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کلر در حاليکه درطبقه باال تختخوابها رو مرتب ميکرد ، 

تلفن برای او . صدای زنگ تلفن رو از داخل سالن شنيد

نبود ولی می دونست بهتره تلفن رو جواب بده چون ممکن 

 .بود بروس بيرون باشه و متوجه نشه

ن قطع شد، خم شد که دستمال باالی پله ها بود که زنگ تلف

گردگيری رو که از جيبش به بيرون افتاده بود برداره که 

هی، برنامه ت فوق " صدای هيجان زده بروس رو شنيد 

  ".گفتی ده روز؟ البته که ميام! العاده است 

کلر لبخند زد، او عاشق پدر و مادرش و کيت و بروس بود، 

عث خوشحالی او هر چيزی که اونها رو خوشحال می کرد با

در حال برگشت به ادامه کارش بود که با . هم می شد

تمام هيجان از . شنيدن صحبت های بروس سر جايش ايستاد

  .صدای برادرش محو شده بود

کلر منتظر " آه، االن يادم اومد، من نمی تونم بيام  "

پدر و مادرم . " موند تا ادامه حرفهای اون رو بشنوه

من به پدرم قول دادم که تا وقتی  ...رفتن تعطيالت و ا

  ".برمی گرده يه کاری براش انجام بدم

چه کاری؟ درست بود که پدر و مادرشان بعد از کلی دو 

دلی، روز قبل با تور به فرانسه سفر کرده بودند ولی 

کلر مطمئن بود که پدرشان از بروس نخواسته بود که در 

  .غيابش کاری انجام بده

ممنونم راب، با اين " که می گفت  صدای بروس رو شنيد

  " حال خوشحال می شم که دفعه بعد هم به ياد من باشيد

صدای قطع شدن تلفن اومد، کلر لحظه ای متفکرانه باالی 

راب ادموند يکی از دوستان برادرش بود . پله ها ايستاد
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اون از بروس . و به اندازه بروس به غارنوردی عالقه داشت

ارنوردی برن ؟ بروس عاشق اين کار خواسته بود که به غ

بود، اون هم در تعطيالت به سر می برد، هر سه مرد 

خانواده هارپر در تعطيالت بودند، هيچ دليلی برای نرفتن 

  .بروس وجود نداشت به غير از کلر

بخاطر فکر کردن ابروهای کلر در هم رفته بود، اين 

سی اولين بار نبود که به خاطر اون، پدرش شرکت مهند

ساختمان خانوادگی شان رو تعطيل کرده بود تا در نبود 

اونها، در صورت نياز يکی از برادران کلر در دسترس 

  .باشند

احساساتی که اخيرا در کلر شروع به رشد کرده بود، درون 

او شروع به حرکت کرد، و بين اين احساسات سرکوب شده 

ظير خانواده او در دنيا ن. احساس گناه نيز همراه بود

نداشتند، او به دلگرمی و پشتيبانی اونها احتياج داشت، 

ولی حاال کلر بيشتر شوک اون روز وحشتناک در پنج سال 

گذشته رو پشت سر گذاشته بود، روزی که برای مدتی قدرت 

اين عادالنه نبود که . حرف زدن رو از اون ربوده بود

  .خانواده اش تاوان اون رو بپردازند

سال داشت و کيت بيست و چهار و با اين بروس بيست و شش 

وجود که اونها دوستان زيادی داشتند و زياد بيرون می 

رفتند، ولی اگر اتفاقی می افتاد که والدينشان مجبور 

می شدند به طور غير منتظره ای بيرون برن، يکی از دو 

برادرش بايد برنامه های خودشون رو به هم می زدند تا 

رای اولين بار والدينش بدون کلر ب. کلر شب تنها نمونه

به مسافرت رفته بودند وحاال اينطور به نظر می رسيد که 
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بروس شانس رفتن به تعطيالت با راب رو از دست می ده تا 

  .در هنگام تاريکی به همرا کيت مراقب کلر باشند

پاگرد پله ها رو رها کرد و به سمت پايين رفت و بروس 

می دونست که اگر در مورد رو در آشپزخانه پيدا کرد، 

  .تماس سوالی بپرسه ، بروس از جواب دادن طفره ميره

دارم قهوه درست می " بروس که اون رو اونجا ديد گفت 

  "کنم، تو هم می خوای؟

کلر در حاليکه سعی داشته تا شهامت خودش رو برای روبرو 

" شدن با برادر قد بلند و الغرش جمع کنه جواب داد 

  "ممنون

 از درون به خاطر کاری که مجبور بود انجام بده کامال

احساس ضعف می کرد، هيچوقت در تمام زندگيش مجبور به 

تصميم گيری نشده بود؛ تمام تصميم ها برای اون گرفته 

پشت ميز آشپزخانه نشست و منتظر موند تا بروس . می شد

  . دو فنجان پر کنه و به او ملحق بشه

بروس " باهاش بری غارنوردی؟ راب ادموند ازت خواست که "

علت تماس تلفنی ، با حيرت به اون نگاه کرد و نگاه اون

می دونی بروس، کاری نيست " رو فاش کرد، کلر ادامه داد 

که بابا ازت خواسته باشه انجامش بدی، ديروز شنيدم که 

به تو و کيت می گفت شرکت رو برای دو هفته کال فراموش 

که فوری باشه و تا برگشت شما کنيد و کاری باقی نمونده 

  "انجامش به تعويق نيفته

بروس که به تدريج از شوک شنيدن اين حرفها خارج می شد، 

  "هی، معنی اين حرفا چيه؟. " پرسيد

برای ... آه بروس، من همه چيز رو برات" کلر آه کشيد 
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همه تون خراب می کنم، اينطور نيست؟ به خاطر منه که تو 

  "ه نه؟نمی تونی بری، مگ

بروس بالفاصله منکر شد ولی کلر به اين سادگی فريب نمی 

بروس در حاليکه صدايش پر از  "احمق نباش کلر. " خورد

تمسخر بود روی ميز به سمت او خم شد تا به شوخی حلقه 

تو هيچ چيز رو " ای از موهای نقره ای کلر رو بکشه 

ام اون بهانه که بايد برای بابا کاری انج. خراب نکردی

بدم رو توی اون لحظه ساختم چون چيز ديگه ای به ذهنم 

  ".نرسيد

اگر کلر هيجان رو در صدای اون حس نکرده بود، ممکن بود 

فريب حرفهای او رو بخوره و او نگران اين موضوع بود که 

اونها بخاطر او مجبور به چشم پوشی از چه تفريحات ديگه 

  .ای شده ان

نمی تونی انکار " داد  کلر با ناراحتی سرش رو تکان

کنی، بروس، تو می خوای بری، من می دونم که می خوای 

  "بری

سپس با اراده ای که خودش رو هم به اندازه برادرش 

  "کی می خواد بره؟ امروز؟" متعجب کرد ادامه داد 

  . گفتش حدودا ساعت دوازده _

کلر به ساعت آشپزخانه " در اين صورت تو هم باهاش ميری،"

کرد و قبل از اين که او بتونه مخالفت کنه ادامه  نگاه

االن ده و پنج دقيقه است، نيم ساعت طول می کشه " داد 

می تونی تا من وسايلت رو . تا ساکت رو آماده کنيم

  "آماده می کنم، بری به راب زنگ بزنی

بروس اون رو در حاليکه از جايش " کجا با اين عجله "
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  .بلند می شد متوقف کرد

کلر ملتمسانه به او چشم " روس خواهش می کنم، بروب "

  .دوخت

در هر . من االن بهتر شدم، تو هم اين موضوع رو می دونی "

صورت چون کيت اينجا می مونه، الزم نيست تو در مورد 

  ".چيزی نگران باشی

  "بله، ولی ممکنه کيت بخواد بره بيرون"

ه خاله اگر خواست بره بيرون می تونه منو بذاره خون "

  "کيتی و موقع برگشتن بياد دنبالم

کلر متوجه بود که االن زمان مناسبی برای بحث کردن در 

مورد اين موضوع که ديگر الزم نيست هنگام تاريکی کسی 

  .مراقبش باشه، نيست

به هر حال کيت برنامه ريزی کرده که توی تعطيالت  "

ری ماشينش رو تيکه تيکه کنه، االنم رفته شهر که يه س

فکر هم نمی کنم راه دوری رفته باشه چون . قطعات بخره

  ".دستهاش روغنی بود

با اراده ای که در مورد اون بی سابقه بود، پانزده 

  .دقيقه ديگه طول کشيد تا کلر به مقصود خودش برسه

يکربع به دوازده، بروس برای مدتی بودکه آماده شده بود 

م دوخته بود و ولی از پنجره اتاق نشيمن به بيرون چش

  .منتظر بازگشت برادرشون کيت بود

. مطمئنم توی گيلدفورد داره دنبال جعبه کنترل می گرده "

راب اگر آماده . ببين، اگر االن راه نيفتی ديرت می شه

  "شده باشه منتظرت نمی مونه
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بروس نگاهش رو از پنجره گرفت و به چشمهای قهوه ای و 

قبل از رفتن با کيت دوست داشتم " صميمی او نگريست 

من نمی دونم کجای يورک شير شمالی قراره . صحبت کنم

مستقر بشيم و يا کی می تونم به تلفن دسترسی داشته 

  "باشم

بروس هارپر، ما همه اين جريان رو با مامان و بابا هم  "

داشتيم، به اونها اصرار کرديم که همه چيز رو در مورد 

و تو هم به اندازه کيت ما و دهکده هيلبريج فراموش کنن 

کلر " مصمم بودی که توی اين دو هفته با ما تماس نگيرن

لبخند زد، کاری به ندرت انجام می داد، و از اين موضوع 

که چگونه صورت جدی و موقر او زيبا می شود و ميدرخشه، 

نذار که منم همون دردسر رو با تو داشته . " غافل بود

  "!باشم

بروس سربه سر خواهر " رو شدیاز وقتی بزرگ شدی، پر "

ولی بعد از کمی اذيت و آزار،  .نوزده ساله خودش ميذاشت

کلر از نتيجه کار که بروس از نزديکی هيچ تلفنی عبور 

  .نمی کنه، راضی بود

کيت احتماال همون لحظه ای که تو می ری "کلر به او گفت،

می دونست که بروس به علت نديدن کيت " پيداش می شه

  "خواهش می کنم برو، بروس. " اهد بودنگران خو

کلر در روز آفتابی آگوست به بيرون از خانه برای بدرقه 

او رفت و بعد از برگشتن به داخل خانه کامال احساس 

کيت هر لحظه ممکن بود برگرده و کلر . موفقيت می کرد

اميدوار بود که اون هم به اندازه کلر از رفتن بروس 

  . خوشحال بشه
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سه مرد در خانه، هميشه چيزی برای شستن پيدا با وجود 

می شد، بنابراين کلر هنگامی که منتظر بازگشت کيت بود، 

ماشين لباسشويی رو روشن کرد تا در خانه کامال ساکت، 

از هنگامی که مدرسه رو ترک کرده . سروصدايی ايجاد کنه 

خانه شان . بود به مادرش در کارهای خونه کمک می کرد

ود و به علت چرخ تجارت خانوادگی شون به خيلی بزرگ ب

خوبی ميچرخيد ، می تونستند به راحتی چند خدمتکار 

استخدام کنند، ولی روت هارپر گفته بود که ترجيح می ده 

کارهای خونه اش رو خودش اداره کنه و با کمک کلر به 

  .خوبی از پس کارها بر می اومدند

نجام کاری بين خانواده صحبت اين بود که کلر برای ا

تعليم ببينه ، ولی به نتيجه ای نرسيدند، هرچند کلر 

اخيرا به اين نتيجه رسيده بود که اين تصميم بيشتر به 

اين خاطر بود که او از خانه خارج نشه و با دنيای 

بيرون برخورد نداشته باشه و کلر برای اين کار بسيار 

  .از اونها ممنون بود

برای اون وجود نداشت و باز هم چيزی درونش که نامی 

شروع به زبانه کشيدن کرد، هرچيزی که بود کلر نمی 

احساس گناه، که کلر هميشه اولين فکری هست . دونست چيه 

که به ذهن اونها خطور می کنه ؟ احساس گناه، که هرکدوم 

از اونها در برابر اون احساس مسئوليت می کنند ؟ حتی 

اس مسئوليت می برادرهايش نيز به شدت در قبال او احس

  .کردند

کيت دير کرده ، کلر پشت پنجره اتاق ! ساعت دو بود 

نشيمن رفت و درست به موقع بود چون کيت در همون لحظه 
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وارد شد و ابری از دود اگزوز پشت ماشين اسپرتش روان 

اون در مورد چيزی عجله داشت، کيت معموال احترام . بود

گوشه ای رها نمی  بيشتری برای ماشينش قائل بود و اونرو

  .کرد

کلر با عجله خارج شد تا او رو ببينه، او هم مثل بروس 

بلند و باريک بود ولی با اين حال که بروس موهای تيره 

 .و نامرتبی داشت، کيت بلوند بود

کلر وقتی که اون ماشين رو خاموش کرد بالفاصله پرسيد 

  "مشکلی پيش اومده؟"

دو هفته با شکوه و  گذروندن.... نظرت چيه در مورد "

  "زيبا در آتن مجلل و رويايی ؟

  "آتن؟ يونان؟"

هيجان کيت باعث شد که ظاهر سازی او در عادی بودن از 

بين بره و مشتاقانه به کلر گفت که وقتی که در 

تعميرگاه منتظر تعمير ماشينش بوده پيتر نوالن، دوستش 

 رو ديده که خيلی مريض بوده و اون هم قرار بوده به

  .تعطيالت بره

که او و نامزدش لين قرار بود بعد از ظهر همان روز 

برای يک مسافرت دو هفته ای به آتن بروند؛ اما لين صبح 

اون روز متوجه دانه هايی روی صورتش می شه و مادرش که 

 . يک دکتر است، تشخيص می ده که لين بيماری سرخک گرفته

رای ساختن خونه راستی من به خاطر دوستيمون سر اين که ب"

اش کمکش کرده بودم، هزينه ای پرداخت نکردم و پول اين 

به من بليط های هواپيما رو داد و . مسافرت رو اون داده

گفت می تونم از آپارتمانی که برای اين چند روز اجاره 
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با درخششی در چشمان آبی ..." خب. کرده بود استفاده کنم

  "نظرت چيه کلر؟ ميای بريم؟: "اش پرسيد

او کتاب های مسافرتی زيادی . کلر هم هيجان زده شده بود

خونده بود و می دونست که يونان چقدر باشکوه هست و 

  .عاشق ديدن اونجا بود

تو هنوز پاسپورتت رو از پارسال که با : "کيت ادامه داد

مامان و بابا رفتی مسافرت داری، نه؟ منم که پاسپورت 

  ".دارم، پس مشکلی نداريم

اين موضوع را تا قبل از يادآوری کيت، از ياد برده کلر 

کيت پارسال هم قرار بود به يونان بره اما هفته ی . بود

قبل از سفرش دچار آنفوالنزا و تب شديدی شد و اين سفر 

  .کنسل شد

کيت از ماشين پياده شد، دستش رو دور شانه های کلر 

اين  او بدون توجه به. انداخت و با او به سمت خانه رفت

که کلر هنوز موافقت خودش رو اعالم نکرده ، با هيجان در 

حال صحبت درباره ی کارهايی بود که می توانستند در آتن 

  .انجام دهند

می " بروس کجاست؟: "وقتی کيت به آشپزخانه رسيد، پرسيد

خواست به بروس بگويد که اگر می تواند او هم پروازی 

  .با هم باشندبرای آتن بگيرد تا اين تعطيالت رو 

او متوجه . هيجان کلر برای ديدن آتن به خاموشی گراييد

شد همان طور که بروس به تنهايی برای تعطيالت رفته است، 

کيت هم اين حق رو داره که به تنهايی از تعطيالتش 

تنها چيزی که در اون لحظه ذهنش رو . استفاده کنه

و تنها مشغولکرده بود، اين بود که چطور بايد اين مدت ر
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  .در خانه بمونه

کيت متحير به نظر می " اشکالی نداره من باهات نيام؟"

من داشتم فکر می کردم که دلم می ... ام... خب. "رسيد

خواد تا زمانی که مامان و بابا برمی گردن پرده های 

هفته ی پيش که با مامان به . پذيرايی رو عوض کنم

چه پارچه ای گيلدفورد رفته بوديم، فهميدم که اون از 

  .البته جمله ی آخر يک دروغ بود." خوشش مياد

يعنی تو ترجيح می دی به جای : "کيت با شگفتی فرياد زد

اين که با من آتن بيای توی خونه بشينی و پرده عوض 

  "!کنی؟

من به خودم قول دادم که اين سورپرايز رو برای مامان "

بايد  کلر اين حرف رو زد و می دونست که." آماده کنم

اين رو هم می . تالش زيادی يکنه تا کيت متقاعد بشه 

دونست که کيت نبايد بفهمه بروس از آنجا رفته ، چون در 

اين صورت امکان نداشت اون رو تنها بگذاره و حتی يک 

  . درصد هم حاضر نمی شد به حرف های او توجه کنه

کيت ." تو يه وقت ديگه هم می تونی پرده ها رو عوض کنی"

پرده ها نگاهی انداخت و هر چه می گشت اشکالی در  به

پرده ها به زيبايی روی پنجره آويخته . اونها نمی ديد

  .شده بودند

ذهنش به دنبال " چرا خودت تنهايی نمی ری؟: "کلر گفت

تو پارسال هم . "بهانه ای برای عدم حضور بروس می گشت

می  اگر هم تنها موندن من نگرانت. می خواستی بری و نشد

  ".کنه، بروس هست و مشکلی پيش نمياد

او راجع به اين که اين موضوع نگرانش می کند يا نه 
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  "بروس کجاست؟: "چيزی نگفت و در عوض پرسيد

تازه . اون رفته گيلدفورد که آنجال ميکل رايت رو ببينه"

  "رفته، تو توی راه نديديش؟

  ".نه، حتما از يه طرف ديگه رفته"

از به ياد ." کنم بروس بخواد جايی برهفکر ن: "کلر گفت

آوردن اين که آنجال نمی تواند پاسخگوی تلفن باشد 

اون تازگی ها خيلی آنجال رو : "خوشحال شد و ادامه داد

  ".می بينه

کلر اميدوار بود که " واقعا؟: "کيت با حواس پرتی پرسيد

  .بروس اون رو برای گفتن اين دروغ ببخشه

  "ِکی قراره برگرده؟"

اخمی در ." فکر کنم نزديکای ساعت شش: "کلر جواب داد

مطمئنا ديرتر : "چهره ی کيت ديد اما ريسک کرد و گفت

  ".نميشه

  ".من اون موقع بايد فرودگاه باشم. ديره که"

و اين اميد رو به کلر داده » ما«نه » من«کيت گفته بود 

کلر فهميده بود . بود که اوضاع مطابق ميل او پيش بروه

ای اين که برادرش قبول کند تنها بره، بايد يک جر و بر

  .بحث حسابی با او بکنه

يکی از لباس هايی که کيت می خواست ببره بعد از شسته 

با اين که کلر باالخره موفق شده بود . شدن هنوز خيس بود

کيت رو متقاعد کنه باز هم تصميم گرفت از اين موقعيت 

کم آوردی می تونی توی اگه لباس : "او گفت. استفاده کنه

» آتن«چشم های کيت با شنيدن نام ." آتن لباس جديد بخری

برق زد و کلر فهميد که درباره ی تنها فرستادن او به 
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  .مسافرت، درست تصميم گرفته

وقتی هوا تاريک . بعد از رفتن کيت، کلر احساس بدی داشت

شد، همه ی پرده ها رو کشيد و قفل و زنجير درها رو چک 

به معقوالنه بودن تصميمی که گرفته بود شک کرده . کرد

خانه خيلی ساکت بود و هر صدای کوچيکی، بلند به . بود

مرتبا با خودش تکرار می کرد او دختر شجاعی  .نظر می رسيد

از اين . تلويزيون رو روشن کرد. هست، اما سودی نداشت

که صدايی در اتاق می اومد احساس آرامش کرد با اين که 

  .رنامه ای که در حال پخش بود عالقه ای نداشتبه ب

. اما مشکل اصلی زمانی شروع شد که به تخت خواب رفت

داشت به اين فکر می کرد که بالش و پتويش رو برداره و 

در طبقه ی پايين بخوابه چون در طبقه ی باال بيشتر 

ای کاش می تونست چند تا قرص . احساس تنهايی می کرد

خيلی وقت بود که اونها رو کنار  ولی... خواب بخوره

اگر اون کابوس وحشتناک بر می گشت ، اوه . گذاشته بود

چی؟ وقتی برادرانش رو برای تعطيالت راهی می کرد به اين 

  .فکر نکرده بود

به خودش يادآوری . دراز کشيد اما چراغ رو روشن گذاشت

کرد که اون کابوس فقط می تونه در اين روزها يک مهمان 

شش ماه از آخرين باری که نصفه شب از . دا باشهکم پي

خواب پريده بود و مادر و پدرش رو با چراغ روشن باالی 

سرش و بروس و کيت رو با چهره ای مضطرب ديده بود، می 

  .جيغ های او همه رو از خواب پرانده بود. گذشت

تالش کرد کمی کتاب بخونه ولی با هر صدای کوچکی نگاهش 

او هميشه در اتاقش رو باز می گذاشت و  .به در می افتاد
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می خوابيد اما امشب احساس می کرد که به نوع ديگری از 

از خودش عصبانی بود که اين قدر . امنيت احتياج داره 

کتابش رو زمين انداخت و سرش رو زير پتو فرو . ترسوست

با خودش فکر کرد که فردا به خونه ی خاله کتی بره . برد

ه اجازه بده تا برگشتن بروس اونجا و از اون بخواد ک

  . بمونه

پس از گذروندن يک شب وحشتناک و نگاه های گاه و بی گاه 

به ساعت، باالخره با باال آمدن خورشيد کلر به خواب 

ساعت هشت از خواب بيدار شد به دستشويی . عميقی فرو رفت

از اين که توانسته بود اون شب . رفت و لباسش رو پوشيد

يک شب رو تنها گذرونده . بگذاره خوشحال بودرو پشت سر 

به خودش افتخار می کرد و ايده ی رفتن به خانه ی ! بود

  .خاله کتی به کلی فراموش شد

اما يکشنبه شب با تاريک شدن هوا دوباره اتفاق های شب 

  . قبل تکرار شد و باز با طلوع خورشيد غرق در آسودگی شد

آن قدر معطل . ن بوددوشنبه شب فرا رسيد و وقت خوابيد

کرده بود که ديگه برای رفتن به خانه ی خاله کتی دير 

  .شده بود

کمی از نيمه شب گذشته بود که صدای اتومبيلی رو شنيد و 

قلبش بی وقفه به سينه می کوبيد، صدای . از جايش پريد

نمی تونست به ياد بياره . باز شدن در ماشين رو شنيد

احساس . تن به کسی زنگ بزنهتلفن کجاست تا برای کمک گرف

او نمی تونست . می کرد پاهايش هم مثل ذهنش فلج شده اند

  ! نمی تونست... از اون پله ها پايين بره
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با خودش فکر . کسی زنگ در رو زد ، به شدت ترسيده بود

اما . کرد شايد اگر جواب نده، اونها از آنجا می روند

ا می تونستند اونه! باز هم صدای زنگ در اومد، آه خدا 

صدای ! چراغ های روشن اتاق اون رو از بيرون ببينند 

زنگ برای لحظه ای قطع شد و اين بار مشت ها بودند که 

 .به در کوبيده می شدند

لب پايينش رو می گزيد، در حال مبارزه با نفس ضعيفش 

بود و ناگهان قدرتی در خودش پيدا کرد، ربدوشامبرش رو 

 . برداشت و پوشيد

ا، با نوک انگشتهايش به طبقه ی پايين رفت ، صدای بی صد

وقتی به پايين پله ها ! قلبش رو در گوشهاش می شنيد 

 .رسيد، با صدای يک مشت ديگر از جا پريد

فهميد که " کيه؟: "نزديک در رفت و با صدای زيری پرسيد

اين صدای آروم احتماال از پشت در شنيده نميشه ، اين 

  "اونجاست؟ کی: "بار بلندتر پرسيد

برای لحظه ای سکوت برقرار شد و باالخره صدای بمی از 

او چيزی درباره ی کيت . پشت در شروع به صحبت کرد

 ...درباره کيت و تصادف... ميگفت

ترس کلر برای خودش از بين رفت ، مطمئن بود که پليس 

بيرون در ايستاده ، چراغ هال و ايوان رو روشن کرد، 

ر در رو بکشه اما پشيمون شد و به دستش رو برد تا زنجي

  .جای اون چند سانتيمتر الی در رو باز کرد

هيچ پليسی اونجا نبود، يا حداقل يک پليس اونيفورم 

اين مرد به هيچ وجه شبيه يک پليس به نظر نمی ! پوشيده 

اين بار هم نگران کيت بود و هم نگران خودش ، . رسيد
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کی و پوست برنزه مردی که اونجا ايستاده بود موهای مش

  .متر به نظر می رسيد 1.80داشت و قدش بيشتر از 

معذرت می خوام که مزاحمت : "او با انگليسی بی غلطی گفت

کلر گيج بود و مطمئن نبود که آيا يک لهجه ی ." شدم

فهميد که اون مرد . خارجی در صدای او شنيده يا نه

ی زد متوجه عصبی بودن او شده چرا که لبخند اطمينان بخش

با لحنی پوزش . و چهره اش حالتی آرام به خود گرفت

اما خيلی مهمه که من همين االن آقای : "طلبانه گفت

 ".ادوارد هارپر رو ببينم

آن لبخند بايد کلر رو آروم می کرد اما اون ياد گرفته 

: بود که به هيچ کس اعتماد نکنه ، اتوماتيک وار گفت

قريبا گفته بود که و ناگهان ساکت شد، ت..." پدرم خو"

اون مرد خيلی موقر بود و به نظر نمی . پدرش خانه نيست

 ...رسيد که قصد آزار او رو داشته باشه ، اما

وقتی مرد حرکتی " چه کاری با اون دارين؟: "کلر پرسيد

برای داخل شدن نکرد او به يادآورد که در رو برای اين 

. ه بودکه او حرفی درباره ی برادرش زده نيمه باز کرد

شما گفتين که ... برادرم: "به سرعت و مضطربانه پرسيد

 "...کيت

باز هم کمی از اون ." شما بايد کلر باشين: "مرد گفت

متاسفم که بهتون می گم . "لهجه ی خارجی به نظر رسيد

 ".ولی کيت تصادف کرده

  .تصادف؟ کيت؟ ذهنش از کار افتاده بود

ن بودم که برادرم تقريبا يک ساعت پيش توی هتلم در لند"

  ".از يونان بهم زنگ زد
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فکر کردم که چون در امالک : "غريبه به آرامی ادامه داد

من اين اتفاق افتاده، بايد اين خبر رو شخصا به 

 ".خانواده ی شما بدم

قابل باور . کلر احساس کرد که رنگ از چهره اش پريد

وحشت . نبود که اين مرد يک يونانی و صاحب امالک باشد

 .رباره ی کيت تمام ذهنش رو پر کرده بودد

: با صدايی که به سختی شنيده می شد پرسيد

 "مرده؟... کيت... اون...اون"

نمی شه گفت . نه، نه. "به سرعت پاسخ شنيد و آرام گرفت

مکث کرد و مشوقانه ." اوضاعش خوبه ولی بحرانی هم نيست

با شايد اگه من بتونم بيام داخل تا بتونم : "ادامه داد

 "...پدرتون صحبت کنم

نگرانی اش برای کيت به احتياط هميشگی اش غلبه کرده 

بله، بله او بايد داخل می اومد و همه چيز رو . بود

او بايد می دونست تا بتونه . برای کلر تعريف می کرد

 .اگر کاری از دستش بر می آد انجام بده

 بعد در رو به سرعت بست." فقط يه لحظه: "به آرامی گفت

فراموش کرده بود که فقط ربدوشامبر  .و زنجيرش رو انداخت

خبر نداشت با موهای نقره . تابستانی اش رو به تن داره

ای پريشانش که آزادانه روی شانه هايش ريخته بودند 

حتی خجالتی که هميشه در برابر . چطور به نظر می رسه 

در رو دوباره . غريبه ها احساس می کرد از بين رفته بود

  . از کرد و قدمی به عقب برداشت تا غريبه داخل بشهب

مرد پنج يا شش قدم برداشت و داخل خانه شد ، کلر احساس 

او ! می کرد در مقابل اون مرد مثل يک آدم کوتوله است 
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بلند و باريک بود اما شانه های پهنی داشت که خبر از 

وقتی کلر به چشم هايش نگاه . عضالنی بودن اونها می داد 

رد ناگهان ترسيد ، چشم های او سياه به رنگ شب بودند ک

گويی او . و با ناباوری به موهای کلر خيره شده بودند

کلر خودش رو ! هم در واقعی بودن رنگ اونها شک داشت 

جمع و جور کرد و دليل دعوت کردن اون رو به خانه به 

به نظرش رسيد با اين که در خانه ی خودش هست . ياد آورد

 .ن مرد اوضاع رو تحت کنترل خودش گرفتهاما او

مرد بدون اين که از جای خودش تکون بخوره، مودبانه 

 "می تونم پدرتون رو ببينم؟: "پرسيد

کلر انگشتهايش رو درون موهايش کشيد و ناخواسته توجه 

با اشاره ای به . غريبه رو بار ديگه به اونها جلب کرد

ناگهان احساس  . همرد گفت که او رو تا پذيرايی دنبال کن

کرده بود که پاهايش تحمل وزنش رو ندارن و نياز داشت 

خوشحال شد که غريبه هم تصميم به نشستن گرفت  . که بشينه

چون که قادر نبود سرش رو مرتبا باال بگيره و مکالمه رو 

 . ادامه بده

وقتی کلر جوابی به سوال او نداد، غريبه برای راحتی او 

ممکنه به پدرتون . وارداکاس هستشاسم من الزار : "گفت

 "...بگيد

تازه متوجه شد که ." پدرم برای تعطيالت رفته مسافرت"

 ".مادرم هم همين طور: "داره به او می گه 

. " الزار وارداآس از شنيدن اين حرف متعجب بنظر ميرسيد 

مثل اينكه سعي داشت چيزي رو به خاطر بياره ، " . اوه 

، " در ديگه هم داشته باشيد فكر ميكنم شما يه برا" 
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 ؟ " بروس درسته"

ظاهرٌابه گمان ِ الزار فقط مردهاي خانواده مي تونستند به 

اين بحران خاص رسيدگي آنند آه اينطور با خونسردي با 

آلر برخورد ميکرد، آلر بطور استهزاء آميزي با خودش 

فكرمي آرد ، مردهاي يوناني چقدرمي تونند فريبنده 

اما . شان بايستي خيلي محافظه آار باشند باشن، و زنان

اونچه آه بيشتر براي آلر قابل تامل بود اين بود آه هر 

چند اون هيچ شناختي درمورد خانواده ي وارداآس نداره 

اما بنظر ميرسد الزار وارداآس ،هارپرها رو بخوبي مي 

البته الزار اشاره آرده بود آه اون هم يك برادر . شناسه

آيت قبل از تصادفش ،با برادر الزار دوست شايد . داره 

بوده و البد چيزهايي در مورد خانواده اش به برادر الزار 

اون گفت آه حال . اما حاال وقت اين حرفها نيست . گفته 

آيت خوب نيست ، او مجبور بود آه بيشتر درباره ي وضعيت 

  : با حالتي پريشان رو به الزار گفت. آيت بدونه 

به نظر ميرسد اين موضوع ". ته تعطيالت بروس هم رف "

بيشتر از خبر در سفر بودن والدين آلر ، الزار رو متعجب 

کرد، اما چيزهاي ديگه ای ذهن آلر رو به خودش مشغول 

 "گفتيد آه حال آيت خيلي بده ؟." آرده بود 

؟لحن " شما تو اين خونه تنها هستيد " الزار سوال آرد 

د بطوريكه آلر احساس آرامش الزار تسلي بخش و ماليم بو

بله ، تنهام ، آيت اطالع  ": آرد بنابراين بدون ترس گفت

آلر  " نداشت آه بروس رفته سفر ، منم ترسيدم آه بهش بگم

احساس آرد آه گونه هايش سرخ شده ، نمي دونست چرا بجز 

اينكه احساس گناه ميكرد دلش مي خواست مرد غريبه بدونه 
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يب نداده ؛ برايش قابل درك نبود آه اون برادرانش رو فر

، نمي دونست چرا حاال آه مدتها به دنبال فرصتي بوده تا 

ذره اي استقالل رو تجربه آنه ، با اينحال چقدر آرزو 

داشت آه در اين لحظه همه ي اعضاي خانواده پيش او 

 . بودند

الزار وانمود آرد آه متوجه سرخي چهره ي او نشده وبا 

ترجيح ميدادم با مردهاي خانواده صحبت  " لحني ماليم گفت

ديگه صحبتش رو  "....آنم ، در واقع ، اميدوار بودم آه 

ادامه نداد مثل اينكه ميدونست اميدواريش به نتيجه 

نرسيده ، بنابراين شروع آرد به شرح دادن چگونگي تصادف 

  . آيت

من يه جزيره ي آوچك به اسم نياآس دارم جايي آه برادرم "

د روز تعطيالتش رو اونجا ميگذرونه ، اينكه آنياس چن

آنياس برادرت رو در آتن مالقات آرده يا اينكه برادرت 

سر راهش به ديدن آنياس رفته ، مطمئن نيستم ، اما البد 

آنياس با اون تماس گرفته ، چونكه ما مهمان هاي غير 

رسمي رو به جزيره نمي بريم ، به هرحال ، برادرت يكي 

در نياآس نگهداري ميشه رو پسنديده و  از اسبهايي آه

آنياس با اعتماد آردن به برادرت به عنوان يك سوارآار 

چهره ي الزار ". ماهر ،اجازه ي سوارآاري به او ميده 

" وقتی آه صحبتش رو ادامه داد جدي و گرفته شد ، 

  . " متاسفم، برادرت خيلی بد از روی اسب سقوط کرده

اوه ، آيت " ن گرفت و گفت آلر لب پايينش رو با دندا

بعضي اوقات سوار آاري ميكنه ولي عالقه ي اصليش ماشينشه 

اون معموالٌ خودسر نيست ، شايد ! ،اوه آيت ِ بيچاره 
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نخواسته درخواست براي سوارآاري رو رد آنه و نتونسته 

گفتيد آه "رو به الزار گفت . اسب سرآش رو آنترل آنه 

 ".... وضعيتش وخيمه ، دقيقٌا چجوريه

سرش آسيب ديده ، بالفاصله دآتري رو از آتن براي  "

رسيدگي به وضعيت آيت احضار آردن ، البته تشخيص دآتر 

تنها مشكل اينه آه . اينه آه وضعيت اون رو به بهبوده 

به نظر ميرسيد الزار برای گفتن مطلبي مردد ...." 

مونده، مثل اينكه نمي خواد بيشتر از اين آلر رو نگران 

آلر آه حاال نگرانيش بخاطر آيت بيشتر شده بود با .نه آ

 "تنها مشكل چيه ؟" دستپاچگي پرسيد 

الزار ناراضي از اينكه باعث پريشاني بيشتر آلر شده بود 

بهتره همه چيز رو بهت بگم " ،به فرش زير پايش خيره شد 

، ظاهرٌا برادرت آيت ديوانه وار نگران شماست ، يعني 

 . " خواهرش

ي آلر سرازير شد ، مي تونست تصور آنه آيت آه مثل اشكها

بقيه ي اعضاي خانواده دائمٌا مراقب او بوده ، چطور حاال 

با وجود اينكه ازشدت درد به خود مي پيچه باز هم نگران 

  . اوست

آيت در طي وضعيت نيمه بيهوشي اش از "الزار با تاسف گفت 

ي هايی آه تمام اعضاي خانواده اش اسم برده، اما دلواپس

آلر  ."مخصوصٌا بخاطر شما داره مانع آرامش اون ميشه 

" اوه ، آيت بيچاره " نميدونست چطور مانع اشكهايش بشه 

مي دونست . او بي نهايت احساس درماندگي و ضعف ميكرد . 

الزار وارداآس عمدٌا حقيقت رو به اون نميگه و به احتمال 

 . قوي از گفتن خيلي چيزها خودداري ميكنه
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طبعٌا ، چون در ملك من و بوسيله ي يكي از حيوانات من  "

اين اتفاق افتاده ، احساس ميكنم من مسئول اين حادثه 

بمحض اينكه اينجا رو ترك آنم " الزار ادامه داد " هستم 

به يونان پرواز خواهم آرد و هر آاري آه بتونم براي 

  " آيت انجام ميدم

اين وقت شب مي " ، آلر با حالتي گيج و سردرگم پرسيد 

 "تونيد به هواپيما برسيد ؟

من هواپيمايي شخصي خودم رو دارم آه همين االن منتظر  "

، اميدوار بودم آه شايد بتونم پدر يا برادر " منه 

بنظر ميرسيد  ".....ديگه تون رو همراه خودم ببرم ، اما

شما آدرس پدر و مادرتون رو داريد " فكري به ذهنش رسيد 

 "؟

رش رو تكان داد ، ناگهان فكري به ذهنش رسيد و آلر س

اون رو دچار شك و ترديد کرد ، پدر و مادرم در تور 

 ".........اما نميدونم دقيقٌا آجا. فرانسه هستن 

 "آدرسشو داريد ؟. برادر ديگرتون بروس "

 " نه" آلر در حاليكه بازهم احساس گناه ميکرد جواب داد 

رد آه در جايي خونده آه در ادامه ي حرفهاش بخاطر او

يونانيان نسبت به خانوادهاحساس مسئوليت زيادي دارند ، 

اما خانوادم نمي " سعي کرد آه از خودش دفاع آنه ، 

دونن آه من اينجا تنها هستم ، من به بروس و آيت دروغ 

  ." گفتم

الزار از روي مبل بلند شد ، آلر مي دونست آه گفته هايش 

ه و او به حرفهاي آلر فكر نمي براي او اهميتي نداشت

آنه ، با اين وجود هنوز نمي تونست اجازه بده الزار از 
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اونجا بره ، بايد شهامتش رو داشته باشه تا بتونه نقشه 

اش رو عملي آنه ، و بطور صريح از الزار بخواد آه اون 

رو همراه خودش ببره ، آلر نگاه گذرايي به لباس خواب 

د با اين پوشش خيلي آم و به نازآش آرد و به ياد آور

تنهايي در آنار الزار نشسته ، با خودش فكر آرد هيچ 

الزار به در . گزندي از جانب الزار به او نخواهد رسيد 

اتاق نشيمن رسيد ، فكر آردن به وضعيت وخيم آيت و بخود 

 . پيچيدنهاي او از شدت درد، آمي جرات آلر رو باال برد

مالٌ اسم الزار را اشتباه تلفظ آا" ودارآس  -آقاي وارك "

الزار مكث آرد و با نگاهي پرسشگر و مودبانه . آرد 

  "؟ يه فنجون قهوه ميل داريد –ا "ِ . برگشت 

 " نه، متشكرم" الزار در رو باز آرد و گفت 

 " مي تونم با شما بيام ؟ "

آلر اين رو با صداي بلند گفت و ديد آه ابروهاي الزار 

ثل اينكه از نظر الزار پيشنهاد او نابجا آامالٌ باال رفت م

  . بوده

اگه حال آيت به اون وخامتي باشه آه شما ميگيد  "

بنابراين ، مي دونم آه تا وقتي آه منو نبينه حالش خوب 

نميشه ،خواهش ميكنم ، اوه ، خواهش ميكنم منوهمراه 

 "!خودتون ببريد

ه ي الزار براي مدت طوالني به او خيره شد ، سپس دستگير

برادرت :" در رو رها آرد ، با نگاهي سخت و سرد گفت 

آلر مطمئن نبود آه "گفت آه نوزده سالته ، درسته ؟ 

بايد چه آار آنه ، به هرجهت اگر بتونه الزار رو متقاعد 

آنه آه به سن قانوني رسيده ، شايد در اونصورت قبول 
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همچنانكه سعي ميكرد . آنه آه آلر رو با خودش ببره 

خودش رو حفظ آنه و با اين احساس آه اگر الزار با  آرامش

درخواست او موافقت آنه، اين براي آلر بزرگترين 

الزار با . بله  : ماجراجويي درطول عمرش خواهد بود گفت

بهتون نمياد آه بيشتر از پانزده سال " خونسردي گفت 

منظور الزار از اين "داشته باشيد ، پاسپورت داريد ؟ 

آه مي خواد به اينوسيله سن آلر رو چك  سوال اين بود

آنه يا اينكه ببينه آيا ميتونه اون رو همراه خودش 

مي تونم برم بيارمش ؟ . بله ، بله " ببره يا نه ؟

براي لحظات طوالني الزار نگاهش رو متوجه صورت سفيد ، "

ابروهاي روشن و چشمهاي درشت قهوه اي او وهمچنين بيني 

نگاهش بروي لبهاي او ثابت ماند بامزه اش آرد ودر آخر 

 . " الزمه آه اونو همرات بياري: " الزار مختصرٌا گفت . 

 

 فصل دوم 

همه چيز خيلي سريع پيش رفت ، و حاال مي ديد قبل از اين 

که وقت داشته باشه يکبار ديگه در مورد درستی کاری که 

انجام ميده شک کنه به همراه الزار وارداآس و در جت 

به هيچ وجه نمي تونست شك کنه آيت . شستهمجلل او ن

دوباره سالمتي خودش رو به دست مياره ، درحقيقت اين 

براي آلر ارزشمندترين چيز بود آه بدونه به ميل خودش و 

جا دادن چندتا .از روي رضايت اين آار رو انجام ميده 

تمامي . از لباسهايش در يك چمدان خيلي وقت گير نبود 

ي از لباسهاي گشاد بودند و دقيقٌا مي اونها انواع متنوع

تونست از اونها برای پرستاري آردن از آيت استفاده آنه 
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، ولي به اون اجازه پرستاري آردن از آيت رو خواهند 

داد ؟ هرگز پيش از اين با ثروتمندان نشست و برخواست 

نداشته ، اما يك جت اختصاصي ، جزيره ي اختصاصي بايستي 

آه خانواده ي وارداآس ثروتمند هستند به اين معنا باشه 

به هر حال او و آيت توانايي مالي براي گرفتن يك . 

پرستار رو ندارند ، بنابراين بايد اين مطلب رو به 

الزار بگه در اونصورت شايد الزار به او اجازه ي مراقبت 

آلر نگاهش رو به سمت الزار . آردن ازآيت رو بده 

مطالعه ي چند ورقه آاغذ بود برگردوند آه عميقٌا در حال 

، با خودش فكر آرد او بايستي مرد پر مشغله اي باشه 

،االن بايد ساعت دو صبح باشه ، نمي خواست با نگاه آردن 

دوباره به ساعتش توجه الزار رو به خودش جلب آنه ، اما 

الزار همچنان مشغول بود مثل اينكه بايد قبل از هر چيز 

واضح بود آه او مرديست آه  .آارهايش رو تمام ميکرد 

ازآوچكترين جزئيات نميگذره ، آلر درحاليكه چمدان به 

دست از پله ها پايين اومده بود ، الزار رو ديده بود آه 

الزار چمدانش رو گرفته بود و زماني . وارد هال مي شد 

آه آلر به طرف در ورودي مي رفت ، او رو متوقف آرده 

باشه يك يادداشت براي شايد بهتر " بود و گفته بود 

در اون لحظه ، با وجود اتفاقاتي آه . " مردشيرفروش بنويسي

افتاده طبيعي بود که آلر احساس آنه آه فكرش درست آار 

نميكنه و هيچ چيزي رو درك نكنه حتي گذاشتن يادداشت 

ساده اي براي مرد شيرفروش ، الزار با لبخند ماليمي آه 

اي از دفتر يادداشت خودش بروي چهره داشت خودآار و تكه 

رو به اون داده و او رو راهنمايي آرده بود آه بنويسه 
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به نظر ميرسيد ."تا اطالع ثانوي شير نمي خواهيم :" 

لرزشهاي هواپيما حاال آرومتر شده ، و يا شايد آه ديگه 

الزار وارداآس در مقابل او . به اين لرزشها عادت آرده 

ن بود آه آيف الزار روي نشسته بود ، يك ميز در آنارشا

الزارغرق در مطالعه بود و آلر . اون قرار گرفته بود 

. فرصت اين رو داشت آه اون رو بخوبي ارزيابي آنه 

بررسي آلر اونچه رو آه پيش از اين درباره ي الزار 

الزار وارداآس مرد بسيار : ميدونست رو تاييد آرد آه 

پريشاني آلر جذابي ست ، فکر کردن به اين موضوع باعث 

شد ، اون هيچوقت عادت نداشت به مردها بعنوان چيزي جزء 

اينكه فقط مرد هستند نگاه آنه ، چشمهاي او به سياهي 

شب بود، بياد اورد آه نمي تونه حاال چشمهاي او رو 

بيني . ببينه چون پلكهايش بروي اونها قرار گرفته 

گز هر هر چند آه –بسيار زيبايي داره ، راست و مغرور 

گستاخانه با آلر رفتار نكرده بود ، شايد مرد سخت گير 

شايد . و جدي باشه اما بيشتر با ادب و فريبنده ست 

زماني آه جرات اين رو پيدا آرده بود و ازالزار درخواست 

آرده بود آه آيا مي تونه با او همراه بشه آمي سخت 

در مجموع ، او تمام تالش خودش رو . گيري نشون داده بود 

آرده بود آه رنج خبري آه به آلر داده بود رو تسكين 

نگاه آلر روي دهان او سر خورد و با خودش فكر . بده 

آرد ، لب پايين الزار نمايانگر خوي شهوت پرستي در اون 

هست اما تا االن در برخورد با آلر نشاني از اين شهوت 

شرمنده از اينكه مي تونه به مردي نگاه . پرستي نبوده 

و درباره ي شهوت پرستي اون فكر آنه و ذره اي براي آنه 
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داشتن چنين افكاري از خودش متنفر نباشه از فكر آردن 

در مورد سن الزار دست برداشت ، همه ي اين افكار تالشي 

عمدي بود تا فكرش رو از وضعيت آيت و اينكه آيا زماني 

آه پيش آيت مي روند وضعيت او رو به بهبود خواهد بود و 

مطمئن بود آه الزار وارداآس بايد .نه دست برداره يا 

حول و حوش سي و چند سال داشته باشه با اين وجود هيچ 

موي سفيدي در موهاي سرش پيدا نبود ، بي اختيار نگاهش 

روي پاهاي الزار ثابت موند ، عضله هاي سفت رانهاي او 

رو ميديد آه در زير لباسش آامالٌ مشخص بودند ، متوجه 

ه نگاهش بر روي اون ثابت مونده شد ، بنابراين جايي آ

با دستپاچگي جهت نگاهش رو تغيير داد ، و خجالت زده به 

چشمهاي مردي خيره شد آه به او اجازه اين رو داده بود 

آه به همراهش پرواز آنه ، بخوبي مي دونست آه الزار 

نگاه الزار سخت .متوجه نگاه او بر روي رانهاي خودش شده 

بود ، مثل اينكه آار آلر مورد پسند او واقع و محكم 

اوه ، دوباره اشتباه آرد ، ...." آقاي ود ." نشده بود 

شايد مي خواست عذرخواهي _ نمي دونست مي خواست چی بگه 

ظاهرٌا با اسم من " الزار به روي او لبخند زد . آنه 

در "بهتر باشه منو الزار صدا آني"مشكل داري ، شايد 

ميكرد اي آاش تجربه بيشتري در اين زمينه حاليكه آرزو 

، الزار خيلي  " الزار –ممنونم " ها داشت لبخند زد و گفت 

مودبانه با او برخورد ميكرد ، از نظر الزار او دختري 

الزار با همان تبسم ماليم و لحني . بينهايت ساده بود

و اجازه دارم شما رو آلر خطاب " آامالٌ اغواگرانه گفت 

ظاهرٌا " البته چرا آه نه " ر مشتاقانه گفت آل" آنم ؟
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الزار آم آم بازرسي دقيقي آه آلر از او بعمل آورده بود 

معذرت مي خوام از اينكه : الزار گفت  . رو فراموش آرد

مشغول انجام آارم هستم ، اما مجبورم چند روزي آارم رو 

الزار حرفش رو ناتمام گذاشت ، و باز ...." تعطيل آنم و 

ر احساس گناه آرد ، چون با توجه به احساس هم آل

مسئوليت زيادي آه الزار داره ، اما قصد داره آارش رو 

الزار در حاليكه . تعطيل آنه و اون رو به جزيره ببره 

چرا سعي : "براي اولين بار سربه سر آلر مي گذاشت گفت 

نمي آني يه خورده بخوابي ، بهت قول ميدم وقتي فرود 

آلر آه عادت به لبخند زدن " .آنم اومديم بيدارت 

آزادانه نداشت ، به سختي سعي آرد آه لبخند بزنه ، 

الزار همچنانكه به او نگاه ميكرد اخمهايش در هم رفت ، 

يا شايد :"سپس اخمهايش رو باز آرد و با ماليمت گفت 

هچنانكه نگاه الزار بر روي " مايل باشي چيزي بخوري ؟

ش فكر آرد ، اون مي خواد با نوشته هايش بود آلر با خود

من غذا بخوره ، بنابراين تصميم جدي گرفت آاري آنه آه 

تا زماني آه الزار فرود اومدن هواپيما در فرودگاه آتن 

رو به او اطالع بده وجودش در داخل هواپيما رو فراموش 

فكر مي آنم " آلر با لحني باوقار و آروم گفت .آنه 

  .و بست، و چشمانش ر" بهتره بخوابم 

شايد يک ساعتی ميشد که احساسی حاکی از . دو ساعت گذشت 

ترس چشمهای کلر رو باز نگهداشته بود، در حاليکه احساس 

ترس در وجودش ريشه دوانده بود چشمهايش در همان حالت 

الزار وارداکاس روی او خم شده بود . بازباقی مونده بود 

, صورت تيره  هيج چيزی در ,با صورتی نزديک به صورت او , 



29 
 

خشن و چشمان تيرۀ او کلر رو به ياد مرد مهربانی که 

اون رو تا االن اسکورت کرده بود نمی انداخت ، چهره اين 

  .مرد بيشتر به شيطان شبيه بود

, تا جائی که صندلی اجازه ميداد خودش رو عقب کشيد 

چشمهايش با ترس باز و بسته شده و قلبش با شدت شروع به 

برای فهميدن اينکه او به اشتباه به مرد  تپيدن کرد ،

اعتمادکرده خيلی دير بود، احساس می کرد اين مرد قصد 

 . اذيت و آزار اون رو داره

  .از گلوی گرفته اش خارج شد" نه"فرياد 

, الزار وارداکاس با شنيدن فرياد کلر تاحدی متعجب شد 

بعد لبخندی زده و دوباره همان مرد دلخواهی شد که به 

کلر . زل اونها امده بود تا دربارۀ کيت صحبت کنه من

فکر کرد که نور منعکس شده بر صورت الزار بوده که اون 

رو تا اين حد ترسناک کرده ، از اين که تا اين حد بی 

جنبگی از خودش نشون داده بود احساس خجالت ميکرد خصوصًا 

قولدادم : وقتی که الزار با صدای آرامش بخشی گفت 

 .کنم ، تقريبا داريم می رسيم بيدارتون

کلر با ناراحتی و تصور اينکه چه فکري از مغزش عبور 

کرده نشست و به او اجازه داد کمربند ايمنيش رو قب 

 . ازبستن کمر بند خودش ببنده

به نظر می رسيد الزار در فرودگاه شخص شناخته شده ای 

باشه ، در حاليکه بازوی کلر رو در دست گرفته بود او 

 .تا رسيدن و باز کردن در مرسدس بنزش همراهی کرد  رو

اخمی بر پيشانی کلر نشسته بود ، تا حدودی فکر می کرد 

  .فرودگاه آتن بايد بزرگ تر از اين باشه
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با خجالت در حاليکه سعی بر غلبه احساس احمق بودن خودش 

