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 اول  فصل

 

 آماده كرده ام  تيرا برا يآوردند چا ياز گاودار شيچند لحظه پ نيرا هم ريچون ش زميكردم عز ريكه د متاسفم

 : زد و گفت يبرخاست و لبخند زياز پشت م يبه ارام ايار

چارلز چه قدر دشوار است كه  يكه برا يدانينگران نباش به خاطر خدا او را سرزنش نكن م هيكرد دا ريدوباره تاخ ليب

 كند  دايبه گاو پ يدگيو رس دنيدوش يبرا يكارگر

 امد ؟ يرا بخور امروز عصر كس تيحاال برو چا.كرد  دايتوان كارگر پ يروزها سخت م نيا: جواب داد  هيدا

 : قرار داشت اشاره كرد و گفت زيم يان بود و رو يتو نگيليكه چند ش يبه جعبه ا ايار

 يزن و شوهر موتور سوار امده بودند ان زن طور كيامروز چهار رهگذر و . مينداشته ا ياديز يمشتر ينيب يطور كه م نيهم

 ميشرمسار باش ستيبا يكه پرداخته بودند ارزش ندارد و ما م يميو ن نگيليخانه به اندازه دو ش نيكرد كه انگار ا يصحبت م

  رميگ ياز انها م يپول نيكه چن

 دادم  يبودم خودم جواب شان را م نجاياگر ا.شرم  يچه ب: ديغر هيدا

 يداشت اما عمال نظر خاص يبا مشتر يگونه مواقع برخورد خشن نيبود او در ا دهيشن هيحرف را از دا نيقبال هم ا. ديخند ايار

 نداشت 

زد شوهرش چند  ينا مربوط م يان زن حرفها نكهيبا ا مياز خود بران ميرا هم كه دار يچند مشتر نيهم ديما نبا: گفت  ايار

  ميجدا بگذار يپول ها را از پول ورود نيا ديچارلز معتقد است كه با.گذاشتم  زيم يكشو يپولش را تو ديكارت پستال خر

 فراموش نكرده ام :گفت  يبا دلخور هيدا

در  ايار ستين يقيكه حسابدار چندان دق ديبه او بگو يگذاشت و دوست نداشت كس يهم م يرا رو يافتيدر يپولها شهيهم او

 :برد گفت  يسرش م يرا باال شيكه دستها يحال

امشب  ني؟ هم هيدا ستين هودهيب نگيليفقط پانزده ش.  ميداشته ا ياست در تمام مدت بعدازظهر فقط شش مشتر دهيفا يب

 نگرانش كنم  ميبا حرفها امديخسته بود كه دلم ن يبه قدر شبيبا چارلز صحبت خواهم كرد د
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تو موافق  ديتامل كن البته من هم با عقا يقدر يكن يعجوالنه اقدام به كار نكهياز ا شيب. زيعز ي ايآر:كرد  تينصح هيدا

  ستمين

  ميبكن يكار ديكه باالخره با يدان يتو هم خوب م زيعز هيدا اما

  نجاستي؟ نكته ا ياما چه كار.  ميبكن يكار ديموافقم با زميعز بله

  دانميمن م:گفت  ايار

 :و گفت  دياش را بوس هيدا دهيمنتظره خم شد و صورت چروك ريغ يسپس به گونه ا به

به . ميدار شيدر پ يخوب يا ندهيا يديترد يب ديد يشود خواه يسرانجام كارها رو به راه م ينگران باش ديهر حال نبا به

 ؟ يكرد يحرف را تكرار م نيچقدر ا ميكوچولو بود يوقت يخاطر دار

 نداشتم  نيقيان  قتيشدم اما به حق يحرف شادمان م نيدارم من از تكرار ا اديبه  بله

 دارم  نانيان اطم قتيحاال به حق اما

 يسبز بهار يو برگها ديوز يشاخسار درختان م انياز م يميمال يميو نس ديدرخش يم ديخورش. به طرف پنجره رفت  سپس

  داديرا نوازش م

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .از حد ساكت است  شيب:گفت  ايآر

 به او چشم دوخت  زيبا تعجب از پشت م هيدا

 از حد ساكت است ؟  شيپ يچ

خود جلب كند متاسفانه از عهده  يرا به سو انيمشتر توانديساكت و دور افتاده است ان قدر ساكت است كه نم يليخ نجايا -

 يبرا يما چه شانس. هاوس و لوتون هو قرار دارند  لدياز ما هات ف يبه فاصله كم يوقت مياي يبر نم ياگه غاتيتبل يها نهيهز

 دهد  يجا را به خودش نم نيا دنيدزحمت  يكس گري؟ د ميدار يجلب مشتر

 ندارد  لدياز هات ف يدست كم ييباياز نظر قدرت و ز يفال نزيچرا كه نه ؟ كوئ: گفت تيبا عصبان هيدا
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 يدرآمد بهتر جهيبرخورداند و در نت يشتريمن گوش بده انها از امكانات ب يبه حرفها هيدا.دهم ان خانه است  كي نجايا -

 يفال نزياز كوئ باتريز ييكه ممكن است جا رديپذ يدارم كه چارلز هرگز نم نيقيالبته  كنميدارند من نسبت به انها حسادت م

 وجود داشته باشد  ايدر سراسر دن

  ستيجا ن نيا يهمپا ييجا چيه:گفت  تيبا قاطع هيدا

  ديمورد تعصب دار نيشما در ا يهر دو-

  ميو حق هم دار-

  ديحق هم دار.تكرار كرد  يبه ارام ايار

چارلز . شد  رهينشسته بود خ يخانه به انتظار مشتر يدر ورود يجلو زيكه پشت م رزنيپ دهيبه قامت تك يبا مهربان ايار

او را متقاعد كرد كه تنها راه حفظ خانه و كسب درآمد  ايباز كند اما ار گانهيهر ب يخود را به رو يمخالف بود كه خانه شخص

چه رسد به ان . شناختند  يخانه را م نيا يكم يفقط عده ا. كم است  يلياز انجا خ مكه استقبال مرد افتياو در.است  نيهم

 هيو خم در ناح چيو پر پ كيبار يجاده ا يخانه در انتها نيا. مطلب چارلز را به تعجب وا داشت  نيا.باشند  دهيكه انجا را د

هنوز بكر و دست نخورده .فاصله نداشت  ليو پنج ما ستياز ب شيتا لندن ب نكهيقرار داشت و با ا ريسبز و بكر بدفورد شا

پر زرق و برق كه  ينبود و رستوران ها يخبر بايز ياز خانه بزرگ و با شكوه با استخرها كيجاده بار نيدر ا. د مانده بو

 دادند وجود نداشت  يقرار م انيمشتر اريدر اخت متيگران ق يغذاها

 يتابلو.در اورد  اقيرا كه از وجود خانه خبر داشتند به اشت ييتوانست آنها يوجود داشت كه م بايز يخانه فقط تابلوها در

 يسرخ ملكه را نشان م يموها ييبايبه ز يتابلو مشهور نبود ول نيبود ا زانيآو يبخار يباال ييراياز ملكه در سالن پذ يبزرگ

او هم مثل من مو :گفت  يكرد م يبه تابلو نگاه م يليخ كهيزمان.دوست داشت  يليرا خ بلوتا نيكوچك بود ا ايار يوقت.داد 

 قرمز است 

 . شد  يهرگز مثل او نخواه يبر اعصاب خودت مسلط باش يبود و تو اگر نتوان ياو زن بزرگ:گفت  ياش م هيدا

سر كوچكش قرار داشت چشم دوخته بود نور افتاب از پنجره به درون  يمجعدش كه رو يبه رنگ قرمز موها نهيدر ا نكيا

 قلبش فشرد  هيصحنه دا نيا دنيبه د.د دا ياتش نشان م يرا همانند شعله ها شيو جعد موها.  ديتاب يم
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كرد  يكه مدام غرولند م يزن و مرد ريرفت در مصاحبت پ يخراب شدن ان م ميخانه كه هر دم ب نيبود در ا بايالعاده ز فوق

دختر جوان در بر داشته  نيا يتوانست برا يم يا ندهيرفته بود و پس از جنگ نابود شده بود چه ا شيپ يو تا حد ورشكست

 باشد 

 . برود  نجايالزم است كه او را از ا.  ديشياند هيدا

 :چشم دوخت و گفت  رونيدر به ب ياز ال ايار

 است  ريمدل بنت ل نياخر نيرسد بله فوق العاده است ا يبه نظر م متيگران ق.  ديا يم نجايبه ا لياتومب كي

او .  ستاديقرمز بوده اند ا ينمود روزگار يكه م يرنگ باخته ا يدر كنار پرده ها.  نديجلوتر رفت تا بتواند ان را بهتر بب سپس

 شد به دور بود  يهر كس كه وارد سالن م دياز د

شده و  ادهيپ لياز اتومب يمرد.  ستاديو ا ديعمارت رس يبه قسمت ورود ليچشم دوخت تا اتومب رونيقدر صبر كرد و به ب ان

. بود  دهيپوش يمعمول يكت و شلوار خاكستر.باز كند كه كنارش نشسته بود  يزن يان رفت تا در را به رو گريبه طرف د

 از عزم راسخ ش بود  يحالت نگاهش حاك وپهن  شيرنگ پوستش را افتاب سوخته و شانه ا

و چشمانش .رجسته بودند ب شيگونه ها. برخودار است  يخاص تيمرد دقّت كرد متوجه شد كه از جذاب يمايبه س يوقت ايار

 يفراموش شان م يبود كه ادم به سخت ينبود اما از ان دسته افراد مايچندان خوش س.بزرگ و زشت داشت  يدهان. فرو رفته 

 كرد 

 به بر داشت  يزمرد يبرخودار بود و لباس اب يقابل توجه ييبايشد افتاد او از ز ادهيپ ليكه از اتومب يبه زن ايار نگاه

شد  ادهيپ لياز اتومب دنديدرخش يالماس م يها نيبر مچ دستش نگ نيدر گوش ها و همچن متيگران ق اريبس يها گوشواره

  ستادنديدر ا يمرد به طرف عمارت امدند و جلو يو دست در بازو

 :ارام و سرشار از محبت به مرد گفت  يبا صدا زن

 ته ام خس يلي؟ خ ميكن دنيهم د گريد يميموزه قد كيكه از  ميناچار

 موزه است  نياخر نيا-

 موزه باال نخواهم رفت ؟  چيه يامروز از پله ها گريد نجايبعد از ا-
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 شانه ام ببرمت ؟  يرو ديكه با يقدر خسته ا نيا يعني-

كه حاال انها  يزيو به طرف م.سپس از پنجره دور شد . هستند كه تازه ازدواج كرده اند  يكه حتما زن و شوهر ديشياند ايار

 بودن چشم دوخت  ستادهيپشت ان ا

 : ديپرس هياز دا مرد

 درست است ؟. بپردازم  ديبا نگيليپنج ش-

 بله درست است قربان -

 ان را پس داد  هيرا كه گرفته بود خرد كرد و بق ياسكناس يبا آزمند سپس

 :گفت  مرد

 ؟  ميخودمان تماشا كن ميتوانيم ايبه راهنما هست  يازين ايا-

كه در ان  ييرايسالن پذ. شما باشد  يكه راهنما ميرا ندار چكسيه نجايا. قربان  ديكن دنيخودتان از موزه د ديتوان يم-

 شما قرار گرفته  يشده درست رو به رو يگردآور يمتعدد يتابلوها

 وجود نداشته باشد  يپله ا دوارميام:گفت  زن

 :گفت  ايداد و به ار هيتك يبه صندل هيدا. راه افتادند  ييرايبه طرف سالن پذ سپس

 است  روزيبه هر حال بهتر از د.  ميدرآمد داشته ا نگيليامروز هشت ش بيترت نيبه ا-

 بهتر است  روزيبله از د-

 ياتاق گريبود ؟ و د نيهمه اش هم.به تعجب  هيوقت دو جمله ما نيدر ا.نوشته شده بود باز كرد  يان خصوص يرا كه رو يدر

  دي؟ را از دهان دو شن ستين ديدباز يبرا

 .بود  دهيكنند گان شن ديحرف را از دهان بازد نيبارها ا.نداشت  ياو تازگ يسخنان برا نيا

 .شد تا عصرانه اش را بخورد  منيگذشت و وارد اتاق نش يكوتاه ياز راهرو ايار

كه به طرف  يبرخاست و به كنار پنجره ا. عمارت توجه او را به خود جلب كرد  ياز محوطه جلو لياستارت اتومب يصدا

 .شد رفت  يباز م اطيمحوطه ح
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 ياز جلو لياتومب.برجسته مرد كرد  يافتاب سوخته و گونه ها يمايگذرا به س ينگاه ايرنگ به راه افتاد ار يخاكستر لياتومب

 كرد  يم ياحساس خستگ ايار.روان شد  يپنجره گذشت وبه سرعت به طرف جاده اصل

 پشت سرش باز شد  در

 ؟  هيدا ستيطور ن نيا. طول ندادند  يليخود را خ ديانها بازد:انكه سرش را برگرداند گفت  يب او

 ؟ يكن يصحبت م يراجع به ك:گفت  يمردانه ا يصدا

 چارلز منظورم بتو نبود :و با تعجب گفت  ديچرخ ايار

 : دينشست و پرس زيبه ان طرف اتاق رفت و پشت م برادرش

 ؟  يمن هم دار يبرا يچا

 ؟ يوقت روز برگشت نيافتاده چطور ا يالبته چه اتفاق-

توانستم تا شب تمام محوطه  يبود م امدهين شيموضوع پ نياگر ا.مان شكست واقعاً كه دردسر دارد  ديچمن زن جد غهيت-

 بخرم  گريد يكيدم به هرت فورد برم و ناچار ش.  ميهكتار سبز را تمام كن

خودم  يبرا گريد يكي.را تو بخور  چيساندو نيا:درآورد و گفت  يدردسر داشته ؟ سپس از كمد فنجان تيبرا يليحتما خ-

 كنم  يدرست م

 شياز پ يكار ميتوان يرا سوار نكرده باشد نم ديجد غهيجو ت يالبته تا وقت. دوباره به مزرعه برگردم  ديبا.خورم  ينم يزيچ-

  ميببر

 ؟  يو فردا صبح سر حال و با نشاط شروع كن يكار را به فردا موكول كن هيشود بق ينم يرس يخسته به نظر م-

 ليوسا نيمتاسفانه مقصودم سرزنش تو نبود اما شكستن ا.كار را بكنم  نيا توانميكه نم يدانيخوب م: گفت يبه تند چارلز

پول  ديجد ليوسا هيته يكه برا نجاستيكند موضوع ا يام م يكه عصبان ستيعقب افتادن كار نفقط .كند  يام م وانهيد يلعنت

 ندارم 

  يانجام بده يكوتاه ارياز كارها را در مدت بس ياريبس يخواه يتو م. يبريم نيدانم چارلز ما تو خودت را از ب يبله م-

 دنشياو از من خواسته بود كه به د ديرس ميبانك برا رياز مد ينامه ا روزياضافه برداشت ما از بانك چقدر است ؟ د يدانيم-



 

 

كتابخانه نودهشتيا    كارتلند باربارا  –يا آر

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨

 ؟  ستيدعوت چ نيمفهوم ا يدان يم. بروم 

 ؟ ياز فروش را بپرداز يخواهد تور ا تخت فشار بگذارد تا مقدار يكه او م يكن ياه چارلز فكر نم-

 توانم  يكه من واقعاً نم يدانيتو م ايار.اما من قدرت پرداخت ان را ندارم . كنم  يكار را بكند تعجب نم نياگر ا-

 دست دراز كرد و دست برادرش را گرفت  ايانداخت و ار نيبم و وحشت زده چارلز در اتاق طن يصدا

 تو را خواسته ؟ يادار يانجام كارها ينباشد البد برا ينگران ياما نگران نباش ممكن است جا يتوان يكه نم دانميچارلز م-

 كرد ؟  ديچكار با دانمينم ستيطور ن نياما ا-

 ؟ ستيطور ن نيا ميتا به حال كه جان سالم به در برده ا. افتي ميخواه يچارلز باالخره راه حل-

  دهيكارد به استخوان مان رس گريبله اما د-

  ميكه سرپا هست ينيب يهنوز م يول-

 :و گفت  ديكوب زيچارلز با مشت بر م. لبخند بزند  ديكوش ايار

 گذرم  ينم ميرا بگو نيا. گذرم  ينم نجايمن از ا-

 نجايجا متعلق به توست ما در ا نيكرده ؟ چارلز ا يشنهاديپ نيچن يك. داد  يرا از دست نخواه نجايتو ا:داد  يتسل ايار

 .طور خواهد بود  نيهم هم نيپس از ا.  ميمحل ادامه بده نيدر ا يتا به حال هم توانسته ام به زندگ ميكن يم يزندگ

. اعتماد چارلز را جلب كرده بود  ياورد تا حدود يكه به دست برادرش م يشد و فشار يم دهيشن ايار يكه در صدا يصداقت

 .بخش خواهر وحشت و هراس را از چشمان برادرش محو كرد  يسخنان تسل

 .كنم  يرا بخور خواهش م چيالاقل ساندو يخور ياگر نم. را بخور  تيچا-

نان و كره برگشت و  يبه آشپزخانه رفت و با قطعه ا ايار. مشغول خوردن بود يوقت.  رفتيبحث نكرد و پذ گريد چارلز

 : ديپرس

 ؟ . يناهار خورد-

 خورده باشم ؟  يزيچ ميكن يفكر م...من:و گفت ستينگر ايگناهكارانه به ار يپس از مكث.مسلما -

تواند از  ينم يكس ديده يكارها خودت را به كشتن م نيعاقبت با ا يكن يكار را م ني؟ چارلز چرا ا يناهار نخورده ا يعني-
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تخم مرغ  تيروم برا يم يتكان بخور تياز جا يحاال حق ندار.نخورد  يزيطور كار كند و چ نيطلوع تا غروب افتاب ا

 ؟  يان را بخور ديدرست كنم و با

 و به ساعتش نگاه كرد . برگردم  ديبا-

 . كرد  انيب تيرا با قاطع نيا.  يمان يم يهمان جا كه هست ينخورده ا يزيتا چ-

تواند از  ينم يكس ديده يكارها خودت را به كشتن م نيعاقبت با ا يكن يكار را م ني؟ چارلز چرا ا يناهار نخورده ا يعني

تخم مرغ  تيروم برا يم يتكان بخور تياز جا يحاال حق ندار.نخورد  يزيطور كار كند و چ نيطلوع تا غروب افتاب ا

 ؟  يان را بخور ديدرست كنم و با

 و به ساعتش نگاه كرد . برگردم  ديبا-

 .كرد  انيب تيرا با قاطع نيا.  يمان يم يهمان جا كه هست ينخورده ا يزيتا چ-

مشغول آماده .از زمان پدربزرگش ان جا بود  يمتماد انيكه سال يچراغ گاز كوچك يبا عجله به آشپزخانه رفت و رو سپس

 يم يوبه خوب. بخوابد  توانديبانك مالقات نكرده نم ريچارلز با مد كهيتا زمان مناكينگران و ب يمايس.ردن تخم مرغ شد ك

 دشوارتر وادار خواهد كرد  يااز ان خود را به كاره شيدانست كه چارلز ب

 .چارلز  چارهيب

او با خود فكر كرد .شد  يخارج م ايلبان ار انياز مبودند كه  يمنعكس كننده لغات.سوت ارام گاز  يكه صدا ديرس ينظر م به

 احساس تاسف نكرده بود  شيبرادرش اصال نگران نبود و برا ياورد كه برا اديرا به  يزمان.دشوار است  اريبس شيكه برا

با پدرش  ايگذاشته بود و ار يچارلز را در مدرسه شبانه روز. اش را با او نگذرانده بود  ياز دوران كودك ياديمدت ز ايار

.  مانديرفتند و چارلز نزد بستگان شان م ياو و پدرش به خارج از كشور م. شد  يمدارس شروع م التيتعط يمانده بود وقت

 انيجنگ در اروپا پا يوقت. بود  دهيدو بار چارلز را د ايجنگ ار يط. بودند  دهيند ار گريخواهر و برادر همد بيترت نيبه ا

 داوطلب شد  ايخدمت در كره و بعد در ماال يچارلز برا . افتي

. با او كرده بودند  يانها او را شكنجه داده و رفتار ناهنجار.شد  ريمخالف اس يروهايتوسط ن ايهفته بعد از ورود به ماال كي

و درهم شكسته  يعصب يفراوان حالت يدر اثر فشارها. جسد نبود  كياز  شيب يزيچ. او را نجات دادند  يسرانجام وقت
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 . خانواده اش رو برو شد  بتيمراجعه كرد با مص انبه انگلست يطيشرا نيدر چن يوقت.برگشت 

تازه پس . و چهار ساله بود فوت كرد  ستيو چارلز ب جدهيه ايار يوقت 1952در سال  لبورنيو چارلز لرد كال ستون م ايار پدر

را خرج كرده و  زيهمه چ. كند  يزندگ شيدر رفاه و آسا يمتماد انيود ساللرد چگونه توانسته ب افتندياز مرگ او بود كه در

 . خرج كرده بود  يقانون ريغ يرا به صورت يناتاما ينمانده بود حت يباق زيچ چيه

 . خود ادامه دهد  يلرد يكره بود تا بتواند به زندگ يخال زيرا ن يفال نزيبود كه كوئ نياز همه ا بدتر

مانده بودند و زمستان به  ايتاليو ا سيدر پار يانها مدت. همراه خود برد  زيرا ن اياز جنگ به خارج كشور سفر كرد و ار پس

 .مصر رفتند 

مختلف سرگرم  يها ينيلوكس و شب نش يزندگ يعال يكردند لرد خود را به غذاها يهتل ها اقامت م نيدر بهتر شهيهم انها

موضوع به  نيا ديشا. برد  يبه همراه خود م وستهيبلوغ بود پ نيفهمد كه چرا پدرش او را در سنب توانستينم ايار. كرد  يم

 .داد  يخانه را م هب يوابستگ ايو  تيبه پدرش حس امن يقيطر

و ان قدر  شديبلند م شيسرو صدا يگشت و بد اخالق تر گاه يشد هرزه تر م يتر م ريجناب كال ستون هر قدر پ ديترد يب

 . .كوچ كنند  يگريشدند به شهر د يانداخت كه مجبور م يجار و جنجال به راه م

 ايدوران اسارتش بود ار يناراحت كننده تر از شكنجه ها اريبس يبودن خانه و از دست رفتن ثروت خانوادگ يچارلز خال يبرا

 .توانست او را درك كند  يو نم.  كرديم يتلق يتعشق او را به ان خانه كهنه پرس. شناخت  ينم يكه برادر ش را به خوب

 ؟  يفهم يمال من م.ه بود مال من است  ديبار چارلز سر او داد كش كي

ان را از دست نخواهم داد .و حاال مال من است . تعلق داشته از پدر به پسر  لبورنهايبه م زابتياز زمان ملكه ال يفال نزيكوئ

 .زد  يم اديفر. را از دست نخواهم داد  نجايا. ام دفن شوم  يدتا در خاك اجدا رميدوست دارم بم.

كند  يسپر يروزها را در كمال آرامش ديكن يخودش را ناراحت كند سع ديدرمان شود نگذار ديگفته بود او با ايبه ار دكتر

 روزانه برگردد  يزندگ يكه او به حالت عاد ديكن يكار دياما با ستياسان ن

و دانست . برد  يكه چارلز از چه رنج م دهيبود با گذشت سالها او فهم دهينفهم يدر ان زمان مفهوم حرف دكتر را به خوب ايار

به او  يو نرم و گاه الزم بود كه سخت و محكم و سرد با او گفتگو كند و حت ميمال ستيبا يم يكه با او چگونه رفتار كند گاه
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 دستور بدهد 

كرد  يبودند كه احساس م يسخت تر يكرد كه ناتوان و ناموفق است و روزها يو احساس م ستيرگيم ايار ياديز يشبها

 يفال نزياز كوئ ايقاطع بودند كه ار يليدال نهايا. كند  يريرفتن او جلوگ مارستانياز ت توانديكس نم چياست و ه وانهيچارلز د

 .ارزش داشت  شتريهمسرش و خواهرش ب.مادرش  مرد از كي يانجا برا رايز. متنفر باشد 

 از آشپزخانه برگشت و خوشبختانه چارلز هنوز همان جا نشسته بود  ايار

 :گفت  ايار

كار به  نياگر ا يحلقت كند حت يدهم كه غذا را تو يبه جو دستور م يناهار به كارت ادامه ده يبار ب نيو اگر ا. حاضر است -

 د تمام شو دنشيناسزا شن متيق

 :گفت  يبه گرم چارلز

باعث شد شش تا از  يهم روباه شبيخراب از اب درآمد د زينبود همه چ اريفراموش نخواهم كرد امروز بخت با ما  گريد-

 .مان مصرف بشود  يگلوله ها

 شود ؟ يتواند وارد مرغ دار يچطور م:گفت  ايار

 كيشده اند  دهيچوب ها پوس ميدار اجياحت ديجد يشود به اتاقكها يسوراخ وارد مرغ دار كيبود از  كينزد شبيد-

 شود  يظاهر م گريد يدو سه تا كنميم ميسوراخ را ترم

 . بودند  يو نابود يرو به خراب يهمگ. اسباب خانه بود  رياتاقك ها هم مثل سا. ديكش ياه ايار

 :آهسته گفت  ايار

 .مهم  يميگرفته ام تصم ميچارلز من تصم ميخواهم با هم صحبت كن ياست كه م يمدت-

 در چه مورد ؟ :گفت  چارلز

 كنم  دايپ يخواهم بروم و كار يم. بروم  نجايگرفته ام از ا ميتصم.است  يموضوع مهم. من گوش كن  يچارلز به حرفها-

 : ديسرش را بلند كرد و به خواهرش چشم دوخت و پرس چارلز

 ؟ يچ يكار ؟ برا-



 

 

كتابخانه نودهشتيا    كارتلند باربارا  –يا آر

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢

 ياست كه او م زيناچ يكنند گان به قدر ديتعداد بازد. هم مشورت كرده ام  هيباره با دا نيپول درآوردن در ا يمسلما برا-

كه تعداد  نميب ياما حاال عمال م.اورد  يهجوم م نجايبه ا تيكردم كه جمع يتصور م لياوا.تواند هم انها و هم خانه را اداره كند 

تواند بعداظهر ها در  يم هيدا. ورود زنگ بزنند  يكه برا ميبزن يدر نوشته ا وير ميتوان يم يحت.  ميدار يمشتر يمحدود

 .شود  يآماده م رتريد يهم شلوغ شود ان شب شام كم يلياگر خ تاينها نديسالن بنش

  يبگذار ميتنها يتوان ينم.  يبرو نجاياز ا يتوان يتو نم ايار-

 :دستش را به سمت برادرش دراز كرد و گفت .  ديدر چشمانش درخش ينور يسخن از شاد نيا دنياز شن ايار

من واقعاً .  زمي؟ اما عز يكن يمرا احساس م يخال يواقعاً جا يبود كه تا به حال به من زده ا يحرف نيباتريز نياه چارلز ا-

پول چه قدر  نيا نيبب. رميبگ يكنم و حقوق خوب دايپ يمن جوان و زنده دل هستم و اگر موفق بشوم كار. شوم  يتلف م نجايا

 يگريكارگر د ميتوان يم يحت.  مينصف حقوق جو را بپرداز ميتوان يم اورميپوند هم در ب هس اياگر دو . موثر است  مانيبرا

  ميهم استخدام كن

 :گفت  چارلز

 تيهر گز تو را ان طور ترب رمرديان پ يتو قبال هرگز دنبال پول درآوردن و كار كردن نبوده ا ستيفكر عاقالنه ن نيا-

  يانجام ده ياساس يكار ينكرده كه بتوان

امده بود  نجايگذشته به ا سمسي؟ همان كه كر يداشت او را بهخاطر دار ياز خواهرزاده اش نامه ا هيدا روزيدانم د يبله م-

از اضافه كار  ريكند و غ يار مك يساز مايكارخانه هواپ كياو در. نداشته باشد  يكه عقل و هوش درست يكرد يو تو فكر م

 كند  يما را حل م لياز مسا يليمبلغ خ نيده پوند ا يهفته ا. را بكن  كرشچارلز ف. ده پوند درآمد دارد  يهفته 

  يستين يقو يتو به قدر كاف يشو يم وانهيهفته د كي؟ ظرف  يساز مايكارخانه هواپ كيكار كردن در-

و  رهيچشمانش ت. دهيصورتش كوچك و كش.  ديد يبار است كه او را م نينخست ييكرد و گو يهمچنان صحبت م چارلز

 ايار.بود  شيها از قرنها پ لبورنيم راثيم ايسرخ رنگ ار يموها. افتاده بود  نييپا يلبان قرمزش در قسمت كنار كم.درشت 

 ديرفت كه شا يراه م يبا وقار خاص .مناسب و موزون برخوردار بود  يتهم رفته از قام يقد داشت و رو نچيپنج پا و شش ا

عزم  رايز. تر است  يقو ديا يدانست كه او از آنچه به نظر م يچارلز م. بود  دهيد يبود كه در دوران كودك يكالسها جهينت
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 .شناخت  ياو را م يداريپا

 از تو ساخته است ؟ يچه كار-

 دياياز من بر م يكه چه كار ديد يباالخره خواه يمسخره ام كن يتا تو بتوان ميرا بگو ييندارم كارها اليالبته خ دانميهنوز نم-

 ديكنم بعد هم با يم دايپ يزنم و كار يسر م يابيروم به دفاتر كار يروز به لندن م كي يخودم را گرفته ام فردا برا ميتصم

 گردم به لندن بروم و بر نجايتوانم از ا يكه هر روز نم يدانيكنم خودت م داياقامت پ يبرا ياتاق

 نيگذشتند و چون تعداد مسافر يدو بار از انجا م ياتوبوسها فقط هفته ا.شده بود  يخانوادگ فهيلط كي نيا.  دنديدو خند هر

 . و زمان رفت و امد شان مشخص بود

شود تازه اگر  دياز پنج شش پوند در هفته عا شتريكه ب يكن دايپ يكار يكنم بتوان ياما فكر نم. ندارد  يالبته امتحانش ضرر-

  يداشته باش يپس انداز يتوان يخواهد شد و نم يخال بتياخر هفته ج يكن يدر لندن زندگ يبخواه

 ياگر موفق نشدم بر م اورميپول در ب يفال نزيكوئ يخواهم برا يم ستميگردم احمق كه ن يصورت به خانه بر م نيدر ا-

 كنم  يرا پس انداز م ها نگيو همان نصف پنج شل ميشو يها را م نيگردم و زم

 ؟ يمتنفّر نجايقدر از ا نيواقعاً ا:گذاشت و گفت  ايكه قصد رفتن داشت و برگشت و برخالف انتظار دست بر شانه ار چارلز

خانه من هم  نجايكه ا يدان يم. جا هستم  نيمن به اندازه خودت عاشق ا.  ستميمتنفّر ن نجايكه از ا يدانيمتنفر باشم ؟ م-

. را داشتم  شيكردم و آرزو يم يپرداز اليرفتم درباره اش خ يبا پدر از هتل به ان هتل م يكه وقت ييهمان جا.هست 

 دوست داشتم برگردم 

 ؟  يديد يفرسوده و خال يان را كاشانه ا يبرگشت يوقت-

 تياهم نيفقط هم.ت و هنوز هم وجود دارد و خاطرت مان اس دمانيمن و تو خانه ام يبرا نجايا. است  يمعن يحرف ب نيا-

 دارد 

 ست  يكاف نيبله هنوز سرپا و برقرار است هم-

 مسئله است  نيمهمتر نيبله ا-

 :و ادامه داد  ديارام برادرش را بوس سپس
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برد و  يمفورا بعد از شام خوابت  يخسته باش يليو اگر خ ميخوام باز هم با هم صحبت كن يم. يبرنگرد ريد يول. حاال برو -

  يمن گوش بده يبه حرفها يتوان ينم

 . و كسل كننده هستم  ريمرد پ كيكه انگار من  يكن يصحبت م يطور-

 يكن يرفتار م نطورياكثرا هم-

 .زد  يرفت سوت م ياز در عقب به طرف مزرع م يكه او از وقت ديشن يم ايار. رفت  رونيو ب ديخند چارلز

 . و به سالن برد  ختير هيدا يبرا يچا يو فنجان.را جمع كرد  يلوازم چا ايار

 .نشسته بود  زيپشت م هيدا

مزرعه  يها نياز ماش يكي غهي؟ ت يكن يچارلز به خانه امده بود چه فكر م مياگر بگو. اورده ام  يچا تيبرا هيدا:گفت  ايار

 .فراموش كرده بود كه ناهار ش را بخورد  رديبگ يديبه هرت فورد رفته بود تا قطعه جد نيشكسته بود بنابرا

 :و گفت  ديكش ياه هيدا

 .ژامبون مورد عالقه اش را درست كرده بودم  چيساندو شيمن برا-

 .برود  دنشياز او خواسته به د ينامه ا يبانك ط رياو نگران است مد هيرو كردم دا ميتخم مرغ ن شيبرا-

 مهر ها معموال حامل خبر بد هستند  نيا دميت را دپاك يچه باشد مهر رو يحدس زدم كه نامه برا-

حال چارلز بهتر شده  رايكنم اخ ياحساس م. تحت فشار بگذارد تيموقع نيرا در ا چارهيبانك خواهد چارلز ب ريمد دوارميام-

 ؟  ستيطور ن نيا

دوسال فرصت الزم است تا او همان  يكي ديد يحالش كامال خوب خواهد شد خواه.  ميبهتر شده اگر به او فرصت بده يليخ-

 بامز ه سابق خودم بشود  يپسر كوچولو ا

 شود  يم شيباعث عصبان زيچ نيكند و كوچكتر ياز حد كار م شترياو ب-

او حالش خوب خواهد شد  ياز او داشته باش يگريانتظار د ديكه او پشت سر گذاشته نبا ياما با توجه به گذشتها دانميبله م-

 ا ناراحت نكن خودت ر زميعز

 كنم  دايپ يدارم به لندن بروم و كار اليبه او گفتم كه خ-
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 گفت ؟ يچ-

 يتنگ شود وقت ميبار كه احساس كردم ممكن است دلش برا نياول يكنم برا يعكس العمل او دور از انتظار بود فكر م-

 داد  تيو رضا رفتيكنم پذ يم يفال نزيكرا را به خاطر كوئ نيدادم كه ا حيتوض شيبرا

اصال دوست ندارم تو در . زميعز.صورت برگرد خانه  نيا ريدر غ. ارزش ان را خواهد داشت .  نيك دايپ ياگر كار مناسب-

  يجوان هست يليتو هنوز خ يكن يلندن تنها زندگ

 كنم  يسن دارم كه بتوانم از خودم نگهدار يبه قدر كاف. شود  يسالم م كيو  ستيب ندهيماه ا-

 باشد  نطوريهم دوارميام-

 گفتند ؟ يزياز رفتن هم چ شيامده بودند پ يبنتل ليكه با اتومب ينماندند همان ها اديز ياخر يان دو مشتر-

 .را دارند  دنيشما واقعاً ارزش د يتابلوها:محترم و متشخّص بود او گفت  يمودبانه از من تشكر كرد آقا يلياو خ-

خانه شان  يكرد و شادمان بود كه تابلو يدر قلبش احساس م يخاص يبود گرمدانست اما قلبا خوشحال  يرا نم لشيدل ايار

  دي؟ بعد به فكر خود خند نديب يدوباره او را م ايكه ا ديشيبا خود اند هودهيب. مورد پسند او واقع شده 

دست و پا  يخواست به لندن برود تا كار يم. اش بود  ياز زندگ ديمرحله جد ديشا. بود  ديجد ييفردا آغاز ماجرا ايار يبرا

 باشد ؟  دهيرا پسند يفال نزيكوئ يتابلوها. يخاكستر ليداشت كه صاحب اتومب يتيكند پس چه اهم

 

  2 فصل

مداوم چارلز بود  يبا تالشها. فرض بود  ريها در آنجا ز نيتمام زم. از فروش آن شود  ريرا نگه دارد و ناگز " يفال نزيكوئ "

 . كنند  يتوانستند زندگ يمداوم او بود كه آنها م يانستند هرساله اقساط گوناگون را بپردازند و بر اثر كوشش هاتو يكه م

 ! كرد  يخواب شبانه اش را اشغال م يو همه جا دنبالش بود و حت ديچيپ يم ايصدا مدام در گوش آر نيا! پول ! پول !  پول

خوابگاهها كمتر از سه  نيارزان تر. دارد  ازيبه چه مقدار پول ن يگذراندن زندگ يراه لندن با خود حساب كرده بود كه برا در

حال هر  نياما در ع. شد  نيخود شرمگ يو از گرسنگ ديكش يآه. خوراك هم بود  ي نهيهز ياز طرف. در هفته نبود  رهيل

 . برخوردار بود  متناسب ياز اندام رايكرد ، ز يبه سن و سال او ، نسبت به او حسادت م يگريدختر د
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 يبود هنوز نو و برازنده م دهيكه سال گذشته به اتفاق پدرش خر يرنگ ي، كت و دامن مشك ستيبه خود نگر نهيدر آ ايآر

ها  يرنگ شاد داشتند و او را مثل دختر مدرسه ا شيلباسها ريسا. بود  دهيرا برگز يبود كه رنگ مشك اريبخت با او . نمود 

 . دادند  ينشان م

مناسب  يلباس عزا ايآر ينداشت برا ميبود ، ابتدا تصم دهيكه خبر فوت مادربزرگشان را شن يكالدسون هنگام يآقا

 يجنازه ، وقت عييپس از مراسم تش شيبود تا دختر عمو دهيرا خر يبود و آن لباس مشك رفتهيكند ، اما عاقبت پذ يداريخر

 . گذشت با او مالقات كند  يم سياز پار

توانست  ياز برادرش فقط او را م ريغ ايرفت و همان جا ماند ، آر يجنوب يقايبه آفر داريبعدها ، پس از آن د شيعمو دختر

از مدت ها قبل با آنها قطع  اينبود ، چارلز و آر ينداشتند و اگر كس يكينزد شيپدر و مادرش قوم و خو.  اورديبه خاطر ب

 . رابطه كرده بودند 

 : تكرار كرد  ايآر

 ! ميتنها هست يتنها ا،يو نفر در دنما د -

 .  ديخند يبه بطالت افكار خود م ديبر لبانش نقش بست ، شا ي، او را به خود آورد و لبخند نهيدر آ ايلبان آر حركت

 يكوچكش را رو يو كاله مشك افتيدوباره نشاط خود را باز. محزون و گرفته باشد  يدشوار بود كه مدت دراز شيبرا

رود مرتب و  يمصاحبه به باال م يكه برا يعاقالنه تر بود وقت. ساخت  ليراستش متما يسرش جا به جا كرد و به طرف ابرو

 كشد ؟  يمصاحبه انتظارش را م يبرا يچه كس باالدانست كه ان  ياز كجا م. به نظر برسد  مايخوش س

دو نفر كه از  يپا يكند ، اما صدا ميتسل دشينام يم " يپرداز اليخ " هيكه دا يزينمانده بود كه دوباره خود را به چ يزيچ

 : گفت  يمرد م.  ديرا د يسرش را بلند كرد و مرد و زن. آمدند او را به خود آورد  يم نييپلكان پا

و از آنها  ميخدمتكاران مان قرار بگذار ارياست كه تمام درآمدمان را در اخت نيا ميانجام ده ميتوان يكه م يكار نيبهتر -

 . به ما بدهند و خودشان خانه را اداره كنند  يبيپول توج نگيكه روزانه چند شل ميبخواه

چند لحظه . به دنبال او به راه افتاد  يدرهم و عصبان ييمايبا س زيشوهرش ن. رد شد  اياز كنار آر يبا حركت نامطبوع سپس

 .  بعد در ساختمان را پشت سرشان محكم به هم زدند و رفتند
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كه  يموسسات ريبه سا "بن سند  "موسسه خانم . ورانداز كرد و از پلكان باال رفت  نهييبار خودش را در آ نيآخر يبرا ايآر

رنگ و  يكوتاه و قهوه ا وارهايد. آزرد  ياجاق گاز و توتون مانده مشام را م فيخف يبو. داشت  ياديقبالً رفته بود شباهت ز

 . شد  يو دلتنگ كننده در سالن احساس م زيمالل انگ يحال و هوا پوسته پوسته شده بود و همان

به  ايشد كه آر ايمتوجه آر ياو وقت. كرد  ينشسته بود صحبت م زيپشت م يبغض آلود يعالقگ يكه با ب يابتدا با دختر ايآر

 : او گفت . عالقه مند به نظر آمد  ي، كم ستيگردد و كارفرما ن يدنبال كار م

 . خانم بن سند با شما صحبت خواهند كرد  گريد ي، تا چند لحظه  دينيبنش -

دوباره به  يمنش. داده شده بود ، نشست  هيتك واريكوتاهتر بود و به د هياش از بق هيپا كيكه  يناراحت يصندل يبر رو ايآر

 . رو داشت پرداخت  شيكه پ يمتن پيتا

بود و با  زنيسبز رنگ م يكالهش به پرا. پا به اتاق گذاشت  چاق و گوشتالود ياتاق باز شد و زن ي، در آن سو يدر

 : زد و گفت  يچشمك يآمد و او به منش يراه م ييخودنما

 !  نمتيب ي، بازهم م زميخداحافظ عز -

 . به لرزه درآمد  نيهنگام عبور از سالن ، زم. رفت  نيياز پلكان پا اديز يبا عجله و سر و صداها سپس

 يگاريس. به چشم داشت كه قابش از عاج بود  ينكيبود و ع انساليم يزن. آمد  رونيب يبعد خانم بن سند از دفتر داخل يدم

زرد شده بود و از  نيكوتيانگشتانش از ن يكشد ، ال يم گاريمشخص بود كه مدام س. كرد  يم ييخودنما شيلبها يگوشه 

 . مطلب بود  نيا انگريزد ، ب يم ونريب يكه از دفتر داخل گاريتهوع آور س يبو يطرف

 . توانم با تو صحبت كنم  يخوب ، حاال م اريبس -

 : بود گفت  زيكه پشت م يسر برگرداند و به دختر سپس

 .  يرا به اطالعشان برسان يو آمدن لوس يريبهتر است با او تماس بگ. نورپ فرستادم  مليك يديل شيرا پ سيچارو يلوس -

 : بلند گفت  يكرد به صدا يجا به جا م زشيخودش را پشت م كهيسند در حال خانم

 ! و بپسندد  رديبپذ ميريگ يدر نظر م شيهركس را كه ما برا دياو با -

 :  ديكرد و پرس ييراهنما زشيكنار م يرا به صندل ايبا اشاره دست آر سپس
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 ؟  يمراجعه كرده ا نجايهم به ا "قبالً  "،  نميخوب بذار بب -

  "نه  ": داد جواب  ايآر

 : بن سند با اكراه گفت  خانم

 . كنم  ادداشتيپس ناچارم مشخصاتت را بپرسم و  -

و رو  ريرا ز زشيدور م يخرت و پرت ها ياو مدت. او را به زحمت انداخته بود  ايآر ييادا كرد كه گو يسخنان را طور نيا

 :  ديكند ، بعد پرس دايداشت پ ازيرا كه ن يكرد تا توانست فرم

 اسم ؟  -

 : جواب داد  ايآر

 پنك  ليم -

باشد و مرا  دهينامم را شن يگفته بود ممكن است كس هيگرفته بود كه از اسم مستعار استفاده كند و به دا ميگذشته تصم شب

 ! بشناسد 

نبود با  ليچرا ، اما مادانست  ينم ايآر. داشتند  ييمردم با نام پدرشان آشنا يا اريبود و بس "بارون  " كيهر حال چارلز  به

 . بدهد  حيخصوص توض نيناچار باشد در ا ايپدرش گفتگو كند و  يچند و چون زندگ يدرباره  يكس

بود ف به  دهيو گزارشات كثبف همراه با عكس پدرش كه در تمام روزنامه ها به چاپ رس زيوحشت انگ يسرمقاله ها هنوز

 . خورد  يبه چشم م ريتصاو ريار سادر كن يفال زيكوئ ريتصو. وضوح به خاطر داشت 

  ". تصادف كرد و مرد  ي، هنگام رانندگ ينيشب نش كيپس از  يبارون مشهور "

 . كلمات از آن زمان در نظرش نقش بسته بودند  نيا

  ". جان خود را از دست داد  لياتومب يحادثه  كيكه در  يزاده ا بينج "

مرده  نكيكه ا رديتوانست بپذ يپدرش شب گذشته در كنارش بود و نم. خواند باور كند  يتوانست آنچه را كه م ينم ايآر

. در اشغال مصاحبه با او بودند  يهتل همگ يتلفن ها. سپس خبرنگاران به طرف هتل مورد اقامتشان هجوم آوردند . باشد 

 يشتريخواستند راجع به آن حادثه اطالعات ب يهمه م. هتل با او مصاحبه كرده بودند  رانيمد ي، روزنامه نگاران و حت سيپل
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توانست از خود  يكه هرگز نم يكابوس. خوفنا و مشوم غوطه ور است  يعاقبت احساس كرد كه در كابوس. كسب كنند 

 . دورش سازد 

بود ،  ستادهيقطار به انتظار ورود چارلز ا يسكو يكه رو " ايكتوريو " ستگاهيماه مارس در ا يآن صبح مرطوب و باران آرامش

 . شد  يهرگز از خاطرش محو نم

و اضطراب نجات دهد و در پناه  يشانيتواند او را از پر ياست كه م يكرد كه چارلز همان كس يتصور م ينيبا خوش ب ايآر

 ينم. كند  فايچارلز ا يرا برا ينقش نيچن ستيبا يدانست كه خودش م ينم. بخشد  امياو را الت يروح يها يقدرتش ناراحت

 . گاه چارلز گردد  هيتك ستيبا يدانست كه م

شبه  كيكه  يپول كالن اتيجناب گالدسون ، جزئ يهايداستان ولخرج. بودند  ختهيگر يفال زيگمنام كوئ يايآنها به دن سپس

كالن  ياه يشبانه ، شرط بند يها يبرده بود و چگونه تمم آن را ظرف چند ساعت بر باد داده بود ، مهمان "مونت كارلو  "در 

خبرنگاران و روزنامه نگاران بود ، تمام روزنامه ها  يبرا ي، سوژه جالب بيغر تيخصدستان آن ش انيكه م يسرشار يو پولها

 . آن بارون ولخرج اختصاص دهند  ينامه  ياز صفحات خود را به چاپ زندگ يبودند قسمت ليو مجالت ما

هق هق كنان در مورد مرگ پدر  ايو آر ". فراموشش كن  ": گفته بود  اي، چارلز در قطار به آرا يفال زيمراجعت به كوئ هنگام

 . كرده بود  فيچارلز تعر ياو چاپ كرده بودند ، برا يو آنچه روزنامه ها درباره 

 : خود شرم داشت تكرار كرده بود  ياز گفته  ييكه گو ييچارلز با صدا سپس

 !  نطورياو را هم هم..... فراموشش كن و  -

چارلز را  مناكيب يمايهرگز س ايآر. كار ممكن است  نيهمچنان كه دست برادرش را محكم گرفته بود ، باور كرد كه ا ايآر

ده ز رتيآن صحنه ح دنيچارلز با د. از مبلمان بود  يخانه لخت و عار. كرد  يفراموش نم يفال زيدر بدو ورودشان به كوئ

 : گفت 

 ! انبار كرده  ييحتماً اسباب را در جا -

 : از خانه در آنجا مانده بود گفت  يكه از سالها قبل به عنوان نگهدار هيدا. شده بود  تيباالفاصله متوجه واقع ايآر

مضا كرده بودند را كه پدرتان ا يآمد و كارگران ، نامه ا ياز لندن م يكامپون. برده شدند  يگريپس از د يكياسباب خانه  -
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 . بدهم  نيرا به حامل زابتيدوران ال ينقره ا يها نهيبا آ تونيشرا يها يدر نامه نوشته بود كه صندل. دادند  يبه من م

 :  ديبا خشونت پرس چارلز

 آن ها از دست رفته اند ؟  -

 : كرد و ادامه داد  قيبا حركت سر تصد هيدا

 . پرداختند  شانيسه هزار پوند برا. آن ها دو سال قبل فروخته شدند  -

 . زده بود  اديچارلز فر و

 ؟  ديشنو يآن ها مال من بودند ، متعلق به من بودند ، مال من ، م. خرم  يتمامشان را دوباره م.  ديدوباره آنها را خواهم خر -

 هودهيب يچارلز جز الف زدنها يادهايكرد كه فر ياحساس م يبه خوب ايآر. انداخته بود  نيطن يخال يدر اتاقها شيصدا

 !  ستين

 : خشونت بار گفت  چارلز

 ! تعفن بدهد  يما بو لياو باعث شد كه نام و فام -

 . كرد  يم يرا هج دشينام جد يدوران نيبا پشت سرگذاردن چن ايآر نكيشد ، ا يقطرات اشك از چشمانش جار سپس

 . ك . ن . ب . ل .  ي. م  -

 اسم كوچك ؟  -

 !  ايآر -

 . است  يبياسم غر -

 .  ديرس يانسان به نظر م كيخانم بن سند همچون  يبار صدا نينخست يبرا

، مرا  ديخوب ، هنگام غسل تعم. متداول شده اند  يعاد ريغ يروزها اسام نيا اي، گو ميدار يجالب ياسم ها نجايا نيبنابرا -

 . باشم  يگري، از آن به بعد به خود زحمت ندادم كه فكر نام د ددنينام سيگالد

 ، سر برداشت و گفت ك  ايخانم بن سند پس از نوشتن نام آر. نگفت  يزيچ ايآر

 ؟  يخواه يم يگريالبد كار منش -
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 : گفت  ديو ترد يبا دو دل ايار

 . متفاوت باشد  يخواهم كارش قدر يم -

 :  ديبن سند پرس خانم

 از چه نظر ؟  -

 : پاسخ داد  ايآر

 يكار... كه  ميبگو ديدر واقع با. داشته باشد  يدرآمد خوب....  ميبرا.... خواهم كه  يم يكار ديدان يم. دانم  يدرست نم -

 يتوانم به خوب ينم يشغل سكرنر يكه از عهده  ميبگو ديدانم ، متاسفانه با ينم يسيچون تند نو. خواهم  يم يياستثنا

 .  ميايببر

 : گفت  زينسبتاً اهانت آم يبن سند با لحن خانم

 مورد  نيالبته معموالً در ا. مشكل شد  يقدر!  يدان ينم يسيتند نو -

 . دارد  تيندارند ، سرعت اهم يريآنها تقص. كنند  يم سيتند نو يتقاضا اني، اما اكثر مشتر ميكمبود مواجه هست با

 : گفت  ايآر

 هم وجود دارد ؟  يگريخواهم بدانم كه كار د ي، م ستين يمشك بله

 :  ديبن سند پرس خانم

در . كند  يخواهد كه ضمناً با او زندگ يم ياجتماع يمنش كياست كه  يمن زن انياز مشتر يكي؟  يدر نظر دار يچه كار -

 .  يخانه را خودت انجام بده يها، كار ستنديخدمتكاران خانه ن يانتظار دارد كه وقت يپردازد و از طرف ينم يپول چندان جهينت

 : را باز كرد و ادامه داد  يضمن صحبت كتاب او

 ؟  يامتحانش كن يخواه يكروژنور م ابانيخ يشمال ياست در منطقه  يدارد ، خانه ا ييبايآدرس ز -

 : پاسخ داد  ايآر

 .  ستينوع كار منظور من ن نيا. نه سپاسگذارم  -

 : بن سند گفت  خانم
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مورد  نياو در ا.  يباش يآشپززبردست ديآقا ، با كي ي؟ مراقبت خانه برا ميدار يگريچه كار د نميخوب ، پس بگذار بب -

 . و مشكل پسند است  ريسختگ اريبس

 : جواب داد  ايآر

 . نه آن طور كه مناسب آن آقا باشد . توانم غذا بپزم  ينم -

 : گفت  يسپس به آرام. وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست  هكدفعينشسته بود ،  يرونيكه در سالن ب يدختر

 ! اخراج شده ! او برگشته  -

 : محزون و گرفته گفت  يبن سند با صدا خانم

 ؟  ييگو يرا م نگهاميآه نه ، خانم كان -

 .  ديآورده كه ساعت دوازده ظهر به آنجا تلفن كن غاميپ تانيضمناً برا! بله  -

 : و گفت  ستيبن سند به ساعتش نگر خان

 شده ؟  ريد يول -

 .  دهيرس ريد ليدل نيداشته و به هم ريبله ، گفت كه قطارش تاخ -

 چه اخراجش كرد ؟  يبرا -

 .  ديرا بپرس لشيكه دل ستين يازين -

 : لبانش را غنچه كرد و ادامه داد  سپس

 !  يشگيهم ليهمان دل -

 : بن سند گفت  خانم

را  يگريو قول كس د رميآه ، بهتر است كه با او تماس بگ. حد ابله باشد  نيتا ا نگهاميكردم كه خانم كان يصور نمهرگز ت -

 . كن  دايدفتر را پ. بدهم 

 : گفت  دختر

 . نمانده  يدر دفتر باق ينام كس گريد.  ديبه خود زحمت بده ستين ياجياحت -
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 .  ميكن دايپ شيرا برا يگريكس د دياما با -

تلفن را برداشت  يسپس گوش. زد كه دود در اطراف صورتش پر شد  گارشيبه س يآنچنان پك يبن سند با حالت عصب خانم

 : سكوت گفت  يپس از لحظه ا. گرفت  يو شماره ا

 . صحبت كند  درونيدارت ه يلطفاً آقا -

 . ه گرفت چاپلوسان يلحن شيكرد و حالت صدا يبه سكوت گذشت ، سپس خانم بن سند سالم يمدت

 تيمتاسفم كه مورد رضا يليخ. با ما تماس گرفت  نگهامياالن خانم كان نيهم. خانم بن سند هستم ! آقا  ريآه ، صبح به خ -

 . شما قرار نگرفت 

 . كرد  يگفتن داشت و او به دقت به سخنان او گوش م يبرا ياديز يمخاطب خانم بن سند حرف ها ظاهراً

كنم  يخودم را م يبله ، سع.... توانم بفهمم  يكرده بودند ، م هياو را توص. واقعاً متاسفم . ربان متوجه ام بله ، بله ، مسلماً ، ق -

ما .  ديريتماس بگ يگريد يكه با جا ستين يازين. كرد  ميخواه دايپ تانيرا برا يكه شخص مناسب ديداشته باش نيقينه ، ... 

