماست که تو ر نیتمام هدف من ا یدانیالبته م-

 ...بود میخواه

 .میا یم یی. به هر کجا بگورمیکه من همانند اهو در دستان تو اس یدان یادامه داد:م او

 .کرد هیدوباره شروع به گر و

 روند یهمه در تعجب فرو م میکن من و ماوس فرار یبا خود فکر کردموقت شدیگاه از سرم دور نم چیاو ه شرفتیپ فکر

 خواننده معاصر نیمعشوق بزرگتر مهیکه روجر دالتون کارمند ساده ب دیك او مشهور شد همه خواهند فهم یبعد زمان و

 .و حاال هم شوهر اوست بوده

 نوزدهم فصل

 :گفت یم دمیرسپ یو مقاومت کرد و هر زمان در مورد علت ان م ستادیماه با قدرت کامل در برابرم ا کی کینزد

 دارم ...حرفش را قطع کردم و مانیاون زن جادوگر هرگز دروغ نگفته من به تمام حرف هاي او ا یدان یتو که نم-

 ؟ شودیم یاو گفته معشوقت گرفتار مرارت و سخت نکهی: مگر نه ا گفتم

 ...چرا-

 ندارم تو هم اگر واقعا مرادوست هراس زيیمن از چ ؟ی... تو چرا مخالف هست شودیبال بر سر من نازل م نیپس ا-

 

 

 

٧٠ 

 .ستمین زيیمن جز سعادت تو طالب چ یبه حرفم گوش کن دیبا داري

 ...حرف ها نزن نیاز ا گرید کنمیاورد . خواهش م یحرف ها را نزن . حرف هاي تو دل مرا به درد م نیمن ا زیعز-

 بهانه نیو ا ندیبب بیاو اس یخواه یداري! نم را دوست گريیحتما تو کس د نمی: ببدیموضوع در ذهنم درخش ناگهان

 است که از من دور نشوي ؟ نیا براي

 کند؟یم دایپ یچه حال خوردیانسان به نا حق کتک م یو قت دیزنیدانم حدس م ینم

 او با دمیرا در نگاهش د یو رنج فراوان تیگرد شد عصبان شیچشم ها دیپر سیحرف ناگهان رنگ ماو نیا دنیشن با

 وجود ندارد گريیاصراري ندارم به توصابت کنم که د چی: هدیب پرستعج کمال

 ؟یخواه یو تو تنها مرا م-

 ...خودت بگو-
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 ؟یهمه مخالفت براي چ نیحال ا نیبا ا-

 .است به صالح هر دوي ما یرنجش نیا-

 و مرا سعادتمند.... یبا حرف هاي من موافقت کن یواه یما در پول و ثروت است . تو نم تیموفق یکنیتو اشتباه م-

 ...یکن

 گاه با من خوشبخت نبوده اي؟ چیبه من کرد و گفت: پس تو ه یقینگاه عم-

 در کنار تو باشم . اما شهیارزوي من است که هم نیخوشبختم . ا ارینبود . من در کنار تو بس نیمنظور من ا سینه ماو-

 است...او سکوت کرد و ارام در ریدست تو امکان پذکار تنها به  نیکنم و انجام ا لیسعادت را تکم نیدوست دارم ا من

 .بخاري نشست کنار

 . بر همه جا حاکم بود نیسنگ یافتاده بود ؟ در قفل بود سکوت یچه اتفاق دیزنیشب دوباره به انجا رفتم حدس م فردا

 یسر من م بر ییصورت چه بال نیکرده؟در ا یخودکش دی. آه خداي من نکن فرار کرده؟شا زدیبدجوري شور م دلم

 

 

 

٧١ 

 ها را خورد شهیبودم که دوست داشتم همه ي در هاوش نی. ان قدر خشمگدیکشیزبانه م یشعله هاي خشم و نگران د؟یا

 او کجا رفته؟ یهراس مبهم وجود داشت . راست یخونم به جوش امده بود . در دلم نوع کنم

 .... نبود چیر چسباندم جز سکوت هو برگشت. گوشم را به د دیچیزدم .صدا از در گذشت در اتاق پ در

افکار غرق بودم که در روبه رو ي اتاق او باز شد و زن  نیمرا عذاب دهد . در ا خواهدیم وهیش نیبه ا کردمیم فکر

 قوي

 .مجبور به مسافرت بودند شانیکه ا می... خانم فرموندند به شما بگودیاورد : ببخش رونیسرش را ب یکلیه

 اند؟ کجا رفته یدانیحتما م-

 نه اصال-

 برده اند...؟ زيیباخود چ ایا-

 دمیرا باال برد و گفت :من که ند شیها شانه

 متشکرم-

 مدت ها بعد هم که یحت میگویبه جرات م ابدی یکس م یخود را سرگردان و ب دهدیرا از دست م دشیام یوقت انسان

 ستادمیدر دلم زنده نشد ... روي پله ها ا یحساسا نیبستند هرگز چن میبه رو دهیزندان را با ان صداي نخراش نیاهن در

 همه و همه میجوان میوجودم زندگ سیبا از دست دادن ماو کردمیخداي بزرگ چه کار کنم ؟ کجا بروم ؟ احساس م اي
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 بود ....با خود گفتم:حتما دهیبخش یکامل کرده بود او روح و جان مرا زندگ یبود که مرا انسان سیاز دست داده ام ماو را

 حرف نیو خواهش هاي خود صرف نظر خواهم کرد ... اما همه ي ا التیکنم از تمام تما دای. اگر او را پ کنمیم دایرا پ او

 یکه حت دمیدیو در مانده م چارهیبودم . انقدر خود را ب ستادهیو من هم چنان در پله ها ا امدین سیبود ماو خودیب ها

 دانستم ینم کندیرفت و امد م یبا چه کسان نکهیدر باره ي ا شیر مورد زندگد زیچ چیمقدور نبود . ه میهم برا تصورش

 چارهیخبري ها مرا درمانده و ب یب نیبودم هم دهینپرس زيینه چ ایکه با ان ها رفت امد دارد  نیوقت در مورد ا چیاو ه .

 شناختم . براي من یمعامله داشت نمرا که با ان ها  ییاز مغازه ها و شرکت ها کی چیکه ه نیبود . از همه بدتر ا کرده

 

 

 

٧٢ 

 که یی. ناگهان صداي قدم ها کردیام م وانهیاو د دنیان ها را از دست بدهم . فکر ند یاسان نیقابل قبول بود که به ا ریغ

 بلکه ستین سیکه نه تنها ماو افتمی. اما به زودي در دیدر دلم تاب ديینور ام دیامدبه گوشم رس یپله ها باال م از

 از چهار پله با من فاصله شیعصا زنان باال امد . ب افهیبودم با همان حالت و ق دهیاست که ان شب او را د رمرديیپ

 شد؟ ی:چه شد خانم راضدیدر چهره گلگونش نقش بست نفس زنان پرس ی. تبسمدیسزش را بلند کرد و مرا د نداشت

 ...موضوع سخت مخالف هستند نیبا ا شانینه پدر جان ا-

 لیدل نی... و به همشناسمیهنر مندان را م نیخوب ا یلیهستند . من خ کدندهیهنرمندان چه قدر لجباز و  نیه اآ-

 قدر لجبازي نکنند نیگفتم: اي کاش دچار بال شوند تا ا یم شهیهم

 :گفتم

 :ماند و پس از لحظه اي سکوت گفت رهیخ میپس دعاي شما مستجاب شده . در چشم ها-

 ؟یچ شده براي یعجب چ-

 ...گرددیداده که بر نم غامیخانم رفته و پ-

 کجا رفته؟ ستی!معلوم ن فیافراد لجباز هستند ... ح نیآه چه قدر ا-

 :دیباشد پرس دهیبه ذهنش رس زيیکه چ نینه من که خبري ندارم چند لحظه سکوت کرد و بعد مثل ا-

 :مدیپرس رمردیمگر شما....و از ادامه حرفش منصرف شد . از پ یراست-

 ؟ رسدیشما فکري به ذهنتان م-

 ...زن مثل او چه کار ممکن است داشته باشد ؟ کیمثل من با  رمردیپ کیاخر از -

 هم یخداحافظ یسالم امد ب یو رفت همان طور که ب دیراهش را کش دانمیبا صداي نسبتا بلندي گفتم : اي اقا! من چه م-

 مرد اعتماد کرده و با ریپ نیبه ا سی: نکند ماو دیفکري به مغزم رس . ناگهان دیچیدر راه پله پ شی.... صداي عصا رفت
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 به او داده بودم تا زبانش باز شود با شتاب نزد او ی... اي کاش پول داندیرا م زیهمه چ رمردیپ نیاشنا شده و حاال ا او

 

 

 

٧٣ 

 نقشه کی دنی. او تنها مرا به کش بود دهیفا یاي با او حرف زدم اما ب قهی. سکه اي در دستش گذاشتم چند دق برگشتم

 .وادار کرد سیماو افتنیبراي  قیدق

 گرفتم از پسرك در بان سوال کنم اما به اي او میراه رفتم . در اخر تصم سویارت کیدر کوچه هاي تنگ و تار یساعت مین

 :انجا نشسته بود او گفت یزن

 . سکه اي در دستش گذاشتم و راه افتادمدیا ینم زدهایکردهو تا قبل از ساعت  دایکار پ شیدر سالن نما یبه تازگ-

 شقیاتاقش گرفته باشد از طر هیبه تخل مینخواهم کرد . به خود گفتم: اگر او تصم دایپ یسادگ نیکه او را به ا دانستمیم

 الي چه کنم کجا بروم و عاقبت از دانستیجانکاه سراسر وجودم را در بر گرفت . نم ی. غم دیدربان خواهم فهم پسر

 . ماندمیمنتظر م ازدهیتا ساعت  ستیبا ینداشتم . م یبود . راه کیهاي پنجره داخل اتاق رانگاه کردم کامال تار درز

 ...کردیم ینیگران از غم و اندوه بر دوشم سنگ باري

ه خاطر توانم او را بشناسم . او ب یخدا او چه موجودي است؟سراسر رمز و راز . اگر صد سال هم با او باشم نم اي

 حرف

 .ان زن مجاري مرا ترك کرده بود هاي

 همه به او اعتماد کرده؟چرا به خاطر حرف او نیاندازه در او اثر کرده ؟چرا ا نیزن تا ا نیچرا حرف ا دمیخودم پرس از

 ...رها کرده ؟ مرا

 نی. اما در ادانستمیگناهکار مپنهان بدارد او را  انیرا از جهان و جهان یاواز اسمان نیصدا ا نیا خواستیکه م نیاز ا من

 نیدر عقده اش نبود و ا یداشتم علت فرارش جز سست نیقیکه  نینگه داشته بود و ان ا دواریعامل مرا ام می انیجر

 ....او در مقاومت و مخالفت با من بود ییبراي عدم توانا یقاطع لیدل

 ستمیب فصل

 

 

 

٧٤ 

 گذشته بود . حدود ربع ساعت با او حرف زدم به او قول میو ن زدهایاي از ساعت  قهیچند دق دیپسرك دربان رس یوقت
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 کی. در ضمن  کنمیم دایپ شیکنند من کاري بهتر برا رونشیب شیاز سالن نما سیکردن ماو دایکه اگر به خاطر پ دادم

 :داد که نانیسبز رنگ هم در دستش گذاشتم او به من اطم اسمناس

 ...دیخواهد کش کیبرادرم کش تمسیخودم هم ن یجمع باشه وقت التونیخ-

کار از او ساخته است . قرار شد به محض  نیکه ا دمیو سالم بود . از همان نگاه اول فهم رومندیبا هوش ن یجوان او

 دمید

 رایدر دلم باز شد. ز ديیپسرك روزنه ام دنیبرسانم ... با د سویبه من تلفن کند و من خودم را به کوچه ارت سیماو

 .کنمیم رشیو من در همان فرصت کم غافلگ دیا یاش م هیباالخره سراغ اسباب اثاثکه  دانستمیم

 براي ییقدم زدم و مطمئن شدم که قطعا جا کیاز قول و قرار با ان پسر تا ساعت دوازده در کوچه هاي تنگ و بار بعد

 به رخت خواب تیا عصبانبود که به خانه برگشتم و ب نیسودي نداشت . ا چیو رفته و ماندن من هم ه افتهی خودش

 .رفتم

 با زن یدو روز طول بکشد. فردا صبح وقت یکی انیجر نیا زدمی. حس مکنمیم دایرا پ سیکه باالخره ماو دانستمیم

 :را برداشت و پس از چند لحظه گفت یمشغول خوردن صبحانه بودم تلفن زنگ زد و آوا گوش ودخترم

 ...خواهندیتو را م-

 .فت: خانم امدند . االن هم در اتاق خودش هستهمان پسرك بود او گ بله

 .میا یگوش کن مواظبش باش من هم االن م-

 :دیبا کنجکاوي پرس آوا

 بود ؟ یک-

 .نمیقبل از رفتن به اداره او را بب دیخانم کوترل. من با-

 پس از دوستانت نبود ؟-

 

 

 

٧٥ 

 نه از مشتري اداره است-

 ...است؟ کیخانه اش کجاست؟... نزد-

 .گذردیدور است وقت م یلینه خ اوه-

 لیاز م یکه اتش دیکه کامال ارام بودم. قبول کن دیکنیبفهمد بلکه شما هم فکر م زيیتنها آوا نتوانست از ظاهرم چ نه

 . بودم سویبعد در کوچه ارت قهیدق ستیاو از خانه خارج شدم ب دنیاو در وجودم بر پا بود . با تمام وجود براي د دارید
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 :من سرش را باال اورد و گفت دنیبود با د ستادهیجا اهمان پسرك

 :و گفتم دمیبه سرش کش یانعام من؟ .. خانم باال هستند...دست-

 باز هم ای؟ا کندیچگونه از من استقبال م دانستمینم دیتپیباش تا برگردم .... با شتاب باال رفتم .. قلبم به شدت م جایهم

 . در را باز امدین ییصدا چیصداي اوازش را بشنوم . اما ه دیتا شا ستادمیا داشت؟چنئ لحظه پشت در میبحث خواه جرو

 . چشم دیمن به سمتم دو دنیبخاري را روشن کند . به محض د خواستیجلوي بخاري نشسته بود و م سی. ماو کردم

 سیمژه هاي خ شده بود چشم هاي متورمش با ان دیقرمز و متورم شده بود ... رنگش مثل گچ سف هیاز شدت گر شیها

 .غم و اندوه فراوان او بود نشانه

 ی؟اگر بدان یغم و اندوه کن نیمرا تنها بگذاري و بروي؟چطور حاضر شدي مرا دچار ا یجان!چطور تونست سیماو آه

 ؟یدهیقدر مرا عذاب م نیبا ارزش است . چرا ا میوجوت چه قدر برا یام. اگر بدان دهیچه کش شبید

 :گفت یارام به

 ...!ش اشتباه کردم..ببخشمرا ببخ-

 !؟یرقصان یگربه نم میبرا گرید نمیشده بگوبب ریوقت ندارم ... ادارم د قهیاز چند دق شیجان ب سیماو-

 .قسم بخور-

 .کار ها نکنم نیوقت از ا چیه گری. دخورمیقسم م-

 

 

 

٧٦ 

 .میا یپس امشب م-

 .اوه.. البته منتظرت هستم-

 :را روشن کردم و گفتم بخاري

 .کرده اي خیگرم شو... ایجان ب سیماو-

 .رفتم رونیکردم و ب یخداحافظ

 راقبش باش . تلفن را که داري؟ گهینشسته بود پول را دادم وگفتم :هنوز کارت تموم نشده ... تا دو روز د پسرك

 .بله اقا-

 که براي صرف ناهار به ینشستم تا وقت زیکه پشت م یطرف اداره رفتم . به کار هاي روزمره پرداختم از همان زمان به

 بودم دهیوقت در خود ند چیرا ه یخوش نیبر سراسر وجودم حاکم بود . چن انیپا یشادي وسرور ب یرفتم نوع رستوران
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 .در اتش دوري سوخته بود شتریخود را پنهان کرده بود اما حاال خودش ب یبا نقشه قل سیماو .

 . من دیارز یشب دوري م کیبه  دهیعق نیا رشیودم که پذشده است . معتقد ب میمن تسل دهیدر برابر عق سیماو

 دو سال مانند - یکیاستاد اواز خواهم سپرد و پس از  کیرا به  سیخوشحال بودم که عاقبت ماو نیاز همه از ا شتریب

 نیا رایخواهد کرد ز میافتخارات را به من تقد نیای. ان وقت همه  دیخواهد درخش ایدر خشان در جامعه هنر دن یالماس

 .راه پر افتخار هنري گذارد نیبودم که او را وادار کردم تا قدم به ا من

 از میگله کن میحرف بزن میریخواستم ان شب را جشن بگ یبخرم م شیجالب برا هیهد کیگرفته بودم  میصبح تصم از

 اما هنوز براي دمیخر یدنیو دو بطري نوش وهیسبد م کیدسته گل و  کی. من  میکه هر دو متحمل شده بود دوري

 کیگربه سواي  نیا دمیخر یمغازه کوچک گربه کوچک خاکستري رنگ کیاو سرگردان بودم . در اخر از  هیهد دیخر

 شاداب به ی...همه ي ان ها را در دست گرفتم و همانند کودک دادینجات م ییهمبازي بود و او را از تنها کی هیهد

 سفره قرار داشت . داشت سوپ را گرم انیبود . مجسمه م دهیرا چ زی. مصدا گشودم  ی. در را ب دمیدو سویارت طرف

 

 

 

٧٧ 

 :شادي کودکانه اي گفت یمن لبخندي زد و سالم کرد و با نوع دنی. با د کردیم

 ....الله؟-

 :انقدر خوشحال بودم که حساب نداشت-

 ....اها-

 .دادمروز ها گران شده و بعد دم گربه را به دستش  نیبله جون گل روز ا-

 .یکنیفرار نم گریو دوست کوچک براي تو حاال د قیرف کیهم  نیا ایب-

 :و چهره اش مثل گل الله شکفته شد دیخند

 شود فرار کرد؟ یمگر با گربه نم-

 ؟ دیا ی.... مگر از ان خوشت نم یکن یکار را نم نیاوه چرا اما تو ا-

 اه چرا-

 کشدم ؟ یچ یماوي جان اگر بدان-

 ودمبدتر ب یلیمن خ-

 .یشیکجا بودي ؟حتما خانه مهاجران اتر یراست-
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 .دهدینانوا بودم . اخر او اتاق اجاره م شیاوه نه پ-

 .بودي یکینزد نیعجب پس هم-

 ییرایشام اوردند و از من پذ میبرا زشانیمودب و مهربان بودند شب هم در اشپزخانه کوچک و تم اریبله ان ها بس-

 .هستند ینی. ادم هاي نازن کردند

 و خندان نشسته بودي الیخ یو تو همان وقت که من غرق اندوه بودم با ان ها ب-

 کردم که هیان قدر گر دمیتو را دور از خودم د یان ها بمانم . اما شب... وقت شیپ یکردم بتوانم مدت یاول فکر م-

 

 

 

٧٨ 

 .رمیدوري بم نیبود از درد ا کینزد دمیشد ... اصال شب نخواب سیخ بالش

 ...ییایکردم امروز سراغم ب یفکر نم چیکردم؟ه هیچقدر گر یداناگر ب-

 اوري؟یبازي در نم گرید نمیبب کردمیرا م نکاریبهتر بود که هم-

 .سرش را تکان داد-

 :گفتم دینپرس زيیبردم چ یچطور به امدنش پ نکهیراجع به ا او

 .سوپ گرم است نکهیمثل ا میشام درست کن ایخوب!حاال ب-

 .ل بودم که تو امدينه تازه مشغو-

 شیبرا یبچه گربه بده تا اسم نیبه ا ریش یکن . بعد هم کم نیکنم تو هم گل ها را تزئ یخوب پس من کار خودم را م-

 .میکن انتخاب

 .کردیمرتب م زیگل ها را ن خواندیکه از شور و نشاط و شادي اواز م یشروع به غذا دادن به گربه کرد و در حال او

 توانست شادي و نشاطش را یکه نم یدر حال سیو رمز . ماو یشده بود :زرد نارنج لیسه رنگ تشکهاي الله از  گل

 :گفت ینگه دارد با خوشحال یمخف

 .پالسدیم شی. انگاه پر ها شودیم نیحکم دل الله را دارند اگر افتاب نباشد الله غمگ نهای؟ ا ینیب یپرچم ها را م نیا-

 یقلب زن پنهان بماند و تنها گاه شهی... دوست دارم هم گذاردیافتاب م اریرا در اختعاشق افتاب است و قلب خود  الله

 ....ان نشان داده شود احساسات

 .دیخواب سیاز صرف شام کنار بخاري نشستم گربه روي پاهاي ماو پس

 گوش کن میحاال به حرف ها سیماو-
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 .بگو-

 !خواننده اي مشهور شوي دیتو با-
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 :به من چشم دوخت و اهسته گفت زدیابهام و ندانم کاري بر صورتش موج م هیدوباره همان سا-

 .دیا یبر سرت م ییکه باالخره بال دانمیکاري ندارم . اما م چیدر برابر تو توان ه یدانیم-

 .ستیمهم ن-

 ...!یگاه مرا سرزنش نکن چیپس قول بده که ه-

 .دمیقول م-

 :و گفت دیکش یاه

 کار جز نیببري. ا نیارامش و سعادتمان را از ب یخواهی. تو م میکنیم یو راحت زندگاالن چقدر خوشبخت  نیبب-

 .ستین زيیچ یوانگید

 .هستند وانهیاما اکثر مردم د-

 :همه ي حرف هاي میبگو زیچ کیهمان گونه رفتار کنم . اما  یگرفتم هر چه تو بخواه میحق با توست .عاقبت تصم-

 .شودیچه م ندهیدانم ا ینم گریال ددرست در امده حا نجایزن تا ا ان

 .یکنیو خرافات را با هم مخلوط م نی. تو دستین یکار درست نیا-

 چه ردیرا در اغوش بگ تیشاهد موفق یبه هدف وقت دنیو تالش وافر جهت رس یکه انسان پس از سع دیدانیم حتما

 که قبل ینگرد ... براي من بر عکس تصورات یم شیروزیناباورانه به پ ایگنجد  یاز شادي در پوستش نم ایدارد ؟ یحال

 دیکه شا نیبردم در مورد ا یپ سیصداي ماو ییبایکه به ز یوقت شی. از مدت ها پ امدین شیحالت اول پ کردمیان م از

 خوشحال بودم در سیفکر کردم در افکار خود از جلب نظر ماو میبر او غالب شوم و نظر مثبتش را جلب نما بتوانم

 نا ندهیرا با خود هم راي کرده بودم به ا سیکه ماو نی. اما حاال پس از ادمیخند یو از ته دل م دمیگنج یمخود ن پوست

 جانیو ه دیکه سرشار از ام سیفصل از کتاب عشق من و ماو کی رای. زستمینگر یم سیو مجهول خود و ماو معلوم

 بود

 افسرده و مغموم بودم . ان اتاق ها میکردیاتاق ها را ترك م زود ان ای رید دیکه با نی. از ا دهیخورده و به اخر رس ورق
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٨٠ 

 دلم را یبود و فکر از دست دادن ان خوشبخت میدوران زندگ نیتر فیو شر نیسعادت بخش تر نیدرخشان تر شاهد

 .شد یخاطرم م یشانیدرد اورد و سبب پر به

 که در یهاي روح یل من با ان مشکالت و ناراحتبراي مردي مث شدیحال م نیبه جاي من بود هم زین گريیکس د اگر

 . شدیمحسوب م یبه همراه داشت لطف بزرگ یکبختیکه سعادت و ن سیمثل ماو یداشت به دست اوردن نعمت خانه

 . اي نا معلوم کنم ندهیامروز را فداي ا یخوشبخت خواستمیام بود چرا که من احمق م ندهیمجهول بودن ا میناراحت شتریب

 فکر به ظاهر نیطالق گرفتن از آواست . ا دیو مستقر شدن در خانه جد افتنیکار من پس از  نیاول کردمیر مخود فک با

 ممکن بود... اي خدا چه کنم؟پس ریمن و آوا غ ییکار ها بود جدا نیممکن تر ریو غ نیبود اما در عمل مشکل تر ساده

 به کجا خواهم رفت یي متالطم زندگ ایدر نیدر ا کشاند؟یازدواج کنم؟رنوشت ما را به کجا م سیتوانم با ماو یم چطور

 در مورد ازدواج بامن نظرش مثبت است؟ سیماو ایا زیاز همه چ ؟گذشته

 کندیم جادیو سکون و ثبات در خود ا ديیق یب ینوع دید یاز حد طاقت و تحملش سخت شیب یطور که انسان وقت همان

 به خود سختس ها را کوچک شمارم و مشکالت را اسان جلو دهم نیتلقبا  دمیکوش یداشتم اما م یحال نیچن زین من

 :به خواب رفته بود . گفتم شی. گربه روي پا کردینشسته بود و بخاري را تماشا م میرو به رو سیماو

 ست؟یصدا چ مینظرت راجع به شرکت در کالس هاي تعل-

 :را بلند کرد و گفت سرش

 .ویزیاستاد معروف مثل ر کی دنید-

 .کنم دایزودي او را پ نیکنم به ا یر نمفک-

 :گفت زدیغم مجهول در چهره اش موج م یکه نوع یحال در

 .ستین یشهر در هتل ساوي است. اما مالقات با او کار اسان نیاتفاقااو در هم-

 چند شاگرد دارد ؟-

 

 

 

٨١ 

 شاگردش که نیاخر شیچندي پ . از ان گذشته ردیپذ یشاگرد م کی!او هر سه سال تنها یهست الیتو چقدر خوش خ-

 خواهش ریحد اس نیکه او تا ا دانمیم دیبه او نظري داشته اما بع ویزیشده ر عیطور که شا نیدختر جوان بود مرده ا کی

 .خودش باشد ینفسان هاي
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 :فکر کرد و ادامه داد یکم

 ؟یکنیکار را م نیتو ا نوشت . شینامه اي برا دیحس کنجکاوي اوست ... البته با کیاو تحر دنیتنها راه د-

 ....سمینو یامشب نامه را م نیالبته هم-

 کمیو  ستیب فصل

 ویزی. وجود ر گرداندیو قواي از دست رفته او را باز م دیا شیبه نفع فرد پ تواندیم یحادثه تصادف کیموارد  یبعض در

 از دستش ندهم نامه اي به اوکه  نیشانس بود و من براي ا کیشانس بود و من براي در حکم  کیمن در حکم  براي

 از پنجاه سال شیچاق و درشت اندام با ب شهیطور که از عکسش در مجله ها متوجه شدم او مردي عاشق پ نیا نوشتم

 نجاینکته مبهم در ا کیجالب در او وجود نداشت که بتواند او را مورد توجه زنان قرار دهد . اما  زیچ چیبود . ه عمر

 بود

بود و  دهیبه چاپ نرس یمطلب نیروزنامه اي چن چیبود ؟در ه دهیشهر را از کجا فهم نیر او در اموضوع حضو سیماو:

 زین

 خبر داغ را از کجا نیروز نامه اي چاپ نشده بود پس او ا ایمجله  چیاز شاگردانش باز هم در ه یکیمورد مردن  در

 یجالب تر و از طرف یاز طرف میبرا دمیشیاند ین مبه ا شتریهر چه ب یول دیبه نظرم نرس یکرده ؟ابتدا نکته جالب کسب

 را سیماو یستیبا یبر دلم نشست من م یبیبودم غصه عج دهیرا د ویزیکه عکس ر ی. از زمان شدیبغرنج تر م گرید

 فکر سبب نیدستورات او را اجرا کند . ا سیسپردم تا هر روز با هم تنها باشند و ماو یبه دست او م یطوالن یمدت براي

 .نداشتم ریجز سپردن او به ان استاد شه گريید یوجود راه نیمن شد اما با ا یراحتنا

 بود و از یفیدختر پاك و شر سیماو رایکار را انجام دهم. ز نیگرفتم که ا میو تصم کردمیمورد فکر م نیها در ا مدت

 

 

 

٨٢ 

 .جز ان نداشتم ینظر مطمئن بودم و عالوه بر ان راه نیا

. افکاري  دیرسیبه نظر م یمستبد و خود خواه اریتاد معروف و منحصر به فردي بود . او مردي بساس ویزیکه ر گفتم

 ازاد

 که دمیاو فهم سیدر مورد طرز تدر قاتمیتحق یدر ط ی. حترفتیپذ ینم دیپسند ی. اگر شاگرد را در نظر اول نم داشت

 ارائه نداد یلیدل چیخود ه رشیاي عدم پذو بر رفتیکه سفارش شده خانم استاوا بود نپذ بایز اریدختر بس کی

 تیاو با موفق رشیکه پذ دانستمیوابسته بود . م ویزیاو به نظر مثبت ر رشیپذ راینداشتم ز یچندان دیعلت ام نیهم به

 استاد زبر دست و خواننده اي ماهر و توانا بود و هر کس کیهمراه است . چرا که او  سیو ثروتمند شدن ماو شهرت

 تنها شش شاگرد سشیدوران تدر یامد . او در ط یخواننده اي مشهور از اب در م گرفتیاو قرار م ماتیلتحت تع که
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 رشیپس از پذ سیماو لیدل نیاز خوانندگان بنام اروپا بودند و به هم یچهار نفر مرد و دو نفر زن که همگ داشته

 .داد یم شنهادیمن را به او پ میتصم

 نامه کوتاه یمخصوص او ط ینرفتم . منش سیماو دنیجواب به د افتیو تا زمان در بودم ویزیدر انتظار پاسخ ر من

از همان اول طوري  سیفرصت دارد . ماو سیبراي مالقات من و ماو کشنبهیروز  میبود :استاد ساعت ده و ن نوشته

 رفتار

 ...را قبول ندارد گريیاستاد د ویزیدانستم که او جز ر یکه من م کردیم

 او را جلوي هتل میصبح ساعت ده و ن کشنبهیشد که  نیرفتم . قرار ما بر ا سیجواب نامه به سرغ ماو از گرفتن پس

 .مالقات کنم ساوي

 کرده بودم با امدنش هیته سیرا که براي ماو یانجا بودم . دسته گل میقبل از ساعت ده و ن قهیامد. چند دق کشنبهی روز

 :گفتم شهی. مثل هم میسر حال بود خوشحال خندان و اریکردم .هر دو بس میتقد

 اوري؟ یبازي در نم گرید سیماو-

 مثال-
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 .دانم از تو هر کاري ساخته است ینم-

 :شانه اش را باال انداخت و گفت-

 .اورم یپس در م-

 :گفتم

 .ردیتو را بپذ ویزیتا ر یهر کاري بکن دیتوست. تو با یسعادت ما در گرو ترق-

 زدیجمله موج م نیمحکم و استوار به جلو افتاد و من هم به دنبالش راه افتادم . درچهره اش ا ییزد و با قدم ها لبخندي

 :« دیاست که بدان قدم گذاشتم و عاقبت هم ان را به اخر رسان یراه «.

 تاق او. دور تا دور ا میدرازي وجود داشت وارد اتاق انتظار شد کراهرویپس از باال رفتن با اسانسور  زیاپارتمان ر تا

 غرق در گل بود و بوي مطبوع گل ها دیرسیاز اتاق انتظار کوچک تر به نظر م یهاي گل وجود داشت. اتاق منش دسته

 .زدیغم پنهان در دلم موج م ی. با ورودمان نوعزدیاتاق موج م در

 :نگاه کردم و گفتم سیبه ماو-

 کی.  شدیم دهیبخاري و مقداري کتاب د کیق نگفت . سمت راست اتا زيی؟شانه اش را تکان داد و چ امدیخوشت ن-
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 .کردیتاك م کیت واریهم روي د واريید ساعت

 بر چشم و گل ینکیکه ع یاندام در حال کیمردي بلند قد و بار یچند لحظه از ورود ما نگذشته بود که از اتاق منش هنوز

 .بود ویزیر یبود او را شناختم او منش دهیاهار شده پوش دیسف راهنیو پ یکت مشک کیداشت وارد شد او  قهیبر  یسرخ
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 :دیامد و خوشامد گفت و پرس جلو

 هستند ؟ شانیا-

 بله. خانم کوترل-

 .به خواندن دیپس شروع کن-

 .خوانم ینم نجای... من در اریخ-

 چرا؟-

 .شمیبوي گل ها دارم خفه م نیچون از ا-

 را برداشت و نکشیع ویزیر یرخوردش نا راحت شدم. منشمرا از چهره ام خوانده بود . من از طرز ب ینگران سیماو

 :گفت

 خواند ؟ دیدر کجا خواه دییممکن است بفرما-

 .جا محال است بخوانم نیمثل ا یطیدر مح-

از طرز  نکهیبودم خصوصا ا ی... از در خارج شد . کامال عصبان کنمیاماده م گريیخوب اگر بتوانم اتاق د اریبس-

 برخورد

 :با خونسردي گفتم مدایخوشم ن سیماو

 !مرد از ما برنجد نیمن نگذار ا زیعز-

 !ستین ویزیکه ر نیا شود؟یمثال اگر برنجد چه م-

 .کندیاو که هست قبال او صدا ها را تست م یاما منش دانمیبله م-

تاق وارد شد و ما را به ا یدرك ي کردم . لحظه اي بعد منش یو ناراحت بود . غصه اش را به خوب یعصبان ماوي

 گريید

 :نظر گرفت و گفت ریافراد را ز ییاعتنا ی. با ب برد
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 بخوانم؟ دیبا نجایا-

 !البته-

 .دیبار یم یحوصلگ یطرز کالمش ب از

 :را باال انداخت و گفت شیشانهها سیماو

 !هرگز-

 .بود هدیفا یاما ب میکن قیرا به خواندن تشو سیماو میکردیتالش م یمن و منش میبود یسه ما عصبان هر

 .خوانم یمن فقط براي خود استاد اواز م دیدان یم-

 .اول من امتحان کنم دیرا با ییممکن است هر صدا ریغ نیا-

 یامد . من و منش یشانه اش را تکان داد و به طرف زنگ اخبار رفت. ان را فشار دادو چند لحظه بعد مستخدم سیماو

 .میبود سیدر حرکات تعجب اور ماو غرق

 :رف مستخدم رفت و گفتبه ط سیماو

 .را مالقات کنند شانیخواهند ا یم یخانم دییو بگو دیسالم برسان ویزیبه اقاي ر-

 اسمتان؟-

 تاژانسیز-

 :اورد با عجله گفت یسر در نم انیجر نیکه از ا یمنش

 ...اخر خانم-

 .به سمت پنجره رفت و تا امدن مستخدم صبر کرد ییاعتنا یبا ب سیماو

 .رندیپذ یشما را م استاد دیبفر مائ-

 :به من گفت زيیام خیبا لحن تو ب سیانکه به ما نگاه کند به اتاق استاد رفت . ماو یب سیماو
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 ست؟یک تاژانسی. پس ز دیخانم کوترل هست دیمگر نگفت-



 
71 

 .بوده اشت یشیاخر مادرش اتر-

 !حیصح-

 و مبل ها... نگاه کردم نشستم واریر و درفت . به د یذشت . کم کم داشت حوصله ام سر م یم یبه اهستگ لحظات

شد  شتریاز ان ها را براي مطالعه به من داد . اضطرابم ب یکیروزنامه اورد و  کیدو شماره  یراه رفتم... منش ستادمیا

 با

امد . و با سر  رونیب سی؟ با استاد چطور رفتار کرده است؟ که نا گهان در باز شد و ماو کندیگفتم : حاال چه م خود

 اشاره

 :کرد و گفت اي

 !ایب-

 دست سیکرد . اما ماو یشروع به خداحافظ نعلتی. به هم میرو یو هم اکنون م میکاري ندار گریفکر کرد ما د یمنش

 :شناخته گفت یاستاد را م شیکه سال ها پ یگرفت و مثل کس مرا

 ....ندیخواهد تو را بب یم ویزیر ایب-

 . در برابر من همان میدستم را رها کرد . انگشت به در زد و داخل شد سیماو . جلوي در اتاق میهم به راه افتاد با

 .بودم نشسته بود دهیکه عکسش را در روزنامه د مردي

 :گفت سیماو

 .دوست من هستند شانیا-

 :استاد به من سالم کرد و گفت بایرنگ بود با پنجره هاي بلند و ز یتونیکارش ز اتاق

 از یکی شانیخود کرد . مادر ا دنیخانم با چه حقه اي مرا وادار به د نیهستند؟ ا یوداتاقا زن ها چه موج دینیب یم-

 !وجود دارد یکیفقط  شهیبود که هم یرا داشتم . واقعا از زنان شانیبا ا ییروزگار بود من افتخار اشنا نوادر

 .دیا دهیرا شن شانیصدا ایا-
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 .اوه بله-

 ی؟....اما با نگاه ردیپذ یاو را به شاگردي م ایا ده؟یرا پسند شیصدا ایوجود امد . ا ابهام نسبت به او به یدلم نوع در

 که

 :نمودند و با لبخندي که به هم زدند موضوع روشن شد . استاد ادامه داد یم گریکدیدونفر به  ان
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 اي او واقعا فوقتوان ان را پرورش داد. صد یم وهیش نیلرزش و جذاب است و به بهتر یواقعا صاف گرم ب شیصدا-

 را شانیجهان شوند . من ا یحت ایو  سیخوانندگان انگل نیاز بهتر یکی شانیدهم که ا یو نادر است . من قول م العاده

 .اواز تفاوت دارد نیمعلم ریکار من با سا طی. اما شرا رمیپذ یم

 چطور؟-

 لیجا انها را تحو نیرم و پس از سه سال همب یشاگردانم را براي مدت سه سال با خود به همه جاي اروپا م شهیمن هم-

 .خواننده ارزنده و هنر مند مشهور است کی لیتفاوت که پس از تحو نیدهم. با ا یم

 :دمیبه پا شد . با تعجب پرس یاز تعجب باز ماند . در دلم اتش دهانم

 !سه سال...؟ ان هم در سفر-

 ... خواهد گرفت ادیاز خواندن  ریها غ زیچ یلیاشت و خمراقب مخصوص خواهد د کیمدت  نیدر ا دیبله نگران نباش-

 راه رفتن خوب حینشستن صح ستادنیپس از خواندن خوب ا شهیهنر پ کیفرق دارد .  گرانیروش کار من با د اصوال

 اموزم یو من در ان مدت همه ي کار ها را به او م اموزدیکردن را ب یکردن و درست زندگ صحبت

 :گفت یهاي خود بودم . او م ایو من غرق در روزد  یهم چنان حرف م او

 محبوب لهیوس نیرا حفظ کند و به ا شیبایبتواند صداي ز شهیداشته باشد تا هم یخاص میرژ دیخواننده حتما با کی-

 !ستین ادیکارچندان هم ز نیکه سه سال براي ا دیکن یم قیشود . حتما خدتان تصد یها م دل

 اوقاتش را در هیخواهد رفت و بق شیدو ساعت را در پ یکیدر روز  سیم که مخاوخود فکر کرد شیتعجب بودم پ در

 کردم یعنوان فکر نم چیشود اما به ه یخواننده اي مشهوري م یپس از مدت بیترت نیپردازد و بد یم نیبه تمر خانه

 

 

 

٨٨ 

 کنند و پس یم یاپارتمان زندگ می با هم در یان هم در سفر... حت ردیبگ میدو سه سال به طور شبانه روزي تعل دیبا که

 .دهد یم لیسه سال ب من تحو از

 ینیریداد که تا چه اندازه دلش براي من و دوران ش یزد نگاهش نشان م یالوده با ترحم موج م یغم سینگاه ماو در

 که

 نگاه کردم ان حالت دو باره او را ی. وت دیرس یبه اخر م دیکه با یسوخت . راه یدست خود ان را نابود کرده بود م با

 به ی. نگاه میسعادتمان را از دست بده دیشده بود . بار ها گفته بودم که نبا لیتبد نیاتش یو دلسوزي به خشم ترحم

 :افکندم و گفتم ویزیر استاد

 شود . اما یهر دوي ما مربوط م ندهیو به ا ستین یفکر کنم کار کوچک یشما کم شنهاديیدر مورد دوره پ دیاستاد با-
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 .دیبراي مدت سه سال را بفرمائ سیماو هیشهر زیاز هر چ قبل

 :ماند و گفت رهیدر چهره ام خ یکم

 .کند یمن بر حسب قدرت صدا جثه و سن شاگرد تفاوت م یافتیدر هیتفاوت دارم شهر دیاسات ریگفتم که با سا-

 :اش را جلو داد و گفت نهیس سپس

 نیرسا داشته باشد . اما در هر صورت صداي ا ییو توانا باشد تا صدادرشت اندام  کلیمثل من قوي ه دیخواننده با-

 نی. و ا رمیبگ رهیتوانم کمتر از سه هزار ل یمن نم لیدل نیدارد . به هم یکامال نادر و فوق العاده است . اما نواقص خانم

 مبلغ براي سه سال نیپس اخواهد شد .  اجاتشانیاحت ریمسافرت هاي متعدد و سا نهیشامل هز شانیهمه مخارج ا مبلغ

 .. خصصا که من استادي او را بر عهده دارم ستین ادیهم ز چندان

 و انهیمبلغ را ماه نیبود که الاقل ا نیا دمیام یدارند.ول ییباال نهیهز ییکالس ها نیدانستم که چن یاز همان ابتدا م من

 وستهیمداوم و پ یاب در امده . نه تنها دوران اموزشهاي من بر عکس از  ینیب شیبپردازم . اما حاال همه ي پ جیتدر به

 

 

 

٨٩ 

 .جا بپردازم کی ستیبا یم رهیبلکه مبلغ سه هزار ل بود

 :او گفتم به

 .ممکن است ریبراي من غ بایمبلغ تقر نیندارد اما پرداخت ا یمبلغ در برابر زحمات شما ارزش نیدانم که ا یم-

