
باربارا کارتلند -گریز از عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١

  گریز از عشق:نام کتاب 

باربارا کارتلند: نویسنده 

»کتابخانه مجازي نودهشتیا«

wWw.98iA.Com  



باربارا کارتلند -گریز از عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢

اول فصل

ندارد؟ تیواقع نیا یول:گفت یباور نکردن یبا لحن کتوریو

.کتوریمتاسفم و:از مقابل پنجره دور شد بطرف او آمد و گفت نایمار

ست؟یچ لشیچه متاسفم؟دل ینعی

را  زیبهتر است همه چ کندیهم مرا قانع نم یهیتوج چیه.گفتن ندارم يبرا یحرف چیه:جواب داد يجد یبا لحن نایمار

چون  ینکن یبهتر است تو هم مخالفت.ادامه دهم رنگیرا با دروغ و ن یزندگ توانمینم گریمن د میبسپر یبه باد فراموش

.دکنیرادرمان نم يدرد چیه

تا مفصلتر در  میداشته باش يگریاست فرصت د ؟بهتریکنیچرا عجوالنه قضاوت م:گفت يبا لحن ملتمسانه ا کتوریو

اگر هم .میو با هم باش میهمه کارها را ول کن يچند روز  نکهیاز تو دارم و آن ا یفقط خواهش.میمورد بحث کن نیا

.یهر طور که صالح بدان.میکنیتنها خلوت م یباش تهداشن لیاگر م میاز دوستانمان هم دعوت کن میتوانیم یبخواه

هم  يما برا.من تمام شب رو فکر کردم یول حیحرف تو صح:گفت يبسمت پنجره برگشت و با لحن خسته ا نایمار

.میستیمناسب ن

به  یگاهن متیبا مال نایمار.انداخت زیم يافسرده به رو يا افهیرا با ق تیروشن کرد و کبر يگاریس سونیهار کتوریو

چنان بود که به  کتوریبخت و اقبال و مقام و.قصد داشت غرور او را له کند.شد  کیاو انداخت و آرام آرام به او نزد

.کندیدراز نم یکس يکه در مواقع شکست دست بسو دیبالیم نیبه ا شتریو ب افتیدست م شیاکثر خواسته ها ایتمام 

هم سخت  ادیتصور کرد که نه تنها ز نیدر ذهنش چن ستینگر کتوریوبه  نیو مت یاز خود راض يا افهیبا ق نایمار

بود  يفرد کتوریهم سهل بود که حماقت را کنار بگذارد و با او بسازد چرا که و اریکه او را دوست بدارد بلکه بس ستین
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باال  يحد و شان او تا طیو شرا تیموقع.کردینم عیضا اش یاجتماع تیرا بخصوص با موقع شیخو یانسان يمایکه س

و  کردیم داریمتحده د االتیجمهور ا سییاوقات با ر شتریرفت و آمد داشت ب یسلطنت يبود که با افراد و خانواده ها

.شدیو متکبر نم دیبالیاما هرگز بخود نم کردینشست و برخاست م نهاینش انیممتاز و ع نیدائم با محافظ

 نمودیرا ارضا م تشیو با جذب افراد شخص کردیوستانش سر مبود که اوقات خود را با د نیا کتوریو یدلخوش تنها

.در برخورد اول او را افسون کرد نایبود که مار نینچنیا.

ته؟یتو زندگ يا گهیکس د:دیکه مملو از اندوه بود پرس یبا لحن کتوریو

.گفتمیوجه اگر بود م چیبه ه نه

از من سر زده؟ یچه گناه پس

.دوستت نداشتم نامزد تو شدم نکهیبا ا.اما من چرا يمرتکب نشد یگناه چیتو ه:تشد و گف رهیبصورت او خ نایمار

باور کن دوستت دارم .نایمار يتحمل کرد یلیمرا خ!عشق:گفت يشخندیانداخت و با ن نیرا بزم گارشیس کتوریو

.شوندیم دایداستانها پ يحرفها فقط تو نیتصور نکن که ا.کنمیتمام عالقه ام را بتو ثابت م.پرستمتیم

.است که به آن معتقدم يزیدرست چ نیا

.شد انینما کتوریبر چهره و تیعصبان حالت

دلشان دست به چه  يزنها بخاطر خواسته ها یکه بعض ؟واقعايا دهید یخواب م؟نکندیمگر ما چه کم دار:گفت کتوریو

 شهیهم.میبا هم خلوت کن یاتکه ساع مینکرد دایفرصت مناسب پ کی چوقتیما ه میگویباز هم م!زنندیکه نم ییکارها

.میعده دوستان دور هم جمع بود کیسر شبها با 

تا  میکه تنها من و توباش ییجا میبرو ایب:او گذاشت و گفت يشانه ها يرا رو شیشد و دستها کینزد نایبه مار کتوریو

.یهر جا که تو بخواه ای) ندیا( ای) یتاهات(به  میمثال برو میرا بفهم گریبهتر همد
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تو :گفت دیچرخیدور او م کهیدر حال کتوریو.تکان داد  یسرش را به عالمت نف.خودش را قانع کند توانستینم نایرما

را به  یزن چیکه من ه یدانیهم رقم زده خودت هم م يما را برا ریکه تقد دانمیم نایگوش کن مار.یلجباز هست یکم

.یکه تو هم مرا دوست داشته باش کنمیم يباشم کار هشتدوست دا توانمیهم نم ندهیاندازه تو دوست ندارم و در آ

.که چقدر دوستت دارم یکاش بدان:مکث کرد و گفت يلحظه ا کتوریو

 يارایهرگز  یدستانش بفشارد و له کند تا خواسته خود را ارضا کند ول نیرا در ب فیبدن ظر نیا خواستیم دلش

.را نداشت کتوریو يد حتا توان جواب دادن به حرفهاسرد و خاموش مانده بو نایمار.نداشت  يکار نیانجام چن

 گریکه د یثابت کن یخواهیم:گفت یمحکم يو با صدا دیخود را کنار کش یزن جوان کالفه شد کم ياز خونسرد مرد

و از  کشدیکه او زجر م دیفهم نایبود مار انینما کتوریاز خشم در چشمان و یندارد مگه نه؟برق تیاهم تیبرا زیچ چیه

.کتوریو خوامیمعذرت م:گفت يا سانهاو گذاشت و با لحن ملتم يرا به شانه ها شیرو دستها نیا

.ولم کن:جواب داد يبه تند کتوریو

.را پس زد و بطرف در روانه شد نایمار يدستها کتوریو

؟يرویکجا م:دیپرس نایمار

(به جهنم(ساده است یلیجوابت خ کنمیم فکر

...کتوریو یول

که من  یدانیمبارزه با تو بکار خواهم برد م يرا برا میرویتمام ن یندارم ول یقصد خودکش زمیعزراحت باشد  التیخ

.میآیاز پا در نم هایزود نیبه ا

.شود از در خارج شد یبدون آنکه منتظر جواب کتوریو
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 نیادستانش پنهان کرد احساس کرد که  انیتخت نشست و سرش را م يحرکت ماند سپس رو یب يلحظه ا نایمار

 .سابقه بوده است یلحظات دردناك ب

دهد تا از  بیچطور او را فر ایرا متقاعد سازد کتوریو تواندیکه چطور م رفتیماند با خودش کلنجار م داریشب ب تمام

.نبود یبه صورت ثبت يازیفسخ آن ن ينبود و برا یخوشبختانه ازدوجشان رسم.ازدواج منصرف شود نیا

مطلع  شانیهمه دوستان نزدک.او انجام دهد وضع بدتر خواهد شد هیعل يقصد انتقام کار بخواهد به کتوریاگر و اما

غبطه  کتوریاو در کنار و یبکنند و دائم به خوشبخت توانستندیرا هم نم يزیچ نیکه فکر چن ییبخصوص آنها شوندیم

که تو بخاطر مال و ثروتم با من شود  یمدع تواندینم چکسیه: کردیادعا م ینیبا خوشب یزمان کتوریو چارهیب.خوردندیم

نخواهد داشت خنده اش  یکه وصلت آنان عاقبت خوش کردیتجسم م الشیدر خ نایاما هر زمان که مار. يازدواج کرد

نسبت به  کیچیه ریبا همد اسیاکنون در ق دیاین شیپ يمسئله ا دیکه شا کردیفکر م نیهم چن یگاه.گرفتیم

.نداشتند تیحارج يگرید

که در  یآپارتمان مجلل یداخل ينما ینگاه خواهم؟بهیچه بر سرم آمده؟من اصال چه م ایلب زمزمه کرد خدا ریز نایمار

.مکان بود نیرا بهم زده بود فاقد ا شانیاما اکنون که نامزد متیبا شکوه و گرانق ییجا.آن ساکن بود ورانداز کرد

 شهیهم نایکانون گرم خانواده بود؟مار کی لیج تن دهد تشکازدوا نیکه او را تحت فشار قرار داد تا به ا یلیتنها دل ایآ

لوندرس  ای وركیویدر ن ياو خانه ا نکهیشرکت از ا رانیداشته باشد اما مد سیپار یکیدر نزد یکه کاخ خواستیم

نها منظور آ دانستیم یبخوب نایمار کهیاست در حال یخرج اضاف کی نکاریآوردند که ا یو بهانه م کردندیبخرد امتناع م

و در  گرفتندیم یدرست میتصم شامیبود ا یبود ازدواج و ساکن شدن در خانه همسرش فکر آنان به جا و منطق زیچ کی

.داشتندیبرم يموثر يگامها نایمار یجهت خوشبخت

.جانش به تنگ آمده است یکنواختیتکرار  نیکه از ا کردیاحساس م گریبود اما د ریناپذ رییاو کامل و تغ یزندگ
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همسر  کی تواندیم یعیرفت خود را از سر تا پا از نظر گذراند بطور طب نهییآمد و بطرف آ نییتخت پا ياز رو انیمار

 يچهره ا یبه رنگ مس چشمان آب یسوانیبا گ فیاندام ظر.ثروتمند و سعادتمند کبارهیبه  یباشد زن جوان ییایرو

.عاجز بود يکریپ نیاز خلق دوباره چن یهر نقاش یشکل براست یضیصاف و ب

 زیخودش گفت من صاحب همه چ ریو به تصو دیاز ته دل کش یشده بود آه رهیبخود خ نهییدر آ کهیدر حال نایمار

(قلب(هستم به جز 

چند سال .بود  دهیاز عشق هم مزه تلخش را چش کردیبودند احساس زجر م يو ظاهر یساختگ شیرفتارها نکهیاز ا او

به  نمودیرا که با او مانند بچه رفترا م یبه مدرسه او را مجبور کرد مرد مسن یعالقگ یقبل احساسات بچه گانه و ب

...تجربه تلخ او د رعشق نیاول ندیبرگز يهمسر

دهد تا  يمرد رادر قلبش جا نیا دیشد احساس کرد که نبا لیو آگاه تبد دهیزن فهم کیکه بخود آمد و به  یوقت

.داشت که متقابال به او ابراز عالقه کندن لیتما چیراحت بتواند از خود طرد کند و ه

کند  رینتوانسته بود قلب او را تسخ چکسینداشت ه یمفهموم شیمردان برا گریزمان هم عشق و عالقه د نیطول ا در

.را در راه آن فدا کند شیباشد تمام زندگ یعشق با شکوه و فوق العاده عشق.عشق را به او بفهماند  یواقع یو معن

.چکسیمسئله را بفهمد ه نیا توانستیم یکرد چه کس میتسل کتوریخود را در برابر اصرار و ییتنها بخاطر

بود و  يمادر مادرش فرانسو.رفتیبشمار م ینیرژیو یمیقد ياهل انگلستان بود و مادرش از خانواده ها نایمار پدر

با آغوش باز از او  شهیبرخوردار بود و هم ییباال تیاقوام و دوستان از اهم نیب نایمار.بودند ییایتالیاش ا ياجداد پدر

.تنها بود يتنها نحالیبا ا شدیاستقبال م

.خودم نداشتم يبرا يکاشانه ا چوقتیمن ه:کرد در جوابش گفت ياز او خواستگار کتوریو کهیزمان

.کنمیفراهم م انهیدو آش تیمن برا:هم در جواب او گفت کتوریو
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ازدواج  کیساله بود که پدرش در گذشت بعد از آن مادرش به  5ش را داشت او انتظار ناینبود که مار یجواب نیا اما

بهنگام شکار از دست  يمادرش را بر اثر سانحه ا زیسال بعد ن 3بر دل گرفت  يا نهیک ياز ناپدر نایمار.تن داد  گرید

کار کرد  ریمد کی يبرا ینشبعد بعنوان م یمدت.پناه برد شانیا انو عمه و فرزند ییداد از آن پس دربدر شد و به دا

او را  توانستیم یپدر و مادرش را پر کند و نه کس یخال يجا توانستیم یهم از آن نداشت نه کس یچندان تیکه رضا

.نجات دهد ییاز تنها

 چارهیاو را برآورده ساخته و خوشبختش کند؟ب يازهایقادر خواهد بود تمام ن کتوریباور کند که و توانستیم چطور

مبارزه با تو بکار  يرا برا میرویتمام ن(انداز  نیطن شیو صدا شدیمجسم م نایصورت پر از اندوه او در ذهن مار!کتوریو

(خواهم برد

.مقابله کند کتوریبا و توانستینه او نم دیرسیبه ذهنش نم زیجز گر يواژه ها چاره ا نیآوردن ا ادیبه  با

قرار گرفته  زیخانم هر کدام در پشت م یسه منش.ت و وارد دفتر شدگذش دوریبا عجله از اتاق خارج شده از کر نایمار

.بلیس:بود صدا زد دهیاش به اتمام رس یاز آنها را که تازه مکالمه تلفن یکی نایبودند مار

.نیخانم مارت بله

.یبزن يسر کیوقت داشته باشه به اتاق من  يا قهیاگر چند دق خواستمیم

.نیخانم مارت حتما

در .از درختان در اطرافش یبزرگ با انبوه يخانه ا.گروسونور واقع بود دانیدر م ياق خود برگشت خانه وبه ات نایمار

.جمهور روزولت قرار داشت سییمجسمه ر دانیمرکز م

او  يبه اتاق شد بسو بلیدر متوجه ورود س ينشست از صدا ششیآرا زیبود پشت م شانیجوان غرق د رافکار پر زن

ن؟یافتاده خانم مارت یچه اتفاق:دیپرس یبا نگران نایمار ياشکها دنید جوان با یبرگشت منش
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.بروم نجایاز ا دیبا:جواب داد نایمار

د؟یبرو نجایاز ا:خود گفت يرلندیبا لهجه ا بلیس

.سرش را تکان داد دییبه عالمت تا نایمار

 ییه همه اطالع داده شده که شما جااز قبل هم ب.دیگذرانیم نجایکه شما فصل را ا کنندیم الیاما همه خ:گفت بلیس

.رفت دینخواه

.بهم خورد مانینامزد...يخبر ندار تو

البته  دیخوشبخت هست یلیشما خ کردمیهستند فکر م یکه مرد مهربان سونیهار يآقا یواقعا؟ول:با تعجب گفت بلیس

.کنندیفکر م ينطوریهمه ا

.ندینشیاصال مهرش به دلم نم یت ولاس یمن او را دوست ندارم درست است که مرد مهربان بلیس

...که دیکنیشما فکر نم:گفت دیبا ترد بلیس

است؟ نیاز ا ریمگر غ میرا خوب شناخت گریسال ما همد 5 نیگوش کن در طول ا:حرف او را قطع کرد و گفت نایمار

.سرش را تکان داد دییبه عالمت تا لیسب

باشد که او را  یمتقابال عاشق کس دیکه هر فرد با یکنیعا تو فکر محاال صادقانه بمن جواب بده واق:ادامه داد نایمار

.درکش کنم توانمیخوب م نحالیباشم؟با ا کتوریعاشق و توانمیم يدوست دارد؟من چطور

.نیندارم خانم مارت یسوال جواب نیا يبرا:مکث کرد و گفت یکم بلیس

 ازیتا پ ریتنها تو از س.سپارمیروبراه کردن کارها را بتو م میتو را صدا کردم تا بتو بگو:گفت يبا حالت ملتمسانه ا نایمار

.یبا من صادق باش خواهمیم نیبنابرا.یآگاه کتوریمن و و یاز زندگ

...تا ستین يگریکه فرصت د دیهست مطمئن
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معجزه  نکهیمگر ا.داشت دهیفا کیکدام  میاست هزار تا فرصت داشت یجوابت منف:حرفش را قطع کرد و گفت نایمار

.ندارم يرخ دهد منهم که به معجزه اعتقاد يا

...غصه آور است يحدود تا

ازدواج موفق و  تواندیهم نم کتوریو. آوردینم یاما داشتن پول و ثروت خوشبخت میچه؟هر دو ثروتمند هست يبرا

 یخوشبخت.تسین یخانوادگ یمیکانون صم کی جادیا يبرا یکاف لیدل نیچون ا ندیسعادتمند را در گرو پول بب یزندگ

.هم هست گرید يزهایو سعادت در گرو چ

.قرار داده بود ریرا تحت تاث بلیس قایعم شیصدا لحن

را  گریبما کمک کند تا همد تواندیم ییو فقط جدا رومیم نجایخاطر است که من از ا نیآره تنها به ا:ادامه داد نایمار

.خسته شدم گرید میفراموش کن

م؟یرویحاال کجا م:گفت بلیس

.رومیمن تنها م يروینم ییجا وت

که او  دانمیچون م میگدار به اب بزن یب دیتنها راه حل است در ضمن نبا نیا:اعتراض کند ادامه داد لیسب نکهیاز ا قبل

بحال خودم کرده باشم  يفکر نکهیمگر ا.فرار از دوست او نخواهم داشت يبرا یشانس چیبدنبالم خواهد آمد و ه

 چیکردن من ه دایپ کتوریو يبرا نیآنجا خواهند بود بنابرا ارانروزنامه نگ مایموقع فرود هواپ که هر جا بروم دانمیم

.نخواهد داشت یزحمت

.دیبرو ییتنها دیتوانیشما نم اما

.کنمیکه سفر م ستیبار هم ن نیسال دارم اول 21 چرا؟من

.رمیگیرا نم تانیجلو دیکنیفکر م ينطوریا اگر
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 یبه خوشبخت دنیرس يبرا یمال خودت است آزاد هست تیها قهیحالت تمام ساعتها و دقخوش ب یفرشته هست کی تو

آزاد  خواهدیمن هم دلم م.یکه من دارم بهتر مرا درك کن یزندگ نیبا ا دیبا یکنیبه مقصود و هدفت همت م لیو ن

.باشم

.کنمیحاال درکتان م دهدیمسائل شما را آزار م نیکه ا کردمینم فکر

بروم؟ دیکجا با یکن کمکم دیبا پس

.مردم تو را خواهند شناخت يجا که برو هر

از  ییمشهور بتواند تنها نیمارت نایکه مار کنندیهم فکرش را نم چوقتیه.شناسندیبدون محافظ مسافرت کنم نم اگر

.شوندیفرودگاه هم جمع نم يتو ينطوریبرود ا گرید يبه جا ییجا

...کانس وركیویحتا در رم و ن شناسندیهمه شما را م سیمثال د رپار.دیدارد که بکجا برو نیبه ا یبستگ نهمیا

.با تو مشورت کنم خواستمیخاطر است که م نیدرست بهم دانمیم:حرفش را قطع کرد و گفت نایمار

.است بیواقعا که عج شومیناراحت م کنمیبه موضوع رفتن شما فکر م یوقت:و گفت دیاز ته دل کش یآه لیسب

.مانع رفتن من بشود تواندیهم نم زیچ چیه.بروم و خواهم رفت خواهمیاست من م تیواقع کی یول

م؟یبه قومتان اطالع بده ایو  رانیرا به مد رفتنتان

.است قایکه او هم فعال در آفر مییپسر دا چاردیاز خروج من باخبر شود البته بجز ر یکس دید؟نبایگفت اطالع بده یک

.ترسمیم نکاریاز عاقبت ا من

 ازیکند حتا اگر تنها باشد منهم ن یحق دارد هرطور دلش خواست زندگ یدر زندگ یهر کس.یکن حتمینص خواهمینم

بروم؟ توانمیکجا م.سر اصل مطلب میرا از خودم دور کنم حاال برو کتوریدارم که مستقل باشم بخصوص که و

.دیتحمل کن دیتوانیدور را نم يجا دیاست به اروپا برو بهتر
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!بروم اروپا:را باال انداخت و گفت شینه هاشا نایمار

 دهیرا در روزنامه ها د تانیو مردم عکسها دیبار آنجا بود نیکه نه آخر ایاسپان:فکر کرد و گفت يلحظه ا بلیس

پرتقال؟تاحاال :گفت نایناگهان مار.نمانده ییجا گرید دیآلمان را هم که دوست ندار شودیهم که نم ایتالیفرانسه و ا.اند

.را آنجا نگذاشته ام میپا

.کنمیم ایهمه کارها را من مه شودینم نیاز ا بهتر

.ببرد ییاز رفتن من بو دینبا چکسیه ضمنا

د؟یرویم سبونیبه ل کنمیباشه فکر م:گفت يزیبا لحن اعتماد آم لیسب

است؟ سبونیل کیکه نزد ییهمان جا...ستیشهر است من از شهر متنفرم اسمش چ کیآنکه  نه

ل؟یاستور

.چند تا هتل مناسب هم آنجا وجود داشته باشد کنمیخودش است فکر م آره

د؟یکنیموقع حرکت م چه

.من است تیمامور نیاول نیا دهمیادامه م يتا آخر باز. دانمینم

.دیدهیم بیخودتان را فر نکاریبا ا:گفت بلیس

.ندارم یمن تحمل سخت گردمیشوم برم مانیپش اگر

.جا رزرو کنم تانیا تلفن کنم و برابه هتل آنج دیبگذار حداقل

.داشته باشم یو گذرنامه جعل تیهو دیمن با یول میآ یخودم از عهده اش بر م نه

.ممکن است ریغ نکاریا یول:انداخت و گفت يبه و یبا تعجب نگاه بلیس

میکن هیاز آنها را ته یکی میتوانیم سازندیکه م یجعل يگذرنامه ها چرا
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.میستیرا بلد ناما ما که راهش  دیشا

ام را  یداشته باشم اسم واقع یتیهو دیاز کشور خارج شوم در پرتقال با توانمیپس من چطور م:گفت ییبا تندخو نایمار

.آورند یکنجکاو بطرفم حمله م تیاز جمع یاگر بدانند انبوه

.دیمنصرف شو متانیاست از تصم نطوریا اگر

 شیکه دلم برا ستیهم ن ينطوریا.را هم ندار کتوریبا و ییارویتحمل رو ؟تازهیفهمیم شومیم وانهیهم که بمانم د اگر

.کندینم میرها یکه به راحت دانمیعذاب بکشد م ادیز خواهمینسوزد نم

رفت؟یبنظرتان کجا م شودیکه از آپارتمان خارج م دمیموقع آمدن د:دیپرس دیبا ترد لیسب

دسته گل تا متعاقدم کند که قصد  کیبخرد همراه با  میراب کندیم دایرا که پ يدستبند نیرفته است گرانتر حتما

.تمام کند یو خوش یکادوها بخوب نیبا ا زینداشته با معشوقه اش نزاع کند و همه چ

د؟یمارشال را بخاطر دار يمار دیبه ذهنم رس يفکر کی

است؟ یآشناست چه کس میاسم برا نیا...مارشال؟ يمار

.کردیکار م مانیبرا يکه در قسمت حسابدار یخانم همان

.کار کردند يها تو حسابدار یلیخ:سرش را تکان داد و گفت نایمار

 يمار يبرا یعنیاز اقوام خود کرده بود  یکی يبرا يکار ياز دوستانش تقاضا یکیکه  دیرس نایبه ذهن مار ناگهان

شب هم  کیفراهم ساخت  شیابر يکرد و کار یاو خدمت يهم برا نایمار. کردیم یزندگ ایدر استرال يو...مارشال 

.آشنا شوند گریکدیاز دوستانش دعوت کرده بود از او دعوت کرده بود تا بهتر با  نایمار کهیزمان

خورد؟یم يافتاد حاال به چه درد ادمیآره :گفت بلیبه س نایمار
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شما  رشیمد چون دیکردیامضا م دیکه شما با یفرستاده است همراه با فرم نجایا دیتمد ياش را برا گذرنامه

.به شما شباهت دارد یلیخ کنمیدفتر هست فکر م يشما امضا کردم گذرنامه اش هنوز تو يطبق معمول من بجا.دیبود

!کن بجنب داشیبرو زود پ:زد و گفت یبرق ياز شاد نایمار يچشمها

به او  ناید اتاق شد ماروار یبعد خانم يلحظه ا دیایاش زنگ زد تا به اتاقش ب یبه منش نایاتاق را ترك کرد مار لیسب

فقط خواهش  دیآماده کن میچمدان و چند دست لباس برا کیمسافرت ممکن است  رومیم يمن چند روز یآن:گفت

.دیتا آنجا که امکان دارد عجله کن کنمیم

خوشبختانه :گرفت و گفت نایوارد اتاق شد گذرنامه را بطرف مار بلیبعد س قهیجوان از اتاق خارج شد چند دق زن

.بور است ادیمارشال ز يمار ستین یکس رنگغ

.است هیبمن شب یلیخ یول: در جواب گفت نایمار

.تمام است زیاست پس همه چ یکیهم که  تانیاول حروف اسمها:گفت بلیس

 يبرا طیبل کیزنگ بزن به فرودگاه و !گرید زیچ کیرا روبراه کن  میچمدانها یآن... يتو نابغه ا:گفت يبا شاد نایمار

.ییباشد از دهنت در نرود که اسم مرا بگو ادتیرزرو کن  سبونیاز ظهر به مقصد لبعد 

.است یقانون ریغ ییسوءاستفاده از مدارك شناسا دیا یبه سرمان م ییکه چه بال پرسمیاز خودم م:با دلهره گفت بلیس

و  رمیگیم کارها را به عهده متما تیمسئول یفتیبه زندان ب گذارمینگران نباش نم:گفت یبخش نانیبا لحن اطم نایمار

.بردینم ییبو يمطمئن هستم که مار

.ما نفرستاده است يبرا يکه او تاحاال گذرنامه ا میهم بگو ونیبه سن دیبا پس

.يخلق شد یکارآگاه يتو واقعا برا:کرد و گفت یتبسم نایمار

.دیآن استفاده کن از دیتوانیآمد حداقل م شیپ یاگر مسئله خاص دیخودتان را هم بردار گذرنامه
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.کنمیرا م نکاریا حتما

 کیاگر  دیفکرش را بکن دیو آدرستان را بده دیبمن تلفن کن دنیهم از شما دارم بمحض رس گریخواهش د کی

...افتاد یاتفاق

؟یچه اتفاق مثال

.يآتش سوز...سرقت...دانمینم

مادرت  دیبتو بگو یاز احساس است اگر کس یالخ میبرا یکه تمام زندگ ینیبیتو م:به او انداخت و گفت ینگاه نایمار

 يبرا یدارد ول یتو مفهوم يبرا.کرده  دایپ دیاست پدرت تصادف کرده خواهرت بچه دار شده برادرت کار جد ماریب

من مثل دود بهوا نخواهد رفت  یخوشبخت نهایبا ا.بسوزند ذاربگ گرید يزهایندارد نه آپارتمان و نه چ یمفهوم چیمن ه

.انداخته است ییمن و مردم جدا نیب نهایا همچون واقع

.شما باشند يکه جا خواهندیو از خدا م ورزندیهمه مردم بشما حسادت م نیخانم مارت ستیهم ن نطوریا

.یدانیرا خوب م نهایاست تو که ا احمقانه

بار در  نیاول يت برادر هر صور یکن دمینکن ناام یسع خواندیکبکم خروس م!لیاوه سب:و ادامه داد دیکش یآه نایمار

.خودم رقم بزنم يو اراده ام را جمع کرده ام تا سرنوشت خودم را بادستها رویهمه ن یزندگ

را  نکاریا دیدوستت دارم اما من با یلیو منهم خ یفرشته هست کیتو :زد و اضافه کرد يبر صورت او بوسه ا نایمار

.همدیبرخوردم بتو اطالع م يمشکل جد کیبکنم و اگر هم به 

د؟یدهیم قول

.پولم تمام شود نکهینخواهد کرد مگر ا دمیتهد يخطر یطیشرا چیه تحت

.فراموش کرده بودم گرید نرایمن ا يخدا:محکم گفت يبا صدا بلیس



باربارا کارتلند -گریز از عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥

 ياو جا يبرا بلیکه س یرا از اتاق بدرقه کرد براست بلیخروج س یبا نگاه نایمار.شد  داریپد شانیلبها يبر رو يا خنده

بفکر  یگاه. دادیاز خود نشان نم يسهل انگار يچکاریدلواپس بود و در ه شهیدلسوز را پر کرده بود هم مادر یخال

 یول دیترسیاز عاقبت کارش م یکم نکهیبا ا!نه یاو را دودل کرده بود ول نیبسازد و ا کتوریکه با و کردیخطور م نایمار

.بر عزم خود راسخ بود

محتاطانه عمل  شیکرد در تمام کارها یسع.زد رونیساختمان ب یپرت از د رعقبخرت و  يبا مقدار نایبعد مار یساعت

باربرها که رفتنم را :تعجب نکند گفت نکاریاز ا بلیس نکهیا ينمود و برا ياز رفتن با آسانسور خوددار نرویکند از ا

با آنها .شودیآب خوردن مکردن من مثل  دایپ کتوریو يبرا يطوریکمکم کنند ا لمیحمل وسا يبرا کنندیم یسع نندیبب

است  دهیاگر بفهمد مرغ از قفس پر يوا یول پرسدیفرودگاه مقصدم را م نیاز مسئول دیآ یو بعد هم م کندیصحبت م

.شودیم وانهید

د؟یکجا رفته بود دییگویبه او م دیموقع برگشت کی اگر

.خوردیم ياز ما لطمه ا یکی میدوباره بهم برس اگر

د؟یکه کجا هست دیدهیبمن اطالع م:دیگذاشت و پرس یدر تاکسرا  نایچمدان مار بلیس

.ممنونم زیبابت همه چ بلیخداحافظ س...دیشا

راهش :او را به فرودگاه برساند راننده در جواب گفت عتریرا بست و از راننده خواست تا هر چه سر یدر تاکس نایمار

.میرسیم ریدور است د

.بشما خواهم داد یپاداش خوب:به راننده گفت کردیتجسم ماز خود در ذهنش  يتازه ا تیشخص نایمار
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 افتهینجات  يو تکرار کنواختی یزندگ کیگشته بود از  یمستول نایبر روح مار ییو رها ياحساس مملو از آزاد کی

اه اسکورت او را از فرودگ کیبهمراه  يکالسکه ا لیاتومب کی شهیهم شدیم یبود که او سوار تاکس يبار نیاول نیا.بود

.رساندیبه مقصدش م

من خالص  کردیلب زمزمه م ریگاه ز دندیرسیبنظر م یواقع ریو غ بیساده در نظرش عج يواژه ا نیتنها هستم ا من

.شدم

دستبند الماس همراه با دسته  کیدستبند آنهم  کیاز ذهنش گذشت مطمئن بود که او شب هنگام با  کتوریو الیخ

.در مقابل جواهر گرانبها مقاومت کند تواندینم یزن چیقد بود که همعت کتوریسراغ او خواهد آمد و یگل

را چطور تحمل  یاحترام یب نیا.هتک حرت خواهد شد کتوریاز طرف و...بلیس چارهیبه او چه خواهد گفت؟ب بلیس

ب حسا یلیاو خ يدوست رو کیبعنوان  کندینم انتیراحت بود که به او خ بلیاز بابت س الشیخ نایخواهد کرد؟مار

.کردیم

را از  رنگینقاب ن نیا دیاست با یانسان ریغ میلب زمزمه کرد تمام کارها ریدر افکارش غرق بود ز کهیدر حال نایمار

.انسان خوب باشم کیو با احساس و  دیمف يچهره خود بردارم و فرد

بود که همه عمر  یخودش را بشناسد بدنبال عشق خواهدیبلکه م کندیفرار نم کتوریکه از دست و کردیم احساس

که تابحال خوابش را هم  یعشق...یاستوار و محکم مشکل پسند و فراموش نشدن یعشق. پروراندیرا در سر م شیآرزو

.بود دهیند

دوم فصل
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بخاطر آورد که داخل اتاق هتل است اکنون در .دیتابینور آفتاب از پشت پرده بداخل اتاق م.شد  داریاز خواب ب نایمار

.بود بینها و غرت گانهیب يکشور

و  لیآورد سب یغذا م شیگذشته نبود که مستخدمش برا يآن حال و هوا گریکرد د یاحساس دلتنگ يلحظه ا يبرا

آمد مدام راننده  یاجازه ورود افراد بصدا در م يزنگ تلفن برا شهیدائم منتظر دستورش بودند هم شیها یمنش گرید

.ببرد خواستیدلش مبود تا او را به هر جا که  عیآماده و مط يا

.شدیاندیدرست نم یزن چیکه ه یبراست دیکشیو نازش را م کردیهر صبح به او ابراز عالقه م کتوریو نهایبر ا عالوه

و غربت گرفته  ییرا تنها شیرا که اکنون جا ییشبها دیدویدر جاده ها م کتوریرا بخاطر اورد که با و ییشبها نایمار

.بود

دو دل مانده بود که دوباره به لوندرس  سبونیگشته بود حتا در فرودگاه ل مانیاش پش عجوالنه میاز تصم نایمار

 يپس گرفتن چمدان گذشتن از گمرك و جستجو. کردیجلوه م بیو عج يعاد ریبنظرش غ زیهمه چ.برگردد 

خود را حفظ کرده  يخونسرد نکهیهتل با ا بهموقع ورود .بود که تابحال انجام نداده بود ییکارها نهایتمام ا...یتاکس

به  نرویاز ا کردندیبرخورد م یبا او به گرم رفتیخوشحال بود که به هر جا م نحالیبا ا دیفهمیزبان آنها را نم یبود ول

.کردیآنجا عادت م تیوضع

که  يزیبه آن عادت کرده بود چ يعاد یزندگ نیبود و ع يرا هم که با عجله انتخاب کرده بود عاد یهتل خوشبختانه

و با رازش که جلب توجه کنند وجود نداشت  یسلطنت ایاز اش يکه در اتاقش اثر نبودیا کردیاو را خوشنود م رشتیب

بهنگام شب .شدیانبوه از درختان باز م یبه باغ گرید يسوو از  ایطرف پنجره اش به در کیداشت که از  یاتاق راحت.