 ...  شهيمثل هم. كرد  ميشما را برطرف خواه ازين

 . را بفرستم ، خدا نگه دار  يكنم تا آن وقت كس يم يسع. ساعت سه ، بله ، مسلماً ، قربان .  دي، بله ، مطمئن باش بله

تمام  ديكوش يخم شده بود و م زيم يكه رو يآنگاه دختر. داد  هياش تك يبه صندل يرا گذاشت و با خستگ يگوش سپس

 : ت او را بشنود رو كرد و گف يتلفن يحرف ها

امروز راس ساعت سه بعدظهر با او مصاحبه  نيخواهد هم يم. دارد  اجينفر احت كيتا فردا به !  ديتمام برنامه ها از هم پاش -

 ؟  ستينظرت راجع به خانم جونز چ. كند 

 . او در اسكاتلند است  -

 چطور شد ؟  سيخانم هر. درست است ، فراموش كرده بودم  -

 . برگشت خورد  ميارسال كرد شيكه برا ينامه ا نيآخر. او آمده  داند چه بر سر يخدا م -

 ياصالً به نظر نم. ظاهراً آن دو زن حضور او را فراموش كرده بودند .  ستيكرد كه اصالً در آنجا مطرح ن ياحساس م ايآر

 يم شيخاكستر يموها يخانم بن سند همچنان كه انگشتان زردش را ال. كه متوجه شده باشند او هنوز آنجاست  ديرس
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 . پرداخت  جستجوبودند به  شيرو يكه جلو ييپرونده ها انيم ديكش

 : سخن را به دست گرفت و گفت  يرشته  ايآر عاقبت

 توانم بروم ؟  يم -

 : آنگاه گفت . بود  دهيهرگز او را ند يپندار. شد  رهيدفعه خانم بن سند سربرداشت و به او خ كي

 . كنم  يشد خبرتان م داياگر كار مورد نظرتان پ! بنك  ليبله مسلماً ، خانم م -

 . آدرس نگرفته  اياصالً توجه نداشت كه هنوز از آر او

 :  ديخم شده بود سرش را بلند كرد و پرس زيم يكه رو يبرخاست تا برود ، دختر ايآر يوقت

 ؟  ديتوان يم ديبه سه زبان صحبت كن ديكنم بتوان يفكر نم -

 : پاسخ داد  ايآر

 . دانم  يرا م يياي، فرانسه و اسپان يسه زبان آلمان -

 . و دهانشان بازمانده بود  ديرس يگشادتر به ظر م شانيچشمها. شدند  ريسخن متح نيا دنيزن با شن دو

 :  ديبن سند پرس خانم

 واقعاً ؟ چه مقدار ؟  -

 : پاسخ داد  ايآر

 . در هر سه كشور اقامت داشته ام  يكامل ، مدت طوالن -

 :  ديپرس ديبن سند با ترد خانم

 ؟  يسيبه هر سه زبان بنو يتوان يم -

 . بله : جواب داد  يبا خونسرد ايآر

 : خانم بن سند گفت . شدند  رهيخ گريكديزده به  رتيزن ح دو

 . دانم چه كنم  يخوب ، اما نم -

 : گفت  دختر
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 !  ديآ يمتصادف به نظر  كيواقعاً  -

 :  ديپرس ايآر

 آن را كرده ؟  ياست كه آن آقا تقاضا يزيهمان چ نيا -

 :  ديبن سند پرس خانم

 بود ؟  ياو ك يدان يم -

 : تكان داد و گفت  يسر ايآر

 بدانم خانم ؟  دينه چرا با -

 : بن سند گفت  خانم

 . بود  درونيدارت ه يآقا -

كرد ، خانم بن سند اظهار  اريمودبانه سكوت اخت ايآر يوقت. بود  ايمنتظر سوال از جانب آر ييتامل كرد ، گو يلحظه ا و

 : داشت 

 ؟  يا دهي، حتماً نام او را شن درونيدارت ه -

 . ام  دهينه متاسفانه ، نشن -

.  ديكجا بوده ا ريسال اخچند  نيتوانم حدس بزنم كه شما در ا يبنك است ، واقعاً نم ليآه منظورم م لديف ليخوب ، خانم م -

 : گفت  يگشت كه دختر با چرب زبان يم ياو دنبال نام شخص مناسب....  نجايمشهور است كه در ا كاياو همان اندازه در آمر

 .  نجايدر ا ربانكسيوالس با داگالس ف يليبه همان شهرت ب -

 : زد و گفت  يلبخند ايآر

 . ام  دهيراشن نهايكنم نام ا يفكر م -

 : گفت  دختر

 .  يخوان يم يچه مجله ا ستيمعلوم ن.  يباش دهيشن ديبا -

 : درنگ گفت  يبن سند ب خانم
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است كه وارد انگلستان شده و در خانه  يثروتمند اريو بس يشخص مشهور درونيدارت ه يآقا.  ميوقت را تلف كن دينبا -

 يكردن خدمتكاران و كاركنان خانه اش را به عهده  دايپ تيآمده و مسئول نجايچوگان به ا يباز ياو برا. گرفته  يدر سار يا

 .  ميكن دايپ شيهم باشد ، برا شياجتماع يكه منش يره ايضمناً از ما خواسته كه مد. ما گذاشته 

 : كرد و ادامه داد  يبن سند مكث خانم

 يموضوع برا نيمهمتر. بگذارد  وركيويآورد ، اما ناچار شد او را در ن يخودش ناخوش نبود ، حتماً او را همراه م ياگر منش -

 .  ييايمسلط باشد ، به خصوص اسپان ييايواسپان ي، آلمان يفرانسو يبه زبانها دياش با ياست كه منش نياو ا

 . دارد  يجنوب يكايبه آمر ياديعالقه ز درونيدارت ه يآقا

 :  ديپرس ديبا ترد ايآر

 ؟  ستيچ ياجتماع يحدود كار منش -

 : بن سند پاسخ داد  خانم

 ليقب نيغذا و از ا زيدادن اتاق ها و م بيبه مهمانان ، ترت يدگيكنم رس يتصور م. بدهم  حيتوض تيبرا يتوانم به درست ينم -

 . فعالً مجرد است  درونيه ي، آقا يدان يآخر م. كارها 

 : چشم دوخت و ادامه داد  اياش كرد و دوباره به آر يپرمعنا به منش ينگاه سپس

 ؟  يا دهيروزها عكس او را در روزنامه ها د نيحتماً ا -

 : جواب داد  ايآر

 اتفاق افتاده ؟  يمتاسفانه ، نه ، مگر مورد خاص -

 ، واقعاً افتهيصفحات روزنامه و مجالت به او اختصاص . بنك  لي، خانم م ديكرد يم يفهمم شما در كجا زندگ يآه واقعاً نم -

 –اما خانم كارلو . نفت معروف است  يكه به ملكه  يهمان دختر. او با باترس واتن نامزد شده بود  راًياخ. كنم  يمبالغه نم

 ؟  يشناس يحتماً او را م.  رديهرگز صورت نگ ونديپ نيباعث شد كه ا –معروف  شهيهنرپ

 : بار محتاطانه تر پاسخ داد  نيا ايآر

 ! شناسم  يبله ، او را م -
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 : بن سند به طعنه گفت  خانم

 !  يشناس يرا م يكي نيخوب است كه الاقل ا -

 :  ديپرس ايآر

 است ؟  درونيه يخانم كارلو در حال حاضر نامزد آقا ايآ -

 » . با هم ازدواج خواهند كرد  يبله و به زود« : بن سند پاسخ داد  خانم

 : گفت  يبه آرام ايآر

 . مناسب باشم  شانيا يانم براكه بتو ستميمطمئن ن -

پس از آنكه دانسته بود . چشمش ظاهر شد  يمرگ پدرش را داده بودند ، جلو اميخطوط درشت روزنامه كه پ گريد بار

آن دوران در  نكيا. مصاحبت و مراوده داشته ، احساس شرم كرده بود  يكرده و با چه افراد يم يپدرش چگونه زندگ

 ...شد  ينظرش مجس م

 :  ديبن سند غر خانم

كند ، مطمئن  دايپ كيآتالنت يايطرف در نيتوتند در ا يزن م كياست كه  يشغل نيبهتر ني؟ ا ييگو يچه م يدان يم چيه -

 پردازد ؟  يچقدر حقوق م درونيه يآقا يدان ياصالً م. باش 

 : گفت  يبا خونسرد ايآر

 . داشته باشد  تياهم ميكنم برا يفكر نم -

 : بن سند تكرار كرد  خانم

 پردازد ؟  يچقدر حقوق م يدان يم -

 : داده باشد گفت  يپاسخ نكهيا يبرا ايآر

 بدانم ؟  دينه چرا با -

 : بن سند گفت  خانم

 . پوند در هفته  ستيب -
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 . قرار داده بود  رياو را تحت تاث ديترد يب! پوند در هفته  ستيب. خورد  كهي ايآر

 : بن سند گفت  خانم

 نيا. پردازد  يحق الزحمه ما را م درونيه يآقا.  ميكن ينم افتيدر يما از تو كارمزد. و سر راست است  قيمبلغ دق نيا -

خواهد كه  يرا م يشود ، فقط كس يريخواهد در مورد دستمزد سختگ ياو نم. پردازد  يم وركيوياست كه در ن يهمان حقوق

 . مناسب باشد 

 : كرد و ادامه داد  ياش نگاه يبه منش سپس

دانم كه او  يدارد و م اجياو به پول احت. زن است  نياحمق باشد ، حتماً هم كي اياگر در دن!  نگهاميامان از دست خانم كان -

 . از او مراقبت كند  ديدارد كه با يبچه ا

 : سخن به دست گرفت و گفت  يرشته  يمنش

معلوم  شيدارد ، از عكس ها يخاص تيجذاب. است  يعاد ريغ ياو مرد . رديخودش را بگ يبه من گفت كه نتوانست جلو -

 . است 

 آمد ؟  نگهاميچه بر سر خانم كان:  ديپرس ايآر

 : نگاه كردند ، خانم بن سند گفت  گريكديبن سند و دختر به  خانم

 يهمان جمالت نيا. مزاحم او شد  بيترت نيشد و به او دل بست به ا درونيه ياو عاشق آقا.  يرا بدان قتيبهتر است حق -

 ؟  يكن يفكر م يخوب حاال چ. است كه خودش اظهار داشته 

 :  ديپرس ايآر

 را نداشته ؟  نگهاميخانم كان يكه او قصد مزاحمت برا ديشما كامالً مطمئن -

 بشود ؟  نگهاميمزاحم خانم كان درونيه ي؟ آقا يك -

خانم  ديتو با. است  فهيلط كيواقعاً  نيا. لبش بردارد  يرا از گوشه  ارشگيكه ناچار شد س ديبن سند آن قدر خند خانم

 !  ينيرا بب نگهاميكان

 . چشمانش را با انگشت پاك كند  يكه مجبور شد اشگ گوشه  ديآنقدر خند او
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 . زدم  يبه صورتش م يمحكم يليبود ، س نجايا نگهامياما اگر االن خانم كان -

 ... او باعث خجالت من شد . كنم  دايپ شيكار را برا نيتا ا دميآنقدر زحمت كش من

 : گفت  ايآر

 . كنم  مي، ن دايپ درونيه يبه آقا يدارم كه هرگز عالقه ا نانيمن اطم -

ضمناً اگر قرار بود در همان خانه . نبود  يپوند در هفته مبلغ كم ستيكار كند ، اما ب درونيه ينداشت كه برا ليچنان تما ايآر

بفرستد ،  يفال زييپوند را به كو ستيتوانست در هفته همان ب يدر واقع م. شد  ياز مخارجش كاسته م ياريد ، بسكن يزندگ

 ! پوند در هفته  ستيب

 ميتصم ايآر. را بپردازند  ياستخدام كنند ، سقف خانه را مرمت كنند و بدهكار يگريتوانستند كارگز د يم بيترت نيا به

 .  رديبپذ يفال زيگرفت كه آن كار را هرقدر هم كسل كننده و دشوار باشد ، به خاطر تجارت كوئ

 :  ديپرس ايآر

 مرا استخدام كند ؟  درونيه يآقا ديكن يفكر م -

 : بار او را ورانداز كرد و گفت  نياول يبار خانم بن سند برا نيا

را  نگهاميخانم كان نيهم يرا استخدام كند ، برا يانساليواهد خانم مخ يورا ؟ او م ستيطور ن ني؟ ا يجوان هست يتو كم -

 . او چندان جوان نبود . انتخاب كردم 

 : درنگ گفت  يب ايآر

 . رسم  ياز سن و سالم به نظر م شتريمن ب -

 : بن سند شانه اش را باال انداخت و گفت  خانم

او را از  ستمين ليما ياز طرف. بفرستم  شيرا ندارم كه برا يگري، كس د ميخود را بكن يسع ميتوان يخوب به هر حال م -

. برو  جزيساعت سه بعدظهر به كالر. بار است  بتيما مص يمراجعه كند ، برا يگريد ياگر به موسسه . كنم  وسيخودم ما

نجش او خواهد موضوع باعث ر نيا!  يشو يكند كه تو هم عاشق او م فكرخودت را شل و ول نشان نده وگرنه ممكن است 

 ! شد 
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 : گفت  ايآر

 ؟ .  دينامه به من بده يمعرف كيممكن است  -

 : نوشت و گفت  يزيكارت موسسه چ يبن سند باال خانم

 ميگو يكنم و م ياالن تلفن م.  ريبا من تماس بگ تيساعت سه به آنجا برو و در صورت موفق. كارت را با خود ببر  نيبله ا -

 .  يكه در راه هست

كرده هم  ليو تحص يدان يسه زبان م.  يرس يقابل اعتماد به نظر م يلياما بنا به دال. كنم  يم سكيدارم ر يرا بخواه تشقيحق

 .  يهست

 : زد و گفت  يلبخند ايآر

 . امكان دارد  -

 . كرد  يسپس دست داد و خداحافظ. گذاشت  بشيرا گرفت و در ج كرات

 : بن سند گفت  خانم

 !  يموفق باش. بك  ليخداحافظ خانم م -

 بايز يزن يآمد كه روزگار يبه نظر م. ، نشسته بود  يصندل ي، معذب رو يو لباس افراط شيبا آرا يوارد سالن شد ، زن ايآر

 . نمود  ي، چاق و گوشتالود م يانساليم نيدر سن نكيبوده است و ا

 . زن است  نيهم نگهاميحتماً خانم كان:  ديشياند ياز سر دلسوز ايآر

شد  ابانيرفت و وارد خ نييمسن تر از خود گرفته است و با عجله از پلكان پا يرا از دست زن يشد كه كار نيشرمگ يطرف از

 . 

حقوقش  زانيم ي شهيسو اند كياز . خورد  يآكسفورد رفت و ناهار ارزان ابانيخ يفرع ياز كوچه ها يكيدر  يبه كافه ا ايآر

 .  رديآن كار را به عهده بگ تيمطمئن نبود كه بتواند مسئول گريد يكرد از سو يم دوارشيزده و ام جانيه

دارد  يقرار قبل درونيه يكرد و گفت كه با آقا يو خود را به مسئول اطالعات معرف ديرس جزيبه سه به كالر قهيده دق ساعت

 : گفت  ايتلفن زد و بعد به آر درونيه يمربوط به آپارتمان آقا يمتصد. 
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 . دهم  يبه شما اطالع م نديايب شانيا نكهيبه محض ا.  ديصبر كن يقدر ديلياگر ما. هنوز برنگشته اند  درونيه يم آقاخان -

 : گفت  ايآر

 . قرار مالقات دارم  شانيمن ساعت سه با ا -

 : گفت  داريسرا

 . به دعده شان عمل نكنند  شانيافتد كه ا يبه ندرت اتفاق م.  نديآ يحتماً تا ان وقت م نيبنابرا -

مقابلش چند . ستون قرار داشت نشست  كيكه پشت  يمبل يبه سالن رفت و رو ايآر. اشغال بودند  يسالن همگ يمبلها

را از پشت  ييهنوز درست جا به جا نشده بود كه ناگهان صدا ايآر. هتل قرار داشت  نيمبل و كاناپه مخصوص ساكن فيرد

 :ديسرش شن

 ! كنم  يكار را م نيبار واقعاً ا نيا. كشم  يم من خودم را -

كند و برنگردد تا صاحب  رينتوانست خوددار ايكرد كه آر يصحبت م يآنچنان بلند و احساسات. زن بود  كيمتعلق به  صدا

 .  نديصدا را بب

 :  ديبه گوش رس يمرد ميآرام و مال يصدا

 . كند  يكار را نم نيكند ، ا يم يبه خودكش ديكه هركس تهد يدان يخودت م. باش  ي، منطق زميعز -

 ! خواهم بود  ييمورد استثنا كيمن  نيبنابرا -

لذت  ياز زندگ ميتوان يو م مي، ما تازه با هم ازدواج كرده ا يدار شيدر پ يخوب ي ندهياست ، تو آ يمعن يحرف ب نيا -

 ؟  يانتخاب كن يزيتا چ ميبرو يبه جواهر فروش يخواه يم.  ميببر

 : دم سكوت كرد و گفت  كي زن

 ؟ االن ؟  يك -

 : ، مرد گفت  دنديهر دو قاه قاه خند سپس

 .  ميبوشرون برو اي هيكارت يبه جواهر فروش ميتوان يتوانم ، فردا صبح چطور است ؟ م ياالن نم -

 ! ستين يكاف ميخوب و ارزشمد برا يزهايكه هرگز چ يدان يخودت م.  ميبه هر دو سر بزن ميتوان يم -
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از جا  ياو با نگران. از ساعت سه گذشته بود  قهيپنج دق. اش نگاه كرد  يبه ساعت مچ ايآر كدفعهي.  دنديقاه قاه خند دوباره

 يداد و م يم شيسگها ينگاهدار يبرا يبه مسئول اطالعات دستورات يزن. اطالعات رفت  زيبرخاست و با عجله به طرف م

، به ساعت  ديبگو يزيچ ايآر نكهياز ا شيگرداند عاقبت مسئول اطالعات متوجه او شد و پگفت كه چگونه آنها را در پارك ب

 : و گفت  ستينگر يواريد

 .  رميگ ياو را م يخانم ، من دوباره شماره . حتماً برگشته اند  درونيه يآقا. است  قهيساعت سه و ده دق -

 . را برداشتند  ياز آن طرف خط گوش يپس از اندك. را گرفت  يرا برداشت و شماره ا يگوش سپس

 : اطالعات گفت  مسئول

 . خوب  اريبله بس. ... قرار مالقات دارند  درونيه يساعت سه با آقا نديگو يهستند كه م نجايا يخانم -

 : را گذاشت و گفت  يگوش او

نفر  كي. خواهد آمد  يبابش به زودكه ار ديگو ياو م.  ديو منتظر شو ديكرد كه باال برو شنهاديپ درونيه يخدمتكار آقا -

 . كند  يم ييشما را تا باال راهنما

 وارهيد نيدر طرف. كرد  ييرا به جانب آسانسور راهنما ايبود ، آر نيمز ينقره ا يبه دگمه ها فرمشيكه ان ييكوچولو يپادو

با . كرد  يورانداز م نهييخود را در آ ايرفتند ، آر يششم م يهمچنان كه به طبقه . قرار داشت  يبلند يها نهييآسانسور آ ي

مسن تر  يرا پشت گوشش برد تا قدر شيرو با دلهره موها نياز ا. رسد  يخود فكر كرد كه جوان و كم تجربه به نظر م

 . نشان بدهد 

پوند در  تسيب!  رديمبادا نتواند كار را بگ.  ختيبه فكر مصاحبه افتاد قلبش ر يوقت. كرد  يو نگران شياحساس تشو كبارهي

 يخبر تجسم كند و صدا نيا نيچشمان چارلز را هنگام شن يتوانست برق شادمان يم. دهد  يرا نجات م يفال زيهفته كوئ

 : كرد  يمسرور چارلز را بشنود كه تكرار م

 ! پوند در هفته  ستيب -

در آورد و همچنانكه در  فيبه سرعت آن را از ك. كم رنگش را با خود آورده  يآفتاب نكيوقت به خاطر آورد كه ع نيا در

 دنيمسن با كت و شلوار راه راه در را گشود و به د يمرد. را زد  يپادو در. رفت ، به چشمش زد  يراهرو به دنبال پادو م
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 :گفت ايآر

 ؟  ديمنتظر بمان منيمكن است در اتاق نشم.  نديآ يم ي؟ ارباب به زود ديوقت مالقات دار درونيه يشما با آقا -

گذاشت ،  زيم يبعد چند روزنامه كنارش رو ندياشاره كرد تا او بنش يكرد و به مبل يياز اتاقها راهنما يكيرا به  ايآر سپس

 : گفت  ايآر

 . متشكرم  -

كه دو  ديشن ايو آر ديگوش رس به يرونيدر ب يبعد صدا يچند لحظه . رفت  رونيكرد و از اتاق ب يميمودبانه تعظ خدمتكار

 . كنند  ينفر با هم صحبت م

 : وارد اتاق شد و گفت  يوقت در اتاق باز شد و مرد نيا در

 . بنك  ليمتاسفم كه معطل تان كردم ، خانم م -

 يفال زيبود كه به كوئ ياو همان مرد. او را شناخت  ايآر كدفعهيجلوتر آمد  يوقت. هم لهجه داشت  يو كم قيبم و عم يصدا

 زيچند بار ن ياو قرار گرفته ، حت تيجذاب ريتحت تاث ايرنگ آمده بود و آر يخاكستر يپنتل ليكه با اتومب يهمان. آمده بود 

 ! راجع به او فكر كرده بود 

  2فصل  انيپا

 سوم  فصل

 

 ؟  دينيبنش دييممكن است بفرما-

نشست  زيروشن كرد و پشت م يگاريسپس س. ش قرار داشت اشاره كرد  ريتحر زيكه كنار م يصندل كيبه  درونيه دارت

 :به دست گرفت و گفت  يبرداشت قلم زشيم يچند برگ كاغذ از كشو. 

و من  دييكنم بهتر است كه خودتان بگو ياز شما به من نداد فكر م يمشخصا ت چيخانم بن سند نام شما را به من گفت اما ه-

 كنم  ادداشتي

او جذاب نبود اما در . را مشاهده كند  درونيه يمايس ي شتريتوانست با آرامش ب يه خودش مسلط شده بود و مب ايار اكنون
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 قياش عم رهيگونه اش بلند و برجسته بود و چشمان ت يتوانست فراموش كند استخوانها يبود كه انسان نم ي زيچهره اش چ

هم رفته  يلبانش برآمده و محكم بود و رو.  ستينگر شانيادر چشمه ميتقشد مس يكه نم يو با نفوذ بود از ان افراد

 .نمود  ينسبتا ترسناك م شيمايس

 بنك  ليخوب خانم م-

  ستينگر اياكنون سر برداشت و به ار. از جا ببرد  بايتقر ايسخن باعث شد كه ار نيا

 :با من من گفت  ايار

 ؟ ديدار ياز من سوال...بله -

 :گفت  دارت

  ديجوان هست يليكه قرار است به شما محول شود خ يتيچند سوال راجع به خودتان ظاهرا نسبت به مسئول-

از  شيبهتر باشد كه ب ديشا ديرا استخدام كن يانساليكه زن م ديلياست اما اگر شما ما شتريرسد ب يسنم از آنچه به نظر م-

  رميوقت تان را نگ نيا

كه چگونه ممكن  ديشياند يكرد م يكلمات را تكرار م نيا يوقت يشده بود حت ريت متحسخنان خود سخ نيا ياز ادا ايار

 نيدر ع. شد  يم بشينص يفال نزينجات كوئ يبود كه برا يتنها شانس نيا ديرا از دست بدهد شا يبزرگ نياست شانس به ا

 .دار شود  حهيجر ايشد كه حس غرور ار يباعث م بهيحال طرز رفتار غر

خواهم كه بتواند از عهده  يرا م يفقط كس. سن ندارم  يرو يتعصب چيخواهم ه يم قيال ياجتماع يخانه و منش ريمد كيمن -

 . ديايبر ب تيمسئول نيا

 كار را داشته باشم  نيا اقتيكنم ل يباشد فكر م حيكه خانم بن سند از من خواستند صح ياتياگر خصوص-

 ؟ ديدان يم يياياسپان-

 بله -

 :گفت  يايبه اسپان دارت

 ؟ ديامروز امده ا يفقط برا اي ديكن يم يدر لندن زندگ-
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 :درنگ به همان زبان پاسخ داد  يب ايار

 كشد تا از انجا به لندن برسم  يطول م ميساعت و ن كيو معموال  ميايم رياز هر تفورد شا-

 ؟ ديصحبت كن يفرانسو ؛يبه المان ديتوان يم يخوب نيو به هم. خوب است -

 كرده ام  يدر هر دو كشور زندگ يمن مدت-

 :دوباره گفت  دارت

 خوب است -

 :بعد اضافه كرد . به ان نداشت  يازين گريد يگوئ.گذاشت  زيم يقلم را رو سپس

 ديتوان يباره سوال كنم شما م نيكه در ا ستين يازين گريكرده اند پس د ادداشتيشما را  نيحتما خانم بن سند نام معرف-

 . ديهر چه زودتر كارتان را شروع كن

 امروز است ؟ نيمنظورتان هم-

  دياز مهمانان را بده ييرايپذ بيو ترت ديخواهم كه شما باش يم نيبنابرا. دارم  ياخر هفته مهمان. فردا  ايامروز -

 كارم را شروع كنم  توانميفردا م.را بردارم  ميبه خانه بروم و لباسها ديبا-

 يم يكه فردا چه ساعت ديياست اگر به خدمتكارم بگو 8877 لفورديك نجايشماره تلفن ا دييايه زودتر ببهتر است هر چ-

 يمهمان يتا در مورد چگونگ ميا يظهر م كيمن نزد.  اورنديقطار شمار را ب ستگاهياز ا ليدهد كه با اتومب يم يبياو ترت ديرس

  ميصحبت كن

 متشكرم -

 :شد اضافه كرد  مناكيبزرگ ب تيمسئول نيانجام ا يخود برا ياز كارائ چون

 تالشم را خواهم كرد  تيمن نها-

 بنك  ليم زهيمتشكرم دوش-

 از جا برخاست  زين ايمصاحبه از جا برخاست ار افتني انيبه مفهوم پا سپس

 :درنگ كرد و لبانش را به هم فشرد و گفت  يلحظه ا درونيه دارت
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بنك قبال در  ليم زهيكنم بهتر است صادقانه صحبت كنم دوش يفكر م ميبه شما بگو ديمهم هم هست كه با ينكته  كي-

كردند در  يم دايپ يبه من وابستگ ي؟ به نوع ميچطور بگو....انها . برخورد ام  يارتباط با شغل شما با همكاران تان به مشكالت

در  دياياز عهده كارها بر م يقائلم او به خوب يادياحترام ز شيدارم كه برا يمنش كيراحت هستم چون در انجا  يليخ كايامر

 اجياحت ياست و امكان دارد به عمل جراح ماريكند متاسفانه اكنون ب يمن دخالت نم يخصوص يحال هرگز در زندگ نيع

 آوردم  ينتواند كار كند و گرنه حتما او را با خود م يمدت يداشته باشد و برا

 :ادامه داد  دارت

 يجا ليدل نياو نسبت به من است به هم يعاطف يعدم وابستگ انگريدارد كه كامال ب ياست بلكه رفتار رينظ ينه تنها كارش ب-

  ديكنم متوجه منظورم باش يفكر م. شود  ياحساس م نجايش در ا يخال

 : چانه اش باال رفت و گفت ارياخت ينگرد و ب يبه او م يزياهانت ام دهياحساس كرد كه به د ايار

جا مزاحم تان نخواهم شد مسلما سمت من در خانه  يوجه با عالقه ب چيبدهم كه به ه نانيتوانم به شما اطم يم رونديه يآقا-

 خواهد بود  شيو رفتار من نسبت به شما مانند كارمند و كار فرما ديكن يم نييخواهد بود كه تع يشما همان

 . نبوده  اريمورد بخت با من  نيدر ا نجايدر ا ديهمان طور كه گفتم شا. شما خوشحالم  نانياطم نياز ا-

كرد او  ياحساس دلتنگ.نشسته بود  كريب ابانيافتاد كه با ان حالت محزون در موسسه خ نگهاميخانم كان ادي ارياخت يب ايار

 :گفت 

 كه تنها عالقه من به كارم خواهد بود  ديداشته باش نانياطم-

 :فقط گفت  اورديخود ن يدارت متوجه شد اما به رو ديبود شا تيو عصبان يو طرز صحبتش نشانگر برافروختگ صدا

 بنك  ليطور باشد خانم م نيهم دوارميام-

 سپاسگزارم -

ندارد  يعالقه ا چيكه ه ديخواست بگو يدست دراز نكرد دلش م يخداحافظ يعمدا برا.گرداند و به طرف در رفت  يرو ايار

 .او كار كند  يبرا

تواند انتخاب كند و  يكه م ستيخواست به او بفهماند تنها او ن يم.  نديبب درونيرا در چشمان ه رتيخواست برق ح يم
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 يسرش را برگرداند و با حالت. محزون چارلز او را از سخن گفتن باز داشت  يمايس شهياند. حق انتخاب دارند  زين گرانيد

 :بود موقر به نظر برسد گفت  دواريكه ام

  ندرويه يخداحافظ آقا-

 :تكان بخورد گفت  زشيانكه از كنار م يب او

 بنك  ليم زهيخداحافظ دوش-

 :بود او گفت  ستادهيا رونيخدمتكار در سالن ب. در را پشت سرش بست  ايار

را كه قرار است با او  ينام كس ديكشور است خانم بهتر است ادرس و شماره تلفن را داشته باش نيادرس كامل ما در ا نيا-

 مك دو گول  يآقا. كارت نوشته ام  يرو ديريتماس بگ

  ديچه قدر مهربان-

مك دو گول هم مرد مهربان و  يآقا ميگو يم شهيرا هم نيگذرد من ا يراحت تر م يزندگ ميباهم كار كن يخانم اگر همگ-

 است  ينانيمورد اطم

 متشكرم -

 :خدمتكار گفت . گذاشت  فشيكارت را گرفت در ك ايار

 كنم  تيموفق يتان آرزو يبرا لميما ديشو يحق محاال كه به ما مل-

 از او تشكر كرد و دستش را فشرد  ايار

او را  يصدا درونيه ياز ان مرد بكند اما فكر كرد كه ممكن است آقا يشمار يخواست باز هم بماند و سواالت ب يم ايار

 كرد  يم ياكنون احساس نگران. در راهرو به راه افتاد  نيبشنود بنابرا

 .پوند در هفته  تسيب

داخل آسانسور شد صورتش را  يوقت ايار. حرف را بارها با خودش تكرار كند  نيا. ناچار بود  ديشد جانياز ه يريجلوگ يبرا

شد  يخارج م جزياز ساختمان كالر كهيدر حال. است  تيفكر كرد كه از عصبان.گل انداخت بود  شيگونه ها.نگاه كرد  نهيدر ا

 . ديقطار رس ستگاهيخودش غرق بود كه به ا افكاردر . گذاشت  يشلوغ پا م ابانيو به خ
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با  دياز كوپه درجه سوم نشست و كوش يدر گوشه ا ايكرد ار يحركت م گريد قهيتا پانزده دق ريبه مقصد هرتفورد شا قطار

در نظرش  درونيدارت ه يمايمدام س. امدند  يچشمانش به رقص م يكلمات جلو.خواندن روزنامه خود را سرگرم كند 

بخت با او  ياز طرف. ديچيپ يم يدر مورد وابستگ درونيه سردكرد سخنان  يشد و نسبت به او احساس نفرت م يمجسم م

 بدهد  يفال نزياز كوئ ريغ يداشت كه ادرس اليخ ايصورت ار نيبود كه از او ادرس كامل نخواسته بود در ا اري

كامل داشت و به  مانيبه خانم بن سند ا اياز او نخواسته بود گو يشتريبه او اعتماد كرده كه اطالعات ب يليخ درونيه دارت

 را از دست بدهد  يبا وفا يمشتر نيخواست چن يبود كه خانم بن سند نم ليدل نيهم

 بود  متيدرآورد نوع كاغذ ان مرغوب و گران ق فشيكه خدمتكار داده بود از ك يكارت ايار

  يسار-فورد  لديگ كينزد.  نيگر لديپادل ف.  ليهسامر-

اورد در كجا دوباره روزنامه را  ينم اديبود اما به  دهيرا شن لينام سامره زيو فكر كرد كه قبال ن ديابروانش را در هم كش ايار

  شدياند ين يگريد زيبرداشت تا با خواندن ان به چ

دفعه چشمش به  كي. كرد  يهمچنانكه صفحات روزنامه را برانداز م ايروزنامه چندان جالب توجه نبود ار ياصل يها تريت

چو  دانيدر م درونياز دارت ه يرسم ريعكس غ كي. در وسط صفحه قرار داشت  يتصور نيا. افتاد  درونيعكس دارت ه

  رهيت يمان نافذ و موهابر جسته و چش يبود با همان گونه ها درونياو دارت ه ديترد يگان ب

 :نوشته بود  نيچن ريتصو نييپا

 ييكايمعروف امر ونريليهمان م درونيه يآقا. برد  يلرد كادر مياز ت نگهاميهارل نيدر زم درونيدارت ه يچوگان آقا ميت-

 عبور كرد  نيپل بروكل ريخود از ز يشخص يمايهستند كه سال گذشته با هواپ

و پرو را  لياز برز يادياو مناطق ز. در كشور مختلف هستند و عالئق فراوان دارند  ياديز يها نيوارث زم درونيه يآقا

 عيشا. داشت  ينوشته است كه فروش سرسام اور يجنوب ييكايسرخپوست امر ليدر خصوص قبا يكتاب. تجسس كرده است 

 بوده است  سيروكويا لهيقب سياز اجدادش رئ يكي نديگو يدارد م يرگ سرخ پوست كي درونيه ياست كه آقا

 زياند ظاهرا امسال ن دهياقامت برگز يرا برا لفورديدر ك ليكشور هستند خانه سامره نيكه در ا يمدت يبرا درونيه يآقا

 برگزار خواهد شد  شانيدر اقامتگاه ا يمجلل يها افتيهمچون سال گذشته ض
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بود  دهيد يفال نزيدر كتابخانه كوئ يخانه را در مجله ا نيااز  يرياست تصاو دهيرا كجا شن لياورد كه نام سامره اديبه  ايار

 امد  يبه نظر م ييايتاليا يها اليبود و همانند و ديساختمان سف يفقط به خاطر داشت كه نما

وارد شد رو  يدختر. با باز شدن در كوپه از هم گسست  ايافكار ار. و قطار به حركت درآمد  ديكش يقطار سوت بلند مامور

 كارگر قطار چمدان اورا داخل كوپه گذاشت و در را محكم بست . نشست  ايار يبه رو

 :زد و گفت  يلبخند دختر

 بود قطار را از دست بدهم  كينزد-

از  يروشن بودند دستمال يروشن و چشمانش اب شيو درشت قامت بود موها بايز يمتقابال به او لبخند زد دختر زين ايار

 :گذاشت و گفت  فشيغرق صورتش را پاك كرد سپس دوباره ان را در ك اديدرآورد و به فشار ز فشيك

 تا به قطار برسم  دميدو يم ستگاهيا يسكو يبود به سرعت رو نيسنگ يليخ كيفكر كردم قطار را از دست داده ام تراف-

 برداشت  ايخم شد و چمدانش را از سر راه ار سپس

 :رو گفت  نيباز كند از ااحساس كرد دوستانه تر است كه سر صحبت را  ايار

 نگرانم كه قطار را از دست بدهم  شهيمن هم هم-

 دهيفا يابتدا فكر كردم عجله كردن ب دميبوستون رس ستگاهيحدود ساعت چهار صبح به ا ديرس ريقطار من از شمال با تاخ-

  دميرسم اما خوشبختانه رس يقطار نم نياست و هرگز به ا

 :جا به جا كرد و گفت  يصندل يخودش را رو دختر

 رسد ؟  يم ريبه هرتفورد شا يچه ساعت ديدان يم-

 حدود پنج و ربع -

 ؟ ديشو يم ادهيشما هم انجا پ-

 :كرد و گفت  قيبا حركت سر تصد ايار

 كنم  يم يزندگ ريهر تفورد شا يكيبله همان نزد-

 يآقا. در انجا بروم نامه مزرعه پلورزاند است  يخواهم به مزرعه ا يم ديدان يمن كه جالب است م ياه چه جالب خوب برا-
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 ؟ ديشناس يفولر صاحب انجاست او را م

 ام  دهيبله نام او را شن-

معروف بود همسر فولر زن خوشرو  گانيهمسا انيدر م يفولر به فساد اخالق ديدرباره فولر بگ يزياز ان چ شيخواست ب ينم

كه از  دنديكوش يكه امكان داشت م يو چارلز تا جائ ايار. قرار داشت  يفال نزيبود مزرعه او درست در كنار كوئ يعرضه ا يب

 فولر احتراز كنند  يآقا

 :مصرانه گفت  دختر

 مزرعه به انجا بروم  يقرار است به عنوان شاگرد مبتد ديدان يم ديكن فيتعر ميكنم درباره او برا ياه خواهش م-

 : ديزده پرس رتيح ايار

 ؟ يبه عنوان چ-

بود كه  ليكنند پدرم ما ياغلب مردم تعجب م ديرس يم متعجب به نظر م اموزيرا ب يخواهم مزرعه دار يم يگرد مبتدشا-

 نميجا بنش كيتوانم  يبه كار ندارم اما نم يايبزنم البته من ن يخواست دست به كار يوارد كار تجارت بشوم و مادرم اصال نم

 تلف كنم  هودهيو عمرم را ب

 :گفت  ايار

 ؟ يعالقه مند بشو يباعث شد كه به مزرعه دار زيچه چ-

اقامت دارم و هرگز نتوانسته ام  ورپوليمن در ل ديدان يباشد م واناتيآزاد باشم و سرو كارم با ح يدوست دارم در هوا-

دانم كه كنم و ب يبدوشم و از مرغ و جوجه ها نگهدار ريش خواهديخودم داشته باشم دلم م يسگ برا كياز  شيب يوانيح

پدرم در مورد داد  يبه حرفها اي. مختلف بروم  يها  يبا مادرم به مهمان كهناچار بوده ام  شهيچگونه شخم بزنم در عوض هم

 دارد  يا رهيو سند گوش بدهم او در شمال كشور چند فروشگاه زنج

 :گفت  سپس

  يتتل ياست بت ياسم من تتل-

 :گفت  ايار
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 است  كينزد يليمزرعه برادر من پلورزاند خ يا بخواههستم راستش ر لبورنيم ايمن ار-

 :با مسرت گفت  يتتل يبن

 البته اگر به مزرعه بروم  مينيبب شتريرا ب گريهمد ميتوان ياه واقعاً ؟ پس م-

 است ؟ ييمزرعه بودن شامل چه كارها يشاگرد مبتد-

و به ان پاسخ دادم  دميد يو دامپرور يخانم را در مجله كشاورز نيا يندارم اگه يباره اطالعات كاف نيخوب خودم هم در ا-

تواند فنون مزرعه  يكند و م يم يداده بود كه با همسرش زندگ حينامه توض يدر جواب نوشت او ط ييبايفولر نامه ز يآقا

 صد پوند خواهد بود  انهينه مراقبت از من ساليو افزود بود هز اموزديرا به من ب يدار

 : ديگرد شد و پرس ايار چشمان

 ؟؟ يپول بپرداز ديكار با نيا ياست كه برا نيمنظورت ا-

 :گفت  يتتل يبت

 يپرداختم موسسات منش يم يشتريپول ب ستيبا يرفتم م يم يگرياموزش حرفه د ياه البته در واقع ارزان است اگر برا-

ها پول  نياز ا شتريب يلياز موسسات رفته بود و خ يكيبه  ميدختر عمو شيپ يچند رنديگ يم ياديز هيواقعاً شهر يگر

 پرداخته بود 

 :گفت  ايار

 دارد  يو كار آموز يهم شاگرد يكردم مزرعه دار يمتوجه ام اما هرگز فكر نم-

سال ممكن است به كالج بروم در واقع  كيكار را انجام داد بعد از  نيعمال ا ديبا يگرفتن مزرعه دار ادي يخوب باالخره برا-

كار عالقه  نيكه چه قدر به ا داندياو نم روديسر م يمرحله حوصله ا نياست پدرم مطمئن است كه قبل از ا نيهدف من هم

 مند م 

كه مزرعه  ديبه او بگو يدانست چگونه و با چه كلمات يرا مشوش ساخت نم ايخاست ار يدختر برم يكه از صدا يو نشاط وجد

 ست  يكه فرد فولر چگونه مرد ديتوانست به دختر بگو يچگونه م. ست كه ممكن است به ان برود  يجائ نيفرد فولر اخر

 يم هيكند گال دايكارگر پ توانستيم يبا دشوار نكهياز ا شهياو بود فولر هم يطانيش يها دهيا نياز اخر يكيفكر  نيا قطعا
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توانست تجسم  يبه وضوح م ايست با او كار كند ارتوان يم يمرد محجوب و پاك به سخت كي رايهم نداشت ز يكرد تعجب

او مرد بد .گرفت  يم شيدر پ يافتد مسلما فرد با او رفتار خوب يم شيبرا ياقاتدختر به پلورزاند برسد چه اتف نيا يكند وقت

 . به كار او نداشت  يكار زيخشن و خود نما داشت همسر فرد ن يچهره ا. نبود  يا افهيق

 : كند به جلو خم شد گفت ينتوانست خوددار ايار

داشته  يكنم در انجا اوقات خوب ياما فكر نم. نه  ايكرده اند  قيمزرعه تحق نيا يدانم پدر و مادرت درباره ا ينم. گوش كن -

ساده كمك  يكارها ينفر برا كياست از  لي؟ برادرم ما ييا يچرا به خانه ما نم يموز ايب يمزرعه دار يخواه ياگر م يباش

 ياست البته مدت ياو مرد خوب يموز ايب يرا درباره مزرعه دار زيهمه چ يتوان يم بيترت نيدارد به ا ياو مزرعه مخلوط رديبگ

تواند به  ينم چكسيرسد ه يبه نظر م يخسته و كسل و عصب ياز نظر روح يبوده و گاه يروح يتحت فشارها ايدر ماال

 يتو مراقبت خواهد كرد او زن مهربان و خوب ازمن  ريپ هيو دا يكن يزندگ يفال نزيدر كوئ يتوان يتو م. اندازه او كار كند 

 از من و برادرم مراقبت كرده است  ياست از دوران كودك

 :گفت  يبت

 ؟  ستين يميقد اريبس يخانه ا ايا ستين ينام چندان متد وال يفال نزيرسد كوئ يفوق العاده به نظر م-

 ان معتقدند  ييباياغلب مردم به ز ديايكنم از انجا خوشت ب يبنا شده فكر م زابتيدر زمان ملكه ال. بله -

 اول با انها مالقات كنم ؟ ستيفولر چه كنم ؟ بهتر ن ياما با خانم و آقا نميو انجا را بب ميايب لميما يليخ-

 ييبه انها بگو يريخود را بگ ميتصم نكهياز ا شيمنتظر تو باشند اما بهتر است پ ستگاهيزنم كه انها در ا يبله مسلما حدس م-

 يتو را م ليفولر خودش با اتومب يمطمئنم كه آقا ييايما ب داريكند و بعد به د يم يزندگ يحوال نياز بستگانت در ا يكيكه 

  ميايكن تا خودم به دنبالت ب تلفنصورت به من  نيا ريرساند در غ

 ال محبت شماست كم نيا-

. دارد  ازيكه بردارم به كمك ت در مزرعه ن دانميم رايكنم ز يعمل م يخودخواه يكنم كه در واقع از رو ياما من فكر م-

 :كرد و ادامه داد  دايپ يدفعه حالت گرفتگ كي ايار يمايس

 ميبگو ديافتد با يمراقبت از تو دنبالت راه م يبرا هيكه دا يممكن است تصور كن ميبگو ديهم هست كه با گريد زيچ كي-
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بهتر است  ديخورد شا ياو با ما غذا م هيدا كيهمدم و دوست است تا  كي شتريخانواده ماست او ب ياز اعضا يكيكه او مثل 

 پزد  يخودش غذا م اكثرا رايز.  ميخور يكه ما با او غذا م ميبگو

 كنم  يتوانم از خودم نگهدار ياز نظر من مورد قبول است من م يمطمئن-

 باشد  نيكنم چن ياما فكر نم ديشياند ايار

در  ينيمزرعه دو مزرعه را بب كي يبهتر است به جا يهمه راه امده ا نيكنم حاال كه ا ليرا به تو تحم نيخواهم ا يمسلما نم-

 است  لبورنيضمن برادرم لرد چارلز م

را به نفع چارلز  هيموضوع حداقل ممكن بود قض نياو مهم بوده است ا يب برامطل نيكه ا افتيدر ايدختر گرد شد ار چشمان

  افتي ياز چنگال فرد فولر نجات م زيدختر ن يتمام كند از طرف

شاگرد در  كيدانست كه چارلز از داشتن  يحال م نيدر ع ستياز دستش ساخته ن يكار نياز ا شياحساس كرد كه ب ايار

 يصد پوند برا انهيسال يشود از طرف يبكند شادمان م ياو كمك يكه بتواند به كارها ياز داشتن كس هيو دا يكشاورز

 داشت  نهيها هز نياز ا شينبود ارگ چه مراقبت و غذا دادن به ان دختر ب دهياز فا يخال ينزفاليكوئ

كت . بود  ستادهينتظر ابود م دهيخر شيكه چند هفته پ يفرد فولر كنار لندرور.  ديرس ريراس ساعت به هرتفورد شا قطار

به ان  ستيبا يم ايمطلب بود كه ار كي.ساخته بود  ليطرف صورتش متما كيبه تن داشت و كاله اسپورتش را به  ياسپورت

 يكار م نشيزم يرو ياو به گونه ا. زبر دست و مسلط بود  ياما مزرعه دار دپست بو يفرد فولر مرد نكهيا. كرد  ياعتراف م

  ستين نيمعترف بود كه چارلز چن ايار. كرد كه براش پول بسازد 

در زمستان عبور از .  موديپ يمزارع م انياز م.  ديقطار سوار ان شده بود به محل رس ستگاهياز ا ايكه ار يبعد اتوبوس قهيدق ده

بود در ان بعدازظهر  شتريب ليما مسافت از سه نيا. شد دور زد  يم ينمود و فقط از جاده اصل يممكن م ريبر غ انيم نيا

 .  زديبرخ يروز باعث شده بود كه از ان رودخانه دور دست مه يماخشك بودند و گر شيپا ريمزارع ز

مختلف ان مانوس  طيشناخت و به شرا يم يمناطق را به خوب نيشكوفا شد او ا ايدر ار يالقييعشق و عالقه به مناطق  احساس

 . و مزارع داشت همچون دوستش بود كه عاشقانه عالقه مند او بود كه نسبت به دشت  يبود احساس

توانست  يكه به ان تعلق داشت چگونه م يخانه او بود جائ نجايتواند تر كشان كند ا يباره احساس كرد كه هرگز نم كي ايار
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 توانست تر كشان كند ؟ يبه پول بفروشد ش چگونه م

چارلز خسته و دلتنگ است چگونه با او صحبت كند و چگونه شاد  يدانست كه وقت يم يداشت او به خوب اجيبه او احت چارلز

 بياز حد س شيكه چون ب ديد يم ييچارلز را همان پسر كوچولو هيدا. كرد  ياز حد از او مراقبت م شتريب هيدا. مانش سازد 

 :تكرار كرد  ايار. ه به رخت خوابش برود يتنب يبرا ستيبا يسبز نارس خورده بود م

 را ترك كنم  نجايكنم قادر م ا يهستم كه تصور م وانهيد-

انها را به  توانيپوند م ستيب يمتوجه شد كه حداقل با هفته ا. چارلز را به خاطر اورد  زيم يرو يصورت حساب ها يوقت اما

 .صورت اقساط پرداخت 

قرمزش در  ياطرافش باالتر قرار داشت و آجرها يها نيكه از زم يبود عمار ت يفال نزيعمارت كوئ شيرو به رو.  ستاديا ايار

بود كه  يينما.اما استوار بود .سال  ريد.بكشد  اديخواست از شوق فر يم ينزفاليكوئ دنيبه د ايار.  دنديدرخش يروز م يگرما

 دشوار است ؟ يليساختن خ يرا قربان شتنيخو يفال نزينجات كوئ هدر را ايا.  داديگذشته را م يبو

 يدر به رو ستيبا ينشسته بود ساعت از شش گذشته بود و طبق معمول م زيلبخند به لب پشت م هيخانه شد داوارد  يوقت

 .كنند گان بسته باشد  ديبازد

 نشسته بود  زيهنوز پشت م هيدا كنيل

 :اش را جمع كرد و بلند شد و گفت  يبافتن دياو را د يوقت هيدا

؟ حتما  يرا پشت سر گذاشته ا يروز دراز يكه موافق يفنجان چا كياجاق گذشته ام با  يرا رو يكتر يتو هست زمياه عز-

 گرم بود ؟ يليلندن خ يهوا

 : ديكرد پرس يبه صندوق پول نگاه م كهيدر حال ايار

 ؟ ديداشت يامروز مشتر-

گفتند  يكرده اند م دنياطراف د نيا يامده بودند گفتند كه از تمام موزه ها ليبودند با دو اتومب ستيتور يهمگ.هشت نفر -

 و كوچولو است  فيواقعاً ظر نجايكه ا

 .شد  ايموضوع باعث خنده ار نيرا به همان لهجه تكرار كند هم فيظر.واقعاً  ديكوش يم هيدا
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 :گفت  ايار

 .  ميدارم كه بگو زهايچ يليتمام شده خ ديدر را ببند وقت بازد-

 فهم  يرا م نياز حالت نگاهت ا يكرده ا دايكار پ-

 كرده ام ؟  دايپ يچه كار ييبگو يتوان يم يقدر باهوش هست نيحاال كه ا-

  يكرده ا دايپ يوقت را تلف نكن زود باش بگو چه كار-

 كيانداخت و كالهش را از سر برداشت و  يمبل يبه دنبالش راه افتاد و خودش را رو زين ايار.رفت  منيبه اتاق نش سپس

با خود فكر كرد . فراموش كرده بود ان را به حالت اولش برگرداند . هنوز پشت گوشش است  شيادفعه متوجه شد كه موه

اش نزد  يشگينشده بود اگر با همان حالت هم جاديدر چهر ه اش ا يرييچندان تغ ديكند شا يباره چه فكر م نيدر ا هيكه دا

 شد  يباز هم استخدام م. رفتيم درونيمادرت ه

 :از آشپزخانه برگشت و گفت  يچا ليبا وسا هيدا

پول  شيبرا ستيبا يچون م ينخورده ا يدرست كرده ام حتما ناهار درست و حساب تيبرا يخوشمزه ا يكاهو چيساندو-

 ؟؟ يداد يم

 :پاسخ داد  ايار

 مانيپش يليپنس شد بعدا خ ميكه چهار و ن ميشود اگر بگو يباورت نم. فنجان قهوه خوردم  كيو . ريپن. ناهار ساالد  يبرا-