 :گفت برده بود یبه نداري من پ ایکه گو استاد

 خانم دختر نیدانم که ا یخواهم کرد . م یبسازم شما را راض یخواننده بزرگ شانیدارم از ا میچون من تصم-

 به خاطر زیمورد احترام ومورد عالقه من بود و ن اریو مادر مرحومشان که بس شانیاست و من به خاطر ا یتاژانسیز

 .کنم افتینقدا در مبلغ را  نیسوم ا کیخودشان حاضرم  نیگرم و دلنش صداي

 ریغ یکه پول در بساطش نباشد جور کردن هر مبلغ یبراي کس رهیهزار چه هزار ل کینداشت . چه  یباي من تفاوت اما

 :مورد کامال فکر کنم. گفتم نیتا در ا میکه فعال از ان حا برو دمیاست . بهتر د ممکن

 .قدري فکر کنم دیاستاد من با-

 یم زیشما ن ییکار سبب جدا نی. خصوصا که ا دیکر کن دوفیریهمه ي جوانب را در ظر بگ دیبا ستکهین یاوه البته شک-

 .شود

 لکنت یبا کم دیبود نفسم بند ا کیرا از دست دادم نزد زیهمه چ ییحرف چنان محکم به قلبم کوفته شد که گو نیا
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 :گتم

 هم دنیاو از نفس کش دنیرود باشم ند یه مبه هر کجا ک نمیهر روز او را بب دیممکن است من با ریغ نیاخر استاد ا-

 !مشکل تر است میبرا

 :اش را باالانداخت و گفت شانه

 صورت دست از نیا ری. در غ ندیمطابق مقررات من رفتار نما دیبا رندیاگر خانم بخواهند جز شاگردان من قرار بگ-

 

 

 

٩٠ 

 .تهرف انیتنها پول شما از م انیم نیبر خواهم داشت در ا شانیا تعلم

 ها را به گردن من انداخته بود . به استاد تیمسول نیبود بار همه ا ستادهیساکت ا یطرف یهم چنان با کمال ب سیماو

 .خواهم یو پرداخت ان فرصت م هیاست من براي ته ینیبراي من بهاي سنگ رهیهزار ل کی یحت دیدان ی: مگفتم

 من سازگار باشد طیجا با شرا نیاب و هواي ا که ی. ان هم در صورتستمیجا ن نیاز دو هفته ا شیمن ب-

 :که براي خروج از ان جا عجله داشتم گفتم یحال در

 ...میبه خدمتتان برس یزمان نیدر چن ندهیدو هفته ا یکه ط دیپس اجازه بد-

 :به ساعتش انداخت و گفت ینگاه

 شدم ... لطفا ساعت داریزن از خواب ب نیاخاص  یرکیخواب باشم . امروز هم باز دیساعت با نیآه... نه اقا...من در ا-

 .دیموفق باش دوارمی. فال خداحافظ ام دییایبعد از ظهر ب ك

 .کرد عتمانیو سپس با من دست داد و تا پشت در مشا دیرا بوس سیدست ماو ابتدا

 و دوم ستیب فصل

 .زدینم یمتوجه نشدم . او هم چنان ساکت بود و حرف زيیچ سیطرز نگاه ماو از

 فعال میتا با هم صحبت کن میا یحساب شده عمل کنم. امشب م دیفکر کنم. با دیچه کنم. با دی! نمب دانم با سیماو-

 .بروم دیبا

 .خوب-

 کنم حاال متوجه شدم که در هیدانم از کجا ان را ته یاست . نم ادیز یلیپول براي ما خ نی. استین یکم پول یدان یم-

 :به من کرد گفتم زيینگاه تمسخر ام کرده است. نیکم یراه چه مشکالت نیا

 .من رفتم خداحافظ گریخوب د-
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٩١ 

 .خداحافظ-

 که من به نی. آوا از ا دیرس یبه گوش م یمیمال کی. خاانه ارام بود و صداي موز دمیربع ساعت بعد به خونه رس حدود

 . رفتم زیه ومن براي صرف نهار به مشد دهیچ زیو ناراحت بود . م ینرفتم و ان وقت ظهر به خانه برگشتم عصبان سایکل

 .با انها حرف نزدم یبودم آوا و دخترش ساکت بودند و من هم کالم زیکه سر م یساعت مینشستم . در ن یصندل روي

 و مبهم نیبرخاستند و مرا در اتاق غذا خوري تنها گذاشتند .کال بزرگتر زیاز غذا خوردن هر دوي ان ها از سر م پس

 .امده بود شیپ میبرا سیبود که در مورد حق اموزش ماو یانیمن همان جر یمعماي زندگ نیتر

 زانیاو واریبه د یو مرتب بود . چند تابلو نقاش زیتم بایامد و سفره را جمع کرد . من پشت پنجره نشستم . اتاق ز کارگر

 .شدیم دهیگلدان نقره اي با چند شاخه گل د کیروي بخاري  بود

 سیبا گل هاي سرخ معطر . تنها وجه من و اوا و گر بایز اریباغچه بس کیزلمان بود با من اطیاز پنجره ح رونیب

 یدلبستگ

 من وآوا و دخترش وجود نداشت! ان روز را نیب گريیعالقه مشترك د چیبود. وگرنه ه بایگل هاي ز نیما به ا دیشد

 کیبراي  رهیهزار ل کینبود. تنها  یکالس فکر کردم. مساله کوچک هیکالس اواز و شهر سیفقط به خاطر ماو فقطو

 یم جهیکردم کمتر به نت یفکر م شتریممکن بود . هر چه ب ریمثل من واقعا مشکل و غ ريیو حقوق بگ یمعمول کارمند

 ام مهیمن به پول ب دینداشتم . ام رهیاز پنجاه ل شیخواهم کرد در بانک ب دایپ ینشدم.که عاقبت راه دی. البته نا ام دمیرس

 نخواهد شد.در رهیل یاز س شیمتوجه شدم که تمام اوارق ان نزد آواست و از ان گذشته پول ان ب یپس از بررس که بود

 مبلغ را قرض نیا یشخص ایان قدر اعتبار نداشتم که از مغازه  یداشتم از طرف اجیاحت رهیهزار ل کیکه من  یصورت

 مبلغ را بدست نیتوانستم با گرو گذاشتن ان ا یبود م...اي خدا پس چکار کنم ؟حداقل اگر خانه به نام من  رمیبگ

 !... اما افسوساورمیب

 کم رهیاما باز هم حدود شصت هزار ل رمیگ یرا از بانک م سیاز مغزم گذشت . به خود گفتم :پول ها ماو یفراوان افکار

 :شوم . با خود گفتم وانهیبود د کی... انقدر فکر کردم که نزد داشتم
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 خواهم او و خودم را سعادتمند و خوشبخت یچه؟مگر نم ؟عاقبتی... اما چه راه شودیم دایپ یخره راهخوب باال-

 تواند همه ي اموزش یاستاد نم ایدانستم که در تمام دن یبرود . م دیهم با ویزیبرود و با ر دیبا سیچطور؟ماو کنم؟اما

 .را اموزش دهد سیصداي ماو تواندیاست که م یکس نینابغه بود مطمئن بودم او بهتر کی ویزیرا به او بدهد. ر ها

 شاگردانش قبل از تسلط دادیگاه اجازه نم چیگاه به فکر سود مادي نبود . ه چیبود که ه یاز ان گروه استادان ویزیر

 ابدیپرورش  ستیبا یفوق العاده بود. صداي او م سیصداي ماو ویزیاواز بخوانند.اما به گفته ر یدر مجامع عموم کامل

 و

 و لعل یمتیجواهر ق کیدوران اموزش همانند  یپس از ط سیبرسد .براي من مسلم بود که ماو ایگوش همه ي دن به

 در کالس اواز سیکه ماو رفتیپذ یتحقق م یدر صورت نهای... اما همه ي ا دیدر جامعه هنر خواهد درخش درخشان

 .کنم هیپول را تهتوانستم ان  یکه من هم م نیکرد... از همه مهمتر ا یم شرکت

 شود . اگر یمحسوب م سیکردن ماو ریکار کوچک شمردن و تحق نیکنم ا یخود گفتم:اگر حاال اظهار ضعف و ناتوان با

 با ویزیکه اگر قبل از رفتن نزد ر نینخواهم گرفت و از همه مهمتر ا یمطلوب جهیرا نزد استادي ارزان تر بگذارم نت او

 کرده بودم سیکه در برابر پافشاري هاي ماو ی! اما من با ان همه مقاومتزيیم چباز ه کردمیاش موافقت م دهیعق

 !ندازم؟یب نیکنم و بار را بر زم یتوانستم حاال درست در وسط کار شانه خال یم چگونه

 خواست یسپردم م یم ویزیرا به دست ر سیاگر ماو نایقی.  شدیهم سبب مالل خاطر من م گريید زیگذشته چ نهایا از

 کس چی. اما مطمئن بودم که ه دادیمرا عذاب م زيیتر از هر چ شیامر ب نیکند و هم ريیسال از مالقات ما جلوگ سه

 یتیکه قادر است در هر موقع دانستمیو م شناختمیم یاو را به خوب رایدراز کند ز سیتواند دست تعدي به طرف ماو ینم

 بود ؟چه یدارد آه خداي من او چه موهبت یباور نکردن و بیچه حرکات عج سیکه ماو یخود دفاع کند به راست از

 بود؟ یمیو سعادت عظ نعمت

اوردم. همان  ادیرا به  میرفت سایبار با هم به کل نیرا که براي اول یفکر کردم . در اخر شب یلیموضوع خ نیباره ا در

 یشب

 میکه جلوي مجسمه مر یاو را در حال المی. در خ میکه هوا سرد بود و ما دست در دست هم گذاشته بود میگو یم را

 

 

 

٩٣ 

 و نیبهتر نیتر بایاوردم که او ز مانیحالت او را در نظرم مجسم کردم ا ی. وقت دمیکش ریزانو زده بو به تصو مقدس

 .ستیبه او ن انتیمردي قادر به خ چیو دست ه استیزنان دن نیتر فیو عف نیتر پاك

 و شیاال یه توانم شک و شبهه اي از او در دلم قرار دهم. انقدر گرم و بپاك دامن تر از ان بود که ب اریبس سیماو

 را به مغز خود راه نخواهد داد. از همه گذشته انتیخ الیکه به من دارد هرگز خ یداشتم با ان مبت نیقیبود که  یمیصم
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 یم یبه من وفا دار باق نسبت میبا هم داشت سویکه در ارت ییبایز یمرا دوست داشت و اگر شده به خاطر دوست سیماو

 نیخود ا رکانهیهاي ز استیبا س سیماو کردیما مخالفت م داریبا د یلیهم بنا به دال ویزی....و اگر بنا به فرض رماند

 شد یافکار سبب ارامش روح و جسم من م نیامد .... ا یمن م داریداشت و به د یرا بر م موانع

 هدف تالش و فداکاري کنم ....من نیبه ا دنیتوانم در رس یتا انجا که مراه را ادامه دهم  نیکرد کها یم کیتحر مرا

 .را حاضر بودم نیبراي انجام هر کاري در ا هم

 و سوم ستیب فصل

 به سمت پنجره سیگرم و روشن بود . ماو شهیرفتم . اتاق مثل هم دارشیکه داده بودم ان شب را به د یقول طبق

 چند ستاره از پس ابر ها یو تار بود . تنها گاه رهی. اسمان ت کردیرا تماشا م سویتار کیبود و کوچه تنگ و تار ستادهیا

 ....شدیامد و دو باره پنهان م یم رونیب

 :انکه برگردد نگاهم کند گفت بدون

 ؟ییآه تو-

 زمیبله عز-

 .نیها را بب ییبایز ایب نجایا ایب-

 س؟یرا ماو ییبایکدام ز-

 

 

 

٩٤ 

 ...و بروي یرا رها کن نهایهمه ي ا یخواه یاست . ان وقت تو م یستنو خوا بایز زیهمه چ نیبب-

 که او ییبایرا نگاه کردم. اما من از ان همه ز رونیزدند . جلو رفتم و از پنجره ب یپرپر م ییکه هنوز در غم جدا دمیفهم

 .دمیند زيیگفت چ یم

 .نمیبینم یجالب و قشنگ زیمن که چ-

 ریرقصند. ان ت یگذرد و انوار چراغ ها در ان م یصدا م یو ب میمال نیوي اب را ببحق داري!چون توجه نداري. ان ج-

 .خاموش است شیبرق را نگاه کن که چراغش از سه روز پ چراغ

 همه غم و غصه براي چه؟ نیجان!تو را به خدا دست بردار اخر ا سیماو-

 زده و سردش گرفت . از سردي ان ها خیي من نگاه کرد . نگاهش غم الود بود .برخاست و دست مرا در دست ها به

 مجهول و نامعلوم ما ندهی. متوجه شدم که اشدیزده و سرد م خیاو بود که در زمان غم و اندوه  اتیخصوص نی. ا دمیترس

 .دهدیرا رنج م او
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 :گفت

 یبر نم ؟چرا دست از لجبازي یکن ی؟چرا حرف مرا باور نم یرا تباه کن یخوشبخت نیا یخواه یمن چرا م زیعز-

 سوپ خوري میدار زیما همه چ نیمحقر و مختصر؟بب یزندگ نیجا شروع نشده با هم نیما از ا یخوشبخت داري؟مگر

 ها نبودند که ما را خوشبخت نیا ایا ست؟ین یها کاف نیا ایها بخاري گرم....ا یصندل نی...اوانیبلور مجسمه ل گلدان

 از همه شی؟ما ب یقانع باش یخواه ی؟...چرا نم میدیرا د گریبار هم د نیاتاق نبود که براي اول نی؟مگر در هم کردند

 یم یبا هم زندگ میو هر طور بخواه میبا هم هست شهیهم میدار زیجا همه چ نی. در ا میدار ازین گریبه وجود هم د زیچ

 ...مزاحم ماست و نه کاري به کارمان دارند ی... نه کس میکن

 .م سست شد دهیعق ختندیدر دلم ر یاتش ییان قدر سوزناك بود که گو لحنش

 

 

 

٩٥ 

 ....شوم مانیپش الیفکر و خ نینمانده که از ا زيیناله هاي سوزناکت دلم را مجروح کردي چ نی. تو با ا زمیآه عز-

 :را به او دادند شادمانه گفت ایکه دن نیا مثل

 ...شدي؟ ؟منصرفییگویمن تو را خدا... راست م زیآه عز-

 ؟یترسی؟چرا م ستیکار چ نیتو از ااخر علت ترس -

 برسد . ان وقت من چه خواهم کرد ؟ بیبه تو اس ترسمیدانم. فقط م یقبول کن که علت ان را نم-

 دارم مانیحال ا نیتوست . با ا ییوفا یو ازار جسم و روحم شود و ان تصور ب بیممکن است سبب اس زیچ کیفقط -

 د نه؟بو ینسبت به من و فادار خواه شهیتو ه که

 .دید یروزي نخواه نیکنم؟هرگز چن انتیممکن است من روزي به تو خ ؟چطوریزنیم ییاي واي تو چه حرف ها-

 یهست اديیبا مردان ز ییراه مجبور به اشنا نیکه تو در ا دانمیکردم و خوب م رشیمن خود تو را وادار به پذ سیماو-

 علت هرگز تصور بروز نیبه هم یزاده هست لیو اص فیشر بینجدارم  نیقی. هرچند که  یبه من قول بده دیاما تو با .

 ...کنم یرا نم یگناه

 و نیدارم که پاك تر نیقیدر گوشم هست.  شی. هنوز صدادیبه گوشم رس زشیاي بعد صداي گرم و تاثر انگ لحظه

 .کندیاستغاثه هاي بشري برابري م نیتر خالصانه

 :گفت

 را میکنم خودت چشم ها انتیبخواهم به تو خ الیدر فکر و خ یکردار من و حت اگر روزي زبانم الل در رفتار اعمال و-
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 دي؟یکن... فهم کور

 کرد انیکلمه کور را ب یوقت دیدر دل و روح من رسوخ نکرده بود . اگر بدان نیاز ا شتریب یانیجمله اي صداي ب تاکنون

 .خواست از جا کنده شود یم ییه درد امد که گوگل اتش را بر دلم گذاشته اند . دلم چنان ب کی ییشدم؟گو یحال چه

 

 

 

٩٦ 

 :گفتم

 هستم؟اخر مگر یمن ک یکنی. تو فکر م اريیقلب مرا به درد م تیصحبت ها نیتو با ا ؟ییگویچه م سیاي واي ماو-

 نیکه نفر ندیگو ینکن . م نیحرف را نزن تو را به خدا خودت را نفر نیا گریمقدس د میدل ندارم ؟تو را به مر من

 !شود یزود مستجاب م عاشق

 و مشهور شوي همه ارزو هاي مرا براورده کرده اي . ان وقت من خود را کامال خوشبخت و یکن شرفتیاگر تو پ نیبب-

 یبهتر م یلیخواهم که بتوانم تو را خوشبخت کنم ... ان گاه خ یم نیها را براي ا نیمن خواهم دانست و همه ا سعادت

 ....میبرو میوست دابه هر کجا که د میتوان

 است؟ نه؟ ریامکان پذ ویزیها به دست ر نیالبد همه ا-

 .خواهم یاز تو نم زيیچ نیمن جز ا ؟یدانی. میبه من وفادار بمان شهیکه هم یالبته.ان هم در صورت-

 مانع مالقات ما شد ؟ ویزیاگر ر-

 .که به تدري و اموزشش لطمه بزند مخالف است ییشود ؟ او تنها با کار ها یهرگز مالقات هاي ما مانع انجام کار او نم-

 :و گفت دیکش یکوتاه آه

 ؟ یبفرست ویزیمرا به نزد ر یخواهی؟م یخود هست میپس تو هنوز بر سر تصم-

 نیدر ا دیدانم چگونه با یدهد . نم یمرا ازار م یبیعج یو دودل دیترد کیدهم...اما فعال  یکار را حتما انجام م نیبله ا-

 .شود یکنم . اما نگران نباش عاقبت درست م هیبراي او ته رهیهزار ل کی کوتاه مدت

 . کردم یفکر نم گريید زیبه چ رهیهزار ل کیمن جز  یدانم در چه فکري بود . ول ی. نم میحرف نزد یتا مدت گرید

 محقر و کوچک یدگصورت زن نیا ری. اما در غ شدیخواننده بزرگ مبدل م کیبه  سیماو شدیم هیمقدار پول ته نیا اگر

 ...دید یبه خود نم ريییو هرگز تغ افتی یتا ابد ادامه م ما

 نیاي بود و تا سر از ا کدندهیببرد . چرا که او زن لجوج و  ییبو نیخواستم آوا کوچکتر یبود که نم نیهمه مهمتر ا ار
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٩٧ 

 !داشت یاورد دست بر نم یدر نم کار

 به شتریدانست که من هر چه ب ی. او نمدینپرس زيیا از کجا خواهم اورد چپول ر نیمن ا نکهیدر مورد ا سیماو اما

 افکار و نیفشار ا رای. ز شدمیتر م صیبه طلب حر دنیبردم براي رس یم یراه پر خطر پ نیها ا یو سخت اشکاالت

 .شد یم سیماو بايیز ندهیعالقه من به شهرت و ا شیخسته کننده سبب افزا االتیخ

 توانستند مرا یکه م دیبه ذهنم رس اديیراه هاي ز یممکن است . اما پس از مدت ریکار غ نیکه ا دمکریاغاز فکر م در

 از ان ها بود. اما اريیو طلب کمک و  سیپدري ماو لیکردن فام دایراه ها پ نیاز ا یکیدهند.  اريیبه هدفم  دنیرس در

 نیا رفتیدر انجام پذ زین گرانیشود که د یسبب م رانگیکمک د کردمیفکر م رایکار نبودم . ز نیبه انجام ا لیما ادیز

 که من انتخاب یراه رایکار شرکت دهم . ز نیرا در ا گريیکه من هرگز حاضر نبودم د یشوند . در حال کیشر امر

 کردم یتقاضاي کمک م یبه من تعلق داشت و اگر از کس اديیکه انتظار داشتم تا اندازه ز یو شهرت ندهیبودم و ا کرده

 داشت هر گز حاضر ادیکه از پدرش به  یخاطرات تلخ لیبه دل سیابراز ضعف بود و از همه مهمتر ماو یمن نوع رايب

 پدرش لی. او کامال حق داشت که مادرش را بر پدر و فام اوردیو خانواده او بر زبان ب لیشد کلمه اي در مورد فام ینم

 ...دهد حیترج

 سیگرفتم بدون اطالع ماو میشدم . تصم سیرد دهکده سوسکس زادگاه ماوعلت شروع به فکر کردن در مو نیهم به

براي انجام کار هاي اداري  نکهیا الیو از ان ها کمک بخواهم . البته آوا به خ نمیو پدري او را بب لیانجا بروم و فام به

 یم

 عاقبت پس از چندساعت عوض کردم و نیکند چند ماش بینتواند مرا تعق نکهینکرد و من هم براي ا یمخالفت روم

 اریبس قاتیبه انجا و تحق دنیادرس نزل ان ها را به دست اوردم ...پس از رس یمیمسافر خانه قد کی قیاز طر توانستم

 کردند یم یخا نواده پول دار در انجا زندگ کیکردند و االن هم  یدر ان جا زندگ اريیشد که تا حاال افراد بس مشخص

 .بود سیمحل تولد ماو دنیداشت و ان هم د جهینت کیسفر تنها  نیا ...

 دختري مثل بایخانه بزرگ وز نیخود گفتم :اي خداي بزرگ! چرا قبل از ازدواج با آوا به من الهام نکردي که در ا با

 

 

 

٩٨ 

 وار وانهیکه او را د یمن خواهد شد ؟چرا نگفت یکند که روزي حاکم بر سرنوشت و همه ي زندگ یم یافتاب زندگ پنجه
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 !؟...غرقشدیاز تو کم م زيینخواهم کرد ؟اخر مگر چ غیکاري در چیخواهم داشت و در راه سعادت او از ه دوست

 ...عشق واقع شده ام نیا ریکه تا چه حد تحت تاث کردمیو با خودم فکر م افکارم

 ست منحرف شوند و.تا از راه راکندیم شانیسرگردان و پر نیچن نیکردم که چرا خداي بزرگ بندگان خود را ا فکر

 دهد؟ ما بندگان یرا به ان ها نشان نم حیگناه گردند؟چرا نوري درخشان در اسمان قلب انان راه درست و صح مرتکب

 ییایدر انیو در م میتا عاقبت از مبارزه خسته شو میجنگ یو م میزنیمنجالب دست و پا م نیخدا ان قدر در ا گناهکار

 مینابود شوگناهان و انحرافات خود غرق و  از

 که خود را در پس ابر ها یداند تا زمان ی. نم میستیکند که ما هرگز قادر به شناخت او ن یخدا فکر م دیدانم شا ینم

 به خاطر نایقیافکاري بودند که  نهایدانست ... ا میشناخت و قدرش را نخواه میکند او را چنان چه هست نخواه پنهان

 ....پرداخته بودم ییگو انیحد به هذ نیاورده بودند و تا ابه من روي  مید یکه در خود م یضعف

 جهیصرف وقت نت نیواقعا با ارزش بود و هم چن میمسافرت جز صرف مثداري پول برا نیمسافرتم تمام شد . ا عاقبت

 یلیخ شانیکردند . وضع مال ینداشت. در اخر به فکر دوستان و برادرانم افتادم . ان ها در کرن وال تجارت م گريید

 ...ستاره هم نداشتم کیدادند . اما من در هفت اسمان  یکاري انجام نم چیبود . اما مطمئنا بدون ضمانت ه خوب

 میاز هم خبري نداشت گریکه به لندن امده بودم د شیخبر بودم . از سال ها پ یهمه گذشته مدت ها بود که از ان ها ب از

 اختالفات سبب نیو ا میبود که ما ذاتا با هم متفاوت بود نیهم ا لشیل. د میاز مکاتبه هم خودداري کرده بود یحت و

 .خبري ما از هم شده بود یو ب ییجدا

 دانستند پرسش یخرج و دخل و شغل من با انکه م تیخود فکر کردم که قطعا هر کدام از ان ها در باره تقاضا وضع با

 سبب با خبر شدن نکاریکه ا راینبودم . ز سیي خود و ماوماجرا فیوجه حاضر به تعر چیخواهند کرد اما من به ه ییها

 .شدیم آوا

 

 

 

٩٩ 

 یالبته کفه منف یمنف ایمثبت  ایشود  یجوري م کیاوصاف ناچار بودم که شانس خود را امتحان کنم عاقبت  نیا با

 ترازو

 خبر دادم که در اواخر هفته ام نامه اي به او نوشتم و ی. جهت مالقات با ژرژ برادر وسط کردمیتر احساس م نیسنگ را

 من خوشحال دنیبود نوشته بود که از د یمیبه کرن وال خواهم رفت و او که برادري مهربان و صم کشنبهی ایشنبه  مثال

 را از حال خود و خوانواده شان با خبر سازد گریهمد شهیدو برادر هم دینوشته بود که با نیشادمان خواهد شد. هم چن و

 .شندبا هم دوست با و
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خبر . به  یاطالع بود و از خواسته من هم ب یتوانستم روي ان نامه قضاوت کنم . چون او از من کامال ب یمن نم البته

 نیهم

 .به من خواهد کرد یکمک نیتوانستم مطمئن باشم که چن ینم لیدل

 نیاو از مطرح شدن اکار مهم به کرن وال خواهم رفت  کیاخر هفته را براي انجام  التیآوا هم گفتم که تعط به

 د؟ی:مگر شما با هم مکاتبه داشتدیتعجب کرد و پرس موضوع

 .ستین انیدر م گريیو گرنه موضوع د رومیکار اداري به ان جا م کینه براي انجام -

 به او زيیدادم و چ یاما من مرتبا جواب سر باال م اوردیسر در ب یکار مهم ناگهان نیدوست داشت از ا یلیخ آوا

 ....نگفتم

تو را با اغوش باز خواهم  نکهیا زیخوشحال خواهم شد ... ون یلیژرژ نوشته بود : از مالقات دوباره تو خ برادرم

 . رفتیپذ

 سال او را از حال خود انیکه سال نیدر دلم شد . خود را مواخذه کردم از ا ديیاظهار شادي او سبب تابش نور ام نیهم

 دمیپرس یاز او م یگاه احوال یسال ها با او مکاتبه داشتم و گاه و ب نیاي کاش در اخبر گذاشته بودم . با خود گفتم:  یب

 .ما شده بود یبیو غر ییخبري ها سبب جدا یب نیا رایز .

 .مهربان و کردندیمرد پولدار متشخص و محترم . همه روي حرفش حساب م کیاالن حدود چهل و دو سال دارد .  ژرژ

 و شهرداري بود... برادر بزرگتري هم داشتم به اسم مارك. او پنجاه و یو انجمن محلو خوش برخورد . او عض یمیصم

 خاکستري شده . او همان طور که شیاز ژرز کم ندارد . حتما مو ها زيیچ یاجتماع تیساله است . او از نظر شخص دو

 

 

 

١٠٠ 

 ...دلنواز و مهربان اریبس نیاز مردان سر شناس محترم و ثروتمند شهرشان بود . عالوه بر ا گفتم

 گردانند . چرا که پول هاي ان ها در یبر نم دیبروم حتما به من کمک خواهند کرد و مرا نا م شیاگر مطابق نقشه پ پس

 دادند و با هر یان را به من قرض م رهینداشت اگر پانصد ل یمانع چیهاي رن وال بر روي هم انبار شده بود و ه بانک

 .دادم یم ویزیو به ر کرمیهم جور م را شیما بق گريید یبدبخت

 یرا مالقات م سیبود ماو یقیدوشب را در باشگاه و منزل بمانم باز هم به هر طر یکیمجبور بودم هفته اي  نکهیبا ا..

 همه ي یستگیشا سیدانستم که ماو یم رای. ز کردیام را استوار تر م دهیمالقات هاي مکرر بود که عق نی.همکردم

 .حرفاست نیاز ا شیب اقتشیتوان گفت که ل یبه جرات م یه من در نظر داشتم را دارد حترا ک یافتخارات

 :به او گفتم یشب
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 .سیماو-

 بله-

 .کار ها انجام شده باشد یلیخ دیبا گریتا هفته ي د-

 !مثال-

 . من براي میکن هیان را ته دیبا می. مثال : لباس کفش ... تا وقت دار یکن هیخودت ته اجاتیاز احت یستیل دیتو با-

 موضوع دست هاي نیا دنیتوانستم کمکش کنم . اما او با شن یپس انداز داشتم و م رهیحدود پنجاه ل اجاتشیاحت دیخر

 :حرف هاي من را نشنود و گفت هیگذاشت تا بق شیرا روي گوش ها شیبایز

 یهفته کار اسان کیان هم ظرف  رهیهزار ل هی. اخر مگر ته دانمیتو م ونیامکان ندارد . من خودم را مد نیهرگز ا-

 توانم با پس اندازي که در بانک دارم لباس و لوازم سفرم را یبار منت خود قرار نده . من م ریمرا ز نیاز ا شی. ب است

 !..سر بار تو نباشم نیاز ا شیکنم تا ب هیته

 

 

 

١٠١ 

 .وفادار استگفت . او چقدز صادق و  یم یمانیجمله را با چه صداقت و ا نیا ایخدا آه

 ...یکنیم دایپ ازیرا نگه داري باالخره به ان ها ن تیپول ها دینه هرگز تو با-

که با چه شکوه و جالل  دمید یرا م ویزیبر و جودم نشسته بود. ر قیجانکاه و عم یغم میهمه ي ظاهر سازي ها با

 وصف

 یاجبارا در لندن م دیکه با دمید یخود را م شدیاز لندن دور م سیقطار همراه با ماو کیکوپه درجه  کیدر  ريیپذ نا

 و یسزگردان یکس یو ب ییتنها نیا الیاست. خ بیعج یلیدادم ! بازي سرنوشت خ یو براي ان ها دست تکان م ماندم

 کردم ..و از یان را بر دل خود احساس م ینیداد . سنگ یرنجم م سیماو باییو بازگشت به دوران قبل از اشنا یشانیپر

 یسال بر من خواهد گذشت !صبح ب یسه سال مثل س نی. آه خداي من. سه سال!ا سیسه سال دوري از ماو بدتر همه

 گردمیحال تر به خانه بر م یلندن خسته تر و ب ریکسل و افسرده.. به اداره خواهم رفت و غروب ان هم غروب دلگ حال

 ان هم به مدت سه ویزیودم به دست مردي مثل ررا با دست هاي خ سیماو نکهیبه جهنم مهم تر از همه ا نهایي ا همه

 از غم و اندوه و غرق ییایدر در ایدن نیخواهد او را ببرد و به او اموزش بدهد و من در ا یسپردم تا هر کجا م یم سال

 !خود هموار سازم بیتا بتوانم غم هجران را بر دل پر شک زنمیو در طلب نجات دهنده اي دستو پا م شدمیم

 و موفق باشد خوب روزیپ دیکند و با یمبارزه م شیم روزي به دنبالش خواهم رفت انسان در سراسر زندگمن ه عاقبت

 راه را با نیمشکالت ا دیهنر مند بزرگ و با ارزش باشد ؟پس با کی سیخواهم ماو یم نکهیا ست؟جزیهدف من چ حاال
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 . حتما به من وادار خواهد ماند سیکند . ماو یشیتحمل کنم و اجازه ندهم احساسات بر عقل و منطق پ ییبایو شک صر

دانستم  یداشتم . م مانیبه وفاداري او ا ی. از طرف رمیپذ یرنج و درد را بر خود م نهمهیتنها به خاطر اوست که ا رایز

 که

 ساخته مهیزن کوترل و مرحوم کوترل را مشتري شرکت ب سیسرنوشت بود که ماو نیذاتا مهربان و با وفاست . ا او

 !شد ختهیر یدوست نیا هیتصادف بود که مرا به سراغ او فرستاد و پا نیا دیشا ودوب

 و چهارم ستیب فصل

 

 

 

١٠٢ 

 دانستم اگر بدون شتاب و با صبر و حوصله کار ها را یاز ظهر پنجشنبه گذشته بود . م یحرکت کردم دو سه ساعت یوقت

 از برادران رهیل ستیهفصد تا هزار و دو نیرا ب ینست مبلغخواهم توا بیترت نیشوم و به هم یکنم حتما موفق م دنبال

 الیرفت با خ سیکه ماو یسازم . البته زمان نیعمر خود را تام مهیو کسري ان را از فروش سهام ب میقرض نما خود

 یقتبه خاطر صدا زیاست خواهم رفت و خدا ن یکس من در زندگ نیتر زیو به دنبال او عز کنمیم فیکار ها را رد راحت

 .شومیم روزیبه هدفم کمکم خواهند کرد و سر انجام پ دنیدر کار ها به خرج دادم در راه رس که

 ستگاهیشده بود چراغ هاي ا کیتار بایهوا تقر دمید میژرژ رو به رو یوقت دیاز چهار پنج ساعت به کرن وال رس پس

 من خوشحال و دنیاز د دمیهمان لحظه اول فهم خودش به استقبالم امده بود از یشخص لیروشن بود . او با اتومب قطار

 نکرده بود تنها اديیز رییشدم . او تغ نشی. سوار ماش میو به راه افتاد میکرد یشده . با هم سالم و احوال پرس شادمان

 :دیرا پرس سیخاکستري شده بود در راه منزل احوال آوا و گر شیشانیتار موي اطراف پ چند

 خوب؟آوا چه طور است؟-

 :دیپرس گریتشکر .لحظه اي د ستید نب-

 کند؟یدخترت چه طور است ؟چه کار م یراست-

 .ستیاو خوب است فعال مشغول کاري ن-

 :اوه بچه هاي من هر دو مشغول کار هستند . بعد لبخندي زد و ادامه داد-

 .که از تو جلوتر هستم ینیبیروجر! م-

 .ندارم زيیچ انهیو جز حقوق ماه ستمین شیب...من کارمندي ؟یعقب بمان یخواستیاوه البته. پس م-

 من در ان خانه سپري شده بود .ژرژ به من ی. دوران جوانمیدیاي به سکوت گذشت عاقبت به خانه اش رس قهیدق چند

 :گفت
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١٠٣ 

 :دی... در اخر پرسشودیخوشحال م دنتیحتما از د یتو به داخل خانه برو .ژن کنمیرا پارك م نیتا من ماش-

 ست؟یمن چ نیروجر نظرت راجع به ماش یراست-

 !دییا یبه هم م یلیاست . خ یکیش نیماش یلیاوه خ-

 فیخواستم با تعر ینداشتم. م نیجز ا یخوشش امد . دهانش به خنده باز شد. من هم هدف یلیحرف من خ نیاز ا ایگو

 در او شعله ور سازم. دستش رارا  یاو حس برادري و دوست تیبکاهم و با جلب رضا شیاز او از مخالفت ها دیتمج و

 :گفت یکرد و به شوخ ییشانه ام گذاشت و مرا به طرف در خانه راهنما روي

 یرفتم . ان جا به کل ییرایراهرو گذاشتم و به سالن پذ زیپس برو!داخل رفتم . کاله و پالتو و دستکشم را روي م-

 .از چوب گردو ساخته شده بودند شیها یها و صندل زیم بود . قهیشده بود . زن او به تمام معنا کد بانو و با سل عوض

 و ژرژ به هم ینشانه عالقه و محبت ژن کردیم ییدر گلدان ها خود نما یخاص قهیکه با حوصله و سل یهاي رنگارنگ گل

 :گرفتم . به ژرز گفتم کیحسن بر خورد را به فال ن نیو به زندگشان بود . من ا گرید

 .بودم دهیکه قبال ان را د ستین زيیان چ هیصال شبرا عوض کردي؟ا نجایژرژ ا-

 :جمله او را هم خوشحال کرد و گفت نیا

 شیمادرش است. دوست دارم برا هیمهربان و کد بانوست . دخترم هم درست شب اریبس یزن یروجر؟ژن یدان یم-

 .است یو عاقل نیکنم. دختر مت سیتاس یفروشگاه

 .تو باشد هیاخالقش شب کنمیفکر م-

 :خندي زد و گفتلب-

 .را دارند دهیعق نیها ا یلیخ-

 کند ؟او کجاست؟ یمارك چه کار م-

 با خانه اش شهیبزرگ در باالي شهر دارد و هم اليیو کی. ستیدر کار معامله ن گریخوب است . او د یلیوضع او خ-

 

 

 

١٠٤ 
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 .رودیم ور

 .کردنند یم یها زندگ یامد . همانجا که کول ادمیآه -

 نیها و اپارتمان ها را در انجا ساخته اند . اصال ان جا بهتر الیو نی... االن بهترنیاما حاال برو انجا راببهمان جا  بله

 ابانیخ

 که نشانه یمغازه دارد . بعد آه کی. پسرش هم  رودیاست. مارك از صبح تا شب با گل هاي باغچه اش ور م شهر

 :و گفت دیبود کش شیخوشحال

 .میریپذ یرونق گرفته است. چهار برابر سابق سفارش م یلیما خ که کار و بار میحاال بر-

 ...تالش کردي یلیتو براي رونقکار و کسبت خ-

 تواند مثل سال هاي ینم گریشده د فیو ضع ریپ گریکمک کرد . او د یلیطور است . اما مارك هم به من خ نیبله هم-

 برد. البته حق دارد چون کم کم یدوران نقاهت به سر م را عمل کرد و هنوز هم در سشیآپاند شیکار کند. سال پ قبل

 .به سن گذاشته پا

 .. از اول هم تو زبل و زرنگ بوديیدهیپس درست حدس زدم همه ي کار ها را تو انجام م-

 در م؟یبرو یژن شیپ یخواه ینم یکار ها را انجام دهد راست نیا دینفر با کی. باالخره یکنینه انقدر ها که تو فکر م-

 :بود گفتم دهیکه او اصال ان را ند یالح

 !نمیدوست دارم او را بب یلیاوه چرا...خ-

 خوش لباس و مرتب بایز اریبس دمیرا د یدکور بندي شده بود ژن بایجالب و ز اریغذا خوري در طبقه دوم بود. بس اتاق

 

 

 

١٠٥ 

 گرم و ییبا رنگ ها کیش اریبس شیف هاشده بود ظر دهیو منظم چ کیمرتب و جالب بودند ش اریشام را بس زی. م بود

 .اورد یبودند . طوري که انسان را از غم و اندوه در م جالب

 :و جوان به من سالم کردند بایاي بعد در اتاق روبه رو باز شد و دو صداي ز لحظه

 !....جه عجب عمودیسالم عمو روجر !خوش امد-

 ...اط بودندو با نش بایانها دختران ژرژ بودند اي خدا چه قدر ز-

 را سرزنش کردم که چرا از اول با خانواده برادرم رفت و امد نکردم االن هم به خاطر پول به سراغشان امده ام بله خود

 یکسان نیکردم که چن یاشنا شده بودم برادرانم را فراموش کردم و اصال فکر نم سیکه با ماو شیسال پ کیکال از  من

 ....من وجود دارند یزندگ در
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 و یژن یبه خوب یزن رایخوشبخت و سعادتمند بود . ز اری. او بس کردیهم با افتخار تمام به زن و فرزندانش نگاه م ژرژ

 .اش و جود نداشت یو ازردگ یبراي ناراحت یلیسر زنده و شاد و دل زنده داشت. پس دل دختران

 بزرگش اليیو اطیخاطر در ح یبا اسودگ. او  کردیرا پسرش اداره م شیاز ژرژ نداشت . مغازه ها یهم دست کم مارك

 .بود نیاش تام یبود و تا اخر عمر زندگ غرق

 ! تازه دخترش همیاز زنش فراري ! از دخترش ناراض ی! نه در امدي نه ثروتنوایکارمند ب کی! چارهیمن! روجر ب اما

 ر! که حاضر است در راهقرا یدرس خانه داري بخواند و مثل مادرش کد بانو شود ! خودش هم عاشق و ب خواهدیم

 .خود بگذرد زیبه هدف از همه چ دنیرس

 دانم چرا در ان لحظه یبر قلب و روحم نشست . نم نیسنگ یغم کردمیم سهیرا با ان دو برادر بزرگتر مقا میزندگ یوقت

 .دانستم هیثبات و پا یامر ب کیرا  سیخود و ماو عشق

 دست خواهم یو من به سعادت بزرگ رسدیدرد ها روزي به اخر م نیگفتم همه ي ا یکردم. م یدر دل خود را راض اما

 

 

 

١٠٦ 

 .افتی

 و خنده خا نواده ژرژ حیمن ژرژ و مارك بود . صحبت هاي من و ژرژ سبب تفر یشام صحبت از دوران کودک زیم سر

 :بود. ژرژ گفت شده

 :نام داد...حرفش را قطع کردم و گفتم رییپدر فوت کرد شرکت ما تغ یاز وقت-

 ري؟ییچه تغ-

 من و مارك یمگر فراموش کرده اي ؟ در زمان پدر نام ان شرکت دالتون و پسران بود اما پس از ان که تو رفت-

 که کار ها ینام شهرت دارد ... عاقبت و قت نیهنوز هم به هم میو نامش را شرکت برادران دالتون گذاشت میشد کیشر

 و پا به میختیر یبا مارك مشورت کردم و در اخر طرح میدرست بکش نقشه کیگرفتم که  میدوش خودم افتاد تصم به

 و حاال چند شعبه میدیرس میخواستیاي که م جهیو در اخر به نت میدیها زحمت کش یها و ناراحت یدر سخت گریکدی پاي

 دخترممبلمان براي  شگاهینما کی. حاالهم قصد دارم  میفروشگاه در قسمت هاي مختلف شهر افتتاح کرد نیا از

 .لحظه به دخترش اشاره کرد نیباز کنم . در ا رژوري

 تمام مغازه دیخر هیحاال هم سرما میکرد اديیز شرفتیخبر بودي من و مارك پ یکه تو از ما ب یچند سال نیواقع ا در

 .میساختمان ان را دار دیتجد یحت ابانیطرف خ نیا هاي

 کار شما خوشحال هستم شرفتیچقدر از پ یدان یخدا را شکر ژرژ نم-
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 کند ؟ یدخترت هلن چه کار م یراست-

 :گفت کردیکه به او نگاه م یحال در

 !خواهد یخدا چه م مینیاست تا بب یاشنا شده البته جوان خوب ییبایاوه او در فکر ازدواج است! با جوان ز-

 :گفت شیخاست و به دختر هاکرد بر سیدر مورد آوا و گر ییشناس بود! پس از پرسش ها فهیاو مثل آوا وط زن

 

 

 

١٠٧ 

 ...همه راه امده نیا یکه عمو روجر با پدرتان کار دارد و البته براي کار مهم نی! مثل ا میبچه ها بر-

 فکر بودم که نیدر ا وستهینبرده بودم. پ ادیرا از  زمیعز سیهنوز کماو رایمنتهاي ارزوي من در ان لحظه بود . ز نیا

 اره صحبت کنم؟ب نیبا ژرژ در ا چطور

 :گذاشت گفت یکه دستش را روي شانه ام م یبرخاست و در حال ژرژ

 .است ییسر و صدا یاست اما جاي دنج و ب یالبته اتاق کوچک م؟یبه اتاق کار برو ستیبرادر ! بهتر ن-

 :کردم و گفتم ینیریخود ش گریبار د من

 !بودي گرید زیچ کی شهیدانستم تو هم یاوه ژرژ م-

 .کرد تیاحساس رضا دیخند باز هم ژرژ

 رنگ و دیتلفن سف کی زیگذاشته شده بود . سمت راست م واریدر سه گوش د رشیتحر زیسبز رنگ بود. م اتاقش

 نظم انگریدر اتاقش نما زیبا رنگ هاي گوناگون. همه چ اریچپ قفسه ها و پشت سرش پر بود از پرونده هاي بس سمت

 .دقت در انجام امور بود و

 :د گفتممحض ورو به

 .مرد دانشمند باشد کیاتاق  رسدی. به نظر م ییبایآه چه اتاق ز-

 :هم سکوت کرد و گفت باز

 یارام و ب رایدوست دارم . ز شتریجا را ب نیاتاق است . اما ا نیبرابر ا نیدفتر هم در مغازه دارم که چند کی ؟یدانیم-

 زرد رنگ پر ییمقوا یقوط کی شدیبلند م یز روي صندلکه ا یدارم . سپس در حال اجیاحت ییجا نیو من به چن صداست

 :گذاشت و بعد ادامه داد زیاورد و روي م رونیبود ب گاریس از
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١٠٨ 

 ست؟ین نطوریامدي ا نجایگفت و گوي مهم به ا کیخوب روجر ! تو براي -

 پسر کیبه حرکات  هیدرست شبباري بود که زبانم در برابر مردي به لکنت افتاده بود حالتم  نیاول نیالل شد ا زبانم

 بار با خودم فکر کرده بودم که چه طور شروع کنم و چگونه نیکه قبال چند یدختر بود ... در حال کیدر برابر  بچه

 .که بود شروع به سخن گفتن کردم یکنم... با هر عذاب تمامش

 .رمیامده ام پول قرض بگ یدان یژرژ م-

 :تکان داد و گفت سري

 !یس زدم تا چه قدر بخواهاز همان اول حد-

 .است ادیز یلیبراي من هم خ رهیهزار ل رایشک کردم. ز یکم

 .رهیهزار ل بایتقر-

 هم داري؟ یخوب ! ضمانت-

 .کامال مشخص است زیام ن انهیهستم و در امد ماه مهیمن کارمند ساده اداره ب کهیدان یاوه نه م-

 در بانک چه قدر پول داري؟-

 .یچیاه ه-

 چرا؟-

 .دهد یبه من نم گريید زیچ یبیاخرش در دست آواست و او جز چند سکه پول تو ج ناریکه حقوق من تا د نیا براي-

 نداشت؟ هیبه! مگر آوا خودش سرما-

 .مال خودش است یبله حاال هم دارد ول-

 ؟یرا نگرفت راثتیروجر مگر تو ارث و م-

 .لوازم منزل شد دیچرا گرفتم اما صرف خر-

 

 

 

١٠٩ 

 خانه مال خودت است هان؟پس حتما -

 .. تنها اسباب ان مال من است میکنیم یمتاسفانه نه در خانه اجاره اي زندگ-
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 دانستم چه منظوري دارد یشد .نم رهیخ میچشم ها به

 :دیپرس

 !موضوع خبر ندارد نیآوا از ا زنمیم حدس

 .است خبریبله او اصال روحش هم ب-

 ؟یخواهیپول را براي چه م نیپس ا-

 .کار مهم کیبراي -

 !براي قمار-

 .نه اصال-

 ....شد رهینگفتم به من خ زيیرا در نظر داري؟ چ یحتما زن-

 از تو یاطالع چیتو ما را ترك کردي . ما هم ه شیاما سال ها پ میگوش کن روجر درست است که ما هنوز برادر-

 حاضر به گفتن نیپول نداري! همچن نیا اعتباري در قبال چی. در ضمن تو ه ستین یپول کم رهی. اخر هزار ل مینداشت

 چون و چرا به تو ی. پس چطور توقع داري من ان را ب یترسیو از گفتن ان م یستین رهیهزار ل نیقرض گرفتن ا علت

 م؟یبگو

 ...به تو بدهم یخواه یرا م ینداري مثال چه نوع اطالع یاطالع چیراجع به من ه یگفت-

 به تو دارد؟ یو چه ارتباط ستیزن ک نیخواهم بفهمم ا یمن تنها م-

 . ازبردیبه سر م یماست . در وضع نا معلوم مهیمرحوم شرکت ب انیاز مشتر یکی وهیزن ب نی. ا میگو یم ستیمهم ن-

 صداست. صداي او کیکه خدا به او داده  زيیو تنها چ کندیم یزندگ یبیعج یدر تنگدست ارفتهیکه شوهرش از دن یوقت

 

 

 

١١٠ 

 ؟یشناسیرا م ویزیده است . رفوق العا واقعا

 ...بله-

 به رهیهزار ل رهیرا خارق العاده دانست حاضر شد به جاي سه هزار ل شیرا امتحان کرد و چون صدا شیاو صدا-...