فرودگاه : " ميکرد درست قبل از اينکه پياده شوند گفت 

تصورش رو ميکردم کوچکيتر بود و در عين از اون چيزی که 

حال به اين فکر ميکرد که الزار از اون دسته رانندگانی 

در اون لحظه . ست که ترجيح ميده مسافرش ساکت باشه 

الزار هيچ عکس العملی از خودش نشان نداد و اين باعث شد 

کلر تصميم بگيره ديگه تا وفتيکه که مرد صحبتی نکرده 

  .ساکت بمونه

من فکر ميکنم شما کمی دچار سر در گمی : "ار گفت الز

يک دقيقه پيش انگار در ":و با نرمی ادامه داد ." شديد

سرزمين روياهايتون بوديد و حاال احساس می کنيد در 

. تا به حال يونان نبوديد , کشوری کامالً بيگانه هستيد 

  " درسته؟

و ميخواست بگه که او هميشه , نه : کلر اعتراف کرد 

ولی فکر کرد اين تاثير  , ميخواسته اين کشور رو ببينه

دوباره . خوبی در مخاطبش نداره بنابراين صرف نظر کرد

با خودش فکر کرد جوابش خيلی کوتاه بوده و نياز به 

در حاليکه از ساختمانهای مسکونی دور , تکميل اون هست 

من تصور می کردم در آتن ساختمانهای : ميشدند گفت 

 . ود دارهبيشتری وج

مکثی در صدای معصومانه اش کرد و فکر کرد بی هيچ دليلی 

ببين  –کمی ترسيده و تصميم گرفت تسليم اين ترس نشه 

ی به آهستگ –حمقی از خودم ساختم چند لحظه پيش چه ا

چرخيد و به طرف او برگشت، دوباره با ديدن چهرۀ الزار 

ودش که ماسکی از خونسردی به چهره زده بود چيزی در وج
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هشدار داد ، و بعد اون احساس خفيف ترس شروع به رشد 

دوباره چهره الزار تبديل . کرده و اون رو در بر گرفت 

به همان چهره ترسناکی شد که در هواپيما پيدا کرده بود 

  . ، دوست داشت از ماشين پياده بشه و فرار کنه

الزار با درک اينکه کلر به او خيره شده ، خشکی چهره اش 

پديد شده با لبخندی به طرف او برگشت و کلر دوباره نا

 . آروم شد

الزار در حاليکه به جاده پيش رو خيره شده بود با لحنی 

 ما در هلينيکون آتن فرود نيومديم: معمولی گفت 

ولی در دلش از اين مرد " واقعًا ؟ :" کلر متعجب گفت 

مطمئن بود و می دونست او همان الزار دوست داشتنی هست 

 .که به منزل اونها اومده بود تا با پدرش صحبت کنه

به زمين " تسالونيکا" ما در فرودگاه ميکرا : الزار گفت 

 سالونيکا:" نشستيم و بعد ترجمه کرد 

کلر لحظه ای سکوت کرد و سعی کرد سالونيکا رو از 

پس ما در شمال : " مطالعاتش درمورد يونان به ياد بياره

 "درسته ؟, هستيم 

ون اشاره به اين موضوع که کلر بعنوان يک تازه او بد

وارد چيزهای زيادی در مورد کشورش ميدونه مختصر جواب 

 . درسته: " داد 

جزيره ای که الزار مالک اون : کلر با خود ش فکر کرد 

قبل از . هست حتما به سالونيکا نزديک تره تا به آتن 

ه کيت اون داشت با خودش فکر ميکرد اين کمی عجيبه چرا ک

گرچه الزار گفته بود که . از آتن به اونجا رفته بود 

نميدونه آيا کيت به تنهائی به اونجا رفته يا با 
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بنابراين شايد کيت در توهمات , برادرش به اونجا رفته 

خودش رو قايقرانی تصور کرده که درياها رو در می , 

  .نورده و دنيا را فتح ميکنه

 

از نگرانی کشيد ، کامالً به پس از کمی فکر نهايتًا دست 

مردان زيادی وجود , الزار وارداکاس اطمينان داشت 

نداشتند که تا اين حد که او نشان داده بود خانواده 

فقط ميدونست برای اينکه زودتر به کيت . دوست باشند

برسه تنها فرد مورد اطمينان برای رسوندنش اين مرد هست 

بيشتر از يک , رد ، با اين وجود فکری به ذهنش رسوخ ک

ساعت بود کهداشتند رانندگی ميکردند و خورشيد شکل يک 

توپ نارنجی در آسمان خودنمائی ميکرد و ديدن ناگهانی 

چشم اندازی از دريا يعنی اونها در طول ساحل ميراندند 

و الزار هيچ حرکتی دال بر اينکه قصد رسيدن به بندر 

  .روز نميدادبرای سوار شدن به قايق رو داره از خودش ب

 برای رسيدن به جزيره ات بايد قايق اجاره کنيم الزار ؟  _

از قصد اسمش رو در آخرجمله ش به کار برد تا نشون بده 

احساس صميميت ميکنه از طرفی اين چيزی بود که الزارقبالً 

  .از اون خواسته بود 

خودم درويال : " الزار نگاه کوتاهی به او انداخت و گفت 

  .و بعد دوباره به روبرو خيره شد" ارم يک قايق د

احساس کرد اگر ادامه بده باعث ناراحتی الزار ميشه ولی 

 پس اول به ويال ميريم ؟: ادامه داد 

 بله " :الزار 

 . فهميدم _
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اينکه داشتند به ويالی او ميرفتند ؟ " چی رو فهميد ؟ 

الزار در وياليش قايقی داشت که اونها رو به جزيرۀ نياکس 

ی برد و باخو ش فکر کرد با وجود خستگی راه اين نهايت م

لطف اون رو ميرسونه که ميخواد خودش با قايقش او رو 

  .کمی هم احساس گناه کرد , ببره

کمی " منظورم به جزيره ت هست "قبل از اينکه برسيم 

 درسته ؟ , استراحت ميکنيم 

 البته اگر تحمل صبر کردن داشته, اين طور فکر ميکنم  _

باشيد ، به محض اينکه به ويال برسيم به آنياس زنگ 

 . ميزنم تا ببينم برادرتان چطوره

کلر با اين فکر که چقدر الزار آدم با توجهی هست که 

 متشکرم : نگرانی او برايش اهميت داره گفت 

گفتم اتاقی رو در ويال براتون آماده : الزار ادامه داد 

رمون رو ادامه بديم فکر ميکنم قبل از اينکه سف. کنند 

 . شما نياز به استراحت داريد

تحسينش از الزار لحظه به لحظه بيشتر , کلر ساکت موند 

همۀ يونانيها مثل اون با فکر بودند؟ حتما به . می شد 

محض اينکه اخبار رو شنيده به ويال تلفن زده و يا از 

احتماالً اتاقهائی در . آنياس خواسته اين کار رو بکنه 

برای او و پدر و برادرش در نظر گرفته تا اونها به ويال 

  .محض بازگشت در اون اقامت کنند

چون خودش احساس خواب الودگی ميکرد خواست با اون صحبت 

کنه تا مبادا الزار خوابش ببره درست مثل مواقعی که 

ولی از . پدرش برای مدت طوالنی پشت فرمان می نشست 

يبه ها نداشت کمی مردد اونجائيکه عادت به گفتگو با غر
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بنابراين سکوت کرد تا . موند چون نميدونست چه بگه 

ناگهان به ذهنش رسيد الزار کارش چيست ؟ با خوشحالی از 

 : يافتن موضوع جديد پرسيد

بعد کمی من من " شما زياد کار ميکنيد ، اين طور نيست ؟"

منظورم اينه شما : کرد و در حاليکه سرخ شده بود گفت 

پيما کار ميکرديد درسته ؟ آرزو کرد کاش شروع در هوا

الزار قبالً به او گفته . نکرده بود و احساس کرد سرخ شده 

بود که در حال کار کردن بوده و با اتفاقی که برای کيت 

اين دختر به . افتاده چند روز رو به خودش مرخصی داده 

هر چيزی که فکر ميکرد نهايتًا به خانواده اش ختم ميشد 

منظورم اينه کار شما واقعا چيه : عی کرد ادامه بده س. 

 ؟ 

لحظه ای فکر کرد پا رو از گليم خودش درازتر کرده گرچه 

  .تصور ميکرد اين يک سوال خيلی ساده ست

 ... رسيديم, ... کشتيرانی : الزار گفت 

الزار به سمت . و کلر با اين حرف الزار احساس رهائی کرد 

و طرفش رديفی از درختهای زيتون پائين تپه جائی که در د

بوته های قرمز روشنی در گوشه و کنار . بود پيش راند

وجود داشت و در انتها به علفزار وسيع بسيار زيبائی 

الزار در مقابل ويالئی که بسيار با تصورات کلر  .رسيدند

  . تفاوت داشت پارک کرد، وياليی يک طبقه و بسيار بزرگ

 

ی کرد از ماشين پياده بشه در حاليکه به کلر کمک م

الزار . خدمتکار مرد يونانی اش به سرعت به طرفشان اومد 

چندکلمه به يونانی صحبت کرد و بعد او رو به داخل 
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" راسموس"همسر خدمتکار مرد  "فوبه "هدايت کرد جائی که 

 .رو به او معرفی کرد 

 چيزی برای خوردن يا نوشيدن ميخوايی ؟: الزار پرسيد 

به اين فکر کرد که به اندازه کافی اون رو به ولی کلر 

زحمت انداخته با اين وجود نگران و منتظر بود تا الزار 

 .زودتر زنگ زده و از حال کيت خبر بگيره 

نه هيچی ، ممنون و به فوبه که با لباس کامالً سياه  _

  .اونجا ايساده بودلبخند زد

اره کرد الزار فوبه رو مرخص کرد و با چشم به راسموس اش

چمدانهای دختر رو ببره و بعد خودش بازوی کلر رو گرفته 

شما رو به اتاقتون  :و با لبخند اطمينان بخشی به او گفت 

: کلر احساس کرد در حال سقوط است که الزار گفت , ميبرم 

  .پيشنهادمی کنم به رختخواب بريد و کمی استراحت کنيد

ين موضوع پيشنهاد خوبی بود و او با لبخنداز طرح ا

الزار کلر رو به سمت اتاق بزرگ و  .بوسيله او تشکر کرد

  .مبله زيبائی هدايت کرد

اميدوارم اينجا راحت باشيد ، با رسميت اين رو گفته و 

گرچه شديدًا عالقمند . کلر هم جواب داد مطمئنًا همينطوره 

بود مکالمۀ تلفنی که قولش روداده بود به او ياد آوری 

  .کنه

شما رو : ل اينکه ذهن اون رو خونده باشه گفت الزار مث

تنها ميذارم تا به نياکس زنگ بزنم و بعد اون رو تنها 

  .گذاشت

دوست نداشت لباسش رو عوض کنه چون که فکرمی کرد هر 

لحظه ممکنه الزار برسه و خبری از کيت بده پس شروع به 
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وارسی در اتاق کرد و از مبلمان و همچنين پنجره عريض 

منظره پشت  , ل در يک اتاق بود خيلی خوشش اومدکه مث

پنجره بی نظير بود ، تصويری رويائی از ساحل و پشت آن 

دريای عريض وزيبای اژه ، لحظه ای به منظره با احساس 

خيره شد و بعد برگشته و متوجه شد که عالوه بر دری که 

 .از اون وارد شده دو در ديگه در اتاق وجود داره

اولين در رو باز کرد و , انگيخته شد کنجکاوی اش بر 

اتاق خواب مجللی ديد همراه با ست حمامی به رنگ 

سبزاقيانوسی ، در رو بسته و به سمت ديگه رفت و اون رو 

  .باز کرد 

با ! اتاق خواب ديگه ای بود درست مثل اتاق خواب خودش 

بررسی سريعش متوجه شد روی در قفلی زده شده ولی کليدی 

د ، وقتی که تخت خواب دو نفره رو ديد و روی اون نبو

متوجه شد تخت خواب روآماده کرده اند قلبش از ترس شروع 

به تپش کرد ، چه کسی قبالً اونجا خوابيده ؟ باناراحتی 

فکر کرد قبل از اينکه بدونه قبالً چه کسی اونجا 

ميخوابيده هر گز روی تختی که برايش مهيا شده نميخوابه 

. 

الزار . اعث شد که به طرف صدا بچرخه صدای در پشتی ب

از صورتش هيچ چيزی نميشد خوند , اونجا ايستاده بود 

ولی کلر فکر کرد در چهره اش نوعی احترام که او برای 

طپش قلبش آروم شد ، . هرميهمانی قائله قابل مشاهده ست 

. دوباره معقول شده و يکی از آن لبخندهای نادرش رو زد

ق رو برای پدر و برادرش حاضر کرده البته الزار اون اتا

اين طبيعی بود که ميخواسته پدر و پسر نزديک هم  .بود 
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بخوابند، در اتاق رو بسته و اميدواربود که الزار نفهمه 

وقتی فهميد که الزار برای . اون به چی فکر ميکرده 

توضيح مکالمه تلفنی اش اومده فراموش کرد در مورد اون 

  .هيکی اتاق پرس و جو کن

 "کيت بود ؟ حالش چطوره ؟  "

 .و به سمت او که داشت لبخند می زد اومد" خيلی بهتره "

برادرتون يک ساعت قبل . جائی برای نگرانی وجود نداره "

بهوش اومده و برای صبحانه سفارش بيکن و تخم مرغ داده 

". 

کامالً احساس آرامش و اطمينان کرد چون که ميدونست کيت 

 . لی دوست دارهغذا خوردن رو خي

لبخند کمرنگی به الزار زد که اين لبخند چهره اش رو 

احساس خفگی ميکرد شروع به گريه . بسيار زيباتر کرد 

 . کرد و ناگهان دوباره فکرکرد که از خودش يک احمق ساخته

طوری به او زل . حالت صورت الزار باعث شد متوقف بشه 

به لبهای کلر زده بود انگار در جا خشکش زده ، چشمهايش 

طوری خيره شده بود که انگار داشت لبهای خودش رو روی 

  .اونها تصور ميکرد

زنگ هشداری در مغزش به صدادر اومده و احساس کرد در 

خودش رو به ديوار چسبوند و صورتش رو . حال غش کردنه 

از اون دور کرد در حاليکه الزار صورتش رو مقابل صورت 

دستهامی شنيد ولی صدا بسيار  صدايش رو از دور. او آورد

 .طبيعی بود و او رو دوباره به هوش آورد

بيشتر از اوني آه فكر ميكني خسته به نظر : الزار گفت

ميخوای . مياي طوري آه آم مونده از خستگي زمين بخوري 
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 فوبه رو صدا کنم به اتاق خواب راهنماييت کنه ؟

آه خسته آلر به او نگاه آرد و به سختي تونست باور آنه 

است، آسي آه خسته به نظر مي رسيد و سعي داشت آه خستگي 

اش رو در پشت لبخندي در چهره اش مخفي آنه، الزار بود 

  .نه او

  .نه نه متشكرم خودم راه رو بلدم: جواب داد 

  .بسيار خوب و رفت: الزار مودبانه گفت 

درحالي آه لباس خوابش رو از چمدان بيرون ميكشيد، 

رنگي گوشه ي لبش نشست، در اين شرايط بهترين لبخند آم 

آاري آه ميتونست انجام بده اين بود آه يك خواب لذت 

. بخش رو تجربه آنه تا اين افكار مخرب ازش دور بشه

هنوز هوا تاريك نشده بود و او در ويالي الزار در امنيت 

بود، با اين فكر ساده لوحانه لبخندش تبديل به پوزخند 

در آنار الزار امن تر از برگشتن به آغوش  شد، يعني بودن

  .خانواده اش بود، به هر حال با اين افكار به خواب رفت

وقتي آه بيدار شد روز از نيمه گذشته بود و حاال بعد از 

  .پنج ساعت خواب ِ راحت احساس بهتري داشت

ولي ناگهان به ياد آورد آه فراموش آرده آه بايد زنگ 

  .ساعت خواب، آوك ميكردساعت رو فقط براي دو 

به سرعت از تخت خواب بيرون پريد و باعجله صورتش رو 

شست و يكي از لباس هاي گشادي رو آه همراه خودش آورده 

  .بود ، پوشيد

ِآِلر هيچ اطالعي از اينكه چقدر طول خواهد آشيد تا اونها 

  . به جزيره برسند نداشت

اين دختر  ِ الزار از اين آه مجبور بود معطل و سرگردان
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خوش خواب بشه، راضي بنظر نمي رسيد، آلر در حيني آه با 

عجله اطاق رو ترك ميكرد با خودش فكر آرد حتما الزار 

وقتي اون خواب بوده، فوبه رو براي بيدار آردنش به 

اتاق فرستاده ، فوبه رو در سالن پيدا آرد، فوبه لبخند 

ن غذا خجولي زد و با ايما و اشاره او رو به سمت سال

  .خوري راهنمايي آرد

همين آه پا به سالن غذاخوري گذاشت الزار رو ديد و 

بالفاصله آثار نارضايتي و عصبانيت رو درچهره ش تشخيص 

داد ،پشت ميز نشسته بود و فنجان خالي ِ قهوه اش نشون 

  .دهنده اين بود آه آمي قبل غذاش رو تموم آرده

به او نزديك ميشد همه ي جرئتش رو جمع آرد و درحالي آه 

خيلي متاسفم، ببخشيد آه اين همه  : شروع به عذرخواهي آرد

... وقت منتظرت گذاشتم، اصال نمي دونم چرا انقدر زياد

رو وقتي آه چشمان الزار با بدگماني و " خوابيدم"آلمه ي 

عصبانيت به سمت او چرخيد با خود زمزمه آرد، لحن صميمي 

، در نگاه تلخ و خصمانه و دلجويانه ي آلر، نگاه معصومش

  .ي الزار گم شد

به خودش اينطور تلقين آرد آه اين برخورد خشن و خصمانه 

به اين دليل از او سر ميزنه آه منتظرش گذاشته و از 

با خودش گفت من آه بجز . اين بابت رنجيده و عصباني شده

يك خواب طوالنی گناه ديگري مرتكب نشدم آه مستحق اين 

و خيلي خسته بود چون در دو شب گذشته ا . رفتار باشم

نتونسته بود به خوبي استراحت آنه بنابراين اين خواب 

  .طوالني آامال طبيعي بود

الزار بدون اينكه از جايش بلند بشه با همون چهره ي خشك 
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و بدون لبخند يكي از صندلي ها رو پشت ميز عقب آشيد، 

نه ، با اين يك دعوت بي آالم بود تا آلر روي اون بنشي

  .احتياط نشست و دست هاش رو روي پاهاش جفت آرد

درحالي آه لب پاپپنش با حالت عصبي مي لرزيد دوباره 

شروع به عذرخواهي آرد، من خيلي متاسفم ، نگاهي به 

چهره ي الزار آه همچنان سخت و نفوذناپذير بود انداخت و 

ادامه داد تو خيلي خوبي و بخاطر من دردسرهاي زيادي رو 

حمل آردي آه اگه من نبودم مي تونست هيچ آدوم از ت

خودش مي دونست آه با اين . اونها برات اتفاق نيفته 

حرف ها داره از ادب و مهرباني ِ ذاتي ِ يوناني او سوء 

استفاده مي آنه و همين طور مي ديد آه الزار ناهارش رو 

تموم آرده، بنابراين سعي آرد سنجيده تر عمل آنه و 

ولي فعال . اين با حرف هاش وقت اون رو نگيرهبيشتر از 

برادرش، آيت، مهم ترين مسئله اي بود آه بهش اهميت 

ميداد و به شدت دلش ميخواست آه هر چه سريع تر اون رو 

وقتي منو پيش برادرم : با اين فكر ادامه داد. ببينه

ببري از دردسرهايي هم آه من برات درست آردم، خالص 

  ...ميشي، آيت بايد

نتونست حرفش رو تمام آنه چون آه الزار وارداآاس به 

پوزخندي زد و گفت چه لحن مليح . تندي حرفش رو قطع آرد

الزاري آه اآنون روبه رويش نشسته ! و فريبنده ای داري 

بود مردي بود خشن با موهاي تيره آه هيچ شباهتي به آسي 

آه شب گذشته از او خواسته بود تا اون رو همراه خودش 

گفته ي تلخ و نيش  " لحن مليح وفريبنده. "بره ، نداشتب

  .دار اون اصال خوشايند نبود
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آلر چند ثانيه به او خيره شد، اونچه رو آه شنيده بود 

نمي تونست باور آنه ، هر چی مي گذشت اين حرف بيشتر 

اثر مي گذاشت، شوآه شده بود، رنگش پريد و ميز جلويش 

  .رو محكم گرفت

منظورت از اين  -چي ميگي؟ منظ –چي ": گفتبريده بريده 

آه يا عقلش رو از دست داده  با خودش فكر آرد" حرف چيه؟

آه اين حرفارو مي زنه و يا اينكه دو شخصيت داره يكي 

آه شب ها خودشو نشان مي ده، همون چهره ي بيگناه و 

  . معصوم، و ديگري هميني آه امروز مي ديد

يب و اغوا کننده ای، ولي برادرت گفته بود آه تو دل فر

اون نمي دونست آه چقدر در اين آار تبحر داري و آيت و 

اون يكي برادرت رو فريب دادي تا بتوني تو خونه تنها 

باشي و از آزاديت لذت ببري، فقط آسي آه بخواد آار 

اشتباهي بكنه و بخواد اون آار دور از چشم ديگران 

 .بمونه از اين تنهايي لذت مي بره

ره ي چي حرف ميزد؟ سعي آرد جمالت پراآنده و حرف دربا

هاي بی ربط اونو جمع بندي آنه، غير مستقيم داشت به 

اون مي گفت آه با حقه برادراش رو از خونه بيرون 

فرستاده تا تو خونه تنها بمونه، و هر آاري ميخواد 

  .انجام بده

 

ين آارو فقط براي اين آردم آه مزاحم ولي من ا –ولي  _

ها نباشم و تا بتونن تعطيالتشون رو بدون من سپري اون

نمي خواست چيزي در اينباره به الزار بگه ولي حسی " آنن 
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قوي تري اون رو به تبرئه ي خودش وا مي داشت باالخره 

اونها بيش از اندازه از من : جمله اش رو تموم آرد 

 . مراقبت مي آردند

اب االن افسوس پس با اين حس: "الزار با لحن نيش داري گفت

اينو ميخوري آه چرا هيچ آدوم از برادرات اينجا نيستند 

هنوز هم چهره اش به سردي " تا حاال هم ازت مراقبت آنند

دقايقي قبل بود ولي نگاهش آمتر از قبل ترسناك به نظر 

 .مي رسيد

خيلي ترسيده بود، دلش ميخواست از اونجا فرار آنه ولي 

مطمئن بود آه نمي تونه انگار پاهاش فلج شده بودند، 

دورترين جايي آه مي تونست . زياد از اونجا دور بشه

 .خودشو به اون برسونه، در بود

راه نفسش بسته شده بود، نمي تونست آلمات ...تو ... من 

رو پيدا آنه ولي آامال درك مي آرد آه در اين بين يه 

 .چيزي اشتباهه

اش باال مي در حالي آه نگاهش از لباس آلر به سمت چهره 

اومد صورت او رو آه به طرز غير عادي اي آبود شده بود، 

از نظر گذروند و چهره اش حالت متفكرانه اي به خود 

 .گرفت

مثل اينكه تو بي تقصيري، اگه آيت هم مي خواست مي  _

تونست بي گناه باشه ، بعد از اين حرف عمدا سكوت آرد 

 .آه اين آارش بيشتر اعصاب آلر رو تحريك آرد

تمام توانش رو جمع آرد و نتيجه ي اين همه تالش فقط 

: صداي خش داري بود آه از گلوي خشك شده اش خارج شد 

 "منظورت چيه؟
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اون شجاعت هميشگي اش آجا بود؟ در اين موقعيت شديدا 

سعي آرد شجاع باشه، شوك بدي بود ، . بهش نياز داشت 

ن چنين مردي آه در نظرش جذاب و مهربان مي اومد حاال اي

 .تغيير چهره داده بود

. مرد جوابش رو نداد و همچنان نگاهش رو منتظر گذاشت

براي لحظه اي آوتاه آلر احساس آرد سر سوزني جرئت پيدا 

آرده و چون مي دونست اگه يه بار ديگه به اين مرد دو 

چهره فرصت حرف زدن بده، همين يه ذره جرئتش رو هم از 

 :دست خواهد داد گفت

... از اين حرف آه درباره ي آيت گفتي، چي  منظورت _

: نتونست جمله ش رو تموم آنه چون الزار وسط حرفش پريد 

  "اغفال آننده ي دختران جوان

  . گفته اش رو ادامه نداد

آلر، از يك طرف مشتاق شنيدن بقيه اش بود ولي از طرف 

ديگه هم آرزو مي آرد با اين حالت وحشتناآي آه دوباره 

ولي الزار ادامه . برگشته حرفش رو ادامه نده  به چهره ش

برخالف آشور تو ، در يونان پاآدامني و عفت زنها " داد 

. و اينكه قبل از ازدواج دست نخورده باشند، خيلي مهمه 

يك مرد يوناني انتظار نداره آه : و با غرورادامه داد 

 .عروسش قبال توسط شخص ديگه اي لمس شده باشه

  ... اما _

 . ر دستش رو به نشونه ي سكوت بلند آرد و آلر ساآت شدالزا

و من از برادرت ممنونم آه فرصت يك ازدواج طبيعي و  _

 .مناسب رو از خواهرم گرفت

آلر با خودش فكر آرد ولي در مورد آيت هيچ وقت 
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ماجراهايي از اين قبيل پيش نيومده، چطور ممكنه اين 

ر يك حالت اين حرف ها درباره ي اون درست باشه ؟ فقط د

حرف ميتونه درست باشه، و اونم اينكه خواهر ِ الزار با 

در . ميل و خواسته ي خودش راضي به اين آار شده باشه 

اين صورت گفته هاي الزار درباره ي پاآدامني و معصوميت 

 . دختران يوناني دروغ و اغراقي بيشتر نبود

تو آيت هيچوقت خواهر : دوباره جرئتش رو به دست آورد 

با اين ..." رو لمس نمي آرد مگر اينكه خودش هم بخواد 

همه ي جرئتش وقتي آه . حرف از برادرش رفع اتهام آرد 

طوري از . نگاه خشن و عصباني الزار رو ديد پر آشيد

 .چشمهاش آتيش مي باريد آم مونده بود آلر رو آتك بزنه

چقدر مي توني پررو و گستاخ باشي؟ سعي : فرياد آشيد 

آمي خودش رو آنترل آنه ولي همچنان صداش بلند و آرد 

برادرت سوفرونيا رو به آپارتمانش برد و " خشن بود 

اونو بخاطر نوشيدن زياد الكل طوري مست آرد آه تسلطي 

روي رفتار خودش نداشت و نمي دونست آه چي آار مي آنه، 

 ." و با اين وضع به او تجاوز آرد

اون اين آارو نمي : رد آلر حرف هاي الزار رو انكار آ _

آنه، اون خيلي خوبه، منكر نمي شم آه ممكنه يك يا دو 

صدايش آمي بلندتر شد، ... تجربه ي اينچنيني داشته ولي 

دفاع از آيت و تبرئه ي او جرئتش رو بيشتر آرده بود ، 

ولي هيچوقت هيچ دختري مثل خواهرت رو آه ادعا مي آني 

 . فريفته ، فريب نداده

د آه الزار به درستي متوجه حرف هاش شده باشد آلر شك آر

چون بعد از شنيدن حرفهاش آمتر از اونچه آه انتظارش رو 



45 
 

 .داشت عصباني شد

چه خواهر برادر خوبي همين طوري آه تو از برادرت دفاع  _

مي آني ، آيت هم با همين شدت و تعصب از پاآي تو دفاع 

ي آه اون نگاهش در چشمان آلر ثابت شد، نگاه. مي آرد 

سوفرونيا بعد از خارج شدن از . رو در خود مچاله آرد 

شوك عصبي که بخاطر قرار دادن خودش در اختيار مردی 

خارج از محدوده ي ازدواج بود ، به پدرم گفت آه آيت 

خواهري به اسم ِ آلر داره آه در شرايط يكساني مثل خود ِ 

 . سوفرونيا بوده

 " ه ي من چي گفته؟آيت دربار"آلر با نگراني پرسيد 

چيزي آه باعث خجالت تو بشه وجود نداره، من بهت  _

اطمينان مي دم، اون گفت آه چقدر در ناز و نعمت زندگي 

آردي، دقيقا در همان شرايطي آه سوفرونيا بوده، 

خانواده ت طوري تو رو تحت نظارت و حمايت خودشون قرار 

. دارهدادند آه يك دختر يوناني از خانواده ش انتظار 

وقتي آنياس رو ديدم همون چيزهايي رو آه سوفرونيا 

بهش گفتم به . درباره ي تو گفته بود رو برام تكرار آرد

پرس و جو ! برادرت زنگ بزنه و درباره ي شخصي بنام آلر

 .آنه و بعد دوباره با من تماس بگيره

اين آارو قبل از اينكه آيت تصادف آنه آردي؟ گيج شده  _

اگر واقعا آيت به اين بدي و سياهي هست بود ، چون آه 

آه سوفرونيا توصيف ميكنه، پس چرا آنياس، بعد از تصادف 

 اونو به بيمارستان رسونده ؟ 

بعد . برادرت تصادف نكرده : الزار وارداآاس زمزمه آرد  _

 . البته هنوز: با بي رحمي ادامه داد 
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ست اونچه رو که شنيده بود نمي تون... منظورت اينه آه _

باور آنه، ولي الزار اون رو از اين بهت و سردرگمي خارج 

 . آرد

آنياس با تماس دوباره ش منو از نتيجه ي کارش با خبر  _

آرد، برادرت گفته بود آه تو مثل رنگ سفيد موهات پاآي 

 . ، و همين باعث شد تا به انگلستان بيام و تو رو ببينم

ي ديدن آيت آه پدرمو با خودت برا.. تو نيومدی آه  _

ببري ؟ آلر در دل آرزو آرد آه الزار دوباره به رنگ 

 . موهاي او اشاره نكنه

من مي دونستم آه پدر و مادرت : با خونسردي جواب داد

 . خونه نيستند

آلر شوآه شده بود، چند ثانيه فقط سكوت آرده بود و سعي 

مي آرد مغز منجمد شده ش رو براي فهميدن گفته هاي الزار 

 . ندازهبكار ب

 . ولي تو آه نمي دونستي بروس خونه نيست _

در اين مورد من شانسم رو امتحان آردم، ولي اگه تو به  _

اين زيبايي و خوش اندامي آه گفته بودن نبودي ، مطمئنا 

رغبتي براي ازدواج در من بوجود نمي آوردي، به هر حال 

شانه . من آماده بودم تا هر دوي شما رو با خودم بيارم

مشكل چنداني نبود آه بروس رو : ي باال انداخت و گفت ا

هم با آشتي به نياآس برد تا به همراه اون يكي برادرت 

 . منتظر تو بمونند

 منظر بمونند ؟  _

يك لحظه احساس آرد آه آم مونده از ترس سكته بكنه و 
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 لحظه اي ديگه آروم بود،

 براي چي منتظر بمونند ؟ _

زار در چشم هاي درشت و قهوه اي چرا ؟ چشم هاي سياه ال _

و حاال من مي تونم انتقام سوفرونيا رو : آلر قفل شد 

 . بگيرم

  . انتقام؟ مغزش آار نمي آرد: بريده بريده گفت 

تو و سوفرونيا در شرايط يكساني بوديد، همون طوري آه  _

تو از حمايت خانواده ت برخوردار شدي، سوفرونيا هم 

بايد همون رنجي رو آه اون  برخوردار شده، پس تو هم

  .آشيده، بكشي

قادر به حرف زدن نبود، آلمات رو گم آرده بود، فقط با 

دهان باز نشسته بود بود و به الزار خيره شده بود، تمام 

بدنش بي حس شده بود، حتي نميتونست يك ماهيچه از بدنش 

رو تكون بده، آمي آه گذشت قسمتي از مغزش آه هنوز آار 

اد آورد آه انگار چيزي درباره ازدواج شنيد، مي آرد، بي

  پس چه چيزي باعث ترس و نگرانيش مي شد؟

تن صداش اونقدر پايين بود آه حتي خودش ... تو از من _

هم به سختي صداش رو مي شنيد، تو از من ميخواي آه 

  باهات ازدواج آنم؟

الزار بعد از شنيدن اين حرف با صداي بلندي شروع به _

د، اين خنده مثل سيلي محكمي بود آه آلر رو خنديدن آر

  .از شوك خارج آرد

اين فكرو از سرت بيرون آن آه من بخوام باهات ازدواج  _

: صداش حالت استهزا آميزي به خود گرفت و گفت. آنم

منظورم اين بود آه ميخوام تو رو آنارم، تو تخت خواب 
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  ...داشته باشم

شنوه ولي بر خالف آلر حاضر نبود بيشتر از اين چيزي ب

خودش پاهاش توانايي همراهيش براي ترك اونجا رو 

نداشتند، تنها چيزي آه ميخواست فرار از اونجا بود، 

نمي دونست به آجا ميخواد فرار آنه، فقط ميخواست آه 

  .اونجا رو ترك آنه

 

 

درست لحظه ای که به در رسيد الزار اون رو محکم گرفت، 

ی قوی هر گونه تفکر منسجمی رو احساس اسيری در آن دستها

مثل يک حيوان وحشی به او لگد می . از سرش خارج ميکرد 

ذهنش اونقدر به خاطر حرفهای الزار مختل شده بود . زد 

 . که اصال برايش مهم نبود که به کجا ضربه می زنه

با . ولی ضربه هايش کوچکترين تاثيری بر الزار نداشت 

با درک اينکه به اندازه تکانهای الزار به خود آمده و 

طول يک دست از الزار فاصله داره و الزار هم هيچ تالشی 

با نفس های بريده .برای لمس او نميکند احساس رهائی کرد

بريده مبهوت بر جای مانده و تنها کاری که تونست انجام 

 .بده زل زدن به الزار بود

 

و الزار به يونانی چيزی گفت که کلر انديشيد ناسزا بوده 

فکر کردی چه " سپس با عصبانيت به انگليسی ادامه داد 

 "غلطی می خوام باهات بکنم؟
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با احساس بيمار مانندی بدن اينکه فکر کنه چی ميگه گفت 

  . و متوجه شد چهرۀ الزار سخت شد" تجاوز'' : 

 

الزار با حالتی عاری از هر گونه مهمان نوازی او رای 

ز اون بلند شده بود روی همان صندلی که کلر با ترس ا

پرت کرده و با اطمينان يافتن از اينکه کلر دوباره 

کنترل خودش رو از دست نخواهد داد خودش هم سر جای خودش 

 .قرار گرفت

 

من '' : دوباره با حالتی جدی به کلر ياد آوری کرد 

به . گفتم که تو هم بايد به سرنوشت خواهر من مبتال بشی

 "سوفرنيا تجاوز نشده بود

 

باور نمی کرد که . کلر باور نمی کرد که در يونان است 

داره در اين مورد صحبت ميکنه در حاليکه کمتر از بيست 

و چهار ساعت پيش در دنيای کوچک خودش بود و مهمترين 

  .دغدغۀ ذهنيش خريدهای روز بعدش بود

 

 "منو اغوا کنيد؟... يعنی می گيد که می خوايد "

ر کمی اميدوار شد و بعد متوجه ابتدا کل" قصدم اين بود "

شد که او از زمان گذشته استفاده کرده است و با شنيدن 

 . ادامۀ حرفهای الزار احساس کرد در حال سقوط است

 

 "هنوزهم قصد دارم که پاکدامنی ات رو ازت بگيرم"

به نظر نميرسيد الزار خودش هم از اين موضوع زياد احساس 
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  . رضايت داشته باشه

از اين نمايش کوچولوئی که اجرا کردی به نظر  ولی بعد "

 . می رسه که بايد بهت اجازه بدم خودت به وقتش بيای جلو

  " به وقتش ؟'' : کلر تکرار کرد 

به هيچ عنوان درک نميکرد که اگر قرار نبود الزار اونو 

  .مجبور کنه پس چطور می خواست پاکدامنی اون رو بگيرد

 

 ... چطوری"

 

برای اينکه تو رو به '' : ی ادامه داد الزار به سرد

ولی اگر تا آخر اين هفته  , تختم ببرم، مجبورت نمی کنم

داوطلبانه به تخت من نيای، تصادفی که گفته بودم برای 

برادرت اتفاق افتاده، واقعا اتفاق می افته ، من خودم 

به شخصه مطمئن می شم که اون ديگه نتونه هيچ زنی رو 

 . فريب بده

 . ا تمام توان سعی می کرد که از وحشتش جلوگيری کنهکلر ب

  ''...کيت حالش خوبه؟ اتفاقی براش "

برادرم بهم اطمينان داد که در اين لحظه حالش خوبه ،  "

االن تو نياکس زندانيه ، همونجا می مونه تا من تماس 

  '' . بگيرم و بگم که آزادش کنن

خودش رو  کلر سعی کرد که'' ... منظورتون اينه که "

کنترل کنه و سوالی رو که او رو تا سرحد مرگ می ترسوند 

اين که کيت تنها درصورتی از يک عمر از کار '' .بپرسه 

افتادگی نجات پيدا می کنه که من به اتاق خواب شما 
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کلر حتی به کلماتی که او به کار برده بود  '' .. و... بيام

را به کار  نمی تونست فکر کنه چه برسه به اينکه اونها

  " با شما بخوابم؟"ببره ، 

 

فکر می کنم که می دونی کدوم اتاق خواب متعلق به منه  "

  '' . ، ديدم که قبل از اينکه بخوابی يه نگاهی بهش انداختی

 

چه معصومانه تصور کرده بود که , کلر ناليد ! وای خدا 

او می خواد پدرش و بروس رو در اتاق کناری اون قرار 

ی کلر نبايد به مردی که شب قبل ديده بود فکر ول. بده 

اين مرد که در مقابلش . کنه ، اون الزار واقعی نبود 

کلر بايد قبل از اينکه اون رو . قرار گرفته واقعی بود 

ولی . تنها بگذاره موضوع ديگه ای را هم روشن می کرد 

 .وقتی که دهانش رو باز کرد، الزار فکرش رو خوند و گفت

رو قول من حساب کنی ، من به هيچ عنوان به  می تونی "

اتاق تو نميام گر چه چند بهت توصيه می کنم زياد طولش 

  ''. ندی

کلرغرور رو در ذره ذرۀ وجود الزار حس ميکرد و با خودش 

انديشيد وقتی که شرافت خانواده وارداکاس لکه دار بشه 

فقط خدا به اون پيچاره ای که اونرو لکه دار کرده می 

 . نه کمک کنهتو

 

کلر خوشحال بود که باالخره " وارداکاس ، -آقای وار "

تونسته اسم اون رو ادا کند چون خوندن او به اسم کوچک 
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بايد هر طور شده او رو متوجه . ديگه امکانپذير نبود 

کنه اين کاری که صحبتش رو می کنه از عهده کلر بر نمی 

  . اد

اشتياه ميکنه و ميخواست به اون بگه که در مورد کيت 

 اونو از فکر انتقام منصرف کنه 

تمام شجاعتش رو از . اصال خوب نبود '' ...نمی ... من  "

دست داده بود و حتی يک جمله کوتاه روهم نمی تونست 

 . رديف کنه

چی سعی داريد بگيد : الزار از روی صندلی اش بلند شد 

مومش خانم هارپر؟ البد می خواهيد همين االن اين کار رو ت

کنيد ؟ می خواهيد همين االن با من بياييد ؟ می خواهيد 

زودتر لباسهای من رو در بياريد، همون کاری که 

 برادرتون با خواهر من کرد ؟

کلربا درک اينکه ديگه اون دختر ترسو و تاثر برانگيز 

خشم نا آشنايی برای چند  . نيست کمی احساس غرور کرد

می تونی : " رياد زد ثانيه در وجودش زبانه کشيد و ف

سپس از روی صندلی با عصبانيت بلند شد . بری به جهنم 

که اين حرکتش باعث سقوط صندلی شد و از جلوی چشم الزار 

 .دور شد

 

 فصل سوم

 

هنگامی که به اتاقش رفت . عصبانيتش زياد طول نکشيد 

سراسر ترس و وحشت بود و هنگامی که چند دقيقه بعد به 



53 
 

 .خورد از جا پريد در اتاقش چند ضربه

اين الزار کينه توز نبود بلکه فوبه بود با لبخندی ماليم 

تنها ديدن غذا باعث می . که سينی غذايی رو حمل می کرد

شد که دچار حالت تهوع بشه ولی چند دقيقه ای طول کشيد 

تا به فوبه نگران بفهمونه که غذا رو با خودش ببره ولی 

 . يش گذاشتاو يک قوری قهوه و يک فنجان برا

کلر قهوه رو ناديده گرفت ، ذهنش مثل يک چرخ و فلک شده 

بود و چند دقيقه طول کشيد تا او تونست افکار وحشتناک 

چند نفس عميق  . رو يکی بعد از ديگری از ذهنش بيرون کنه

کشيد تا بر عليه اين غريزه که از ويال فرار کنه ، 

نمی تونه و با وحشت زيادی متوجه شد که  . مقاومت کنه

چطور می تونست؟ امنيت کيت در خطر بود، . فرار کنه 

الزار در مورد اتفاقی که قرار بود برای او بيافته جدی 

 .بود

 

بر فرض هم که می تونست و فرار می کرد و اونقدر خوش 

شانس بود که به جاده اصلی می رسيد و کسی او رو به 

داکاس نزديکترين ايستگاه پليس می رسوند، خانواده وار

در اين ناحيه بسيار معروف بودند، ثروتمند و با نفوذ و 

اگر همه يونانی ها طرز فکر الزار وارداکاس رو در مورد 

شرافت خانواده داشته باشند، کلر نمی تونست انتظار 

اونها کارشون رو . همدردی از جانب اونها داشته باشه 

از  انجام می دادند ولی اول با الزار تماس می گرفتند و

 .او پرس و جو می کردند
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ناله لرزانی از دهانش خارج شد و بر روی لبه تخت نشست، 

ممکن بود الزار به محض اينکه بفهمه کلر به پليس مراجعه 

کرده سريعا با برادرش تماس بگيره تا کيت رو ناکارکنه 

کلر دستش رو جلوی دهانش . قبل از اينکه پليس برسه

به در اتاقی که قرار . يرهگذاشت تا جلوی هق هقش رو بگ

بود از اون بگذره و خودش رو به الزار عرضه کنه نگاه 

در اتاق الزار آنقدر بزرگ و ترسناک به نظر می . کرد 

رسيد که کلر برای اينکه ديگه مجبور به تماشاش نباشه 

 . از جای خود بلند شد تا از ويال خارج بشه

ی رو در پيش کلر از ويال خارج شد و جهتی خالف جاده اصل

چه فايده ای در رفتن به اون سمت بود؟ کلر نمی . گرفت 

تونست به خودش اطمينان داشته باشه که به اون سمت بره 

و از شدت ترس به کسی التماس نکنه که اون رو با خودش 

کلر اين رو به کيت مديون بود که سعی کنه شجاع . ببره

 . پيدا کنهباشه و راهی برای خروج از اين کابوس ترسناک 

به قدری سرگرم افکارش بود که متوجه نبود به کجا می ره 

و ناگهان متوجه شد به ساحل خصوصی که متعلق به ويال بود 

کلر به دريايی که مايل ها و مايلها ادامه . رسيده 

داشت چشم دوخت و اميدوار بود که در اينجا کمی آرامش 

 . پيدا کنه

ت برگرده ، ماسه ها صدايی پشت سرش باعث شد که به سرع

فقط چند . از رسيدن صدای پای او جلوگيری کرده بودند

متر با کلر فاصله داشت و کلر بالفاصله چند قدم به سمت 

ولی قدم های او بسيار بلندتر از قدم های . عقب برداشت

ناشيانه کلر بود و به سرعت به کلر رسيد و بازويش رو 
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 .گرفت و او رو سرجايش متوقف کرد

با وحشت خودش رو از دسترس او عقب کشيد و چند قدم کلر 

ازت ! تنهام بذار " ديگه عقب تر رفت و با گريه گفت 

 '' !بدم مياد

الزار ديگه تالشی برای نزديک تر شدن به او نکرد ولی با 

تمسخر به چهره وحشت زده او نگاه می کرد طوريکه انگار 

داره اين نمايشی هست که برای تغيير دادن تصميم او 

 . اجرا می شه

 

برای اينکه اغوات کنم دنبالت نيومدم ، فکر می کردم  "

که کامال برات روشن شده که قرار عاشقانه بايد توسط تو 

 '' . انجام بشه

کلر احساس کرد که تمام بدنش از عرق پوشيده شده و از 

 .چهره مصمم او مشخص بود که کامال جدی است

از ديشب . زی نمی خوریمن فقط اومدم ببينم که چرا چي"

 ''. فوبه بهم گفت که نهار هم نخوردی. هيچ چيزی نخوردی

اگر اون فکر می کرد با وانمود کردن به نگرانی، که کلر 

می دونست کامال صحنه سازيه، کلر سريعتر پيش او می ره ، 

  . پس می بايست در افکارش تجديد نظر کنه

 

گرسنه بمونم تا من از تو چيزی نمی خوام، ترجيح می دم  "

  '' . سر ميز تو چيزی بخورم

 

چونه الزار از عصبانيت به جلو اومده بود و کلر تعجب 

نمی کرد اگر به زور او رو به خانه بر می گردوند و 
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واقعا . باالی سرش می ايستاد تا غذايش رو تمام کنه 

قيافه اش لحظه ای اونقدر ترسناک شد که برای لحظه ای 

کلر يک قدم به عقب . تصميم رو داره  کلر فکر کرد همين

برداشت از ترس اينکه اون دستهای سخت و محکم دوباره به 

الزار که حرکتهای او رو نگاه می کرد . او دست بزنند 

 .فکش رو به هم فشرد

و بعد برگشت '' .باشه گرسنه بمون '' :با عصبانيت گفت 

 .و به سمت ويال حرکت کرد

ودش باقی موند و از اينکه برای دقيقه ای کلر سرجای خ

برای اولين بار در زندگيش رو درروی کسی ايستاده کمی 

 . احساس لذت کرد

خوشی او دوام چندانی نداشت چون به اطراف خودش نگاه 

کرد و متوجه شد که کاری برای انجام دادن نداره و قصدی 

برايش جالب بود که بعد . برای برگشت به ويال هم نداشت 

ال بی تفاوتی ، پس از ديدن الزار متوجه از اين همه س

هرچند عصبانيتش زود . شده که قدرت عصبانی شدن هم داره

گذر بود ولی خوشحال بود که اون آدم بی تفاوت و بی دست 

 . و پايی هم که فکر می کرد نيست

بعد از مدتی که اونجا ايستاد متوجه مناظر اطراف شد و 

 . اسش پرت بشهزيبايی نفس گير اطرافش باعث کمی حو

سمت راستش دريا قرار گرفته بود و هر کس از جمله شخصی 

. مثل کلر که حتی شنا هم بلد نبود به وسوسه می انداخت 

کلر به سمت چپ  . در مقابلش هم ساحل آفتاب گير قرار داشت

خود نگاه کرد، جايی که زمين مرتفع تر می شد و کوه 

برگشت و . ند هايی که از در ختان کاج پوشيده شده بود
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به سمت ويال نگاه کرد و متوجه شد بسيار جای دنج و 

تمام حواس کلر متوجه زيبايی . زيبايی به نظر می رسه 

اطرافش بود و به کلی الزار وارداکاس رو از ذهنش بيرون 

 .کرد

الزار با ورود سر زده اش دوباره باعث بيمار شدن روح 

جا می ره و کلر شده بود، هيچ ايده ای نداشت که به ک

، فقط .تنها پاهايش اون رو به سمت درختان کاج می کشيدند

يک حس باطنی به اون می گفت برای مدت کوتاهی هم که شده 

می خواد آرامش داشته باشه و از اونن فضای سبز حداکثر 

بهره رو ببره ، بخشی از آرزوی کلر اين بود که بتونه 

فکرهای بين اون درختان کاج جايی پيدا کنه تا از 

 . مسمومی که می ترسوندش رهايی پيدا کنه

کلر نمی دونست چه مدت قدم زده بود ، نورخورشيد از بين 

درختان بلند کاج بيرون زده بود، نمی دونست چقدر طول 

کشيده تا مکانی زيبا و تميز پيدا کنه و روی اون تکه 

چوب بشينه ، هيچ عجله ای هم برای برگشتن نداشت ، 

ودگی خاطری که انتظارش رو داشت دوباره و اگرچه اون آس

دوباره گم شده بود، اما اگر کار کلر امنيت کيت رو 

تضمين ميکرد پس اون نبايد از چيزی که قرار بود براش 

  . اتفاق بيفته ميترسيد

با خودش فکر کرد تنها کاری که می تونه انجام بده دور 

رختان کردن ترس از خودش هست ، بايد اون پناهگاه بين د

کاج رو ترک ميکرد ، اين غير ممکن بود که بتونه بی صدا 

اونجا بشينه ، از جاش بلند شد و به سمت ويال حرکت کرد 

، 
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راه پياده رو رو در پيش گرفت و به سمت چپ چرخيد و به 