 ارزانتر نرفتم  يشدم كه چرا جا

 : ديغر هيدا

تلف  يكه مجبورند در لندن كار كنند از گرسنگ يا چارهيكنم كه چطور افراد ب يطور است تعجب م نيلندن هم يهمه جا-

 ظاهر شود  شياستخوانها يگوشت رو يدهند كه كم يهرگز به ادم انقدر غذا نم يغذا خور يسالن ها نيشوند در ا ينم

 :نشست و ادامه داد  يغذا خور زيو پشت م ختير يچا ايار يبرا سپس

 ؟ يكن كه امروز چه كرده ا فيتعر ميحاال برا-

 :صرف نظر كرد عاقبت گفت  ياما از بازگو كردن نكات منف.كرد  فيتعر هيدا يرا برا زياز ابتدا و همه چ ايار
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 كردم  دايپ يكار زيعز هيدا بيترت نيبه ا-

 .اظهار داشت  هياد

 حقوق ها پولش را حرام كند  نيتواند با پرداخت ا يدارد تعجب ندارد كه م يثروت سرشار نيكه چن يكس-

 زند  يكنم كه او در پول غلت م يمن فكر م-

 چيصورت ه نيدر ا.  يناباب داشته باش نيكه معاشر يبرو يهست ؟ مبادا به خانه ا بياست ؟ پاك و نج يچگونه مرد-

 ارزش ان را ندارد  ايدر دن يپول

  يا دهيكه خودت او را د ميبگو ديبا ستيك درونيه يكه آقا يبدان يخواه يباره نگران نباشد در ضمن اگر م نياصال در ا-

 :بلند گفت  يبا صدا هيدا

 ام كجا ؟ دهياو را د-

 ؟ يدار اديامده بود به  نجايبه ا يخاكستر يبنتل يسوار كيبا  روزيكه د يمرد-

 است ؟ درونيه يكه او آقا ييبگو يخواه يم يعني. به خاطر دارم  يمسلما او را به خوب-

 بله خودش است -

بهتر است كه او  يهست يكه از چه خانواده ا داندياست و م دهيبه هر حال خوشحالم كه خانه تو را د. اه . يخوب عجب اتفاق-

  يان را دار اقتيبگذارد كه ل يو بتو احترام يستيبداند ك

 يفال نزيعنوان چارلز و كوئ گريكرده است و نگفت كه د يمعرف درونينگفت كه خود را با نام مستعار به دارت ه هيبه دا ايار

 مردم ندارد  يبرا يچندان ارزش گريد

 :گفت  هيدا

 ؟يانجا بمان ياديكه مدت ز يكن ياست فكر م يخوب پول قابل توجه. پوند در هفته  ستيب-

  ميبگو ديهم هست كه با گريمهم د زيچ كياما . زنم الاقل تا تابستان باشم  يحدس م.  ستياصال مشخص ن-

 :اظهار داشت  هيدا. صحبت كرد  يتتل يبا بت شيدرباره گفت گو سپس

او  دميد شيخانم هركومب را هفته پ ستين يفولر مرد خوب يبه ان مزرعه برود آقا دينبا يا ستهيو شا بيدختر نج چيه-
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 منطقه است  نيا يپدر چهار فرزند است مدام چشمش به دنبال دختران اهال نكهيمرد با ا نينبود ا ياصال از شوهرش راض

 :گفت  ايار

صبر  ميتوان ياست به هرحال فقط م دهيفا يكه اعتراض كردن به شوهرش ب دهيرس جهينت نيكنم كه خانم فولر به ا يفكر م-

 گفتم  ميتوانستم بگو يمن آنچه م.  رديگ يم يميش چه تصمخود يكه بت مينيو بب ميكن

 شيكند واقعاً برا يبخواهد در ان خانه زندگ چارهياگر ان دختر ب ييبگو يتوانست ينم يزيچ نيمسلما پس از ا زمينه عز-

 متاسفم 

 ؟ ستيطور ن نيشود ا يموضوع ناراحت م نيچارلز هم از ا عتاًيكنم طب يطور فكر م نيمنهم هم-

 كند  يم ييبرادرت واقعاً احساس تنها. چارلز باشد  يبرا يتواند همكار و هم صحبت خوب يتو او م ابيدر غ-

 :گفت  ايار

 شود  يو ضمنا سرگرم هم م شتريمحصوالت و كار روزانه را ب يچارلز با دلگرم.  دياياگر او ب-

 :گفت  هيدا

 يام كه حت دهيند ريچند سال اخ يط يراستش را بخواه. خواهد اورد  خود را بدست يبا امدن او چارلز دوباره نشاط و شاداب-

  ستين يعيطب نيشده و ا يقاض كيو وقار  تيحاال به جد ديخند يكوچك بود مدام م يبار او بخندد وقت كي

 :گفت  ديشياند يچارلز م ريچند سال اخ يروح يكه به فشارها يدر حال ايار

 كند  يطور زندگ نيكه ا ستين يعيطب هينه دا-

 :را برداشت و برخاست و گفت  فشيكاله و ك سپس

 شيرا برا زيخواهم هر چه زودتر همه چ يم.  ديايبه خانه ب يچارلز به زود دوارميام. روم كه لباسم را عوض كنم  يم-

 كنم  فيتعر

  ديايب نجايان دختر دانشجو به ا دوارميام-

  ديكش يو اه.  گريكند تا هر كس د يچارلز فكر م يدر مورد شاد شتريطبق معمول ب هيمتوجه شد كه دا ايار و

از  گريكرد كه د ياحساس م.رفت  يفرش باال م يلخت و ب يكه از پله ها يدر حال ايار. كرد  يبه چارلز توجه م شهيهم هيدا
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 انيتعلق ندارد امروز پا يياست كه به جا يكول كيكرد  يرفته است احساس م رونيو چارلز ب هيدا يخانه و از زندگ نيا

 فردا هنوز آغاز نشده بود . بود  افتهي

را بهخاطر اورد و از  درونيكلمات خشك و سرد دارت ه نياخر اياورد ؟ ار ياو چه به ارمغان م ينبود كه فردا برا معلوم

 . ديخشم به خود لرز

 . را فرا گرفت ايرحم و سنگدل بود ؟ ناگهان وحشت وجود ار يب ياو مرد ايا

 

 فصل سوم  انيپا

 چهار  فصل

 . شده اند  ياو معرف يموسسه  قياز طر نجاياند كه تمام كاركنان ا گفته

 : زد و گفت  يدوگول لبخند مك

به  درونيه يقبالً كه آقا زين يتعداد.  ميآمده ا نجايبه ا شانيا قيتوان گفت كه غالب ما از طر يبله درست است خانم ، م -

به هر حال . دارند  ييكار آشنا نيبه ا نيريكه كمتر از سا ميبگو دياز ما با ياما بعض. كار كرده اند  شانيآمده بودند با ا نجايا

گفت  ايآر. شدند و به طرف آشپزخانه به راه افتادند  ريآنها از پله ها سراز.  رفتيجور كارها را پذ نيا ديبا يكم كار يروزها

سپس به . در آشپزخانه با سر آشپز آشنا شد و در همان برخورد اول از او خوشش آمد » . شما موافق هستم  يبا حرف ها« : 

 . به عهده دارند  يفيامور خانه چه وظا ياز آنها در اجرا كيشد كه متوجه نشد هر يزن و مرد معرف ياديتعداد ز

 : دوگول گفت  مك

اتاق . را باز كرد  يو در اتاق بزرگ.  ديكن دنياز آن هم د ديتوان ي، م ديباش لياگر ما. من است  يهم اتاق غذاخور نجايا -

خواست  يمك دوگول نم. نكرده است  دياتاق من تاك يكلمه  يجهت رو يحدس زد كه مك دوگل ب ايآر. بود  ييبايز اريبس

 : كرد  شنهاديآنگاه مك دوگول پ. باشد  اشتهدر اموات مربوط به او دخالت د ايكه آر

 ؟  ديكن دنيهم د ييجلو يكه از اتاقها ديداشته باش ليم ديحاال شا -

 : تكان داد و گفت  يسرش را به عالمت منف ايآر
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در ضمن اگر در . ام  دهيكه من رس دياطالع بده شانيآمدند به ا درونيه يهر وقتقا.  ستين نكاريا يبرا يعجله ا چينه ، ه -

 .  ديآمد لطفاً خبرم كن شيپ يفاصله با من كار نيا

 : گفت  يدلخور يدوگول با كم مك

كار را به  نيا لنديما درونيه يدادند ، اما آقا يكار را انجام م نيا نگهاميقبالً خانم كان. شام هست  زيدادن م بيفعالً ترت -

 .من بگذارند يعهده 

 : گفت  تيبا قاطع ايآر

 .  رميرا به عهده بگ نكاريبه من نداده اند ، خودم ا يقيدستورات دق درونيه يآقا كهيبهتر است تا زمان -

قدرت  يسر كيبه مفهوم  نيا. خواهند بود  گريكدي يدهد كه او و مك دوگول رقبا صيتوانست تشخ يم يبه خوب ايآر

به او  يبتواند به آسانكه  ستين يكرد كه او از آن كسان ياحساس م ايمك دوگول اما آر. بود  نيطرف يو مانور از سو يينما

 . اعتماد كند 

 : گفت  ايآر

 . كنم بهتر است به اتاق خودم برگردم  يفكر نم -

 . كند  يم يكار كامالً احساس سرگشتگ يمتوجه شد كه در ابتدا و

دوگول او  او ناچار بود صبر كند تا مك نكيسرزده بودند ، ا يشمار يب يگذشته بودند و به اتاقها يمتعدد ياز راهروها آنها

 . از آنجا شروع كرده بودند ، برگرداند  ديبازد يكه در ابتدا يياول ، جا يرا به طبقه 

 ييساخت ، دوباره به جا يخانه جدا م يقسمت ها ريكه محل كاركنان را از سا يپله ها باال رفت و پس از عبور از در متحرك از

با خود . به خود چشم دوخت  نهيكت و كالهش را در آورد و در آ. و استراحتگاه خودش است  ميكه احساس كرد حر ديرس

گلگون به نظر  شيدر بدو ورود موجب شده بود كه گونه ها جانشيه. رسد  يجوان به نظر م يفكر كرد كه به طور نامعقول

 .داشتند  جانياز ه ينمودند ، درخشش ينگران م يكم نكهيچشمانش با ا.  نديآ

 : خودش شكلك در آورد و گفت  يبرا نهيدر برابر آ يكم او

 . خود را بزنم  نكيكنم بهتر است ع يفكر م -
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را داشت كه كامالً  يكس بتيه نكيا. احساس كرد  ديجد يخود را به چشمش زد ، خود را در قالب نكيع نكهياز ا پس

به  وارهايد. كرد  يجلوه م باتريبار هم ز نياز نخست يحت آنجا. رفت  منيسپس به اتاق نش. بود  شيكار تيمتناسب با موقع

 يكيبودند كه متعلق به  ختهيآو واريبه د ييبايز يتابلو. داشتند  يرنگ سبز كم رنگ بودند كه با مبلمان مجلل اتاق هماهنگ

 . از نقاشان قرن نوزدهم بود 

 .  رديدوباره در ذهنش جان بگ»  يفال نزيكوئ« تابلو باعث شد كه  دنيد

 . نشست  يم دكنندگانيو بازد يبه انتظار مشتر يكرد و چگونه ساعات متوال يدست تنها چه م هيدا اكنون

به  كدفعهيرا بگذراند ؟ اما  شيتوانست بدون او زندگ يچارلز چگونه م. از خانه ، بر دلش نشست  ياحساس غم دور كبراهي

 . و باشد ، همكار و همدم ا يتتل يخاطر آورد كه ممكن است بت

وجود چقدر احساس  نيچارلز نگران بوده ، اما با ا يكرد كه در چند سال گذشته ، چقدر برا ياحساس م يبه خوب نكيا ايآر

 يرا بفهمد كه پدرش مرد نيتوانست ا ينبود ، م شيب يكودك يوقت يكه حت ديشيبه گذشته اش اند. كرده است  يم يشادمان

 كنيل. توانست آن را انكار كند  ينم چكسيبرخورد و چرب زبان بود ، ه وشخ يپدرش مرد. قابل اعتماد بود  ريهرزه و غ

 ريداد ، ز يكه قول م ياو به همان سادگ. مطمئن و قابل اعتماد قلمداد كند  يبار نتوانسته بود او را مرد كي يبرا يحت ايآر

 يتوانست به را حت يبودند ، او م شمندهرقدر ارز نهاي، هر كدام از ا هنيريد يدوست كي،  ديجد يسرگرم كي. زد  يقولش م

داشت ،  يشماريب ينهايهمنش لبورنيگالدستون م جنابينداشت كه عال يتعجب چيلذا ه. آن را كنار بزند  ينگران چيو بدون ه

 . نداشت  ياما دوست

داشت  نيقي ايحال آر نيدر ع. شد  يفراموشش م ستيبا يبود كه م يزيگذشته چ. و از كنار تابلو دور شد  ديكش يآه ايآر

 ايو  متيگران ق يهتل ها ي نهيشده بود تا هز يخانه خال. توانستند آن را فراموش كنند  يكه نه او و نه چارلز هرگز نم

بودند ، اگر  خانه مانده يفقط تابلوها. شده بود ، پرداخت شود  يداريخر هرزه يبايزن ز كي يكه برا ييجواهرات گرانبها

 يو خانوادگ يموروث ي هيجزو اثاث يگالدستون را را متقاعد نساخته بود كه تابلوها بر طبق اعتبار مل يآقا يركيبا ز لشانيوك

توانست  يچالز نم نكهيبا ا نيبنابرا. بود  رفتهاز دست  زيقابل فروشند ، آنها ن ريغ يمراحل قانون يهستند و تا انجام بعض

در  كدفعهي. به او تعلق دارد  شهيهم يبرا لبورنيم يتابلوها نيو گرانبهاتر نيدانست كه بهتر يتابلوها را بفروشد ، حداقل م
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 دشيجد فيظاافكارش به دور دست ها رفته بود و و. به در چشم دوخت  يتفاوت يو ب يباز شد و او به آهستگ ايپشت سر آر

 . فراموش كرده بود  يرا به كل

 ممكن است داخل شوم ؟  -

بود  يسيانگل يبه لب داشت جوان ياو الغر اندام بود و لبخند. نبود  دروني، مسلماً دارت ه ديپرس يسوال را م نيكه ا يمرد

 : او گفت . به طرف باال رفته بود  يكم يلبانش در حالت عاد يگوشه . براق داشت  يبور و چشمان آب ييكه موها

 : پس جلو آمد و گفت ، س ريروز به خ -

 . هستم  يمن باكال.  ديا دهيمك دوگول به من اطالع داد كه شما رس -

 : اظهار داشت  ايآر

 . بنگ هستم  ليم ايمن آر -

 . با او دست داد  سپس

 . آماده نكرده بودم  يا افهيق نيچن دنيد يبله مك دوگول اسم شما را به من گفت ، اما خودم را برا -

 ؟  ستيمنظورتان چ..  يچ -

 ني، اما نگفت كه ا ديهست ينانياستخدام كرده ، و گفت كه شخص مورد اطم يديجد ي رهيدارت به من گفته بود كه مد -

 يوسوسه شد كه به صدا ايپردازانه بود كه آر اليخ يطرز صحبتش به قدر! هستند  يكننده ا رهيخ ييبايز يدارا ديخانم جد

 : گفت  تياش گذاشت و با جد ينيب يرا رو نكشيباالفاصله ع.  باشد يجد دياطر آورد كه بابلند بخندد ، اما به خ

 ! ....  يباكال يآقا -

 : را قطع كرد و گفت  اياو حرف آر -

 . لرد هستم  كيكه من  ميبگو دي، با ديداشته باش ياگر قرار است با من برخورد رسم -

خانه چه  نيكه در ا دييممكن است به من بگو.  ميكنم مناسب باشد كه دو پهلو صحبت كن ي، فكر نم يلرد باكال نيبنابرا -

 ؟  دي؟ مهمان هست ديدار يتيموقع

 : زد و پاسخ داد  يلبخند لرد
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آدم  كيكه من  ميبگو دي، با ستيكار من چ ديكه بدان ديلياگر ما. هستم  يشگيمهمان هم كيتوان گفت كه  يم. بله ، و نه  -

 .  يكمك درست و حساب كيكند ، خالصه  ياز مشكالت را حل م ياريبس كهيمشاور ، كس كيره هستم ، همه كا

 :  ديپرس ايآر

 شما را استخدام كرده اند ؟  درونيه يآقا -

 :با عجله افزود  سپس

شود معطل باشم  يخانه به من مربوط م نياز آنچه در ا دي، من با ديمن نكن يادب يسواالت را حمل بر ب نيكنم ا يخواهش م -

 ؟  ستيطور ن ني، ا

 : گفت  متيبا مال لرد

. بدهم  حيشما توض يرا برا زيتوانم همه چ يمن م. است  نيدر واقع علت آمدنم به اتاق شما هم. است  نطوريبله مسلماً هم -

 نگهاميخانم كان كي، منتظر  ميبهتر بگو – مسن بودم يعنينا معلوم  يدر سن يكنم من منتظر خانم يتعجب م يليخ ياز طرف

 ! بودم  گريد

 : برداشت و گفت  يادداشتيرفت و دفترچه  ريتحر زيبه طرف م ايآر

 ؟  ديمورد به من كمك كن نيممكن است در ا.  سميخانه را بنو نيداشتم تعداد خدمتكاران ا ميتصم دياالن كه شما آمد -

 : پاسخ داد  يباكال لرد

او بداند  يكه شك دارم حت ميبگو دي، اما با ديسوال را از مك دوگول بكن نيا ديشما با. ندارد  يا دهيفا چيه! من ، نه  يخدا -

كند ؟ و چرا كه  يم يشاهزاده زندگ كيمثل  درونيكه دارت ه ديتا به حال متوجه نشد. خانه هستند  نيا يكه چند نفر تو

 ! لذت ببرد  يتواند از آن به خوب ياشد مب اشتهكه دالر د يروزها كس نينكند ؟ ا

 : خاطر نشان كرد  ايآر

 او باشند ؟  كيلذت شر نيو بگذارد كه دوستانش هم در ا -

 : و گفت  ديسرش را عقب برد و بلند خند يباكال لرد

 يبله عده .  دمشيكه هنگام ورود به اتاق د ديستين يشما آن دختر ساده ا. فهمم در مورد شما اشتباه كرده بودم  يحاال م -
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است كه ما جزو  لياو ما يول. خورند  ياو نان م قيگوناگون از طر يكنند و به صورت ها يكار م درونيدارت ه يبرا ياديز

 ؟  ميچرا مخالفت كن ميافراد باش نيا

 :  ديپرس يلرد باكال. نوشت  ادداشتيرا با حروف درشت در دفترچه  ينام باكال ايآر

 ؟  ييآ ياز كجا م. بگو  مياز خودت برا -

 : پاسخ داد  ايآر

 .  ديهرتفورد شا -

 : گفت  لرد

 ؟  يهست ريهرتفور شا يكجا. است  ياگر اشتباه نكنم ، آنجا استان بزرگ -

 .  ستميدور ن اديز رياز مركز هرتفورد شا -

 :  ديپرس لرد

 ؟  يكار كن يامرار معاش مجبور يبرا.  يستياهل صحبت كردن ن اديز نكهيمثل ا -

 : پاسخ داد  ايآر

 . نبودم  نجايصورت ا نيا ريدر غ -

 .  يهست بايز يليكار خ نيا يبرا.  يكن ياما اشتباه م -

 : گذاشت و گفت  زيم يقلمش را رو ايآر

 ؟  ستيحرف ها چ نيمنظورتان از ا قاًيكه دق ديبده حيتوض ميبرا حيممكن است توض يلرد باكال -

 : پاسخ داد  يباكال لرد

 . اداره كرد  يتوان به آسان يخانه را نم نيدهم كه ا يم يشد ، فقط هشدار يخودت متوجه خواه -

 : اظهار داشت  ايآر

 .  دياندازيام ، به وحشت ب دهياز آنچه ترس شيمرا ب ديكن ينبود كه سع يازين -

 : گفت  لرد
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 .  يموفق باش دوارميبه هر حال ام -

 : وارد اتاق شد و گفت  درونيدر اتاق باز شد و دارت ه كدفعهي

 ديتوان يم. دارم  يجنوب يكايآمر يسه تلگرام برا.  ديا دهيمك دوگول به من گفت كه رس. بنت  ليم زهي، دوش ريروز به خ -

بود  درونيو حركات دارت ه و در رفتار يابهت و زنده دل. گردباد بود  كي؟ ورود او به اتاق به منزله  ديكار را انجام بده نيا

 . خود جذب كند  يانش را به سويشد كه تمام اطراف ي، باعث م

 .  ستادنديسرپا ا زتاًيغر ايو آر ياو وارد اتاق شد ، لرد باكال نكهيمحض ا به

 : گفت  فيضع ييبا صدا ايآر

 .  درونيه يآقا ريروز به خ -

 : گفت  يتفاوت يبا ب درونيه

 .  ديديخوشحالم كه به سالمت رس -

 : ادامه داد  سپس

 .  ديكن ادداشتيلطفاً تلگرام را  -

كند و به نظرش  يسيتوانست تند نو ينم ايكرد كه آر يم كتهيآن قدر تند د. را به سرعت تكرار كرد  ييايمتن اسپان آنگاه

 : گفت  ايآر. ممكن است  رياو نوشتن غ يكه پا به پا ديرس

 ؟  ديمتاسفم ، ممكن است آدرس را دوباره تكرار كن. ....من  -

 : گفت  يحوصلگ يبا ب درونيه دارت

 يفقط آرزو م. بد نوشت  يبا خط اياو تكرار كرد و آر.... پاالند و  ينورديبه هر حال ، س. فكر كردم آن را واضح گفته ام  -

 : به ساعتش نگاه كرد و گفت  ديرس انياش به پا كتهيد يوقت درونيدارت ه. كرد كه در نوشتن كلمات اشتباه نكرده باشد 

به خوردن  يليبنك ؟ خودم چندان تما لي، خانم م ديرا سرو كن يو چا دييايب نييممكن است پا. است  يوقت صرف چا -

 : خواست اعتراض كند و گفت  ايهستند ، آر يندارم ، اما ظاهراً مهمانان منتظر چا يچا

 .... آه ، اما  -
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 : مجال نداد و به سرعت گفت  درونيه دارت

 . به شما كمك خواهد كرد  يلرد باكال -

 : و گفت  ستينگر يزده به لرد باكال رتيح ايباالفاصله اتاق را ترك كرد ك آر و

 .... كردن از مهمانان و  يرائيكردم پذ يمن باشد ، فكر نم يكارها هم به عهده  ليقب نيكردم ا يفكر نم -

 . طور تمام كرد  نيمجال نداد و حرفش را ا يباكال لرد

 . درخواست دارد  نياز ا يخوب ي زهي، دارت انگ ياگر از من بپرس! كردن  فايو مهمان دار را ا زبانيو نقش م -

 :  ديپرس ايآر

 ؟  يا زهيچه انگ -

 : مبهم پاسخ داد  يبه گونه ا لرد

تنها خانه  نيا. است  زاريب ري، او از تاخ ستين يمعمول ييكايآمر كي، ضمناً عجله كن ، دارت  يشو يخودت متوجه م -

 . را بخورم  ميتوانم درست راس ساعت غذا يشود و من م يكه دالر در آن خرج م ستيا

 : گفت  يبا دلخور ايآر

 . خودم را مرتب كنم  ديبا -

 .  يرس ينگران نباش كامالً مرتب به نظر م -

 :  ديپرس ايآر

 ؟  ميايب نييپا ييصرف هر غذا يمن مجبورم برا -

 . و در اتاق خودش بخورد  ييرا به تنها شيتواند غذا يفكر كرده بود كه الاقل م ايآر

 : جواب داد  يباكال لرد

صرف غذا  يبرا شهيكنم كه هم يالبته فكر م. كرد  يشود غذا را با مهمانان صرف خواه يكه از تو دعوت م يفقط وقت -

 .  يدعوت شو

 :  ديپرس ايآر
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از  كي چيمن هم ه. شناسد  ياو هنوز مرا خوب نم. داشته باشد  يتوقع نيچن درونيه يندارد كه آقا يلياما چرا ؟ دل -

 . من واقعاً كسل كننده است  يبرنامه برا نيصورت ا نيدر ا. شناسم  يدوستانش را نم

 : گفت  نانيبا اطم يباكال لرد

 . من مراقب تو خواهم بود  -

 : لرد گفت . داد  يرا تسل ايرد ، آرسخن ل نيا

 ! كنم  يم تيمعرف رهايش كيكايببرم و بعد هم به  رهايقفس ش يخواهم تو را به سو ي، م ميبرو ايخوب ، ب اريبس -

كه به  ييآنها از راهرو. كه سالها با آن دمخور نشده بود ، همراه لرد به راه افتاد  يگفتن نداشت و با شرم يبرا يحرف ايآر

 يبا شكوه و تابلوها يآن راهرو ييبايز نيكرد از تحس يم ياحساس نگران ايآر نكهيگذشتند ضمن ا شديم يمنته يپلكان اصل

 اينگاه آر ريمس كهيدر حال يلرد باكال. كند  يتوانست خوددار يبودند ، قلباً نم ختهيها آو وارهيكه به د ييهمتا يارزشمند و ب

 : كرد گفت  يرا دنبال م

 تعلق دارد ؟  يخانه به چه كس نيا يدان ي؟ م ستيطور ن نيهستند ا بايز يليخ -

 : جواب داد  ايآر

 . آن را اجاره كرده اند  درونيه يدانم كه آقا ينه فقط م -

 : اظهار داشت  يباكال لرد

ش دست به دست و نسل به نسل جنگ ، در خانواده ا نيدوك مل چستر ساخته شد و تا دوران آخر يعمارت برا نيا -

گفتند كه اگر صبح ها كه از خواب  يم. كرد  دايپ ياساس راتيبه تعم يمبرم ازيكه ساختمان ن ديرس ييبعد به جا.  ديچرخ

از نوادگان دوك كه در  يكي نيبنابرا. گذاشتند  يم يسوراخ موش يرو ار شانيپا يشدند مراقب نبودند به احتمال قو يبلند م

خرج  ياديثروتمند مقدار ز يوناني. فروخت  يم يوناني ونريليسكونت داشت ، آن را به ناگ ناسوس م نجاير اآن زمان د

مواقع ، خانه را به  هيد و بقيآ يم نجايخودش فقط سه ما ه از سال به ا. صورت در آورد  نيكرد و آن را به ا نجايا راتيتعم

 يمرا در برابر فراهم كردن خانه بپردازند ، اجاره م ونيسياز دوستان من كه حاضر باشد كم كيهر  ايمانند دارت ،  يافراد

 . دهد 
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 :  ديبا تعجب پرس ايآر

 تو را بپردازند ؟  ونيسيكم -

، وگرنه از چه  رميگ يكنم و پول م يو آنجا كار جور م نجايهستم ؟ من ا سونريكم كيكه من  يبله ، هنوز متوجه نشده ا -

 ام بگذرد ؟  يزندگ يراه

 .  ستياز دست او ساخته ن يگريكار د چيلحن لرد ، متقاعد شد كه ه ياز صراحت كالم و سادگ ايآر

شده  دهيچ نهيكنار شوم يچا زيبودند ، م دهيرس ييرايبپرسد ، به سالن پذ يگريفرصت كند كه سوال د ايآر نكهياز ا شيپ

 ! داشتند  يبودند و تلولو خاص ينقره ا يچا ليتمام وسا. بود 

 . بودند  ميمال يبه رنگ آب وارهايبه رنگ صدف ، و د يپرده ها و روكش مبلمان همگ. بزرگ و سقفش كوتاه بود  سالن

 يفال رياز كوئ داريبه د درونيبود كه همراه دارت ه ييبايز ياو همان زن. حضار شناخت  انينفر را در م كيباالفاصله  ايآر

او خطاب به لرد . مختلف مچ دستش را پوشانده بود  يطال در اندازه ها يبه تن داشت و النگوها يلباس باشكوه.  آمده بود

 : گفت  يباكال

 ؟  ميرا تمام كن جيبر يتا باز يامديپس چرا ن.  يينجايآه ، تام ، تو ا -

 : پاسخ داد  لرد

 كنم ؟  يرا به حضورتان معرف لبنگيم زهيممكن است دوش.  ميده يادامه م يبه باز يمتاسفم ، بعد از چا -

 : گفت  يكرد ، لبخند از لبانش محو شد و ابروانش را باال انداخت و به سرد ايبه آر يكارلو نگاه خانم

 ؟  ديجد يمنش -

 :  كرد و گفت ايرو به آر يلرد باكال. احساس كرد كه برخورد خانم كارلو خارج از ادب و نزاكت است  ايآر

 ؟  ديا دهيد ياديز يها لميرا در ف شانيحتماً ا. كنم  يرا به شما معرف شانيا ستين يجيالبته احت -

 : گفت  يساختگ ينداشت به آن اعتراف كند او با شرم اليخ ايبود ، اما آر يسرشناس ي شهيهنرپ كارلو

 . بروم  نمايكنم كه به س يمتاسفانه من به ندرت وقت م -

 ! تونسته بود به برخورد سرد او پاسخ دهد  رايكرد ، ز تيخود احساس رضا شيپ و
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به  ايداشتند و آر ياز آنها القاب مختلف ياديتعداد ز. شد  يمعرف ياز افراد حاضر در مهمان يميبه ن ايآر يكوتاه يفاصله  در

 گرانيباز نياز فعالتر يكياو را به عنوان  شد كه يمعرف يسپس به مرد جوان بلند قامت. بود  دهيمبهم نام آنها شن يگونه ا

شد وارد شد و اعالم  يكه به باغ باز م ياز در يگريهمراه مرد د درونيوقت دارت ه نيا رد. شناخت  يچوگان انگلستان م

 : كرد 

مسابقه من  يداند كه اسبها يكند ، او م يم ينيب شيطور پ نيدانم كه چرا او ا يم. بارد  يكه فردا باران م ديگو يكارل م -

 . باران را دوست ندارند 

 :  ديمهمانان به گوش رس انياز م ييصدا

 . بارد  يمن مطمئنم كه فردا باران نم -

 : گفت  ايخطاب به آر درونيدارت ه نيب نيا در

 ؟  ديزيبر يممكن است چا. بنك  ليم زهيدوش ديينجايآه شما ا -

 :  ديسالن به گوش رس يآرام و جسورانه خانم كارلو از آن سو يصدا. رفت  يچا زيبه پشت م ايآر

 ؟  زميبر يمن چا يكردم ، كه دوست دار ي، فكر م زميدارت عز -

 .  يخور مين يزيوقت روز تو چ نيدانم كه در ا ي؟ م يبه خودت زحمت بده يخواه يچرا م -

 !  زميبر يتو چا يبرا.... ندارد كه  يمن زحمت يبرا -

به مهمانان  چيخود را به دارت ابراز نمود ، اما بدون توجه به او به تعارف كردن ساندو اديز يكلمه عالقه  نيا يبا ادا كارلو

 . كرد  يم ييرايكرد ، از مهمانان پذ يپر م ايكه آر يچا يبا فنجانها زين يلرد باكال. پرداخت 

  :آمد و گفت  يچا زيبرخاست و به طرف م يكارلو از جا كدفعهي

 ؟  رديكار را به عهده نگ نياز خدمتكاران ا يكيچرا  -

 : سپس گفت . كامالً خصمانه بود  شيصدا

 ؟  كنديمگر سرگارسون كوكتلها را درست نم -

عمداً  درونيدارت ه. او شده بودند  يهمه متوجه لحن خصمانه  باًيتقر. به سالن حاكم شد  يزيسكوت مالل انگ كبارهي
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 : خود انتخاب كرد و گفت  يكه در دست داشت برا يبشقاب ياز رو يچيساندو

دهد كه  يخاطر م نانيكنم ، چون مك دوگول مدام به من اطم يدرست برعكس است ، معموالً خودم كوكتلها را درست م -

قسم  يبواه را قتشياما حق. گذارم  ياو م يكار را به عهده  نيدهم و ا يم تيرضا يگاه. آموخته است  يهر شيكار را پ نيا

 .  ستيك ريپ يهر نياام كه  دهيخورم كه تا به حال هنوز نفهمد يم

 يفكر كرد وقت ايآر.  ستاديبه لب آورد ، كنار دارت ا يلبخند يآنكه حت يكارلو ب. خنده سكوت سالن را بر هم زد  كيشل -

را  ياو نقش دختر لميدر آن ف. بود  دهياز او د يلميف شيپ يچند. رسد  يبه نظر نم بايز شهيكند مثل هم يم يكارلو لجباز

كه در  يشور و شوق. كرد  يخرج م سيوار در پار وانهيبه ارث برده بود و آن را د الرده هزار د كبارهيكرد كه به  يم يباز

 : و گفت كارل. آورد  اديآن را به  يتوانست به خوب يهنوز هم نم ايبود كه آر يشد ، منظره ا يم دهيچشمان درشت او د

 !  يكن يم يبا من نا مهربان يليدارت خ -  -

 : گفت  يدارت به ارام. را فشرده بود  شيكامالً عوض شده بود ، انگار بغض گلو شيصدا

 . بخور ، واقعاً خوشمزه هستند  چيساندو كي. است  نيتو به خاطر هم يحوصلگ يو ب يدلتنگ.  يتو گرسنه ا زميعز -

 . خورم  ينم يزيچ يكه من هرگز موقع چا يدان يم خودت

 : زد و گفت  يلبخند دارت

ها را  ياز دلخور يليدر روز ، خ چيساندو كيصرف . كن  رونيرا از سرت ب ييغذا ميبار هم كه شده فكر رژ كيآه ، -

 . بردار  يكيحاال . كند  يبرطرف م

 . خورم  ينم يزينه چ-

 نيزم يها رو چيافتاد و خرد شد و ساندو نيبشقاب به زم. ست دارت بود كنار زد د يرا كه رو يبا فشار دست ، بشقاب سپس

 . پخش شدند 

 :خشونت بار گفت  يبا صدا كارلو

 نيهم يمگر او را برا. جمع كند  تيرا برا نهايتواند ا يبنك م ليم زهيحتماً دوش. ندارد  يراديخوب ا. خودت بود  ريتقص -

 ؟  يكار استخدام نكرده ا
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از خود  يواكنش ايبزند  يحرف يكس نكهياز ا شي، پ ديرس يبه گوش م شيالنگوها نگيجر نگيجر يكه صدا يدر حال سپس

 . را ترك كرد و در را محكم پشت سرش بست  ييراينشان بدهد سالن پذ

 . ناگهان سكوت را شكست  يلرد باكال يخنده  يصدا. در سالن برقرار شد  ينا مطبوع سكوت

را  ارديليب ياز چوب ه يكي شبيكه د ميفراموش كردم بگو. اما چندان گرانبها نبود . دارت  يبرا گرير دضر كيهم  نيا-

 ! شكستم 

 :  ديپرس درونيه دارت

 ؟  يكار را بكن نيا يتام چطور تونست-

باور  ينبود ، امكان نداشت كس شيپا يجلو يها چيبشقاب شكسته و ساندو يبود كه اگر منظره  يعيطب يبه قدر شيصدا

سپس از جا . كرد به خودش مسلط شود  يسع ايآر. داده بود  يرو يدر آنجا اتفاق ناگوار شيپ يكند كه چند لحظه 

 . ها شد  چيآمده بود مشغول خوردن ساندو رونياز مبلها ب يكي ريكه از ز يسگ. را فشار داد  نهيبرخاست و زنگ كنار شوم

 : نفر گفت  كي

 . نرود  شيبع دست و پا ينيچ يخرده ها ديراقب باشم-

، آنچنان  يسرشار از فرمانده ييبا صدا ايآر. از خدمتگزاران وارد اتاق شد  يكيشده بودند كه  رهيبه حركات سگ خ يهمگ

 : متعجب شده بود گفت  زيكه خودش ن

 . از بشقاب ها شكست  يكي دياوريجارو و خاك انداز را ب-

 . بله خانم -

چشم دوخت  ايبه آر ماًيكه وارد سالن شده بود ، مستق يبار از زمان نياول يبرا درونيدارت ه. رفت  رونيبا عجله ب خدمتكار

 : و گفت 

 بنك ؟  ليم زهي، دوش ديزيمن بر يبرا يفنجان چا كيممكن است -

 يم يشما چا ي، وگرنه ابتدا برا ديستين يكه اهل چا ديگفت ديآمد يم نييپا يبه طبقه  يكنم وقت يآه ، متاسفم ، فكر م-

 .  ختمير
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 : و گفت  دياز مهمانان خند يكي

 . عالقه دارد  شترياو به قهوه ب-

 : گفت  دارت

، فردا شب به عنوان  ميفردا برنده نشو ياگر در مسابقه . عالقه دارم  گريد زياز هر چ شيفردا ب يدر مسابقه  يروزيبه پ من

 !سرو نخواهد شد  يدنينوش مهيجر

 زيخدمتكار با جارو و خاك انداز وارد شد و به تم. فردا پرداختند  يمسابقه  يو به گفتگو درباره  دنديقاه قاه خند مهمانان

 . پرداخت  زيم يكردن جلو

 :  ديپرس ايازآر سپس

 ؟  مياوريب چيدوباره ساندو ديخواه يم-

 : پاسخ داد  ايآر

 . است  ينه متشكرم كاف-

كارلو سرخ شده بود  ياحترام يو احساس كرد صورتش كه به خاطر ب ديخود را نوش يچا ايآر. رفت  رونياز سالن ب تكارخدم

 . برگشته است  يبه حالت عاد

 ياست ، نظرش راجع به منظره  نيو اگر چن دهيباغ را د ايكه آ ديپرس ايچوگان كه نامش ، جو بود ، جلو آمد و از آر گريباز

 زياو ن يكه برا افتيو پا افتاده استفاده كرد و كامالً بر اعصاب خود مسلط شد و در شيپ يگفتگو نياز ا اي؟ آر ستيباغ چ

 ... و با متانت صحبت كند  يعيطب يبه گونه ا دبتوان تيامكان دارد كه ضمن عصبان

 : كرد  شنهادياز مهمانان پ يكي

 ؟  ديموافق سيبا تن يهمگ-

 .  ذهيفرار از آنجا رس يموقع برا نيمتوجه شد كه مناسب تر يبا شادمان ايآر. رفتن شدند  ياده و آم ستادنديسرپا ا همه

 كيبود كه  دهيبه كنار در رس باًيتغر. به طرف در رفت  يبه آرام ايپرداخت و آر سيتن گرانيبه انتخاب كردن باز يباكال لرد

 . كرد  خكوبشيبرجا م درونيدارت ه يدفعه صدا
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 ! بنك  ليم زهيدوش-

همچنان كه . داشت  يطرز راه رفتنش منحصر به فرد بود و وقار خاص. دارت به طرف او آمد .  ديپا چرخ يپاشنه  يرو ايآر

 :  ديدارت پرس. كرد اصالً به آن جمع تعلق ندارد  ياحساس م. كرد  يم ياحساس نگران ايشد آر يم كيبه او نزد

  گذاشته شده ؟ ارتانيدر اخت زيهمه چ ايآ-

 .  درونيه يبله ، متشكرم ، آقا-

 ؟  ديرا ارسال كرد يسه تلگرام قبل. بفرستم  گريد يامكان دارد امشب هم تلگرام-

 . ارسال آن كمتر بشود  ي نهيداشتم بعد از ساعت شش بعدظهر بفرستم كه هز الينه خ-

. زد  يلبخند م ايبار بود كه او در برابر آر نينخست نيا. بر لبانش نقش بست  يدارت محو شد و لبخند يماياز س خشونت

 : دارت گفت 

 . كنم  ياجناس نگران نم ي نهيپول و هز يمن معموالً خودم را برا-

 .  ديارسال آنها عجله دار يدانستم كه برا يمتاسفم نم-

 . جام دهند محوله را به سرعت ان ياست كه كارها نيكنند ا يمن كار م يكه برا يدستور من به كسان نيمهمتر-

 . كنم  يباال رفتم آن ها را پست م نكهيبه محض ا-

 ايرفتن دارد  يدانست كه اجازه  ينم زين ايو آر ديدانست چه بگو ينم درونيدارت ه ييگو. لحظه سكوت برقرار شد  چند

 : عاقبت دارت گفت . نه 

 .  ديامشب سر شام شما را خواهم د. ندارم  يحرف گريد. خوب  اريبس-

 .  ميايب نييشام پا يكه من برا ديخواه يآه ، شما م-

 چرا كه نه ؟ -

 .كار را نكنم  نيدهم كه ا يم حيمن ترج-

 : او گفت . داد بحث كند  يدر مورد آنچه دستور م ينبود كس ليما ايلبانش را به هم فشرد گو دارت

 ؟  دياتفاق افتاد ناراحت هست شياز آنچه چند لحظه پ ايطور باشد ،  نيا شهيكه هم ديده يم حيترج-
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 : پاسخ داد  ايآر

 . با شما و مهمانانتان شام بخورم  ديكردم كه توقع داشته باش ميمن فكر ن-

 . كردند  يدعوت استقبال م نيشما بوده اند ، از ا تيكه قبالً عهده دار مسول ياما غالب كسان-

 : ه است و گفتاور ا مورد استهزاء قرار داد درونياحساس كرد كه ه ايآر

هم به  يكه چندان عالقه ا ميبگو دياما با. ندارم  ياطالع چيخانه اتفاق افتاده ، ه نيمتاسفانه من از آنچه در گذشته در ا-

 حي، مسلماً از دستورات شما اطاعت خواهم كرد ، اما شخصاً ترج ميايب نييصرف شام پا يبرا ديلياگر ما. دانستن آن ندارم 

 .  ورمدهم كه در اتاق خودم غذا بخ يم

كامالً . گذاشته بود  ريتاث شيدر صدا تيجمالت سرش را باال گرفته بود و برخالف خواسته اش عصبان نيا يهنگام ادا ايآر

 . بود  امدهيحرف خوشش ن نياز ا درونيمشخص بود كه دارت ه

 : و گفت  ديچرخ پا يپاشنه  يرو درونيدارت ه. بود  ستادهيهمچنان منتظر ا ايآر

 .  دييايب نييصرف شام پا يانتظار دارم كه امشب برا-

 . دور شد  اياز آر سپس

  4فصل  انيپا

  5 فصل

 : بود گفت  ستادهيا ريتحر زيم يغذاها بلند كرد و به سرگارسون كه در آن سو ستيل يچشمانش را رو ايآر

 در نظر گرفته شده ؟  ديدو نوع غذا با سس سف ستيچرا در ل -

 : گفت  يبه فرانسو سرگارسون

 . نوشته شده  ياشتباه نيا! خواهم  ي، من از شما معذرت م زهيدوش. داد  يرخ نم ياشتباه نيمتاسفم ، معموالً چن -

 يبچه او همچون دختر  ديكش يقينفس عم ايآر. رفت  رونياز اتاق ب يكوتاه ميآن را با مداد اصالح كرد و پس از تعظ سپس

 .  ديبال يمتوجه اشتباه صورت غذا شده بود به خود م نكهياز ا. را انجام داده باشد خوشحال شد  يكه كار مهم

به خدمتكاران پر سابقه و رده باال  نكهيحال از ا نيدر ع ايآر. مجلل توانسته بود به او كك كند  يخوردن در هتل ها غذا
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كار  نيا يكرد كه خدمتگزاران منزل او را برا يفكر م. كرد  يم ياحساس نگرانگرفت ،  يرا م رادشانيداد و ا يدستور م

 . او اكراه دارند  راتدانند و از اطاعت از دستو يجوان م يليخ

 ايتالير جنوب ا يعيوس ياليپدرش در تابستان و. چگونه اداره كرد  ديبزرگ را با يخانه  كيدانست كه  يم ايآر خوشبختانه

 . كند ياسك يكرد تا چند ماه يم هيكرا سيرا در سوئ ميعظ يسود ببرد و زمستان قصر ايكرد ، تا از در ياجاره م

او از روبرو شدن . نكرد  يريرفت جلوگ يم نييصرف شام به پا يكه برا يهنگام ايآر ييتجارب از ترس و احساس تنها نيا

علت برخورد آن روز كارلور ا بفهمند ، نگران و وحشتزده  تندخواسيم ركانهيمهمانان كنجكاو كه ز ريكارلو و سا زهيبا دوش

 . بود 

او در . او جلب شود  يكند كه توجه مهمانان به سو يدارد كار يسع درونيكرد كه دارت ه ياحساس م رتيدر كمال ح ايآر

توانست شخصاً به خدمتكاران  ياز موارد م ياريكه در بس يكرد ، دستورات يم ينظر خواه اياز مسائل از آر ياريمورد بس

 .  ديگفت تا به آنها بگو يم ايبدهد ، به آر

 

مختلف شدند ، توانست خود را  يهايمهمانان سرگرم باز يمنزجر شده بود و عاقبت وقت زبانياز همه ، از م شيآن شب ب ايآر

 . بكشد  ياز آنجا نجات دهد و به اتاقش برود و نفس راحت

و به  دينشد و تا چند ساعت بعد با چشم باز در رختخوابش دراز كش نيزود خوابش ببرد ، اما چن يليبود كه خ دواريام ايآر

 . كند  دايابهامات خود پ يبرا يسرانجام نتوانست پاسخ قانع كننده ا.  ديشيكه آن روز اتفاق افتاده بود اند يمسائل

، احساس  ديآفتاب از پنجره به اتاقش تاب يشود ، اما وقت داريسرشار از غم و رخوت ب يكرد كه صبح با احساس يتصور م او

 . كرد  يم يبيعج يطراوت و شاداب

 . آمد ، ساعت هشت صبح بود  نيياز تخت خواب پا يوقت

 درونيبزرگ دارت ه ريبه روزنامه ها انداخت و تصو يسر سر ينگاه. صبح به اتاقش اوردند  ياش را با روزنامه ها صبحانه

 يصحبت م اياو با آر يوقت.  ديشياند يم درونيبه دارت ه ديپوش يهمچنان كه لباس م ايآر.  ديد ليم يليد يرا در روزنامه 

 ديكوش يآمد چرا م يازا و بدش م درونياگر دارت ه. نبود  نيچن نيرياما هنگام گفتگو با سا. بود  شيدر صدا يكرد خشونت



 

 

كتابخانه نودهشتيا    كارتلند باربارا  –يا آر

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٥

 .  ديايب نييصرف شام پا يمصرانه از او بخواهد كه برا اياو جلب كند و  يكه توجه حضار را به سو

نامه  ايآر.  ديكش يآن روز صبح انتظارش را م يپست يانبوه نامه ها. رفت  منيبه اتاق نش ديلباس را پوش نكهيبه محض ا ايآر

مالقات  ياز او تقاضا يعده ا. د و خواند را باز كر هينوشته شده بود كنار گذاشت و بق يشخص ايو  يآنها خصوص يكه رو ييها

 . بودند از آنها جدا كرد  يرا كه ادار گريد يها را كنار گذاشت و دسته ا مهنا ليقب نيا ايآر. كرده بودند 

صرف شام  يرا برا درونيآنها دارت ه. افراد مهم و سرشناس كشور بودند  ياز سو يبود كه همگ دهيدعوت نامه رس نيچند

 يبود كه برا هيريموسسات خ ياز نامه ها از سو يتعداد. آخر هفته دعوت كرده بودند  التيتعط دنيگذران يبرا ناهار و اي

 . پول كرده بودند  يتقاضا ياتيانجام امور ح

 دانست كه شخصاً آنها  ياما نم. كرد  يتمام نامه ها را مرتب و دسته بند ايآر

 . ديا يم ايانها به اتاق ار افتيدر يخودش برا ايببرد  درونيبه اتاق مطالعه ه را

وقت سر خدمتكار زنان امد و درمورد تعداد مهمانان  نيدر ا.باره با مك دو گول مشورت كند  نيگرفت در ا ميرو تصم نيا از

 . سوال كرد  درونيه يآقا

وارد اتاق  يبود كه لرد باكال مسابقه فارغ نشده يدر مورد اسب ها غاميهنوز از گرفتن پ اياز رفتن او تلفن زنگ زد و ار پس

 شد 

 ؟ ديكن ياسب سوار ديدار ليم ريصبح به خ-

 توانم  يكه نم ديدانيدوست دارم اما م يليرا خ ياسب سوار-

 ؟ ديتوان يچرا نم-

 يبه اتاق مطالعه آقا دينامه ها را خودم با نيكه من ا ديدانيانجام بدهم ضمنا شما نم ديدارم كه با ياديز يچون كارها-

 ؟ رنديصبر كنم تا خودشان سراغشان را بگ اي. ببرم  درونيه

 :گفت  يباكال لرد

را به عهده  يپست يتا خودش به دنبالت بفرستد البته اگر بفرستد او معموال پاسخ به نامه ها يصبر كن ديكنم كه با يفكر م-

 گذارد  ياش م يمنش
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 :عاجزانه گفت  ايار

 ه ها پاسخ بدهم نام نيدانم چگونه به ا ياما من نم-

 :امد و گفت  زيكنار م يباكال لرد

 توانم كمكت كنم  يم-

 :اظهار داشت  يبا شادمان ايار

 شوم  يمتشكر م يليخ.  يكار را بكن نيواقعاً ؟ اگر ا.اه -

 :چشم دوخته بود گفت  ايكرد و همچنانكه به ار رييتغ يلرد باكال يصدا حالت

  يكامل هست ييبايز كيواقعاً شما -

 :ملتمسانه گفت  ايار

 اه كودكانه صحبت نكن -

 كنم به تو عالقه مند شده ام  يكنم در واقع فكر م ينه كودكانه صحبت نم-

 :گفت  تيبا عصبان ايار

 باره صحبت نكن  نيدر ا گريكنم د يخواهش م-

 :با سماجت گفت  لرد

 ؟ ياندازه نامهربان هست نيچرا ا-

 ديدارم كه با ياديز يكارها ديو مرا به حال خود بگذار ديتان برس يبه اسب سوار و ديبرو يكنم لرد باكال يخواهش م-

 انجام بدهم 

 :زد و گفت  يلبخند يباكال لرد

  يشو يم باتريز يشو يم يعصبان يوقت-

 :ملتمسانه گفت  ايار

  ديبرو رونيكنم لطفاً از اتاق ب يخواهش م-
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 داشت  يخواه اجيدوست مشاور به من احت كيكه به عنوان  يدانيبروم ؟ م-

 :پاسخ داد  ايار

 داشته باشم  اجياحت ياديبه دوستان ز نجايكنم كه در ا يفكر م. دانم  يبله م-

  دي؟ و خند ستيمنظورت كه خانم كارلو ن-

 .كرد  قيبا حركت سر تصد ايار

 :گفت  لرد

 ماجرا كند  نيرا وارد ا كند او حق ندارد تو يدارت دردسر درست م ياگر از من بپرس-

 :گفت  ايار

 خانم كارلو از من متنفّر باشد ؟ ديفهمم چرا با يمن نم-

طرفه است دارت چندان  كيكنم كه عالقه او  يدارد كه با دارت ازدواج كند اما فكر م الياو خ يكن يساده لوحانه صحبت م-

 ازدواج ندارد  نيبه ا يليتما

 به من دارد ؟ يموضوع چه ارتباط نيا-

خود را  يخواهد با دارت ازدواج كند و دارت هم مصمم است كه به خصوص در مجالس عموم يكارلو م. خوب واضح است -

برنامه ها را  بيكند و ترت يكه خانه را اداره م ياست كس زبانيم كيجوان كه  يا رهيمد نياو نشان ندهد بنابرا ديعبد و عب

 شود  يوارد صحنه م زدير يم يكند و چا يم ييرايكه از مهمانان پذ يدهد كس يم

 روشن شده بود  شياز ابهامات برا ياريبس نكيا. داديبه سخنان او گوش م يجد اريبس ايو ار ديخند يم يباكال لرد

 :ادامه داد  لرد

افراد برجسته . و تئاتر  نمايصحنه س. اجتماع  يشناسد خاندان سلطنت يدارد او همه را م يا ژهيو تيشخص نجايدارت در ا-

كند  بنديكارلو خود را پا زهيندارد با ازدواج با دوش الياو خ. با ورزش سركار دارند  يكه به نحو يو مسلما تمام كسان ياسيس

  يتالش او هست نيو باالخره تو پاسخ به ا. موضوع است  نيهم انگرينما مانانرفتار دارت با كارلو در حضور مه

 :گفت  ايار
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 نداده است ؟ حيمن توض يموضوع را برا نيا درونيدارت ه اما-

 :و گفت  ديبلند خند يبا صدا لرد

تواند انجام  يخواهد م يكه دلش م يدارد هر كار مانياست كه ا ياو خودش قانون است او كس. بدهد  حيرا توض يزيچ-