 .و او را اموزش دهد ردیمدت سه سال بپذ همان

 :داد و گفت یسرش را تکان ژرژ

 ست؟یپول با ک نیخوب ضمانت ا-
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 .با خودش-

 ان را برگرداند ؟ ندتوایم یتا ک-

 .اش تمام شد یکه دوران اموزش یهنگام گریچهار سال د ایحدا کثر سه -

 کند؟یامضا م یاوراق را چه کس-

 .من خود

 :گفت او

 .زنندیو اکثرا پشت پا به همه ي ان ها م ستندین بندیپا شانیمعموال به قول و قرار داد ها مردم

 .یکنیاما تو داري اشتباه م-

 چرا؟-

 .است بیو نج فیپاك شر یاو زن نکهیا براي-

 ؟یزنیحرف را م نیا ینیبا چه تضم-

 که چهار ساله پول را کامل بپردازم و سود ان را هم تا هر زمان دهمی.قول م دهمیمن خودم شخصا به تو قول شرف م-

 .گرداند یچون در هر حال پول تو را بر م یبابت نگران باش نیاز ا دیبدهم و تو نبا دیقرار بگذار که

 

 

 

١١١ 

 :کرد بعد گفت یبازي م گاريیس ریدر ز گارشیبا ته س کردیکه فکر م یحال در

 مبلغ نیا توانمیم یاست . اخر من روي چه ضمانت یپوچ و تو خال تی. حرف ها ستمیحرف ها ن نینه روجر! من اهل ا-

 !است یختنیبه تو قرض دهم . اخر مگر پول دور ر را

 ....اما تسین یختنینه ژرژ دور ر-

 :را قطع کرد و گفت حرفم

 شناسم از کجا بدانم به قولش عمل خواهد کرد ؟ یمن ان را اصال نم گریچرا د-

 :فکر کرد و گفت یکم دوباره

 شرکت کردمیها نم اطیاحت نیشود . اصوال اگر من از ا یحرف هاي تو نم میعقلم تسل کنمیروجر هر چه فکر م نه

 ...کندیها م یوخرج نیاز ا یاما مارك تا بخواهدالتون وجود نداشت!  برادران

 .یطور فکر کن نیا دیاما ژرژ.... تو نبا-
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 به تو دارد؟ یکار چه ربط نیا نمیاصال بو بب-

 .کس است یرفته و حاال هم تنها و ب نیسر پست است . شوهر پولداري هم نداشته هر چه داشته از ب یب یاخر او زن-

 :تمسخر گفت با

 ؟ یدهیرا م البد تو خرجش-

 :گفتم تیعصبان با

 .ماهري است اطیاو خود خ-

 .حتما از نوع فرانسوي اش-

 .کار خبره است نیبله او در ا-

 به او بدهم یحقوق خوب دهمیقول م دیپس بهتر است به استخدام شرکت ما در ا-

 

 

 

١١٢ 

 :شدم که نتوانستم خودم را کنترل کنم . با صداي بلند کفتم یعصبان انقدر

 .استخدام شود یی؟او دوست ندارد درجا ییگویوم است چه ممعل-

 .کنند یزن ها دوست ندارند با نجابت و شرافت زندگ نیبله درست است اصوال ا-

 :توجه به احساسات من ادامه داد یاو ب و

 گول حرف.... تو هم ساده و احمق  ستندیزن ها اهل پول در اوردن و کار کردن ن نیاصوال ا یدانیتو خودت بهتر م-

 ویزیو با ر ردیبگ یکه پول زندیحقه ها را م نیاو را خورده اي . من تا اخر داستان تو را خواندم.... او ا نیدلنش هاي

 برود

 !مانم و کله ي خشک تو یو قت من م ان

 :بر اوضاع مسسلط شدم و گفتم اديیزحمت ز با

 !خورم حاضرم وجدانم را گرو بذارم یمن به تمام مقدسات قسم م کندیزن ها فرق م گریبا د نیژرژ ا-

 موضوع خبر دارد؟ نیآوا از ا نمیبب ؟یزنیم نهیهمه سنگ او را به س نیچرا ا دانمیروجر نم-

 :فکر کرد و گفت یکم

 ...من امده اي شیکه پ داندیاو نم ینه محال است که خبر داشته باشد . حت-

 .داندینه م-

 .ريیزن.... قرض بگ کیمقداري پول براي  یخواهیکه م داند یداند. نم یحتما علت امدنت را نم پس
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 :کن گفت حتیپسرش را نص خواهدیاو با لحن پدري که م-

 .شد رمیها دست گ زیچ یلیخ تیمدت کوتاه از تو و زندگ نیروجر من در هم نیبب-

 .براي تو ندارد یزن را رها کن ...مطمئن باش که عاقبت خوب نیا کنمیخواهش م روجر

 !درالبته برا-

 در زيیچ سیکنم که آوا و گر یگاه کاري نم چی. البته من برادرت هستم و ه یزن را فراموش کن نیکن ا یروجر سع-

 

 

 

١١٣ 

 .مورد بفهمند نیا

 . منیپول را به من بده نیا یتوان یم ی. اگر بخواه ستیکس از تو ثروتمند تر ن چیمنطقه ه نیگوش کن ژرژ در ا-

 .فراموشش کنم رگیرفت د یدهموقتیقول م هم

 :گفت تیبا عصبان او

 بایهمه راه امده اي؟ در فروشگاه ما ز نیکه به خاطر هوست ا یهست یامکان ندارد!اصال تو مرد هرزه و چشم چران-

 که یکه تو براي زن یبه انها نشان دهم . در حال یهمه ان ها منتظر هستند تا گوشه چشم کنندیدختر ها کار م نیتر

 ؟یهست ی. اخر تو چطور ادم یاز من قرض کن رهیهزار ل یخواه یاره است مچه ک ستین معلوم

 .دنده بودي کیکه تو از همان اول لجباز و  میرا بگو نیندارد اما ا راديیباشد ا-

 .نگو یبه ژن زيیموضوع چ نیخانه من است. لطفا از ا نجایباشد ا ادتیاست...  یکاف-

 :نشان دهد گفتداشت خودش را ارام  یکه سع یدر حال سپس

 .کند تیاداب معاشرت را رعا شهیچه خوب است که انسان هم-

 . از امدنم دیبار یو خشونت از ان م تیتا اسمان فرق کرده بود . عصبان نیزم شیاش نسبت به دوساعت پ افهیق

 :گفت میخواستسم به اتاق غذا خوري برو یشدم. وقت مانیپش

 باشد ادتی-

 باشد؟ ادمیچه -

 سمیهمه ماجرا را براي آوا بنو ینکیمجبورم م-

 انیکند و او را در جر فیرا براي آوا تعر ازیتا پ ریتوانست س یکار را انجام دهد . او م نیراحت توانست ا یلیخ ژرژ

شد و من هم به  یعصبان یلیاست . از صحبت هاي من خ زاریکار من ب نیبگذارد. متوجه شدم که او از ا ایقضا تمام

 ناچار
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١١٤ 

 .کردمیو دار نقش عمو جان بچه ها را بازي م ریهمه گ نیدر ا ستیبا یم

 :گفت دینشسته بود تا مرا د یژن میوارد سالن شد یوقت

 د؟یدیرس جهیآه... عاقبت به نت-

 :دهم عجوالنه گفت یقبل از ان که پاسخ و

 ...اوه ... البته-

 . فقط دوست داشت که زندیخند یگفت و م یم فتادهین یاقکه اصال اتف نیبودم . اما او مثل ا یعصبان یلیدست ژرژ خ از

 میخودش دامن زد. ساعت حدود دو ن یاتش حسادت مرا نسبت به زندگ لهیوس نیدخترش را به رخ من بکشد و به ا و

 اکه ساعت ه نیداده بودند رفتم. اما مثل ا بیترت میکه برا یکه م براي خواب و استراحت به اتاق کوچک دادینشون م را

 از ذهنم گذشت اديیخاطرات ز دمیکردم خوابم نبرد. همان طور که روي تخت دراز کش یبودم هر چه سع دهیخواب

 با سیزدم و ماو یحرف م سیبا ماو ندهیدر مورد برنامه ا سویرا مجسم کردم که چگونه در همان اتاق هاي ارت خود

 .شدم یرا با ژرژ مرور کردم سخت عصبان میت هاام را عوض کند...سپس صحب دهیکرد عق یم یسع یاپیپ ییها اشک

 :گفت یرفتند . ژن سایشب خانواده ژرژ به کل کشنبهیان شب  فرداي

 ؟ییایب سایروجر دوست داري با ما به کل-

 :داد و گفت یرا تکان شیشانه ها ژرژ

 شده؟ نید یکردي روجر ب یمگر فکر م-

 :بروم گفتم اسیهم که اصال دوست نداشتم با خانواده او به کل من

 .نمیاو را بب دیبا مارك دارم با یکار مهم-

 :مسئله نظر موافق نشان دهد گفت نیدانست مارك ممکن است روي ا یمتوجه علت رفتن من شد و چون م ژرژ

 .میرو یبا هم به سراغ مارك م یهمگ یبر گشتن میبرو سایبه کل یبهتر است حاال همگ-

 

 

 

١١٥ 
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 من روزيیپ دیصورت ام نیدر ا رایبا مارك صحبت نکنم ز ییاست که من به تنها نیدانستم که علت مخالفتش ا یم

 :بود . گفت ادیز

 قطار تو ساعت ای. گو مینیکه بعد از خواب او را بب میطوري بر دیخوابد. ما با ی. بعد از ظهر ها مستیجوان ن گریاو د-

 .کند یشب حرکت م هشت

 مینه ساعت هشت و ن-

 .میدار اديیخوردن ناهار مالقات با مارك و رفتن تو وقت ز سایي رفتن به کلچه بهتر پس ما برا-

 ییبایافتادم . آه چه دوران ز یخاطرات جوان ادیدعا خواندن به  نی. در ح میرفت سایبه کل یهمگ میصبحانه خورد یوقت

 مثل بهار که گل هاي مثل عمر بهار کوتاه است. یو افسوس که دوران جوان غی! اما درینیریچه خاطرات ش داشتم

 خواندم شاداب یدرس م رستانیکه در ان دب یمن هم تا وقت یشوند گل هاي زندگ یو پر پر م رندیم یزود م شیبایز

 و دوباره دیدر دلم تاب ديیبودم... تادو سال قبل که باز هم نور ام دهیپس از ان هرگز خودم را خوشبخت ند یول بودند

 ....داد یرنگ و معن میزندگ به

 و یکه از همان نگاه اول ان را شناختم . او مارك بود سمت راستش امل دمیرا د رمرديیسمت چپ را نگاه کردم پ یوقت

 .مرد جوان نشسته بود کیچپ او  سمت

 .از پنجاه و پنج سال سن دارد شیب کردیبود فکر م گريیکه هر کس د دیرس یو شکسته به نظر م ریان چنان پ مارك

 یبود که به اشتباه کار خود پ نجایرفتارش متعجب شدم . در ا نیکند به من نگاه کرد و از ا ییار اشناکه اظه نیا بدون

 . کرده و من ان را نداشتم رییادرس مارك تغ راینوشتم بهتر بود؟اما چطور و چگونه؟ز ی. اگر براي مارك نامه م بردم

 کردم از کمک کردن یسوز بود . اگر مشکلم را مطرح مو دل یبراي ژرژ نامه نوشتم . مارك مردي منطق لیدل نیهم به

 سال ها با ان ها مکاتبه داشتم.... اي واي...خودم کردم که نیا یبار هم اشتباه کردم . اگر در ط نیکرد . ا ینم غیدر

 !بر خودم باد لعنت

 

 

 

١١٦ 

 چیمهلت گذشته بود . من بدون ههفته از ان  کیبودند .  شیایفرو رفتم. همه مشغول دعا و ن قیبه فکري عم ناگهان

 پول و هیبودم به مارك به ته دواریام زیبه همه چ د؟یتاب یم دیدانم چرا در دلم نور ام ینشسته ام . اما نم نجایاي ا جهینت

 کیبدي داشتم . با  تیشد! اما موقع یگفت : تو موفق خواه یدر گوشم م یینجوا یی... گو سیدرخشان ماو ندهیا به

 رفت . ان یم گریشاگرد د کیو با  گرفتیراهش را م زین ویزیگذشت و استاد ر یم زین یهفته باق کیزدن به هم  چشم

 اوردم یبه دست م رهیهزار ل کی ندهیکه تا هفته ا ی... اما در صورت افتیادامه م رییما هم چنان بدون تغ یزندگ وقت
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 یهنر پاك نم خیو هرگز اسمش از تار شدیه ي زن ها مسر امد هم سی... ان وقت ماو شدیما درخشان و تابناك م ندهیا

 .... شد

 و پنجم ستیب فصل

 . بر دل نداشتم یهرگز غم ییکنم انقدر خوشحال و مسرور بودم که گو انیام را با چه کلمه اي ب یدانستم خوشحال ینم

 دیدان یشد که موفق شدم . نم خندانم متوجه افهیق دنیوارد شد به محض ورود با د یعصبان افهیلحظه ژرژ با ق نیا در

 :بود منفجر شود . فورا دستش را گرفتم و به گوشه اي بردم و گفتم کیکرد . نزد دایپ یحال چه

 ...یبزن یحرف دیژرژ تو نبا-

 اخر چرا؟-

 !اداب معاشرت را فراموش نکن-

 !ندارد یبه تو ربط نیا-

 واقعا زن شاد و یلیم مارك و ژرژ را تنها نذارم ... امکرد ی. سعمینگفت.همه با هم چاي خورد زيیتکان داد و چ سري

 .دیخند یزد و م یکامل حرف م ییمرا بداند با خوشرو یخوشحال ایژرژ و  یعلت ناراحت نکهیبود. او بدون ا یمهربان

 

 

 

١١٧ 

 :و گفت دیژرژ مرا تنها د میبا هم به خانه ژرژ رفت یشد براي بر داشتن چمدان همگ کیکم کم تار هوا

 نشاندي؟ یباالخره حرفت را به کرس-

 .ندارد یبه تو ربط-

 ها کند که ... اما یولخرج نیاز ا شهیکوتاه کنم؟ اگر بخواهد هم یحال حق داشتم دست او را از کار هاي تجارت ديید-

 .میرا به او بگو زیهمه چ باالخره

 .تمام شد گریبگو کار ما د ستیمهم ن-

 ...اما به هر صورت-

 میندارد چند بار بگو یبه تو ربط-

 است ئاي به حالت گريید یچ قتیروجر راستش را بگو چقدر دروغ سر هم کردي؟ از ان گذشته اگر بداند حق-

 کلمه هم دروغ نگفتم اما بر خالف تو کی یك من حت دی. تا به تو بگو یاز خودش بپرس یتوانیرا م نهایگوش کن ا-

 ...دارد یییدرك باال قدرت
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 یاز زن ژرژ ژن دمیخند یو م زدمیبود منفجر شود . سر شام براي شادي ام مرتبا حرف م کینزد تیاز عصبان ژرژ

 ...که خواستم

 یچشم ریاست ! از ز یخوب اریجبران کرد. ژرژ برادر بس دی. عاقبت گذشته را با دییایما ب شیشما هم پ ستیبهتر ن-

 :گفت ینها لبخندي زد زنها با خبر بود ت هیگوشه کنا نیو او که از ا دمییرا پا ژرژ

 .ام امدهیچون مدت هاست که به لندن ن میایواقعا دوست دارم ب-

 :گفت یادب یژرژ با کمال ب اما

 ...میبدون کار کرن نان بخور میتوانیکار ها را ندارند . ما نم نیبچه ها من وقت ا-

 قطار رفتم . در انجا ستگاهیژرژ به ا نیاشکردم خصوصا از مارك . با م یبود با همه ي انها خداحافظ کیقطار نزد حرکت

 

 

 

١١٨ 

 :گفت

 .رمیگیمن جلو چک را م-

 چگونه؟-

 .کنمیاست اما عاقلش م وانهی. درست است که او دزنمیبا مارك حرف م رومیاالن م-

 .خودش را گرفته میژرز مارك تصم-

 !ینیبیباالخره م-

 :ام را به کار بردم و گفتمحربه  نیسرشان بگذارم اخر یکاله خواستمیمن هم که م اما

 ..را بدون ضمانت رهیاست اخر مگر ممکن است هزار ل نیاز ا ریغ زيیو گرنه داستان چ یکنیعجوالنه فکر م یلیتو خ-

 .دارم به او خواهم داد مهیرا که از ب یقرض بهند . نه ژرژ من سهام یکس به

 چقدر ارزش دارد؟-

 .شتریب ای رهیل هزار

 کردم یر به حرکت افتاد . با ژرز خداحافظرا تکان داد قطا سرش

 .شودیبه ما سر بزن آوا خوش حال م-

 ! جلوي چک رانمیبیزد: روجر امشب مارك را م ادیفر شدمیکه از او دور م یدر حال زدیموج م تیاش عدم رضا افهیق در

 .امدي ازتین ؟.. االن هم به خاطر یتو چه کاره هست میدانی. نممی.. ما اصال از تو خبر نداررمیگیم
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 :زد ادیفر باز

 .رمیگیروجر جلوي چک را م-...

 .یبکن یتوانینم یغلط چیه-

 

 

 

١١٩ 

 را شهیبر دلم نشست . ش ینی.غم سنگکردیبا سرعت تمام به طرف شهر حرکت م دمیقطار راه افتاد ماشن او را د یوقت

 مارك را عوض دهیعق تواندین بودم که ژرژ مو نشستم. اتاق خلوت بود . در فکر غم و قصه ام بودم . مطمئ دمیکش باال

 . اما حاال به جاي کردیرا راحت م المی... و خدادیکار را بکند چه فاچعه اي ... اي کاش پول نقد م نی. اي خدا اگر ا کند

 ...تکه کاغذ داشتم کیتنها  پول

 را بر دل خود احساس کردمچرخ هاي ان  ینیسنگ یی. گوکردیسر سام اور حرکت م یبا سرعت یکیدر دل تار قطار

 شد کیکرد انقدر نزد یکه به سمت من حرکت م دمیزدم . ناگهان نقطه روشن راد هیتک یرا بستم . به صندل میها چشم

 نشان نیگرفتم . ا کیان را به فال ن گریبودم . بار د دهیبار د دیرا چند ایرو نیرا غرق نور کرد . ا یکیسراسر ان تار که

 توانست ینم ییروین چیام انچنان راسخ بودم که ه دهی. در عق شودیم هیپول ته نیباشم که عاقبت ا دواریام دیکه با دادیم

 .دهد رییرا تغ ان

 بخش دیگرم و ام بیصدا کیدهد و با  یپر توان بر پشت قرار گرفته و به جلو فشارم یکه دست کردمیم احساس

 :دیگویم

 ...روزيی...تو پشويیرو عاقبت موفق م شیپ به

 هم قدرت در برابر اراده مرا ندارد. او حتما مغلوب سیمافوق بشري بود. من مطمئن بودم که ماو رويین کیقدرت  نیا

 .خواهد شد من

 و ششم ستیب فصل

 .داشت به خانه امدم زيیمطلق که سردي غم انگ یکیتار در

 اوردم رونیرو گذاشته بود . لباسم را براه زیروي م یو چراغ الکل چیمانند من کتري اب جوش را با ساندو یرن ب آوا

 انیموضوع را با آوا درم نیو حسابگر است . فکر کردم ا شیدرست کردم . با خود فکر کردم که آوا واقعا دور اند چاي
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١٢٠ 

 ...هاي ژرژ بکاهد ییاز بد گو یتا کم بگذارم

 من هرگز نکهیو ا میال هست دین و شوهري اپنداشت ما ز یمارك م نکهیهم داشت و ان ا گریسود د کیکار  نیا انجام

 .کنمینکرده و نم انتیآوا خ به

 مگر تو هر دوي ایافتادم ! اه خدا سیماو دنیخواب ادیحالت به  نیبود و من در ا دهیبه اتاق خواب رفتم آوا خواب یوقت

 داریب یوقت دمیکنارش خوابدر  با؟یشاعرانه و ز سیچون ماو گريیمثل آوا سرد و د یکیپس چرا  دي؟یافریرا ن نهایا

 :بانک دادم گفت سیاز اداره ام گذشته بود . پس از اداره سري به بانک زدم . حواله را به رئ یساعت مین شدم

 برادر شما چکاره است؟-

 .شرکت برادران دالتون در کارن وال سیو رئ کیشر-

 ..ندازمیب انیحواله را به جر نیا عتریهر چه سر کنمیم یخوب سع اریبس-

 .سپاسگذارم تینها یب-

 تشکر غشیدر یبه مارك نوشتم و از محبت هاي ب زیدر رستواران مشغول غذا خوردن بودم نامه اي تشکر ام یوقت

 و به فکر کندیاز من مراقبت م شهیفراوان کردم و نوشتم که چگونه هم دیو تمج فی. در ضمن نامه از آوا تعر کردم

 ...است زی... و همه چندهیا یزندگ

 در مورد سفرم نگفتم زيیناراحت بودم . او با خوشحال به استقبالم شتافت. البته به او چ یلیرفتم . خ سویبه ارت شب

 .نرود ویزیمخالفت کند و با ر دمیترسیم چون

 و در میقهوه خورد یفنجان کی. پس از صرف شام هر  میجلوي بخاري نشست سی. من و ماو کردیدر اتاق بازي م گربه

 و به کنمیکامال درخشان بود:حواله را نقد م ندهی. در نظر من امیانجام بده دیار هاي درخشان و کار هاي که باک مورد

 تا کردمیو من هم کار م دیدی. او اموزش م رفتمیو پس از چندي من هم به دنبالش م رفتیبا او م سیماو دادمیم ویزیر

 

 

 

١٢١ 

 !...که او ستاره درخشان خوانندگان شده بود یردم. در حالاو یسال تمام شود انگاه او را به لندن م سه

 :گفت سی. ماو بردمیان ها لذت م الیمن بودند و من از خ بايیز ايیرو نهایا

 از یخواهیکه از دست من خسته شدي و م کنمیفکر م یزنیحرف م ویزیشور و شوق از فرستادن من با ر نیبا ا یوقت-

 . همه اش سکوت است وستین نجایکس ا چیه گریامدي د یوقت گریروز دمن چند  زیمن راحت شوي!...عز دست

 ما به هم یچطور خوشبخت نیخانه ي خودت! بب ای نجای. انا وقت من در فرسنگ ها دورتر از تو هستمو تو در ایکیتار
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 گرید دابیب یادم محبوب خودش را در زندگ یپول فراوان داشت؟ وقت دیحتما با نیریش ی...مگر براي زندگزدي؟

 نیتو با چه فکري ا فهممینم نمیب یرا م ییبایز نهمهیا یوقت ای...آه خدا مینمرد یاست و ما هنوز از گرسنگ خوشبخت

 !میچقدر خوشبخت نی... ببیکنیها را م کار

 :ادامه ان گفتم ازیریچنان به دلم نشست که براي جلوگ شیحرفا

 اي است که در انتظار توست. تو در ندهی. اما تالش من براي ا میدهیرا از دست م زیکه فعال همه چ دانمیم سیآه ماو-

... ان میبرس مانیبه ارزوها ی. آه ..وقت کنمی. مطمئن هستم . من به خاطر سعادت تو تالش مشويیمشهور م ندهیا

 ...وقت

 :را قطع کرد و گفت حرفم

 یقانع و راض شهیز روزي که با تو اشنا شدم هم! من ایخواهیرا ... تو م نهاینداشتم. همه ا ییارزو چینه! هرگز من ه-

 ...بودم

 که چه قدر خوشحال دید یامروز شد خواه نیگذیجا ندهیسعادت ا ی. وقت میستین یکدام خوشبخت واقع چیاما حاال ه-

 ....شد یخواه

 :و گفت دیکش یکوتاه آه

 نقشه نی... تو با امیدر انتظار هم هست شهیو هم میگریما تشنه همد م؟یکم و کسر دار زيیچ نجای...مگر ادوارمیام-

 .کنم یزندگ توانمیتو نم یلحظه هم ب کیکرد. من  یرا به کام من تلخ خواه زیهمه چ تیها

 

 

 

١٢٢ 

 . بلکهینیو نوش بنش شیروي به ع یم ویزیبا ر یوقت خواهمی. نم خواهمیرا از تو م نی!من هم همزمیعز سیخوب ماو-

 ...یباشچشم به راه من  شهیهم خواهمیم

 خانه کی ترانهیو در سواحل مد میخواهم کرد. اما دوست دارم هر دو باهم از لندن برو نینسبت به تو چن شهیهم-

 نیکوچکتر دادمیو اجازه نم کردمیکار م تینفس برا نیو تا اخر شدمیتو م زیکه من کن دیدی. ان وقت ممیریبگ کوچک

 !...اي به تو برسد صدمه

 پرستم؟خوردن غذا هاي متنوع در هتل یاز حاال م شیکاخ بزرگ ب کی ایلباس گرانبها  کیر که تو د یکنیتو فکر م-

 نخواهم شتریب نمیبیهم بشوم تو را از انچه م سیبه خدا سوگند اگر ملکه انگل کند؟یم شتریعشق مرا به تو ب کی درجه

از روح و  شتریبراي صداي من ب . توزندیضربه اي به عشق منو تو نم نیعدم وجود همه ي ان ها کوچکتر خواستو

 جسمم
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 ان قدر بخوانم تا از هوش بروي ییساده روستا یزندگ کیبخوانم ! حاضرم در  تیمن برا یخواهی. مگر نم یقائل ارزش

 !دیایخودت از اوازم بدت ب و

 !کندیحرف هاي تو قلب مرا تباه م نیا یدانیم سیآه ماو-

 اه و ناله هاي نیا یتو از سنگ هم سخت تر است . اگر قلب مهربان داشتقلب ...کدام قلب؟ بگو سنگ نگو قلب! قلب -

 مرا در اتش یخواه یموج را از ساحل دور کرد! م شودی. مگر م ی. تو حاال براي من مثل ساحل کردیدر ان اثر م من

 بذاري ؟ یخبري خودت باق یو ب هجران

 ...در انتظارش بود یدرخشان ندهیهر صورت ا به رایانکار کردم. ز شتریاصرار کرد من ب شتریهر چه ب اما

 افتادم یو با طالق آوا م سیکه به فکر رفتن ماو یامی. در تمام اکندیاشتها م یغم و فصه انسان را متفکر و ب اصوال

 او را سیآوا روشن بود بعد از رفتنماو فی. تکل دمیجویو ناخن هاي دستم را م رفتمیو ناراحت بودم. مرتب راه م افسرده

 .با او نه تنها مشکل بود بلکه عذاب اور بود یچرا که زندگ دهمیکه است طالق م یهر زحمت به

 !شودینم میتسل یسادگ نیکه او به هم دانستمیم اما

 

 

 

١٢٣ 

 :بانک رفتم پس از تعارفات معمول گفت سینزد رئ یپنجشنبه وقت روز

 .است دهیپول نرس-

 :دمیرا پرس علتش

 .دانمینم-

 چرا؟-

 .دهیباره به بانک نرس نیدر ا یگزارش چیو ه دهیردم که خبري نرسعرض ک-

 نامه اي بر ضد ان ندادند؟ نمیبب-

 .گذاشتم یم انیبود که شما را در جر دهیاگر رس-

 تلگراف به کارن ول بزنم؟ کیندارد  راديیا-

 د؟یعجله دار یلیخ-

 .اي ندارد دهین به دستم برسد فا. اگر پس از اخواهمیپول را من بعد از ظهر پنجشنبه م نیالبته ا-

 .کنمیو من هم تا شنبه پول ها را پرداخت م رسدیحتما تا فردا جواب م دیاگر تلگراف کن-
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 . همان روز سدیحواله را بنو ریکردم و از بانک خارج شدم به باجه تلگراف رفتم و از مارك خواستم که علت تاخ تشکر

 :دیجواب رس نیا عصر

 !دم نوشته شده استنامه اي که فرستا در

 گريینگذاشت تا فکر د انیگري همه نقشه هاي من را نقش بر اب کرد اي خدا چرا زودتر مرا در جر لهیژرژ با ح بله

 .. اي مارك احمقچرا به حرفاي ژرژ گوش دادي؟ بکنم

 ...شدمیم دینا ام دیشد اما نبا اهیچشمم س شیپ ایدن

 :بزنم یکردم به کرن وال تلگراف یسع

 

 

 

١٢٤ 

 :با عجله به طرفم امد گفتم ویزیر یو از انجا به هتل ساوي رفتم. منش دیکن هیپول را ته دیفردا با برادر

 را به شکل اقساط بپردازم؟ هیممکن است شهر ایا-

 :لبخند مسخره اي زد و گفت-

 ...رفت میما خواه دیان را نپرداز کشنبهیداده اگر شما تا صبح  یکل فیاستاد به شما تخف-

 :دمیپرس ابزدهشت

 ندارد؟ گريیشاگرد د-

 .اوه فراوان-

 :گفتم یناراحت با

 .دیریامکان ندارد فقط خانم کوترل را بپذ نیا نه

 :گفت یبرده بود به ارام یاو پ یکه به ناراحت او

 .بله البته-

 رند؟یپذیکه استاد وجه را به اقساط نم دیدار نانیاطم شما

 داده است؟ فیبه شما تخف رهیدو هزار ل کهنی. مگر نه ادیشما چقدر پرتوقع هست-

 :که از شرم بر صورتم نشست احساس کردم. او ادامه داد یبه وضوح عرق گفتیم راست

 د؟یکن هیپول را ته نیا دیتوانیمگر شما نم-

 تادبا اس میکنم فقط تمنا دارم که درباره تقاضا یاست اما تاش خودم را م نیسنگ یلیمبلغ پول براي من خ نیا هیته-
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 .دیکن صحبت

 .دیمطمئن باش-

 .امدم رونیکردم و ب یخداحافظ

 

 

 

١٢٥ 

 و هفتم ستیب فصل

 :صبح آوا نامه اي به من داد. خطش را شناختم خط مارك بود فردا

 است و ییزن هر جا کیان زن  دیگو یحرف ها را پشت سرت بزند او م نیتاسف است که ژرژ ا هی! براي من ما روجر

 هم ویزیاست که موضوع کالس آواز و ر ی. ضمنن مدعدیقصد فرار دار رهیهزار ل کیده اي و با او را خور بیفر تو

 .موضوع ندارد نیاز ا یاطالع نیکه آوا هم کوچکتر نیمحض است مهم تر از همه ا کذب

 دونکدام از ماحق انجام کاري را ب چیکه شرکت برادران دالتون مال ما دونفر است. ه یدان یخودت خوب م البته

 کرده مرا فیتعر میکه ژرژ برا ییها زیپول را از حساب خودم بدهم اما چ نی. البته قصد داشتم امیندار گريید تیرضا

 اندازد یشک م به

 داد ضرري یدانم کاري که تو انجام خواه ی. نم ستمیاست که من از تو مطمئن ن نیکرد ا یعصبان یلیکه مرا خ زيیچ

 و ادعا یرا براي من روشن کن ایحواله متوقف شود تا همه ي قضا انیپس بهتر است جر نه؟ ایزند  یم سیآوا و گر به

 .یکه ادعا هاي ژرژ را رد کن نیسر قولم هستم اما به شرط ا میگو ی. دوباره میژرژ را رد کن هاي

 صورت نی؟ تازه در اگرفتم او را بکشم اما چه سود مینظر مارك را برگردانده بود. اول تصم یتمام شد. ژرژ با زرنگ کار

 :کنم. با خود گفتم یرفت و نه من ازاد بودم که با او زندگ یم سیرفت. نه ماو ینم شیکاري پ چیه

 صراف قرض کنم کیرا از  هیبق مهیو با گرو گذاشتن سهام ب رمیرا بگ سیاست پول ماو بهتر

 تا دیکار ها با نیهمه ا گرید یو از طرف نمیرا بب سیماو توانستمیکار امکان داشت . چون تا ساعت هفت شب نم نیا اما

 .شدیم لیصورت بانک ها تعط نیا ریدر غ شدیظهر انجام م فردا

 ...کرد و حوصله ارباب رجوع را نداشتم یمتشنج و ناراحت به سر کار رفتم سرم درد م یاعصاب با

 

 

 

١٢٦ 
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 نیهمه اسکناس ا نی. آه خداي من! ا دیلرزیافتاد دلم م یم دیرسیکه هر روز به دستم م ییبه پول ها میچشم ها یوقت

 .دیرسیگاه فکر دزدي از مال دولت به ذهنم نم چی... ما هناریپول ان وقت من درمانده هزار د همه

 .دلسرد ازرده خاطر و نگران اریرفتم . اما نه مثل شب هاي قبل بس سیماو دنیبه د شب

 سیداشتم که ماو نیقی. زدمیو قدم م دمیکشیم گاریر هم س. پشت س میکرد یبه همنگاه م ی. گاهمیدو ساکت بود هر

 .عاقبت چه خواهد شد دانستمیخواهم فرستاد. اما نم را

 ...از فرداي ان روز اما

 ان را نوشتم اما پول دینزد من اورد . رس مهیدر ارتباط با کار هاي ب رهیل ستیهزارو دو کیدرست  یمیمشتري قد کی

 ریانقدر راحت و ساده انجام شد که تا روزي که مرا دستگ نکاریشلوارم گذاشتم. ا عقب بیبه جاي صندوق در ج را

 ...مرتکب شدم یچه خطاي بزرگ دانستمیماندم. چون نم خبریکارم ب یاز زشت کردند

 بود و ادی نینمانده است. اخر یدر خاطرم باق زيیچ چیرفته بودم ه سیراجع به چند روز اخري که با ماو دیکن باور

 .ي من از ان هنگام روز جمعه بود هخاطر

 حال بهتري نداشتم. اما به زیاحساس کردم . من ن یو درد و رنجش را به خوب زدیدر رخسارش موج م نیسنگ یغم

 :براي کاستن از غمش گفتم کردمیم قشیتشو وستهیام را از دست ندهم و مانع رفتنش نشوم پ هیروح نکهیا خاطر

 ؟یه مادرت بزندوست داري اول سري به زادگا-

 .میبه انجا رفت هیکرا نیرا با سر نشان داد. همان روزعصر با ماش تی. رضادمیرا در صورتش د شادي

 کامال شاد و رفتیچون با من به زادگاه مادرش م یاشفته و ناراحت بود اما از طرف اریو هجران من بس ییاز جدا سیماو

 اخم دیخندیو م شدیساکت م زدی. حرف مدیبخشیبه او م فیتوص قابل ریحرارت غ یغم و شادي نوع نیبود . ا مسرور

 .داشتمیحاال ت را دوست م نی...اما من همه ي اکردیم

که صاحب خانه بود تقاضا  یبزرگ و جالب بود . از خانم جوان بایامده بود کامال ز ایاي که مادرش در ان به دن خانه

 کردم

 

 

 

١٢٧ 

 گردشمان تموم شد زن یداد وقت یحاتیو در مورد باغچه گل توض رفتی. پذمیناجازه دهد در باغ ان خانه گردش ک تا

 .میرفتیپذ لیبا کمال م زیفنجان چاي دعوت کرد و ما ن کیمارا به  جوان

 . تمام اسباب ها جمع میو به خانه برگشت میرستوران خورد کیبود . شام را در  کیهوا کامال تار میبه لندن برگشت یوقت

 دفعه روشن نیبخاري را براي اخر خواستمیم ی. وقتبردمیاز ان ها لذت م سیمن هنوز به خاطر وجود ماوبود. اما  شده
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 :گفت سیماو کنم

 .دلخورم میچقدر از رفتن فردا-

 ...بار دلم به رحم امد نیحلقه زده بود . براي اول شی. قطرات اشک در چشم هاگفتیم راست

 :داد ادامه

 ...یژان اگر بدان-

 نینام صدا کرد . او تازه مرا با نام ژان کاو نی. اي خداي بزرگ او پس از دو سال مرا به ا دمیرا نشن حرفش هیبق

 .شناسدیم

 من بخواهد تیاگر جنا لیاست و تعط کشنبهیامروز  رایمرا عوض کرد . ز هیموضوع چقدر روح نیکه ا دیباور نکن دیشا

 اند و از لندن دور شده اند...و اگر در روزنامه ها چاپ شود تحترفته  یو تا ان روز همگ شودیبرود روز دوشنبه م لو

 !!!یآه خداي من چه موهبت بزرگ رسدیروجر دالتون به چاپ م عنوان

 را یرفتم. به او پول دادم مابق سینزد ماو کراستیکردم و  لیاز خروج از اداره تمام پول را به فرانک فرانسه تبد پس

 حتیکند . ان شب انقدر به او نص هیاي ته هیگفتم که براي خود هد سیدر ضمن به ماو نگه داشتم . ویزیخود و ر براي

 .که خودم خسته شدم کردم

 بودم ختهیکه براي بعد از رفتن او ر یی. البته تمام نقشه ها گذراندمیبود که قبل از رفتنش با او م یشب نیشب اخر ان

 .ام تباه و نابود گشت هندیبرنامه هاي ا یاشتباه از اب در امد و همه یهمگ

 

 

 

١٢٨ 

 ....می.... چقدر خوشبخت بود شدیم یاگر ان نقشه ها عمل آه

 و هشتم ستیب فصل

 . گفت که به بروکسل دمیمقصدش را پرس نیاول ویزیاز ر زی. سر ممیصرف کن ویزیبود ناهار روز شنبه را با ر قرار

 .رودیم

 :را گرفتم و گفتم سیتمام شد دست ماو ناهار

 رونیدست دادم و ب ویزیاد فعال تا سر شب خداحافظ. البته راس ساعت هفت خانم رسما نزد شما خواهد امد. با راست-

 گردش کردم . ساعت سیها با ماو ابانیبه خود راه دهم در خ یترس نکهیبود ان روز بدون ا ی. هواي نسبتا خنک میامد

 باالخره کار ها روبه نکهیبودند.از ا فی. کار ها همه رد میافتاد یپنج بعد از ظهر بود که به فکر خداحافظ ایچهار  کینزد

 در سیاتاق ماو دنیبار بهد نیگرفتم براي اخر میشد. تصم کی. لحظه وداع نزدکردمیشده بود احساس ارامش م راه
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 میکس مرداشتند. جاي ع زيیپرده منظره غم انگ یزده و سرد بودند. پنجره هاي ب خی. اتاق ها میبرو سویارت کوچه

 کردندیم ییها خودنما کییجمع شده بود حاال تنها موزا ی. قال شدینم دهید زيیچ گریبود . روي بخاري د یخال مقدذس

 چیبود ه ی. لحظات سختمیکردیرا تماشا م رونی. از پنجره اتاق ب مینشست سیهاي قهوه اي رنگ ماو یروي صندل .