طرف درختهای زيتون رفت ، تقريبا به در شيشه ای اتاقش 

، از حرکت رسيده بود که متوجه شد الزار اونجا ايستاده 

ايستاد، از ديدن چهره ی ناراضيش حدس زد که الزار 

الزار اونو ديد ولی هيچ حرکتی نکرد و کلر . منتظرش بوده

می دونست که اگه ميخواد به اتاقش بره ناچاره به سمت 

به آرومی جلو رفت و متوجه بود که . الزار حرکت کنه

 .بيشتر از قبل بايد نسبت به الزار محتاط باشه

کدوم جهنمی :" از اينکه به الزار برسه او فرياد زدقبل 

کلر در جواب او با صدايی خشن و گرفته پاسخ داد " بودی؟

الزار و کلر هر دو می دونستند که " کجا بايد باشم؟:" 

 .سالمت کيت فقط در گرو فرار نکردن کلر است

تو خوب می دونی که من :"الزار با همون چهره ی درهم غريد

می تونم به آنياس بگم کار رو از طرف من با يه تماس 

وبرای تمام  "تموم کنه و حاال می خوای از من فرار کنی؟

به موقع .ما سر وقت شام ميخوريم: "کردن مکالمه افزود

 "حاضر باش

به ياد . کلر از کنار او رد شد و به سمت اتاقش رفت

سوزش گرسنگی که در تپه ها احساس کرده بود افتاد ولی 

 .ه احساس گرسنگی نمی کرداالن ديگ

از قهوه ای که فوبه اونجا گذاشته بود خوشحال شد با 

اينکه سرد شده بود اما برای رفع تشنگی خوب بود پس اون 

يک . احساس داغی، بی مصرفی و بدبختی داشت. رو نوشيد

با کمی اميدواری . دست لباس تميزبرداشت وبه حمام رفت

رود سرزده الزار به تکه ميله ای پشت در گذاشت تا از و
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 .اتاقش به دليل هدف خاص خود جلوگيری کنه

. از حمام بيرون اومد و يک لباس گشاد و بلند پوشيد

به خودش گفت به اتاق غذا خوری  .احساس ضعف شديدی داشت

ميره فقط به اين دليل که گرسنه است و به هيچ عنوان 

و دوست نداره که الزار وارداکاس به اتاقش بياد و اون ر

 .به اجبار ببره

يک . وقتی که کلر به اتاق غذاخوری رفت الزار اونجا بود

. شلوار مشکی و يک سويتر يقه اسکی زيبا پوشيده بود

 .نگاهش از هميشه تهديد آميزتر به نظر می رسيد

چيز ديگه ای غير از اين لباسای َگل و :" الزار پرسيد

 "!گشاد نداری که بپوشی؟

ر فکر ميکرد که الزار دوست داره به صورت نفرت انگيزی کل

اون رو در لباسی ببينه که او تا به حال در عمرش 

 .نخريده

 "!معذرت می خوام که لباس شب مناسب نپوشيدم:" کلر گفت

اون . کلر با حيرت متوجه شد که آرايش مسخره ای هم داره

دوست داشت هر چيزی رو که باعث جلب توجه الزار ميشه در 

من نمی دونستم اومدم :"کلر افزود .خود از بين ببره

زمانی که يادش اومد برای چه اونجا اومده ..." اينجا که

اما تالش کرد که دوباره از نو شروع کنه . صدايش قطع شد

من فقط لباس هايی رو از خونه آوردم که فکر می کردم " 

 ".برای پرستاری از يک برادر بيمار مناسبه

بی شمار اونو ناديده  الزار يادآوری کلر از دروغ های

 "پس حتما مايو هم با خودت نياوردی؟:"گرفت و گفت

و حتی می تونست بگه که کال " نه:"کلر کوتاه جواب داد
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کلر نگفت که حتی اگه داشت و اون رو . چنين لباسی نداره

 .با خود می آورد به هيچ عنوان نمی پوشيدش

او  الزار به او يک نوشيدنی پيش از غذا تعارف کرد ولی

کلر تنها می .اون رو رد کرد"نه متشکرم"با جمله کوتاه 

عالقه ای به ادامه ی  .خواست شام بخوره و به اتاقش برگرده

صحبت نداشت و اگه الزار سوالی می پرسيد که ناچار بود 

جواب " آره "يا " نه"پاسخ بده به صورت کامال خالصه با 

 .ميداد

شيد و کلر فراموش الزار صحبت رو به طرف خانواده ی کلر ک

گفت و گوی بين آن دو . کرد که بايد تک هجايی جواب بده

غذای رضايت  .در مورد مسائل شخصی کلر از سر گرفته شد

بخشی که آورده شده بود به پايان رسيد و زمانی که الزار 

از ظرف شکر غفلت کرد کلر تونست يک قاشق شکر در قهوه 

کلر دوست داشت تا " شغلت چيه؟ ":الزار پرسيد. اش بريزه

مثل همه ی هم دوره ای هايش در انگليس کاری انجام بده 

و برای ." شغل خاصی ندارم.. ام... من:"ولی جواب داد

مادرم ترجيح می ده که :" دفاع از خودش ادامه داد

 ".کارهای خونه رو خودش انجام بده و منم کمکش می کنم

به کلر چشم هايش هم چنان مشتاقانه .." پس:"الزار گفت

منظورت اينه که تو در طول روز با افراد جوان هم :"بود 

 "سن و سال خودت همراه نميشی؟

ولی آرزو داشت که ميتونست ." نه:" کلر خالصه جواب داد 

شب ها :" الزار پرسيد.چيزهای ديگری به جوابش اضافه کنه

برايش سخت " منظورت از شب ها چيه؟:"کلر پرسيد "چطور؟

ه که بعد از تاريکی به ندرت بيرون می بود به الزار بگ
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 .ره و حتی اگه بيرون بره حتما يکی بايد همراهش باشه

." باالخره تو بايد يه دوست پسر داشته باشی:" الزار گفت

  "....با رنگ خاص موهات:"و اضافه کرد

و اين :"به مو های نقره ای کلر خيره شد و ادامه داد

مشتاقن که با تو در همه زيبايی که داری حتما خيلی ها 

 ".ارتباط باشن

اگر به الزار می گفت که تا حاال دوست پسری نداشته 

يعنی الزار فکر می کرد . مطمئنا حرفش رو باور نمی کرد

که او با آن لباس بلند صورتی در برابر پوست کرم رنگش 

. آيا او واقعا زيبا بود؟ کلر متعجب بود! زيبايی داره؟

ک مقدمه چينی درباره ی چيزی که شک داشت که اون صحبت ي

 .دلش نمی خواست اونو بدونه باشه

اميدوار بود با ." من اصوالً زياد بيرون نميرم:"کلر گفت

اين جوابش مکالمه به پايان برسه و جرعه ای از قهوه اش 

و دوباره ی نگاه موشکافانه "اوه:"الزار گفت. رو نوشيد

که او " اوه"ای به او کردو باعث شد کلر در مورد معنی 

تو دوست پسر :" الزار ادامه داد! گفته بود متعجب بشه

لحظه ای سکوت ....."خاصی داری که به خونه تون بيايد

 "تو با مرد خاصی رابطه ی نزديک داری؟:"کرد و ادامه داد

سوالش کلر رو وحشت زده کرد و کلر به سرعت جواب 

 من دوست پسر:"و با بی احتياطی ادامه داد" نه:"داد

خاصی ندارم و اگه شب بخوام بيرون بروم يا با والدينم 

فورا ديد که يکی از ابرو های ".و يا با برادرهام ميرم

اما برای .الزار باال رفت و فهميد که زيادی حرف زده 

تمام فکرش به اينکه او اصال . اصالحش خيلی دير شده بود
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وقتی الزار قيافه ی بی .حرفش را باور نکرده معطوف شد

يالی به خود گرفت کامال واضح بود که حرفش رو باور خ

حداقل يه کم رو هوش :" الزار با خشونت به او گفت.نکرده 

من مدت زيادی برای ادامه تحصيل در  !و ذکاوت من حساب کن

انگليس زندگی کردم و کامال به تفاوت رفتاری بين زنان 

هيچ احتياجی نيست منو . جوان در انگليس و کشورم آگاهم

قانع کنی که تا به حال دوست پسر نداشتی و در ضمن الزم 

کلر به او گفته بود که تا به حال دوست "نيست دروغ بگی

پسر نداشته اما اين انتظار رو داشت که الزار حرفش رو 

خودش رو هم به زحمت نيانداخت تا حرفش رو . باور نکنه

فقط ميخواست به اتاقش بره و از اون . به اون ثابت کنه

از . الت سردی که الزار به خود گرفته بود دور باشهح

ديگه ميلی به نوشيدن باقيمانده قهوه اش . جايش بلند شد

چرا نبايد بهت دروغ :"کلر متوجه شد که داره ميگه.نداشت

بگم؟ مگه برای تو اهميتی داشت که اين همه بهم دروغ 

 "گفتی تا منو بکشونی اينجا؟

ش رويانه اش به او خيره الزار جواب نداد و با نگاه تر

کلر برای تمام کردن بحث در . شد و کلر رو دلسرد کرد

به هر :" مورد دروغ هايی که الزار گفته از او پرسيد

تمرکز کرد و "تو چطور؟ دوست دختر خاصی داری؟... حال

 "ازدواج کردی؟:"ادامه داد

وقبل از اينکه ادامه بده نگاه " نه:"الزار جواب داد

به کلر دوخت که باعث زجر دادن بيشتر او  شيطانی اش رو

چطور ميتونم اين کارو بکنم؟ ارتباط نامشروع . "می شد

 ".در يونان جرم به حساب مياد
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اگر کلر اون رو پريشان ميکرد، الزار با گفته اش به او 

دوباره احساس کلر بهش اخطار  .ضربه ای سهمگين تری ميزد

کرده و قانون شکنی چرا که الزار گفته بود ازدواج ن. داد

حس متجاوز گرانه ای در نگاه الزار بود که به . نمی کنه

کلر هشدار ميداد اون آن قدر صبر نمی کنه تا کلر خودش 

 .رو برای رفتن به اتاق اون آماده کنه

در آن فشار شديد يادش رفته ..."الزار:"کلر به سرعت گقت

دليل به . بود که ديگه نبايد اسم کوچک اون رو صدا بزنه

اينکه واقعا به جواب سوالش احتياج داشت به لکنت 

زمانی که به ..."يعنی....تو که نميخوای"افتاده بود 

هنوز . "دنبال کلمه ها می گشت دستانش عرق کرده بود

 "بستگی به من داره که در اون اتاق باز بشه يا نه؟

وقتی متوجه شد الزار در جواب دادن تعلل . کلر منتظر بود

از نگاه الزار به . يکنه حالت تهوع بهش دست دادايجاد م

نظر ميرسيد که جواب دادن به اين سوال رو کاری بی ارزش 

 .ميدونه

اما کلر بايدجواب سوال رو ميدونست و برای به دست 

 .آوردن جواب دوباره تالش کرد

........" خواهشا به من بگو که تو نميخوای  ...خواهشا "

به خاطر خدا برو به :"طع کردصدای الزار حرف اون رو ق

از جايش بلند شد و روبه روی کلر " اتاقت و بخواب

 "اين نمايش بی گناه بودن رو تموم کن: "ايستاد

اما کلرنتونست از جايش تکون بخوره و در اين فکر بود 

تا زمانی که جواب سوالش رو پيدا نکنه از جايش تکون 

 .نخواهد خورد
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سمت چشم های کلر که حالت چشم های الزار ناخوداگاه به 

سپس به لرزش لب هايش . تدافعی به خود گرفته بودند رفت

 .چشم دوخت

الزار نگاهی اجمالی به لب پايين کلر که با ترکيب شدن 

با لب بااليی اش زيبای خاصی گرفته بود کرد و با چشم 

باز کردن در اون :" های مشکی اش به کلر خيره شد و گفت

درهوای اطراف الزار احساس ."عزيزم اتاق به اختيار توئه

و .و لذت نفسانی بود که تنفس رو برای کلر سخت ميکرد

من تا هر وقت که تو بخوای :"زمانی که الزار ادامه داد

 .به کلر احساس خفگی دست داد" منتظر می مونم

اون شب، شب سختی برای کلر بود و او به طور نامنظم 

ه حرف های الزار کلر نمی تونست کامال ب.خوابش ميبرد

زمانی که سپيده دم شد کلر به خواب عميقی .اعتمادکنه

صبح با شکوه اونو صدا زد تا از خواب بيدار . فرو رفت

 .شه و اون رو به گرفتن يک دوش دعوت کرد

نيم ساعت بعد زمانی که فوبه رو با يک لبخند در اتاقش 

ديد که با کمرويی به زبان يونانی به او صبح بخير ميگه 

صبح بخير :"و کلر نيز با خجالت جواب داد.متعجب شد

سپس فوبه اونو به بهار خواب جايی که ميز و صندلی "فوبه

 .بود راهنمايی کرد

و کلر خوشحال بود که می .خوشبختانه الزار اونجا نبود

تونه به تنهايی صبحانه بخوره و از فوبه بخواد تا برای 

  .رهاو مقداری آبميوه و نان تست و قهوه بيا

کلر در فکر هدف الزار برای کنار کشيدن امروز صبح بود 

ديروز کلر احساس خيلی بدی درباره ی حرف های الزار .
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داشت و فکر می کرد نمی تونه کاری کنه تا نظر اونو 

  .تغيير بده

کلر به فکر راه چاره ای بود اما مجبور بود اون کار رو 

اده بود اما الزار به او تا آخر هفته وقت د.انجام بده

هم چنين امکان داشت به او تا يکسال هم مهلت بده چرا 

که واقعا کلر می دونست که نمی تونه اون کار رو انجام 

 .بده

کلر تصميمش رو گرفته بود و ميخواست هر چه زودتر با 

زمانی که فوبه برای او .الزار در اين باره صحبت کند

ه بپرسه که ميتونست دست و پا شکسته از فوب. قهوه آورد

 .الزار کجاست

زمانی که متوجه شد الزار بيرون رفته برای کيت احساس 

او وحشت زده بود و فکر ميکرد که ممکنه . نگرانی کرد 

الزار حتی تا آخر هفته صبر نکنه و پس از نمايش کلر از 

کسی قايق رو . ترس درشب گذشته ديگه اون رو باور نکنه

و ديروز ديده بود رفته برداشته و به خانه ی ساحلی که ا

بود ولی کلر مطمئن بود که الزار به نيکاس رفته تا خود 

  .به شخصه با کيت معامله کنه

چند دقيقه بعد فوبه از روی بی عقلی گفت که الزار با 

 .ماشين بيرون رفته نه با قايق

دقيقه بعد مرسدس بنز الزار رو که از پشت درخت  5درست 

ز روی صندلی اش بلند شد و با ا .های زيتون ظاهر شد ديد

  .اين که دلش نمی خواست اما ناچار شد به اتاقش بره

شايد خوب بود درموردچيزی که ميخواست به الزار بگه چند 

کلر ميدونست بيشتر از هر زمان ديگری به .بار تمرين کنه
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و بايد تمام تالشش رو بکنه .شجاعت و دالوری احتياج داره

 .تا اونو قانع کنه

ميدونست که هيچ وقتی برای تمرين نداره چراکه الزار اما 

در مسير بين ماشين و بهار خواب هيچ مکثی نخواهد 

بدون اين که الزار زحمت در زدن رو به خود بده در .داشت

کلر در دست الزار سبد  .اتاق اونو باز کرد و اونجا ايستاد

خريد رو ديد و با خودش فکر کرد که الزار حتی صبر نکرده 

کلر اصال دوست نداشت . ا خريد هايش رو سر جايش بذارهت

که الزار در اتاقش باشه و به سرعت و بدون فکر شروع به 

 .صحبت کردن نمود

تو نمی تونی اين : "آب دهانش رو با ترس قورت داد و گفت

اومدنش اين معنی رو می داد که او انقدر . " کارو بکنی

 . صبر نکرده تا کلر به اتاقش بره

چه کاری رو؟ متوجه شد که کلر : ار به سادگی جواب دادالز

باز هم يکی ديگه از اون لباس های چادر مانندش رو 

  ! پوشيده

می ديد که در رو باز . خودت می دونی... خو: کلر گفت

اوه، ای . گذاشته و گويا خيال بستن اون رو هم نداره

کاش زودتر دليل اومدنش به اينجا رو بگه ، اما اون از 

جايش تکون نخورد ، حتما منتظر بود که کلر اولين قدم 

رو به سمتش برداره ، خيلی راحت به ديوار تکيه داده 

بود و هيچ حرفی نمی زد، فقط و فقط منتظر کلر بود، کلر 

  !خدا لعنش کنه: با خودش فکر کرد 

چرا تظاهر بکنه ، بيشتر اوقات با ..." ببين، آقای الزار_

بايد تا حاال فهميده . "فکر می کرد عنوان الزار به اون
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چهره اش ." باشی که تمام اين کارهات اشتباهه

نفوذناپذير بود و چيزی رو نشان نمی داد تا کلر شجاعت 

اما می دونست که بايد . ادامه دادن حرفش رو پيدا کنه 

. بايد بتونه تالشش رو بکنه تا اون قانع بشه ... بتونه 

نمی تونم کاری رو که ... میمن ن: "ملتمسانه ادامه داد

خواهش می کنم ... ازم خواستی انجام بدم، نمی تونم

  ".مجبورم نکن

برای لحظه ای کلر نرمشی رو در چهره ی الزار ديد، اون 

چشمان سياه به اندازه ی قبل خشن نبودند اما باز هم 

حرفی نزد ، همين کار کلر رو اميدوار کرد که شايد حرف 

او اونقدر ها هم که فکر می کرد  هايش تاثير بذاره و

  . خبيث نباشه

کيت ممکن نيست اين کاری رو که تو گفتی انجام داده  _

اين حرف رو زد و به . من می دونم که امکان نداره. باشه

سرعت متوجه شد چه اشتباه وحشتناکی کرده که اسم برادرش 

 –رو به ميان آورده ، چرا که به اون يادآوری کرده بود 

که برای چی تصميم به  -اگر نياز به يادآوری داشت البته

  . اين انتقام گرفته

داری می گی سافرونيا دروغ گفته؟ زمانی : سفت و سخت گفت

که تکيه اش رو از ديوار برداشت و با چشمان تيره اش به 

کلر خيره شد، تمام قدرت و شکوه يک يونانی در اون ديده 

  . ميشد

. جرئت بله گفتن رو نداشت نگاهش کلر رو می ترسوند و 

من برادرم . "...آب دهانش رو به سختی قورت داد..." خب"

  "...رو می شناسم
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ولی نه اونقدرها که فکر می کنی، من هيچ شکی ندارم که "

سافرونيا راست گفته، ممکنه بعضی وقت ها کله شق و 

خودسر بشه تا به چيزی که می خواد برسه اما هيچ دختر 

نداره چنين داستانی رو سر هم کنه که يونانی امکان 

  ".شهرت خودش رو لکه دار کنه

حاال که جرئت کرده و . بايد باز هم تالش می کرد "...اما"

موضوع رو پيش کشيده بود نبايد اون رو نصفه کاره رها 

می کرد ، اما الزا طوری به نظر می رسيد که انگار کلر 

  . به اندازه ی کافی حرف زده

. دستش رو باال آورد و حرف اون رو قطع کرد" ه کافيه ديگ"

بهت گفتم که بايد چی کار کنی ، صحبت ديگه ای الزم "

نيست ، تا شنبه وقت داری که يا بپذيريش و يا اين که 

اجازه بدی برادرت تاوان خراب کردن آينده ی خواهر منو 

  ".بده

. رنگش پريده بود، تنها می تونست به الزار خيره بشه 

  .ترسيده بود اما بايد حرفی می زدخيلی 

وقتی الزار قدمی ..." الزار، خواهش می کنم: "التماس کرد

  .به سمت او برداشت ادامه ی حرفش رو خورد

ترسش زياد طول نکشيد چون او فقط به سمت تخت رفت و 

می خواييم بريم شنا ، : "کيفی روی اون گذاشت و گفت

  ".وسايل مورد نياز رو برات آوردم

لر متوجه شد الزار اونقدر يکدنده هست که پيش کشيدن ک

شنبه در حال . دوباره ی موضوع هيچ فايده ای نداره

  .نزديک شدن بود و چاره ی ديگه ای جز تسليم شدن نداشت

به خاطر لباس شنا از الزار تشکر نکرد، می دونست که هيچ 



69 
 

وقت اون رو نميپوشه ، حتی کنجکاو نبود که کيف رو باز 

  .و سليقه ی اون رو در انتخاب لباس ببينهکنه 

ادامه . به نظر نمی رسيد که الزار هم منتظر تشکر باشه

اينقدر وسايلت رو سريع جمع کردی که يادت رفت : "داد

لوازم آرايشت رو بياری، يه رژ لب و کرم خريدم که فکر 

می کنم کارت رو راه بندازه، اگه از رنگشون خوشت نيومد 

  ".ه نمی ذاره آفتاب لب و دهنت رو خشک کنهحداقلش اينه ک

کلر بدون حرفی همچنان سر جای خودش ايستاد ، الزار نگاه 

منتظر . سخت گيرانه ی ديگه ای کرد و اتاق رو ترک کرد

شد تا در اتاق پشت سرش بسته بشه ، بعد کيف رو با 

  .عصبانيت کنار زد و خودش رو روی تخت انداخت

نون نبود که به خاطر او سوار حتی يک ذره هم از او مم

ماشينش شده و رفته و وسايلی رو خريده است که تصور می 

به تمام چيزی که ! کرده کلر بدون اونها دووم نمی آوره 

فکر می کرد اين بود که وقتی باالخره پيشش بره، او رغبت 

  . نمی کنه لب های خشک و ترک خورده ی او رو ببوسه

حاال بايد چی کار کنم؟ اگر  :اوه، با بيهودگی فکر کرد

حتی می تونست به نگران کردن پدر و مادرش رضايت بده، 

راهی برای برقراری ارتباط با اونها نبود، نه با تلفن 

و نه با نامه نمی تونست به اونها اطالع بده که به کمکش 

  .بيايند

تا ساعتی بعد در اتاقش نشسته بود، اونقدر فکر کرده 

يا بايد از . کم مونده ديوانه بشه بود که حس می کرد 

از تخت ! اون اتاق بيرون می رفت و يا ديوانه می شد 

پايين اومد و پايش به کيفی خورد که روی زمين انداخته 
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دلش می خواست اون را به گوشه ای از اتاق پرت کنه . بود

ولی غريزه ی طبيعيش برای مرتب بودن او رو وادار کرد 

  . که کيف رو برداره

قتی کيف رو در دستانش گرفت باالخره کنجکاوی بهش غلبه و

در اون رو باز کرد و وسايلش رو روی تخت خالی . کرد 

الزار برای او دو لباس شنا خريده بود، يکی از . کرد 

اون ها بيکينی بود، نانجيبانه تر از اون بود که بشه 

بعدی باز قابل تحمل تر ! اسم اون رو لباس شنا گذاشت 

ايوی يک تکه ی قهوه ای رنگ، يک مايوی نرمال بود بود، م

  !که يقينا برای شنا طراحی شده بود نه چيز ديگه ای

اون رو کنار انداخت و رژ لب رو برداشت، رنگش قرمز 

مايل به صورتی بود که اگر قصد داشت از اون استفاده 

  .کند حتما بهش می اومد

که از اون  از تخت کناره گرفت و به سمت در شيشه ای رفت

خارج بشه اما نگاهش به خودش در آينه ی ميز توالت 

افتاد، با وجود پيچ و تاب های زياد پيراهنش ، بلند و 

باريک به نظر می رسيد، نوعی کنجکاوی درباره ی بدنش 

داشت که تاحاال حس نکرده بود، قدمی از آينه دور شد و 

 به سمت در رفت که کنجکاويش او رو وادار به بازگشت

کرد، چشم هايش به مايوی روی تخت افتاد، شانه هايش رو 

باال انداخت، بايد از اونجا می رفت اما نمی تونست حرکت 

  .کنه

با ترديد باز هم به تخت خيره شد، شايد ضرری نداشت که 

اون رو امتحان کنه ؟ از اونجا که می دونست کسی منتظرش 

رو عوض هست تا پيش او بره به دستشويی رفت تا لباسش 
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گرچه وقتی پايش رو از دستشويی بيرون گذاشت . کنه 

متوجه شد که اون لباس رو پوشيده تا تنها کنجکاوی خودش 

رو ارضا کنه ، به ارومی به سمت کمد رفت تا خودش رو در 

  . آينه ی بلند قدی اون برانداز کنه

از چيزی که می ديد حيرت زده شد، لباس خيلی به او می 

ذب شده بود ولی اون احساس رو کنار گذاشت اومد ، کمی مع

و دوباره به خودش خيره شد، لباس نجيبانه بود يا نبود، 

خيلی . برجستگی های بدنش رو به زيبايی نمايان می کرد 

سريع به پايين نگاه کرد، خيالش راحت شد که شکم صافی 

داره ، تا امروز متوجه نشده بود که چه پاهای بلند و 

، با نهايت شگفتی متوجه شد از اين که خوش فرمی داره 

  !پاهايی به قطر تنه ی درخت نداره خوشحال هست

به . بازرسی بدنش که تموم شد، به چهره اش نگاه کرد 

موهای نقره فام و چشم و ابروی قهوه ای اش ، هوس عجيبی 

داشت که رژ لب رو امتحان کنه ، دختران ديگه از چهارده 

آرايش رو شروع می کردند ، اما سالگی استفاده از لوازم 

به ياد آورد که چهارده سالگی اون با اتفاقات ديگه ای 

همراه بوده و باعث شده بود از اون موقع به بعد ذهنش 

دلش نمی خواست به اون . روی تمام اين چيزها بسته بشه 

شب زمستانی وحشتناک فکر کنه ، شبی که در کوچه ی تاريک 

اه رفتن بود و تنها به اين نزديک خانه شان در حال ر

فکر می کرد که مادرش چقدر از ديدن کتابی که برای اون 

  .از کتابخانه گرفته خوشحال ميشه

ديد که از رژ لب بيش از اندازه استفده کرده بنابراين 

با دستمال کمی اون رو کمرنگ کرد، به دستشويی رفت تا 
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بپوشه دوباره لباسهايی رو که بيشتر به آنها عادت داشت 

  . ، دستمال رو هم همانجا دور انداخت

وقتی پيراهنش رو برداشت تا بپوشه حس کرد شخصيت جديدی 

شخصيتی که شبيه به اون چيزی که تا قبل از . پيدا کرده 

همون باعث شد . پوشيدن مايو از خودش سراغ داشت نبود 

سپس قبل از اين . که پيراهن رو روی مايو به تن بکشه 

ر قديمی اون رو وادار به درآوردن مايو که کلر هارپ

  .بکنه از اتاق خارج شد

به اطراف نگاه کرد و الزار رو نديد، تالش کرده بود او 

رو قانع کنه و با بيچارگی شکست خورده بود ، ديگه دلش 

  . نمی خواست با اون حرف بزنه

هوا در ساحل خيلی گرم بود، خوشحال بود که کس ديگه ای 

زديک آب و تا صد متر يا بيشتر کنار اون اونجا نيست، ن

قدم زد ، در زيبايی اطرافش غرق شده بود، صندل هايش کم 

. کم در حال فرو رفتن در شن بودند و ناچار بود بايسته 

اونها رو از پا در آورد، خيال نداشت دوباره اونها را 

بپوشه چون بی فايده بود، بايد کل روز رو برای پاک 

صرف می کرد، خورشيد داغ بود و شن های  کردن شن از آنها

زير پايش هم داغ به نظر می رسيدند ، بی اختيار به طرف 

  .آب کشيده می شد

از اين که آب روی انگشتانش می رفت و برمی گشت و اون 

. رو بيشتر در ماسه ها فرو می برد ذوق زده می شد

پيراهنش رو تا زانوهايش باال زد که خيس نشه ، ای کاش 

بود شنا کنه ، تا حاال به بلد بودن يا نبودن شنا  بلد

  .اهميتی نداده بود
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  ...رها کردن بدنش در آب عالی به نظر نمی رسيد؟

تا سينه در آب فرو رفته بود که ناگهان هشداری در ذهنش 

پيچيد و کلر هارپر قديمی بر او غلبه کرد و به سرعت به 

داخت تا لبه ی آب برگشت ، نگاه سريعی به اطراف ان

مطمئن بشه هنوز تنهاست، بعد بيشتر به سمت ساحل رفت و 

قبل از اون که بتونه نظرش رو عوض کنه پيراهنش رو از 

تن در آورد، دوباره به طرف دريا دويد و حس جديدی رو 

کشف کرد ، وقتی آب تا کمرش باال اومد، احساس لذت و 

  .آزادی بيشتری داشت

زوند، موهايش رو جمع کرد آفتاب داغ شانه هايش رو می سو

و باالی سرش نگه داشت، آرزو می کرد که با خودش گيره ای 

بعد جلوتر رفت و تا . آورده بود تا اون ها رو جمع کنه 

  ...گردن در آب فرو رفت ، ای کاش می تونست شنا کنه

اونقدر غرق لذت بود که نجابتش رو که در معرض تهديد 

خودآگاهش برگشته بود و بود فراموش کرده بود ، ضمير نا

در اون لحظه تنها چيزی که می خواست اين بود که به 

  . ساحل برگرده و خودش رو با پيراهنش بپوشونه

در حال برگشت به طرف ساحل بود و حاال تا کمر در آب بود 

و چشمانش به دنبال جايی می گشت که لباسش رو در آورده 

اونجا ايستاده بود ولی به جای لباسش ، الزار وارداکاس 

  ! و به او زل زده بود

خشکش زد ، ديگه نمی خواست آب رو ترک کنه اما همزمان 

الزار مدت . حس می کرد در جايی که ايستاده آسيب پذيرتره

زيادی اونجا ايستاد، به نظر نمی رسيد که قصد داشته 

کلر تا زمانی که می دونست او . باشه جای ديگه ای بره 
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ه می کنه نمی تونست از جايش تکان ايستاده و بهش نگا

  . بخوره

به ذهنش رسيد که اين امکان وجود داره که تا جايی که 

وقتی . ممکن هست سريع به ساحل بره و لباسش رو برداره

به طرف ساحل قدم برداشت متوجه شد لباسش در چند قدمی 

  . الزار هست و برای برداشتنش بايد نزديک اون بره

ش نزديک می شد ، جرئت نداشت سرش رو کم کم داشت به هدف

نگاه تحسين . باال بياره و به چشم های اون نگاه کنه 

آميز او که سر تا پايش رو نگاه ميکرد رو حس می کرد و 

  . از شرم قرمز شد

چشمان الزار بدون شرم روی اندام او می چرخيد ، از 

موهای نقره مانندش ، شانه های برهنه اش و آرام آرام 

های خوش فرمش ، وقتی دوباره به باال نگاه کرد تا پا

مايوی خيس او توجهش رو جلب کرد که به تنش چسيده بود و 

رد نگاه او رو دنبال کرد و متوجه سر ... سينه هايش 

سينه هايش شد که در اثر تماس با آب کامال نمايان شده 

! بودند و منظره ی جالبی رو برای او ايجا کرده بودند 

!" به من اينجوری نگاه نکن: "مز شد و گفتاز شرم قر

تحمل نگاه موشکافانه ی اون رو نداشت، می خواست به 

سرعت از کنارش بگذره که الزار هم حرکت کرد، همون موقع 

که به لباسش رسيد الزار سريع تر از او دست دراز کرد و 

  .لباس رو دور از کلر نگه داشت

ودت خجالت می چرا از بدن خ: "الزار به آرامی پرسيد

چشم هايش دوباره او رو برانداز می کرد گرچه کلر " کشی؟

شک داشت که همون دفعه ی اول چيزی رو از قلم انداخته 
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  ! باشه

  ".من خجالت نمی کشم: "محکم جواب داد

چرا، می کشی، من سه يا : "به حرف او توجهی نکرد و گفت

وای چهار بار تو رو با لباسايی ديدم که باهاشون می خ

  ".همه ی پيچ و تاب بدنت رو پنهان کنی

من از لباس های گشاد خوشم مياد، : "از خودش دفاع کرد

به تو . به هر حال من هر چی دوست داشته باشم می پوشم

  ".ربطی نداره

همون موقع که بيکينی : "دفاع او رو ناديده گرفت و گفت 

دم رو خريدم می دونستم تو اونو نمی پوشی، ولی مطمئن بو

يه چيزی زير اون همه پارچه که دور خودت می بندی داری 

  "!که ارزش ديدن داشته باشه

کلر احساس خوبی در برابر صحبت درباره ی اندامش نداشت، 

اما ظاهر او . دلش می خواست او رو از موضوع دور کنه 

  !مشتاق تر از اين حرف ها بود

د ادامه با اين که کلر معذب شده بو" اندام قشنگی داری"

تو بايد به خود افتخار کنی که اين همه زيبايی : "داد

  "...داری ،تو

با . اما کلر به اندازه ی کافی شنيده و عصبی شده بود

يک حرکت ناگهانی دست دراز کرد که پيراهنش رو بگيره 

اما وفتی الزار هم تکان خورد او تعادلش رو از دست داد 

بازوهای الزار دور ، ترسش وقتی بيشتر شد که متوجه شد 

بدنش هست و دست هاش روی پشت برهنه ش و اون رو از 

  . افتادن حفظ کرده

در يک لحظه حس تماس دست الزار با بدنش و اين که اگر در 
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اين حالت بمونه چه اتفاقی ممکنه بيفته به وحشتش اضافه 

کرد ، وحشيانه الزار رو عقب زد تا خودش رو آزاد کنه 

محکم سر جای خودش باقی مونده بود و  اما دست های الزار

  .اجازه ی رهايی رو به اون نمی داد

آلر از شدت ترس مي لرزيد و تقال مي آرد دستها و 

بازوهاش رو آزاد آنه و به هر چيزي آه مي تونست چنگ مي 

ضربه اي به صورت الزار زد ، الزار همچنان . انداخت 

خشمش مسلط بازوهاي او رو گرفته بود و سعي مي آرد بر 

  .شه

تو يه ساحره اي ، همچنانكه : دندان قروچه اي آرد و گفت

چشمان آلر از وحشت گشاد شده بود ، الزار او رو به طرف 

  . خودش آشيد

اما آسي جز الزار صداي فريادش رو ! نه : آلر جيغ زد 

  . نمي شنيد

او حاال در يك ساحل متروآه هزاران مايل دور از آشورش 

همچنان . زار نبود آه اون رو بغل گرفته بود بود، اين ال

تقال مي آرد تا از چنگ اين جانور وحشي آه قصد داشت بهش 

حمله آنه فرار کنه ، درمسيِر تاريكي قدم مي گذاشت آه 

يادآورآابوسهاي گذشته اش بود ، خورشيد ناپديد و دنيا 

  . خاآستري شد

اي ، سعي آرد فرياد بزنه ، اما همچنانكه دني"! نه"

خاآستريش رو به سياهي بود ، هيچ صدايي از گلوش خارج 

  . نشد وبيهوش شد
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 فصل چهار 

 

 

 

آم آم نوري در دنياي تاريكش شروع به تابيدن آرد ، مژه 

هاي بلندش با لرزشي باز شدند و ديد آه هنوز در آنار 

ساحل هست ، و الزار هم در آنارش ، االن بايد در زير 

ي بود ، اما مي ديد آه زير سايه آفتاب داغ و سوزان م

بان خوابيده ، با خودش فكر آرد حتمٌا الزار اون رو به 

زير سايه بان آورده ، آم آم اونچه رو آه اتفاق افاده 

  . بود رو به خاطر آورد

دلش مي خواست مي تونست بلند شه و با تمام سرعتي آه مي 

شينه تونه ، از الزار دور شه ، به محض اينكه سعي آرد ب

  .دستهاي الزار رو ديد آه ميخواست به اون کمک کنه

اون احساس ِ خطر . به من دست نزن : آلر غرلندآنان گفت 

  . آشنا دوباره وجودش رو فرا گرفته بود

الزار اون رو به حال خودش گذاشت ، اما بخاطر بيهوشي 

هنوز احساس ضعف مي آرد ، مطمئن نبود آه پاهاش بتونند 

در نتيجه سعي آرد آرامشش رو براي . آنند  وزنش رو تحمل

دقايقي و تا موقعي آه دوباره نيروش رو بدست مياره ، 

  . حفظ آنه

الزار آه آلر ازش خواسته بود راحتش بذاره ، اون رو به 

حال خوش گذاشته بود ، بنابراين شايد اون شخصي نباشه 

  . آه بخواد از ناتواني و ضعف آلر سوء استفاده آنه

ا آنار ساحل نشسته بودند ، الزار تا وقتی آه رنگ بيصد
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چهره ي آلر به حالت طبيعي برگشت و حالش بهتر شد هيچ 

صحبتي نكرد اما به محض اينكه آلر خواست بلند شه با 

ميشه : خشونت اون رو متوقف آرد و مانع رفتنش شد و گفت 

ازت خواهش آنم بگي اين مسخره بازي چي بود آه راه 

  انداختي ؟

آلربدون اينكه به الزار نگاه آنه ، مصمم بود آه چيزي 

ابدٌا دلش . من ااا بيهوش شدم " نگه ، جواب داد 

نميخواست با هيچ کسی در مورد خاطراتي آه يادآوريشون 

  . باعث بيهوشي اش شده بود ، صحبت آنه

  . خيلي خوب مي دونم آه بيهوش شدي ، خودم اونجا بودم _

اش بايسته و با نگراني دنبال آلر سعي آرد روي پاه

لباسش مي گشت ، اما الزار دوباره اون رو به زور وادار 

تو هيچ جايی نميري، دوشيزه آلر " به نشستن آرد ، 

هارپر ، تا زمانيكه به من بگي دستاي من چه چيزي داشت 

  . آه باعث شد اينطور غش آني

 

 

،  آلر با خودش فكر آرد ، الزار بيش از اندازه باهوشه

با بيقراري دنبال بهانه ای ميگشت که براي الزار قابل 

الزار فهميده بود آلر از اينكه مردي اون رو . قبول باشه

در آغوش بگيره وحشت داره و عالوه بر اين دوست داره آه 

از اون بخواد از بدنش چشم برداره تا بتونه خودش رو 

ه اي بپوشونه ، دوست نداشت الزار به ترسش از مردها اشار

سالهای زيادی احساسي از شرم و تحقير و در آنار . کنه 

اون مورد حمايت ديگران بودن ، در او رشد آرده بود و 
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همه ي اينها بخاطر حادثه اي بود آه در شبي وحشتناك 

  . براش اتفاق افتاده بود

ظاهرٌا الزار هيچ عجله اي براي جوابش نداشت ، در حقيقت 

اده ست تمام روز رو منتظر ظاهرش نشون مي داد آه آم

 . جواب بمونه

 

عرق سردي بدن آلر رو پوشوند ، مي دونست آه اگه جوابش 

براي الزار قانع آننده نباشه ، حتي اگه تنها راه براي 

رسيدن به جواب در آغوش گرفتن اون باشه ،الزار قدرت 

  . اينرو داره آه دوباره اين کار رو بکنه

دن من هيچ ارتباطي با در بيهوش ش: آلر باالخره گفت 

 . آغوش شما بودن نداشت

  نه ؟: بنظر ميرسيد الزار متقاعد نشده 

  . نه _

مي خواي بگي آه چند لحظه پيش نترسيده بودي ؟نترسيده 

بودي چون فكر ميكردي قصد ندارم تا روز شنبه منتظر 

  بمونم آه بخاطر سوفرونيا ادعاي مجازات آنم ؟

م آه اينجوري بشه ، خودتم آامالٌ من نمي خواست: آلر گفت 

اوه خدايا ، اين او بود آه با ... اينو مي دوني 

لبخندی ساختگي آلمات رو سر هم ميكرد ؟ موفق شد 

بازيگري رو هم به بقيه استعدادهاي تازه آشف شده ش 

: اضافه آنه ، بنابراين با لحني تمسخرآميز ادامه داد 

ي بخواد بغلشون دخترا امروزه ديگه از ترس اينكه مرد

  . آنه غش نميكنن

نگاه سريع الزار به او ، باعث شد احساس بهتري داشته 
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باشه ، چون آه بنظر ميرسيد رفتارش چيزي بيش از اونچه 

  . آه الزار در مورد يك زن انگليسي فكر ميكرده ، بوده

آلر با نااميدي دنبال راه فرار ميگشت ، ناگهان فكري 

من به اين گرما : ين ادامه داد به ذهنش رسيد ، بنابرا

عادت ندارم، فكر ميكنم موندنم زير آفتاب بيش از حد 

 . طوالني شده عالوه بر اين بحث آردن با شما منو خسته کرده

 

الزار با چشمهايي تنگ شده به او نگاه آرد ، آلر آرزو 

آرد آاش مي دونست چی در سرش مي گذره و به چی فكر مي 

طوالني به آلر زل زد ، بعد با لحن  براي مدت زمان. آنه 

  : ماليمي گفت

  خب ، پس مي خواي بگي آه هيچ ترسي از مردها نداري ؟ _

البته آه نه ، بعد لبخند : آلر با لحني محكم گفت 

  . تمسخرآميزي زد

الزار از جاش بلند شد ، آلر دردي رو در معده ش احساس 

  : آرد ، الزار نگاهش آرد و گفت

س ديگه احتياجي نيست در مورد راهي آه قراره خوبه ، پ _

با لبخند فريبنده . با هم طي آنيم ترديد داشته باشم 

در ضمن براي مدت طوالني بيرون از خونه  :ای ادامه داد 

 . نمون ، به نظر نميرسه بيرون موندن خيلي برات خوب باشه

 

 

مدتي پس از رفتن الزار سر جاش نشست ، حاال بيشتر احساس 

آرد آه به جلد خودش برگشته ، ذهنش درگير مسائل پيش مي 

اومده بود، همچنانكه اخم آرده بود سعي مي آرد معنی 
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شب گذشته الزار حرفهاي . صحبتهاش با الزار رو آشف آنه 

اون رو در مورد اينكه هيچ وقت دوست پسري نداشته باور 

نكرده بود ، حاال آه گفته بود هيچ ترسي از مردها نداره 

زارباورش شده بود ؟ واقعٌا حرفهای آلر به اين معنا ال

بوده آه اون باآره نيست ؟ الزار بخوبي مي دونست آه آلر 

هيچوقت با اون نمي خوابه ، برداشت الزار از حرفهاي او 

اين بوده آه هر چند او باآره ست ،اما عمدٌا به الزار 

  قبوالنده آه نيست ؟

 

 

ٌا از ذهنش خارج آرد چون به ويال برگشت ، الزار رو موقت

آه مي ديد لباسهاش آه شب گذشته بدون اطالعش توسط فوبه 

از اتاق بيرون برده شده ، حاال تميز و اتو شده روي 

  .تختش بودند

با خودش فكر آرد ، حاال آه فوبه لباسهاش رو آماده آرده 

. بود، ديگه آاري براي اون نمونده بود آه انجام بده 

در امور خونه به اون داده نمي شد، چون  ابدٌا اجازه آمك

فوبه تمام آارها رو به تنهايي انجام ميداد ، مي دونست 

در صورت پيشنهاد دادن براي آمك در آارها ، درخواستش 

 . رد ميشه ، بعالوه با اخم ارباب خونه هم مواجه خواهد شد

 

با بي ميلي رفت آه لباس شناش رو دربياره ، دوش بگيره 

با علم به اينكه هيچوقت دوباره اون رو  و مايو رو

  . نخواهد پوشيد ، تميز آنه

بقيه روز رو در اتاقش موند ، نمي تونست دوباره با 
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ميزبانش روبرو بشه ، وقتي فوبه اومد و خبر داد آه 

ناهار حاضره ، از اونجايي آه هيچ اشتهايي نداشت گفت 

خوب  آه حالش خوب نيست و چيزي نمي خواد ، اينكه حالش

نيست يك دروغ بود ، اما چون وقتی که بيهوش شد الزار 

اونجا بود ،اين تنها بهانه اي بود آه الزار نمي تونست 

  . مخالفتي با اون داشته باشه

ساعتها از بعدازظهر گذشت و زمان صرف شام رسيد ، معده 

اش شروع به سرو صدا آرد ، اما فكرآردن به اينكه 

يك ميز بشينه اون رو از فكر مجبوره روبروي الزار سر 

مدتي از ساعت هفت عصر گذشته بود ، . شام منصرف آرد 

همونطور که روي تختش خوابيده بود ، سعي مي آرد خودش 

رو متقاعد آنه آه گرسنه نيست ، دوباره بدون در زدن ، 

 .در اتاقش باز شد و الزار وارد شد

 

و آه الزار دنبال جايي براي نشستن مي گشت ، آلر به ا

  .نزديك شد و روي لبه ي تختش نشست ، خيره شد

 

 االن حالت چطوره ؟  _

متعجب ازشنيدن لحن آروم الزار ، فكر آرد شايد از آارش 

  . يعني آدم ربايي بخاطر انتقام ، پشيمون شده

  .بهترم: گفت

خوبه ، و براي اطمينان به چهره : الزار بطور خالصه گفت 

  . ي آلر خيره شد

جه به اينكه براي ناهار نيومدی ، شام رو زودتر با تو _
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  . مي خوريم ، نيم ساعت ديگه شام حاضره

من گرسنه نيستم ، و ديد آه چهره ي : آلر فورٌا گفت 

  . مهربان و آروم الزار رو به سردي نهاد

و . تو مي خوري : الزار با لحن تحكم آميزي گفت 

شده ي آلر  درحاليكه با نگاهي تحقيرآميز به لباس چروك

حاال برو دوش بگير و لباسهات : نگاه مي آرد ادامه داد 

  . و عوض آن ، بعد از دوش گرفتن حتمٌا حالت بهتر ميشه

صرفٌا براي ........ نمي خوا: آلر شروع به مخالفت آرد 

اينكه الزار رو تا مرز انفجار عصباني آنه ، اما نگاه 

  . متكبر و سرد الزار مانع ادامه ي حرفش شد

اگه الزم باشه مي تونم نقش يه خدمتكار زن رو بازي آنم 

، الزار بخوبي منظورش رو فهموند ، و آلر مي دونست آه 

اگه تا نيم ساعت ديگه سر ميز شام حاضر نباشه ، 

برميگرده تا اون رو به حمام ببره و بعد بدنش رو خشك و 

آه ، برو : آلر پرخاشگرانه گفت  . لباسهاش رو تنش آنه

يرون ، نه حوصله ي خودت رو دارم، نه اظهارنظرهاي ب

  !ارباب منشانه ت رو

 

 

 

با عصبانيت از سمت ديگه ي تخت پايين اومد ، چيزي آه 

بيشتر باعث عصبانيتش شد چهره ي خونسرد الزار بود ، 

نگاهي به الزار آرد ، و از روي نيشخند عريضش فهميد آه 
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هيچ حرفي داخل  از عصباني آردن اون لذت ميبره ، بدون

  . حمام رفت و در رو به شدت بهم آوبيد

 

البته عصبانيتش خيلي طول نكشيد ، بمحض اينكه به 

اعصابش مسلط شد متعجب شد آه چطور تونسته به الزار 

توهين آنه ، وقتی که صداي بسته شدن در بيروني رو شنيد 

به اتاق خواب برگشت و يكي از زيرپوشهاي تازه شسته شده 

  .از آمد لباس بيرون آورد اش رو

 

وقتی آه آماده شد تا به الزا ملحق شه ، ترس هميشگي 

بزودي هوا تاريك ميشد ، از شب  . دوباره به سراغش اومد

متنفربود ، سرنوشت اينطور مقدر آرده بود آه فقط در 

طول روز آرامش داشته باشه و شب رو با ساعتها ترس و بي 

 .خوابي بگذرونه 

 

غذا بسيار خوشمزه بود اما آلر ميلي نداشت ، هر چند آه 

شام امشب دلمه بود ، برگهاي مو آه با برنج پر شده و 

در روغن خيسانده شده بود، غذايي آه فقط اسمش رو شنيده 

بود ولي هيچوقت اونرو امتحان نكرده بود ، با خوردن 

. مقداري گوشت گوساله ي پخته شده معده اش رو راضي آرد 

ا پيشنهاد الزار براي خوردن ميوه رو رد آرد در پايان غذ

، آلر در شك وترديد بود آه اون مسبب اين جو متشنج شده 

، يا اينكه الزارهم با اون در اين امر شريكه؟ بر خالف 
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شب گذشته الزار خيلي آم صحبت آرد و بطور آشكاری حضور 

 . او رو ناديده گرفت

 

 

 

شده ، در حاليكه وقتی آه ديد فنجان قهوه ي الزار خالي 

حاال مي تونم برم ؟ : ديگه داشت صبرش تموم ميشد، پرسيد 

به سختي تونست عصبانيتش رو زير ظاهري آروم و متين 

مخفي آنه و به الزار بگه آه مصاحبت با اون براش 

 . غيرقابل تحمله

صداي تلفن سكوت طوالني رو درهم شكست، آلر وحشتزده از 

نگاهي به . يرمنتظره بود جاش پريد ، زنگ تلفن خيلي غ

الزار آرد ، تلفن همچنان زنگ ميزد و اين بهانه ي خوبي 

بود تا اونجا رو ترك آنه ، به شانس بد خودش لعنت 

فرستاد اگه چند ثانيه صبر آرده بود مي تونست بدون 

ديدن چشم غره ي الزار به اتاقش بره ، آلر سردرگم از 

عث پريشانيش بشه اينكه چرا بايد نگاه الزار اينطور با

 .مثل اينكه تلفنت محرمانه ست:از سر ميز بلند شد و گفت 

 

از آنجائيكه به احتمال " الزار با نگاه طعنه آميزي گفت 

قوي مكالمه ي من به زبان يونانيه ، بدون شك اسرار 

 . آاريم جايي درز نمي آنه
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آلر برگشت و آماده رفتن به اتاقش شد ، ديد آه 

رش ايستاده ، درعجله آه از الزار دور شه الزاردقيقٌا آنا

، اين بار راسموس سر راهش قرار گرفت و در حاليكه در 

درگاه ايستاده بود به الزار گفت آه تلفن با اون آار 

داره ، آلر يك آلمه از حرفهاي اونها رو متوجه نشد ، 

وقتي آه راسموس از سر راه آنار رفت ، آلر دوباره به 

اد ، مي دونست آه الزار با اون همقدم طرف اتاقش راه افت

شده ، دلش مي خواست از الزار جلو بزنه ، به دري رسيدند 

 . آه آلر حدس زد بايد اتاق مطالعه الزار باشه

 

در باز بود ، بدون شك راسموس اون رو باز گذاشته بود ، 

وارد اتاق شدند و آلر نگاهي گذرا به ميز تحرير بزرگي 

شت انداخت ، حدس زد زمانيكه الزار آه در اونجا قرار دا

غيبش ميزنه و آلر اون رو نمي بينه ، به اينجا مياد و 

 . به آارهاش رسيدگي ميكنه

 

الزار بازوي اون را گرفت و به طرف خودش آشيد ، و باعث 

شد آلر با نگاهي پرسشگر به او خيره بشه ، چيزی آه 

زار گفت الزار گفت تمام ترس و اضطرابش رو تشديد آرد ، ال

 . حدسم در مورد اينكه اين يه تلفن آاريه اشتباه بود: 

آلر همچنان با سردرگمي به او خيره شده ، الزار ادامه 

برادرم آنياس پشت خط منتظره آه باهاش صحبت آنم : داد 

الزار بازوش رو رها آرد و بهش اجازه رفتن داد و خودش . 