و  کردیرادرمان نم شیتنها دردها نهایاما ا.بود  دهیخشب ییبایز ییبه هتل روشنا ایحرکت امواج در ییانعکاس روشنا

.ختیریو اشک م زدیتخت غلت م يمدام رو.آزرد  یم زیبلکه روحش را ن بردینم نیرا از ب شیغصه ها
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که با  یبه دوران خوش ایآ.زدیریچه اشک م يبرا دانستیننشسته بودحاال هم نم نایمار دگانیبود که اشک بر د سالها

او را دوست دارد؟ ایخورد؟ایه بود غبطه مگذراند کتوریو

.عشق اوست ستهیشا کتوریو کردیسوالها بدون جواب از ذهنش گذشته بود فکر م نیشب همه ا تمام

.میرا لمس کن یکه با هم خوشبخت خواهمیدوستش داشته باشم م خواهمیلب زمزمه کرد م ریهق کنان ز هق

وجود نداشت که لجبازانه  يکتوریو گریقرار گرفته بود د يزیمسخره آم طیشده بود و اکنون او در شرا رید گرید یول

.کند زیبا او ست

چون  کردندیم ینیسنگ شیو پلکها کردیم کردیم یخواب یاحساس ب.آمد نییو از تخت پا دیلحاف را کنار کش نایمار

را بست و دوباره باز  شیهاکه پرده را کنار زد از شدت نور آفتاب چشم یگذرانده بود وقت يداریتمام شب را به ب

که به صخره ها  يدیسف يرنگ و کفها یآب افص يآبها يکه روحش بر رو کردیشد احساس م رهیخ ایبه در.کرد

به او  یحس مطبوع یلوندرس فرق داشت ول یمناظر هر چند با بهار سرسبز و باران نیا. کندیم ریس خوردندیم

.دندیبخشیم

بنفش گلها  يرنگها.شد رهیباال رفته بودند خ واریکه از د ییداد و به گلها هیره تکپنج شهیاش را به ش یشانیپ نایمار

بسته  يکه به پشتش گار دیرا د یدوخت االغ نتریینگاهش را پا.نمودیم یتجل یبا رنگ سرخ صحنه با شکوه ختهیآم

 يدیرا با پوشش سف شیگذاشته و ساق پاها یکاله شیوشهاگ نیسر االغ ب يرو.پر از گل بود يبودند و داخل گار

 ریز شدیاز پنجره دور م کهیدر حال نایمار.داشت يخنده دار افهیپنهان کرده بودند تا از ازار حشرات د رامان باشد ق

.هستم که حادثه به انتظار من است یجوان زیرا زمزمه کرد بهار است من ن يلب آواز

.زدیاز شور و شعف برق م دگانشیبود و د داریلبانش پد يبر رو تیاز رضا یحاک یتبسم
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داشت صبحانه را  ینیمت يمایبود و س یوارد اتاق شد آلمان یبعد خانم جوان یکم.درخواست کرد يمختصر صبحانه

ساعت بعد از هتل خارج شد  کیگرفت  یصبحانه خورد دوش نکهیبعد از ا نایمار.گذاشت و اتاق را ترك کرد زیم يرو

 بایز ينشست و نگاهش را به منظره ها احلس يشنها يکرد سپس رو يرو ادهیپ یمدت.ساحل راه افتاد  يو بسو

بود  ختهیخودش نر يبرا ينداشت و برنامه ا يمشغله ا نکهیفکرش مشغول بود چکار کند و کجا برود از ا.دوخت

ش ناگهان به ذهن.نجات دهد یاز مخمصه ذهن شهیهم آنجا نبود تا او را مثل هم بلیس گرید.کردیم یاحساس سردرگم

کتاب راهنما همراه با چند ورق کاغذ به او داده و گفته بود فرصت نبود که کار  کی بلیس متیکه قبل از عز دیرس

آنجاست با  یدنید يمختصر کشور پرتقال و جاده ها خیکتابچه راهنما که تار نیانجام دهم فقط ا تانیبرا يگرید

پرتقال را در آنها نوشته ام  یمیاست که نام چند رستوران قد ییادداشتهایکاغذ پاره ها هم  نیو ا دیخودتان داشته باش

را باز کرد و کتابچه  فشیک نایبه کمک او شتافت مار لیهم سب نجایدر ا.به دردتان خورد دیشا دیرا هم داشته باش نهایا

نبود  یخوب حیهر چند تفر یخیچند مکان تار يگرفت به تماشا میرا مرور کرد و تصم یخیتار يچند جا.را در آورد 

.برود

و  دیرسیخواب آلود بنظر م يسوار شد راننده مرد.توقف کرد شیجلو یتاکس کیبعد  یگشت کم یدنبال تاکس يقدر

.برود) تراسیفورانس النقوس(از او خواست که به رستوران  نایمار.سال سن داشت 50حدود 

از راننده خواست تا منتظرش  نایقف شد ماربعد در مقابل رستوران متو یبه سرعت در جاده حرکت کرد مدت لیاتومب

.بماند

.دیاز آشپزخانه به مشام رس يتند يبو خوردندیغذا م يتپ مانند يبود چند نفر رو یسنت یرستوران

مرد جوان او را .ها را تماشا کند ییایدر ریز يسردابه ها خواهدیرا صدا زد و به او فهماند که م یخدمتکار جوان نایمار

 بایبا مناظر ز نایمار دگانیعرشه د يکه رو یاما زمان زدیبدل نم یچنگ ادیز طیدر ابتدا مح.کرد تیاعرشه هد يبسو
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همه را فراگرفته بود سرش را برگرداند تا از  یقیعم یکیتار. ترف نییشگفت زده شد از پله ها پا دیمواجه گرد

سوال در .حرف بزند یبه زبان پرتقال تواندیه نممتوجه شد ک ینه ول ایاست  ادیامتداد سردابه ز ایخدمتکار بپرسد که آ

از درد  دیلغز شیو پا دیچینداشته بود که ناگهان پاشنه کفشش پ شتربریچند قدم ب.دهانش ماند و براهش ادامه داد

 نیاگر ا.کرد يریناشناس به کمکش شتافت و دستش را گرفت و از افتادنش جلوگ يلحظه فرد نیدر هم.دیکش یغیج

.خوردیم نیبا کله زم نایبود مار دهیه موقع نرسفرد ناشناس ب

حالتان خوب است؟:دیپرس یسیناشناس به زبان انگل فرد

کله پا  دیبود دهیممنونم اگر شما به موقع نرس یلیبله خ:و گفت دیکش یدوباره تعادل خود را بدست آورد نفس نایمار

.شده بودم

بزرگ و شانه  یاز سرتاپا فرد ناشناس را برانداز کرد اندام نایمار شدیباز م ایسردابه پس از چند متر به طرف در دهانه

.پهن داشت ییها

.کردمیم اطیاحت شتریب ادیشرمنده ام ب:گفت نایمار

.دمیکه به موقع رس دیآورد شانس

.خطرناك هستند یلیصخره ها خ نیا:انگشت بطرف صخره ها اشاره کرد و ادامه داد با

.گذارندیجاها پلکان نم نجوریچرا در ا هممفیمن نم:در جواب گفت نایمار

را بکنند؟ نکاریا چرا

.کنم تیشکا توانستمیافتاد من م یم یاگر اتفاق دیفکرش را بکن...خطرناك است  نکهیا يبرا

.کشدیمدتها طول م يدادگستر يکشور کارها نیا در
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با  یبخصوص وقت.زبان تسلط دارد نیه ابلکه فقط ب ستیاحساس کرد که او اهل انگلستان ن نایلحن صحبت مرد مار از

و  اهیداشت چشمانش س یجذاب افهیاست ق يگرید تیکه از وال دادینشان م کردیکلمات را ادا م یخاص يلهجه 

.يفرانسو نهاست و  یداشت که او نه پرتقال نانیاطم نایمار.بود نیمت شیمایس

.در هر صورت باز هم از شما ممنونم:به او گفت نایمار

اش  یسیبا لهجه بد انگل.را از آب گرفت و به آنها نشان داد يموقع خدمتکار وارد سردابه شد و جانور نیا در

.دیآ ینوع خرچنگ به حساب م کی یول ستیخرچنگ ن:گفت

.بزرگ است یلیخ:گفت نایمار

.میکن میخودمان تقس نیب میتوانیم:گفت ناشناس

.کنم دنیفقط آمدم از سردابه د ستمیمن گرسنه ن:فتبه او انداخت و گ یبطرف او برگشت و نگاه نایمار

.دیرا ترك کن نجایشود ا ییرایبه دور از ادب است که بدون آنکه از شما پذ نیاما ا نطوریهم منهم

.میرا بخور بیموجود عج نیا دیبا کنمیفکر م...حساب نیپس با ا:کرد و گفت یتبسم نایمار

خرچنگ را به  دیرسیبنظر م فتهیش اریاو هم که بس.کند مید که آنرا تقسکر دیبه خدمتکار تاک دیناآشنا و جد دوست

.عجله کرد دینبا نموقعیدر ا:و گفت دیسرعت باال کش

االن هم آب قورتم !چینصف جانم کرد ه یکیآن تار:بود به مرد ناشناس گفت ایامواج در يغرق در تماشا نایمار

.دهدیم

.آورم یم ونتانریمن که نمرده ام از آب هم ب دینخور غصه

.غصه بخورم دیبله تا شما را دارم نبا:است به مرد جوان گفت افتهی نیکه قلبش تسک کردیاحساس م نایمار
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آفتاب را  ییکه دوباره روشنا یکه به تله افتاده است اما وقت کردیاحساس م نایسردابه مار یکیبازگشت در تار موقع

.بر دلش نشست یو از آنجا خارج شد خوشحال دید

در .شده است رهیمتوجه شد که مرد جوان به او خ ایمارن.را در تپه رستوران انتخاب کرده و دو آن نشستند يزیم

م؟یکن یمعرف گریخودمان را به همد ستیبهتر ن:گفت يچهره غمناك خود را لو ندهد با خونسرد کردیم یسع کهیحال

.هستم لویشما موافقم من کارلوس آ با

.مارشال نایمار منهم

د؟یانگلستان هست اهل

شما چطور؟:دیتکان داد و پرس دییسرش را به عالمت تا نایمار

.یجنوب يکایآمر:مکث کرد و گفت یکم کارلوس

...کامل است اما یلیتان خ یسیانگل...میبگو خواهمیم...واقعا؟

کجا هستم؟که اهل  دیحدس بزن دیاما چه؟نتوانست ستینه کامل هم ن:حرف او را قطع کرد و گفت کارلوس

د؟یهست لیاهل برز شناسمیرا خوب م یجنوب يکایآمر

د؟یکن فیاز خودتان تعر یکم ستین بهتر

آمده ام خودم هم در  نجایبه ا التیتعط يبرا ستیگفتن ن يبرا يادیز زیچ:گفت نرویکرد طفره برود از ا یسع نایمار

.کنمیلوندرس کار م

د؟یکنیم چکار

.يگر یمنش

.را لو ندهد يزیپس بهتر است مواظب زبانش باشد تا چ کندیسوال م ادیو زفکر کرد که ا نایمار
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.است ییبایز يجا نجایا:صحبت را ادامه دهد گفت نکهیا يبرا کارلوس

.بایتقر بله

د؟یینجایا التیتعط يشما هم برا:مکث کرد و ادامه داد یکم

.بروم ایترالدارم به اس میو تصم میآ یاست که به پرتقال م يبار نیاول نیا بله

شدم نجایوارد ا شبید منهم

م؟یبا هم سفر کن نمیتوایم دیباش لیما اگر

هم با  دیبشما برخورد و شا کنمیفکر م:کارلوس اضافه کرد.در آورد یرا باز کرد و دستمال فشینداد ک یجواب نایمار

 ریتقص.پوست کنده حرف بزنمچکار کنم من عادت دارم رك و .حرفم دوباره همان ترس سردابه به سراغتان آمد نیا

.دیکنیآدم رو افسون م دیکه شما دار ییبایز نیبا ا ستیمن ن

به جا و  تانیحرفها:نتوانست مانع لبخندش شود با تبسم جواب داد نایحرف زدن کارلوس جذاب و نافذ بود مار لحن

دیباش یآدم خطرناک دیشا شناسمیبنده شما را خوب نم یاست ول یمنطق

.که بخواهد جواهرات شما را بدزدد يادزد حرفه  کی

.دیاختالل و اغتشاش کن دیکه آمده ا یجاسوس کی ای!دیشا

.شما التیقهرمان ا.هستم گرید مزباندیج کیهم  دیشا يکننده ا رانیعجب فکر ح:گفت يبا پوزخند کارلوس

.دیاست که شما شغلتان را بمن نگفته ا لیدل نیفکرها به ا نیهر حال ا در

.هستم کاریاضر بحال ح در

چطور؟ ندهیآ در
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 میرا با هم بگذران يادیمدت ز میتوانیم میگذرانیم نجایرا در ا التمانیمن و شما تعط دینیراحت است بب یلیخ دنشیفهم

 ياست و پشت آن نگاهها ییزهایآن کله تان چه چ يکه من چه کاره هستم و هم من بدانم که تو دیتا بهم شما بفهم

.دگذریچه ها م بایز

شود؟یراحت م التانیجواب رد به شما بدهم خ اگر

 يایاز شانس من است که در دن نهمیو ا شودیم دایکه فقط در کتابها پ دیهست يافسانه ا يپر کیکه شما  دیباور کن نه

.کنمیم داریبا شما د یواقع

به دماغتان خورده؟ یماه يو بو دیهست ریگ یماه نکند

گذاشت و دور  زیم يشد غذا را رو شیدایخدمتکار با خرچنگ سرخ شده پ.خنده زدند ریهر دو ز نایحرف مار نیا از

.باشد نینچنیکه ا کردمیتا به امروز فکر نم:گفت تیهر دو مشغول خوردن شدند کارلوس با احساس رضا.شد

.نطوریهم منهم

م؟یناهار را کجا بخور دینگفت مییایب نجایشد که باز هم به ا واجب

.دیار را نزنحاال حرف ناه از

...و بعد ایکنار در يبه لبه پرتگاهها میبرو میگردش کن یبهتر است اول کم موافقم

.منتظر من است یراننده تاکس!من يخدا

وجود دارند که حتما  ییبایز یوحش يآنجا گلها گذردیتا برگشتنمان صبر کند مطمئن هستم خوش م دییبگو بهش

.دیپسندیم

د؟یدانیکجا م از

...از آن نوع یکی دیاز آنها هست یکیخودتان  که شما چون
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از چه نوع؟:به او انداخت و گفت ینگاه نایمار

شما  زیهم عطر دل آو.کم دارد يزیچ کیدر مقابل شما  دهیالبته ارک ابیو کم زیشگفت انگ دیهست دهیاز نوع ارک شما

.وجود ندارد یاصال مثل شما گل.است یمصنوع نکهیرا ندارد و هم ا

.دیگذاریسربسرم م دیدار

.نایمار ستین نطوریاصال ا نه

.من خودم را آماده کرده ام:کارلوس ادامه داد.در دلش نشست یبینامش حس عج دنیاز شن نایمار

چه؟ يبرا

دعوت مرا  نکهیاز ا دیشد مانینکند پش.دینامتان را خطاب کردم خودم را آماده کردم تا سرزنشم کن نکهیا از

.دیرفتیپذ

د؟یخوانیرا هم م آدمها فکر

یگاه گاه

.دیآیاصال خوشم نم دیشو الیخیب یکیمورد من  در

.دیهست یسیانگل کیکه  دیفراموش کن دیبا

.گرددیبرم کایبک طرفم به امر ستمین یسیکامال هم انگل من

.یشمال يکایاز امر کنمیفکر م!یراست:با خنده گفت کالوس

.یشمال يکایاز جنوب امر بایتقر بله

 نیچن یسیانگل يباشد چون زنها نطوریکه ا کردمیفکرش را نم:باهوش است گفت کردیوانمود م کهیدر حال کارلوس

.ندارند ییپوست و مو
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.است که از تعارف شما رنجور شوم یسیروحم انگل یبقدر کاف یول:گفت نایمار

.ها يکرد مثل فرانسوقبول  لیبا کمال م دیرا با فیکه تعار دادندیم ادیبشما  دیفرهنگ شماست با ریتقص

.ها بشوم يبه بعد هم مثل فرانسو نیاز ا دینکن الیخ:جواب داد یخشک افهیبا ق نایمار

 ندیآ یاحساسات بر زبان م يکه از رو ییمن به حرفها یحرف شما بمن برخورد ول نباریا:زد و گفت يلبخند کارلوس

 يپا ياست که رو نیهم ا لشیدل دیشا دیهست مطمئن یلیخانم مارشال معلوم است از خودتان خ. دهمینم تیاهم

.دیا ستادهیخودتان ا

شما تحت فشار قرار دادن خانمهاست؟ حرفه

دو ناشناس  ای ییتنها يمضمون سردابه ها نیبا ا یبزرگ تریبا ت خوردیبه درد روزنامه ها م شتریداستان ما ب کنمیم فکر

.گریکدیدر آغوش 

م؟یایبا شما به گردش ب دیدار الیخ یمسخره است راست واقعا

.مخارج به عهده من همه

.پردازمیخودم م دیکن یالزم نکرده ولخرج:را برداشت و گفت فشیخورد ک کهیحرف  نیا دنیاز شن نایمار

دارم؟ نیقصد توه دیکرد فکر

و حاال هم  میرانرا با هم بگذ یبود که لحظات ییما هم تا آنجا ییام آشنا گانهیب کیشما  يبنده برا!دیکنیم یسوال عجب

.پردازمیبنده سهم خودم را م

صورتحساب را پرداخت و .برخاست و بطرف صندوق رستوران رفت شیاز جا دیبگو يزیچ نکهیبدون ا کارلوس

.برگشت نایبه گارسون داد سپس نزد مار یانعام

.دیکارتان کفرم را باال آورد نیبا ا:گفت ایمارن
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.و حرف گوش هم باشد عیخانم مط کی دیخودش را حفظ کند بلکه با یزنانگ دیدارم زن نه تنها با دهیعق چرا؟من

.دیکهنه کار هست یلیاست خ معلوم

.مرا حساب کند زیتا م دهمیزن اجازه نم کیبمانم من به  یکهنه کار هم باق خواهمیم و

البته  دیکنیم یولخرج یلیچون خ دیرا کم کن التتانیزمان تعط کنمیبه شما م یحتینص کی یخوب است ول یلیخ

.دیریرا بدل نگ میحرفها

.میگردش کن یچند ساعت میمنتظرمان بماند تا برو مییبه راننده بگو میبرو میبگذر

.گریوقتد کی ي؟باشد برا دیکن یولخرج دیخواهیم باز

.آداب و رسومشان نیها هم با ا یسیانگل

.دیها وارد هست یسیبه آداب و رسوم انگل یلیاست خ معلوم

.کرده ام لیآنجا تحص یتمد کی

 دهیشن ییزهایدر مورد او چ دیدر انگلستان بوده است شا یاگر او مدت.سکوت کرد به فکر فرو رفت يلحظه ا نایمار

.شناسدیم یهم او را به خوب دیباشد و شا

.به آنجا برنگشته ام چوقتیاز آن به بعد ه:اضافه کرد کارلوس

هنوز هم دلهره داشت کارلوس او را  یراحت شد ول الشیخ بایو تقر دیکش یحرف نفس راحت نیا دنیبا شن نایمار

صادق و خوشبخت ببنظر  اریکه ظاهرا بس بایبرخورد کرده بود افراد جوان و ز يافراد نیقبال با چن نایمار.بشناسد 

.اشندب یبود که بدنبال خوشبخت نیو تمام هم و غمشان ا دندیرسیم

دیکن فیتعر میاز انگلستان برا:قدم زدن گفت نیکرد در ح تیهدا ایرا بطرف در نایمار کارلوس
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از منظره  شدیتبسم از لبانش محو نم.دادیجواب م ییبا خوشرو شیو به تمام سوالها بردیاز صحبت با او لذت م نایمار

و  ندکردیم ییمختلف خودنما يدرختان با رنگها ریز يادیز یوحش يگلها بردیلذت م ایکنار در نیو دلنش بایز يها

که زبان  یبخصوص از دوران کردیم فیکارلوس از خاطراتش در انگلستان نعر.دندیرسیجالب و دلربا بنظر م اریبس

.نداشته باشد يلهجه ا چیتا موقع صحبت کردن ه گرفتیم ادیبهمراه داشت  شهیکه هم یرا با ضبط صوت یسیانگل

؟يدادینشان م تیحاال چرا انقدر حساس:خنده اش گرفت نایحرف او مار نیا از

.هستم ینداشتم بفهمند خارج دوست

.دیکه گرسنه ا خوانمیم تانیاز چشمها:گفت یرکیخنده کارلوس با ز ریدو زدند ز هر

.گرسنه هستم آره

.که نگو و نپرس شناسمیم یرستوران کی!خوب  چه

خوب است؟ شیغذاها ایاست  کیچطور؟رمانت

.میرویم گرید يجا کیبه  دینپسند اگر

واقعا  دیاز خودش پرس.کرده بود رانیرا ح نایاو مار یرکیو ز یحاضر جواب نیجواب داشت و ا زیهمه چ يبرا وسکارل

 دانستیم نایمار یخودش بطرف او آمده بود ول لیدفعه از کجا نازل شد هر چند که کارلوس با م کی ستیمرد ک نیا

.خوردیاز او بچشم نم يزیآم بیرفتار فر نحالیا باهم از او دست بکشد  یدارد که به راحت یقدرت نیکه او چن

هر دو به .هستند  یمعلوم بود که افراد مرفه قیو قا نیمثل ماش لشانیاز وسا خوردندیکه در اطراف بچشم م يافراد

هم پشت  نایمار دیرا بشو شیرستوران رفت تادستها ییکارلوس بطرف دستشو.دندیرس گفتیکه کارلوس م یرستوران

چانه اش گذاشته بود و غرق  ریدستش را ز نایارم.برگشت  يو شیبعد کارلوس پ يلحظه ا.نشست ایربه د يرو يزیم
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 شیکارلوس با گذاشتن دستها کردیم ریس ایدر یبود بدون آنکه متوجه کارلوس شود در وسعت آب ایامواج در يتماشا

.کرد ریاو را غافلگ نایچشمان مار يرو

 گذاشتندیکه بدهان م يول خوردن غذا بودند و چون گرسنه بودند هر لقمه امنوال گذشت هر دو مشغ نیبهم یقیدقا

.آمد یهم به مذاقشان خوش م یپرتقال يها یدنیو نوش دادیم يذیطعم لذ

 گرید.دندیرا ند یاز خود کس ریغ نایکه کارلوس و مار دیرس يها ارام آرام رستوران را ترك کردند لحظه ا يمشتر

 یاز زندگ گفتندیآمد م یهر چه به دهانشان م کردندینم ياز حرف زدن هم خوددار یولتمام شده بود  شانیحرفها

...عشق خدا انسان

.افکارتان هم گشتم فتهیاالن ش یشدم ول تانییبایفقط مجذوب ز دمیبار اول که شما را د:گفت کارلوس

.حرف را نزده بود نیبمن ا یحاال کس تا

 چیخواسته اند بدون ه مایهواپ طیبل کینشسته اند و  تیروبرو قهیند دقفقط چ گرانید نکهیا يچرا؟برا دیدانیم

.کنمیاما من با آنها فرق م یچشمداشت

د؟یحرفها را تمام کن نیا شودیم:جواب داد يبا طناز نایمار

د؟یا دهیکش وارید کیدور خودتان  د؟چراییایبا من کنار ب دیخواهیمگر نه؟چرا نم دیترسیهم از من م هنوز

.از درد و رنجش ترسمیقبتش معا از

بشما نارو زده؟ یکس نمیبب دییبگو دیاوریرا در ن اشکم

.ام افتهیرا که جسته ام هرگز ن يزیحرفها را من چ نیا دیکن بس

عشق؟

.جواب بدهم توانمینم
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.کله تان است يتو يزیکه چه چ دانمیم

.دیکن ولش

هست  زهایچ یلیکه بخاطر خ دانمیاحمق هستم م کیمن  دیشما فکر کرد:نکرد و گفت یبه اعتراض او توجه کارلوس

.دیالبته حق دار دیترسیکه از من م

ها خود را رها  دهیو ابراز عق ییگو دهیچیو بند پ دیاز ق کندیم یسع شهیهم بایخانم ز کی:مکث کرد و ادامه داد یکم

 گرانیهستند که د بایدر نظرش ز ییازهیفقط چ یکه در زندگ يبچه ا.بچه است کیسازد اما در باطن و درونش هنوز 

عشق را  يافراد نیحرف دلش را بزند و چن کندینم راتانقدر متکبر و لجوج است که ج شهیهوادارش هستند و هم

.است یو انسان یکه با شکوه و پرابهت است اله یدوست دارند عشق

 یعشق دیهست یعشق نیبدنبال چن بله شما:مکث کرد سپس ادامه داد يلحظه ا دیدرخشیدر چشمان کارلوس م یبرق

 ای ریاست که د یآتش نیکه ا دیدانیخوب هم م.دیکه باعث شکست قلبتان شود در آن محو شده و خودتان را گم کن

.دیزود شما رادر کام خود خواهد کش

از کله  افکار را نیو ا دیتمامش کن:گفت یبرخاست و با لحن محکم شیاز جا نایگرفته بود مار بایکارلوس تقر يصدا

.دیکن رونیتان ب

ناراحتتان  خواستمینم خواهمیمعذرت م:گفت یشده بود کارلوس به ارام رهیکارلوس خ يبه چشمها میمستق نایمار

.کنم

.میوقتش است برو میصحبت کرد یبه اندازه کاف کنمیم فکر

.شودینم دمانیعا يزیرفتن چ از

.میبهتر است برو گفتم
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لب زمزمه کرد  ریبود ز یعصبان اریاو بس.رستوران را ترك کرد  دیبگو يزیتا کارلوس چبدون آنکه منتظر شود  نایمار

 یقتیحق با او بود هر آنچه که او گفت حق...با من رفتار کند؟اما نه نطوریچطور به خودش اجازه داد ا!چطور جرات کرد

.نداشت همحرفها را  نیا دنیتحمل شن ناینبود اما مار شیب

 يکار نیچن توانستیممکن بود؟نه هرگز نم ایآ یول ندیاو را نب گریگرفته بود که د میشت تصمبه هتل برگ نایمار

.بکند

سوم فصل

گذره؟یبهت خوش م نمیبب:دیپرس یبا مهربان کارلوس

 نیتا بحال با چن کردیخوشحال بود فکر م اریبا کارلوس بس ییاو از آشنا.نگفت يزیزد و چ یبر چهره او تبسم نایمار

.او را درك کرده و افکار او را بخواند توانستیبا احساس که م يفرد.رخورد نکرده بود ب یشخص

از  يکارلوس طور.کردندیشهر با هم گردش م رونیو اکنون ب گذراندندیبود که وقتشان را با هم م يروز نیدوم نیا

مدت کوتاه از  نیدر طول ا.بود پرتقال  يکه انگار متولد و بزرگ شده  زدیها حرف م یآداب و رسوم و فرهنگ پرتقال

لحظات  نیدر واپس.بود انیبه پا کینزد زیروز دوم ن...بلم و  يسایو کل یمیقد يکردند کاخها دنید يادیز يجاها

.خواندیآواز م زیغم انگ یبا لحن يبنوشند خواننده ا يشبانه روز ياز کافه ها یکیقهوه هم در  یخواستند فنجان

.است کاش هرگز تمام نشود یآهنگ جالب:گفت رو به کالوس کرد و نایمار

.کنندیآهنگها عشق رو احساس م نیا يها تو یپرتقال

.است یبدبخت کنوعیهم  نیا

.ستیبردار ن یاصال عشق شوخ نه
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 يبرخورد نیجرات نکرده بود که با او چن انشیاز اطراف یتا حاال کس.با او مخالفت شود نیتوقع نداشت چن نایمار

جز آزار و شکنجه  يا جهینت شیعشق برا کهیو فرمانبر او بود با وجود عیمط شهیهم کتوریمثل و يدداشته باشد فر

.نداشت

ست؟یاست که نظرتان در مورد دوست داشتن چ نیا د؟منظوریدانیچه م یقیشما از عشق حق:دیاز او پرس نایمار

بدتر  دهدیآزار م زندیار است آتش مخشن است استو اریعشق بس.باشد  کنواختیراحت و  تواندینم یعشق واقع کی

.است گانهیاز خود ب شهیهم یظاهرا خودش است ول کهیکه انسان با وجود نیاز ا

.ام فتادهین یحال نیتابحال به چن دیممکن است راستش را بخواه يزیچ نیواقعا چن ایسوال است که آ يمن جا يبرا

.من افتاده ام یول

د؟یافتاد شما

شگفت  يایرو میبرا تانیشما حرکت لبها يبایچشمان ز...کنم؟ يخوددار توانستمیشما چطور م يمایس دنیبا د البته

.که هنوز غنچه است دیهست یساخته اند شما مانند گل يزیانگ

!ییبایز يعجب حرفها:با طعنه گفت نایمار

.افتی رییحالش تغ یکم نایمار شخندیداشت و با ن ینیحالت غمگ کارلوس

.یگانگیکه خود بودن بهتر است از خود ب دیبریم یمسئله پ نیشما هم به ا کروزی:حرفش گفتدر دنباله  نایمار

به سوال  نکهیا ياست؟کارلوس هم برا دهیکارلوس منظور او را فهم ایبه او نگاه کرد تا بداند که آ یچشم ریز نایمار

 نیخاطرات ا یکه گاه گاه التیدوران تعط قیرف کیدر حال عبورم و  یکشت کیمن مثل :گنگ او جواب دهد گفت

.روزها به فکر شما هم خطور خواهد کرد

.به شما فکر کنم کنمینم الیخ
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بر سر کارلوس چه آمده است ؟درست  ایگفت خدا دیکرد و با خودتان خواه دیروزها فکر خواه نیشما به ا دانمیم نه

.است انیه حاجت به باست چ انیکه ع يزیچ یول میشناسیرا م گریهمد ستین يادیاست که مدت ز

.خود را بروز ندهد تیکرد عصبان یسع نایمار

.دیریبم دیخواهیکه انگار م دیزنیحرف م يطور

رك و پوست کنده  نیجرات نکرده بود چن یرا نداشت تا حال کس ییگفتگو نیبود توقع چن شانیمضطرب و پر نایمار

.با او حرف بزند

.ترسمیم دیراستش را بخواه رمیبم خواهمینه نم:به او انداخت و گفت ینگاه کارلوس

چه؟ د؟ازیترسیم

من تا به امروز خوشحال نبوده ام چون  نایشوم آره مار کینزد یلیبتو خ نکهیاز ا:جواب داد یخودمان یبا لحن کارلوس

.مهربان است ایو حتا خود در ایکه موج در کنمیبا تو هستم احساس م

.رزشمند بودا یلیخ میدو روز برا نیا نطوریهم منهم

؟یکنیاز چهره ات حالت را بفهمم تو چه فکر م توانمیکه م میشد کیدو روز ما آنقدر بهم نزد نیدر ا دانمیم

 يزیانداخت و چ نییبه احساس درونش ببرد سرش را پا یکه مبادا واقعا پ نشستیبر دلش م یاز نگاه او هراس نایمار

.نگفت

 يآنها را طور ریشده بود و تصاو دهیپوش نهیاز آ شیوارهایتمام د.شدند کاخ سرخ کله وارد یقیدو به سالن موس هر

 يپادشاهان و ملکه ها کنمیفکر م:گفت اریاخت یب نایمار شدیخم م نییکج و سرشان به پا کلشانیکه ه کردیمنعکس م

.واقعا خوشبخت بودند نجایا یمیقد

.کردیجلوه م زیه و سحر آمکه در دل داشت همه کاخ در نظرش معجز یاز شور و شعف نایمار
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.شکستیچشمه آب سکوت را م نینشستند آهنگ بلور يبهار يدر وسط گلها يکاخ رفتند لحظه ا اطیدوبه باغ ح هر

.باستیز یلیخ:و گفت دیکش یآه نایمار

.یهست باتریتو خودت از همه ز یول:زمزمه کرد دیشنیهم م نایکه مار يلب طور ریز کارلوس

 يدوست دار:کارلوس دست او رادر دستش گرفت و گفت.نشست  نایدر دل مار یبیداخت حس عجان نایبه مار ینگاه

؟یات خبر داشته باش ندهیاز آ

بر دلش نشست و  یخورد هراس کهیحرف  نیا دنیاز شن.کرد دایپ یبیو غر بیاجساس عج نایتماس انگشتانش مار از

 نیاست و چن هودهیبخود آمد که ترسش ب کبارهیب یول.هدخبر د ندهیاز آ تواندیبود باورش شود که کارلوس م کینزد

آرزو :دیشد و پرس رهیبه خطوط کف دست او خ تکارلوس با دق.او دراز کرد  يدستش را به سو. ستیممکن ن يکار

؟یبکن ییچه کارها يدار

؟یکن ینیب شیرا پ ندهیآ یتوانیم واقعا

شان و مقامت باالتر خواهد رفت بتو احترام .کرد یواج خواهمرد جذاب و ثروتمند و مهم ازد کیتو را بله با  ندهیآ

؟يشد یراض.ملکه پرستشت خواهند کرد کیخواهند گذاشت درست مثل 

.را داشت نایقصد آزار مار دیبود و شا يکارلوس جد لحن

بازرگان؟ کیحاال چرا با :خود را بروز ندهد و گفت تیکرد عصبان یسع نایمار

.پرورانندیرا در سر م شیکه زنها آرزو ستین يزیدرست چ نیا مگر

مال  یول یباور نکن دینفرت دارم شا ییگویکه م ییزهایچ نیاز ا:به او بدهد گفت یجواب دندان شکن نکهیا يبرا نایمار

.ستیمن ن يدغدغه فکر ایو منال دن

.کنمیکه قرار است همسر تو باشد حسادت م یشخص ناشناس نیمن به ا نایمار یرا بخواه راستش
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حرف  یحاال چرا از کس:گفت نرویبود از ا مانیاو را ناراحت کرده بود پش نکهیاز ا نایمار. دیلرزیکارلوس م يصدا

ندارد؟ یکه وجود خارج یزنیم

؟يتعجب است که تا حاال ازدواج نکرده ا يوجود خواهد داشت ا يروز کی نکهیا يبرا:در جواب گفت کارلوس

.کنم دایخودم را تاحاال نتوانستم پتعجب دارد من مرد دلخواه  شیکجا

.نمشیبیکه من نم ستیشکرش باق يفقط جا شودیم دایپ یکی باالخره

.شد رهیاو خ ينداد کارلوس به چشمها یجواب نایمار

بود هر دو  نایمار يبرا یمیو مال ریشب دلپذ.دیچیشالش را دور گردنش پ.کرد ياحساس سرد نایخنک بود و مار هوا

.صدا زد یکارلوس تاکس يرو ادهیپ یاز مقابل بارها و کلوپها گذشتند پس از کم ندیبگو يزیچ نکهیبدون ا

م؟یگردیبه هتل برم:دیپرس یبا حالت مضطرب یدر داخل تاکس نایمار

.نه

 نایعشق و عالقه خود را به مار تینها نکهیا يکارلوس برا.کرد حرکتیخود را به راننده گفت تاکس  ریمس کارلوس

.است ازمندیکه واقعا به او ن کردیاحساس م نایدستش گرفت مار انیت او را مثابت کند دس

مرد  ياز حرفها.را که کارلوس در کلوپ زده بود فکرش را مشغول کرده بود ییحرفها.غرق در افکارش بود  نایمار

فق خواهد شد که او دوباره مو ایبه کجا خواهد رفت؟آ.از دست خواهد داد  يکه کارلوس را بزود کردیاستنباط م نیچن

جواب به سواالتش از کارلوس  ياست که برا هودهیب کردیمو فکر  گذشتیم نایسوالها از ذهن مار نیتمام ا.ندیرا بب

وارد  خواستیم نایهر موقع هم که مار.کردیاز صحبت کردن در مورد خودش اجتناب م شهیکارلوس هم. ردیکمک بگ

 يبه و زیشوخ آم ینگاه نایدر دست او بود مار نایهنوز دست مار.رفتیم او شود تا او را بهتر بشناسد طفره یزندگ

!متقلب ي؟ایدستت گرفت يچرا دستم را تو يریگیفال نم میحاال که برا:و گفت تانداخ
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.شودیام م یات باعث ناراحت ندهیا ستین يازین گرید

بدون  يبرگرد نکهیبدون ا ؟آنهمیکنیم کیتحر يبرو یخواهیحرف که فردا م نیچرا مرا با ا نمیبب یراست!چارهیب

.ياز خود بگذار ییرد پا نکهیا

.دانمینم نکهیآنهم ا میگویکه بتو م يزیمجبورم بروم فقط چ دانمینم

.یمرا مسخره کن يفقط بلد ییبمن بگو یخواهینم یول یدانیم خوب

.گذرانمیرا م التمیتعط نجایگفتم که من ا!مطمئن باش نه

حق با :گفت يبه سرد نرویاز ا.دیگویرا نم تیبود که کارلوس به او اعتماد نکرده است و واقع هدیاز ته قلب رنج نایمار

.کردم یفضول یلیتوست من خ

؟یکنیبچه نشو چرا مثل بچه ها رفتار م:و گفت دیشانه او گذاشته و بطرف خود کش يدستش را رو کارلوس

بتو  يزیدر مورد خودم چ توانمیمن نم:کرد و گفت یسمبه او انداخت کارلوس تب یسرش را برگرداند و نگاه نایمار

.میبگو

چرا؟:دیاز سوال کردن دست بردارد دوباره پرس توانستینم نایمار

 حیترج...حرفها نیدارم از ا يطرح و نقشه ا يبمب گذار يجاسوسم که برا کیماجراجو هستم  کیکه  میبگو اگر

سکوت کنم؟ یدهینم

.خرچنگها را نگاه کند دیآ ینم چوقتیجاسوس ه کیحرفها مزخرف است  نیهمه ا نه

.نجاستیآقا هم میدیرس:متوقف شد و راننده گفت یلحظه تاکس منیکارلوس بخنده افتاد در ه نایحرف مار نیا با

کرده بودند نشده بود و ندانست که در کجا  یرا که ط يریآنقدر جذب سخنان کارلوس شده بود که متوجه مس نایمار

تپه ها  يبر رو ییزرد کاخ جرج و ساختمانها يها زهیانداخت خاکر رونیبه ب ینگاه لیاتومب شهیاز ش.ندقرار گرفته ا
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سرش را برگرداند و از  نایمار.ها بنا شده است یسیانگل یبا لشکر کش یبیصل يمکان زمان جنگها نیا.خوردیبچشم م

؟يآورد نجایچه مرا به ا يبرا:دیکارلوس پرس

.شهر نظرش را جلب کرد ییروشنا يبایشد منظره ز حرفش تمام نکهیا بمحض

.و تماشا کن ایب دیرا د شیکجا:گفت شدیم ادهیپ یاز تاکس کهیدر حال کارلوس

 يرو.با هم خلوت کرده بودند یتنها بدور از سر و صدا و شلوغ.کردند  يرو ادهیها پ زهیخاکر يرو یدو مدت هر

را در  نایمار یکارلوس به آرام.شدند رهیخ گریرد و بدل شود به همد انشانیم ينشستند و بدون آنکه کلمه ا یمکتین

و  يهو ياو از رو يکه بوسه ها کردیاحساس م ودب يلحظه ا نیوقت بود که منتظر چن یلیخ نایمار.دیآغوش کش

 نایگرم در آغوش نگرفته بود مار نینچنیاو را ا یتا حاال کس.باشدیم تیمیو صم یمهربان يبلکه از رو ستیهوس ن

.او را نوازش کرد يآغوشش فشرد و موها انیاو گذاشت کارلوس هم او را م نهیس يسرش را رو

کارلوس در کنار او نشست .دیاو را گرفت و بطرف خود کش يدستها اریاخت یب نایلحظه بعد کارلوس بلند شد مار چند

بر زبان  يواژه ا خواهدیرلوس نمزن جوان فکر کرد که کا.کردندیرودخانه را تماشا م ندیبگو یبدون آنکه کالم

 دادیکه او را عذاب م یسکوت را بشکند سکوت نکهیا يبرا ندانگار که بوسه ها توان و اراده او را سلب کرده بود.اوردیب

!کارلوس:گفت

.کشدیم ادیو فر ترسدیکه از شب م یبود همانند کودک ادیفر کی نیواقع ا در

.زمیببخش عز:گفت یبا مهربان کارلوس

چه ببخشم؟ يبرا:دیپرس دیحرف را نداشت و چون درست منظور کارلوس را نفهم نیانتظار ا نایرما

.را بکنم نکاریا خواستمینم

؟ییگویم يچه دار فهممینم:گفت نایمار دیرسیمرتعش و خسته بنظر م شیصدا
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او  خواستیگار که دوباره مان.تماشا کرد دیرسیبنظر م باترینور ماه که ز ریبطرف او برگشت و چهره او را ز کارلوس

.رومیمن فردا م:بعد گفت یرادر آغوش بفشارد کم

؟يبرو يمجبور چرا؟واقعا

.کردیم کیتحر شتریرا ب يو يمظلومانه کارلوس حس کنجکاو لحن

را از  يزیچ يتو دار:گفت يبا حالت ملتمسانه ا ایمارن.هستم  فهیمن در حال انجام وظ یمجبورم راستش را بخواه آره

.من بدانم یخواهیو نم يهمسر دار دیشا یکنیپنهان ممن 

...التیتعط کیدر  یرا اتفاق گریبود مثل دو نفر که همد یما موقت یبهت گفتم که دوست ستین نطوریا نه

باشد؟ ينجوریا دیشد؟چرا با ن؟تمامیفقط هم:حرف او را قطع کرد و گفت نایمار

شده و در واقع  دتریکه رفته رفته شد نمیبیچون م یول میبا هم باش يوزبود که چند ر يرابطه ما فقط تا حد نکهیا يبرا

.از آن فرار کنم دهمیم حیرو ترج نیاز ا شدهیم لیعاشقانه تبد يبه رابطه ا

من؟ ایبه نفع خودت است  نیا حاال

 حیتوض تینه براچگو دانمینم نیاگر صادقانه حرف بزنم به نفع خودم بب یبه نفع تو ول میکه دروغ بگو یخواهیم اگر

.ندارم یحق نیبخودم اجازه بدهم تو را دوست داشته باشم اصال من چن توانمیبدان که نم یبدهم ول

که  کردیداغ عشقش را بروز ندهد احساس م خواستیم دیپنهان کرد شا شیپنجه ها انیخود را م یشانیپ نایمار

دست رد به  يممکن است که مرد ریغ خواستیرا نم نایمارمرد  نیواقعا ا ایآ.به او ابراز عالقه کند شدیغرورش مانع م

که او هم  دیبگو توانستیم یبراحت.نمودیو مثل او رفتار نم کردینم یستادگیاو ا ياما چرا در مقابل حرفها.او بزند نهیس

ا با هم ر يندیکه لحظات خوشا کردیاگر کارلوس ادعا م.فردا پرتقال را ترك خواهد کرد به انگلستان باز خواهد گشت

 یسخن نیچنو  دیرفتار نما نیچن توانستیهم م نایدر کنار او بماند پس مار توانستیبود که م دواریگذرانده اند و ام
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 يکار نیاز کارلوس دل کنده و از او جدا شود چن توانستینم یبه سادگ نایمار.ممکن بود ریاو غ يبرا ...نه یول دیبگو

.پوچ و مسخره بود شیبرا

؟یکنیم يمن نقش باز يبرا يدار کنمیفکر م:شد و گفت کتریه او نزدب یکم نایمار

 شیاما ارتعاش صدا و لرزش لبها کردیخود را بروز ندهد با متانت و وقار صحبت م یدرون تیواقع کردیم یسع نایمار

.ساختیاحساس او را فاش م

رفتار کنم  گرهایمثل باز دیبا یکنیم فکر ينطوریاگر ا!عجب:به او انداخت و گفت یحرف نگاه نیا دنیبا شن کارلوس

.و ببوسمت

...یترسیاز خودت م دی؟شایکنیچرا بمن اعتماد نم:کارلوس ادامه داد دیخود را عقب کش یکم نایمار

.ستیکه دلخواه آدم است آسان ن ییزهایبه چ دنیاوه کارلوس چرا رس:حرف او را قطع کرد و گفت نایمار

آوردم  نجایکردم تو را به ا یوانگید یکنیفکر م دینه شا زنمیبا تو حرف م حیتفر این تفن يفکر نکن از رو نایمار نیبب

.اورمیتاب ب توانستمیباور نم یول

.به چشمان او نگاه کرد اوردیبر زبان ب يکلمه ا نکهیبدون ا نایمار

تماشا کردم  رفتندیشرق م را که بطرف ییها یکشت...آمدم نجایبه ا ییتنها دمیکه تو را د یشب اول:ادامه داد کارلوس

 یدر کنارم خال شیکه قلبم را لرزانده و بر وجودم حاکم شده است اما جا یرا در کنار خودم حس کردم کس يموجود

.اورمیب نجایکه تو را هم به ا خواستمیخاطر م نیبود و بهم

که قلبت را لرزانده من هستم؟ یآن کس یراست:دیو پرس دیکش یآه نایمار

سخت خواهد شد فکر  میبرا یدوستت دارم بدون تو زندگ یلیکه خ کنمیبله اعتراف م:جواب داد یرامبه ا کارلوس

.یتا عذاب نکش رومیتو را نخواهم داشت من بخاطر تو م ییتحمل جدا کنمیم
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؟يمرا تنها بگذار دیآ یدلت م چطور

.ستمیآل تو ن دهیمن مرد ا کنمیم فکر

تو  یمن هم مثل آنها از زندگ شوندیکه از سکو جدا م ینیبیها را م یکشت نیا:شد و اضافه کرد رهیخ ایبه در کارلوس