 .میرا نداشت ییتحمل طاقت و جدا کدام

 .میدیو بوس میا در اغوش گرفتر گریهمد

 دزد خطرناك هستم عکسم روز دوشنبه در تمام مجالت و روزنامه ها پخش خواهد شد و کیخداي من هم اکنون  آه

 مرا یکدام نام واقع چیه سیو نه ماو ویزی. اما خوشحال بودم که نه ر شومیم یکالهبردار بزرگ معرف کینام  به

 .دانندینم

 یاب راهنیکه پ ستمینکرده بودم. اما ان شب انقدر گر هیبه بعد هرگز گر یاز زمان جوانمن شاهد است که  خداي

 

 

 

١٢٩ 

 :گفت هیرا روي سرم گذاشتو ضمن گر شیکودکانه دست ها یبا محبت زیشد. او ن سیخ سیماو

 و نیریت شخاطرا نی. من هرگز ایمن هست ی... هرگز مرا فراموش نکن...تو تنها عشق زندگزمیآه ژان... ژان عز-

 دوري اجباري چه شکنجه اي براي روح خسته ي من محسوب نیا یدان یکنم. تو نم یعشق جاودان را فراموش نم نیا

 ...شودیم

 تو شیپ نجایچقدر دلتنگم که ا نی... مرا فراموش نکن... ببکنمیبه من وفادار بمان از تو خواهش م زمیعز سیآه ماو-

 مجبور ویزی... و رمیا یان وقت من هم به دنبالت م سینامه بنو میواهد کشت. برامرا خ تیدور سی. آه ماوکنمیم هیگر

 ...ردیمن را هم بپذ شودیم

 :بلند گفت اديیبا فر دیلرزیم جانیاز شدت ه شیها لب

 قدرت دست درازي به من را داشته باشد. من انقدر یتو کس ابیحرف ها مرا ازار نده. محال است در غ نیآه ژان با ا-

 .بود نیکشتن کوترل هم هم لیتنها دل دیواهمه نداشته باشم وشا زیچ چیهستم که از ه ناكخطر

 .را ادمه داد شیحرف را زده اما دنباله صحبت ها نیا یدرون جاناتی... اول فکر کردم از شدت هدمیبه خود لرز ناگهان

 ارزش نداشت. او مرا ناريین براي او داز وجودم استفاده نامشروع کند... وجود م خواستی. او ممیگویبله دروغ نم-

 اكیسم مثل تر نیکه مادرم به من داده بود. ا یرا مسموم کردم بله با سم ؟اویدانی... من هم او را کشتم... مزدیم کتک

 . برنارد مرد مشروب خوري بود. از دست اخالق وکشدیانسان را م جیکند و اگر قطع شودبه تدر یرا معتاد م انسان

 صیکس علت مرگ او را تشخ چیکه ه ديیتحملم تمام شد. از همان سم استفاده کردم... و او را کشتم د بدش رفتار
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 .نداد

 . شدن به من را داشته باشد او را خواهم کشت کی.. حاال به شرفم قسم که هرکس قصد نزدست؟یدروغ ن ديید

 !کشمیم دي؟یشن

 .نستم ان ها را باور کنمتوا یقابل قبول بود نم ریحرف ها براي من غ نیا دنیشن

 

 

 

١٣٠ 

 کاري را کرده نیتو محال است چن ؟یزنیچرا به خودت تهمت م ؟ییگویشدي...چرا دروغ م وانهی!تو دسیآه ماو-

 !... تو او را نکشته ايیباشی

 .من شروع به حرف زدن کرد ریدوباره در برابر چشم هاي متح اما

 ان را با خود داشت. اما هرگز از ان شهیري بود که مادرم همزه نیاست. ا قتیحق نیژان تمام حرف هاي من ع-

 :در حال ضعف بود به من گفت یمادرم از فرط گرسنگ نیبار در و کی دیا یم ادمینکرد.  استفاده

 کردم و ان را دایمادرم مرد ان را پ یدوا خواهم خورد. وقت نیاز ا اوردیفشار ب ادیز یگوش کن! اگر گرسنگ سیماو-

 نیبرنارد مستحق ا دمیگرفتم خودم را بکشم اما د میرفتارش جان را به لبم رساند اول تصم یگه داشتم. وقتخود ن نزد

نداشت . اما من تنها نوزده سال داشتم... با ارائه اي راسخ شروع به استفاده از  ییارزو گریبود و د ریاست. او پ کار

 نیا

 .را بد نام کندم خواستیچون م مردیم دیکردم و عاقبت... او با سم

 :صداي بلند گفتم با

 ...اما تو مرتکب قتل عمد شدي-

 :دمینگفت. پرس زيیماند و چ ساکت

 ؟یچرا او را کشت-

 درد الودش را پس از افهی. هنوز قدمیجانکاه د یغم شیبایدر چشم هاي ز دیلرزیکبود شد و م شی. لب هادیپر رنگش

 .دارم ادیسال به  انیسال گذر

 با پول ان خرج مشروبش را خواستیمن به نفع خودش استفاده کند . م یجوان وییبایاز ز خواستیم نکهیبراي ا-...

و  گذاشتیاورد و طبق قراري که با انها گذاشته بود مرا تنها م یاورد . دوستان نابابش را با خود به خانه م بدست

 رفتیم

 خورم که یقسم م زمیها خالص کنم ژان ژان عز در کمال شجاعت و قدرت خود را از دست ان ستیبایان وقن من م ...
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 دانستم که او پس از یاو نشدم . م یطانینقشه هاي ش میگاه تسل چیاش برسد ... ه یطانیش اتین نیگز نتوانست به ا هر

 

 

 

١٣١ 

 یزندگ تاقی.. به خدا قسم او ل دهدیبرد و همان کار ها را با من انجام م یم سیي خود مرا به پار مهیگرفتن پول ب پس

 .ستمین مونیکاري پش نیگاهاز چن چینداشت و من ه کردن

 کند؟یرفتار م نطوریبا زن خودش ا یاما تو زن او بودي چطور کس-

 خواستند مرا از ان مدرسه ی! من به اجبار با او ازدواج کردم چون دوستانم م کنندیفکر نم نیمرد ها ه چن یاخر همه-

 ...!اما کندیپدر با تو رفتار م کیبه ازدواج با او کردند گفتند او مثل  قیشونجات دهند مرا ت یروزي لعنت شبانه

ماجراي مردي که  گریقتل برنارد به دست زنش و از طرف د انیطرف جر کی...از شنومی...چه مییایمن! چه دن خداي

 به

 :گفتم تیپول حاضر شد زن خود را به دست خود بفروشد... با عصبان خاطر

 تو استفاده مادي کند؟ یو جوان ییبایاز ناموس تو از زاو قصد داشت  پس

 !طور است نیبله هم-

 ان وقت تو چه کردي؟-

 اش را یطانیافکار ش خواستمیکه با تمام قدرت از خود دفاع کردم چون نم رمیگیمقدس را شاهد م میژان خدا و مر-

 ..زدیکنم هرشب مرا کتک م یعمل

 را چگونه گذراندي؟سه سال  نیپس چرا او را ترك نکردي؟ا-

 کجا دارد که برود در ضمن بایمثل من جوان و نسبتا ز یهستم . زن بیشهر غر نیتوانستم بروم؟ من در ا یاخر کجا م-

خورد و بدهکاري به بار  گیبه ته د ریها ...کفگ ینبود ابتدا وضعش خوب بود اما بر اثر خوش گذران نطوریاول ا از

 اورد

 ...فتکار ها گر نیبه ا میتصم و

 :گفت یزده بود به ارام خیسرد و  شیشد دستم را گرفت دست ها کیبه من نزد یکم

 ....ژان بدت امد ؟چرا؟-

 قتل همسرش را انیبود . او با کمال خونسردي جر میکه همه ي زندگ یدلم غوغا بود. اتش خشم نسبت به زن در
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١٣٢ 

 پنداشتم . اما وا در حال اعتراف به قتل است . ان هم در کمال ی! چقدر او را پاك و معصوم مای. بار خدا کردیم فیتعر

 ....کرده بود یاست که دو سال در خانه ي مقتولو با پول مقتول زندگ ی. او کستیو رضا ارامش

و با حقوق برنارد گذر  یکنیقاتل خونسرد تصور م کیدانم که تو حاال مرا  یداري فکر کن ! م لیژان تو هر طور م-

 عمر

 که با یگاه با کوترل خوشبخت نبودم . اما زمان چیرا هم بدان که ه نینداشتم ا نیاما قبول کن که چاره اي جز ا. کردم

 را کنار گذاشتم و غرور من خاك پاي تو شد ....تو براي زیکردم همه چ دایکه نسبت به تو پ یاشنا شدم و با احساس تو

 اگر او به راینداشت که برنارد را از صداي خوبم مطلع کنم . ز یلیبودي برادر دوست عشقو ثروت...پس دل زیهمه چ من

 پول در شیبخوانم و برا ابانیتا در کوگه و خ کردیو مرا وادار م داشتیهر گز دست از سرم بر نم بردیم یموضوع پ نیا

 .....اورم

 ....ببرم تا گریشهر به شهر د نیخوب ممکن است من هم تورا از ا-

 ...خواندمیاواز نم تیبرا چگاهیشناختم ه یفرق داري اگر تو را نم یلیاوه ژان تو با او خ-

 :و گفت دیکش یکوچک اه

 شدمینم میباز هم اگر او بود هرگز تسل-

 ...بگو میحاال از ان زن جادوگر برا سیخوب ماو-

 :و گفت دیرا بر حرفم

 تمام گریما د یشده...خوشبخت رانیاست که و پرنده اي ی... به اطراف نگاه کن مثل النهنیدروغ که نگفته...اتاق را بب-

 خواستم ان را پنهان نگه دارم . اما امروز همه ي ان یم شهی. هم گفتمیرا براي تو م انیجر نیا ستیبا ی. من نم شد

 .پاي ماست شیاي نامعلوم پ ندهیها و ا گذشته

 و اراده خودم اورا لیبه م گفتم؟مگریخود مباشم ؟به  زاریاز او ب ایچکار کنم ؟اور ار دوست بدارم  دیبا دانستمینم

 باشم؟ زاریخود از او ب لیکه به م داشتمیم دوست

 

 

 

١٣٣ 

 :گفت ییبایبودبا صداي ز ستادهیکه کنار بخاري ا یدر حال سیماو

 نسبت به تو وفادار بمانمگرچه ممکن است شهیخورم که هم یمقدس قسم م میمن به مر یاي عشق من تمام خوشبخت-
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 براي کنمیي گوشم م زهیرا او تیکه دوستت بدارم و فراموشت نکنم من هم حرفها ی. تو از من خواستنمینب گریرا د تو

 ...ودیو نخواهد  تیمردي ن چیجز تو ه من

 همگان است اما ناموس زن تنها براي مردي است دیکه در معرض د شیبایو ناموس چه دارد ؟ز ییبایزن به جز ز کی

 من برنارد را کشتم احساس بدي نسبت به نکهیبه ان دست درازي کند . تو از ا تواندینم ییروین چیدوستش دارد و ه که

 را نی.. ا کردیکار را با او م نیجاي من بود هم زین گريیکه اکر زن د خورمیکردي. اما به تمام مقدست قسم م داریپ من

 .خواهم کشت دي؟یروش خواهم کشت شن نیبشود او را با هم کیبه من نزد یقصد کند قدم یکه اگر کس میبگو هم

 :ملتمسانه گفت ی. با لحن زندیبا خدا حرف م ییرا رو به اسمان کرد گو شیها دست

 که ییبه رنج ها و درد ها مانیبایبه گذشته ز مانیدوست مانیبه پ دهمیهمتاي من تورا قسم م ی...عشق ب زمیژان عز-

 به بعد تنهاي تنها هستم براي نیباز هم مرا دوست داشته باش .. ازا مانثاریبه فدارکاري ها و ا میهم فراهم کرد براي

 .کس را دوست ندارم چیکه به جز تو ه یفهم یم ديیمردي به جز تو وجود ندارد و اگر روزي دوباره مرا د چیه من

 سم هر دو بااش... عقل و احسا دهیبه صورت رنگ پر شیبایو ز دیاونگاه کردم به قطرات اشکش به دست هاي سف به

 :گفت یدر جدال بودند عقل م هم

 ... اما عشق و کندیاست ولش کن او تو را بدبخت م گانهیب کیاو  کندیروجر به او اعتماد نکناو دارد نقش بازي م-

 ...توست ینیری=س تو هست او را رها نکن او تمام سعادت و شسیزند :..او ماو یم ادیفر احساس

 زدیوجودم را اتش م شیها هیو با گر کردیم هیبود ... گر نیاغوش گرفتم . سرد و غمگشد او را به  روزیعشق پ اري

... 

 ...جانیاز عقل در وجودم خبري نبود هر چه بود عشق بود و احساس شور بود و ه گرید

 :زدم ادیوار فر وانهیرفت. د رونیاشک الود و ورم کرده از اتاق ب ییو با چشم ها ختیاز اغوشم گر ناگهان

 

 

 

١٣٤ 

 !عشق من سیماو-

 گذاشتش شوري یرا براي من باق زیباغچه ي عشق و احساسم رفت .. و دو چ بايیتمام شد. گل سرخ ز زیهمه چ گرید

 .....در صورتم شیتري اشک ها و

 و نهم ستیب فصل

 مسکن درد و رنج است اشک

 کرد و بر غم و اندوهم یداغ دلم را تازه م کردمیبه هر جا نگاه م دادیبرگشتم همه جا بوي نفرت م سیبه اتاق ماو یوقت
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 مخلوط میکردم . حاال اشک هاي من و او روي گونه ها هینشستم تا جان در بدن داشتم گر یصندل کیافزود . روي  یم

 داستان ادیخشک شد ... به  میکردم که اشک ها هیگناه تنهاي تنها گذاشته . انقدر گر ایدن کیشد . او رفته و مرا با  یم

 شده باشد . اه یقتل نیاو مرتکب چن بايیو ز دیاخر چطور ممکن است دست هاي سف دیکوترل افتادم . دلم لرز لقت

 داد یم جانیشور و ه یپرنده سبک بال که به خانه روشن سیمن! اخر چطور باور کنم؟ چگونه تصور کنم که ماو خداي

 کند؟ فیدانه داستان قتل همسرش را را تعر خونسر

 :کردم یر مخود فک شیپ

 یرحم یشوهر ب چیکوترل به ذهن ه یطانیاو سو استفاده کند . افکار ش ییبایاز ز خواستهیاست گوترل م سیبا ماو حق

 .......از ترس برنارد هرگز اواز نخوانده سیماو چارهیرسد . ب ینم

 ا به پول و ثروت برسم . ناچارر نیخواستم از ا ینداشت . من هم م یمن با کوترل تفاوت میافکارم بودم . اما تصم غرق

 داشتم که عشق من و او نیقیدارم ؟ اما  یتیکار ن نیاز ا ایکه ا دانستمیسکوت کردم . به ان جهت که خودم هم نم یمدت

او هر  شیو مادي نبود . من از اعماق وجودم اورا دوست داشتم . حاضر بودم براي رفاه و اسا یعشق ساختگ کی

 کاري

 نبودم و به مونیکار هم اصال پش نیبه خاطرش دست به دزدي زده بودم و از ا یاو عالقه داشتم که حت. انقدر به  بکنم

 

 

 

١٣٥ 

 .......کردمیافتخار م وجودش

 نیعنوان چن چیکار زدم اما خدا شاهد و گواه است که به ه نیخود دست به ا اتیبه خاطر ن ندیفکر م سیماو دیشا

 ینم یکه کس ی. در حال میمعروف و مشهور نما ایاي کار را کردم که او را در دن خاطر نینداشتم . فقط به ا یالیخ

 ماجرا نیا یکه سبب اصل میدانست یم سیمن و ماو رایافتاده است.. اما مهم نبود ز یدر پس پرده چه اتفاقاقات دانست

 ي که کردم براي ارضاي روح وهر کار رایخود کنم ز ونیاو را مد خواهمیحرف ها م نیکه با ا دیاما فکر نکن ست؟یک

راه نسبت  نیمن بود : روح و جان و عشق من بود و حاال تنها از او انتظار داشتم که در ا زیخودم بود . او همه چ وجود

 به

 ....وفادار بماند من

 تدانس یي پول چه قدر خون دل خوردم اما نم هیدانست براي ته ی. مستمیمادي ن یدانست که من انسان یم سیماو

 نبود ازيیبود و ن ارمیرا تنها به فکر منفعت خود بودم او در اخت نیاگر در ا نیشده است ؟ بنابر ا هیاز کجا ته عاقبت

 .شوم اتیو جن یرا بر هم بزنم و سبب بدبخت میو اسودگ شیاسا

 ه فرار من از لندنوشب بود. احساس کردم ک مهیخبر ماندم. ساعت دوازده ن یغرق افکارم بودم که از گذر زمان ب انقدر
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 به روز بعد موکول شده است انگلستان

 اتفاق بد بودم . عاقبت خود را کی. منتظر  دادیکار را بهمن نم نیخواستم به خانه ي اوا برگردم اما دلشوره اجازه ا یم

 .غوطه ور شدم یهوشیانداختم و در عالم ب نیزم روي

بلند شدم و  نیهاي ان روز بود .....از روي زم ییبایل از همه ز... اما دل ن غافگرید یو طلوع گرید یصبح دوباره

 نشستم

 ....قانون کنم میخواستم خودم را تسل یهاي گردنم در د گرفته بود . م استخوان

 :خود گفتم با

 یافراد کاري ندارد . کار بد مجازات دارد. همه تیبده ... قانون به ن لیشرف وجدان داري برو خودت رو تحو اگر

عقل  انیاز مجازات و قانون فرار کرد . دوباره م دیانها در برابر قانون برابرند. نبا نیتر نییتا پا نیاز باال تر ایدن دادافر

 و

 

 

 

١٣٦ 

 .سخت در گرفت ینزاع عشق

 ؟ شودیکنم چه م یخدا! اگر خودم را معرف اي

. تنها من  رفتندیسو و ان سو م نیبه ا یبود. مردم در تکاپوي زندگ یرفتم . هواي خنک رونیخوردن صبحانه ب براي

 بودم

 مانده را در بانک بگذارم یباق رهیگرفتم پنجاه ل می. تصم زدمیها پرسه م ابانیاراده در خ یو ب دینوم شهیبرخالف هم که

 میابر نگیلیاز چند ش شیدر بانک با زکردم. حاال ب ديیحساب جد یساختگ یکار را کردم و با نام و نام خانوادگ نیهم .

 رایکار را نکردم ز نیرا تماشا کنم . اما ا ویزیو ر سیقطار بروم و رفتن ماو ستگاهیمانده بود . دوست داشتم به ا یباق

 ...صحنه را نداشتم نیا دنیو تحمل د طاقت

 طربه خا دیشدم؟ شا نگونهیاي خدا چرا ا کردیجلوه م حیدر نظرم زشت و قب میشده بودم . همه ي کارها زاریخود ب از

 ..کار بود انتیدزد خ کیدر هر صورت روجر حاال  دانمی؟ نم دزدي

 با ان رایشوم ز وانهید دمیترس یکنم . م یخواستم خود کش یخواستم خودم را کنترل کنم نم یاحوال م نیهمه ي ا با

 ...فاصله نداشتم یچند قدم یوانگیخراب تا د هیروح

 رایشدم . ز مانیرفتم . اما پش شیپ یو وجدانم را راحت کنم چند قدمکنم  یکالنتري معرف نیکردم خود را به اول فکر

 :دادم . با خود گفتم یم حیرا تشر اناتیهمه ي جر ستیبایصورت م نیا در

 ده؟یاقراق کنم. اما چه فا زیبه همه چ شیکش شیرفتم بروم و پ سیکه بارها با ماو یکوچک سايیاست به کل بهتر
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 شروع سیبا ماو ییکه از اشنا یسرنوشت شوم . سرنوشت میمخالفت کنم و تسل میه هاو خواست الیگرفم با ام میتصم

 .بود شده

 :خود فکر کردم با

راحت شد او  یاطیاز خ گریروند . خدار ار شکر د یدر قطار نشسته اند و به سمت بروکسل م ویزیو ر سیماو حاال

 راحت

 .کردینم فیرا تعر بیاخر ان داستان عج قیي کاش دقاکند . ا یم ینیدرد و غم بر دل من سنگ نیاما حاال ا شد

 

 

 

١٣٧ 

 خودم را سی! و من تنها ماویمن با صداي اسمان یزندگ نیریش ايیرو گريیقاتل ! و د یکیداشتم  سیمن دو ماو حاال

 .شدم چارهیکه عاقبت به خاطرش ب یداشتم همان دوست

 .که حاال در راه بروکسل بود یپروازش دادم همان خود یکه به دست خود از قفس سعادت و زندگ یهمان زن اري

 ام یس فصل

 هدف و مقصودي نداشتم تنها کارم خواندن چیها بودم. ه ابانیاراده اواره کوچه و خ ینا خواسته و ب کشنبهیروز  تا

 بري از روجرخ چی. اما تا عصر دوشنبه ه ابمیحوادث روز نامه ها بود تا بلکه کلمه اي راجع به روجر دالتون ب صفحات

 دزد کیدر ان خبر مرا  دیعاقبت انتظار به سر رس دمیبار نام خود را در روزنامه ها د نیان روز عصر براي اول نبود

 خواستار همکاري مردم جهت به دام اندختن من شده بودند اما ییکرده بودند و با دادن نشانه ها یکار ...معرف تیجنا

 نیهاي لندن بودم اي خدا چرا ا ابانیاحوال و خسته سرگردان کوچه و خ شانیپر دهیاي نا مرتب و ژول افهیبا ق من

 نبودم قلبا مانی. اوقعا پش شدیجلوه دهم اما هر کاري کردم نم مانیخواستم خود را پش یرا مرتکب شدم ؟م انتیخ

 ...بودم یراض

 یوجدان معرف یشرف و ب یگناهکار ب یدزدي انسان کیبود بله به خاطر  چارهیخانمان و ب یروجر دالتون دزدي ب حاال

 !بودم شدم

 قانون دهد شب ها زا لیکند . تحو ییمرا شناسا سیخود را پنهان سازم . دوست داشتم زود تر پل کردمینم یسع هرگز

 رفتم به زن نانوا ییکه به نانوا یشب نیهست اول ادمیهست خوب  ادمی. خوب  دمیخواب یم سویکوچه ارت یینانوا در

 :گفتم

 کشاند ... او یم ییجاها نیرا شروع کرده ام اما موضوع کتاب مرا به چن یرمان شیهستم چندي پ سندهیمادر من نو-
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١٣٨ 

 . رختخوابم دمیدیرا م سیهر شب خواب ماو رفتیهم صحبت شده مرا پذ سندهینو کیبا  نکهیشاد و خوشحال از ا هم

 ...بود دهیدر ان خواب سیشب ماو کیبود که  یهمان

 .. اه که چقدر ان شدیکردم و تمام خاطراتم زنده م یرا احساس م سیگذاشتم بوي ماو یسرم را روي بالش م یوقت شب

 ...را دوست دارم خاطرات

 دنی.. از د دهیاي ژول افهیق فیکث راهنیپ دهینتراش ییها شینگاه کردم . ر نهیشدم . خود را در ا داریاز خواب ب صبح

 روجر معروف شده گریبحانه را خوردم و دوباره در کوچه ها به پرسه زدن پرداختم . حاال دام وحشت کردم . ص افهیق

از  ایگو ستی!حاال همه ي روزنامه ها درباره ي من نوشته اند . اثري از روجر دالتون ن سیزودتر از ماو یحت بود

 کشور

 ...شوم ییدوست داشتم زودتر شناسا یلیشده . خ خارج

 ژرژ و ادیبه  کدفعهیکرده  یاطالع یبه خانه اوا رفته و او با کمال خونسردي اظهار ب سیه حتما پلخود فکر کردم ک شیپ

 !غرق تاثر و تاسف شدند انیجر نیا دنیافتادم . حتما انها با شن مارك

 بهروحش هم خبر نداشت . چقدر خوشحال بودم که انها مرا  یحت سیخودم بودم . ماو اناتیجر نیمسوول تمام ا البته

 .شناختدینام نم نیا

 بلکه با سر بلندي و افتاخر تمام شروع به قدم زدن کردم و کردمینم یاوصاف نه تنها احساسا سر شکستگ نیتمام ا با

 .به شانه ام خورد یرا زمزمه کردم . ناگهان دست سیاز اهنگ هاي ماو یکیلب  ریز

 اقا؟-

 .بود سی...اه پل دییبله بفرما-

 !شکرت ایخدا

 کمیو  یس فصل

 

 

 

١٣٩ 

 محاکمه را هم در روزنامه ها نوشتند و انی. جرستیبه نوشتن نباشد . شرح دوران زندانم مهم ن ازيین گرید کنمیم فکر

 ....انها را خوانده اي یکه تو همه دانمیم
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 ؟عشق کار را مرتکب شده ام نی:اخر چرا ا گفتمیم یگاه کردمیو استاد اوازش فکر م سیبه ماو شتریزندان هم ب در

 ..گري؟ید زیچ ایبود؟  بود؟هوس

 ماريیب کی دی. شا کردمیدادم فکر م یم هیتک یهاي اهن لهیکه به م یجالب بود . در حال میموضوع برا نیبردن به ا یپ

 ...کار باشد نیمسبب ا یروح

 حرف هاي یکنم. حت دایرا پ میدزد یعامل اصل دیرا چند بار از اول دوره کردم تا شا سیبا ماو مییداستان اشنا تمام

 . کم بمیتا بلکه عامل محرك را از ان با کردمیم لیو تحل هی. تمام حرف ها را تجزدمیشن یرا با اهنگ خودش م سیماو

 من دوباره به سراغم بايیهمان پرنده ي ز سیتازه کردم افکار سابق دوباره در مغزم زنده شد . ماو ییرویاحساس ن کم

 تمام شود امیا نیکه ا کردمیارزو م خواستمیرا با تمام وجود م سیدر روح و جانم ماو دمکریاحساس ندامت نم گرید امد

 ...بروم اتمیح هیما دنیبتوانم دوباره به د تا

 افتهیو پول دار شدن او که توسط من و بر اثر تالش و زجر و تحمل من تحقق  تیمعروف الیافکار به عالوه فکر و خ اي

 خواننده بزرگ خواهد شد اگر من کیدر اثر فداکاري من  سیاه خداي من ماو شدیم میو شادمان یسبب دلگرم بود

 !بود که ممکن است به جامعه کرد یانتیخ نیبزرگ تر نیماند.. و ا یفردي محروم م نیهنر از داشتن چن ايیدن نبودم

 مرا دوست خواهد وستهیاو پدانم  یم کندیشدم . او هرگز فداکاري مرا فراموش نم سیدرخشان ماو ندهیمن فداي ا اري

 خواهد کرد . من رهیکه چشم ها را خ یدر خشان جامعه هنر خواهد شد . چنان درخشش نی. او به زودي نگ داشت

 .خود را خواهم گرفت یفداکاري و از خود گذشتگ جهینت عاقبت

 میست برابر با دوران تعلمن در تینگفتم . سکوت مطلق همه ي کار ها را درست کرد . دوران محکوم یدادگاه سخن در

 

 

 

١٤٠ 

 .....دیرس میخواه گریبود . پس ما هم زمان دوباره به همد سیماو

 جدا شده سیکه از ماو شدیباورم نم دیزندان با ان صداي ناجورش نچرخ ینیکه در اهن یرا هم گفته باشم تا وقت نیا

 .....ام

 دادم تا به یها عبور م ابانیروح خسته ام را از کوچه و خ و بستمیرا م میدادم چشم ها یم هیزندان تک واریبه د یگاه

 یو زندگ شدمیزنده م قتیبودم انجا که در حق دهیرا چش یزندگ نیریبار طعم ش نیکه براي اول ییجا سویارت کوچه

 یداز مکه اشعار پر سوز و گ دمینیرا م شیخواند صدا یکه با صداي بلند اواز م دمیدیرا م سیفرستادم: ماو یم کردمیم

 ....خواند

 انتظار کیاما  سیاوا و گر یکس انتظاري نداشتم حت چیالبته از ه امدهیکس به مالقاتم ن چیشدم ه یکه زندان یزمان از
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امد اما چرا؟...همه ي نتظار  یداشتم که تو به سراغ من خواه نیقی رایتو بود ز داریان انتظار د دادویمرا رنج م شهیهم

 و

 ان؟یویو بود . چرا وبا ت داریمن د ارزوي

 روزي به سراغم کردمیاشاره اي به تو نکردم .فکر م نیاما من هرگز کوچکتر یدر تمام جلسات دادگاه حضور داشت تو

 ....که داشتم یتا من امدم ان هم به خاطر احتاج امديی... اما انقدر نییا یم

 که دانستمیاما م کردمیاقرار م دادندیشکنجه ماگر مرا  دیشد . شا یییدستگاه قضا یسکوت مطلق من سبب ناراحت اري

 .سیدرخشان ماو ندهینابودي ا زیمن برابرست با نابودي تمام درد ها و رنج ها و فداکاري هاي من و ن اقرار

 اعتراف به علت دزدي شدندیدر برابر پانصد زن و مردي که در دادگاه حاضر م یخودت بگو چطور ممکن است ادم اخر

 !شدیرسوا م سیماو کردمیبودم ... اعتراف م سیماو ندهیش در فکر اکند؟ من هم خود

 دادگاه چطور پرونده سیکه رئ ديیهاي انها بودي. د نیدادگاه هر چه خواست گفت. تو هم شاهد توه یکه قاض ديید

 یکار پ نیا یسرهنگ نمونه دوران جنگ بودم بدون انکه به علت واقع کی نکهیا انیگذاشت و پس از ب میرا جلو ام

 .لب به دشنام باز کرد و مرا به سه سال با اعمال شقه محکوم کرد ببرد

 

 

 

١٤١ 

 کم ها دو ستورات را نیحاال شما قضات محترم کجا بودبد که ا کردمیجنگ ان همه فداکاري نم امیخدا اگر من در ا اي

 ....دیکن صادر

 ارزش ندارد . پس من هم انها یانها براي کس انیما بهمه تجربه وتجربه ... ا اداستیز یسرنوشت زندانم نوشتن درباره

 ....کنمیدر دلم ضبط م را

 هیغم شادي گر دمیدیهاي مختلف م افهی. او را در ق بردمیرنج م ادشیبودم . به  سیتمام دوران زندان در فکر ماو در

 :گفتیکه م دمیشنیرا م شی... صداخنده

 .میطور از هم جدا شد ديیدي ددرست بود حاال باور کر میهمه ي حرف ها ديید-

 .ستمین مانیکار پش نی. اما ارزش داشت. من هرگز از ا گفتیراست م بله

 و دوم یس فصل

 نیبه ا یعشق رایداستان ادامه خواهد داشت . ز نیا نایقیکه  دانستمیتمام شد . اما م نجایروجر دالتون در ا داستان

 :دمیجمله رس نیمتوجه شدم که به ا یرا زمان نیا. من  دیرسیبه انتها نم یهرگز به راحت ییبایز

 خواهمیهمه درد و رنج را ندارم . م نیتاب تحمل ا گریخسته شدم د گریرا اغاز کنم .د یراحت یزندگ خواهمیم انیویو
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 ...و دور از لندن و انگلستان مشغول به کار شوم اورمیب ریگ کاري

 از هم نیربط و در هم بر هم نوشته بود . هم یته بود جمله هابمانند نوش اداشتیپراکنده و  یلیداستان را خ اخر

 ریو تصورات و به زنج االتیافکارش بود که به من فهماند که دالتون با همه ي کوشش در مرتب کردن خ یختگیگس

 سیکه ذره اي از عشق او به ماو شدیدرك م یبه خوب شیکسب نکرده است از البه الي نوشته ها یتیانها موفق دنیکش

 .برابر شده بود نیدوري عذاب اور و چند نیبه خاطر ا دیشا ینشده و حت کم

 و به دوبرابر مدت فتدیاتفاق ب میبرا ییبایو ز فیداستان لط نیکه چن کنمیهستم ارزو م سندهیمن که خود نو دیکن باور

 

 

 

١٤٢ 

 ند بزنند. اما براي من کامال روشنگفته من پوزخ نیبه ا دیشا یشدنش محکوم شوم. افراد عادي و عام یزندان زمان

 !را از خدا دارم یسرنوشت نیکه ارزوي چن است

 در ی. به همبن علت وقت برمیان لذت م دنی. اما از شن ستمین یقیراجع به خودم کمتر گفته باشم . من اهل موس دیشا

 :ند اتشم زدخبر جرقه مان کیناگهان  گشتمیروزنامه هاي عصر به دنبال اخبار داغ م یقیموس ستون

 بار در تاالر ملکه نیکرد وي براي اول یمعرف یخود را خانم ژانس بايیشاگرد جوان و ز ویزیبار استاد ر نیاول براي

 .بر پا خواهد کرد یباشکوه کنسرت

 .دالتو افتادم ادیخبر چنان شاد شدم که فورا به  نیا دنید از

 و دالتون چگونه سیکه ماو نمی. بب نمیرا پس از سه سال بباو هم حتما خواهد امد چقدرخوب است برخورد ان ها  اه

 !است بیکه سرنوشت افراد واقعا عج ی؟راست روندیم گریکدی؟چگونه به مالقات  شوندیروبه رو م باهم

 یمافوق بشري دارد الزم و ضروري است ... وقت ییکه صدا سیماو فیقابل توص ریغ ییبایز دنیان گذشته د از

 کند؟یم دایپ یدالتون که معشوق و محبوب او بود چه حال برندیم ریوصف ناپذ تیوضع نیاز ا انیتماشاچ

 و سوم یس فصل

 انیجر خواتیاز دوستان خبر نگارم بروم. او م یکی دنیگرفتم به د میزده و مضطرب بودم که تصم جانیروز انقدر ه ان

 .ش کندرا به روزنامه گزار ینامه خانم ژانس یو در صورت امکان زندگ کنسرت

 :او گفتم به

 روي؟یم یامشب به کنسرت خانم ژانس-

 زيیچ شیماند . اما در مورد صدا یانگشت به دهان م یکار را خواهم کرد . انقدر قشنگ است که ادم نیاوه حتما ا-

 کندیول منفر قب کیتنها  میدر هر دوره تعل ویزیر ندیگویباشد بد نخواهد بود . م ویزیکه شاگرد ر ی. البته کس دانمینم
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١٤٣ 

 یزن نی. او به وجود چن دیچرخ یمثل پروانه دورش م ویزیریاگر بدان دمید شیرا چند ماه پ ی؟ من خانم ژانس یدانیم-

 اي؟ دهیرا د ویزیتو ر انیویو یراست ندیم افتخار

 .دارند یبا هم رابطه گرم نکهی. اما مثل ا خورندیبه هم نم یو خانم ژانس ویزیر کنمیفکر م-

 چه؟ یعنی

 . اصال تو که ازستیو نقص ن بیع یافراد هم ب نیا یهنر مند است و زندگ کیالبته منظوري ندارم هر چه باشد او -

 ؟یکنیهمه کنجکاوي م نیاوري. چرا ا یسر در نم یقیموس

 ستین ریوقت د چیگرفتن ه ادیندارد براي  راديیا-

 :و گفت دیخند

 .تکه ماه است کی. اصال او  بردیلذت م دنشیاز د یکسکه هر  باستیانقدر ز یخانم ژانس نیا اما

 کردم خودم را به جاي او بگذارم . اگر یاي نگرفتم .سع جهی. هرچه تالش کردم نت نمیدالتون را بب خواستیدلم م یلیخ

. اما دمیکشیو جلوي چشم تماشاگران او را به اغوش م رساندمیدر همان سن و سال خودم را به او م یبودم حت من

 عکس

 ...دانمیاو چه بود ؟ نم العمل

 نی. اخر چطور ممکن است چن کندیلحظه شماري م دنشیو براي د سوزدیاو م داریدانستم که روجر در اتش د یم

 خروار ها خاکستر غم پنهان شده . اما ریشده بود تا ابد خاموش بماند؟ عشق ان ها در ز جادیشدت ا نیکه با ا یعشق

 .نرفته بود نیاز ب هنوز

 دوباره دیدوران هجران تمام شده و با گریاما حاال د دندیکشیسوختند و عذاب م یعشق م نیدر ا سیماو دیو شا روجر

 تا به نمیدر ان حالت او را بب خواستمیبه خاطر دالتون بود . م سیماو دنیرا بپرستند ...عالقه ي من براي د گریهمد

 .ببرم یپ شتریعالقه ي ان ها ب شدت

 استاد نیکه او بهتر دانستندیبودند . همه م ویزیبودم عده اي هم منتظر ر سیروجر و ماو دنیمنتظر دکه  همانطور

 

 

 

١٤٤ 
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 .اجتماع خواهد داد لیتحو یصداي عال کیستاره درخشان و  کیبار هم  نیداشند که ا نیقیصداست و  میتعل

 :که سمت چپ من نشسته بود گفت مردي

 ....کجا نخوانده چیتفاوت دارد . هنوز در ه یلیخوانندگان خ رگیبا د یخانم ژانس نیبه نظرم ا-

 دنیخود فکر کردم حتما از د شیبود و پ جهینت یهاي من در جست و جوي روجر جا به جاي سالن را گشتند اما ب چشم

 ....امدهیخاطر ن نیشده و به هم مناكیب سیماو

 انهیپ کیشده بود .  نیتزو ییبایکردند صحنه با نور زکنار رفت و تماشاگران صحنه را غرق گل هاي گوناگون  پرده

 .رنگ سه گوش در سمت راست صحنه قرار داشت یبلوط بزرگ

موضوع تنها  نینداشت . ا اديیز تیاهم سیاواز بخواند. براي من خواندن ماو کی ویزیسه اواز و ر سیبود ماو قرار

 از

 نظر و نیب نمیبب خواستمیبودم . م دارشیاز ته دل ارزو مند دداشت .  تیکه او معشوقه و دوست روجر بود اهم دید نیا

 . نظر داشتم ریحرکت پرده را ز نیشدم و کوچکتر رهیچقدر تفاوت وجود دارد؟مرتبا به سن خ تیروجر با واقع نوشته

 !همه ي مردم مثل من در شور و اضطراب هستند کردمیم فکر

 یرا شروع به نواختن کرد . پس از ان جوان یمیارکستر اهنگ مال . ابتدا گروه شودیکردم کم کم برنامه شروع م حس

 که لبخند بر لب داشت وارد شدو پس از جواب دادن به ابراز احساست مردم یدر حال یو لباس مشک فیاندام ظر با

 .بود ویزیر یاو شاگرد قبل میخواند. اگر درست بگو اوازي

 داده است . با لیتحو سیها خواننده معروف و مشهور به جامعه انگل وارد صحنه شد. او تا به حال ده ویزیاز او ر پس

 . اي جذاب و شدمان ظاهر شد . شروع به اواز خواندن کرد افهیدرشت و شکم بر امده با وقار و ق کلیاندام و ه همان

 صداي ریمن هم تحت تاث ینبود حت اسیبا شاگردانش قابل ق شیهمگان را مجذوب کرد . تن صدا شیبایز صداي