برداشت و به وارد اتاق مطالعه شد ، فورٌا گوشي تلفن رو 

  . زبان يوناني مشغول صحبت شد
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اما اگر الزار فكر آرده با دادن اطالعات آمي به او و 

اجازه رفتن دادن ، آلر به اتاقش ميره، بدون اينكه 

بفهمد آنياس مي خواد درمورد چی صحبت آنه ، سخت در 

آلر بدون دعوت وارد اتاق شد ، ميدونست . اشتباه بود 

حضورش شده ، اما او همچنان به صحبتهاش  آه الزار متوجه

 . به يوناني ادامه داد

الزار در حاليکه به صحبت های برادرش گوش می کرد ، مکثی 

کرد و نگاهش روی کلر چرخيد بعد چيزی گفت که شبيه 

دستور بود و کلر با تمام وجود می دونست که اون می 

  . خواد با کيت صحبت کنه

يسی شروع به صحبت کرد و چهره لحظاتی بعد الزار به انگل

با اين که لحن . اش سخت شد و نگاهش به سردی يخ بود

صحبتش رو کنترل ميکرد، کلر می تونست عصبانيتی رو که 

. زير چهره به ظاهر ارامش زبانه می کشيد رو حس کنه

  :صداش محکم بود و ظاهرا صحبت کيت رو قطع کرد و پرسيد

منو با خودت به اون فقط بگو آره يا نه، تو خواهر  _

  آپارتمان بردی؟

پاسخ کيت هر چی بود کلر راهی برای فهميدن نداشت و 

مطمئن بود جوابش منحصر به يک جواب مثبت يا منفی نبوده 

  .، چون ناگهان الزار منفجر شد
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  چطور جرات می کنی به خواهر من تهمت دروغگويی بزنی؟ _

نيازی ندارم  من هيج: الزار مجددا صحبت کيت رو قطع کرد

مطمئنم که به والدينش دروغ نمی . که از اون سوال کنم

  . گه

و بعد قبل از اينکه کيت بتونه حرف بيشتری بزنه ، 

تو خواهر : عصبانيت الزار تبديل به يخ شد و ادامه داد 

منو به اندازه ای پيش خودت نگه داشتی که پاکدامنی ش 

پيش منه و با رو ازش بگيری، اينو بدون که خواهرت کلر 

او دقيقا همونطور رفتار می شه که تو با سافرونيا 

  .رفتار کردی

کلر با صورتی رنگ پريده ايستاده بود و تماشا می کرد، 

تمام بدنش از روش ظالمانه ای که الزار برای اطالع دادن 

الزار رو نگاه می . به کيت استفاده کرده بود، بی حس بود

تلفن رو به خاطر فرياد کرد که با حرکت آهسته گوشی 

  .عصبانی کيت از گوشش دور کرد

چيزی درون کلر تکون خورد و گوشی رو از دست الزار بيرون 

  . اشکالی نداره کيت، اشکالی نداره: کشيد

کلر تمام تالش خودش رو به کار برد تا کمی اون رو آروم 

  . کنه

به خاطر خدا بگو چطور تونست تو رو با خودش ببره؟ کيت  _

در حاليکه تالش زيادی می کرد تا خودش روکنترل کنه 

؟ ...بروس کدوم گوری بود؟ اون آدم کثيف: ادامه داد

چقدر من بيچاره ام، تو اين جزيزه چسبيده ... خدای من

  . ام و هيچ راهی ندارم که بيام پيش تو
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من خوبم، کلر به آرام کردن او ادامه داد و با شنيدن _

با وجود همه . چشمانش جمع شده  صدای عصبی کيت اشک در

  .اين چيزهايی که الزار گفت، او خيلی آدم محترميه

  دست نزده؟... اون بهت _

نه،نه، البته که نه ، اينجا با من خيلی خوب رفتار می  _

شه، بيشتر شبيه به تعطيالته تا چيز ديگه، کلر اميدوار 

ن بود که بتونه اين مکالمه رو بدون گريه کردن به پايا

کيت اگر صدای گريه کردنش رو می شنيد، حرفهاش . برسونه 

رو باور نمی کرد، کلر در حاليکه سعی می کرد به او 

نگران نباش کيت، بهت قول می دم،  :اطمينان بده ادامه داد

  ....هيچ موردی برای نگرانی وجود نداره

آنسوی خط کسی به يونانی حرفی زد و کلر متوجه شد که 

بدون نگاه کردن به الزار ،  .گرفته اند گوشی رو ازکيت

گوشی رو به او داد و الزار مکالمه رو به پايان رسوند و 

  .گوشی رو سر جايش قرار داد

کلر به او نگاه کرد و نمی تونست نگاهش رو از ان نگاه 

  . منجمد جدا کنه

به برادرت گفتی که هيچ دليلی وجود نداره که نگران تو  _

  باشه؟

نداد، احساس می کرد تمام انرژی اش به پايان کلر جوابی 

  . رسيده و قدرت حرف زدن نداره

 

دوباره صدای ماليم الزار اومد ولی اينبار کمی تهديد 

کار خوبی نيست که آدم به اعضای خانواده : کننده بود 

ولی در صورتی که در مورد وضعيتت در . اش دروغ بگه
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م که اگر اون اينجا شکی داری، شايد الزمه که بهت بگ

صدايش ماليمتش رو از دست داد و  ...لعنتی نگرانت نيست

  .خيلی بهتره که باشه: ادامه داد 

  .کلر متظر ادامه صحبت های او نموند و به سرعت فرار کرد

اون شب وقتيکه کلر روی تختش دراز کشيده بود، ترسهايش 

به خاطر امنيت خودش با عصبانيت به خاطر زجری که کيت 

قبل . نها بودن کلر در يونان می کشيد، همراه بوداز ت

از اينکه به خواب بره صورت کيت در ذهنش نقش بست و 

صورت الزار وارداکاس و لبخندی که قبل از شام بر لب 

داشت، اون لحظه هنگام چقدر جوونتر و خوشحال تر و دوست 

با اين فکرهای عجيب کلر به . داشتنی به نظر می رسيد

رای اولين شب بعد تنهايی اش در خونه، خواب رفت و ب

  .خواب آرومی داشت

 

کلر با ناباوری از اينکه شب رو بدون اينکه حتی يکبار 

بيدار شدن ، پشت سر گذاشته، چشمهايش رو باز کرد و 

. متوجه شد صبح شده هر چند خورشيدی در آسمان نبود

باران ماليمی می باريد ولی اين چيزی نبود که کلر رو 

هميشه در روز احساس بهتری داشت و با اين  . ت کنهناراح

وجود که فکرش به خاطر کيت مشغول بود ولی موقعيت به 

  .اندازه شب گذشته به نظر تهديد کننده نمی رسيد

صبحانه روی تراس آماده نبود، کلر که احساس گرسنگی می 

کرد از اتاق خارج شد و به فوبه برخورد که اون رو به 

ی که نمای نفس گيری از درختهای کاج سالن صبحانه ا

  .داشت، راهنمايی کرد
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. کلر تازه شروع به خوردن کرده بود که الزار وارد شد

ولی بر خالف روزهای گذشته ديدن او هيچ تاثيری در 

الزار با کج خلقی با اون برخورد کرد و . اشتهايش نگذاشت

  .به کنار پنجره رفت و به باران چشم دوخت

زار پشتش به او بود، کلر فرصت خوبی داشت وقتيکه که ال

تا کامال او رو بررسی کنه، الزار شلوار تيره رنگ و بلوز 

پهنای شانه هايش برای مردی به اين . تنگی پوشيده بود

وقتی الزار از منظره خسته شد و . الغری قابل توجه بود

برگشت، کلر با سرعت نگاهش رو دزديد و برروی صبحانه ش 

  .تمرکز کرد

 

کلر نگاه اون رو روی خودش حس کرد با توجه به سکوت 

. بداخالقانه اش حدس زد که همراه خوبی برای اون نيست 

وقتی الزار با صدای نه چندان مشتاقانه ای شروع به صحبت 

صبحانه ات رو تموم کن، می ريم : کرد، کلر متعجب شد

  .بيرون

که  نگاهش رو از روی بشقابش گرفت و متوجه شد! بيرون

  . الزار با حالت حق به جانبی به او نگاه می کنه

  اين ايده رو نمی پسندی؟ _

  ....خوب،چرا، ولی _

ايده خوبی بود، گشتن زمين ها و ساحل، با وجود اين هوا 

امکانپذير نبود و تصور گذروندن ساعت ها در پشت در 

بسته اتاقش، همونطور که روز قبل رو گذرونده بود، قابل 

چرا می . با اين حال کلر به او مشکوک بود. ودتحمل نب

خواست کلر رو بيرون ببره؟ اينطور نبود که اون از کلر 
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خوشش بياد و بخواد مدتی رو با اون در فضای بسته 

  . اتومبيل بگذرونه

چرا؟ اگر می خوای بری بيرون، دليلی نداره که من رو  _

  .هم با خودت ببری

فکر کردم دوست : دن نکرد الزار هيچ تالشی برای مودب بو

داشته باشی جاهايی از کشوری که ناگهان خودت رو توش 

ولی می  : الزار به وضوح عصبانی بود.پيدا کردی ببينی 

تونی هر طور راحتی رفتار کنی، من تا نيم ساعت ديگه 

  .حرکت می کنم

 

الزار از سالن بيرون رفت تا او به تنهايی صبحانه اش رو 

  . تمام کنه

دقيقه بعد کلر همونطور که موهايش رو مرتب می کرد، ده 

به خودش می گفت به اين دليل نمی ره که الزار واقعا دلش 

ولی وقتی پشت پنجره . می خواد اون رو همراهش ببره 

طوری ايستاد تا الزار موقع رفتن اون رو ببينه می دونست 

  . به اين خاطر می ره که کشور اون رو ببينه

 

شين پياده شد تا چيزی رو چک کنه و بعد با الزار از ما

برای . کمال تعجب متوجه جايی که کلر منتظر بود شد

لحظاتی فقط او رو نگاه کرد و بعد با دستش اشاره کرد 

  . تا کلر به اون ملحق بشه

 

نيم ساعت اول رانندگی، سکوت مطلق بر فضای ماشين حاکم 

بنابراين  شايد عصبی بودن کلر باعث اين تصور بود. بود
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کلر سعی کرد که خودش رو آروم کنه ولی سکوت الزار کمکی 

کلر تمام حواسش رو متوجه مناظر . به اين قضيه نمی کرد

چشم انداز واقعا فوق العاده بود و کلر آرزو  .اطراف کرد

می کرد کمتر دلهره داشت تا بيشتر می تونست لذت ببره و 

روز بباره،  بعد متوجه شد باران که تصور می کرد بقيه

  . بند اومده

به نظر :کلر که ديگه نمی تونست سکوت رو تحمل کند گفت 

الزار بعد از گذروندن يک پيچ  . می ياد هوا صاف شده

اميدوار بودم که بارون بند : خطرناک در جاده جواب داد

  .اگر هوا بهتر بشه سقف ماشين رو بر می دارم. بياد

يک دور زدن معمولی  اين به اين معنی بود که بيشتر از

بيرون از خونه خواهند بود؟ احساس کرد کمی از دلهره اش 

به هر حال او خودش زحمت داده و جوابش رو داده . کم شد

  .بود، شايد اونقدر که کلر تصور می کرد عصبانی نبود

نيم ساعت بعد الزار ماشين رو به سمت بندر ماهيگيری 

  .مودانيا به حرکت در آورد

کمی به پاهات استراحت بدی؟ الزار با چنان  می خوای _

چهره خوشايندی با کلر صحبت ميکرد که کلر متعجب شد 

  .چطور تصور کرده او بداخالق و اخمو است

  .ممنون، کلر بالفاصله دستگيره در رو گرفت و پياده شد _

از ساعت رفت و آمد قايق های ماهيگيری اطالعی نداشت ولی 

ری شده بود که سراسرشان با چراغ مجذوب کشتی های ماهيگي

  .پوشانده شده بود

در حاليکه اونجا ايستاده بود به رفت و آمد توريست ها 

نگاه ميکرد و ميديد که اطرافش کسانی هستند که انگليسی 
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کلر قايق تفريحی کوچکی رو ديد که پرچم . صحبت می کنند 

انگلستان باالی اون نصب شده بود و در قلبش احساس سبکی 

کرد و تمام اضطرابش از بين رفت، به سمت الزار که 

  .صبورانه کنارش ايستاده بود برگشت و لبخند زد

 

الزار برای چند ثانيه هيچعکس العملی از خودش نشون نداد 

و بعد نگاهش مسير نگاه او رو تعقيب کرد و متوجه شد که 

ديدن اون باعث دلتنگی ات : کلر پرچم کشورش رو ديده 

  شد؟

ديدن پرچم حالش رو . لحظه ای در اين مورد فکر کردکلر 

بهتر کرده بود، باعث شده بود کمتر احساس غريبی کنه ، 

  .و کمی باعث خوشحالی اش شده بود ولی دلتنگی نه

کلر . نه، و ديگه چيزی نگفت: کلر با صداقت جواب داد 

احساس عجيبی در قلبش احساس کرد ،زمانی که الزار به نظر 

  .او هم لبخند زد راضی رسيد

بعد از اون برخورد، روزش از خيلی جهات به غير از آب و 

انگار زمانی که کلر به اون گفت احساس . هوا بهتر شد

. دلتنگی نمی کنه ، فشاری از روی الزار برداشته شده بود

تقريبا از همون زمان تنشی که بينشون به وجود اومده 

  .بود از بين رفت

 

که کلر در مورد رستورانهای کوچيک الزار حتی وقتيکه 

 محلی اظهار عالقه کرد، سر به سر او گذاشته بود 

  اين رستوران ها االن باز هستن؟_

به جای جواب الزار بازوی اون رو گرفت و به سمت ديگه 
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خيابان راهنمايی کرد، اونجا بيرون يکی از رستوران ها 

 نشستند و قهوه نوشيدند و بعد به سمت ماشين حرکت

الزار با نگاهی به آسمان آبی سقف مرسدس رو بلند . کردند

  .کرد

شايد به خاطر مناظر متفاوت بود که کلر از نشستن در 

الزار تند . کنار الزار اونقدر احساس نشاط می کرد

رانندگی نمی کرد چون فکر می کرد کلر بايد به خوبی 

درسته ، اين دقيقا وجود . مناظر حومه رو تماشا کنه

ر اطراف بود که باعث شده بود کلر احساس سرزندگی مناظ

  . کنه

 

تمام گرمايی که می توانست اون رو بسوزونه با نسيمی که 

موهای کلر در اطرافش به پرواز در  .می وزيد، جذب می شد

اومده بودند و چشمهايش مناظر زيبای اطرافش رو می 

  .کاويد

 

يمايی ديد يکی دو تا خونه در اطراف ظاهر شد و کلر هواپ

و حدس زد که اونجا جايی هست که او و الزار فرورد 

الزار گفت که حدسش درسته و اونها وارد . اومدند

کلر . تسالونيکی شده اند و در همونجا نهار می خورند 

احساس آرامش عجيبی می کرد و ديگه تهديدی از جانب او 

  .حس نمی کرد

وجه شد که وقتی که الزار اتومبيل رو پارک کرد، کلر مت

نمی تونه به خاطر موهای به هم ريخته اش جايی نهار 
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بخوره و در کيفش به دنبال شانه اش گشت و يادش اومد که 

 . اونرو در خانه، مقابل آينه جا گذاشته

  . شانه ام رو فراموش کردم: کلر گفت 

الزار نگاهی بهش انداختو سرش رو به سمت او نزديک کرد ، 

ديدن الزارکه کشوی کنار دست اون رو کلر ترسيد ، ولی با 

باز کرد آروم گرفت ، شانه ای که پيدا کرده بود رو به 

  .مال سافرونيا ست: کلر داد و گفت 

کلر در حاليکه از شانه استفاده می کرد با خودش فکر 

کرد اين اولين باری بود که الزار اسم خواهرش رو بدون 

  . اين که عصبانيت بشه به زبان اورده

اهار رو در بهترين هتلی که کلر تا به حال ديده بود ن

از رفتار مودبانه و سطح باالی کارکنان و . صرف کردند 

احترامی که برای الزار قائل می شدند مشخص بود اين 

حتی گارسون . اولين باری نبوده که به اينجا اومده 

زمانی که متوجه شد الزار کلر رو به زبان مادری اش 

  .يده ، با او به انگليسی صحبت کردمخاطب قرار م

وقتی که در جای خود نشستند ، کلر ترجيح داد غذاهای 

يونانی رو امتحان کنه ، و انواع استيک هايی رو که در 

الزار برای انتخاب . منو ارايه شده بودند ناديده گرفت 

غذا به او کمک کرد ، يک نوع غذا با ماهی لذيذ که حتی 

تی که با سس و پنير در کنار اون بدون ماکارونی و گوش

  .سرو ميشد هم می تونست يک وعده غذايی کامل محسوب بشه 

الزار در طی صرف غذا خيلی راحت با اون حرف ميزد و هر 

وقت که کلر لبخند خجالتی اش رو به لب می آورد به اون 

خيره می شد ، که البته کلر به هيچ وجه متوجه اين 
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ش کامالً مشغول اين شده بود که موضوع نبود ، در عوض ذهن

اون هم به راحتی با الزار حرف ميزنه و از احساس معذب 

بودنی که معموالً در حضور افراد غريبه داشت ، خبری نبود 

.  

زمانی که الزار با کلر درمورد اطالعاتش در مورد اسکندر 

کبير صحبت می کرد ، از اين که ديد کلر حتی می دونه 

نوجوانی اش شاگرد ارسطو بوده ، تعجب  اسکندر درد دوران

در حقيقت ما فاصله چندانی با  :کرد و غافلگير شد و گفت 

محلی که اسکندر در اونجا متولد شده نداريم و با ديدن 

باستان : عالقه ای که کلر نشون می داد ادامه داد 

شناسان طی حفاری های اين چند ساله تونسته اند بخش 

  نند ، می خواهی اون رو ببينی؟هايی از اون رو پيدا ک

واقعًا می : چشمان کلر از خوشحالی درخشيد و پرسيد 

  تونيم به ديدن اون بريم ؟

الزار متوجه احترام آميخته با ترسی که در لحن کلر بود 

  .شد و پوزخند زد و کلر متوجه شد حرف نابجايی زده 

 بهتره قبل از اون ناهارمون رو تموم: الزار ادامه داد 

  .کنيم 

از هتل که خارج شدند گرمای بيرون واقعًا آتشين بود و 

کلر متوجه منظور الزار از اين که اون رو به سمت يک 

مغازه محلی راهنمايی کرد نشد تا اين که الزار وارد 

مغازه شد و و يک کاله آفتابی کتانی آهار دار از 

بعد کمی . فروشنده گرفت و اون رو روی سر کلر قرار داد 

از اون فاصله گرفت تا فرشته ای که کاله بر سرش گذاشته 

  Goetevtikos : گفت. بود تحسين کنه 
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متوجه معنی اون کلمه نشد ولی الزار طوری اون رو گفته 

بود که کلر احساس کرد بايد نوعی تعريف باشه و از 

خجالت سرخ شد ، ولی خوشبختانه الزار در همون لحظه به 

قميت کاله رو بپردازه و کلر هم  سوی فروشنده برگشت تا

فرصت پيدا کرد نگاه سريعی به تصوير خودش در آيينه 

بندازه ،و در کمال تعجب متوجه شد چقدر متفاوت به نظر 

البته از گردن به باال،در ضمن احساس کرد که _ می رسه 

چقدر دلش می خواد لباسهايش با چيزی که هميشه به 

ودند ولی بالفاصله اين پوشيدن اون عادت داشت متفاوت ب

حس رو ناديد گرفت و به خودش گفت از پوشش فعلی اش راضی 

هست و فکرش رو روی کالهش متمرکز کرد ، اين کاله باعث 

شده بود او متفاوت به نظر برسه هر چند هنوز هم ظاهرش 

مثل کسی بود که از نظر اجتماعی با مد و فرهنگ و روابط 

ز هم از دختر بچه بی اجتماعی آشناست نيست ، ولی با

  .اطالع و ساده هميشگی بهتر به نظر می اومد 

  وقتی گفتم جذاب به نظر می رسی ، حرفم رو باور نکردی؟ _

اين صدای الزار بود که اون رو متوجه حضور خودش کرد ، 

کلر نگفت که اين جمله رو به يونانی گفته بوده و 

از او درهمون حال آرزو کرد کاش بتونه سرخ شدنش رو 

و با خوشحالی در کناراو از مغازه خارج شد . پنهان کنه 

بدون اين که در مورد جايی که الزار قصد داشت اون رو 

با اين که تا حدی به گرمای . ببره نظری داشته باشه 

شديد هوا عادت کرده بود ، ولی زمانی کهالزار اون رو به 

فرصت  داخل يک کليسای زيبای بيزانسی هدايت کرد و به او

داد چشمهايش از زيباييهای اون لذت ببرند ، خنکی هوای 
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  .کليسا در مقايسه با هوای آزاد سرد به نظرمی رسيد 

به سمت ماشين که برگشتند هيجان کلر به حداکثر رسيده 

بود ، اونها به زودی ، پال ، محل تولد اسکندر رو می 

ر ديدند ، و نمی تونست برای ديدن اونجا بيش از اين صب

اسمی که ترجيح می ( قبل از اين که تسالونيکی . کنه 

رو ترک کنند ، از کنار يک برج ) داد اون رو بنامه 

مدور که منظره جالب توجهی داشت عبور کردند و کلر با 

لحنی که برای دونستن عجله داشت در مورد اون سوال کرد 

اين بنا برج سفيد نام داره و : ، الزار جواب داد 

متاسفانه نمی : شب می درخشه و بعد ادامه داددرتاريکی 

 ١٠تونيم وارد اون بشيم و از نزديک ببينيم ، چون فقط 

روز در سال اونهم برای نمايشگاه بين المللی برای 

  . بازديد بازهست که در ماه آينده برگزار ميشه

کلر واقعًا نمی تونست درک کنه چرا زمانی که برای 

ن خانواده اش تا اين حد برگشتن به خانه و آغوش ام

بيقراره، از اين که ماه آينده از يونان دور خواهد بود 

واين فکر روی حس . تا اين حد احساس ناراحتی می کنه 

خوب اون روز سايه ای از ناراحتی انداخت ، سايه ای که 

با حرکت الزار به سمت محلی که پال در آن قرار داشت تا 

  .حدی کمرنگ شد 

د باستان شناسان برای نجات قصری که بيش به نظر می رسي

سال پيش ساخته شده بود کار قابل توجهی انجام  ٢٠٠٠از 

کلر و الزار با حوصله در محوطه قدم می . داده بودند 

زدند و ستون های بلند کنده کاری شده و کفپوش های 

موزاييکی که از هزاران تکه سنگ هم شکل ساخته شده بود 
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، به نظر می رسيد يک لشکر از  رو ازنزديک می ديدند

هنرمندان همه عمر خودشون رو صرف ساختن اونکرده باشند 

، کلر احساس خيلی خوشايندی داشت و از اين که الزار اون 

رو به اينجا آورده بود و بدون اين که حرفی بزنه اجازه 

  .می داد از زيبايی اون لذت ببره ، از او ممنون بود 

کمی فاصله گرفت ، ذهنش به قدری  باالخره کلر از محوطه

مشغول ديده هايش بود که متوجه نشد الزار ايستاده تا يک 

خانم مسن از مقابل اونها عبور کنه ، سکندری خورد و با 

يک واکنش غريزی برای اين که جلوی افتادنش رو بگيره 

بازوی الزار رو گرفت ، و وقتی متوجه شد بازوی اون رو 

رو برداشت ، ولی به نظر می رسيد گرفته بالفاصله دستش 

: الزار از تماس دست او خوشش اومده ، چون بالفاصله گفت 

ضربان قلب کلر باال رفت ولی الزار . بذار همونجا بمونه 

زمين اينجا ناهمواره ، ممکنه دوباره : خيلی عادی گفت 

موزاييک های ديگه ای هم درموزه کوچک اون طرف  .بيفتی 

  دوست داری اونها رو هم ببينی ؟ جاده وجود دارند ،

 

موقعی که به موزه رسيدند ،الزار دستش رها کرد تا بتونه 

در اطراف بگرده و از زيبايی گنجينه هايی که در اونجا 

کلر کنار موزاييکی که به . نگهداری می شد لذت ببره 

نظر ميرسيد خيلی اون رو تحتتاثير قرار داده ايستاده 

طرح روی اون مردی رو . لحق شد بود که الزار به او م

درکنار يک شير نشان می داد و با سنگريزه های متعددی 

که پيش از اين هم کار با آنها رو ديده بود ايجاد شده 

بود و در حاليکه مسحور شده بود به توضيحات الزار گوش 
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دادکه توضيح می داد مردی که کاله بر سر داره خود 

چيزی بر سرنداره اسکندر هست و مرد ديگه ای که 

هست مردی که جان اسکندر رو در شکار شير " کراتروس"

  .نجات داده بود

زمانی که پال رو ترک کردند ، کلر می دونست به ويال بر 

ميگردند ، در کمال تعجب اين فکر اونطور که پيش ازاين 

اون رو ناراحت می کرد تاثير گذار نبود و با اين که 

،يکی از بهترين روز های  غير طبيعی به نظر می رسيد

  .عمرش رو سپری کرده بود 

در راه بازگشت برای صرف چای در يکی از هتل هايی که 

بيشتر در فصل تعطيالت مورد استفاده قرار می گرفت توقف 

کردند و وقتی که به سمت ماشين برمی گشتند ، همچنان 

سکوت ميانشون برقرار بود ، کلرخسته بود ولی اين سکوت 

خستگی نبود ، گيج شده بود ، نمی دونست چطور بخاطر 

ميتونه احساس خوبی داشته باشه اونهم در حاليکه کيت 

  ....هنوز 

حالت خوبه ؟ مثل اينکه به نظرش رسيده : الزار پرسيد 

  .بود زمان زيادی گذشته و کلر هيچ حرفی نزده 

و با خودش فکر کرد احتماالً اون .من خوبم : کلر جواب داد 

رانندگی در طی اين مسير خسته شده و حرف چندانی  هم از

در نهايت الزار ماشين رو به سمت . برای گفتن نداره 

  .مسير بازگشت به سوی ويال برگردوند

کلر به سرعت از ماشين بيرون پريد ، بابت همه گفتگو 

هايی که در طول روز با الزار داشت از اون خجالت می 

. روز خيلی ممنونم الزار بابت ام: کشيد و مودبانه گفت 
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الزار نگاهش رو به سمت او برگردوند ، چهره اش باز هم 

سخت و غير قابل تشخيص شده بود ، حاال که به خونه اون 

برگشته بودند ، حاال که مهلتی که برای کلر تعيين کرده 

ياد آوری اينها باعث شد  ...بود به سرعت نزديک می شد 

سات ديگه رو در وجودش خجالت و کمرويی جای همه احسا

  .بگيرند، برگشت و به سمت در ورودی حرکت کرد 

بعد از اين که وارد اتاق خودش شد ، در رو بست و برای 

کالهی رو که الزار اون روز . چند لحظه به اون تکيه داد 

برايش خريده بود رو در آورد و بهش خيره شد ، افکارش 

نگيزی که اون از الزار به سمت همه اون چيزهای شگفت ا

روز تجربه کرده بود حرکت کرد ، شمال يونان قلب اون رو 

  .ربوده بود 

 

 

 فصل پنجم 

 

 

روز بعد کلر در حالی ازخواب بيدار شد که باز هم از يک 

شب خواب راحت لذت برده بود و اين به نظر عجيب ميرسيد 

چون اونقدر ذهنش مشغول بود که می تونست تا صبح اون رو 

داره ، ولی به محض اين که چشمانش رو بسته  بيدار نگه

با خودش فکر کرد به خاطر . بود ، به خواب رفته بود 

هوای خوب و تازه اينجاست و بدون اين که برای انتخاب 

اشتياقی داشته باشه ، لباسی رو که ميخواست بپوشه 

  .انتخاب کرد 
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وقتی که برای خوردن صبحانه به تراس رفت ، الزار در اون 

بعد . راف نبود و با احساس راحتی خيال صورتش روشست اط

از ديروز که به خوبی يک جادو به نظر می رسيد از روبه 

رو شدن با الزارخجالت می کشيد ، به خصوص اگر اون تصميم 

گرفته بود در قالب همون شخصيت سرد و سخت قبليش فرو 

  . بره

ون کلر در حاليکه آب ميوه اش رو می نوشيد به اينکه ا

ديشب هم سر ميز شام حاضر نشده فکر کرد ، صرف شام 

درتنهايی باعث شده بود از خودش بپرسه آيا الزار اونطور 

که به نظر می رسيد از اتفاقات ديروز لذت نبرده ؟ 

همراهی کلر اون رو راضی نمی کرد ؟ طوری که مجبور شده 

  بود برای گذروندن اون شب همراه مناسبتری پيدا کنه ؟

ر حال اگر اينطور بود هم کلر اون رو سرزنش نمی به ه

الزار مرد دنيا ديده ای بود ، زندگی او ،اونطور . کرد 

که ديروز موقع صرف ناهار به تصوير کشيده بود ،متنوع 

می تونست به لندن پرواز کرده باشه يا برای يک .بود 

و کلر نمی تونست با  .قرار کاری به نيويورک رفته باشه 

لبی که اطالعات گسترده ای در حوزه هنر و فرهنگ زنهای جا

و مسائالجتماعی داشتند و او در سفرهايش با اونها مالقات 

  .می کرد رقابت کنه 

واقعا به حس رقابت !!! افکارش همينجا متوقف شد ،خدايا 

با بقيه زنهايی که با الزار در ارتباط بودند فکرکرده 

اس خودش به الزار بود ؟ اونهم در حاليکه ارتباط و احس

اصالً به اين عنوان که خودش يک زن هست و او يک مرد 

مربوط نمی شد ، ارتباط اونها تالش کلر برای آزاد کردن 
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ولی حس رقابت ، هر چند . وکمتر آسيب ديدن کيت بود 

احمقانه ، ولی واقعا در ذهنش وجود داشت ، و اين نشون 

لر در حاليکه ک. می داد نگاه اون به الزار تغيير کرده 

قهوه اش رو می نوشيد به اين نتيجه رسيد که الزار بی سر 

و صدا و آروم و بدون اين که او متوجه شده باشه به 

 .افکارش نفوذ کرده و سد های مقاومت درونی اش رو شکسته 

و برای انجام اين کار از حد و مرز خودش خارج نشده بود 

کرده بود و  ، نه ، اون کلر رو در لباس شنايش تحسين

اونها در . باعث شده بود او حس زن بودن پيدا کنه 

کنارساحل در گير شده بودند ، ولی کلر حاال متوجه می شد 

که تصميم الزار برای بوسيدن اون بود که باعث از هوش 

رفتنش شد بلکه خاطرات ناراحت کننده و ترسناک خودش 

  .باعث اون شدند 

به وقت داره پيش قدم بشه الزار تاکيد کرده بود او تا شن

دردی آشنا در وجودش پيچيد ولی کلر . و فردا شنبه بود 

با اون مبارزه کرد ، نبايد به اين درد اجازه می داد 

جلوی درست فکر کردنش روبگيره ، بايد افکارش رو مرتب 

  .می کرد و به حسی که به اون نياز داشت می رسيد 

ه نتيجه گرفته بود حتمًا الزار در اون چيزی ديده بود ک

تا زمانی که کلر تا اين حد نسبت به او سرد و بی تفاوت 

با . هست ، غير ممکنه برای با او بودن پيش قدم بشه 

اين حال ديروز هيچ تالشی برای نزديکی فيزيکی به کلر 

کلر لحظه ای رو به ياد آورد که اونها در . نکرده بود 

صد بوسيدنش رو ماشين بودند و احساس کرده بود الزار ق

داره ولی اينطور نبود يا برای برداشتن شانه از کشوی 
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کنار او الزار سعی کرده بود خيلی کم به سمت او خم بشه 

فنجان قهوه اش رو در نعلبکی گذاشت ، ديروز تالش برای . 

ايجاد يک جو دوستانه و صميمی بود ،برای اين که اعتماد 

بين خودشون رو  کلر رو جلب کنه ، برای اين که ارتباط

برای کلر راحت تر کنه ، برای اينکه موقعی که اون شب 

  ... کلر به اتاق اون می ره

اينجا نقطه ای بود که به افکارش اجازه پيش روی نداد ، 

آمادگی نداشت به ادامه اش فکر کنه ، به اينکه الزار 

چرا بايد اينطور تالش کنه تا اين موضوع برای اون ساده 

. يشتر اين راه رو به جای کلر خودش طی کنه تر بشه و ب

در حاليکه گناهانی که به گردن کيت بود کافی بود تا 

. الزاربرای گرفتن بهای اون تا فردا اصرار داشته باشه 

شرافت خانوادگی اش در خطر قرارگرفته بود و او کامالً 

  .روشن کرده بود کلر بايد بهای اون رو بپردازه 

بدون اينکه اهميتی بده ، راسموس رو  در طول صبحانه کلر

ديده بود که در باغ به لوله کشی ساختمان مشغول بود 

،ولی ناگهان ديد الزار بدون اينکه او متوجه شده باشه 

  .اومده و مشغول صحبت با راسموس هست 

کلر نظری نداشت که آيا الزار انتظا ديدن اون رو داشته 

دوند ، ديدن کلر يا نه ، ولی زمانی که رويش رو برگر

اجتناب ناپذير بود ، الزار حرکت کرد ، انگار که بخواد 

حرفی بزنه يا به سمت کلر بياد ولی قبل از اين که 

بتونه قدمی بر داره يا کلمه ای بگه هياهوی احساسات 

درونی کلر طوری اون رو آشفته کرد که ناگهان از جايش 

  .برخاست و از ديد او ناپديد شد 
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ز اونجا دور شدکه انگار خود دراکوال در کلر طوری ا

در . تعقيبش بوده و تا رسيدن به اتاقش توقف نکرد 

روباز کرد و وارد اتاق شد و از پنجره خارج شد و به 

سرعت خودش رو به محوطه ويال رسوند ومسيری رو که به سمت 

درختان کاجی که روز اول توجهش رو جلب کرده بودند می 

  .رفت ، انتخاب کرد

وقتی به کنار درختان رسيد ايستاد ، اينجا منظره خيلی 

چند لحظه منتظر شد،الزار اون رو دنبال . خوبی داشت 

نکرده بود ، غوغايی که درونش به پا شده بود آروم گرفت 

پس ازمدتی . ولی هنوزآماده نبود مخفيگاهش رو ترک کنه 

صدای روشن شدن موتور مرسدس رو شنيد و ماشين رو در 

که الزار پشت فرمانش نشسته بود ديد که از ويال حالی 

. پس قصد نداشت با قايقش اونجا رو ترک کنه . خارج شد 

کلر نفس راحتی کشيد و تمام روز رو اين فکرکرد که چطور 

. موقع صرف ناهار بدون بروز احساسش با او روبه رو بشه 

چون می دونست اميدی برای اين که از ديدن او برای 

  . اجتناب کنه وجود ندارهناهار هم 

الزار برای ناهار برنگشت وکلر آرزو می کرد که با زبان 

يونانی آشنايی داشت و می تونست با زيرکی از فوبه يا 

 . شوهرش در اين مورد سوال کنه

بعد نهار وقتی در اتاقش يکی از کشوها رو باز کرد تا 

 برداره ، چشمش به مايو قهوه ای رنگی کهدستمال تميزی 

يادش باشه به فوبه بگه که اون . الزار خريده بود افتاد 

وقتی در کشو رو بست فکری به ذهنش . رو دور بياندازه 

رسيد،اگه الزار تصميم داره کل روز رو بيرون بگذرونه و 
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تا شام به خونه نياد يه فرصتيه تا اون بقيه بعدازظهر 

ان هوا داغ و سوز. تمام ساحل رو در اختيار داشته باشه 

دقايقی . بود و با لذت به طراوت موجهای دريا فکر کرد

بعد در حاليکه بر روی مايو اش پيراهنی به تن کرده 

 .بود، شنهای گرم ساحل رو زير پاهايش حس می کرد

در حاليکه صندلهايش رو دست گرفته بود و خوشحال از کاله 

آفتابی که الزار ديروز برايش خريده بود با لذت درکنار 

تصميم گرفت کمی . و زير آفتاب سوزان قدم می زدساحل 

قسمتی که . صبر کنه تا غذاش هضم بشه وبعد شنا کنه 

اما اين . سايه بود پيدا کرد و نشست و به فکر فرو رفت

آرامش زياد طول نکشيد و قلبش به تپش افتاد چون وقتی 

به عقب نگاه کرد تا ويال رو ببينه نه تنها متوجه شد که 

به طور غريزی . ته بلکه ديد به سمت او مياد الزار برگش

اما با فکر . تصميم گرفت که بلند بشه و فرار کنه 

اينکه نمی تونه تمام روز رو از دست اون فرار کنه ، سر 

از اون گذشته او بايد می فهميد که کلر . جاش اروم موند

با اون دسته از زنهايی که تا به حال می شناخته تفاوت 

نه اينکه او بخواد مثل اونهاباشه ،البته  .زيادی داره 

 . که نبود

کلر ديد که الزار هر لحظه نزديکتر ميشه، با قامتی بلند 

وقتی که فقط يه متر با . و ورزيده و با قدمهايی شمرده 

او فاصله داشت ايستاد و کلر مجبور شد برای نگاه کردن 

به او گردنش رو باال بگيره ، زبانش در دهان قفل شده 

 .بود و هيچ چيزی به ذهنش نمی اومد که بگه 

سالم کلر هارپر، ممکنه : الزار با تلفظ پر از اشکالی گفت
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  بهت ملحق بشم؟

بدون اينکه منتظر موافقت کلر بمونه ، در نزديکی اون 

يعنی ... من فکر می کنم که ديدم_. روی ماسه ها نشست

ده کلر فهميد که حرف نابجايی ز. شنيدم که بيرون رفتی

،نگاهش رو برگردوند ، احساس کرد که از شدت خجالت سرخ 

 . شده

ولی هيچ اشاره ای . درست می گی: الزار به اختصار گفت 

 : نکرد و ادامه داد" شنيدن"يا " ديدن"به اين قسمت 

دنبالت اومده بودم تا ببينم اگر مايلی با من بيايی 

  .ولی مثل اينکه توی اتاقت نبودی 

 ....من  _

سعی داشت چيزی بگه تا خودش رو کمتر از اين چيزی کلر 

اما تا اون کلمات رو پيدا . که بود دستپاچه نشون بده 

  :کنه الزار ادامه داد 

هرچند !! نيازی نيست ادامه بدی عالقه ات رو ثابت کردی  _

تو بايد مدام در انتظار می موندی تا من چند کار ضروری 

فکر کردم شايد از برای عموم انجام می دادم ، اما 

  . رانندگی لذت ببری

 ! عموت؟ _

کلر اميدوار بود که با گفتن همين يک کلمه ذهن اون رو 

الزار تعريف کرد که ديشب قبل از  .منحرف کنه و موفق هم شد

شام تلفنی به اون اطالع دادند که عمويش تصادف کرده و 

او مجبور شده همه چيز رو ناگهانی رها کنه تا خودش رو 

  . ه بيمارستان برسونهب
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معذرت ميخوام که موقع شام : در آخر مودبانه اضافه کرد 

 .تنهات گذاشتم

اما واقعيت اين بود که برای کلر تنهايی شام خوردن 

اين سانحه ناراحتی اش رو برانگيخت و . اهميتی نداشت

باعث شد تمام احساسات و افکاری که قبل از اون داشت رو 

حالش خوب ... عموت : ومی پرسيد به آر. فراموش کنه 

 ميشه؟

اوه بله، ديشب که ديدمش حالش کمی بد به نظر می رسيد،  _

با اينحال هيچ چيزی نمی تونه کارهای اين پيرمرد رو 

در درجه اول اون يک تاجره ، درجه دوم يک . متوقف کنه 

با وجود شرايطی که داره يه . مريضه که در بيمارستانه 

که الزمه از طرفش گرفته بشه رو به من  ليست از تماسهايی

داده و همينطور ليستی از اسناد تجاری که من بايد 

 .امروز صبح براش ببرم تا نگاهی به اونها بياندازه

کلر از تصور پيرمرد باهوشی که با وجودوضعيت بيمارش 

 .نميذاره بيکار بمونه لبخند زد

 امروز که ديديش حالش بهتر بود؟_

اون همه رو به جهنم ! بهتر بود ؟: دی گفتالزار با پوزخن

 .فرستاده 

يک لحظه کلر محو جذابيت صورت او شد اما با عجله نگاهش 

رو از صورتش گرفت،در ذهنش به دنبال چيزی می گشت تا 

باز هم فاميلی در شمال يونان داری؟ با .... ِا ِا : بگه 

پرسيدن اين سوال احمقانه ناله اش دراومد، معلوم بود 

باز هم اينجا فاميل داره، اين هم سوال بود که  که

 !پرسيد؟
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اما اگر الزار هم فکر می کرد سوالش احمقانه ست اينطور 

ما خانواده پرجمعيتی هستيم، من در همه : جواب نمی داد 

جا فاميل دارم، البته در اصل مال مقدونيه هستيم، 

زمانيکه خانواده پدرم تغيير شغل دادن و وارد کار 

انی شدن، خانواده مادری ام سر شغل قبليشون يعنی کشتير

شغِل اونها هم خوب . کشاورزی ، نساجی و تنباکو موندند

بود اما هيچ وقت خوابش رو هم نمی ديدند که کاالهاشون 

 .رواز طريق خطوط کشتيرانی صادر کنند 

خنده ای که در صدای الزار موقع گفتن اين جمالت بود به 

با تکيه به اعتماد فاميلی، کلر فهموند که اونها 

پس مطمئنا در حال حاضر در . تجارتشان رو گسترش دادند

 .سراسر جهان تجارت می کردند

با کمرويی از الزارپرسيد که اون در اين تجارت چه نقشی 

داره، و فهميد که الزار مسئوليت عقد قراردادهای خارجی 

لت و همچنين الزار گفت که به همين ع. رو به عهده داره 

بوده که درانگلستان تحصيل می کرده، چون بايد برای به 

عهده گرفتن اين شغل ويژه در سن پايين آماده می شده ، 

و استفاده از زبان انگليسی مهمترين شرط برای عقد 

 .قراردادهای خارجی بود 

 به چند تا زبان می تونی صحبت کنی؟ _

  .شش يا هفت زبان _

 

نگار دونستن اين تعداد زبان الزار طوری اين رو گفت که ا

وقتی با چشمهای گشاد شده کلر روبرو شد ! طبيعی هست 

 .فهميد که اون در زمينه زبان محدوده 
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هر يونانی در هر سطح تحصيالتی که باشه حداقل به سه  _-

 . زبان مسلطه

کلر به طرز بدی احساس احمق بودن کرد و به دريا زل زد 

گشت هرجور که شده تصميم گرفت وقتی به خونه بر. 

يادگيری زبان جديدی رو شروع کنه و فقط به کتابهای 

در آخرين سال تحصيل اون وقفه زيادی .درسی تکيه نکنه 

افتاده بود و يکسال و خرده ای قبل به مدرسه برگشته 

اما الزار خيلی عادی به صحبتهايش در مورد تحصيل . بود 

د و هيچ در دو دانشگاه انگليس و يونان ادامه می دا

کلر بخاطر . نشونی از خودنمايی در حرفهاش ديده نمی شد

اختالف تحصيالتشان احساس بی عرضگی می کرد، فهميد که اگر 

سختی های مدرسه رو تحمل می کرد و کمی زحمت می کشيد 

االن می تونست صحبتهای اون رو دنبال کنه و درباره 

 .يداونها اظهار نظر کنه و اينطور خنگ به نظر نمی رس

ولی به طور عجيبی احساس هماهنگی با اون می کرد به 

بريم شنا کنيم، مثل چند  :طوريکه وقتی الزار به او گفت 

روز قبل وحشتزده خودش رو کنار نکشيد بلکه با آرامش 

 :پاسخ داد

 .متاسفم، من نمی تونم _

 منظورت اينه که شنا بلد نيستی؟ -

 .گرفتمهيچ وقت ياد ن: سرش رو تکان داد و گفت 

ايندفعه احساس ضعف نکرد و راحت با قضيه برخورد کرد 

شايد به اين خاطر که هيچ نشونی از تعجب در صدای الزار 

 .ديده نمی شد

به نظرم االن بهترين زمان برای : الزار با آرامش گفت
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وقتی ديد کلر نشسته و به او زل زده ، . شروع کردنه

  .هت ياد ميدمبرو مايو ات رو بپوش ، من ب: ادامه داد

 !تو بهم ياد ميدی ؟: کلر از تعجب زياد فرياد زد

 

احساس عجيبی درونش شکل می گرفت ، الزار با ديدن تعجب 

او نيشخندی زد که دندانهای درخشان و سفيدش رو به 

نمايش گذاشت، که باعث دستپاچگی بيشتر کلر شد، وقتی به 

رو  راستش، من مايو ام: خودش اومد که به الزار گفت 

 .پوشيدم

پس ... که اينطور: الزار به تمسخر و بالهجه انگليسی گفت

 !بزن بريم

در حاليکه لبخند تمسخرآميزی بر لب داشت دکمه های 

لباسش رو باز کرد و اون رو در نزديکی کلر روی ماسه ها 

انداخت،وقتی شروع به درآوردن شلوارش کرد کلر سريع 

قاه قاه خنده  نگاهش رو برگردوند ، و بعد اون صدای

 :الزار رو شنيد که می گفت 

 .گهگداری در حضور خانمها کامال لخت حمام ميکنم _

چشمانش سريع به طرف او برگشت و ديد که شلوارش رو کامال 

قلبش به . درآورده و فقط مايو مشکی رنگی به تن داره 

شدت می زد، شانه های برهنه و پهن و برنزه اش رو نگاه 

با موهای سياه تا نافش پوشونده شده کرد ،سينه لختش 

کلر نگاهش رو . بود و از پايينِ اون دوباره شروع می شد 

به سمت پاها و رانهای عضالنی او سراند، و وقتيکه نگاهش 

رو باال آورد از شدت خجالت سرخ شد ،چون ديد که الزار در 

الزار . تمام اين مدت حواسش به ديدزدنهایِ اون بوده 
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ون هيچ چيزی در اين باره نگفت و وقتی ديد برای راحتی ا

که تا وقتی اونجا ايستاده محاله کلر لباسهايش رو 

تنهات ميذارم تا وقتی آماده شدی به من : دربياره ، گفت

 .ملحق بشی

برای مدتی از جايش تکان نخورد و فقط او رو تماشا می 

کرد که چطور به نرمی و در عين حال با قدرت کرال سينه 

به ياد آورد که اون گفته بود پيش اومده جلوی .  می رفت

زنها کامال لخت حمام کنه ، به آهستگی شروع به باز کردن 

خب الزار رويهم رفته بعضی مواقع . دکمه های لباسش کرد 

بی . در حمامهای مختلط درمصرف مشروب زياده روی می کرد

حيايی او در نشون دادن بدنش کلر رو متعجب نکرده بود 

چيزی که باعث تعجب او شده بود اين بود که وقتی  بلکه

به زن يا زنانی که او با اونها صميمی بوده و به مرحله 

 . عشق بازی رسيده فکر کرد اصال حس خوبی نداشت

خودش رو به لبه آب رسوند و همچنان چشمهاش محو تماشای 

به آرامی در آب راه رفت تا جايی که . شنا کردن الزاربود

باال اومد، دلش می خواست ميتونست حداقل نصف  آب تا کمرش

تا قبل از . توانايی الزار رو در شنا کردن داشته باشه 

. اين شنا بلد نبودنش اينقدر باعث ناراحتيش نشده بود 

چنين جايی در حقيقت اصال به ياد نداشت که تا بحال به 

اومده باشه ،اما حاضر بود همه چيزش رو بده تا بتونه 

  .چنين استقالل عملی داشته باشه

 

از پاشيدن آب به اطراف و همينطور صدايش لذت می برد، 

از اينکه بخاطرلباس به تن نداشتن در مقابل الزار ديگه 
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زمانيکه الزار به سمتِ او . خجالت نمی کشيد تعجب کرد 

مانش روی سينه های کلر که در آب ايستاده شنا کرد، چش

 .بود منحرف شد

نور آفتاب بر روی قطرات آبی که روی شانه و سينه های 

الزار بود می درخشيد، اوبا حرکت شتابزده دست موهای 

 .مشکی اش رو عقب زد و حاال به کنار کلر رسيدهبود

کلر به شدت مضطرب و عصبی بود، اما کامال مطمئن نبود که 

اضطراب به علت تماس نزديک با يک موجود مذکره يا اين 

 !به علت اولين مرحله يادگيری شنا 

 .من نظرم عوض شد.... الزار،من _

کلر با گفتن اين جمله به سمت ساحل برگشت و می خواست 

باحداکثر سرعتی که در توان پاهايش بود از اونجا دور 

 .بشه 

م بعديش شد دو دست دور شانه هايش روگرفت و مانع از قد

الزار متوجه لرزی که اون رو گرفته بود شد و با صدای . 