طور  نيداشته باشد تا بتواند ا يپول هنگفت دينفر با كيكنم  يو به او حسادت م ديا يمن از او خوشم م نيهم يبدهد برا

 كند  يزندگ

 :نشسته بود گفت  زيهمچنانكه پشت م ايار

توانم  يگنگ تر و مبهم تر هم شده باشد اما الاقل م ديشا.  يحل كرده باش مياز مسائل را برا ياريكه بس ستميمطمئن ن-

 م از ان لذت ببرم كه بتوان ستين يتيموقع نيگذرد و ا يبفهمم كه در اطرافم چه م

 : گفت يبا خنده مرموز لرد

 باشد  دهيكنم خانم كارلو هم با تو هم عق يفكر م-

 :و گفت  ديكش ياه ايار

 خواهد با او ازدواج كند  ينم درونيه يدانم چرا آقا ينم.  باستياو فوق العاده ز-

 است درباره خودت بگو  يصحبت در باره دارت كاف گريخوب د دانمياما من م-

  ديبرو نجايكنم از ا يحاال خواهش م. انجام بدهم  ديدارم كه با ياديز يمن كارها-

 :او گفت . در استانه در ظاهر شد  يوقت در باز شد و زن نيا در

 خواهند با شما صحبت كنند  يخانم كارلو م-

 خانم كارلو بود  مهياو ند. او را شناخت  ايار

 :گفت  ايار

 بله خانم كارلو كجا هستند ؟-

  كنميم ييشما را به انجا راهنما ديباش لياگر ما. در اتاق خوابشان -

  ميايمتشكرم با شما م-
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د اتاق خواب كارلو به طرف . بهم راه افتاد  مهيبرداشت و به دنبال ند زشيم ياز رو يو مداد ادداشتيدفترچه  سپس

با سقف  يبزرگ ارياتاق بس. وارد اتاق شد  ايار. اجازه ورود داد  يفيظر يدر زد و صدا مهيند. شد  يپلكان باز م يباال يراهرو

بود كه روكش ان از  يكنار بالكن تختخواب بزرگ و مجلل. شدند  يبه بالكن باز م نتمام قد ا يپنجره ها. بلند بود  ديسف

 شده بود  يحكاك يكوچك يتخت فرشته ها يرو. رنگ بود  يمخمل ونوس هلوئ

 . داشت  هيتك بايبزرگ و ز يتخت نشسته بود و به متكا ها يكارلو رو خانم

 :گفت ايار

  ريصبح بخ-

 :گفت  يبه سرد كارلو

 كجاست ؟ درونيه يآقا-

 ام  دهيرا ند شانيامروز صبح ا. اطالع ندارم خانم كارلو -

 :گفت  تيبا عصبان كارلو

 دروغ محض است -

 :گفت  يمو به ارا دياز خشم به خود لرز ايار

 شوم يمتاسفانه متوجه منظورتان نم-

 :زد و گفت  يا حانهيقهقهه وق كارلو

 نديتواند مرا بب يفرستادم و جواب آوردند كه او نم درونيه يآقا يبرا يغاميپ شيچند لحظه پ.  يفهم يچرا منظور مرا م-

 . كار را بكند  نيدر حضور تو ا ديبا نيبنابرا ياو هست يكند تو منش يم يدگيرس يبه مرسالت پست رايز

 :گفت  يبا خونسرد ايار

 متاسفانه اشتباه به عرضتان رسانده اند -

 :دستور داد  كارلو

 فورا  نميخواهم او را بب يمن م. كن  شيدايخب پس برو او را پ-
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تواند از آنچه  يكارلو م رديسر بگ يكند اما فكر كرد اگر مشاجره ا دايكه خودش برود و او را پ ديخواست به او بگو يم ايار

 تر باشد  حيادب و وق يرسد ب يبه نظر م

در  ايار. انجا نبود  چكسيه.شد  ريرفت سراز يكه به سرسرا م يسپس از پلكان. نگفت و اتاق را ترك كرد  يزيرو چ نيا از

از  كيچيگاه دارت است و همتوجه شده بود كه ان اتاق خلوت شيشب پ ايار.اتاق مطالعه دارت را زد و بعد ان را گشود 

 ورود به ان را ندارند  قكه رسما دعوت نشده اند ح يمهمانان تا زمان

خواست اتاق را ترك كند كه  ايار. در انجا نبود  يخورد كس يكتاب در كتاب خانه به چشم م نيبود چند يريو دلپذ بايز اتاق

 هيداشتند شب ينزفاليكه در كوئ يبه تابلو. توجه او را به خود جلب كرد  سيلور ياز كارها يرينظ يب ينقاش يدفعه تابلو كي

 كيسرش را به  يجذاب يبا حالت يمرد. خورد  يشده بود به چشم م يدر قسمت كت مرد نقاش باياما همان رنگ سبز ز. نبود 

 .طرف خم كرده بود 

. نمود  يو نقص م بيع يتابلو ب نيبود اما ا دهيد بياس يدگيداشتند در اثر مرور زمان و عدم رس يفال نزيكه در كوئ ييتابلو

 دهيهنرمند استاد قرن نوزده هم د نيا يدر تابلو ها يخاص يبايز. تابلو پرداخت  اتيجزئ يو به تماشا ستاديهمان جا ا ايار

 .شد  يم

 :را به خود اورد  ايار ييصدا

 ؟ ستيطور ن نيمطبوع و دلپسند است ا اريبس-

 :من من كنان گفت  ايار.  ديبرگشت و دارت را در قاب در د ايار

 من متاسفم ..من -

 :رفت و گفت  ايبه طرف ار دارت

در .  دميگز يتابلو را برم نيدرنگ هم يخودم انتخاب كنم حتما ب يخانه را برا نياز اجناس ا يكيكنم اگر قرار بود  يفكر م-

از  شيتوانسته است آنچه را كه ب يشود كه گوئ يم دهيد يمانش درخششدر چش. شود  يحس م يمرد روح زندگ نيا يمايس

 خواسته به دست اورد  يم زيهمه چ

 :گفت  ارياخت يب ايار
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 هستند توجه دارد  ينقاش ريكه در تصاو يبه افكار اشخاص شهياو هم ديهست دهيشما با برادرم هم عق-

 :گفت  دارت

 عالقه مند است ؟ ينقاش يبرادر تان به تابلو ها-

 :شده است و گفت  كيناگهان متوجه شد كه به حوزه خطر نزد ايار

  ميبله امده بودم كه بگو-

 :مجال نداد و گفت  دارت

  ديتابلو را نگاه كن نيا دييايفعال ب ديصبر كن ستيمهم ن-

نقاش ان گمنام و . داد  يرا نشان مدختر  رينصب شده بود رفت تابلو تصو واريدو پنجره به د انيكه م ييبه طرف تابلو سپس

 برخودار بود  يخاص ييباينبود اما از ز يقبل يو كمال تابلو ييبايتابلو به ز نيا. شده بود  دهيكش جدهميدر قرن ه ديترد يب

 :گفت  دارت

 تابلو را هم دوست دارم  نيمن ا-

 رسد  يدختر وحشت زده به نظر م نياما ا. باستيز-

  ديا يتابلو خوشم م نياست كه من از ا ليدل نيبه هم ديشا-

 : ديدارت پرس.  ستيزده به او نگر رتيح ايار

 تيمالك ياز حد نسبت به او احساس شيتوانند ب ينم گريوحشت داشته باشند د يرسد اگر مردم از كس يبه نظر م انهيوحش-

 كنند  يكينزد اي

اش  يدم حالت روح كيدر  ييگو. كرد  رييدارت تغ يسپس حالت صدا. كرد  اريو سكوت اخت ديدانست چه بگو ينم ايار

 :او گفت . دگرگون شده بود 

 ؟ ديگشت يشما دنبال من م-

 با شما صحبت كنند  لنديبله خانم كارلو ما-

 او كجاست-
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زودتر  ميتوانيم. نديايب نييپاو اگر  ديرا موقع صرف ناهار خواهم د شانيكه ا دييبه خانم كارلو بگو. كار دارم  يليفعال من خ-

 مالقات شان كنم 

 باشد  يكنم كه كارشان فور يمن فكر م....من-

  امدهيحرف خوشش ن نيمتوجه شد كه دارت از ا درونياز به هم فشرده شدن لبان ه ايار

 : دينگفت و چند لحظه بعد پرس يزيچ دارت

شماست ؟ من به خدمتكاران دستور  اريدر اخت ديدار اجيآنچه احت ايبنك ؟ ا ليم زهيدوش.  ديجا راحت هست نيشما كامال در ا-

 مو به مو اجرا شود  دييگو يداده ام كه آنچه م

 :گفت  يرسم يبه گونه ا ايار

 تان اداره كنم  ليخانه را مطابق م نيبتوانم ا دوارميام-

 شتريبا شما مصاحبه كردم سن تان ب جزيدر كالر يوقت ديكردم جوان تر هست يطور باشد شما از آنچه فكر م نيهم دوارميام-

 ؟  ستين نيتان سنگ يبرا تيمسئول نيداد ا ياز حاال نشان م

 اشنا بشوم  زيكنم البته مشكل است كه فورا با همه چ ينه فكر نم-

 :برداشت و گفت  زيم ياز رو ينامه ا دارت

 ؟  ديترجمه كن مينامه را برا نيممكن است ا-

متوجه شد  افتي انينامه پا يوقت. فقط دو مكث كوتاه داشت .نامه را خواند  يبه راحت ايار.بود  ييايه زبان اسپانب يادار يا نامه

 زبان نامه را داده است  نيتجربه و اطالع او نسبت به ا زانيآزمودن م يكه دارت برا

 : دينامه را به دارت داد او پرس ايار يوقت

 ؟ ديآموخت يكامل نيرا به ا ييايشما كجا زبان اسپان-

داشتم و  ييايدر انجا پرستار اسپان. رفتم  رسيا نسيكوچك بودم كه به بو يليخ. بوده ام  يجنوب يكايو امر ايدر اسپان يمدت-

  رميبگ ادي يزبان را بخوب نيباعث شد كه ا نيهم

نداشته اند البته درباره دختران  يتهايموقع نياز دختران چن ياريبس دانميكه من م ييبوده تا جا يبله مسلما كمك بزرگ-
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  ديكن فيتعر ميدرباره خانواده تان برا. ندارم  ياطالعات اديز يسيانگل

 :اظهار داشت  يبه سرد ايار.ببرد  يپ ايار يخانوادگ تيتوانست به موقع يبود كه دارت با دانستن ان م يزيچ نياخر نيا

 يبرا ديهست كه هر وقت فرصت داشت ياديز يانها را انجام بدهم ضمنا نامه ها ديمانده كه با ياديز يكارها درونيه يآقا-

 اورم  يتان م

شما به  يزندگ. حق با شما باشد  ديشا. خوب  اريبس. كنم  يم يتان كنجكاو يخصوص يكه در زندگ ديكن يفكر م نيبنابرا-

 خودتان مربوط است 

 :خم شد سپس گفت  يبا احترام كم ايار

 ؟ اورميتان ب يتوانم بروم و نامه ها را برا يم درونيه يآقا-

 بنگ  ليم زهيدوش ديبه نامه ها پاسخ بده ديخودتان بتوان يپس از مدت دوارميام.  دياوريبله بله ب-

كارلو را به خانم  يغاميپ ديبه خاطر اورد كه با ديپلكان رس يبه باال يوقت. اتاق را ترك كرد وبه سرعت از پلكان باال رفت  ايار

 :و ظرافت پاسخ داد  يبا طنّاز ييصدا.رو به طرف اتاق او رفت و در زد  نياز ا. برساند 

  ديداخل شو-

  ديرس يبه نظر م بايز اريحالت بس نيتخت نشسته بود در ا يرا شانه كرده و رو شيخانم كارلو موها. وارد اتاق شد  ايار

 :گفت  ايار

 كردم  دايرا پ درونيه يمن آقا-

 :خشونت بار گفت  ييمحال نداد و به صدا كارلو

 ؟  نميخواهم او را بب يكه م ي؟ گفت امديخوب پس چرا ن-

  دييايب نييپا ديقبل از ناهار مالقات شان كن ديليگفتند كه اگر ما. دادم  شانيشما را به ا غاميپ-

 :با خشم گفت  كارلو

كه به اتاق  دينيترسد او را بب يكند م ييندگار شده اند خودنماما نجايكه ا يعوض يها ياز خود راض نيا يخواهد جلو ياو م-

 و روشنش كنم  ميبه او بگو ديهست كه با زهايچ يليخ نيبنابرا ديايخواب من م
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باشد مسلما از او متنفّر  نيچن نيكند اگر ا يطور صحبت م نيكه ا دهيو با شن دهيحالت د نيدارت او را در ا ايا: ديشياند ايار

 شود  يم

 : گفت ايار

 ؟ ديندار يخانم كارلو با من كار-

 :جسورانه گفت  كارلو

 ندارم  يكار گريخوب د يلياه خ-

 :گفت  يقصد داشت اتاق را ترك كند كارلو به نرم ايار يوقت

 ؟ ميكه باهم ازدواج كن ميقصد دار درونيه يكه من و آقا يدان يبنگ م ليم زهيدوش-

 ام را خدمتتان عرض كنم  مانهيصم كاتيرخواهم تب يدانستم اجازه م ينه نم-

 :گفت  يبه ارام كارلو

راز دار  يمنش كي يكند كه تو هم بدان ينم يفرق عتاًياما طب ميبه اطالع همه برسان ميندار اليراز است فعال خ كي نيالبته ا-

 ؟ ستيطور ن نيرا بداند ا زيهمه چ ديبا

  ديكن يدانم كه نظر لطف تان است كه به من اعتماد م ياما م دانمينم-

  رديبگ رادياز او ا يادب يبد اخالق به عنوان ب نديمصمم بود نگذارد كه ان زن ناخوشا. ديمودبانه سخن بگو ديكوش يم ايار

 :كارلو گفت  خانم

خواهند گفت خودت به  تيرا برا نيبا او كنار امد دوستانش حتما ا يشود به راحت ينم. است  يمرد سرسخت درونيه يآقا-

 بود  ميخواه يو مطمئنم كه در كنار هم زوج سعادتمند.اما من واقعاً او را دوست دارم . برد  يخواه يموضوع چ نيبه ا يزود

 دارد  قتيشد كه سخنان حق يخوانده م شيمايدر س.كه او واقعاً دارت را دوست دارد  افتياو در ياز زنگ صدا ايار

 يكارلو به گونه ا. ندارد  ياو احساس تاسف كرد چون احساس كرد كه دارت نسبت به او چندان عالقه ا يبرا ايار كبارهي

 : ديپرس يناگهان

 ؟؟ يا دهياخر مرا د لميف-
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ر كه د يينماينتوانسته ام با س يحت ميايبه لندن ب اديتوانستم ز يبوده ام كه نم يطيدر شرا. ام  دهيشما را د لميف كيمن فقط -

 ماست بروم  يدر حوال ريهرتفورد شا

نازك  يشميابر يبودم سرتا سرش از پارچه تور دهيپوش بايلباس عروس فوق العاده ز كي لميف نيدر ا.  يبود دهيد كاشيا-

 خودم بپوشم  يعروس يبرا يزيچ نيچن كيخواهم كه  يو از دانته دوخته شده بود م

خواست امال و  يدرد دل كند او م يداشت كه با كس ازيتوانست احساس كند كه كارلو واقعاً چه قدر ن يم يبه خوب ايار

 صحبت كند  ردياش كه ممكن بود هرگز صورت نگ يعروس ياهايكند و درباره رو انيب يكس يرا برا شيآرزوها

 :گفت  ايار

با مشورت  ديهست كه با ياديز ينامه ها. منتظر من هستند  درونيه يبروم آقا ديبودم حاال با دهيرا د لميف نيا كاشيا-

 پاسخ داده شوند  شانيا

 :گفت  شديهمچنانكه غضبناك م كارلو

 بلند شوم  ميوقت دارد ؟ بهتر است از جا يتو به اندازه كاف يبرا نيخوب بنابرا-

رفت  منيتاق را ترك كرد و با عجله به اتاق نشا ايار ديايب نييرا كنار بزند و از تخت پا يخواست رو تخت يكارلو م همچنانكه

 تا نامه ها را بردارد 

كرد اكنون به اندازه شب  يحال احساس م نيدر ع. برخورد كارلو با او را نداشت  ياصال حوصله فكركردن به تضادها  ايار

 از خانم كارلو تنفر ندارد  شيپ

 :دارت گفت .نشسته بود زيپشت م يچرخ دار يبه اتاق مطالعه برگشت دارت بر صندل ايار يوقت

  ديمرا تلگراف كن يها غاميبهتر است دوباره پ ستنديمورد قبول ن چكداميه دياالن رس نيهم شبيپاسخ به دو تلگراف د-

 ؟ سميتلگراف چه بنو نيدر ا ديدار ليخوب م اريبس-

 اي كيگفت كه  اياو به ار. اورد بود پرداخت  شيبرا ايكه ار ينامه ها يكرد و بعد به بررس هيمتن تلگراف را به سرعت تك او

سرشناس  يشان مردان يان همگ ريكه مد هيريموسسات خ يسپس به انبوه درخواستها. را رد كند  هيو بق رديدو دعوت را بپذ

 بودند 
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 :كرد و گفت  نگاه

  ديتمام شان را رد كن-

 :گفت  ايار

 تان هستند ؟  ياز طرف دوستان شخص از انها ي؟؟بعض ديفرست ينم يزيچ چكداميه يشما برا-

 :گفت  دارت

به فكر من بودند ؟ ان  نهايكدام از ا چيكه اگر ثروتمند نبودم ه ديكن يفكر م. در چند كشور دارم  يا هيريخودم موسسات خ-

 خواهند  يها فقط پول مرا م

 :گفت  ايار

 به انها پاسخ خواهم داد  يكه بشود با مهربان يتا جائ دييگو يكنم شما درست م يمن فكر م....من -

 :دفعه گفت  كيدسته نامه ها را كنار زد و  نيانبوه ا دارت

  ديپوند ارسال كن ستيهر كدام ب يبرا.  ديكار را كن نينه ا-

 :تكرار كرد  ايار

 پوند هر كدام ؟  ستيب-

 كند  يو شادمان م يحال انها را راض نيو در ع زنديبه من نم يمبلغ لطمه ا نيبله ا-

 رساند  يشما را م يدست و دل باز نيا-

تواند تمام  يرا در انگلستان حفظ كنم پول م ياجتماع تيتوانم موقع يكار م نينباشد با ا نيفقط ا ديشا.  يدست و دل باز-

 عشق را  يحت. را هم بخرد  يپول قادر است دوست يرا بخرد حت نهايا

 :گفت  يبه ارام ايار

 باشد  يدارد كه مقصود شما چگونه عشق يبستگ-

 :گفت  تيبا جد دارت

 تواند بخرد  يرا پول نم زيچ كيفقط  يهر عشق-
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 : شد و گفت رهيلورنس خ يرفت وبه تابلو نهياز جا برخاست و به طرف شوم سپس

 تواند بخرد  ياست كه پول نم يزيچ نيا-

 :و گفت  ديابروانش را در هم كش ايار

 ؟ ستيفروش ن يبه خصوص برا يتابلو نيت كه ااس نيمنظورتان ا-

 : تكان داد و گفت يسر دارت

تابلو چهره دوك سابق  نيا. رسد  يم گريبه نسل د يچهره بزرگ خانواده است كه از نسل يتابلو. نه منظورم اجداد است -

 يخانه پول خرج كند با فضا نيوار در ا وانهيبود كه د امدهين نجايكه ناك ناسوس به ا يدهد و تا زمان يمل چستر را نشان م

 نينشسته و به ا ياتاق م نيهم يتو نجايدوك ا نيهم رهينب. ببرد  نياز ب داديرا م شيقرنها پ يرا به بو نجايكهنسال و كهنه ا

 يينج هاگ.  ستيان ن يدارياست كه پول قادر به خر يزيچ نيا. كنم  يهمان طور كه اكنون من نگاه م. دوخته  يتابلو چشم م

 كه توانسته با پول ان را بخرد  ونرينه به كلكس. به تو  فقط. كه به تو تعلق دارند  ييگنج ها. روند  يم گريبه قرن د يكه از قرن

از حد حرف  شيباره احساس كرد كه ب كيدارت . داد  يزده به او گوش م رتيح ايبود كه ار شيقدر احساس در صدا ان

 :زده است و گفت 

 .  ديبنك لطفاً فورا تلگرافها را ارسال كن ليم زهيدوش. ندارم  يكار گريد-

 يكرد و در حال اريسكوت اخت. ستيچ دانستياما نم ديبگو يزيخواست چ يم. و انبوه نامه ها را برداشت  ادداشتيدفتر  ايار

 از اتاق خارج شد  ينگرد به ارام يكرد دارت به او م يكه احساس م

خانه منتظر او نشسته بود پس از رفتن دو گول تلفن زنگ  ازيمواد مورد ن ستيمك دو گول با ل.  ديرس منيبه اتاق نش يوقت

 زد 

نگذشته بود كه زنگ به صدا درآمد و او با عجله  يزيچ. نامه ها پرداخت  يدگيو سپس به رس ديكش ياه ايساعت بعد ار مين

را كه شب  ريهمسر سف يبرگشت و قامت درشت و رسم ايار. امد  يبه دنبال او م يكس. به طرف پلكان سرسرا روان شد 

 :گفت  يبه نرم ريهمسر سف. بود پشت سرش مشاهده كرد  دهيرس شيپ

 بنك  ليم زهياست دوش ييبايچه روز ز-
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 طور است  نيبله هم-

 :ن چاق گفت ز Ĥمدنديم نييكه به اتفاق هم از پله ها پا يبه او برسد و در حال ريصبر كرد تا همسر سف ايار

  كنديخود را اعالم م ينامزد يما به زود زبانيدر روزنامه ها نوشته اند كه م-

 با خانم كارلو ؟-

  ميندازيب نمايس ياياست كه او را به دن فيگفتم كه ح يبه شوهرم م شبياست د يمرد جالب درونيه يبله درست است آقا-

 :خاطر داد  نانياطم ايار

  ستين ينگران ييجا-

 شهير يياز جا عاتيمعموال شا كنديعكس گفته شما را ثابت م نجاياما حضور خانم كارلو در ا دييكه درست بگو دوارمياه ام-

  رنديگ يم

 صحبت كنند  يزيدرباره چ ديباالخره روزنامه ها با-

 يلرد باكال.  ديشياند ايار ردندكيبودند اما با هم صحبت نم ستادهيكارلو و دارت در كنار هم ا. شدند  ييرايوارد سالن پذ انها

 در مورد انها اشتباه كرده دارت قصد ازدواج با خانم كارلو را دارد 

مهمانان از تراس به داخل  ريسا. به استقبال او امد  ريهمسر سف دنيبود دارت به د انيو چشمان كارلو نما مايدر س يروزيپ

 جمع شدند  يغذاخور زيسالن برگشتند و دور م

 :گفت  يبرد و به ارام يرا گرفت و او را به كنار ايار يكارلو بازو همانانيم يو سرو صدا اهويه انيم در

 نيدر ا. خواهم  يشهر را م راژيپرت يمن نام و شماره تلفن تمام روزنامه ها يانجام بده ميبرا يخوام كار يم. گوش كن -

 ؟ يديفهم اوريرا بعد از ناهار به اتاق خوابم ب ستيل. صحبت نكن  چكسيمورد با ه

  دميبله فهم-

 نگو  يزيچ يكنم به كس يم ديباره تاك نيدر ا-

 دارد ؟ يكه كارلو چه منظور ديشيسكوت اند تيامد و در نها رونيب ايار وستيبا عجله به جمع مهمانان پ سپس

 چه منظور ؟ خواست ؟ به  يو شماره تلفن روزنامه ها را م ستيكارلو ل چرا
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 فصل پنجم  انيپا

 ششم  فصل

 

 ناهار حضور داشتند  زيسرشناس بودند سر م اريشان بس ياجتماع تياز مهمانان كه به خاطر موقع يو گروه شاهزاده

بخش غذا صداها  نيگرم صحبت بودند پس از صرف اول ياز او توقع ندارد واّرد گفتگو شود همگ يخوشحال بود كه كس ايار

 نداشت جز گوش دادن  يچارها ايگرم شده بود كه ار يبلندتر شد و موقع صرف دسر بحث ها به قدر

از  يكيسر خدمتكار زنان با  يبود و از طرف دهينامه رس يرا پشت سر گذاشته بود تعداد قابل مالحظه ا يخسته كننده ا صبح

با انها گفتگو كرد و توانست متقاعد  ايار.شان را بدهند  يبودند كه استعفا امده ايدستانش مجادله كرده و هر دو نزد ار ريز

 كنند  يشان سازد كه باهم اشت

محزون و گرفته وارد اتاق شد او معتقد بود كه بدون وجود  ييمايمرافعه خالص نشده بود كه مك دو گول با س نياز ا هنوز

را نداشت كه بفرستد  يكس زياما او ن. با خانم بن ستد تماس گرفت  ايبه كارش ادامه دهد ار تواندينم ديخدمتكار جد كي

به او قول داد كه تا  رمرديكند و پ دايهفتاد ساله را پ يرمرديشد كه پ موفق ايپس از تماس با موسسات مختلف عاقبت ار

 درد مفاصلش اجازه بدهد به انها كمك كند  يوقت

ور انداز كند و  نهيمنتظره بود فقط فرصت كرده بود كه با عجله خودش را در مقابل ا ريغ اريبس ايار يزنگ ناهار برا يصدا

 حاضر باشد  ياز ورود مهمانان در سالن غذاخور شيبرود تا پ نييبكشد و پا شيبه سرو رو يدست

  ايبه او كرد و ار يدارت نگاه سرد. ديرس يبه سالن غذاخور يوقت

 : داد  حيتوض شيبرا يلرد باكال. باعث رنجش او شده است  يشد كه موضوع متوجه

 .  يبود يم نجايقبل از ورود پرنس ، ا ستيبا يم -

 ... امروز عوت شده اند  يبرا شانيمن فراموش كرده بودم كه ا -

سرشناس  نياز مقتدرتر يكيطرف او  كي. غذا نشست  زيخود ، پشت م يشده  نييتع يصندل يزد و رو يلبخند يباكال لرد

پرنس نشسته  ي هيدا گرشيخورد ، و در طرف د ياجتماع كه معموالً نامش با حروف درشت در صفحات روزنامه به چشم م
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 . بود 

از  يلباس ساده ا. شناسد  يم يكه تمام آن افراد سرشناس را به خوب ديرس يبه نظر م. بود  يو شادمان يراحت تيدر نها كارلو

بود و  ختهيبه گوشش آو يدرشت روشن يها روزهيف. فوق العاده گرانبها بود  عتاًيد ، طببو دهيپوش ديپوست كوسه سف

 .  دنديدرخش يطال به دستش م يالنگوها

 : گفت  يو به آرام ستاديخانم كارلو ا يناهار بود كه مك دوگول وارد سالن شد و كنار صندل اواخر

 . با شما صحبت كند  يخواهد تلفن يم يخانم شخص -

 ؟  ستيك -

با شما صحبت  نزيخواهد در مورد مادربزرگتان خانم هوك يكه م ديگو يم.  كندينم يخودش را معرف. زن است  كيخانم ،  -

 . كند 

او را  يصدا يتوانستند به خوب يكارلو م انيكه اطراف يمك دو گول بلند تر شد ، به طور يصدا. كرد  دايآنها ادامه پ يگفتگو

 : او به مك دوگول گفت . نمود  ياش را م يكارلو حالت عصب يمايس. بشنوند 

 . توانم صحبت كنم  ياالن نم -

 : آمرانه گفت  يافتاد و با حالت ايچشمش به آر كدفعهيكه  ديبگو يزيخواست چ يم

 .  ديكن يدگيكار رس نيبنك ، شما به ا ليم زهيدوش -

 : گفت  يبه آرام انيجرشد و پس از متوجه شدن از  كيبه خانم كارلو نزد ايآر

تماس  يگريد تيكنم كه در موقع يتقاضا م شانيصورت از ا نيا ريو در غ رميگ يرا م غامشانيالبته خانم كارلو من پ -

 .  رنديبگ

 . را برداشت  يگوش ايآر. اتاق كه تلفن داشت رفت  نيتر كيسالن را ترك كرد و به نزد باالفاصله

 ! الو

 ؟  ديشما خانم كارلو هست -

خانم  يتوانم برا يم. هستم  درونيدارت ه يآقا يمن منش. توانند صحبت كنند  ياالن نم شانيكه ا ميبگو دينه متاسفانه با -
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 ؟  رميبگ غاميكارلو پ

 : سواد است از آن طرف ط گفت  يكه معلوم بود صاحبش ب ييصدا

 يليبود كه خ نير روزنامه ها خوانده ، نوه اش است ، ااو د.  نزيخانم هوك يعني. كنم  يمن از طرف مادر بزرگ او تلفن م -

 . اصرار كرد تلفن كنم 

 :  ديپرس ايآر

 ؟  مارنديب نزيخانم هوك -

. شود  يم ميوخ يليخ يهم گاه سمشي، رومات ديدان يآخر م. او هشتاد و دو سال سن دارد .  ستياش ن شهيبدتر از هم -

را  يكند كس يم يكه االن زندگ نجايندارد ، الاقل ا يكيدوست نزد چياو ه. است  ييكند ، تنها يناراحتش م يليكه خ يزيچ

 . ندارد 

 :  ديپرس ايآر

 مگر كجاست ؟  -

درخانه  يدرست جلو 172اتوبوس شماره . است  يپانت يمنطقه  يخانه اش در حوال.  92جرج ، شماره  نگيك ابانيخ -

 . دارد  ستگاهيا

 : گفت  ايآر

 .  نديايمادربزرگشان ب دنيكنم كه به د يخواهش م شانيدهم و از ا يمن به خانم كارلو اطالع م. م بله متوجه شد -

خانم كارلو در  يكه درباره  يكند تمام مطالب ياو به نوه اش افتخار م. شود  يخوشحال م يليكار خ نياز ا رزنيپ نيا -

 .  نديشود كه نوه اش را بب يخوب م يليخ. دارد  يبرد و نگه م ياز روزنامه م سندينو يروزنامه ها م

 . از تلفن شما سپاسگزارم .  ميگو يم شانيبه هر حال حتماً به ا -

 يم. دوست دارم  يليرا خ رزنيپ نيا. روم  يكمك به خانم جانسون به آنجا م يدو بار برا يمن هفته ا. كنم  يخواهش م -

 .  ستي، دست خودم ن ديدان

 : دوباره گفت  ايآر
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 ! شكرم مت -

 . را گذاشت  يگوش سپس

 به  نيبنابرا. نداشتند  يبا او كار گريد. برنگشت  يبه سالن غذاخور ايآر

ساعت بعد خدمتكار  كي. كند  يدگيكه به انبوه نامه ها رس دينشست و كوش رشيتحر زيبرگشت و پشت م منينش اتاق

 . به نامه ها انداخت و به اتاق خواب كارلو رفت  ينگاه تاسف بار ايآر.. خانم كارلو ب دنبالش آمد  يشخص

 : گفت  ايكرد او برگشت و به آر يم ليرا تكم ششيتوالتش نشسته بود و آرا زيكارلو پشت م خانم

 چه بود ؟  ي؟ تلفن موقع ناهار برا يبنگ ، آمد ليم زهيدوش -

 . شماست  دنيمشتاق د يليمادربزرگتان خ. از طرف مادربزرگتان بود  يزن -

 : گفت  تيبا عصبان كارلو

 . امكان وجود ندارد  نيكه ا ديبه او گفته باش دوارميام. دارم  يوقت نيانگار من چن -

 : پاسخ داد  ايآر

 . نگفتم  يزيچ نيبنابرا. بدهم  ديبا يدانستم چه جواب ينم -

 هستم ؟  نجايدانست كه من ا ياز كجا ك -

 . دارد  يبرد و نگه م يمربوط به شما را از روزنامه ها م يمادربزرگتان تمام مقاله ها ايگو. اخبار و روزنامه ها  قياز طر -

 : و گفت  ديكوب زيم ياش را رو يدست نهيآ تيبا عصبان كارلو

عقل  ستيبا ياو م. كنم  يم يدگيكه بتوانم به او رس ييتا جا. ندارد  يزيچ چيه ميجز دردسر برا. احمقانه است  يليخ -

 . واست در مواقع ناجور به من تلفن بزنند  خيسرش داشت و از مردم نم يتو يشتريب

 : گفت  ايآر

 . بود كه مادربزرگتان در آن اقامت دارد  يكه تلفن كرد ظاهراً خدمتكار خانه ا يكس. نداشته  يريمورد تقص نياو در ا -

 : كند ادامه داد  يتوجه ايآر حيآنكه به توض يب كارلو

كادربزرگتان خانم  ديگو يمهمانان م يجلو.  اورديرا ن يغذا اسم كس زيسر م گريبه بعد د نيبه مك دوگول بگو كه از ا -



 

 

كتابخانه نودهشتيا    كارتلند باربارا  –يا آر

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٣

 !  نزيهوك

 : از مك دوگول گفت  يبه جانبدار ايآر

 . تلفن كرده ؟ او هم ناچار شد كه اسم ببرد  يكه چه كس ديديخودتان پرس -

 : گفت  تيبا عصبان كارلو

 تماس گرفته ؟  يدانستم چه كس يم از كجا -

 : چشم دوخت و گفت  ايغضبناك به آر سپس

بودن مرا ثابت  يسيوجود ندارد كه انگل يمدرك چيه. هستم  ييكايكنند كه من آمر يهمه فكر م.  يبفهم يتوان يالبته تو نم -

 . هستم  يسيهند بفهمند كه من انگلوا خيآنها نم. مرا در روزنامه منتشر كرده  يداستان زندگ وياستود راًياخ. كند 

 : داد  شيتسال ايآر

 . متوجه نخواهند شد  ياما كس -

 : بود گفت  اديكه همچون فر ييبا صدا كارلو

اسم  كي نزيهوك اي؟ آ يبه صورت مهمانان توجه نكرد نزيمك دوگول گفت مادربزرگتان هوك يمگر وقت!  دينخواهند فهم -

 نيشوند ؟ حتماً در ا ينام بهت زده نم نيا دنيآنها از شن يكن ي؟ فكر م ييايناوياسكاند يحت اي؟  ديآ يبه نظر م ييكايآمر

برند  يلذت م يساز عهيو شا ينيمردم از سخن چ. زنند  يپشت سر من حرف م آنها ياالن همگ. كنند  يباره با هم صحبت م

 . مثل من  يبه خصوص در مورد افراد. 

 : گفت  هودهيب ايآر

 . متاسفم  -

 : گفت  كارلو

ام  نامهيدانم در زندگ ينم. تواند مادر مادرم باشد  ياو م. بود  دهيبه فكرم نرس. كه او دوباره ازدواج كرده  ميتوانم بگو يم -

د حضور دارن نجايكه در ا يبه كسان ديبا. كنم  يآن را بررس ديبا. ام در سوئد چه نوشته اند  يدوران كودك يدر مورد خانه 

 . ازدواج كرده است  رهكه مادربزرگم دوبا ميبگو
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 : بر لبانش نقش بست و گفت  يلبخند

 . روبراه شد  زيبنك ، همه چ ليم زهيخوب ، دوش اريبس -

 شود ؟  يپس مادربزرگتان چه م -

 : شن گفت  يبا لحن كارلو

از  يخوب ، بعض. دارد  يوند در هفته خرج بر مشس پ. باشد  يراض يكاف يبه اندازه  ديدهم ، با ياو را م يمن مخارج زندگ -

بهتر است گلها را از  نكهيا اي. بفرست  شيبرا يدسته گل از گلفروش كي. شوند  ينم ي، هرگز راض يمردم هرچه به آنها بده

 ميبگو ديالبته با. ناراحت نخواهند شد  درونيه يآقا.  يبفرست شيهم همراه گل برا وهيم يمقدار يتوان ي، ضمناً م ينيباغ بچ

چون قرار است با هم ازدواج . نكرده ام  يرا از او مخف يراز چيمن ه. دانند  يمن م يزندگ يرا درباره  قتيحق شانيكه ا

 .  ميكن

 : گفت  ايآر

 .  ديبله قبالً گفته بود -

 : ادامه داد  كارلو

 يلطفاً برا. همسرشان را ندارند  ليفام ياغلب مردها ، حوصله .  ديبگذار انير مموضوع را با او د نيندارد كه ا يالبته لزوم -

 . و گل بفرست  وهيم يمقدار رزنيآن پ

 : گفت  يبا دو دل ايآر

 ؟  ديبزن يو به او سر ديكن دايپ يفرصت ستيممكن ن. او هشتاد و دو ساله است  -

 : خشونت بار گفت  كارلو

موضوع فقط به خودم ارتباط  نيكه ا ميبگو ديضمناً با. بنك  ليم زهي، دوش رميگ يم ميمن قاطعانه تصم! كنم  ينه فكر نم -

 .  ديباره صحبت نكن نيدر ا گريو گل بفرست و د وهيم شيهمان طور كه گفتم برا. دارد 

آنجا متظر بود ،  يلرد باكال. دش رفت اتاق كارلو را ترك كرد و به اتاق خو ني، بنابرا ديتوانست بگو مين يزيچ گريد ايآر

 : گفت 
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 ؟  يكن يباز يخواه يتو هم م. كنند  يلباس عوض م سيتن يباز يمهمانان برا. گشتم  يدنبالتان م -

 : جواب داد  ايآر

 . كار دارم  يليخ.  ميايتوانم ب ينم -

 ؟  يبرنگشت يچرا به سالن غذاخور -

 . نبود كه آنجا بمانم  ياجياحت گريرا تمام كرده بودم و د ميغذا! نداشت كه برگردم  يليدل -

 : گفت  يباكال لرد

 گفتند ؟  يچه م لزيخانم هوك -

 : از جواب طفره رفت و گفت  ايآر

 . تلفن نبودند  يپا لزيخانم هوك -

 يفكر م. دارد  يشيدر انگلستان قوم و خو ييموطال ياصالً خبر نداشتم كه كارلو.  يكن ديمرا از خودت ناام يخواه يم يتو -

 بود ؟  نزيواقعاً نام او هوك يكن

 : جواب داد  يخشك و رسم اريبس ايآر

 . مادر بزرگش ازدواج كرده است  راًيخانم كارلو متوجه شدم كه اخ ياز صحبت ها -

 : سپس گفت .  ديسرش را عقب برد و بلند خند يباكال لرد

 . شد  يصورت موضوع روشن م نيدر ا.  نميمادربزرگ را بب نيخواست كه ا يدلم م يليخ! نطوريپس ا -

 : گفت  ايآر

 . به خودش مربوط است  يهر كس يخصوص يزندگ -

 : گفت  يباكال لرد

 . را بدهم  سيتن يباز بيروم تا ترت يم -

 . رفت  رونياز اتاق ب سپس

 يداشت تا زمان نيقي. كرد  ينم شيبزرگ مسن خانم كارلو رهااما فكر مادر. شد  گريد يفور يسرگرم نوشتن دو نامه  ايآر
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 دنينوه هرگز به د نيدانست كه ا ياو م. چشم به راه نرود ، وجدانش آرام نخواهد گرفت  رزنيآن پ دنيكه به د

 يسكير نيامكان نداشت كه او چن نينه ا. و رازش فاش شود  برسندمادربزرگش نخواهد رفت تا مبادا خبرنگاران از راه 

 . بكند 

 يبه همراه مقدار ليبيبعد اتوم قهيدق ستيتلفن كرد ب نگيرا برداشت و ابتدا به باغ و سپس به پارك يتلفن داخل يگوش ايآر

 يصندل يرو.  ستاديا يدر اصل يشده بود ، جلو دهيكه از گلخانه مخصوص چ وهيو م يسبد پر از توت فرنگ كيگل و  ياديز

 راًيبود كه اخ يراننده مرد جوان. جلو كنار راننده نشست  يصندل يرو ايرو آر نياز ا.  وهيز گل و مپر شده بود ا ليپشت اتومب

 ايآر يداده بود ، برا ياش رو يكه در دوران سرباز يادامه راه مدام از اتفاقات جالب ياش تمام شده بود و ط يخدمت سرباز

 كرد  يم فيتعر

هم كمك گرفتند ، اما  سيداشتند استفاده كرده و از پل ليكه در اتومب ياز نقشه ا نكهيبا ا.  دنديلندن رس يبه حومه  سرانجام

بود و  يو دورافتاده ا كيبار يجرج را كه كوچه  نگيك اباني، خ اريبس يپس از جستجو. عاجزانه راهشان را گم كردند 

 اجياحت ياساس راتيبود كه به تعم يبلند يه خان 92شماره  يخانه . كردند  داي، پ ديرس يم مريتا يآن به رودخانه  يانتها

و دور و بر خانه از زباله و كثافات پر  ديرس يبد غذا به مشام م يبو. رنگ قاب پنجره ها پوسته پوسته شده بود . مبرم داشت 

 . بود 

و  دهيكه شلوار پوش يوقت زن جوان نيدر ا. بود  جهينت يب يدوباره زنگ زد ، ول.  دينشن يشد و زنگ زد ، اما جواب ادهيپ ايآر

 . در دست داشت  يدياو سبد خر. در را گشود . شد  يم دهيلبش د يگوشه  يگاريبود و س تهيبه سرش بس يدستمال

 :  ديپرس ايآر

 . كنم زنگ خراب است  ي؟ چند بار زنگ زدم فكر م نميرا بب نزيتوانم خانم هوك يم -

 : ت و گفت به او چشم دوخ يبا تعجب و ناباور زن

او .  ديكه شما آمده ا ميگو يمن به خانم جانسون م.  ميتا ما خبردار شو ديداد بزن ديبا. زنگ سالهاست كه از كار افتاده  نيا -

كرد و  رونيب يپنجره ا يسرش را از ال. گذشت  يكيبار يسپس به خانه برگشت و از راهرو. كند  يتان م ييخودش راهنما

 : زد  اديفرپله ها  نييبه طرف پا
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 ؟  دييآنجا! خانم  يه -

 : زد  اديلحظه صبر كرد و دوباره فر چند

 . نفر با شما كار دارد  كيخانم  -

 : گفت  اياو برگشت و به آر.  امدين يجواب بازهم

 !باال  ديخودتان صاف برو. سوم است  يطبقه  يدر راهرو لزياتاق خانم هوك. باالست  يحتماً خانم جانسون طبقه  -

 : گفت  ايآر

 . متشكرم  -

پلكان خراب شده و افتاده  يچند قسمت نرده . را از راننده گرفت و از پلكان باال رفت  وهيو م يگلها و سبد توت فرنگ ايآر

 . خطرناك است  يليخ رزنيپ كي يپله ها برا نيرفتن از ا نييباال و پا ديشياند ايآر. كهنه و فرسوده بودند  يپله ها. بود 

احساس كرد كه  ايآر.  ديشن يرا م نيصحبت مستاجر يگذشت صدا يهمچنانكه از كنار پله ها م. از پله ها باال رفت  ايآر

 يلحظه ا ايآر. بود  دهيچسب ياز اتاق ها كاغذ يكيدر  يرو. سوم وجود داشت  يدو اتاق در طبقه . است  ونيپانس كيآنجا 

. بگذارد  نجايرا ا شيحق ندارد پا يفضول چياست و ه ياتاق خصوص نجايا ديدور شو اقات نياز ا« . درنگ كرد تا آن را بخواند 

 « 

 تيبود كه با عصبان يناهنجار زن يصدا.  ديشن گريرا از اتاق د ييوقت صدا نيدر ا. چشم دوخت  غاميزده به پ رتيح ايآر

 :  ديكش يم اديفر

نه ؟  ايمن است ، هست  يخانه  نجايا.  ديسيمن بنو يزشت برا يها غاميپ ليقب نيا يشوم كه باعث نشو يو از تو ممنون م -

خوب گوش . تحمل ندارم  گريمن د. كنم  يم رونيرا ب تانيبشنوم ، هر دو تا يزيچ گريبار د كياگر . خواهم بدانم  يمن م

دو دست كه .  ييايب نييغذا پاخوردن  يبرا هيمثل بق ديبه بعد با نياز ا. آورم  يغذا م تيكه باز هم برا يكن مبادا فكر كن

 . كار بكنم  نياز ا شتريتوانم ب يندارم و نم شتريب

 :  ديناهنجار دوباره به گوش رس يگفت اما صدا يزيدر جواب او چ يفيضع يصدا

حوصله ام  گريد. در خدمت تو باشند  ديانگار همه با.  يدوشس دستور بده كيو مثل  ينيباال بنش نيخوب است كه ا يليخ -
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 مين نجايا تيغذا را برا گري؟ د يديفهم!  دهيجانم به لب رس. خسته شده ام  تياز درد مرض ها گري؟ د يفهم يسر رفته م

 كي. گور  يتو ايو  يبود يم مارستانيدر ب اي ستيبا يسن و سال م نيدر ا.  يروراه ب يتوان يكه نم تيمن چ ريتقص. آورم 

 كياز حد به هم نزد شيقرمز داشت و چشمانش ب يكوتاه قامت بود كه صورت يزن. آمد  رونياق باز ات يدفعه در باز شد و زن

 يارزان به چشم م يبدل يانگشتر ها الودشدر انگشتان گوشت. سرش فر داده بود  يقرمز حنا بسته اش را باال يموها. بودند 

 :  ديپرس انهيجو زهيسپس ست. خفه شد  شيدر گلو يناگهان يصدا به گونه ا ايآر دنيبه د. خورد 

 ؟  ديخواه يچه م -

كه در  يا وهيو گلها و سبد م اياز سر و وضع آر ييگو. شد  يم دهيد زشيدر چشمان مكار و ر يحال حالت احترام نيع در

 : جواب داد  ايآر. به او احترام بگذارد  ستيبا يبرده بود كه م يدستش بود پ

 .  نميا ببر نزيآمده ام خانم هوك -

 : گفت  يدر را پشت سرش بست و به تند زن

 . دستور داده  نطوريشد ، اما دكترش ا فيح. بتواند مالقاتش كند  يكه كس ستين يمتاسفانه حال او طور -

 : ها اشاره كرد و گفت  وهيو م يبه گلها و توت فرنگ بعد

 . خواهم داد  شانيحالش بهتر شد آنها را به ا يقت.او هستند ؟  يبرا نهايا -

 : حركت او گفت  نيتوجه به ا يب ايآر.  رديدرست بلند كرد تا آنها را بگ سپس

 . است  يموضوع مهم.  نميرا بب شانياست ا يكه ضرور ميبگو ديمتاسفانه با. خانم كارلو آمده ام  شانيا يمن از طرف نوه  -

در  نزيكه خانم هوك ييجا. من است  يخانه  نجايا. هستم من خانم جانسون . ممكن است  ريهمانطور كه گفتم ، غ: گفت  زن

او به من گفت خانم . آمده بود  نجايبه ا شيپ يدكترش هفته . كنم  يكه من از او مراقبت م ديدان يشده و م ونيپانس نجايا

خانم  دنيبه د يدهم كه كس ي، اجازه نم ديكه خودش به من نگو يو تا وقت. باش  همالقت داشت يبا كس ديجانسون ، او نبا

 نزينزد خانم هوك ايظاهراً او مصمم بود كه نگذارد آر. كنم  ي؟ من فقط دستورانت را اجرا م يشو يمتوجه م. برود  نزيهوك

 : گفت  ايآر. برود 

اگر او . كنم  يمكار را هم  نيو هم نميرا بب نزيآمده ام كه خانم هوك نجايمن ا.  ديو به دكترش تلفن بزن ديبرو ديتوان يم -
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 ...كند  نهيهم او را معا يگريباشد كه شخص د ليكنم خانوم كارلو ما ياست ، فكر م ماريواقعاً ب

 : آرامتر گفت  يقدم جلوتر آمد و با صدا كي زن

 دايپ يحالت روان. از او انتظار داشت  نياز ا شتريشود ب ينم. شده ، هشتاد و دو سالش است  ريپ يليزن خ نيا ديدان يم -

شوند ،  يم ريادم ها پ يكرده ام ، اما وقت شيبرا دياياز دستم بر ب يهركار. كنم  يم يمن مثل دخترش ازا و پرستار. كرده 

 ياو توجه يبه حرف ها ديشما نبا. نند كه همه نسبت به آنها نامهربان هستند  كيم فكر. شود با آنها كنار آمد  يمشكل م

 . خودم آنها را به او خواهم داد .  ديمن بگذار شيرا پحاال بهتر است گلها .  ديبكن

 : خشونت گفت  يو كم تيبا جد ايآر

 .  نميرا بب نزيخودم خانم هوك ديو بگذار ديدر پشت سرتان را باز كن. خانم جانسون  ديكن يوقت تلف م -

 : گفت  يجانسون به سرد خانم

 ! ديگو يداند كه چه م ياو خودش نم. كه به تو هشدار ندادم  يياما بعداً نگو نيخوب ، برو خودت او را بب -

از . در قسمت پشت ساختمان بود  ياتاق كوچك. از كناتر او گذشت و وارد اتاق شد  ايبا خشونت در را باز كرد و آر سپس

. اتاق قرار داشت از  يدر گوشه ا يميكهنه و قد يتختخواب آهن كي.  ديتاب يبه داخل اتاق م يفينور ضع يكوچك يپنجره 

رفته بود ،  نيآن شكستهو از ب يها رهيكوتاه و دستگ ييكمد كشو كيزده ،  رونيآن ب يزوار در رفته كه فنر ها يصندل كي

 . دادند  يم لياتاق را تشك ي هياثاث

. در اتاق وجود نداشت  زين گريد يحرارت ي لهيوس چيروشن نشده بود و ه يدر بخار يسال قبل آتش نيبود كه از چند معلوم

 ميگل. خورد  يبه چشم م ياديز فيكث يظرف ها. آن ترك برداشته بود  ياتاق كه كاسه  يگوشه  يميقد ييدر دستشو

 يرو. شد رنگ ان را حدس زد  يبود كه نم دهيو پوس فيآن قدر كث. از كف اتاق را پوشانده بود  يقسمت يمندرس و كوچك

 . نصب شده بود  ايكتوريملكه و پوسته پوسته شده ، عكس واريد

.  ديرس يناخوش به نظر م يليبود ، خ دهيخودش كش يرو يمينازك و قد يپتو كي،  دهيتخت خواب دراز كش يرو يرزنيپ

 ايآر دنيبه د دهيتك رزنيپ. ندارد  انيدر آن جر يخون ييرنگ بود كه گو يب يصورتش به رنگ عاج كهنه و لبانش به قدر

 : به لب آورد و گفت  يلبخند
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 ؟  ديمن به او رس غامي، پس پ دييآ ياز طرف نوه ام م ديگفت يكه م دميشن -

 : گفت  يبه نرم ايآر

 . فرستادند  تانيرا برا نهايو او هم ا ديبه او رس غامتانيپ -

ته و كتاب دعا سوخ ميكه شمع ن يسفت و سخت يصندل يها را رو وهيو م يتخت گذاشت و توت فرنگ يگلها را رو سپس

 . بر آن بود ، قرار داد  يكهنه ا

 : گفت  رزنيپ

هم كه  ي، توت فرنگ يوا. هستند  بايز يليآنها خ. ام  دهياست كه گل ند ياديمدت ز. رساند  ياو را م يواقعاً مهربان نيا -

 يدل ديرس يكه م يفصل توت فرنگ شهيهم. جوان شده ام  يتوانم احساس كنم كه دوباره دختر يصورت م نيدر ا! فرستاده 

 . آوردم  ياز عزا در م

 ستادهيهمانطور كه حدس زده بود خانم جانسون پشت در ا. حركت تند آن را باز كرد  كيناگهان به طرف در رفت و با  ايآر

 . داد  يآنها گوش م يو به حرف ها

 : او گفت  دنيبه د ايآر

 .  ستيبه شما ن ياجياحت گريد.  نديتواند مرا بب يكامالً خوب است و م نزيهوك حال خانم.  ستين ينگران يخانم جانسون جا -

 : انداخت و گفت  ايبه آر يجانسون نگاه تند و تلخ خانم

خواهم كه  يممنوع المالقات و منهم فقط م: دكتر گفته .  ديمن نگذار ري، تقص فتدياو ب يبرا ي، اتفاقات يرفت نكهياگر بعد از ا -

 . به دستورات او عمل كنم 

 رزنيدر را بست بعد به پ ايرفت ، آر نييچند پله پا نكهيپس از ا. سرش را تكان داد و به طرف پلكان به راه افتاد  سپس

 :  ديپرس يو مهربان يشد و با نرم كينزد

 ؟  ديگو يشما چه م يدكتر درباره  نيا يكه به راست دييبه من بگو -

 : شد و گفت  انينما نزيخانم هوك ماريچشمان بدر  يدرخشش

اتاق من  يگيدر همسا يزن. است  ياو از دست من عصبان.  ييمبادا به خانم جانسون بگو. نداشته ام  يمدتهاست كه دكتر -



 

 

كتابخانه نودهشتيا    كارتلند باربارا  –يا آر

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩١

 يوارد اتاق او شده و مشغول خواندن نامه ها يخانم جانسون پنهان روزيد. كند  يم ينسبت به من مهربان يلياست كه خ

 نيهم. در اتاقش چسبانده و در را قفل كرده  يرو يغاميرو پ نياز ا. كرده بود  رشياو بود كه دوست من غافلگ يخصوص

 . خانم جانسون شده است  تيموضوع باعث عصبان

 : گفت  ايآر

 ؟  ديخانه مانده ا ني، چرا در ا دمياو را شن يصدا -

 : گفت  رزنيپ

 . رسد  يمن مرتب به دستش م ينگهدار ي نهيهز. بروم  نجايدهد كه من از ا يخانم جانسون هرگز اجازه نم -

 : گفت  ايآر

 فرستد ، در ست است ؟  يم تانيشش پوند برا ينوه تان به من گفته كه هفته ا -

 . واقعاً نسبت به من مهربان است  يبله ، مگ -

 ؟  يمگ -

بچه كوچولو و . داده اند  ديغسل تعم تياو را با نام مارگار. است  نزيكهو ياش مگ ياسم اصل. بله ، كارلو نام مستعار اوست  -

 يوقت نم چيه ستيطور ن نياست ، ا بيعج يليخ.  ديصورت در آ نيبزرگ شود به ا يكردم وقت يهرگز فكر نم. بود  يزشت

 .  دحدس ز يرا در بزرگسال يشود شكل كودك

كه چرا  ستيتعجب ن يجا. است  يبيمشهور پرزرق و برق اسم غر ينمايس يستاره  كي يبرا!  نزيهوك يمگ:  ديشياند ايآر

كند  يم يزندگ طسيشرا نيدر چن رزنيپ نيحال حتماً اطالع ندارد كه ا نيدر ع. را پنهان كند  تشيهو ديكوش يخانم كارلو م

 :  ديپرس ايآر. كرد  يحال رها نم نيوگرنه او را به ا. 