 . او دندیخندیتمام وجودش م ییشاد مان گشت . گو اریابراز احساسات بس نیاز ا ویزیابراز احساسات کردم . ر شیبایز

 

 

 

١٤٥ 

 ...رفت رونیکرد از سن ب میکه با متانت در برابرهمه تعظ یدرحال

 ویزیار رفت و از پشت ان ربود کن زانیکه در انتهاي سن او ییبایارکستر شروع به نواختن کرد سپس پرده ز دوباره

 یکس بایزن ز نیبا او بود ا کیو بار فیظر یو اندام ییبا لباس نقره اي رنگ موهاي طال یشد . اما تنها نبود زن ظاهر

 ......وعشق دالتون ویزیشاگرد ر یکوترل مادام ژانس سیجز ماو نبود

 گفته بود و سیو متانتحرکات ماو ینیاز سنگ تهوسیرا نگاه کردم . بر خالف نوشته هاي روجر که پ سیماو نیدورب با
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 دختر محجوب و ستیبا یگفته روجر م رامطابقیتعجب کردم. ز دمیبند و باري ند یب یجز نوع زيیبود من چ نوشته

 .امد شیتا جلوي سن پ ویزیبود . با ر نیاز ا ریباشد . در حال که غ نیشرمگ

 .امدند یم یبه نظر جفت هنري موفقاما  خوردندیکه از لحاظ ظاهري به هم نم نیا با

 به یقائل شوم . وقت شیبرا توانمیانقدر مجذوب او شده بودم که حدي نم زیمن ن رایدارد ؟ ز یحاال دالتو چه حال یراست

 .کرد میخم شد و تعظ انیدر برابر تماشاچ یبا وقار خاص دیسن رس جلوي

 ! محال است تا به حالییشروع به خواندن کرد . اه چه صدا به همراه ارکستر سینواخت و ماو یاهنگ گریبار د ارکستر

 انکه دچار دنشبدونیکنم او با تسلط بر نفس کش حیرا تشر شیصدا ییبایز توانمیباشد . نم دهیزا شن ییصدا نیچن یکس

 غرق بود قیعم یخواند . سالن در سکوت ییبایو اهنگ ز ستادیشود همانند مجسمه اي ا یناراحت اینفس  یتنگ

 مسلط شده بود . انقدر غرق انی. او بر اجتماع تماشاچ دیرسیبه گوش نم سیجز صداي ارکستر و ماو ییصدا نیوچکترک

 خواند اگر حرکات دهان و گلوي یبود و م ستادهیحرکت ا یبردم مثل مجسمه اي ب ادیشدم که خود را از  سیماو

 دوست خبر دیرس انیاوازش به پا نیاول یدهد ! وقت صیتشخ روحیاو را با مجسمه ب توانسایکس نم چینبود ه شیمرمر

 ......کم نداشت یو هنر و خوب ییبایاز ز زيیاو چ گفتی... واقعا راست م شودینم نیبود بهتر از ا یگفت:عال نگارم

 بوند و کف ستادهی. همه ا کردندیم قیرا تشو سیتماشاگران بود . مردم با شور و نشاط ماو قیغرق در تشو سالن

 را عقب شیاز پاها یکیکه  یشلوغ خواند در حال بایتقر یو دوباره اهنگ ستادی. او در برابر همه خم شد بعد ا دزدنیم

 

 

 

١٤٦ 

 صدا با صداي نیرا پشت سر رها کرده بود با رخساره اي گلگون شروع به خواندن کرد . ا شییبود و موهاي تال گذاشته

 بود یداشت . همه قلب ها به تپش وادار شد ند همان اهنگ یه حماستفاوت داشت . اهنگ او جنب یلیخ شیلحظه پ چند

 نیصدا و ا نیاو کرده بود . ا ریخود را اس بیترت نیبود و به ا دهیشن سیبار پشت در خانه ماو نیدالتون براي اول که

 زندان و نیهم درخشان او تحمل کند و ندهیرا به خاطر ا ییسبب شده بود که روجر عاشق سه سال هجران و جدا اهنگ

 را با خود به انیبود . صداي او انچنان گرم و محرك بود که تما شاچ دهیگرد یمادام ژانس شرفتیعاقبت سبب پ شکنجه

 .کردیجنگ وارد م صحنه

 شدند . شروع به کف زدن کردند. انقدر ادامه دادند او او براي لحظه اي مجبور به سکوت ديیشد جانیدچار ه مردم

 .شد

 :گارم گفتخبر ن قیرف

 .....کنندیزن ها استفاده نم نیمن چرا براي بردن جوانان به جنگ از ا خداي
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 .کردند شیمردم دوباره شروع به تشو دیساکت شدند و او دوباره شروع به خواندن کرد اهنگش به انتها رس مردم

 که خواندیم قینان گرم و عماهنگ محزون و عاشقانه چ کیبار  نیشروع به خواندن کرد . اما ا سیبار سوم ماو براي

 .میکنم و غم ها را دور برز هی. دوست داشتم گر میپرواز کرد ایدن نیماوراي ا ايیبه دن شیصدا ریتحت تاث همه

 را با او شیزن بکند واقعا چقدر خوشبخت است که توانسته دو سال از زندگ نیدالتون حق داشت خودش را فداي ا اه

 شده بودم که سیو کماالت ماو ییبایام چنان غرق ز یر مردي است.من با خونسردي ذات. او منتهاي ارزوي ه بگذراند

 یهمان زن نیکنم. بله ا شیام را فدا یو همه ي هست فتمیرا فراموش کردم . حاضر بودم در برابرش به خاك ب خود

 بود که ی. او همان کس دکریم یشهر لندن زندگ نییاجاره اي در محله پا یفقر در اتاق تیکه روزگاري در نها است

 کجا؟ سیدوست من شده بود... و حاال روجر کجا و ماو یچارگیب سبب

از پشت همان پرده وارد شد به طرفش امد و با سر از او تشکر کرد و او هم  ویزیاوازش تموم شد ر نیسوم یوقت

 متقابال

 

 

 

١٤٧ 

 .داد جواب

 و دوست زدندیدست م انیز صحنه خارج شود تماشاچا یان پرنده خوش اواز ان حوري بهشت خواستیکس نم چیه

 بخواند ... اما برنامه او تمام شد گريیاواز د داشتند

 اي برده هی... من بدون ان که هد کردیم میتقد سیرا به ماو انیداشت گل هاي تماشاچ یکه کت و شلوار مرتب مردي

 یو لباس دهیبلند و کش یبا اندام شهی. مثل همدمید سن رفتم در انجا بود که دالتون را کیاو به نزد دنیبراي د باشم

 دانمی. نم شیبایبه محبوب ز میتقد برايی...چهره اي خسته و درد مند و دسته گل سرخشیموهاي جو گندوم همرنگ

 .نکرد دایاو را پ کردداماینه؟ اما دسته گل را برداشت. احساس کردم به دنبال صاحب ان گل م ای دیاو را د سیماو

 .بود یو دوست داشتن بایاچقدر زخد اه

 ....کردیکاري م نیهم به جاي او بود چن گريیهر کس د دهمیبه روجر حق م واقعا

 و چهارم یس فصل

 یتمام دیمحبوبش به پشت صحنه رفته....شا دینکردم فکر کردم حتما براي د شیدایبه دنبال روجر رفتم پ هرچه

 پا گذاشته... البته ریرا ز شیرفتهو همه قول و قرار ها ادشیاز  سیماو دنیگرفته با د تیکه رد دوره محکوم یماتیتصم

 .کاري کرده باشد نیدار اگر چن حق

 از خواهدیمذهب م کیمرد کاتول کیبود:اخر چطور  میعذاب عل میبرا زیچ کیها تنها  الیفکر و خ نیا انیدر م اما
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 ...کند دیجدا شود و ازدواج مجد زنش

 و مشهور بایخواننده و هنرمند ز کیحاال  سینوشته بود اوج گرفت. ماو میکه برا یاو و داستانکم افکارم در مورد  کم

 به علت اختالس و تیبود که هست.او سه سال سابقه محکوم زيیکه روجر دالتون حاال بدتر از ان چ ی. درحال است

 

 

 

١٤٨ 

 از نظر ها پنهان مانده و ان نجایا زیچ کیبود .  یانسانصد در صد معمول کی شیکه سه سال پ یدارد در حال دزدي

 نیکه ا میدانیکرده همه خوب م لیتبد یرا به خانم ژانس سیروجر است که ماو یو کوشش و از خود گذشتگ تالش

 .براي روجر چقدر گران تمام شد سیماو شهرت

 هم شیپ توانستندیعنوان نم چیقطب مثبت و دالتون قطب... انها به ه سیاهنربا بودند. ماو کیانها مثل دو قطب  حاال

 .بود سیماو شرفتیاو پ تیکنند هر چند علت محکوم یزندگ

 .دیکرد و سزاي ان را هم چش انتیبه دولت خ سیماو ینشد براي خوشبخت تشیگناه و محکوم فیاو سبب تخف فداکاري

 نیکدام از ا چیکه ه میاندیباشد سپري کرد و ما خوب م مانیپش نکهیرا بودن ا تشیبا کمال شهامت دوران محکوم او

 .شودیاو در جامعه نم رشیسبب پذ نیو همچن ردیگیاجتماع را نم ینیجلوي بدب لیدال

 .....عذر بدتر از گناه بله

**** 

که  یامدم همه ي روزنامه ها را خواندم خصوصا مطالب رونیاز خواب ب یدر فکر دالتون بودم وقت دیطلوع خورش تا

 راجع

 :نوشته بود یخانم ژانس شیاز روزنامه ها در باب ستا یکیبود  یخانم ژانس به

 ویزیفرشته شباهت دارد الزم به ذکر است که ر کیبه  ییبایدر ز یاز نوابغ و نادوادر نسل خود است. خانم ژانس یکی او

 محبت هاي از چکدامیبه ه ی. اما ژانس خوردیاست تا به ان اندازه که استاد بدون اجازه او اب نم یدلباخته ژانس سخت

 !کند کینزد یمردي نتوانسته خودش را به خانم ژانس چیو تاکنون ه کندینم ییاعتنا ویزیر

 :خواندم که گریجاي د در

 ....دهدیبه شاهزاده ها هم جواب رد م یحت بایز یژانس مادام

 به چشم خود کتک خورده که مرگ را یتوسط فرد ناشناس دهیپرست یعاشقانه او را م گريیمرد ثروتمند د نیهمچن

 .دهید
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١٤٩ 

 :گفتندیکه م دمیشن گريیجاي د در

 .شودیباشد نم لشیکاري که بر خالف م میاست که هرگز تسل یاز ان دسته زنان یژانس مادام

 :گفت گريید

 ...با او معامله کرد توانینم یروش چیه به

 .دمیدینم یشک چیاست که در وفاداري او به دالتون ه ادیز عاتیشا انقدر

 .هزار نفر را بکشم یحاضرم به خاطر خانم ژانس گفتیم یکی

 :گفتیم گريید

 .است وهیب ندیگویم میخبریهست و ما از او ب شیمردي در زندگ حتما

 .زندیطور است و گرنه چطور به همه مردها پشت پا م نیبله حتما هم-

 پس از فوت شوهرش ندیگویل داشته . مسا 19تنها  یاو مرده خانم ژانس یبوده و قت یسیشوهرش انگل دمیاوه بله شن-

 .کندیکار م ویزیشده و با ر شهیپ هنر

 ....او و شوهرش بوده که هنوز به او وفادار مانده نیب ديیحتما عشق شد-

 ....خشک و بدرفتار شده نیچن نیکه از شوهرش دارد ا یبله و به خاطر خاطرات-

 کردند و گفتند دیرا تائ گریکدیصحبت هاي  سپس

 .......دانست بیتوان او را نج یاست اما باز نم شهیهنر پ کیصورت زن فو ق العاده اي است هر چه باشد  در هر-

 هرچه خواستیتا ان روز صبر کنم . دلم م اوردمیطاقت نم کردمیهر کاري م دیایب دنمیقرار بود روجر به د کشنبهی روز

 . و بهتر بشناسم نمیبب شتریاو را ب خواستمیت کنم مبا او صحب کیو راجع به سرنوشتش از نزد نمیاو را بب زودتر

 ایده؟ایرا د سیماو ایبه خانه؟ ا س؟یماو شیبدانم که ان شب پس از انداختن گل هاي قرمز کجا رفت؟پ خواستمیم

ثابق را در مورد ادلتون ندارم او  دهیعق گری. د ردیاز او نگ یسراغ گریگرفته د میتصم نکهیا اینامه نوشته؟ شیبرا

 کنونا

 

 

 

١٥٠ 

 مرد کی کردمیکه در جلسه داگاه فکر م یو باگذشت است. درحال یمرد واقع کیفداکار  کیقهرمان  کیمن  براي
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 که یدالتون با دالتون نیخودش ا یزندگ ندهیشده بود ان هم با تباه کردن ا سیماو یکار است او سبب خوشبخت انتیخ

 مبهم او به عالوه ندهیتا اسمان تفاوت داشت . گذشته و ا نیزم کردیکرده بو.د فرق م یلندن به مردم معرف دادگستري

 کیکرده بود . دوست داشتم حدااقل  قراریاو ب دنیاز او مطرح کرده بودم مرا براي د دنیکه براي پرس ییها پرسش

 .را با او بگذرانم روز

 ربع بعد کی. دمیکشیبودم و انتظار م دهستایاو جلوي پنجره ا دنید اقی. در اشت دیایبه مالقاتم ب کشنبهیبود  قرار

خانهدر را باز کرد و ورود دالتون را اطالع دادو او بدون انکه منتظر جواب بماندداخل اتاق کارم شد با همان  مستخدم

 کتو

 گوهر ناب بود که در لفافه پنهانش کیبراق و بران بود . اري او  زیت ریشمش کیخاکستري . چهره اش مثل  شلوار

 ....ودند . اري لفافه اي از درد و غم و اندوهب کرده

 ؟یدهی!اجازه م انیویسالم و-

 .دییو گفتم بفرما دمیخند-

 نکهی. مثل اکردیشده بود . مرابه دقت نگاه م رهیو صورت من خ افهیکه وارد شد تا زمان نشستن به ق یم ازهنگا

 روح و احساس بودو کپارچهیشوم او  رهینگاهش خدر  دمیترسیداستانش را بر چهره ام بخواند ... م ریتاث خواستیم

 :دی. پرسدادیبود که مرا رنج م نیهم

 شد؟ یچ-

 .فکر کردم یلیرا چند بار خواندم و خ تینوشته ها-

 احمق و ابله تصور کردي؟ وانهیحتما مرا د-

 .بر من گذاشت یقیعم ریتاث تی...نوشته هایکنیهزگز درست برعکس انچه تو فکر م-

 چه؟ یعنی-

 

 

 

١٥١ 

 !یقهرمان بزرگ هست کیمرد فداکار و باگذشت و... و کیتو را  نکهیا یعنی-

 :اي کرد و گفت خنده

 ؟یراست-

 .گذشت ها فقط مخصوص تو هست نی... ا کندینوع فداکاري ها نم نیاز ا یزمانه کس نیالبته در ا-

 ادم ها هستم؟ نیاز همه ا ریمگر من غ-
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 .البته البته-

 ...رروج مینیبنش میبرو-

 :گفت یبا شوخ ختهیکامال دوستانه و ام یکاسته شد با لحن شیشانیو چروك هاي پ نیشاد شد از چ یاش کم افهیق-

 خري؟یپس حتما ان را م-

 .با تو صحبت کنم... اما بعد از شام خواهمیمورد م نیاتفاقا در هم-

 خوردیم زيیشام؟نه... ادم هروقت گرسنه باشد چ-

 دایحالت افسانه اي پ شیکار ها از دستش رفته و صبحانه و ناهار برا یعیماند که صورت طببه من بفه خواستیم ییگو

 .کرده

 .خورمیباشد امشب شام را با تو م-

 .زدم مستخدم امد زنگ

 .میخوریامشب شام را زودتر م-

 ؟یمثال ک-

 .اقاي دالتون گرسنه است یدانیحاال. مگر نم نیمثال هم-

 به حرف هاي من نکهیرا مطرح کردم . با ا میرفت. تا زمان شام پرسش ها رونیان داد و بتک میعالمت تعظ بهیهم سر او

 

 

 

١٥٢ 

 شیهم پ دیو شا التیاست... در اسمان خ گریداشتم روحش در جاي د نیقیاما  دادیو پاسخ سواالتم را م دادیم گوش

 .سیماو

 :شده باشد گفت دیکه ناام یکس مثل

 .خوردیبه دردت نم-

 ....!ان را چاپ کرد شودیاست مه تا قهرمانان داستان زنده هسنتد نم نیحرف ها ا نیا منظور من از ااوه چراام-

 .دارد یبده مگر اشکال رییرا تغ یاسام-

 .را زا دست بدهد شییباینه ...ه ابدا حق با توست اما ممکن است داستان ز-

 ندارد . از ان گذشته من مجبورم از انگلستان یفاوتو گرنه براي مردم ت یشناسیرا م سیالبته براي تو که من و ماو-

 ...بروم
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 است که براي یمدت هست و از همه مهمترحاصل رنج نیداستان حاصل رد و رنج من در ا نیکه ا یدانیتو خوب م-

 .خاطرت متحمل شدم نیا نوشتن

 کندیم دایارزش پ یلیروزي خ مای. حتدانمیاوه م-

 .را شروع کنم دیجد یمبلغ زندگ نیبا ا خوامیخواهم گرفت . م رهیصد لمن تنها  راییان هم به نفع تو ز-

 است؟ یپول براي تو کاف نیا-

 .ندارم یاحتاج نیاز ا شتریبله ب-

 .فینه به عنوان همه حق التال دهمیمبلغ را به اسم قرض به تو م نیخوب من ا اریبس-

 است یافقدر که بتوانم از انگلستان خارج شوم ک نیهم انیویمتشکرم و-

 داري کجا بروي؟ لیخ-

 !که کجا بروم و چکار کنم کندینم یبراي من که سه سال از عمرم را در زندان گذراندم ان هم با اعمال شاقه تفاوت-

 

 

 

١٥٣ 

 :جمله غم و غصه اش تا اعماق دلم رسوخ کرد گفتم نیگفتن ا با

 !کرديیکار را م نیا دیبابت متاثرم اما تو نبا نیروجر از ا-

 کنندیم لیکار؟ در زندان فقط زور است و زور و اعمال شاقه را هم با زور به انسان تحم امکد

 امدي؟یمن ن شیاست که چرا اختالس کردي؟تو چرا از اول پ نینه منظورم اعمال شاقه نبود . منظورم ا-

 یشکست من به خاطر کم زی....گذشته از همه چ کرديیبه من نم یفکر کردم مطمئن بودم تو هم کمک یلیبه تو هم خ-

 دست به دست هم دادند تا من ان کار راتیاوردم .همه تقدا یپول را به دست م نیبود و گرنه از راه مشروع ا وقت

 ام را ندهیا نکهیبا ا ستمین مانیقبول کن که پش انیویرا انجام دهم من مجبور به انجام ان کار ناپسند شدم. اما و ناپسند

 داشتم یانسان تیرده نپ نیچون در پس ا باختم

 روي ان نظر داد شودیزودي هم نم نیو به ا ستینادرست کار ساده اه ن ایکارت درست بوده  نکهیقضاوت در مورد ا-

 .کردم دایهمه به تو عالقه پ نیکه داستانت را خواندم ا یچرا از زمان دانمینم اما

 خوديیما چه بحث ب دیرس انیتمام شد و کتاب به پاداستان  نیاي ندارد ا دهیصحبت ها فا نیبله حق با توست . ا-

 .میکنیم

 .بله کتاب نوشته شده اما داستان هنوز تمام نشده روجر-
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 :نه/در هر صورت خودم را سرزنش کردم ایحرفم درست بود  نیا دمیحرف روجر ساکت شد نفهم نیگفتن ا با

 دوران عمرش را با یمابق خواهدیاب بکشد ؟او مباز هم عذ یخواهی؟میخواهیمرد بدبخت چه م نیاز ا گریاخر تو د-

 تواندیکسب کرده .حتما م اديیمدت تجارب ز نیتازه اي را شروع کند . باالخره در همه ا یکار کند و زندگ صداقت

 گل ها را نثار قدم یباچه ذوق و شوق شبید ديیرا دوست دارد مگر ند سیهنوز ماو نهایکاري کند...اما با همه ا نیچن

 .فشرد نهیانها را برداشت و بر س زیکرد او ن شمحبوب

 :رشته افکارم را پاره کرد شیصدا

 

 

 

١٥٤ 

 اوردیشانس م زین یو گاه بازدیخودش را م یانسان اه انیویو-

 .نثار قدمش کنم یوادارم کرد که دسته گل شرفتیان همه پ دنیاو خودم را باختم. اما با د دنیبا د شیمنظور؟د

 !شت و در بغل گرفتاو هم ان را بردا و

 مگر تو هم انجا بودي؟-

 .دمیو هنگام انداختن گل تو را د بله

 :مکث کرد و گفت یدي؟کمیرا د سیپس حتماماو-

 به نظر تو چطور بود؟-

 ....مانند. درست مثل انچه تو نوشته بودي یو ب رینظیب یعال-

 :و گفت دیرا بر حرفم

 که هر چه درد ی. بدبخت دانستمیرا شکست خورده و بدبخت م خودیکردینم فیتعر نیبهتر و ...اگر او را چن یلینه خ-

 !شومیرفت کرده . به خود مغرور م شیهمه پ نیشده و ا یاو براي خودش کس نمیبیبوده اما حاال م هودهیب دهیرنج کش و

 بروي؟ دنشیبه د یخواهینم یراست-

 .را هم ندارم الشینه اصال خ-

 چرا؟-

 :دمیرساش را بال انداخت پ شانه

 ؟یکجا رفت یگل را انداخت یوقت-

 .ندیمرا بب خواستیرفتم دلم نم رونیاز سالن ب-
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 نکرد دایدنبالت گشت اما هرچه چشم انداخت تو را پ یلیاتفاقا خ-

 نوع مبازه است دالتون روح و جانش را کشت نیبزرگتر نیا کندینزد متوجه شدم دارد با نفسش مبارزه م یحرف گرید

 

 

 

١٥٥ 

 ...ندیرا نب سیکه ماو دیجنگیرسوا نشود او با خود م سیماو تا

 است ادیز عاتیشا سیروجر در مورد ماو-

 ند؟یگویمثال چه م-

 تعجب کند با دست چند ضربه نکهیبودم گفتم. بدون ا دهیشن یطور خالصه انچه که در باشگاه در مورد مادام ژانس به

 :زد و گفت زیبه م اهسته

 دارد ییواال تی. او شخصدیستین سیکدام هرگز قادر به شناختن ماو چینه انها و نه اجتماع و ه اوصاف نه تو نیتمام ا با

 دیایبار به وجود م کیدر قرن ها تنها  که

 ها را شرفتیپ نیمسبب ا رایاو منتظر توست ز کندیتو لحظه شماري م دنیروجر من مطمئن هستم که او براي د-

 ....نکرده فراموش

 :اما براي انکهان را از من پنهان کند گفت دیدر دلش تاب ديیمکردم نور ا احساس

 !انیویو یچه مزخرفات-

 خبر دارد که تو زندان بودي؟ سیماو نمیبب-

 .که نداند دوارمیام یول دانمینم-

 دوست خواهد داشت شتریب یلیببرد تو را خ یمطلب پ نیدارم اگر روزي به ا نیقی-

 را دوست داشته باشدهر کاري کند براي خودش است نه طرف یانسان کس یوقت....یفهم یاه تو هم که رد مرا نم-

 .رومیسراغ او نم گری. اما در هر صورت دمقابل

 :زدم ادیفر یناراحت با

 ....تو هست ؟اومنتظریکنیاه روجر! چرا حماقت م-

 سیکنم. چون ماو کینزد سیخودم را به ماو یبه سادگ توانمیام نم دهیاخر من مردي زندان د ستیحماقت ن نینه ا-
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١٥٦ 

 کجا؟او در سیقرن است!.... از ان گذشته من کجا و ماو نیزن ها ي ا نیو پاك تر نیتر بیاز نج سی. ماوشودیم رسوا

 .....شهرت و من در اوج

 :اورد و گفت نییرا پا شیصدا بعد

 همانند او نبوده و نخواهد یکس باستیفرشته ز کی سیشوم. امو کیبه او نزد دیاگر سعادت او را بخواهم نبا انیویو-

 و ارزش ندارند !...درست است که باعث افتخارش شدم اما تیباور کن صد ها نفر مثل من به اندازه خاك پاي او اهم بود

 را نیهم کمترم ....هر چند در ا چیمن شد. من در برابر او از ه بیشانس خداداد بود که نص کیو  ریتقد کیهم  نیا

 !ارزش کند یرا ب شیها یفداکاري ها و از خودگذشتگ شودیمرد حاضر نم کی یرا تحمل کردم ول اديیهاي ز یسخت

 ...بردیلذت م شیاما روجر او تو را دوست دارد او تنها در منار تو از زندگ-

 چیبه هاوردم و حاال  مانیخدا شناس است من هم در اثز رفت و امد با اوبه خدا ا کیکاتول کیاو  یکنینه اشتباه م-

 یدانیاما م یخواهیقابل توجه م انیپا کیدانم تو براي داستانت  یپا بذارم .... البته م ریرا ز مانمیا ستمیحاضر ن یمتیق

 .را از دست بدهم زمیهمه چ گریبار د توانمیخاطر نم نیمن به ا که

 :دمیاست.پرس هودهیب باب راسخ بود. متوجه شدم که اصرارم نیثابت و کالمش قاطع و اراده اش در ا نگاهش

 روي؟یم یروجر ک-

 :مکث کرد و گفت یکم

 .کنم دایپ یکشت کیکاري در  خواهمی....م گریهفته د کیتا  کنمیفکر م-

 ؟کار؟یچه گفت-

 .دواي درد هاست نی. کار بهترشومیم وانهیباشم د کاریبله کار. اگر ب-

 .نمتیبه هر حال قبل از رفتنت دوست دارم بب-

 کاري داري؟-

 

 

 

١٥٧ 

 .نمیبب شتریکار که نه. اما دوست دارم تو را ب-

 و مخارج تهیمتضمن هز نجایاز همه گذشته اقامت من در ا ستین گريید زیچ یو مالقات ما جز وقت گذران دارید-
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 ...دادم برنامه و نقشه دارم شنهادیکه به تو پ یندارم. من براي پول ییپول ها نیکه من هم چن است

 است ؟خانه ات کج یراست-

 ... ظیهاي غل کیو مات بیو غر بیهاي عج افهیواقع نشده . انجا پر از زنان بدکاره است با غ یخانه ام در محله خوب-

 کند...او یبا نجابت و شرافت زندگ خواستیافتم . واقعا حق داشت چون م یو قتلش م سیماو ادیهست که به  نجایا

 کار را نیکوترل را کشت و اگر ا لیدل نیحاال او هم.... او تنها به هم دادیندارد. اگر به دستورات شوهرش تن م لنگه

 و گذارمیم شیکه به نجابتش دارم تنها یمانی. من به خاطر اکردیم یخانه ها زندگ نیاز هم یکیحاال در  نایقی کردینم

 .خواهد ماند فیهستم که تا اخر عمر پاك و شر مطمئن

 ....او تو را دوست داردابدیتو ارامش م نید لجبازي بردار.او با نیروجر دست از ا-

 .طور بهتر است نیاما ا دانمیم-

 !تو ازدواج کرد ابیاگر در غ-

 سعادتش را به هم دی. من نباشومیرا دوست دارد مانع سعادتش نم یاگر بدانم واقعا کس خواهمیمن سعادت او را م-

 .بزنم

 !یدر کنارش باشاست که  نیاو در بودن با تو هست در ا یاما خوشبخت-

 کار را هم کنم نیگرفتم بروم و ا میحرفا ها در من اثر ندارد. تصم نیکدام از ا چیه نیویو-

 !ها ارزش دارد نیاز ا شتریب یلیداستانت خ رای.زذهمیپول را به تو قزض م نینداردهرطور دوست داري اما ا راديیا-

 :نهفته بود. گفت دانیجاویاما در خنده اشغم دیخند

 یکار ضرر نکن نیروي ا دوارمیمتشکرم. ام یلیاز تو خ ایویو-

 

 

 

١٥٨ 

 .کرد و رفت یبلند شد وخداحافظ ی. براي اوردن پول بلند شدم...پول را به او دادمبدون معطلدیهم خند باز

 شتدای. اوهمچنان محکم و استوار فدم بر مدمیو بعد از پشت پنجره خودش را د دمیرا شن شیاز پشت در صداي پا اول

 ندهیفداکاري کند. او ا نینچنیاست که مثل اوا یدوره کتر کس نیاز نوادر روزگار است ....در ا سیهم مثل ماو روجر

 ....ستیهم ن مانیکارش پش نیاز ا نکهیتر از همه ا بیعج ویتباه کرد.اه چه شجاعت وشهامت سیرا براي ماو خودش

 ....است یبیمرد بزرگ و عج یراست به

 و پنجم یس فصل
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 روي داد در همه ي روزنامه هاي لندن نام خانم بیماه از از رفتن دالتون گذشته بود که حادثه اي عج کیاز  شیپ

 نوشته دیشماره اي که از روزنامه به دستم رس نی. در اخرخوردیبه چشم م دانیتاز م کهیخوانند بزرگ قرن و  یژانس

 :بود

 را در انجا دیبه فرانسه خواهد رفت و سال جد رینظ یکنسرتب کیبراي انجام  بایخواننده معروف و ز یخانم ژانس-

 کنسرت باشکوه در حضور دولت و کیو  کرددیبه لندن بر م ی... در ادامه نوشته بود:وي پس از مدت کوتاهگذراندیم

 .خواهد شد ایتالیا اعازمیانگلستان انجام خواهد داد... سپس براي مسارت دور دن یسلطنط دربار

 :نوشته بود گریه اي دروزنام در

 !مرد ناشناس برقرار کرده است کی ای انهیمالقات هاي مخف یقابل نفوذ به تازگ ریسنگدل و غ یژانس مادام

 قابل توجه و فهم بود اریبس شناختمیداستان را م نیخبر براي من که قهرمان ا نیا

 :خواندم گریدر روزنامه اي د نیهمچن

 ....گذاردیکند و حقش را کف دستش م دایرا پ مرد ناشناس نیقسم خورده ا ویزیر

 

 

 

١٥٩ 

 :خودم گفتم شیفکر کردم پ یکم

 پناه برده مئ هم از گریشده و به دامن د دیکردن روجر ناام دایاز پ سیپس حتما ماو رومیم نجایروجر گفت من از ا-

 متاسفاه یرا داشتم ول دنشیتنگ شده بود و ارزوي د شیدلم برا یلیکه خ یخبري نداشتم. درحال چیه دالتون

 بهد از ظهر جلوي بخاري نشسته بدم و روزنامه اي را 5ساعت  کیروز هانزد نیاز هم یکیکجاست؟ در  دانستمینم

 :دیان طرف خط بود.پرس یتلفن زنگ زد ان را برداشتم. صداي کلفت زدمیم ورق

 .ست یانیشهر نجایان؟ایویمنزل و-

 .از دوستان شما هستند اید؟گویشناسیون م. شما مردي به نام دالتدیبله بفرمائ-

 :کامل گفتم اطیبه اب داده. با احت یخود فکر کردم دوبار دسته گل شیپ

 ....مگر چه شده؟بایتقر-

 .....کرده یدارد که خودکش دهیعق یکردند .پزشک قانون دایپ ایکتوریو ستگاهیجسد او را در کنار ا-

 یرا احساس کردم .روي صندل میپاها ینان مرا دگرگون کرد که سستخبر انچ نیدر مورد من نوشته است؟ ا زيیچ-

 :دمیسیو پر نشستم
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 .کرده بود و با اسم روجر دالتون امضا شده بود ادداشتیاو کاغذي بود که اسم و تلفن شما را  بیبله در ج-

 !یداشتم....اه چه سرنوشتانداختم ....قدرت راه رفتن ن نیرا زم یگوش میبهتر است بگو دیشا ایگذاشتم نیرا زم یگوش

 داستانش.حاال ان همه دردو رنج و عذاب...همه و همه یوحت شیتمام شدعشقش زندگ زیهمه چ گریمرده است.د روجر

 عظمت ایدن کیاستخوان و گوشت خون الود است.  یمانده مشت یوجود ندارد هرچه باق یدالتون گریشده....د تمام

 به سمت اطالعات کراستیرساندم.  مارستانیافکار خودم را به ب نیضمن ا ما رفت در انیو شکوه همه از م یبزرگ

 :رفتم مارستانیب

 

 

 

١٦٠ 

 ....هستم به من تلفن کرده اند که انیویمن و-

 د؟یشناسیروجر را م یاز ک-

 .میما همکالس بود-

 د؟یدیاو را د یبار ک نیاخر-

 ....برود سیاز مستعمرات انگل یکیداشت براي کار به  میامده بود. تصم ی. ان هم براي خداحافظشیماه پ کیحدودا -

 .نمیزودتر جسد را بب خواستیجنازه اشتباه باشد دلم م نکهیا دیکردند و من به ام زین گريیهاي د پرسش

 :نگهبان گفت افسر

 .شناخت دی. قطعا او را خواه دهیخودش را جلوي قطار انداخته که صورتش صدمه ند د؟طوريیدانیم-

 ریتخت بود جسدي ز کیدر را باز کردمن هم به دنبالش داخل شدمرو به روي ما  میدیمحل مخصوص رسبه  یوقت

 جسد مطمئن شدم که خودش است . مالفه را کنار زدم. بله حدسم درست بود. ان اندام دنیقرار داشت. بدون د مالفه

 ...و قدر بلند دهیکش

.چشمانش با ان همه زدیخاطر موج م تیرضا یتش نوعو ابهت مرده بود ....در صور یبا ان همه بزرگ روجر

 یدرخشندگ

داشت...بله او روجر دالتون بزرگ  یحالت خاص اهشیهاي صورتش کم شده بود. ابروهاي س نیبرق بسته بودچ و

 ...بود

 :به نام من نوشته بود به دستم دادند بشیرا که در ج یپاکت

 یبودي دوست زیبتوانم به مقصد برسمتو براي من همه چ گريید هلیبا وس دوارمیجا ماندم ام یاز کشت زیعز انیویو

 !نباش گريیکه سرنوشت ما را از هم جدا کرد....هرگز منتظر نامه و خبر د فیکه ارزو داشتم اما ح بودي
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 رهیهمان روز خورده بود انتهاي نامه هم روجر امضا کرده بود پس از خواندن نامه به افسري که به من خ خیتار نامه

 :بود گفتم شده

 از مستعمرات یکیداشت قصد داشت به  ینکرده ....او پول کاف یکه خودکش دانمینامه ننوشته اما م نیدر ا یمهم زیچ-

 

 

 

١٦١ 

 .....و کار کند برود

 است که در محاکمات شرکت کند یو خانواده او کس لیاز فام-

 ....را ندارد یمتاسفانه او کس-

 :گفتم

 ....در تمام جلسات دادگاه حاضر شوم توانمیالبته من مفکر مردن  یپس از کم-

 است یاطالعات شما در مورد او کاف-

 .....که تنها براي من نامه نوشته دیدیحاال هم د میبا هم بود یما از دوران کودگ-

 .خارج شدم یشهربان مارستانیکردمو از ب یافسر نگهبان خداحافظ از

 هاي قهیچشمان جذاب و براقش و شق حشیو مل نیو وقارش لبخند دلنش روجر با ان متانت افهیتمام مدت ق در

 از ذهنم پاك شد و رشی...کم کم تصو کشدیم گاریو س زندیکه لبخند م دمیدیاش در نظرم مجسمبود او را م خاکستري

 شد دیناپد گاریدود هاي س انیم در

 و کوچک دانستم .چرا دالتون سراسر روح بود و ریبار خود را حق نیگشت. براي اول ریسراز میاز چشم ها یاشک قطره

 تحمل کرد ...اما من... او ییاش چه شکنجه ها ییای.... اما من تنها جسمم و جسم او با ان روح بزرگ و دل دراحساس

 و من کجا؟ کجا

 او کهییها زیدادگاه و محاکمه او و طرز صحبت کردن من و ساختنچ انیجر دادیکه تمام مدت مرا رنج م گريید زیچ

از او در  یشناختند. اگر اسم یکدام دالتون را نم چیو دالتون ه یشود بود. البته خانم ژانس انیب خواستینم دلش

 روزنامه

 و برادران روجر چطور؟ سینداشت. اما اوا و گر یتی. براي ان ها اهمشدیچاپ م ها

 ر جلسه ان روز افرادي حضور داشتندکه درروز موعود به عنوان تنها شاهد و وارث او در دادگاه حاضر شدم ...د در

 عادت داشتند ... من انچه را اناتیجر نیبه ا گری.چون ان ها د شدیخوانده م انیجر نیبه ا ییاعتنا یب ینوع نگاهشان
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١٦٢ 

 :خواند نیدادگاه خالصه پرونده را چن سیرئ مینمودم و پس از صحبت ها انیاز قبل حفظ بودمب که

 اختالش به به سه سال حبس با اعمال شاقه محکوم شده بود پس از کیاثر  مهبرید سابق شرکت بدالتون کارمن روجر

 او قصد خروج از انگلستان را شودیاستنباط م انیویحبس به طوري که از صحبت هاي دوستش اقاي و امیا گذراندن

 او بیکه در ج یاداشتیاما طبق  قرض کرده انیویاز اقاي و رهیصد ل کیبراي خروج داشته او  ی.روجر پول کافداشته

 حادثه نیجهت شروع سفر بودهکه ا گريیي د لهیفتن وس ایاو در صدد  دهینرس یبه کشت ریشده بود بر اثر تاخ دایپ

 .....است ودهیاور اتفاق افتاده و فوت نم مرگ

 .در دست نبود یدال بر خودکش یداده شده .چون مدرک صیتشخ یراي داگاه مرگ او اتفاق طبق

 یطرف رد؟ازیو بم فتدیقطار ب ریبودمکه چگونه ممکن است مردي چون روجر به ز شهیفردا ان روز مرتبا در غم و اند تا

 به جا نگذاشته است؟ یداشته چرا مدرک یقصد خودکش اگر

 دو ساعت پس از یکیکه بسته  دادیخط روجر را شناختم مهر پست نشان م دفورایان روز بسته اي به دستم رس فرداي

 .روجر پست شده است مرگ

 میپنهان کردم تصم ریتحر زیکردم بسته را باز کنم جرات نکردم ان را به اتاق خود بردم و در کشو م یسع هرچه

 .هاي شب بود که طاقتم تمام شد.بسته را باز کردم مهیتا فردا بسته را باز نکنم اما ن گرفتم

 .نامه روجر دالتون تیان تعدادي کاغذ به خط دالتون بود به عالوه وص در

 و ششم یس فصل

 :ها را برداشتم . کنار بخاري نشستم ومشغول خواندنش شدم کاغذ

 است که قبال نوشته یانتها ي داستان همان کردمیفکر م گریاست د یدارد زندگ یسرنوشت کی یکرد؟هر کس شودیم چه

 !باشد....پس فردا گریبه گونه اي د دیداستان با انیپا کنمیبودفکر م انیویاما حق با و ام

 

 

 

١٦٣ 

 گريیو داستان د سمیگذشته را مو به مو بنو نیریهمه خاطرات تلخ و ش گریسخت است که بار د یلیمن خ براي

 زیرا تا پس فرداکه همه چ ریو حوادث اخ عیانجام دهم اسان تر است. من وقا خواهمیکاري را که م نی. اما انمیافریب

 رسدی. اگر چهارشنبه پست شود پنجشنبه به دستت مفرستمیم تیبرا تزیوسط خانم ارن.سپس تسمینویم ردیپذیم انیپا
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 ....شد یو سرنوشتم از اول تا اخر مطلع خواه میزندگ عیتو از همه وقا و

 .کنمیبراي خود مجسم م دهیات را که ناباورانه خبر مرگ مرا شن افهیق یبه خوب البته

 وجه اختالس یاست که داستان انقدر در امد داشته باشد که بتوان نیوي من اارز نیاست . اخر یکه داستان خوب یگفتیم

 !یعذاب وجدان ازاد کن نیبپردازي... و روح مرا از ا مهیبه شرکت ب مرا

 به یتوانیم یزحمت چیه یکه ب دانمیرسواي عالم نشود. م سیکه ماو یکاري کن دیمن تو با زیعز اریدوست بس انیویو اما

 .پنهان بماند سیماو تیکه شخص یرا بچرخان اي داستان گونه

 !کند؟ یاخر چگونه ممکن است خودکش دیافکار و عقا نیمردي با ا یکنیخودت فکر م شیپ حتما

 .کردم مهینامه نوشتم و که رونوشت ان را ضم تیها وص زیاز چ یبعض درباره

 :اما داستان و

 مرا یقدرت چیداشتم که ه نیقیاز انگلستان داشتم . در مورد خروج یراسخ دهیرفتم عق انیویو شیپ یروز وقت ان

 .کردمینخواهد کرد.....اما اشتباه م منصرف

 :گفت انیویو

 ....مال من است انسان حق تصاحب مال خود را دارد سیماو-

 :بود نیاز همه مرا دگرگون کرد ا شتریکه ب زيیچ

 .هنوز مرا دوست دارد سیماو-

 او مرگ یزندگ گفتیو مرگش برابر است... م یندارد و زندگ زیچ چیاشته باشد هاگر تو را ند سی:ماوگفتیم نیهمچن

 

 

 

١٦٤ 

 .است و به زودي خواهد مرد یجیتدر

 و ندهیو ا یو هست یکه زندگ ی...کسنمیاو را بب گریبار د کیگرفتم  میجمله انچنان مرا دگرگون کرد که تصم نیا

 انها ار با ایویو نکهیحرف ها را داشتم مضاف برا ا نیا دنیرزوي شناست که من ا نیا قتیام را نثارش کردم.حق گذشته

 .او کرد دنیلحن قاطع و بران او بود که مرا مجبر به د نیکرد. هم انیقاطع و راسخ ب یلحن

 .است یوجود ندارد ....او حاال خانم ژانس سیماو گرید اما

 حرف ها را زد نیاحوال ا نیکند و دوست داشته باشدبا امثل من عشق بورزد و فداکاري  ستیخود قادر ن وانیابنکه و با

 که تمام تار و پود وجودم را در بر گرفته یرا فداي عشق کردم عشق میپرنده دل مرا از قفس پرواز داد. من زندگ و
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 .....هم غم بود و هم شادي ادشیکه  ی.عشقبود

 .تاخت بزنم گريید یزندگ نیرا با ا منیریتلخ و ش یزندگ خواهمیو نم ستمین مانیاوصاف هرگز پش نیا با

 قادر به درك انهرگزیویبود که حتم دارم و نیریو ش نیدلنش نیدر دها و رنج ها براي من چن نیغم ها و شادي ها ا نیا

 .ان نخواهد شد احساس

 زیغم انگ یانیپا انیپا نی.....متاسفانه ااوردیبه دست ب خواستیم انیویو انچه و دیرس انیداستان من به پا عاقبت

 سرنوشت از دست ینیب شیمن است. پ یهر چه باشد سرنوشت من بوده و زندگ دیمرا ببخش دوارمی....اماست

 ...ستمین گرانیخارج است...من هم که جداي از د یزندگ شنامهینما گرانیو باز کارگردان

 جزر و مد نیرفت و امد ها ا نیا یتا ک ادامه خواهد داشت! یو امواج متالطم ان تا ک یرودخانه زندگ نیا انیجر دانمینم

 ابد؟یها ادامه م زیجنگ و گر نیها و ا شینما نیا ها

 خواهم یو تباه یستیاند به دامن ن تهیگر شیصحنه نما نیکه از ا یو من هم با تمام کسان رسدیپس فردا از راه م عاقبت

را  زیسکوت ابدي همه چ نیمش ....و من در امن خواهد بود .همه جا سکوت و ارا لیمطابق م زی. انجا همه چ شتافت

 از

 خواهد افتاد و او ناچار است به حکم سرنوشت ان را ادامه انیویخاطر رشته داستان به دست و نیخواهم برد به هم ادی

 

 

 

١٦٥ 

 .و به اخر برساند دهد

 گفت وانیو یوقت

حق محکوم  نیخبري او را از ا یتو با ب ندیحق اوست که تو را بب نیخبر بگذاري ا یحق نداري او را از خودت ب تو

 کردي

 :امدم گفتم رونیب یام سست شد در برابرش شکست خوردم وقت دهیعق !