.جدا خواهم شد

.قضاوت نکن نانهیو بدب وسانهیما زیتو هم در مورد همه چ میبهتر است برگرد:و ادامه داد دیرا در آغوش کش نایمار

هر آنچه بر سرش آمده .کردیآنها امتناع م انیاز ب يو یول ترکاندندیرا م نایمار نهیوجود داشتند که س یسواالت هنوز

را  یعشق کردیاحساس م.چشم بپوشد  نیمارت نایتابحال نتوانسته بود از مار يمرد چیبود باور کردنش مشکل بودوه

 نیگرفتند و به هتل بازگشتند در طول راه سکوت کامل ب یسمجددا تاک.دهدیبه دنبالش بود از دست م یکه در زندگ

 گریبکند د یحرکت توانستینم نایهمه جا را فرا گرفته بود مار مانستیم یاهیکه به ابر س یبود سکوت آنها حکم فرما

.دیدیکابوسها عاجز و ناتوان م نیخود را در مقابل ا کردیکار نم زیمغزش ن

متقاعد  را شتنیافتد چگونه خو یبدنش به لرزه م شیکه از بوسه ها یکند؟در برابر کس هیخود را توج تواندیم چطور

.قابل تحمل خواهد بود ریغ شیبرا ییجدا نیسازد؟نه ا

ستارگان اسمان بچشم  ریدر ز يریگیماه يقاهایقا ییقرار داشتند از دور روشنا لیاسترو انوسیاق ریامتداد مس در

.خوردیم

ند که بز ادیفر زدیاشک بر خواستیعشق ساخته شده است دلش م ياست که برا یشب شب نیفکر کرد که ا نایمار

تمام اراده خود را بکار برد تا در مقابل کارلوس غرورش  دیکه با کردیعشق چشم بپوشد گاه فکر م نیاز ا تواندینم

...دوست داشت در آغوش او باشد او را ببوسد و.شکسته نشود

.تا خود را متقاعد سازد افتینم یچه بر سر من آمده؟اما جواب دیاز خودش پرس يدیبا ناام نایمار



باربارا کارتلند -گریز از عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤١

بهتر :راه کارلوس گفت نیرا پرداخت و پشت سر او وارد سالن هتل شد در ب یتاکس هیکارلوس کرا دندیهتل رس هب

.برگردم گریاست من د

؟یکنیترك م ينطوریمرا هم:سخت دلش گرفته بود گفت کهیدر حال نایمار

****

.دیخانم لطفا در را باز کن:دیاز پشت در بگوش رس یسیلیبا لهجه بد انگ ییصدا

بطرف در رفت  نایاو خود را پنهان کرد مار نکهیبعد از ا.کند یقفسه لباس را به کارلوس نشان داد تا خود را مخف ایمار

کار  هیکه بر سر داشتند شب یبر تن کرده و با کاله یاهیس ي یکه باران دیدو مرد را در مقابل خود د.و آنرا گشود

.بخوابم خواستمید؟میخواهیچه م:دیپرس نایآگاهها بودند مار

.مینیگذرنامه شما را بب دیخانم ما با دیببخش:از آنها که مسن تر بود گفت یکی

.در اداره گذرنامه است میو تنظ دیتمد يگذرنامه ام برا:گفت نایمار

.نبود که د رمقابل آنها مقاومت کند يطور طیاز برخورد دو مرد متاثر گشته بود اما شرا نایمار

 دیتونیآقا م:او را صدا زد دیاز کارمندان هتل را د یکیناگهان در راهرو .به او دستور بدهد یکسعادت نداشت که  او

.دیاوریب فیلحظه تشر کی

کمکتان کنم؟ توانمیافتاده خانم م یچه اتفاق:مودبانه جواب داد کارمند

.بشود یاحم کسوقت شب آدم مز نیکه ا ستیخوب ن کنمیفکر م نندیگذرنامه مرا بب خواهندیم انیآقا نیا

نند؟یگذرنامه شما را بب:دیبا تعجب پرس کارمند

.با انها حرف زد یبطرف افراد ناشناس برگشت و به زبان پرتقال کارمند
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او دردسر درست  يکارمند برا دیکه شا دیترس نایمار.بود جلوتر آمد ستادهیکه تا آنموقع د رکنار در ا یجوان مرد

 نمیرا بب لویورم يآقا دیبا کنمیفکر م:خودش مداخله کند رو به کارمند کرد و گفت تا دیصالح د نرویکرده باشد از ا

د؟یکن دایپ میاو را برا دیتوانیم

سوء :انداختند مرد جوان گفت گریکدیبه  یدو مرد با تعجب نگاه.دور شد شانیاز ا دیبگو يزیچ نکهیبدون ا کارمند

.ا را خبر کرده بودندم رشیقسمت پذ.میخواهیعذر م یلیآمده خ شیپ یتفاهم

.آنجا را ترك کردند عیسر

.را گذرانده باشد یکه امتحان سخت یمثل کس لرزدیدر را بست متوجه شد که از سرتاپا م نایمار

 یممنون واقعا که آدم با شرف یلیخ:او آمد و گفت شیبود که کارلوس پ اوردهیآرامش خود را بدست ن هنوز

.میرا ترك کن نجایزودتر ا و هر چه میبهتر است عجله کن.یهست

.چه زودتر؟چرا؟آنها که رفتند هر

.هستند نجایا گهید قهیدق 5دست کم تا ...یکنیم فکر

.میایبا تو ب توانمیمنکه نم:اعتراض کرد و گفت ایمارن

تا از دهنت اما آنها دست از سرت بر نخواهند داشت  يخبر ندار يزیاز چ نکهیبا ا دندیآنها تو را با من د ییایب دیبا تو

.کنندیمطمئن باش که قاطعانه هم برخورد م.حرف بکشند

خطرناك هستند؟ یلیواقعا خ:و گفت دیلرز نایحرف مار نیا دنیشن با

م؟یاز کجا بده میندار یوقت:است مامور د رجواب کارلوس اعتراض کرد يکه او فرانسو دیفهم

.میداشته باش شیآسا دیکه با کنمیفکر م یول:اصرار کرد یبا چاپلوس کارلوس

.بدهم حیشما توض يبرا يچطور دانمینم یبله ول:گفت ییبا ترشرو مامور



باربارا کارتلند -گریز از عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٣

ما  يمن مطمئنم که شما حتما برا:گفت گذاشتیاسکناس کف دست او م کهیحرف او را قطع کرد در حال کارلوس

.دیکنیم يفکر

ه ها را باز کرده مودبانه کاله خود را از کوپ یکیسپس در .کرد  تیقطار بدون درنگ آنها را به وسط واگن هدا مامور

.کنمیشما و خانم ارزو م يرا برا یشب خوب دییبفرما:برداشت و گفت

هم در  قهیدق کیحاال خوب شد  میراحت شد:تخت خواب انداخت و گفت يخود را رو دیکش ینفس راحت نایمار

.میمنتظر نشد ستگاهیا

.میآور یتند نرو بد م:گفت کارلوس

.زهر ترك شده ام یمن امروز به حد کاف.کارلوسجانم نکن  نصف

؟ییبگو يزیچ يباز ستیارت نیدر مورد ا یخواهینم:شد و گفت رهیبه چشمان کارلوس خ یمهربان با

چهارم فصل

 زیهمه چ:به او داده باشد گفت یقوت قلب نکهیا يکرد و برا یتبسم نایمار.دیرسیبنظر م شانینداد پر یجواب کارلوس

.میاز دست آنها هم که خالص شد درویم شیخوب پ

...که کنمیم ؟احساسیکنیفکر م ينطوریا تو

قطار و  يستگاههایبودم االن همه ا نجایکه من در ا دانندیآنها م.ستیها هم ن یراحت نیبهم:مکث کرد و ادامه داد یکم

.کنند دایدارند که ما را پ يادیدر هر حال فرصت ز.بزنند يقطار هم سر نیبه ا دیشا. کنندیو رو م ریفرودگاهها را ز
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 عیو سر میخارج شد انهیما از هتل مخف. ینگران هست خودیمن مطمئنم که تو ب:گفت يبا لحن مالمت کننده ا نایمار

اگر آنجا بودند ه مچمان  میتازه همان لحظه هم سوار قطار شد.نکرد بیهم ما را تعق یکس میرساند ستگاهیخود را به ا

.گرفتندیرا م

؟یاز کوره در رفت و گفتکاز کجا انقدر مطمئن هست کارلوس

....اگر آنجا بودند بهمه سوراخ سنبه ها سر یول ستمین مطمئن

.تشکر را از شما دارم تینها:بر لب داشت گفت يتمندیلبخند رضا کهیدر حال مرد

.میکن دایپ میتوانینم رانیخوب است مثل ا یلیکوپه خ نیا.يشده ا وانهیمگر تو د:رو به کارلوس کرد و گفت نایمار

.میگردیهم نم يکوپه ا نیچن دنبال

؟یتا صبح نخواب يگرفته ا مینکند تصم چرا

ماندن ما اشتباه  نجایبدهم اما مطمئن هستم که ا حیعلتش را توض توانمیاالن نم نیبب.یبمن اعتماد کن دیتو با نایمار

.است

بود  بایزن ز کیمقابل در ظاهر شد به همراهش  يسوچون مرد فران دیبگو يزیفرصت نبود که کارلوس چ گرید

را  یسفر خوب:را گرفت رو به آنها کرد و گفت نایدست مار.بکنند یکارلوس منتظر نشد که آنها خودشان را معرف.

.نرود ادتانیآقا فقط قرارمان  کنمیآرزو م تانیبرا

.میباش یسباب زحمت کسا میستین لیراحت باشد ما ما التانیخ:گفت یبخش نانیبا لحن اطم مرد

آورم چه  یتو سر در نم يمن از کارها:گفت نایبدون آنکه در کوپه را ببندند از آنجا خارج شدند مار نایو مار کارلوس

.کار بود نیبه ا يازین
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بدنبال او  نکهینداشت جز ا يچاره ا نایمار دیاو را برطف کوپه دوم کش.شنودیحرفا را نم نیوانمود کرد که ا کارلوس

از ظاهرشان معلوم .نشسته بودند یکاناپه چوب کی يرو يدر کوپه سوم عده ا.سپس بطرف کوپه سوم رفتند فتدیراه ب

که کاله بسر که شال  یبودند مردان دهیپوش اهیس يلباسها که یزنان چاق پرتغال.قشر هستند کیبود که همه آنها از 

که  ییستهایاز طبقه متوسط تور یکارکنان...کوتاه نیپوتبا کت و  یانیبودند دانشجو ختهیبدور گردنشان آو یگردن

.کنند تا بتوانند همه جا را تماشا کنند ییمجبور بودند در طول سفر صرفه جو

 يبطرف زن و مرد.خواست تا منتظر او بماند نایو از مار ستادیکارلوس ا.تمام فضا را گرفته بود ریوس گاریتند س يبو

.مسن و اخمو رفت

خود  بیرا از ج يزیچ د؟کارلوسیبه آنها چه بگو خواهدیم دیپرسیو از خود م دییپایحرکات کارلوس را متمام  نایمار

 يگریسپس برخاستند و به کوپه د.به او دادند  يگرید زیدر آورد و به آنها داد و آنها هم در قبال آن چ

.وداو بر شیپ تابرگشت و با تبسم به او اشاره کرد  نایکارلوس بطرف مار.رفتند

 هایآواز نظام ياهویسر و صدا و ه انیبود که در م دهیفا یبنظر ب.شد کیبه کارلوس نزد.مات و مبهوت مانده بود نایمار

.ار کارلوس بپرسد يزیچ رفتندیم یکه به مرخص

ر کارلوس کنا کهیموقع.کنار پنجره نشست نایمار.نشسته بودند عبور کردند یکاناپه چوب ياز وسط دو مرد که رو آنها

.را بما دادند شانیچرا آنها جا ستیچ نکارهایا یمعن:ارام زمزمه کرد نشستیاو م

.را به آنها دادم طمانیبل نکهیا يبرا

چرا؟

اش را سر من در  یکه تالف شودیباعث م نیدارد و ا یبیو غر بیکوپه درجه دوم حس عج يآنها گفتم که زن من تو به

...بود يا دهیمرد هم آدم فهم دینزاع سخت خالص کن کیبنده از از  دیتوانیم دیآورد و اگر کوپه تان را با ما عوض کن
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از .بود امدهیخوشش ن چیحرکت و رفتار او ه نیاز ا نایکه مار دیرسیو بنظر م دیباریاز چشمان کارلوس م یطبع شوخ

...حرف او ییرو با تند خو نیا

؟یراحت هست:دیپرس نایمار از

.میمانده ام چه بگو:و گفت ردیتبسم خود را بگ ينتوانست جلو نایود که مارکارلوس آنقدر نابجا ب سوال

شانه ام بگذار و  يسرت را رو:و گفت دیگذاشت و او را بطرف خود کش نایمار يشانه  يدستش را رو کی کارلوس

.راحت بخواب

.حق با توست:لب زمزمه کرد ریشانه او گذاشت و ز يسرش را رو نایمار

.شودیهم م کیرمانت ينطوریا:ر گوش او گفتد یواشکی کارلوس

.ستیمسافرت مناسب ن نیا يبرا کیاصطالح رمانت:کرد و گفت یتبسم نایمار

باالتر  کیکه صد مرتبه از رمانت خوردیبه چشم م یبیو غر بیعج ياتفاقها یطیشرا نیچن يتو یگاه!کجا معلوم از

.است

.تحمل کنم توانمیرا نم طیشرا نیمن ا یباشد ول ينطوریا دیشا

ناگهان متوجه شد که کارلوس مات .کند شیآورد تا صورتش را ارا رونیرا ب يکرم پودر ششیلوازم ارا انیاز م نایمار

.نگردیو مبهوت به او م

م؟یگویچه شده دروغ م:گفت نایمار

بتو داده؟ نرایا یکس ست؟چهیچ گرید نیا:جواب داد يبا سرد کارلوس

.دارم ییخودم سرها يبرا ؟منهميدیرا د شیاکج:اعتنا جواب داد یب نایمار

.انداختمشیم رونینبود از پنجره ب یدور و برمان کس اگر
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لذت  یحالت نیاو در چن دنیاز د نایمار دیگزیرا م شیلبها. دندیدرخشیم تیکارلوس از عصبان يچشمها

.را تمام کرد و کرم پودر را داخل جعبه گذاشت ششیآرا.بردیم

شوم؟یخوشگلتر م ينطوریا:دیپرس به کارلوس کرد و رو

.ببوسمت خواهمیم ينطوریا:و گفت دیاو را در آغوش کش کارلوس

بود که  یدر قلب او داشت همانند آتش یبیکارلوس نفوذ عج يچشمها.را از هم بردارند شانینتوانستند نگاهها یمدت

.بخوابم خواهمیم:زمزمه کرد یلرزان ياشانه او گذاشت و با صد يسرش را رو نایمار.اش شعله ور گشته بود  نهیدر س

.خرمیم تیبرا گرید یکیاز آن پودرها  میدیرس سیبه پار کهیموقع

را  يادیسواالت ز.بلکه عدم صداقت آنان بود يگرید زیکرده بود نه پول بود و نه چ شانیرا پر نایکه مار ینگران تنها

.بود ختهیهمه آنها را از کله اش دور ر یدر ذهن داشت ول

از بدنش به مشام  يدلنواز يبو دیرسیاز قلبش به گوش م یمیآهنگ مال.کارلوس گذاشت نهیس يسرش را رو نایارم

نداشت و به  يدلهره ا گرید کردیم تیواقعا احساس امن.وجودش را گرفته بود يسراپا یتینها یو اذت ب خوردیم

را بدست  ندهیگذشته را فراموش کرده و ا.تداش تیاز آن لحظه رضا یبار در زندگ نیاول يبرا.کردیفکر نم يزیچ

 گانهیب ياز مسافرت در کوپه درجه سوم و در آغوش مرد نیمارت نایباور کردنش مشکل بود که مار.زمان سپرده بود 

.کردیم تیاحساس رضا شناختیمدت دو روز بود او را م يکه فقط برا

 یاو شد با حالت خواب آلودگ يداریکارلوس باعث ب تکان خوردن.چشمانش را باز کرد هنوز شب بود کهیهنگام نایمار

 د؟اگریدیخواب م ایآ.خود احساس کرد يموها يرا رو ییکارلوس گذاشت ناگهان لبها نهیس يدوباره سرش را رو

.ندیخواب را بب نیبود دوباره چشمانش را بست تا ا نیچن
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همه خواب آلود  ندیرا بب شانیطهایه و بلگذرنام خواستیمامور م.دیقطار از خواب پر یکنترل چ يبا صدا کارلوس

.بودند

ساعت چند است؟:دیپرس گشتیبدنبال گذرنامه اش م کهیدر حال نایمار

4ربع به  کی

.دیبود امدهیحاال حاالها از مجلس رقص بخانه ن دیدر لوندرس بود اگر

.تو چطور مانمینم رونیتا آنموقعها ب من

.داردیدم از کارش دست بر نم دهیا سپقمار باز ت کی:و جواب داد دیخند ایمار

است؟ نیکارت ا نموقعهایا پس

.بندمیهمه کارتها شرط م يموقعها رو نیا

همه شان؟ يرو

تعجب ندارد  نهایا.یو بخواب یرا فراموش کن نهایاالن هم بهتر است ا:سرش را تکان داد و گفت دییبه عالمت تا نایمار

.تعجب دارد دنیتخته ها خواب نیا يرو

.من نهیس ينه رو یتخته بخواب يکه رو یبه شرط:کرد و گفت یتبسم ارلوسک

؟یکشیپس چرا خودت را کنار نم اوه

.کنمیو بتو فکر م کنمیبتو نگاه م نکهیا يبرا

؟یرسیآخرش به کجا م و

.میدهیمخودمان را لو  میاگر به صحبت ادامه ده.حاال بخواب.میگویهم بعدا م نرایا:در گوش او زمزمه کرد کارلوس

؟یکنیم اطیهنوزم احت:کرد و گفت یتبسم نایمار
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 نیاما ا.کشیبستگان نزد نیحتا در ب ندیبیدشمن م یی؟مسلما همه کس را در هر جا بردیرنج م يزیکارلوس از چ ایا

بود که  یاالتیخ نهایشده است همه ا یعصب یتصور کرد که او دچار حالت شدینم.کارلوس سازگار نبود تیکوپه با شخص

همه افکار بد از کله اش  کردیتماس صورت خود را با اندام او حس م نکهیاما به محض ا.گذشتندیم نایاز افکار مار

 ياحساس عاشقانه خود را بر باروها نایمار.اندام شود نیصاحب ا نکهیجز ا دیشیاندینم يزیو به چ شدندیم دیناپد

بود که  نیمفهوم داشت ا شیکه برا يزیتنها چ.بودبا ارزش و مقدس  اریبس شیبرا نیو ا دادیم حیترج یمنطق

.و ببوسد ردیکارلوس او را در آغوش بگ

انداخت و  نایبه مار یشد نگاه داریکارلوس ب.زدیآرام آرام بر چهره اسمان بوسه م دیشد خورش داریب نایمار یوقت

.یهست تید رامن نجاینگران نباش ا.تازه کنم ییهوا رومیم:گفت

اطراف او را گرفته  دهیژول يخواب آلود با موها انیدانشجو ستهایبازرگانان تور.ستیخود نگر به اطراف نایمار

رخ دهد؟ یاتفاق یعیساده و طب طیشرا نیچن کیچطور ممکن است که در .بودند

 ينطورینداشت که ا یاو ورزشکار بود؟شک ایآ.شده بود رهیبه حرکات اندام نرم او خ نایمار.از او دور شد کارلوس

.به استعداد او در تمام کارها اعتماد داشت.ودب

 یدارد بزند ب یفکر کرد که چه حرف یبا او صحبت کند ول یاو برود تا کم شیو پ زدیخود برخ يخواست از جا نایمار

 یمردم سوارکار خوب یجنوب يکایدر آمر. یکنیم ياسب سوار ای یکنیم يکه بپرسد تو گلف باز ستین یمعن

آفتاب مجسم  يگرما ریدهکده و ز رد يجعت به خاطرات گذشته خود رادر حال اسب سواربا ر نایمار.هستند

 نکهینمانده بود با ا ایفرنیکال ایتگزاس  القیی يچرا او در لوندرس وقتش را تلف کرده بود؟چرا در مزرعه ها.کردیم

.ختیاز آنجا گر یاما او به هزار بهانه الک کردندیم شنهادیبه او بارها پ نشیوالد
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 یو دوستانش سع انیهمه اطراف.گذراندیبا ناز و نعمت اوقات خود را م وركیویو ن سیدر لوندرس پار شهیهم او

بسپارد؟بخصوص  یگذشته ها را به فراموش نیچطور ا.بود دهیهمه آنها پر گرید یاو را شاد و سرگرم کنند ول کردندیم

.وجود داشت که او را بشناسند يادیرا که احتمال ز سیپار

اما نه بهتر است که او از .گذاشتیافکار او را راحت نم نیا دیرا بگو تیکارلوس واقع يبود که برا دهیزمان آن رس ایآ

بود که  دهیاز دوستانش هم شن.برخورد کند زیآم شیو ستا یکه کارلوس هم با او اشراف خواستینبرد نم ییبو هیقض

 بیکه خودش را فر دانستیم یپول و قدرتش و بدرست رطآدم را بخاطر خودش دوست داشته باشند نه بخا دیبا

 يتا از برخورد با افراد کندیخود را م یهمه تمام سع سینخواهد گفت در پار يزیرا گرفته بود چ مشیتصم.دهدینم

.اجتناب کند کنندیو راز او را برمال م شوندیاو م ییکه موجب رسوا

گرسنه  میرسیم گریساعت د میتا ن:نشست و گفت نایو کنار ماربود برگست  دایکه در چشمانش پ يبا لبخند کارلوس

؟یهست

.دوش دلم لک زده کی يبرا ینه هنوز ول:تکان داد و گفت یسرش را به عالمت نف نایمار

که کنارش نشسته بود  يآنها نشست به فرد يواگن را ترك کرده بود دوباره برگشت و جلو شیپ يکه لحظه ا يمرد

.ل داد و قال استدر کوپه درجه او:گفت

افتاده؟ یاتفاق چه

.شب دو نفر را کشته اند نصف

چرا؟

قتل است  کیفقط گفت که موضوع مربوط به .کند فیتعر میمامور کنترل شلوغ بوده نتوانست ماجرا را برا سر

.اطالع دهد سیپار سیبه پل خواستیم
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.دارم یمن قرار مهم مینکن ریکه د دوارمیام

اتفاق افتاده؟ یقطار قتل يکه تو دیآقا فرمود دیببخش:دیپرس ياز و يوبه زبان فرانس کارلوس

.که آن کوپه مال خودشان نبود کردیادعا م یمامور بازرس.زن و مرد را کشته اند کی بله

آنها .را از دست داده است شیرویاحساس کرد که تمام ن.ناخود آگاه دست کارلوس را فشار داد نایلحظه مار نیهم در

در ...بود یخبر باور نکردن نیا.متاثر گشت اریخبر بس نیا دنیاز شن نایمار.رانه به قتل رسانده بودندرا کورکو

کرده اند؟ دایبنظر شما قاتل را پ:دیپرسیم یکیکارلوس بخود آمد از  يخود غرق بود که با صدا يکابوسها

 يعاد زیچ کی یدر جامعه ما آدم کش امروز.خودشان در قتل دست دارند دیاز کجا معلوم شا:جواب داد  يگرید مرد

.شده است

.کرد دییکه کنار او نشسته بود حرف او را تا يمرد

.است فقط خدا کند که من از قرارم نمانم نطوریهم بله

.است دهیند يزیچ یکس کنمیفکر م:گفت يگرید

.میرسیبه موقع م میکنینم رید:گفت نایبه ساعتش انداخت و به مار ینگاه کارلوس

موقع :گفت نایدر گوش مار یو به آرام دیچیآورد و دور گردن خود پ رونیخود ب بیاز ج یشمیابر یدستمال لوسکار

.مراقب اطراف هم باش.برو انیپشت سر دانشجو یتوانیاگر م.یکن تیجمع یکن خود را قاط یشدن سع ادهیپ

 یکارلوس مدام بگوش او خوانده بود ول نکهیبا ا.کرده باشد دیآنها را تهد يکه خطر کردیاصال فکرش را هم نم نایمار

.ستین يگرید زیچ يباز کیجز  نهایهمه ا کردینگرفته بود فکر م ياو را جد يحرفها

و ناخوانده به  انهیمرگ وحش کهیموقع دیآنها کشته شده بودند شا يفرق کرده بود دو نفر بجا یبکل تیحاال وضع یول

.خفته بودند گریکدیسراغشان آمده بود هر دو در آغوش 
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 ندینگو يزیچ یکه به مامور بازرس یاو بود که کوپه را به آنها داده بود به شرط نیکارلوس مسئول مرگ آنها بود؟ا ایآ

کارلوس نبود که آنها  ریتقص نیپس ا رساندندیآنها را به قتل م دیاما نبا.تن داده بود انهیوحش تیجنا کیبه  نکاریو با ا

...نکهیارا کورکورانه بکشند بدون 

که بارشان  کردندیم شنهادیباربرها به افراد کوپه درجه اول و دوم پ.شدند ادهیپ نیتوقف کرد مسافر ستگاهیدر ا قطار

.کوپه درجه سوم نبودند نیاز آنها به فکر مسافر کیچیرا حمل کنند اما ه

.کردندیحرکت م انیو کارلوس دست به دست هم پشت سر دانشجو نایمار

.ند بروت:گفت کارلوس

.گردندیدر قطار دنبال آنها م دیو اضطراب او را حس کرد شا یتمام ناراحت نایکه کارلوس بدست او اورد مار يفشار با

.شدندیم دهیدر واگن درجه اول د ینظام ریغ نیو بازرس ژاندارمها

باالخره به .شمش بخوردبه چ تیصحنه جنا خواستینم.را برگرداند شینگاهش به آنها افتاد رو نکهیبه محض ا نایمار

 ابانیخود را به خ.را به جلوتر هل داد نایکارلوس مار.پنهان کرده بودند تیخود را در وسط جمع.دندیراهرو رس يانتها

.میریبگ یتاکس عیبهتر است سر:کارلوس گفت.رساند

براه  عیرکارلوس آدرس را به راننده گفت و از او خواست که س.را متوقف کردند و سوار شدند یتاکس کی

کارلوس مدام از .آدرس را بشنود و بداند که مقصد کارلوس کجا بود نایاطراف مانع از آن شد که مار یشلوغ.افتدیب

.شدیاو م دیمانع از د هینقل لیوجود وسا یکنند ولیم بیآنها را تعق ایا ندیتا بب کردیبه پشت سرش نگاه م یعقب شهیش

رود؟یم شیخوب پ زیهمه چ یکنیفکر م:گفت نایمار

.نگفت يزیافکند و چ شیبه ابروها یدو دل بود گره نکهیبخاطر ا کارلوس
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بله :کارلوس گفت نرویاز ا دیفهمیرا م ییکه راننده واژه ها دیرسیبنظر م یول کردندیصحبت م یسیدو بزبان انگل هر

.شودیبهتر هم م میبخور یصبحانه حساب کیرو براه است و اگر  زیهمه چ

.ستمیمنکه گرسنه ن:گفتدر جواب  نایمار

که داشت  ییبا آب و هوا نایدر نظر مار سیپار.موقع از صبح همه جا شلوغ بود نیدر ا.کردند اریدو سکوت اخت هر

.بودند ریو باغها همه نشاط انگ وانیسبز بلوارها ا يداشت خانه ها یخاص ییبایز

را  نایبود که مار يزیدرست چ نیبود و ا سیپار در کنار کارلوس در نایواقعا مار.پهن بود  نیبر گستره زم آفتاب

باغ  يخواهند رفت به تماشا نیکه دست در دست هم به ساحال سا کردیرا تجسم م ندهیدر فکرش ا.کردیخوشحال م

کارلوس دستش را فشرد .خواهند سپرد یفراموش بادلوور خواهند رفت و گذشته ها را به  يتابلوها دنیو د يلریتو

به کارلوس  یفاقد آن بود کارلوس با حضورش برآورده ساخته نگاه یکه آنچه را که در زندگ ردکیفکر م نایمار.

ست؟ین بیواقعا عج:انداخت و گفت

 ادهیهر دو پ.جلوتر متوقف شد یکم دهیتنگ در سمت راست گرد ییرسان عبور کرد و وارد کوچه  ابانیاز خ یتاکس

.شودیاتاق اجاره داده م:نوشته بود وارینصب شده بر د ییتابلو يشدند رو

به کارلوس  زیآم دیترد یطبقه همکف نگاه يخرد شده پنجره ها يها شهیو ش وارید يرو يها ینقاش دنیبا د نایمار

.انداخت

را  یتاکس هیکارلوس کرا.کردمیم یزندگ نجایدر سوربن دانشجو بودم ا کهیزمان.تعجب نکن:گفت يزیبا ت کارلوس

 نیوجود داشت و آنها بسمت آخر اطیبه داخل ح يورود نیچند.کرد تیهدا یر چوبرا بطرف د نایپرداخت و مار

 یزنگ يکارلوس دستش را رو.است ینینش ریساختمانها معلوم بود که منطقه فق يو نما وارهایاز د.رفتند يورود

.کرد یبرگرداند و تبسم نایرا بطرف مار شیگذاشت رو
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 رییاصال تغ!مامان:دیکش ياز شاد يادیاو فر دنیکارلوس با د.از کرددر را ب يقهوه ا يچاق با موها یبعد زن یکم

؟يآور یمرا بخاطر م!کارلوس.من کارلوس هستم ينکرد

درست .يشد يخودت مرد يتو برا!کارلوس:گفت یکلفت بایتقر يتمام وجود زن را گرفت و با صدا يشاد کبارهی به

.وشحالمخ دنتیمن از د ياوه کوچولو...بودم  دهیهمانطور که شن

 کی:با عاطفه و محبت ادامه داد زدیو چشمانش از شوق برق م دیلرزیبدنش م.بود یو احساسات یزن کامال واقع رفتار

.آمدم یبه استقبالت م يکردیاگر خبرم م. شودیمن باورم نم زانیعز. گردندیبرم میروز همه بچه ها

االن ازدواج کرده است و دو تا بچه دارد ژاك  يآور یم لولو را که بخاطر:را بداخل خانه دعوت کرد و ادامه داد آنها

.داستیکه آنهم ناپ گرددیم یبدنبال خوشبخت شهیهم يبود دهیهم همان ژاك است که د

.است افتهیرا باز زشیکه فرزند عز کندیرفتار م يبه فکر فرو رفت که او واقعا مثل مادر نایمار.خنده زد ریچاق ز زن

.کنم یرا بتو معرف نایمارمامان بگذار :گفت کارلوس

است؟ زنت

.میبا هم همسفر بود.او هستم ونیام را مد یاست که زندگ یدوست کی نینه ا نه

.فهممیم

و صورتش را  دیرا در آغوش کش نایدستش رادراز کند مار نکهیا يدستش را بطرف او دراز کرد اما او بجا نایمار

درست  تیبرا یدخترم به آشپزخانه تا صبحانه حساب ایب.هستند زیمن عز يهمه دوستان کارلوس برا:و گفت دیبوس

.کنم

رم؟یممکن است اول دوش بگ:شرم زده گفت نایمار

.چرا که نه بله
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کارلوس راه را به او نشان بده .حمام آن باالست:و گفت شدینشان داد که به طبقه باال ختم م نایرا به مار یچیمارپ پلکان

.کار کند و آب گرم را روشن کن تا منظم

.دینکرده ا رییمدت اصال تغ نیدر ا:به او نگاه کرد و گفت کارلوس

.بابا بادنجان بم آفت ندارد يا

با او سرد برخورد  میبتو بگو دیهم با يزیچ کی.عمل کنم دیطبق دستور مامان با ایب:کرد و گفت نایرو به مار کارلوس

.نکن

.شودیآماده م گرید قهیدق 10بحانه تا ص:داد زد رفتیبطرف آشپزخانه م کهیدر حال مامان

.پلکان باال رفت يو خمها چیرا بغل کرده و از پ نایمار کارلوس

که انگار بچه  کندیرفتار م يطور شیبا مستاجرها.است یبیمامان آدم عج:گفت یموقر و شهوان یراه با حالت انیم در

نشدند لولو که  یآدم درست و حساب کدامشانچیخودش لولو و ژاك هستند که ه یواقع يبچه ها.خودش هستند  يها

بدون آنکه پس بدهد دائم هم  ردیگیقرض م لاز مادرش پو شهیهم ستین شیکالهبردار ب کیفاحشه است ژاك که 

.گدا گشنه است

.خوشحال شد دنتیاز د یلیخ مامان

در سوربن که .ران عمر من بوددو نیگذرانده ام بهتر نجایرا که ا یدوران میبگو توانمیم.دوست دارم یلیاو را خ من

.صحبت کنم یکردم بدون تعصب زبان فرانسه را بخوب یدانشجو بودم سع

رنگ هم  نجایمن رفتم ا کهیاز موقع.حمام است نجایا:را باز کرد و گفت يو در ستادیکارلوس ا دندیطبقه دوم رس به

.نشده است

ست؟یحوله ن:دیپرس نایب گرم کن قرار داشت مارهم در کنار آ يبدون هواکش بود وان کهنه ا یمحل کوچک حمام
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من  یمامان آنرا قفل کرده و حوله هم داخل آن است ول.قفسه لباس در داالن است.کنمیم دایپ تیبرا یکیاالن  چرا

.حوصله باز کردن را ندارم ینبرد راستش را بخواه ییکه بو کنمیباز م يروش باز کردنش را بلدم طور

او گوش کند در  يبه حرفها نکهیا يبجا نایاش بود و مار يانگار که دوران دانشجو کردیم صحبت ينطوریهم کارلوس

عالوه بر آن چطور تحمل خواهد کرد که د رخانه .خواهدرفت نییبود که به هنگام بازگشت چطور پله ها را پا نیفکر ا

.ندیبه گفتگو بنش دیبا دوستان جد

به  ندهیکارلوس در ا ادیبه احتمال ز.خوردیکارلوس صادق نبود افصوص م تا بحال در مورد خودش با نکهیاز ا نایمار

.زده خواهد شد جانیمحض شناختن او تعجب و ه

.نمیب ایکارلوس ب:به او گفت نایمار

 دیکارلوس به عقب پر.شد یانفجار از روشن شدن آبگرمکن ناش يدر دهانش ماند صدا يانفجار يبا صدا نایمار حرف

.کندیم نکاریا:زد ادیفر يداد با شاد یبمب جا خال کی يانگار که برا

.شد ریبداخال وان سراز ریقطره آب از ش قطره

.یرا عوض کن تیکنم تا تو لباسها دایپ ییجا کی رومیپر شود منهم م نیتا ا کشدیطول نم ادیز:گفت کارلوس

.جانیا ایکردم ب دایپ:بعد دوباره در را باز کرد و گفت يراهرو شد لحظه ا وارد

 کیو  یتخت خواب آهن کیکه  دهدیرا به او نشان م یکه کارلوس مکان کوچک دیاو رفت و د يبسمت صدا نایمار

را عوض کن  تیلباسها. ستیساکن ن یکس نجایا:کمد شکسته در آنجا وجود داشت کارلوس گفت کیفرسوده و  میگل

.بماند نجایو بگذار تا بعد از دوش گرفتنت ا

شد  دایدر دست سر و کله اش پ يچند لحظه بعد دوباره با حوله ا.مام شد آنجا را ترك کردحرفش ت نکهیاز ا پس

.هم حوله نیا ایب:را صدا زد نایمار
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که بر  يشکسته ا نهیبه ا نایناگهان چشمان مار.زن چاق برگشت شیکارلوس پ.کرد یحوله را گرفت و تبسم نایمار

 افتهی رییاش تغ افهیچهره خسته ق دهیژول يخودش متعجب ماند موها ریتصو دنیاز د.نصب شده بود افتاد وارید يرو

ن؟ییپا میایکنم؟ب تیدایکجا پ نمیببگو ب:دور شود او را صدا زد ادیکارلوس ز نکهیاز ا شیبود پ

.خبرم کن یداشت یدر ضمن اگر با آب گرم کن مشکل آره

.میخودم از عهده اش بر آ کنمیم فکر

دوباره درخشش خاص  شیحلقه موها.خود برگشته است هیکرد که واقعا به حالت اول احساس نایساعت بعد مار مین

 یاو براحت.کرده بود دایپ يتازه ا تیو دامنش چروك داشت اما جذاب راهنیپ نکهیبا وجود ا.کرده بودند دایخود را پ

 دنیاز د نایمار پختیملت ممامان ا.مشغول صحبت بود اننشسته بود و با مام زیکرد کارلوس پشت م دایآشپزخانه را پ

بدون تو  يکردیم رید گرید قهیدق کیاگر :چشمش به او افتاد گفت نکهیاملت دهانش آب افتاد کارلوس به محض ا

.گرسنه هستم یلیخ.کردمیشروع م

.صحبت کن تا منهم بفهمم يکارلوس فرانسو:رو به کارلوس کرد و گفت مامان

.آنها شاد و خندان باشد نیدر ب دینده بود که بابخودش فهما نایمار.خنده ریدو زدند ز هر

.آمد یخوشمزه م نایبود و مربا هم به مذاق مار ذیلذ اریبس املت

.خوشمزه است یلیخ:گفت يبا خوشنود نایمار

؟يموقع کجا بود نیژاك تا ا:مامان رو به او کرد و گفت.وارد شد یموقع در باز شد و مرد جوان نیهم در

...يمالقات دار که قرار دانستمینم

.مان کارلوس است یمیدوست قد نکهیاما ا:ادامه داد يبه کارلوس افتاد و با شاد چشمش

.ستین يآدم قابل اعتماد ادیکه ژاك ز افتیدر نایکرد از لحن کارلوس مار یرا به او معرف نایمار کارلوس
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؟يبخور يزیچ يپسرم دوست دار:به ژاك گفت مامان

.خورمیفنجان مشروب م کیمتشکرم من تازه خوردم فقط :ا تکان داد و گفتسرش ر یبه عالمت نف ژاك

صحبت  شیکردن بود و از شکست کارها یزاك مشغول وراج.شراب سرخ آورد يبطر کیاز قفسه گنجه  مامان

که  میاختراع کرده ا ياز دوستانم شاهکار یکیبا  شومیدارم مشهور م ندفعهیا یول:پر کرد و گفت وانیدو ل.کردیم

.روغن است ينانمان تو

؟يچه شاهکار:دیپرس کارلوس

.است ماهایکه قابل نصب در تمام هواپ میکن صدا اختراع کرده ا فیدستگاه خف کی

افته؟ین شیبرا یمسئله کار نکرده و راه حل نیرو ا یمدت کس نیتا ا یعنی:دیداخل بحث شد و پرس نایمار

.من چرا:مغرورانه جواب داد یبا ژست ژاك

فتاده؟ین یساختمان که اتفاق يتو:دیخود افکند و با تعجب پرس يبه ابروها یو گره دیخود را سر کش وانیل ژاك

نه چطور مگر؟ دانمیکه من م ییآنجا تا

من فکر .گرفتندیرا م يزیاز بلگار سراغ چ نکهیمثل ا.داشتند یبیو غر بیعج يکه رفتارها دمیدو نفر را د اطیح يتو

.ندیآ یم نجایکردم ا

دو نفر؟:دیپرس یمحکم يبا صدا.خورد کهیژاك  يحرفها دنیبا شن ارلوسک

بودند؟ یچه شکل:دیشد و پرس رهیبه سرعت به چشمان ژاك خ نایمار

.نبودند يفرانسو دمیکه من فهم ییآنجا تا

.ندیآ یهم بدنبال ما م نجایشک داشتم که ا!یچه حماقت:با اضطراب گفت کارلوس

م؟یحاال چکار کن:گفت یلرزان يرو به کارلوس کرد و با صدا.را گرفت نایاروجود م يترس سراپا دوباره
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.ادینم ادمیاست منکه اصال  يگریراه خروج د:دیپرس یرو به مامان کرد و با دستپاچگ کارلوس