 !تو داری می لرزی! خدای من : متعجبی گفت 

سعی کرد لحنش رو عوض کنه تا بتونه اون رو که خيلی 

 .آشفته بود متقاعد کنه 

و در ! اينجا هيچ چيزی نيست که باعث ترست بشه! طفلکی  _

کلر کوچولو به : داد  حاليکه سر به سرش ميذاشت ادامه

 .من اعتماد کن، بهت قول ميدم که توی آب نندازمت 

کلر مطمئن بود که با ديدن شناکردن الزار وسوسه شده تا 

الزار با . اون هم اون حس رهايی رو در آب تجربه کنه 

زبان چرب و نرمش او رو جادو کرده بود و وقتی که 

ست با اون دوست داری بتونی شنا کنی؟ کلر نتون: پرسيد
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و . البته که آره : مخالفت کنه وبا اطمينان جواب داد

 .اين همون چيزی بود که الزار منتظر شنيدنش بود

به آرومی صورت کلر رو به طرف خودش چرخوند و در چشمانش 

شجاع باش کوچولو، من : زل زد و با نيشخندی اضافه کرد

 !تا بحال شاگردهام رو غرق نکردم

شدن دستهای يک مرد به دور شانه اش  اضطراب ناشی ازحلقه

از بين رفت و به شکل ديگه ای بوجود اومد چون دراون 

کلر . لحظه الزار بطور ناگهانی پاهايش رو از زير گرفت 

بطور غريزی برای جلوگيری از افتادنش در آب، به بدنش 

: تنها صدای الزار رو می شنيد که می گفت. چنگ انداخت 

با . من نمی اندازمت: ر می کردو تکرا. آروم باش کلر

گفتن اين جمالت ،کلر کم کم آروم شد و اعتمادش به او 

 .برگشت 

الزار چند دستورالعمل مختصر به اون گفت و کلر تا 

اونجايی که می تونست اونها رو به دقت انجام می داد، 

به قدری روی اين کار تمرکز کرده بود که کامال فراموش 

از . قسمتهای بدنش رو لمس می کنه کرد دستهای الزار همه 

آموزشهايی که می ديد فوق العاده لذت می برد به طوری 

فکر می :که اصال متوجه گذر زمان نشد و وقتی الزار گفت

کنم برای امروز کافی باشه ، تصور کرد که دو دقيقه 

 .بيشترنگذشته

به محض اينکه الزار خواست دستش رو آزاد کنه،کلر مقاومت 

ود آگاه اون رو گرفت ، نا اميد کننده بود و کرد و ناخ

برای چند لحظه سرش رو پايين انداخت ، الزار خنديد و 

گفت کلر خودش باعث اين اتفاق شده ،البته کلر توجه 
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چندانی به خنده او نکرد چون در حال تالش برای نفس 

  .کشيدن بود

به نظر رسيد الزار ديگه نمی خنده ، کلر احساس کرد حلقه 

ويی که پشتش قرار داشت تنگتر شد ، موقعی که ترسيده باز

بود خودش رو به الزار نزديکتر کرده بود و در اون لحظه 

متوجه نشده بود برجستگی های بدنش مقابل سينه او قرار 

گرفته يا اينکه رانهاشون به هم فشرده شده ، طوری که 

ولی تنگ شدن حقله . پوست بدنشون با هم در تماس بوده 

ان الزار ،کلر رو متوجه تموم اين اتفاقات کرد ، بازو

وحشتزده از برانگيختن احساس نياز و خواستن در اون ، 

  .باحالت درمانده ای بهش خيره شد 

اينکه او الزار رو تحريک کرده ، ذهنش رو از هر فکر 

ديگه ای خالی کرد ، آب بازی بچه گانه ش حاال وحشتناک 

هاش به سينه الزار فشار کلر با دست. به نظر می رسيد 

  .آورد و سعی کردبين خودشون فاصله ايجاد کنه 

الزار ناگهان اون رو رهاکرد تا به جايی که لباس ها و 

کلر در حاليکه که سعی می . کالهش رو گذاشته بود بره 

کرد آرامشش رو برگردونه به اين فکر کرد که اين فقط يک 

ار اون رو تحريک تصور احمقانه نبوده که نزديکيش به الز

 کرده ؟

به هر حال صدای الزار هيچ نشونه ای از احساسات نداشت ، 

کلمات کامالً کنترل شده بودند و ظاهرًا به هيچ وجه تحت 

 :تاثير اتفاقات چند لحظه پيش قرار نگرفته بود 

  . برای اولين جلسه کارت واقعا خوب بود _

اتفاقات صداش اونقدر طبيعی بود که کلر فکر کرد شايد 
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چندلحظه پيش تصوراتش بوده ، مطمئنا هيچ مردی نمی 

تونست در يک زمان کوتاه و به سادگی برانگيختگی 

در حاليکه که به . احساساتش رو به خونسردی تبديل کنه 

سمت سايبانی که لباسها زير اون قرار داشت می رفتند 

گفته بودم که مواظبت هستم ، بايد بيشتر از : الزار گفت 

  .ها به من اطمينان داشته باشی اين

موقعی که به سايبان رسيدند، کلر دست دراز کرد تا لباس 

هايش رو برداره ، الزار که فکر کرد کلر قصد داره اونها 

اول چند لحظه صبر : رو بر روی لباسهای خيسش بپوشه گفت 

  .کن تا آفتاب کمی خشکت کنه 

ن اينکه به چند لحظه مردد شد ولی الزار رو ديد که بدو

اون توجهی بکنه روی ماسه های داغ دراز کشيد وچشمانش 

رو بست ، کامالً واضح بود که اهميتی به اينکه کلر 

 . پيشنهادش رو عملی ميکنه يا نه نميده

برگشتن به ويال کار ساده ای بود ، جند دقيقه بيشتر طول 

نمی کشيد به اونجا برسه ، ولی اونقدر در چهار ديواری 

هايی کشيده بود که واقعًا دلش نمی خواست به اين اون تن

تصميمش رو گرفت ، لباسهايش همون جايی . سرعت برگرده 

که بودند باقی موندند و بر روی ماسه ها ،مقابل آفتاب 

پس از چند لحظه نگاهی دزدکی به الزار انداخت ، . نشست 

حرکت اروم پلک ها و مژه هايش نشون می داد خواب نيست و 

عی داره از آرامش و لذت اين لحظات در آفتاب فقط س

اجزای چهره اش متناسب بودند ، انگار که . استفاده کنه 

اونها رو از چوب خوب تراشيده باشند ، نگاه کلر روی 

دهان او متمرکز شده بود ، ولی به سرعت رويش رو 
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  .برگردوند و به دريای بی انتها خيره شد 

چطور می ! ون می سپرد قبل از فردا بايد خودشرو به ا

تونست چنين کاری انجام بده ؟ و اگه چنين کاری نميکرد 

برای کيت بيچاره چه اتفاقی می افتاد ؟ منظور الزار از 

تمام حرفهايی که زده بودکامالً مشخص بود ، ولی کلر هم 

يکبار تالشش رو کرده بود و شکست خورده بود ، و به خوبی 

کنه ، به هر حال نمی  می دونست فقط زمان رو تلف می

تونست اين کار رو انجام بده وفقط الزار رو عصبانی 

 .ميکرد

فکر اين که اگه الزار در عصبانيت بهش نزديک بشه ، چقدر 

همه چيز رو سخت و غير قابل تحمل ميکنه ، تمام وجودش 

به سرعت اين فکر رو از خودش . رو گرفت و آشفته کرد 

ار اين اتفاق وقتيکه اون نه، خدايا نذ.. نه  : دور کرد

  .عصبانيه بيفته 

سعی کرد اين مسئله رو از ديد ديگه ای ببينه ، از اين 

ديد که بايد برای نجات کيت شجاع باشه ولی هنوز هم نمی 

دقيقه احساس کرد اين  ۵دونست چه کار کنه ، بعد از 

اتفاق رو قبول کرده و راه فراری نداره پس مجبوره 

ر کيت که برای تمام عمر روی ويلچر تصوي. انجامش بده 

نشسته، برای يک لحظه در ذهنش جان گرفت ولی اون رو به 

سرعت کنار زد و سعی کرد روی رفتار خوبی که الزار ديروز 

شايد اين اتفاق . از خودش نشون داده بود تمرکز کنه 

سرانجام داشت کمی از اون . درنهايت خيلی هم بد نبود 

 ه بودفاصله می گرفت؟موجود ترسويی که هميش

ضربان قلبش شدت گرفت ودوباره به الزار نگاهی انداخت 
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چشمانش بسته بودند و کامالً نسبت به حضور او بی توجهبه 

نظر می رسيد ، با اين حال احتماالً متوجه شده بود کلر 

 . به ويال برنگشته

يک بار ديگه به او خيره شدو انحنای خوشايند دهانش اون 

د و متوجه شد با وجود تمام افکار شجاعانه رو محسور کر

اشو چارچوب های فکری که به اونها اعتقاد داره ، غير 

ممکنه بتونه امشب سرد و بی تفاوت در رابط بين 

اين  .من آماده ام : اتاقهايشون رو بزنه و اعالم کنه 

افکاردلشوره شديدی رو درش ايجاد کرد ، طوری که برای 

ت ويالفرار نکردن بايد با خودش موندن و به سرعت به سم

مبارزه می کرد ، دندانهايش رو به هم فشار داد و 

  .همونجا موند 

حاال روز روشن بود و اگر  :کلر سعی کرد منطقی فکر کنه 

قرار بود با اين سرعت وارد دنيای زنانگی بشه ، 

بهترنبود تالش کنه کمی از کوه يخی ترس هاش رو در 

فهمه که يک بوسه چه حسی داره روشنايی روز بشکنه ؟ ب

بدون اينکه توهمات شبانه ش اون رو ترسونده باشه ؟ 

بدون اين تاريکی شب اولين بوسه رو شرم آور و ناراحت 

کننده جلوه بده ،بدون اينکه الزار از اون عصبانی باشه 

و مبارزه کلر برای ناديده گرفتن تاريکی ، همه کارها و 

 .ير کنهحرفهای اون رو به تجاوز تعب

کلر متوجه شد در مرز ترسش قرار گرفته ، بنابر اين 

تمام شجاعتی رو که در خودش سراغ داشت جمع کرد ، 

بايداين کار رو انجام می داد ، پيش از اين که ترسش 

  .جلوی هر اقدامی رو بگيره 
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و وقتی نگاه اون رو متوجه خوش ديد  !الزار : خيلی سريع گفت

با خودش مبارزه کرد تا حسش رو  به شدت احساس ترس کرد ،

 ممکنه منو ببوسی ؟: ناديده بگيره و اضافه کرد 

الزار با خونسردی به چهره ش نگاه کرد و خجالت زدگی و 

احساس ناخوشايندش از طرح اين پيشنهاد رو ديد ، خيلی 

ساده و بدون اين که وضعيت اون رو در نظر بگيره جواب 

  .بست  و دوباره چشمانش رو.. نه : داد 

کلر وا رفت ، همونطور کهنشسته بود به الزار خيره موند 

الزار درک . ، بيش از هر چيزی احساس کوچک شدن می کرد 

نکرده بود گفتن اين پيشنهاد برای اون به چه قيمتی 

احساس . تموم شده ؟ و به همين سادگی تحقيرش کرده بود 

ه شدت تحقير شدن جای خودش رو به عصبانيت شديدی داد ، ب

 ;عصبانی بود ، اونقدر که می خواست کله الزار رو له کنه 

تمام شجاعتش رو برای اين که اين پيشنهاد رو به اونبده 

جمع کرده بود و او به سادگی گفته بود نه و آماده شده 

  .بود بخوابه 

اين بار عصبانيت بايد باعث می شد که به ويال برگرده ، 

دش سر سخت تر و مقاوم تر ولی به اين نتيجه رسيد که خو

امشب سرد و بی تفاوت به اتاق الزار . ازتصوراتش هست 

غير قابل تصور بود  .نمی رفت ، نمی خواست و نمی رفت 

بدون اين که از قبل هيج ارتباطی از اين نوع با اون 

داشته باشه به اتاقش بره و به او اجازه بده چراغ رو 

 ....خاموش کنه و 

چرا منو نمی بوسی ؟ : چند لحظه پرسيد بنابراين بعد از 

و سعی کرد با تمرکز بر روی نتيجه ، روی عصبانيتش 
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من فکر می کردم اين همون : سرپوش بذاره و ادامه داد 

  .می خوايی... چيزيه که تو می

اين بار اون حتی به خودش زحمت نداد چشمانش رو باز کنه 

يی که يادم تا جا : و با خونسردی گفته کلر رو اصالح کرد

  .مياد ، برای آزاد شدن برادرت تو بايد من رو ببوسی 

يک آه کوتاه از دهان کلرخارج شد و موج عصبانيت دوباره 

با عصبانيت به چهره بی حرکت الزار . اون رو دربر گرفت 

و دهانش خيره شد و ناگهان احساس عصبانيت و ناراحتيش 

رد تماس انگار حسی اون رو مجبور می ک. از بين رفت 

احساس گيجی می . لبهای اون رو روی لبهای خودش حس کنه 

کرد ، رويش روبه سمت دريا برگردوند و برای چند لحظه 

به افق خيره شد ، بعد حسی که نمی تونست اونرو ناديد 

. بگيره ، مجبورش کرد برگرده و دوباره به او نگاه کنه 

رسيد مژه هايش بی حرکت بودند و برای يک لحظه به نظر 

 . خوابيده

 خوابی ؟: به آرومی و برای اطمينان پرسيد 

هيچ اثری از اين که شنيده باشه ديده نشد ، ولی يکدفعه 

و اين بار هم بدون اين که . نه خواب نيستم : جواب داد 

من اينجا هستم ، آماده و  :چشمانش رو باز کنه اضافه کرد 

  .برای اين که من رو اغوا کنی ... منتظر 

و برای يک لحظه به نظرش  .شوکه و متعجب و سرخ شد  کلر

رسيد دهان الزار حرکت کوچيکی کرد انگار که بخواد با 

ميل به خنديدن مبارزه کنه ولی به محض اينکه کلر بهش 

ولی اين موضوع کمکی به از . خيره شد هيچ حرکتی نبود 

ميان رفتن شک کلر نکرد ، شک به اين که او در دلش به 
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  .نده کلر می خ

کلمات قبل از اين که کلر بتونه جلوی اونها رو بگيره 

 .من قبالً کسی رو نبوسيدم : از دهانش بيرون پريد 

شنيدن اين حرف باعث شدالزار با چشمانی که از تعجب و 

غافلگيری گشاد شده بود بهش خيره بشه ، برای يک لحظه 

احساسی چهره اش رو پوشاند ، چيزی که شايد ترجمه اش 

و چشمانش . اين رو به کسی بگو که باور کنه : ن ميشد اي

  .رو دوباره بست 

چند لحظه ديگه همانطور که در کنار الزار نشسته بود 

گذشت ، از اين که فهميد اگر بوسه ای در کار باشه 

،انجامش به تصميم او بستگی داره ،کلر رو هيجان زده 

  .کرد 

، گرمای آفتاب صورتش سرخ شد ، کمی به الزار نزديک شد 

رو روی پشتش حس می کرد و سايه ای که بدنش ايجاد ميکرد 

صورتش . کم کم بزرگ شد و خيلی آروم به سمت الزار خم شد 

خيلی به صورت الزارنزديک شده بود و زمانی که الزار به 

او فهماند متوجه قصدش شده قلبش چنان با شدت ميزد که 

  .انگار هر لحظه بيرون خواهد زد 

ار اون رو ترغيب کرد، در حاليکه هنوز چشمانش بسته الز

  .ادامه بده ، خود شيطان باش : بود گفت 

ولی اين يک عکس العمل .اين حرف باعث شد کلر عقب بکشه 

غريزی بود و چند فقط چند لحظه طول کشيد تا دوباره 

صورتش رو به او نزديک کنه ، يکباره تمام جراتش رو جمع 

ريع لبهای الزار رو لمس کرد و با کرد و دهانش خيلی س

همون سرعت عقب کشيد ، ولی از ترس هميشگيش خبری نبود 
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،حتی يکی از سلول های الزار هم عکس العملی از خودش 

  .نشون نداده بود 

کلر نگاهش رو به سمت دريابرگردوند و سعی کرد غافلگيری 

نه تنها از اين : خودش از اين اتفاق رو تحليل کنه 

تاه خوشش اومده بود بلکه از اين که الزار هيچ تماس کو

عکس العملی نشون نداده بود ناراحت و نااميد هم شده 

  .بود 

يکبار ديگر اون حس نا آشنا مجبورش کرد برگرده و به 

الزار نگاه کنه ، واقعا نمی دونست از چه کسی 

بيشترناراحته، از خودش يا از الزار که باز هم به نظر 

ديگه نيازی نداشت خودش رو مجبور . ده می رسيد خوابي

کنه تا لبهای الزار رو زير لبهاش حس کنه و اينبار که 

به سمتش خم شد و لبهای خشکش رو روی دهان او گذاشت ، 

ولی به محض . اجازه داد چند لحظه بيشتر درتماس بمونند 

اين که متوجه شد الزار چشمانش رو باز کرده و اون 

يما به چشمهاش خيره شدن ، به چشمهای سياه رنگ مستق

سرعت عقب کشيد و در حاليکه می لرزيد در جای خودش نشست 

کلر احساس می کرد قدرت تکلم رو از دست داده ولی . 

  .الزار به نظر نمی اومد مشکلی داشته باشه 

اين بهترين کاری بود که می تونستی  : به آرومی پرسيد

احساس نابلدی انجام بدی ؟ کلر تا به حال به اين حد 

به تو گفته بودم که من : و با جديت گفت . نکرده بود 

و بعد تمام احساس عصبانيت و  .نمی دونم چطور بايد ببوسم

مثل بوسيدن  : تحقير از ناواردی اون رو واداشت اضافه کنه

  .يک تيکه چوب بود 
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کلر ديد که الزار چشمانش رو باريک کرد و که خنده 

چرا يکبار ديگه : پيشنهاد داد  کوتاهی کرد و به نرمی

. امتحان نکنيم ؟ صداش تشويق کننده به نظر می اومد 

کلر به اون خيره شد ، احساس ميکرد افسون شده ولی باز 

هم نگران بود ، نگران اين که اينبار احتماالً خودش کسی 

تو که نمی : نيست که بوسه ها رو کنترل می کنه و گفت 

الزار اون رو در آغوش گرفته و  خاطره روزی که... خواهی 

تو که نمی  : اون از هوش رفته بود در ذهنش بيدار شده بود

 …خواهی

الزار در حالی که بی حرکت دراز کشيده بود و بازوانش در 

من هيچ کاری که : " کنار بدنش قرا داشت به آرومی گفت 

  .تو از من بخواهی انجام ندم ، انجام نخواهم داد 

لر صدای هشدار دهنده زنگها شروع به جايی در ذهن ک

خاموش شدند ، ولی برای اولين بار در طول زندگيش به 

اونها توجهی نداشت ، بار ديگه نياز برای لمس لبهای 

الزار رو در وجودش حس کرد و اين تمام توجهش رو به خودش 

معطوف کرده بود ، و بعد در حالکی که به شدت نااميد 

د اين بوسه هم دقيقٌا مثل بوسه شده بود با خودش فکر کر

های قبلی بود ، ولی درست لحظه ای که می خواست لبهاش 

رو جدا کنه احساس کرد لبهای الزار حرکت کرد ، حس سوزان 

و ناشناخته ای وجودش رو پرکرد و وحشتزده سعی کرد کنار 

ولی متوجه شد الزار دستش رو پشت سرش قرار داده . بکشه 

 .قعيت نگه داشته و اون رو در همون مو

لبهايش فقط چند سانتيمتراز لبهای کلر فاصله داشتند ، 

صدايش . مشکلی نيست : به چشمان او خيره شد و گفت 
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آرومو مهربان بود طوريکه انگار يک اسب کوچک و خجالتی 

نفسش رو به آرومی بيرون داد  ..خوبه : رو نوازش می کنه 

اون رو پايين  و کلر فشار ماليم دستش رو حس کرد که سر

  .آورد تا لبهايشان دوباره يکديگر رو لمس کنند 

چند لحظه حرکت لبهايش به کلر فهموند از اين که بوسيده 

الزار هيچ عجله ای برای شکستن اولين . ميشه لذت می بره 

سدهای او از خودش نشون نمی داد و کلر به آرومی و بدون 

و آرامش می اين که خودش متوجه شده باشد احساس امنيت 

الزار اروم اون رو حرکت داد ، تا به حالت دراز . کرد 

کش دراومد ، حاال بدون اين که خجالت زده باشه نيمه 

  .بااليی بدنش روی سينه الزار قرار داشت 

الزار سر کلر رو کمی دورکرد تا بوسه ش رو متوقف کنه ، 

و با نگاه کردن به چهره او مطمئن بشه اثری از ترس درش 

يست و بعد دوباره سرش رو پايين آورد و بوسه ش رو از ن

  .سر گرفت 

حرکت و بازی لبهايش زيرلبهای کلر خوشايند بود طوری که 

  .کلر هم می خواست لبهايش رو حرکت بده 

متوجه حرکت های ديگه ايهم شد ، الزار بدون اين که عجله 

نشون بده با اون چرخيد اين بار کلر به پشت درازکشيده 

ود ، سينه الزار روی بدنش قرار داشت و اينبار الزار ب

  .بود که می بوسيد 

دستان کلر در کنار بدنش قرار داشت ، دستان الزار هم 

همينطور و اصالً با بدن اون در تماس نبودند و کلر متعجب 

اين بوسه . بود از چه چيزی تا اين حد می ترسيده 

چشمان کلر به . دوطرفه بين زن و مرد خيلی لذت بخش بود 
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طور غريزی بسته شدند ولی اونها رو باز کرد ، الزارسرش 

رو عقب برده بود و به درياچه قهوه ای نگاه اون خيره 

  .شده بود و کلر معصومانه مفتون اين لحظه شده بود 

همه معصوميت کلر در  Theos' :الزار نفس آرومی کشيد و گفت 

من حرفت رو : داد  مقابل دنيا ديده می شد ، الزار ادامه

باور نکردم ، ولی تو قبالً هرگز بوسيده نشدی ، اينطور 

 نيست ؟

و . فکر می کنم، از اون خوشم می آد : کلر جواب داد 

  .صدای رگه دارش برای خودش هم نا آشنا بود 

فقط : چهره الزار تغيير کرد ، پر از شيطنت شد و پرسيد 

 فکر می کنی ؟

و اون صدای نا آشنای رگه دار  گونه های کلر صورتی شدند

 .می دونم که از اون خوشم مياد ... نه : جواب داد 

الزار به جواب اون خنديد ،طوری که انگار خوشش اومده و 

به نظر می رسيد فراموش کرده چه کسی قرار بوده چه کسی 

رو اغوا کنه و زمانی که نگاه درخشانش رو به کلر دوخت 

ممکنه دوباره اون رو : سيداون حس کرد اغوا می شه وپر

 انجام بدی ؟

برای لحظه ای کلر احساس کرد زياده روزی کرده و نگاه 

نمی  .اون از حالت درخشانش برگشت و با جديت بهش خيره شد 

دونست آيا پيشنهادش رو جدی گرفته يا نه ؟ يا اينکه 

دستان الزار به صورتش نزديک شد ، و نرمی انگشتش به ... 

رو نوازش کرد ، اين تماس نرم کلر رو به آرومی لب کلر 

شدت هيجان زده کرد ، پيش از اون که از انگشتش برای 

باز کردن لبهای کلر استفاده کنه و در حالی که دستش رو 
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دفعه بعدی که تو رومی بوسم دهانت : عقب می کشيد ، گفت 

  !رو همينطور نگه دار 

. کرد  اينطوری؟ و لبهاش رو کمی باز: کلر زمزمه کرد 

الزار سرش رو پايين آورد و اين بار که لبهايشون باهم 

تماس پيدا کرد کلر با انفجار درونی همه احساساتش 

مواجه شد و متوجه شد اين واقعًا اون چيزيه که يک بوسه 

بوسه های قبلی فقط نوعی مقدمه برای . واقعی بايد باشه 

 لبهای کلر همونطور که. بوسه واقعی محسوب می شدند 

الزار خواسته بود ازهم باز بودند ولبهای الزار حرکت می 

کرد ، می طلبيد ، دريافت می کرد و کلر رو وا می داشت 

کلر موقعی . تا او هم نا خوادآگاه لبهاش رو حرکت بده 

که نوک زبان الزار رو روی لب پايينش حس کرد برای لحظه 

ی ای واقعا شوکه شد و دستانش رو باال آورد و شانه ها

عريان اون روگرفت ، قلبش ديوانه وار می تپيد ، کمی به 

 . عقب کشيده شد

حالت خوبه؟ هيچ اصراری در صدايش شنيده : الزار پرسيد 

نمی شد ، کلر بدون اين که از خودش مطمئن باشه جواب 

 .بله : داد 

انگار يه چيزی زير دلش حرکت می کرد، حالتی که تابه 

ی رو بين پاهايش حس کرد، لرزش. حال تجربه نکرده بود 

مطمئن نبود که فقط خودش تمايل داره الزار دوباره اون 

دستانش رو محکم روی شانه های الزار فشار داد . رو ببوسه

همونطور که .ضا شد و احساس آرامش کرد//و ناگهان ار

الزار بهش ياد داده بود بطور غريزی لبهاش رو از هم باز 

مسانه ش زل زده بود و در کرد ، الزار به اين حالت ملت
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به درخواست بوسه اش . چشمانش برق پيروزی نمايان شد

جواب داد و با لذت و به آرومی انگشتانش رو روی شانه 

 .های اون به حرکت درمی آورد و نوازشش می کرد

اين تجربه جديد برای کلر باعث شده بود که ديگه راجع 

در خودش می به مسائل گذشته فکر نکنه و آمادگی جسمی رو 

ديد که تمام روز اونجا بمونه و به عشقبازی با الزار 

 . ادامه بده

الزار لبانش رو رها کرد و بوسه های کوچيکی روی گلويش 

صدای ناله های ضعيف الزار رو که انگار در عرش سير . زد

ت و لذت /می کرد می شنيد ،کلر هم مثل اون از شدت شهو

وازش شانه هايش ادامه دستان الزار به ن. ناله می کرد 

داد و کلر از شدت خوشی در اوج آسمونها بود و لبانش رو 

آماده نشون داد تا يکبار ديگه، الزار اونها رو ببوسه ، 

و بعد به طور غير منتظره ای اتفاق ديگه ای افتاد ، 

کلر احساس داغی شديد می کرد ، يکی از دستان الزار شونه 

ت باالی سينه اش رفت ، از ش رو رها کرد و به نرمی به سم

باال تا خط سينه اش رو نوازش می کرد تا به روی برآمدگی 

  .سينه اش رسيد و کل اون رو در دستش گرفت

حس کردن دستهای الزار و انگشتانش که با ماليمت نوک سفت 

شده سينه اش رو نوازش می داد خيلی براش غيرمنتظره 

فاق افتاده ، بود، کلر نمی تونست باور کنه که اين ات

تمام . صدای نفس زدنهای بريده کلر در فضا پخش شده بود

نيروش رو به کار گرفت و الزار رو محکم به عقب هل داد ، 

  .سريع از جايش بلند شد، چشمهاش از وحشت گشاد شده بود
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  !اوه _

و شروع به گريه کردو به سرعت صورت سرخ شده اش رنگش 

  .پريد

به پريشونی و وحشت اون نگاه  الزار هم ايستاده بود و

در حالی که يک قدم به اون نزديکتر می شد . ميکرد 

  :دستانش رو به طرفش دراز کرد و به آرومی گفت

 

  ...نترس، من _

 

  ...تو...تو _

 

در . کلر به دنبال کلمات می گشت، خودش رو کنار کشيد 

حاليکه از چيزی که تازه فهميده بود رنگ به صورت نداشت 

  :اره با صدای خفه ای گفتدوب

  ...تو _

 

چشمهاش در صورت رنگ پريده اش به شدت گشاد شده بود، و 

  !اوه خدای من: ناليد

 

وقتيکه الزار يک قدم ديگه به سمتش برداشت، به عقب 

  .برگشت و شروع به دويدن کرد

 :فصل ششم

زمانيکه کلر به اتاقش رسيد بدنش به شدت می لرزيد و به 

از شوک اتفاقی که افتاده بود کم . س می زدتندی نفس نف

اين آدم جديدی که . می شد ، به گوشه تختش محکم چنگ زد
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در اين تابستون داغ يونان شمالی درونش بيدار شده کی 

بود؟ اين رو می دانست که از شخصيتی که قبال داشته و در 

انگليس اون رو جا گذاشته راضی نبوده ، اما در اين 

يک هفته، زندگی جديد ، شخصيت جديدی از فاصله کمتر از 

حداق در دو موقعيتی که . اعماق وجودش بيرون کشيده بود

به ياد می آورد ، رفتارهايی ازش سر زده بود که تا قبل 

! همچنين اون حالت خشم شديدش. از اين سابقه نداشته 

دچار حالت نيمه هيستريک شده بود که می خواست به الزار 

 . حمله ور بشه

حاال با اتفاق شوکه کننده ای که در ساحل اتفاق افتاد  و

شخص درونش از اينکه بوسيده . احساس جديدش رو کشف کرد

بشه، لذت می برد و بوسه ها رو با گرمی جواب می داد 

ترانی که در وجودش پيدا /اوه خدای من، اين زن شهو... و

شده بود به شدت شوکه ش کرده بود ، طوری که مجبور به 

زمانيکه دستهای الزار رو روی . ر از اونجا شده بود فرا

اون قسمت خيلی خصوصی بدنش حس کرد ، متوجه شد که دوست 

داره اون سينه اش رو لمس کنه ،الزار تونسته بود اون رو 

تحريک کنه تا دستهاش رو روی سينه اش بخواد، نه فقط در 

 !اين حد بلکه خيلی بيشتر و بيشتر

ه اونجا بود خودش بود؟ از اون شب آيا واقعا اون کسی ک

شوم پنج سال پيش ، مورد حفاظت خانواده اش قرار گرفته 

بود و حاال با اين کاری که کرده بود احساس خجالت می 

  .کرد

کاش می تونست جلوی لرزيدنش رو بگيره ، کورمال کورمال 

روی تخت نشست، پاهاش توان برداشتن قدم ديگه ای رو 
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که آيا الزار اون رو تحريک کرده يا  گيج شده بود. نداشت

نه؟ خسته تر از اين بود که بتونه افکارش رو در اين 

در . باره که چه تاثيری روی الزار گذاشته مرتب کنه 

شرايط گيج کننده ای بود، نمی دونست باالخره الزار اون 

  ! خدا کمکش کنه! رو می خواد يا نه

دت دلش می سعی می کرد خودش رو کنترل کنه اما به ش

اون لحظاتی که برای  . خواست که او باز هم لمسش کنه

سی رو به زندگيش /اولين بار الزار اوج لذت و تحريک جن

وقتی که در اتاقش باز شد . آورده بود رو به ياد مياورد

برای ديدن الزار در اونجا،به سرعت  .افکارش بهم ريختند

رنگ پريده سرش رو باال آورد، هنوز صورتش از شوک وارده 

کاله، لباس و صندلهايش در دستان الزار نشون می داد . بود

که وقتی به دنبالش اومده همه اونها رو از ساحل 

همچنان دم در ايستاده بود و تالشی برای وارد . برداشته

در حاليکه بدن لرزان کلر و صورت . شدن به اتاق نمی کرد

رو نگاه  رنگ پريده و چشمان بيش از اندازه گشاد شده اش

  : می کرد گفت

  .تو نياز به نوشيدنی داری _

کلر احساس کرد در مقابل الزار مثل يک دختر بچه مدرسه 

  .ای به نظر رسيده،کم مونده بود گريه اش بگيره

 

  .هردومون اون کار رو انجام داديم: الزار اضافه کرد 

  :وسايل را بر روی تخت گذاشت

  . الن پيش منلباسهات رو بپوش و بعد بيا س _

کلر در حال حاضر نمی تونست در هيچ جايی با اون حرف 
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از تصور اينکه الزار با مشروب به اتاقش برگرده . بزنه

نمی خواست وقتی به اتاق بر می . احساس خطر می کرد 

اميدوار بود که . گرده هنوز اون رو با لباس شنا ببينه 

رو اگه لباس بهتری بپوشه ، بتونه عقل پريده اش 

به حمام رفت و به سرعت دوش گرفت تا شن و . برگردونه 

وقتی لباسهاش . ماسه های چسبيده به بدنش رو پاک کنه 

رو به تن کرد متوجه شد که لرزش بدنش کم شده ، با اين 

وجود هنوز از رودررو شدن با الزار به شدت واهمه داشت ، 

 اما بايد می رفت چون درغيراينصورت با بودن الزار در

اتاق خوابش، دوباره عشقبازيشون از سرگرفته ميشد و اين 

ت رو در خودش /تابحال اين اندازه شهو. رو نمی خواست

نديده بود و برای اولين بار چنين شخصيتی در وجودش کشف 

ميکرد، بايد مواظب اين وجه شخصيتش می شد و نبايد بهش 

  .می کرد

 

پنجره وقتی کلر پريشان وارد سالن شد، الزار کنار 

يک ليوان نوشيدنی . ايستاده و به بيرون خيره شده بود

هم دستش بود و رطوبت موهايش نشون می داد که اون هم 

قبل از اينکه تی شرت و شلوار تازه ش رو بپوشه دوش 

  .گرفته

با وجود اينکه کلر خيلی آروم وارد شده بود ، متوجه 

اش اومدنش شد ، به طرفش برگشت و به صورت رنگ پريده 

نگاه الزار به سردی نگاهش در اتاق کلر بود، . نگاه کرد

اما به يکباره . احساس کرد از درون در حال لرزيدنه 

. اون نگاه سرد و خشک از بين رفت و لبخند مهربانی زد
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کلر آرزو کرد کاش اينطور نشده بود چون امکان داشت هر 

  . لحظه از درون بپاشه

 

  حالت چطوره؟االن : الزار با ماليمت پرسيد

  .خوبم...خ: با لکنت جواب داد

احساس ضعف کرد، اما اين حس لحظه ای بيشتر نبود، چون 

  :الزار کاناپه رو نشون داد و گفت

 

  .اونجا بشين تا برات يه نوشيدنی آماده کنم _

وقتی الزار ليوان نوشيدنی رو به دستش داد بوی کنياک به 

به همين دليل اصال دماغش خورد، اما اون رو نمی خواست 

اون رو مزه نکرد، حواسش به الزار که باالی سرش ايستاده 

  :بود و سعی داشت اون رو با مهربانی راهنمايی کنه نبود

 

  .بخورش کلر، حالت رو بهتر می کنه _

 

شايد الزار متوجه شد که باالی سرش ايستادن اون رو بيشتر 

ر به حرفش مضطرب می کنه، چون اصال منتظر نشد ببينه کل

گوش می کنه يا نه و به سمت همون جاييکه کنار پنجره 

  .ايستاده بود برگشت

کلر يه جرعه از کنياکش نوشيد درحاليکه اون رو از 

تازه متوجه شد .گلويش پايين می فرستاد سوزشش رو حس کرد

بوده، نوشيدنی مورد عالقه پدرش که هميشه " ساکريليج"که 

. قاطی می کرد و می نوشيد  موقع وحشت اون رو با کنياک

. با يادآوری خاطراتش بقيه نوشيدنيش رو الجرعه سرکشيد 
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اگه الزار گفته بود با خوردنش حالش بهتر ميشه پس بايد 

اگر واقعا حالش از اينی که . منتظر تاثيرش می موند 

  .هست بهتر می شد ارزش امتحان کردنش رو داشت

زديکش بود گذاشت، ليوان خاليش رو روی ميز کوتاهی که ن

صدای ضعيفی که بوجود اومد باعث شد الزار به طرفش 

وقتی که ليوان خالی رو ديد آثار رضايت روی . برگرده 

چهره اش مشخص شد، اما وقتی ديد کلر به آرومی به اتاقش 

  :برمی گرده اون رو با لحن ماليمش متوقف کرد

 

  !نرو کلر _

 

درحاليکه سر . ميد کلر پشت اين جمله فقط دستورش رو فه

  :جايش ايستاده بود گفت

چون تو ...من فقط اومدم چ.... فکر کردم تو...من ف _

  .گفتی بيام نوشيدنی بخورم

و نزديکتر اومد اما اصال تالشی . بشين : الزار دستور داد

 . برای نشوندن او نکرد و يا هر طريقی که اون رو لمس کنه

 

ور ناگهانی همه جا در کنياک کلر رو گرم کرده بود، و بط

بدون هيچ اعتراض بيشتری سر جايش . نظرش وارونه اومد 

وقتی الزار نزديکش روی کاناپه نشست ، دوباره . نشست

اما وقتی که ديد فاصله ی بينشون به قدری . عصبی شد

زياد هست که يک نفر ديگه هم می تونه بينشون بشينه و 

  .وم گرفتالزار هم فاصله رو کمتر نکرد، اعصابش آر

برای ثانيه های متمادی بينشان سکوت حکمفرما بود و کلر 
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الزار ليوانی که دستش . نميتونست اين سکوت رو بشکنه 

بود رو بررسی می کرد ، انگار کليد جمالتی که بايد به 

سعی داشت در انتخاب کلمات خيلی . کلر بگه در اون بود

  . دقت کنه

يوانش روی ميز باعث حرکت ناگهانی الزار برای گذاشتن ل

شد کلر به خودش بياد، اين حرکت نشون می داد که الزار 

منتظر بود که بخاطر درخواست . تصميم گرفته که چی بگه 

بوسيدنی که از الزار داشته مورد انتقاد قرار بگيره ، 

با به ياد آوردن اين خاطره از شدت خجالت سرخ شد، اما 

کرد هرچند باورش يک شوک ديگه هم الزار به اون وارد 

براش سخت بود ولی جمالتی که می گفت اعصاب بهم ريخته اش 

  :رو بيشتر خراب کرد،الزار با مهربانی گفت

  به من بگو کلر، چرا انقدر از مردها می ترسی؟ _

نفس زدنهای کلر به خوبی شنيده می شد ،راه نفسش بسته 

  :شده بود، با وحشت به صورت الزار خيره موند

 

  ...من _

الزار با ماليمت . کلر هرچقدر تالش کرد نتونست ادامه بده 

کمی ... نترس، من نمی خوام بهت آسيب برسونم ، اما:گفت

مکث کرد و بعد مستقيم به چشمان کلر نگاه کرد و به 

 .اما برام مهمه که بدونم: آهستگی اضافه کرد

 

  ...من _

 

کمکی  کلر دوباره شروع کرد ، اما مغزش برای گفتن کلمات
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  نميکرد تا بپرسه چرا براش مهمه ؟

 

  ...من نمی ترسم _

 

الزار با شنيدن . اين نهايت جمله ای بود که تونست بگه 

  !اين جمله بيشتر گيج شد

 

و با تاسف پيش خودش فکر ! اوه ، کلر: آهی کشيد و گفت

  . کرد که اون دروغ می گه

 

معذرت  من خيلی چيزها ديدم که حرفم رو تاييد ميکنه، _

می خوام که اينقدر دير بهت توجه کردم و اين قضيه رو 

  .فهميدم و به تو اينقدر سخت گذشت

همونطور که اعصابش آروم می شد احساس کنجکاويش طغيان 

می کرد، از اينکه الزار عشقبازيشون در ساحل رو يادآوری 

می کرد از خجالت سرخ شد، يعنی چی از اون ديده بود که 

رسيده بود ؟ با خودش فکر کرد تا دو ساعت  به اين نتيجه

  . پيش رفتارش هيچ تفاوتی با سابق نداشته

 

اينطور راجع ...من نمی دونم چرا اين: کلر شجاعانه گفت 

  .به من فکر می کنی

 

با خودش فکر کرد چه قدر از اين شجاعت از خودش بوده و 

  :چقدر بخاطر کنياکی که نوشيده ؟ و ادامه داد
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  ...اما

  :الزار اون رو ساکت کرد

همه چيز گواه بر اين قضيه ست، فقط من خيلی !کلر، کلر _

  .درگير مسائل ديگه بودم که نتونستم اين قضيه رو بفهمم

 

کلر نتونست جوابی بده و به اون زل زد و الزار ادامه 

  :داد

من هم چشم دارم و هم ديدم که چطور تالش می کنی تا حاالت _

لباسهای از شکل افتاده پنهان کنی،ديدم  زنونه ات رو در

که هر وقت صحبت از اين پيش مياد که به اتاقم بيايی 

چطور می لرزی، ديدم که وقتی فکر کردی می خوام ببوسمت، 

در آغوشم غش کردی،ديدم که چطور وقتی همديگه رو 

بوسيديم و من گذاشتم که اون بوسه مسير طبيعی اش رو طی 

  .کنه فرار کردی

 

ه های کلر سرخ شد، آرزو کرد که کاش اون بيخيال اين گون

موضوع بشه ،اوج حماقت اين قضيه اين بود که معلوم شده 

بوده و اون فرار کرده نه بخاطر " مسير طبيعی"بود اين 

در همون حال به طرح . اينکه تماس با الزار جذبش نکرده 

لباسش که روی زانوهاش رو پوشونده بود خيره نگاه 

بانش قفل شده بود و الزار سعی در متقاعد کردنش ميکرد،ز

  : داشت و همچنان با صدايی ماليم به صحبتش ادامه داد

کلر کوچولو، وقتی که لباسهات رو برات آوردم هنوز تو  _

شوک بودی ، هرچند کنياک رنگ و روت رو بهتر کرده، اما 
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فکر می کنم برای خودت بهتره که بيرون راجع به اين 

 .کنيم قضيه صحبت

می دونست تحمل اين رو نداره که ... الزار، من: کلر گفت

الزار بخواد درباره ی اتفاقی که در ساحل افتاده اظهار 

 . نظر کنه

  .خواهش می کنم الزار، من نمی خوام راجع بهش حرف بزنم _

، با حالتی صلح جويانه ...ما بايد اين کارو بکنيم کلر_

  .برای هر دوی ما... همهاين برای من خيلی م: ادامه داد

کلر فکر کرد برای چی بايد اين موضوع مهم باشه و 

غرور خانوادگی الزار اين طور  .ناگهان دليل اون رو فهميد

می طلبيد که چيزی رو که فکر می کرد برادر کلر از 

و حاال می خواست اين .سافرونيا گرفته، از کلر هم بگيره 

باشه انجام بده  کار رو بدون اين که نياز به تهديد

اگر کلر ديروز اون چهره ی متفاوت الزار رو نديده بود .

می تونست بگه که او باز هم قصد تهديد کردن داره، اون 

حاال که فکر می کرد . ديروز يک هم نشين لذت بخش بود

متوجه می شد که اون مجبور نبوده برای راحتی کلر اون 

اما .رون ببره کاله رو بگيره يا حتی اون رو با خودش بي

اين کار رو کرده بود، و اين شايد ميزان حساسيت و تو 

حساسيتی که حاال . جه الزار نسبت به اون رو نشون می داد

به نظر می رسيد به اندازه ی غرور خانوادگيش برايش مهم 

اگه می فهميد که کلر از مردها می ترسه ، شايد . شده 

درونش جوانه  از گرفتن انتقامش صرف نظر می کرد، اميد

زد، حالت محتاطانه ش برگشته بود و اون دختر با اجساس 
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  .که در ساحل در وجود خودش کشف کرده بود ناپديد شد

می . به سرعت و با اضطراب اين حرف رو زد... الزار _

خواست حرفی رو به الزار بزنه که هيج وقت امکان نداشت 

ه بود و به کس ديگه ای بگه ، اما حرف ها تو گلوش موند

بيرون نميومد ، مدت زيادی بود که اون حرف ها درونش 

  .زندانی شده بودند

الزار متوجه شد کلر باالخره می خواد حرفی رو بزنه که 

اون دوست داره بشنوه، چون درگيری کلر برای حرف زدن رو 

می ديد، بهش نزديک تر شد و کنارش نشست، برای تشويق 

  . دست های گرم خودش گرفتکردنش به صحبت دستهاش رو بين 

يک زن ... مشکل چيه کلر؟ که تو: به نرمی از اون پرسيد

تا بعد از ظهر ... انگليسی که نوزده سالگی رو رد کردی

  امروز حتی يک مرد رو هم نبوسيده بودی؟

هنوز هم در حال جنگيدن با کلمه ها بود، الزار صبورانه 

  .منتظر موند، نمی خواست اون رو هول کنه

و ناگهان اون راز تاريک و دردناک سر باز کرد، ديگه 

نمی خواست مثل هميشه مدفون بمونه ،چيزی که در طول پنج 

سال گذشته در خودش مخفی کرده بود توی يه جمله از 

دهانش بيرون اومد، صداش اونقدر بلند و قوی بود که حس 

کرد انعکاسش تو اتاق پيچيد و دوباره پرده ی گوش خودش 

  .لرزه در آوردرو به 

حرفش رو . وقتی چهارده سالم بود مورد حمله قرار گرفتم _

زده بود و وقتی غافلگير شدن الزار رو ديد ديگه برای 

  . جمع و جور کردنش خيلی دير بود
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موجی از فريادهای يونانی از دهان الزار خارج شد که حتی 

اگه کلر زبان يونانی رو بلد بود نمی تونست معنی اونها 

و توی هيچ لغتنامه ای پيدا کنه ،و بعد تنها چيزی که ر

حس می کرد درد بی حس کننده ای بود که با بيشتر شدن 

فشار دست های الزار بهش وارد شده بود ،فکر می کرد چيزی 

  .نمونده که همه ی استخونهاش بشکنه

بعد از لحظه ای الزار کنترل خودش رو به دست آورد، کلر 

رد ، چيزی در وجودش می گفت که بايد احساس سر گيجه می ک

... حرفی رو که زده تموم کنه ، بهم مشت زدن، کتکم زدن

متوجه شد که رنگ الزار پريد ، با ديدن چهره ی سفيد اون 

  . پرتم کردن روی زمين... پرتم کردن :ادامه داد

نزديک بود غش کنه، صحبت کردن از کابوس هاش مثل تجربه 

ود، به مردی که کنارش بود چنگ کردن دوباره ی اونها ب

و زمانی به خودش اومد که به پشتی کاناپه تکيه ... زد 

داده بود و الزار رو به روش روی زمين نشسته بود و 

  .موهای اونو به آرومی از روی پيشونيش کنار می زد

پس به خاطر اينه که برادرت پشت :الزار با پريشانی گفت

به خاط اينه که آنياس  تلفن اين همه به من توهين کرد،

  . ...داره لحظات سختی رو باهاش می گذرونه

فقط يک سوال مونده بود که می خواست جوابش رو بدونه، 

کلر ضعيف به نظر می رسيد و انگار جونی توی وجودش 

نمونده بود، فکر کرد بايد به اتاق خودش بره، دلش می 

مه چيز خواست تنها باشه، هنوز کامال درک نکرده بود که ه

رو به الزار گفته ولی می دونست که يه چيزايی گفته، با 

اين حال درک نمی کرد که چرا الزار هنوز طوری بهش نگاه 
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می کنه که انگار چيز بيشتری هست که دلش می خواد 

بدونه، اون هر حرفی بود و نبود رو از کلر بيرون کشيده 

  ! بود

رداشت تا دست دست هايش رو از روی پيشانی کلر ب... کلر _

های اون رو بگيره، فشاری به اونا وارد کرد و کلر رو 

اون بهت تجاوز کرد _ ديد که منتظر ادامه ی حرف اونه، 

pethi ؟  

به زبان يونانی معنی  pethiکلر به گونه ای می دونست که

بچه رو می ده، چون الزار فقط يک بار در گذشته اونو به 

ه می خواست اون رو به اين اسم صدا کرده بود، موقعی ک

شايد » شجاع باش بچه«رفتن توی آب تشويق کنه گفته بود 

برای الزار مثل يک بچه به نظر می رسيد ، وقتی کلر فشار 

دست های اون رو حس کرد متوجه شد الزار مدتيه که منتظر 

  :جوابه، سرش رو تکون داد و با خستگی گفت

... چو_ . رفتکمی از فشار دست های الزار از بين . نه _

چون من دير کرده بودم بابام اومده بود بيرون دنبالم 

بگرده ، احتماال قبل از اين که کوچه رو رد کنه صدای 

جيغم رو شنيده بود چون بعدش ديگه حتی نمی تونستم جيغ 

هم بکشم ، يادم مياد وقتی نور چراغ قوه رو ديدم با 

، فقط يه تمام وجودم جيغ زدم اما صدايی بهم جواب نداد 

پدرم رو ديدم که داره اون مرد رو از ... لحظه بعد پ

پدرم چيزی ... روی من کنار می کشه، من آزاد شده بودم و

  .نمونده بود که اون مرد رو بکشه

تنفس عميق الزار هيچ شکی برای ! فقط چيزی نمونده بود  _
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کلر باقی نذاشت که اگه الزار جای پدرش بود اون مرد رو 

  .می کشتصد در صد 

  ؟ nothosپليس دنبال اون گشت؟ اون  _

هر معنايی که داره حتما اليق  nothosکلر به کندی فکر کرد 

نفس لرزانی از بين لبهاش .. نه : اون مرده، جواب داد

من برای يه مدت مريض بودم، خاله کتی ... من: خارج شد 

يه دکتره و اون از من مراقبت می کرد، مادر و پدرم 

رفتن پليس رو وارد ماجرا نکنن چون می ترسيدن تصميم گ

تازه من نمی تونستم هيچ ...بهبودی من عقب بيفته، تا

  .شهادتی بدم

  !تو مدت زيادی توی شوک بودی _

خيلی ترسناک . من تا دوازده ماه نمی تونستم صحبت کنم _

  .بود

الزار طوری به نظر می رسيد که انگار می خواد کلر رو تو 

ه تا آرومش کنهف کلر حتی حرکت بازوهای اون آغوشش بگير

رو ديد اما او منصرف شد، الزار نمی دونست که کلر ديگه 

  .از بودن ميان بازوهای او هيچ واهمه ای نداره

پدرت اين موضوع رو پنهان کرد و اون مرد تاوان ... پس _

  کارش رو پس نداد؟

درم آره ، من يواشکی شنيدم که پدر و ما: کلر زمزمه کرد

راجع به اين موضوع صحبت می کردن، اونا می ترسيدن که 

اون مرد اين کارو با دختر ديگه ای هم بکنهف اون مرد 

توی يکی از مزرعه های اطراف کار می کرد و همه ی ما می 

شناختيمش، تقريبا يه سال بعد بود که توی يکی از 
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روزنامه های محلی خوندم که اون رفته زير تراکتور و 