 ؟  ديآمد نجايچطور شد كه به ا -

 : گفت  نزيهوك خانم

كرد  يم يمن زندگ يگياو در همسا. كرد  يفرق م زيدخترم زنده بود ، همه چ يوقت. صورت نبوده  نيبه ا شهيما هم يزندگ -

، واقعاً  ميدار اجيتو احت يمادر ما به خانه « : بچه اش را حامله بود ، به من گفت  نيپنجم ي، سه خانه آن طرف تر بود وقت
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 يمن خانم رابرتس را م» . بود  ديخانم رابرتس است و شما در آنجا راحت خواه يتر خانه  نيي، اما چند خانه پا ميمجبور

بردارد  نيزم يبشقاب از رو يرا به جا شيتوانست غذا يبود كه انسان م زيتم يبود ، به قدر يا زهيشناختم ، زن خوب و پاك

خواهم  يخود باشم و به هر جا كه م يسر پا وانستمت يزها سر حالتر بودم و منزد او آمدم ، آخر آن رو نيبنابرا. و بخورد 

اش  هيبود و اثاث يو دلباز باياتاق ز. من گذاشت  اريو بزرگ بود در اخت ريخانه را كه آفتابگ يبه هر حال او اتاق جلو. بروم 

 . هم نو و خوب و راحت بودند 

. مان وارد شد  يبر زندگ يناگهان يآن ضربه  نكهيتا ا. نداشتم  يا يتينارضا چيدر آن زمان ه. به آنجا رفتم  نيبنابرا -

 ؟  يدانست يرا م نيا. دخترم كشته شد 

 : جواب داد  ايآر

 . دانستم  يباره نم نيدر ا يزينه متاسفانه چ -

 : گفت  رزنيپ

 يتنها كس يمگ. آن شب مهمان آنها بود  كه يدخترم ، شوهرش و چهار نوه ام و دوست. تمام آنها در بمباران كشته شدند  -

خانم  ياز پناهگاهها بود پس از مدت يكياو آن شب در . كرد  يدفتر كار م كيآن وقت ها در . بود كه جان سالم به در برد 

خانه اش را  نيبنابرا. را نداشت  ختير يكه هر شب از آسمان فرو م ييبمبها ملتح گريد. شد  يرابرتس دچار حالت روان

رفته  نيچون اكثرشان از ب. از آنها زنده مانده بودند  يالبته تعدا كم. در واقع مستاجرها را هم همراه خانه فروخت . روخت ف

 . بودند 

 : گفت  ايآر

 ؟  ديخانه را خر نيو خانم جانسون ا -

 يابتدا سع.  يبمان ييآن اتاق جلو يتو يتوان ينم گريد« : بود كه به من گفت  شيسپس سه سال پ.  ديرا خر نجايبله ، او ا -

 لميتنها فام يمگ. را نداشتم كه از او كمك بخواهم  يمن هم كس. نداشت  يمن توجه يكردم كه قبول نكنم اما او به حرف ها

. فرستاد  يپول م مياما مدام برا. دردسر درست كنم  شيخواستم برا ينم. كرد  يم يگزند ووديبود و در آن زمان در هال

كه ناچار است  يدختر يمبلغ برا نيا. سه پوند در هفته ، اما بعد ها آن را به شش پوند در هفته رساند  ايا فقط دو ابتد
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كه خانم كارلو شب  يگردنبند الماس ي همنظر كبارهي. نگفت  يزيچ ايآر.  ستين ي، پول كم اورديخرجش را خودش در ب

كه در آن روز هنگام  يدرشت و براق يها روزهيشمانش مجسم شد و فبود در مقابل چ ختهيگذشته هنگام شام به گردن آو

در روزنامه ها خوانده بود  لزيه يو بزرگش در بورل بايفوق العاده ز يكه در مورد خانه  ييبود و داستانها شانيناهار به گوشها

پرتاب كرده بود ، همه و همه به نظرش  نيزم ياعتنا رو يآن را ب ديكه از راه رس يكه شب گذشته وقت نكي، و كت پوست م

 : به خود فشار آورد و گفت  ايآر. آمدند 

 ! است  يبله او دتر مهربان -  -

 : گفت  نزيهوك خانم

و  دي، آن كشو را بكش دياو نوشته شده اند نگاه كن يروزنامه كه درباره  يبه آن تكه ها.  ميگو يرا م نيهم شهيمن هم هم -

 .  دينينوشته ها را بب

 يها دهيبر ياديو مقدار ز ديكش رونيشد ، ب يباز م يكمد را كه از رطوبت باد كرده بود و به سخت يكهنه  يكشو ايآر

 : سپس دوباره كشو را بست و گفت . دياش بودند ، در ان د يينمايس يها تيدر مورد كارلو و موفق يروزنامه كه همگ

 . ست  ييبايو ز رينظ يب ونيبله ، كلكس -

 : گفت  نزيهوك خانم

،  دنديد يدر روزنامه ها م يمگ يدارم هرچه در باره  يچگونه احساس يدانستند كه من نسبت به مگ يم ابانيخ نيهمه در ا -

 دنشانيتوانم به د يهمه فراموشم كرده اند ، چون نم گريد. آن قدرها دوست و آشنا ندارم  گريحاال د. آوردند  يم ميبرا

 . بروم 

  : ديپرس ايآر

 ؟  ديرو ينم رونيب نجايوقت از ا چيشما ه -

بروم ، اما باال آمدن  نييتوانم از پله ها پا يم. كند  يم تمياذ ميپاها. نرفته ام  رونيب نجاينه دخترم ، دو سال است كه از ا -

 . ممكن است  ريغ ميبرا

 :  ديپرس ايآر
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 ؟  ديكن يپس چه كار م -

محبت  يليكه در اتاق مجاور من است ، نسبت به من خ يخانم. آورد تا بخورم  يغذا م ميوقت ها خانم جانسون برا يگاه -

اما به . شود  يگرسنه ام م يكم يگاه. گذرد  يام م يباالخره زندگ. آورد  يهم شام را م ياو معموالً صبحانه و گاه. كند  يم

 ؟  ستير نطو نيا. كه چاق بشود  ستيش خوب نيشود ، برا يم ريآدم پ يهر حال وقت

 : بود گفت  هيشب غيبه ج شتريكه ب ييو با صدا ستينگر رزنيپ ياستخوان يدستها يرنگ رو يبرجسته و آب يبه رگ ها ايآر

 ! چاق  -

 ينم يكار نزيخانم هوك يبرا گريد« : گفت  ياو افتاد كه م ديتهد اديب. خانم جانسون را به خاطر اورد  يلحن تند و عصب ايآر

 . آورد  ادينرسد به  نزيتا به دست خانم هوك رديها را از دستش بگ وهيكه گلها و م ديكوشياو را كه م يكند و رفتار مودبانه 

 : گفت  متيسپس با مال. خود را گرفت  ميو تصم ستيبه اطرافش نگر او

من شما را از .  دييايوباره از آنه اباال بشد كه د ديرفت و هرگز مجبور نخواه ديخواه نييپله ها پا نيز ا گريبار د كيشما  -

 . برم  يم نجايا

 : و گفت  ديكش يغيشگفت زده ج نزيهوك خانم

 ؟  زمي، اما كجا ، دختر عز ديبر يم نجايرما از ا -

 : گفت  يبه نرم ايآر

 ! نوه تان  دنيبه د -

  6فصل  انيپا

  7 فصل

را در فكر او به وجود  يكه ترس و احساس ناشناخته ا يضربه ا. به در اتاق خواب خانم كارلو زد  يضربه ا يبه آرام ايآر

 يآنچنان جرئت نكهيدر واقع از ا. و اعتماد به نفسش را از دست داد  ختيو هراسش به هم آم يناگهان احساس نگران. آورد 

 . كرد  يس ندامت مانجام دهد ، احسا نستهدا يم حيرا كه صح يبه خرج داده تا عمل

وارد اتاق  ايآر يوقت. كرد  يشام حاضر م يزد ، خانم كارلو خودش را برا يبعد وارد اتاق شد ، همانطور كه حدس م يا لحظه



 

 

كتابخانه نودهشتيا    كارتلند باربارا  –يا آر

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٥

 : او خشونت بار سوال كرد . انداخت  ياز الماس و زمرد به گردنش م يبا شكوه اريشد ، او گردنبند بس

 بنك ؟  ليم زهيدوش ديخواه يچه م -

 : پاسخ داد  ايآر

 . خواستم راجع به مادربزرگتان صحبت كنم ، خانم كارلو  يم -

 : گفت  يبه سرد كارلو

 . ها مورد پسندش واقع شده باشند  وهيكه گلها و م دوارميآه ، بله ، ام -

 :  دينگاه كرد و غر شيبه ناخنها سپس

با خودم آورده بودم ، آنها هم تمام  ييچند تا. ود ش دايپ يالك درست و حساب كيكشور  نيا يممكن است كه تو ريغ -

 . شدند 

 : گفت  يبه آرام ايآر

كردم واقعاً خوفناك بود  دايكه من او را در آن پ يخانه ا. شود  ينگران م ديمادربزرگتان بشنو يكنم اگر در باره  يفكر م -

در . گرفت  يراحت از شما م يليكرد ، اما پولش را خ يرحمانه ر فتار م ينداشت وصاحبخانه با او ب يراحت ليگونه وسا چيه. 

 . برد  يباال نم يرا به طبقه  شيغذا گريگفت كه د يم نزيهوك مكه به خان دميواقع من خودم شن

 : گفت  يكارلو به سرد خانم

 . برود  يگريد يتواند به جا يناراحت است م شياگر جا -

 : گفت  ايآر

سن و سال سخت  نيهركس در ا يرا ندارد كه با او صحبت كند ، برا ياو كس. هشتاد و دو سال سن دارد  نزيخانم هوك -

 . راه برود  يتواند به درست ياست و نم لياو عل. است ، به دنبال خانه بگردد 

 : گفت  كارلو

نوشت و وقت مرا  ينامه م ميمدام برا يمدت.  يرا به او گفته باش نيكه ا دوارميام.  ستياز من ساخته ن يمورد كار نيدر ا -

 ! ننوشت  ينامه ا گريمتوجه شد كه من فرصت جواب دادن ندارم ، د يوقت يگرفت ، اما بعد از مدت يم



 

 

كتابخانه نودهشتيا    كارتلند باربارا  –يا آر

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٦

 : و گفت  ستيو جسور كالو ، نگر بايز يمايكرد ، به س يبا ترس را نم ياحساس نگران ايآر گريد

 ياز فرط درد و بدبخت يرزنيو شاهر مرگ پ ستاديا يشود كنار يچطور م. كرد  يكار نزيخانم هوك يبرا ديكنم با يفكر م -

 بود ؟ 

 : پاسخ داد  كارلو

 . ها باشد  يكنم حالش به آن بد يفكر نم -

 : گفت  ايآر

 چه كار كنم ؟  رزنيپ نيا يكه از طرف شما برا دييكنم به من بگو يخواهش م نيبنابرا. طور است  نيخورم كه هم يقسم م -

 : چشم دوخت و گفت  ايبه آر كارلو

كنم به  يم هيتوص.  ديآ يطرز صحبت كردن خوشم نم نيمن اصالً از ا. دراز تر نكن  متيرا از گل تيبنك ، پا ليم زهيدوش -

 يكند بهتر است خودت فكر جا يمادربزرگ من ناراحتت م ياگر طرز زندگ.  يدخالت نكن ستيكه به تو مربوط ن يكار

 .  ياو باش يبرا يگريد

 . است كه من انجام داده ام  يهمان كار قاًيوق نيا -

 به مراتب  ديجد يجا دوارميام!  يعمل كرد عيسر يليخوب ، خ اريآه بس  -

 باشد  ياز خانه قبل بهتر

 اورده ام  نجايمن او را به ا ديدان يطور است اخر م نيكنم هم يفكر م-

 :شد و گفت  رهيخ ايسكوت كرد و به ار يلحظه ا كارلو

 ؟ يگفت يتو چ..تو -

 اورده ام  نجايرا به ا نزيگفتم كه مادربزرگ خانم هوك-

 :از فرط غضب سرخ شده بود او گفت  شيمايس.امد  اياز جا بلند شد و به طرف ار كارلو

 يببر نجاياو را از ا دي؟ با يكار را بكن نيا يخانه ؟چه طور جرات كرد نيبه ا نجاي؟ا ياورده ا نجاي؟ او را به ا يا وانهيتو د-

 . االن  ني؟ هم يديفهم
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 مارياو ب. شد  يرفتار م يزيام تيبا مادربزرگ تان به طور جنا ديكنم ظاهرا درست متوجه نشده ا يكار رو نم نيمن هرگز ا-

 يذارم هر چه متوانستم او را به حال خودش بگ يدارد نم يجسمان يماريب. ندارد  يروان ياست اما ناراحت ادياست سنش ز

 اورده ام  نجايو با خودم به ا دمكر ليمن اورا سوار اتومب ديبگو ديخواه

 :با خشم گفت  كارلو

من دخالت  يخصوص يكه به زندگ ي؟ چطور جرات كرد.  يكار را بكن نيا يچطور جرات كرد ميدانم به تو چه بگو ينم-

و حاال به خودت  يخانه باز كرده ا نيكرم تو ا كيراه خودت را مثل . ياز خود راض. فضول  نتيخدمتكار بد ط  كي؟تو  يكن

خانه  نيمن در ا يببر شياز پ يكار يتوان يبه هر حال نم.  يكن ليحممن ت يو فكرت را به زندگ دهيكه عق يده يجرات م

 ايار يخبار برود كه صداخواست به طرف زنگ ا ياالن م نيبرود هم نجاياز ا دي؟ مادربزرگ من با يفهم يدهم م يدستور م

 كرد  خكوبشيبر جا م

 يرا نم نياز شما ا ريغ چكسيموضوع خبر ندارد ه نياز ا چكسياورده ام اما ه نجايرا به ا نزيگفتم كه خانم هوك ديصبر كن-

شود  ياتاق در طبقه هم كف است و پنجره اش به باغ گل رز باز م نيا. بردم  نييباغ در طبقه پا يداند من او را به اتاق انتها

تواند  يكند نم ياگر احساس ناراحت ياست اگر االن جا به جا شود و حت فيضع يلياو خ. راه خوابش برده  يفعال از خستگ

 به منزله قتل عمد است  نيا اورديطاقت ب

 :كرد و گفت  يمكث كارلو

 است ؟   انجيكه او ا داندينم يكس يگفت-

 :خود تكرار كرد  با

 كس  چيه-

 يتمامش كن ديو خودت هم با يرا شروع كرده ا يباز نيبرود خودت ا ديشوم اما فردا با يخوب امشب مزاحم او نم اريبس-

 نجاياز ا دي؟ فقط با يفهم يكجاست م ديجد يندارد كه جا تيبا خودت است اهم تشيمسئول. كن  داياو پ يبرا يگريد يجا

 فاصله داشته باشد 

 كار را بكند ؟ نيمن ا يوجدان تان به جا دياما شا كنميكه درباره تان چه فكر م ميمتوجه شدم قصد ندارم به شما بگو-
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بود  يعصبان. نشان داده  يكرد كه از خود كم صبر يامد و در را محكم پشت سرش بست احساس م رونياز اتاق ب سپس

شده بر  يعدالت يرا ندارد ب چكسيكه ه يرزنيكرد درمورد پ يبود احساس م دهيد يندر گذشته او را عصبا يكمتر كس

 كرد  ياحساس ترحم م رزنيافروخته بود و نسبت به پ

به او كمك كرد تا لباسش را عوض كند سپس به كمك راننده و  ايمندانه استقبال كرد ار تيرضا ايار مياز تصم نزيهوك خانم

را در چمدان  رزنيپ زيناچ هيسپس اثاث. كند  ينشاند كه كامال احساس راحت لياو را در اتومب يطور ايارامد  نيياز پله ها پا ايار

  ديچيپ يميقد ياشارپ پشم كي يروزنامه را ال يها دهيو بر شتتخت بود گذا ريكه ز يكهنه ا

 هياتاق همسا يشد بالفاصله انها را برداشت و جلو وهيبار دور بر اتاق را ور انداز كرد متوجه گلها و م نياخر يبرا يوقت ايار

 :ان نوشت  يدر اورد و رو يسپس كاغذ. زن گذاشت  ريپ

رفت  نيياز پله ها پا يوقت. گلها گذاشت  يو كاغذ را ال.  ديمحبت كرده ا يليخ يرينسبت به خانم پ رايتشكر از شما ز يبرا-

 است  ستادهيمنتظر او ا نييكه در هال پا ديخانم جانسون را د. 

 :و خشم الود گفت  انهيجانسون با لحن وحش خانم

 ؟ يو ببر يمن بوده بردار شيرا كه پ يكه كس يده ي؟ چطور به خود اجازه م يبر ياو را كجا م-

ودم خ.كارلو جواب انها را خواهم داد  زهيمن از طرف دوش يبرو سيپل شيكنم پ يم شنهاديپ.  يكن تيشكا يخواه ياگر م-

سر  شهيهم يمثل تو اجازه داشته باشند كه برا يكه افراد ستميمطمئن ن يكرد يچه طور رفتار م نزيكه با خانم هوك دميد

 د يصفت باش طانيقدر ش نيكاله بگذارند و ا يكس

شده بود انها خانم  ريد يلياما خ. خانم جانسون بلند شد  اديفر يبه راه افتاد صدا لياتومب يشد وقت ليسپس سوار اتومب

 پشت سر گذاشتند  يجانسون را با صورت سرخش و چشمان از حدقه در امده ا

 :را نوازش كرد و گفت  نزيدست خانم هوك متيبا مال ايار

  ديخانه برگرد نيكه به ا ديستيهرگز مجبور ن گريد-

 ؟  يبر يم يمگ دنيمرا به د ايا.  زميعز.  يمهربان يليتو نسبت به من خ-

 برد  يقول داد كه م ايار
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زن نوه اش را خواهد  ريپ نيا ايبه قولش عمل كند و ا توانديم ايكه ا ديشياند يو م.  رفتيم نييشام به طبقه پا يبرا ايار نكيا

 ؟ ديد

با  ايار.  ستينگر يبه كارلو م درونيصاف بود دارت ه دهيغم ند يهمچون فرشته ا شيمايس. بود  ييرايدر سالن پذ كارلو

 ازدواج نكند  يزن نيبا چن درونيبود كه هرگز دارت ه دوارمياما ام امديخوشش نم درونياز ه نكهيا

از  يكياتاق با  رونيسر بزند ب نزيباغ رفت تا به خانم هوك يسالن را ترك كرده و به اتاق انتها يپنهان اياز صرف شام ار پس

 يبود و كم ييايتاليكند برخورد كرد او ا يدگير مواقع لزوم به او رسرا به او سپرده بود تا د نزيخدمتكاران جوان كه خانم هوك

خانه  نيرا فاش ساخت به گوش مستخدم يزن راز رياو را انتخاب كرده بود كه اگر پ مخصوصا ايار. دانست  يم يسيانگل

 : دياز او پرس ييايتاليبه ا ايار. نرسد 

 حال تان چطور است ؟-

 است  يكاف شيكم غذا خورد و گفت برا يليحالشان كامال خوب است و راحت هستند به خاطر شام تشكر كرد اما خ-

 روم  يحاال خودم به انجا م يمتشكرم كه از او مراقبت كرد ايمار-

 اظهار داشت  ايمار

 نداشت  ميبرا يدرد سر چيخانم ه-

او دچار نقرس  يدوك مل چستر وقت نيمبل مان شده بود در زمان اخر قهيبا سل يليبود كه خ يوارد اتاق شد اتاق بزرگ ايار

 كرد  يتوانست از پله ها باال برود بهعنوان اتاق خواب از ان استفاده م يشد چون نم

بهتر  يليكه حالش از صبح خ ديرس يبه نظر م.  ديتاب يم نزيخانم هوك يمايبر س مينور مال. كم رنگ بودند  ياب شيها پرده

 . است 

 :گفت  ايار

 حال تان چطور است ؟-

و دوست  بايمكان ز نيواقعاً در ا ايا. هنوز هم در خواب هستم  ديكردم كه شا يشدم و فكر م دارياالن از خواب ب نيهم-

 هستم ؟ يداشتن



 

 

كتابخانه نودهشتيا    كارتلند باربارا  –يا آر

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٠

تان  يبرا ديدار اجيتا آنچه احت دياست كه زنگ كنار تخت تان را فشار ده يكاف ديالزم دار يزيدارد اگر چ قتيبله حق-

  اورنديب

 خواهم باعث دردسر بشوم  ينم-

  ديندار يدرد سر چيشما ه-

اگر در  شديكردم كه چقدر خوب م يبودم و فكر م ديدراز كش.  نميب يرا م يكه مگ ي؟ تو به من قول داد نميب يرا م يمگ ايا-

هم مثل او بود اما كشته شد دختر  گريد يكي. دارم  ايدن نياست كه من در ا يامد او تنها كس يم دنميشد و به د يباز م

 ام  چارهيمهربان ب يكوچولو

 زن نمناك شد  ريپ چشمان

 :گفت  ايار

  ديموضوع فكر نكن نيبه ا-

 ؟ يروزنامه را اورد يها دهيفكر كنم بر يخواهم به مگ يخواهم ذهنم را به خودم مشغول كنم م ينم-

ام  دهيچياشارپ پ يفعال تو.  دينگاهشان كن ديگذارم تا اگر خواست يم يصندل نيا يحاال رو .بله بله انها را انجا گذاشته ام -

  ديكنم كه انها را در ان بگذار يم هيتان ته يبرا يفردا جعبه ا.

 برود  نجاياز ا ديبا نزيفردا كارلو گفته بود كه خانم هوك. قلبش فشرد  كبارهي

كه چشمانم اجازه بدهد  يتا وقت. نگه داشته ام  نجايدرباره او چاپ شده در ا زيتا بهحال هر چ.  نميتوانم انها را بب يبله حاال م-

عكس  نياست ا ييباياو دختر ز. كنم كه در كنارم است  ياحساس م بيترت نيبه ا. كنم  ياو را تماشا م ريو تصاو نمينش يم

 دهد  ياو را نشان نم ييبايها ز

 ست  بايز ارينه او بس-

 .خانه  نيدر هم نجايا نجاستيااو -

 . تازه متوجه شده بود كه نوه اش در ان خانه است  يكرد كه پندار يكلمات را تكرار م نيا يطور نزيهوك خانم

  نجاستيبله او ا-
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 حرف رو زد  نيمردد بود كه ا ايار

مرتب به نظر  ايكه ا نميخواهم بب يم اوريب ميبرا يا نهيكنم ا يخواهش م  زميمن دختر عز ياه خدا.  ديا يمن م دنيو به د-

 او بشوم  يباعث شرمسار خواهمينم. مرتب كنم  يمگ يخودم را برا ديرسم من با يم

توالت اورد و با  زيم يرا از رو يدست نهيا ايار دنديلرز يزده اش م رونيب ياب يزن با رگها ريپ يناتوان و استخوان يدستها

 :گفت  يمهربان

و نسبت به خودتان  ديراحت باش نجايو در ا دياستراحت كن شترياست كه شما ب لياو ما.  ديايتان امشب ب كنم نوه يفكر نم-

  دينكن يريسخت گ

توانم صبر  ينم نياز ا شيپ گريكنم كه د يصبر كرده ام احساس م يليخ نمياالن او را بب ديبا نميامشب او را بب دينه نه با-

 كنم 

 :گفت  يدر خود احساس كرد و به نرم يديباره شجاعت و عزم جد كيزن  ريپ يسرشار از درماندگ يمايس دنيبه د ايار

  دييا يو برازنده به نظر م بايز يليشما خ-

 :را مرتب كرد و گفت  نزيخانم هوك بالش

  ديبه راحت بخواب ديتوان يبعد م.  اورميتا نوه تان را ب روميم-

دعا كرده ام كه خدا مرا  يساعات متماد نميبار هم كه شده او را بب كي يبرا ياز مرگ حت شيدعا كرده ام كه پ يليمن خ-

 طور هم بوده است  نيان لحظه حفظ كند و هم يبرا

سپس با عجله از اتاق خارج شد و از راهرو به طرف سالن .  ندياشك چشمانش را نب نزيسرش را برگرداند تا خانم هوك ايار

 :شد و گفت  كيبه او نزد ايكرد ار يانتخاب م يبود و صفحه ا ستادهيكنار گرامافون ا ييو به تنهاروان شد كارل ييرايپذ

 خواهم با شما صحبت كنم  يم-

 گفت  يادب يرا به ب نيا. با تو ندارم  يبنك من حرف ليم زهيدوش-

  ديبهتر است با من صحبت كن-

 زيم يسپس صفحه را رو. ه سرش را بلند كند و به او بنگرد زد رتيبود كه باعث شد كارلو ح يزيچ ايار يآهنگ صدا در
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 :پرتاب كرد  و گفت 

 خوب  اريبس-

 : ديهر دو از اتاق خارج شدند و به سرسرا رفتند كارلو پرس انگاه

 ؟ يدردسر دار يطانيش اليچه خبر است ؟ دوباره چه خ-

 مادر بزرگ تان ببرم  دنيخواهم شما را به د يم-

. خانه بماند  نيدر ا دياو نبا.  نمي؟ من قصد ندارم مادربزرگم را بب يده يبه من دستور م ني؟ بنابرا يمرا ببر يخواه يتو م-

  يرفت يم نجايفردا از ا ستيبايمن بود تو هم م اريبرود و اگر در اخت نجايفردا از ا دياو با

 ييرايصورت به اتاق پذ نيا ريدر غ دياو داشته باش با يا ستهيو رفتار خوب و شا ديمادر بزرگ تان برو دنيبه د ديشما با-

 لنديما يهمگ عتاًيطب.  ميمادربزرگ تا برو دنيبا هم د يكنم كه همگ يدعوت م نيريو سا درونيدارت ه يروم و از آقا يم

 بشوند شنامعروف ا يكه با مادربزرگ خانم كارلو 

 :  و گفت ديكش يكوتاه اديفر كارلو

 زن شرور  يتو ا-

مسلما چند لحظه . بزند  ايبه صورت ار يمحكم يلياز دستش نشان داد كه معلوم بود قصد د است س يحركت ارياخت يب سپس

 :سپس اعالم شكست كرد و گفت . با خود جدال كرده و سرانجام توانسته بود بر اعصابش مسلط شود 

  ميرا با عجله انجام ده نكاريخوب بهتر است ا اريبس-

 :آهسته گفت  ايار دنديرس نزيبه اتاق خانم هوك ياو روان شد وقت ياز پ زيباغ به راه افتاد و كارلو ن ينتهابه طرف اتاق ا ايار

 ريكه در غ ديباور كن.  ديخوشحال  دنشيكه چقدر از د دييفقط بگو ديدر مورد فرا ابدا با او صحبت نكن ديبا او مهربان باش-

 خواهد ماند  يمن به قوت خود باق ديصورت تهد نيا

  يبشو مانيرفتارت پش نيكنم كه از ا يم يكار-

 :در را گشود و سرش را داخل اتاق كرد و گفت  ايار

  دينياو را بب ديليما يليرا اورده ام كه خ يكس نزيخانم هوك-
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 يكوتاه اديفر و با ديمادربزرگش دو يخندان به سو يباره با آغوش باز و صورت كيو  ستاديچند لحظه در قاب در ا  كارلو

 :گفت 

 تان خوشحالم  دنيمادربزرگ چه قدر از د-

كه حركات كارلو چه قدر هنرمندانه است بعد در را بست  ديشياند ايار. گرفت  شيدستها انيرا م رزنيدستان لرزان پ سپس

 بعد در باز شد  قهيپنج دق.  ستاديشان گذاشت و پشت در راهرو منتظر ا يو تنها

 :به مادر بزرگ برگشت گفت  كارلو

  ديمراقب خودتان باش يليخ ديشما با ديخوب بخواب دوارميام زميمادر بزرگ عز ريشب به خ-

  زميعز خوابميم يبه راحت دميحاال كه تو را د-

به  يباره خاموش شود لبخند از لبانش محو شد نگاه تلخ كيكه  يامد و وارد راهرو شد و همچون چراغ رونياز اتاق ب كارلو

 رفت  ييرايگذشت و به طرف ساختمان پذ ايانكه حرف بزند از كنار ار يانداخت و ب ايار

 :گفت  ايار دنيبه د نزيخانم هوك.  ختير يوارد اتاق شد او از فرط شوق اشك م ايار

ارزش ان همه سال  داريد نيمن خوشحال بود ا دنيو مهربان است از د نيريبه همان اندازه هم ش. بود بايز شهياو مثل هم-

 صبر را داشت 

او . كنار دستش گذاشت  يا زهيدستمال پاك ايكرد ار يزن مرتب صحبت م ريپ. زن را مرتب كرد  ريسر پ ريبالش ز ايار

  ديخواهد سخن بگو يوز ممطلب بود كه هن يايحال لبانش گو نيدر ا يحت. كرد به خواب رفت  يهمچنانكه صحبت م

 طيشد از مح داريشب از خواب ب ميكه اگر ن.داشت روشن گذاشت  يميچراغ را خاموش كرد و آباژور را كه نور مال ايار

 رفت  رونياز اتاق ب يسپس به ارام. وحشت نكند 

تواند با انان  ينم نكيكه ا كرديتوقع دارد كه او در كنار مهمانانش بماند اما احساس م درونيدانست كه دارت ه يم ايار

وجود  قيباغ رز آالچ يدر انتها.بود  يباغ قدم بزند هوا مهتاب يكيدر سكوت و تار يكه قدر. گرفت ميروبرو شود لذا تصم

داشته است  يكه روز بلند و سخت ديشيقرار داشت نشست و با خود اند قيآالچ ستوندو  انيكه م يمكتين يبر رو ايار. داشت 

متوجه نبود كه چه مدت انجا نشسته  ايار. ديچيپ يدرختان م يارام باد ال يصدا.داشت  ازيخسته بود و به استراحت ن نكيا
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 گاريشد او س يم كيباغ به او نزد يكيتاردر  ينفر به ارام كي. امد  يشد كه به طرف او م ييپا يناگهان متوجه صدا. است 

 .دهد  صيشب تشخ يكيرا در تار گاريتوانست به وضوح اتش س يم ايار رايز ديكش يم

متوجه شد كه كامال در معرض  يپس از لحظه ا. باشد  دهيحركت نشست و ارزو كرد كه ان شخص او را ند يساكت و ب ايار

 . قرار دارد ديد

راه  وهيتوانست او را از ش اياروقت  نيدر ا ديرس ايبه كنار ار. دهد  صيتشخ يكيتوانست او را در تار ينم ايكه ار يمرد

 طرز راه رفتن منحصر به فرد بود  نيرفتنش بشناسد ا

 بنك درست حدس زده ام  ليم زهيدوش.  يدار ييبه تنها اجياحت ايگو-

 :بلند شد و گفت  شياز جا.به منزله اتهام بود  ايار يسخن برا نيا

  درونيه يآقا ستين ياجيدر انجا به من احت گريفكر كردم كه د-

 :و خودش كنار او نشست و گفت  نديبنش مكتين يبا حركت دست از او دعوت كرد كه رو درونيه دارت

  ديموضوع شده باش نيكردم تا به حال متوجه ا يدارم فكر م اجياحت زبانيم كيبه  ميها يبنك من در مهمان ليم زهيدوش-

 متاسفم -

 :شروع كرد  صادقانه

دانم كه با انها در چه مورد  يشناسم و نم يمن مهمانان شما را نم.  ستمين يقيال زبانيشما م خانه يكردم كه برا ياحساس م-

 شوم  يشما م يكنم كه در اغلب موارد باعث سر شكستگ يصحبت كنم احساس م

بوده و كودكانه   تياهم يب درونيسخنان چه قدر به نظر دارت ه نيتازه متوجه شد كه ا. صحبتش را تمام كرد  يوقت ايار

 است 

 :گفت  درونيه دارت

بوده  تيكه شما كامال مورد رضا ميبنك بهتر است بگو ليم زهيام دوش دهياز شما ند يندانم كار ايمن تا به حال اشتباه  و -

  ديا

 رساند  يمحبت شما را م نيا.متشكرم -
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  ديخودتان نداشته ا يدر زندگ يتجربه ا نيكه قبال چن زدميحدس م-

 نه -

 ؟ ديرا دوست دار يطرز زندگ نيا ايا-

 يكياز تار ييايچشمان در.  ديرس ياو در نور كمرنگ ماه مبهم به نظر م يمايس. ستينگر درونيزده به دارت ه رتيح ايار

 .  ديشياند يم زيتوانست بفهمد كه او به چه چ ينم ايبود و ار

 :در جواب گفت  او

 ؟ ميرا بگو قتيحق ديخواه يم-

 چرا كه نه . مسلما بله -

باعث   يطرز زندگ نيا. را دوست دارم نه دوست ندارم  يزندگ نيكه ا ديديبا صراحت همراه است شما پرس قتيچون حق-

 باشد  هودهيقدر ثروتمند و ب نيكه اشتباه است اگه انسان ا كنميچرا اما احساس م دانمينم شوديانسان م يفتگيفر

 ؟ هودهيب-

 كلمه را تكرار كرد  نيزده ا رتيح درونيه دارت

 :من من كنان گفت  ايار

 فكر نكرده  اديبه  آنچه  گفتم ز ديشا زدميحرف را م نيا ستيبا يمتاسفم نم يليخ...من -

 :بود گفت  دهياو نشن يان را در صدا ايكه هرگز ار يميبا مال درونيه دارت

كه به سرعت  ديدار يكه شما سع ديكن يدارند فكر نم ازيو درك كردن ن يمردم و آنچه  در اطراف تان هست به بررس-

ارگ انها  ميكن ليتحم نيريو رفتار خودمان را به زور به سا يكه حاالت روح ميكن يم ي؟ اغلب ما مردم سع. ديده رتانييتع

 دهيكه خواسته و ا ميكن يحال تصور م نيدر ع.  ميريبگ راديو ا ميكن ييجو بيعاز انها  ديما نبودند با يال شخص دهيدر حد ا

خودمان  دگاهيما از د يال ها دهيكه اگر ا ميرا از خودمان بپرس نيا ديبا شونديخالصه م تيميصم يال ما در محدوده ها

 اند صادق است ؟  ستهيبا ما ز تفاوتو م گريد يدارند و گونه ا يمتفاوت تيكه ذهن يافراد ريدر مورد سا ايدرست هستند ا

 :گفت  ارياخت يكرد و ب يبه او نگاه يفتگيبرگشت و از سر ش ايار
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  ديصحبت كن نينچنيكه شما ا كردميفكر نم-

 :زد و  گفت  يلبخند ايار يبه ساده دل درونيه دارت

  ديخشن و تند تصور كرده ا يمرا شخص ديدار يگريظاهرا شما در مورد من قضاوت د-

 نسبت به شما ندارم  يمتاسفم منظور سوئ يلياه خ-

كنم اما  يم يكه كنجكاو ديممكن است فكر كن. اشنا شده ام  ياديبودهام و با افراد ز اياز مناطق دن ياريمن در بس دانميم-

الاقل با  ديكن ياز مردم غرض ورز يكه باعث شده نسبت به بعض ديمواجه شده ا يتيبا موقع يكنم كه شما در زندگ يفكر م

  ديكن يم دخانه با انها برخور نيكه در ا يافراد

كه  ديبگو درونيبه دارت ه توانستيچگونه م ديدانست چه بگو ينم ايداشت كه ار تيواقع يبه قدر درونيسخن دارت ه نيا

پدرش دور و برش  يسرگرم ياورد كه برا يرا به خاطر م يبا انها اشنا شده بود زنان و مردان ليكه در سامره كهيتمام كسان

 نيرا نابود سازد و چنان كند كه چارلز تا ا يفال نزيكوئ نهيريپدرش ثروت د دگرد امده بودند همان ا بودند كه موجب شدن

 اندازه سر شكسته و غم زده باشد 

 :گفت  ايار

 دارد  قتيحق يحرف شما به نوع نيا-

بود كه ناگفته بماند  يبهتر م ديرا كه شا يكند و سخن يحبت مص ياطياحت يبا ب يكه كس يمن مطمئن بودم چهره شما را وقت-

 در برداشته  يو مفهوم خاص يشما معن يگونه مسائل برا نيام و متوجه شده ام كه ا دهيد نديگو يم

در سكوت گذشت  يمدت. كرد  يجلوه م شتريب يكيدر تار گارشيزد و اتش س گارشيبه س يقيپك عم درونيدارت ه سپس

 :سكوت را شكست و گفت  ايار

 هستم ؟ يابله اريكه دختر بس ديكنيحتما فكر م-

 گذارم  ياحترام م يليدرست برعكس من به جرات و شهامت شما خ-

 جرات و شهامت من ؟-

شما به طرز . طاقت فرساست  اريكه بس دانميم يمن به خوب ستين يكار اسان نيا يكار نيتقبل چن يبله جرات شما برا-



 

 

كتابخانه نودهشتيا    كارتلند باربارا  –يا آر

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٧

 گردم  يبرم كايماه به امر نياخر هم دياز عهده ان برآمده ا يزيانگ نيتحس

 ماه  نيدر اخر ا-

 يصورت ضرور نيدر ا. جا را ترك كنم  نيگرفتهام كه زودتر ا ميداشتم كه تا اخر تابستان بمانم اما حاال تصم اليبله خ-

كه  ديو مراقب باش ديخانه را قفل كن كارها در يو پس از بررس ديبمان نجايهفته پس از رفتن من ا كياست كه شما 

.  ديكن يرا م نكاريشما ا. و مرتب كنند  زهياز رفتنشان خانه را پاك شيو پ رندخود بگذا يسر جا قايرا دق زيخدمتكاران همه چ

 ؟ ستيطور ن نيا

 بله بله مسلما -

 است  ريدلپذ اريوقت سال بس نيخواهم بود انگلستان در ا نجايا گريدو هفته د نيبنابرا-

او  يكرد كه برا يادعا م شيتا چند لحظه پ. به او دست داد  يباره احساس تاسف با معقول كي.  ديدانست چه بگو ينم ايار

 محزون و متأسف شده بود  اريبس ديكه دوران كارش سررس افتي يحاال در م يندارد ول تياهم

 ديبگو يزيدر انگلستان بماند اما نتوانست چ شتريب يكند كه چند قشياعتراض كند تشو درونيخواست به دارت ه يم دلش

  كرديم يدر خود احساس اندوه و سرگشتگ ريوصف ناپذ يبه گونه ا اينشستند ار يكيانها در سكوت مطلق و تار

 

 

 فصل هفتم  انيپا

 هشتم  فصل

 

 

به . ديبه گوش رس اياتاق خواب ار يجلو يدر راهرو يارام يلحظه صدا نيدر هم. ضربه را نواخت  كيدر دور دست  يساعت

 .فرو رفت  يكيچراغ مطالعه كنار تخت خوابش را خاموش كرد و اتاق در تار ايار.  ديلرز ارياخت يان صدا ب دنيشن

چون . مخصوصا نخواسته بود كه به رخت خوابش برود تا بخوابد . گذشت  يكه به اتاقش امده بود قرن ها م ياز زمان يگو

برداشته  يكه بخوابد كتاب نيا يبود كه به اتاقش برگشته به جا يبود اما در واقع چند ساعت دهيخود را نپوش يهنوز لباس راحت
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  ديديكه بر صفحات كتاب بود را نم ياما نقش. به خواندن گرفته بود  ميبو تصم

در ارا به  رهينفس در سنه اش حبس شد دستگ.پشت در اتاق است  ياو مطمئن شد كه كس.  ديبه گوش رس گريبار د صدا

خواست با فشار شانه  يم يشخص ييگو.  ديدر به گوش رس يارام ضربه ها يچند لحظه بعد صدا. اما باز نشد .  ديچرخ يارام

 زد  يدر م يشد كس دهيبر در شن يبود سپس ضربه ارام شتريب شيبار صدا نيا.  ديدوباره چرخ رهيدستگ. اش در را باز كند 

  ايار.  ايار-

 شد  دهيشن يدور شدن پا يبعد صدا يو چند.  ديبه گوش رس يگريضربه د. ارام بود  يهمچون زمزمه ا صدا

تا . پرده را كنار زد . سپس به طرف پنجره رفت . به خود داد و چراغ مطالعه اش را روشن كرد  يجرات ايگذشت ار يمدت

 تازه وارد اتاق شود انگاه  يهوا

بعد لباسش را عوض . بود خفه شود  كينزد شيچند لحظه پ نيتا هم يي، تو گو ديبلع يرا مانند گرسنه ا قينفس عم چند

رو به سرعت به  نياز ا. كرد  يم يرا پشت سر گذاشته بود و واقعاً احساس خستگ يروز بلند. كرد و به رختخواب رفت 

توانست صورت او  يم ايآر. زدند  يدارد در باغ قدم م يم وستشكه د يكه دست در دست مرد ديددر خواب . خواب رفت 

آرام  ياز خواب بلند شد لبخند يوقت ايار. آرام به در اتاقش زدند  يضربه ا. دارد  يدانست كه او را دوست م ياما م.  نديرا بب

 . بر لب داشت  يقيو عم

آورد و  يزد و صبحانه را به داخل اتاق م يمعموالً هر روز صبح خدمتكار آهسته در م. كرد  آمد و قفل در را باز نييتخت پا از

 رياشك از چشمانش سراز كهيدر حال ييايتاليخدمتكار ا. زد ، امروز در اتاق مثل هر روز باز نشد  يپرده ها را كنار م يبه آرام

 : گفت  يكرد و م يم ونياو ش. بود هراسان وارد اتاق شد 

 !  دييايزودتر ، ب زهيدوش -

افتاده و  يتوانست بفهمد كه چه اتفاق يهنوز نم ايآر. شده بود دراز كرد  داريكه تازه از خواب ب ايآر يرا به سو شيدستها و

 :  دي، عاقبت پرس ديگو يآن دختر چه م

 افتاده ؟  يچه اتفاق -

 .. .. رزني، آن پ دييايكنم فوراً با من ب ي، خواهش م زهيدوش -



 

 

كتابخانه نودهشتيا    كارتلند باربارا  –يا آر

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٩

وقتش  نهيينگاه كردن در آ يبرا يحت. را به پا كرد  شيها ييو دمپا ديربودوشامبرش را پوش. وقت را تلف نكرد  گريد ايآر

 . رفت ، روان شد  يباغ م يكه به سرعت به طرف اتاق انتها ييايتاليرا تلف نكرد و به دنبال دختر ا

رفته  نزيخانم هوك دنين دستور داده شده بود ، ساعت هشت صبح به دهمانطور كه به دختر جوا. ها كنار زده شده بود  پرده

 ! انداخته بود  نزيبه خانم هوك يو قبل از مراجعت نگاه

 يخم شد و دستها. ساخت  يم يقتيرا متوجه حق ايبالش افتاده بود ، آر يطرف ، رو كيكه به  رزنيفروغ پ يو ب ديسف يمايس

 ييايتاليفرو رفته بود ، خدمتكار ا يبه خواب ابد نزيسرد بودند ، خانم هوك شيدستها. را لمس كرد  رزنيپ ديالغر و سف

 : كنان گفت  ونيش

و طلب آمرزش  ازيراز و ن شياز مرگ با خدا شيآنكه بتواند پ ياو ب. متاسف هستم  شيبرا يليمن خ!  چارهيب رزنيآه ، پ -

 . كند ، مرد 

 : دختر دست گذاشت و گفت  يبر شانه  يبا مهربان. است  كيولكات كيكه او  افتيدر ايآر

 .  ميغصه بخور اي ميكن هيشگر يبرا دينبا نيبنابرا.  رديبم نطوريبود كه هم ليما نزينگران نباش ، خانم هوك -

او . شد  درونيمتوجه دارت ه رتيبرگشت با ح يوارد اتاق شد ، وقت يگفت احساس كرد كه كس يكلمات را م نيا يوقت يحت

از  يحتماً به تازگ. رود  يم يزود به اسب سوار يليدانست كه او هر روز صبح خ يم يآرا. به تن داشت  يلباس سوار كار

 : آمد و به او نگاه كرد و سپس برگشت و محكم گفت  نزيخانم هوك تاو ابتدا به كنار تخ. برگشته بود  ياسب سوار

 ؟  ستيك رزنيپ نياتفاق افتاده ا نجايادر  يعاد ريغ يمك دوگول گفت كه مورد -

 : پاسخ داد  ايآر

 ! مادربزرگ خانم كارلو . است  نزيخانم هوك -

به سرعت  دروني، دارت ه ستيبلند هق هق گر يبا صدا ييايتالي، دختر ا ديبگو يزيبتواند چ درونيدارت ه نكهياز ا قبل

 : گفت 

 .  ديدكتر را خبر كن يضمناً فور. بنك  ليم زهي، دوش ديياي، به دفتر من ب ديلباس تان را عوض كرد يئقت -

او را  ايدختر ساكت شد آر يوقت. كه آرامش سازد  ديرا در آغوش گرفت و كوش انيدختر گر ايآر. از اتاق خارج شد  سپس
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 . سپس به دنبال خانم باروز سرخدمتكار منزل رفت . استراحت كند  يبرد و گفت كه برود كم رونياز اتاق ب

 : داشت  يو دانا بود و اعتقادات به خصوص اريهوش يباروز زن خانم

 يم يبه خوب. من مادر و سه عمه ام را دراز كرده ام تا مچاله نمانند .  ديمن بگذار يرا به عهده  زيبنك همه چ ليم زهيدوش -

 نيماما بوده و به ا كياو قبل از ازدواج . البته خانم فلتون ، زن باغبان هم به من كمك خواهد كرد . چه كار كنم  ديدانم كه با

او  ايمار ديكردم كه نگذار يم هيرود ، به شما توص يم رزنيكه احتمال مرگ پ دياگر به من گفته بود. مسائل عادت دارد  ليقب

 نيهم شهيهم. شوند  يدهند و دست پاچه م يجلوه م تيپراهم يليوضوع كوچك را خها م يخارج نيا.  نديرا پس از مرگ بب

 ! دار شود  حهيجر حساساتشانكه ا ديايب شيپ يخواهند كه فرصت يآنها از خدا م. طور هستند 

 : گفت  ايآر

 . بود  يبزرگ يضربه  ايمار يبرا نيمتاسفم ا -

 : باروز گفت  خانم

از  يكي يطيشرا نيدر چن يخوددار. بوده  كشياز بستگان نزد رزنيرفتار كند كه انگار پ يندارد كه طور يلياما دل -

 . انسان است  تيشخص اتيضرور

كار را به عهده گرفته  نيا تيخوشحال بود كه خانم باروز مسئول يليبه هر حال خ. نداد و موافقت نمود  يبه ناچار پاسخ ايآر

 . رود و لباس عوض كند توانست به اتاقش ب يخودش  نكيا. بود 

 دهيرس يعرضه و ناتوان به نظر م يب يلي، خ ياوضاع نيحل چن يكه برا ديشي، اند ديد نهييظاهر نامرتب خود را در آ يوقت

از حد جوان و  شيانست و او را ب يم سايگروه كل يو بهت زده  شانيپسر بچه پر يماياش به س ختهيدرهم ر يموها. است 

 . داد  يتازه كار نشان م

 نيانگلستان را ترك خواهد كرد ، بنابرا يبه زود درونيدارت ه.  ستين يداد كه مسئله ا يتسل شهياند نيخودش را با ا ايآر

ثابت كند از زمان  درونيبود كه به دارت ه ليحال ما نيدر ع. نه  ايباشد ،  يراض ايندارد كه او از طرز كار آر يضرورت

 . برآمده  يبه خوب ليه سامرز مسائل ا ياريبس يورودش ، از عهده 

به  يدگي، رس درونيمتعدد دارت ه يپاسخ به نامه ها. نبود  يبرنامه آن همه خدمتكار در ان خانه كار آسان يآهنگ هم
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 . نبود  يشد ، كار سهل يكه به آن خانه مربوط م گريصورت حسابها ، سفارشات ، حقوق خدمتكاران و هزاران موضوع د

 . بود  زين درونيتوقعات دارت ه يامد و پاسخگو يهم با خدمتكاران و هم با مهمانان كنار م ستيبا يم او

از افراد قبل از او نتوانسته بودند عهده دار آن  ياريانجام بدهد كه بس يكرد كه حداقل توانسته بود كار ياحساس م ايآر

 . او آورده  يرا به خانه  گانهيب يصداد كه چرا شخ يم حيتوض درونيدارت ه يبرا ستيبا يم نكيا. شوند 

 

 . رفت  درونيبه اتاق مطالعه دارت ه ميبا خود جنجال كرد و سرانجام ساعت نهو ن يمدت ايآر

 يكه به اتاق صبحانه باز م يگرياز در د درونيدارت ه كدفعهيبرود ،  ايمردد بود كه منتظر بماند  ايدر اتاق نبود ، آر يكس

متوجه شد كه صبحانه اش را دست نخورده در اتاق  اياو در را پشت سرش بست ، تازه آر يوقت. شد ، وارد كتابخانه شد 

 . گذاشته 

 : گفت  درونيه دارت

 ؟  ديكارها را داده ا بيترت. رسد  يم 11دكتر ساعت  -

 : گفت  يبه آرام ايآر

 . خانم باروز گذاشتم  يكار را به عهده  نيبله ا -

 : گفت  درونيه دارت

 . .. است  شيدر پ يقانون يها ييكه بازجو ديحتماً خبر دار -

 : زده گفت  رتيح ايآر

 . موضوع نبودم  نيمن متوجه ا -

 : گفت  درونيه دارت

او  دياز صاحبخانه اجازه گرفت ، الاقل با ستيبا يورود مهمان م يبه طور معمول برا.  ديموضوع نبوده ا نيشما متوجه چند -

 : من من كنان گفت  ايآر. در خانه اش هست  يمهمانرا مطلع ساخت كه 

را به حال خود رها  نزيداد كه خانم هوك ياما وجدانم به من اجازه نم. متاسفم  يليكه خ ميتوانم بگو يدانم ، فقط م يبله م -
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 يآمد كه كم يبر م نيچن درونياز حالت صورت دارت ه. هم نداشتم كه او را به آنجا ببرم  يگريد يجا! توانستم  ينم. كنم 

 : او گفت . نرم شده بود 

 ...  ديكن فيتعر ميرا برا انيبهتر است كه تمام جر -

 : گفت  درونيبه دارت ه ياو با نارحت. كارلو وارد اتاق شد  ديبگو يزيچ ايآر نكهياز ا قبل

 افتاده ؟  يكه چه اتفاق ي، خبر دار يهست نجايبه من گفتند كه ا -

 : گفت  يبه آرام درونيه دارت

 ! متوجه شده ام كه مادربزرگت شب گذشته فت كرده  -

 : گفت  كارلو

 ؟  ستيخواهم بدانم كه مقصر ك يم. است كه به من گفته اند  يزيهمان چ نيا -

 : ساخت و گفت  ايبه اتهامش را متوجه آر ختهينگاه آم سپس

كه از  يو باعث شد يآورد رونيدر آن اقامت داشت ب يديمدت مدكه  ياو را از خانه ا!  يتو بود ، تو او را كشت ريتقص -

كه  دوارميو ام يتو مقصر هست.  فتدياست ، قلبش از كار ب ييجا نيدر چن نكهيو شوق فراوان از ا يراه و خوشحال اديز يخستگ

 .  يشده باش مانيكار خود پش نياز ا

 

 : آهسته گفت  درونيدارت ه.  ديدانست چه بگو ينم.  ديپر ايرنگ آر كبارهي

االن  نيهم. كرده اند  يكار نيچن يخوش قلب يبنك فقط از رو ليم زهيكنم كه دوش يمن احساس م. صبر داشته باش  يكم -

 .  يآورده كه تو آمد نجايرا به ا نزيخانم هوك ليكه به چه دل ديخواست بگو يم

 : كرد و گفت  ايرو به آر سپس

 . . ديادامه بده تانيبنك به حرف ها ليم زهيدوش -

 : و گفت  ديبگو يزيچ ايمجال نداد كه آر كارلو

 يادب يو ب يكمال گستاخ نيا. آورد  نجايمادربزرگ مرا به ا رديآنكه اجازه بگ ياو ب.  ياو گوش نده يبه دروغها دوارميام -
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گرفته ؟  ميمادربزرگم تصم يگدر مورد نامناسب بودن محل زند يكند ؟ به چه حق يدخالت نيچطور اجازه دارد كه چن. است 

. ، او عاشق من بود  نديخواست كه مرا بب يمسلماً دلش م. و خوشحال است  يچقدر راض هصدها نامه از او دارم كه در آن نوشت

 ! بكشانم و او را به كشتن بدهم  ينداشت كه مدام او را همراه خود به هر طرف و شهر يليدل چياما ه

 : گفت  درونيه دارت

حاال بهتر . نداشت  يچندان يبا مرگ فاصله . شده بود  ريپ يليمادربزرگت خ. كنم قضاوت تو چندان درست باشد  ينم فكر -

 افتاده ؟  يچه اتفاق قاًيكنند كه دق فيتعر مانيكه برا ميبنك اجازه بده ليم زهيبه دوش ستين

 : زد  اديفر كارلو

 يفكر م يحت. دانم كه او از من نفرت دارد  يخوب م.  ميگوش بده شيو دروغها حيندارد كه به توض يليدل چيقبالً گفتم ، ه -

 يكارش م نيمن بشود ، اما او با من دشمن است با ا يكار را كرده كه باعث رنجش و ناراحت نيدختره فقط ا نيكنم كه ا

 شيسالها اصالً برا نيا يكرده ام و ط مادربزرگم اهمال ين وانمود كند در مورد زندگيو چن ينيخواست كه تو مادربزرگم را بب

 . پول نفرستاده ام 

 : گفت  ايخطاب به آر درونيدارت ه. بشتر به استغاثه مانند بود  شيصدا حالت

 اصالً مناسب نبود ، درست است ؟  نزيكه اوضاع خانه خانم هوك ديگفت -

 : پاسخ داد  يبه نرم ايآر

كه  يطيدر شرا. نبود  ارشيدر اخت يراحت ليگونه وسا چيه. كرد  يم يزندگ يزيبه صورت رقت انگ نزيدر واقع خانم هوك -

آن  نيو محبت ساكن ياو به مهربان يزندگ. سوم ساختمان سكونت داشت  يدر طبقه . و باال برود  نييتوانست از پله ها پا ينم

مدام . به طبقه باال نخواهد آورد  را نزيخانم هوك يغذا گريگفت كه د يكه صاحب خانه م دميخودم شن. محل وابسته بود 

 . را اصالً ندارند  يمالتينامال نيو مسن طاقت چن ري، افراد پ ديكش يم اديسرش فر

 : زد  اديفر كارلو

 . كنم  يكلمه از حرف ها را باور نم كي يمن حت -

 : گفت  درونيه دارت
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 . نداشته باشد  قتيبنك حق ليم زهيدوش يكه حرف ها نميب ينم يليدل چيمن ه -

 : بلند گفت  يبا صدا كارلو

دختره را قبول  نيا يكه حرف ها يده يم حيطور كه مشخص است تو ترج نيا. زنم  ياست كه حدس م يزيهمان چ نيا -

 . د رفتار را نسبت به ما داشته باش نيدهم كه ا يوجه اجازه نم چيمن به ه.  اندازديما اختالف ب نيدارد كه ما ب ياو سع.  يكن

 : گفت  يبا صبور درونيه دارت

به سر  ينا مناسب طيداده كه مادربزرگت در شرا صياو تشخ. داشته باشد  ياليخ نيبنك چن ليم زهيكنم كه دوش يفكر نم -

 نجايبرخود همواره كرده تا او را با خود به ا ياديبابت هم به زحمت ز نيكمك كند و از ا نزيبرد ، خواسته به خانم هوك يم

 ييكه بازجو ميرا هم بدان نيضمناً ا. كه مادربزرگت در آرامش كامل مرد  ميباش طمئنم ميتوان يالاقل م نيبنابرا.  اورديب

 . است  شيدر پ زين يقانون

 :  ديبود ، پرس هيشب غيبه ج شتريكه ب ييبا صدا كارلو

 ؟  ييبازجو -

 : گفت  درونيه دارت

صدادر  يعيمسلماً دكتر جوار دفن و علت فوت را ، مرگ طب. است  رياجتناب ناپذ ييبازجو نيكه ا ميبگو ديمتاسفانه با -

 . خواهد كرد 

 : كرد و گفت  يناله ا كارلو

 ي؟ همه فكر م يمن خواهد شد فكر كرده ا هيكه عل يسوئ غاتي؟ به تبل يفهم يدهم ، م يتن نم ييبازجو نيمن هرگز به ا -

 ! است  يناويكنند مادربزرگم اهل اسكاند

 : گفت  درونيه دارت

 .  ميريرا بپذ قتيكه حق ميمتاسفانه ناچار -

 : و گفت  ستينگر ايشرربار از خشم به آر يچشمان كارلوبا

 ! توست ، لعنت به تو  ريتمامش تقص -
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 ... زد  ايبه صورت آر يمحكم يليدستش را بلند كرد و س سپس

بر اتاق حكمفرما شد  يقيسكوت عم كبارهي. منعكس شد  شيصدا يلوله او همچون انفجار گ ديچيضربه در اتاق پ نيا يصدا

 . كرد  كيسوخت ، نزد يكه از شدت درد م شيدستش را به طرف گونه ها يبه آرام ايآر. شدند  خكوبيهر سه بر جا م. 