.از پشت بام فرار کرد شودیم یول.ستین يدر ینه بجز در اصل:سرش را تکان داد و گفت یبه عالمت نف او

 توانمیامتحان نکردم ژاك م چوقتیمن ه یول.گفتندیم ییزهایچ کیمورد  نیکه بچه ها قبال در ا ادیم ادمیپشت بام؟ از

.یکن ییاز تو خواهش کنم که ما را به آنجا راهنما

.يآره راه را به آنها نشان بده مطمئن هستم که راه را تو بهتر بلد:پسرش نگاه کرد و گفت يبه چشمها میمستق مامان

.جم بخورم میاز جا توانمیمن خسته ام نم:گفت یلیم یبا ب زاك

خوب است؟ دهمیفرانک بتو م یخواهینم نرایمگر تو ا.دهمیبه تو پول م:گفت يبا لحن سرد کارلوس

.فرانک 800:دوست نداشت چانه بزند جواب داد کهیطور ژاك

.ستیشاهکارت هم بد ن نیفرانک ا 800 باشد

.سر برسند گریاحتماال تا چند لحظه د.دیباشزود :به او زد و گفت يلبخند زاك

کارها را انجام  نیرد گم کند ا نکهیا يبرا دیفهم نایمار.جمع کرد  زیم يبا عجله ظروف غذا را از رو مامان

از عهده  توانستیم شدیم دایاگر سر و کله دو مرد ناشناس پ.دارد يادیکارها تجربه ز نیمعلوم بود که در ا.دهدیم

.آنها را سر درگم کند شان بر آمده و

.دیفرشته هست کیمتشکرم شما  زیبابت همه چ:به مامان گفت نایمار

.را برداشت نایلباس و جعبه مار او

.میبهتر است عجله کن:گفت ژاك

باال  یرا بسخت گریدو طبقه د.ناگهان زنگ در به صدا در آمد.دندیبه طبقه دوم رس.پشت سر او از پله ها باال رفتند آنها

.ندازدیب ریباز کردن در را به تاخ کردیم یمامان سع دیزنگ بگوش رس يند دوباره صدارفت
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کمک کرد  نایژاك از آنجا باال رفت سپس به مار.به سقف متصل بود یروانیوجود داشت که از پنجره ش یکوچک نردبان

.تا باال برود

از  يادیفر جانیاز فرط ه.قرار گرفته بود افتاد شیکه در جلو ییبایبه منظره ز نایپشت بام ناگهان چشمان مار يباال

آن طرف تر برج نتردام با .بود دهیبخش عتیبه طب یخاص ییبایشکوه و ز شیها یو کرج قهایدل برآورد سن با قا

...کردیم رهیرا خ دگانید يا ژهیعظمت و شکوه و

.میلحظه هم وقت را تلف کن کی دینبا:را بست و گفت یروانیدر و پنجره ش کارلوس

که  کردیاحساس م نایرفتن مار نییبهنگام پا.رفتند نییرسانده و پا يساختمان بعد يبه سرعت خود را به پله ها 3 هر

مسخره اش نکنند جرات  نکهیبخاطر ا یول.گرفتیم جهیاو دائم بهنگام باال رفتن از پله ها سرگ.بارش سبک شده

 يمغازه نجار کیبود و در پشت  هیشب یکوچک اطیدند که به حبسته رسان ییخودشان را به فضا.اوردیبر زبان ب کردینم

.دیرسیبرش اره از داخل مغازه بگوش م يهم انباشته شده بودند و صدا يرو ییالوارها.قرار داشت

.کرد تیهدا شدیختم م ابانیکه به خ یآنها را براه ژاك

؟یکن هیته مانیبرا یتوانیم میدار اجیاحت نیماش کیصبر کن ما به :او را متوقف ساخت و گفت کارلوس

.دیبه او پول بده دیبا یول رساندیم دییدارم که شما را به هر جا که بگو یقیرف

دور است؟ نجایاز ا ند؟راهشینشیم کجا

.کشدیطول م قهیدق 3حدود  ادهیپ

.میمانیمنتظرتان م نجایکن ما ا شیدایبجنب و پ پس

.دهمیتو م يهم برا يزیخواهم داد چ یبه او بگو پول خوب:کرد دیکارلوس تاک.جم نخورد شیو از جا ستادیا ژاك

.تکان بخورد شیاز جا ردیقبل از آنکه سهم خود را بگ توانستیاو نگذاشت انگار نم يرو يریتاث چیکارلوس ه لحن
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.يتو که انقدر بد گمان نبود يبمن اعتماد ندار:به او نگاه کرد و گفت کارلوس

ژاك با .در آورد و کف دستش گذاشت بشیرا که به او وعده داده بود از ج یفرانک 800برد و  بیدست به ج کارلوس

باشد تا چند  ياگر هنر.دیمنتظر باش نجایشما ا:گفت یگذاشت و با لحن موافق بشیو د رج.پول را گرفت یدستپاچگ

.آورم یاو را با خود م گرید قهیدق

.طالع بدهدستکم برگرد و بما ا يهم نکرد شیدایاگر پ:گفت کارلوس

.سرش را تکان داد و از آنها دور شد دییبعالمت تا ژاك

.است یچه آدم سمج:گفت نایمار

 يبرا ردیمیاو م يزن برا چارهیب یول. کندیم يبا مادرش بدرفتار شهیهم.گذارمیبه او محل سگ هم نم چوقتیه

.دیآ یم چارهیدارد سراغ زن ب یاجیو احت کندیم ریگ کهیاو هم وقت کندیم يلحظه شمار دنشید

.ردیگیاش را از مادرش م یبیپس بگو پول تو ج!نطوریا که

.آورد یهم در م يرینان بخور نم کیتو کار تجارت است و  يکه با دوستش هنر بافدیدارد دروغ سرهم م آره

 دندیهمچطور ف گردندیکه دنبال ما م يآن دو مرد.بکنم توانمیفکرش را نم:موضوع صحبت را عوض کرد و گفت نایمار

.شودیاصال باورم نم.کردند بیما را تعق نجایتا ا ستگاهیاز ا یعنی میهست نجایکه ما ا

.تر است دهیچیهم پ نهایمسئله از ا يخبر ندار زیچ چیاز ه تو

ست؟یچ انیبمنهم بگو جر کنمیخواهش م کارلوس

 تیرا برا زیبه موقعش همه چ همدیقول م یول توانمینم نجایا زمیعز:به دور و برش انداخت و گفت ینگاه کارلوس

.کنم فیتعر
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طرف و آن طرف  نیماجرا ا نیمن من ترا با خودم در ا يخدا:انداخت و گفت نایرا به چهره پر اندوه مار نگاهش

مطمئن و راحت  يجا کیبردارم و با خودم به  میدستها يدوست دارم ترا رو.یهست بایو ز فیظر یلیتو خ.کشمیم

.ببرم

وجود  يخطر چیکه انگار ه نشستیعبارات چنان بر دلش م نیا شدیحرفها روح از بدنش خارج م يا ندیاز شن نایمار

هم  یدروغ کی؟به فرض  میریکمک بگ گرید یکیاز  میتوانینم:دیموضوع صحبت را عوض کرد و پرس نایمار.نداشت 

...مییگویو م میکنیسر هم م

.میافت یبه خطر م ينطوریااست  دهیفا ینه ب:حرف او را قطع کرد و گفت کارلوس

...اما

و اشراف زاده او را  استمدارهایصرافها س شتریب شناسندیاو را م سیدر پار يادیکه افراد ز دیرس نایبه فکر مار ناگهان

.با کارلوس به سراغ آنها برود توانستیاما نم شناختندیم

.میکن ادیرا پ يگریشخص د کیبهتر است  یول:به کارلوس گفت وسانهیما نایمار

فرصت  دیشا میحساب کن یکس يرو میتوانیما بجز خودمان نم:تکان داد و گفت یسرش را به عالمت نف کارلوس

.یمن هست يتو تمام آرزوها.دوستت دارم یلیمن خ میرا بتو بگو زیچ کینباشد که 

.زدیپرسه م يگریدر عالم د نایفکر مار کردیکارلوس صحبت م یوقت

که آنها نشسته بودند  ياز نور آفتاب به نقطه ا يافتاده بود و پرتو هیآن بودند سا که در يمحوطه ا يرو بر

او نشده بود  بینص یسعادت نیاحساس کرد که تابحال چن نایشد مار رهیکارلوس خ يدر چشمها میمستق نایمار.دیمتاب

.آنها را بخود آورد ینیبوق ماش يصدا



باربارا کارتلند -گریز از عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٣

پنجم فصل

بعد  دیایفقط دو ساعت فرصت دارد که با شما ب يهنر دیزود باش.نجایا دییایب:همان لحظه ژاك ظاهر شد و گفت در

.ازظهر قرار دارد

.ممنون ژاك یلیخ:گفت کارلوس

و تند  نییپا اندازیسرت را ب:را گرفت و گفت نایدست مار.منتظر آنهاست ابانیکه د رخ دیپژو را د لیاتومب کارلوس

.حرکت کن

د؟یبرو دیخواهیکجا م:دیحرکت کرد و از آنها پرس ينشستند هنرآنها داخل خودرو  نکهیمحض ا به

.داشت یپهن يبور بود و شانه ها ییجوان با موها يمرد راننده

.بطرف جنوب از بزرگراه ها برو:گفت يبتند کارلوس

فکر  یکماما بعد از  ردیبگ شیکوچک را پ يابانهایحرف متعجب شد و فکر کرد که او بهتر بود خ نینخست از ا نایمار

 یطرفه براحت کیدر بزرگراه  کردیم بیآنها را تعق یاگر کس.را انتخاب کرده است یکه او راه درست دیکردن فهم

.کرد ییآنها را شناسا شدیم

را با کارلوس بگذارند تا در مورد مقصد و هدف او پرس و جو کرده  يشتریکه وقت ب خواستیجوان دلش م زن

که  ستیمهم ن شیبه بعد برا نیکه از ا دانستیم یبکند و بخوب یان از او سواالتدر مورد انگلست توانستیم.باشد

.در کنار کارلوس باشد نکهینداشت جز ا ییهر جا که برود با او خواهد رفت و آرزو رودیکارلوس کجا م

 چکسیو هکند  یشهر زندگ نیا يایکه دررو کردیو آرزو م ستینگریساختمانها م يرا دوست داشت به نما سیپار او

او  ایآ.و لوکس بود بایرستوران ز کیهتل بزرگ  کیاو به منزله  يبرا شهیهم سیپار اوردین رونیب ایرو نیاو را از ا

ست؟ا زیکهنه در حال گر نیماش کیدر  تکاریجنا کیحاال مثل 
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.میبرو میتوانیدو ساعت کجا م نیدر عرض ا:به کارلوس انداخت و گفت ینگاه نایمار

؟ينقشه شهر را دار يهنر کنمیفکر م نیخودم هم به ا:جواب داد یدل با دو کارلوس

.آنجا باشد یکی دیبا:کهنه بود و گفت يبه او نشان داد که پر از اوراق باطله و کاغذ پاره ها يجعبه ا يهنر

را به چ:به کارلوس گفت یبه ارام نایکرد مار دایاز نقشه را پ یمختلف يتکه ها یصندل ریخم شد و از ز کارلوس

م؟یرویانگلستان نم

امر واقف  نیمسلما آنها هم به ا یهست یسیانگل کی ؟تویزنیحرف را م نیا یبه چه حساب:در جواب گفت کارلوس

.هستن

ه؟یهستم و اصل و نسبم چ یکه من ک دانندیآنها از کجا م:دیبا تعجب پرس نایمار

.ستندیق ناحم یکنیآنقدرها هم که فکر م:سرش را تکان داد و گفت کارلوس

حد؟ نیتا ا یعنی:دیبه فکر فرو رفت و از خودش پرس گرید کباری نایمار

.کنندیم بیحد او را تعق نیمرتکب شده است که تا ا یبدهد تا بفهمد که چه اشتباه حیاو توض يبرا دیبا کارلوس

 یو الک یگفت؟ساختگیمدروغ  زدیکه حرف م يژاك در مورد آن دو مرد ایبر افکار او هجوم آورد آ الهایخ دوباره

بود؟

شب گذشته را در کوپه قطار بخاطر آورد که کارلوس کوپه را با دو ناشناس عوض کرد و آن دو تن را شبانه  يمارجا

که  دیاز خود پرس نایمار.کردیم ياحمقانه باز يکمد کیکارلوس  ایآ.شدند یآنها قربان يبه قتل رساندند دو نفر به جا

افتاد؟ یاتفاقها م نیداشت اما چرا ا تیواقعنه تمام آنها  یبوس بود ولماجراها کا نیهمه ا ایآ

راه :دیشد که غرق د رمطالعه نقشه بود سپس پرس رهیدست کارلوس گذاشت و به او خ يدست رو ییبا کمرو نایمار

؟يکرد دایپ یحل
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راه  يستگاهایفرودگاه ها و ا خاطر االن در نیبهم میاز کشور خارج شو میخواهیکهمام دانندیم یهنوز آنها بخوب نه

.چکار کنم دانمینم.کرده اند نیآهن کم

است؟ ادیانقدر تعدادشان ز یعنی

.اشاره کرد يو با ابروها به هنر دیلبش را گز کارلوس

.صحبت کند یسیانگل تواندیمطمئن هستم که نم:در گوش کارلوس گفت یبه آرام نایمار

.شرط عقل است اطیاحت

 دهیفا یکه ب دانستیم یو کارلوس را بشناسد ول اوردیکارلوس سر در ب يکه از ماجرا خواستیدلش م یلیخ نایمار

.دیگوینم يزیبه او چ یتیموقع نیاست و در چن

به مقصد  عتریگرفته با تمام سرعت و هر چه سر میکه تصم دیرسیبنظر م راندیم شیپ نانیبا سرعت و با اطم يهنر

؟يبا ژاك کنار اومد یمتیبه چه ق ییبگو یخواهیباالخره نم:و گفت کارلوس سر از نقشه بلند کرد.برسد

.رمیفرانک ازتون بگ 300 لومتریهر ک يبمن گفت برا:به کارلوس انداخت و جواب داد نهیاز آ ینگاه يهنر

نقدر؟یفقط هم:و طعنه جواب داد شخندیبا ن کارلوس

آمده؟ شیپ یچطور مگر مشکل:از سرعت خود کاست گفت یکم کهید رحال يهنر

تبسم .زد  نایبه مار یدر طول صحبت چشمک.که بنظر ما هم احترام گذاشته است نمیوجه فقط خواستم بب چیبه ه! نه

از ژاك نداشت و معلوم بود که قرار گذاشته اند که  یهم دست کم یراننده لعنت نیا.ظاهر شد نایمار يبر لبها یکمرنگ

برگشت را هم حساب  هیالبته کرا:کند گفت هیرا توج خودعمل  نکهیا يبرا يهنر.کنند میخودشان تقس نیپول را ب

.کنمیم

.آخرش پولتان را خواهم داد میتا سانت دیناراحت هم نباش.دییفرمایبله درست م:جواب داد کارلوس
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.دیتخت شد که آنها پولش را باال نخواهند کش الشیبر سرعت خود افزود چون خ يهنر

-را بخصوص با رولز ریمس نیا یزمان نایمار.گرفتند شیجنوب را در پ ریکردند و مس از وسط فونتانبلو عبور آنها

چشمش  يکه د رجلو شدیم یگرفته بود و واقعا جذب مناطق شیرفتن به ساحل آزور در پ يو مرسدس برا سیرو

؟یخسته هست:دیو پرس کردبود که در راه بودند کارلوس به او نگاه  کساعتیحدود .گرفتیقرار م

.ممکن است ریغ شودیخسته م سیآدم مگر در پار نه

آمده و در  سیکه چه موقع به پار دیپرسیاگر کارلوس از او م.شدیحسرت و افسوس احساس م نایمار يگفته ها در

 یخود را باز کرد دست به کرم پودر برد ول شیاو جعبه ارا.او داشت يبرا یکدام هتل اقامت داشته است چه جواب

اشتباه هم فکر .دهدیم ریپودر گ نیبه ا وسچون کارل شودیمرتکب م گریاشتباه د کیکه  دیسناگهان به فکرش ر

!یاز آن دل بکن یتوانیمعلوم است نم:نکرده بود چون تا چشم کارلوس به آن افتاد گفت

هم تازه اصال . یحسود هست ادیو معلوم است که ز:گفت ینگذاشت جواب متلک او طول بکشد و با حاضر جواب نایمار

.ستین یکنیکه فکر م نطوریا

؟يگویچقدر ارزش داره که بخاطرش دروغ هم م نیا مگر

.کردیحداقل مثل تو فکر نم یول ستیمهم ن میهم برا ادیبمن کادو داده ز نرایکه ا یکش نده آن کس نقدریا

.ستیهم تحفه ن نقدرهایا پس

.ندارد یارزش میبرا یوجه حت چیبه ه نه

به کارلوس نگاه کرد و . شودیحاال پنهان م نیمارت نایهمان مار.آورد ادیب کردیم یکه در آن زندگرا  یساختمان بزرگ او

.میبفروش نرایا میتوانیم یداشت اجیدر ضمن اگر به پول احت:گفت

.خوردیسخت به دردمان م يدر روزها پس
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.میکن هیکرا نیماش کی میتوانیم

.مردم انقدر احمق شده اند گرید اره

 نیدر هم.حرف کارلوس دلخور شده است نیبست که انگار از ا يدر جعبه را طور.به کارلوس انداخت یاهنگ نایمار

.برگردم دیقرار واجب دارم با کجای شومیاز شما جدا م گرید قهیدق 10من تا :گفت يموقع هنر

.دیآنها ما را برسان يبجا دیتوانیست؟میمگر دست خودتان ن:با تعجب گفت کارلوس

.شان را گرفته ام هیراقبال ک نه

.نگاه نکرده باشند متریکه به تاکس دوارمیام نطوریا که

.شکسته

!ركیس کی!نگاه کن:گفت یبا خوشحال نایشدند ناگهان مار کینزد يبه دهکده ا آنها

 خوردندیبه چشم م یبزرگ يچرخها نیهمچن.چادر زده بودند یمزرعه بود کاروان بزرگ هیشب شتریباز که ب ییفضا در

.تد جانسون ركیآن نوشته شده بود س يبود که رو ییو تابلو

.است یسیانگل ركیس کی نیا:زده گفت جانیه نایمار

.نگه دار نجایا يهنر:کرد و گفت يرو به هنر کارلوس

نجا؟یا:با تعجب به کارلوس نگاه کرد و گفت نایمار

.آنها نگه دار ير بزن و جلودو:کرد و گفت يتکان داد رو به هنر دییسرش را به عالمت تا کارلوس

.باشد:از سرعت خود کاست و گفت يهنر

شد؟ لومتریچند ک:خود را در آورد و گفت فیبرد و ک بیدست به ج کارلوس
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از آن بود که  شتریب اریبس متیق نیگفت و ا یمتیق کیفکر کند  نکهیاز قبل حساب کرده بود بدون ا نکهیمثل ا يهنر

.صحبت کرده بودند

؟يشوینم یتو چرا قاض دیکردیم 10 بیحداقل ضر:شد و گفت رهیصورت او خ به کارلوس

.داشت توقف کردند واناتیکه قفسه ح ییعبور کردند و در جا هایناهموار از

 یخواهیچکار م:به صورت کارلوس نگاه کرد و گفت نایمار.شدند ادهیپ نیکرده و از ماش یخداحافظ يهنر با

؟میدر چادرها بگرد یخواهی؟میبکن

.کنم دایتو پ يمکان امن برا کی خواهمیدارم اول م يفکر کی

؟یتنها ول کن نجایکه مرا ا یخواهینم:به او انداخت و گفت یبا تعجب نگاه نایمار

.صحبت کنم ركیس سییبا ر کهیفقط موقع:در جواب گفت کارلوس

.ندازدیب یمتلک کیمزاح  يکرد برا یسع نایمار

؟یبده دیخر شنهادیبه او پ یاهخویکله ات است؟م يتو يزیچ چه

.ایتو فقط ب:بخود گرفت و گفت يحالت جد کارلوس

.را گرفته بود یرفتند که افسار اسب يبطرف مرد آنها

.میبرو میتوانیورود ممنوع است ما نم نجایا:گفت یخشن يبا صدا نایمار

.صحبت کنم ركیس ریبا مد خواهمیم یول دانمیم:کند گفت یبه حرف او توجه نکهیبدون ا کارلوس

ها بود  یکول هیشب شتریکه ب يعاد يخود را رنگ کرده بود با رفتار يبه چهره زده و موها یالغر اندام که ماسک يمرد

د؟یخواهیچه م:دیپرس یسیبه طرف کارلوس آمد و با زبان انگل

م؟یگردیکار م دنبال
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د؟یبلد هست يچکار

.که با اسب سر و کار داشته باشد يکار هر

.که به اسبها برسد میازمندیاصطبل ن ير برانف کی

ست؟جانسون؟یچ رتانیحرف به کارلوس برنخورد و ادامه داد اسم مد نیوجه ا چیه به

در آن چادر قرمز او را  دیتوانیم:را نشان داد و گفت يتکان داد و با انگشت چادر دییمرد سرش را به عالمت تا آن

.دینیبب

.ممنون یلیخ

دیآ یانجام بدهد او از مانکنها خوشش نم تانیبرا يفکر نکنم کار:گفت شدیم دور کهیدر حال مرد

ست؟یمنظورش چ:بطرف کارلوس برگشت و گفت نایمار

چون معلوم است که  میکه زن و شوهر هست میوانمود کن دیما با نکهیا یعنی زیچ چیه:زد و گفت يلبخند کارلوس

.است بندیپا یبه اصول اخالق ادیجانسون ز يآقا

.کامال احمقانه است تی؟کارهایکنیم يتو چکار:دیبا تعجب پرس نایمار

.همه کارها را بسپار بمن:گرفت و گفت شیبه بحث خاتمه دهد راه چادر را در پ نکهیا يبرا کارلوس

ما ا.احمقانه است نکارهایآورم همه ا یلب زمزمه کرد منکه سر در نم ریبا عجله دنبال کارلوس براه افتاد و ز نایمار

.من چقدر دوستش دارم يخدا

ششم فصل
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 یکول کیتصور کرد که او  نایمار.وجود داشت یزخم يبود و در صورتش جا یدر چادر نشسته بود مرد مسن کهیمرد

بود از آن دسته  دایاز چهره اش پ.بود هیهم شب يا رهیزنج يفروشگاهها ریمد ایبه مامور مبادله و  یاز طرف.خشن است

.عادت دارند فقط دستور بدهداست که  ییآدمها

د؟یخواهیچه م:دیو پرس کندیرا نگاه م تیکه رع یکارلوس را برانداز کرد مثل ارباب يآنها از سرتاپا دنیمحض د به

د؟یصحبت کن یسیانگل دیتوانیم:مکث کرد و ادامه داد یکم.کردیصحبت م یسیانگل او

.بله آقا:محترمانه جواب داد کارلوس

من  دیگردیکه دنبال کارگر م دمیشن:را مطرح کند ادامه داد يگریمنتظر شود تا مرد سوال د نکهیبدون ا کارلوس

.باشد انجام دهم يمشتاقم هر کار

.باشد یسیانگل کیکامال  تواندیخود فکر کرد او نم شیاز لهجه صحبت آن مرد تعجب کرد و در پ نایمار

/دیبه اسبها برس دینتوایبه شما گفت م یک:دوباره سرش را بلند کرد  جانسون

.آنها و با آنها متولد و بزرگ شده ام نیدر ب من

د؟یدار يچقدر تجربه کار...راستش

اسب  يرو پرمیم يهم گذرانده ام طور يدوره آموزش اسب سوار.کار کردم یجنوب يکایآمر يدر مزرعه ها یمدت

...که

د؟یدار میتعل یگواه رومیهدر م تانیانرژ دیتند نرو:گفت یحرف او را قطع کرد و با لحن خاص جانسون

است  گریام فکر کردم چون بزبان د اوردهینوشته شده اند در ضمن آنها را با خود ن یو پرتغال ییایاما بزبان اسپان بله

.بدرد نخورند

.گرفتم ادی ییایاسپان نکاریو بنده بخاطر ا شودیهم مستقر م ایما در اسپان ركیس دیکنیاشتباه م یول نطوریا که



باربارا کارتلند -گریز از عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧١

ست؟یک نیا:دیانداخت و پرس نایبه مار ینگاه سپس

.همسرم

من  شیپ یرا که تفنن ییآدمها د؟منیهمسرتان؟سند ازدواج دار!آهان:خود انداخت و گفت يبه ابروها یگره جانسون

.کنمیقبول نم ندیآ یم

برخورد کند؟ نطوریکه با او ا کردیخونش به جوش آمده چطور آن مرد جرات م گریاحساس کرد که د نایمار

 میروز است که ازدواج کرده ا 10ما  یول دهمینشان م تانیبرا دیاگر بخواه:بدون آنکه دستپاچه شود گفت کارلوس

.است سیخاطر سندمان در پار نیبهم میاالن در ماه عسل هست.

حلقه ازدواج  کی دیتوانستیبه همسرتان نم نیا يروز؟برا 10:را برانداز کرد و تکرار کرد نایاز سرتا پا مار جانسون

د؟یبخر

 یکه رفتار او واقعا ب کردیبگوش او بزند چون احساس م یلیس کی خواستیشد که دلش م یآنقدر عصبان نایمار نباریا

.ادبانه است

 یوضع مال دیدانیم.میبگذار قهیوث ییجا کی میمجبور شد یداشت ول یکی:جواب داد یو شرمندگ یبا فروتن کارلوس

.میگردیخاطر است که دنبال کار م نیبهم ستیمان خوب ن

 شهیهم نیا.من کار کند ركیخانم در س کیاست که  نیا کنمیاز آن فرار م یکه در زندگ يتنها مسئله ا.کنمیم درك

.من آزار دهنده است يبرا

 يلباسها کنمیفکر م کردیم یاطیقبل از ازدواجمان او خ.باشد دیمف یلیشما خ يبرا تواندیاو م:جواب داد عیسر کارلوس

.داشته باشد اجیاحت ریموقعها به تعم یتان بعض يهنر
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بود که  نیاش ا یبرچهره زده بود و تمام سع یاو نقاب.زدیم راههیب يکارلوس داشت حرفها دیکش قیعم ینفس نایمار

.زدیشده بود و متواضعانه و مودبانه حرف م رهیدرست به صورت او خ.جذب کند شیجانسون را با حرفها

جانسون شده بودند چون جانسون با لحن  تیآنها موفق به جلب رضا نکهیمثل ا.آنها حکم فرما شد  نیوت بسک یمدت

.دهمیفرانک م 100هر هفته  يبرا دیخود را با اسبها مشغول کن دیخواهیخوب اگر واقعا م یلیخ:گفت يتند

.میآ یکه چطور از عهده کارها بر م دینیبب دیرا بمن واگذار کن وانهایح نیتر یوحش:مغرورانه جواب داد کارلوس

 کیمن  رونیب دیندازیافکار را از کله تان ب نیا:دهد گفت یکند و جواب دندان شکن ریاو را تحق نکهیا يبرا جانسون

 دیبا بنده طرف هست دیرسینم واناتیکه خوب به ح نمیاگر هم بب.ياسب سوار ينه برا خواهمیاصطبل م يکارگر برا

د؟یدیفهم

.بله قربان:گفت یمانیپش با کارلوس

د؟یچه هست منتظر

.میکه بخر میپول دار ینه بحد کاف مینه چادر دار میکه کجا سکونت کن میماند نیدر ا دیرا بخواه راستش

انتظار دارند که به آنها  شهیهم کنمیرا که من استخدام م يافراد کردمیفکرش را م:ادامه داد يبا لحن زننده ا جانسون

است  یخال مانیاز اتاقها یکی دیدر هر حال شما شانس آورد.را هم بدهم شانینم الزم است که غذاجا بدهم شک نک

.کم خواهم کرد زدتانفرانک از دستم 10 یول دیاز آن استفاده کن دیتوانیم

.ممنون یلیآقا خ بله

؟یلعنت یکجا هست!لوك یه

.آمدم
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 رهیو ت دهیداشت و صورتش کش اهیس یموها و چشمان.خارج شد  گریچادر د کیسال دوان دوان از  16حدود  يپسر

.بود

.کرد و بطرف جانسون رفت یتبسم نایکارلوس و مار به

بود قربان؟ یشیفرما

.اسبها را به آنها نشان بده يکن سپس جا تیهدا ویآقا و خانم را که ادعا دارند زن و شوهر هستند به چادر مار نیا

د؟یکن یخودتان را بمن معرف دیخواهیشما نم:دیو پرسپشتش را به آنها برگرداند  جانسون

.لویآ کارلوس

.دیکارتان را شروع کن عیبهتر است سر دیوقت تلف نکن ادیز

.طرف نیاز ا:جلو افتاد و گفت لوك

 چهیرا که باال زده بود ماه شینهایبود و آست یدگیبر يجا شتریزده بود که ب رونیشلوارش ب یآن مرد از پارگ يساقها

.الغرش پر از عضله بود کلیبر خالف ه شیبازوها يها

 نیاو از ا.کردیم يافراد دلسوز نیا يبرا نایچرا مار.دارد هیمرد سوء تغذ نیا دیبا خودش فکر کرد که شا نایمار

 کیاما چرا در .و کار کنند تا به منظور خودشان برسند یدهکده زندگ کیدر  دیناراحت بود آنها با اریبس طیشرا

از  شیگرفتن و کار کردن او ب ادیهمه بدتر کار  از.کردیحساب م نکاریا يرو يدیو ام تیبا چه ن رلوسرك؟کایس

...کردیسر هم م یدروغ و کلک کیکارلوس  دندیرسیبه هر جا هم که م.کردیم زاریب شیپ

از ظاهر خانه .ادستیا يآجر يزمان لوك مقابل خانه ا نیدر هم.مانمینم نجایا گریگرفت من د میبا خود تصم نایمار

که داشتند ارزش  یطیوجود با شرا نیداشت با ا ییبایز يبود و نما دیدارد خانه جد اجیاحت ریمعلوم بود که به تعم

.داشت یزندگ
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دست داد  نایبه مار يتهوع بد.نظم بود یب اریکه جمع شده بود و داخل چادر بس دندید يادیز يمحض ورود آشغالها به

.خوردیهم بچشم م هیچند تا خرت و پرت و اثاث.دیرا د ییجا شدیو مشکل م همه جا گرد و خاك بود

.کرد یزندگ شودینم نجایا:گفت نایمار

صورتمان را  میبه جز آب و صابون که بتوان.ستین نجایا زیچ چیه نیفقط هم:که کارلوس گفت دیلحظه شن نیهم در

م؟یکن هیته مینتوایاز کجا م میدار ازیما به تشک ن نکهیمثل ا. میاصالح کن

.نبود يگرید زیانداخت که بجز خاك چ نیبزم ینگاه لوك

.امتحان کردنش ضرر ندارد نحالیبا ا.فکر نکنم بدهد یول دییجانسون بگو يبه اقا دیبا

شما کجاست؟ چادر

و ادامه لوك به دور و بر خودش نگاه کرد . دیریاز او سطل آب و صابون هم بگ دیتوانیجانسون شما م يچادر آقا بغل

.مناسب نبود ویمار يبرا نجایا:داد

کرد؟یمگر او چکار م:دیپرس کارلوس

.افتاد و کمرش شکست نیطناب بزم يموقع انجام حرکات از رو ییدر آن مکان روبرو آکروبات

!يشانس بد چه

د؟ینیرا بب اسبها دیخواهیماهر بود نم یلیدر کارش خ نحالیبا ا. یدقت یاز ب:به کارلوس زد و گفت يلبخند لوك

.میبا شماست برو حق

.کشدیطول نم ادیجا باش ز نیهم:برگشت و گفت نایطرف مار به

.منتظر جواب شود از آنجا رفت نکهیا بدون
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که انگار  دادینشان م یآنقدر تواضع و فروتن یول خوردینم طیاو به مح کیش يلباسها.شد رهیاز پشت سر به او خ نایمار

 نایمار يلبها يبر رو یتبسم.گذاشت بشیراه کراواتش را باز کرده و داخل ج نیدر ب.آنها بزرگ شده است نیدر ب

دارد تا از شر  ازیتازه ن ییکه به هوا کردیچون فکر م دیشاعوض کردن هوا آنرا بگ يبطرف پنجره رفت تا برا.نشست 

او  ید؟ولیرا بشو وارهایسقف و د نیکارلوس انتظار دارد که او زم ایآب و صابون آ.داخل اتاق رها شود يگرد و غبارها

؟را انجام دهد فیوظا نیا نایکارلوس واقعا توقع داشت که مار ایکارها را انجام دهد آ نیا تواندیکه نم

کارلوس آنقدر باهوش بود که .افتاد  یماجرا بدنبال کارلوس م نیدر ا دینبا.شده بود یمستول نایبر مار یبیعج خشم

زوج در قطار شب هنگام به قتل  کیکارلوس  میبخاطر ب.اوردیب ریگ یامن يند و جاهتل صحبت ک ریبا مد یبراحت

.شود هانپن ركیس نیدر ا شهیهم يترس برا نیبخاطر هم دیو شا دندیرس

موقع حرکت بهمراه  بلیحدود هزار دالر پول در آن بود که س.چقدر پول دارد ندیپولش را از ساك در آورد تا بب فیک

.او گذاشته بود فیدر ک گریچند اسکناس د

خودش  ریدر داخل آن بود از تصو یمعمول نهیآ کی.افتاده بود برداشت و باز کرد نیرا که بزم یقوط کی نایمار

 يرو کیچهره اش افتاده و مات يرو ییو اضطراب خطها یاز خستگ.مغرور مرده بود نیمارت نایتعجب کرد آن مار

 يکه رو یاهیس يلکه ها.متحمل شده است يادیز يفرار از خانه رنجها احساس کرد که بعد از.پاك شده بود شیلبها

.شده است فیکث یاز آن داشت که لباسش حساب تیحکا شدیم دهید راهنشیپ

در  زیکرد و چه چ دایچگونه کارلوس را پ.کندیدرك کند که کجاست و چکار م توانستینم.حرکت ماند یب یمدت نایمار

به اطراف  یاحساس کرد که حالش بهتر شده وقت.زد کیمات شیلبها يکرد و رو خود را مرتب يموها.اوست لهیمخ

 يرا برا طشیبرگردد و به سفارت برود و شرا سیخود فکر کرد واقعا مسخره است بهتر است به پار شینگاه کرد پ

 میکنیحافظت مکه ما از شما م دیمطمئن باش زیعز ينایرا حدس بزند مار ریسف يگفته ها توانستیدهد م حیآنها توض
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است چرا به سفارت آنها رجوع  یجنوب يکایاما دوست شما در آمر دیگردیمحافظ به لوندرس بازم کیهمراه با .