  .اون موقع بود که صدام برگشت مرده،

کلر احساس بی جانی می کرد، ديگه چيزی نمونده بود که 

الزار، می خوام _ : بخواد به الزار بگه ، صاف نشست و گفت

به اتاقم برم ، صداش هم مثل چهره ش خسته بود، الزار 

بايد برای راه رفتن کمکش می کرد، پاهاش اونقدر ضعيف 

می تونست خودش رو به اون طرف شده بودند که کلر حتی ن

  .کاناپه برسونه

آره، : الزار لبخند مهربانی زد که وجود کلر رو گرم کرد 

  .فکر می کنم خوبه استراحت کنی تا برای شام آماده بشی

کلر از جايش بلند شد، پاهاش می لرزيدند و تلو تلو می 

خورد اما الزار اونجا بود که اون رو نگه داره و نذاره 

ه، نگاهی اطمينان بخش به او کرد و اونو بغل کرد، بيفت

  :برای مطمئن شدن از اين که کلر نگاه اون رو ديده گفت

نيازی نيست از من بترسی کلر، من فقط فکر کردم که اگه  _

  .تا اتاقت ببرمت زودتر به اونجا می رسی

الزار اونو به اتاقش برد و آروم روی تخت گذاشت، صندل 

  در آورد و نور ماليمی روشن کرد،هاش رو از پاش 

 .و اطاق رو ترک کرد . pethiحاال استراحت کن : به آرومی گفت

 

وقتی الزار ترکش کرد، خواب هم ميليون ها کيلومتر از 

اون دور شد، اما همون طور که دراز کشيده بود نيرويش 

کم کم به بدنش برگشت و ذهنش به آرومی از اون خاطره ی 

  .وحشتناک دور شد
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به اين فکر می کرد که الزار چقدر باهاش مهربون بود، 

کاری کرده بود که کلر اصال از گفتن اين حقايق به اون 

احساس پشيمونی نمی کرد، ولی هنوز بخشی از ذهنش از اين 

  .که اين کارو کرده بود حيرت زده بود

نمی دونست چطور الزار براش از يه شيطان به يه فرشته 

فرار کردن از فکر و خيال به حمام رفت  تبديل شده، برای

تا آب دريا رو از موهاش پاک کنه، موهيش رو شست و حوله 

رو محکم دور اونا پيچيد، اما متوجه شد که اگه اجازه 

بده موهاش توی هوای آزاد خشک بشن برای شام خوش حالت 

تر به نظر می رسن، رها شدن از فکر الزار کار ساده ای 

  !نبود

کار لذت بخشش درباره الزار، تقريبا مطمئن بود در بين اف

حاال که اون واقعيت رو درباره ی کلر فهميده ديگه برای 

نجات کيت، از اون انتقام نمی گيره، به نظر می رسيد 

  . سالهاست که در مورد کيت فکر نکرده

خدای بزرگ، توی اين تکه ی کوچک از دنيا چه اتفاقی 

ته بود خطری که کيت رو چطور تونس! براش افتاده بود؟

تهديد می کرد به اين آسونی فراموش کنه؟ چی شده بود که 

نه تنها برادرش رو فراموش کرده بود بلکه توی اين جای 

زيبا باورها و ارزش هاش عوض شده بودند و ديگه اون 

  دختری که از قبل می شناخت نبود؟

چرا ته دلش از اين که !چطور کيت رو از ياد برده بود؟

يگر مجبور نبود خودش رو به الزار تقديم کنه احساس د

رضايت نمی کرد؟ اين چه احساسی بود که اون رو به جوش و 

خروش انداخته بود و وسوسه ش می کرد که بازم لب های 
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گرم الزار رو روی لب های خودش حس کنه؟ با اين که دير 

بود ولی خودش رو مجبور کرد که به کيت فکر کنه، چرا 

ده بود که اگه پيش الزار نره چه اتفاقی ممکنه فکر نکر

برای کيت بيفته؟ اين که کيت مجبور به تحمل مجازاتی 

بشه که کلر می تونست از اون جلوگيری کنه؟ ساعتش رو 

دلش می . نگاه کرد، يک ساعت تا وقت شام مونده بود

خواست همين االن الزار رو ببينه، می خواست بدونه چه 

کيت بيفته و حتی اگه الزم باشه به  اتفاقی قراره برای

الزار التماس کنه که اون رو آزار نده، اما متوجه شد 

اين کار عملی نيست، از ديدن دوباره ی الزار احساس 

به خودش گفت می تونه اين يک ساعت رو تا  ! خجالت می کرد

شام برای ديدن اون صبر کنه، خجالتش بر اون غلبه کرده 

  .آماده شدن، نصف اين زمان می گذشتبود، با حمام رفتن و 

وقتی آماده شد جلوی آينه ايستاد و خودش رو نگاه کرد، 

فکر کرد که موهاش زيبا به نظر می رسه، احساس می کرد 

که الزار بهش می گفت، بالغ تر به نظر  pethiاز اون لقب 

می رسه، رژ لبی که الزار بهش داده بود رو پيدا کرد و 

  .زدمقداری به لب هاش 

دختری که به او نگاه می کرد با دختری که دوشنبه شب پا 

به هواپيما گذاشته بود، زمين تا آسمون فرق می کرد، 

پوستش کمی برنزه شده بود و ديگه اون حالت رنگ پريدگی 

که جلوه ی موهای نقره ايش رو از بين می برد نداشت، به 

رو نظر می رسيد لب هاش زنده شده ان ، رژ لب اين کار 

کرده بود يا بوسه ی الزار که به لب هاش جان بخشيده 

  بود؟
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از افکارش شرمنده شد و ذهنش رو از اون بوسه ها دور 

کرد، ديگه تحمل نداشت به خودش نگاه کنه، روی يکی از 

. صندلی های اتاقش نشست و منتظر موند تا زمان شام برسه

رو  بايد فراموش می کرد که چطور قراره با الزار رو به

بشه، مردی که کلر هارپر بی جان رو زنده کرده بود، 

بايد فکرش رو روی کيت متمرکز می کرد، الزار بايد می 

فهميد که نمی تونه برای عملی کردن نقشه ش به کيت آزار 

  .برسونه 

وقتی فهميد لحظه ی رو به رو شدن با الزار رسيده قلبش 

ر جديد دلش به تپش افتاد، ناچار شد قبول کنه که اون کل

می خواد لباس بهتری برای پوشيدن داشته باشه، اين که 

  .الزار لباس های اون رو مثل چادر می دونست خيلی بد بود

وقتی وارد سالن شد الزار رو ديد ، بلند و با وقار به 

نظر می رسيد و دقيقا کنار در غذاخوری منتظر کلر 

ا از ايستاده بود و کلر بايد برای وارد شدن به اونج

الزار شلوار مشکی با يکی ديگه از تی . مقابلش رد ميشد 

شرت های تيره و زيبای بدن نماش رو پوشيده بود که قدرت 

  . عضله هاش رو نشون می داد

کلر همان طور که نزديکتر می شد متوجه شد الزار اون رو 

برانداز می کنه و حرکت چشم هايش رو روی موهای تازه 

، وقتی به الزار رسيد لبخند خجالت شسته شده ی خودش ديد

زده ای روی لبهاش بود ، فکر کرد الزار ممکنه حالش رو 

بپرسه يا باالخره حرفی بزنه که از اين حالت معذبی در 

بياد ، اما وقتی نگاه الزار به لب های کلر افتاد، 

لبخندش محو شد، کلر ديد که لب های الزار جمع شدند و با 
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کلر تا حاال ازش ديده بود، به  سردترين نگاه ممکن که

  .اون خيره شد

مسخ شده بهش نگاه کرد، چه اتفاقی افتاده بود؟ اون مرد 

مهربون و با مالحظه که چند ساعت پيش با ماليمت کلر رو 

  توی تخت خوابش گذاشته بود، کجا بود؟

شروع به صحبت کرد اما وقتی صدای اون ... الزار، چی ش _

احساس کرد که مثل . اول بفرماييد شما: رو شنيد که گفت 

يه احمقه ، الزار به او فهمونده که بيشتر مايله شامش 

از اونجا که . رو بخوره تا اين که با اون حرف بزنه 

  .حاال کلر بود که راه رو سد کرده بود، بايد حرکت می کرد

کلر به سردی وارد اتاق غذاخوری شد، با حالتی خشک پشت 

با تعجب فکر می کرد . ميشگيش نشستميز رفت و سر جای ه

که چه اتفاقی برای الزار افتاده؟ تمام سوال هاش درباره 

ی کيت رو به خاطر ذهن پريشانش درباره ی مرد غريبه ای 

که رو به روش نشسته بود و به سختی اون رو نگاه می 

  .کرد، از ياد برده بود

ود غذا سرو شد، غذايی که با اين که به خوبی پخته شده ب

اما در دهان کلر مزه ای نداشتف ادامه ی شام در سکوت 

کلر نمی دونست که الزار به چی فکر می کنه ولی . گذشت

اون مثل هميشه سر صحبت رو باز نکرد و کلر هم جرئت 

  . نداشت که سکوت رو بشکنه

قورت دادن غذا مشکل شده بود، وقتی دسر رو آوردند 

تی کنترل روی قاشق رو اعصابش کامال متالشی شده بود و وق

گونه  .از دست داد و قاشق به زمين افتاد، تعجبی نکرد

هايش از شرم قرمز شدند و خم شد تا قاشق رو برداره ، 
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ولش : اما هنوز کامال خم نشده بود که صدای الزار رو شنيد

  .کن

راسموس بيسکويت ها و پنير رو روی ميز گذاشت و به کلر 

کلر دلش می . لوش گذاشتلبخند زد و يک قاشق ديگه ج

خواست ظرف ميوه و بستنی رو به طرفی پرت کنه و از 

... اونجا سريع بره و خودش رو توی اتاقش زندانی کنه

اما جلوی خودش رو گرفت تا همونجا بمونه، صبر کرد که 

راسموس بشقاب های کثيف رو برداره و از اونجا بره و 

  .بعد تالش کرد صدای خودش رو پيدا کنه

احساس کرد توی اين موقعيت الزار ترجيح بده که ... الزار _

می ... الزار، من_ کلر اون رو آقای وارداکاس صدا کنه ، 

 .خواستم يه چيزی بپرسم

در نهايتِ تعجب کلر ، الزار ايستاد و اجازه نداد حرفش 

متاسفم هر چی که هست بايد : به سردی گفت . رو تموم کنه

 . رو به بيمارستان برسونم صبر کنی ، بايد سريع خودم

 "اوه: کليرگفت 

قبل از اينکه بفهمه چی گفته ، الزار کنار در ايستاده 

پس به خاطر تنفر از او نبود  , خيالش کمی راحت شد, بود 

به کنار  . که داشت ميرفت ، حتما خيلی نگران عموش بوده

در که رسيد رو به او کرد و کلر با لبخند اطمينان بخشی 

  : گفت

 " خيلی متاسف شدم ، حال عمويت خيلی بده ؟, اوه الزار " _

, حالت جدی چهره الزار باعث شد لبخند کلر از بين بره 

متوجه شد که عضالت فک الزار به هم فشرده شد و بعد با 
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 تا يک ساعت ديگه خوب ميشه, نه زياد : " طمئنينه گفت 

… " 

يلی محکمی با اين عکس العمِل الزار مثل اينکه به صورتش س

. زده باشند ،بی نهايت احساس کرد غرورش جريحه دار شده 

الزار منتظر نموند تا ببينه رفتارش چه تاثيری روی کلر 

  .گذاشته ، در رو بسته و اون رو تنها گذاشت

الزار ,نگاهش به سمت ميز ، جائی که او نشسته بود برگشت 

ونه نميت. " بيسکوئيت و پنيرش رو دست نزده گذاشته بود

و بعد فکری مثل گلوله از ! " بودن با من رو تحمل کنه 

مغزش بيرون زد و متوجه شد که چقدر ناپخته و خام عمل 

  . کرده که نتونسته موضوع رو موقع غذا راست و ريست کنه

, با گفتن اين موضوع اون رو از خودش متنفر ساخته 

 اونقدر از اين موضوع احساس انزجار کرد که معده ش شروع

الزار تقريبًا چيزی نخورده بود ، حتی زياد . به سوزش کرد

هم با اون صحبت نکرده بود ، شايد به اين خاطر که حالش 

از اون بهم ميخورد و نميتونست به اون نگاه کنه برای 

همين هم بود که بدون خوردن قهوه اش اون رو ترک کرده 

  .بود

ود خيره در حاليکه به صندلی که الزار روی اون نشسته ب

شده بود، فکر کرد الزار رو که اينقدر با اون مهربون 

, همه اش تقصير خودش بود , بوده اينطور ناراحت کرده 

  .نبايد اون ماجرا رو براش تعريف ميکرد

در حاليکه به سمت اتاقش ميرفت گريه ميکرد و از اونچه 

به . که به اون گفته بود روحش جريحه دار شده بود 

چيزهايی رو فاش کرده بود که اونقدر براش  اصراِر الزار
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سری بود که حتی با خانواده ش هم در موردش صحبت نکرده 

اشتباه کرده بود ؟ولی اين الزار بود که اصرار . بود 

نهايتًا از اينکه اين اطالعات رو در ... داشت بدونه 

اختيارش گذاشته بود و باعث تنفر اون از خودش شده بود 

  .شدعميقًا ناراحت 

با خودش فکر کرد شايد اگه اين اتفاق برای يک زن 

يونانی بيفته، همه در مورد اون خيلی بد فکر ميکنند و 

آرزو کرد کاش قبل از اينکه چيزی ميگفت در مورد فرهنگ 

الزار قبالً به او گفته بود . اونها اطالعاتی کسب ميکرد 

 که شانس سافرونيا در مورد داشتن يک زندگی معمولی به

خاطر کاری که برادرش انجام داده بود تقريبًا نابود 

بنابراين شايد قربانی بيگناه يک حملۀ وحشيانه . شده

 . شدن هم به نوعی ننگ محسوب ميشد

کلر احساس ميکرد تنفر الزار از اون مثل نمکی بود که به 

زخمش می پاشيدند، ولی درک نمی کرد چرا براش مهمه که 

  .ت نباشهالزار از دست اون ناراح

در حاليکه به صورتش آب ميزد با خودش فکر کرد که بهتره 

وقتی داشت حوله رو بر ميداشت دوباره . کمی بخوابه 

افکار ناجور به ذهنش هجوم آوردند، از اونجايی که اون 

رو تا سر حد امکان از خودش متنفر کرده بود ، مطمئن 

و بود الزار امشب ازش انتظار رفتن به اتاق خوابش ر

اگر هم زياد پشت در اتاقش ميموند و اصرار . نداره 

ميکرد به طور حتم الزار گوشش رو ميگرفت و پرتش ميکرد 

بيرون ، به هر حال چه الزار خوشش می اومد چه نمی اومد 

. ، اون فردا دوباره به خاطر کيت بهش آويزون ميشد 
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  . فردا شنبه آخرين روزی بود که الزار بهش مهلت داده بود

کلر فکر کرد که قرنهاست همينطور بيدار در جايش دراز 

نصف شب نگاهی به ساعتش انداخته و سعی کرد . کشيده 

خودش رو از شر افکار مزاحم رها کنه و آروم بشه ، اين 

ساعت مالقات در بيمارستان خيلی عجيب بود، با خودش فکر 

کرد الزار ممکنه االن با يک زن باشه ، زنی هيجان انگيز 

باروح و با عفت ، زنی که طولی نمی کشيد باعث ميشد , 

  .اون ماجرای کلر رو فراموش کنه

 

فکر اينکه اون با زن ديگه ای باشه آزارش ميداد ، ولی 

زياد هم تعجب نميکرد ، به هر چيزی که فکر ميکرد آزارش 

چراغ رو  . از لحاظ روحی کامالً ويران شده بود, ميداد

ابيد ، دو دقيقه بعد سرش رو خاموش کرد و به پهلو خو

بلند کرد و به صدای ماشينی که در کنار رودخانه ميراند 

سرش دوباره روی بالش افتاد و بعد از دقايقی . گوش داد 

 .خوابش برد

چند ساعت اول خوابِ رضايت بخشی داشت ، ناگهان از خواب 

پريد، چشمانش رو باز کرد و ديد همه جا تاريکه ، دستش 

ساعت سه و ده دقيقه , و ساعتش رو برداشت  رو دراز کرد

بود ، از تاريکی متنفربود آرزو کرد االن روز بود ، به 

وقتی . چشمات رو ببند و سعی کن خوابت ببره  : خودش گفت

چشمهاش رو بست و به . دوباره چشمات رو باز کنی صبح شده

خانواده اش فکر کرد ، به الزار که در اتاق مجاور بود و 

اگر نتونه کاری بکنه اونها کيت رو اذيت . به کيت 

يک بار مورد آزار و اذيت قرار گرفته بود ، , ميکردند 
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به خانواده ات فکر " . ديگه نمی خواست حتی به اون فکر کنه

  . کلر به خواب نا آرومی فرو رفت.. کن ، به کيت فکر کن 

 

ميخواستند کيت رواذيت کنند ، نبايد اون رو آزار بدند 

کوچه ! ايد اذيتش کنند ، نبايد کلر رو اذيت کنند نب, 

نه  ! اون کيه؟ نه.. ميترسيد ... تاريک بود ، اون کيه ؟

کسی داشت فرياد ! نه ... بسه ... بس! بس کن! بس کن ! 

ميزد ، کسی داشت فريادهای وحشتناکی ميزد ، چرا بس نمی 

, اوه ! يه نفر داشت شکنجه ميشد ... بس کنيد ! کنند ؟

فا بس کنيد ، لطفًا تمومش کنيد ، نميتونست بيشتر از لط

اين طاقت بياره ، چه اتفاقی داشت می افتاد ؟ چرا اون 

چرا نميتونست فرياد بزنه ؟ دهانش باز بود و ... َمرد 

سعی داشت صدائی از اون خارج کنه ولی موفق نميشد ، مرد 

 ...ميخواست اون رو دوباره اذيت کنه

 

 " و ، کلربيدار ش! کلر  " _

کسی داشت اون رو تکون ميداد و برای بيرون آوردنش از 

کابوس اسمش رو صدا ميزد ، در حاليکه خيس عرق بود 

  .چشمان وحشت زده اش رو باز کرد و نور المپ چشمانش رو زد

تو در :به يونانی )agapémen : الزار داشت با او حرف ميزد

يب نمی چيزی به تو آس, ، تو در امانی کلر ) اماني

 . رسونه

با چشمانی تمام باز به اون خيره شده بود و به اين فکر 

ميکرد چه مدت اون رو تکون ميداده که بيدار بشه ؟ با 

اين وجود از اينکه او به جای والدينش کنارش بود و با 
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شنيدن صدای فريادش مثل جت خودش رو به او رسونده بود 

  .اصالً تعجبی نکرد

شانه های اون رو در دست گرفته بود  الزار با دستانی قوی

و چهره اش خاکستری شده بود ، کلر دهانش رو باز کرد که 

  .به بگه حالش خوبه ولی صدايی از گلويش خارج نشد

الزار با ديدن اون که سعی داشت با رنگ ! زود باش  " _

با من حرف  " : پريده صدائی از گلويش خارج کنه فرياد زد

  "…هر چيزی, ا چيزی بگو بزن کلر، به خاطر خد

دهانش تکون خورد ، ميدونست اين ترس ممکنه باعث بشه تا 

آخر عمر قادر به حرف زدن نباشه ، دستانی که شانه ش رو 

 گرفته بود محکم تر فشار وارد کرد، 

سعی , سعی کن کلر  " : ترس کلر به اون هم منتقل شده بود

 . کن

خفه ميشد ، سپس  چشماش از شدت وحشت باز شده بود و داشت

 . نفسش رو با درد بيرون فرستاد

  ...اوه الزار " : شروع به گريه کرد

خدا رو شکر ، و اون رو مثل : الزار نفسی از رضايت کشيد 

آروم باش ، آروم باش  " : کودکی در آغوشش تکون داد و گفت

  . ، ديگه در امانی

 کلماتش اون رو آرام کرد ولی در حاليکه به او از ترس

ترک و تنها گذاشتنش در تاريکی چنگ انداخته بود 

  .نميتونست جلوی اشکهاش رو بگيره

دقايقی گذشت در حاليکه الزار همچنان اون رو در آغوشش 

، و " تقصير من نبود  " : تکون ميداد ، کلر بی مقدمه گفت
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در حاليکه به کمر او چنگ انداخته بود دوباره شروع به 

  . ستم کاری بکنممن نميتون " :هق هق کرد

الزار در حاليکه يک دستش دور کمر او بود با دست ديگه ش 

 .. موهای اون رو نوازش ميکرد و در گوشش هيس ميکرد

 ... ولی کلر نميخواست ساکت باشه و بيشتر اذيت ميشد

من مستحق سرزنش نيستم، تقصير " : دوباره شروع به گريه کرد

 ،  " من نبود

ياز به همصحبتی داره پس به آرومی الزار احساس کرد اون ن

 برای چه چيزی نبايد سرزنش بشی کلر؟  " : گفت

وقتی برات ماجرا رو تعريف کردم از من بدت اومد ، فکر " _

کردی که من مقصر بودم ، ولی من تقصيری نداشتم ، 

و هق هق گريه اش به سکسکه تبديل شد ، تو وقت  " ... نداشتم

ی من تقصيری نداشتم ، اون شام خيلی با من بد بودی ول

  ... مرد منو ربود

کلر رو عقب کشيد تا , درون الزار طوفانی به پا شد 

درچشمهاش نگاه کنه ، کلر به چشمهای متحير الزار نگاهی 

انداخت و فکر کرد آيا واقعًا سبب ترک کردن ميز شام او 

 بوده ؟

شروع کرد به انگليسی " کلر زيبای کوچولو ، , کلر " _

من متنفر نيستم ، نه از تو ، چطور ميتونم " : کردن صحبت

 " کوچولوی بی گناه من ؟

در حاليکه هق هقش قطع شده بود با چشمهائی گشاد شده از 

 نيستی ؟ " :تعجب به او نگاه کرد

نه از تو ، من احساس تنفر کردم  " : دوباره تکرار کرد
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و تنها به اين دليل که پدرت کارش رو کامل انجام نداده 

  . اون مرد رو نکشته

شد و نفسی که پس از تمام  کمی مردد" …ولی موقع شام" _

  .شدن هق هقش کشيد تمام وجودش رو لرزوند

منو ببخش ، سنگدل بودم ، چيزی : " الزارعذر خواهی کرد 

که برام تعريف کردی کمی غمگينم کرد ، ميدونم به خاطر 

و رو در اينکه مجبورت کردم اين رو برام تعريف کنی ت

برزخ قراردادم و اين کابوس هم اين رو ثابت ميکنه، 

متاسفم که چنين اتفاقی برات افتاده ، دلم ميخواست با 

خارج کردن اين افکار از مغزت به تو يه خواب آروم هديه 

کنم ، متاسفم که رفتاری که با تو داشتم چنين حسی رو 

وندم در تو ايجاد کرده ، من از قصد تا دير وقت بيرون م

 "تا تو راحت بخوابی

دوباره اون رو به خودش فشرد و به آرومی با حرکات 

گهواره وار تکانش داد ، دستهاش به آرومی موهای روی 

پيشانی اش رو از روی چشمهاش کنار ميزد ، درست مثل 

همون بعد از ظهر ، کلرميخواست به اون بگه که ازش 

دهانش نمی  ولی کلمات به , حداقل نه مثل قبل, نميترسه 

اومد، الزار به نرمی اون رو در آغوش گرفته بود و آرومش 

  . ميکرد تا اينکه نهايتًا اثرات کابوس از بين رفت

, قبالً هم از اون اين رفتار مهربان رو ديده بود 

ميدونست الزار انسانی بی نهايت احساساتی است و اين 

د به باي. باعث شد نياز خود به اروم شدن روفراموش کنه 

طريقی الزار رو آروم ميکرد ، چراکه ميدونست اون حاال 

  .خودش روبرای اتفاق پيش اومده مقصر ميدونه
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و توقف دست الزارروی پيشانيش .. " الزار  " : به آهستگی گفت

خودش رو باال . نشون داد که داره به حرفش گوش ميکنه 

 تقصير تو " :کشيد که بشينه والزار هم اون رو رها کرد 

 " . تو مقصر کابوس ديدن من نيستی.. نبود ؛ ميخوام بدونی 

من  " : شايد کمی داشت دروغ ميگفت ولی اهميتی نداشت

سالهاست که اين کابوس رو دارم ، و نگاه سريعی به او 

  .ولی اين هر شب اتفاق نمی افته: اندخت و ادامه داد 

د که الزار احساس آرامش نمی کرد ،کامالً محسوس بود ، ميدي

اون هنوز هم خودش رو سرزنش می کنه و احساس کرد هر چی 

که بگه اون باور نمی کنه و همچنان خودش رو سرزنش می 

کنه ، شايد همين که اون رو در اين حال می ديد هم 

  .بيشتر باعث سرزنشش می شد

و با گفتن اين حرف فکر کرد اون ... االن ديگه خوبم  _

  . که ميخوام تنها باشم االن فکر ميکنه منظورم اينه

و با اين سوال " لباس خواب اضافی داری ؟ " : الزار پرسيد

  .اونرو مجددًا وحشت زده کرد

 … يکی در کشوی پائينی هست ، ولی " _

اين رو گفت و به , "لباسی که تنت هست کامالً خيس شده  _

 . سمت کشوی لباسها رفت

نخی به تن تازه اون وقت بود که متوجه شد لباس خوابی 

داشته که از شدت هيجان و تعريق خيس شده و به بدنش 

همچنين تازه توجهش به لباس الزار جلب شد ، . چسبيده

اونقدر عصبی بود که قبل ازاون متوجه نشده بود ، ولی 

حاال در حالی که الزار داشت لباس خوابش رو از کشو در می 
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شامبر آورد ، ديد که الزار ظاهرا چيزی به جز يک روبدو

که اون هم به نظر ميرسيد با عجله پوشيده ، به تن 

نداره ، پاهای لختش از زير لباس مشخص بود و اين باعث 

شد احساس کنه چيزی فراتر از يک بوسه از الزار انتظار 

 . داره

صورتش از تصورچيزی که به اون می انديشيد سرخ شد و 

وجه شد زمانی که الزار لباس به دست به سمت تخت اومد ،مت

که الزار پس از ديدن چهرۀ برافروخته کلر چشمانش روی 

سينه های خوش ترکيبش قفل شده ، نفسش رو در سينه حبس 

کرد تا جلوی احساسی که در وجودش به غليان در اومده 

  . بود رو بگيره

نترس کلر ، نميخوام  " : نگاه جدی اش از بين رفته و گفت

 . خودم لباست رو عوض کنم

اب رو نزديک دست کلر گذاشت و به سمت ديگه تخت لباس خو

 . خواب رفت تا چراغ کوچک کنار تخت رو روشن کنه

به محض اينکه اتاق رو ترک کردم لباست رو  " :دستور داد

و بعد از نگاه ماليمی به اون به وسط اتاق رفت  " . عوض کن

کلر ميخواست ازش تشکر کنه . تا المپ وسطی رو خاموش کنه 

 . ه شد اون رفته ودر رو پشت سرش بستهکه متوج

, برای مدتی در حاليکه دراز کشيده بود به اون فکر کرد 

احساس خيانت ميکرد که اونقدر مشتاق بوسيدن دوباره اش 

خوشحال بود که متوجه شده بود کلر آدمی معمولی . بوده 

بود و از اتفاقی که پنج سال پيش براش افتاده، آسيب 

رای لحظه ای از تصور اونچه که در جدی نديده ، ولی ب

مورد الزار انديشه بود و گستاخی بيش ازحدش به خاطر اين 
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فکر ، لب پائينش رو با دندان جويد ، ولی اين فکر زياد 

باقی نموند ، چون که مردان زيادی در دنيا نبودند که 

راجع به اونها ميتونست اينطوری فکر کنه ، به هر حال 

ا آدمی مثل الزار وارداکاس تنها نميتونست درک کنه چر

  . کسی بودکه اينچنين باعث تحريکش شده بود

وقتی که اولين اشعه های خورشيد در اسمان تيره 

وقتی داشت المپ کنار تخت  . خودنمائی کرد هنوز بيدار بود

رو خاموش ميکرد باخودش فکر کرد الزار چه آدم بافکری 

استه که دوباره خو. هست که المپ رو براش روشن گذاشته 

 . به خاطر تاريکی دچار کابوس نشه

نيم ساعت ديگه اونجا دراز آشيد، ولي هر آاري مي آرد 

خوابش نمي برد، حس آزار دهنده اي نمي ذاشت آه بخوابه، 

چند دقيقه ديگه به اميد اينكه شايد بتونه بخوابه 

چشمهاش رو بست، وقتي ديد آه فايده اي نداره، تصميم 

ن بره تا از اونجا بتونه شكوه و زيبايي گرفت به سال

 .طلوع خورشيد رو ببينه

مي دونست آه بقدر آافي آرامش الزار رو بهم زده و 

نذاشته آه يه شب راحت داشته باشه، براي همين سعي آرد 

روي نوك پا  .سر و صدا ايجاد نكنه تا از خواب بيدار نشه

و روي از تخت خواب بيرون اومد، باالپوش سبك و آتانش ر

شونه ش انداخت، وقتي در اتاق رو باز مي آرد، در به 

آرومي صدا داد، نفسشو حبس آرد ولي وقتي ديد آسي بيدار 

 .نشده خيالش راحت شد

در حيني آه به آرومي از راهرو مي گذشت تا به سالن 

برسه مي ديد آه نور خورشيد از شيشه ها ميگذره و به 
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ي در سالن رو گرفت  راهرو مي تابه، با احتياط دستگيره

و خم آرد، بر خالف اون چيزي آه تصور مي آرد، سالن خالي 

 .نبود

الزار آنار ميزي آه از ديشب ليوان خالي مشروبشون اونجا 

مونده بود، نشسته بود و با تلفن حرف مي زد، و هنوز 

روبدوشامبرش تنش بود آه نشون مي داد از وقتي اتاق آلر 

ش در نياورده و اين يعني رو ترك آرده اون رو از تن

اينكه هنوز به اتاق خودش نرفته و تمام اين مدت اونجا 

 .بوده

خواست سالن رو ترك ... ببخشيد آه مزاحم حرف زدنت شدم  _

آنه ، همين آه ميخواست از در خارج بشه، الزار يه بازوش 

رو باز آرد، اين يه دعوت بي آالم بود تا آلر آنارش 

ين آار رو بكنه ولي وقتي لبخند بشينه، مردد بود آه ا

گرم و صميمي الزار رو ديد بي اراده به طرفش رفت، با 

اين حال هنوز شك داشت آه منظورش از اين حرآت اين بوده 

 ...آه آلر آنارش بشينه

وقتي نزديك تر شد، بازوي الزار باالي مبل آناري آه اون 

 ميخواست روش بشينه رو گرفت، ديگه جاي شك نبود، آامال

مشخص بود آه از اون مي خواست تا آنارش بشينه، وقتي 

نشست بازوي الزار از قسمت باالي مبل سر خورد و روي شونه 

ولي آلر خودش رو عقب نكشيد، خودش مي خواست  .ش قرار گرفت

 .آه دست الزار دورشونه ش حلقه بشه

به آرومي آلر رو به سمت خودش آشيد طوري آه آلر مي 

الزار رو احساس آنه، با تلفن به  تونست ضربان قلب ِ 

يوناني حرف مي زد، آلمات رو به سرعت پشت سر هم مي گفت 
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و گاهي مكث مي آرد تا به حرفهاي مخاطبش گوش بده، وقتي 

مكالمه تموم شد و گوشي رو گذاشت، آلر با خودش گفت 

االنه آه الزار دستش رو از دور شونه ش برداره و اين 

، ولي الزار نه تنها دستش رو چيزي بود آه نمي خواست

 تو هم نتونستي بخوابي؟: برنداشت بلكه به گرمي پرسيد

بجاي اينكه بگه براي ديدن طلوع خورشيد به اونجا 

 . نه: اومده، فقط گفت 

احساس آرد آه الزار يه لحظه ي آوتاه شونه ش رو فشار 

چطوره آه به آشپزخونه : داد، بعد دستش رو برداشت و گفت

ريم و يه نوشيدني برای خودمون درست آنيم، من ي فوبه ب

 . بلدم، مطئنم آه تو هم مي توني

 .آلر با خوشحالي همراه الزار به آشپزخونه رفت

وقتي الزار، بجاي قهوه فنجان چاي رو مقابلش روي ميز 

آشپزخونه قرار داد، آلر فكر آرد او با مالحظه ترين 

از عالقه ي مرديه آه در تمام عمرش ديده، حتما الزار 

شديد انگليسي ها به چايي با خبر بوده و با اينكه 

مطمئنا خودش قهوه رو ترجيح مي داده ولي بخاطر آلر، 

 .چايي درست آرده

نتوست جلوي چشمهاش رو بگيره تا اونطور به سينه ي الزار 

خيره نشه، با هر حرآتي آه مي آرد، يقه ي روب شامبرش 

ش ديده مي شد، مي آنار مي رفت و خط مويي از سينه 

دونست آه موهاي سينه ش تا نافش ادامه داره، بعد از 

اينكه مطمئن شد الزار متوجه نگاهش نيست با خيال راحت 

 :دوباره غرق تماشاي اون شد ولي وقتي الزار به آرومي گفت

آلر، از اينكه من اينطوري لباس پوشيدم، معذب مي شي؟  _
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، از اينكه الزار آلر قرمز شد و سرش رو پايين انداخت

مچش رو موقع نگاه کردن به سينه ي مردانه ش گرفته بود، 

الزار در حالي آه از جاش بلند مي شد، . خجالت مي آشيد

 . من ميرم لباسم رو عوض آنم:گفت 

قبل از اينكه هراتفاقي بتونه خوشي اون لحظات رو ازش 

نه،  :بالفاصله، بي اراده گفت  .بگيره، بايد آاري مي آرد

احساس :وقتي نگاه ِ پرسشگر الزارو ديد ادامه داد . نرو 

  . خوبي دارم وقتي با همين لباس آنار من ميشيني

مطمئني همين لباس خوبه؟ بعد از يه نگاه طوالني به  _

و با اين فكر آه آلر از . آلر، دوباره پشت ميز نشست

بودن در آنارش با اون سر و وضع و لباس، حس خوبي داشت، 

 .زدلبخند 

تقريبا فنجان چاييش خالي شده بود و به يه فنجان چاي 

ديگه فكر مي آرد تا بلكه به اين بهونه بتونه اين 

لحظات دوست داشتني رو طوالني تر آنه، در همين فكر ها 

 :بود آه الزار گفت

اصال آنجكاو نيستي آه بدوني پشت تلفن من با آي حرف مي  _

 زدم؟ 

ولي واقعيت اين  .ارت باشهفكر آردم بايد مربوط به آ _

بود آه اينقدر غرق خوشي اين لحظات شده بود آه اصال به 

مكالمه ي تلفني اون فكر نكرده بود ،چون حتي اگه آمي 

اون مكالمه فكرش رو مشغول مي آرد مي فهميد آه چطور 

ممكنه تماسي در اون موقع صبح مربوط به آار باشه و 

 .حتما تماس با خارج از آشور بوده

  . به انياس زنگ زده بودم_
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انياس؟ برادرت؟ اصال دلش نمي خواست اين مكالمه ادامه  _

پيدا آنه چون يا موضوع صحبت آيت بود آه مطمئنا باعث 

ناراحتي و نگرانيش مي شد و يا اينكه اگه حرفي از آيت 

به ميون نميومد، مجبور بود يه مكالمه آسل آننده رو 

 .تحمل آنه

 . ادرت رو همراه خودش به آتن ميارهانياس امروز بر _

آثار ترس و نگراني ظاهر شده در چهره ي آلر، الزارو از 

  .ادامه ي حرفش منصرف آرد

نتونست بيشتر از  ... تو... مجازات... هرگز...تو هرگز _

 .اين ادامه بده

من به تو آسيب نمي زنم آلر، فكر آنم خودت هم اينو  _

و رو خيلي اذيت آردم، تا همين االن هم من ت. بدوني

 .بقدري آه خودمم از فكر آردن بهش دچار عذاب مي شم

حاال آه الزار رو شناخته بود و از مهربوني و احساساتش 

 . نه الزار : خبر داشت، گفته ش رو انكار آرد

الزار انكار ِ اون رو ناديده گرفت و مي خواست دوباره 

آلر از ادامه بده، ولي فكر آرد ممكنه در اين صورت 

حرفش اينطور برداشت آنه آه وقتي اون نمي خواد به آلر 

 .آسيب بزنه، پس حتما ميخواد از خود آيت انتقام بگيره

 تو هم داري به آتن مي ري، درسته؟  _

من بايد انياس و :الزار به نشونه ي تاييد سر تكون داد 

 .برادرت رو در خونه ي پدريم مالقات آنم

: ال مشخص بود ترسيده، گفت با صداي خش داري آه آام
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الزار، اين آارو نكن، به آيت صدمه نزن، خواهش مي آنم، 

 . بگو آه بهش صدمه نمي زني

احساسش بهش مي گفت آه االنه آه دوباره الزارهمون الزاِر 

خشك و خشن چند روز قبل بشه، ولي فقط لحن گفتارش سرد و 

 :خشن بود، با همون غرور مختص ِ يونانيش جواب داد

 .من عادالنه با برادرت، رفتار خواهم آرد _

نگاهش نشون مي داد آه از طرف اون ،هيچ خطري آلر رو 

تهديد نمي آنه و از اين بابت در امنيته، ولي برادرش 

قلبش فشرده شد،  .بايد تاوان آاري رو آه آرده، بپردازه

تمام لذتي آه امروز از بودن در آنار اون برده بود، 

حتما قبول نكرده بود آه ممكنه خواهرش  .يكباره پرآشيد

به والدينش دروغ گفته باشه و اين به اين معني بود آه 

حرف هاي آلر، درباره ي بي گناهي ِ آيت رو باور نكرده 

 بود و حاال منظورش از رفتار عادالنه، چي بود؟

بذار منم باهات  -الزار: با لحن عاجزانه اي خواهش آرد 

مراه الزار بره، ممكن بود واسطه اگه مي تونست ه. بيام 

بشه و با عذرخواهي از طرف آيت، نذاره آه به برادرش 

 .صدمه بزنن

 . نه آلر، تو رو با خودم نمي برم: قاطعانه گفت 

 ...آخه چرا ؟ من _

 . چيزايي آه اونجا مي بيني ممكنه برات خوشايند نباشه _

يه  خوشايند نباشه؟ او خداي من، بيچاره آيت ، از خوردن

ميخواست هر چه سريع تر از  .فنجان چاي ديگه، منصرف شد

اون محيط دور بشه ، از جاش بلند شد ، ولي الزار 

خونسرنشسته بود و با غرور ِ مخصوص يك يوناني به اون 
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 .نگاه مي آرد، انگار انتظار اين عكس العمل رو داشت

فكر آنم :آلر هم براي اينكه غرور خودش رو حفظ آنه گفت 

 . باشه به اتاقم برگردم بهتر

ولي . گفتم آه با برادرت عادالنه رفتار مي آنم آلر  _

آلر مي دونست آه الزار هنوز آيت رو مقصر مي دونه، پس 

سعي : اين حرف اصال خيالش رو راحت نمي آرد، ادامه داد 

 . آن يه آم بخوابي

بدون حرف ديگه اي الزار رو ترك آرد، ولي همه ي فكرش 

اون قول . باليي آه قرار بود سرش بياد، بودپيش آيت و 

داده بود آه با آيت عادالنه مقابله به مثل آنه، ولي 

 عدالت چي بود؟

براي لحظه اي از ذهنش گذشت آه شايد منظور از عدالت 

اينه آه اونا فهميدن آيت بي گناهه، و به اونها برادرش 

 ...اجازه مي دن تا به خونه برگردن ، برگشتن به خونه 

اين دو آلمه بقدري تاثير گذار بود آه تمام فكرش رو 

  !برگشتن به خونه: مشغول آرد

اين آلمات بهمش ريخته بود، نمي خواست آه به خونه 

 .ولي مجبور بود! برگرده 

بايد به خونه برمي گشت، سعي آرد منطقي باشه و اونچه 

 .قلبش ميخواست رو زير پا بذاره

ه بود، با درماندگي روي از اين احساساتش حيرت زده شد

تخت نشست، هر چقدر هم آه به خودش تلقين مي آرد ميخواد 

به انگلستان برگرده، بي فايده بود، مشكل همچنان به 

اين خونه و جزيره بخش آوچيكي از . قوت خودش باقي بود 

قلبش رو دزديده بود، ولي بقيه ي قلبش توسط الزار تسخير 
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بره، بلكه دلش ميخواست  نمي خواست از اينجا! شده بود 

 .برای هميشه اينجا آنار ِ الزار بمونه

چشمهاش با حالت بي روحي به نقطه اي خيره مونده بود، 

اين عالقه فقط در چند روز ! چقدر مي تونست احمق باشه

گذشته بوجود اومده بود، پس مي تونست همه چيز رو 

ي فراموش آنه ؟ مي تونست با اين احساسش مبارزه آنه ؟ م

دونست آه نمي تونه، ميزان عالقه ش شديدتر از اوني بود 

آه فكر مي آرد، اون عاشق الزار وارداآاس شده بود، طوري 

 .آه هرگز حاضر نبود اون رو ترك آنه

چقدر پست و بي وجدان شده بود، خودش رو مجبور آرد تا 

واقعيت رو ببينه ، عاشق مردي شده بود آه مي خواست به 

نه و شايد باعث بشه آيت تا آخر عمر، برادرش آسيب بز

نقص جسمي داشته باشه، چطور مي تونست همچين آسي رو 

 دوست داشته باشه؟

بين دو احساس متضاد گير آرده بود، عشق و عذاب وجدان، 

نمي تونست به نتيجه اي برسه، دمر روي تخت دراز آشيد و 

دستهاش رو روي صورتش گذاشت و نااميدانه گريه آرد، در 

ش بينانه ترين حالت ممكن هم آه آسي به آيت صدمه اي خو

  .نمي زد، آلر باز هم مجبور بود آه الزار رو ترك آنه

احساس ضعف و خستگي مي آرد، وقتي ديد به نتيجه اي نمي 

رسه، از تخت خواب بيرون اومد و تصميم گرفت اول يه دوش 

بگيره ، لباس بپوشه و پيش الزار بره تا يه بار ديگه 

سش رو امتحان آنه تا بلكه الزار راضي بشه اون رو هم شان

وقتي زير دوش ايستاده بود، به خودش . با خودش ببره

اعتراف آرد دليل اصلي اصرارش براي رفتن با الزار، اينه 
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آه بتونه بيشتر آنارش بمونه، شك داشت ناراحتيش بخاطر 

 .ترك الزاره يا نگراني براي آيت

زار رو ببينه، از خبري آه وقتي به سالن برگشت تا ال

شنيد، شوآه و نااميد شد، فقط فوبه اونجا بودو به آلر 

 .گفت الزار همين چند دقيقه ي قبل رفت

آلر بود ولي وقتي . اون شنبه، طوالني ترين شنبه ي عمر ِ

گرسنه ش شد ديگه به هيچي فكر نمي آرد و آاري به 

يخواست اتفاقاتي آه در اتن مي افتاد نداشت، فعال فقط م

 .آه غذا بخوره

از ويال بيرون نمي رفت، همه ي اميدش به اين بود آه ادب 

و مهرباني ِ ذاتي ِ الزار باعث بشه آه بهش زنگ بزنه و 

 .اون رو درجريان اتفاقات افتاده، بذاره

در تمام اين مدتي آه منتظر تماسي از الزار بود، فوبه 

ولي . ردمرتب در ساعات معيني براش چاي و قهوه مي آو

ساعت چهارو نيم بود آه احساس آرد، بيشتر از اين نمي 

تونه توی ويال بمونه، مي دونست احتمالش خيلي آمه آه 

الزار در اين ساعت زنگ بزنه و براي همين به ساحل رفت، 

وقتي منظره ي زيباي ساحل رو ديد، از اينكه اين همه 

 .وقت تو ويال مونده بود، پشيمون شد

د آه در ساحل بود و از زيبايي و آرامش نيم ساعتي ميش

اون مكان داشت لذت مي برد آه صداي ماشيني آرامشش رو 

بهم زد، به خيال اين آه ممكنه الزار برگشته باشه، به 

 .سرعت به طرف صدا دويد

ولي از چيزي آه مي ديد، خشكش زد، دو مرد از ماشين 

ونها هيچ آدوم از ا. پياده شدند و به طرف ويال مي رفتند
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الزار نبود ولي يكيشون آمي شبيه الزار بود ، البته آمي 

نفر . آوتاه تر و عضالني تر از مردي آه اون عاشقش بود

بعدي بلند و باريك، با موهاي بلوند بود آه با ديدنش 

آرامش گم شده ش رو دوباره به دست آورد و با خوشحالي 

 .به طرفش دويد

 .مي آرد از شوق زياد گريه! آيت، اوه، آيت _

 ... خودتي آلر؟ حالت خوبه؟ اون: آيت، خواهرش رو بغل آرد

براي اينكه خيال آيت رو راحت آنه، به . من خوبم، خوب  _

الزار ، مي دونست منظورش از اون الزار  :سرعت اضافه آرد

بعد براي اينكه  . بوده ، رفتار خيلي خوبي با من داشت

مدت برای تو اين :اون رو مطمئن تر بكنه، لبخند زد 

 ...چطوري گذشت؟ تو

حتي به خراش هم برنداشتم، ولي همه ي اتفاقاتي آه تو  _

اين مدت افتاد، مثل يه آابوس وحشتناك بود، خيلي 

نگرانت بودم ولي اون جزيره هيچ راهي به بيرون نداشت 

اصال مهم نيست ... خب... آه بتونم بيام و پيدات آنم، من

 ده، تو مطمئني آه خوبي؟ آه چه اتفاقي براي من افتا

دوباره آلر سعي آرد برادرش رو متقاعد آنه آه هيچ 

آسيبي از طرف الزار بهش نرسيده ولي دردي آه در قلبش 

يکدفعه  .احساس مي آرد، رازي بود آه فقط خودش مي دونست

متوجه مردي آه همراه آيت بود شد، مودبانه آنارشون 

خواهر و برادر ايستاده بود و منتظر بود تا حرف هاي 

 .تموم بشه

آيت مسير نگاه ِ آلر رو دنبال آرد و متوجه شد به مرد 

يوناني آه آنارش استاده بود نگاه مي آنه، با واضح 
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ترين و آشناترين عباراتي آه مي تونست به آلر معرفيش 

 . برادر ِ الزار، انياس وارداآاس_آرد 

مي  دوباره همون احساسي آه با ديدن غريبه ها بهش دست

آلر با شك و دلهره دستش رو . داد، به سراغش اومده بود

به طرف انياس دراز آرد و انياس در حالي آه لبخند 

 ميزد، باهاش دست داد

الزار همراه تو برنگشت؟ در حال پرسيدن اين سئوال، سعي  _

 .آرد لحنش طوري نباشه آه آسي شك آنه به اون عالقه داره

به تسالونيكي رفتيم، اما  هر دو با هواپيما :انياس گفت

الزار از فرودگاه به عيادت عمويمون آه در بيمارستان 

  .بستريه، رفت

  .اوه ، آره: کلر 

  . برای امشب يه پرواز واسمون رزرو شده: و بعد کيت گفت 

با وجودی که توقع شنيدن " امشب ؟ : کلر با هيجان گفت 

  . مدههمچين خبری رو داشت احساس کرد قلبش تو دهنش او

  . ديگه زياد ول گشتن هم فايده ای نداره: کيت گفت 

کلردر حاليکه احساس ميکرد نياز داره تنها باشه فهميد 

درسته : اشکهاش االنه که سرازير بشه بنابراين سريع گفت

  " . ، اممم من بايد برم و وسايلم رو جمع کنم

هر سه تراس رو ترک کردند ، آنياس رو به کيت گفت که 

  . داره بره و يه کم خوش بگذرونهقصد 

  . من نميام ، بايد برم با کلر صحبت کنم: کيت گفت 

کلر درحاليکه داشت با احساس درونيش مبارزه ميکرد به 

طرف اتاقش رفت ، به هيچ وجه آماده جواب دادن به هيچ 
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کدوم از سئوالهای کيت نبود، بنابراين چمدانش رو روی 

  .پر کردنش نشون دادتخت گذاشت وخودش رو مشغول 

برای اينکه کيت بحث رو به اين موضوع که بروس چی فکر 

کرده که گذاشته کلر با يه غريبه همسفر بشه نکشونه پيش 

نميخوای بهم بگی چه اتفاقی تو : دستی کرده و پرسيد 

 "آتن افتاد ؟

وحشتناک بود ، همش منتظر بودم ونميدونستم تو در چه  "_

  . … حالی

... داشت فکر ميکرد چه جوری شروع کنه " زم ، خب عزي " _

خب ميدونی که به من تهمت زدند سافرونيا رو مست کردم و 

به سرعت به کلر . تجاوز کردم ... امممم .. بعد بهش 

تصميم داشت اگه , نگاه کرد تا ببينه عکس العملش چيه 

 ناراحت شد يه جوری آرومش کنه ، 

گفتم امکان نداره  آره الزار بهم گفت ، منم بهش " _

تواينکار رو بکنی مگر اينکه سافرونيا خودش مايل به 

  . اين کار بوده باشه

خب موضوع . درسته : کيت نگاهی حاکی از تشکر بهش کرد 

اينه من خيلی نگران تو بودم و همش مثل ديوونه ها دور 

خودم ميچرخيدم تا اينکه امروز صبح آنياس گفت يه قايق 

م به آتن ميريم ، ما به خونۀ والدين اجاره کرده وداري

البته والدينشون منزل نبودند، ولی اون  , اونها رفتيم

  . اونجا بود -سافرونيا  -دخترۀ دروغگو 

در طول روز خيلی به !! سوفرنيا ؟: کلر هيجان زده گفت 

اون دختر فکر ميکرد ولی هيچ وقت نميتونست تصور کنه که 

  .هم مواجه کنه الزار اون دو تا رو دوباره با
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به محض اينکه ديدمش يکم ... مممم : کيت تائيد کرد