 : زد  اديفر تيبا عصبان درونيكه ناگهان دارت ه ديبگو يزيخواست چ يم

 ! كارلو  -

 : به در زده شد و مك دوگول وارد شد و اعالم كرد  يآرام ي ضربه

 ! شما آمده اند  دنيقربان خبرنگاران به د -

در دست داشتند ، كامالً  نيسه تن از انها دورب. شش مرد دوان دوان وارد شدند .  ستيزده به او نگر رتيح درونيه دارت

 شقدمي، پ ديرس يكه مسن تر به نظر م يمرد.  ستادنديا نهيشوم يآنها جلو. ، خبرنگار بودند  گريمشخص بود كه سه تن د

 : شد و گفت 

 ! درونيه يآقا ريصبح به خ -

 : بهت زده پاسخ داد  درونيه دارت

 دنيقبل از رس يدانم چگونه ، حت ينم.  ديلحظه را هم هدر نداده ا كي يحت ديترد يب. شما واقعاً متعجب هستم  دنياز د من

 !  دهيخبر به گوش شما رس نيدكتر ا

را آماده كرد و چند عكس از آنها  نشياز عكاسان بالفاصله دورب يكي! دكتر : نگاه كردند  گريكديبا تعجب به  خبرنگاران

 . حالت از او عكس گرفته شود  نيتا در بهتر ستادهيا يكه كارلو مخصوصاً به صورت ديد يبه وضوح م ايآر. گرفت 

 : آمد و گفت به خود  درونيه دارت

 ؟  ديآمده ا نجايا ليكه به چه دل دييممكن است به من بگو.  ديلحظه صبر كن كي -

 : كه مسن تر بود اشاره كرد و گفت  يبه مرد سپس

 ؟  نديآ ياز طرف روزنامه اكسپرس م ايگو. قبالً شما را مالقات كرده ام  -

 : پاسخ داد  خبرنگار
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كه گروه  ميخواهم بگو ياگر اجازه بدهند م. و اسكچ هستند  ليم يهم از همكارانم در روزنامه ها نهايبله درست است و ا -

 .  ميبا شما مصاحبه كن نيريكه قبل از سا ميدواربوديما ام. از خانه منتظر شما هستند  رونياالن ب گريد

 :  ديپرس درونيه دارت

 درباره چه ؟  -

 يوقت.  ميكرد يم يدر انتظارش روزشمار شيما از مدتها پ.  ديدان يت مصاحبه را مشما خودتان خوب عل درونيه يآه آقا -

 .  ميو شخصاً با شما مصاحبه كن مييايكه ب ميگردد فكر كرد يهفته اعالم م نيخبر در هم نيبه ما اطالع دادند كه ا

 : زد و گفت  يلبخند درونيه دارت

 ؟  ديكدام خبر آمده ا دنيشن يخواهم بدانم كه برا ي، اما م ديخوشحالم كه آمد -

 ! درونيه يشما آقا ياعالم خبر نامزد -

 : و گفت  ديكش يكوتاه غيخانم كارلو ج. لبانش را به هم فشرد  تياز فرط عصبان درونيه دارت

حال به سرعت دستش را  نيراز فاش نشود ، در ا نيكه ا ميكرد يچقدر سع. موضوع مطلع شده اند  نياز ا نهايآه ، دارت ا -

به طرف  درونيدارت ه. عكاسان اتاق را روشن كرد  نيفالش دورب يكننده  رهيدارت گذاشت و نور خ يبازو يرو

 : خبرنگاران آمد و گفت 

 . آمده است  شيپ يشود ، اما ظاهراً سوءتفاهم يهفته اعالم م نيمن با خانم كارلو در ا يكه خبر نامزد ديفكر كرد -

 . خبر اعالم شود  نيا ديباالخره با.  ميكن ينقش باز ميتوان ينم گري؟ د يكن ياوه ، اما دارت ، حتماً اشتباه م -

و شماره تلفن روزنامه  ستيكه چرا كارلو ل افتي يدرم نكيبرنامه بوده ، ا نيمسبب ا يتازه متوجه شده بود كه چه كس ايآر

كند كه او  يسازد و كار ريرا غافلگ درونيپس او روزنامه نگاران را به آنجا كشانده بود تا دارت ه. ها را از او خواسته بود 

 . رسماً خبر ازدواج خود را اعالم كند 

 : روزنامه اسكچ گفت  خبرنگار

 ديكن ديمساله را تاك نيبهتر است كه خودتان ا ني، بنابرا ميشد يم زود ما متوجه اي ريد. است  شاني، حق با ا درونيه يآقا -

 . ممكن هستند  ريغ باًيدمده شده اند و تغر گريد يپنهان يازدواج ها. 
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 : گفت  درونيدارت ه. لبخند زدند  زيخبرنگاران ن ريو سا ديخند سپس

من قرار . دانم  ينم قايآن را دق خيازدواج دارم ، اما هنوز تار اليبله من خ.  ميگو يرا به شما م قتيخوب ، حاال حق اريبس -

من  يمياز دوستان قد يكيخانم كارلو . بنك مورد نظر من است  ليم زهيكه با خانم كارلو ازدواج كنم ، بلكه دوش ستين

 ! ما نبوده است  نيب يرابطه ا چيه نياز ا شيب. هستند 

.  ديرا داشته باش شانيبا ا ييكنم تا به حال افتخار آشنا يفكر نم. كنم  يم ين معرفبنك را به حضورتا ليم زهيدوش نجايا در

 . ساختند  ايزده نگاهشان را متوجه آر رتيح زيخبرنگاران ن.  ديكارلو بهت زده نال

 : به خود آمد و معترضانه گفت  كبارهي.  دهينشن يرا به درست درونيكلمات دارت ه نيكرد كه ا يتصور م ايآر

 ...موضوع  نيا -

 : بلند گفت  يبا صدا درونيه دارت

 ! دارند  ازيآزاد ن يبه هوا زياز هر چ شتريكنم ب يفكر نم.  ستيبنك فعالً مشاعد ن ليم زهي، اما حال دوش انيمتاسفم آقا -

ر را پشت سرش بست سپس د. او را گرفت و به اتاق صبحانه برد  يبازو درونيدارت ه ديبگو يزيبتواند چ ايآر نكهياز ا قبل

 : به زحمت گفت  ايآر. 

 ؟  ديكن يچكار م -

 : برد و گفت  يگرياو را از اتاق صبحانه به اتاق د درونيه دارت

 ... ما را بشنوند  يصدا ديآنها نبا.  ديصحبت كن ديتوان يخوب ، حاال م -

 يچطور جرات م. ندارد  قتيحرف حق نيكه ا ميگو يگردم و به تمام آنها م ياالن بر م نيهم! ما را بشنوند  يصدا دينبا -

 ! آقا  ديسخت در اشتباه هست ميبگو ديكنم ؟ با ياز خودم دفاع نم ديكن ي؟ فكر م ديبا من نامزد شده ا دييكه بگو ديكن

 هيتك يواريد يساكت بود و به بخار درونيدارت ه. توانست واضح صحبت كند  يم يبود كه به سخت يعصبان يبه قدر ايآر

 :  ديغر ايآر. بود  زيرفتار ، اهانت آم نيا ايآر دگاهياز د.  ستينگر يم اياده بود و به آرد

دانم كه  يم قاًيدق! نسبت به من نه  ي؟ ول ديبكن ديتوان يم ديكه بخواه يهر كار ديكن يفكر م!  ديقابل تحمل هست ريشما غ -

روم و به  يمن م.  ديو خطرناك نجات ده يناگهان تيموقع كيخودتان را از  ديخواست يم.  ديكار را كرده ا نيچرا ا
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 !  ديانجام ده ديليكه ما يهركار ديتوان يخانم كارلو م و، شما  ميگو يامر را م قتيخبرنگاران حق

 : گفت  درونيناگهان دارت ه. به طرف در رفت  ايآر

 ! دو هزار پوند  -

 :  ديشد و پرس خگوبيبرجا م ايآر

 ؟  ستيپ منظورتان

 . پول را به شما بدهم  نيحاضرم ا -

 :  ديپرس تيبا عصبان ايآر

 خواهم ؟  يپول م يكار نيچن يبرا...  يمن برا ديكن يفكر م...  ديكن يفكر م -

 : پاسخ داد  درونيه دارت

دو هزار .  ديدار اجي، چون به پول احت ديكن يمردم كار م يشما هم مثل همه .  يكرد ي، مسلماً كار نم يخواست ياگر پول نم -

 !  اوردينفر بدون زحمت آن را به دست ب كياست كه  يپوند مبلغ قابل توجه

 : گفت  ايآر

 .  رميگ يمن رشوه نم -

 : گفت  درونيدارت ه. را چرخاند  رهيشد و دستگ كيبه در نزد ايآر

 . ، فكر خانواده ات را بكن  يندار اجيپول احت نياگر خودت به ا! سه هزار پوند  -

. كند  يرا بازساز يفال زيتوانست با آن كوئ يبود كه چارلز م يپول نيا! سه هزار پوند . شد  خكوبيم يبر جا ارياخت يب ايآر

 يم. مربوط به آنها را انجام دهد  راتيتعم ي هيتوانست كل يم. را مرمت كند  ييرايتوانست پشت بام و سقف اتاق پذ يم

 ! چارلز را فراهم آورد  حتاجيما ي هيتوانست كل يپول م نيامزرعه تراكتور بخرد ،  يت براتوانس

 ! سه هزار پوند  -

 :گفت درونيدارت ه. برداشت  رهيدستگ يدستش را از رو ارياخت يب ايار

 ؟  ميصحبت كن نبارهيمعقول در ا يحاال بهتر است به گونه ا!  يكن يمطمئن بودم كه عاقالنه عمل م -
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 : گفت  ايآر

 يم اليشماست كه خ پيعادت شما و افراد هم ت نيا. نفرت دارم  نكاريمن از ا! كار شما عاقالنه باشد  نيكنم ا يفكر نم -

سكوت من سه هزار پوند  متي، بله ، ق ديدرست حدس زده ا نباريظاهراً ا.  ديشود با پول خر يرا م زيكنند همه كس و همه چ

 ! است 

به او كمك  درونيه... كرد  يم يديشد ي جهياحساس سرگ. باعث شد كه اشك در چشمانش حلقه بزند  حقارت احساس

 : خندد گفت  ياحساس كرد در دل به او م ايكه آر يبا لحن درونيدارت ه.  نديبنش يصندل يكرد تا رو

 ؟  يكنم كه امروز صبحانه خورده باش يفكر نم.  اورميخوردن ب يبرا يزيتا چ نيجا بنش نيهم. بوده  ييصبح پرماجرا -

 : با ضعف گفت  ايآر

 .  مخواهمين يزيچ -

 : گفت  درونيه دارت

 !  يخواه يآه ، بله فكر كردم كه م -

 : اثر بود تكرار كرد  يبه نظر خودش هم ب يكه حت يو لرزان فيضع يبا صدا ايآر

 ! از تو متنفرم  -

 : زد و گفت  يلبخند درونيه دارت

 !  يط گرسنه اتو فق -

 . آنجا را ترك كرد و به اتاق مجاور رفت  سپس

 

  9 فصل

كرد  ياو احساس م.  رديتراس رفت تا خبرنگاران از آنان عكس بگ يبه رو درونيدارت ه يدست در بازو ايبعد آر ياندك

 . دست زده است  يزيكه به كار جنون آم

 يو نم ستيفعالً خوب ن ايآر يسپس گفته بود كه وضع روح. ه بود با خبرنگاران مصاحبه كرد ييبه تنها يمدت درونيه دارت
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 .  رندياز آنها بگ يعكس دو نفر كيخبرنگاران خواهش كرده بودند كه الاقل  جهيدر نت. تواند به سواالت آنها پاسخ دهد 

 : گفت  ايبه آر درونيه دارت

ضمناً خاطر نشان كرده ام كه خبر ازدواجمان .  ميبه سواالت آنها پاسخ بده ميستيكداممان حاضر ن چيبه آنها گفته ام كه ه من

 . كرد  ميبعدا اعالم خواه يرا به طور رسم

آورده  شيرا كه برا يدر اتاق نشسته بود و صبحانه ا ايبا خبرنگاران مشغول مصاحبه بود ، آر درونيكه دارت ه يهنگام

توانست به  يكاش م يمسخره را داشت و ا يبرنامه  نيقدرت بر هم زدن اكاش  يكه ا ديشياند ايآر. خورد  يبودند م

 دهيكه چه فا ديشياند يم ايآر! كرد  يفكر سه هزار پوند او را رها نم لحا نيدر ع. بدهد  يپاسخ منف درونيدارت ه شنهاديپ

باالتر از  تيآسان است كه انسان صحبت از آن بكند كه شخص. دهد  ينم تيابدا اهم يبه مسائل ماد ديدارد كه انسان بگو

 يوقت. نداشته باشند  يو كسر كم چيه يباشند و در زندگ يو غن ازين يحرف را بزنند كه ب نيتوانند ا يم يكسان. پول است 

  يدست يدر قروض و ته يكس

 و موثر نباشد  دياش مف يبزرگ زندگاز مشكالت  ياريحل بس يور است چگونه امكان دارد كه پول برا غوطه

از انجام  رياگر چارلز ناگز. را به فروش برساند  يفال نزيكوئ شيپرداخت وام ها يكرده بود كه برا شنهاديچارلز به او پ ليوك

 ديمعالج او بارها تاك يتعادل روانش را از دست بدهد دكتر ها يكشست امكان داشت كه به كل يقلبش م. شد  يكار م نيا

به سان  شيبود انجا برا زياو همه چ يبرا يفال نزيداشته باشد كوئ يفكر ين ناراحتيكوچكتر ديكرده بودند كه چارلز نبا

 بود  ختهياو ر يرا به پا شيآرزوها و زندگ يمعبود ش بود كه چارلز نه تنها قلب و روحش بلكه تمام

در حال حاضر او .  شديپاك م دگاهشياز برابر د  يرشكستگشبح وحشتناك و.  ديدم يدر او م يتازه ا ديهزار پوند ام سه

 نداشت  يپشتوانه ا چيه

بود كه او  يكاف ييبه تنها نيهم. توانست به خانه بازگردد  يم ايار. در برداشت  زين گريد يمفهوم ايار يهزار پوند برا سه

 كند  يرا باز يشود هر نقش يراض

 نشسته بود  ايبر لبان ار يلبخند. به اتاق برگشت  درونيه يوقت

 :گفت  درونيه دارت
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  ميبرو اياز تو نخواهد شد حاال ب يسوال چياز ان ضمنا ه شترينه ب. داده ام  يعكس دو نفر كيمن به انها قول -

 يخبرنگاران رو. امد  نيتراس بر ا يبه رو درونيبا اتفاق دارت ه نيبنابرا. جز موافقت ندارد  يمتوجه شد كه چاره ا ايار

 : دياز عكاسان پرس يكي دنديكش يتراس انتظارشان را م

 يفشردن شاس ي؟ سپس صدا ديلبخند بزن گريكديو به  ديريرا بگ درونيه يآقا يبنك ممكن است بازو ليم زهيدوش-

 تر شده بود  اديز يليبود خ دهيانها را در اتاق د ايكه ار يبار نيها بلند شد تعداد  خبرنگاران از اخر نيدورب

 :را به داخل اتاق كشاند و به خبرنگاران گفت  ايكه دارت ار. مختلف شده بودند  يسوالها ادداشتيآماده  خبرنگاران

 ييرايبه سالن پذ يدنيصرف قهوه و نوش يكنم كه برا يشما دعوت م يو از همگ انياست متشكرم آقا يامروز كاف يبرا-

 بروند 

 :گفت  ايدر را بست و به ار دارت

عروس با  كي يعنوان معما ريكه فردا صبح نام تو ز ميبگو ديبود خودم به تمام سواالت انها جواب دادم اما با يلعا يليخ-

خواستم با انها درباره تو و گذشته ات صحبت كنم  يكه م يتازه وقت.حروف درشت در صفحه اول روزنامه چاپ خواهد شد 

و فعال  ميكه هنوز به خانواده ات اطالع نداده ا: هر حال به انها گفتم به دانمينم تيدر مورد زندگ ياديز زيمتوجه شدم كه چ

  كنمياعالم نم يرا بهصورت رسم زيچ چيه

 :از فرط تعجب گرد شد و گفت  ايار چشمان

 داشته باشند ؟ يبرنامه نقش نيدر ا دياست كه انها هم با نيمنظورت ا. خانواده من -

 :درآورد و گفت  نياز جعبه مرمر  يگاريرفت و س زيبه طرف م دارت

شود و  يندارد زمزمه ها شروع م قتيما حق ينفر شك ببرد كه نامزد كياگر  يحت ييرا به انها بگو قتيحق ديمسلما بله با-

 ميكن يان وقت اعالم م. برگردم  كايتا من به امر ابديادامه  گريبرنامه تا دو هفته د نياست ا يكاف رنديگ يدامنه م عاتيشا

 خورده است  همما به  ينامزد نيكه با توافق طرف

 :چشم دوخت و ادامه داد  ايرا روشن كرد وبه ار گارشيس دارت

ما  يبرا زين ييكه ممكن است مزاحمت ا. خواهد شد  ياديز يو حرفها و خبرها غاتيكه از امروز تبل ميبگو ديمتاسفانه با-
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داستان و مقاله .ازدواج كرد  سشيعنوان او با رئ ريدوست دارند ز كهيكسان. است  ريموضوع اجتناب ناپذ نيكند ا جاديا

مسائل و  نيا يوقت ديمطالب را داشته باش نيطاقت ا دوارميدهند ام ينشان م هموضوع توج نيا يريگ يبه پ شتريب سنديبنو

ات را تحت الشعاع  ندهيا يرهاكه كا يداشت ضمنا ان قدر مشهور شده ا ياز االن پول خواه شيب يليتو خ. ماجراها تمام شد 

 قرار خواهد داد 

كرد  يتر و وحشتناك تر از آنچه تصور م قيعم يليماجرا خ نيشد كه ا يمتوجه م نكيا. نفس بكشد  توانستيم يبه سخت ايار

مردم  ديحال از د نيدر ع رفتهياو را پذ يكرده و حرفها تيبوده كه از دارت تبع وانهياحمق و د اريكرد كه بس يهست فكر م

بود و  دهياش برگز يحفظ منافع شخص يدارت او را برا. كرد  يكار را م نيا عاشامرار م يكه برا يبود دختر يمنش كياو 

  رفتيم شيكرد و به دنبال كارها يم شيرها يبعد هم به راحت

كردند  يطور فكر م نيبه هم خورده همه ا نيكرد كه ازدواج انها با توافق طرف ينم ديموضوع ترد نيدر ا چكسيه يطرف از

 گرياز افراد د ياريهمچون بس زياو را ن ياش شده و بعد از مدت كوتاه يدچار عشق منش يمدت كوتاه يكه دارت فقط برا

قصد داشته به زور دارت را وادار  ايكردند كه ار يتصور م زين يگروه سلمام. سپرده است  يكنار گذاشته و به دست فراموش

 .كرد  ياحساس ضعف م ايازدواج با خود سازد ار به

 :نشسته بود گفت  يصندل يهمان طور كه رو او

  شوديتمام نم ياسان نيبه ا زيهه چ-

  ميبگو كيبه تو تبر ديبا يگذشته ا يچرا كه نه ؟از حركت اول به خوب-

بنك  ليام م ينام واقع ميرده ام بگوماجرا ان قدر به سرعت اتفاق افتاد كه من فرصت نك نيا يكنيزود قضاوت م يليخ-

  ستين

 :ظاهر شد و گفت   يبه ظاهر ارام دارت اثار نگران يمايس در

راجع به تو  يكنند انها سواالت مختلف داي؟ حاال خبرنگاران تالش خواهند كرد با خانواده ات را پ يمن چرا به من نگفت يخدا-

موضوع از پرس  نيكه به سواالت شان پاسخ بدهم اما ا ستمين يتيدر موقع دانستمينم يزيكه من چ يياز من كردند و از آنجا

 .كرد  اهدنخو يريانان جلوگ يو جو و كنجكاو
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  ميينگو يزيمورد به انها چ نيممكن است متوجه نشوند بهتر است در ا-

 ؟ يرا به من نگفت قتياخر چرا حق.  ميبكن يسكير نيچن دينبا ايخدا-

 داشتم  يليخودم دال يچون برا-

 :كاناپه نشست و گفت   يرو دارت

شدم  يعصبان يليكردند من خ ريكه انها امروز صبح مرا غافلگ يدانيم يتو به خوب ميحاال بهتر است با هم رو راست باش-

فرصت نداشتم كه  گريد. خودم را از ان مخمصه نجات دهم  يقيكه خواستم فورا به طر....كردم كه  يكار احمقانه ا نيبنابرا

 نيخوب حاال از ا يالبته تو با لطف خودت به من كمك كرد. گرفتم  ميزود تصم يليدر واقع خ. از مسائل را بسنجم  ياريبس

  رميممكن است كه آنچه را گفته ام پس بگ ريغ ميبرا ميبگو دي؟؟ ضمنا با ميبه بعد چه كن

 فهمم  يبله م-

 ؟ يتهس يحاال به من بگو كه واقعاً تو ك-

 است  لبورنيمن م يتان عوض شود نام واقع يبرا يزيچ ميرا بگو قتيكنم كه اگر حق يفكر نم-

 در بر نداشته است  يو مفهوم خاص يمعن شينام برا نيكه ا Ĥمديبر م نيدارت چن يمايحالت س از

 : گفت

 ؟ يهست بيمثل قتل تحت تعق ميجرا يبرا اي؟  يداشته ا يقبال شوهران ايكرد ؟ ا يدردسر م ديتول تينام برا نيا ايا-

 :نقش بست و گفت  ايبر لبان ار يلبخند ارياخت يب

  شناسندينام را م نيا يكه افراد به خصوص نجاستيمطلب ا ستين ديمسائل كه گفت ليقب نينه بخاطر ا-

 ؟ يكه از خانواده سرشناس هست ييبگو يخواه يم يعني-

 :گفت . متعجب شده است  اريمتوجه شد كه دارت بس ايار

مواجه  ييكه با به هم خوردن ازدواج ما با عكس العمل خرد كننده  ينگران نياما اگر از ا.  ستميدختر گمنام ن كيمن . بله -

  ديمحاكمه نخواهد كش زيم يشما را به پا چكسيه ديكه نگران نباش ميبگو ديشد با يخواه

 در دارت داشته باشد  يكه سخنانش انرژ ديرس يگفت اما به نظر نم يسخن م يبه تلخ او
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 :گفت  دارت

 كي نيداشت ا يبه مبلغ سه هزار پوند در دست خواه يكنم و تو چك يرا ترك م نجايمن ا گريخوب تا دو هفته د اريبس-

 خطاب كنم ؟  لبورنيشمارا م ديده يم حيترج ديبنك شا ليم زهيمعامله است دوش

 نكنند  دايمرا پ يبنك را داشته باشم ممكن است مطبوعات نام اصل ليدهم همچنان نام م يم حيترج-

خبر را رسما اعالم نكرده  نيدانستم چون ا يرا كه با او نامزد شده ام نم يدختر يرسد من نام واقع يبه نظر م بيعج يليخ-

 .امده  شينام سو تفاهم پ نيكه در مورد ا مييبگو ميتوان يم ميا

 ؟ ديخود را از هر دردسر نجات بده يسادگ نيبه ا ديانتويم شهيهم ديكن يفكر م-

 :گفت  ايبه لب اورد و به ار يلبخند دارت

 كنم  يخودم را م يسع شهيهم-

 :نگاه كرد و گفت   يواريبه ساعت د ايار

 كنم  يدگيبه انها رس ديهم هست كه با گريد يدكتر خواهد امد كارها ياست به زود ازدهي كيساعت نزد-

جالب توجه تر از  اريمطبوعات بس يما برا يفراموش كرده بودم اما در واقع موضوع نامزد يرا به كل رزنيمن ان پ يخدا-

 از خود نشان دهند  يعالقه ا ليهشتاد و دوساله در سامره يزن رياست كه نسبت به فوت پ نيا

  شوديناراحت م يليو گرنه خانم كارلو خ ديدرست حدس زده باش دوارميام-

 :دارت اورا صدا كرد و گفت  . برخاست و عزم رفتن كرد  سپس

 بنك  ليم زهيدوش-

او . قرار داشت  يبخار يرو گرشيشلوارش بود و دست د بيدستش در ج كياستاده بود  نهيبرگشت دارت كنار شوم ايار

 :گفت . موقر بود  اريحالت بس نيدر ا

 خواستم از تو تشكر كنم  يفقط م-

 :او گفت  ندينسبت به او فرو نش ايشد كه باعث شد اتش خشم ار ياحساس م شيكه در صدا يصداقت

  دينشو مانيكه كردم پش ياز كار دوارميام درونيه يآقا-
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 . نشسته بود  اياحتماال به انتظار ار. در اتاق كارلو باز بود  ديپلكان رس يبه باال يوقت. رفت  رونيدر را باز كرد و از اتاق ب سپس

 :او آمرانه گفت  دنيبه د كارلو

 با تو صحبت كنم ؟ خواهميم نجايا ايب-

با . بزدل و ترسو قلمداد خواهد كرد  يكند كارلو او را دختر نياحساس كرد كه اگر چن ياما وقت. رديخواست كه نپذ يم ايار

 شيالگوها. به تن داشت  يكم رنگ يبايخانم كارلو لباس ز. ديتاب يپنجره ها به درون م انيمتانت وارد اتاق شد نور اتاق از م

 . بود  نيخشمگ يليخ حال نيدر ع.  دنديدرخش يبر دستش م

 :و گفت   ستاديا ايار يرو به رو او

 انهيموذ يلينقشه خ نيامده ام ا ايبه دن روزيد نيكه هم ستمياحمق ن كيمن  ياز چنگم در بر يتونيم يكه به اسان يفكر نكن-

  دييايزوج احمق به نظر ب كيكنم كه در مقابل مردم  يم يكار. شما را رو خواهم كرد  يشده بود من دست هر دو يزيطرح ر

  ديصحبت كن درونيه يباره با آقا نيكنم بهتر است در ا يفكر م-

 :با خشم گفت  كارلو

 هيمدام عل يخانه پا گذاشته ا نيكه به ا ياز وقت. را با او روشن خواهم كرد  فميكنم و تكل يكار را م نيباشم ا ليهر وقت ما-

 ليم زهيدوش. كنم كه من از پا نخواهم افتاد  يبه تو اخطار م.  يشو مانيكه از كرده ات پش كنميم يكار. يمن عمل كرده ا

 . و سرسخت هستم  رناكخط يكه من دشمن ديد يبنك خواه

 به انها بپردازم  ديدارم كه با ياديز يمن كارها ديندار يكنم حاال اگر حرف يرا باور م نيا-

 ؟ يبر يم يكارت هم سود ني؟ هر چند حتما از ا يكن يصحبت از كار م ينامزد شده ا يثروتمند يمرد نيبا چن يكار وقت-

 :كارلو گفت . .به طرف در رفت ايار

و از  يكنم كه از دارت دست بكش شنهادياما حاضرم به تو هزار پوند پ يمن دردسر درست كرده ا يبرا يليصبر كن تو خ-

 ؟ ييگو يچه م يبرو نجايا

بهتر است ان را  يبا ان چه بكن يدان يو نم يدار يكنم كه اگر پول يم شنهادياست پ زياهانت ام يليكه واقعاً خ ميگو يم-

 تا از تو ممنون باشند  يمثل مادر بزرگت بكن  يريافراد پ ايخرج بستگان 
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 ايپرتاب كرد اما ار ايار يكنار دستش قرار داشت برداشت و به سو زيم يرا كه رو ينيمه چو مجس ديكش ياديفر كارلو

 ايار.  ديچيدر ساختمان پ يبرخورد مجسمه با در چوب يصدا. رفت  رونيلحظه بود كه در بست و از اتاق ب نيدرست در هم

 .خود رفت  منيباعجله از راهرو گذشت و به اتاق نش

. امد  يبر نم اياز درست ار يكار يشده بود ول دهيچيپ يليمسائل خ. گرفت  شيدستها انيمبل نشست و صورتش را م يرو او

از باغ . را كه قرار بود يها وهيم ستيمك دو گول ل. گزارش بدهد  نزيتا راجع به خانم هوك ديكش يسر آشپز انتظارش را م

 يبه انبوه  نامه ها ستيبا يكرد سرانجام م يجا تلفن م نيبه چند ديبا. كند  مشورت ايكرده و منتظر بود با ار هيشود ته دهيچ

 كرد  يم يدگيرس زيان روز صبح ن

به  يدگيمشغول رس ايآوردند تا قبل از ناهار ار يخود نم يمطلع شده بودند فعال به رو ينامزد انيخدمتكاران هم از جر اگر

 :وارد اتاق شد و گفت  يكارها بود كه لرد باكال

 او به من گفت كه با تو نامزد شده ؟ دميدارت را در سالن د: دارد  قتيحق دهاميسرو ته كه شن يسخنان ب نيا ايا-

 بله درست است -

 كند  يريكه از سرخ شدن صورتش جلوگ ديحال كوش نيدرع

 :گفت  تيبا عصبان لرد

 يامده ا نجايكه به ا ياز وقت. ندارد  قتيام مسلما حق دهيم عمرم شناست كه در تما يزيچ نيتر بيعج نيدارد ا تيقيحق-

 ..به تو نشان نداده قرار بود با كارلو  ياو هرگز توجه ياز چند كلمه با او حرف نزد ه ا شتريب

 :باره تامل كرد و گفت   كي

 ؟ ديگو يباره چه م نيكارلو در ا يراست-

  ستين يموضوع چندان راض نيمتاسفانه او از ا-

 ؟ ستيچ انيرا به من بگو جر قتيكنم حق يحرفها را باور نم نيكلمه از ا كي يحت-

  ديبپرس درونيه يبهتر است از آقا-

 :را قطع كرد و گفت  ايسخن ار تيبا عصبان لرد
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 را بگو  تيبدهد اما نه به من حاال واقع گرانيد ليمزخرفات را تحو نيتواند ا يدارت م.  ديبپرس درونيه ياز آقا ديبا-

  يو پنهان يرسم ريالبته به صورت غ.  ميما نامزد شده ا-

انها  يبوده اند من وقت نجاياز نصف خبرنگاران كشور امروز صبح ا شتريگفت كه ب ياالن م نيمگ دو گول هم يپنهان ينامزد-

 يرا امده اند فكر كردم حتما براچ دمينفهم. گشتند راهم را كج كردم تا با انها رو به رو نشوم  يكه بر م دميرا در جاده د

 مصاحبه با كارلو امده اند 

 

 انها را دعوت كره بود ؟ يك-

  يبپرس درونيه يسوال ها را از آقا نيپاسخ تمام ا يتوان يم. پرسش ها جواب نخواهم داد  نيمن به ا-

موضوع  كي نيدانم كه ا يندارد م يبه هر حاال اشكال يرا فاش كن تيواقع يبگ يزيكه اگر چ يترس يم گريبه عبارت د-

 ؟ يانداخته ا يچه دردسر بزرگ يخودت را تو يدانيزنم كه م ياست حدس م يسطح

 ؟ يچ-

 ايدن يزهايچ نيسرشناس است او توانسته كه بهتر تيگرفت دارت شخص يخوب در درجه اول مورد توجه همه قرار خواه-

از تجمل اتش از  ديايخوشت ب يزندگ نيرا ممكن است از ا ايم سراسر دنمسائل مه ريرا با هم داشته باشد اجتماع ثروت و سا

تو تناسب داشته باشد تو  تيبا شخص نيكنم كه ا ياما فكر نم. كنند  تخصوص است دخال يخبرنگاران دائم در زندگ نكهيا

 داشت  گريد تياو شخص يستيمثل كارلو ن

 است  يرسم ريغ ينامزد كيفقط  نيگفته كه ا درونيه يآقا-

 جا خواهند بود  نياما خبرنگاران مدام در ا ديتواند هر چه را كه دل وامانده اش بخواهد بگو ياو م-

 :گفت  ايار

 توانم بكنم ؟ يچكار م-

  يمسائل رو به رو شو ليقب نيبا ا ديخودت هم با يكه با او ازدواج كن يخودت قبول كرد ها چيه-

 ام را قبول كرده  يرسم ريغ ينامزد كيمن -
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كردم  يكوشد خود را از شر كارلو خالص كند اما فكر نم يكردم كه دارت م يفكر م شهيقرار است هم نياز ا انياه پس جر-

 ؟  يبرود چرا قبول كرد شيپ نجايكه تا ا

 نپرس  يزياصال از من چ....است كه  نيمنظورم ا. ...من قبول نكردم -

كارلو  يافتاده وقت يمشخص است كه چه اتفاقات.  ديد شوديم يدرونت را به راحت.  يشفاف هست ستاليكر يگو كيتو مثل -

 ياصال عمل ستيدرست ن نيسنگر و سپر استفاده كرد اما ا كيكرد دارت دستپاچه شد و از تو به عنوان  ريدارت را غافلگ

  ستين

 ؟ ستيمنظورت چ-

تواند از شر او  يم يدارت فقط زمان. كند  ينم ديا دلسرد و نااماو ر يرسم ريغ ينامزد كيكند  يخانم كارلو او را رها نم-

 و تالش خود را خواهد كرد  يازدواج كند تا ان زمان كارلو سع يگريخالص شود كه واقعاً با شخص د

را  نجايزنم كه او ا يدارد ؟؟ اما من حدس م يقدرت نيكه او چن يواقعاً باور دار يكن يم يقدرتمند و مكار معرف يلياو را خ-

 كند  يترك م يبزود

رفت از من سراغ دارت را گرفت و منهم گفتم كه در  يم نييامدم او از پله ها پا يم نجايبه ا يوقت ياشتباه حدس زده ا-

 را بسته باشد  شيباشد كه چمدان ها يكه او زن ديا يكتابخانه است اصال به نظر نم

 برود ؟ نجايكه از ا ديبه او بگو توانديدارت نم-

نادان  يكوچولو كياه تو . را ترك كند  سيگرفت كه انگل ميتصم يزيبود كه قبل از هر چ يليدل نيكنم به هم يفكر نم-

 ؟  يكرد يمسئله ا ينيچرا خودت را گرفتار چن يهست

 :و گفت  ديكش ياه ايار

 شيب. را پشت سر گذاشته ام  يامروز ساعات پر درد سر كنميخواهش م. بكنم  يزيمن قول نداده ام كه خودم را گرفتار چ-

 : نسبت به او احساس ترحم كند و گفت يباعث شد كه لرد باكال ايحالت ملتمسانه ار ديعذابم نده نياز ا

شناسم من با او همه جا رفته ام  يده سال است كه او را م بايتقر نيبب يستين يدارت تو اصال دختر مناسب دهيچيپ يزندگ يبرا-

 كيمن مثل  يبرا يلياست اما دارت هنوز به دال تيواقع كي نيا. كرده ام  يمن با او زندگ.كرده ام  ياديز يكارها شيبرا
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 نيا يتو برا. هستند  ينيب شيقابل پ ريدهد كه واقعاً غ ياز خود نشان م ييواكنشها ياست گاه يبياست او ادم عج گانهيب

 يهرچه زودتر خودت را نجات بده ديبا.  يجوان هست يليكردن خ يطور زندگ

 توانم  ياما نم-

 ؟ يتوان يچرا نم-

  ميرا بگو لشيتوانم دل ينم-

 دهد  يهم به تو م يو در مقابل پول خوب يينگو يزيچ ياو از تو قول گرفته كه به كس دمياهان فهم-

 :گفت  تيبا عصبان ايار

 ؟ يطور حرف بزن نيكه ا ديدهيچطور به خودت جرات م-

ول  نياو به ا.دارد  يو روش استيگونه مواقع چه س نيدانم كه در ا يم.شناسم  يمن دارت را خوب م. دارد  قتيقچون ح-

 ؟ يدردسر انداخت نيخودت را در چن ياز انكه با من مشورت كن شيچرا پ اياوه ار. ها عادت دارد  يخرج

 ؟ يكن يگذشته چرا تو خودت را ناراحت م نهاياز ا.مشورت كنم  يفرصت نبود با كس-

  يدان يرا م لشيخودت دل-

 ؟ دانميم-

  ميكنم كه با هم ازدواج كن شنهاديخواستم پ يبله تو را دوست دارم م-

 ؟ ميازدواج كن-

خواستم  يبارها م. احساس كردم كه به تو عالقه مند شده ام  يامد نجاياز همان ابتدا كه به ا يخودت متوجه شده باش ديشا-

 داشتم  ديازدواج كنم اما ترد يكه رسما از تو تقاضا

 :درنگ گفت  يكم با

 ؟ ميكن يو با هم زندگ ميفرار كن نجايبا هم از ا يخواه يتو را نجات دهم ؟ م يخواهيم-

 نيتو به ا. يگرد يادمها باز م نيو به طرف ا يزندگ نيزود دوباره به ا اي ريكه د يداني؟؟ خودت خوب م يچه مدت يبرا-

  يعادت كرده ا ينوع زندگ
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 :گفت . افتادند  نييلرد پا چشمان

 بند شوم  يدر اداره پا اي. باشم  نينش زيپشت م كيتوانم  يمن هرگز نم-

 يكه من هم در مورد زندگ يبگذار ديحال با نياما در ع يكن يزندگ يخواه يهر طور كه م يتو حق دار. يندار ريتقص-

  رميبگ ميخودم تصم

 زنگ ناهار بلند شد  يصدا

  ميبرو نييبهتر است پا-

 نياز ا. انها خبر دارند  يتمام اهل خانه از نامزد نكيفراموش كرده بود كه ا ايار. امدند  نييسكوت از پله ها پا تيدر نها انها

 خورد  كهيانان  كاتيرو از ابراز تبر

 :گفت  ريسف همسر

 تان باخبر كرد ؟ ميدارت ما را از تصم-

 .  دنديصورتش را بوس اديشدند و با محبت ز كيدادند به او نزد ينم تياهم ايوقت چند دختر خانم كه تا ان زمان به ار نيا در

 :گفت  ايار

 موضوع خبر ندارد  نياز ا يكس...كردم  يفكر م...من-

 :از مهمانان گفت  يكي

  دينگه دار يرا مخف يزيچ نيچن ديتوان ينم-

 :خطاب به دارت گفت  سپس

 است ؟ ي؟ روز ازدواج ك يدار يچه برنامه ا زيدوست عز-

 :گفت  دارت

  مينگرفته ا ميمورد تصم نيدر ا ايهنوز من و ار-

دارت . بزند  يلبخند يفقط توانست با شرمسار. خورد  يا كهيدارت او را به اسم كوچكش خطاب كرده بود  نكهياز ا ايار

 :ادامه داد 
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 يحداقل تا زمان. مسائل گفتگو نشود  نيدرباره ا اديدهد كه ز يم حيكه ترج ديگو يم ايار.  ميگرفت ميتصم عيسر يليما خ-

 كه به خانوداه اش اطالع بدهد 

 :گفت  ريسف همسر

  ميكنيدختر جوان را درك م نياحساس ا يخوب البته ما به خوب-

 كند  يم يزندگ ريدر هرتفورت شا اما برادرم زنده است و. پدر و مادر من فوت كرده اند -

 :گفت  دختر

 كند ؟ يم يزندگ ريدر كدام قسمت هرتفورت شا-

  ستيبه دارت نگر ارياخت يب ايار

 :گفت  دارت

كه  ميفكر كن دييايسوال بس است به خاطر خدا ب گريحاال د.  ميبه سواالت خبرنگاران جواب داده ا يامروز به اندازه كاف-

  ميفتاده و ناهار مان را بخر اين ياصال اتفاق

 فراموش كرد ؟ يراحت نيموضوع را به ا نيشود ا يممكن است ؟ مگر م يزيچ ينيچ-

 . امد  يانها م يخانم كارلو بود كه لبخند زنان به سو يصدا نيا

 :از مهمانان گفت  يكي

 ؟ يا دهيمگر خبر را نشن-

 .حاكم شد  يسالن ناهار خور و سكوت بر ديخاموش كردن او به گوش رس يبرا يسيه يصدا

 :گفت  كارلو

 دارت ؟ ستيطور ن نيكرده ام ا يخوشبخت يآرزو شيهم گفته ام و برا كيام من به او تبر دهيمسلم است كه خبر را شن-

 :كرد گفت  يدارت همچنانكه به مهمانان نگاه م. معصومانه به او چشم دوخت  افهيشد و با ق كيبه دارت نزد سپس

  دينسبت به من اظهار لطف كرده ا يبله همگ-

 :گفت  كارلو
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  رميتان بگ يعروس يبرا يا هيكه چه هد رميبگ ميو تصم ميفكر كن ديحاال فقط با-

 :گفت  ريسف همسر

 .  زارميسرد شده ب ي؟ من از غذا ميصرف ناهار برو يبرا ستيبهتر ن-

 كرد  قيهم حرف او را تصد يگريد خانم

 :را گرفت و گفت ايار ياز دختران بازو يكي

خوب توانسته  يليبود خ زيشگفت انگ اريبس ميخبر برا نيا. و شوكه نشده بودم  رياندازه متح نيتا ا ميمن هرگز در زندگ-

 كنم  يسعادت م يتان آرزو يبرا.  ديعالقه دار گريكديحد به  نيكه تا ا ديبروز نده ديبود

 موضوع را پنهان نگه دارم  نيلحظه ا نيتا آخر ميخواست يم-

 خطرناك است  ياصال كار پنهان-

 يسخن بفهمد كارلو ط نيمقصود او را از ا توانستيحرف را زده نم نيمتوجه شد كه كارلو ا. انكه سرش را برگرداند  يب ايار

 يليصبح بر صورتش س است كه ان روز يتوانست باور كند او همان زن يم يبه سخت ايكرد كه ار يزبان نيريناهار ان قدر ش

 .كرده بود  بپرتا شيزده بو بعد هم ان مجسمه را بسو

مك دو گول به انها گفته بود در . گرفتند  يبار بود كه از طرف خبرنگاران تماس م نيچهارم نيا. ناهار تلفن زنگ زد  وسط

 :گفت  تيبا عصبان .تلفن را بگذارد  يعاقبت دارت دستور داد كه گوش.  ستيگفتن ن يبرا يحال حاضر جواب

 تا بعدازظهر مغز مان را خواهند خورد  ميريانها را نگ ياگر جلو-

 :گفت  لرد

و در ضمن سكوت و آرامش هم  يخبر را اعالم كن نيا ديخواست ياگر واقعاً م.توان از انها انتظار داشت  ينم نياز ا ريغ-

  يكرد يبا من مشورت م ستيبا يبرقرار باشد م

 :مهمانان گفت  انياز م يكس

 ؟  يامد يكار بر م نيخودت چطور از عهده انجام ا.خوب تام -

 يرفتم و در انجا ازدواج م يباهاما م ييبايز رياز جزا يكيازدواج كنم به  يخواستم پنهان يدارت بودم و م ياگر من به جا-
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. گفتم  يبه خبرنگاران م شدميم ماياپكه سوار هو يخواستم خبر ازدواجم را اعالم كنم درست در لحظه ا يكردم و اگر م

 فرار از دردسر است  شهيروش من هم

  دنديخند همه

 :گفت  دارت

 كردم  يباره با تو مشورت م نيكنم كه بهتر بود قبال در ا يحاال قبول م. تام  ستين يبد حتينص-

 :گفت  يبه ارام كارلو

 يدار شدن حس سو ظن انها م حهيكنم فرار كردن از دست خبرنگاران باعث جر يمن فكر م. است  ياحمقانه ا دهيعق نيا-

 . شدند  يانسان جلب م يبه سو شتريب جهيشود در نت

 :گفت لرد

 درست باشد ؟  توانديموضوع در مورد خودت هم م نيا-

 شهيوش نشان بدهم و همخ يكند كه به مطبوعات رو يم جابيكه حرفه من ا ديدان يم. رحم نباش  ينسبت به من ب. تام -

 ينه من خبرنگاران نا آنچه  را كه م.  ميك يفعال در مورد نامزدت دارت صحبت م.بگذارم  ارشانيدر اخت يواقع يها يخبر

 . كنند  ينم شيخواهند نفهمند رها

 :از مهمانان گفت  يكي

بنك است كه مورد سوال قرار خواهد  ليم زهيدوش نياند ا دهيكنم كه خبرنگاران تمام سواالت شان را از دارت پرس يفكر م-

 . گرفت

 :گفت  دارت

  رديصورت بگ يمصاحبه ا گريكه د ميده يما اجازه نم-

 :گفت  كارلو

كه به وقتش ممكن است  ديد يخواه.  يدست كم گرفته ا يليخبرنگاران را خ.دارت .  يخواه ياست كه تو م يزيچ نيا-

 موضوع اعصاب را خرد خواهد كرد  نيا.  يكن دايپ پشت در حمام ايتخت  ريخبرنگار را ز كي
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 :گفت  ايار

دارت به من قول داده كه خودش جواب انها را ...دانم با انها چه بكنم اما  يو نم ديا يخبرنگاران خوشم نم نيمن اصال  از ا-

 بدهد 

 يبه همسر خود پناه م يبود كه زن نيمثل ا انيطرز ب نيحال ا نياما در ع. درنگ ادا كند  ينتوانست نام كوچك دارت را ب ايار

 برد 

 :گفت  كارلو

 اه قهرمان زنان -

 :بالفاصله به دارت گفت  سپس

توانم تو  يهستم اما نم ياز تو عصبان يليبخشم در حال حاضر خ يتورا م يكرد ييوفا ينسبت به من ب نكهيبا ا زيدارت عز-

 را ببخشم 

 :گفتند  يخود م دانست كه مهمانان با يم يبه خوب ايار

 يدارت واقعاً احمق است كه با تو ازدواج نم يريموضوع را بپذ ياسان نيكه تو به ا ميكرد يما هرگز فكر نم زيعز يكارلو-

 ستيدارت ن قيمو قرمز اصال ال يدختر كوچولو نيكند ا

 :گفت  يبه ارام دارت

  يمهربان يليتو خ-

 

 

 

 دهم  فصل
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اخر هفته به انجا امده بود رو به  التيگذراندن تعط يبرا شيكه شب پ يگران با هتل يديرفت با ل ياز پلكان باال م يوقت ايار

 :گفت  ايبه ار يساختگ ياو با شرم. بود  بيپوش و ظاهر فر كياو فوق العاده ش. رو شد 

 كنم  يم يشمار هيامشب ثان افتيض يبنك من برا ليم زهيدوش-

خدمتكاران  ريدستورات الزم را به سر آشپز و سا ايار.  نديايود كه ان شب به انجا بدعوت كرده ب ياز گروه اركستر دارت