بخصوص .آنها عذر و بهانه هم آورد يبرا دیآنها را سد کرده بود و با يبودند که جلو یاسیموانع س ههم نهایا.دیکنینم

.بکنند ياو هر کار يو حاضر بودند برا دشناختنیرا م نایمار یکه مقامات ارشد بخوب

که کارلوس با لوك  دیبطرف در رفت و آنرا باز کرد و د یعصبان یبا حالت نایمار.و در را بهم زد دیوز يباد ناگهان

کارلوس کتش را به کمرش بسته .کنندیگفتگو م یداشتند معلوم بود که با هم به گرم یبشاش افهیهر دو ق.گرددیبازم

.کندیآن مرد سر هم م يهم برا يگریکه دروغ د دیرسیبنظر م.بتن داشت راهنیپ کیبود و تنها 

 فشیظر يرو دستها یبود و سطل کوچک دهیپوش يخورد که دامن پاره ا نایبه چشم مار یسر آنها دختر کوچک پشت

.انداخته بود

که  دیشنیکارلوس را م يصدا نایمارو با تمام شتاب در را بست .آورم یخودم م شیبا خودش زمزمه کرد او را پ نایمار

.دیخواهم خر ياز کمکت ممنونم النا برات آبنبات خوشمزه ا:گفتیبه دخترك م

.سپس کارلوس در را باز کرد دیخند دخترك

.سطل آب و صابون دیجد تشک

.بودم يلحظه ا نیوقت بود که منتظر چن یلیخ:شد و گفت کیبه او نزد کارلوس

شده چنان از بودن با کارلوس  لیبا شکوه و درخشان تبد یاش به مکان رانهیو يخانه  کبارهیکه به  کردیحس م نایمار

.حال او را دگرگون سازد توانستینم فیکلبه کث نیدر ا ركیدر فرانسه در س یرونیعامل ب چیه گریکه د بردیلذت م

.دوستت دارم:زمزمه کرد کارلوس

.ماند میو تنها نخواه میستیتنها ن چوقتیکه همطمئن باش :او را محکم فشار داد و گفت کارلوس
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اما طوفان عاطفه اش او را غرق کرده  کردینم دایگفتن احساسش پ يبرا یکالم نایمار.منوال گذشت  نیبهم یلحظات

خاص  یبا احساس.دیباریکه از آن شهد عشق م یچشمان.شد رهیتمام اراده اش را بکار بست به چشمان کارلوس خ.بود

.دوستت دارم یلیاوه کارلوس باور کن خ:گفت دیتپیقلبش به شدت م کهیو در حال

.بگو گرید کبارهی

.دارم دوستت

 يرا که به رو تیآن کاکل ها پرستمیکوچکت را م ینیآن ب.یتو قابل پرستش هست.دوباره و دوباره بشنوم خواهمیم

.ربروم سرکا دیبا گرید:سپس او را از خود جدا کرد و گفت.ات افتاده  یشانیپ

.مگذار میکارلوس تنها نه

اسبها را  يغذا گریساعت د میدلسوز از من خواسته است که تا ن یمجارستان کی- مسئول اصطبل  زمیعز مجبورم

.االن وقتش است کنمیبدهم فکر م

.خودم را به او نشان بدهم دیروز با نیدر اول:به ساعت خود انداخت و ادامه داد ینگاه

...میبگو خواستمیکارلوس م اما

آن دختر بچه را  یتوانیم یداشت اجیاحت يزیاگر به چ.زود برگردم  کنمیم یسع:حرف او را قطع کرد و گفت کارلوس

من و لباس  يبرا يشلوار ریز کیدندان و هوله و  ریفکر کنم ما به مسواك و خم.کند هیته تیتا برا یبه دهکده بفرست

.يشو تیو اذکه ت ستمین یمن راض میدار اجیتو احت يخواب برا

برگشتنمان  ينگهدار برا:داد و گفت نایخود خارج کرد و به مار بیو چند اسکناس از ج دیخم شد و او را بوس کارلوس

.دوستت دارم یلیخ گرید زیچ کی...
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شد او را با نگاه دنبال  دیناپد دشیکارلوس از د کهیتا زمان.دیبگو يزیبه او اجازه دهد چ نکهیدور شد بدون ا کارلوس

.کرد

.بخود آمد ییبا صدا نایمار ناگهان

د؟یدار اجیکمک احت به

 یسیشما انگل:دیاز او پرس نایدر آغوش داشت مار ينوزاد کهیداده بود در حال هیبه در تک اهیبا چشمان س یجوان زن

د؟یهست

من و . میتهس ركیس نیسال است که در ا 3بله ما حدود :تکان داد و گفت دییناشناس سرش را به عالمت تا زن

.شوهرم

کند؟یچکار م او

 ادیمن ز دیاز پدرش به ارث برده راسش را بخواه گذراندیتمام وقتش را با آنها م.خودش مشغول است يمونهایم با

 یبنظر من کار خوب.که شوهر شما کارش با اسبها است دمیشن:مکث کرد و دوباره ادامه داد یکم. دیآ یخوشم نم

.است

.کنمیفکر را م نیهم منهم

 دیشا.بودند یو اکثر آنها کول کنندیم یهم در اطراف او در چادرها و خانه ها زندگ يافراد گریکه د دیدیم نایمار

.انگلستان بودند یاصل شهیکه آنها ر کردیجانسون فکر م

.دیگرفت يکه تشک تازه ا نمیبیم:جوان گفت زن

.کنم ياالن هم مجبور هستم بلند شوم و خانه دار بله

.کمک به او اصرار کند يانتظار داشت تا زن برا نایمار.نگفت  يزیحرف او چ نیکه زن در مقابل ا دید انیمار



باربارا کارتلند -گریز از عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٩

.او کند يکه حاضر بود همه جانش را فدا کردیعشق او چنان در وجودش غوغا م یانداخته بود ول ياو را از پا کارلوس

کنم؟ دایاب پ توانمیکجا م:تگف یاش را در آورد و با تبسم قهیمصمم جل يبا اراده ا نایمار

خود  يبرا.کف اتاق را شستند پنجره ها را پاك کردند .خانه نمود يشروع به انجام کارها دشیکمک دوست جد با

.درست کردند دیجد يبا تشکها یتختخواب

طور که جارو همان.کمک به او آمده بودند  يکه برا یزنان.نشده بود گریآنقدر سرگرم کار بود که متوجه زنان د نایمار

کند؟یشوهر من کار م یتا ک:دیرا در دست گرفته بود پرس

.دیایب تواندیتا آنوقت نم.7حدود ساعت .تا نوبت نگهبان شب:از خانمها جواب داد یکی

غذا نداده و تا وقت شبش تمام نشده  واناتیبه ح کهیتا زمان یبه کس یهندراش.است نطوریآره ا:از زنها گفت گرید یکی

.دهدیه رفتن نمباشد اجاز

د؟یکنیپس شما شام را چکار م:دیپرس نایاول از مار زن

.فکرش را کرده ام:جواب داد نایمار

 يبعد کودك بهمراه مقدار یساعت.کند هیآنها را ته حتاجیداد تا به دهکده رفته و ما يفرانک بدست بچه ا 100 نایمار

 ردیآفتابه بگ کیو  يبخار کیه خانم جانسون رفت تا به مغاز نیاو همچن.نان و کره و گوشت برگشت ریتخم مرغ ش

حوصله باز کردن در را نداشت گفته بود تا فردا صبح صبر  دبرگشته بود خانم جانسون چون خسته بو غامیپ کیبا  یول

او زبانش  دیبه حرفش توجه نکن ادیز:ها گفت یاز کول یکی دیرس دشیو دوستان جد نایخبر بگوش مار نیا یوقت.کنند

مغازه اش پر از .لج کرده است دیدیخر يگرید يرا از جا لیوسا نکهیبخاطر ا دیشا.ستین يآدم بد ید است ولتن

.به باد دهد کدفعهینخواسته است که همه اش را  دیاست شا سجن
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به شما هم  دیبمن فروخت همان ماه هم بخودش برگرداندم شا ویراد کیماه گذشته :ها گفت یاز کول گرید یکی

.روشدبف هینس

.ببرد يشتریباشد که خانم جانسون سود ب يطور دیبا یول:گفت یاول یکول

.کردند دییگفته او را تا همه

تخت انداخت کمرش درد  يخود را رو یرا تمام کرد و از فرط خستگ شیهمه کارها نایساعت بعد مار 10 باالخره

 یبه شکل دیشا دیدیم یتیوضع نیو را در چنا بلیکه اگر س کردیفکر م.هم زبر و خشک شده بودند شیدستها کردیم

تا  شدیکه موجب م کردیم تیاحساس رضا زیچ کیاز  نایها اما مار یکاروان کول کیدر .شدیبهت زده م یباور نکردن

 نکیبشقاب هم نشسته بود ا کی یاش حت یکه در تمام زندگ ینیمارت نایمار.باشد  تیاهم یب شیدرد و رنج بدنش برا

.و آماده کرده بود زیخانه را تم کی

کارها را من کردم؟ نیهمه ا:در همان حال با خود زمزمه کرد.درست کند یخودش شام يتخت بلند شد تا برا يرو از

 کیپختن .ساده بپزد يبلد بود که غذاها يگذرانده و تا حدود يچند واحد آشپز التشیدر طول تحص خوشبختانه

هم نمک اضافه نمود و  يشکست سپس مقدار تابهیمرغها را داخل ماهاو تخم .نبود  یکار چندان سخت شیاملت برا

 ینشست تا رفع خستگ یصندل کی يرو.تنشده بود دلشوره داش ياز کارلوس خبر نکهیاز ا.منتظر پختن آنها شد

.دادیم یتسل دیرسیبگوش م یکه از چادر بغل یکیخود را با موز.کرده و عضالتش را آرام کند

از او استقبال  یاز جا جست و به گرم نایمار.اوردیبود از تعجب شاخ در ب کیخانه نزد دنید و با ددر را باز کر کارلوس

.کرد انگار که مدتهاست با هم ازدواج کرده اند

حالت خوب است؟:دیاو خسته است پرس نکهیبا تصور ا نایمار

.خوبم یلیخ
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.گرسنه ام یلیخ:آنکه به آشپزخانه نگاه کند گفت یلبانش نشست و ب يرو يلبخند

.کنمیشام را آماده م االن

؟يکارها را خودت انجام داد نیکرده همه ا رییتغ نجایچقدر ا:به اطراف خود نگاه کرد و گفت کارلوس

.بایتقر

؟يکارها را کرد نیا يچطور یزن نمونه هست کیکه  واقعا

.هم سخت نبود ادیز

که  گرید يبود مثل تمام زنها یسابق نبود بلکه زن نیرتما نایمار گریاو د.بود بیعج شیالعمل کارلوس برا عکس

 شیها هیرا از درون ر يو نفس بلند دیتخت دراز کش يکارلوس رو.کنندیمردانشان گرم م يکانون خانواده را برا

.فرستاد روهیب

.شام حاضر است گرید قهیتا چند دق:شادمانه گفت نایمار

.شان داشته باشند یفعل تیاز وضع يگله ا نیکمتربودند بدون آنکه  گریکدیدر کنار  نکیا آنها

هفتم فصل

 کیکه  کردمیخوشمزه بود فکر نم یلیخ:کامل گفت تیو رضا يرا تمام کرد با خشنود شیغذا نکهیبعد از ا کارلوس

.یداشته باش ياستعداد نیچن

 شیبار به بوته ازما نیاول ياستعداد را برا نیاقرار کند که ا توانستینقش بست او نم نایمار يلبها يرو يلبخند

م؟یآ یخانه هم بر نم کیهستم که از عهده  یآنقدر دست و پاچلفت يفکر کرد:گفت يسپس با طناز.گذاشته است

...که نمیرا بب تیدوست دارم دستها خوردیخانه دار نم يات اصال به خانمها افهیق
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 میشکسته پوست دستها میتا از ناخنها 3.ستیجالب ن هم ادیز دنشید:به باال به او نگاه کرد و گفت نییاز پا نایمار

.است که در صابون وجود دارد يدیاز اس کنمیمثل تمساح شده فکر م

.از صابون باشد دیاست آنهم شا مارستانیب يبو هیکه شب ییبو نیا

.بالمیهم بخود م یلیتا االن کار کردم خ نکهیمن بخاطر ا!رینگ رادیا یالک

خودت  ينکند برا.نداده است ادیداده است پدر و مادرت که مرده اند پس مادرت  ادیا بتو ر يخانه دار ی؟کیراست

؟يخانه دار گرفته بود

.کندیم جابیا نطوریا طیشرا:بدهد گفت یاز خودش دفاع کرده و جواب دندان شکن نکهیا يبرا نایمار

.همه ظرفها را جمع کرد و به آشپزخانه برد او

 يگریچاره د:کردیبود و زمزمه م دهیسرش گذاشته و دراز کش ریرا ز شیهابازگشت کارلوس دست یوقت

.شرم دارم نکاریا رفتنیرك و پوست کنده با تو حرف بزنم خودم هم از پذ خواهمیم.را باور کن میحرفها.نبود

.ودرا فراموش کرده ب زیآنقدر سرگرم انجام کار بود که همه چ یول دیلرزیاز سرما م يتا حدود نایمار بدن

.کار ساخته شده است يبنظر من مرد برا:هل داد و گفت واریرا بطرف د زیم نایمار

.کارها دادم نیکرد بخاطر عشق من تن به ا سهیمقا يزیبا چ دیعشق را نبا یول.یجواب دندان شکن عجب

.ستمیتا آخرش با خواهمیم یکشانیمرا بدنبال خودت م شتریب تیحرفها نیا با

من در  یدانیخودت م.دوستت دارم یلیسربسرت بگذارم باور کن خ خواهمینم.يندار نیز اج يگریچاره د زمیعز

.میبمان نجایا ادیخطرناك است که ز یلیاما خ کنمیتو مقاومت نم يمقابل خواسته ها

.نگفت ي زیچ نایمار

.دوستت دارم یلیکن خ ست؟باوریکه منظورم چ یفهمیم:دست او را گرفت و گفت کارلوس
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و :مردش را بخود فشرد و زمزمه کرد دیشد و کنارش دراز کش رهیکارلوس خ يحرف به چشمها نیا دنیشن با نایمار

.تا ابد عاشقت خواهم ماند یهست یدوست داشتن یلیخ

؟یهست هیقض نیمتوجه ا میشناسیرا خوب نم گریما همد:شد و گفت رهیبه چشمان او خ نایمار

.میشناسیرا م گریکه انگار سالهاست همد میانس گرفته ا بهم يمدت کوتاه طور نیدر ا یاست ول درست

او  دیدر جواب کارلوس بگو یکه اگر کالم دانستیم یسرخوش و خرسند بود چون بخوب دیکش نهیاز ته س یآه نایمار

است که با هم خلوت کرده و تنها  يبار نیاول نیکارلوس ا:سپس گفت.خواهد برد ادیرا از  زیهمه چ يبا بوسه ا

ست؟یچ هایباز ستیآرت نیا هیبشناسم حاال بمن بگو قض یو من حق دارم که ترا بخوب میهست

.يمطمئنا حق دار:بلند شد و گفت یکم کارلوس

من  یاز زندگ نکهیببوسمت چون ممکن است بعد از ا گریکباردی خواهمیم:و ادامه داد دیاو را در آغوش کش دوباره

؟يشویراه که نم مهین قی؟رفيواقعا مرا دوست دار نایآه مار.یترکم کن شهیهم يبرا يآگاه شد

.باور کن از ته دل دوستت دارم:گفت یارام يبا صدا نایمار

.افتمیبه زندان ب يباشم و روز تکاریجنا کیمن  دیشا یزنیحرف را م نیا یشناسیمرا نم چونکه

باز هم  یباش يهر کس و هر کاره .آماده کرده ام زیهمه چ يمن خودم را برا:شد و گفت رهیاو خ يبه چشمها نایمار

.دوستت خواهم داشت

.که از آن مطمئن شوم خواستمیرا م نیهم:و گفت دیاز ته دل خند کارلوس

 ریو غ یمنطق ياگر غر ینخواهم داد من با تو هستم حت دهیعق رییتغ چوقتیه.ام ستادهیا میحرفها يرو دیترد بدون

.باشد یقانون
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رك و  خواهمیم کردمیتصور م اهایعشق ترا فقط در رو:گفت يزیرد و با لحن غم انگخود فش نهیاو را به س کارلوس

بزور عاشقشان شوم اما نه از ته دل  کردمیم یآشنا شدم سع يادیز يقبل از تو با زنها.پوست کنده با تو حرف بزنم 

.کنم دایمثل ترا پ يکه فرد کردمیارزو م شهیهم یول دهمیم بیکه خودم را فر دانستمیم

...من چونکه نیع درست

 توانستیاو نم.چونکه من بخاطر آن فرار کردم دیپریدهانش را گرفت چون مطمئن بود که از دهنش م يجلو ناگهان

کارلوس واقعا  ایآ شناختیاو را نم یچرا که هنوزم به کارلوس بدگمان بود و بخوب.راز خود را بر مال کند يزود نیبه ا

را بدام اندازد؟ يتا و کردیم ياو نقش باز يبرا

که توانسته است آتش  ستیفکر کرد که او تنها مرد نیمحو شد و چن نایاز ذهن مار هایبدگمان نیتمام ا يبه زود اما

به او صدمه  چوقتیکارلوس ه.کردیبود که به مردش اعتماد م یتنها عامل نیاش شعله ور سازد و ا نهیرا در س یعشق

 نایمار کشتندیم ای...انداختند  یبه زندان م...گرفتندیاما اگر او را م کردندینم بیعقت تیو حتما او را بخاطر جنا زندینم

.باشد تیجنا کیشاهد  تواندیاو نم خت؟نهیریبر سرش م یچه خاک دیبا

ترکت  چوقتی؟هيبمنهم بگو چکار کرد:دیپرس شتریکارلوس را بخود فشرد و با شوق و حرارت ب رویبا تمام ن نایمار

بدنبالت  گریو د شوندیتازه با مرور زمان آنها خسته م.کنند مانیدایکه هرگز نتوانند پ میبرو ییجا مینتوایم.کنمینم

.دیآ ینم

بخاطر  يحاضر یعنی؟یزنیحرفت نم ریکه ز یهست ؟مطمئنيفکر کرد يگویکه م یبه حرف:دیپرس یبه آرام کارلوس

 يتا مرا تنها نگذار يشویم الیخیب زی؟از همه چخودت تیات؟از موقع یدوستانت؟از زندگ ؟ازيبگذر زیمن از همه چ

؟ییایو هر جا که رفتم همراهم ب

.آره:جواب داد عیسر يدیتر نیبدون کمتر نایمار
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.است که کنار تو باشم نیا میدوستت دارم تنها آرزو یلیاوه کارلوس خ:بر صورت او زد و ادامه داد يا بوسه

که  یاست مگر نگفت ریفعال د.يجگر بگذار يبهتر است دندان رو:گفتو  دیکارلوس خودش را از او کنار کش ناگهان

.بروم سرکار دیحاال با.کار ساخته شده اند يمردها برا

 يرا که برا ییزهایبرگردم همه چ نکهیبه محض ا.راحت بخواب:و بلند شد و گفت دیاو کش يبه موها یدست کارلوس

خواهم کرد فیتعر تیبرا یکنیم يلحظه شمار دنشیشن

؟يرویکجا م:گفت یبا لحن آرام نایمار

.قول دادم يدفعه به اسبها سر بزنم به هاندارد نیآخر يبرا دیبا

؟ياالن نرو شودینم:گفت دیکشیاو را در آغوش م کهیدر حال نایمار

.یهست يا دهیتو که خودت خانم فهم زمیعز مجبورم

به  یمدت يبرا.بر آمد نایمار نهیاز س یآه.ش بستصبر کند از اتاق خارج شد و در را پشت سر نکهیبدون ا کارلوس

 نیدر چن ایسوال بود که آ يبرا.دیخود کش يرا در آورد و لحاف را رو شیسپس لباسها.شد  رهیاز سقف خ ينقطه ا

اما نگاه دوست  ندیآ یکش م شیو پاها شکندیمکه کمرش از درد  کردیخوابش خواهد برد؟احساس م یلحاف و تشک

.نمودیها و غمها را جبران م یکه تمام ناراحت کردیجلوه م باینگام ورود به خانه آنقدر زکارلوس ه یداشتن

که  ییزهایاز چ یفهرست دیبا.انجام دهد فکر کرد دیرو لبانس نقش بست و به آنچه که فردا با یخود تبسم يبخود

آبجو  ایمشروب  دیشا یه بود ولامشب که از قهوه خوشش آمد.او فراهم کند يکارلوس دوست دارد داشته باشد تا برا

...دهد حیترج دنینوش يرا هم برا
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بهتر بود که  دیخوابیم دیخودش را سرزنش کرد که نبا.است دهیاحساس کرد که خواب.دیناگهان از خواب پر نایمار

نگاه کرد او سرش را برگرداند و به تخت کارلوس  دیتابینور آفتاب از پنجره به داخل اتاق م. ماندیمنتظر کارلوس م

.بود یتخت خال

را که مدتها منتظرش مانده بود تا  یفرصت نیخوابش را نگرفته بود چون بهتر يرا مالمت کرد که چرا جلو خود

.سرگذشت کارلوس را بشنود از دست داده بود و او دوباره به سرکار رفته بود

بلند شد و از پنجره  دیرسیاتاق بگوش م رونیاز ب ییصداها.بود میبه ساعت خود انداخت حدود ساعت شش و ن ینگاه

 هیبودند و زنان مشغول ته يمشغول باز اهویخانه باز بودند و بچه ها با ه گریاتاق را نگاه کرد در د رونیب

خود انداخت الزم بود که آنها را  راهنیبه پ ینگاه دیرا پوش شیکرد و لباسها شیخود را آرا نایمار.صبحانه

...انجام نداده بود چوقتیکه ه ییکارها شستیم دیبا زینکارلوس را  راهنیپ.دیبشو

در .آماده کند يباال زد تا صبحانه ا نیرو آست نیصبحانه وجود دارد از ا يتخم مرغ برا يجمع بود که مقدار خاطرش

.بدر خورد و متعاقب آن کارلوس وارد اتاق شد يهنگام چند ضربه ا نیا

.ار را با خود بداخل اتاق آوردبا ورودش تمام لطفات و طراوت به انگار

.خوابم برده بود ییایتو ب نکهیقبل از ا شبید يشرمنده ا:زمزمه کرد یبه آرام نایمار

.کنم دارتیکه جرات نکردم ب يکردیخر خر م يطور

.کنمیخر خر نم چوقتیمن ه:را گره کرد و با خشم جواب داد شیابروها نایمار

.يبود دهیبچه راحت خواب کیمثل  کنمیم یشوخ:و گفت کرد يچهره او خنده ا دنیبا د کارلوس

.يکردیم دارمیکم صبح ب دست

.امدیدلم ن یرا بکنم ول نکاریا خواستم
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.يکه تو بدون خوردن صبحانه سرکار برو ستین نیبدتر از ا یول

؟يگردیدنبال چه م:گفت نایو اطراف را گشت مار دیبه آشپزخانه سر کش کارلوس

.دارم اجیکه به آن احت یدانیخوب م خودتراش خودت دنبال

تا چند  کنمیتخم مرغ درست م.بخور يزیچ ایقبل از آن ب یول.داخل کشو است:و گفت دیبه صورت او کش ینادستیمار

.شودیآماده م گرید قهیدق

مام ت رمانیش:درست کرد و گفت يتابه شست و گذاشت تا بپزد سپس با عجله قهوه ا یتخم مرغها را داخل ماه نایمار

.شده است

؟يخوریتو چرا نم.بخورم اهینخور من دوست دارم قهوه س غصه

.ندارم اشتها

.کردنش مشکل است باور

.کره و مربا خواهم خورد یکم

.میدر خانه ندار زیچ چیکنم ه دیبروم خر دیبا:کارلوس گذاشت و گفت يرا پر از قهوه کرد و جلو فنجان

.نه نرو:جواب داد عیسر کارلوس

از خانه خارج  خواهدیحتا دلم نم یرا ترك کن ركیکه محوطه س خواهمینم:و اضافه کرد دیرا درهم کش شیابروها

بداخل اتاق برگرد و در را از پشت  ياحساس کرد يخطر نیخانه کوچکتر رونیاگر ب.است رممکنیغ نیا یول يشو

.قفل کن

م؟یداشته باش تیمحدود دیبا نقدریا یعنی

.کنمیفکر م نطوریا
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.متاسفانه خوابم برد یول یکن فیتعر میرا برا زیذشته قرار بود همه چگ شب

.میداشت اجیبخواب احت مانیدو هر

.به اسبها سر بزنم میسر ساعت هفت و ن دیبا.ندارم يادیمن وقت ز:کرد و ادامه داد یبه ساعتش نگاه سپس

.ییآ یکه از پا در م ينطوریا:با طعنه گفت نایمار

که نگو برمیانقدر لذت م کشمیاسبها م يدست رو یهستم وقت یارم راضاز ک یلیخ یول آره

را نداشت اما کارلوس بدون او هم به  يگریاو که جز کارلوس کس د.ردیحسادت خود را بگ يجلو توانستینم نایمار

 نیصورت غمگکارلوس که تمام افکار او را خوانده بود با انگشتانش چانه او را باال آورد و به .گذارندیخودش خوش م

ندارم  يزیمن چ یباش یراض تیوضع نیبه ا دیدارم با وستاز همه عالم ترا د شیمن ب.نمینازن:کرد و گفت یاو نگاه

.زمیتو بر يکه به پا

.اورمیروز هم دوام ب کیحتا  توانمینم گرید یبده حیتوض میرا برا زیحاال همه چ نیهم دیبا:گفت یبا ناراحت نایمار

.میگویرا م زیهمه چ باشد

.دوکوزا است لویمن کارلوس آ ینام اصل:در آورد و ادامه داد بشیاز ج يگاریس

.دهدینشان م یچه عکس العمل ندینگاه کرد تا بب نایکوتاه به صورت مار یبا تامل کارلوس

.ام دهیاسم را نشن نیبنده اصال ا خوامیعذر م:جواب داد نایمار

من از .هم مهم نباشد دیشا.کندیرا روشن م زهایچ یلیاما خ:و گفت دیکش یرا باال انداخت و آه شیشانه ها کارلوس

.میآ یکولونا م

ست؟ین یجنوب يکایکوچک در آمر التیا کیمگر آنجا .بگو پس

.است درست
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 يادیها هم شاهد اغتشاشات و تظاهرات ز یروزنامه خواندم تازگ کیدر  يکه درباره اش فقط مقاله ا دیآ یم ادمی

.بوده است

.مهم است یلیما خ يبرا ینداشته باشد ول یتیاهم ادیز دیشا یافکار عموم يانقالب برا کیکنم  صهخال

 میاز اول برا خواهمیم:او قرار داد و گفت يدستها انیرا م شیدستها نایمار شدیلحن او درد و اندوه احساس م از

دارد؟ تیشما اهم يچرا برا یکن فیتعر

 یکه ملت از ما راض میکردیفکر م لیاروگوئه و برز نیاست ماب یکشور کوچکمن رهبر کولونا بود کولونا  پدر

...هستند

را فشرد کارلوس  شیدستها اوردیاو را بخود ب نکهیا يبرا نایمار.غرق شده بود شیاهایکرد انگار در رو یمکث کارلوس

انقالب نبود  هیلبته در ابتدا شبا.طوفان انقالب برخاست کبارهی یول میاز حکومت خودمان مطمئن بود یلیخ:ادامه داد

تظاهر کنندگان  نباریا یول مییاز پس آنها بر آ میتوانیمهار شد ما هم م یجنوب يکایهمانطور که در آمر میفکر کرد

...پدرم را کشتند

!من چقدر وحشتناك يخدا:با خود زمزمه کرد نایمار

 شیر گفتندیآمد م یم شیپ یمشکل یوقت کردندیکرد مردم دوستش داشتند و به او اعتماد م يسال رهبر 40 پدرم

.کردیم دایمشکالت پ يبرا یراه حل شهیاو هم.کندیآنرا حل م دیسف

چرا او را کشتند؟ پس

.ستهایقرار گرفتند بخصوص کمون گانهیعوامل ب ریتحت تاث مردم

موفق هم شدند؟ ایآ
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کسب  کیاستراتژ یتیبرقرار کنند تا موقع لیاروگوئه و برز نیب یستیمردم خواستند که حکومت کمون شتریب آره

.کنند

دند؟یرس شانیخواسته ها به

گرفتند که مرا هم  میچون مخالف آنها بودم تصم.خاطر بود که مجبور شدم فرار کنم نیدرست به ا.نهیمهم هم سوال

.زنده بمانم دیباانجام دهم  يدیکار مف خواهمیمرا متقاعد کرد که اگر م دوسیمشاور خارجه پدرم پدرو ال.بکشند 

با مرگ تو  يریمقابل مردم قرار بگ دینبا طیشرا نیتو با ا کندیاست که فکر م یمشاور پدرت آدم عاقل:دیپرس نایمار

.کندینم رییتغ زیچ چیه

 رید یلیمردم بمانم و دوباره آنها را متحد سازم اما پدرو گفت که خ شیپ خواستمیمن م.امر واقف هستم نیبه ا خودم

.میکم سازمان ملل هست ازمندیشده و ن

؟ینوع کمک چه

بلکه  ستیجنگ ساده ن کی یجنگ داخل نیکه ا دانستندیم یآنها بخوب یاز سازمان ملل درخواست کمک کرد ول پدرو

.نشات گرفته بود یجنوب يکایآمر ستیکمون يکه دخالت کشورها یحرفهاست جنگ نیاز ا شیموضوع ب

برد؟ شیهم پ يکار

اجازه نداد و منهم نخواستم بر  چوقتیپدرو ه یکنم ول یدوست داشتم او را همراه یلیخ.کرد يکار ودشیکه نم ییتنها

.او عمل کنم لیخالف م

.تو هم مهم بود چرا؟نظر
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سازمان ملل هم  لیو بم مسا ریبه ز.از من تجربه دارد شتریب یلیکارها خ نیپدرو در ا:سرش را تکان داد کارلوس

حکومت را در  دیبا گرید يکوزا کیبود که فقط من زنده بمانم چون  نیداشت ا تیاهم ادیکه ز يزیاشناست تازه چ

.دربدر دنبال من هستند لیدر استور.ستیهم راحت ن یلیخ نکاریکه ا ینیبیاما خودت م.ردیدست گ

هستند؟ یچه کسان آنها

مرگ من باعث  پاشندیرند از هم ممردم دا. کندیم دیکولونا را تهد یکه خطر بزرگ یبفهم دیبا ستیکمون ماموران

.در آنجا حاکم شود يکتاتوید یخواهد شد تا حکومت

.که جان خودت در خطر است یبدان دیبا یول فهممیم

 لیآنها بتوانند مرا در استور کردمیفکر نم.ندارم يگریچاره د یدرست است ول:جواب داد تیعصبان یبا کم کارلوس

.فرودگاه آورده به آنها خبر داده باشد که مرا به یکس کنمیفکر م.کنند دایپ

.آنها دو نفر را هم در قطار کشتند:و گفت دیکش یآه یبا ناراحت نایمار

از  یکی دیشا.نظر گرفته اند ریآنها همه جا را ز.میرویم سیکه ما به پار دانستندیم:اضافه نمود ینیبا لحن غمگ کارلوس

.هستند یکه آنها کجاها مخف انددیچه م یکس.از آنها باشد يها هم عضو یکول نیا

دستور قتل ترا بدهند؟ يحد نفوذ و قدرت دارند که در هر کشور نیتا ا یعنی

.کنمیم اطیاحت یلیخاطر خ نیبهم.حرفت درست است میبگو...شک بدون

کنون ا.به کشورم برگردم و ملتم را نجات دهم دیمن با:گذاشت و ادامه داد شیزانوها يرا فشرد رو نایمار يدستها

آنها منتظر من هستند مرا هم .شده اند مانیرو شده و مردم از کارشان پش ستهایاست که دست کمون يبه نحو طیشرا

.کنم شانیرها توانمینم.آنها هستم دیمن ام.مثل پدرم دوست دارند
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شده بود و  ریپ یبود ول یپدرم مرد بزرگ.انجام دهم دیکارها است که با یبعض:بلند شد و قدم زنان ادامه داد کارلوس

مدرسه ها .گذشته در پارلمان اختالف افتاد نیاز ا.بود که بتواند عمرش را صرف رفع اشتباهات مردم کند رید یلیخ

گوش به  خواستیپدرم نم یول...حرفها نیشکوفا شود و از ا دیبا تکه صنع دادندیشعار م مارستانهایدانشگاهها و حتا ب

باال  نیروز آست کیبه گردن من افتاده است که  فهیوظ نیا نرویاز ا.نمانده بود یاقاز او ب يحرفها بدهد چون عمر نیا

.بزنم و اوضاع کشور را بهبود بخشم

دنبال :ادامه داد دیلرزیم شیصدا کهیبعد کارلوس در حال يلحظه ا.دادیکرده و با حوصله گوش م اریسکوت اخت نایمار

در کشور داشت صلح را در کشور برقرار کرده بود و  یعظمت خاص او به نوبه خودش ستمیپدرم ن يعفو و بخشش برا

.اغتشاش و شورش شد جادیستها باعث ایاما دخالت کمون کردندیم یزندگ یمردم در سعادت و خوشبخت

کنند؟یم تیکه مردم از تو حما یکنیفکر م واقعا

شروع کار هم  يبرا.کارشان یبروند پمرا بکشند و  ستهایکمون گذاشتمیبود م نیاز ا ریاگر غ ترسمیاز مرگ نم من

 لیرا بر مردم تحم کتاتوریحکومت مستبد و د کیبا زور  خواهمیدارم البته نم ییطرحها.که چطور حرکت کنم دانمیم

.کنم

را دوست دارند هرگز  یرئوف و مهربان هستند زندگ یلیمردم خ:نشست و ادامه داد نایمار شیبرگشت و پ کارلوس

مزرعه کوچک قانع هستند تا  کیاسب و  کیو تنها به  ورزندیبه زنانشان عشق م شودیمحو نم شانیلبها يلبخند از رو

.خود را رونق بخشند و شهر را توسعه دهند يمحصوالت کشاورز

انجام  دیمن هستم که با نیو ا:سکوت کرد و سپس ادامه داد يلحظه ا.زدیکارلوس عزم و اراده موج م ينگاهها در

.نجات دهم صیحر يخون خوارها نیآنها را از دست ا دینخست با.رمیا بر عهده بگکارها ر نیهمه ا



باربارا کارتلند -گریز از عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٣

.کشدینقشه م ندهیآ يبرا دیرسیبنظر م.شده بود رهیخ يبه نقطه دور کارلوس

.مطمئن هستم يرا دار نکاریتو عرضه ا:گفت يزیآم کیبا حالت تحر نایمار

.گردمیبه کولونا برم ردیبگ آنکه بدانم پدرو توانسته است از سازمان ملل کمک بمحض

عازم کولونا  نایبدون مار ایکارلوس او را فراموش خواهد کرد؟آ ایآ.را فرا گرفت نایتمام وجود مار ییاز تنها یحس

پا خواهد گذاشت؟ ریز زندیهمه از آن دم م نیرا که ا یعشق ایخواهد شد؟آ

کرده ام کاش  هیقض نیشرمنده ام که تو را هم وارد اسرگذشت من بود واقعا  نیا:گفت يا افتهی رییبا لحن تغ کارلوس

دمیدیترا نم

رفته بودم  نیاز ب نکهیا ایشده بودم  يبزرگتر بتیاگر با تو نبودم االن دچار مص دیخواسته بود مگر نه؟شا نیچن ریتقد

؟يدیرا چه د ایدن

...دیرا بمن بازگردان یختکه سعادت و خوشب يفرشته ا یهست یفرشته ناج کیمن  يتو خودت برا.با توست حق

است  يتشکر از تو زبانم عاجز از گفتن هر واژه ا يبرا:حقله کرد و ادامه داد نایرا به دور گردن مار شیدستها

.یمرا تنها نگذاشت یدر مورد من بدان يزیبدون آنکه چ يکه بمن کرد يبخصوص بخاطر اعتماد

م؟یبکن دیبا حاال چه:دیکه هوش ربا بود پرس يبا لحن طناز نایمار

باشد چون انجام کارها در آنجا زمان  يتا دو سه روز خبر کنمیفکر نم یول رمیگیفرصت با پدرو تماس م نیاول در

.بردیم

؟يگردیبرم عیپدرو موفق شد سر اگر

م بدهند من مجبورم آنجا حاضر باش ماتومیاگر آنها به اشغالگران اولت.ردیبگ یمیدارد که سازمان ملل چه تصم یبستگ

.کنم يتا از ملت جانبدار
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؟يرویمبارزه م کیبه  پس

با اشغالگران متحد شده اند  يدیو ناام اسیظاهرا مردم در داخل شهر با .ارتش کشور همه جا پراکنده شده اند. قطعا

.طرفدار من هستند شتریکنند و ب یبرخالف آنها خود را سازمانده کنندیم یهستند سع يخود يروهایبا ن یاما وقت

...که يدواریام ؟فقطيخطر را هم کرد کرف

.نهفته بود ياریدر دهانش ماند و نتوانست ادامه دهد در آن نگاه اندوه بس ناینگاه پر اسرار کارلوس حرف مار با

.شود روزیپ دیکشور من با میشویم روزیاز ته دل مطمئن هستم که پ:دنباله حرف او را گرفت و گفت کارلوس

 نایمار.تجسم نمود الشیرا در خ ندهیماند و آ رهیخ يبه نقطه ا.شدیردن کشورش فشرده مآو ادیکارلوس از  قلب

.ردیقرار بگ کندیکه فکر م یگاهیجا نیدر چن ندهیدر آ تواندیاو نم کردیاحساس م

هشتم فصل

.يخرب وریپل کی میاز خانم جانسون برا یتوانیم نیتو هم بب.سرکار بروم دیمن با:ناگهان از جا جست کارلوس

 یمامان موقع آمدنمان کم:خود را گشت و در همان حال ادامه داد يبهایخارج شود ج خواستیم کهیدر حال کارلوس

کار  یبه او هم گفتم که در پرتغال موقت.معاوضه کردم و دالر گرفتم ياز آنرا با هانداراد يپول بمن داد که مقدار

.کردمیم

هم از  یسوال کنند و اگر کس ادیآدمها عادت ندارند ز نجایحبت نکن البته ابا او ص یتوانیتا م:دیپرس يزیاز من چ اگر

.شوندیآنها سوال بپرسد ناراحت م



باربارا کارتلند -گریز از عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٥

 شدیکه از نگاهش محو م ییلحظه  نیاز پشت پنجره تا آخر نایمار.از خانه خارج شد شیبا تمام شدن حرفها کارلوس

پس از  دشیهمه ام کردیاحساس م دیدل کشاز ته  یآه.تخت نشست يسپس برگشت و رو.ماند رهیبه کارلوس خ

.رفتن است نیهمه رابطه و عشق در حال از ب نیا

نبود مطمئن بود که او  تکاریجنا کیراحت شد که کارلوس  الشیرا نداشت اما خ یوحشتناک زیچ نیهرگز انتظار چن او

که از کارلوس کسب  یبا اطالعاتاکنون .همه کارها وجود دارد يبرا یشک شهیدست ندارد اما هم ییماجراها نیدر چن

منش و رفتار او همانند افراد قدرتمند بود که عادت  شتبه کارلوس اعتماد دا.روشن بود شیبرا زیکرده بود همه چ

در  نایمار.بود  دهیبخش یاش به او غرور خاص ینیو روشن ب رتیمقاوم بود بص زیدر برابر همه چ.دارند دستور بدهند

 شیاو نخواهد بود و از صحبتها یدر زندگ نایمار يبرا ییجا استیر یرلوس صادق و عادل وبفکر بود که چون کا نیا

.نایمناسب به کشور خود بازخواهد گشت اما بدون مار یبرده بود که او در فرصت یمسئله پ نیبه ا

نبود  يزیو آن چدر برابر او قدبرافراشته بود  يگرید بیرق ینداشت ول یشک چیبه عشق او نسبت به خودش ه نایمار

.جز کولونا

کارلوس گذاشت قلبش  يمتکا يسرش را رو اریاخت یب.دیو بدون ام کیتار يایخودش غرق بود دن ییدر تنها نایمار

کارلوس دوستت دارم خواهش :نجوا کرد يشکسته ا يبا صدا.خوش کارلوس او را مست کرده بود يبو.فشرده شد

.تو هم مرا دوست بدار کنمیم

 کردیم شیرا ستا نایکه مار يآمد قبال آنها را از زبان مرد یم يبنظرش تکرار دیجهیم رونیو از زبانش بکه ا یکلمات

.بود دهیشن

 کتوریو.به او داد  ییکه خبر از جدا یچشمان شکاکش بهنگام دهیدر نظرش مجسم شد صورت رنگ پر کتوریو چهره

.بشناساند يرا به و یرا بازگردانده و عشق واقع نایمار تواندیکه م کردیم الیخ
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 یعشق نیچن يمبتال نایو اکنون مار کندیم گاهیبلکه انسان را از خود ب دهدیهرگز فرمان نم یآنکه عشق واقع حال

شده  زیحاکم شده و تمام ذرات وجودش از عشق او لبر اتشیکرده بود بر همه ح ریکارلوس همه وجود او را تسخ.بود

.دپاك باخته بو یزن نایمار نکیبود ا

.کردیم ریس ییبایدر اوج لذت و ز گرفتیو او را در آغوش م کردیکه به کارلوس نگاه م آنگاه

 نیچطور تحمل خواهد کرد؟چگونه به ا.وجود از اقبال بدش سرخورده و شکسته از عشقش جدا خواهد شد نیا با

!است رممکنیغ نیتن خواهد داد؟نه ا ییجدا

ام را  یتمام سع دیفراموش کند با خود زمزمه کرد با بردیبکار م کتوریرا که و ییواژه ها کردیم یسع کهیحال نادریمار

.بکنم که او هم مرادوست داشته باشد

چند دختر  هیخانه همسا يدر جلو.رفت رونیگذاشت و از خانه ب فشیرا که کارلوس داده بود در ک یشد و پول بلند

انداخت و  نایمار فیبه ک یدر بغل داشت نگاه يه نوزادک یرزنیپ کردندیکمک م یرزنیجوان نشسته بودند و به پ

د؟یکن دیخر دیخواهیم:دیپرس

.است نینازن یلیبخرم بچه تان خ گرید راهنیپ کی خواستمیم:جواب داد يبا لحن دوستانه ا نایمار

.است نکاریدر ا یسالگ 7شوهرم از .بچه ام است نیهفتم نیا

کند؟یم چکار

را  نهایمنظورم ببرها و پلنگهاست ا یدانیم:انداخت و ادامه داد نایمتعجب مار يبه چشمها ینگاه.کندیم یها را اهل گربه

.کنندیگربه خطاب م

باشد نه؟ یکار خطرناک دیبا
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که قبال کار  ییشانس ندارد جا چارهیب یخلق شده است ول نکاریا ياو برا:را باال انداخت و گفت شیشانه ها یکول زن

.بماند کاریب یرفتند و مجبور شد مدت نیاز ب بایز واناتیبسته شد و ح کردیم

.ات دوباره شانس آورده است يکوچولو نیاما ا:کرد و گفت یتبسم نایمار

.خواهدیم ریش دهیرس شیوقت غذا:گفت شدیبلند م کهیمادرش در حال.کرد هیموقع بچه گر نیهم در

.شده بود ینقاش دیو سف یمغازه او برنگ آب. مودیمغازه خانم جانسون را پ ریبراهش ادامه داد و مس نایمار

 یبزرگ يها نهیکوچک که س یبعد خانم جانسون در را باز کرد زن يبه در کوچک زد لحظه ا يضربه ا یبه ارام نایمار

فرسوده و  يدر عوض شلوار یکرده بود ول شیرنگ سرش را منظم آرا ییحنا يموها.نمودیم انسالیم بایداشت و تقر

.نیدار فیتشر زیسحرخ یلیشما خ:گفت يخرسندو نا یلیم یانداخت و با ب نایبه مار ینگاهکهنه بتن داشت 

از  روزیمگر نه؟د کندیکه شوهرتان در اصطبل کار م دیهست یاوه شما همان:حالت داد و با تبسم گفت يریتغ سپس

.فروشمینم هیچون من نس دیشما پول داشته باش دوارمیکرد ام دیخر نجایا

.دینگران نباش:جواب داد يردبه س نایمار

که همه قفسه ها را پر کرده بود مبهوت ماند و  یلیاجناس و وسا دنیاز د يلحظه ا يپشت سر او براه افتاد برا نایمار

.جالب است یلیمغازه تان خ:گفت

.دارند ازیبه آنها ن هایهستند که مشتر یاجناس نهایا.را جلب کرد هایمشتر تیرضا دیبا

.بر شما نیآفر

 نیسکه خرج کنند پس چرا ما صاحب ا نیرا تا آخر شانیمجبورند پولها شهیهم نهایجانسون گفتم ا يبه آقا بارها

.میپولها نشو

کنند؟یمگر پس انداز نم:دیبا تعجب پرس نایمار
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معاش امرار  ياگر برا.هوا کنندیو دود م چندیپیانگشتانشان م يال گاریآنها پول را مثل س. دیزنیم يخنده دار حرف

.بازندینخرند همه را در قمار م يزیچ

.خود نبود يدر نظرش مجسم مرد بنظرش آمد اصال به فکر فردا کردیبا او صحبت م شیرا که چند لحظه پ یزن نایمار