 .رومینم نحایاز ا دهیاست. ند تیموقع نیبهتر نیا دیحنما او را خواهم د-

 ر و هنرمند تر از ان بودبزرگت سیارزش نبودند . ماو یکدام ب چیکه زحمات من ه دانمیبود . م دهیرا د سیماو انیویو

 یفراموش نشدن یو انسان اریو هوش ركیزن فوق العاده ز کیهمه فداکاري را داشت . او  نیا اقتیپنداشتم . او ل یم که

 .است

 به جامعه بشري شده بود یبزرگ انتیخ شدینم زيیچ نیشود اگر چن لیتبد یبود که به مادام ژانس سیحق ماو نیا

متوجه  دینوادر بود ....شا نیاز ا یکیهمه  سی....و ماو گرددیمتعلق م ایشد به دن ابیو نا که نادر زيیهرچ اوصوال

 شده
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 داشته باشم دوست یبودن او به شهرت او و به تجمالت او توجه یبه ژانس نکهیخودم را بدون ا سیکه من ماو یباش

 .....پرستمیو م دارم

 از انچه بود شترینشد هرگز عشق او ب شتریاو در نظرم ب ییبایز که هرگز نمیبیم گفتیراست م سیکه ماو فهممیم حاال

 خواستمیتمام را م ییبایرا همان ز میرا همان اندام کوچک و چابک را همان نگاه گرم و مال سی. من ماو کنمینم احساس

 .پرستم یو م خواهمیم و

 ییهرجا ایکه او منزل داشت و  یطراف هتلدر کوچه ها در ا خودیقرار و ب یبا او بودم که ب یچنان مشتاق هم صحبت ان

 رفتم:در ها سویبه محله ارت الیدر عالم خ دمیدیشود شروع به قدم زدن کردم .همه جا او را م شیدایممکن بود پ که

 یهتل عال کیاتاق بزرگ و در  کیخبري بود . او حاال در  سیامد نه از ماو ینه بوي عشق م کیو اتاق هاي تار بسته

 ند؟یم یاتاق ها زندگ نیاز ا کی!او در کدام  ای. اه خدادکنیم یزندگ

 

 

 

١٦٦ 

 جمله به من بفهماند که زحماتم براي نیبا ا خواستیرا از دهان خود بشنوم دلم م تشیو رضا نمیاو را بب خواستیم دلم

 ....منتهاي ارزوي من بود نینبوده است....ا جهینت یاو ب شیاسا

 ....ینیریشد. اه چه خاطرات ش دهیکش ریبه تصو میکردیسوپ را گرم م ماندمیاو م شیکه پ ییشب ها المیخ در

 به خانه برنرگدم در نظرم مجسم شد.....خود را گریکه از او قهر کردم و سوگند خوردم که د یهنگام خاطره شب نیا در

 ساعت بعد کیبرنگردم اما  گریگرفته بودم که د میرفتم...تصم رونیو ب دمیتمام در را به هم کوب تیکه با عصبان دمید

 :افکند نیدر گوشم طن شیبایسوپ را گرم کردو بعد صداي ز سیاماده بود ماو زی. مبرگشتم

 عاقبت امدي ...من تجربه دارم دید-

 .....کندیو شکسته م ریخاطرات چقدر انسان را پ نیو رنج اور و عذاب دهنده است. اه که ا بایخاطرات چقدر ز نیا اه

 نه؟هنوز مزا ای کشدینه؟انتظار مرا م ایکه هنوز به من وفادار مانده  دانستمینداشتم.نم نانیز از طرف او اطمحاال هرگ اما

 در اوج قدرت و شهرت هنوز سیماو شودیانتظار چه کلمه ي مسخره اي اخر مگر م دمینه؟به خود خند ایدارد  دوست

 ندارم من کجا و گريید زیان هم در محله اي پست....چ کیقفس تنگ و تار هیجز  ایدن نیمن باشد؟ من که در ا ادی به

 کجا؟ او

 استوار و محکم نیبا قدم ها ا نمیشده او را بب یمتیگرفتم به هر ق میمرا نابود ساخت تصم ماتیهمه تصم انیویشب و ان

 :به چشم داشت ديیسف نکیکه ع دمیرا د یهتل رفتم . دفتر دار خانم ژانس به

 نم؟یرا بب یژانساقا ممکن است مادام -
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 شما؟ البته

 .مالقات خواهند کرد یبا چه کس دانندیخودشان م ستیالزم ن یاسم-

 رو به ویزیبار با ر نیبود که براي اول یرفتم همان اتاق سیبود به اتاق ماو رفتهیمرا پذ سیرفت و فوري برگشت. ماو-

 شیروزي را پ نیبسپارم چن ویزیکه او را به رشده بودم. انجا غرق گل بود .گل هاي رنگارنگ و معطر.قبل از ان رو

 ینیب

 

 

 

١٦٧ 

 گفته بود که او صاحب دسته گل را شناخته و به دنبال صاحبش گشته ....حتما انیویبودم اما دست گل من که ؟و نکرده

 اه که کندیم انهویکرد. انتظار مرا د دیرا تجد میرویچقدر مرا شاد کرد و ن الیخ نیها را به اتاق خوابش برده!اه که ا ان

 ؟در برابر نگاهش چگونه مقاومت خواهم کرد ....به او چه دیخواهم د یاو را در چه حالت کهیسخت است. انتظار ا چقدر

 اورم؟یخودم چه بهانه اي ب بتیغ م؟برايیبگو

 ومادامسرم را به سمت راست اتاق برگرداندم ناگهان در اتاق باز شد  یبه گل هاي خوشبوي اتاق نگاه کردموقت-

 کلمه اي بر زبان اوردچند قدم نکهیبود. در رابست بدون ا فیو ظر فیوارد شد.حرکاتش مثل گذشته نرم و لط یژانس

 ....امد جلو

 بود....حرکاتش همه ینبود مادام ژانس سیماو نیوموقر بود که من دست و پاي خود را گم کردم. ا نیو مت بایانقدر ز-

 م؟چهیچه بگو دانستمیشدم.خشکم زد نم رهی... به او خینه حرکت ی. نه حرف ستادیا میبود رو به رو یستیو ارت جالب

 پس حاال چه شد ان همه اراده کجا نمینداشتم او را ب میبراي چه امدم؟من تا دوساعت قبل اصال تصم بکنم؟اصال

 امدم که دوباره دچار عذاب بشوم؟ رفت؟چرا

 !یکه خانم ژانس یدر حال کردیم یزندگ سویبود که در محله ارت اطیدختري خ سیبود ماو بیاو براي من غر ییبایز-

 است. چه یچه استاد بزرگ ویزیر نی! اای. اه خدادیگنجیخواننده مشهور و بزرگ بود و تفاوت ان ها در ذهن من نم کی

 .است ییگرانبها گوهر

 ر چه کردم زبانم باز نشد . سرم دردبودم. ه دهیند ریحق نیچن نیهرگز خود را ا ستادمیکردم و ا یمیبرابرش تعظ در

 که به زودي قلبم از کار خواهد افتاد . اما او لب به کردمیو احساس م دیلرزیبر دلم نشست دلم م میعظ یبود غم گرفته

 :گشود سخن

 ....من حضور داشت یدر زندگ شیکه سال ها پ دیمردي هست هیشب د؟چقدرینیمرا بب دیخواستیم ایگو-

 . نبود نگونهیمن ا سینبود ماو سیماو نیبود همانجا فرار کنم . ا کیله چنان اشفته ام کرد که نزدعج نیحرف و ا نیا
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١٦٨ 

 سه سال سبب عدم نیغم و رنج ا دیبودم. شا بهیمرد غر کیاست . من هم در نظر او ژان نبودم.  یخانم ژانس او

 مرا یبه راست ای. ناچار فکر کردم اامدین در میاما صدا میبگو زيیکردم چ یسع یلیمن شده است....خ ییشناسا

 بر افکارم مسلط شهی. مثل همدیبه گوشم رس شیداده است ؟باز هم صدا رییهمه مرا تغ نیسه سال ا نیا ایشناسد؟ایم

 :گفت ینکرده. به ارام رییروح او هنوز تغ دمیجا بود که فهم نیاز هم بودو

 دیکش یبود ....اما....اه زیعز میرا داشت!به اندازه چشم ها کرمیپعضو  کیبود براي من حکم  هیمردي که به شما شب-

 :گفت و

 که قول داده بود هرگز مرا تنها نگذارد .هنوز هم یاز او خبري ندارم . او رفت در حال گرید شیاما از سه سال پ-

 .اوست دنیارزوي من د نیبزرگتر

 :راندم رونیغم و غصهاز گلوي خود بکلف و کرخ شده از شدت  ییجمله را با رنج فراوانو صدا نیا

 ؟ دیشناسیالبته او را م-

 !....شناسمیبله او را م-

 رهی.خودش بود . در نگاهش خ کردیم انیب شهیکه هم یکلمات نیبود ع سیخود ماو نیمن ا سیاه خداي من ماو-

 .اعتنا و خونسرد بود یب اریبس ی.نگاهشدم

 نگه خبريیچرا مرا در ب دانمیذوست داشت. اما نم یلیبود. مرا خ یواقعا مرد خوب د؟اویشناسیاقا شما او را م-

 !نمیچه قدر دوست دارم او را بب دیدانیداشت؟نم

 .دید شبیاما او شما را د-

 و تاج گل انداخت؟-

 .....کردمیم دایبله ...کم کم داشتم قواي از دست رفته ام را پ-

 

 

 

١٦٩ 

 بود؟ یابراز عالقه کاف نیا ایا-
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 !ریخ-

 انجام دهد توانستیاز کاري نم شیب اخر-

 :نگفت بعد چند قدم جلو امد و گفت زيیچ گریکرد و د سکوت

 کیدر غم و شادي هم شر دیما با گفتیچرا به قولش وفادار نماند . او م دانمیمرد خوش اقبال و با اراده اي بود. اما نم-

 !ستیگناه ن نکهی. اندازدیبراي من گل ب تواندیاهد مگذشته هر کس بخو نیاز ا کنمیم تیاز تو حما گفتمنی. او م میباش

 دوري او شما را رنج داد؟ ایا نمیبب-

 :تر امد. گفتم کیقدم نزد کیشا نه اش را باال انداخت . باز هم  ییاعتنا یب با

 دراصوال  اینداشته است؟و  خبريیو ب بتیغ نیبراي ا یقاطع لیاز کجا معلوم که دل دیکنیشما عجوالنه قضاوت م-

 .ممکن بوده است ریغ شیکاري برا نیقرار داشتهکه چن یتیموقع

 مرا یلیکه من داشتم خ یتیاو ان هم در موقع خبريیخبري را بدانم ب یب نیدوست دارم علت ا یلی؟خیتیمثال چه موقع-

 .داد عذاب

 :دیاما ارام و مشتاق پرس یعصب یحالت با

 :کند و ادامه داد هیا توجر بتیسه سال غ نیا تواندیم یموجه لیاخر چه دل-

 یبا او خداحافظ خواستمیکرده بود و م جادیکه او ا یتی. من در موقعدیما گذشته نبود انیکه م یحوادث امیشما در جر-

ککار احمقانه اي از من سر زده بود مرا  نیچن نکهیموضوع محرمانه اي را به او اعتراف کردم ..... و او از ا کنم

 فرستاد و

 .امدیغم نبه سرا گرید

 :دمیکش ادیشدم که فر یحرفش عصب نیاندازه اي از ا به

 ..داشته است گريید لیعلت ترك نکرده . حتما دل نیدروغ است تو اشتباه متوجه شده اي... او تو را به ا-

 

 

 

١٧٠ 

 نج دادهموضوع او را در تمام مدت سه سالر نیا ایکنم اه خدا هیموضوع را به چه صورت توج دانستمیشدم نم ساکت

 با من مواجه ییاعتنا یعلت در زمان ورودبا ب نیشده است . به هم ییجدا نیکه اعترافش سبب ا کردیم الیاو خ است

 .شد

 :گفتم جانیه یکم با

 .خاطر انجام ندادن نیکار را به ا نیحرفم را باور کن. من هرگز ا سیماوس-
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 !دیمن امد دنیبه د دیلطف کرد یلیحتما االن هه خ-

 :سردي جواب دادمخون با

 به تو دروغ چگاهیمن ه یمل سال هاي گذشته به من اعتماد کن دیحاال در کنار تو هستم. تو با دانستمیگفتم که نم-

 . منمیایب دنتی!باور کن قادر نبودم به د زمیعز سیماو سی. ماویبه حرف هاي من اعتماد داشته باش دیامتو با نگفته

 .دوران لحظه اي را ي تو نگذراندم نیاهم گفت.حرف مرا قبول کن . من در تمام ابه تو دروغ نگفته ام و نخو هرگز

 کردیم یزندگ 19که در اتاق شماره  یهمان یهست زیعز سیو همه جا تو را با خود داشتم. تو براي من همان ماو شهیهم

 .دوستت داشتم و تا ابد خواهم داشت ددمیکه تو را  یمن از وقت .....

 :تزد و گف لبخندي

 .!او مرده است سیماو-

 را دوست داشته گریمثل سابق همد دیمانبا گریبه من بفهماند که د قیطر نیبه ا واستیم دیشا دمیرا نفهم منظورش

 .....میباش

 :گفتم نیا بنابر

 راديیا دینیمرا بب گرید دیمانع امدن ما شد....اگر دوست ندار زین یما بر حسب تصادف بود و تصائف ییاشنا-

 .بود یوانگیکار حماقت محض بود .د نی....ا امدمیم نجایا دی....اصال من نبادندار

 

 

 

١٧١ 

 ....دیاما امد-

 من ساعت یدانیتاب تحمل نداشتم .تو نم نیاز ا شیب کشتیمرا م تیصبر کنم دور توانستمینم نیاز ا شیگفتم که ب-

 چراغ ها در اتاق تو روشن نیاز ا کیکدام  دانستمیمن نکهیها قدم زدم و از ا ابانیپاي تو در کوچه ها و در خ ریز ها

 .بردمیرنج م است

 !و شانه اي باال انداخت دیخند الاباالنه

 !کردن اتاق من کاري داشت دای!مگر پیرنج چه نج-

 تر کردي..بله!اشتباه شی. تو درد و عذاب مرا بکردمیکاري م نیچن دیامدم. نبا یم تیبه دنبا ستیبای! واقعا نم سیماو-

 یمن کجاست؟کس زمیعز سی! اي خدا ماو یاست . اه چه شتباه سیهمان ماو یخانم ژانس کردمیبود که فکر م نیا من

 ....غیداشت. اما در مانیان همه دوستش داشتم و به من ا که
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 :گفت دهیکردم رنگش پر احساس

 س؟ی؟ ماو دیچه گفت-

 ......اه بله....همان دختردوزنده محله-

 ؟ دیکه مثل سابق با اودوست باش دیدار دوست یلیوحتما خ-

 ..البته-

 د؟یاور یم ادیرا به  تزیمادام ارن ییشما نانوا یراست-

 د؟یاز من قهر کرد و همان جا خواب سیبله.....همان جا که ماو-

 .درست است همان جا-

 .دمیبود خواب دهیکه او خواب یچند شب را در انجا همان رختخواب سیو من هم پس از رفتن ماو-

 .میا یمن فردا ساعت چهار بعد از ظهر به انچا م-

 

 

 

١٧٢ 

 از جلومرد شد و شیشگیبا همان ژست هنر پ یباز کردم مادام ژانس شینزد و به طرف در فت در رابرا یحرف گرید

 .رفت

 .من با خواننده بزرگ و شهور کشورم مالقات کرده بودم بله

 در مورد برخوردش با من در ذهنم به زدمیکه حدس م ییم انواع حاالت هابرو دنشیکه به د نیقبل از ا دیباور کنن اما

 اي شهیبود. هنر پ ینبود مادام زانس سینکرده بودم......در هر صورت او ماو ینیب شیرا پ یکی نی. اما ادمیگش ریتصو

 ........داده بود و به اوج شهرت رسانده بود میاو را تعغل ویزیر که

 امدم از شادي رونیاز انجا ب یمن هم وقت شود؟یخوشحال م ابدیبا ارزش گم شده اش را م زیچ کی یانسان وقت چطور

 ..انقدر خوشحال بودم که خود تعجب کردمدمیگنجیپوست نم در

 یرا بهشت میدر ان اتاق ها زندگ شیکه سال ها پ یمن است. همان زیعز سیماو نیا ستین یمادام ژانس نیخداي من ا اه

 .....دیدوباره به من بخش یان همه سکوت لذت بخش روح انی.......در م کرد

 سفر شهیروجر نبودم که در اند گریتاب دوري از او را نداشتم د گری؟د کندی. اما با من چگونه رفتار م دیایاو فردا م اري

 هم یمن به کشت دنیس؟علت نر رفتمیم ایدن گریو به سوي د کردمینبود اگر او را رها م یوانگید ایکار باشد....ا افتنی و

 و با ندازمیب قیان ار چند روزي به تعو خواستمیکنم بلکه م یرا عمل میان تصم خواستمینم دیبود! اما فکر نکن همان
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 و از کشوري به کشور گریاز شهري به شهر د سیفتن من همراه ماو دانستمیم یکنم. به خوب ازیراز و ن زمیعز سیماو

 بود که پس از انها من هم نیا وبریزیو ر سیکه همه اصرار من قبل از رفتن ماو یصورتسودي ندارد .....در  چیه گرید

 .دنبالشان بروم و با ماوي باشم به

 یوقار است و متانت در زندگ کپارچهیبراي خودش ستاره اي درخشان شده  سیبودم که ماو افتهیدر یبه روشن حاال

 ویزیبراي من وجود ندارد...از ان گذشته استاد ر ییاي گل رنگارنگ جابا او با ان لباس هاي گرانبها و ان تاج ه یاشرف

 وجود من در انجا مسخره دهدیرا انجام م شیکا ها ویزیبا وجودي که ر ایدر خدمتش است . ا یغالم حلقه به گوش مانند

 

 

 

١٧٣ 

 .....ستین

 مرا وستهیفکر پ میتر احساس کردم. اما  ....خود را جوان تر و شاداب دیدوباره به من بخش یاو جان دنیبار د کی اما

 . اماشدمیبه درد هجران مبتال م گری.... ومن ناچار بار درودیجا م نیاز ا گریتا چند هفته د سیماو نکهیو انا ا دادیم رنج

 اانچه ر ادیانسان با زحمت ز یاست گاه ادیدو ران و صل و هجران ز یاست هرگز فکر رفتن با او را نکنمدر زندگ بهتر

 مسافر ها و انیاورد . از کجا معلوم در م یبخواهم به دست م زيیبدون انکه چ نکهیبدون ا زین یوگاه ابدینم خواهدیم

 .....بود دواریام دی....اما بانم؟یگشت هاي او به انگلتان باز هم بتوانم او را بب باز

 و هفتم یس فصل

 ییبه نانوا اديیز جانیرار مالقات داشته باشد با شور و همحله دوردست با دوستش ق میکه در  یدانش اموز جوان مثل

 .اواره وسرگردان بدون هدف پرسه زده بودم رفتم اريیکه شب هاي بس ییهمان جا تزیارن

 :من گفت دنیبا د کردیرا رد م شیبود داشت مشتري ها یبا محبت اریزن بس تزیارن خانم

 .دیخواهند شما منتظرشان باش یم شانیا-

 دهیساعت زودتر به انجا رس میاز ن شیکه بعد از اشپزخانه بود رفتم.البته من ب یداد و من به طرف اتاق یمتسر عال با

 !ماندم یتا ساعت چهار منتظر م دیو با بودم

 و کردندیم یاتاق زندگ کیداشت او و شوهرش در  اریاشپزخانه بود تحت اخت کیرا که دو اتاق و  ییجا تزیارن مادام

 .دادندیاجاره مدوم را  اتاق

 پهن زیروي م زيیتم اریکرم بس زيیبود . روم زیروي م کیظرف ک کیو  ینیریکه ظرف بزگ ش میدیبه انجا رس یوقت

 …..به من اجاره دهد یاتاق را مدت نیخود فکر کردم چقدر خوب بود اگر ا شی. پ بود

 خانم؟….خانم-
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١٧٤ 

 :بله اقا.... چند لحظه بعد امد . گفتم-

 ؟ دیدهیاجاره م یاق را براي مدتات نیا-

 :گفت یزبان نیریالبته سپس با ش-

 دهم؟یمثل شما چرا نم ییان هم به اقا-

 نبود سیمن و ماو دنیبراي د ینداشت مکان جالب یخانه من ان هم در محله اي که نام خوب رایفکر بود ز نیبهتر نیا

 .میبگذار نجایهم شهیبهتر است که وعده مالقاتمان را هم پس

 دلم کردیبا انها رفتار م یو خانم فروشنده با مهربان دیرس یامدند به گوش م یم دیکه براي خر یانیمشتر صداي

 داخل شد .اه خداي بزرگ خود سیماو دیایمرتبه بدون انکه صداي در ب کیخواهد امد ؟ یک سیبدانم ماو خواستیم

 کاله همرنگ لباسش کیبر تن داشت . با  ییبایز یاش. لباس مشک یشگینبود با حرکات هم یبود مادام ژانس سیماو

 نه جواهري ساده ساده درست ینه الماس یشینه ارا ستادهیروي سرش قرار گرفته بود .جلوي در ا یخاص ییبایبا ز که

 به خنده باز شد . ان شیبای. لب هاي ز کردیتر و جذاب تر م بایاو را ز یسادگ خواستمیهمان طور که من م سیماو مثل

 !خواست . اما او گناهکار نبود یبا همان خنده عذر همه گناهان خود را م ییکه گو نیمهربان و دلنش انچن

 .باز کردم دنشیرا براي در اغوش کش میها دست

 یرا گرفت و به ارام میمثل گذشته و با شوري دو چندان به طرفم امد دست ها ی......با شتابزمیعز سی....ماوسیاه ماو-

 :گفت

 تو ؟-

 .نیبله)من و تو ( هم-

 را به زیمثل گذشته همه چ میتوانست یمن و او م شهیهم دیعوض نشده حاال و شا زیچ چیخداي بزرگ خداي مهربان ه اه

 جز یضرر چندان سیخودم فکر کردم که رفتن ماو شی.....پ میکن یو باز هم شاد و مسرور زندگ میده رییخود تغ نفع

 

 

 

١٧٥ 
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تر و رنجور تر  ریتر و جوان تر شده و من پ باینکرده تنها او ز رییمن و او تغ نیب زیچ چیسال دوري نداشته ه سه

 .....اما

 .میبه سوي هم امده بود باز

 مشتاق و ارزومند همه جاي صورتش را به دقت نظاره کردم و بعد بوسه اي از او گرفتم او اصال درباره گذشته ینگاه با

 .که چرا به سراغش نرفتم دینزد .نپرس یحرفکه از او دور بودم  یباب سه سال در

 :گفتم

 ان طور رفتار کردي؟ شبی! چرا دسیماو-

 :گذشته خنده بلندي کرد و گفت برخالف

 او هم تماشاگر برنامه نکهیگرفتم و بعد مثل ا ادیها  زیچ یلیعوض شدم .خ یلی. البته من خریندارد . به دل نگ یبیاوه ع-

 :خم شد و گفت یمسخره کردن او کرد مثل او به ارام بوده شروع به یخانم ژانس هاي

 کار مرد هاست .تو نیخم شوي . ا دینبا یدر برابر تماشاچ دیگو یحرکات وسوسه دارد !م نیدر انجام ا ویزی؟ریدانیم-

 !کردم نیصد بار تمر دیکار شا نیو براي هم کندیم تیقدر کفا نی. هم یرا خم کن تیزانو ها یاست که کم یکاف تنها

 با یشیبه زبان اتر سیقهوه اورد . البته ابتدا اجازه ورود گرفت . ماو مانیداخل اتاق شد و برا تزیهنگام خانم ارن نیا در

 ....قهوه کرد ختنیشروع به ر سیرفت و ماو رونی. او بدمینفهم زيیمن از حرف هاي ان ها چ زدیحرف م او

 خوري؟یم کیژان ک-

 حتما سیفکر بودم که ماو نیبود . در ا سیخود ماو سیدود کنم. حاال ماو گاريیفعال دوست دارم س یول خورمیم-

استاد اواز غالم حلقه به گوش اوست  ویزیاست .....حاال ر یخانم ژانس گریکرده حتما عوض شده او د اديیز راتییتغ

 اما

 در... اه خداي بزرگ اگرفرد مطرود و اواره هستم...او در هتل ساري و من  کیسر و سامان و  یب یزندان کی من

 خانه و سرگردان هستم؟ اگر بداند که سال ها یشدم و حاال ب یبداند که من به خاطر او و نه به خاطر خودم زندان سیماو

 و تار شده اما ناگهان صداي او رشته رهیت میبرا زیخبرم ؟اگر بداند از زمان رفتن او همه چ یاز زن و دخترم ب ست

 

 

 

١٧٦ 

 :شده بود گفت رهیکه در نگاهم خ یره کرد و در حالرا پا افکارم

 ؟ یکنیفکر م یژان ! به چ-

 به چه؟ ؟یچ-
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 حتما به من؟-

 تیوضع نیاز ا نمیفاصله هست. بب یلیما خ نیب گریحاال د یهست یتو خانم ژانس یستین سیماو گریکه تو د نیبله به ا-

 ؟یهست یراض

 :که چشم هاش را بسته بود گفت یحال در

 .دانمیواقعا نم نمداینم-

 ست؟یطور بهتر ن نیا ایشد که به تو گفتم. ا یعاقبت همان ديیحق با من بود د ديی. دکردمیکه من اشتباه نم ديید-

 سري کیالزمه شروع کار  دیعوض شدم . شا یلیمدت خ نیاست . من در ا یعال اریسیجهات  یالبته از بعض- -

 براي یکیبراي تو  یکیشده  میم را از دست دادم . حاال روح من تقسگذشته ا اتیباشد. من همه روح یکل راتییتغ

 !و مردم ویزیر

 !فهممیمنظورت را نم-

 داشته باشد یروح خوانندگ دیخواننده حتما با کیمثال  خواهدیخاص خودش را م هیهر کاري روح یکن بفهم یسع- -

داشتم  شیچهار سال پ –اي که سه  هیمن با روح هیکار داشته باشم. حاال روح نیاي متناسب با ا هیروح دیهم با من

 یلیخ

 ...... ان حاالت در وجود من مرد و خاکستر شد کندیرا عوض م زیزمان همه چ ؟گذریدانیاست . م متفاوت

 به تفکر وا شتریحرف ها مرا ب نی. ا زدیپخته و پر مغز حرف م یلیدر من گذاشت .خ اديیاثر ز سیحرف هاي ماو-

 گم زيیمن و او چ انیدرك کرده بودم که م ینهفته بود . به خوب اريیصحبت هاي بس شیحرف ها نای. در م داشتیم

 وندیبه هم پ شتریش ما را ب یم دایو کجاست ؟اما اگر پ ستیان گم گشته چ میدانستیکدام نم چیو نابود شده . اما ه شده

 

 

 

١٧٧ 

 ......دادیم

 ! اما من خود او را کردیرا بازي م یرل خانم ژانس دیاننده و شاخو کی شهیهنرپ کی کیبراي من نقش  سیحاال ماو-

 ....بودم زاریخواستم و از بازي ب یم

 ست؟یطور ن نی؟ا میکن دایان گم گشته را پ میخواه یو حاال م میرا از دست داده ا زيیما چ سیماو-

 :کدروت خاطر گفت یاش در هم رفت و با نوع افهیق

 .....دانم ینم چیمن ه دانمینم-

 دوست داري؟ ای. امیگذشته برگرد نیریبه همان روز هاي ش میتوان یم یاما اگر تو بخواه-
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 .مینبود نجایاوه البته وگرنه حاال ا-

 م؟یرا از دست داد زيیچه چ یکنیفکر م سیاما ماو-

 . فرق کرده یلین خبا ان زما دمیافکاري داشتم......اما حاال سه سال بزرگتر شده ام . عقال شیسه سال پ زمیژان عز-

 یدان یسخت قرار دارم حتما م میو تعل میرژ کیکند ........گذشته از ان حاال تحت  یم یراتییدر هر دوره تغ انسان

 ینم گریرا از دست بدهم د طیشرا نیداشته باشدتا بتواند در مردم اثر بگذارد . اگر ا یروح خوانندگ دیبا ؟خواننده

 .خواننده محبوب باشم کی توانم

 ؟ یستین شهیکرده ؟مثل هم رییتغ یلیاحساس تو نسبت به من هم خ سیماو-

 شیمرا مثل سه سال پ دیفکر و احساس دارد . تو نبا یخود نوع یژان! من به تو گفتم هر کس در هر دوره از زندگ-

 یبدان

 :گفتم یبا ناراحت-

 در دل تو ندارم؟ ییجا گریطور؟پس من د نیکه ا-

 ال؟یخ ای؟نگاه است  ایدر ایچشم است  نیشدم اه خدا ا رهیرا روي قلبش گذاشت . در نگاهش خ اه چرا........دستش-

 

 

 

١٧٨ 

 میو خواسته ها الیسه سال همه ارزوها و ام نیکرده من در ا ریی. اما احساس من تغ یچرا هنوز هم تو در دل من هست-

 از نام تو و از عشق تو بودم انبار شده .......اما چهکه  یدل روي کاخ نیروي ا غیکشتم . ان قدر اه و افسوس و در را

 ردیگیکه با قدرت کامل جلوي عشق و احساساتش را م ی؟نه از تو خبري بود و نه از عشق و احساس پاکت.....کس دهیفا

ازاد تواند مهار ان را افساري که با ان تالش و تقال به گردن دل خود نهاده رها کند و ان را  یزودي ها نم نیا به

 گذارد!تو

 !می.چه عشق پر شوري داشت یان عشق را ان بالي جان مرا ندانست قدر

 یتمام شده .اگر بدان زی....اما حاال همه چرمیتوانستم با تو تماس بگ ینم چیمن در سه سال گذشته به ه سیاخر ماو-

 ....دارد ازیبه لطف و محبت تو ن چقدر

 .اکت ماندصبح به من کرد و س میگذرا مثل نس ینگاه-

 :گفتم-

 تو مرا مثل گذشته ها دوست داري؟ ایا سیماو-

 یکه از درس دادن به شاگردان کودن خود خسته شده باشد به ارام یسري تکان داد و شانه اي باال انداخت مثل کس-
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 :گفت

 نه-

 چرا ؟اخر چرا؟-

 :.....بعد دستم را محکم فشرد و گفتدانمیدانم . خودم هم علتش را نم ینم-

 .راه را ادامه دهم نیدوست داري ا یلیکه تو خ دانمیم-

 ......یباش شیبله البته .من دوست دارم تو در ارامش و اسا-

 اما درمورد ازدواجمان؟-

 او هم متوجه غم و درد من شد ایجانکاه بر دلم نشست.گو یحرف غم نیبا گفتن ا-

 

 

 

١٧٩ 

 !زن من هنوز زنده است سیاخر ماو-

 :سکوت کرد و گفت یخواندم .کم شیبایرا در چشم هاي ز انیپا یب یو رنج میعظ یغم نباریا-

 گذاري؟یخبر نم ی؟مرا ب یکنیمرا ترك نم گریحاال د-

 تازه یزندگ کیشهر بروم و  نیگرفتم که از ا رهیصد ل کیانداخت. من  انیویو میمیدوست قد ادیپرسش مرا به  نیا-

 سیمن ماو بايیما خاکستر شده بود . عشق ز ی......اما ان عشق پاك قبل نمیرا بب سیکنم قرار نبود که من ماو درست

 احوال شانیها من واخورده اي سرگردان و پر نیاست ......عالوه بر ا یمرده بودند او حاال خانم ژانس یمن همگ زیعز

 کیبود من  دههویب سیماو ی.س وجود من در زندگردیپذیهرگز مرا نم گری. جامعه اي که مرا مطرود کرده دبودم

 بمانم و ندهیتونستم بدون در نظر گرفتن ا یکردم . بله م یم ینیب شیاتفاقات را پ نیقبال همه ا دیناجور بودم!با وصله

 ....شد یم سیماو ییکار ها سبب رسوا نیجوان خام رفتار کنم....اما چه سود ا کی مثل

 :سکوتم را شکست و گفت سیماو-

 ؟ من امده اي دنیژان چرا به د-

 :گفتم-

 .طاقت دوري نداشتم نیاز ا شیب-

 !پس چطور سه سال تحمل کردي-

 .ممکن بود ری.....امدن من غ میایو اراده خودم نبود .بلکه اجبارا نتوانستم ب لیسه سال به م نیکه ا ريیبپذ دیبا-
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 و سوزاندي و یخبري هم به من ندادي دل مرا شکست نیکوچکتر یحت امديیسراغم ن یلیتو سه سال به هر دل-

 یو همان یرا به صورت اول برگردان زیوعده مالقات همه چ کی نیبا هم یخواه یرا هم به باد دادي حاال م خاکسترش

 ؟ میکه بود میشو

 :سرم را با دلخوري تکان دادم و گفتم-

 

 

 

١٨٠ 

 .من کندیسوي تو دراز مبه  یبرگشته و دست دوست ريییتغ چیه یاما حاال ژان تو ب ستمین کی چیدانم من منکر ه یم-

 .دارم اجیمحبتت احت به

 کردي؟یسه سال کجا بودي و چه م نیا ییگو یدانم قبول دارم. اما تو نم یم-

 .نپرس سینپرس ماو-

 !ريیرا بپذ شنهادیدو پ نیاز ا یکی دیپرسم اما با یباشد نم-

 !فکر نیهمه فکري کرده بودم جز ا-

 بگو سیاخر ماو-

 .مینیرا نب گریهمد گرید ای میبا هم باش شهیهم ای-

 .ستین یکار راحت نیا-

 :با تاثر فراوان گفت-

 .راحت و ساده بود یلیسه سال براي من خ نیمگر تحمل و دوري تو در ا-

 ......یشوي تاج افتخار به سر بزن شهیراه اوردم تا هنر پ نیمن بودم که تو را به ا نیا زیعز سیماو

 :گفت تیو با عصبان دیرا بر حرفم

 شهی! ثروتمند!..مشهور. تو همشهیندارد !تاج افتخار..هنر پ یگاه تمام چیهاي دور و دراز تو ه الیفکر و خ نیاه از ا-

 یم

دوست  شهیخود من را نخواسته اي . تو هم چگاهیاواز بخوانم....اصال تو ه تیو برا ستمیمن باالي سن با یخواست

 یداشت

 . شمع احساساتم را خاموش کردي. حاال هم رایتو قلب و روح وعشق مرا کشتمشهور شوم. خوب حاال شدم......اما  من

 یخواه ینم ؟چرایخواهی؟اخر تو چه م یخواه یمرا نم کری. مگر د ستیزن قابل تحمل ن کیبراي  نی....ایزنیم پس

 ؟ یمن بمان شیپ شهیهم
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 .حرف ها نزن نینگو از ا سیاه ماو-

 

 

 

١٨١ 

 که اقرار کردم برنارد را کشتم نیرا تحمل کردم . اما تو به خاطر ا زیبودم اما همه چ خبر یکامال از تو ب نکهیبا ا-

 سال به من سخت یسه سال به اندازه س نیکه در ا یدر حال یو رفت یکردي و مرا سه سال تنها گذاشت حماقت

 .....گذشت

 داشت. در ضمن کار تو اصال اشتباه گريیخاطر تو را ترك نکردم علت د نیبه تمام مقدسات قسم که من به ا سیماو-

 ........کار زدي نی. تو براي مراقبت از شرفت دست به ا نبود

 دیمن بود . من نبا یاشتباه زندگ نیبزرگتر نیهمه ساده هستم؟ ا نیمن ا یکنیاخر چطور حرفت را با ور کنم ؟فکر م-

 یهرگز حاالت تو را در ان لحظه فراموش نم ؟منیدان یکردم .....م یم نیو تو را نسبت به خود بد ب زدمیحرف را م ان

 موضوع تو را دگرگون کرده به خود گفته نیهم مرتکب شده ام ..... ا گريیمن اشتباهات د یکن ی. تو فکر م کنم

 ...!بال را به سر من اورد نیکه روزي هم ستین دیبع چیه خوردیزن به درد من نم نی:ااي

 ....یهم مرا ترك کردي و رفت تو

 موضوع نیچطور به او بفهمانم که من به خاطر ا دانستمیعذاب اور بود . نم میحرف ها چقدر برا نیا نیشند دیدانینم

 باال تر نیتو .....اخر چه فداکاري از ا ندهیتو و ا مینکردم . بلکه من در زندان بودم .زندان براي کالس تو تعل ترکش

 .اشتمحال بودم که توان حرف زدن ند یخسته و ب انقدر

 شرح بدهم شیبرا کیبه  کیبگذارم همه عذاب ها و شکنجه هاي زندان را  زیهمه چ انیخواستم او را در جر یم اگر

 که به یبه رنج ایشد .....گو یخواستم دندان بر جگر گذارم و صبوري کنم او متقاعد نم یممکن بود و اگر هم م ریغ

 که به یرا گرفت و در حال تشیو عصبان یت تمام جلوي ناراحتبرده بود با قد ر یشدم پ یمتحمل م یسردرگم خاطر

 :گفت دیلرز یم شدت

 کردم . اما به روحمان به عشق انتیسه سال به تو خ نیکه درا یکن یهنوز هم فکر م دی. شا یرحم یب یلیژان تو خ-

 ه اندازه سه قرن گذشتسه سال که ب نیممکن بود . در ا ریهم براي من غ الشیفکر و خ ی......قسم که حت پاکمان

 

 

 

١٨٢ 
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 . خود کردندیلحاظ تعجب م نیزده بودم و همه از ا خیجسم  کیدانستم . من تنها  یتو را ناظر حرکات خود م همواره

 من شدي یو ترق شرفتیتو بودي که سبب پ نینخواهد توانست بر وجود من حکومت کند ا یدانستم که جز تو کس یم

 تو یب ی......زندگ یمرا ترك نکن گریکه د دهمیقسمت م زمیو پاك است . حاال ژان عز قیمکامال ع زیعشق من به تو ن و

 ....بخشد یمعنا م میاست . وجود تو به زندگ یجیمن مرگ تدر براي

 .......جهت متقاعد کردن او یزد و من به دنبال راه عالج یحرف م او

 .مینحرف ها رابه فردا موکول ک یمابق ستی! بهتر نزیعز سیماو

 :گفت یزمیناله غم انگ کی تهیویپ

 تمام شده زیهمه چ-

 به گریاو د ای؟ا دمیدیرا م سیبود که ماو یشب نیواقعا اخر ای؟ا ستیچ یبیندا و الهام غ نیدانستم مقصود از ا ینم-

 که من به مستعمرات خواهم رفت و ....؟ نیا ای؟  دیا ینم سراغم

 زیمانندش که همه چ میبه همراه خنده نس یشوخ یمن جدا شود با نوع از خواستیم یساعت شش رفت . وقت سیماو-

 :اورد گفت یخنداند و به نشاط م یم را

 ؟ یدستم را ببوس یخواه ینم- -

 فکر نیکند . ا یرا بازي م سیدارد نقش ماو یکردم خانم ژانس یدانم چرا در تمام مدت فکر م ینم-

 او دینبا گری:من د دمیشیخواهم ان را قبول کنم ... در همان حال با خود اندانکه ب یو ب افتیقدرت تمام در سرم قوت  با

 .کند یرا بازي م سیتنها نقش ماو ستین سی. او ماو نمیبب را

 میکرد یو سوپ گرم م مینشست یجلوي بخاري م سویبا هم در ارت یخواستم همان کس یخودم را م بايیز سیماو من

.... 