احساس آرامش کردم گرچه هنوز نميدونستم که اونها بااين 

کارشون داشتند به من يه فرصت دوباره ميدادند ، ولی 

وقتی که ديدمش فهميدم که الزار وارداکاس قصد داره 

  .حقيقت رو بفهمه

الزار حتی نميخواست به  کلر با ياد آوری اين موضع که

ولی اون کامالً : احتمال دروغ گفتن خواهرش فکر کنه گفت 

  .مطمئن بود که خواهرش دروغ نميگه

منم همينطور فکر ميکردم ، الاقل اون لحظه اينجور به  " _

نظرميرسيد ، من وقتی از اين موضوع مطمئن شدم که اون 

ه من گفت الزار مغرور که جلوتر از دماغش رو نمی بينه ب

يه بار ديگه همون چيزی رو که بيشتر از صد بار واسه 

  . آنياس تعريف کردم واسه اون هم تعريف کنم

در مورد اينکه تو چه جوری سافرونيا رو به اون  " _

  " آپارتمان بردی ؟

خوب به نظرنمياد مگه نه ؟ منم تائيد ميکنم ، ولی  " _

  . تغييرميده همونطور که اونا گفتند شرايط ، وقايع رو

 " چه شرايطی کيت ؟ " _

باشه اينم دفعه صد : کيت با مهربانی به کلر نگاه کرد 

 . و يکم

من داشتم واسه خودم راه : کمی مکث کرد وادامه داد 

ميرفتم که شنيدم يکی داره گريه ميکنه ، صدا رو دنبال 

کردم و يه دختررو ديدم که روی پله ها نشسته و داشت از 

ه ميزد ، خب نميتونستم ولش کنم و برم ، ته قلبش ضج

منظورم اينه که ممکن بود هر اتفاقی براش افتاده باشه 
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  " ،نميدونم باور ميکنی يا نه ؟

چطور ميتونست باور نکنه ؟ سالها بود که کيت مثل يه 

پناهگاه برای اون بود و ازش حمايت کرده بود ، حاال دور 

رابر هر دختر ديگه از انتظار نبود وقتی کلر نباشه در ب

  .ای همين عکس العمل رو نشون بده

اون روی پلکان تاريک نشسته بود و نميتونست خوب صحبت  " _

کنه، با اين وجود وقتی فهميدم انگليسی بلده يه کم 

خيالم راحت شد ، ازش پرسيدم که ميخواد تا خونشون 

همراهيش کنم ، ولی اين حرف باعث شد حالتهای هيستريک 

تا حدودی ميدونستم که يونانيها در مورد  , بده بهش دست

قبالً پيت نوالن بهم در , بکارت زنهاشون چه نظری دارن 

اين موردگوشزد کرده بود و حاال افسوس ميخورم که چرا 

نصيحتش رو گوش نکردم ، به هر حال وقتی ديدم با شنيدن 

اسم خونه چقدر وحشت کرده احساس کردم که اتفاق خيلی 

  . افتادهبدی براش 

  . پس بهش حمله شده بود: کلير آروم گفت 

نميدونستم : کيت با سر تائيدکرد ، بعد ادامه داد

بهترين کار تو اون موقعيت چيه ولی حدس ميزدم خانواده 

اون دختر ترجيحًا عالقه ای ندارند پليس درگير اين ماجرا 

بشه ، بنابراين کنارش نشستم و سعی کردم آرومش کنم ، 

اينکه توی تعطيالت هستم , تو ذهنم اومد بهش گفتم هر چی 

, بروس , خونه مون تو انگليس , در مورد مادر و پدر , 

شغلم و تو ، اوه ای کاش خفه ميشدم و در مورد تو چيزی 

نمی گفتم ، به هر حال احساس کردم وقتی در مورد تو بهش 

گفتم يه کم از وحشتش کم شد ، بنابراين من به صحبت 
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تو ادامه دادم ، ميخواستم بدونه که من ميدونم درمورد 

چه احساسی داره ، ميخواستم مطمئن بشه که من به خاطر 

اينکه خواهری مثل کلر دارم امکان نداره به هيچ دختری 

  . تو اين دنيا آسيب برسونم

ُخب پس اينجوری : کلر احساس کردچشمهاش پر از اشک شده 

  " نسبت به تو اعتماد کرد ؟

البته بعد از چند ساعت ، به هر حال من دوباره آره  _

بهش پيشنهاد دادم که بره خونه ، ولی حاضرنبود به حرفم 

گوش بده ، خب ما نميتونستيم تمام شب رو با اون وضع 

اونجا بشينيم، بنابراين فکر کردم بهتره ازش مراقبت 

  . کنم

توی آپارتمان يه تلفن و يه بطری مشروب براندی بود که 

روز خريده بودم تا به پدر هديه بدم ، اون اون 

ازپيشنهاد من که گفتم به آپارتمانم بريم استقبال کرد 

، تازه همون موقع بود که متوجه شدم اون مثل تو آسيب 

نديده بود و کسی با زور بهش تجاوز نکرده بود ، ولی 

هنوز دروضعيت نامناسبی بود و وقتی ازش پرسيدم گفت که 

راش مشروب ريختم و شروع کردم باهاش سالشه ، من ب ١٨

صحبت کردن تا اينکه مطمئن شدم آروم شده ، وقتی ديدم 

دوباره به خودش مسلط شده بهش پيشنهاد کردم بره خونش، 

گفت نميتونه با من تا خونه همراه بشه بنابراين با 

کل ماجرائی که بين من و . تلفن من به يه تاکسی زنگ زد 

  . دسافرونيا گذشت همين بو

ُخب ، من بعد ازاينکه مطمئن شدم اون سوار تاکسی شده به 

يه ليوان ديگه مشروب خوردم و به , آپارتمانم برگشتم 
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خودم گفتم واسه پدر يه بطری ديگه ميگيرم و بعدش به 

رختخواب رفتم ، تنهاچيزی که بعد از اون به خاطر ميارم 

ه نصفه شب دو ضربه محکم ب ٣اين بود که حدودای ساعت 

سرم خورد و بعد دست و پام رو بستن و تو يه قايق 

  . انداختند

  " همۀ اينا رو واسه الزار تعريف کردی ؟: کلر پرسيد 

آره ، ولی نميتونستم تصورش رو هم بکنم چقدر از دست  "

سافرونيا عصبانی ميشه ، الزار به من گفت همه چيزرو 

رو  راجع به تو ميدونه ، باورم نميشد تو براش ماجرا

تعريف کردی ، چون بعد از اون اتفاق هيچ وقت در موردش 

  . حرف نزده بودی

لحن کيت بيشتر پرسشی بود ، ميخواست بدونه اين غريبه 

چه رفتاری با کلر داشته که تا اين حد اعتماد اون رو 

به خودش جلب کرده ، ولی کلر بدون توجه به لحن کيت 

با سافرونيا  بيشتر مايل بود بدونه الزار چه رفتاری

 داشته ؟ 

  " گفتی الزارسافرونيا رو سرزنش کرد ؟ "

اولين چيزی که الزار بعد از شنيدن حرفهای من : کيت گفت 

در تمام " چه طور تونستی ؟ : به سافرونيا گفت اين بود 

مدتی که من داشتم ماجرا رو تعريف ميکردم سافرونيا با 

لمه هم حرف يه قيافه عبوس اون گوشه نشسته بود و يک ک

نزد ، آنياس هم تو اتاق بود ولی ترجيح داد سکوت کنه و 

وقتی من حرفام . بذاره برادر بزرگترش تصميم بگيره 

تموم شد ، الزار بهم گفت حاضری قسم بخوری ؟ منم گفتم 

اگرالزم باشه به جون کلر هم قسم ميخورم ، بعد الزار به 
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گه ؟ کلر طرف سافرونيا برگشت و ازش پرسيدچيزی داره ب

  " اونوقت سافرونيا چيکار کرد ؟: با هيجان گفت 

اولش هيچی،وقتی ماجرا رو تعريف کردم حالت صورتش از  "

عبوسی به نوعی لجبازی تغيير پيدا کرد،الزار ازش پرسيد 

بازم حاضری اون حرفهايی که به پدر گفتی رو تکرارکنی : 

؟ چيزی نگفت و سرش رو به حالت تائيد تکون داد ، 

بنابراين فکر ميکنی اين مرد : دوباره الزار ازش پرسيد 

مستحق مجازاته ؟ سافرونيا سرش رو بلند کرد و چهره ش 

  . حالت اعتراض به خودش گرفت ولی بازم هيچی نگفت

  ... اون چيزی: کلير گفت 

حتی يه کلمه هم نگفت ، من اعتراض کردم و به اون گفتم  "

زار به سافرونيا گفت که دورغگو ، و در نهايت تعجب ، ال

يه کلمه از حرفايی که اون برای والدينشون تعريف کرده 

رو باور نميکنه ، بعد رفت باالی سرسافرونيا ايستاد و 

وقتی ماجرا رو از دهن آنياس شنيدم ، تصميم گرفتم  : گفت

به تالفی اينکار خواهر اون مرد متجاوز رو بدزدم و همون 

سر تو آورد،من اون رو با  باليی رو سرش بيارم که اون

  ... خودم به ويال آوردم و

به محض شنيدن اين حرف بهش حمله ور شدم،آنياس به سرعت  "

به طرفم اومد و من رو عقب کشيد ، در همين حين 

سافرونيا زد زير گريه والزار هم کنترلش رو از دست داد 

، شروع کرد به فرياد کشيدن که چه طور تونسته بازندگی 

تر که قبالً هم مورد حمله و تجاوز گرفته بازی کنه يه دخ

، ازش پرسيد که ميدونه اين کار چه تاثيری روی اون 

دختر خواهد داشت ، به محض شنيدن اين حرفها سر جام 
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ميخکوب شدم ، نميتونستم باور کنم تو اون اتفاقی رو که 

سالگی برات افتاده ، واسه اون مرد تعريف کرده  ١۴تو 

ار اونقدر عصبانی بود که ديگه نتونست الز. باشی 

انگليسی ادامه بده و سافرونيا هم با در حاليکه 

  . ميلرزيد به همون زبون جوابش رو ميداد

پس : کلر بعد از بستن چمدانش نفس عميقی کشيد و گفت 

  ! نميدونی بقيه حرفاشون در چه موردی بود؟

وم بشه اوه چرا ، اون منتظر موند تا گريه سافرونيا تم "

حاال همه چيز رو به انگليسی بگو ، اين : و بعد بهش گفت 

  .کمترين چيزيه که به آقای هارپر بدهکاری

  " اون مجبورش کرد دوباره ماجرا رو تعريف کنه ؟ "

کلمه به کلمه ، گرچه وقتی سافرونيا ماجرا رو تعريف  "

  .کرد بيشتر براش احساس تاسف کردم تا هر چيز ديگه

قلب کيت مثل يه گنجشک کوچک بود ، , زد  کلر لبخند

عليرغم تمام اتفاقاتی که براش افتاده بود هنوز هم 

واسه اون دختر گريان دلسوزی ميکرد ، گرچه وقتی کيت 

ادامه ماجرا رو تعريف کرد خودش هم دلش واسه ی اون 

 . دختر سوخت

ظاهرًا پدرشون ميخواسته سافرونيا زودازدواج کنه و اون  "

ف اين موضوع بوده ، آنياس تو راه برگشت برام هم مخال

تعريف کرد که سافرونيا جزو طرفدارانِ جنبش فمينيستهای 

يونانيه ، به هر حال سافرونيا تصميم داشته اول واسه 

خودش يه کار دست و پا کنه و وقتی که احساس کرد 

  . امادگيش رو داره ،مرد دلخواهش روبه همسری برگزينه

  . بيچارهدختر : کلر گفت 
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ميتونست تصور کنه دختری که تالش ميکنه تا از قيد و 

بندهای رسوم و دست پاگير جامعه خودش رو رها کنه ،چه 

  .زجری رو بايد تحمل کنه و چقدر بايد قوی باشه

آره واقعا ، ظاهرًا اون شب وارداکاسِ بزرگ : کيت گفت 

صداش کرده و بهش گفته امشب مردی که قراره شوهر آينده 

  . ش بشه با خانواده ش به اونجا ميان

  .. . حتمًاسافرونيا خيلی ناراحت شده بوده: کلر گفت 

. دقيقًا ، ظاهرًا پدرش محکم سر حرفش ايستاده بوده  "

 ١۶آنياس تعريف کرد وقتی سافرونيا به دنيا اومده اون 

ساله بودند ، به خاطر اين اختالف سن اون دختر ١٨و الزار 

شده بوده ، بنابراين وقتی ديده پدرشون  خيلی لوس بزرگ

روی حرفش پافشاری ميکنه با درماندگی و آشفتگی از خونه 

  . فرار ميکنه

  " درست همون موقع بود که اون رو ديدی درسته ؟ "_

کاش هيچ وقت نمی ديدمش : چهره ی کيت يه لحظه درهم شد 

، به هرحال وقتی اون شب به خونه برميگرده خانوادش 

ًا داشتن از غيبتش ديوونه ميشدند، همه به سمتش تقريب

هجوم بردند و بازخواستش کردند که کجا بوده، اون خيلی 

اينو منم وقتی الزار داشت بازخواستش , دختر لجبازيه 

ميکرد متوجه شدم ، اولش هيچی نگفته ، تا اينکه پدرش 

عصبانی شده و بهش گفته هر اتفاقی که واسش افتاده رو 

درست همون لحظه اين ايده ی . ايد تعريف کنه مو به مو ب

منحصر به فرد به ذهنش رسيده ، چون ميدونسته هيچ مرد 

  . خانواده داری حاضر به ازدواج با چنين دختری نيست

  . و با اين کار برای هميشه آزادش ميگذاشتند: کلر گفت
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دقيقا ، اون اصالً قصد نداشته من رو تو دردسر بندازه ،  "

هم خطور نميکرد که پدرش رد اون تاکسی رو  به ذهنش

بگيره و آپارتمان من رو پيدا کنه ، در حاليکه داشت 

ماجرا رو تعريف ميکرد با شدت تمام هم گريه ميکرد ولی 

  .برادراش کوچکترين توجهی به گريه هاش نميکردند

کلر ميتونست اون صحنه رو تجسم کنه ، ميتونست تصور کنه 

ار بعد از اينکه فهميده سافرونيا با که قيافه مغرور الز

  . دروغهاش چقدر باعث شرمندگی اونها شده چه شکلی شده

 " بعدش چی شد ؟: کلر پرسيد 

کيت قبل از ادامه لحظه .. الزار عذر خواهی کرد و بعدش  "

بعدش ازم خواست تا تنهائی با هم صحبت : ای مکث کرد

  .کنيم

غرورش جريحه دار  بيچاره الزار ، چقدر: کلير فکر کرد 

شده ، احتماالً ميخواسته کيت رو در خلوت ببينه تا ازش 

به شخصه عذرخواهی کنه و مطمئنش کنه که هيچ نظر سوئی 

  . نسبت به من نداشته

کيت با ديدن چهرۀغمگين کلر که هر لحظه آمادۀ اشک 

  . بسه کلر ، بيا از اينجا بريم: ريختن بود گفت 

در به خاطر حسی که االن الزار ولی نميدونست که کلر چق

  . داره ناراحته

 . تقريبًا حاضرم: کلر لبخندی زورکی زد و گفت 

آلر در حالي آه چمدانش رو با خودش مي آشيد، براي 

آخرين بار به اتاقش نگاه آرد، به سختي تونست جلوي 

اشكهاش رو بگيره، نگاهش به در اتاق خيره موند، آاش 

ين در خارج بشه، اتفاقات اين هيچ وقت مجبور نبود از ا
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چند روزه از ذهنش مي گذشت، احساسش بهش مي گفت الزار با 

اون خيلي مهربون بوده ولحظه اي رو آه الزار سينه ي 

لختش رو لمس آرده بود رو بياد آورد،آه اگه ادامه پيدا 

ولي حاال براي اين حرف ها خيلي ... مي آرد، حاضر بود

 ...دير بود، خيلي دير

 

  ل هشتفص

چون انياس هم اونجا بود، آيت نمي تونست زياد از آلر 

سئوالی بپرسه، وقتي آه صندلي عقب ماشيني آه انياس 

راننده ش بود، نشست و به سمت فرودگاه راه افتادند، 

آلر از اينكه حتي نتونسته بود قبل رفتن از الزار 

  .خداحافظي آنه، ناراحت بود

يچ وقت اون رو نمي بينه، نمي تونست باور آنه آه ديگه ه

قلب شكسته ش فقط يه آرزو داشت ، اينكه فقط يه بار 

ديگه قبل برگشتن به انگلستان بتونه الزار رو ببينه، 

اين همه ي چيزي بود آه تو اون لحظه مي خواست ، با 

شناختي آه از الزار داشت مي دونست آه غرورش اجازه نمي 

تي با اين حال آه ده براي بدرقه ش به فرودگاه بياد، ح

ولي . قبول آرده بود در اين جريان خواهرش مقصربوده

براش غير قابل باور بود آه الزار بعد از ديدن عموش در 

  .بيمارستان فقط براي ديدن آلر مستقيم به فرودگاه بياد

خاطرات امروز صبح از ذهنش مي گذشت، وقتي آه روي مبل 

ه شده بود، وقتي آنارش نشسته بود و دست الزار دورش حلق

آه براش چاي درست آرده بود ، اگه فقط يه بار ديگه مي 

تونست اون رو ببينه، دست از اين غرور مسخره ش برمي 
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  .داشت و به عالقه ش اعتراف مي آرد

وقتي انياس از پيچ جاده پيچيد و وارد جاده ي اصلي 

منتهي به فرودگاه شد، آلر تازه از افكارش بيرون اومد، 

با حالت َمنگي از مرسدس بنز به آناره هاي جاده چشماش 

خيره شده بود، درسته بعد از اين همه فكر آردن به 

نتيجه اي نرسيده بود ولي يه چيزي رو خوب فهميده بود، 

  . مي دونست آه عشق منطق سرش نمي شه

انياس به نرمي اين رو . اميدوارم دوباره ببينمت آلر _

ره برادر الزار بود و طبيعا به آلر گفت، هرچي باشه باالخ

  .حرف زدنش هم مثل اون، آلر بهش لبخند زد

آيت و انياس چمدانها رو حمل مي آردند و هيچي دست آلر 

نبود، وقتي انياس رفت تا آارهاي پرواز رو روبه راه 

  عصبي بنظر مي رسي، مطمئني حالت خوبه؟: آنه ، آيت گفت

من خوبم : ه سعي آرد وانمود آنه حالش خوبه و خوشحال

نمي دونست . آيت ، اين رو گفت و مستقيم به جلو خيره شد

از انياس بخواد آه از طرف اون از الزار خداحافظي آنه 

  . يا نه

شايد : انياس يه سري مجله ي لوله شده به آلر داد و گفت

اينا بتونه بهت آمك آنه تا سفر برات خسته آننده 

  . نباشه، آلر

تشكر آرد و مجله ها رو گرفت، با بخاطر لطفش از انياس 

خودش فكر آرد همون ادب و مهربوني آه در رفتار الزار مي 

ديد، در لحظه لحظه ي رفتار انياس مي بينه، نوك زبونش 

بود تا بواسطه ي انياس، پيامي به الزار برسونه ولي هر 

چي تالش آرد، شرم و حيا مانعش شد و براي مدت طوالني 
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به محض اينكه : انياس به آيت گفت  ساآت موند، تا اينكه

شما وارد هواپيما بشين، هواپيما آماده ي پرواز خواهد 

  .شد

انايس اول با آلر دست داد و آرزو آرد سفر خوبي داشته 

باشه و بعد با آيت دست داد، يه دفعه در اثر برخورد 

شديد موجي از مردم آلر از آيت جدا شد، مي دونست آه 

ودش رو به برادرش برسونه چون مي بايد سريع دوباره خ

ديد آه آيت داره دور و دورتر ميشه، انياس هم همين 

طور، مي ديد آه بعد از خداحافظي از آيت از مسير مخالف 

  .رفت

درست لحظه اي آه برگشت تا به سمت هواپيما بره، از 

چيزي آه مي ديد چشمهاش گشاد و سرجاش خشكش زد، آسي آه 

و نشونه گرفته بود و مستقيم داشت موهاي نقره فام آلر ر

  .به سمتش مي اومد، الزار بود

مي دونست آه رنگش پريده برای حفظ ظاهر هم آه شده سعي 

آرد لبخند بزنه ولي نتونست، الزار هم همين طور، وقتي 

به نظرش مي رسيد آه . نزديك آلر رسيد هيچ لبخندي نداشت

ای طوالنی به از آخرين دقيقه صبح آه الزار رو ديده، ساله

  .الزار گذشته

مي خواست بگه بخاطر سافرونيا ناراحت ... الزار، من _

نباش، ولي فكر آرد ممكنه اين حرف باعث بشه غرورش خرد 

بشه، برای همين ترجيح داد حرفي در اين مورد نزنه به 

ولي وقتي . من خوشحالم آه اومدي ...من: جاش گفت 

وري نگاهش ميكرد آه همچنان نگاه خيره ي اون رو ديد ،ط

انگار مي خواست تصوير آلر رو برای هميشه در ذهنش حك 
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آنه، خودش رو بخاطر عشق احمقانه ش سرزنش آرد، اضافه 

  . دلم نمي خواست آه بدون خداحافظي از تو برم: آرد

  پس يعني منو بخشيدي آلر؟ _

  !بخشيدم ؟ _

  .آيت گفت آه سافرونيا دروغ گفته بود _

البته مي دونست آه . ار، البته آه بخشيدمت اوه، الز _

  . چيزي براي بخشيدن وجود نداره

صداش نرم و آرامش بخش . تو خيلي مهربون و خوش قلبي  _

  . بود ولي هنوز هم هيچ لبخندي به لب نداشت

  . زمان پروازت نزديكه _

اين يه جمله ي خبري بود نه يك سئوال، با اين حال آلر 

مي دونست آه مجبوره به هواپيما بره و بله، : جواب داد 

جلوي خودش رو گرفت تا حرف ديگه اي . الزار رو ترك آنه

نزنه، چون مي ترسيد آه اگه به الزار اصرار آنه تا 

اجازه بده نره و باهاش بمونه اين نرمي و مهربوني آه 

  .االن در رفتارش هست رو از دست بده

ست بده ولي وقتي به دستش حرآت آوچكي داد تا با الزار د

به دستهاي اون نگاه آرد آه بي حرآت آنارش افتاده و 

يعني قصد دست دادن باهاش رو نداشت، دوباره ذهنش بي 

حرآت موند و هر لحظه چهره ش بيشتر و بيشتر تو خودش 

دستهاش رو مشت آرد و با خودش فكر آرد آه . فرو مي رفت 

ار داشته نبايد بيش تر از اين انتظار ديگه اي از الز

باشه، تا همين جا هم آه غرورش رو زير پا گذاشته بود و 

براي خداحافظي با اون، به فرودگاه اومده بود، بيشتر 

  .از حد انتظارش بود
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وقتي چشماش به نگاه اون افتاد، لبخندش بيشتر از اين 

دوام نياورد، دستي آه براي دست دادن با اون دراز شده 

ر ، اين رو به سرعت گفت و روش خداحافظ الزا: بود افتاد 

  .رو برگردوند تا بره

وقتي آه دستهاي الزار باال اومد و شونه هاي اون رو 

گرفت، لحظه اي پر از لذت و تعجب براي آلر بود و چند 

  .ثانيه ي بعدش در آغوش الزار بود

Herete, karthia mo_  عمق و احساس و ناراحتي آامال تو صداش ،

حرآت غير ارادي خودش رو عقب آشيد و مشخص بود، با يك 

رودرروي الزار قرار گرفت و به اون خيره شد، اصال معني 

چيزي رو آه شنيده بود نمي دونست ولي اين جمله خيلي با 

احساس ادا شده بود تا جايي آه به گوش هاش شك مي آرد 

  .آه درست شنيده باشند

ي مات بدون هيچ حرف و احساسي و با حالتي بي روح و نگاه

وقتي الزار آلر رو در اين . ، فقط به اون خيره شده بود

حال ديد يک قدم به عقب برداشت، ثانيه اي ديگه صبر 

آردو بعد بدون حتي يه نگاه ديگه ، به سرعت روش رو 

  .برگردوند و با چند قدم بلند اونجا رو ترك آرد

هنوز تو خالء بود، دليلي براي رفتارش پيدا نمي آرد آه 

زير لب . خودش رو عقب آشيد و از آغوش الزار جدا شدچرا 

اوه خدايا ، چطور مي تونست انقدر احمق و بي : ناليد

فكرباشه، چطور تونست آغوش مردي رو آه براي اولين بار 

احساس رو در اون زنده آرده بود نپذيره؟ اولين بوسه، 

الزار قصد داشت به اون بفهونه آه در ... آابوس شبانه

بين اونا فقط يه دوستي ساده نبوده، آلر اين اين مدت 
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رو از رفتار چند دقيقه قبلش متوجه شد ولي در مقابل، 

اون چي آار آرد؟ خودش رو عقب آشيد و آغوشش رو پس زد، 

اين عكس العمل يعني اينكه هنوز هم از مردها مي ترسه، 

  . هنوز از الزار مي ترسه

وس دروغ گفته تو هواپيما آيت ازش پرسيد آه چرا به بر

بود و با حقه اون رو به مسافرت فرستاده بود تا خودش 

تو خونه تنها بمونه؟ با اين سئوال مسير افكارش تغيير 

  . جهت داد تا جواب آيت رو بده

خوشحال بود آه در اين سفر آيت همراهشه و همچنين 

خوشحال بود آه سئوال هاي زيادي براي پرسيدن ازش داره 

به جواب دارن، حداقل تنها حسنش به اين آه هرآدوم نياز 

بود آه از فكر اينكه لحظه به لحظه داره آيلومتر ها از 

  .الزار دور ميشه نجاتش مي داد

آلر به آيت گفته بود آه نبايد ماجراهايي رو آه اتفاق 

افتاده رو به والدينشون بگن، وقتي آيت با حالت مشكوآي 

اعضاي خانواه  بهش نگاه آرد، ميخواست بگه از اينكه

بيشتر از خودشون به اون اهميت مي دن احساس گناه و 

عذاب وجدان ميكنه آه آسايش اونها رو صلب مي آنه، براي 

همين به بروس گفته، چون دوست داشته برادرش حداقل يه 

تعطيالت رو براي خودش خوش بگذرونه و لذت ببره، ادامه 

نگران آرديم، اگه اين آارو بكنيم فقط پدرو مادر رو  :داد

من اگه به آيت راستش رو مي گفتم امكان نداشت بذاره من 

تنها بمونم و خودش هم به مسافرت نمي رفت، اگه بهشون 

بگيم من و تو براي تفريح و گذروندن تعطيالتمون به 

  ِپِترٌنوَلن در آتن رفته بوديم بهتر نيست؟
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آيت براي چند لحظه به پيشنهاد خواهرش فكر آرد و بعد 

فكر آنم حق با توئه، اينكه بدونن واقعا چه : فت گ

اتفاقاتي افتاده فط نگرانشون مي آنه، ما مي تونيم با 

خنده و خوشي به خونه برگرديم طوري آه فكر آنن اين مدت 

  خيلي بهمون خوش گذشته، اينطور نيست؟

************************************************** ********  

رفت و سپتامبر اومد ، بعد اآتبر، ولي حتي ماه آگوست 

يک روز هم نبود آه بدونه فكر ِ الزار بگذره، در همه ي 

اين مدت هيچ خبري ازش نداشت، البته بعد از آخرين 

برخوردش انتظاري هم نداشت ولي با همه ي اين احوال 

  .تحمل دوري و بي خبري از الزار براش سخت بود

ه دور هم جمع شده بودند و دوباره همه ي اعضاي خانواد

خاطرات اون تعطيالت تقريبا فراموش شده بود، بروس بعد 

از آلي لذت از غارپيمايي در دوران تعطيالتش برگشته بود 

و پدر و مادرشون هم بعد از يك تجديد قوا از سفر 

  .تفريحي و آرام بخششون در خانه بودند

ي گذشت ماهها از وقتي آه همه به خونه برگشته بودند، م

و اونها متوجه تغييرات آوچكي در آلر شدند، تغييراتي 

آه هرچند آوچك بودند ولي رضايت و شادي بزرگي براي 

وقتي مي ديدند آه ساعت ها بدون . اونها بوجود مي آورد

هيچ حرفي مي شينه و به نقطه اي خيره ميشه و با افكارش 

 غرق در يه دنياي ديگه س ، اون روزها، روزاي فراموش

نشدني براي همشون بود، مثل روزي آه خودش با ماشين 

آوچكش به شهر رفت و وقتي برگشت آلي لوازم آرايش براي 

خودش خريده بود، ميخواست اونها رو امتحان آنه، يا 
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روزي آه تصميم گرفت رنگ و مدل موهاش رو عوض آنه در 

حالي آه قبال مي گفت از مدل قبلي موهاش راضيه و نياز 

نداره، شادي اونها وقتي به اوج خودش رسيد آه  به تغيير

ديدند آلري آه حتي از سايه ي خودش مي ترسيد، اون شب 

بر خالف هميشه براي اولين بار موقع خواب در اتاقش رو 

بست، در اين لحظه همگي از شدت تعجب بهم نگاه آردند 

ولي وقتي فردا شب و شبهاي ديگه هم اين اتفاق تكرار 

چي باعث شده  –طرز محسوسي به وجد اومدن شد، همشون به 

  ديگه از تاريكي نترسه ؟ تا اون

روزي آه آلر به اونها گفت آه دعوت راب ِادموند ،دوست 

بروس رو، براي رفتن به سينما قبول آرده، به همون 

  .اندازه آه خوشحال شدند، تعجب هم آردند

 خوِد آلر هم متوجه تغييراتش شده بود، هيچ احساس خاصي

به راب نداشت، همه ي احساسش از قبل متعلق به الزار شده 

بود ولي الزار اون رو به زندگي و اجتماع برگردونده 

بود، حس آنجكاوري آه باعث ميشد تا هر چيزي رو تو دنيا 

  .امتحان آنه، الزار در اون بوجود آورده بود

شب بود آه راب دنبال به آلر اومد، مشخص بود آه بروس 

خيلي راحت و صميمه و وقتي راب زنگ ِ درخونه  با دوستش

رو زد، بروس رفت تا به خونه دعوتش آنه ولي چند دقيقه 

اي طول آشيد تا اونها داخل بيان، آلر مطمئن بود آه 

بروس داره به راب هشدار ميده آه سعي نكنه به آلر 

نزديك بشه، شايد هم داشت تهديدش ميكرد در صورتي آه 

زديك بشه يا ببوستش چه باليي سرش بخواد به خواهرش ن

  !مياره
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 -شايد هميشه خجالتي بود و خودش خبر نداشت  -با خجالت 

تو ماشين آنار راب نشست، همين طور با خجالت تو سينما 

آنارش نشست، راب به قولش عمل آرد و بعد از سينما اون 

رو مستقيما به خونه برگردوند، حتي سعي نكرد بين راه 

ببوستش، متقابال آلر هم رغبتي به راب توقف آنه يا 

نداشت، وقتي اعتماد بنفسش بيشتر شد دو باِر ديگه دعوت 

راب، براي بيرون رفتن رو قبول آرد، تو آخرين قراري آه 

باهم داشتند راب سعي آرد آلر رو ببوسه، ولي آلر با 

اين آار رو نكن، وقتي سعي مي :عصبانيت و به تندي گفت 

ان راب آه دورش حلقه شده بود بيرون آرد از ميان بازو

بياد، تازه راب به خودش اومد و آلر رو رها آرد، به 

سرعت عذر خواهي آرد و همچنين اعتراف آرد آه بروس 

درباره ي خجالت عميق و ريشه دار خواهرش بهش گفته بوده 

، ولي او به قدري شيرين و خواستني بوده آه حتي خودشم 

  .از ياد برده

نه برگشت، ولي مي دونست اون از دستهاي راب آلر به خو

آه دورش حلقه شده بود، نترسيده يا حتي وقتي هم آه 

خواسته ببوستش باز هم نترسيده، مي دونست فقط عشق 

زيادش به الزار اون رو مجبور آرده تا مانِع راب بشه، لب 

  ! هاي هيچ آسي رو جز الزار روي لب هاش نمي خواست

نوامبر داشت از راه مي رسيد، هنوز  آخرهاي اآتبر بود و

ذره اي از دردي آه در قلبش احساس مي آرد، آم نشده 

بود، همه جا حرف از آريسمس بود، همه خريد مي آردن و 

خودشون رو براي اومدن آريسمس آماده مي آردن، آخرين 

شنبه ي ماه نوامبر بود آه آلر همراه آيت براي انتخاب 
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وستاي فايره آه در قرعه آشي آادوي آريسمس بچه اي در ر

برنده شده بود، به مغازه ي اسباب بازي فروشي رفته 

بودند، آيت يك بسته از اسباب بازي هاي ساختمان سازي 

انتخاب آرد تا هم براي دختر بچه ها و هم پسربچه ها 

چون امروزه دخترا هم در اين زمينه پيشرفت  -مناسب باشه

وشنده مشغول آادو پيچ در حيني آه فر -هاي زيادي آردند

آردن بسته بود، آلر مقابل قفسه ي عروسك ها ايستاد و 

  .مغشول تماشاي اونها شد

همين طور آه داشت گذرا عروسك ها رو نگاه مي آرد، يک 

دفعه نگاهش روي يكي از عروسكها ثابت موند، بطور غير 

ارادي به عروسكي آه لباس هاي يوناني تنش بود و آامال 

اني تزيين شده بود، خيره شد و عروسك ِ به سبك يون

يوناني اون رو با خودش به اون سر دنيا برده بود، يادش 

  .رفته بود آه منتظِر آيت هست تا بياد

با اين ! َاه، يوناني ها: آيت زير لب با عصبانيت گفت 

صداي اعتراض آميز ِ آيت از اون خلسه ي شيرين بيرون 

مي زد و از يوناني ها  اومد، آيت در حالي آه زير لب غر

  .بد مي گفت، آلر رو با خودش به بيرون مغازه هدايت آرد

بدون هيچ حرف ديگه اي به ماشين برگشتن، ولي در طول 

يوناني "راه آلر به گفته ي توهين آميز آيت فكر ميكرد 

و اين براش عذاب آور بود، دلش نمي خواست برادرش " ها

  . ته باشهچنين احساس بدي به يوناني ها داش

قبل از اينكه فرصت ديگه اي به آيت بده تا بتونه 

دوباره رو دوِر بدگويي از يوناني ها بيفته ، بالفاصله 

آيت، موقعي آه تو نياآاس بودي، خيلي بهت بد : گفت 
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وقتي آيت به طرف کلر برگشت، ... گذشته؟ منظورم اينه آه

بهش صدا تو گلوش خفه شد، بيچاره آيت، معلومه آه خيلي 

بد گذشته، چطور انتظار داره به خاطرات جايي آه اونجا 

 زنداني شده بوده، عالقه مند باشه؟

کيت در حاليکه سعی در پوشوندن تعجبش از طرح اينموضوع 

. خب در واقع اونجا خيلی زيبا بود: توسط کلر داشت گفت 

ولی اونقدر در موردتو نگران بودم که باعث ميشد نتونم 

ببرم ، با وجودی که انصافًابعد از اون  از زيبائيش لذت

روزی که تو قايق من رو زدند ، تمام مدت با احترام با 

  .من رفتار کردند ،گرچه خيلی سرد و رسمی بودند

کيت به جلو خم شد تاکمی هيجانش فروکش کنه ، آماده 

برای اينکه گفتگو رو در همون جا خاتمه بده ، ولی کلر 

ن بحث نداشت ، چون دوست داشت عالقه ای به تموم شدن اي

همون شخصيت منحصر به فردی رو که از الزار ديده بود 

  . برای کيت هم توصيف کنه

ماشين رو روشن نکن کيت ، با اينکارش کيت رو متوقف کرد 

و وقتی ديد که توجه اون رو به خودش جلب کرده لکنت 

  . زبون گرفت

  . لـ الزار خيلی با من مهربون بود_

در حالی گفت که گفتن اسم الزار برايش بينهايت  اين رو

سخت بود ، هرچند درتنهايی بارها و بارها تمرين کرده 

بود که چه جوری واسه برادرش موضوع رو تعريف کنه و 

درهيچکدوم از تمرينهاش هم مشکلی در تلفظ اسم الزار 

  .نداشت

 مهربون ؟  _
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تصورش کلر سعی داشت برادرش رو متقاعد کنه که برخالف 

. آره : به سرعت گفت . الزار اصالً آدم پست فطرتی نيست 

راستش من يه شب دچار يه کابوس وحشتناک شدم ، رفتار 

الزار با من عالی بود ، کلر متوجه شد که کيت از اينکه 

تو اون لحظه برای کمک به اون هيچ کدوم ازاعضای 

خانواده ش حضور نداشتن عصبی شده ، ولی در همين لحظه 

من از وقتی که به خونه برگشتم ! هی : ا تعجب گفت ب

  . ديگه هيچ کابوسی نديدم

  !! هی رکورد زدی!! واقعًا نداشتی ؟ سه ماه ؟ _-

هر دوی اونها برای چند لحظه ساکت شدن ، کلر فکر کرد 

که بايد از الزار که اون رو تبديل به يه دختر قوی کرده 

  . بينهايت سپاسگزار باشه

: ت هم به همين موضوع فکر ميکرد چون که گفت ظاهرًا کي

به نظرم اين مرد روی توتاثيری گذاشته که هيچکدوم از 

  . اعضای خانوادت نتونستن بذارن

شما همگی با من عالی رفتار کردين : کلر با لطافت گفت 

پدر و مادراونطور که , بروس , ، هيچوقت نميتونم از تو 

  . بايد تشکر کنم

که يه خواهر دوست داشتنی مثل تو  همه: کيت گفت 

ندارن،در ثانی فکر ميکنم الزار اونقدرها هم که به نظر 

مياد آدم بدی نيست چون آخرش هم اون تنها کسی بود که 

  . اون سافرونيای دروغگو رو به حرف آورد

کلر به عکس العمل کيت وقتی که اسم سافرونيا رو آورد 

دن جمله بعدی کيت پوزخند زد ، ولی لبخندش بعد از شني

  . انگار نه انگار که کلر اونجا نشسته بود, ناپديد شد 
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واقعًا اجباری نداشت برای جبران اون کار از تو  _

  . خواستگاری کنه ، ولی اين کار رو کرد

با من ازدواج کنه ؟ در : کلر با هيجان فرياد کشيد 

ميخوای بگی اون گفت : حاليکه صداش ميلرزيد ادامه داد 

 د داره با من ازدواج کنه ؟ قص

نه : کيت گرفتگی صدای کلر رو يه جور ديگه تعبير کرد 

عصبانی نشو ، من به جای تو بهش گفتم نه مرسی ، من 

  . ديگه اجازه نميدم چيزی تو اين دنيا تو رو ناراحت کنه

اين حرف کيت ،کلر رو دوباره به ياد توجه بيش از 

، يادش اومد که الزار  اندازۀ خانوداه ش به خودش انداخت

روز آخر ميخواسته کيت روخصوصی مالقات کنه ولی اون به 

  . اشتباه فکر کرده بوده که الزار قصد عذر خواهی داره

من : در حاليکه در وجودش طوفانی به پا شده بود گفت 

فکر کردم اون ميخواسته تو روتو خلوت ببينه تا ازت 

  ... ولی, عذرخواهی کنه

خواهی هم کرد ، ولی وقتی از من پرسيد که  در واقع عذر

والدينمون کی برميگردن چون ميخواد باهاشون صحبت کنه 

من بهش گفتم ميتونه هر چی ميخواد به پدر بگه رو به من 

اونوقت بود که مسئله ازدواج رو پيش کشيد ، ولی , بگه 

اصالً نيازی به نگرانی نيست عزيزم ، اون ميخواست با 

ری به افتخاراتش اضافه کنه بنابراين من اينکارش افتخا

  . فکر کردم بهتره اون رو در معذورات اخالقی قرار ندم

کلر فکر کرد که احتماالً حق با کيت هست ولی نميتونست 

اشتياقش به شنيدن ادامۀ ماجرا رو پنهان کنه ، بيشتر 

از سه ماه بود که برگشته بودند و اين اولين بار بود 
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  . د اون موضوع صحبت ميکردندکه داشتن در مور

 وقتی بهش گفتی نه مرسی اون چی گفت ؟ ... اممم  _

منظورم : در حاليکه داشت لبش رو ميجويد ادامه داد 

اينه که بعد از شنيدن جوابت احساس کرد خيالش راحت شده 

  ؟

ببينم : کيت در حاليکه احساس ميکرد زيادی حرف زده گفت 

 ين موضوع صحبت کنيم ؟ کلر تو دوست داری در مورد ا

آره کيت ميخوام در موردش صحبت کنيم، من ديگه يه موش  _

  . ترسو نيستم

کيت لحظه ای ساکت شد و به جوابی که کلر بهش داده بود 

  .فکر کرد

ُخب راستش من فکر ميکردم اون رد تقاضای ازدواجش رو 

قبول ميکنه چون فکر ميکردم فقط واسه اينکه خودش رو از 

  . جدان راحت کنه اين پيشنهاد رو دادهعذاب و

کيت بعد از گفتن اينها به کلر نگاه کرد ولی توی صورتش 

  . هيچ حالت خاصی رو نديد

ولی زير بار نرفت ، شروع کرد با من بحث کردن در مورد  _

  . اينکه دليل رد پيشنهادش چيه

کلر که ميخواست کيت به هيچ عنوان متوجه هيجان درونيش 

ُخب چه دليلی واسش ... اوه : ی تفاوتی گفت نشه با ب

 آوردی ؟ 

ُخب اون حتمًا متوجه شده که تو : کيت يه لحظه مکث کرد 

چقدر خجالتی هستی ، تو هم که تعريف کردی که اون شب که 

خدايا ، حتمًا  , کابوس ديدی اون چقدر با تو مهربون بوده

از خيلی ترسيده وقتی فريادهات رو شنيده چون من هميشه 
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صدای فريادهات ميترسيدم ، همون موقع بود که دليل 

 کابوسهات رو بهش گفتی ؟ 

کيت همينطور داشت حاشيه ميرفت و متوجه نبود که کلر 

  . بيصبرانه منتظره تا اصل ماجرا رو تعريف کنه

ُخب بعدش : در حاليکه سعی در پوشوندن هيجانش داشت گفت 

 ؟ 

چقدر تو مريضی و  زياد تعجب نکرد وقتی بهش گفتم که _

  ... خاله و دکترت گفتن که

کيت : کلر در حاليکه داشت از عصبانيت منفجر ميشد گفت 

اگه زودتر حرفت رو تموم نکنی خودم ميرم و از خاله کتی 

  . اون چيزی که نميتونی بگی رو ميپرسم

من نميبايست اين حرفا رو به تو : کيت با اضطراب گفت 

احساس ميکنم حالت خيلی بهتر  ميزدم ولی از اونجائی که

از اونيه که قبالً بود بهت ميگم ، راستش خاله کتی 

معتقده که احتمال اينکه تو يه روز ازدواج کنی تقريبًا 

صفره ، اون فکر ميکنه تو هيچ وقت نميتونی همسر مناسبی 

رنگ صورت کلر مثل گچ سفيد شده بود . واسه يه مرد باشی 

ادامه بده ، خاله کتی : گفت  ، در حاليکه شوکه شده بود

 ديگه چی گفته ؟ 

اون معتقده حتی اگه يه روزی هم ازدواج کنی اون مرد  _

بايد اونقدر دوستت داشته باشه که بتونه باهات به 

  . ماليمت رفتار کنه

 ديگه چی ؟ : کلير در حاليکه صداش ميلرزيد گفت 

دی اون ميگه اون مرد بايد آدم مناسبی واست باشه به ح _

که تو رو به خودش ارجحيت بده ، ولی بيشتر از اون اين 
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تويی که بايد عاشق اون مرد باشی وگرنه ممکنه دوباره 

  . همون حالتهای هيستريکت برگرده

کيت همه چيزهايی که خاله کتی در موردش گفته بود رو 

  . بهش گفت، گرچه از گفتنشون زياد احساس رضايت نميکرد

تو همۀ اينا : با صدای آرومی گفت  کلر بعد از چند لحظه

 رو به الزار هم گفتی ؟ 

 آره  _

 و اون چی گفت ؟  _

هيچی ، حتی يه کلمۀ ديگه هم در مورد ازدواج صحبت  _

. نکرد ، رفت مقابل پنجره ايستاد و به بيرون خيره شد 

بعدش وقتی دوباره به طرف من برگشت گفت در مدتی که اون 

ا هر وقت دلمون ميخواد اونجا اونجا نيست ما ميتونيم ت

منم گفتم نه ممنون ما ميخواهيم به خونمون , بمونيم 

برگرديم ، اونم رفت تا ترتيب کارهای برگشت ما به خونه 

  . رو بده

اونشب وقتی کلر در اتاقش تنها شد تمام اون چيزهايی که 

کيت گفته بود رو دوباره مرور کرد ، آرزو کرد که کاش 

عهدۀ خود کلر گذاشته بود ، در اونصورت کيت جواب رو به 

حتمًا جوابش آره بود ، وقتی دوباره به مسئله فکر کرد 

متوجه شد که خيلی رويائی فکر کرده ، چطور ميتونسته 

بگه آره ، منصفانه نبود که يک عمر زندگی الزار رو 

  . بخاطر خودخواهی خودش ويران کنه

دادن نجابتِ يه کاش الزار به هر دليل ديگه ای بجز نشون 

 ١٠نجيب زادۀ يونانی از من خواستگاری کرده بود ، 

دقيقه ای ميشد که داشت به اين فکر ميکرد که شايد هم 
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دليلش برای خواستگاری از اون واقعًا عشق بوده باشه و 

به اين دليل حرف کيت رو قبول کرده که احساس ميکرده 

کيت به شايد عشق هر دوی ما برای برقراری اينده ای که 

تصوير کشيده بود کافی نبوده ، شايد ميترسيده که با 

  . ازدواج به من آسيب برسونه

اون شب با اين فکر به خواب رفت که ديگه بعد از مالقات 

به اين نتيجه رسيد که . با الزار هيچ کابوسی نداشته 

کابوسهاش به تاريخ پيوستند و فردا صبح وقتی بيدار شد 

  .فکر ميکردهنوز داشت به الزار 

تمام بعد از ظهر روز بعد رو هم در فکر الزار و با 

خاطرات اون سپری کرد ، ياد روزی افتاد که الزار مجبورش 

کرده بود اتفاقی رو که باعث شده تا اين اندازه از 

اين : مردها بترسه رو واسش تعريف کنه ، بهش گفته بود 

ه تا اين اگ. يعنی برای هر دوی ما مهمه  , برای من مهمه

اندازه اين مسئله واسش مهم بوده و خوشبختی هر دوشون 

رو در گرو دونستن اون موضوع ميدونسته، پس اين 

خواستگاری ميتونسته دليل ديگه ای بجز جوانمردی و غرور 

آيا واقعًا دليل اينکه ميخواسته بدونه . داشته باشه 

چرا من از مردها ميترسم ميتونسته اين باشه که بدونه 

 طور بايد با من رفتار کنه که من هيچ وقت ازش نترسم ؟ چ

اونشب هم وقتی به رختخواب رفت دوباره ياد الزار افتاد 

، ياد اون روزی افتاد که تو فرودگاه الزار در آغوشش 

  . Hérete, karthia mou' گرفت و تو گوشش زمزمه کرد

وای خدا چرا تو اون لحظه اونجوری از تو آغوشش فرار  _

  . دم ، حتمًا فکر کرده من ازش ميترسمکر



195 
 

فردا صبح وقتی داشت از پله ها پائين ميرفت مادرش رو 

  .خوشحال و سرحال تو سرسرا ديد

امروز کار خونه رو به مردها ميسپريم و دو تايی ميريم  _

  . گيلدفرد

کلر خيلی زود تسليم نقشۀ مادرش شد و وقتی به خودش 

شهر ميرفتند و مادرش  اومد تو ماشين داشتند به سمت

داشت در مورد لباسی که قصد داشت بعنوان کادوی کريسمس 

  . واسش بخره صحبت ميکرد

در حاليکه تو خيابون سنگفرش شدۀ های استريت ايستاده 

بودند و مردد بودند که اول وارد کدوم فروشگاه بشن 

عالی ميشه اگه بتونيم يه لباس خوب برای : مادرش گفت 

تو پيدا کنيم ، گرچه اگه لباس مناسبی کريسمس واسه 

پيدا کنم تو نبايد قبل از اينکه بيست و چهار سالت بشه 

  . بپوشيش

صورتش کلر از لحن مادرش و لبخند آرامش بخشی که توی 

, ديد متوجه شد که چه جور لباسی ميخواد براش بخره 

لباسی بسيار متفاوت از اون لباسهای مدل راهبه ها که 

  . هاش داشتتو کمد لباس

اين رو امتحان کن ووقتی کلر از اتاق پرو : روت گفت 

همين رو برات ميخرم ، يه : خارج شد با خوشحالی گفت 

لباس پشمی خوش جنس قرمز خوشرنگ بود که بينهايت به 

پوست سفيدش می اومد ، دکمه هائی که تا کمرلباس طراحی 

اتر شده بود حالت سينه های خوش ترکيبشو چند برابر زيب

نشون ميداد چينهای ريزی هم که در قسمت زير زانوی لباس 

  . تعبيه شده بود زيبائی لباس رو دو چندان ميکرد
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کلر اعتراف کرد که لباس خيلی بهش مياد و وقتی از لباس 

فروشی بيرون اومدندمادرش يه ساک تو دستش بود که لباسش 

س چقدرتو اين لبا: داخل اون قرار داشت ، کلر فکر کرد 

امروزی به نظر ميام ، کاش الزار من رو تو اين لباس 

ميديد حتمًا اون موقع نظرش رو راجع به اينکه من از 

  ...ديده شدن اندامم ميترسم تغيير ميداد ،اوه الزار 

 

و با ! اين کلوئه رتنبريه : روت هارپر با هيجان گفت 

کلوئه هم با . اين حرفش تمام افکار کلر رو بهم ريخت 

, عجب مالقات هيجان انگيزی : هيجان فرياد زد  همون

  . روز بود که هم رو نديده بوديم ١١بيشتر از 

هر سه با عجله به طرف آسانسور رفتن، مادرش و دوستش 

اينقدر با هيجان داشتن در مورد وقايعی که اتفاق 

افتاده بود صحبت ميکردند انگار بيشتر از يک ساله که 

داشت به اين مسئله فکر ميکرد همديگه رو نديدند و کلر 

که تا جائی که يادشه اين دو تا دوشنبه هفته پيش با هم 

  . بيرون بودند و قهوه خورده بودند

در حاليکه جلوی در اسانسور منتظر بودند فکری به ذهن 

  . کلر رسوخ کرد و احساس کرد نياز داره تنها باشه

هوه شما خانم رتنبری اشکالی نداره من برای ق, مامان  _

رو همراهی نکنم ؟ يادم افتاد که بايد يه کاری انجام 

  . بدم

بعدًا . اوه ، حتمًا عزيزم : کلوئه با بی تفاوتی گفت 

  . ميبينيمت ،بيا روت

 چی ؟ : روت يکم گيج شده بود 
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يکم کارم طول ميکشه ، اگه اينجا پيداتون نکردم ميرم  _

يدم رو همرام جائی که ماشين رو پارک کرديم، من دسته کل

  . آوردم

  ...ولی کلر _

کلوئه در حاليکه داشت روت رو با خودش داخل آسانسور 

بسه روت، بيا تو ، کلر حتمًا ميخواد واسه : ميکشيد گفت 

  . کريسمس با يه کادو سورپرايزت کنه

کلر وقتی داشت از فروشگاه بيرون ميومد فکر کرد که حاال 

  . سمس هم بخرهمجبوره واسه مادرش يه کادوی کري

اونطرف خيابون يه کتابخونه بود ، با عجله به داخل 

کتابخونه رفت ، بايد کشف ميکرد معنی کلمات يونانی که 

الزار بهش ميگفت چی بوده ، فکر ميکرد ممکنه اون چيزی 

که اون انتظار داشته نبوده باشه ولی با اين وجود بايد 

ش پيشنهاد ميفهميد اون چی ميگفته خصوصًا حاال که به

 . ازدواج داده بود

با فرهنگ لغات و تعداد زيادي آتابهاي مرجعي آه از 

قفسه هاي آتابخونه بيرون آشيده بود ، نشست آه آارش رو 

شروع آنه ، خيلي زود متوجه شد آه آار سختي در پيش 

داره ، در طي انجام آار چندين بار در تبديل آردن مصوت 

مجدد اونها به انگليسي ها به الفباي يوناني و تبديل 

دچار اشتباه شد ، اما به هيچ وجه قصد نداشت تا زماني 

 . آه به جوابي آه مي خواد نرسه ، از آارش دست بكشه

نمي دونست چه مدت گذشت ، گذر زمان رو احساس نكرد، اما 

رو به انگليسي  'Hérete, karthia mou'باالخره موفق شد ، جمله 

مله رو چك آرد چون باورش نمي برگردوند ، بارها معني ج
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شد ، وقتی آه آامالٌ مطمئن شد اشتباهی نکرده ، با حالتي 

 Hérete, karthfa` از گيجي سر جاش نشست ، چون ترجمه ي جمله

mou' خداحافظ، عشق من " اين بود "  

 

  فصل نه

  ! خداحافظ ، عشق من: آلر مدام زمزمه مي آرد 

تك نفره آتابخانه رو شايد بهتر بود آه يكي از ميزهاي 

مي گرفت ، به هرحال در اون لحظه هيچ چيز جز حفظ آشفي 

اين چه معني داشت ؟ . آه آرده بود ، براش اهميت نداشت 

يعني پيشنهاد ... دستاش شروع به لرزيدن آرد ... يعني 

الزار براي ازدواج صرفٌا بخاطر حس مسوليت پذيريش نبوده 

 ؟ 

مله و همچنين ترس از مايوس نگران از فكر آردن به اون ج

شدن آه اگه جواب رو دوباره بررسي آنه به اين جواب 

، دوباره به آتابهاي مرجع مراجعه " احمق نباش " برسه 

آرد ، سعي مي آرد تا آلمه اي رو آه اون شب بعد از 

کابوس ديدنش ، وقتی که الزار در آغوش گرفته بودش تا 

 !، آلمه اين بودAgapémene .آرومش کنه رو به ياد بياره

Agapémene تو در اماني ".  