د؟یشما از کجا آمده ا دیفرق دار نهایمقروض هستند اما شما با ا شهیخاطر هم نیبهم:جانسون ادامه داد خانم

.کنمیکار م ركیاست که من در س يبار نیاول نیا میکرد یه با هم عروسو کارلوس تاز من

.است یاز او راض یلیخ يبکار اسبها وارد است هاندارد یلیشوهرتان خ نحایا با

.نکارداردیدر ا يادیتجربه ز آره

اما آنها را  کنندیم يبا ما همکار شهیکه هم میو مطمئن هست میخوشحال هست میکنیهموطن برخورد م کیبا  نکهیاز ا ما

.هستند ییایتالیا ایچک  یکارکنان ما لهستان شتریب.کندیآنها را ناراحت م نکاریدوست ندارند در خارج اقامت کنند ا

 نمیبیاوه م.دیخوش برخورد هست یلیشما خ:خانم جانسون گفت.چند تا از اجناس را برداشت  نایطول صحبت مار در

د؟یبخر ریزنج کی دیخواهید نمدار اجیاحت ریزنج کیکه دامنتان به 

.لیداخل آن وسا دیچرا؟بگذار

د؟ییآ یاز لوندرس م شما

.کردمیآنجا کار م من

؟يچکار

چرا کنجکاو  دانمیبکنم اما نم یدخالت تانیدر زندگ خواهمیالبته نم:او با سرعت افزود دیبگو يزیچ نایمار نکهیاز ا قبل

.ما برخورد نکرده بودمثل ش يبا افراد یتا حاال کس.هستم که بدانم

.است یجنوب يکایشوهرم هم اهل آمر.ستیما ن یدر زندگ یخاص زیچ
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.دیباریشد که آز و طمع از آن م رهیخانم جانسون خ ينگفت و ساکت ماند و به چشمها يگرید زیچ نایمار

.رادارم شیوآرز شهیاست که هم یینرفتم و تنها جا یجنوب يکایواقعا؟من تاحاال به آمر:"جانسون گفت خانم

د؟یبه آنجا بکن يسفر دیدوست داشت:گفت کردیاطرافش را نگاه م کهیدر حال نایمار

 يکرده و د رسالنها شرفتیمرتبه پ کیبعد .بندباز بودم لیاوا.کار نکردم  ركیس نیمن از اول در ا یدانیم!بابا يا

 ایاز جمله آلمان اسپان میجاها سفر کرد رشتیبعد به ب.بود نویدوم ویاسم گروهمان هم تر.میبرنامه اجرا کرد کیموز

.میهم در آورد یو پول خوب میرا راه انداخت ركیس نیسپس ا.میفرانسه حتا به فرانسه هم رفت ایتالیا

د؟یهست یکارتان راض از

کار و بارمان :خانم جانسون جواب داد شدیمعذب م نایمار دادیو حرفش را کش م رفتیخانم جانسون طفره م نکهیا از

خورده و مست کرده بودند باعث شدند که من از طناب  يادیجوانمان ز يشب چند تا از همکارها کی.وب است خ

از آنموقع هم نتوانستم خوب به خودم سر و سامان .داز کار افتا میاز رگها یکیعلت  نیشکست و بهم میپا فتمیب نییپا

.بدهم

.تاسف است ياتفاق افتاده است جا يبد حدثه

.شده ام ریپ کیآکروبات يکارها يبرا گریبهر حال من د ستیهم مهم ن ادیز:زد و گفت ين لبخندجانسو خانم

.دیسیرا بنو نهایبهتر است همه ا يزیسرگذشت غم انگ چه

م؟یگویکه چه م دیمتوجه هست.داشته باشم  يشتریسوار ب یاش را ندارم الزم است که کم ییتوانا

.حتما

.نبود که بمن کمک کند یکس متاسفانه در کار تجارت هم یول

د؟یخواهینم یخاص زیچ:سپس ادامه داد دیباریو تاسف م اسی شیصدا از
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.دیدار یقشنگ فیک:ادامه داد کردیکاالها را حساب م متیق کهیکرد و د رحال یدر دست داشت نگاه نایکه مار یفیک به

.ه استازدواجمان کادو داد کیتبر يبرا سمییرا ر نیا:جواب داد عیسر نایمار

.بخرم یخوب متیآنرا به ق توانمیم دیدار یکه مشکل مال دمیشن نطوریا

 نیا لشیاما دل میدرست است که ما حلقه ازدواجمان را گرو گذاشته ا.دیشما خوب متوجه منظور شوهرم نشده ا اوه

.میآنرا معاوضه کن میو نتوانست میداشت یبود که پول خارج

رود؟یم شیخوب پ زیاالن همه چ پس

.دیآمدم خر یصورت که نم نیا رید رغ بله

.دیتان عوض شد بمن خبر بده دهیاست د رهر حال اگر عق خوب

 لوریپ کیپس از انتخاب چند خرت و پرت . حتاجشانیما يسرش را تکان داد و شروع کرد به انتخاب جنسها نایمار

 ییزهایملحفه پرده هوله و تمام چ نیچناو هم.دیخر ییکاله کابو کیخودش و  يقرمز برا راهنیپ کیکارلوس  يبرا

قبل از همه :گفت ندازدیب یمتلک نکهیا يآخر برا درخانم جانسون .دیاست خر ازیخانه مورد ن يبرا کردیرا که فکر م

.دارند ازیخلوت و دنج ن يجا کیبه  شتریجوان ب يزوجها دیبهتر است شما پرده را وصل کن زیچ

پرده به چه  نینشده ام که فراموش کنم ا ریآنقدرها هم پ دیسرخ نشو:اضافه کردانداخت و  نایبه چشمان مار ینگاه

.است ییبایبه خصوص که شوهرتان جوان ز خوردیم يدرد

.دیفرصت را به همسرم داد نیکه ا دیکن یجانسون قدردان ياز شما از شما و اقا دیبا ما

.دیآمد یشما موقع خوب میداشت جاینفر احت کیما به  کندیرا کورکورانه استخدام نم یکس آلفرد

.منتظره بود ریبله واقعا غ:آورد جواب داد یدر م فشیپول را از ک کهیحال نادریمار
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 نیهم متوجه نگاه او شد و در دل خود ارزو کرد که اگر دو تا از ا نایمار. کردینگاه م فیبه ک صانهیجانسون حر خانم

.دادیم هیرا به او هد یکیداشت  فیک

 میرا با ج نهایمن ا دیبهتر است بخانه تان برگرد.دیرا با خود ببر لیوسا نهمهیا دیتوانیشما نم:سون گفتجان خانم

.شودیم شیدایمن است هر جا باشد االن پ نیپسر نازن میج فرستمیم

.را عوض کنم میلباسها خواهمیچون م دارمیو دامن را برم راهنیپس فقط پ.دیلطف دار شما

را در  یچون باالخره قرار است کس دیدار اجیحتما شما به آن احت:کرده باشد گفت یمزاح نکهیا يجانسون برا خانم

.دیریآغوش بگ

که آنها فرار  دیبگو توانستیچطور م.کندیم ییکه چه فکرها دیخندیخود به زن م الیدر خ نایمار.کرد يخنده ا سپس

.ستندیکرده اند و زن و شوهر ن

بار از خانم جانسون تشکر کرده و از مغازه خارج  نیآخر يگذاشت و برا فیخود را در ک دیجد يلباسها او

در  دیشما حق ندار:دیبحث و جدل دو نفر را شن ياز پنجره صدا گذشتیجانسون م ياتاق آقا ياز جلو کهیموقع.شد

.دیمن پرس و جو کن يمورد کارگرها

کنند؟یراجع به کارلوس صحبت م ایشد آ خکوبیخود م يبر جا نایمار

را  یامروز کس ای روزیبدانم که شماد خواهمیمن فقط م:گفت زدیکامل حرف م یسیکه بزبان انگل يگرید يصدا

نه؟ ای دیاستخدام کرده ا

د؟یهست یبدانم شما ک خواهمیمنهم م:دیجانسون با تعجب پرس ياقا

.است یقانون ییبازجو کی نیا

د؟یهست سیپل
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.قاینه دق:گفت يگرید يصدا يحظه اآنها حکم فرما شد و پس از ل نیسکوت ب یکم

است  یمن قانون يهمه مجوزها.دهمیجواب نم گرید چکسیبه ه سیکشور من بجز پل نیدر ا.کارتان یپ دیبرو پس

.کنمیکه استخدام م يحتا افراد

.دیکن يکه با ما همکار میاز شما خواست فقط

.به چاك دیبزن اهللای.امدیخوشم ن چیشما ه یمن از فضول!غلطها چه

چون آنها به شما هم ضرر .شد دینخواه مانیهرگز پش میکن دایپ میگردیکه دنبالش م يتا مرد دیبما کمک کن اگر

.میاما ما فقط بدنبال مرد هست کندیزن سفر م کیمرد با  نیا.رسانندیم

.نمیبب دیبمن نشان بده دیدار تیاگر حکم مامور!عجب

به  يزیشدن م دهیخراش يصدا.ارائه نداشتند يبرا یناس مدرکآن دو ناش.شد یآنها مستول نیسکوت در ب دوباره

جانسون به گوش  ياقا يبعد صدا يبرخاست لحظه ا زیجانسون از پشت م يکه آقا دیرسیبنظر م.شد دهیکش نیزم

 دیاوریاگر کفرم را باال ب.دیمن دخالت کن ركیکه در س دهمیبه چاك به شما اجازه نم دیبزن:که داد زد دیرس نایمار

.شکنمیدنتان را مگر

بدر  يلحظه ا.درنگ نکرد با سرعت از آنجا دور شده خود را بخانه رساند و در را از پشت قفل کرد يلحظه ا نایمار

.ماند يداد و همانطور هیتک

را گرفته بود  شیوحشت سراپا.از دست آنها فرار کنند توانندینم گرید.خواهند کرد دایرا پ نایکارلوس و مار آنها

 يتا برگشتن او خونسرد دیبا.بود یوانگید نکاریکند اما ا فیاوتعر يدنبال کارلوس برود و تمام ماجرا را برا خواستیم

 دیبا گرید کباری.بعد از آن به کجا خواهند رفت؟فکرش از کار افتاده بود یول.ماندیو منتظر م کردیخود را حفظ م

...دربدر شوند و فرار کنند



باربارا کارتلند -گریز از عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٣

که بدر نواخته شد  يدوباره ا يبود زهره ترك شود همراه با ضربه  کیاز ترس نزد انیبه در زده شد مار يا ضربه

.را اوردم تانیها ست؟بستهیدر خانه ن یکس:دیبگوش رس زین ییصدا

را کجا بگذارم؟ نهایا:گفت میدر را باز کرد ج نکهیبمحض ا دیکش ینفس راحت نایمار

.ممنون یلیتخت خواب خ يرو دیبگذار

.اورمیاش را ب هیبروم بق ستیهمه اش ن نیا:گفت یبا مهربان میج

.نیلطف کرد:جواب داد نایمار

.به باد رفته است شیدهایکه تمام خر کردیتصورش را م یوقت شدیفشرده م نایمار قلب

.دیدار یقشنگ یلیاتاق خ:به اطراف خود نگاه کرد و دور تا دور اتاق را از نظر گذراند و گفت میج

.میو از برق استفاده کن میکن یکش میمثال س.میبرس نجایبه ا شتریب میاگر پولدار شد میگرفت میتصم.ستیبد ن بله

.برق بکشم میس نجایاز خانه خودمان به ا توانمیم دیوارد هستم اگر بخواه یکیبکار الکترون من

.کندیم یمطمئن هستم که از شما قدردان.کنمیاست من در موردش با شوهرم صحبت م یخوب فکر

.ستیمهم ن:زد و گفت يخارج شود لبخند خواستیم کهیدر حال میج

بود که  يافراد پیچون از آن ت.در اطراف زنان آنها پرسه بزند میبود که شوهرها دوست ندارند که ج دهیشن نایمار

.گذشت نایاز افکار مار يلحظه ا يبرا الهایخ نیتمام ا.خانواده ها خطرناك بود يبرا

تخت خواب  يبداخل خانه آمد و آنها را رو.شد انیدر نما يبسته ها را در دست داشت جلو کهیدوباره در حال میج

د؟یدهیبمن انعام نم:گذاشت و گفت

.دیناراحت شو دیاما فکر کردم شا چرا

.ستیمنظورم پول ن البته
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 میبگو دیبا شودیم شیدایپ گرید قهیشوهرم تا چند دق:جواب داد عیسر نایاما مار ندازدیرا به تله ب نایکرد مار یسع او

.هم حسود است یلیکه خ

.دیسر هم کن شیبهانه برا کی:گفت شدیم کینزد نایبه مار کهیدر حال میج

.دیپررو هست یلیخ

ها پشت سر او برود و با خود زمزمه  هینتوانست در مقابل همسا میج.در را باز کرد و خارج شد نایصحبت مار نیح در

.ورمآ یکرد دفعه بعد ترا بدست م

تر بود و  نییخانه آنها دو چادر پا یاز خوش اقبال.کرده بود دیاز شهر خر شیکه برا گشتیم يبدنبال دختر نایمار

.ماهه 6 يگریساله و د 6 یکیآنها دو خواهر بودند .بود شهیدختر هم مثل هم

او را  نایمار.نبود یظرش پول کمدر ن دادیکه به او م یفرانک 5بلکه .بود  حیتفر کیدخترك  يبرگشتن برا ادهیتنها پ نه

مادرت ناراحت  یکنیم دیمن خر يبرا کهیموقع:دیپرس نایراه مار نیبراه افتاد در ب نایصدا کرد او هم بدنبال مار

شود؟ینم

.اوست یشگیهم نکاریا.تر کند یرفته به دهکده تا لب.ستیدر خانه ن نه

شانه دختر  يانجام دهد دست رو يبا چه کار دیچه بگو دانستیسردرگم مانده بود نم.فشرده شد یبسخت نایمار قلب

...سمینویم تیبرا ستیل کی:گذاشت و گفت

.کنمیمن حفظ م دییبخوانم سواد ندارم شما بگو توانمیمن نم نه

ماند و با خود  رهیاز پشت به او خ نایمار.دور شد نایگذاشت و از مار بیبعد دختر کوچولو پولها رادر ج يا لحظه

آنها بدون .اما پول تنها راه حل همه مشکالت نبود.به آنها کمک کنم توانستمیافراد را قبال نشناخته ام م نیچرا ا:گفت
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آنها نه بتوانند بخوانند و نه  يکه بچه ها  ستیعادالنه ن.کردندیم یهدف زندگ یب شندیاندیخود ب يآنکه به فردا

.و آموزش دارد تیترب میحق تعل يهر فرزند سندیبنو

به او داد  گریفرانک د 5پاداش  يبرا نایرا فراموش نکرده بود و مار زیچ چیاو ه.ساعت بعد دخترك بازگشت 1 حدود

.ستیفرانک کاف کیاست  ادیز یلیپول خ نیا:اما دخترك از قبول آن امتناع کرد و گفت

به درد  ای یباش داشته ازیبه آن ن کروزیدر ضمن به مادرت هم نده چون ممکنه .یتو قبول کن خواهمیمن م یول

.خواهرت بخورد

.منهم دوست دارم مثل شما باشم دیهست بایز یلیخانم شما خ دیدانیممنون م یلیخ

 توانمیم یول ستمین یمن کول.يشویم بایتو هم ز يبزرگ شد یوقت:او گذاشت و گفت يشانه ها يدستش را رو نایمار

؟یباش نطوریا ياهند داشت حاضربود و همه ترا دوست خو یرا بخوانم تو مهربان خواه ندهیآ

.دوست دارم یلیمن شما را خ:جواب بدهد او را بغل کرد و گفت نکهیا يکوچولو بجا دختر

.پا به فرار گذاشت و از آنجا دور شد سپس

تدارك  نایمار.کردیبه او فکر م کردیشام درست م کهیمحو نشد و تا زمان نایکوچک دختر از ذهن مار يمایس یمدت

.بود دهیرا د نیو شامپا ازیوع با گوشت و پمطب ییغذا

 دهیرا ند گریکدیانگار مدتها بود که  دیو بوس دیرا در آغوش کش نایآماده بود مار زیهمه چ.کارلوس برگشت یوقت

.بودند

.دوستت دارم میصبح که رفتم فراموش کردم که بگو!تازه.دوستت دارم یلیخ:و گفت دیاو را بوس دوباره
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او را تحمل  يچگونه دور بردیمختلف به افکار او هجوم م يالهایاز خ یموج شدیم کیبه او نزد که کارلوس هربار

خبر  کی میرا بتو بگو يزیچ خواهمیم:و گفت دیکش ینخواهد داشت؟آه ییاو جا یکه در زندگ ردیکند؟چگونه بپذ

.بد

/يچه خبر:به سرعت جواب داد کارلوس

.دمیرا شن شانیحرفها کردندیصحبت م جانسون يبا آقا کهیموقع.آمده اند  آنها

گفتند؟یم ؟چهیهست مطمئن

.خوب جانسون آنها را دست بسر کرده است:کرد کارلوس گفت فیاو تعر يرا برا زیهمه چ نایمار

هر چه  دیباخبر شوند با نجایتا از وجود ما در ا دهندیآب م یهر طور باشد سر و گوش.ستندیآنها دست بردار ن یول

.میرا ترك کن نجایزودتر ا

.فکر کنم یبگذار کم:نشست و گفت زیاز او دور شد و پشت م کارلوس

.و هر دو شروع کردند به خوردن غذا دیاو را کش يغذا عیسر نایمار

.بکشند رونیب یحرف ركیاز دهن افراد س توانندیحتم دارم آنها نم یاشتباه کنم ول دیشا:گفت کارلوس

؟وارد بشوند ياگر بعنوان مشتر حتا

شان را  یو تمام سع کنندیخود را برمال نم تیکه هو نستیآنان ا ياز روشها یکی.کنندیآنقدر خود را کوچک نم آنها

.جلوه دهند سیتا خود را بعنوان پل برندیبکار م

.ندیجانسون اصرار داشت که مدارك آنها را بب ياقا اما

را  نجایا میمجبور نحالیبا ا.میهست تیو ما در امنا شیپ.را از دست بدهد شیروهاین خواهدیاو نم نستیهم ا رسمش

.میترك کن
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م؟یبرو کجا

.میبساطمان را ببند دیبا یکه تو گفت ییبا حرفها.میکنیحرکت م شینما نیامشب بعد از آخر.ژونیو به

در هر :انداخته باشد گفت یمتلک نکهیا يبرا.نمانده بود یباق انشیم يزیبه بشقاب کارلوس افتاد که چ نایمار چشم

.را باز کرد تیخوب اشتها میحال حرفها

.باشد یکه شکم خال ستیخوب ن.هم بخور ؟تویکنیم يحسود چرا

جلب  ياز او اطاعت کرده باشد بلکه برا نکهیالبته نه بخاطر ا.به حرف او گوش کرده و بنا به خوردن کرد نایمار

بشقابش را کنار  کهیت ببرد کارلوس در حالو از مصحبتش لذ ندیاو بنش يروبرو يشتریکارلوس تا مدت ب تیرضا

م؟یندار يگرید زیچ:دیپرس دیکشیم

.هست ریپن

.بشقاب گذاشت و برگشت يتو ریپن يو رفت مقدار بلند

.یکنیرا م زیهمسفر شدن فکر همه چ يبرا يتو خلق شد:گفت کارلوس

.يفنجان قهوه بخور کینرود بهتر است  ادتی یدنینوش

.م البته اگر باشدشراب بخور دهمیم حیترج

؟يدیصبح ترس ياز ماجرا:دینگاه کرد که در حال درست کردن قهوه بود پرس نایبه مار کارلوس

.آره یرا بخواه راستش

.کردمیماجرا م نیا یترا قاط دینبا

 خواهمیدارم فقط بخاطر توست نم یهم خوشحال هستم که با تو برخورد کردم و اگر هم ترس یلیخ.خورمینم تاسف

م؟یکن یکه اسوده زندگ میکن دایپ ییجا میتوانیچرا نم.دیایسرت ب ییبال
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 يبهتر است برا.میدر امان هست میاگر از هم جدا نشو کنمیموضوع فکر مرا هم بخود مشغول کرده است فکر م نیا

.ينرو رونیهم از خانه ب يلحظه ا

.مخانه دل بسته ا نیمن تازه به ا:نقش بست و گفت نایبر لبان مار یتبسم

.کنم دایپ یراه حل اساس کی کنمیم یسع:روشن کرد و گفت يگاریو س دیقهوه خود را سر کش کارلوس

؟يسرکار برو یخواهینم

.خدا بزرگ است حوصله هم ندارم نه

.بمن کمک کن تا پرده را وصل کنم قهیدق کیپس :زن گفت دیرا در آغوش کش نایمار

بوسم؟یمن ترا م نندیکه نب یخواهیم

.نندیکه دنبالمان هستند ما را نب يآن دو مرد خواهمیم

.فتدین ریمن به تاخ يتا بوسه ها میوصل کن عیکجاست؟سر نیپرده نازن نیا.با توست حق

.آورم یآنجاست االن م:پرده را نشان داد و گفت نایمار

شناس  فهیوظ ینواقعا که ز:و گفت دیرا در آغوش کش نایکارلوس مار.پرده را وصل کردند گریکدیبه کمک  آنها

.یهست

 نیآماده بود تا در مقابل تمام خطرها آست.نداشت یمفهوم شیکه ترس برا بردیاز بودن با کارلوس انقدر لذت م نایمار

.باال زده و با آن مبارزه کند

 آنقدر بسوزد تا خاکستر شود تمام دردها و غمها همه ترسها را از خواستیو م سوختیدر آتش عشق کارلوس م نایمار

.که در کنار کارلوس بود افتیمفهوم م يدر همان لحظه ا شیبرا یزندگ.برده بود ادی
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من  يدوستت دارم برا یلیباور کن خ.زمیترکم نکن عز:و اندوه به او انداخت و گفت یسرشار از معن ینگاه کارلوس

.دارم ایدن يکه تو یهست يزیعز نیزتریعز

؟ینده بمیکه فر یدهیقول م:به دل خود گفت دنیبخش نانیاطم يبرا نایمار

 نطوریا يهم مرا دوست ندار ادیز کنمیفکر م یمن هست دیتو همه ام یزنیاست که م یچه حرف نیا:جواب داد کارلوس

است؟

.یرا انتخاب کن یکیمن و کشورت  انیم دیاما بهر حال تو با.ستین نطورینه اصال ا:جواب داد يبا سرد نایمار

بود کار  یمجبور نخواه گریتو د میدیو به اهدافمان رس میزنده ماند ؟اگریدهیدت را ازار مافکار خو نیچرا با ا زمیعز

.یکن

؟یدهیپول م شنهادیبمن پ یعنی

.فرق دارند یلیبا هم خ تیبلکه امن... نه پول

که  ستمدانیم نهایتو را عاقلتر از ا:گفت یشد و با لحن ناراحت رهیبه چشمان مرد خ میسر برگرداند و مستق نایمار

.یخانمها را درك کن

گفتم؟ يبد زیمگر من چ:دیبا تعجب پرس کارلوس

.و بس نیرا ندارم هم يزیمن دوستت دارم و در مقابل آن توقع چ.بنظر من مطمئن باش که بله ینه ول دیتو شا بنظر

.میرا حل نکرد ندهیا مسئله

نگران  کنمیمن هم خواهش م ندهیمورد آ شما مشخص است و دائم فکرتان را مشغول کرده در ندهیاست آ یعیطب

.دینباش
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 الیخیب توانمیچطور م میکه با هم بود یهمه روزها و خطرات نیبعد از ا.مطمئن باش که من نگران هستم باور کن یول

.اورمیهمه کارها را در ب یتالف دیباشم؟با

حاال بهتر است به :و گفت دیراز کشسر خود گذاشت و راحت د ریاز متکاها را ز یکینشست  يگریتخت د يرو نایمار

م؟یو منتظر مرگ شو میبمان نجایا میچکار کن. میمان فکر کن یمشکل اصل

.باشم ایو با ح فیعف دهمیبا تو باشم قول م خواهمیکنار من م ایب.فکر کنم لیمسا نیبه ا خواهمینم االن

کند؟یم یمرا راض نکاریا یکنیم فکر

توانسته  کنمیو فکر م یتا جذبم کن يتو همه تالشت را کرده ا.آورم یسر در نم تیاز حرفها.ییگویتو چه م فهممینم

گذرد؟یو کوچکت چه م بایآن کله ز ؟دریهست یاصال تو ک یکن ریمرادر چنگال خود اس يا

زن  کی.او را بخود مغرور ساخت ياحساس تا حدود نیا. زدیاو را برانگ يموفق شده بود کنجکاو يتا حدود نایمار

.دیمعشوق را تحمل نما یشانیپر تواندیوادار کند چون عاشق نم يمرد عاشق را به هر کار کی تواندیم بایز

.خود گشت گاریبلند شد و دنبال پاکت س شیاز جا کارلوس

؟یپوشینم دمیخر تیرا که برا ییچرا لباسها:گفت نایمار

.میازدواج کرده اسال است با هم  20با من صحبت نکن که انگار  ياوه طور:غر زد کارلوس

 خواستیم نایبرگشت که مار يوجود به داخل آشپزخانه رفت تا لباسش را عوض کند و پس از چند لحظه طور نیا با

.یباش ركیاز اسبها ستاره س یکی يبه جا یتوانیم دیآ یبهت م یلیخ.قهرمان وسترن  کیمثل 

.دارمرا ن اقتشیمن ل یول دیگویحرف را بمن م نیهم درست هم يهاندراد

.لطف دارند یلیاست بتو خ معلوم
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است  1درجه  ركیس کی ركیس نیکه ا یباش دهیشن دیشا.یسیبا تو موافقم خانم انگل:زد و گفت يلبخند کارلوس

 یحساب و کتاب کیباالخره .بهتر باشد و من به فکر آنجا هستم نهمیاز ا لزیبراترام م ركیس کنمیمن فکر م.نه یول

.است

؟یشناسیرا م لزیام ماز کجا براتر تو

اسبها فوق العاده  شینما دمیند ییبایز ركیس نیدر عمرم چن.به آن رفتم کردمیم یدر انگلستان زندگ کهیموقع

.را در نظر نگرفته بود نهایا يهاندراد باستیز

.يجمهور اسبها شو سییبهتر است ر یجمهور کشورت باش سییر یاگر نتوانست ياسبها را دوست دار نقدریا حاال

اش مشخص بود که خشم  يظاهر تیحرف کارلوس نه تنها نتوانست بخندد بلکه از رفتار و وضع نیا دنیشن با

انجام  دیبا يچکار:دیپرس یعصبان یخاموش کرد و با لحن گاریس يو خشم خود را رو.وجودش را فراگرفته يسراپا

.پس فردا ایکنم فردا  دایپدرو را پ دیدهم؟اول با

.ن که ماندن ما هر لحظه اش خطرناك استرا بک نجایا فکر

.بدنبال ما هستند يگرید يجاها آنها

د؟یبه فکرم رس رید نقدریچرا ا!چقدر احمق هستم:از جا جست و گفت دیبگو يزیچ نایمار نکهیاز ا قبل

؟یزنیحرف م زیمورد چه چ در

اگر از  ایآ.رد و از آنجا هم به کولوناک میپرواز خواه رسیبه بوئنوس آ میمستق رمیبا پدرو تماس بگ نکهیمحض ا به

است؟ ادیخطرش ز میبه کولونا برو میاز لوندرس مستق ای سیپار

.هم باشند نجایبه فکر ا دیاضافه کرد آنها شا نایمار

.گردندیدنبال ما م سبونیکه آنهادر ل دیگویبمن م یحس ستین معلوم
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؟يمرا هم با خودت ببر یخواهیم

 رندیگیهستند تو را به گروگان م دهیآنها گرگ باران د.يبه انگلستان بازگرد گذارمیم نرسم نمبه هدف کهیتا زمان.حتما

.میغفلت کن دیهم نبا يحتا لحظه ا اندازندیب ریتا مرا گ

و در  یحرف بزن نطوریبا من ا یتوانیچطور م:گفت يبا لحن شکسته ا.بود  نیسنگ یلیخ نایمار يکارلوس برا يحرفها

؟يکه مرا دوست دار یکنحال وانمود  نیع

 يموجود رو نیفتریو لط نیباتریمن ز يکار به آنجا بکشد تو برا خواهمینم زمیاوه عز:کنار او نشست و گفت کارلوس

.به تو برسانند یبیتحمل کنم که آنها آس توانمیمن نم.ينجات داد یو بدبخت ییکه مرا از تنها یهست نیزم

تو با تمام :لوس چانه اش را گرفت و صورتش را بطرف خود چرخاند و ادامه دادکار.انداخته بود نییسرش را پا نایمار

را عوض  یزندگ ریوجود تو مس کنمیحس م.یکنیفرق م گرید يکه با آنها برخورد کرده ام و حتا همه آدمها ییخانمها

.کرده است

که بتواند عظمت تو را  کنمینم دایپ يواژه ا.نایمار یهست گانهی ایدن نیتو در ا:بر چشمان او زد و اضافه کرد يا بوسه

.کند فیاست توص ستهیآنگونه که شا

دهد  یکه او را تسل دیصالح د نرویاز ا.است ياریبس يکارلوس بازتاب دردها و رنجها ياحساس کرد که صدا نایمار

.باشد یراه حل اساس کیدر فکر  دیاست کارلوس با دهیفا یکه ب دانستیاما م

؟ياما چطور میرویم سبونیپس به ل:شد و گفت رهیرلوس خکا يدر چشمها نایمار

.دانمیخودم هم نم:روشن کرد و گفت يگاریس کارلوس

.کرده باشند نیدر فرودگاه کم کنمینم فکر

.میکه ما قصد فرار به انگلستان را دار کنندیتصور م دیآنها بدون ترد.کنندیرا م نکاریا چرا؟حتما
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.میکنیم هیکرا یشخص يمایهواپ کی

 دایمربوط را پ يآدرس فرودگاهها دیاما اول با!يفکر بکر ؟عجبییتو نابغه :و گفت ستیمبهوت به او نگر کارلوس

.باشند ییفکر کنم چندتا میکن

.بشناسد يهاندراد ممکنه

اش  یخصوص يمایبا هواپ یسال متوال 3داشتند که  يمشتر کیکرد که قبال  فیتعر میچون امروزصبح برا.دارد امکان

.مسافرت کرده است یاختصاص يمایبا هواپ يآمد عالوه بر آن جانسون هم چند بار یم ركیس يتماشا يبرا

.است که من از خانمها بپرسم دهیفا یب کنمیفکر م. یجانسون بپرس ياز آقا یتوانیخوب م چه

ما  میدار يصدق نیهم اگر بفهمد چن دیشا شودیکارش را ترك کند معترض م یاگر کس کنمیفکر م.گریموضوع د کی

.را لو دهد

شود؟یچه موقع تمام م ركیبکن س يگریاست فکر د نطوریاگر ا پس

.میکنیتمام شود چادرها را جمع م شینما نیمحض آنکه آخر به

؟یکنیاز آنهم کار م بعد

.میبگذار نهایرا داخل ماش لهایو وسا میچادرها را ببند دیبا حتما

.مانمیمن تنها م که ينطوری؟ایستیتو مسئول اسبها ن مگر

.تابع دستور هستم من

.کن فیاز کشورت تعر:سکوت را بشکند گفت نکهیا يبرا نایآنها حکم فرما شد مار نیسکوت ب یمدت
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پدرم .تازندیچهار نعل م کیبار يدرجاده ها. همه جا اسب است و اسب سوار کندیتا چشم کار م.با شکوه است یلیخ

توسعه و صنعت و تجارت  يراه را برا دیداشتم با دهیت بر خالف نظر من که عقدرس.بود يمخالف ابزار و آالت موتور

.از معادن طال و جواهرات مناطقمان يبهره بردار يبخصوص برا.باز کرد

 يسراپا یوصف نشدن یجانیشور و ه گفتیاز آن سخن م ایو  کردیهر بار که کولونا را در نظرش مجسم م کارلوس

.گرفتیوجودش را فرا م

در  دیبا نیها و مهندس نیهمه تکنس.تمام مدارس باز باشند دیبا.آموزش هم در رده اول قرار دارد:ادامه داد وسکارل

.داشته باشند ییکشور نقش بسزا شرفتیپ

که  نستیتمام هدف آنها ا.دهمیمجاتشان م ستهایاز دست کمون:حالت داد و اضافه کرد رییمکث کرد صورتش تغ یکم

.اجازه را به آنها نخواهم داد نیمن چن.مردم را استثمار کنند

است؟ يپدرت شده است آدم مقتدر نیکه جانش يفرد

.ست پدرم خودش را فدا کرد ستهایکه تابع دستورات کمون یاقتیل یموجود ب.مترسک است نیع

؟یکن دایپ تیمردم محبوب نیدر ب یتونیم یکنیم فکر

تا احترام و  برمیها مرا انتخاب خواهند کرد تمام توانم را بکار ممردم را در انتخاب آزاد بگذارند حتم دارم آن اگر

.محبت آنها را بخود جلب کنم

در آن  ییجا ناینجاتشان دهد و مار دیکه با کردیفکر م ییبه آنها.شد و به فکر فرو رفت رهیخ يبه نقطه ا کارلوس

انجام دهد جز  توانستیهم نم يکار یل کند ولدور بودن او و حتا دور بودن افکارش را تحم توانستینم نایمار.نداشت 

او در .برده بود ادیکارلوس کامال او را از .شد یآنها مستول نیب یطوالن یسکوت.را ببندد شیاز حسادت چشمها نکهیا

از جا جست و  ییناگهان با ترشرو نایمار.نجانشان دهد خواستیکه دوستشان داشت و م يافراد نیدر ب.کولونا بود
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دامن  کیبرگشت  نایبعد مار قهیچند دق.دمیخر یدامن کول کیامروز صبح .را عوض کنم میلباسها ومریمن م:گفت

را حس  تیبرق رضا شیبه کارلوس انداخت و در چشمها ینگاه.با رنگ دلگشا به تن کرده بود يو بلوز مزقر

.یباش یکول خوردیات نم افهیقاصال به .یهست نینازن یلیتو خ:و گفت دیاو را بطرف خود کش شیکارلوس با دستها.کرد

جدا؟

.بوسندیبپوشد او را م يوجوددارد که هر کس لباس تازه ا یدر کولونا رسم.کنارم ایب

.کنمیکلمه اش را هم باور نم کی

 خواهمیم:کند امتناع کرد و گفت تیتخت هدا يکارلوس خواست او را رو یوجود در کنار او نشست اما وقت نیا با

.است یخوردن زمان مقدس يهستم و زمان چا یسیانگل کینکن که من فراموش .بنوشم يچا

؟يسوال است که تو هم دوست دار يمن جا يبرا.میخوریمشروب م یجنوب يکایآمر يمثل اکثر کشورها ما

دارم که به کولونا بروم مگر نه؟ یشانس پس

.دل بکند تواندینم هایزود نیکه به آنجا وارد شود به ا یستیهر تور.حتما

خود بلند شد و به آشپزخانه رفت تا آب را  يشد از جا شانیبهناگاه حالش پر.را داشت يگریانتظار حرف د نایمار

.بجوشاند

 يادیکار ز.بزنم يسر يبهتر است به هاندراد:به ساعت خود انداخت و گفت یآماده شد کارلوس نگاه يچا کهیزمان

.تا تمام شدن کارها هم نگران نباش.میدار

تنها بمانم؟ دیتمام شب را با:ا اضطراب جواب دادب نایمار

.میندار يگرید چاره

م؟یایهمراه تو ب توانمیم
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کارلوس قصد داشت او را ترك کند کارلوس جواب  نکهیبخصوص ا.را فرا گرفته بود نایوجود مار یوحشتناک ترس

خارج  گریموقع رفتن با چند نفر د.یدلواپس باش نقدریهم وجود ندارد که ا یلیدل.باشد یکار خوب کنمیفکر نم:داد

.میفرار کرده و خودمان را به فرودگاه برسان انهیو مخف مینک دایپ يا لهیوس دیبا.ببرند ییآنها از ماجرا بو دینبا.میشویم

.کنمیتو را هم روبراه م يو کارها میشویآنها را م. کنمیرا سرگرم م مانیتا برگشتن تو خودم را با لباسها پس

.يارهمتا ند تو

.نبودن تو را چگونه تحمل کنم دانمینم.مرمیاز ترس دارم م یرا بخواه راستش

.ماندمیتو م شیدست خودم بود پ اریاگر اخت.است که کنار تو باشم نیا میتمام ارزو زمیعز

ن بم عیافتاد سر یاست اگر اتفاق ییو از مردم بپرسم که چه خبرها رونیبروم ب توانمینرود نم ادتی زیچ کی فقط

.اطالع بده

.شناسندیفراموش نکن که آنها مرا نم.افتد ینم یاتفاق چیه.راحت باشد التیخ

.از تو داشته باشند یعکس دیشا

اگر مرا  ای کردندیم میدایپ عیاز من داشتند سر یاگر نشان.دنبال من بودند سبونیروز در ل 4چون آنها .کنمینم فکر

.کشتندیآن دو نفر را در قطار نم شناختندیم

...کنمیفکر م چارهیب يبه آن زوجها یوقت:عوض شد و گفت نایمار حالت

.میبکن میتوانستیکه نم يگرید کار

ندارند که بجان تو افتاده اند؟ یکار و زندگ کنند؟مگریم دایما را پ يکارها وحشتناك است آنها چطور نیا همه

.و مردم را نجات دهمزنده بمانم  دیکه با نستیا خواهمیکه من م يزیچ ستین يا مسئله

.حق با تو باشد دوارمیام:و گفت دیکش یآه نایمار
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.را بر زبان آورد شیبزند و آرزو ها ادیدوست داشت فر.از اندوه و درد ماالمال تلمبار حرف بود نایمار قلب

دنبالم نفر را بفرست  کیافتاد  یاگر اتفاق.زمیمواظب خودت باش عز:گذاشت و گفت شیشانه ها يدست رو کارلوس

.ییایباشد که خودت ن ادتی.تا خبرم کند

دوستت دارم :را دور گردن کارلوس انداخت و ضورتش را به صورت او چسباند و گفت شیدستها اریاخت یب نایمار

.دوستت دارم یلیخ

ه محض ب.دیرا د یبغل هیدر را که گشود در مقابلش همسا نایمار.بعد در زده شد قهیچند دق.خانه را ترك کرد کارلوس

 یبودم ول دهیدامن را در مغازه خانم جانسون د نیا.يچقدر خوشگل شد:افتاد گفت نایچشمش به دامن مار نکهیا

.نتوانستم بخرم

.قشنگترش را هم داشت نیفکر کنم از ا:در جواب گفت نایمار

.فروشدیهم که نم هیباالست نس یلیخ شانیها متیق

نه؟ میکنیحرکت م يگریامشب به مکان د:د گفتموضوع صحبت را عوض کن نکهیا يبرا نایمار

 يشتریب يایموقع مسافرت اش.یخوب دقت کن تیکه در کارها میبتو بگو خواستمیم.خاطر است که آمدم نیبهم آره

.يشکننده را داخل رختخواب بگذار يایکه اش نستیکار ا نیبهتر شکندیم

.ات ممنونم حتینص از

.خواهد رفت يگرید يمکان را ترك خواهد کرد و بجا نیا یچه کس به فکر فرو رفت که چطور و با نایمار

.دارید دیبه ام:گفت هیهمسا زن

مربوط به  يباال زده همه شب تمام کارها نیگرفت تا است میتصم. افتیخود راد راتاق تک و تنها  گریبار د نایمار

او را  ریز يمخصوص و حتا لباسها ياسهالب دیکارلوس را بشو ياو نخست شروع کرد تا لباسها.را انجام دهد  متیعز
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اقدام کرده  نکاریکه اگر زودتر به ا کردیخود را سرزنش م یشوند گاه زیبار لباسها را شست تا تم نیچند يگریبا ناش

پوشاند ه بسته  يو ظروف را با پارچه ا لیوسا یگرفت بعض میسپس تصم.افتاب بخشکاند يآنها را جلو توانستیبود م

.بود دهیتمام کارها را تمام کرد شب فرا رس کهیصرفنظر کرد زمان میتصم نیاز ا يبزود کند اما يبند