 :جدا شدن از من گفت هنگام

 

 

 

١٨٣ 

 :متوجه نگاه من شد گفت زیکرد .او ن یمن تقالق دیبا نگاه مردد و نا ام شیبایفردا.....نگاه ز یژان! فرق-

 روم؟یبه فرانسه م گریهفته د یدان یمگر نم-

 :در چشمم حلقه زد یو قطره اشک دیدلم لرز ناگهان

 فردا چه؟-
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 ....دیفردا ساعت چهار تو را خواهم د-

 .باشد منتظرم-

 شود ؟ یبار مالقات بعدي بروم عاقبت چه م ریز ستیبا یشتباه کردم . نما من

 یو ثروت مند م کردیو به همه شهر هاي اوپا مسافرت م سیبه پار دیخواننده به همراه استاد اوازش با یژانس مادام

 چه بود ؟ انیم نیمن در ا فی....اما تکلشد

 را برداشتم و به لمیه غاري که اجاره داده بودم رفتم اسباب و وسارفت و من در همان اتاق تنها ماندم . بعد ب سیماو

 بفهمد که سیکه بود نگذاشتم ماو یبودم به هر صورت تزیمادام ارن شیکه پ ینانوا اوردم . تا زمان تزیخانم ارن اتاق

 خواروبار کیدر  قبال به او گفته بود که سیخواننده بزرگ و مشهور است. خود ماو یکوترل همان مادام ژانس سیماو

 ....کند یبزرگ کار م یفروش

 در فرانسه بخواند مشغول دیکه با ییهاي اهنگ ها نینداشت . روز ها به تمر یکه در لندن بود کنسرت یتا مدت سیماو

 و ر بود

 ز دها شیب سیرفتند . سفرشان به پار ی. انها روز شنبه به مسافرت م لشیکردن شاگردي باب م دایهم به دنبال پ ویزی

 نقشه شیاز ماه ها پ ویزیکه ر یامدند و پس از چند روز توقف براي کنسرت ی.سپس به لندن م دیکش یطول نم روز

 باشم و پس سیتوانستم با ماو یپنج روز م ایحساب ها من فقط چهار  نیکردند .طبق ا یسفر م ایبود به دور دن دهیکش

 1نشد  یخواستم عمل یچه مکردم. اما ان یترکش م شهیبراي هم ستیبا یان م از

 

 

 

١٨٤ 

 کردم !پس بهتر یرا با دست خود مادام ژانس سیاست . ماو متیارامش روح و جان خودم گفتم :عاقبت دم غن براي

 .را اجرا کنم میچند روز را با او باشم بعد همه نقشه ها نیا است

 کند .تمام مدت حرف تیخواست مرا اذ ینم رگید ییو نشاط .....گو جانیراس ساعت مقرر امد . با همان شور و ه فردا

 .دیخند یو م کردیم یزبان نیریو ش زدیم

 !نبود چکسیهنمه خوشحال باشد ؟از من سعادتمند تر ه نیچگونه ممکن است مردي ا ایخدا اه

 امدم یمشده بودم . اما ناگهان به خود  دواریکنم . شاد و بشاش و ام یسبب شده بود که من مثل گذشته احساس جوان او

 وصله یمادام ژانس یزود منتظرش باشم. اصال من در زندگ ای رید دیکه با ییبه چه؟ به دوري ها دی؟ام دیگفتم :ام یم و

 .....به رفتن داشته باشم میرا خراب کند. بهتر است تصم یژانس ندهیوجود من ا دیناجور هستم .او کجا و من کجا؟نبا اي

 توانست ینم گریخواننده درجه اول بود و د کیبراي خودش  سیماو رایز شدندیمن م باعث اندوه فراوان زیافکار ن نیا
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ها و  ایترك کنم . اما به کجا بروم ؟به ماوراي در شهیاو را براي هم دیرا بازي کند . پس با سیمن نقش ماو براي

 یخشک

 م وسه سال در زندان به سر بردم .اهبود سیکس مرا نشناسد و ند اند که روزي عاشق ماو چیه گری......به انجا که دها

 !نه یاز خانم ژانس ییبراي من کشنده است . اما جدا سیاز ماو ییجدا خدا

 گردد یشود و تباه م یسوخته فراموش م یعشق خاموش شده همچون شمع کیکم باورم شده بود که عاقبت  کم

 کنند ....من و یرا فراموش م گریهمد عتایطبمثال سه سال ار هم دور باشند  یزن و مردي براي مدت طوالن یوقت....

تفاوت  کی. اما با  میکرده بود اديیز رییتغ اریها و رنج هاي بس یهم بر اثر مرور زمان و روبه رو شدن با تلخ سیماو

 او

 مطرود از اجتماع ....که به ناچار در کیسروپا  یب یزندان کیداشت اما من چه؟ یشده بود و شهرت جهان یژانس مادام

 !و روسوا شوم ندیمرا بب یکردم . مبادا کس یهاي شلوغ رفت و امد نم مکان

 .امد یبه سراغم م یطانیافکار ش سیشد و با رفتن ماو یپنهان م یمن بود افکار منف شیپ سیکه ماو یزمان تا

 .میریامشب را جشن بگ دی؟با یدان یکه به نزد من امد گفت:م یشب نیاخر

 

 

 

١٨٥ 

 چرا؟-

 تو زبانیامد من در هتل م یمن خواه شیهستم در ضمن تو امشب پ سیرفت چون فردا عازم پار ادتیچقدر زود -

 .بود خواهم

 .ستیاه اصال حرفش را نزن وضع لباسم اصال مناسب ن-

 ....من ده روز از تو دور خواهم بود نی؟بب یکنیخودت را لوس م رومیاه حاال که من دارم م-

 :حال گفتم نیبا ا ندیتواند بب یهرگز مرا نم گریه دک داندینم چارهیدلم گفتم ب در

 .امشب را با تو نخواهم امد میگو یدوري کشنده است . در ضمن من باز هم م نیبراي من هم تحمل ا دانمیم-

 :گفت یبا لجاجت خاص-

 برمیممکن است . تو را با خود م ریغ-

 .مناسب تر است نچایما ا داریبراي د سیگوش کن ماو-

 :ا همان سماجت گفتب دوباره

 .یدوست دارم تو امشب مهمان من باش یخواهش مرا هم رد کن نیاخر یخواه یپس م-
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 .تو شود ییو سبب رسوا ندیمرا بب یگذشته از ان ممکن است کس ستیخوب وضع لباس من اصال مناسب ن سیاخر ماو-

 :اش را باال انداخت و گفت شانه

 ....کرده ام فیتعر زویرا براي ر زیپس تو خبر نداري من همه چ-

 !؟یچه گفت ویزیتو به ر-

 دي؟یدوست دارم شن کیکه من  دهیفهم ویزیر-

 قی!دوست و رف نیباال تر از ا یهستم . چه لذت یچقدر لذت بردم . من دوست خانم ژانس سیحرف هاي ماو نیکه از ا اه

 :فهمند. گفتم یمرا نمکه به درد من مبتال هستند منظور  یکس جز کسان چیخواننده ! ه نیبزرگتر

 

 

 

١٨٦ 

 .بدتر گهید-

 ؟ییا ینم-

 .میایبه صالح توست که ن-

 :شد و با لجاجت گفت یعصبان

 .کند؟ او همه لندن را به دنبال من خواهد گشت یم دایپ یچه حال ویزیر یدان یمانم . ان وقت م یم نجایپس من هم ا-

 .کار را نکن نیا سینه ماو-

 .شوم سیماو صحبت هاي میشدم تسل مجبور

 .توان با تو مخالفت کرد ینم میا یخوب م-

 :شد انیدر نگاهش نما یمبهم اندوه

 ؟ییایفهمم چرا دوست نداري با ما ب یمن نم-

 !من به صالح تو باشد امدنیفکر کنم ن دانمینم-

 دارد ؟ یتفاوت سویچرا مگر انجا با ارت-

 یخاص ییاعتنا یدارد . هنوز حرفم تمام نشده بود که با ب ویزیمتفاوت است. از ان گذشته انجا ر یلیاوه از نظر من خ-

 :بود گفت افتهی یبه تازگ که

 دهم در کار ی.هرگز به او اجازه نم رمیگ یم میهست؟من ازاد هستم و براي خودم تصم یاو ک یکن یم و؟فکریزیر-

 .دخالت کند میها
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 . اما فورا به خود رمیامورش را در دست بگ ویزیي رشرکت کنم و به جا شیکه چقدر دوست داشتم با او در کارها اه

 فردي نیبه چن یتواند انجام دهد اصال چه کس یچه کاري م تکاریدزد و جنا کیمرد مطرود از جامعه  کی:اخر گفتم

 رسوا نخواهد شد سیماو ایشود ؟ا یبه خاطر من لجن مال نم سینام ماو ایند؟ایگو یکند ان وقت مردم چه م یم اعتماد

 

 

 

١٨٧ 

 :موضوع بحث را هم عوض کرده باشم گفتم یافکار خالص شوم و از طرف نیازدست ا نکهیبراي ا .

 بر سر من خواهد امد . مگر ییکرده عاقبت بال ینیب شیزن جادوگر پ کی یگفتیهست که م ادتی سیماو یراست-

 ؟یدهیبود که عشقت را از دست م نگفته

 امد ان وقت من هم عشقم را از یم شیبراي تو پ یا را شکر . اگر زبانم الل اتفاق....خد یاه چرا فعال که شکر خدا سالم-

 !....ردیمیعشق ادم مرد خودش هم م یکه وقت یدان یخواهم داد و تو هم خوب م دست

 گفت زبانم یبمانم....و قت ششیپ شهیبود از رفتن صرف نظر کنم و هم کیکه نزد زدیسوزناك و مهربان حرف م چنان

 .باال امد و رفت اما او خبر دار نشد نیخبر نداشت که ا دمیدل به او خند در الل

 :گفتم

 ....امدهیبر سرم ن ییکه بال یمطمئن هست سیماو-

 .نگه دار تو باشد شهی....خدا همیباش دهیکش یخدا نکند تو رنج و بدبخت یزنیم ییچه حرف ها-

 یکنند . به اتاق خانم ژانس ییاو راهنما شیداده بود که مرا پدستو  یکرد و به هتل رفتم. مادام ژانس یمرا راض عاقبت

 ....بود و چند شمع بلند ازیکه براي شام دو نفره ن یلیگرد با همه اسباب وسا زیم کی.  رفتم

 دسته هیشده بود اتاق تنها با نور شمع روشن بود . چراغ هاي برق خاموش بودند . سا دهیو نازك کش دیسف ییها پرده

. زیشده بود :ارام و تم نیمن تزئ قهیو سل لی....اتاق مطابق م دیرقص یم زیبود در اطراف م زیکه وسط م یسرخ گل

 اماده

 .روح شیاسا براي

 از دري که سیبه سمت چپ برگشتم ماو یبر اتاق حاکم بود . وقت زیسحر ام یوارد اتاق شدم در را بستم . سکوت یوقت

 بر تن داشت و با ان یمن لباس نقره اي رنگ ییبایز سیماو ایفرشته بود  نیارنگ بود وارد شد. اه خداي من  یصورت

 خواست یعلت روشن کردن شمع ها چه بوده م دمی....تازه فهمکردیجلوه گري م یهمانند پرندگان اسمان بایز لباس

 شده بود که هرگز ابیو ز زیانگ الیو خ یکند و او انچنان دوست داشتن شتریرا ب شییبایاش را چند برابر و ز جلوه
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١٨٨ 

 .کنم فیرا توص تشیتوانست واقع نخواهم

 به سیدوست داشت او ار ماو نکهی. مثل ا ستادیمانند بخوانند....همان جا ا یب یواقعا که مردم حق دارند تو را ژانس-

 تار کرد . چهره اش گرفتهتوان مثل گذشته با او رف یکرده بود م هیکه او ته یتجمالت و تدارکات نهمهیاما مگر با ا نامم

 :گفت زیمحزون و غم انگ ییدر هم رفت . با صدا شیو اخم ها شد

 ...صدا کن سیکنم مرا ماو یژان!خواهش م-

 یساده و ب شهیمن هم سیبودم . ماو دهیند ییو گرانبها بایلباس ز نیرا در چن سیممکن بود هرگز ما ریبراي من غ اما

 :ناراحت نکنم گفتم نیاز ا شیاو را ب نکهی. اما به خاطر ا کردیم یزندگ و به دور از هرگونه تجمالت شیاال

 !شده اي بایبله حق با توست چقدر امشب ز-

 :همان صداي گرفته گفت با

 ....نبود بایز سیمگر ماو-

ه کارت همه الزم نیاست ...خوب ا یو تجمالت بایز یبود . اما ژانس بایساده و ز شهی.او همگریچرا اما به گونه اي د-

 .است

 بود ....اما تمام مانیمیعشق قد می. دختري که هنوز تسل افتمیکودك شاد و خوشحال و با نشاط  کیرا  سیشب ماو ان

نبود احساس  سی. او خود ماوکردیرا بازي م سینقش را داشت بله او تنها نقش ماو کیو گفتار او حکم بازي  رفتار

 یم

 به شتریب یممکن بود وقت ریغ مانیر گرفته دره اي که عبور از ان براي هر دوقرا قیدره عم میمن و او  نیکه ب کردم

 نیو بهتر نیدخالت دادم که بزرگتر یزن یاخر من خودم را در زندگ دیکش یم ریمغزم ت کردمیمطالب فکر م عمق

 پاي خود را دید شوم . بااو وار یبه زندگ نیاز ا شیب دیبه او کردم نبا یانتیعالم شناخته شده ....اه من چه خ خواننده

 !کنم دیرا تجد سویارت یتوانم به دوران قبل برگردم و زندگ یبکشم. اري هرگز نم کنار

 شهیهنرپ کیمثل  یخواست بازي کنم . ژانس یم یرا که خانم ژانس یبار هم که شده نقش کس کیگرفتم براي  میتصم

 یاو شده بودم که نم ییبایحرکات و ز فتهی.و من انقدر شامد ... یو ادا و اطور م کردیو ماهر با من رفتار م قابل

 خواستم

 

 

 

١٨٩ 
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 .شب وصل است فکر کنم نکهیا درباره

 .خواستم او را ترك کنم و بروم یباز هم م نهایبا همه ا یعذاب بزرگ بود ول کیدرد کشنده و  کیفکر براي من  نیا

 در یجال و روشن گریبودند. د یما از نظر من مصنونعا یعیحرکاتش از خنده تا غذا گذاشتن در بشقاب همه طب همه

 عدم نیرفتار کند اما از ان شور و جذبه خبري نبود و هم سیمثل ماو کردیم یسع یلیوجود نداشت با انکه خ نگاهش

 دادیحاالت مرا رنج م نیا وجود

 .مینشست ییرایپذ یاز شام براي صرف قهوه روي صندل پس

 و هشتم یس فصل

 اخبار نیا انیدانم چرا در همان روز ها تو را در جر یکنم . اما نم یکرده و م فیماجرا را براي تو تعر !من همهانیویو

 داه ام حیکاري ها را توض زیتمام شده و همه ر میدانم.حاال هم همه نوشته ها یکار را نم نیام . باور کن علت ا نگذاشته

 .تو رفتار کنم لیشد باالخره مجبور شدم به م دهیافر یخواست یکه م ريیجالب وچشم گ انیپا ؟عاقبتیدانیم...

 رفت اما یرا بدون او بگذرانم.بله او فردا صبح م یممکن بود .محال بود بتوانم شب ریغ میبرا سیاز ماو ییجدا نیقی به

 یلیکنم.خسفر  سیخبر نداشت و قرار شد من هم با همان قطار به پار یشد من هم به دنبالش برومالبته جز او کس قرار

 شدم. همه یخطاب م یژانس قخانمیمن دوست و رف نکهیداشت....و از همه مهمترا یتازگ میبرا زیبودم. همه چ خوشحال

 پنج بعد از ایصبح تا چهار  میدارد که همه روزه از ده و ن یقیرف یها و مجله ها نوشته بودند که خانم ژانس روزنامه

از روزنامه ها و  زسرین یخانم ژانس قیباالخره دوست و رف نکهیند !من از اخور یهم هستند و غذا را با هم م ظهربا

 مجله

 روزیعاقبت در مبارزه با مشکالت پ کردمیکردم . غروري همراه با سر بلندي فکر م یدر اورده بود احساس غرور م ها

 به میج و عذاب و زحمت هاو رن یسخت نهمهیداشت .خدا را شکر که ا یخوب جهیعاقبت نت یهمه سخت نیام . پس ا شده

 .و هم من در کنار او خوشبخت هستم دیرس ییبه جا سینرفت هم ماو هدر

 

 

 

١٩٠ 

 و در سالن هاي مختلف کردیرا بازي م یداشت . شب ها نقش خانم ژانس تیبراي من دو شخص سیماو گرید حاال

 یخواستم و م یکه او را م یسیماو دکریرا بازي م سیو روز ها براي من نقش ماو کردیهاي متنوع اجرا م برنامه

 . بود افتهیصداي او براي من حکم غذاي روح  گری. د میرفت ی. من همراه او هرشب به سالن هاي کنسرتش م دمیپرست

 !شدم یغمک و اندوه مبهم م یدچار نوع دمیشنیرا نم شیداشتم و اگر روزي صدا ازین شیبه صدا میادامه زندگ براي

 ناراحت شده؟ یلیاز دست تو خ نکهیا ؟مثلیده یرا چه م ویزیشده جواب ر یطوالن یلیخ تیها بتیغ سیماو-
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 :گفت میخورد یو قهوه م میطور که روبه روي هم نشسته بود همان

 . زمیر یبرنامه م میندارد و من ازاد هستم و خودم براي زندگ یبه من دستور بدهد. کار هاي من به او ربط دینبا ویزیر-

 .شود که من چند ساعت از اوقات فراغتم را خارج از هتل بگذرانم ینماو مربوط  به

 ....اما ییگو یدرست م- -

 ست؟یها چ یانضباط یب نیکه علت ا دیاز من پرس روزید نیبله هم-

 :و ادامه داد دیخند یکم

 :گفت ردیگ یبه خود م میبا همان ژست مخصوصش که هنگام تعل ویزیر-

 ....رساند یشما ضرر م یشما ضرر دارد و به سالمت کار براي صداي نینه خانم ا-

 :گفتم

 کار ها براي سالمت روح و جسم من الزم هستند نیا-

 :دیپرس دوباره

 ؟ دیبراي چه؟چه گفت-

 !ها واجب و الزم است نکاریتمام ا یبراي خوب خواندن خانم ژانس-

 او شدمو او براي یزندگ اتیاز ضرور یکیادا کرد . من فکر کردم که حتما من هم  یجمله را با احساس خاص نیا

 

 

 

١٩١ 

 .دارد اجیاحساس و عواطف خود به خاطر بهتر خواندن و الهام گرفتن به من احت کیتحر

 :دمیپرس

 خوب بعد چه شد؟-

 !رفت گريیسکوت کرد و به اتاق د چیه-

 ش و همان کاسه . من دوباره به. اما باز هم همان ا میروز تمام با سرعت باد گذشت . ما دوباره به لندن برگشت ده

 .بودم خودم را محاکمه کردم دهیکه در اتاق اجاره اي ام دراز کش یهمان زن مهربان برگشتم همان شب وقت یینانوا

 همه ؟چرایچه کار کن یمب خواست یگشتیبر م انیویو شیکند ؟روزي که از پ یم دایادامه پ یوضع تا ک نیروجر ا خوب

 را تی.اما حاال؟تو همه پول ها یداشت رهیبردي؟ان روز تو صد ل ادی؟چرا قول و قرارت را از باد هوا شد تیها میتصم

 من با سفرت ان همه ؟البتهیکاري انجام ده یتوان یبا ان م ایمانده ؟ا یباق تیبرا گریچقدر د یکن یکردي . فکر م تباه
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 گذاشت یباق اديیخرج و مخارج ز تیسفر برا نیشود ؟ا یات چه م ندهیاما عاقبت چه؟ا ستمیمخالف ن یخانم ژانس با

 چه شد؟کجا نیراسخ ان اراده اهن میان تصم دهی.....اما جواب من را یچند دست لباس را داشته باش نیالبته الزم بود ا...

 ؟یسر و سامان بده ندتیبه خودت به ا یخواه ینم ؟چرایکن یپا در هوا زندگ دیبا یک رفت؟تا

 . پس بهتر یشرم و خجالت ان ها هست هیو برادرانت مرده اي . اصال تو ما سیبراي اوا و گر گریکه تو د یدان یم خوب

 !یراه را انتخاب کن نیو بهتر ريیاخرت را بگ میتصم است

 شروع به حساب کردن خرج و مخارج سفر کردم بعد

 .....چند دست لباس هیت رهصرفیل پانزده

 نه کاري.....اخر چگونه؟ یشده بود . نه پول ریگلستان را ترك کنم. اما دان یکشت نیگرفتم هر چه زودتربا اوئل میتصم

 حاضر هستند که براي یکه حد و اندازه ندارد .ان ها حت کارهستندیکن که در لندن ان قدر جوانان درس خواننده ب باور

 سازي مراجعه کردم یکشت کیبه دفتر  یتوانم داشته باشم ؟وقت یچه انتظاري م گریبه مستعمرات بروند پس من د کار

 

 

 

١٩٢ 

 :مشکوك گفت یدفتر با نگاه سیرئ

 از انگلستان بروي؟ یخواه یچرا م-

 دارم یموجه لیبراي خود دال-

 :را نشانم داد و گفت یستی.بعد ل میده یافراد کار نم لیقب نی؟نه جانم!ما به ا یفراري هست سیحتما از پل-

 ندارند اما کو کار؟کار کجا بود نهیشییافراد سوء پ نیکدام از ا چیه نیبب

 :رفتم گفتند گريید جاي

 !اوه حتما از زندان هم اخراج شده اي-

 حرف ها در عمق جان و روح من نفوذ کرد. اي خداي نیحرف ها ناراحت شده ام .ا نیا دنیچه قدر از شن دیاگربدان

 !دیستیکار من ن انیاخر شما که در جر شکنند . یدل من را م یراحت نیزنند !چرا به ا ی!چه راحت به من تهمت ممن

 فکري درباره من بکنند. خوب نیدادم که چن یمرا کامال شکست داد . اما حق با ان ها بود به انها حق م راتیتحق نیا

نداشت  یلیدل چیه نیشوند بنا بر ا یانها روزامه با صد ها نفر مثل من که عازم خارج از کشور هستند روبه رو م حتما

 که

 .هیبودم مانند بق یان ها کس الیبهتر از ان ها بدانند من در خ مرا

 از بنادر برسانم.احتماال بعد از چند روز یکی ای سبونینشستم و فکر کردم که اگر بتوانم خود را به بندر پالما ل ناچار
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 چارهیدن ها بود که مرا بنش نیدهم .....اما نشد که نشد.....و هم یکنم و مسافرت را ادامه م یم دایپ یکشت کیدر  کاري

 .....درمانده کرد و

 رفتم از گذشته ام یان هم ممکن نشد .به هر کجا م یکاري دست و پا کنم ول یلندن لعنت نیکردم بهتر است در هم فکر

 .حاصل ماند یتالشم هم ب نیا نیخواستند بنابر ا یم نهیشیسوء پ یکردند ....گواه یم سوال

 نشاند و یاست . تو را م دهیفا یب دمیافتادم .باز د پیسن فل سايیکل ریپ شیکش ادیتم .به به اتاق اجاره اي ام رف شب

 کند .بعد هم اگر از حتیخواهد تو را نص یدهد و م یبعد از ان سري تکان م یخواهد که به همه گناهانت اعتراف کن یم

 

 

 

١٩٣ 

 .....دهد ....بله توپ فوتبال یپاس م گريیو تو را به جاي د سدینو یم یادرس یتقاضاي کمک کن او

 ایدن دیشا ایداده شده به دور اروپا و  بیترت ویزیکه توسط ر یمسافرت گربرايید یمدت سیامد که ماو ادمیبه  ناگهان

 و دیدر دلم زبانه کش یهمراه خود خواهد برد .ناگهان اتش زیرفت . او حتما با اصرار و پافشاري و لجاجت مرا ن خواهد

 :شم گفتدر گو یندان

 اي خداي من یسیانگل یخواهد بود نه مادام ژانس یشیاتر یگردد مادام ژانس یمسافرت چند ماه بر م نیکه از ا یکس-

 چنان محکم دهیفکر و عق نی!ا ستیقابل تحمل ن گرید نینه ا یشیاتر ی!و حاال مادام زانسیسیانگل ی!خانم ژانسسیماو

 یگرفتم به مسافرت برم .چرا که اگر منتظر مسافرت او م میرفتم .تصمجدي گ یبه اقدام میقوي بود که فورا تصم و

 دانست یشد . او که نم یمن هم شروع م یو اوارگ یشانیو پر یبرد و به دنبال ان سرگردان یحتما مرا با خودش م شدم

 دارم؟مگر من چه قدر پول دارم؟ یتیچه وضع من

 .نمانده بود میبراي شروع مسافرت کاري برا یپول گریکه دشدم .چرا  مانیشیاتاق قدم زدم . اما دوباره پ در

 امد . با همان لطف و صفا ....و با هم یم دنمیباشد بهعد از ظهر ها به د سیکرد مانند ماو یم یکه هنوز هم سع سیماو

 اما میکنرفتار  گریکدی لیکه مطابق م میکرد یم ی....هر دو سع دمیدیکش یم گاریو س دمیخور یقهوه م میزد یم حرف

 کرد با نگاهاي جستجو یم یخواند و سع یگرفت . او فکر مرا م یم شیمن پ میاوقات مثل گذشته نظر او بر تصم یگاه

من در  میکردم او هم از تصم ی. احساسا م ندیگذشت به وضوح کامل بب یاش انچه در مغز و اعماق وجودم م گرانه

 مورد

 که من در حرکات و رفتارم نسبت به او میریگ یخدا را شاهد م یول دهیمفه ییها زیاز او چ یشگیهم ییو جدا مسافرت

 خودش بخواهد رو به نکهیاو بود که هر روز بدون ا نیشود بلکه ا الشینکردم که باعث فکر و خ یاعمال رییتغ چیه

 شد برخالف یو بهتر و مشهور تر م شتریگذاشت هرچه او ب ینم یبراي من باق ییرفت و در بارگاه خود جا یم شهرت
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 ....کردم یتر احساس م یلیمن وجود خود را تحم گذشته

 کردن تخته پاره اي دایپ دیبودم .درست مثل غرق شده اي که به ام دواریهمه افکار خسته کننده باز هم ام نیوجود ا با

 

 

 

١٩٤ 

 .....کند یلحظه تالش م نیزند و تا اخر یو پا م دست

 که ییها شرفتیکردن جوانب کار و بعد از در نظر گرفتن پ نیفراوان وسبک سنگ و تفکرات اریپس از مطالعات بس من

 مبدل ديیبه نا ام زین دمیام نیا گردیجاي مرا در نزد خود تنگ تر م لهیوس دنیبود و بد سیناخواه در انتظار ماو خواه

 رایبروم ز سیتم همراه ماوتوانس یبراي خروج از کشور نداشتم و نم یشانس گریشد .د اهیچشمم س شیپ ایو دن گشت

 مانده بود . البته یباق میبرا ريیدر دست نداشتم تنها پول بخور نم اديیبه پول داشت اما من پول ز ازیها ن نید وي ا هر

 با پول و رایشد .ز یاز افسانه ها شادي بخش تمام م یلیتوانستم خود را به مستعمرات برسانم داستانم مثل خ یم اگر

 سرنوشت همه ي افراد شهی!اما هم میبا هم سعادتمند بود شهیو براي هم دمید یرا م سیگشتم و ماو یمو منال بر مال

دچار  دیبا زین یشود .همه عشق ها با سرور و شادي همراه نخواهد بود عاقبت عشق یتمام نم یو خوش یخوب به

 یشانیپر

 تنها هم کاري دیمطلق ختم شد . عاقبت از ام یکیبه تار زیمن ن یشود داستان زندگ ییو هجران و جدا یسردر گم و

 ....نبود ساخته

 حتما بدون چون و چرا از ان اشتفاده کند . اما من از دیاورد که با یم ییاش شانس ها یکس در دوران زندگ هر

 مانیکار خود پش نیا ازیممکن است که من روز ریاستفاده کرده بودم و غ سیماو یو ترق شرفتیبراي  تمیموقع

 دادم و یاز وجود من بود و من ان کار ها را در واقع براي خود انجام م یدرخشان بود او جزئ ینینگ سی.چون ماومشو

 نبود سیماو گرید میاو پس از گذراندن دوره تعل نکهیاشکال داشت و ان ا کیکار من  نینداشتم اما ا یشک چیه نیا در

 خودم تمام شد انیبود که به ز یاشتباه نیکنم !البته ا زمیعز سیماو نیگزیمعروف را جا یژانس نیتوانستم ا یمن نم و

 .....کامل بود سویما در ارت یگفته بود خوشبخت سیگرنه همان طور که مااو و

. ما در ان  ردیتواند سعادت را از ادم بگ یاورد بلکه م ینم یمتوجه شدم که پول و ثروت و شهرت خوشبخت اري

 عمارت

 ام دهیباشد .....اگر من بر عق یان نم انیکس قادر به ب چیکه ه میداشت یسعادت ریو فق فیله کثدر ان مح یمیو قد کهنه

 دیدرمانده نا ام کیخانمان بودم نه  یب دهینفر زندان د کیشدم حاال نه  یم سینظر ماو میکردم و تسل ینم پافشاري
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١٩٥ 

 خواهد ادیکند و کم کم نامم را از  یمرا فراموش م روم و او مسافرت خود را شروع خواهد کرد و حتما یمن م عاقبت

 .برد

 .فرار کنم تیوضع نیو از ا ابمیکنم و سر وسامان ب دایپ میبراي زندگ یراه دیاو وضعش رو به راه است وتنها من با فعال

 ایدن نکهیا ای؟ دیرا همان طور که هست خواهم د یدانم زندگ ی. نم ابمی یم یبعد از رفتن او من چه سرنوشت یراست

 اما شومیدوست دارم . باالخره من چه م شتریاز همه وجودم ب میرا از نور چشم ها سیشود ؟اه که ماو اهیس میرو شیپ

 هم سیاست گل نثار نخواهد کرد . تازه ماو انتکاریدزد خ کیکس بر مزار روجر دالتون که  چیه دانمیرا م زیچ کی

 در دلم احساس کردم . باز خوشحال بودم عمر و ديیها باز هم روزنه ام ديیانام نیشناسد با همه ا یرا نم یکس نیچن

 شده که یشناسند او همان الماس درخشان یان را داشته .حاال همه او را م اقتیکردم ارزش و ل یرا فداي کس میزندگ

 دمیشمارندد یم دیخالف تصورات مردم که ان را دور و بع ست؟بری!مرگ چیرا داشتم .راست دنشیارزوي د شهیهم من

 کیجلوي  ی. وقت میرا حت است که مرگ را از خود جلو تر بفرست یلیاز چند گام با من فاصله ندارد ...خ شیب که

 ان گاه چشم دیا یشود و جلو م یاو رد م میستیا یو بعد م میکن یو نگاه م میگردیعقب برم یکم میرس یم ابانیخ

 !نخواهد بود ییغصه اي براي خودنما گریرسدو د یبه اخر م زی. همه چتمام  گریو د میگذار یرا روي هم م مانیها

 به دامان ان زیمرگ دارند و عاقبت ن دیام دانیاست !همه نا ام انیپا یب دیام میداوري موثر و  کینعمت  کیمرگ  اري

 با انسان همراه است شهیاست و هم یشگیدوست هم کی!مرگ  زنندیم چنگ

 !شماست یقدم کیاو در  دیکن نگاه

 و نهم یس فصل

 چیکنم ه یخواهم خود کش یکردم چه کنم ؟ م هیته سیکه براي رفت و امد هاي خود با ماو یهمه لباس نیدانم با ا ینم

 نمانده یباق نیجز ا یراه گریشکست خوردم د یشود .عاقبت از زندگ میتصم نیتواند مانع اجراي ا ینم گريید رويین

 

 

 

١٩٦ 

... 

 به یبه اسان یدل خواه زیچ چیکه ه دانمیاست . م یخوب انیبراي داستان تو پا انیپا نیدانم که ا ی!مانیویکن و گوش

 دمیکش کاريیب دمیکش یان همه تالش کردم زندان سی!مثل من که براي به دست اوردن شهرت ماو دیا ینم دست

 کنند دایاهم نوشت تا بتوانند تو را پنامه به نام و ادرس تو خو کیپس تو هم زحمت کفن و دفن مرا بکش !البته من ...
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 یفیداستان براي تو داشت ببارزد اما تو از ان جا که مرد خوب و شر نیکار به در امدي که ا نیکنم زحمت ا یفکر م اما

 .شد یدردسر ناراحت نخواه نیاز ا یهست

 جسم من گریکه د ابدیز من خبر ما یبار زمان نیتعجب خواهد کرد . بله ا اریکار من بس نیاز ا سیهستم که ماو مطمئن

 . خوشحال و اریمواقع او بس نیطرف و ان طرف بروم . در واقع ا نیدوست داشت همراه او به ا شهیجان است او هم یب

 میاز  شیهستند که ب یمیوقد نیریو مرگ دو دوست د یگونه بود .زندگ نیشود کرد ؟سرنوشت من هم بد یچه م اما

 .با هم فاصله ندارند قدم

 و افسرده نیکه مرا ناراحت و غمگ زيیدارم ؟تنها چ ییکه چه ارزو کنمیفکر م نیلحظات اخر تنها به ا نیدر ا انیویو

 .است سیبه گور بردن ارزوي ازدواج با ماو کرده

 شود یکردم !اما چه م یازدواج م سینبود از همان روز اول با ماو یو بند هاي مذهب دیق نیالاقل در ا ایاوا نبود  اگر

 سرنوشت است . اري اوا هنوز هم زنده است چهیباز شهیرود . انسان هم ینم شیانسان پ لیباب م شهیهم یکرد؟زندگ

 .ممکن است ریکاري غ نیاو زنده است چن وتا

 یکرد با همان کس یم یزندگ سویخودم همان دختر دوزنده اي که در محله ارت سیخواست با ماو یکه چه قدر دلم م اه

 .کردم یبود ازدواج م دنمیدر انتظار د شهیهم که

. اما  میامد یبه هم م یلی. ما خ میبود یشد ....ما زن و شوهر خوب یم بایچقدر ز یعروس دیخدا او در لباس سف اي

 غیدر

 !سی:شهرت و ثروتمند شدن ماوزیچ کیرفت جز  یم شیمن پ لیبر خالف م زیکه همه چ فیو افسوس ...ح اه

 

 

 

١٩٧ 

 ییکه با خون دل پرورش دادم بگو یهمتا به ان گل یبه ان گل نو شکفته و ب سیرم که تو خودت به ماودوست دا چقدر

 انداز شود نیتو را دوست دارد به او بگو من مرده ام اما هرگاه صداي او در فضا طن شهیژان تورا ترك نکرده او هم که

 دیان را خواهم شن زین یفراموش اریوت محض در دمطلق و در سک یکیخروار ها خاك در تار ریدر اعماق گور و ز من

 نیاست ...اه که ارزو دارم ب شیدر انتظار صداي اسمان شهیمرا فراموش نکند . روح و جان من هم چگاهیبگو که ه...

 من و

 قرارمانند اوازش بر یارتعاش ب لهیاو جز به وس نیارتباط جز با صداي دلنش نیبرقرار باشد . ا یباز هم ارتباط سیماو

 نعمت و رحمت را از من نیمنتظر صداي دلکش او هستم ...مطمئن هستم که او ا زیشد . پس از مرگ من ن نخواهد

 نخواهد داشت غیدر
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 و قیچقدر خوشحالم !هر چه باشد من روزي معشوق و دوست و رف دیروشن کن دیو شمع سف دیزیمزارم گل سرخ بر بر

 .او بوده ام اری

 ایدوستت داشته و دارد . به او بگو تا دن شهیکه ژان مرده است . اما هم ییبه او بگو ینیباست خودت او را ب بهتر

 استیدن

 نه ایخواهد کرد  هیخبر گر نیا دنیبا شن دانمی. نم دیخواهم پرست شهیرا هم شیو صدا سیدر قلب من است . ماو او

 کند ...اما یست دارد هر گز مرا فراموش نمدانم او مرا دو یدانم که در هر صورت خوشحال نخواهد شد !م یم ؟اما

 ....نیفاصله را بب انیویکار ....و تیبزرگ خواننده مشهور و روجر دالتون دزد و جنا یژانس یژانس

 . کردم یاوا...دوست دارم به سراغش بروي . هرچه باشد روزي زن من بود روزي در کنارش احساس ارامش م اما

 بوته هاي گل سرخ ادیبزرگ شده اه به  یلیخ گریحتما حاال د سیداشتم به نام گر شست ....دختري یرا م میها لباس

 سیدانم هنوزاوا و گر ینه ؟نم ای دیرو یدانم هنوز هم در ان در ان باغچه گل م ینم سیوجه اشتراك من اوا و گر تنها

 یمرد ب میند ؟به اوا بگو که شوهرت براي فرار از ننگ اسم من از انجا رفته ا اینه ؟ ایکنند  یم یهمان خانه زندگ در

 در برابر خانواده اش نکرد ....انسان متعهدي نبود ...بگو که چقدر خوب شد از تیبود . احساس مسول دیو الق تیشخص

 ....با هر کس که دوست داري چون من با یشوهر کن ایو  یکن یراحت زندگ الیبا خ یتوان ی!حاال م یافتینجات  دستش

 

 

 

١٩٨ 

 !بود یشناس فهیخونسرد و وظ یتار هاي الاباالنه ام حتما او را زجر داه ام . اما در هر حال او زنرف نیا

 را بفروشم . چون پس از مرگم شهرداري ان ها را ضبط خواهد کرد !با پولش میدارم که لباس ها میتصم انیویو

 مهربان و خندان بود . حتما شهیکرده ...هم است که به من کمک یزن نیکنم . او بهتر یرا صاف م تزیخانم ارن بدهکاري

 :دیروم خواهد پرس یهم براي بار اخر از اتاق اجاره اش م یوقت

 ؟ دییا یم یاقا دوباره ک-

 :میگو یمن هم م.

 ...گردم یهرگز بر نم گریگردم !اما د یبر م گریتا چند روز د-

جا  نیمن بود ...اما از ا ارهیدو ینشاط و داستان زندگ بود داستان شور و میتا انجا که به تو فروختم شرح زندگ انیویو

 به

 .شدن است گريیو نابودي و فداي د یستیداستان مرگ من است .داستان ن بعد

 یلگد مال انتیدوزان چه کردم ؟دزدي خ نیدر ا 1926مرگ  1923کردم تولد  یروجر دالتون تنها سه سال زندگ من
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 خانواده و بعد زندان و بعد...؟ نیفرام از از همه یچیشهر و کشور سر پ نیقوان

 روزي که نی. اما اخر دمیبال یبه خود م شهیکردم هم یعمل م زیبرجسته بودم .چنان افتخار ام یارتش سر هنگ در

 با همان افتاخارات و درجات سر بازي مرا لجن مال دشیو سف اهیبا ان لباس س یکردم . قاض اریسکوت اخت درداگاه

 ...کرد

 .....کار انتیدزد خ کیو در صلح  ریسرباز دل کیجنگ  در

 ها و یها و دلتنگ یکیخود در تار ریرا هر چه در ضم زیدانم چرا نگاشتن را دوست دارم . دوست دارم همه چ ینم

 اگر نوبت کنمیاست که فکر م نیا ست؟علتشیچ لیتما نیا لیدل یدان یم سمیو احساس خود دارم همه را بنو یزندگ

 ....رسد یبه اخر م زیشود و همه چ یو نابود م ردیمیداتون م گریشود د یتمام م زیهمه چ گریبرسد د انیکلمه پا به

 را به سیکه من و ماو ییچرخ هاي قطار همان چرخ ها ریکنم خودم را به گونه اي ز یم یسع انیویو گریمطلب د کی

 

 

 

١٩٩ 

 نشود . به هر یکه صورتم متالش ندازمیکند ب یم دور مرا از ه سیمن و ماو گریکه بار د ییبرد همان چرخ ها سیپار

 . در روزنامه ها چاپ شود یخودکش کیاتفاق نه  کیشناخت . اما دوست دارم خبر مرگم به عنوان  یتو مرا خواه جهت

 ..او از دفاتر محو شده است فیو کث نیکار مرده و نام ننگ تیدزد و جنا کیکه  سندیبنو

 را به نام یدنینوش وانیل نیشام تمام شد من اول یبه سر خواهم برد . وقت سیت که با ماواس یشب نیامشب اخر یراست

 ...دیها خواهم نوش انیو به نام همه پا ییو جدا یستیو نابودي و ن مرگ

 ندارم ستنیبراي ز ییمرا طرد کرده . در جامعه جا یکه زندگ نمیب یاما م رمیخواهد بم یهرگز دلم نم انیویو

 که او را ترك نکرده ام . من هر کاري کردم به ییو به او بگو ینیبب یمادام ژانس دیفراموش نکن تو حتما با انیویو.....