حاال آه بيشتر با آتابهايي آه در مقابلش بود آشنا شده 

بود ، هر حرف رو به دقت چك مي آرد ، زماني آه به جواب 

رسيد ضربان قلبش باال رفت ، معني هر سه آلمه رو بدست 

آورد ، تمام معاني اون آلمه عاشقانه بود به معناي ، 

  . عزيز و يا محبوبعشق ، 
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جايي براي ترسيدن باقي نمونده بود ، مجبور بود در 

. همون مسيري آه ذهنش اون رو سوق مي داد فكر آنه 

 ...واقعٌا الزار قصد داشت با اون ازدواج آنه بخاطر اينكه 

بخاطر اينكه عاشقش بود ؟ آه خدايا ، از تصور چنين 

آرد به مرور  چيزي احساس ضعف آرد ، ذهنش دوباره شروع

چيزهاي آه الزار بهش گفته بود و آارهاي آه انجام داده 

بود ، آلر فكر آرد ، طبيعيه آه الزار اون رو بخواد ، 

به خودش اجازه داد آه اين رو باور آنه ، بدون اينكه 

بخواد بر احساس هيجانش غلبه آنه ، به روزي فكر آرد آه 

تحريك شده بود  چطور از لمس آردن سينه ش بوسيله ي الزار

  . ، آلر هم الزار رو مي خواست

با اينحال آيا الزار مي تونست آه اون رو دوست داشته 

خداحافظ " باشه ؟ عاشقش بود ؟ در فرودگاه گفته بود 

آلر سعي آرد مثبت فكر آنه ، مي دونست آه نمي " عشق من 

تونه تصور آنه رنجي رو آه در صداي الزار بود ، اما آيا 

بخاطر اين بوده آه اون مجبور بوده از آلر جدا  اين رنج

 بشه ؟ 

با يادآوري لحظه اي آه از الزار جدا شد و شنيدن هيجاني 

آه در صداي اون بود آهي آشيد ، فكر آرد آه خدا ، الزار 

ممكنه اينطور تعبير آنه آه تمام چيزهايي آه آيت بهش 

رو گفته حقيقت داره ، احساس بالغ شدن آلر رو به فكر ف

برد ، احساسي آه اون رو مي ترسوند ، همون احساسي آه 

باعث مي شد بي نهايت از در آغوش الزار بودن ترس داشته 

  ....باشه ، احساسي آه باعث ميشد آه از الزار بترسه 
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متوجه شد آه يه نفر داره با تعجب نگاش مي آنه ، انگار 

آه خواب مونده باشه ، فهميد آه مادرش منتظرشه ، 

تابها رو به قفسه ها برگردوند و آتابخانه رو ترك آرد آ

، پاهاش به طورغيرارادي در مسيري ميرفتند آه ماشين رو 

اونجا گذاشته بودند ، ذهنش بيشتر درگير افكارش بود تا 

  . اينكه بخواد بدونه آجا داره ميره

آه ، اي آاش مي تونست به الزار بفهمونه آه بيشتر از 

ون ازش بترسه ، شروع آرده به اونكه باعث بشه ا

برافروختن آتشي درون آلر آه داره اون رو خاآستر مي 

آنه ، الزار هيچوقت نمي دونست آه چطور ، يخي آه قلب 

  . آلر رو در برگرفته بود رو آب آرده

 

دوشنبه هفته بعد ، اوايل دسامبر بود آه آلر با نگاه 

بيهاي آردن به تيرگي زير چشمهايش آه خبر از بي خوا

شبانه اش داشت ، فهميد بايد آاري انجام بده ، نمي 

تونست اينطوري ادامه بده ، داشت از درون خرد مي شد ، 

يه چيزي اون رو تحريك مي آرد ، بهش مي گفت آه شانسي 

  . براي خوشبختي داره در صورتيكه شهامتش رو داشته باشه

نكه در اتاقش نشسته و مدت زمان طوالني فكر آرد ، از اي

به يونان بره ، آه الزار رو ببينه منصرف شد ، چی مي 

تونست به الزار بگه وقتی آه به اونجا مي رفت ؟ هميشه 

فکر مي آرد آه الزار درانگليسه ، اون دائما در سفر بود 

پس مي تونست هرجايي باشه ، در هر صورت چقدر احمقانه 

ن بود اگر تمامي اينها فقط ساخته و پرداخته ي ذهن او

چي ميشد اگه آه با الزار روبرو ميشد و اون با . بودند 
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يكي از اون نگاه هاي بيرحمش آه در مواقعي آه مي خواست 

من عاشق شما شدم " آلر رو مسخره آنه ، با تمسخر بگه 

  "ميشه شما رو به يه روانپزشك خوب معرفي آنم ؟! ؟

افكارش اون رو غمگين مي آرد ، اتاقش رو ترك آرد و در 

الن آتش رو پوشيد و بعد به دنبال مادرش به آشپزخانه س

  . رفت

روث هارپر در حال نگاه آردن به آلر آه لباس بيرون از 

جايي مي خواي بري، : خونه رو پوشيده بود، سوال آرد 

  عزيزم ؟

مي خوام يه آارت آريسمس بگيرم ، فكر آردم آه .. اااا  -

اريد آه براتون بهتره به دهكده برم ، شما چيزي الزم ند

  بگيرم ؟

نمي دونست چرا اين حرف رو زده ، در حاليكه سبد خريد و 

ليست آوچكي از خريد هايي آه بايد انجام ميداد در دست 

داشت خونه رو ترك آرد ، هيچ وقت مجبور نشده بود آه 

براي خانواده ش بهانه بياره ، آلر ميديد آه محبوب 

سيب پذيرآرده و باعث خانواده بودن بيش از پيش اون رو آ

جايي مي خواي "شده حتي در برابر آوچكترين سوالي مثل 

  . ، حساس بشه" بري عزيزم

 

زماني آه به اداره پست دهكده رسيد صورتش گلگون شده 

بود ، اما اين برافروختگي بخاطر نشاط نيم مايل پياده 

روي نبود ، براي خداحافظي با ترسش ، مي دونست آه نياز 

بودن داره ، اون فقط يك هفته در ازاي يك سال به جسور 

رو براي جمع آردن جراتش ، گذرونده بود و حاال بخوبي مي 
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دونست آه مي خواد چكار آنه ، دروغي آه در مورد احتياج 

داشتن به آارت آريسمس گفته بود ، اين ايده رو بهش 

  . داده بود

اي در اداره پست آارت آريسمس خريد ، آاري آه تا لحظه 

آارت . آه در باغ رو بسته بود قصد انجامش رو نداشت 

تصويري بود از منظره اي از يك روز برفي در انگليس ، 

زمانيكه روي نيمكتي زير سايه بان ايستگاه اتوبوس نشست 

  . آارت رو هنوز تو دستش گرفته بود

براي مدت زمان طوالني به روبرو زل زد ، بعد آارت رو از 

بيرون آشيد ، خودآارش رو از آوله پشتيش لفاف پالستيكيش 

بيرون آورد و در حاليكه از آوله اش بعنوان زيردستي 

  . " تقديم با عشق ، آلر" استفاده مي آرد روي آارت نوشت 

حاال با سرعت مبادا آه جراتش رو از دست بده ، اسم الزار 

و آدرس ويال رو روي پاآت نوشت ، آارت رو داخل پاآت 

عت درش رو چسبوند ، با عجله به دفتر پست گذاشت و بسر

برگشت و منتظر شد آه رئيس پستخانه به اون بگه بابت 

  . ارسال مرسوله به يونان، چقدر بايد بپردازه

 

روزهاي طوالني و مالل آوری رو دنبال مي آرد ، روزهاي آه 

در اون ، صد و يك دليل براي دلواپسي داشت ، آارتش 

نوشته ؟ الزار زمان دريافت آارت رسيده ؟ آدرس رو درست 

در ويال خواهد بود ؟ احتمال داره آه الزار فقط تابستون 

به ويال بره ؟ اگه آارت بدستش برسه با خودش چي فكر مي 

تقديم با " آنه ، بازش مي آنه ؟ فكر ميکنه آه عبارت 

تنها روش آسونيه آه دخترهاي انگليسي براي " عشق ، آلر 
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مي آنند ؟ يا همانطوري آه آرزو  ابراز عشقشون دنبال

داشت ، اگه الزار اون رو دوست داره ، اونقدر در موردش 

شناخت داره آه بدونه اين روش آلر نيست ، آه اينطور 

 ابراز عشق آنه ؟ 

در اون روزها آلر از هيچ چيز مطمئن نبود ، بجزء يك 

اگه . چيز ، از آاري آه انجام داده بود پشيمان نبود 

قت الزار رو دوباره نبينه ، الاقل شهامت اين رو حتي هيچو

داشته آه راهي پيدا آنه آه بفهمه وجودش چقدر براي 

  . الزار با ارزشه

 

صبح آريسمس از خواب بيدار شد ، از انتظار آشيدن براي 

اومدن پستچي نا اميد شد ، الزار حاال وقت اين رو داشت 

ما هيچ بسته آه در جواب آارت اون براش آارت بفرسته ، ا

ساآت تر از هميشه از پله ها پايين . اي به دستش نرسيد 

رفت تا به مادرش ملحق بشه ، مردهاي خانواده صبح زود 

از خونه بيرون رفته بودند ، درحاليكه اعالم آرده بودند 

آه در دفتر مشغول انجام آارهاشون هستند بخاطر جبران 

  . يك روز بيشتر در تعطيالت بودنشون

ميدونست آه الزار اون رو دوست نداره ، غرورش جريحه  حاال

دار شده بود و نمي دونست چكار آنه تا خانواده ش درجشن 

  . سال نو متوجه بحران روحي اون نشن

اوج مرگ آروزهاش زماني بود آه ، بعد از اينكه پستچي 

بعد از تاخيري آه بخاطر تحويل دادن بسته هاي آريسمس 

عزيزم بسته اي " ، مادرش گفت آه  داشت ، باالخره رسيد

، همونطور آه انتظار داشت نوشته هاي " براي تو نرسيده 
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روي بسته ها هم نشون ميداد آه هيچ آدام مال اون نيست 

، با خودش گفت اگه امروز صبح هيچ بسته ي پستي به دستش 

  . نرسه ، اونوقت از خياالتش دست ميكشه

نتظر هيچ بسته ي پستي سعي آرد آه طوري وانمود آنه آه م

  مامان قهوه آجاست ؟: نبوده از مادرش سوال آرد 

  ... گذاشتمش توي _

جواب مادرش بخاطر صداي زنگ تلفن قطع شد ، نزديك هال 

  . پيداش آردم: شد و به مادرش گفت 

آلر آتري رو گذاشت آه جوش بياد ، بدون اينكه عالقه اي 

، تا زمانيكه  داشته باشه آه بدونه چه آسي پشت خطه

مكالمه ي تلفني مادرش تمام نشه قهوه رو درست نمي آنه 

، چون آه مي دنست هر وقت آلئو روتنبري پشت خط باشه 

  ... مكالمه ي مادرش نيم ساعت طول خواهد آشيد

: وقتی مادرش وارد آشپزخونه شد آلر با نيشخند پرسيد 

 خانم روتنبري بود ؟ 

درگم مادرش شد سوال آرد اما وقتي متوجه نگاه گيج و سر

  چي شده ؟: 

تلفن تو رو مي خواد ، يه آقا پشت خط : مادرش جواب داد 

  . منتظره با تو صحبت آنه

  . ... يه آقا: آلر زير لب گفت 

مطمئن نيستم ، اما فكر مي آنم : روت هارپر آهسته گفت 

  . يه لهجه ي خارجي داشت

زمين افتاد و  فنجان و نعلبكي آه در دستهاي آلر بود به

  ! اوه ، مامان: شكست ، اشك در چشمهاش جمع شد 

  … الزار: با صداي خش داري گفت . بعد بطرف سالن دويد 
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براش غيرقابل تصور بود آه آس ديگه اي جز الزار پشت خط 

باشه ، سرنوشت اينقدر بي رحم نبود ، جوابي نشنيد ، 

شته و اون ترسيد از اينكه الزار رو مدت طوالني منتظر گذا

تلفن رو قطع آرده باشه و بعد صداي الزار رو شنيد ، در 

حاليكه اشكهاش روي صورتش می غلتيد احساس ضعف آرد و 

  . مجبور شد روی صندلي آنار ميز تلفن بشينه

  . همين االن به ويال رسيدم: الزار گفت 

لحن الزار خشك بود ، صداش مثل صداي ناقوس واضح و روشن 

ميد آه الزار از يونان به اون زنگ مي زنه بود ، آلر فه

خودت مي دوني : الزار بي پرده رفت سر اصل مطلب . 

  منظورت از چيزي آه روي آارت نوشتي چي بوده ؟

گلوي آلر خشك شد و حرف زدن رو براش مشكل آرد ، به 

ترسيد آه ( بله : سختي آب دهانش رو قورت داد و گفت 

بنابراين با صداي بلندتري ) الزار صداش رو نشنيده باشد 

  . بله ، مي دونم: گفت 

آلماتش با سكوتي دردناك جواب داده شد ، آرزو آرد اي 

آاش مي تونست صورت الزار رو ببينه ، و بعد الزار با 

ثابت  : همون لحن خشك اوايل مكالمه اش تنها دو آلمه گفت

  . آن

رو ثابت آنه ؟ چطور بايد اين کار رو بکنه ؟ الزار اون 

باور نداشت ؟ الزار به آرومي و در ادامه ي صحبتش باعث 

تا يک ساعت ديگه يه ماشين مياد : پريشاني حواس آلر شد 

دنبالت ، راننده تو رو به فرودگاه جايي آه يه هواپيما 

  . منتظرته ميبره

آلر با خودش فكر آرد ، مطمئنٌا الزار صداي اون رو آه از 
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، چون آه صداي الزارهم  حيرت نفس نفس ميزد رو شنيده

آروم شد مثل اينكه سعي داره به سختي خودش رو آنترل 

آنه ، به هر حال تنها آاري آه آلر تونست انجام بده 

اين بود آه محكم گوشي تلفن رو تو دستش نگه داره 

درحاليكه از درون مي لرزيد ، دوباره صداي الزار اومد ، 

آريسمس رو با من : آامالٌ مسلط و با همان صداي آروم گفت 

  . باش

نه مي تونست حرف بزنه و نه چشمهاش جايي رو ميديد ، 

آيا اين اتفاق . فقط تونست سرجاش بشينه ، باورش نميشد 

از ... افتاده بود ؟ وقعٌا الزار از اون خواسته بود آه 

آنجايی که حتی يک کلمه هم از دهان کلر خارج نشد ، 

سته شده بنابراين دوباره ظاهرا الزار از انتظار کشيدن خ

  "ميای کلر ؟" پرسيد 

آلر ترسيد درصورتي آه نتونه حرف بزنه و جواب الزار رو 

بده ، اون تلفن رو قطع کنه ، بدون در نظر گرفتن عكس 

العمل خانواده ش ، هيچ چيز در اون لحظه براش مهمتر از 

جواب دادن به الزار نبود ، تالش آرد تا تارهاي صوتي از 

  . افتاده ش رو باز آنهآار 

  . باشه الزار ، ميام _

الزار ديگه منتظر نشده و تماس رو قطع آرده بود اما آلر 

  . هنوز گوشي تلفن رو نگه داشته بود

براي ثانيه هايی طوالني با حالتي از گيجي نشسته بود ، 

در حاليكه گوشي تلفن رو تو دستش نگه داشته بود ، آلمه 

زار رو مرور مي آرد ، هيجانزده از به آلمه ي حرفهای ال

شنيدن صداي الزار و اين که گفته بود تا يک ساعت ديگه 
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يه ماشين مياد دنبالت آه تو رو به فرودگاه ببره ، 

گوشي تلفن رو سر جاش گذاشت و با عجله به آشپزخانه رفت 

، مادرش رو ديد آه در حال جمع آردن خرده ريزهاي 

كي شكسته بود ، به ياد آورد باقيمانده از فنجان و نعلب

  . آه اون مسئول شكستن اونها بود

  ... مامان _

اوه ، مامان من : اشكهاي شوق روي گونه هاش سرازير شد 

  . دارم براي آريسمس به يونان ميرم

  ! يونان -

روت هارپر گيج و متحير جارو و خاك انداز رو زمين 

و نشون گذاشت ، چهره اش حالتي از شوك و سر درگمي ر

  ... آلر تو: ميداد 

خواهش ميكنم مامان ، آلر التماس آرد ، به طرف مادرش  _

رفت و تا زمانيكه روبروي هم روي صندليهاي آشپزخانه 

مي دونم آه شوآه شدي : نشستند ، دست اون رو گرفته بود 

اما خواهش مي آنم قبل از اينكه بخواي مانع من ... اما 

  . بشي به حرفهام گوش آن

ده دقيقه بعد مادرش نشسته بود ، با احساس گيج شدن 

مشابه اونچه آلر در ابتدا داشت ، با در نظر گرفتن 

اينكه زمان زيادي طول خواهد آشيد تا براي مادرش توضيح 

بده آه چطور با الزار آشنا شده ، آلر اجازه داد آه 

مادرش فكر آنه آه با الزار در يونان و در زمان گذروندن 

  . تش آشنا شدهتعطيال

مطمئنٌا از وقتي آه از اون : باالخره خانم هارپر گفت 

 . تعطيالت برگشتي رفتارت تغيير آرده
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ما منتظر چنين تصميمي از طرف تو بوديم ، من در مورد 

تغييرات اخيرت با خاله آتي، صحبت آرده بودم و اون 

گفته بود وقتش رسيده تا بهت اجازه بديم خودت تصميماتت 

جمله ش رو نصفه رها آرد ! اما يونان.. يري، اما رو بگ

 از اين مرد نمي ترسي؟ .. تو  :تا ازش بپرسه 

من اون رو دوست دارم مامان، وقتي پيش الزارهستم از  _

  . هيچي نمي ترسم

روت هارپر چند لحظه به حرف هاي دخترش فكر آرد، با 

 ديدن برق چشمهاش آه به خاطر عشقش مي درخشيد، حرفاش رو

باور آرد، وقتي ديد آه دوباره مثل پنج سال قبل بي 

خوابي های شبانه سراغ دخترش اومده ، نمي تونست با 

 گفتي آيت هم اون رو ديده ؟  : خواسته ش مخالفت آنه

  . بله _

پس اجازه بده آيت هم همراهت بياد، من مي تونم بهش  _

  ...زنگ بزنم و

تو، : بخند زد نه مامان ؛ آلر به آرومي به مادرش ل _

بابا و پسرها هميشه با من خيلي خوب بوديد و من هم 

مديون زحمات شما هستم و ازتون ممنونم، ولي اين مساله 

آاريه من بايد به تنهايي انجامش بدم، شما آه تا حاال 

الزار رو نديديد ولي منو خوب مي شناسيد و همه چيز رو 

ر آنيد آه درباره ي من مي دونيد، نمي تونيد آامال باو

  . من از هيچي نمي ترسم مگر اينكه تنها برم

 اين الزار هم تو رو دوست داره؟ .. اون  _

نمي : آلر دلش ميخواست بتونه بگه، بله، ولي جواب داد

  . دونم، ولي مجبورم پيشش برم مامان
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مي ديد آه دخترش در تصميمي آه گرفته، مصمم هست ، شايد 

به ارث رسيده بود، براي اين يكدندگي از خودش به آلر 

آخرين بار خواست امتحانش آنه تا ببينه چقدر در تصميمي 

گمون مي آنم اگه به پدرت زنگ بزنم : آه گرفته، جديه 

تا به خونه بياد و در مورد رفتنت باهات حرف بزنه، هيچ 

 تغييري تو تصميمت ايجاد نميشه، نه؟ 

  . نه مامان: آلر با آرامش جواب داد 

ه اينطوره، پس بهتره بريم چمدونت رو ببنديم حاال آ _

آلر حاضر بود هر شرطي . ،فقط يه قولي به من بده، آلر 

رو بپذيره ، قول بده به محض اينكه تونستي با ما تماس 

  . بگيري

از هيچ آدام از لباس هايي آه در قفسه ي لباسش بودند 

راضي نبود، وقتي روي چمدونش خم شده بود و وسايلش رو 

ب مي آرد، مادرش در حالي آه لباسي در دستش بود مرت

وارد اتاق شد، اون لحظه مادرش رو بيشتر از هميشه دوست 

  .داشت

ازت ميخوام لباسي رو آه هديه ي آريسمست : مادرش گفت 

  . بوده رو در اين سفر بپوشي

در حال نشستن در هواپيماي خصوصي آه خودش تنها مسافرش 

ت تا باور آنه همه ي اين بود، خودش رو نيشگون گرف

اتفاقات واقعيه، روي اين صندلي با لباس قرمز دوست 

داشتني اش نشسته بود، موقع خداحافظي مادرش رو در آغوش 

گرفته و سعي آرده بود، نگاهش به چشماي اشك بارش نيفته 

آه مبادا دوباره اشكهاي خودش هم جاري بشه، بعد از 

خصوص الزار در پياده شدن از هواپيما، راننده ي م
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فرودگاه منتظرش بود تا اون رو پيش الزار ببره ، به 

ساعتش نگاه آرد تقريبا يك ساعت بعد مي تونست الزارو 

ببينه، با اين فكر از شدت هيجان، درونش دچار لرزش شد 

به اين فكر مي آرد . ولي سعي آرد بر هيجانش مسلط باشه

تن به آه وقتي الزار رو ديد چي بهش بگه، تبريك گف

مناسبت آريسمس خيلي خشك و رسمي به نظر مي رسيد، غير 

  .از اين هم نمي دونست چي بگه

 

در فرودگاه شهر تسالونيكي وقتي که ديد الزار به 

استقالش نيومده شديدا تو ذوقش خورد، ولي وقتي راسموس 

به طرفش اومد تا چمدون رو از دستش بگيره، دل شكستگيش 

  .ن زد، پنهان آردرو پشت لبخندي آه به او

وقتي تو ماشين نشسته بودند و به سمت ويال مي رفتند، 

آزرو آرد آاش قبل از رسيدن به ويال زمان بيشتري داشت 

تا بتونه به خودش مسلط بشه، از استرس و ترس اينكه 

قراره چه اتفاقاتي بيفته مثل بيد مي لرزيد، افكار 

ار فرستادن ِ منفي و مخرب به ذهنش هجوم مي آورد، اگه الز

آارت تبريك ِ آلر رو به اين تعبير مي آرد آه اون با 

اين آارش ميخواسته تا تعطيالت آريسمس رو در ويالي الزار 

بگذرونه، چي؟ يا نكنه فقط به اين دليل آه فكر مي آنه 

چيزي به آلر بدهكاره به ويال دعوتش آرده؟ او خدايا اين 

مي مثبت فكرآنه و افكار از آي شروع شده بود؟ سعي آرد آ

اين افكار منفي رو فراموش آنه، بياد آورد آه الزار پشت 

تلفن ازش خواسته بود تا حرفش رو ثابت آنه، منظورش اون 

  " با عشق" آلمه اي بود آه آخر نامه ش نوشته بود 
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درست وقتي آه آم مونده تا به ويال برسند، و راسموس 

مال سردرگم بود، ماشين رو به سمت ويال هدايت مي آرد، آا

از هيچي مطمئن نبود، با خودش فكر آرد اگه عالقالنه عمل 

  . مي آرد مطمئنا به اينجا نمي اومد

با پاهاي لرزون از ماشين پياده شد، راسموس تا زماني 

آه به ويال برسند همراهيش آرد، استرسش وقتي بيشتر شد 

 آه داخل ويال هم هيچ اثري از الزار نديد، با اينكه مي

ويال خيلي سوت و آور . دونست حتما صداي ماشين رو شنيده 

بعد برگشت و  " To saloni " بود، صداي راسموس بود آه مي گفت

  .رفت، پس در سالن مي تونست الزارو پيدا آنه

دستش رو روي دستگيره ي در سالن گذاشت و براي اينكه 

بعد به آرومي . صداش رو صاف آنه، تك سرفه اي آرد

  .رو خم آرد و در رو به طرف داخل فشار داد دستگيره

الزار طوري نشسته بود آه به تمام زواياي اتاق تسلط 

داشت؛ هيچ صدايي نبود، چشماش مستقيم به سمت الزار 

آشيده شد، وقتي به طور آامل وارد اتاق شد ، شرم سراسر 

وجودش رو گرفت، الزار ايستاد، سر تا پا مشكي پوشيده 

خيلي شباهتي به اون شيطاني آه دفعه ي  بود ولي اين بار

اول ازش ترسيده بود، نداشت، هموني بود آه از ديدار 

آخر تو ذهنش مونده بود، ولي هيچ وقت الزار رو اينقدر 

الغر نديده بود، گويي روزگار در اين چهار ماه گذشته 

  .باهاش نساخته بود

نمي تونست هيچ آلمه اي بگه، مي خواست به طرفش بدوه، 

درآغوشش بگيره و متاقبال دستاي الزار هم دور اون حلقه 

شده باشه، مدت زيادي در اون حالت ايستاده بودند و هيچ 
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چهره اش سخت و بدون هيچ احساسي . آدوم حرفي نمي زدند

  .بود و اون چشم هاي تيره، صورت آلر رو مي آاويد

باالخره در پايان اين الزار بود آه سكوت بينشون رو شكست 

 تنها اومدي؟ : با لحن خشكي پرسيد و

مادر ازم خواست تا آيت  -من: صداي خودش رو شنيد آه گفت

از اينكه صداي خودش هم مثل الزار خشك . هم همراهم بياد 

و رسمي بود، متنفربود، براي همين سعي آرد آمي گرم تر 

اما من  -اما: و صميمي تر باشه برای همين ادامه داد 

  . بيام مي خواستم آه تنها

الزار هم متقابال سعي آرد آمي از حالت خشك لحنش آم آنه، 

فكر نمي آردم آه : ولي باز به گرمي و صميمت آلر نبود 

  . اصال بياي

  .آلر ديگه ادامه نداد... من  _

باهم مثل دوتا غريبه شده بوند، آيا الزار ! فاجعه بود

ا هم اين بيگانگي رو احساس مي آرد؟ بدتر از اون، آي

اون آلر رو مثل يه غريبه مي ديد؟ شروع به جويدن لب 

پايينش آرد، آم آم داشت از اومدنش پشيمون مي شد، شجاع 

باش آلر، سعي آرد به خودش روحيه بده، اين همه راه رو 

  اومدي تا با اولين مانع بذاري بري و فرار آني؟

به طرز معجزه آسايي احساس . من نتونستم نيام .. من  _

د، اون گرمايي آه مي خواست آم آم داره تو دلش مي مي آر

خزه و تمام وجودش رو گرم مي آنه، هيچ وقت تو عمرش به 

من دوِست دارم، الزار ": اندازه ي اون لحظه اي آه گفت 

جرئتش زياد نشده بود، صداش اونقدري بلند بود آه ... 

  .الزار بتونه بشنوه
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خصوصا وقتي اثر از گفتن اين حرف اصال پشيمون نبود، م

حرفش رو در چهره ي الزار ديد، انگار با اين جمله رنگ 

زندگي زير پوستش دويد، الزار براي لحظه اي چشمهاش رو 

بست، وقتي دوباره بازشون آرد حاالتي از شرم و آشفتگي 

هم تو چهره ش ديده مي شد، حاال نوبت آلر بود آه رنگ 

  .عوض آنه، سرخ شد، يه سرخي آتشين

و چشمهاي آلر جمع شده بود، اشكي آه به خاطر رنجي اشك ت

آه از برداشت غلط موقعيت پيش اومده تو ذهنش آرده بود، 

متاسفم، من باعث : زمزمه آرد . توچشماش حلقه زده بود

من اصال نمي خواستم اين اتفاق  –آشفتگي تو شدم، من 

و روش رو برگردوند تا بره، نمي دوست  . بيفته، من مي رم

ي خواد بره ولي در هر حال نميتونست عواقب آاري آجا م

  .آه آرده بود رو تحمل آنه

اين آلمه آه با صداي خش داري به گوشش رسيد، باعث ! نه _

نرو، _ شد تا سرجاش بايسته و به طرف الزار برگرده ، 

لحن صداش خيلي صميمي تر شده بود، الزار با دست ... آلر 

آتت رو : و مختصر گفت پشت گردنش رو مالش داد و آوتاه

و به مبلي آه درست مقابل مسيري آه مي . دربيار و بشين 

  .خواست اتاق رو ترك آنه قرارداشت اشاره آرد

گيج شده بود، چرا بايد بعد از اينكه باعث آشفتگي اون 

شده بود، بازهم اونجا مي موند، احساس آرد ديگه خودش 

بخاطر  يدشا –هم تمايلي نداره تا اتاق رو ترك آنه 

اينكه فراموش آرد آه بهش گفته آه دوستش داره، شايد، 

اگه خدا خيلي بهش لطف مي آرد الزار مي خواست اجازه بده 
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  .تا اين تعطيالت آوتاه آريسمس رو اونجا پيشش بمونه

مي دونست آه ديگه نمي تونه و نمي خواست حرفي رو آه 

هاي  زده بود، پس بگيره و انكارش آنه، به آرومي دآمه

آتش رو باز آرد و اون رو پشت صندلي آويزون آرد، وقتي 

سرشو بلند آرد، چشمان بي مهار الزار رو ديد آه به لباس 

زيباش خيره شده ،اگه چند ماه پيش بود مطمئنا اين نگاه 

معذبش مي آرد آه باعث مي شد دستهاش رو جلوي سينه اش 

ولي  بگيره و سعي آنه به اين وسيله خودش رو بپوشونه،

اين بار از نگاه خيره ي الزار فرار نكرد تا اينكه 

چشمهاي اون به صورتش رسيد، آلر هم متقابال با شجاعت به 

الزار نگاه آرد، الزار اشاره آرد تا آنارش روي صندلي 

بشينه، آلر هم نشست، ولي ديد که الزار کمی صندلي خودش 

  .رو دورتر آشيد و بعد نشست

رو در رو بودند، الزار آنترل طوري نشسته بودند آه 

خودشو به دست آورد و نگاهش شبيه همون الزاري شد آه آلر 

بياد مي آورد، آلر هم سعي آرد خودش رو آنترل آنه ولي 

اين فقط تا وقتي بود آه الزار با همون لحن خشك و 

  :انعطاف ناپذير چند دقيقه ي قبل گفت

ها، اينجا من مي دونم آه خيلي شجاعت مي خواست آه تن _

بياي آلر، همين طوراز احساسات خودت نسبت به من گفتن، 

  ...حتما مي دونستي آه منم عاشق و ديوونه ي توام

بغض به گلوش چنگ انداخته بود و عنقريب بود آه گريه اش 

  .بگيره، بي اراده از جاش بلند شد تا به طرف الزار بره

سر جاش و مجبورش آرد تا دوباره .. نه : به تندي گفت 

صبر آن، ببين چي دارم مي : بشينه و خودش رو آنترل آنه 
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چه چيز ديگه اي مي خواد بگه؟ قلبش ديوانه وار . گم 

سعي آرد خودش رو . خودش رو به قفسه ي سينه ش مي آوبيد 

! آنترل آنه تا اشك شوق نريزه، الزار اون رو دوست داشت

رفت، ضربان قلبش همچنان باال مي ! الزار دوستش داشت

درسته آه االن الزار نذاشته بود به طرفش بره ولي مي 

دونست بزودي اون در آغوش الزار خواهد بود ولي قبلش به 

  .نظر مي رسيد انگار الزمه تا مساله اي رو بگه

اول صبر آرد تا آلر دوباه آروم بشه و به پشتي صندليش 

تكيه بده، بعد در حالي چشمهاش روي صورت آلر مي چرخيد، 

من قبال از عالقه م بهت گفته بودم، واقعا : دامه داد ا

باالخره . نصف عقلم رو سر ِ عشق تو از دست داده بودم 

ولي من : حرف آخرش رو زد و آلر بيشتر سردر گم شد 

  .بيشتر از اين ها بهت نياز دارم، آلر 

حرفش رو قطع آرد تا بتونه آلمات مناسب تري براي گفتن 

  .باعث ترس و وحشت آلر نشه منظورش پيدا آنه تا

ببخشيد آه رك صحبت مي آنم ، ولي من يه خوشي آوچيك 

ديگه هم از وجود تو ميخوام، و اون جسمته، نيازي آه 

متوجه شدم قادر به آنترل و مهارش نيستم ، آلر مي 

خواست گريه آنه و بهش بگه منم همين نياز رو به تو 

تو ،من مي دونم _ . دارم ولي شرم باعث شد آه ساآت بشه 

آه از داشتن ارتباط جنسي مي ترسي ، چهره ش تو هم رفت 

پس من چطوري مي تونم باهات ازدواج آنم : و ادامه داد 

در حالي آه با شناختي آه از خودم دارم مي دونم قادر 

 . نيستم اين نياز رو خارج از محدوده ي ازدواج برطرف آنم

 



216 
 

و بيرون فرستاد، اوه، الزار ، آلر به آرومي نفسش ر _

چشمهاش از اشك مي درخشيد سعي داشت با خجالتش بجنگه تا 

  .از نياز متقابل خودش به اون بگه

من وقتي آارت تبريكي رو آه فرستاده بودي ديدم، خيلي  _

وقتي چشماي اشكبار آلر رو ديد خيال آرد . اميدوار شدم 

 آه از حرفاش ناراحت شده بود ولي با اين حال ادامه داد

مي خواستم دوباره ببينمت، سعي آردم فكر خودآشي رو : 

آه بعد از اينكه اونطوري منو تو فرودگاه پس زدي و 

  . خودت رو از بغلم بيرون آشيدي، از خودم دور آنم

آلمات مثل رگبار پشت سر هم از . من تو رو پس نزدم  _

دهنش خارج مي شد خجالتش در ميان دردي آه در قلبش حس 

من فقط حيرت آرده بودم، از اون همه : شد  مي آرد گم

احساسي آه تو صدات بود شوآه شده بودم، تو به يوناني 

حرف زده بودي برای همين اصال معني حرفت رو نمي دونستم 

و قبل از اينكه بتونم ازت بپرسم، تو رفته بودي، من 

معنيش رو درست يه هفته قبل از اينكه آارت رو برات 

  .بفرستم، فهميدم

روزي : الزار به معني رد دليل آلر ، سرش رو تكون داد 

هم آه در ساحل بوديم و من بدن دوست داشتنيت رو بغل 

آرده بودم، بازم يوناني حرف زدم ؟ اون روز من انقدر 

از وجودت به هيجان اومده بودم آه حتي خودمم فراموش 

آرده بودم، ولي تو از آاري آه من آردم، وحشت آردي و 

  . ر آرديازم فرا

نه الزار، نه، شايد اينطور به نظر بياد : اعتراض آرد

  . ولي واقعيت اين نيست، من شوآه شده بودم



217 
 

نگاه الزار طوري بود آه انگار به مجرمي نگاه مي آنه، 

يعني لمس : اجازه نداد حرفش رو تموم آنه و خودش گفت 

 بي پرواي من، انقدر شديد بود که تو رو شوآه آرد؟ 

الزار دسته هاي صندلي . بله : دقانه اعتراف آرد آلر صا

رو گرفت و روش رو به طرف ديگه اي برگردوند، بنابراين 

آلر با ديدن حاالت نارضايتي و عصبانيت چهره ي الزار، 

شكنجه نمي شد، پس از فرصت استفاده آرد و حرفش رو تموم 

ولي فقط بخاطر اينكه تو حس و خواستني رو در من : آرد 

آردي آه تا حاال نشناخته بودمش، نيازي در وجودم  بيدار

  . آه با حس آردنش شوآه شدم

الزار صورتش رو برگردوند و به آلر نگاه آرد، نگاهش با 

اون چشمهاي به رنگ شب، به شدت آلر رو خجالت زده مي 

آرد، يه جنگ بي صدا بين آلر و شرمش بود آه آلر برنده 

اغه حرفش رو بزنه و به با خودش گفت بايد تا تنور د. شد

تو باعث شدي تا من بفهمم آه : اين قائله خاتمه بده 

  . نمي خواستم آار تو اون مرحله تموم بشه

اعترافاتش براي الزار يكي از باورنكردني ترين چيزهايي 

بود آه مي شنيد، سرش رو بلند آرد و به چهره ي آلر 

شده  دقيق شد، گونه هاش با يه رنگ صورتي ماليم گلگون

  .بود، دلش مي خواست حرفهاش رو باور آنه ولي مي ترسيد

من اين رو وقتي به اتاقم برگشتم، : آلر ادامه داد

اوه خدايا، اين برام خيلي ترسناك بود، اوه . فهميدم

 من مي خواستم –الزار، من فهميدم آه ازت نمي ترسم، من 

 آه باهام عشق بازي آني، من يه رابطه ي آامل رو ازت مي

خواستم، اين چيزي بود آه درباره ي خودم آشف آردم و 
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  . همين هم من رو شوآه آرد و باعث شد فرار آنم

لبخندي آه از روي بهت و ناباوري روي لب هاي الزار 

نشست، طوري نشونش مي داد آه انگار ده سال جوونتر شده 

تو مطمئني؟ هنوز اصرار داشت و هيچ تالشي براي نزديكي : 

مطمئن باش، الزار ، صداش يه دفعه _ . ي آرد به آلر نم

  .اوه، عزيزم، مطمئن باش:بلندتر شد 

تو اين ماههاي اخير بخاطر دوري تو خيلي اذيت شدم،  _

دائم به اين فكر مي آردم آه من در مقابل تو مسئول 

بودم، فكر مي آردم آغوش من تو رو آزار ميده ، يادته 

 اون روز از من فرار آردي؟ 

بعد با لبخندي آه تو . از تو خجالت مي آشم، الزار من _"

 . ولي همه ش همينه_ همه ي صورتش پخش شده بود اضافه آرد 

 

به آرومي از رو صندلي بلند شد و به طرف آلر اومد، قد 

بلند، خوش تيپ و نفس گير، تنها مردي آه آلر مي تونست 

بپذيرتش، ناخودآگاه آلر هم از جاش بلند شد و ايستاد، 

وقتي الزار به يك قدمي آلر رسيد، آنارش ايستاد و 

سبك جديد لباس پوشيدنت، خيلي : باصداي خش داري گفت 

بهت مياد، اين خودش يه نشونه ست آه مي گه بايد تو و 

حرفهات رو باور آرد، ديگه هيچ وقت نبايد مثل آگوست 

گذشته طوري لباس بپوشي آه همه ي زنانه گيت رو مخفي 

  . آنه

ز جاش تكون نخورد، با چشماني برافروخته به الزار آلر ا

نگاه ميكرد، چشمان الزار هم روي اندام آلر مي چرخيد و 

در آخر روي برجستگي سينه هاش ثابت موند، ديد آه بيشتر 
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از اين نمي تونه صبر آنه تا آلر رو بغل نكنه، يه قدم 

آوچك ديگه به طرفش برداشت و خيلي آروم و نرم اون رو 

  .رف خودش آشيدبه ط

وقتي آلر سرش رو به آرومي روي سينه ي الزار گذاشت، يه 

آامال احساس مي آرد آه . آه از سر خوشي و آسودگي آشيد

الزار سعي مي آنه آمي با فاصله باهاش بايسته و مي ترسه 

آه سفت و محكم در آغوش بگيرتش و باعث بشه دوباره آلر 

نمي آرد آه اون رو  دچار ترس و وحشت بشه و هيچ تالشي هم

ببوسه، اما آلر برعكس الزار اين رو نمي خواست، بعد از 

  ...آلي آشمكش با خودش

و بعد از روزها و شبهای پر رنج دوری از الزار ، فقط 

احساس بازوهای اون به دورش و آگاهی از اينکه اشتباه 

نکرده بود و الزار عاشق اوست و از همه مهمتر می خواد 

  . ج کنه، بهشت بودبا اون ازدوا

الزار به عقب برگشت ، خيره در چشم هاش نگاه کرد ، 

نگاهش پر از ستايش بود ،صورتش رو نگاه ميکرد و 

ميفهميد چقدرباور نکردنی ست که کلر در اونجا و پيش 

  . اوست

و هنوز هيچ تالشی برای بوسيدن کلر نکرده بود ، چشم های 

د ، به او لبخند می کلر همچنانکه صورت الزار رو می بلعي

مطمئن نيست که  %100و بعد متوجه شد که الزار هنوز ! زد 

  . به خودش اجازه ی پيشروی بده

با شگفتی به اين فکر کرد که اون می ترسه من رو ببوسه 

 . براش باورنکردنی بود! 

دست راست کلر جای راحتش روی کمر اون رو ترک کرد ، به 
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تا کشف دهان الزار پيش آهستگی با يک لمس ، انگشتانش 

رفتند ، بعد با ماليمت سر انگشتانش رو بين لبهای گرم 

الزار گذاشت تا از هم بازشان کنه ، با خجالت چشم هاش 

  . رو به سمت او باال برد

به من گفته شده از طرف يک کارشناس : بالحنی خشدار گفت

... امم... که بايد لبهات رو اينطور نگه داری وقتی که 

 . وسیمی ب

صدای غرشی از ته گلوی مردی که اون را در آغوش داشت 

اومد ، دلپذيرترين صدايی بود که کلر شنيده بود ،صدايی 

  ... بين يک خنده و پايان يک رنجش

بعداز اون ديگه نيازی به راهنمايی بيشتر اون نبود ، 

چون الزار کار رو در دست گرفت و لبهاش رو روی لبهای 

ر اون رو می بوسيد و می فهميد که کلر کلر گذاشت ، الزا

  . چقدر مشتاق ياد گرفتن هرچيزی هست که بهش ياد ميده

در آخر الزار عقب کشيد ، نگاهش چشم های کلر رو می 

  .سوزوند ، کلر می تونست صدای ضربان قلب اون رو بشنوه

اوه ، کلر ،نفس عميقی کشيد و کلر رو محکم نگه ! کلر  _

رسيد در چنين لحظاتی از گفتن هرچيزی داشت ، به نظر می 

  . جز نام اون عاجزه

وقتی که کلر به او نگاه می کرد ، قلبش سرشار از عشق 

بود ؛ هر دوی اونها صدای بسته شدن در ماشينی رو 

  . شنيدند

 . اوه خدای من _

الزار چيزی رو به ياد آورد ، عشق بازيشون از ذهنش خارج 

موش کرده بودم ، بعد درست فرا : شده بود ؛ غرولند کرد
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  . نشست و به کلر هم کمک کرد صاف بنشينه

قبل ازاينکه لباسهاش رو مرتب کنه به کلر کمک کرد تا 

لباس هاش رو مرتب کنه و مطمئن شد که کلر دکمه هاش رو 

  . بسته و بعد دکمه های بلوز خودش رو بست

 قيافه ی او نيمی عصبانی و نيمی غمگين بود وقتی به کلر

نگاه می کرد ، هر دوی اونها ، االن مودبانه روی مبل 

نشسته بودند و الزار درتمام مدت بازوهاش رو دور اون 

  . نگه داشته بود

فکر می کنم که من در مسيرم به اندازه ی : به نرمی گفت 

بی اندازه از اينکه تو رو مثال  ! تو ترسيده م ، کلر من

 . در فرودگاه نبينم وحشت داشتم

حاال تازه از . پس اين علت اومدن راسموس بود : گفت  کلر

  . تاثيری که روی الزار داشت مطلع ميشد

نمی تونم فکرش رو : الزار به عالمت موافقت سر تکون داد 

هم بکنم چه اتفاقی ممکن بود بيفته وقتی راسموس تو رو 

آورد اينجا ، اين رو با عجله گفت ، می خواست اين 

من می _ . قبل از اينکه کسی برسه توضيحات تمام بشه 

دونم خود داری من يه نقطه ضعفه جايی که پای تو در 

ميونه ، قصد من اين نبود که تو رو ترک کنم ، وقتی که 

. من خيلی دير اونجا رو ترک کردم ،! از پيش من رفتی 

بعد خودم رو در حال رانندگی به ميکرا ديدم چون بايد 

و بعد از صحبت با تو امروز يکبار ديگه تو رو می ديدم 

 . صبح،شنيدن صدای تو چه لذتی داشت

مکث کرد تا به او لبخند بزنه ، لبخندی که کلر رو گرم 

من با پدر و مادرم تماس گرفتم که بگم : و گرمتر کرد 
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همه چيز رو رها کردم، ضروری بود که اونها امشب بيان 

 . اينجا

به خودش بياد ، کلر بدون حرف ، با بيچارگی تالش می کرد 

کلر تازه داشت ! بعد از اون هياهوی پر تنش عشقبازی 

 . ميفهميد اون چی می گه

الزار از خود بيخود بيخود شده بوده ، برای پدر و مادرش 

پيام فرستاده بود، با علم به اينکه کلر در امان خواهد 

 . بود تا زمانيکه اونها در ويال ساکن باشن

ا چيزی بود که می تونست با اوه ، الزار ، اين تنه _

 . زمزمه بگه

 

 

اوه کلر ، اين شوخی اون تالشی بود برای کم کردن هيجان  _

کلر ، بعد با دست ديگه ش دو دست اون رو محکم و سخت 

 . شايد وجود اونها کارسازتر باشه: گرفت وگفت 

کار سازتر باشد ؟ کلر اين رو پرسيد درحاليکه تالش می  _

ار بگيره ولی به هيچ نتيجه ای نرسيد کرد هوشش رو به ک

  . که منظور الزار واقعا چيه

من و تو ، فردا به انگليس می ريم ، چون من می خوام  _

با پدرت صحبت کنم ، اگه تو بخواهی من از پدر و مادرم 

هم می خوام با ما بيان، اونوقت يک جشن خانوادگی 

 . خواهيم داشت

 ؟  تو می خوايی فردا پدرم روببينی _

نفسش به شماره افتاد ، ذهنش او فقط قابليت درک نيمی 
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از حرفهای الزار رو داشت ، تا جايی که کلر تعجب ميکرد 

که می تونه به اين شيوه ی الزار عادت کنه که به همان 

استفاده می کنند ، » مينی «سادگی که اون و مادرش از 

  ! الزار از هواپيما

: ی پيدا کرده بود ، گفت الزار در حاليکه ظاهر غرورآميز

البته ،فردا بيست و پنجمه ، وقت زيادی برای تهيه 

 مقدمات ؟_ . مقدمات نداريم

من ميخوام قبل : الزارنگاه تحسين آميزی به اون انداخت 

از اينکه اين سال به پايان برسه تو همسر من بشی ، کلر 

  . من

کلر هنوز داشت تالش می کرد تنفسش رو از سر بگيره 

  . صدای قدمهايی از هال شنيده شدکه

. کوچولوی دوست داشتنی من : الزار با صدايی خش دار گفت

و کلر رو نگاه ميکرد که از مالقات والدين الزار نگرانی 

  . بر صورتش سايه انداخته بود

لبخند زد ، . اونها دختر جديدشون رو دوست خواهند داشت _

  ...لبخندی که می گفت کلر صاحب قلب اوست

کی می تونه تو رو دوست نداشته باشه ؟ اين رو با محبت _

دری  -گفت ، لب هايشون با ماليمت يکديگر رو لمس کردند 

  . باز شد

 

 

 پايان