که زمان  یچند روز است که از خانه خارج شده ام؟براست دیپرسیاز خود م.آورد یهجوم م نایبه ذهن مار ياریبس افکار

به او دست  یچه حال.کند  افتیدر يخبر نایمنتظر است تا از مار چارهیکند؟بیچه م بلیس یراست گذردیچه زود م

جمله را  نیمطمئن بود که ا نایمار.شاخ در خواهد آورد  جبمطمئنن از تع.ندیبب یتیوضع نیرادر چن نایاگر مار دهدیم

و د رحال حاضر  کردیم یبود ط یجنوب يکایکه اهل آمر ییاروپا را با ناشناش ماجراجو ؟اويدیرس میبه حرفها شنودیم

...يگریو جالب باشد؟اما هوس د ندیاو خوشا يبرا تواندیم نیا ایآ.اقامت داشت كریس کیهم با او در 

شد و غرق در افکار خود  رهیبود خ دهیآن دراز کش يبا کارلوس رو شیپ یکه ساعت یبه تخت خواب نایمار

او .بود دهیبر و رفاه خود شیاز همه آسا.کنده بود زیاو را درك کند او بخاطر دلش از همه چ تواندینم یکس!نه.گشت

است چرا که عشق کارلوس هم چون  هخوشبخت نبود نینچنیکه تابحال ا کردیاحساس م.خوشبخت نبود چوقتیه

 فتدیاو ب يبرا یحتا اگر اتفاق.آشنا ساخته بود ستنیبود و او را با مفهوم بهتر ز دهیاو تاب یبر زندگ دیخورش یانوار نوران

.خواهد داشت يباز تا ابد در قلب او جا

هم به فکرش خطور نکرد که دوباره آنها را  يلحظه ا يافتاده بود جمع کرد حتا برا نیرا که بزم ییپرده ها يبتند

جز او کس  شیاهایو در رو شدیندینداشت جز آنکه به کارلوس ب تیاهم شیبرا زیچ چینصب خواهد کرد چون ه

.قصد نداشت او را فراموش کند نایمار یول ندکرا ترك  نایمار خواستیاو م نکهینباشد با ا يگرید زیچ ای يگرید
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را تجسم کرد که  يا رهیجز الشیشد در خ رهیخ دیتابیکه از پنجره به داخل م یو به نور چراغ دیتخت دراز کش يرو

و همسفر کارلوس  دهیخود رس يبه تنها آرزو...لیدل یو ب بیغر یحس. شناسدیاو را نم چکسیو ه کندیم یآنجا زندگ

.شده بود

 دهیشن رونیاز ب ینیترق و تروق ماش يصدا. دیاز خواب پر شدیم دهیشن رونیکه از ب ییو صداها يو هو يبا ها نایارم

.دیرسیبگوش م واناتیح يبچه ها و زنان از دورتر صدا يعالوه بر آن صدا شدیم

شود با لبخند مسخره در را گ یدر بلند شد برخاست و بطرف در رفت وقت ياز تخت بلند شود صدا خواستیم کهیزمان

.دیآماده هست:گفت نایروشن بود به مار شیپشت سرش پارك شده بود چراغها لشیاتومب.روبرو شد میج زیام

م؟یرویاالم م:دیبا تعجب پرس نایمار

.را روبراه کنم تانیشلوغ بود قرار شد بنده کارها یلیشوهرتان سرش خ گرید قهیچند دق تا

د؟یکشیمزحمت بردن اسباب را شما  یعنی

.دیکه شما هم قبول کرده باش دوارمیام قایدق

دور است؟ راهشان

.دیشو نیو وسوار ماش دیرا بردار تانیلباسها.دیشما نگران نباش بله

خودم  دهمیم حیترج:گفت نیبنابرا.نگاه چندشش شد نیاز ا نایمار.را سرتاپا برانداز کرد نایمار میگفتگو ج نیح در

.دیایا کارلوس بت مانمیم نجایهم ایبروم 

.با شما صحبت کنم یکم خواستمیدر ضمن م.دیافت یبه دردسر م دیبرو ییجا ییتنها نجایاگر ا.دینکن حماقت

 يچاره ا.ردیو مجبور است حرف او را بپذ دیاز پس او بر آ تواندیکه احساس کرد نم دیرا چنان پررو د میج نایمار

.کارلوس ببرند شیدرخواست کند که او را پ توانستینمها  هیکارلوس سرکار بود از همسا.نداشت يگرید
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 ییاز آدمها یکیهم مثل  میج.و از خود دفاع کند دیبر آ تواندیهم م يافراد نیاز عهده چن دانستیحال م نیبا ا یول

ر شوند با او همبست ایبا او ازدواج کنند  خواستندیکه م ییهمانها.در محل کارش با آنها سر و کار داشت نایبود که مار

.آمد یکردن آنها از پسشان بر م یبا نف یبراحت یول

 يبود که او راننده بود و تا حدود نجایا یخوشحال يجا.بود یکار اشتباه میتنها بودن با ج یخاص طیشرا نیاما در چن

.انجام دهد يکار تواندیخاطرش جمع بود که نم

.میایبردارم و برا  میپالتو:گفت گشتیبه داخل اتاق برم کهیدر حال نایمار

بود با خود  دهیکه از خانم جانسون خر یی لهیو چند وس شیاز جمله ساك و جعبه ارا هیچند تکه اثاث نایمار

با خود  زیتا دامن ساده اش را ن دیصالح د نرویاز ا کندیجلب توجه م یکم یاحساس کرد که دامن کول.برداشت

.بردارد

خواس از رفتن  نرویاز ا ندازدیدارد او را به دام ب میتصم میج دیافتاد شا بر اندامش یخروج از در دوباره لرزش موقع

.امتناع کند

د؟یچرا عقب نشست:گفت میج.جا دار بود اریاز چرم و بس لیاتومب يها یکارلوس سر برسد صندل کردیآرزو م نایمار

.دیدانیخوب م خودتان

.میکه با هم به تفاهم برس دوارمیام.نمیتان ببآن حس رفتنان را در چهره  خواستمیم:زد و گفت يلبخند میج

.بروم ادهیپ شومیو اال مجبور م دیرا نگاه کن تانیکه شما جلو یشرط به

مگر نه؟ دیهست يآدم لجباز:کرد و گفت یتبسم میج

.از اولش روشن شود زیخوب است که همه چ.بله بایتقر

.گرید يمثل همه آدمها شودیتان عوض م دهیعق
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.شما آزاردهنده باشد يبرا دیبا نیا

.فهممیرا نم منظورتان

.داندیآدم قدرش را نم دیایبدست ب یکه براحت يزیچ

و با من کنار  دیمهربان باش یحق با شما باشد اما بهتر است کم دیشا:جواب داد يزیتمسخر آم یبا حالت میج

.شما را برسانم خواستیاو نم.بخاطر شما مادرم هزار تا حرف بارم کرد.دییایب

ند؟یگویچه م نندیمردم اگر ما را با هم بب دیدانیم دیکردیشرم م دیشما با.فهممیم

تمام روز فکر تو در سرم . ستیمهم ن گرانیمن حرف د يبرا:داده باشد گفت یآنکه جواب دندان شکن يبرا میج

.ارد شدندسوراخ و نیبه ا یکه مثل تو همانند گنجشک ییبایز ينه تنها تو بلکه فکر تمام خانمها.بود

.دیرفت راههیاما ب دیکردیاز مادرتان صحبت م دیداشت.ممنونم یلیخ دیدستتان را رو کرد نکهیا از

گوش  شیبه حرفها دینبا.درست لب گور است گریاود ایثان.ستیاوال او مادر من ن.دیبس کن:شد و گفت یعصبان میج

.کرد

.دیکنیازدواج نم دیدنبال زنان مردم باش نکهیا يبجا چرا

.گرید یوقت يبرا دیحرفها را بگذار نیهمه ا دیسمج هست یلیخ:خنده و گفت ریزد ز میج

؟يدرس خوانده ا چقدر

حاضر نشدند مرا .بودند اتیپدر و مادر من فقط به فکر ماد:به او انداخت و گفت یسوال تعجب کرد نگاه نیاز ا میج

اصرار  لیادامه تحص ياست که برا یوانگیفکر کردم دمنهم .هم نگرفتند  یمعلم خصوص میبه مدرسه بفرستند حتا برا

مگر نه؟ شودیعوض م تشیآدم که درس بخواند شخص.کنم

.ستین يدیترد يجا
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.دور و بر زنها بپلکم توانمینم ينطوریا

از  ستیاست وبس؟بهتر ن نیهم يو درس خواندنت برا لیتحص ؟همهیده بیکه زنها را فر نستیفکر و ذکرت ا همه

د؟یببر علمتان بهره

با شما  توانمیم يچطور کردمیامروز بعدازظهر فکر م.است یباور نکردن:موضوع صحبت را عوض کرد و گفت میج

.دمیخود رس يبه ارزو يزود نیتصورش را بکنم که به ا توانمیاصال نم.حرف بزنم

.و رونق کارتان خوب باشد غیتبل يبرا دیشا.دیسینوینم ركیدر مورد س یچرا کتاب شما

.دیا دهیند يزیو چ دیشد نجایوارد ا روزیوجود دارد؟د ركیچند تا س دیدانیم شما

 یآن گام شرفتیپ ياست شما هم بهتر است برا یراض شیپدرتان از کار نما.بزرگ شده ام ركیس کیوارد  من

.دیبردار

به  دیتوانیما مدست مردش باشد ش يزن باهوش که عصا کی.دارم که بمن کمک کند  اجینفر مثل شما احت کیبه  من

.دیفکر من باش

 دینگو يزیجگر بگذارد و چ ينداشت جز آنکه دندان رو يچاره ا یول شدیحرفها ناراحت م نیا دنیاز شن نایمار

.و عذاب آور بود یطوالن اریبس شیبرا مودندیپیرا که م يریمس

نهم فصل

گرفت با وقار و متانت در  میتصم ناینکند مار نباشد و از مصاحبت با او سوء استفاده یخودمان ادیز میج نکهیا يبرا

.در تعجب بود ركیس عیبکند بخصوص که از رشد سر یاز او سواالت ركیبوجود آمدن س یمورد چگونگ
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دنبال کارش را  کنمیمن فکر نم ردیرا برپا کرده هر وقت هم که بم ركیسالهاست که س رمیپدر پ:در جواب گفت میج

.رمیبگ

.هم موجب بسته شدن آن شود دیخواهد زد و شالطمه  ركیبه س نکهیا

 دیهم با یتازه زن.شدیبرپا م کیموز يمن دوست داشتم چند تا از آن وجود داشت و در سالنها.ندارد یآمد چندان در

.باشد تا کمک کند

د؟یاست ازدواج کرده ا یجنوب يکایکه اهل آمر يچرا با مرد:دیمکث کرد و پرس يا لحظه

.دوستش داشتم نکهیعشق بخاطر ا بخاطر

که  بندمیشرط م.به آنها اعتماد کرد دینبا.دیایاز او خوشم نم ادیمن ز:کند گفت ریاو را تحق کردیم یسع کهیدر حال میج

.االن شوهر شما چند تا زن هم در کشور خودش دارد

.ستندین دیکنیهم که شما فکر م ينطوریآدمها ا همه

.نوع افراد هستم نینهم عاشق همسران ام دیشما حق دار:کرد و گفت يخنده ا میج

که حرکات  گفتیکارلوس م.دینگه دار ركیس يخودتان را برا يانرژ.دهدیهوس عاقبت سر شما را به باد م نیا

.دیبلد هست یبیو غر بیعج

اگر پدرم مرد دست . دیستین يگفته است نه او و نه شما اصال حرفه ا ییزهایچه چ:جواب داد يبا لحن مغرور میج

.کردینبود مطمئنا شما را استخدام نم يدلبازو

از  دیتوانیم دیکنینکرده اگر باور نم یکارلوس هم در کارش وارد است و تاحاال هم کوتاه!تازه..که استخدام کرده حاال

.دیبپرس يهاندراد يآقا

.دهمینم تیاو اهم يبه حرفها:حرف او را قطع کرد و گفت میج
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د؟یانگلستان آمده ا ياز کجا:دیپرس يا افتهی رییتغ يبعد با صدا ایلحظه .اه کندرا کوت شیحرفها کردیم یسع میج

.لوندرس

.کمکم کند دیشا دییبگو میاز خودتان برا يزیچ حداقل

.میبگو يزیها چ بهیخود به غر یعادت ندارم در مورد زندگ:داده باشد گفت یجواب دندان شکن نکهیا يبرا نایمار

 یدستش را بطرف او دراز کرد و با لحن خشن میناگهان ج.بوده است یکار اشتباه مین با جفکر کرد همراه شد نایمار

.دیباش ییکنار و آدم حرف شنو دیرا بگذار یالک يجر و بحثها نیا:گفت

غلطها  نیاز ا گرید کباریقباحت دارد اگر !بمن دست نزن:گفت يدست او را پس زد و با لحن جد رویبا تمام ن نایمار

.که با شما آمدم مانمیپش یلیخ.شومیم دهایپ یبکن

.آرام باش:را بطرف خود بکشد آهسته زمزمه کرد نایکرد با دو دست مار یرا متوقف کرده سع نیماش میج

.ولم کن:گفت يبا لحن تند نایمار

ره در که از کو دیو جوانتر از آن هست باتریهنوز ز.دیشو یاست که شما عصبان فیح:و گفت دیخود را کنار کش میج

.دیهست یهم مثل غزال وحش یهر چند کم.دیبرو

.نمیشینم نیلحظه هم در ماش کی دینکن یاگر مثل آدم سر براه رانندگ دیگوش کن:گفت یبا لحن عصبان نایمار

د؟یآ یاصال از من خوشتان نم یعنی

.دیشو کیبمن نزد دیشما هم نبا.با خشونت با شما رفتار کنم  خواهمیمن نم.است يگریبحث د نیا

که شما  دیاما بدان...قبول:زد و گفت يپوزخند نیبنابرا دیایبا او کنار ب تواندیپر است و نم نایکه توپ مار دیفهم میج

.دیداد بیخودتان مرا فر

.خواهمیپس من عذر م دیکنیفکر م ينطوریا اگر
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با  یول دهندیم حیواج را ترجازد شتریمتاهل بودن؟البته معلوم است که زنها ب ایشما مجرد بودن بهتر است  بنظر

.کنندیبرقرار م يهم گاه رابطه ا گرید يمردها

فکر  يگریاز او به کس د ریدوست دارم و غ اریمن استثنا هستم و شوهرم را هم بس یباشد ول حینظر شما صح دیشا

واضح بود؟.کنمینم

.دیقماش هست کیهمه تان زا  کنمیچون فکر م.یکم کی

.دیآور یزش به حساب مار یب یلیزنها را خ شما

.است يگریمثل شما باشد بحث د يالبته اگر فرد.دهمیبه نام زن نم يافسار خودم را بدست موجود چوقتیه

.دهدیو دروغ م ایر يهم بو تانیحرفها دیبا خودتان مشکل دار شما

.دیریبگ رادیا نکهیجز ا دیستیبلد ن يزیچطور؟شما هم چ شما

شما :زد و گفت يمسخره اش کرده باشد پوزخند شتریب نکهیا يکند و برا ریرا تحقکرد او  یحرف سع نیبا ا میج

 نیچن یاما وقت دیهست یآدم شهوت پرست کندیاحساس م کندیتان که نگاه م افهیآدم به ق دیهست بیعج یلیخ

.شودینظرش عوض م ندیبیرا از شما م یسرد و خشن يبرخوردها

.لوس با همه سرد و خشن هستممن بجز کار:رك و پوست کنده گفت نایمار

به او اعتماد کرده و از همه  یکارلوس چگونه او را مجذوب خود کرده بود چرا براحت.د رفکر خود غرق گشت نایمار

به هدف پست  دنیرس يکه آنها برا دانستیم. شناختیم یبود؟او همه مردان را بخوب وستهیو او به او پ دهیدل بر

متانت و  نیا.بودند بایهم ز گرانید!بود نه بایز ایداشت ا ابا آنه یکارلوس چه فرق.کنندیخودشان فقط تظاهر به عالقه م

و مفتون کرده  فتهیبود که او را ش انینما یمردانگ یدر چهره او نوع.شده بود نایوقار او بود که باعث جذب مار

 کهیموقع.هم وجود داشت يگرید لیدال دیشا.بود ندیخوشا اریبس نایرفتار و منش او هم در نظر مار نهایعالوه بر ا.بود
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افتاد و از همه آنچه که در  یبه لرزه م نایتن مار گرفتیاو را در آغوش م نشستیدر کنار او م زدیبا او حرف م

.او بهشت کرده بود يرا برا ایدر واقع کارلوس دن.شدیم خبریب گذشتیاطرافش م

 يخود و کارلوس را تصور کرد که رو الشیدر خ.داد هیتک نیماش یرا بست و سرش را به صندل شیچشمها نایمار

هر آنچه کارلوس بخواهد از جان و دل  زدیاو بر يرا به پا زشیحاضر بود همه چ نایمار.اند دهیتخت دراز کش

 يواقعه ا رفتیاش به شمار م یاتفاق در زندگ نیتر زیاو شگفت انگ يعشق برا نیا زیچ کیفقط بخاطر  رفتیپذیم

.هرگز رخ نداده بود نیاز ا شیکه پ

د؟یکنیفکر م یبه چ:دیبه او انداخت و پرس ینگاه میج

.مربوط است بخودم

.دیکردیبمن فکر م دیداشت دانمیم:مغرورانه گفت یباحالت میج

.کندیکه چگونه با اسبها سر م کردمیداشتم به شوهرم فکر م.دیباش الیخ نیبهم

.خودش کرده عیچطور تو را مط نیبب.دیوبرش را آوردن نکهیمثل ا یزنیاون شوهرت حالم را بهم م با

و از آدم اطاعت  فهمندیرا نم يزیچ چیهستند ه واناتیح نیزنها ع:کرد و ادامه داد يخنده ا میج.خاموش ماند نایمار

.یکن یرا به آنها حال يزیبزور و کتک چ نکهیمگر ا کنندینم

.ستیدست مرد ن چهیزن باز دیرزشش را بدانکه ا دیچون هنوز زن نگرفت کنمیتعجب نم تانیحرفها از

.دیمرا به فکر انداخت...است حیحرف شما صح...خوب یلیخ:گفت نرویگرفت با او به تفاهم برسد از ا میتصم میج

.دینکن یچاپلوس:جواب داد يشخندیبا ن نرویاز ا.دست او را خواند نایمار

 دیمردان خوب باشد اما زنان فقط با يبرا دیشا.دیایو هوس است خوشم نم يکه بخاطر هو ياز عشق و عالقه ا من

.باشند میمهربان و مال
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.کنندیفکر م یهستند که التقاط ادیمثل شما ز يافراد ستیتعجب هم ن يالبته جا.دییآ یدر م یلحظه برنگ هر

 یلیکه خ انندخویدر گوششان م کنند؟نخستیآنها چطور با زنانشان رفتار م دیدانیم!آل شما دهیچطور؟مرد ا یکی آن

 یاما مدت خوانندیقصه عشق م شانیگوشها ریهر روز در ز.هستند  یکه عاشق واقع خورندیقسم م شهیهم.هستند بایز

.گردندیم يگریشدند دنبال عشق د رابیاز چشمه وجودشان س یوقت دندیرس شانیکه گذشت و به خواسته ها

.تان خسته شدم یاز فلسفه باف دیکن بس

قرار گرفته  یتیموقع نیشما هم درست در چن.دینهراس تیاز واقع.است تیواقع یکی نیا:گفتزد و  يلبخند پسر

هزار جور قربان .کند یزندگ تواندیکه بدون شما نم خواندیاز همان قماش مردها است که مدام در گوشتان م یکی.دیا

.دیا شدهو واله اش  فتهیحرفها ش نیا دنیشما هم با شن رودیصدقه شما م

حق با من است مگر نه؟:دیپرس دیاز او نشن یماند چون جواب نایت کرد و منتظر واکنش مارسکو میج

 میکه ج يافراد نیبا چن...دیگویرا م تیکه او واقع دیانداخته بود شا یوحشت و هراس نایحرفها در دل مار نیا

و  ریرا بدست تقد دشیامو  یاکنون او تمام زندگ یدوستانش برخورد کرده بود ول نیدر ب کردیرا م فشانیتعر

خواهد بود؟ ایاست  يمرد نیکارلوس هم چن ایآ.سرنوشت سپرده بود

 يزینگران چ دیبه فکر فرو رفت:گفت يزیآم کیرا به حرف زدن وادارد پس با لحن تحر نایتا مار کردیم یسع میج

د؟یهست

.کندیم کیشما مرا تحر دیاز سرم بردار دست

کنار من؟ دییایب دیخواهیکند؟نمیرا درمان نم يحرف زدن درد د؟چونکهیکن گوش میبه حرفها دیخواهینم چرا

.شومیم ادهیواال پ دیدستتان را بکش:گفت يبتند نایمار.دراز کرد نایبرگشت و دستش را بطرف مار او



باربارا کارتلند -گریز از عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٢٨

.شده رید یلیخ گرید

م؟یرسی؟چه موقع م...هماند يادیراه ز:دیرا پس زد و پرس میآمده ج شیدست پ نایمار.رفتندیم شیهمچنان پ آنها

.ندازمیب یهم نگاه نیبه موتور ماش دیبا دینکن عجله

رد؟یگیم ادیرا ز وقتمان

...از شما استقبال کند تواندیاو االن آنقدر خسته است که نم.شوهرتان تنگ شده است يبرا چطور؟دلتان

.کار کردن خسته کننده است.راه نهمهیبعد از ا آره

.رندیگیحق خودشان را هم م البته

.شودینم دهید یکه غبار خستگ تانیمایچطور؟در س شما

شوهرتان دست من است که کار  اریمثال اخت.کندیگوش م میناظر هستم و هر چه به پدرم بگو کی شتری نکهبیا يبرا

.نکند ایبکند 

.دیرسیبنظر م يرشوه خوار د؟آدمیخواهیالسکوت م حق

سر و صدا  واناتیح...انتقال بدهند واناتیخانه شما را به کنار قفس ح که دیفرض کن.است یکه واژه پست يخوار رشوه

.بخصوص تمام شب...کنندیم

خودتان را  شیو آسا یراحت:ادامه داد دینشن یچون جواب یبشنود ول یانداخت تا جواب نایدوباره به مار ینگاه میج

.به نفعتان خواهد بود دییایاگر با من کنار ب دیدار اجیمگر نه؟به پول هم که احت دیدوست دار

.دیمرا بترسان تانیحرفها نیبا ا دیتوانیکه م دیفکر هم نکن.گذارمیم يریرا باج گ نکاریاسم ا من

با  ستیوجود دارند که شوهرتان خوب ن ركیدر س یکله شق و خطرناک يآدمها.به چشم خودتان خواهد رفت  دودش

.آنها برخورد کند
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 دیهم هست یشما در ضمن آدم رزل و پست:جواب داد يبه او انداخت و با سرد یبیجحرف نگاه ع نیا دنیبا شن نایمار

.نبرده تیاز انسان ییکه بو

.ستندین یکه زنها هم موجودات صادق دیبدان یول دیکنیکه در مورد من چگونه فکر م ستیمهم ن میبرا

زن شرافتمند به شوهرش  کیم و که من شوهرم را دوست دار میچندبار به شما بگو.کامال احمقانه است فکرتان

.کندینم انتیخ

.دیآگر شوهرتان به دردسر افتاد مرا مالمت نکن:دیخند یحیدوباره بطرز وق میج

دلش .خاموش ماند گرید.ندیپست او را نب افهینگاه کرد تا ق رونیاز پنجره به ب.آزرد یرا م نایروح مار میج يدهایتهد

.کندکلمه هم صحبت  کیبا او حتا  خواستینم

اما .در مقابل او مقاومت کند دیباینم یزن چیبرسد از نظر او ه شیبه خواسته ها يا لهیبود که به هر وس نیا میج مرام

مطمئن بود که  میج.شدیاش نم یاما او حرف حال.اور ا متقاعد کند تا دست از سر او بردارد توانستیچگونه م نایمار

م؟یرسیچه موقع م:دیموضوع صحبت را عوض کند پرس نکهیا ينا برایمار.کند  یرا وادار به همخواب نایمار تواندیم

.با شما صحبت کنم خواهمیم دینیجلو بنش دییایب.گریساعت د کی:به ساعت خود انداخت و گفت ینگاه میج

.شومیم ادهیپ دیاگر بس نکن میگویدوباره م:تکان بخورد گفت شیاز جا نکهیبدون ا نایمار

.کشدیا بوسه که آدم را نمچند ت ردیگیسخت م چرا

.ها بخوابد متنفرم بهیکه در آغوش غر یاز کس من

.شما هستم یشخص سیتازه من سرو میستین بهیبا هم غر گرید ما

.که انعامتان را خواهم داد دیباش مطمئن

.دیمزورانه خند میج
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.خواهمیم یبه شما گفتم که چه انعام کباریخاطرتان باشد  اگر

 ییخواستها نیبا غرور و تکبر چن نایکه در مقابل مار ابدین یجسارت نیتا او چن دیخود را بازگو تیهو توانستیم نایمار

 نیباالتر بود اما در چن اریاز او بس شیرویچرا که هم از ثروتمند تر بود و هم با سواد و قدرتمندتر و هم ن.را مطرح کند

و هر دو تمام  کردندیم يو حقه قمارباز بیودند که با فرآنها دو همسفر ب نکیا.کردیم اریسکوت اخت دیبا یتیموقع

.را مغلوب کنند فیتا حر گرفتندیخود را بکار م يترفندها

را  یچه هدف یواقعا در زندگ:دیسکوت پرس يطفره رود پس لحظه ا میج ياز جواب دادن به سوالها دیکوشیم نایمار

د؟یکنیدنبال م

.کنم يشما عشق باز با

.دمیپرس يجد نه

.کم توقع هستم یلیخ...دینیبیم...شمردن لحظه ها  متیزن مشروب غن ولپ

داشت با  میتصم نایمار.کندیاو چقدر رك و صادقانه در مورد خودش صحبت م دیدیم نکهیخنده اش گرفت از ا نایمار

در  يزیچ د؟چهیپرسیم دیاما چه با... ابدیتکرار و خواسته اش ن يبرا یفرصت گریسواالت او را سرگرم کند تا د نیا

او پنهان بود؟ يظاهر تیپشت شخص

کند که او تا ابد  يمقاومت نشان ندهد و با تظاهر کار کتوریمقابل و توانستیهمانطور که م.با او روراست نبود نایمار

 یطبقه خانوادگ نیبخصوص که در چن دانستیمقصر نم تشیرا در نحوه رفتار و شخص میج نایمار.را خوشبخت کند يو

.نمو کرده بودرشد و 

جواب نخواهم داد  تانیبه سوالها گریگفته باشم که د د؟بشمایکنیفکر م یبه چ:دیانداخت و پرس نایبه مار ینگاه میج

.دیرا فراموش کن زیکنار من و همه چ دییایپس ب
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.دینکن یخواهش نیچن هرگز

د؟یورخیشوهرتان حتما شبها تا صبح سرش را م چارهید؟بیفقط حرف بزن دیدهیم حیترج

.است نییپا یلیخ ییزناشو یتو از زندگ فهم

شما بدون آنکه مرا  یراست...دیلنگه ندار ایکه شما در دن نستیبرداشت من از شما ا ید؟ولیدار یبرداشت نیمن چن از

د؟یا دهیرس یقضاوت نیچگونه به چن دیامتحان کرده باش

احتماال  میتوانیم دینیخودتان بنش ير درست سر جاحاال هم اگ دیشویاصالح نم چوقتیه:زد و گفت يشخندین نایمار

.میهم باش يبرا یدوستان خوب

 یدوست شنهادیاست و پ یبرخورد کردم که از من راض یخانم کیبه ...حاال شد:تکان داد و گفت يسر میج

نم؟یبینکند دارم خواب م...دهدیم

.يشویم یوببچه خ واشی واشی يتو هم دار:دنباله حرف او را گرفت و گفت نایمار

.یحاضر جواب یلیخ

و سرش را  دیکش نییپنجره را پا شهیش نایمار.از سرعت خود کاست میج خوردندیکنار جاده به چشم م ییها خانه

.میشویم کیشهر نزد کیبه :برد و گفت رونیب

.تشکر کنم دیبود یهمسفر ساکت نکهیاز شما بخاطر ا خواهمینم.میدیرس آره

د؟یکنیم یدست رانندگ کیکه با  ستیاك نخطرن:در جواب گفت نایمار

.حرفم را به شما نزده ام نیمن هنوز آخر.کند يبه آن اندازه که آدم با آتش باز نه

از شر او  شهیهم يپس فردا برا ایجز تحمل نداشت چون فردا  ياز حف او چندشش شد اما چاره ا نایمار گرید بار

.شدیخالص م
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.نمیرا بب دیحل جدمشتاق هستم تا م یلیخ:گفت نایمار

با محل  کهیبطور.بزرگ برپا بودند ریبا نیزم کیبطور حلقه وار در  ییچادرها.دندیبعد آنها به مقصد رس قهیدق چند

 يراه دور توانستندیبودند که نم ییفقط خانوارها شدینم دهید يادیمحل خانواده ز نیدر ا.خودشان فرق داشت یقبل

.رابروند و بازگردند

 یحرف میزبان ج ریاز ز نکهیا يبرا.نه ایاجاره کند  یشخص يمایکارلوس توانسته بود هواپ ایفکر بود که ا نیدر ا نایمار

.دمیدوست خلبانم شن کیاز .باشد مایفرود هواپ يبرا یگاهیاطراف جا نیا کنمیفکر م:دیباشد پرس دهیکش

را هم دوست داشت؟ دم؟شمایدوست؟درست شن کی

.یکنیرش را مکه تو فک یاز آن دوستان نه

.ستیمعشوقه تان ن نیکه شوهرتان اول بندمیمنهم باور کردم شرط م دیکفت شما

.کنمیفرودگاه صحبت م کیدارد؟من فقط دارم از  یاصالبتو چه ربط!اتفاقا چرا:گفت یبخش نانیبا لحن اطم نایمار

.دمیاز تو نفهم يزیمن چ یول دمیاز شب را با هم گذران یپاس دینیبب.ستین ندیموضوع اصال خوشا نیا آخر

.يبدو يگریکه دنبال زن د نستیتمام هم و غم تو ا دمیفهم نکهیجز ا!نطوریمنهم هم:زد و گفت يپوزخند نایمار

.دیموعظه نظرتان را عوض کن يبجا دیتوانیکه م دیشما هست نیا.نمیبینم نکاریدر ا یمنکه اشکال!خوب چقدر

را دور  شیدستها میناگهان احساس کرد که ج اندازدیبه اطراف ب ید تا نگاهکر رونیدوباره سرش را از پنجره ب نایمار

ام  وانهید یچرا ول دانمینم:و گفت دینشان بدهد او را بطرف خود کش یبتواند واکنش نکهیکمر او حلقه کرده و قبل از ا

.بگذرم توانمینم یکیاز تو .ازردمیرا ن گرید يزنها چوقتیمن ه.يکرد

.نییاندازم پا یولم کن واال خودم را م:زد ادیخود را رها کند فر ستتوانیکه نم نایمار
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 یدوباره به چنگت م یول يبرو يو تنها يشو ادهیپ یتوانیم میدیحاال رس یدر طول سفر بتو دست بزنم ول نخواستم

.آورم

.رومینم ییجا دیفقط ولم کن:گفت نرویاز ا.را ندارد يچکاریکه او فعال قصد ه دیفهم نایمار میج يگفته ها از

چرا؟:دیاو را بطرف خود بکشد پرس کردیم یسع کهیدر حال میج

.شودینم دتیعا زیچ چیبا زور ه نکهیا يبرا

!تو دیپل يبحثها نیلعنت به ا:غر زد ياو را رها کرد و با تند میج

.مجدد دارد ورشیقصد  میاحساس کرد که ج نایمار

.ودشان را بمن ادا کنندخ نیمثل شما مجبور هستند د ییزنها:گفت میج

.میاست برو بهتر

.یدهیرا از دست نم يزیچ.صبر کن یکم.یهست یواقع سیابل تو

!کجا گذاشته اند دینیرا بب واناتیقفس ح:برد و گفت رونیدوباره سرش را از پنجره ب نایمار

.مزاحم خواب شما خواهد شد رهایفکر هستم که نعره ش نیا در

 یکوچک قیدر قا ایدر يکه رو خواستیدلش م نایمار.اهموار محوطه متوقف ساخترا در قسمت ن لیاتومب میج

 يعبوس و سرخ آقا افهیبا ق يکند او بزود یچادرها زندگ نیدر ا نکهیتا ا شدیغرق م یمیو در طوفان عظ نشستیم

.جانسون برخورد خواهد کرد

حداقل  دیخواهینم دییبفرما:داند و گفتبرگر نایرا بطرف مار شیرو.پارك کرد  يرا در مکان دورتر نیماش میج

.دیبکن يتشکر

.ممنون یلیخ چرا
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.ستیمنظورم چ یدانیچپ نزن خوب م یرا به کوچه عل خودت

.را برداشته و بطرف چادرها رفت ششیساك و جعبه ارا.شد ادهیدر را گشود و پ نایمار

.گذاشت و لبه تخت نشست نیرا زم لشیوسادر چادر نبود  یکس.بنظرش روبراه بود زیهمه چ.شد يوارد چادر نایمار

.را خاموش کند بطرف چادر قدم برداشت لشیاتومب نکهیبدون ا میاز چادر ج خارج

 یکارلوس آمده از خوشحال نکهیا الیبه خ نایمار.از دست او خالص شده است داخل چادر شد کردیاحساس م نایمار

.کارلوس:زد ادیفر

.ستیوقت آمدن او ن االن

احساس خطر .چرا او در را محکم نبسته بود.خشکش زد  میج دنیدر دست داشت با د یبشقاب کهیحال نادریمار

 خواهمیچون م يبگذار میبهتر است تنها.ممنونم یلیاز کمکت خ:خالص شود گفت میاز شر ج نکهیا يبرا.کرد

.استراحت کنم

.نطوریهم منهم

.است دهیمنظور او را نفهم نایمار دیرسیم بنظر

.انجام دهم دیکار دارم که با یلیخسته هستم هنوز خ یلیخ.دینرو هیحاش ادیست زا بهتر

به او  یلیخ میاما ج.از خود دفاع کند تواندیچشمان او گرفت تا نشان دهد که م يجلو زیام دیتهد یرا با حالت بشقاب

.حلقه شد نایردور ما شیدستها.پرتاب کرد يگرفت و به کنار نایبشقاب را از دست مار.شده بود کینزد

او  میاما ج زدیدست و پا م يمثل گنجشک کوچک به دام افتاده ا.او رها کند يقو يکرد خود را از بازوها یسع نایمار

.به چنگ انداخته است يطعمه ا یوانیانگار ح کردیرا رها نم
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به سر و .او ناتوان بود يقو کلیدر مقابل بازوان و ه.نشان دهد یدر مقابل او مقاومت تواندیاحساس کرد نم نایمار

او را بلند کرد و به طرف تخت برد  میج کهیکرد اما وقت یستادگیصورتش چنگ انداخت و با سماجت د ر مقابل او ا

.کن ولم کنمینه خواهش م:زد ادیرا از دست داد و فر دشیتمام ام

...يا دهیمرا دنبال خودت کش یبحد کاف تو

افتاد و  یفرو م یارزو کرد که کاش از لبه پرتگاه خطرناک نایمار.خم شد تخت خواباند و بطرف صورتش  يرا رو او

.شرف ولش کن یب:دیچیچادر پ ریخشم آلود ز يادیناگهان فر.نبود شیب يمرده ا گریچون د باختیجان م

 میج دیصورت او دوان يشدتش تو یکنده شد ضربه مشت کارلوس درد را با تمام نایاز مار عیسر میمتعاقب آن ج و

.يشویم مانیکارت پش نیاز ا:زد ادیفر

.به چانه او زد گرید يبه شکم و ضربه ا يو ضربه ا دیاو پر يتکان بخورد رو میفرصت نداد که ج کارلوس

با تمام  دادیکارلوس را بکشد اما کارلوس به او امان نم یبراحت توانستیتر از کارلوس بود و م يقو میج.دیلرزیم نایمار

آنها حکم  نیسکوت ب یمدت.تکان نخورد شیاز جا گریافتاد و د نیزم میج نکهیو لگد گرفت تا ا مشت ریخشم او را ز

.ات را هم بمن بده يآن روسر.اوریب میطناب برا کی:گفت یفرما شد کارلوس با لحن خشن

؟یچکار کن یخواهیم:دیوحشت زده پرس نایمار

.دارد سمانیر دهیکه از خانم جانسون خر يافتاد پرده ا نایمار ادیناگهان ب یوجود نداشت ول یطناب

.عجله کن:دیکش ادیدوباره فر کارلوس

.میرا دار نیفقط هم:گفت دادیرا به کارلوس م سمانیر کهیدر حال نایمار

...ات يروسر:را محکم بست و گفت میآنرا گرفت و پاها و دستان ج يبتند کارلوس

.خود را بست یوس آنرا گرفت و دهان قربانکارل.اش را از ساك درآورد  يبه سرعت روسر نایمار
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.میزود باش برو دید میاو را نخواه گریما د:انداخت و گفت نایبه چهره متوحش مار ینگاه

کجا؟!میبرو

.میفرار کن دینبرده اند با ییفقط تا بو...هر جا که باشد...ستیمهم ن شیجا

.میبروسر و وضع کجا  نیبا ا:کرد و گفت یبه دامن خود نگاه نایمار

!زودتر لباست را عوض کن بجنب پس

.عجله کن:کارلوس گفت. دیپوش يگریلباس د عیسر.هم وقت تلف کند قهیدق کی دیکه نبا دانستیم یبخوب نایمار

از ترس  نایمار دیرسیبگوش م ییاز دور صداها.زدند رونیخود را برداشتند و از چادر ب ازیمورد ن لیوسا یو بعض ساك

مخمصه نجات دهند؟اگر نتوانند به موقع  نیآنها خواهند توانست خود را از ا دیایبهوش ب میج نکهیاز اقبل  ایآ.دیلرزیم

کرد؟ هدخوا دیآنها را تهد يچه خطر زندیاز مهلکه بگر

کجا :دیبعد از کارلوس پرس یخورد کم زیل شیپا نایراه مار نیدر ب.تا تندتر حرکت کند دیدست او را کش کارلوس

م؟یرویم

.میمعرکه دور شو نیاز ا دیبا میتوانیتا م فعال

.يدیرا شکر که به موقع رس خدا

کرد؟یم یمرد آنجا چه غلط نیموضوع چه بود؟ا:با خشم گفت کارلوس

را  لیوسا....آمد:زبانش بند آمده بود گفت کهیرا گم کند در حال شیدست و پا نایکارلوس باعث شد تا مار خشم

بکنم؟ توانستمیچکار م...آورد

.يآمد یم گرید ياز زنها یکیحداقل با  ایدنبال من  يفرستادینفر را م کی:با همان لحن خشن گفت ارلوسک

.را نکرده بودم يزیچ نیچن فکر
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است؟ یاو چه جور آدم یدانیواقعا؟م

.دانستمینم منکه

 يهاندراد.کردمیب محسا نهایاز ا شتریاو ب يمن رو:کارلوس گفت. شدیم یکه به شهر منته دندیرس يبه جاده ا آنها

فکر .تا حاال چند بار هم مرتکب قتل شده است.کندیم دایپ یوانیح يخو ندیرا بب یبمن گفته بود که او هر وقت زن

.ییایکرده و با او ب یوانگید کردمینم

 یاز دست من عصبان يرویتند راه م یلیخ:گفت زدینفس نفس م کهیدر کند در حال یخستگ یتا کم ستادیا نایمار

.بتو گفته بودم که مرا تنها مگذار...است  یآدم نیکه او چن دانستمینم...من نبود ریتقص.شنبا

.آورد یتو را م یکرد که کس دواریمرا ام يهاندراد

...يبود دهیاگر به موقع نرس!تازه دیما را ند یخوشجالم که کس حاال

.خسته شدم!اوه کارلوس:رلوس گفتبه کا يدنباله حرفش را نگرفت و سکوت کرد و با لحن گله مند نایمار