معروف  يبه خدمتكاران گفته بود كه اتاق بزرگ را به كه سالن نقره ا. كنند  نبيبه باغبانان گفته بود كه باغ را ز. داده بود 

 . آماده كنند  افتيض يبود برا

 

 :گفت  ايار

 امشب هستم  دنيمشتاق فرار رس...م من ه. مسلما ...بله -

 ييايگروه اكروبات باز اسپان كيبار دارت از  كيشوند  يبرگزار م يمعموال به طرز با شكوه درونيه يآقا يمجالس مهمان-

 دعوت كرده بود ان شب به همه مهمانان فوق العاده خوش گذشت 

 البته امشب از گروه اكروبات بازان دعوت نشده -

 :خبر دلسرد نشده و گفت   نياز ا يديل

 يچه لباس ديدار اليشما خ يلباسم را با خودم اورده ام راست نيدارم كه سرگرم كننده است من بهتر نيقيهر چه باشد -

 ؟  ديبپوش

هر شب همان لباس را . هم داشت  يگريساده و بلندش لباس د ياز لباس مشك ريمگر غ. سوال ناراحت شد  نياز ا ايار

 بود  دهيپوش

گوش هم  ريمهمانان را بشود كه ز يتوانست صدا يم. ان شب مجسم كرد  يدر مهمان يشگيباره خود را با ان لباس هم كي

 دلتنگ شد  اي؟ ار دينيب يلباس ساده م نيدر ا ييبايدختر چه ز نيگفتند ا يم

توانم در ان  يناگهان با خود گفت نه من نم ايشركت داشتند ار يفردا از لندن در ان مهمان نياز سرشناس تر ياريشب بس ان

 .  ميايارزش به نظر ب يحاضر شوم وان قدر ساده و ب يمهمان
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 :گفت  تيبا عصبان ارياخت يب سپس

  ستياز دستم ساخته ن يپسند كار يظاهر مرا نم ياگر كس-

و . را گرفت ايار يبازو متياو با مالگرانبا دور شود و برود اما  يديحرف خواست به سرعت از كنار ل نيپس از گفتن ا ايار

 : :گفت

  ديمن نگذار يكنم ان را به حساب گستاخ يبه شما بكنم خواهش م ي شنهاديخوام پ يبنك م ليم زهيدوش-

 ؟  دييچه بگو ديخواه يم-

 به شما قرض بدهم  يامشب لباس يكه برا ديده ياجازه م ديايبه نظرتان گستاخانه ب شنهاديپ نيممكن است ا-

 :كرد به صحبت ادامه داد  ياحساس م ايكه مخالفت را در چشمان ار يدر حال سپس

لباس  نيلباس كاال نو است ا نيكنم ا ياو كار م يكار پل پرون است من برا ستيلباس مال خودم ن نيكنم ا يخواهش م-

است شما امشب ان را  ليما يليرم كه او خدا نيقي يفعل طيرا اورده بودم تا به خانم كارلو بفروشم اما در شرا بايفوق العاده ز

لباس  نيدرباره ا همانانياگر امشب م بيترت نيبه ا دهيان را ند يهنوز كس. اوست  يهاطرح  نياز اخر يكي نيا.  ديبه تن كن

 رسد  يصحبت كنند پل به خواسته اش م

 شود ؟  يش م ديعا زيلباس را قرض كنم چه چ نيامشب ا... نكهيشوم پل پرون از ا يدرست متوجه نم-

اگر لباس شما . كه با شما اشنا بشوند  لنديبود همه ما ديافراد خواه نياز مهمتر يكيامشب شما  افتي؟ در ض ديدان ينم-

بعد . ؟ به هر حال من انجا جواب خواهم داد  ديا دهيلباس را از كجا خر نيكه ا دياز شما خواهند پرس ديترد يبرازنده باشد ب

 خودش سفارش بدهد  يلباس را برا نيماز ه يكيپل برود و ممكن است نزد 

 رود ؟ يم شيطور پ نيواقعاً تجارب و كسب و كار هم ايا-

 نيشان را دارم ؟ پل پرون با دوختن ا ديپوشم قدرت خر يكه م بايز يلباس ها  نيا ديكن يطور است فكر م نيمسلما هم-

 با هوش و مشتاق شهرت است  يليدر لندن باز كرده او خ يمزون رايكند اخ يم يغيلباس ها توسط من تبل

 خوانده ام  يراجع به او مطالب ييدر جا-

 خانم كارلو اورده بودم نشانت بدهم  يرا كه برا يتا لباس ميبرو ايب-
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 يت خودداراو نتوانس. لباس را از كمد درآورد  يديل يوقت. بدهد  يتوانست پاسخ منف يان قدر عالقمند شده بود كه نم ايار

كوچك  يبود و سراسر ان را با صدف ها شميسبز ممكن و از ابر نيتر ميلباس به رنگ مال.  ديكش ياز شاد ياديكند و فر

 . شده بود  دهيپوش يسبز رنگ

 :كمك كرد كه لباس را بپوشد و گفت  ايبه ار يديل

 درست قالب تن توست  نيا-

 لباسم را فراموش كرده بودم  زياندازه و سارو  نياز ا. ام  ديوقت است كه لباس نخر يليخ-

 :و گفت . ديكش يكوتاه غيرا از پشت انداخت ج ايقزن لباس ار نكهيپس از ا يديل

  نيبب نهيخودت را در ا-

 .  نديب يبه خود نگاه كرد فكر كرد كه خواب م يوقت ايار.  نديتا كار هنرمندانه پل را بهتر بب. چند قدم به عقب رفت  سپس

 ؟  رميلباس را قرض بگ نيتوانم ا يواقعاً م ايا-

 شود  يكه پل هم خوشحال م دانميم يتوانيالبته كه م-

 پول نداشته باشم كه ان را بخرم  ياما ممكن است بعدا به قدر كاف-

از  يمين.  يرا بخر ايدن يلباسها نيگران بها تر يتوان ي؟ م يان را بخر يچطور نتوان يبا دارت ازدواج كن يخواه يم يوقت-

كنند كه همسر  يرا م يغيانها فكر تبل. عادالنه به تو بدهند  متيبه ق بايز يطراحان مشهور خوشحال خواهند شد كه لباس

 انها خواهد كرد  يدارت برا

  رميرا بپذ نيهمه صحبت بتوانم ا نيكنم كه باالخره بعد ازا يو فكر نم.  زارميب غاتيمن از تبل-

 نداشتم  يكنم مرا ببخش  منظور يات شد  ؟ خواهش م يگفتم كه باعث ناراحت يزي؟ چ ديداد دهيعق رييچرا تغ-

 . نتوانست به كارش ادامه دهد و لباس را قبول كرد  ايكرد كه ار يقدر عذر خواه به

 شود ؟؟  ينم ريلباس را از او نخرم از من دلگ نيكه اگر بعدا ا يدار نانياطم رميپرون اجازه بگ يكه از آقا لميما-

  يصورت به او كمك كرده ا نيهم خوشحال خواهد شد چون به ا يليكه او خ يدونيم-

 :و گفت  ديرا بوس ايخم شد و گونه ار سپس
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 يوقت. دارت است كه شانس اورده  نيكنم كه ا ياما حاال فكر م يهست يكه تو دختر خوش شانس ميكرد يفكر م يما همگ-

 است  يمثل كارلو ازدواج كند قلبا ناراحت شدم دارت باطناً مرد خوب يخواهد با خانم يكه م دميشن

 :ادامه داد  سپس

 يكند  اموزش حسابدار يكار م يياو فعال در جا.ندارد  يدرآمد چيازدواج كنم كه در حال حاضر ه يدارم با مرد اليمن خ-

 يليتا ان وقت خ ديشا.  ميبا هم ازدواج كن ميتوان يكرد م دايپ يدر امتحان اتش موفق شد و كار خوب نكهيبعد از ا.  نديب يم

كه دوستش دارم ازدواج  يبا مرد يباشم ول ريدهم كه فق يم حياما ترج. هستم  وانهيكنند من د يدوستانم فكر م.طول بكشد 

 . كنم 

 شتريكه افراد فقط ب كنميدر ضمن فكر م. را تجربه كرده ام  نيمن ا. اورد  ينم يپول سعادت و خوشبخت ييگو يدرست م-

 بهرمند شوند  يزندگ يقيحق يرا دارند كه از ارزش ها نيشانس ا

  يداشته باش يديعقا نيچن دينبا يبشو ياه اما تو كه قرار است زن ثروتمند-

 . به او پشت كرد و به درآوردن لباس پرداخت  ايار

 :گفت  يديل

 كرده  دايباهوش بوده كه تورا پ يليدارت خ-

 حرف را بشنوم  نيخواهم ا يبه هر حال نم... نيا. حرف را نزن  نيكنم ا يخواهش م-

 :و گفت  ديمنظور او را فهم يديل

 رهيمهمانان با چشمان از حدقه درآمده به تو خ يپوش يلباس را م نيخوشحالم كه امشب ا يليخ يجذّاب هست يليتو خ-

 خواهند شد 

  كنمياست كه مرا نخواهند شناخت باور م نياگر منظورت ا-

 كند  يخوددار ديجوش يكه در قلبش م يجانيتوانست از مسرت و ه يحال نم نيعاقالنه صحبت كند در ع ديكوش يم ايار

 . نگفت  يزيچ يبه اتاقش رفت و درباره لباسش به كس يديپس از تشكر از ل ايار

 :گفت  ايدارت از چوگان برگشت به ار يوقت
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جا  كيمردها  زهياز طال و زمرد و جا نهيسنجاق س كيخانم ها  زهيجا. داشت  ميخواه يقرعه كش يسرگرم يب براامش-

 نگو ضمنا ممكن است به گوش خبرنگاران برسد  يزيچ يمورد به كس نيتمام طال خواهد بود البته در ا يگاريس

 ؟  نديا يمگر امشب خبرنگاران هم م-

 كند  يريوارد شوند انها دعوت نشده اند به مك دو گول هم گفته ام كه از ورود انها جلوگ مينگذار ميكن يم ينه سع-

 :شد و گفت   ايار يگرفته و جد يمايمتوجه س دارت

 ؟ ينگران هست-

 تو بشوم  يو سر شكستگ يديترسم امشب باعث ناام يم اديز يليخ-

  افتدياز قلم ب يزيچ ديامشب نبا يمانفقط فراموش نكن كه در مه.  ستميبابت نگران ن نياصال از ا-

هر چه با شكوه تر برگزار كردن  شهيدارت فقط در اند. را با افكار مغشوش تنها گذاشت  ايرفت و ار رونياز اتاق ب سپس

خانه و  رهيبه عنوان مد ديشود با يكه به او مربوط م ينامزد شده اند تا جائ نكهيفهماند كه با ا ايبود او به وضوح به ار يمهمان

  رديكار كند و حقوقش را بگ يمنش

 عصرانه اش را در اتاقش خورده بود  ياز لندن امده بود او حت شگرشينشده بود ارا دهيروز د يط كارلو

 را اعالم كره او هنوز از انجا نرفته بود  شيدارت نامزد ا نكهياست با ا يكه چه زن پرو روئ ديشياند يم ايار

 نيمرمر  يدر ان لباس همچون مجسمه ها. و خودش را مرتب كرد  ديلباسش را پوش يبه ارام ايشد ار يم كينزد شب

  ديدرخش يم يوناني

دانست كه  يم رايكرد ز ياحساس خجالت م يجمع شده بودند كم ييرايدر سالن پذ همانانيرفت اكثر م نييبه طبقه پا يوقت

 كامال متفاوت است  گريد يظاهرش با شبها

 : ديتا در سرسرا با مك دو گول صحبت كند او پرس. امد  رونيب ياو از سالن غذاخور ديپله ها بو د كه دارت را د وسط

 را به دنبالشان بفرست  ي؟ كس. بنك كجا هستند  ليم زهيدوش-

  ديبگو يزيمگ دو گول چ نكهياز ا شيپ

 :گفت  ايار
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  ميايدارم م-

 :گفت  دارت

 ...افتاده  ياتفاق ديگفتم شا ديكرد ريد-

به طرف  ايكرد ار ياو را نگاه م ستادهيحركت و ساكت ا يبود دارت ب دهيپلكان رس نييبه پا ايدفعه بهت زده شد ار كي

 دارت رفت 

 :گفت  يارام به

  يگذاشته ا ميهم منتظر تو هستند فكر كردم تنها.  يفوق العاده شده ا-

  رميگ يه بابت كارم پول مك يكار را بكنم الاقل تا زمان نيتوانستم ا ينم-

 رفتند  ييرايكند انها به اتفاق هم به سالن پذ يخواست او را عصبان يعمدا م ايار

واقعاً از ان لذت برده بود او در طرف چپ دارت و لرد  لياقامتش در سامره يط ايبود كه ار ييغذا نيان شب نخست شام

  ديچيپ يمهمانان در سالن م يگفتگو ينشسته بود سرو صدا ايار گريدر طرف د يباكال

 :گفت  لرد

  دميرا فهم قتيباالخره حق-

 را ؟  قتيكدام حق-

 نه  اي ميشنا س يتو را م يتا بفهم يما را امتحان كن يخواست يمدت م نيا يو ط يجادوگر كيتو -

ساكت  يبيدارت به طرز عجمتوجه شد  ايخوردن شام بودند كه ار يها مهيدر ن. نكرد  ينداد وبه سخنان او توجه يجواب ايار

 . كرد  يكه كنارش نشسته بود گفتگو م ياست لرد با مرد

 :گفت  ايبه ار دارت

 ؟  ستيموضوع چ يفرق كرده ا يليتو امشب خ-

 اجرا كنم  يوجه نينقش خودم را به بهتر ديبه هر حال با-

كه طرف راست او نشسته  ريوقت همسر سف نياما در ا ديبگو يزيلبانش را به هم فشرد و خواست چ تياز فرط عصبان دارت
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 از صحبت كردن با او شد  ريو دارت ناگز ديپرس يزياز چ يبود به ارام

شدند  يم يكه به او معرف يديبه دست دادن با مهمانان جد اياز صرف شام مهمانان به اطراف سالن پراكنده شدند ار پس

 .كردند  يمهمانان راه باز م انياز م نكيدادند ا يبه او نم يتيچندان اهم روزيكه با د يسردرگم شد كسان

همچنانكه مهمانان  ديكش ينفس راحت ايار. نمانده بود كه منتظر ورود ش باشند  يكس گريتمام مهمانان امدند و د يوقت

 يدر هوا يرفت تا قدر رونيشد ب يكه به باغ م ياز فرصت استفاده كرد و از در ايار. از خودشان بودند  ييرايسرگرم پذ

 آزاد قدم بزند 

و چند  دياز پشت درختان شن ييوقت صدا نيغوطه ور بود در ا انشيپا يوسط باغ رفت و در افكار  ب قيبه طرف آالچ ايار

 :مقدمه گفت  يشد او ب يكيلحظه بعد لرد به او نزد

كه خوشبخت كنم  دهميو قول م يكن كنم كه با من ازدواج يكنم و رسما از تو تقاضا م يصحبت م يمن واقعاً دارم جد ايار-

 ؟ ييگو يخوب چه م

 :گفت  يبه سرد ايار

كه من با دارت  يدانيم يكنم از طرف ينسبت به تو احساس نم يعالقه ا چيقبال هم به تو گفته ام كه ه يدان يمرا م دهيتو عق-

 امكان ندارد  يزيچ نيچن دينامزد شده ام نبا

 :گفت  ديترد يب سپس

 مهمانان برگردم  شيپ ديحاال با-

 :گفت  لرد

من  ايار يخواهم كه تو همسرم بشو يم. من گوش بده  يبمان و به حرفها نجايكنم ا يخواهش م.  يگذارم برو ينم-

 دوستت دارم باور كن 

 :به عقب برداشت و هراسان گفت  يقدم ايار رديكرد و خواست او را در آغوش بگ كينزد ايخودش را به ار سپس

 ندارد  يا دهيكار ها را فا نيا..كنم  يمتام خواهش -

شد  خكوبيانها ظاهر شد لرد بر جا م يبعد  دارت در چند قدم يلحظه ا دياز پشت درختان به گوش رس ييوقت صدا نيا در



 

 

كتابخانه نودهشتيا    كارتلند باربارا  –يا آر

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٢

. 

 :جلو امد و با خشونت گفت  دارت

 تام بعدا با تو صحبت خواهم كرد . به خانه برگرد -

 ...اما دارت -

 خانه برگرد  به: همان كه گفتم-

جز اطاعت نداشت او شانه اش را باال انداخت و به طرف  يچاره ا ييلرد فورد امد گو كريبر پ انهيكلمات همچون تاز نيا

 .ساختمان به راه افتاد 

 بار هم به پشت سرش نگاه نكرد  كي يحت

 ايبه او نگاه نكرده بود ار مايكه دارت به انجا امده بود هنوز مستق ياز وقت.لرزد  يمتوجه شد كه م اياز رفتن لرد تازه ار پس

 :گفت  فيضع ييبرگشت و با صدا

 بهتر است من هم به خانه برگردم ...كنم  يفكر م-

 ؟؟  يدر سر دار ياليتو چه خ يباالخره بگ-

 . ديكش ياتش در درونش شعله م ييبود كه گو ستادهيشد ان چنان استوار ا يم دهيد يدارت در نور ماهتاب به خوب يمايس

 :گفت  يارام به

از تو در ذهنم پرورانده  يكامال متفاوت ريتصو يباش گريكردم مثل تمام زنان د يفكر نم يفرق دار گرانيكردم با د يفكر م-

  يهست يزيتو خواستار چ يبودم اما امشب تو ان در دگرگون كرد

حلقه كرد و خواست او را  ايرا دور بدن ار نشيدفعه بازوان فوالد د كيداشت او  زيخشونت ام يشد حالت كيبه او نزد سپس

 :لرزان گفت  يبود با صدا دهيفا يبازوان دارت رها سازد اما ب انيسرش را عقب برد و تقال كرد تا خود را از م ايببوسد ار

 رحم داشته باش  كنميخواهش م-

افتاد و دارت به سرعت از انجا دور شد و  نيمحكم به زم ايار. پرتاب كرد  يكناراو را به  انهيوحش يباره به گونه ا كي دارت

 به طرف ساختمان رفت 
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 .  ستيبلند گر يبه صدا يشد و در سكوت و خاموش يجار اياز چشمان وحشت زده ار اشك

  11 فصل

 ستاداويتدا در را قفل كرد و همانجا اوارد شد اب يوقت. به اتاق خوابش رفت  كراستيبه داخل ساختمان برگشت و  يپنهان ايآر

 .  ديرس يبه گوش م يقيموس يباز اتاق صدا ياز پنجره .  ديلرز يم

 نهييبه آ يطاقت و تحمل وزن بدنش را نداشتند ، نگاه شيپاها گرينشست چون د يصندل ي، رو ديلرز يهمچنان م ايآر

 . زد  يوحشت در اعماق وجودش موج م. رنگ باخته بود  شيگونه ها. انداخت 

واقعاً  ايآ. كرد و صورتش را مسان دستانش پنهان ساخت  يسپس ناله ا. چشم دوخت  نهييخود در آ يمايبه س يطوالن يمدت

كه دارت  در آن لحظه. كرد  يرا دور بدنش احساس م درونياو اتفاق افتاده بود ؟ هنوز بازوان دارت ه يماجرا برا نيا

خفه  شيدر گلو ييهصدا كييبكشد ، اما گو اديكه فر تيخوا يدلش م ايآر ،او را در بر گرفته بود  يهمچون پلنگ درونيه

 . شده بود 

 يديل يبايلباس ز ديوجه نبا چيداد كه به ه ياز افكارش به او هشدار م يگوشه ا. از جا برخاست ، لباسش را عوض كرد  ايآر

اش را از  هيدر كمال تعجب متوجه شد كه لباس اصالً حالت اول. آن را بپردازد  يتواست بها ينم رايصدمه برسد ، ز ايگران

محتاطانه لباس را در  ايآر. برنداشته بود  يو خراش يپارگ چيپرت شد ، ه نيبه زم ارتد ي لهيبه وس نكهيدست نداده و با ا

سرانجام پس از .  شديانديب يكه افكار مغشوشش را آرام سازد و چاره ا ديمبل نشست و كوش يرو يپي. كرد  زانيكمد آو

در انگلستان  يمدت كوتاه يدرون فقط برايدانست دارت ه يم نكهيبا ا. گرفت كه از آنجا برود  ميجدال با خود تصم يمدت

 .  نديتوانست تحمل كند و او را بب ينم گرياما د. خواهد ماند 

كار عاقبت  نيدانست كه ممكن است ا ياز همان ابتدا م يول. خواست قرارش را فراموش كرده و از آنجا فرار كند  يم ايآر

با  ياجازه بدهد كه مرد ديخود فكر كرد كه چرا با شيپ. بدهد  يرو يكرد كه اتفاق ياما هرگز فكر نم. نداشته باشد  يخوش

بلند شد و  ايآر. همه جا اسكت بود . نوازد  ياركستر نم گريمتوجه شد كه د يدتاز م عدب. رفتار بكند  زياهانت آم نينچنياو ا

در سكوت شب  ايآر. فرار كند  دياهل خانه در خواب هستند ، با يحاال كه همه  نياحساس كرد هم. به طرف پنجره رفت 

به  نيياز پا ييناگهان صدا.  رهشديو به باغ خ ستاديسپس همان جا ا. خواست از من استفاده كند  ياو فقط م: زمزمه كرد 
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. فرو برده بود  بيرا در ج شيدستها. بر سرش نبود  يكاله. قدم به باغ گذاشت  يدر ساختمان باز شد و مرد.  ديگوش رس

 كي. داشت  يگام بر م يبه آرام. سخت در افكارش غوطه ور بود . ساختمان رفت  يچمنزار به طرف جلو انياو آرام از م

متوجه شد كه به  ايآر.  ستيو به ساختمان نگر ديسپس ناگهان چرخ. شد  رهيكرد و به انبوه گلها خ يو مكث ستاديا هلحظ

آن مرد او  ايكه آ ديشياند ايآر. شده ، به سرعت از پشت پنجره كنار رفت و خود را پشت پرده پنهان كرد  رهياو خ يپنجره 

 است ؟  دهيرا د

اما نتوانست بر . نگاه نكند  رونيبه ب گريداشت كه پرده ها را بكشد و د يم يچنان استقامت كاشيكرد كه ا يآرزو م ايآر

 . شد  رهيو به مرد خ ستاديهمانجا ا. غلبه كند  شيحس كنجكاو

 يزياو به چه چ. در آن محل كار گذاشته بودند  يبود كه به تازگ يمجسمه ا ييبود ، تو گو ستادهيحركت ا يمرد كامالً ب آن

حركت  شيناگهان مرد از جا. كرد  يمطمئن بود كه به اتاق او نگاه م ايآر. ؟ سرش را به عقب خم كرده بود  ديشياند يم

او را  اليدر خ ايآر.  ديمحو گرد ايآر ديدرختان از د ي هيسا انيو در م. دور شد  نجاكرد ، به طرف خانه برنگشت ، بلكه از آ

 .است  دهيرس يسار يمجسم كند كه او از دروازه گذشته و به تپه ها تيتوان يم. دنبال كرد 

برخورد كند در آنجا قدم بزند  يآنكه به كس يب يتوانست ساعات متماد يانسان م. مطلق فرو رفته بودند  يها در خاموش تپه

 كرد ؟  يمبارزه م ياو با چه مساله ا! خواست انجام دهد  يبود كه آن مرد م يهمان كار نياحساس كرد ا ايآر. 

و  ديرختخوابش دراز كش يرو. كرد  يم يمفرط ياحساس خستگ ياز طرف. ممكن است كه بخوابد  رياحساس كرد كه غ ايآر

 ! طلوع كرد  ديخورش يك ديشد كه نفهم رهيآن قدر به ماه خ. شد  رهيبه نور مهتاب خ

صبحانه وارد اتاق شد و  ينيخدمتكار با س. و در را باز كرد .  دياز خواب پر ايناگهان ار. به خواب رفته بود كه در زدند  تازه

 : گفت

گذشته بود كه مهمانان رفتند  زيساعت از سه بامداد ن ديخسته شده بود يليخ شبيد يتان نكردم حتما از مهمان يعمدا صدا-

 .كردند  يم فيهمه از شما تعر. خوش گذشت  يليحتما به شما خ. 

 :و گفت  زد يلبخند يبه سخت ايار

 متشكرم -
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 ميكن يسعادت م يتان آرزو يما قلبا برا يخانم همگ-

 انكه منتظر بماند از اتاق خارج شد  يب سپس

رو به رو  درونياورد كه قرار است با دارت ه اديبه  يوقت. نگرفته بود  مينرفتن تصم ايامد و در مورد رفتن  نيياز تخت پا ايار

 زند  يمكه قلبش به شدت  كرديشود احساس م

 يبدهد و بعد م حيرفتنش را توض ليدارت دل يبرا ديخواست برود با ياگر م. شده بود  ريد يليفرار كردن خ يبرا گريد

 . تواند از انجا برود  يمتوجه شد كه نم ايناگهان ار. رفت 

در . گرت  ميعاقبت تصم. لرزد  يمتوجه شد كه م گريبار د.  ستاديو وسط اتاق ا دياش را پوش يشگيبلند شد و لباس هم ايار

به اتاق . ش شد  ريتحر زيم يرو يديمتوجه كاغذ سف ايار. باز بود  منيدر اتاق نش. اتاقش را باز كرد و وارد راهرو شد 

 و خواند . و با انگشتان لرزان ان را برداشت . رفت منينش

  درونيه دارت.  نمتيبب يساعت ده در كتابخانه م. رفته ام  يمن به اسب سوار-

 يم زيم يكاغذ را رو يوقت. احساس كند كه عضالت بدنش دوباره ارام گرفته اند  يتوانست به خوب يشد م رهيخ غاميبه پ ايار

 . دنديلرز ينم شيدستها گريد. گذاشت 

وارد اتاق صبحانه شد دو مرد  ايار يوقت. نبود  ياز لرد خبر. مهمانان هنوز در خواب بودند . رفت  نييبه طبقه پا ايار

 . خوردند  يقهوه شان را م دنديكش يم ازهيهمچنانكه خم

 :گفت  اياز انان به ار يكي

  ميكن يگلف باز ميخواه يما م-

 فقط خودتان دو نفر ؟-

 صحبت كند  گرانيبا د يكرد كه چگونه با خونسرد ياز خودش تعجب م ايار

 . ساعت ده شده باشد  ديشد نبا رهيبه ساعت خ يبا ناباور ايار. ا نواخت ده ضربه ر. به صدا درآمد  يواريد ساعت

مردد به طرف كتابخانه رفت  ياو با قدمها. با دارت رو به رو شود  ديكرد كه با يحال كه احساس م نيمضطرب بود در ع ايار

 .سپس وارد اتاق شد . و در زد  ديكش يقينقس عم. 
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دارت او را به خود  يصدا. ضعف نفرت داشت  نيو از ا. لرزد  يكرد كه م ياحساس م ايار. بود  ستادهيا نهيكنار شوم دارت

 :اورد 

 خواهم با تو صحبت كنم  يم-

 بله -

 ؟  ميخواهم چه بگو يم يدان يم-

 نه -

  يكنم بدان يفكر م-

 :بعد ادامه داد. لحظه سكوت كرد  چند

 كنم  يخواهم عذر خواه يم يحتما متوجه شده ا-

 ارياخت يب.انداخت  نييسرش را پا. كرد دارت متوجه لرزش او نشود  يارزو م كهيدر حال. گفتن نداشت  يبرا يزيچ ايار

انداخت و با  نهياش را در شوم مهين گاريو ناگهان س.  ستينگر ايدارت به ار. برد  يفرو م شيرا بر كف دستها شيناخن ها

 :گفت  تيعصبان

.  يشده ا ريكه تحق.  ياحساس كن يحق دار.  يباش يعصبان يدانم كه تو حق دار يم.  يكن ينم يكمك چيتو به من ه اياه ار-

  يكه خودت مقصر بو يريبپذ دياما با

 من مقصر بودم -

 يهر روز م. ان را تحمل كردم  يتو سوهان روح من نبوده ؟؟ به اندازه كاف زيرفتار اهانت ام يكن يفكر م يبله تو مقصر بود-

 نيا.  يكرد يخودت و انان احساس م نيب يانگار فاصله طوالن.  يكن ينگاه م ريتحق دهيكه چگونه به دوستان من به د دميد

كه انجام  يخواست يتو فقط م. تو  يخواهند تو را شاد و خوشحال كنند ول يهمه م دميد يبود كه م يعذاب روح كيمن  يبرا

  يحال با تمام وجود ت از من متنفّر باش نيدر ع يكن فهيوظ

 ندارد  قتيحق نيا يول-

 :گفت  تيبا عصبان دارت
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شاد داشته با  هياحساس و روح نهاياز ا شيب دي؟ تو با.يتفاوت داشته باش گرانيكه با د يخواه يچرا م. دارد  قتيچرا حق-

 كنم  ريفكر كردم كه تو را غافلگ شبيد.  يش

 :شد و گفت  رهيخ رونيبه ب ايدور شد و به طرف پنجره رفت و پس به ار يواريد ياز كنار بخار دارت

  يمن زننده بود اما خودت مسبب ان بود شبيكنم كه رفتار د ياعتراف م-

 : برگشت و گفت سپس

 ؟ييگو ينم يزيخوب چرا چ-

 گفتن ندارم  يبرا يزيچ-

 يكن يلحظه به چه فكر م نيخو اهم بدانم كه در ا يم. گفتن وجود دارد يبرا زيمسلما چ.  يده يطور پاسخ م نيهم شهيهم-

 ليدل يخوب يم اياما ار. كودكانه بود  يسوال دارت قدر نيا.  يمرا قبول ندار يكه حت يهست يمگر تو ك. يدار يچه احساس. 

 دانست  يان را م

 ؟  رميبگ راديزننده تان ا يكنم و از كارها ييجو بياست كه من حق ندارم از شما ع نيمنظورت ا-

 .كردم  يبرداشت نم نطوريتو بودم از حرف من ا ياگر به جا-

گمنام كه او را از  يمنش كيبود كه  ني؟ مگر مقصود تان ا ستيطور ن نيا.ست كه منظورتان بود  يزيهمان چ قايدق نياما ا-

تو همان . كند ييجو بياز تو ع كنديچطور جرات م يپرداز يدر مقابل كارش پول م ياستخدام كرده ا يابيموسسه كار قيطر

 ؟  يستين.  يمعروف هست درونيدارت ه يآقا

 دارد  قتيحق يتو تا حدود يو اعتراف كنم كه حرفها ميرا بگو تيواقع ديحال با نينامعقول است در ع حيتوض نيا-

كه برام  يقيطر نيام را به بهتر فهيكنم كه وظ يم امده ام تا كار كنم فكر نجايبه ا. ستيدانم انتظار تو از من چ يواقعاً نم-

 امكان داشته انجام داده باشم 

 يطور به نظر م نيا. به صورت تو نگاه كرده ام . كردند  يمهمانان با هم صحبت م يوقت. نظر داشته ام  ريمن اغلب تو را ز-

ابتدا .  انهياست  ستهيرفتارشان شا ايو ا.  نديگو يكه چه م يمدام مواظب انها بود يقضاوت نشسته ا يكه انگار بر صندل ديرس

كار به . موضوع مطمئن شدم  نيگذشت تو را بهتر شناختم نسبت به ا يم شتريتوانستم باور كنم اما هر چه روزها ب يمشكل م
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 ماند  ينم يباق يزيچ ميصورت برا نيدر ا. تو نگاه كنم  دگاهيكه نگران بودم مبادا منهم دوستانم را از د ديرس ييجا

 ساكت شد  دارت

 :من من كنان گفت  ايار

 شما شده ام  يحد باعث نارحت نيمتاسفم كه تا ا يليخ-

 يكه سع ديرس يبه نظر م يخانه پا گذاشت نياز همان روز اول كه به ا.  يستيمطمئنم كه به اندازه سر سوزن هم متأسف ن-

خانه اصال باعث  نيكه در ا ميبگو ديحال با نيدر ع. يدرد سر هيكه تو ما گفتيكارلو راست م ديشا يمرا عذاب بده يدار

  ينشده ا يدرد سر

 نداشته ام  يريمن تقص-

 :وقت در اتاق باز شد و مك دو گول گفت  نيا در

 قربان  لبورنيسر چارلز م-

 .چارلز وارد اتاق شد . شود  رهيزده شد كه فقط توانست به برادرش خ رتيح يبه قدر ايار

 .  ديرس يآراسته و مرتب به نظر م اريبود و بس دهيكت و شلوار را پوش نيبهتر او

 :گفت  ايار دنيبه د چارلز

 ؟ يهست نجايتو ا اياه ار-

  ديامد و گونه اش را بوس ايبه سمت ار سپس

 :گفت  ينگفته با دستپاچگ يزيبه برادرش چ ييخوش امد گو يمتوجه شد كه برا ايار

 ؟  يامده ا نجايچه به ا يچارلز برا-

  يكن يكه تو چه م نميامده ام بب-

 :از پشت سرشان گفت  ييدفعه صدا كي

 ؟  ديكن يممكن است مرا معرف-

 :گفت  ايار
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 . دست دادند  گريكديانها با . هستند  درونيدارت ه يآقا شانيا. برادر من چارلز هستند  شانيا-

 :اشت و گفت گذ زيم يدرآورد و رو بشيرا از ج يچارلز روزنامه ا سپس

 بشنوم  يحاتيباره توض نيمن امده ام كه در ا-

  نديبودند بب ستادهيا گريكديتوانست عكس خودش و دارت را در كنار  يم يبه خوب ايار

 . عكس نوشته بودند  ريز در

امد نامزد  يكجا م چيكه از ه يكس چيه زهيكند كه با دوش يسرشناس اعالم م ونريليو م يالملل نيچوگان باز ب درونيه دارت

 كرده است 

 بوده كه دارت به انها داده  ياطالعات نيهم. بنك است  ليم زهيشان دوش ندهيگفته اند كه نام همسر ا فقط

 :گفت ايبه ار چارلز

 اورد  يفال نزيجو به كوئ شبيروزنامه را د نيا-

 :گفت  يكوتاه اديزده با فر رتيح دارت

 ؟  يفال نزيكوئ-

 :گفت  يسمر يبا لحن چارلز

 است  ريبله خانه من در هرتفورد شا-

اما  نميرا بب شيخواستم تابلو ها يكرده بودم م فيتعر اديمن ز يخانه برا نيدرباره ا. به انجا رفته بودم  رايمن اخ يخدا-

 ام  دهياست كه من د يخيتار يخانه ها نيباترياز ز يكي نيا. است  باتريز شياحساس كردم كه ساختمان خانه از تابلوها

 :ارام شود اما او خشن تر گفت  يجمالت كم نيا دنيانتظار داشت كه چارلز به شن ايار

از افراد خانواده ام  يكيدر مورد  غاتيگونه تبل نياست كه چرا من از ا يمهم ليدل نيا. ست  ايخانه من و ار يفال نزيكوئ-

  شوميو ناراحت م يعصبان

 يمفهوم چيه مينام برا نيا. بنك  لياست و نه م لبورنيبار بود كه خواهر تان به من گفتند كه نامشان م نياول يبرا روزيد-

كتاب  قيكرده بودم و از طر دنيخانه د نيالبته من از ا. ارتباط دارد  يفال نزينداشت و من متوجه نشده بودم كه او با كوئ
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 كردند  يم يخانه زندگ نيدر ا شيسالها پ ها لبورنيبودم كه م دهيراهنما فهم

 بخواهم  حيخانواده از شما توض سيو رئ ايكه حق دارم به عنوان برادر ار ديشويمتوجه م نيبنابرا-

 :گفت  ايار

 ...قرار بود كه  نياز ا انيچارلز جر-

 : مجال نداد گفت چارلز

  ديبده حيباره توض نيدر ا درونيه يدهم كه آقا يم حيترج-

كرد  يبود كه فكر م يمرد. كرد نبود  يكه او تصور م ياو ان برادر. كرده بود  ريياو كامال تغ.  ستيزده به او نگر رتيح ايار

 خانواده اش مبارزه كند  يحفظ ابرو يخواست برا يو م. دار شده بود  حهيحق با اوست غرورش جر

  ستيخبر نداشتم خواهر شما ك چيبارو كند كه ه دياما با.  ديبخواه حيكه از من توض ديشما حق دار-

 ؟  ديتا بعد ازدواج كن ديحال با او نامزد شد نيدر ع-

 شانيچارلز برا يدادن برا حيتوض. روبه رو شده بودند  يبا دشمن مشترك ييگو. كردند  ينگاه گريكديبه  ايو ار دارت

 . مشكل بود 

 :گفت  دارت

خواهر شما به .  دياست در ك كن ديچيموضوع را به نظرتان پ نيا ديكن يخواهم از شما تقاضا كنم كه سع يسر چارلز م-

- شغل بودم اخراج كنم  نيرا كه قبال عهده دار ا يناچار شده بودم كه كسان يليبه خانه من امد بنا به دال ريو مد يعنوان منش

 . ديبكش يگاريس اي دينينكرده ام كه بنش واهشچارلز هنوز از شما خ جنابيعال ديببخش

 شما هستم  حيمنتظر توض.  ستميدهم كه با يم حيترج-

 . كه چارلز را در ان حالت درك كند  ديكوش ايار

 :گفت  دارت

 ازدواج كرده ام  يامد حاال من از او تقاضا نجايخواهر تان به ا بيترت نيبه ا-

 ؟  ستيطور ن نيا ديگرفته ا ميتصم يعجوالنه و فور يليخ-
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  شوديم يريگ ميزود تصم زيدرمورد همه چ. در كشور ما  زيدوست عز-

 :گفت   ايرو به ار چارلز

 ؟  يگذاشت يم انيو مرا در جر يامد يبه خانه م يبهتر نبود قبل از اعالم نامزد-

 . ..فقط  نيخبر را اعالم كنم ا نينداشتم ا الياما من خ-

. مان كردند  ريغافلگ ميآماده كن ييجواب گو يخودمان را براما  نكهيانها قبل از ا. خبرنگاران است  ريفقط تقص نيا-

  ميبكن يگريكار د ميتوانست يمتاسفانه نم

 :گفت  چارلز

من به عنوان بزرگ . اعالم شود  يخبر چيه ديبا من مطرح نشده نبا ليكه تمام مسا يتا زمان نيباعث تاسف است بنابرا-

 اصالح شود  ديبا ايضمنا نام خانواده ار. گذاشته شوم انيدر جر ديخانواده با

 قهوه به شما تعارف كنم  ايمشروب  ديخوب جناب چارلز اجازه بده. ما مراسم اعالم نخواهد شد  يمسلما بدون شما نامزد-

 خورم  يقهوه م ستياگر زحمت ن-

  ستين يمسلما زحمت-

 زنگ را فشار داد  سپس

 برود و چمدانش را ببندد  ايرفاصله ا نيبهتر است كه در ا-

  نديچمدانش را بب-

 . شدند  رهيزده به  چارلز خ رتيو دارت ح ايار

 :گفت  چارلز

 بماند  نجايا يهمراه چيتواند بدون ه يكه نم ايمسلم است ار-

 . كرد  يناگهان احساس شادمان. شگفت زده به او چشم دوخت  ايار

 :گفت  ايار

 ؟؟ يامده ا نجايبه ا ليبا اتومب. روم چمدانم را ببندم  يم-
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 كرده ام  هيكرا ليبله اتومب-- 

 :گفت  دارت

 ؟  ديببر طيشرا نيرا در ا  ايار ديخواه يجناب چارلز شما واقعاً م.  ديصبر كن-

اما . شوم  يخوشحال م اريبس ديصرف كن ييبا ما غذا ينزفاليدر كوئ ديباش لياگر ما درونيه يطور است آقا نيهم. مسلما -

 . جا بماند  نيا ايامكان ندارد كه ار

 بروم  نجايكه او از ا ستمين لياما به هر حال ما ستيمن قابل درك ن يبرا سيانگل ميو قد يخانوادگ يمتاسفانه نسبت ها-

 شد  ميخوشحال خواه يفال نزيشما در كوئ داريتوانم بفهمم همان طور كه گفتم از د يم-

  ديهست بايتوانم مجسم كنم كه شما مالك ان قصر ز ينم-

 :گفت  صادقانه

مشكل است چون  اريبس ميحال برا نيكنم در ع يخواست در ان خانه زندگ يدلم م. اگر قرار بود كه در انگلستان بمانم -

 نكهيا. خواستگار هستم  يگدر زند گريد زياز هر چ  شترياست كه ب زيچ نيا. و خاك ان به شما و اجداد تان تعلق دارد  شهير

 . كه انجا واقعاً به من تعلق دارد  مو احساس كن. تعلق داشته باشم  ييبه جا

 داشته باشد  ياحساس نيكرد كه دارت چن يفكر نم.  ديرس يشرمسار به نظر م چارلز

 :گفت  ايبه ار او

 دارم  ياديز يكارها. به مزرعه برگردم  ديكه با يدانيصبر كنم م اديتوانم ز ينم ايار-

 شوم چارلز  يروم و حاضر م ياه  االن م-

 به طرف در رفت  سپس

 :او را گرفت و گفت  يبازو دارت

؟اگر الزم  ياو را قانع كن كه بمان.  يرا ترك كن نجايا ستمين ليكه ما يدانياما م. فهمم  يمن منظور برادرت را نم.گوش كن -

 نيدر ا. نديايب نجايكه فردا به ا كنميسرشناس خواهش م يبا از چند نفر از خانم ها.كه دارم بفرستم  يرياست به دنبال عمه پ

 شود ؟ يرو به راه م زيصورت همه چ
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 :تكان داد و گفت يسرش را به عالمت منف ايار

 .كنم بهتر است به خانه برگردم  ينه حق با چارلز است فكر م-

حتما سرو كله .  ستيفهمند كه او واقعاً ك يتمام افراد خانه م. انجا بماند  شتريب يكم يكرد كه اگر چارلز حت يفكر م ايار

  شديم دايخبرنگاران هم پ

توانست به وضوح مجسم كند كه دوباره ان  يدرشت روزنامه را پس از مرگ پدرش به خاطر اورد او م نيعناو گريبار د ايار

 .  ديا يم شيپ زياو و چارلز ن يمسائل برا

 :ملتمسانه گفت  او

 بروم  دينه نه من با-

دارت اورا صدا زد و . متوجه شد كه دارت به دنبال او امده  ديپلكان رس يكه به باال يبا عجله از اتاق خارج شد فقط وقت سپس

 :گفت  يميمال يبا صدا

  يبرو نجاياز ا يسادگ نيبه ا يتوان يتو نم-

تو .  ستميبفهمد كه من ك يخواهم كس ينم. ؟ بهتر است هر چه زودتر برگردم  ينرا درك ك نيا يتوان ينم. بروم  دياما با-

 ما به هم خورده  يكه نامزد ييبگو يتوان يشدم به خبرنگاران هم م ديكه من ناگهان ناپد ياعالم كن يتوان يم

 ؟ ميرا بگو نيا دياخر چرا با-

دردسر  نيدروغ ينامزد نيا رشينبود كه پذ يديترد چيه.  رفتميپذ ياز ابتدا ان را م ستيبا يدارد اصال نم قتيچون حق-

اما اگر نروم .  ميتوانم بگو يكه االن نم يها زيچ. هم هست  يگريد يليمسا ياز طرف.  يدانستيم يتو به خوب. به دنبال دارد 

 توانم بكنم  ياست كه م يكار هاتن نيا.  شوديخود بر مال م يبه خود

 ؟؟ يهم كه برود ياجازه نم مياگر بگو-

 كرد  يارام صحبت م دارت

 ؟  ستيدانم منظورت چ ينم-

كه اجازه  يو او را وادار كن ييرا به برادرت بگو قتيحق يبرو ديبا.  يبمان نجايخواهم كه تو ا يمن م يدانيكنم م يفكر م-
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  يبمان نجايبدهد در ا

 :گفت  يبا نگران.به او چشم دوخت  يبا ناباور ايار

نداشتم  اليمن خ. خواهد شد  يو درمورد پول هم فوق العاده عصبان.  كرديچارلز استدالل او را درك نم.  بفهمد  دينه او نبا-

كند كه من باعث سر  يمطلع شود احساس م انياگر از جر. كه چگونه ان پول را به دست اورده ام  ميصورت به او بگو نيبه ا

 نيا.  رفتميپذ يان را م ديكنم كه از همان اول نبا ياما حاال احساس م. بودم متوجه ن امالمن از قبل ك. خانواده ام  يشكستگ

 شرم اور است  ميبرا. كند  يپول مرا خرد م

 :چند لحظه تامل كرد و گفت  دارت

 حق با تو باشد  ديشا-

 ؟  يفهم يرا نم نيبروم تو ا ديمن با-

 من است  دهيكامال برخالف عق نيحال ا نيكنم بفهم در ع يبله فكر م-

 اما چرا چرا ؟ -

از  شيتوانست احساس كند كه گونه ها يم.  نديدارت بب رهيرا در چشمان درشت و ت بيعج يتوانست به وضوح برق يم ايار

او را برجا  يزيچ. مرد فرار كند  نيخواست از ا يم ييگو. سرخ شده  يليكه صورتش خ دانستيسوزد م يشدت حرارت م

 . كرد  خكوبيم

 :گفت  تيدارت دگرگون شد با عصبان يمايباره س كي

 برو برو به جهنم -

 رفت  رونيبرگشت و به سرعت از اتاق ب سپس

 

 

 

 دوازده  فصل
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. كرد  يم يشب گذشته بود احساس خستگ مهين كيكارلو وارد اتاق خوابش شد و در را پشت سرشت بست ساعت از  خانم

 . زد  ياو متفكّرانه قدم م

دارت هنوز  رايز. نسبت به او احساس تنفر داشت  ايتقرب. شد  رهيقاب شده دارت خ ريبه تصو نشست و يصندل يرو سپس

 اريبس يرفتند دارت از اثار باستان ياز شهر م رونياوقات به اتفاق هم ب يگذاشته اش افتاد گاه اديكارلو به .  ختيگر ياز او م

  زارميخرابه ها ب نيمن از ا:زد  يم اديكارلو فر. رفتند  ياماكن كهنسال م ديازدرو معموال به ب نياز ا. برد  يلذت م

 . گذشته اند  يبازمانده شكوه و جالل نسل ها نهايا.  ستنديخرابه ن نهايا:گفت  يگاه دارت

 ؟  يخر يخودت نم يبنا ها را برا نياورد كه به او گفته بود  كه چرا ا يبه خاطر م يبه خوب كارلو

 ؟  ستيطور ن نيا. به انجا تعلق ندارم  چون من:گفت  يبه ارام دارت

 . سخن را درك كند  نينتوانسته بود مفهوم ا كارلو

به طرف كمد  ديبه نظرش رس يفكر ييو گو ستاديباره ا كي. رفت  يدر اتاق راه م يتاب يمبل بلند شد و با ب ياز رو كارلو

 نيا يكارلو اسلحه را برا. كه دسته اش از عاج بود وجود داشت  يجعبه جواهرات اسلحه دست ريكمد و ز يرفت و در انتها

 . به او حمله كرد بتواند ا زان استفاده كند  نيبود كه اگر سارق دهيخر

 . او بودند  يفقط جواهرات خون و زندگ. كس اعتماد نداشت  چيبه ه كارلو

 :بود  دهيبود و پرس دهياسلحه را د نيا دارت

 ؟  يخواه يم يچ يرا برا نيا-

 يممكن است روز. به درد بخورد  يبعد هم ادامه داد ه بود كه ممكن است روز. كنم  يخواهم از جواهرات نگهدار يم-

 بخواهم كه خودم را خالص كنم 

 :درنگ گفته بود  يب دارت

تو  دادنديدست مام كه چگونه مردم جان خود را از  دهيجنگ د ياپرا زرش است من ط اريبس يزندگ. طور حرف نزن  نيا-

 را به خاطر بسپار  نيا يشو ليخودت ارزش قا يزندگ يبرا ديبا

او را  قيطر نياز ا دياو با خود فكر كرد كه شا. كلمات در نظر كارلو شكل گرفت  نيا يدارت هنگام ادا يجد يمايس نكيا
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 متوجه ان نشود  يقرارداد كه كس بشيدر ج يخود جلب كند از جا بلند شد و اسلحه را طور يبسو

به  اي.  ديخواب ياز چهار و پنج ساعت نم شياو معموال ب. كارلو حدس زد كه دارت در كتابخانه باشد . اتاق را ترك كرد  سپس

 . پرداخت  يم يشد و در دل شب به اسب سوار يسوار بر اسب م اي. مشغول كتاب خواندن بود  اي رفتيكتابخانه م

كار را كرد كه دارت كه پشت  نيان قدر ارام  و ماهرانه ا. را چرخاند  رهيدستگ يو به ارام شد كيبه كتابخانه نزد كارلو

شده بود كه او سرش  كيبه دارت نزد بايكارلو تقر. فقط چراغ مطالعه روشن بود .  دياو را نشن يپا ينشسته بود صدا زشيم

 . ها سر برافراشته بود و جلو او سبز شده بود  هيسا انيبود كه از م يرا بلند كرد كارلو همچون روح

 :خشونت بار گفت   دارت

 ...دميتو را نشن يپا يكارلو من صدا-

 و با تو صحبت كنم  ميايب نييالزم بود كه پا-

 ؟  يا دهيو خواب يكردم كه خسته ا يفكر م-

وسط . انگلستان بود  يالقييكتاب  خانه عنوان .  ستيكه دارت مشغول خواندن ان بود نگر يكتاب تريخم شد و به ت كارلو

 :گفت  تيكند با عصبان يكارلو نتوانست خوددار.  داديرا نشان م يفال نزيكوئ يبزرگ رنگ ريكه باز نمود تصو يصفحه ا

 ؟  يكن يتو هنوز به ان دختر خسته كننده فكر م-

 ؟  ميدرباره او صحبت نكن گريكه د ستيبهتر ن-

كنم كه تو  يحال فكر م نيدر ع يبشود ول يهم متنفرم كه درباره او صحبت نيبرد و از ا يا سر مصحبت درباره او حوصله مر-

خورده ام و باور كرده ام كه  بيلحظه فر كي يبرا يفكر نكن كه حت.  يكن ياز من عذرخواه تيها يبه خاطر بد رفتار ديبا

احمقانه است او .  ديبه هم ندار يعالقه ا چيتو و ان دختر مو قرمز احمق ه انستمد ينه من م.است  يموضوع شما دو نفر جد

  لبورنيم ايبنك باشد  ليكند كه نام او م ينم يفرق يكس يندارد برا ياسمش را عوض كرده بود بهر حال اهمت يحت

 :گفت  يبا دلخور دارت

ا چمدانش را ببندد با برادرش اشنا نشده بودم هرگز نام كه او رفته بود ت يضمنا اگر وقت.  ميقرار بود درباره او صحبت نكن-

 .  دميفهم ياو را نم يواقع
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من از . كرد  يانداخت و من من م يم نييكرد مدام سرش را پا يبا من صحبت م يبود وقت يبيبه هر حال او هم مرد عج-

  زارميب يخجالت يمردها

 ؟ يرو به رو نشده ا ياديز يخجالت يمطمئنم كه با مردها-

 رفت تا چراغ اتاق را روشن كند  نهيكتابش را بست و به طرف شوم تيبا عصبان سپس

 :كارلو گفت  ناگهان

 ؟ يبرو نجاياز ا يكه گفت يزود نيبه هم يدار اليواقعاً خ ايدارت ا.  ميصحبت كن يگريد زيدرباره چ ايب-

 داده ام  دهيعق رييحاال تغ جا بمانم اما نيداشتم تا اخر تابستان در ا اليكنم ابتدا خ يفكر م-

 چرا ؟ -

 يفعال ماجراها.را فراموش كنند  زيبروم ممكن است مردم همه چ نجاياز ا يمختلف اگر بدون خبر و ناگهان ليبه دال. اوه -

  رسديكننده به نظر م جيخانه درهم و برهم و گ نيا

كنند خبرنگاران را خبر كن و به انها  يفراموش نم يصورت و بزود نيرا به ا يزياما مردم هرگز چ يفرار كن يخواه يتو م-

 هيمرا تنب يخواست يكه م ييبگو يتوان يم يحت يكرده ا يبگو كه شوخ. يبنك اشتباه كرده بود ليبگو كه در مورد ان دختر م

  ميمن ازدواج كن لميپس از اتمام ف ميارد اليبعد هم به انها بگو كه ما خ يكن

 ندارد  قتياصال حق انيكه جر يدانيخراب تر خواهد شد خوب م زيهمه چ قيرط نيكه با ا يدانيكارلو م-

 ؟  يزن يحرف را م نيچرا ا-

 ياگر روز.  ميستين گريكديوجه مناسب  چيما به ه گريوقت د چينه حاال نه ه ميكه ما با هم ازدواج كن ستيچون قرار ن-

 باشد يخواهم كه ازدواج دائم يازدواج كنم م

 يليما با هم خ. ميدر كنار هم خوشبخت باش ميتوان يم ميشو يچه قدر سعادتمند م مياگر با هم ازدواج كن يدان ياما دارت م-

 يبه هر كجا كه دلمان م ميتوان يبعد آزاد هستم و م. كنم  ينم يدر سال باز لميف كياز  شيدر حاال حاضر ب ميتوافق دار

  سيلندن و پار يو حت ركويوين. ايفرنيكال. رسيا نسيبه بو.  ميخواهد برو

 :كاناپه نشسته بود و كارلو كنار او نشست و گفت   يرو دارت
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كه بتواند تو را خوشبخت كند اما ان  يكن يازدواج م يروز با مرد كيمطمئنم كه  يبهتر است عاقالنه فكر كن. گوش كن -

 بتوانم با تو ازدواج كنم  ايمن ان قدر دوستت ندارم كه بخواهم و  ستميمرد مطمئنا من ن

 :كه دارت مجال نداد و گفت  ديبگو يزيخواست چ كارلو

 است  تيواقع نيع نيقبول كن كه ا يواقعاً مرا دوست نداشته باش يكنيطور كه وانمود م نيحتم دارم كه تو هم ا. صبر كن -

 دروغ محض است  نيا-

مثال .  رميتوانم دركشان كنم و بپذ يجود تو هست كه من واقعاً نمدر و ياديكارلو مسائل ز. طور بود  نيواقعاً هم يكاشك-

  يكه با مادر بزرگت داشته ا يرفتار

 :گفت  تيبا عصبان كارلو

 ؟  ستيمنظورت چ-

 :كرد چه گفت  يدكتر جواز دفن را صادر م يكه وقت يدان يكردم م يفكر م چارهيب رزنيبه ان پ-

 : ديبا خشونت پرس كارلو

 :چه گفت -

 :از جا بلند شد و گفت   تدار

نامناسب  هيباعث مرگ او شده تغذ شتريكه ب يزيبوده است اما در واقع چ يقلب يخانم ناراحت نيفوت ا لياو گفت كه اوال دل-

 از حد بوده است  شيب يو گرسنگ

 :چند لحظه بعد دارت گفت .بر اتاق حاكم فرما شد  قيعم يسكوت

به  وركيوي؟ ان شب در ن يفكر كرده ا ميخور يم نجايكه در ا يهايهرگز به خوراك ايكارلو ا يچ يعني يفهم يم يگرسنگ-

  يبود حالمان به هم بخورد چون تو هوس كرده بود كيكه نزد ميپانزده دالر خورده بود يپرس ارياما ان قدر خاو يخاطر دار

 يباعث نم نيا.  ميهم خورده بود ريپن نان و اريخاو يبه جا وركيوياگر ما ان شب در ن.  يزنيحرف م ستيكمون يمثل ك-

فرستادم  يم شيپول داشت خودم مدام برا ياو به اندازه كاف ياز طرف. به مادربزرگ برسد  ونيدر پانس يشتريب يشد كه غذا

 خواسته  يخورد حتما خودش نم ينم يزياگر چ
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توانست  يكه او نم يدان يبرد خودت خوب م يبه طبقه باال نم شيبرا يكس يخواست كه غذا بخورد ول يندارد او م قتيحق-

 كند  هيته ييخودش غذا يبرا

 :گفت  زيام هيكنا كارلو

مادربزرگم  ي؟ من برا يقبول ندار ميگو ياما آنچه من م.  يريپذ يتو حرف او را م. بنك به تو گفته  ليرا ان دختره م نهايا-

 ياز خانه تالش م رونيدر واقع من در ب. روم ينم دنشيكرد كه چرا به د يم هيگال ينامه ا يفرستادم و او هم ط يدائم پول م

 او پول بفرستم  يكردم تا برا

 

. داد  يلندن را گرفته بود گوش م يلهجه محل ارياخت يب تيبود و به سخنان او كه از فرط عصبان ستادهيا يبا خونسرد دارت

 ندارد  يرت چندان ارزشدا يبرا شيحرفها گريكرد كه د ياحساس م يكارلو به خوب

 :زمزمه كنان گفت او

واقعاً  ياگر بخواه. نباش  ريو دلگ ي؟ دارت از من عصبان ميبا هم جدال كن نطوريا ديچه با يدانم برا ينم. دارت . دارت -

 دت نران طور رفتار نكن و مرا از خو نيكنم كه با من ا ياما از تو خواهش م. كه اشتباه كرده ام و متاسفم  ميحاضرم بگو

قرار  زيم يكه رو يكارلو چند قدم از دارت فاصله گرفت و به كنار گلدان پر گل. به كارلو چشم دوخت  يبا خونسرد دارت

 :گلها برداشت و گفت  انياز م يشد و دست دراز كرد و غنچه ا كيداشت نزد

گلها را  نيارزو دارم بعد از مرگم ا. مورد عالقه من هم هستند  يانگلستان هستند گلها يسنت يگلها نهايا.ها  خكيرز ها و م-

 ؟  يقبر من بگذار يرو

 ؟  يكن يراجع به چه صحبت م-

 :اورد و گفت  رونيلباسش ب قيعم بياسلحه را از ج كارلو

 ندارد  يارزش چيه ميبرا يبدون تو زندگ. زنم  يدرباره مرگ حرف م-

 .به وجود امد ه بود زيغم انگ يدر ان لحظه منظره ا. اش گذاشت  قهيشق ياسلحه را باال برد و رو انگاه

 :را فشرد گفت  شيلبها دارت
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  ستياست اما چندان قانع كننده ن ينقش جالب نيپرده الو ا شيپس از نما-

 كار را بكنم  نيخواهم ا يمن واقعاً م-

 ؟؟ يخواه يچه م نياز ا شيب گريد يزن ثروتمند هست كيتو  يدار زيو همه چ بايو ز يتو جوان.  يكن يكار را نم نيمسلما ا-

 كشم  يجا خودم را م نيهم.  ياگر با من ازدواج نكن-

 يم  نيشود جسد خودت خون الود به زم يم نيخون واريبوجود خواهد امد در و د يچه صحنه ا نجايفكر ش را بكن در ا-

 يبشو ياما اگر زخم. شد  يبدقواره و زشت خواه يليخ تبيه نيشود در ا يم جاديسرت ا يسوراخ بزرگ هم تو كيافتد و 

 داشت  ينخواه ييهم جا نمايدر س گريدارد و د يم رب قيعم يافتد ؟ صورتت زخم يم يچه اتفاق يدان يم. 