 ییمن و او جدا نیاز ان کوچکتر است که بتواند ب یلیدوستت خواهد داشت ...مرگ خ شهیاو بوده ....بگو ژان هم خاطر

 دارم من نیقیکه  یکنم ...در حال یم شیام را فدا یجانم را هستعلت من هم  نیمن بود و به هم زی...او همه چ ندازدیب

 گريید ی. هرگز ارزش ان را ندارم که در برابر او دم از منم بزنم ...او مرا زنده کرد او مرا زندگستمین شیب یخاک

 دانم که شما یم دیبار تو و او به من سري بزن کیو تا ابد مرا زنده نگه خواهد داشت در هر صورت هر چند ماه  دیبخش

 .و خوشحال خواهم شد دیاما من از پس خروار ها سنگ و خاك شما را به وضوح خواهم د دینیب ینم مرا

 خاطر که روحم را زنده کرد و تو را به نیرا به ا سیرا فراموش نخواهم کرد ماو سیتو و ماو زیدر هنگام مرگ ن من

 ...تداش یو خاطره مرا زنده نگه خواه ادیخاطر که  نیا

 .ندازدیب ییما جدا نیکوچکتر از ان است که ب یلیمرگ خ اري
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 امد اما نه ممکن است انجا هم افراد بر اساس اعمالشان جدا دیهم به نزد من خواه سیزود تو و ماو یلیعاقبت خ انیویو

 یکه خود کش هرگز در دسته و گروه دزد ها قرار نخواهد گرفت ان هم دزدي کوکاریو ن فیفرد شر کیان وقت  کنند

 ....خودش رفته ..اري مهمان ناخوانده میو تصم لیاجازه به انجا رفته ...دزدي که با م یو ب کرده

 میداري که در جنگ با هم بود ادیبه  انیویکردم ؟و دایاوردن خاطرات وسواس پ ادیهمه در به  نیدانم چرا ا ینم

 

 

 

٢٠٠ 

 ییچه حال و هوا دیحمله کن ریکه فالن ساعت بدون تاخ دیسر یاز مقام هاي مافوق دستور م یفکر کن وقت ؟خوب

 را زیتوانم همه چ ی....اخر من چطور م فیقابل توص ریقرار گرفته ام غ یتیدر وضع سمینو یرا م نهای؟االن که ا میداشت

 یسع یعنیسپردم  یکه روزي اتفاق اقتاده اند . من ان ها را به دست فراموش زیکنم؟همه چ فیکم و کاست تعر یب

 که فراموششان کنم کردم

 خواندم یوجود نداشت . روجر دالتون مرده بود و من حاال داستانش را م شیدر نوشته ها یقابل توجه زیچ گرید

 یداستان من قرار م انیدر پا ستیبا یبود و به ناچار م انیا یکه اغازش غم و شاد ي و اخرش غم و غصه ب یداستان

 .گرفت

 :لب گفتم ریندم و پس از ان زجمله اش را خوا نیاخر

 و بیعج زیچ کی سیدانستم که او از نوادر مردان روزگار بود دالتون هم مانند ماو یم نیقیکردي!اما به  یحماقت عجب

 . قابل انکار بود ریو غ نیحد و اندازه بود و شجاعت او قابل تحس یب شیفوق العاده بود فداکاري ها مرد

 چهلم فصل

 فصله نیاخر نیا

 او را به لیجهت انجام کار هاي الزم براي دفن او نمود . من بعد از انتخاب وک لیمن را موظف به انتخاب وک یربانشه

 او خودداري کرده بود رفتنیبود از پذ دهیبود اما چون مادرش را د دهیرا د سیزن دالتون اوا فرستادم او گر سراغ

 خانواده اش را شیگفته بود که روجر دالتون از سال ها پ سیگربا کمال تاسف فوت پدرش را اطالع داده بود و  لیوک

 .نیو هم نیان ها و مرگ ان مرد وجود ندارد !هم نیب یارتباط چیگفته و ه ترك

 خروار ها خاك دفن ریو او را در ز میانجام داد  گرید کیرا با کمک  یامد و مرا مطلع کرد .سپس مراسم قانون لیوک

 مرد و رفت اما کجا؟ میخاك رفت . دوست دوران کودک رید و به ز....اري دالتون مر میکرد
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٢٠١ 

 . اشک در ختمیکه او دوست داشت بر سر مزارش ر ییاز همان گل ها یدسته گل سرخ میاز سر قبرش بر گشت یوقت

 طرات و داستانخا ادیکرد چرا که به  یم نیاو مرا غمگ داری. البته د نمیرا بب سیخواستم ماو یحلقه زد . م میها چشم

 هم تا سیماو نکهیرا نخواهد داشت به خصوص ا زشیدانستم که او طاقت خبر مرگ عز یافتادم م یروجرم زیانگ غم

 !گناهکار بود اديیز حد

 بر لب گاريیکه س یدر حال دمید یاشک بار به خانه برگشتم همه جا روجر را م یپر از اه و اندوه و چشمان یدل با

 و حیو مل بایزد . لبخندي ز یداده بود و لبخند م رونیرا ب گارشیداده بود دود س هیبه به کاناپه تک که یو در حال دالشت

 و سعادتش به سعادت یبه خوشبخت دیخند یدانم به چه م یان را درك نکرده بودم . نم یکه من هنوز معن یمعن پر

 بود؟ دهیکش سیماو یکه در راه خوشبخت ییها یبه بد بخت ای سیماو

 که سرشار از درد رنج و یینوشته هاي او را مررور کردم . نوشته ها گریبار د کی ندازمیرا از قلم ن زيیانکه چ ايبر

 یبا اندام دمید یبود خواندم و خواندن ان ها چنان در من اثر گذاشته بود که باز هم روجر را روبه روي خود م اندوه

 زدیبود و لبخند م دهستایاش ...ا قهیهمرنگ شق یو لباس دهیو کش دیرش

 دوست او تا چه اندازه دوستش دارد و شجاعت و انیویکه و دیدیو م شدیخواست او زنده م یکه چقدر دلم م اه

 ....دیستا یاو را م احساسات

 دم اخر نیاخر چرا ا یواقعا حماقت کردي! اخر چرا؟تو که ان همه شجاعت استقامت صبر و بردباري داشت روجر

 نبود حیکارت اصال صح نیا زمی....اخر برادر عز یبا او باش شهیبراي هم گرید یتوانست یو که مکردي ؟ت یوانگید

ها محتاج تو  نیاز ا شتریب یلیخ دیدارد و شا اجیدارد همان طور که به هوا و غذا احت اجیبه وجود تو احت سیماو...

 . باشد

 همه ضعف نیسبب ا زیچه چ یباش فیهمه ضع نیا دیچرا با او از ته دل تو را دوست دارد یکار او را کشت نیتو با ا اما

 را از دست دادي ؟ زیشد؟چرا همه چ تو

 :به خواندن نوشته هاي مدادي روجر کردم شروع

 

 

 

٢٠٢ 

روم به  یو ناالن و زار به سوي مرگ م دی....حاال نا ام سمینو یخود باشد اما م یب یلینوشته ها خ نیکنم ا یم فکر

 سوي
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که براي نابودي  نمیب یرو دارم مرگ را م شیکه پ یو ظلمت یکیتار نی....در عمق ا یو نابودي و تباه یستیو ن ظلمت

 من

 .بروم و در ان غرق شوم میارزو نیبه کام اخر دیکه منتظر من است . ...با زيیچ ای ی.تنها کس کندیشماري م لحظه

 تیرا فدا میرا در زندان گذراندم و زندگ مین ار زندگدورا نیسه سال از بهتر میزندگ یواقع کیتنها شر زمیعز سیماو

 و سعادت را به امغان ینماند . تنها نام و ننگ ماند . اما براي تو خوشبخت زیچ چیه چی....اما براي من چه ماند /ه کردم

 گریبار د کیتو لطمه وارد نشود حاضرم  تیثیبه ابرو و ح نکهیبابت خوشحال هستم من براي ا نیو اوقعا از ا اوردم

 ینیشود ...گل از هم نش یم گريیسبب سقوط د یکی. صعود میاب و اتش هست ایکنم...اخر ما مثل خار و گل  فداکاري

 نیشود و هم یاتش م نیبالد اب سبب تسک یبه خود م یکینزد نیشود اما خار از ا یاعتبار م یارزش و ب یخار ب با

 به من براي سیکه ماو یاجیگل من ابم و احت سین خارم و ماوکند!م یحرارت و التهاب اتش را نابود م تسکسن

 .گردد یاحساسات خود دارد باعث سقوط نام بلند او م کیتحر

 دهیکش یسخت یلیمرحله خ نیبه ا دنیصدمه و لطمه اي برسد . او براي رس سیحاضر نخواهم شد که به ماو هرگز

 .....سپرده خواهم شد یخواهم مرد و به دست فراموش من هستم که نیوجود او براي جامعه هنري الزم است . ا.

 :خورد یبود چند سطر به چشم م شیها ادداشتیاز دفاتري که همراه  یکی هیحاش در

او تو را به من شناساند  ریمانند او صفاي ضم یب تیاو شخص یمن و تو شد . پاک ییسبب اشنا سیاه خداي بزرگ!ماو-

 اما

 شد؟ ی؟اخر چه م میما با هم ازدواج کن یچرا نخواست یمهربان هستهمه  نیدانم تو , تو که ا ینم

 :شدند یم دهیجمله ها  نیا زیچند صفحه بعد ن در

 یمن سبب نابودي ژانس یاست روجر دالتون خواهد مرد اما ژان مفقود خواهد شد ....زندگ یمرگ من حتم انیویو

 ....اعتماد به نفس ارزش معنوي تیاز دست داده ام شخص خود را زیمن همه چ رایزنده بمانم ز دیشد . من نبا خواهد

 ....داشته باشد ینقش یچون خانم ژانس گرید یانسان یدر زندگ دینابود و فدا شده نبا زشیمثل روجر که همه چ یانسان

 

 

 

٢٠٣ 

است که  یالماس سی...ماو زيی....چه نگاه سحر ام ینیچه حر کات دلنش یتیشخص ست؟چهیچ سیماو یدان یتو نم اه

 من

 !کس کشف نکرده چیکردم و درشت تر از ان را ه کشف

 چشم اریاخت یکرد که ب یو افسرده م نیخاطرات چنان مرا غمگ نیخون دل دردمند او بودند ....ا انگرینوشته ها نما نیا

 اعتماد رد؟اگریمب دیبا ی. اخر چرا مردي با شجاعت و فداکاري او با ان همه از خود گذشتگ دمیخود را اشک الود د هاي
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 ....کرد ینم یحماقت نیهرگز چن داشتینفس خود را نگه م به

 یلیحرف ها خ نیگفتم که روجر دالتون ژان تو مرده است . اما به نظرم گفتن ا یو به او م دمید یرا م یخانم ژانس دیبا

 نشان خواهد یس العملخبر چه عک نیداد ؟او در برابر ا یرا به کس زيیتون خبر مرگ عز یبود .چگونه م مشکل

 ...خبر را به او بدهم نی...خدا کند بتوانم ازيیغم انگ انیکند....اي خدا چه پا یسکته م ایشود ... یم هوشیب داد؟حتما

 سی. او بار ها از من خواسته بود که اصل ما جرا را براي ماو دمیدیرا م سیبه خاطر خواهش دالتون ماو ستیبا یم من

 ....ندارد ان چه هست دالتون است یه ژان وجود خارجک میکنم . بگو بازگو

 نوشتم و به راه افتادم یادداشتیگذاشتم و قفل کردم .براي خدمت کارم  زمیها و نوشته ها روجر را در کشو م ادداشتی

 تا فرصت. میو خواسته هاي دالتون را نگو نمیرود و اگر امشب او را نب یم سیکردم فردا ماو یدر راه با خود فکر م....

 ...کند ژان باز هم بازي در اورده و او را رها کرده یفکر م سیسرد خواهد شد . حتما ماو زیهم چ ندهیا

 در لندن بود ان هم با حضورهمه در یشب کنسرت خانم ژانس نیهم وجود داشت:ان شب اخر گریاشکال د کی اما

 در زمان ایدر او خواهد گذاشت ؟ا ريیچه تاثحساس  طیشرا نیخبر مرگ ژان در ا یو شاهزادگان...ر است انیبار

 افکار و نی؟ا کندیصحنه تاالر را ترك م ایخبر باز هم خواهد خواند ؟ا نیا دنیپس از شن اینخواهد داد؟ا ريییتغ برنامه

او  دیمن بود . با فهیاو نه تنها الزم بود بلکه وظ دنینداشتم د گريیامدند . راه د یمدام به سراغم م گرید بیعج افکار

 را

به عهد  انتیخ فهیوظ نیشود و عدم انجام ا یرا براي او روشن کنم و گرنه روح روجر از من ازرده م زیو همه چ نمیبب

 و

 .من و او خواهد بود یو دوست مانیو پ وفا

 

 

 

٢٠٤ 

 . کرد ییمابار دالتون قدم به ان گذاشته بود راهن نیاتاق بزرگ که براي اول کیرفتم مرا به  یبه سراغ منش یوقت

 .وارد شد ییکذا نکیبا همان ع یبودم که منش سیقد ماو میتماشاي تابلو هاي قد و ن سرگرم

 ؟ دیکار دار یاقا با چه کس دییبفرما-

 .نمیرا بب یخواهم خانم ژانس یم-

 ؟ دیبا خودشان کار دار-

 .نمیرا بب شانیحتما ا دیدارم با یمهم اریبله خبر بس-

 .دهدیکنسرت هاي خود را ارائه م نیتر زیام تیموفق یخانم ژانسکه امشب  دیدان یاقا م-
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 ....در حضور شاهزادگان لندن برنامه دارند شانیبله ا-

 از صبح شانیشده. ا یدچار حالت خاص یبگذارم خانم ژانس انیدوست دارم مساله اي را با شما در م دیبله درست گفت-

 گرید قهیاستاد را هم نگران کرده اند. تا چند دق یبخوانند . همه ما و حت خواهند یحاال از خواندن امتناع کردند و نم تا

 ....شود اما یخواهند امد و برنامه شروع م یخاندان سلطنت هم

غم و غصه  یدر نوع زیکردم . من ن یاو را درك م یناراحت یبود من به خوب یو اضطراب خاص یدچار ناراحت یمنش

 غرق

 :گفتم یعلت به ارام نیام هم در ان شب بزرگ موفق خواهم بود به هم سیخو اندن ماو داشتم که در نیقی. اما بودم

 را وادار به خواندن کنم. من شانیتوانم ا یام . اما مطمئن هستم که م دهیند کیرا از نزد یالبته من هنوز خانم ژانس-

 .کنم به شما کمک کنم یم یدانم. سع یرا م یخانم ژانس یناراحت لیدل

 شناسد ؟ یشما را نم یسپس ژان-

 .دهیاسمم را نشن یحت ریخ-

 :رفت گفت یکه م یبرساند . در حال سیرا به او دادم تا به دست ماو کارتم

 دییایکا ربر ب نیاز عهده ا دیبتوان دوارمیام-

 

 

 

٢٠٥ 

 و فین در تعرنوشته هاي دالتو ادیبه ستوه امده به اطراف نگاه کردم به  سیاز لجبازي هاي ماو ویزیکه ر دمیفهم

 :وارد شد یکردم که منش یم ریبود که او گفته بود در افکارم س یاتاق افتادم .همان فیتوص

 .رندیپذ یاقا شمارا م-

در ان بود رفتم. انجا اتاق مالقات  یاتاق کوچک که دو تا بلو ژانس کیاو غرق در شادي بود . به دنبال او به  صداي

 هاي

 وارد شد کارت من در دستش مچاله گريیزنگ از در د یلباس صورت کیبا  یمن ژانس و دالتون بود . با ورود یژانس

 رنگ سبب نقصان یدگیپر نیبود اما ا دیبود .رنگش درست مثل انچه دالتون به کرات گفته بود مثل گچ سف شده

 :لرزان گفت یی. با صدا دادیتر نشان م حینشده بود بلکه او را مل شییبایز

 د؟ید.چرا ام دیبفرمائ-

 .دیبه خودتا ن مسلط باش ی. کمدیرا حفظ کن تانیخونسرد ستیبهتر ن-

 :گفت شیارام تر از پ دهیکه به سردي گرائ یرا در چشمانم دوخت و مثل اتش نگاهش
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 د؟یکارت مرا نگران کرد....شما خبري دار نیخواندن ا-

 :گفت یکنم ...که خانم ژانس انیون را بخبر را به او بدهم ؟چطور خبر مرگ دالت نیفکر بودم که چگونه ا نیا در

 ؟ دیسکو تتان مرا بکش نیبا ا دیخواه یاقا م-

 !ندارم یاخر خانم!خبر خوش-

 .....د؟ازیخبر دار یشما ازچه کس-

 ......دیپرست یکه شما را م یاز کس دیدرست حدس زد-

 کرد ما با یدانست . او فکر م ینم زيیهم چ تزیخبر رفته ...مادام ارن یرفته ...او ب ییدانستم که او از نانوا یاه من نم-

 .....میرفته ا هم

 دارم او هم مرا نیقیاست ... یو گرام زیچه قدر براي من عز دیتا چه اندازه او را دوست دارم . اگر بدان دیبدان اگر

 

 

 

٢٠٦ 

 وارد شوم و دخالت کنم و شیدر زندگ ادیکند او دوست ندارد من ز یرااز من پنهان م زيیچ شهیدارد . اما او هم دوست

 مرا رها کرد ان هم به مدت سه زین گریدفعه د کیدارد او  فیها براي تعر زیچ یلی. اما او خ اورمیاز کارش در ب سر

 ...کشد یخبري هاي او مرا م یخبر گذاشتن ها و ب یب نیقابل تحمل است . ا ریدفعه غ نی. اما ا سال

 علت شما را ترك کرده باشد ان سه ی. او محال است ب دیرفه به محاکمه نروط کی دیداوري نکن شیاه خانم زود پ-

 بوده ان هم با اعمال شاقه ؟ یخبر گذاشته زندان یکه شما را ب یسال

 ؟ دیداد و پرس هیسکته کند به دسته مبل تک دمیشد که ترس فیضع شیو صدا دیرنگش پر چنان

 زندان...براي چه؟...مگر خالف کار بود؟-

 ...شما شرفتیشد ...فقط براي پ یو به خاطر شما زندانبله ا-

 براي من؟چرا من؟-

 دیشو یارزوي داشت شما خواننده بزرگ شهیهم دیپرست یبود شما را م یو بزرگ فیمرد شر کیواضح است او  یلیخ-

 کار نیرادرانش از اب یشد حت یبا در بسته مواجه م شهیشما را بپردازد به هر دري زد اما هم هیو او براي انکه شهر...

 نکهی...دزدي کرد براي ا دیرا دزد رهیل ستیهزارو دو کیخاطر  نینداشت به هم یراه گریکردند ....د یم یخال شانه

 !را مشهور کند شما

 یکرد ...نم دایهم همان رنگ را پ سید؟ماویا دهیدو ساعت قبل فوت کرده د – یکیکه  ییبایدانم جسد زن ز ینم
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 که او به خاطر تو و براي لکه دار نکردن نام تو رفته میگرده ...چطور بگو یکه هرگز بر نم میبگو چطور به او داستم

 :گفت یفی؟با صداي ضع است

 پس دوبارهزندان رفته؟-

 .تمام شد زیهمه چ گریو همه کس راحت شد . د زیاز همه چ گرینه خانم !د-

 چه؟ یعنی-

 

 

 

٢٠٧ 

 .ردژان وجود ندا گریکه او مرده ود یعنی-

 دیلرز یو دستش را گرفتم . به شدت م دمیتعادلش را از دست داد اما بر خالف انتظار من غش نکرد جلو دو ناگهان

 :ترساند گفتم زیکه مرا ن یلرزش....

 ...او هرگز از شما دور نشده . او مرا فرستاده تا دیپرست یدوست داشت تو را م یلی! او تو را خی! خانم ژانس سیماو-

 کوچکتر از ان است یلیکه مرگ خ میشما را دوست داشته و د ارد و بگو شهیکه ژان هم می.بگو میبه شما بگورا  نیهم

دوري ظاهري است اما روح  نی...ا ستین شیاي ب چهیواسطه است باز کیبتواند شما را از هم دور کند. مرگ تنها  که

 و

 خودش لیکند . در گذشته هم به م یز شما را ترك نمتو هست ژان هرگ یصداي اسمان دنیدر انتظار شن شهیاو هم جان

 هم یستیکند . او در ن ی. روح او هرگز شما را ترك نم دیکش یشما نفس نم الیخ یرا ترك نکرده بود ...او هرگز ب شما

 ....پرستد یخواهد و م یشما را م یرا دوست دارد او در هر حال شما

 را خواندم . سرش را به انیپا یناله ب کیو  تیابد کیغم  میمق ان ها شدند که من در ع زیچنان ابهام ام شیها چشم

 یرا نم زيیچ شیچشم ها یی...گو افتهی انیپا زیهمه چ ییشده بود که گو دیبه طرفم برگرداند ....ان چنان نا ام یارام

 :و لرزان و سرد گفت فی...با صداي ضع دندید

 تمام شد؟اخر چطور ؟چرا؟ زیپش او مرد ؟همه چ-

 تانیجانش را فدا زیو حاال ن دیرا فداي شما کرد . به زندان رفت براي انکه شما خواننده شو شی! او زندگیخانم ژانس-

 نهایا دیداند ...گوش کن یجز من ان را نم یدارد که کس یبراي انکه سبب لکه دار شدن نام شما نشود ...داستان کرد

 داشت که شما نیقی. دیپرست یداشت و شما را م مانی. او به شما اشما را دوست داشت  شهی. او هم ستندین افسانه

 کنم . تمام فیتعر تانیرا برا زی....او مردي فد اکار و با گذشت بود . او مرا فرستاده تا همه چ دیهست ایزنان دن نیپاکتر

 .....را که از شما پنهان کرده بود یقیحقا



 
173 

 مانند فردي که در انتظار ديینا ام تیح متوجه لرزشش شدم در نهابه اندامش افتاد . به وضو ديیلرزش شد ناگهان

 

 

 

٢٠٨ 

 .دیرا براي من بازگو کن شی.قصه نا تمام زندگ دیکن فیبرد گفت:پس همه را تعر یبه سر م مرگ

 زیکردم و همه چ فیشروع به تعر نیکه با روجر روي ان نشسته بود لم داد با صداي حز یهمان مبل دیمبل شا کی روي

 همه نیو ا دیدان یبه شما وفادار بود ....شروع داستانش را خود بهتر م شهیبه طور خالصه شرح دادم و گفتم او هم ار

 خود و او با اوازي نیب دیو به او وفادار بمان دیاو را دوست داشته باش شهیخواهد که شما هم یداستان ...او م خاتمه

 تمام زیصداي گرم شماست. براي او همه چ دنیدر انتظار شن شهیاو هم دیارتباط محکم بر قرار ساز یو اسمان نیدلنش

تا  دیبخوان شهی:همنکهیتقاضا داشت و ان ا کیاو تنها از شما  ندیب یشما را م گریرود و نه د یم سوینه به ارت شده

 روحش

 ردیقرار نگ یر نام خانم ژانسدزد در کنا کینام  نکهی. او مرد براي ا ندازدیشما فاصله ب نیتواند ب یشود . مرگ نم شاد

. 

از ارزو هاي او ازدواج با شما بود اما زنش هنوز زنده  یکی.  دیعلت که شما هم به خاطر او بدنام نشو نیا به

 است....اري

 نیتوانست ا یشما را از هم جدا کرد ...وچون ازدواجتان محال بود نم یمعن یهاي ب ریزنج نیو بند هاي مادي ا دیق نیا

 ....شما دیمان یو وفادار م دیدوستش دار شهیکه هم دیبه او قول بده دیا تحمل کند . خودش را کشت ....اما بار دوري

 .شما هست نیاواز دلنش دنیهم منتظر شن تی.ژان در ابد دیرا حفظ کن یاتحاد و دوست ریزنج نیا دیبا

 را بسته شی. اما او نشسته بود و چشم هاکردم  یم کیزدم و احساساتش را نسبت به دالتون تحر یحرف م وستهیپ من

 و یعال انیرا با وضوح کامل و با قدرت ب زیهمه چ یرحم و شفقت نیوادار کرد بدون کم تر مراییرویدانم چه ن ی. نم بود

 .کنم انیسخن ب ییوایش

 ...هم چنان ساکت بود او

 خبر برود او یخواست ب یشما نابود شد . م به خاطر شی. زندگ دیخانم!او خودش را فداي شما کرد شما معبود او بود-

 را که براي خرج سفر کنار گذاشته بود یاز مستعمرات انگلستان سفر کند . او پول یکیکار به  کیداشت براي  قصد

 نمانده شیبرا یراه نجات گریچاره کرد . د یاو خودش را ب دیلباس و دسته گل سرخ خر تانیشما خرج کرد و برا براي

 واهمه و یانسان کامل بود . از زندگ کیدراز نکرد . او  یداشت که دست کمک به طرف کس یروح بزرگانقدر  بود
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٢٠٩ 

بود  تی...او چنان با شخص دیکن یزندگ دیگذشت .....او مرد تا شما بتوان شینداشت . اما به خاطر شما از زندگ یهراس

 که

 کیکند . او  تیگذاشته بود به شما هم سرا یخود باق یسانکه در اجتماع از عمل خالف ان یو ننگ ییرسوا دیترس یم

 بود بپردازم . او از خاطرات ننگ دهیدزد مهیرا که از شرکت ب یداشت و ان را هم به من سپرد تا بفروشم و پول هیسرما

 دیکش یبرد ...از خودش خجالت م یو رنج م دیکش یدولت کرده بود غذاب م هیکه درباره سرما یگذشته از عمل الود

 !دست زد ی...و به خودکش اوردیکس روي ن چیانقدر عزت نفس داشت که به ه...

 :گذاشته بود شیدست ها انیحرکت سرش را م یو ب دهیزده و رنگ پر خی سیماو

 !....شنوم؟او زندان بوده ...حاال هم مرده یاه خداي من چه م-

 مثل او بزرگ و یزندان ها براي مردان یفته اند . گاهبه هدف و مقصودشان به زندان ر دنیاز بزرگان براي رس یلیخ-

 ....و رفاقت سوخت و خاکستر شد یدوست کیهدف مقدس در راه  کیشوند ... او در راه  یساخته م واال

 نه !او جانش را فداي من کرد-

 دیخواهد باش یر که مبراي او ان طو دی...او براي شما مرده و شما با دیکن دیو نام وسیاو را ما دیبله!اما شما نبا-

 دی...با

 ايیکه روح او در دن دیبخو ان رینظ یو ب یاز ارزوي هاي او بود ان چنان عال یکیان  دنیشب بزرگ که د نیدر ا امشب

 ...دیکند که دوستش دار نیقیشاد شود ....و  گريید

 :دیوشم رسو اندوه بارش به گ نیکرد . صاي حز یجان شده بود .حرکت نم یهمانند جسدي ب سیماو

 ....او رفتار کنم لی.....محال است بتوانم بر خالف ماه

 نگفت...من زيیکرد ؟سکوت کرد و چ دیخواه یخواند و روح او را راض دیخواهد خواه یپس امشب همان طور که م-

 :دادم ادامه

 بود . هرگز بندیتان پا. او هم به شما و عشقستین یشک دیرا دار ینیعشق راست نیچن یستگیو شا اقتیشما ل نکهیاز ا-

 د؟یکن یامشب به قولتان عمل م اینشد . ا جادیاو نسبت به شما خدشه اي ا مانیا در

 

 

 

٢١٠ 

بلند شد  شیاز ان ها است. از جا یکیهمه  نیهست. ا یهاي خصوص زیچ یلیمن و او خ نیبس است ب گریاه...د-

 رنگش
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 غرق تینها یدر ب زشیو عالقه اي به خود نداشت . همه چ یگبه زند دیام گرید ییبود ...گو دینوم شیو چشم ها دیپر

 ...انتهاي غم یب ايی. در در بود

 :دیپرس دیمرا عزم رفتن د یوقت

 نم؟یممکن است دوباره شما را بب-

 به چه علت؟-

 ....دیده حیرا بهتر توض زیبراي انکه همه چ-

 گریتمام شد . د گریرح دادم .ژان و داستانش درا به طور خالصه ش زیبراي گفتن ندارم . همه چ زيیچ گریمن د-

 ؟ دیکن یمسافرتتان را شروع م یوجود ندارد ...شما ک زيیچ

 .فرد ا صبح-

 را زیگذاشت . همه چ یتنها م نیریخاطرات تلخ و ش ییایرفت و لندن را با دن یحرفش خوشحال شدم . او م دنیشن از

 را ادمه یشگیو هنر پ یدانم خوانندهگ یکه براي من نا معلوم بود . نم اي ندهیرفت....ا یم ندهیکرد و به سوي ا یم رها

 ؟غرق افکارم بودم که ناگهان دستش را به سمتم دراز کرد . در نگاهش تشکري همراه با داردیدست بر م ایدهد  یم و

 :شد یو اندوه خوانده م غم

 ...دیکه مرا از انتظار بهدر اورد سپاس گذارم اریکنم .بس یتشکر م دیرا به من گفت زیهمه چ نکهیا از

 :برابر نگاته معصومش قدرت مقاومت نداشتم . تنها گفتم در

 .من هم متشکرم سپس از در خارج شدم-

 :و گفت دیمنتظر برگشت من بود با عجله به سمتم دو یمنش

 نه؟ ایخواند  یعاقبت امشب مب د؟یچه کرد-

 

 

 

٢١١ 

 هست؟ طیبراي من بل یتر از گذشته بخواند . راست وایکه بهتر و ش دهمیبله حتما و قول م-

 یروزنامه نگار معرف کیکاغذي به من داد . در ان کاغذ مرا  قهیرفت و پس از چند دق رونیب نمیبب دی!اجازه بدهطیبل-

 .....ندارد یجا اشکال چیخبر نگار در ه کیبود و البته ورود  کرده

 را به نداي دالتون بشنوم .صداي سیبود:دوست داشتم پاسخ ماو زیچ کیتنها  یمن از رفتن به کنسرت ژانس نظر

از دزدي و  ازیتا پ ریرا از س زیو صراحت کامل همه چ یرحم یاو و دالتون بود. من با ب نیابدي ب ريیزنج سیماو

 زندان
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 یخاطر عشقداشتم که ان شب به  نیقیکارم شرمنده بودم . نیشرح دادم . از ا شیروجر همه و همه را برا یخودکش و

 یکه درباره ژانس ديیکند . دوست داشتم تا از عقا یرا شاد م زشیکند و روح عز یبه دالتون داشته حتما غوغا م که

از انها که جوان نسبتا شوخ  یکیکه من نشسته بودم به خبر نگاران تعلق داشت .به  یفیداشت با خبر شوم . رد وجود

 بود

 :گفتم

 خواند ؟ یم یبه نظر شما امشب مادام ژانس-

 د؟یباشد پرس دهیخبر تازه و داغ را شن کیکه  یکس مثل

 مگر خبري شده؟-

 شود؟ ینخواهد بخواند چه م شیاگر خواننده اي چند لحظه قبل از نما ینه اما راست-

 دیوارد شدند.هر کدام در برابر کف زدن هاي شد نیحضرتیبه دنبال اعل انیخواست جواب حرفم را بدهد که دربار یم

 .نواخته شد یدر محل مخصوص نشستند و سرود مل انیماشاچت

 استادي خود را در سبک هاي مختلف لهیوس نیقطعه اپرا اجرا کند و به د کی ویزیاعالم برنامه قرار بود اول ر طبق

 !به سر عقل امده است سیسرزنده و شاد خواهد بود چرا که ماو ارینشان دهد . من حدس زدم که او بس یخوانندگ

 شده بودند رهیزدند و همه در انتظار امدن او به صحنه خ یحرف م سیراجع به ماو ههم

 ....گرفت یم زیرا ن کایهنر اروپا بود و تا چندي بعد شهرتش تمام امر یاز مهره هاي اصل یکی سیماو حاال

 

 

 

٢١٢ 

 کرد . تاالر از شدت یبرابر م را چند شییبایو ز یو بلند که سادگ دیسف یوارد صحنه شد با لباس ویزیهمراه ر یژانس

 به ابراز عالقه انها نکرد . نگاهش به یبه مردم توجه ینگاه یحت سیاحساسات مردم به لرزه در امده بود . ماو ابراز

 .....دید یرا نم ییجا ییشده بود گو رهیخ نیزم

 تقاد قرار دادند . اما اجبارا پس ازدر امد و او را مورد ان شانیروح خواندکه مردم صدا یاوازش را چنان سرد و ب نیاول

 .اواز کف مختصري زدند اتمام

 :نگاري که کنار دستم نشسته بود به دنبال سوژه اي براي روزنامه اش بود گفت خبر

 ؟ دیدان یم زيیافتاده شما چ یحتما اتفاق-

 !نه اقا من خبري ندارم-

 نه؟ ایخواند  یاو م دیپس چرا گفت-



 
177 

 .خبرم یب زیطوري من از همه چ نیهم-

 د؟یا دهیرا شن شیشما قبال صدا-

 .اوه بله-

 صدا تفاوت دارد؟ نیکه چقدر با ا دیدان یپس م-

 ....ندارد ینه چندان تفاوت-

 فوق العاده است من خبر نگار هنري هستم تمام زیچ کی ی؟اقا صداي خانم ژانس دییگو یبه! معلوم است چه م-

 داشته باشد .صداي او انسان ییبایو جذاب و ز رایصداي گ نیچن یاست کس . محالنمیب یها را م شیها و نما سرتیکن

 .دهد یم ریدر جهات باالتري س را

 ...طور بود نیخوب حاال هم هم-

 !را نداشت جانیبله اما ان شور و ه-

 

 

 

٢١٣ 

 .خواند یباز هم م-

 !گریاواز د کیو  ییالال کیبخواند ... گری!او قرار است دو اواز د دیخبر هست یب یلیشما خ نکهیمثل ا-

 .هستند یعال ویزی؟شاگردان ر یدان یکند م یرا چه م هیبق مینیبب-

 امشب نکهیشانس را اورده . اما مثل ا نیاستاد ماهر است هر کس شاگرد او شود بزرگتر کی ویزید ارم که ر نیقیمن -

 !ناراخت است یلیامشب خ یشکر اب است...خانم ژانس ویزیاو و ر نیب کنمیافتاده ...فکر م یاتفاق

 ویزیو ر سیمالقات نا بجاي ابروي ماو نیشدم چرا که ممکن بود ا یرفته بودم عصبان سیموقع سراغ ماو یب نکهیا از

 را

 کار من کامال اسوده بودو از نیکردم اما روح دالتون حاال به خاطر ا یمعرض خطر قزار دهد .اي خدا چه اشتباه بزرگ در

 کار را نیرا شرح دهم. اگر ا ثارشیفداکاري و ا انیبروم و جر سیماو دنیمن بود که به د فهیوظ نیکرد ا یتشکر م من

 ....شدم یم انتیکردم مرتکب خ ینم

 میگو یم نکهیمانندي که روجر تمام عمرش را به خاطر او فدا کرد . ا یو ب رینظ یب یدوباره امد همان ژانس سیماو

 .کرده بود یودش فقط سه سال زندگعمر از ان جهت است به قول خ دوران

 و دهیخم یامد . اندامش کم یم رونیشعبده مانند از پس پرده ب یبا حرکات یمجسمه سنگ کیمانند  یبار ژانس نیا

 توسط گروه ییبایوي بود...اهنگ ز اریاندوه فراوان و رنج بس انگریتماما نما نهایشده بود . ا لیبه جلو متما گردنش
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 او بود یبار در خانه اي که باعث سعادت و خوشبخت نیبراي اول سیکه ماو یهمان اهنگ یچه اهنگ نواخته شد. ارکستر

 عشق ادیرا به  سیبرنامه اي چه بود ؟اما هر چه بود ماو نیانتخاب ان براي چن لیدانم دل یدالتون خوانده نم براي

 . داد یچاره نشان م یو ب نیا ان چنان غمگخاطرات بود که او ر نیاوردن هم ادیگذشته اش ژان انداخت. وبه  نیریش

 شد او ساکت یاواز شروع م دیکه با دیبه نقطه اي رس یروح بود ...اهنگ ادامه داشت ...وقت یجسم ب کی سیماو حاال

 یخورد .جسم یبد شد ....رهبر ارکستر دستور تکرار دوباره اهنگ را داد. اما او مجسمه اي بود که تکان نم یلی!خماند

 یرا خواهند برد. نم ویزیابروي ر انیو دربار یرفت!خانواده سلطنت ویزیح بود. اه عاقبت چه خواهد شد...ابروي ررو یب
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 !شود یکار بودم عاقبت چه م انیپا دنیمنتظر د اریبس یخود را شرح دهم . با ناراحت تیشدت عصبان توانم

 و گرفته فیشد . اما انقدر ضع دهیشن نیمحزون و غمگ ییادر همان لحظه که صبر همه تمام شده بود ناگهان صد درست

 تالش و تینها نی. ا دید یرا نم گريیجاي د ییکرد گو یشد . سقف سالن را نگاه م یم دهیشن یکه به سخت بود

 همه دل نیبود که ا یبود همان ژانس سیهمان ماو نیبراي خواندن اواز بود...کم کم صداي او جان گرفت ...اه ا قدرتش

 .داشت یلرزاندو به تپش وا م یرا م ها

 یرفته را به دست اورده و همه درد هاي ب لیهمه قواي تحل ییان چنان قوي محکم و گرم شده بود که گو شیصدا

 کردند که ی. همه ارزو م زدیاتش شوق موج م انیبود...اه ان شب چه کرد!در نگاه تماشاچ دهیرا درمان بخش درمانش

 یژانس گریمقدور نبود . د میبرا گریداشتم . اما د ییارزو نیچن زیده بزرگ هم کالم شوند . من نخوانن نیبار با ا کی

 بودند. اما ان روح بزرگ هم چنان به دنبال روح روجر بزرگ افتهیرا  گریروح نبود . جسم و روح او همد یجسم ب کی

 . او در جامعه هنر و دربار بود روزيیپ سیماو روزيی...پ کردیاز ان چه بود جلوه م شیب سیماو نکیتکاپو بود. ا در

 .بود او هرگز فراموش نخواهد شد ریاز چهره هاي فناناپذ یکیاو  حاال

 کف زدند شیبود . هر چه برا تینها یوارد شد . نگاهش به ب سیهمراه ماو ویزیافتاد . پس از چند لحظه ر پرده

 و احترام بر لیمملو از تجل یرا شروع کردسکوت ییاواز الال یتکرد .وق یم ریس گريید ايینزد . روح او در دن لبخندي

 خواند که همه دل ها را مجذوب خود یبود . چنان قوي م رایگرم جذاب و گ شهیمثل هم شیحکم فرما بود . صدا سالن

 انیر مکه د دیدیاو را م ندیب یاحساس کردم که داتون را م یشدم به خوب رهیتفاوتش خ یدر نگاه ب یبود وقت کرده

 که با دیدیاش را م دهیو زندان د دهیدهد . حتما رخسار رنج کش یرا گوش م نیشده و اواز دلنش رهیتاالر به او خ فضاي

 یم سیبراي روجر براي چهره دردمند و و دل ارزومند او نه براي مردم و ملکه انگل سیلبخند شکفته شده!ماو گل

 با ارزش براي او وجود داشت :روح دالتون زیچ کیتنها  ایینداشتند در دن یبراي او ارزش گری!د خواند
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 چنان با سوز و ییداد ...او هنگام خواندن الال یم شیرا به صدا جانیهمه شور و ه نیروح مشتاق داتون بود که ا نیا
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 ....که حاال مرده بود زیفرزندي در اغوش دارد .....فرزندي از ژان عز ییخواند که گو یم گداز

 الیروي مبل لم دادم در خ یمکان براي فکر کردن بود . وقت نیبهتر نجایان شب تمام شد . من به خانه برگشنم ا مهبرنا

 هنر یکیهنر مند و  یکیدو نفر..... یاتفاق یی....اشنا یشگیو لبخند هم یبا همان چهره دوست داشتن دمیرا د روجر

 کیقانون وگفتار بدرد نخور ... کسرسیکرده بودند ....اما  گریکدیرا فداي  زیبودند و همه چ دهیبه هم رس دوست

 یهم چنان راه م گريیرفته بودو د شهیبراي هم یکیانها را از هم جدا کرده بود  هودهیمورد و ب ینوشته هاي ب مشت

 !....برد یو عذاب م دیکش یخورد رنج م یغصه م رفت

 :خود گفتم به

 !را جا بگذارد نشیریات تلخ و شاز لندن برود و خاطر شهیاي کاش براي هم-

 یبا نگاه بایمانند و ز یب یزد . سپس ژانس یکرد اما حرف نم یکه هم چنان به من نگاه م دمید یهمه جا روجر را م در

 ابر هاي گسسته انیانتها در م یب ییخواند و در فضا یکه هم چنان م دمیشن یاو را م یی....صداي الال دمیدیرا م نیحز

 .بال محبوب خود بودبه دن اسمان

 را که در اورده بودند خواندم . درصفحه چهارم ان خبري توجه مرا ییفردا پس از خوردن صبحانه روز نامه ها صبح

 :کرد جلب

 .شتافت یباق اریبه د یخانم اوا دالتون براثر سکته ناگهان-

 صبح صبر نکردي؟اگرتو زنده بوديدارد . روجر تو چرا عجله کردي ؟چرا تا امروز  ییخدا سرنوشت چه بازي ها اي

 .کرد یو تو را تا ابد خوشحال م دادیخبر مهم به تو م کی مزیتا روزنامه

 به خاك سپرده روزیخورد. روجر دالتون را د یبه درد او نم گریخبر د نیو اه و افوسوس! روجر مرده است. ا غیدر اما

 .میبود

 رشیچشم گ ییبایو ز یتفاوت.صداي اسمان یو ب نیم . با ان نگاه غمگافتاد سیماو ادیافکار بودم که ناگهان به  نیا در
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 ابر هاي گسسته انیانتها در م یخواند و. در اسمان ب یکه هم چنان م دمیاو را شن یی. صداي الالافتینظرك تجسم  در

 !گشت اما افسوس یاز دست رفته خود م شهیهم اریبه دنبال  اسمان

 

 انیپا

 

 

 .براي خواندن رمان هاي بیشتر به سایت ما مراجعه کنیدت. ایت ناول کافه تهیه و منتشر شده اسس دراین رمان 
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www.novelcafe.ir 

 :لینک انجمن
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