 :اورد و گفت  نييپا ياسلحه را كم كارلو

 يخودم را م ي؟ همانطور كه گفتم اگر ما با من ازدواج نكن يمصرف كن ميمرا از تصم يتوان يحرفها م نيبا ا يكن يفكر م-

 كشم 

 شد  ميخوشبخت خواه ميكه اگر ما با هم ازدواج كن يكن يفكر م-

 :با خشم گفت  كارلو

كه ان دختر  ياما از وقت..اما .  ينداشت يا دهيعق نيتو قبال چن. شد  ميشد مطمئنم كه خوشبخت خواه ميبله خوشبخت خواه-

 زن بد قلب و بد جنس و فضول بود  كياو .  يبده دهيعق رييامد باعث شد كه تغ انيمبه  شيپا

 : ديكش اديفر تيرا از دست داد و با عصبان شيخونسرد دارت

  يطور حرف بزن نيراجع به او ا يحق ندار. ساكت شو -

 :زد  اديبا چشمان از حدقه درآمده فر تيسپس كارلو با عصبان. در اتاق برقرار شد  ينيسنگ سكوت

 ؟ ي؟ بله تو او را دوست دار يكن يطور با من رفتار م نياست كه ا نيهم ي؟ برا يدوستش دار نكهيا يچرا نه ؟ برا-

 ..خوب اگر او را دوست داشته باشم -

دوباره . ديچياسلحه در اتاق پ كيلش يخفه شد صدا يگلوله ا يو در صدا. توام شد  ياديزده اش با فر جانيه يصدا...........

  گريد يو باز گلوله ا....شد  كيشل يگلوله ا
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  زدهيس فصل

 

 

از  دينور خورش دنياما با د. كه كجاست  اورديتوانست به خاطر ب يچند لحظه نم يبرا. شد  دارياز خواب ب ايزود ار يليخ صبح

 پرده نازك پنجره اتاق خودش را شناخت  انيم

. به باغ چشم دوخت . امد و به كنار پنجره رفت  نيياز تخت پا ايار. كه در خانه خودش است  رديتوانست بپذ ينم هنوز

 متوجه شد كه چارلز كارش را شروع كرده .  ديرس يتراكتور از دور دست به گوش م يصدا

 ايكه ار دانستيحمق نبود و مگذشته بود سوءظن دارد و ان قدر ا ليدانست كه چارلز نسبت به آنچه در سامر ه يم ايار

 .را داشته باشد  يازدواج با كس اليخ نيكه با نام دروغ ستين يدختر

 راه بازگشت چارلز گفته بود  در

 ؟  يموضوع با من صحبت كن نيدرباره ا يندار اليخ-

 فعال نه -

 را داشت  اياز ار يپاسخ نيچن دنيانتظار شن ييگو. سرش را تكان داده بود  چارلز

 وقت شده به تو دروغ گفته باشم ؟  چيه يكن يفكر م-

 بگو ؟  ديا ياز دستم بر م يبه هر حال اگر كمك.  يكار را بكن نيبار ا نياول يخواهم برا ياست كه حاال نم ليدل نينه به هم-

 . حلقه بزند  ايچارلز باعث شد كه اشك دز چشمان ار يناگهان متيمال

 :به چارلز گفت  ايار.خانه را مشاهده كردند  يوقت. با هم صحبت نكردند  گريد انها

 متشكرم -

 كه چارلز او را درك كرده است  ديفهم ايبر لبان چارلز نقش بست و ار يلبخند
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 يكند اما چرا غم و اندوه را احساس م يرا ترك كرده احساس شادمان ليسامر ه نكهيخواست از ا يدلش م.بود  نيغمگ ايار

 . كرد 

 يخواست با صدا يدلش م. اورد  اديپلكان به  يلحظات در باال نياو را در وا پس يمايو س.  ديشن يدارت را م يمدام صدا او

 . كند  هيبلند گر

 .رفت  نييامد و از پله ها پا رونينخ نما شده بود به تن كرد از اتاق ب باياش را كه تقر يميلباس قد ايار

 :بلند گفت  يبا صدا ايار يقدم ها يصدا دنيبا شن. بود  يقو اريشده بود بس ريكه پ نيبا ا شيدر آشپزخانه بود گوشها هيدا

 ياورده بود كه ان را رو تيبرا يامده نامه ا يپستچ شيساعت پ كي. شود  يصبحانه حاضر م گريد قهيتا چند دق.  زميعز-

 گذاشته ام  زيم

 من ؟  ينامه برا-

لرزان پاكت را برداشت و كنار ان را پاره  يبا دستها ايار.  ستيپاكت متوجه شد كه از طرف ك يبه خط رو عيگاه سرن كي او

 :نامه را درآورد و خواند  ايار. تا شده بود  يچك يوجود داشت كه بر رو يداخل  پاكت نامه ا. كرد 

خودمان  نيب مانينامه متقابال به پ نيهمراه ا نيتشكر كنم بنابرا ديكرد يشما نقش تان را طبق قرار داد باز نكهياز ا ديمن با-

  درونيكنم دارت ه يعمل م

 يهمان طور كه حدس م. چشمش به چك افتاد  ارياخت يبعد ب ينشست و لحظه ا يصندل يسپس رو. شد  رهيبه نامه خ ايار

وارد اتاق  هيت فورا چك را پاره كند كه دااحساس كرد كه غرورش شكسته است خواس ايزد مبلغ چك سه هزار پوند بود ار

 گذاشت  زيم يصبحانه را رو ينيشد  و س

 :گفت  يچك با خوشحال دنيد با

است  يچك از طرف چه كس.  زميباشد عز گريصورت حساب د كي دميترس يبوده م يپس نامه حامل خبر خوب. چك  كي-

 ؟ 

 :گفت  رتيسرشار از ح يزده و با صدا رتيان را گرفت و ح هيدا. چك را به دست او داد  ديبگو يزيانكه چ يب ايار

  ست؟يچ يپول برا نياما ا. سه هزار پوند -
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 چك را قبول كنم  نيا خواهميتوانم و نم ينم. ان را پاره كن -

 بفرستد ؟  تيبرا يا هيهد نيچن دي؟ چرا با درونيه ياست ؟ از آقا هيهد كي نيبنابر-

  تسينگر ايبا سو ظن به ار هيدا

 :به لب اورد و گفت  يساختگ يلبخند ايار

 يگريخواست از وجود زن د يكارش م نياز من خواست كه با او نامزد شوم چون با ا. نداشت  ياو اصال به من عالقه ا هيدا-

 كار سه هزار پوند به من بدهد  نيقرار بود در مقابل ا. خالص شود 

اتفاق افتاده است من توانستم به  بيزنم موضوع عج يمن به چارلز گفتم كه حدس م يخواب به اتاقت رفت يكه برا شبيد-

 . بدهم من تو را بزرگ كرده ام  صيان را در صورتت تشخ يخوب

 . متاسفم  يليخ. موضوع صحبت كنم  نيتوانستم درباره ا ينم يبه علت خستگ شبيد-

 يتواند برا يم ييپول چه كارها نيا. سه هزار پوند فكرش را بكن . شوند  يم يحالت نيوقتها دچار چن يفهمم همه بعض يم-

 خانه انجام دهد  نيا

 توانم  يپول را قبول كنم نم نيتوانم ا ياو موافقت كردم اما حاال نم شنهاديهم با پ يليدل نيو به هم دانميبله م-

 حلقه زد  ايدر چشمان ار اشك

 :و گفت  ديكش ياه هيدا

 ارزشمند خواهد بو د  يليتو و چارلز خ يپول برا نياما ا.  يريبگ ميمورد تصم نيد ر ا ديكنم خودت با يفكر م-

 ميبگو ديدر واقع با. نكردم  يمن تا اخر قرار دادمان او را همراه. من درست مثل صدقه است  يپول برا نيدانم اما ا يبله م-

 . رميپول را بپذ نيحق ندارم ا نيبنابرا.  چارلز بود كه مجبورم كرد انجا را ترك كنم نيكه ا

 . شد  رهيخ رونيو به ب. برخاست و به طرف پنجره رفت  ايار

قلب زخم  كيتواند  ينم ايدن نيدر ا يپول چيگفته ام ه شهيمن هم.  زميان را پاره كن عز. صورت چك را پاره كن  نيدر ا-

 بخشد  اميخورده را الت

 بابت است ؟  نيمن از ا يناراحت يكن يقلب زخم خورده فكر م-
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 توانست  يكه از دارت متنفّر است اما نم ديبگو. بزند  اديخواست كه فر يدلش م ايار

واقعاً  نيا.  رسدياز مشكالت اسان تر به نظر م اريبعد از خوردن غذا بس ديگو يم شهيمادرم هم.صبحانه ات را بخور  ايحاال ب-

 دارد  تيقيحق

  ديدر بگوش رس يوقت ناگهان صدا نيدر ا. نشست  زيپشت م. اطاعت كرد  هيداشته باشد از دا ليانكه تما يب ايار

 :گفت  هيدا

 حتما روزنامه را آوردهاند -

 كرد  يكه با پسر بچه روزنامه فروش صحبت م دياو را شن يصدا  ايار. از اتاق خارج شد  به طرف در رفت  هيدا

 :گفت  هيدا

  ياوريهفته ان را سر موقع ب نيمراقب باش كه ا ياورد ريرا د يمجله مزرعه دار شيگفتند كه هفته پ يچارلز م جنابيعال-

 توانم ان را قبل از چاپ به دست شما برسانم  يخوب من كه نم-

 داده ام  يغاميفقط به پدرت بگو كه من چه پ-

چشمش به حروف درشت  ايناگهان ار. گذاشت  ايكنار ار زيم يو انها را رو. روزنامه را به اتاق اورد  هيدا. در را بست  سپس

 در سطر اول روزنامه با حرف درشت نوشته بود . شد  خكوبيدفعه م كي. صفحه اول روزنامه افتاد 

 قرار گرفت  نمايهدف گلوله ستاره س. سرشناس  ييكايامر-

از دارت در ان  يريتصو. چشمانش گرفت  يرا جلولرزان روزنامه  يبا دستها. خبر را باور كند  نيتوانست ا يم يبه سخت ايار

 :نوشته شده بود  ريتصاو ريز. شود  يم دهياز كارلو د يگريدر كنار او عكس د. چاپ شده بود 

به شدت مجروح شده و در خون خود  كهيدر حال.  ليمشهور شب گذشته در كتابخانه اش در سامر ه تيدارت شخص يآقا

وارد كتابخانه  ياپيپ كيسه شلّ يصدا دنيمگ دو گول پس از شن يآقا شانيخدمتكار ا. شد  دايتوسط خدمتكاران پ ديغلت يم

اسلحه به دست داشته در اتاق  كهيسر شناس در حال شهيكارلو هنر پ مافتاده اند خان نيزم يدارت رو يكه آقا دهيشده و د

سو قصد به  نيا يريگيپ يبرا سيپل نيمامور. د شد و تحت معالجه قرا ر گرفتن يبالفاصله بستر درونيه يبود آقا ستادهيا

 كرده اند  يموضوع خوددار نيدرباره ا يقتيهر گونه اظهار نظر و حق انيانها از ب يرفتند هردو ليسامر ه
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 :كه وارد اتاق شد با وحشت گفت  هيدا. بلند شد  ارياخت يخود را گرفت و ب ميتصم ايار

 افتاده ؟  يچه اتفاق-

 سو قصد شده  درونيه يبه آقا-

 كار را كرده  نيا يك ايخدا-

 فورا به انجا بروم  ديمن با-

 :شده بود گفت  رهيهمچنان كه به روزنامه خ هيدا. كرده بود  رييكامال تغ شيصدا

گفت كه از  ياو م.  اورديافتد ؟ چارلز حق داشت كه تو را ب يم ياتفاق يواقعاً كه چه حوادث يخوب شد كه تو انجا نبود يليخ-

 واقعاً حق داشت  ديا يدهد خوشش نم يم يآنچه كه در انجا رو

 فورا به انجا برگردم  ديمن با هيدا-

 رسد ؟  يبه نظر نم ي؟ او مرد خوب يكار را بكن نيا يتوان يدخترم چطور م.  درونيه يآقا شيپ-

از من  رياخر غ. كنم  يدگيبه خانه و خدمتكاران رس ديافتاده با يبفهمم كه در آنجا چه اتفاق ديمن با ديستيشما متوجه ن-

 كند  يكار ها را سرپرست نيتواند ا يفعال نم يكس

 قرار داده  ريخبر تو را سخت تحت تاث نيا.  اورميب يچا تيتا برا نيبنش زميعز-

 :مخالفت كرد و گفت   ايار

 خواهم  ينم يزينه من چ-

 اورد  يشكر حالت را جا م يغ با مقداردا يفنجان چا كيخونسرد باش .  دهيرنگت پر-

 برگردم  ليهر چه زودتر به سامر ه ديبا. ندارم  يادياتفاقا حالم هم خوب است چون فرصت ز-

 يلياو خ. كه جو روزنامه را اورد  يوقت شي؟ دو شب پ.شود  يكه چقدر ناراحت م يداني؟ م يدر مورد چارلز فكر كرده ا-

 ناراحت شد 

 . كرد  ينگاه م ريفقط به تصو ايا. دهد  ياو گوش نم يبه حرفها ايكه ار افتيچون در.ساكت شد  هيدا ناگهان

 :گفت  هيدا
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  يبهتر است كه انجا را اصال فراموش كن زميعز-

 انياز م ارياخت يكلمات ب نيكه ا ديرس يبه نظر م. دانستم اما من او را دوست دارم  يلحظه نم نيتا ا هيدا. من دوستش دارم -

 .شد  يم يجار ايلبان ار

  ستيخوب اما تو االن حالت خوب ن اريبس-

 دارد  ازيكردم حاال واقعاً دارت به من ن يشوم كه اشتباه م يكردم كه از او متنفرم اما حاال متوجه م يابتدا فكر م-

با حروف درشت نوشته شده  ديد كه. ها افتاد  يناگهان چشمش به تابلو اگه. شد  ادهيپارك از اتوبوس پ تيدر ها ايار يوقت

 شد  ريدستگ نمايس شهيخانم كارلو هنر پ:

قطار به  نيبه دو گول فرستاد و ساعت ورود ش را خبر داد و بعد با اول يقطار رفت و ابتدا تلگراف ستگاهيبالفاصله به ا ايار

 . رفت  لفورديگ

 شهيهمچون هم ليسامر ه. شناخت  يرا نم ديراننده جد نياما ا. شد  ليسوار اتومب ايار. منتظر او بود  لياتومب ستگاهيا در

 :گفت  ايار دنياو با د. بود ستادهيا ايمنتظر ار يپله ها اصل يمك دو گول رو. باغ سرشار از شكوفه بود . بود  بايز

خبرنگاران در اتاق صبحانه  از يرياول بهتر است به اطالع تان برسانم كه گروه كث. تان خوشحالم  دنيخانم از د ريصبح بخ-

 منتظر نشسته اند 

 چطور هستند ؟  درونيه يآقا-

االن او را  نيدكتر هم. و مراقب شان هستند  شانيدو پرستار نزد ا. خوب هستند . رفت  يانتظار م شانيهمان قدر كه از ا-

 ؟  ديباال برو ديخواه يم. كرد و رفت  نهيمعا

 صبر كنم  يكنم بهتر است كم يفكر م-

 . و چهار ساعت است كه انجا را ترك كرده  ستيكه فقط ب. كرد  ياصال باور نم. وارد سرسرا شد  ايار

 ؟  اورميتان قهوه ب يبرا ديدار ليخانم م-

 بله متشكرم -

ز خود دور  دو گول را ا يچند لحظه ا بيترت نيكرد كه حداقل به ا ياما فكر م. قهوه نداشت  دنيبه نوش يليچندان تما ايار
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دچار  ليبه او گفته بود كه ممكن در سامر ه هيدا. كند خانه را ترك كرده بود ياز چارلز خداحافظ نكهيبدون ا ايار. كند  يم

 . مسائل را درك كند  نيتوانست ا ياو نم يول. مشكل شود 

 . :زد و از او تشكر كرد  يلبخند ايار. قهوه وارد سالن شد  ينيدو گول با س مك

 نشان نداده ام  يچون تلگراف را به كس.  ديا دهياطالع ندارد كه شما رس چكسيه.  ديكنم خانم راحت باش يهش مخوا-

 كمك كنم  درونيه يبه آقا خواهميندارم فقط م ياما من ترس ديكرد يكار خوب-

هستند  يكس شانيا: كردم فورا به خودم گفتم افتيتلگراف تان را در يوقت.  ديداشته باش ياحساس نيكردم كه چن يفكر م-

 شان نخواهند گذاشت  يخواهند بود و تنها درونيه يكه هنگام مشكالت كنار آقا

 است  ميوخ يلياالن حالشان خ-

اصال به او  يشانه شان گذشته و سوم انياز م يگرياز بازو و د  يگلوله ا. رفت  يبهتر از ان است كه انتظار م يليحالشان خ-

 ابت نكرده اص

 شانه اش را باال انداخت  سپس

 زد ؟  يكار نيچرا خانم كارلو دست به چن...اما چرا -

 نيكرد كه ا يكرد او مدام تكرار م رياو را دستگ سيامروز صبح پل.  ديفهم مياست كه ما هرگز نخواه يزيچ نيمتاسفانه ا-

 را باور كند  شيحرفها سيكنم پل ينم اليخواسته خودش را بكشد اما خ يحادثه است و م كي

 امكان داشت كه او را بكشد  ؟ -

 ابتدا فكر كردم كه مرده .  دميد نيرا نقش زم درونيه يبله آقا-

 ؟  نميتوانم او را بب يم ايا ديو بپرس ديممكن است برو-

 خوشحال خواهند شد  يليخ ديبشنود كه شما برگشته ا يوقت درونيه يآقا.  دياگر از من بپرس يول. روم  يمن االن به باال م-

 .داد كه او برگردد چه  يدستور م تياما اگر دارت با عصبان. داشته باشد  قتيحرف حق نيارزو كرد كه ا ايار

تخت خواب  يدارت رو. وارد اتاق شد  يسپس به ارام. شده بود رفت  يكه دارت در ان بستر يبه طرف اتاق يبا نگران او

است  دهيتخت با آرامش خواب يبدهد كه رو صيتشخ يتوانست به راحت يم اياما ار. شده بودند  دهيپرده ها كش. بود  دهيخواب
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 .شده بود  يچيبازو و شانه اش باند پ. كرد  يم ييودنماخ شتريب.  ديبالش سف ياش رو رهيت يموها. 

 :او را صدا زد و گفت   متيكه در كنار تخت بود با مال يپرستار

 القات امده اند بنك به م لياقا خانم م-

اتاق عادت كرد متوجه شد كه دارت به زحمت سرش را برگرداند و تا او  يكيچشمانش به تار يوقت. شد  كيبه تخت نزد ايار

 .  نديرا بب

 :گفت  فيضع يبا صدا او

 ؟  ياه تو برگشته ا-

 توانم مثمر ثمر باشم  يفكر كردم م-

 داشتم  اجيبه تو واقعاً احت-

 دارد  اجيدارت اعتراف كرد كه به احت. كرد  ياحساس شادمان ايار ناگهان

 :گفت  يبه ارام ايار

  يدانيرا م نيتو ا. مانم  يانجام دادن باشد م يبرا ياگر كار-

  يبمان نجايخواهم كه ا يم-

 . نكرد يبار احساس ناراحت نياول يبرا ايحالت دستور داشت اما ار شتريحرف ب نيا نكهيا با

 :گفت  پرستار

 حرف بزنند  اديز دينبا شانيا-

 متوجه ام -

 :خطاب به دارت گفت  بعد

  ديكنم نگران نباش يم يدگيمن به كارها رس-

 . داشت  اجيدارت به او احت. تر بود  نيريگذاشت كه روشن تر و ش يم يايقدم به دن نكيا. از اتاق خارج شد   سپس

وارد اتاق  ايار يوقت. جرات مواجه شدن با انها را داشت  يكاف يبه قدر نكيا. منتظر ش بودند نييدر طبقه پا خبرنگاران
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 .  دنديخبرنگاران از جا پر. صبحانه شد 

 :از انها با تعجب گفت  يكي

 بنك  ليم زهيدوش-

 كه روز قبل در روزنامه چاپ شده كامال اشتباه هستند  ياطالعات لبورنيم-

 :زد و  گفت  يانها لبخند ريكنجكاو و متح يمايبه س سپس

 هستم  لبورنيكال ستون م جنابيدختر عال.  لبورنيم ايمن ار. ستميجا ن چيو از ه چكسيه زهيمن دوش-

 :از خبرنگاران گفت  يكي

 همان سر كال ستون مشهور ؟ -

 از سواالت شما پاسخ بدهم  كيچيبه ه ستميفعال حاضر ن. پدر من بودند  شانيبله ا-

 . :د زنبور او را احاطه كردندخبرنگاران همانن. برگشت  سپس

 .. ميبدان شتريب ديما با لبورنيم زهيدوش-

 ... دييلطفاً به ما بگو-

 ... دييگو يم يوقت-

 :گفت  يبا خونسرد ايار

سوال  نياز ا شيكه ب ستيانصاف ن. شما مشخص كردهام  ياز مسائل مهم را برا يليمن خ.  ديباش يكنم منطق يخواهش م-

 ديمطلب دار يامروز بهاندازه كاف يكه برا ديدانيم يبه خوب. مانم  يجا م نيهم. فرار كنم  نجايندارم از ا اليمن خ.  ديبكن

 بود  اهندخو يتان از شما راض رانيمطمئنم كه دب.

  دنديخند يهمگ

 :از خبرنگاران گفت يكي

  ديو نشاط به ارمغان اورده ا يمسائل ناراحت كننده شاد نيشما به دنبال ا لبورنيم زهيدوش-

 يبه قدر ايار. ش نشست  ريتحر زيسپس به طبقه باال رفت و پست م. از اتاق فرار كند  يستگيموفق شد كه به شا ايار
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 . نشد يسرگرم كار شده بود كه متوجه ورود لرد باكال

 :را باز كرد و گفت   شيدستها لرد

 نگفت  يزيبه من چ يپس چرا كس يتو برگشته ا. ست فوق العاده ا نيا. من  يخدا. يتو برگشته ا-

 باشد  اجيممكن است به من احت طيشرا نيفكر كردم در ا-

كلمه از حرف  كي ينتوانستم حت ميداشت يبه زبان المان يكيو  ييايامروز سه تلفن به زبان اسپان.  يهست اجيمسلما مورد احت-

 انها را بفهمم

 :د و گفت كن ينتوانست از خنده خوددار ايار

 كه چه قدر وجودم الزم است  ينيبب يم-

  يترك كرده ا شهيهم يكردم ما را برا يمن فكر م-

 ام شد  دهيعق رييبود اما خبر روزنامه باعث تغ نيقصدم هم-

 : گفت تيبا عصبان لرد

 سرش اصابت نكرد  ايشانس اورد كه گلوله به قلب  يليدارت خ. زن  نيلعنت به ا-

 كار را كرد ؟  نيچرا ا-

اسلحه  كيسه گلوله از . ام كه تصادف  دهياما هرگز نشن. تصادف بوده  كيگفت كه  يخودش م.  ميدان يكدام نم چيه-

 كند  كيشل

 كنند؟  يحاال با او چه م-

 شود  يم يسال زندان كياو نشود حداقل  هيعل يتيو اگر شكا.  شوديمسلما محاكمه م-

 سال در زندان ؟  كي-

قضات .او انتخاب شده يمدافع شهر لندن برا ليوك نيبهتر ميا يش م ليوك شيگفت من االن از پ يطور م نيش ا ليكبله و-

 خانم كارلو جواز حمل اسلحه نداشته  ميكه بگو ستين ياجياحت. كنند كامال مخالفند  يكه اسلحه حمل م يبا اشخاص ييايتانيبر

 اقامت داشتند ؟  نجايكه ا يهمان مهمانان. مهمانان كجا رفته اند -
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كه  ستيكه در كشور دارد صالح ن يتيداد كه با موقع حيرفت و توض ريابتدا سف. تمام شان مثل خرگوش پا به فرار گذاشتند -

  ستين نجايدر ا يمهمان چيدر حال حاضر ه. شدند و رفتند  داريزود ب يليصبح خ شهيهم برخالف هم هيبق. بماند 

 اه خوب شد -

 :كرد و گفت  ينگاه زيم يرو يبه انبوه نامه ها يكالبا لرد

كه احساس  يكن يفكر م ايا. از ت بپرسم  يزيخواستم چ يم. خانه من و دارت و ان دو پرستار هستند  نيفعال مهمانان ا-

 است ؟  يدارت نسبت به تو جد

 نه مسلما نه -

  يدانيبه هر حال خودت بهتر م...كنم كه  يمن احساس م-

 دانم  يبله خودم بهتر م-

اش را بدهد تا فقط بداند كه دارت هم به او عالقه دارد  يكرد حاضر بود تمام هست يكلمات را تكرار م نيكه ا يزمان يحت ايار

 . حاضر بود هر كجا به دنبال او برود. نه  اي

 

 

 

 چهاردهم  فصل

 

 

توانست افكار ش را  ينم. ش رفت  ريتحر زيو به پشت مرا گذاشت  يبه زبان المان گوش يمكالمه طوالن كيپس از  ايار

 درست متمركز كند 

 مضطرب و افكارش سخت مغشوش بود  ايار. باغ خفه و غمناك بود  يهوا. برخاست و به كنار پنجره رفت  نيهم يبرا

 . بود  يو زجر اور يطوالن يلينگذشته بود ان روز خ يبه ان كند قيدقا شيبرا يدر طول زندگ هرگز

 يول. را بشنود  رونياز ب لياتومب يكرد تا بلكه صدا زيرا ت شيگوشها ايار. برگشته باشند  ديبا گريساعت سه بود انها د نكيا

 يبعد متوجه شد كه مدام اشتباه م ياما كم. كاره را تمام كند  مهيبه خود امد و گفت كه بهتره كه نامه ن. امد  ينم يصدا چيه



 

 

كتابخانه نودهشتيا    كارتلند باربارا  –يا آر

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٢

به طرف  ايار. لرد فرصت كند كه در را باز كند  نكهيو قبل از ا.  ديشن ييباره صدا كي. را پاره كرد  ناگهان با خشم نامه. كند 

 : ديو ان را باز كرد و پرس ديدر دو

 چه شد ؟ -

 خوب طاقت اورده  يليخ نجايكه تا ا ميبگو دياما با.خسته و ناراحت است  يلياو خ-

 :لرد گفت .  ستيباز نگر مهيبه در ن ايار

 . ديا ياز دستت بر نم يكار چيدكتر هم همراه اوست فعال ه. اورند  ياالن او را به طبقه باال م-

 :و گفت  ديكش ياه ايار

 افتاد ؟  يخوب چه اتفاق-

 سال زندان محكوم كردند  كيخانم كارلو را به -

 . جناب او را نجات بدهد  يكردم عال يفكر م چارهياه ب-

البته اگر در زندان .كند  نييجرم تع نيا يتوانست برا يم يبود كه قاض يمدت نيسال كمتر كيخود را كرد  يسع تياو نها-

 داشته باشد ممكن است مشمول عفو بشود  يرفتار خوب

 تواند ؟  يم.  اورديكنم كارلو بتواند طاقت ب يفكر نم-

 ميديدادگاه را شن يرا يامد در واقع ما وقت يام به نظر مار يزيانگ رتيخود را اعالم كرد كارلو به طرز ح يدادگاه را يوقت-

 لياو را محكوم كنند اما وك نياز ا شيكه ب ميكرد ياز شانه مان برداشته شد ابتدا فكر م يانگار بار ميكرد ياحساس آسودگ

 . برآمد  فاعشاز عهده انجام د يمدافع به خوب

 ؟  ستيطور ن نيبه او كمك كرده ا يليحتما شهادت دارت هم خ-

قانع كننده تر  يليخ نيو ا. را گفت  قتياو حق. به خودش كمك كرد  يگرياز هر كس د شيكنم خود خانم كارلو ب يفكر م-

 اش بود  ياز ان داستان ساختگ

 ؟  قتيحق-

 كرده بود  رتيح ايار
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 كرده  كيبه طرف دارت شل ليافتاده و به چه دل ياعتراف كرد كه چه اتفاق ييبازجو يط.بله  -

 تصادف بوده ؟  كي نياو قبال گفته بود كه ا...اما -

  كرديان داستان را باور نم چكسيه-

 چه بود ؟  قتيان  را باور كند خوب حق يكردم كس يمنهم فكر نم-

 به تو نگفته ؟  يزيهنوز دارت چ-

 ديانه اش دكتر گفته بود كه او نبابه خاطر زخم ش ياز چند كلمه نتوانستم با او صحبت كنم از طرف شينه فرصت نشد من ب-

 صحبت كند  اديز

 مورد گفته باشد  نيدر ا يزياو چ ديبا هم مالقات كرد يوقت ديفكر كردم شا دانميبله م-

كنم كه  يكند من احساس م يم يكند البته كار درست ياو دستورات دكتر را مو به مو اجرا م. انجاست  شهيپرستار والترز هم-

 نگهبان خوب به كارش وارد است  كياو درست مثل 

  ديو خند. نگهبان خشن هم هست  كياو واقعاً شكل -

 خانم كارلو چه گفت؟ . از دادگاه بگو .  ستيمهم ن نيا. خوب -

 را دوست دارد  يگريكرده چون دارت به او گفته كه كس د كيبه دارت شل ليدل نيبه ا. كند  يكه اعتراف م....او گفت -

 :گفت زده  رتيح ايار

 ؟  يگريكس د...را دوست دارد  يگريكس د-

 قتيحق نياظهار داشت كه ان دختر باعث شد كه برنامه ازدواج انها به هم بخورد دارت هم به ا ييبازجو يبله كارلو ط-

 اعتراف كرد 

 مورد چه گفت ؟ نياو در ا...دارت ....اما -

 كرد  قياو آنچه  خانم كارلو اظهار داشت كامال تصد-

  ست؟يدختره ك نياو گفت كه ا ايا.  قتيحق-

 بله -
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 . برقرار شد نيسنگ يسكوت

 :و گفت  اورديطاقت ن ايار

  ست؟ياو ك-

 تو -

 :سرخ شد و بال فاصله گفت  ايار صورت

 ندارد  قتيكه حق دانديم يكه به خوب يدر حال. گفته  يزيچ نيندارد دارت چطور چن قتيحق نياما ا-

 را قبول كرد  نيبه هر حال دارت در دادگاه هم-

دروغ  نيندارد كه با ا يليگذاشته و گرنه دل شانيپا شينجات او پ يمدافع كارلو برا ليبوده كه وك يبهانه ا نيپس حتما ا-

 مرا وارد ماجرا كنند 

 شود ؟  يداشته باشد چه م قتيخوب اگر حق-

نجات او از  يبود برا يمن و دارت دروغ يكه اعالم نامزد يدان يم يو به خوبت. ندارد  قتيمسلما حق. ندارد  قتيحق يول-

قرار دهد كه او رسما  طيقصد داشت او را در شرا بيترت نيو به ا.بدون اطالع دارت خبرنگاران را دعوت كرد . خانم كارلو 

كرد كه به  شنهاديبعد هم دارت به من مبلغ سه هزار پوند پ.  يهم خودت خبر دار جراما هياز بق. شان را اعالم كند ينامزد

كه من هم چك را پاره  ميالبته بگو. فرستاد  ميچك را برا نيبه خانه برگشتم ا يوقت يحت. تن دهم  نيدروغ ينامزد نيا

 كردم 

 :گفت  يبا لبخند لرد

  يبرد انيمدرك مهم را از م كي نيبنابرا-

 :كرد و گفت  يناله ا ايار

 يم انيمرا به م يطور باشد اما حاال چرا پا نيخواستم ا يبود و من نم يقرار داد تجار كيدرست مثل  نيا. نكن  يشوخ-

 كشند ؟ 

 ؟  ستيطور ن نيا.  ديرا بگو قتيكه كارلو حق يكرد يتو هرگز فكر نم-
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 : :بلند گفت يبا صدا ايا

 ؟  يكن يمزخرفات را باور نم نيبگو كه ا. ندارد  قتيحق نياما ا-

 واقعاً مزخرف است ؟ ايا-

.  ديا يدر واقع از من خوشش نم. شناخته  يم شيكارها رهيو مد يطور است دارت فقط مرا به عنوان منش نيبله مسلماً هم-

 كند كه من او و دوستانش را قبول ندارم  يدائم فكر م

 ندارد ؟  قتيحق نيا-

. تا بخورند و بنوشند . دور او را گرفته بودند  يافراد نيچن كي. رد ك يو افراط م يبله پدرم  ورشكست شد چون ول خرج-

نبودم كه  ركيز يبه اندازه كاف ديشا.  زارميب ياجتماع نيمن از چن. افراد متنفرم  ليقب نيمن از ا.  و از او استفاده ببرند 

 احساساتم را پنهان كنم 

  يبكن دهياظهار عق يتو حق دار ؟يكرد ياحساسات را پنهان م ستيبا يچرا م-

دارت . باشم زبانيو م. خانه را اداره كنم  نيگرفتم كه ا يم يگرفتم كه اظهار نظر كنم دستمزد يپوند نم ستيب يمن هفته ا-

برو برو . كلماتش را به خاطر دارم  نياخر. بود  يكه برادرم به دنبالم امد باز هم عصبان يوقت. بود  يعصبان يليمورد خ نيدر ا

 ؟  نديا يبه نظر م اشقانهكلمات ع نيا ايا. م به جهن

 كه هرگز او را بشناسم  كنميفكر نم. من هرگز او را درك نكرده ام . است  يبيدارت مرد عج-

 به من دارد ؟  ياو عالقه ا....خانم كارلو واقعاً باور كرد كه  ايا-

 فتند گ يرا م قتيمخصوص شهود كامال حق گاهيكنم كه اندو در جا يمن فكر م-

 ندارد  قتيحق نيكه ا ميدان يحال م نيدر ع-

 كنم  يبه هر حال من حرف دارت را باور م يحرف بزن نانيطور با اطم نياز طرف خودت ا يبتوان ديشا-

 امكان ندارد  نيممكن است نه ا ريغ نياما ا-

و بپرسم كه اگر  ميزندان برو سيرئ دنيبه د ديچون االن با. افتد  يم يكه چه اتفاق مينيو بب ميصبر كن ميتوان يما فقط م-

  يامشب را نخوان يضمنا بهتر است روزنامه ا يكن نگران نباش يسع. كارلو انجام بدهم  يبرا ديا ياز دستم برم يكار
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  Ĥورندينم نجايشب را به ا يوقت روزنامه ها چياما ه-

. روزنامه ها را از دست ندهند  نيكلمه از مزخرفات ا كي يبندم كه خدمتكاران خانه حت يشرط م. هم مطمئن نباش  اديز-

 شد  يمطمئن هستم كه پس از خواندن خبر از هر كلمه ان متنفر خواه

 نباشم  يمورد كنجكاو نيكه  در ا دهميخوب قول م اريبس-

 پنهان كرد  شيدستها انيكاناپه نشست و صورتش را م يرو ايار. لرد اتاق را ترك كرد  نكهياز ا پس

 يبود حتما م فيو ضع هيگلوله به استخوانش اصابت كرده بود دچار عفونت شده بود اگر دارت كم بن يا هيدارت در ناح شانه

  ابدي يبهبود م يگوساله را دارد و بزود كي هيدارت بن:از دكتر ها گفته بود  يكي.  شديمنتقل م مارستانيبه ب ستيبا

شده  قيو قبل از ترك خانه چند آمپول به او تزر. هم به همراه دارت رفته بودند پرستار و دكتر . ورود به سالن دادگاه  هنگام

چند ضربه . داد كه به طرف اتاق دارت برود يو به خود جرات. مبل بلند شد  ياز رو ايار.  اورديبود تا بتوان در دادگاه طاقت ب

 خواست كه وارد اتاق شود  اياز ار. رد فوق العاده بود در را باز ك يكه پرستار لترزخانم وا. ارام به در زد 

اما در راه . طاقت اورد  يكرد او در دادگاه به خوب قياالن دكتر به او آمپول خواب اور تزر نيهم. باشد  دهيكه خواب دوارميام-

 بازگشت كامال خسته شده بود 

 ماند  يبهتر است كه در لندن م-

كردم كه  ياو را بشناسم فكر م نكهيتا قبل از ا. است  زاريكند چون از لندن واقعاً ب ينم يكار ينيك او هرگز چ ديدانيشما م-

 . برد  يشبانه لذت م ياز كلوپ ها

 است كه مردم از او در ذهنشان پرورانده اند  يريتصو نيا ايبله گو-

 : و گفت ستينگر ايبه ار يوالترز با شرمسار خانم

  د؟يا دهيمحاكمه را شن جهيحتما نت-

 خانم كارلو متأسف هستم  يبرا. به من گفتند  يلرد باكال-

سال حبس محكوم  كيشانس اورد كه فقط به  يليكنم من معتقدم كه حقش بود تازه خ يطور صحبت م نيمرا ببخشد كه ا-

 شد 
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 او متأسف هستم  يدارد بهر حال من برا يطرز تفكر كي يهر كس-

هنر  كي يبرا يمن مدت. كند  يعوض م شين مرخص بشود حتما روش زندگكه از زندا نيحدس بزنم بعد از ا توانميم-

 نييشهود پا گاهيخانم كارلو از جا يوقت. است  ديهر جور كه باشد مف غاتيتبل:گفت  يم شهيكردم او هم يكار م مايس شهيپ

كه  ديرس يرا بخاطر آوردم  در دادگاه به نظر م شهيمن حرف ان هنر پ كهموقع بو  نيدر ا. زد  يامد به خبرنگاران لبخند م

 است  درونيه يبهتر از آقا يليحال خانم كارلو خ

 توانسته احساساتش را پنهان كند ؟ يم گرانياو بهتر از د ديشا-

 هنكيبعد از ا ديطبق دستور دكتر با. بخوابند  گريسه ساعت د ايتا دو  درونيه يكنم آقا يچهار است فكر م كيساعت نزد-

بودند كه شما را مالقات كند بالفاصله به  لياگر ما. شان را خوردند  يغذا يامشب وقت. بخورند  يسبك يشدند غذا داريب

 .  نديد كه شما را ببيهست ليالبته اگر ما.  ميا يدنبال تان م

 نه -

باشد حتما امشب با شما صحبت  ليما درونيه يكنم آقا يفكر م. بهتر است  يليامروز صبح حالش خ.  دياه نگران او نباش-

دور نگه  ماريكرده ام شما را زا اتاق ب يتا به حال سع نكهياز ا دوارميام. نخواهم كرد  يريمثل سابق سخت گ گريمن د. كند 

 دستور دكتر بود  نيا ديباش دهيدارم از من نرنج

 . . رفت رونيتشكر كرد و از اتاق ب ايار

را شانه كرد و سپس دو گل رز  شيو موها دياش را پوش يميقد يلباس مشك ايار. و رفت به اتاقش برگشت و به فكر فر ايار

. گلها را احساس كند  نيعطر اگ حهيتوانست را ياو م. اش سنجاق كرد  نهيبرداشت وبه س زشيم يرو يگلها انياز م ديسف

دو پرستار . لرد .  ايار. شام حاضر بودند  يطبقه معمول همان چهار نفر برا.  ترف نييو از پلكان پا. سپس از اتاق خارج شد 

بعد  قهيبه طبقه باال رفت و چند دق مارشيبه ب يدگيرس يبعد از شام پرستار والترز برا. شام كمتر صحبت كردند  زيسر م.

 :گفت  ايبرگشت و به ار

  دينيشما را بب لنديما درونيه يبنك آقا ليم زهيدوش-

. زند  يشد احساس كرد كه قلبش تند م يم كيبه اتاق دارت نزد يهنگام. برق اسا از جا بلند شد و از پلكان باال رفت  ايرا
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را بچرخاند  رهيكه دست دراز كرد تا دستگ يهنگام. تواند با او رو به رو شود ياحساس كرد نم ديبه پشت در اتاق رس يوقت

 لرزد  يمتوجه شد كه دستش م

 در را گشود و وارد اتاق شد . گرفت كه وارد اتاق شود  ميتصم سرانجام

 شيپاها يرو يكوچك يكنار پنجره نشسته و پتو يصندل يبلكه رو. دارت در رخت خوابش نبود. شده بودند  دهيها كش پرده

 . پشت سرش قرار گرفته بود  يو بالش كوچك

 :دياو پرس. دنديدرخش يشد چشمان دارت م كيبه دارت نزد يبه ارام ايا

 به تو گفته اند ؟ -

 را گفته اند ؟  زيچه چ...به من -

 كردم  انيكه من در دادگاه و مال عام احساساتم را نسبت به تو ب-

 :شد و گفت  رهيو به دارت خ ستاديبهت زده ا يآماده نكرده بود مدت يسخنان نيچن دنيوجه خودش را براش شن چيبه ه ايار

 ؟  دييرا بگو يدروغ نيچن ديمجبور بود-

 :گفت  رتيرا لمس كرد و با ح ايدراز كرد دست سرد و انگشتان لرزان ار ايار يدست سالمش را به سو دارت

 ؟  يلرز يافتاده ؟ چرا م يچه اتفاق-

ناگهان متوجه شد كه . وحشت زده و نگران بود ايبود ار دهيهرگز ان را نشن ايوجود داشت كه ار شيكه در لحن صدا يمتيمال

 اشك در چشمانش حلقه زده است 

كنم كارل  يريتوانستم جلوگ يكه رخ داد نم يعيمن از وقا. گونه رنج داده ام  نيسنگدل بودم كه تو را ا يليمن خ.  زميعز-

و  مياو ناچار شدم كه واقعه را بگو كمك به يمن هم برا نيرا بازگو كرد بنابرا قتيخودش را نجات بدهد حق نكهيا يبرا

 اعتراف كنم كه عاشق تو هستم 

 ....... يتوان يتو نم...ندارد  تيواقع  نيا. ... يستيتو ن...اما ...اما -

 يتوجه يگريقلب د يبه جز احساسات خودت به ندا ستيكه حاضر ن يكوچولو احمق من ؟ كس ايار يباور ريد يليتو خ-

 نشان بدهد 
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 ...است كه  نيمنظورم ا يكه مرا دوست داشته باش يتوان يواقعاً نم..  يتوان ياما تو نم-

 :زد و گفت  يلبخند دارت

خواستم هر چه  يم. موضع و حادثه بوجود امد  نيا نكهيخواستم احساسات را از تو پنهان كنم بعد از ا يبودم كه م وانهيمن د-

 بود  ستادهيسرم ا يماده باال ياژدها كيچند روز درست مثل  نيلترز در ااما پرستار وا.مورد با تو صحبت كنم  نيزودتر در ا

 :گفت  متيو دارت با مال ديخند ايار

 ؟  يخند يكم م يليكه خ يدانيم چيه نميتو را شاد و خندان بب شهيخواهد كه هم يدلم م. حاال بهتر شد -

 فهمم ؟  ينم يزيشما درست چ ياما من از حرفها...اما -

اما تو  يخانه پر جنجال و شلوغ را اداره كن نيا يتوان يم گريد يو بهتر از هر كس يكن يصحبت م يان را به خوبتو سه زب-

  يساده ا يليخ

 :خاص گفت  يو شرمندگ بايبا لكنت ز ايار

 ؟  يدار ناني؟ اطم يواقعاً دوستم دار..تو ...كه  ليدل نيبه ا-

  يتوانم از تو تقاضا كنم كه فورا با من ازدواج كن يرا ثابت كنم ؟  فقط م نيتوانم ا يچگونه م-

 :تامل گفت  يبا كم سپس

 تيمورد اذ يكردن با من هم چندان اسان نخواهد بود من وقت يزندگ. نخواهم بود يكه من شوهر خوب يبدان ديرا با نيا ايار-

با  يخوب حاال حاضر. شوم  يقابل تحمل م ريغ ميبهتر باشد كه بگو ديشا. كنم  يها عمل م يمانند وحش.  رميو ازار قرار بگ

 ؟  يمن ازدواج كن

 . ديگنج يدر پوست نم ياز شاد ايار. شد  رهيخ ايبه چشمان ار دارت

 :گفت  يبه نرم دارت

قبل از شروع  نيبنابرا. توانم مسافرت هم بكنم  يحالم به قدر خوب خواهد شد كه م گريدكتر به من گفته كه تا ده د-

  ميبا هم ازدواج كن ميتوان يمان م يسفرها

 :اش حبس شده بود گفت  نهينفس در س يكه از فرط شادمان ايار



 

 

كتابخانه نودهشتيا    كارتلند باربارا  –يا آر

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٨٠

 ؟؟  شنوميدرست م ايدارد؟ ا قتيواقعاً حق نيا ايا-

 نيسرزم نيبه ا يو اگر قرار باشد روز.  مياز انگلستان دور باش ياديمدت ز يبرا ميتوان يدارد ما م قتيكامال حق. بله -

با چارلز داشتم به او گفتم كه  يطوالن يامروز صبح مكالمه ا. ميگرد يبرم يفال نزيبلكه به كوئ ديا ينم نجايبه ا گريد.  مييايب

 نزيكوئ نمياست كه بب نيدر انگلستان ا ميازدواج كنم به او گفتم كه تنها آرزو ياز تو تقاضا ماخواهم امروز بعدازظهر رس يم

 ه است اش بازگشت هيبه شكوه و جالل اول يفال

 ينزفاليمتعلق به كوئ يمبل مان و تابلوها هيكه كل رفتيتو پذ يچارلز به جا. خوانده ام  ياديمطالب ز ينزفاليدرباره كوئ من

اش  هيبه حالت اول ينزفاليكوئ نكهيكند او به من گفت كه هرگز ازدواج نخواهد كرد و پس از ا ديرا تا حد امكان باز خر

 خواهد كرد  گذاروتو وا من يبرگشت ان را به بچه ها

 :گفت  يبا شادمان ايار

 اه فوق العاده است -

 :زد و گفت   يلبخند دارت

 ؟  يهم دار يگريخواسته د ايار. رو به راه است  زيخوب ظاهرا هه چ-

  زيچ چيخواهم ه ينم زيچ چيه گريد. نه -

 :لب قاطعانه گفت  ريشد و ز دهيدر چشمان دارت د يدرخشش

داشته  دينبا يو هراس  ميب چيه. يداشته باش مياز شوهرت ب ديبه تو ثابت خواهم كرد كه نبا يتو با من باش يوقت.  زميعز-

 .. يباش
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