هر چه  دیبا:را گرفته بود با شتاب براه خود ادامه داد و گفت نایهمچنان که دست مار.به حرف او اعتنا نکرد کارلوس

.میدورتر شو نجایاز ا شتریزودتر و هر چه ب

.من نبود ریام کارلوس باور تقص شرمنده

.میمواظب خودمان باش شتریب دیپس با میندار یهم پناهگاه ركیدر س حاال

م؟یطرف هم در خطر هست نیا از

.يفراموش کرد يزود نیکه به ا کنمیتعجب م:به او انداخت و با طعنه گفت ینگاه مین کارلوس

افسرده و  اریبس دیدیم یتیوضع نیاو را در چن نکهیاز ا نایمار. خوردیاز خشم بچشم م یکارلوس هنوزم نقش يمایس در

.او را دوست ندارد گریکرد کارلوس د احساس.ناراحت بود
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خورد اما کارلوس نه  يبار سکندر نیچند نایمار.رفتندیم شیآنها رد و بدل شود در جاده پ نیب يآنکه کلمه ا بدون

آزار دهنده را  طیشرا نینتوانست ا گرید نایمار.کمک به او از خود نشان نداد  يهم برا یتنها اعتنا نکرد بلکه تالش

.کشمیمن عذاب م ينطوریا یاز دست من دلخور باش دینبا تو:تحمل کند

 نگونهیبود که ا نیمارت نایمار نیا ایآ.کند هیبود مثل بچه ها گر کینزد.افتیهق هق زنان خاتمه  نایآخر مار کالم

رنجور و فرو دست شده بود که جرات بلند صحبت کردن هم از دست داده بود؟و تمام  نیچن کرد؟چرایصحبت م

.داشته باشد جز آنکه او واقعا عاشق شده بود جودو توانستینم یلیدل چیه.ناشناس افتاده بود یبدست جوان ارشیاخت

.سکوت تو را تحمل کنم توانمیبزن من نم یکارلوس حرف کنمیخواهش م:گفت دیلرزیلبانش م کهیحال در

.توانمیشرم دارم نم:گفت کارلوس

؟یهست نیانقدر مهربان و نازن کهیکنم در حال يکه با تو بدرفتار يداد چرا اجازه:به سرعت خود اضافه کرد و گفت او

به چهره او  یخاص ییبایماه ز ییبه کارلوس انداخت که روشنا ینگاه مین.دیقوت قلب بخش نایکارلوس به مار يصدا

؟یستین یاز دستم عصبان گرید:دیپرس يبود با ناباور دهیبخش

شک .او را بکشم خواستمیم.دمیآن صحنه را د یوقت.بودم یعصبان یلیخ:دست او را فشرد و جواب داد کارلوس

.چقدر دوستت دارم یدانینم کردمیرا م نکاریدستم بود حتما ا ياگر اسلحه ا.ندارم

کارلوس  يشد سرش را به شانه ها یآنها مستول نیسکوت ب يلحظه ا.پرواز کند خواستیم جانیو ه ياز شاد نایمار

.دوستت دارم یلیخکارلوس :داد و گفت هیتک

.زود باش میعجله کن دیبا:به او انداخت و گفت یکارلوس نگاه.جمله را تکرار کند نیا گریهزاران بار د خواستیم

کند؟یم بیهم ما را تعق میج بنظرت

.میکن دایپ یو فرودگاه میدور شو نجایاز ا میتوانیتا م دیکه با نستیا دانمیکه م يزیتنها چ دانمینم
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آنها بود که در دل شب بر سنگ  يپا يصدا يتنها.افکنده بود هیشهر سا يابانهایهر شدند سکوت بر خوارد ش آنها

.انداخت یم نیطن ابانهایفرش خ

.باشد یاطراف فرودگاه نیا دیشا:گفت یبه ارام نایمار

تا آنجا که :کارلوس گفت.کردیم ینیبه تنشان سنگ شانیحتا لباسها.کردندیاحساس م یو خستگ ینیسنگ شانیپاها در

.در قسمت جنوب شهر باشد دیاطالعات کسب کرده ام فرودگاه با

.دور نباشد ادیز دوارمیام فقط

.مان کند ییتا راهنما میکردیم دایرا پ یکس کاش

 یجلو م یچیکه بصورت مارپ دندیرا د يکهنه ا لیپشت سرشان را که نگاه کردند اتومب.دیبگوش رس يموتور يصدا

.آمد

.مست باشد دیراننده اش با:عجب گفتبا ت نایمار

 یمخف سایکل واریو خودشان را پشت د دیکش ابانیجواب او را در آغوش گرفت و به کنار خ يبجا کارلوس

؟یبکن یخواهیچکار م:دیپرس نایمار.کردند

.میفتیبه خطر ب مخواهمین

...که یکنیفکر م:گفت نایمار.شد کیآرام به آنها نزد لیاتومب

.دهانش گذاشت ياو را ساکت کرده باشد دستش را رو نکهیا يبرا کارلوس

او .به راننده انداخت ینگاه نایمار.در عقب نشسته بودند گرینفر د کیدر مرد در جلو و .آنها بود ياکنون جلو لیاتومب

.نبود میجز ج یکس
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 انیدآگاه صورتش را مناخو نایمار.کردندیرا جستجو م يپنجره باز خودرو هر گوشه ا انیاز م لیاتومب نانیسرنش

.دیبگوش رس نیترمز ماش يصدا.دیلرزیاز ترس م.کرد یبازوان کارلوس مخف

.میندازیب سایبه کل یبهتر است نگاه:عقب نشسته بود گفت یصندل يکه رو يمرد

.به کارلوس چسباند شتریصورتش را ب نایمار

.قطار رفته باشند ستگاهیآنها به ا کنمیفکر م:در جواب مرد گفت میج

.زمیعز میشانس آورد:کرد و گفت یتبسم کارلوس

.داخل میرویم!ایب:معلوم بود که آنرا قفل نکرده اند دیپاشنه چرخ يرا هل داد در آهسته رو سایدر بزرگ کل کارلوس

از آرامش و  یاحساس.فرو رفته بود یکیدر تار سایکل هیبق زدندیسو سو م نیسیقد يچند شمع که کنار مجسمه ها بجز

چنگ  منیا یدرمانده توانسته بودند در دامان ساحل یشکستگان یانگار در کشت.شده بود يآنان جار يدر قلبها تیامن

.د راندازند

.میرا عوض کن مانیوقت را تلف کرد هر چه زودتر لباسها دینبا:گفت کارلوس

کارلوس  يکه برا يو شلوار اهنریپ نایآنها نبود مار طیوجه مناسب شرا چیبودند به ه دهیکه پوش یلباس.با او بود حق

.دامن بپوشد قهیدامنش را عوض کرده و جل یکیآورده بود به او داد سپس خودش از آنجا دور شد تا در تار

که در  یآنها و گل سرخ يپرتو شمع بر صورت هر دو.مشغول بود ویزیمقدس ترز دول سیتند يبه تماشا کارلوس

.نده بودلرزان و رقصان تابا يبود نور نایدست مار

کند؟یرا مستجاب م تیدعاها:انداخت يظرف خاکستر کیداخل  يسکه ا کارلوس

.میبهتر است برو میبمان ادیز میتوانیمرا از درگاهش نرانده است نم چوقتیه:گفت يجد یبا حالت کارلوس
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چاقو ...دارم يکرف اورمیفراموش کردم کراوات تو را ب:و گفت دیکش ینفس ارام نایمار.برگشت  نایبطرف مار کارلوس

؟يدار

.اورد رونیب يفنر ییبرد و چاقو بیدست به ج کارلوس

!ضامن دار يچاقو کی:با تعجب گفت نایمار

جانسون در  میاالن هم ج.کردمیدارم زودتر از آن استفاده م نرایا دانستمیاگر م:گفت تیعصبان یبا کم کارلوس

.نبود بمانیتعق

.را ندارم دنشیصحبت نکن تحمل شن ينطوریا.کردیدنبالمان م سیپلآنموقع هم :گفت یبا لحن محکم نایمار

 هیشب يزیچ یپس از مدت دیآنرا بر.اش رفت یسالح سرد را در دست گرفت و به سراغ دامن کول اطیبا احت نایمار

.ات باز باشد قهیبهتر از آن است که  زیاویبه گردنت ب ایب:آنرا بطرف کارلوس گرفت و گفت.کراوات درست کرد 

.میدو دل مانده ام بهتر است فعال خارج نشو:و گفت دیخند کارلوس

.گردندیم یزوج کول کیو دار و دسته اش دنبال  میچرا؟ج

را چکار کنم؟ نهایا:رو به کارلوس کرد و گفت.ختهیر نیزم يمثل اشغال رو شانیلباسها.نگاه کرد  نیزم نایمار

.کند انشیداینتواند پ یبگذار که حاال حاالها کس ییجا

.پرت کرد اطیبه ح یدر وسط رویآنها را مثل توپ گلوله کرد و با تمام ن نایمار

.به چاك میحاال بهتر است بزن.نکند  دایآنها را پ یکس یچند ساعت دوارمیام:را گرفت و گفت نایدست مار کارلوس

.است کیصبح نزد:تکرد و گف یبه اسمان نگاه نایمار.گذاشتند ابانیآنها قدم بر سنگفرش خ گرید بار

م؟یرویکجا م:دیدوباره پرس ناینگفت مار يزیچ کارلوس

.سبز نشود مانیدوست فلک زده تو جلو نیا خواهمیفقط م دانمینم
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وجود  ياش خانه ا هیکه در حاش دندیرس یآنها به جاده بزرگ.شدیدر لحن کارلوس احساس نم یتیعصبان ایخشم  چیه

 نایمار.بسته اش معلوم بود افراد خانواده هنوز در خواب هستند ایاز پنجره .ودندداشت و اطرافش را درختان پرکرده ب

.شدیحل م انمشکلم میکردیم دایرا پ ییاگر بنده خدا:گفت وسانهیما

از آن خارج  یمرد جوان ستادیتر ا نییچند خانه پا.شد ابانیپژو از چهارراه مقابل وارد خ لیاتومب کیهمان لحطه  در

آقا ممکن است ما  دیببخش:شد و به زبان فرانسه گفت کیخسته است کارلوس آرام به او نزد اریه بسمعلوم بود ک.شد

.میپروازمان را از دست بده میترسیشده است م رمانیو د میمن و خانمم تصادف کرد دیرا به فرودگاه برسان

.دیکن دایرا پ گرینفر د کیبخوابم  خواهمیآقا م متاسفم

.دیاگر بما کمک کن دیکنیم يجوانمرد:گفت کرد و يپافشار کارلوس

.د رآورد بشیهمان حال چند اسکناس از ج در

.دهمیفرانک هم به شما م 400 دینیبب

.فاصله است کربعیاست تا فرودگاه فقط  ادیز یلیخ نکهیا:زد یبرق هیکرا دنیمرد جوان از شن چشمان

.دهمیمبلغ را بشما م نیمن ا ستین مهم

.رسندیخانم خسته بنظر م:اشاره کرد و گفت نایسپس به مار.بخانه انداخت زیام حسرت ینگاه ناشناس

بعد  يلحظه ا.مرد جوان پشت رل نشست و حرکت کرد.ندیکمک کرد تا بنش نایدر عقب را باز کرد و به مار کارلوس

د؟یکنیشما شبها کار م:دیمودبانه از کارلوس پرس

.کار کند بخصوص در خارج نموقعیه آدم تا اواقعا خسته کننده است ک.کارخانه کیدر  بله

آمدش خوب است؟ در

.ستیبد ن...يا
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است مگر نه؟ یفرودگاه شخص:دیکه حوصله حرف زدن نداشت پرس نایمار

 مایهواپ 15نداشتند اما حاال دست کم  شتریب مایهواپ کی لیسال است افتتاح شده اوا 5تازه .کندیخوب هم کار م بله

.دارند

د؟یشناسیصاحبش را م:دیپرس کارلوس

.رسدیبنظر م یهست آدم موفق یاما هر کس نه

.دادیاو را عذاب م گریشخص د کی تیموفق نکهیمثل ا.کردیلب غر غر م ریناشناس ز مرد

آنها را مستجاب کرده  يمقدس دعا يدیزیترز دول نکهیمثل ا رودیم شیپ یبخوب زیهم با خودش گفت همه چ نایمار

.بود

 شیهوا گرگ و م.شد دهید مایهواپ انهیبعد دو تا آش...یچند ساختمان چوب.ه را پشت سر گذاشتند فرودگا يها نرده

.خوردیفرود به چشم م دانیدر م مایدو هواپ.بود

.میدیرس دییبفرما:را متوقف کرد و گفت لیجوان اتومب مرد

.نیممنون واقعا لطف کرد یلیخ:گفت دادیاسکناس به او م يمقدار کهیدر حال کارلوس

.دیداشته باش یخدانگهدار سفر خوب:گفت دیرسیبنظر م یراض اریجوان که بس مرد

بسته  يمشاهده کردند که ورود دنیبه محض رس.آنها بطرف فرودگاه رفتند.گاز گذاشت و حرکت کرد يرا رو شیپا

کنند؟یبنظر تو چه موقع باز م:دیپرس يدیبا ناام نایاست مار

.باشد ینگهبان دیبا:کرد و گفت تیهدا یچوب ياو را بطرف کلبه ا کارلوس

از رنگ لباس کهنه اش معلوم .بود دهیتخت خواب يکه رو دندیرا د يبه آنجا مرد.دنیبمحض رس.با کارلوس بود حق

.بود دهیکش نییکالهش را تا گوشها پا.بود که نگهبان است
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.سالم آقا:محکم داد زد کارلوس

.دیایب نجایبه ا یکس دید؟نبایکنیچکار م نجایما اش:دیپرس یکلفت يو با صدا دیاز جا جه مرد

.میکن هیکرا مایهواپ کی میخواستیم.مینیرا بب نجایا ریمد میخواهیم ما

د؟یهست يشما مشتر اوه

آنها  يظاهر تیاز وضع خواستیم نکهیمثل ا.سرش مرتب کرده به دقت آن دو را برانداز نمود يکالهش را رو مرد

...نه ایهستند  يروتمندافراد ث ایدهد که آ صیتشخ

انجام  6پرواز ساعت  نیاول.برمیو شما را به سالن انتظار م میآ یاالن م دیصبر کن:بلند شد و گفت شیاز جا یبخست

.کند ریتاخ دیهم نبا چکسیه.شودیم

پرواز به کجاست؟ نیاول:دیپرس کارلوس

.که بدانم ستیکار من ن گرید نیا:جواب داد نگهبان

با قفل در ور رفت باالخره در باز شد مرد  يمرد لحظه ا. دندیرس یرا پشت سر گذاشته به اتاق مایپهوا انهیآش آنها

.دیمنتظر بمان نجایشما هم:گفت

 کیشده بود و  ختهیر نیزم يرو ییخرت و پرتها.کند یدگیوجود نداشت تا به امور آنجا رس یسرد بود و کس اتاق

.هم بسته بودفروشگاه سالن .خوردیمجله کهنه هم بچشم م

.ممنون یلیخ:به مرد داد و گفت یانعام کارلوس

.متشکرم آقا:گذاشت و گفت بشیپول را گرفت و در در ج مرد

ساعت چند است؟:گفت نایمار.آنجا را ترك کرد و دوباره آنها تنها شدند مرد
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 گریه باشد حدس بزن دبودم خراب شد ریدرگ میبا ج کهیموقع دیشا.کندیکار نم:به ساعتش انداخت ینگاه کارلوس

.کشدیطول نم ادینگهبان گفت ز

به وضوح چهره کارلوس را  نایمار دیبخشیم یفیسالن چراغ کم نور وجود داشت که به سالن نور ضع يورود در

بعد از :به چهره کارلوس انداخت و گفت ینگاه دیتابیمهتاب به آن م ركیبود که موقع ترك س ییمایهمان س.دیدیم

.ارهقشنگ شده کراواتت هم که حرف ند یلیات خ افهیزقیگر فرار و نهمهیا

.را درست کنم میبروم موها... شودیم میبتو حسود:ادامه داد رفتیم ییبطرف دستشو کهیدر حال نایمار

.کن صبر

.میرا بتو بگو یمطلب دیبا:شانه او گذاشت و گفت يدستش را رو کارلوس

؟ییبگو یخواهیم يزیچ چه

 سبونیکه از ل یشب يبود بایز یلیصحبت کنم بنظرم توو خ دمیگذشته که تو را د يورد روزهادر م خواستمیم فقط

 يات بود یبا دامن کول ركیدر س کهیموقع میو خواب آلود در قطار گذراند دهیژول يرا که با موها یمدت میخارج شد

...و حاال

و حاال؟:تکرار کرد نایمار

.یهست شیستا قابل

.را همراه دارم شمیارا لیاما خوشبختانه وسا ستمین ییبایطمئن هستم که زن زم...يگویتملق م يدار

شد و سرش را به  کیبه او نزد.دیبگو يزیچ خواهدینم گریکه کارلوس د کردیاحساس م زدیحرف م يبا طنار نایمار

کارلوس .فته بوددر آن نه یشور و نشاط هست یکه تمام يچنان بوسه ا.از او گرفت ياو گذاشت کارلوس بوسه ا نهیس

.يترکم نکرد طیشرا نیرکه حتا در سخت ت یهست یتو تنها کس...يتو فرشته ا زمیعز:گفت
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نه؟ میکه ما با هم هست نستیا مهم

.است یبزرگ تینعم نیا آره

با خود گفت او مرا ترك خواهد  دیتپیقلبش م کهیرا گرفت در حال نایتمام وجود مار ندهیترس از ا گرید کباری

.به کشور خودش برود اما من چه خواهم کرد سبونیاو از ل دیسفرمان باشد شا انیپا نیا دیشا.کرد

...ستمین مانیپش زیچ چیمن از ه زمیاوه کارلوس عز:شد و گفت رهیچشمان کارلوس خ به

.جدا شدند گریکدیاز  عیاو بود در باز شد آنها سر نهیس يرو نایهمان لحظه که سر مار در

 دنیکه از د دیرسیگوشه لب گذاشته بود بنظر م يگاریپهن داشت و س ییکوتاه و شانه ها يد قدوارد سالن ش يمرد

.باشد نجایا یکس کردمیفکر نم:خورده است چون به سرعت گفت کهیآنها 

.میکن هیکرا مایهواپ کیتا  میشما بود د؟منتظریهست نجایا ریشما مد:دیپرس کارلوس

.میداخل صحبت کن دییایب:گفت رفتیم يگریبسمت در د کهیدر حال مرد

از سالن بود هر سه وارد اتاق  يدر گوشه ا یدفتر کوچک..آورد و در را باز کرد رونیب بیاز ج يدیهمان حال کل در

.شدند

د؟یبر دیخواستیکجا م:دیپرس ریمد

.بودند ینییتز يکرتها مملو از کاغذ و وارهاید دیرسینظم بنظر م یب بایهمه اتاق را با دقت از نظر گذراند تقر کارلوس

.سبونیل:جواب داد کارلوس

.است بیعج:گفت نشستیم زیپشت م کهیدر حال مرد

فهمم؟یمنظورتان را نم:با تعجب گفت کارلوس
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دارم که به  یمن مسافران ایکه آ کردندیدو نفر آمده بودند و از من پرس و جو م:به غبغب انداخت و گفت يباد مرد

ده ام؟ژنو فرستا ای سبونیمقصد ل

.بماند يتا سفر ما سر میپردازیهم م يزیچ کیاگر الزم باشد .میبرو سبونیبه ل میخواستیما م بله

؟يمشکل دار سیشما با پل:دیبا تعجب پرس مرد

.کامال راحت باشد التانیبابت خ نینه از ا:سرش را تکان داد و گفت کارلوس

د؟یچرا انقدر مضطرب و نگران هست پس

ختم  يمذاکره به فاجعه ا نیمبادا ا دیترسیواضح بود که ترس تمام وجودش را فرا گرفته است م نایمار يمایس از

.کندیصحبت م يشوداما متعجب بود که کارلوس چگونه با تبسم و خونسرد

 دیهمسر من و بنده همانطور که شما فکرش را کرده ا.رك و پوست کنده خدمتتان عرض کنم:به مرد گفت کارلوس

.میهست زیدر حال گر

!رابطه نامشروع عاشقانه کی:متکبرانه گفت مرد

 نرویثروتمند و سرشناس است از ا يمرد شانیپدر ا.میازدواج نکرده بود روزیتا د دیراستش را بخواه...قایدق

چون به  نیبخاطر هم.هستم نییاز طبقه خودشان ازدواج کند اما بنده از قشر پا يدخترشان با فرد خواستندیم

.میفرار کن میگرفت میتصم میبرخورد يرایمشکالت بس

.کندیم یکار اشتباه شانیا پدر

.از مهم تر است نیو ا میرا دوست دار گریما همد یحق داشته باشد ول دیشا...البته

.دیدرخشیم يهم از شاد نایمار يچشمها.خوشحال بود زندیکارلوس صادفانه با او حرف م دیدیم نکهیاز ا مرد

.جذاب و افسونگر است اریخانم بس نیبخصوص که ا کنمیشما را درك م:فتکرد و گ يخنده ا مرد
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.لویخانم آ.کنم آقا یهمسرم را به شما معرف دیبده اجازه

.بوساك چاکر شما:و گفت دیرا بوس نایبلند شد و مودبانه دست مار مرد

.افتندیاز مخمصه نجات  گرید کباریشکل آنها  نیبه ا و

.ردیگیم شتریخلبان پول ب یول ستیمنظورم فروش ن.شودیگران تمام م تانیبرا سبونیل يبرا مایهواپ کی:گفت مرد

.ستیمهم ن:گفت کارلوس

گذرنامه ها ...شد از جمله دیمواجه خواه یبا مشکالت.رودیم شیپ یبراحت تانیکه آنجا کارها دیفکر هم نکن:گفت مرد

روبراه است؟ نهایا

.میبده رشییکه تغ میز عوض نشده است چون فرصت نداشتهمسرم هنو یفقط نام خانوادگ:گفت کارلوس

...مینیحاال بب ستیمهم ن ادیز

.هشت هزار فرانک شودیم:جمع زد و گفت یکاغذ کاه کی يبد رو یرا با خط ياعداد مرد

 یچک مسافرت:گفت ياز خود نشان نداد با خونسرد یخورد اما کارلوس عکس العمل کهیمقدار مبلغ  دنیاز شن نایمار

د؟یکنیم قبول مه

.حتما

.دیقبول نکن دمیترسیم:نگاه کرد و دستش را بطرف او برد و گفت نایبه مار کارلوس

کارلوس آنرا  ایآ.رخنه کرد نایدر وجود مار يلحظه ا يبرا یبد گمان طانیش.کردیپول م يبود که تقاضا يبار نیاول

هم :را گشود و گفت فشیانداخت ک رونیکله اش بافکار مبهم را از  نیا يبزود خواهد؟امایخودش م یخوشبخت يبرا

.شودیچقدر م قایدق دانمینم یدارم هم پول نقد ول یچک مسافرت
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همسرم فقط :بوساك گذاشت و گفت يآقا يافتاد آنها را در آورد و جلو یمخصوص يچشمش به اسکناسها کارلوس

د؟یدانیپول اسکودو را دارد شما نرخ معاوضه آنها را م نیا

.رندیگیمورد استفاده قرار نم ادیدر بانکها ز یداشتم ول نهایاز ا روزید:به پولها انداخت و گفت ینگاه مرد

.درست است بله

بوساك  يبوساك گذاشت آقا يآقا ياو هم آنها را گرفت و جلو.از چکها را به کارلوس نشان داد يگوشه ا نایمار

صحبت کرد  مایبا مسئول هواپ یتلفن یمدت.را برداشت یگذاشت سپس گوش فشیچکها را همراه با اسکناسها داخل ک

بوساك صحبتش را تمام  شدیم وسیکم کم ما نایمار.شودیآماده دارند و چه موقع آماده پرواز م يمایهواپ ایتا بداند ا

با هم  میتوانیم.تا آن موقع در خدمتتان هستم.شودیآماده م گریربع د کی:گذاشت و گفت شیرا سرجا یکرد و گوش

.میهم بنوش يزیو ضمن آن چ میبزن یگپ

 نیهم از ا ادیکارلوس ز.بازگشت نیشامپا يبطر کیبعد با  يرفت لحظه ا يبلند شد بطرف قفسه ا شیاز جا بوساك

و در  میدادیبه شما زحمت نم میداشت يادتریاگر وقت ز:کرده باشد گفت یتعارف نکهیا يبرا.آمد یبدش نم ییرایپذ

.میخوردیم ياطراف قهوه ا نیهم

نبود  لیاصال ما انیم نیدر ا.کردیاش غوغا م نهیو اضطراب درون س شیتشو.لحظه هم آرام و قرار نداشت کی نایمار

کارلوس هم اگر هم درونش را .کردیم يپرواز و خالص شدن از مخمصه لحظه شمار يبوساك صحبت کند برا يبا اقا

تعجب  نیاز ا نایداشت مار نهیو اضطراب را در س شیاما همان تشو دیرسیخونسرد به نظر م اریو بس ساختیفاش نم

.نگاه کرده است رونیاز پنجره به ب یرکیبار با ز نیکه چرا او چند کردیم

کرد کارلوس هنوزم خونسرد بود و  تیهدا مایهواپ گاهیبوساك آنها را به طرف جا يآقا.به وقت پرواز نمانده بود ادیز

کند هر دو با تکان  تیآنها هدا شیرا به پ مایمنتظر ماندند تا خلبان هواپ یها کمآن. دادیاز خود نشان نم يدلهره ا چیه
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که وارد  دیرا د یسبز رنگ لیبه جاده افتاد و اتومب نایناگهان چشمان مار.کردند یبوساك خداحافظ يدست از اقا

 مایبه داخل هواپ عیسر.ستنش نایدر دل مار بیو عج بیغر یبود اما حس دهیرا ند نیماش نیاو قبال ا.شدیفرودگاه م

و دو  کردهسبز توقف  لیانداخت اتومب رونیبه ب یاز پنجره نگاه ندیخود بنش يدر جا خواستیم کهیهجوم برد موقع

گرفته  یعوض دیشا.افتاد که در هتل با آنها برخورد کرده بود یمردان ادیآنها ب دنیمرد از آن خارج شده بودند از د

.بود نیاست که به تمام اطرافش بدب ختهیرهم اعصابش آنقدر بهم  دیشا

او را  نکهیا ياو شد و برا تیکارلوس متوجه وضع.دست کارلوس فرو برد  انیناخودآگاه دستش را م دیلرزیم نایمار

.زندینم یراحت باشد بوساك حرف التیخ:دهد گفت يدلدار

حصول  يبرا یکتاب خوانده بود ول کیگفتن نداشت چرا که کارلوس ذهن او را مثل  يبرا يزیچ نایمار گرید بار

؟یمطمئن هست:دیپرس نانیاطم

.دیرسیبنظر م ینبود اما آدم با شرف یخوش خلق آدم

حرف بزند؟ دیاگر او را با پول بخرند شا اما

.کارشان هم ثمربخش باشد نیکه ا کنمیگمان نم یممکن است او را بترسانند ول فقط

.با توست حق

او هم مثل  گریاز طرف د.دیرسیبنظر م یآمد اما قبول داشت که او آدم با شرف یساك خوشش نمبو ياز آقا ادیز نایمار

 نایمار.دارند یدلبستگ اریعاشقانه هم بس يبه ماجراها دارندیاحترام خود را نگه م نکهیها عالوه بر ا يتمام فرانسو

با مسائل  یبدانند آدم کهیخصوص موقعهستند ب یو احساسات سوزها افراد دل يفرانسو میخودمان:کرد و گفت یتبسم

.کرده است دایمشکل پ یو قلب یروح

.میهست ينطوریما همه ا:جواب داد کارلوس
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.بود یفعل طیاو در شرا تیاز رضا یلبانش حاک میشانه کارلوس گذاشت تبسم مال يسرش را رو نایمار

به آنها  چسکیدست ه گرید ییبودند جاتنها  بایکوچک بدور از تمام مردم تقر يمایهواپ کیاوج اسمان در  در

.دیرسینم

کرد؟ میچکار خواه سبونیدر ل نباریا:دیپرس ییایرو یبا لحن نایمار

.خواهد فرستاد میبرا یغامیمطمئن هستم که پ.به پدرو دارد یبستگ

نه؟ يشویعازم کولونا م يکه بزود نستیپس منظورت ا:کرد دیتاک نایمار

!شک بله بدون

؟یبمان محال است که پس

.نتوانست حرف بزند و کارلوس هم در آن لحظه احساس او را درك نکرد نایمار

.ثمر یو ب دهیفا یمرد ب کی شومیم بیغر يبمانم مرد اگر

آنها قد خواهد  نیب ییاز جدا يواریبار د گرید.برده بود ادیاو را از  یبکل يبه چشمان او نگاه کرد آر نایمار

.پا برجا خواهد ماند شهیهم ينخواهد رفت و برا نیکه هرگز از ب يوارید.دیکش

دهم فصل

.دیرا ببند تانیلطفا کمربندها.نشست میخواه نیبه زم گرید قهیتا چند دق:اعالم کرد خلبان

حس کرد که تحمل  یلذت نایاز تماس انگشتانش با او مار.کمک کند نایخم شد تا در بستن کمربند به مار کارلوس

کارلوس  ينخواهد توانست جا يمرد چیه.دیدیدردناك را مقابل خود م يا ندهیا.شده بود شانیرافکارش پ.بود ریناپذ

.رحم و سنگدل یب انوسیو فوق العاده بود اما همانند موج وحشتناك اق زیاو شگفت انگ.را پر کند
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م؟یآنجا چکار کن میدیرس:دیاش طوفان بپا کرده عاقبت بخود فشار آورد و پرس نهیو اندوه در س غم

البته اگر پدرو در فرودگاه باشد  میکن شانیاجرا دیدر ذهن دارم که با ییبرنامه ها.میکنیم یدگیرس مانیکارها به

.میکنینم يچکاریه

دارد؟ یچرا؟چه مانع:دیبا تعجب پرس نایمار

.مینیبب سبونیرا در ل گریکه اگر شکست خورد همد نستیا قرارمان

.يبمن نگفته بود:گفت يبا لحن سرزنش کننده ا نایمار

.با شکست مواجه شوم خواهمینم نکهیا يبرا

م؟یکنیآنجا نباشد چکار م اگر

.میکنیگم و گور م ستهایتور نیشده و خودمان را ب یکوچک اطراف شهر مخف يازهتلها یکی در

.شوندیبما مظنون م میبرو ينطوریبزرگ بخرم چون اگر ا فیک کی دیبا پس

من جالب و  يتو برا زیچ ؟همهيچه هستند که با خودت حمل کرد نهایا:انداخت و گفت نایرما هیبه اثاث ینگاه کارلوس

.است بایز

زبانش  یول دهدیآزارش م نینچنیاز او بپرسد که چرا ا خواستیم.حرفها را باور کند نیا توانستیم يچطور نایمار

تو  میکه در هتل مستقر شد یوقتو بعد؟:به کارلوس انداخت و گفت ینگاه.الکن بود یسخنان نیگفتن چن يبرا

گرفت؟ یبا پدرو تماس خواه يچطور

؟یدانیتو که جواب سوالها را م:شد و گفت رهیدر چشمان او خ میمستق کارلوس

بدست و  خواستیم.توام با هراس در دلش طوفان بپا کرده بود يدیکند اما ناام اریسکوت اخت دیکه با دانستیم نایمار

که با او گذرانده همه اش به باد فنا  ییتمام شب و روزها ایا او حرف بزند از او بخواهد که اتا ب افتدیکارلوس ب يپا
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او  يرا که به پا يکه همه غرور کردیعشق گذرا بوده است؟احساس م کیاو فقط بخاطر  يخواهد رفت؟همه بوسه ها

.دیترکیچشمانش پر از اشک شده بود و بغض اش داشت م.در حال شکستن است ختهیر

.دیآ یفرود م مایهواپ:اعالم کرد خلبان

.او شد يمحو تماشا یلحظات يچشمانش را بر چهره کارلوس دوخت و برا نایمار

راه انداخته بودند  يو هو يها انوسیاق يبر رو ییایمرغان در.فرودگاه مزارع و جنگل اطراف آن سرسبز بودند يفضا

جوان در  یخانم یآسمان آب ریز. ربودندیاط دهانش م يو طعمه ا زدندیم يبر لب آب بوسه ا رنگیو ن لهیبا ح یو گاه

چطور دلش قبول .کردیم یبا او خداحافظ شهیهم يبرا شبود که معشوق ییغربت غرق در اندوه لحظه ها يکوچه ها

.ممکن است ریغ نیا!نه.متشکرم زیهمه چ يخداحافظ و برا دیخواهد کرد تا بگو

.خود رادر آنجا گم و گور کند خواستیکه م ییبه مکانها...سیپار وركیویبه ن کردیبه لوندرس فکر م نایمار

.میشو ادهیبهتر است پ:کارلوس بخود آمد يبا صدا او

 نایمار.آمدند نییپا مایکردند و از هواپ یآنها از خلبان خداحافظ.شود ادهیرا گرفت و به او کمک کرد تا پ نایمار دست

.آمده بود در ذهنش زنده شد سبونیکه به ل يبار نیاول جم نخورد بخاطر شیاز جا يا قهیچنددق

مملو از  یشدند که کوچک ول یآنها را کنترل کند وارد سالن یبطرف داخل فرودگاه حرکت کردند بدون آنکه کس آنها

بعد با خود  يلحظه ا گشتیکارلوس با چشمانش دنبال پدرو م.کرد دایرا پ یکس شدیراحت م نحالیبود با ا تیجمع

.او آنجاست:زد ادیتلفن به پدرو افتاد و فر وسکیناگهان چشمش در کنار ک.ستین نجایا نکهیمثل ا!من  يخداگفت 

.پدرو:بود کارلوس او را صدا کرد ستادهیا وسکیمتوسط کنار ک یو سن یبا پوست گندم یکوچک اندام مرد

.را فشردند گریشدند و دست همد کینزد گریکدیبه  آنها
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االن در چه نقطه .تکان نخورد تنها و مردد خشکش زد  شیاز جا گرید.دیکش یبست و آه سوزناک را شیچشمها نایمار

.زدیاو چه رقم م يبرا ریبود و تقد ستادهیاز سرنوشت خود ا يا

درد و همه  یتمام یبهنگام خداحافظ خاستیدلش م.حتا اگر ناگوار و تلخ باشد ستدیتا آخر با ایبرود  داستینم نایمار

درد هزار مرتبه از شکنجه  نیکه ا یتحمل خواهد کرد؟براست ایآ یبا نگاهش به کارلوس نشان دهد ول کجایمحنت را 

.بدتر خواهد بود

.شیشده بود نه راه پس داشت و نه راه پ خکوبیخود م يدر جا نایمار هنوزم

افتاد حرف کارلوس  یتناگهان چشمش به دفترچه چک مسافر.را مرتب کند لشیرا باز کرد تا وسا فشیک ناخودآگاه

.دهمیبوساك گفت پولت را پس م يآمد که موقع پرداخت پول به اقا ادشی

.بزند یحرف نیدر مقابل عشقش چن توانستیحرف را زد؟چگونه م نیا چرا

چون .نداشته و به هزاران برابر آنها پشت پا زده است یاو ارزش چندان يکه پولها برا دیبگو توانستیآنموقع نم نایمار

او در  ندهیآ کردیحس م نکیاو را خوشبخت کنند اما ا توانستندیآن پولها نم نکهیبدتر ا.جستیرادر آنها نم یوشبختخ

بکند؟ توانستیچکار م.غوطه ور است یاز بدبخت ییایدر

 بود شاخ کیاز تعجب نزد. دیرا مقابل خود د کتوریو کبارهی.بطرف صدا برگشت.خواندیکه او را م دیشن ییصدا ناگهان

.يرییتغ چیبدون ه افهیو ق پیبود با همان ت کتوریهمان و.اوردید رب

.میشدیم وانهید میداشت یدلواپس ؟ازيتو کجا بود!نایمار:شد و گفت کیبه او نزد کتوریو

چرا؟
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داشت  یمهم اریکند چون نامه بس تیدایدنبالت گشت تا پ بلیبعد از رفتن تو س.چپ نزن  یرا به کوچه عل چرا؟خودت

را رها کرده  تیبدون اطالع همه کارها میدیفهم نکهیتا ا میو رو کرد ریرا ز سبونیل يهمه هتلها.يکردیامضا م دیکه با

.يشده ا دیو ناپد

.را او بتو گفته است نهایا

؟يتاحاال کجا بود نمیبگو بب...میکند؟بگذریم یکجا زندگ بلیس یکنیتو فکر م بله

.ردیاو خرده بگ به رانهیتحق یبا لحن کردیم یسع کتوریو

.بگذارم انیرادر جر سیپل خواستمیچه بر سرت آمده بود م:دیپرس دوباره

؟يرا نکرد نکاریپس چرا ا:دیپرس نایمار

نگران نشدم  ادیخاطر ز نیو بهم يفرار کرده بود يرا بردار تیلباسها نکهیهستم؟بدون ا نجایچه ا يبرا یکنیم فکر

.لباس آورده ام تیبرا...البته

.از شما تشکر کنم دیانگار با:گفت یکنار او قرار داشت به ارام دکهیرا د یفیک نایمار

حق  گرینداشتم د يشود خود منهم حال و روز بهتر وانهیاست د کینزد بلیراحت بود؟س یلیات خ يدور یکنیم فکر

.یبکن نکارهایاز ا يندار

.درا نخواهم کر نکاریا چوقتیه گرید:و گفت دیکش یآه سوزناک نایمار

مرتب است  زیهمه چ:شده است گفت ریس یکه انگار از زندگ یرا بطرف کارلوس و پدرو برگرداند و با لحن نگاهش

.گردمیبخانه برم کتوریو

.را شکر خدا

.مهم نبود زیچ چیه شیبرا گرید یمتوجه شد کارلوس طبق معمول آرام و خونسرداست ول نایمار
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.منتظرمان است لیاتومب!ایب:گفت کتوریو

نگاه کارلوس سرشار از عشق و عالقه .تکان نخورد شیاز جا نایمار.شد  کیلحظه کارلوس به آنها نزد نیدر هم اما

.دارم تیخوب برا اریخبر بس کی زمیعز:گفت نایبه مار یبا خوشحال زدیبرق م يدر چشمانش شاد.بود

شده است؟ چه

بتو .افرادش کشته شده اند شتریفرار کرده و ب تهاسیخاتمه داده است رهبر کمون زیشورش مردم به همه چ!شد تمام

.مردم انتقامش را گرفته اند.گفته بودم که پدرم را دوست دارند

.خوشحال هستم یلیاوه خ:جواب داد یبا خوشحال نایمار

نا؟یهستند مار یآقا ک:دیپرس کتوریو

آنها :او برنگرداند کارلوس ادامه دادحتا سرش را هم بطرف  نایمار.رادر دست گرفت و فشرد نایمار يدستها کارلوس

.خبر چقدر خوشحالم نیاز ا یدانینم!من ياوه خدا.جهمور انتخاب شده ام سییبعنوان ر یابیمرا خواسته اند بطور غ

.را هم جلب کرد انشیبود که توجه اطراف ادیاو آنقدر ز جانیه

دارد؟ یکارها چه معن نیا:دیپرس یبا ناراحت کتوریو

هستند؟ یآقا چه کس: دیپرس نایبه او نگاه کردند کارلوس از مارهر دو  نباریا

.دوست کی سونیهار کتوریو

هستم و از  نیکه هست بنده مسئول خانم مارت یچ یآقا حاال اسمتان ه دیدانیدوست؟م کی:با تعجب گفت کتوریو

.انگلستان آمده ام تا او را همراه ببرم

ن؟یخانم مارت:با تعجب تکرار کردشده باشد  ایبدون آنکه متوجه قضا کارلوس

.دهم حیرا توض زیهمه چ تیفرصت نداشتم تا برا:گفت عیسر نایمار
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 یتیشما اهم يکه نامش برا دیتظاهر هم نکن نیمارت نایبله مار:گفت یمحکم يحرف او را قطع کرد و با صدا کتوریو

!آدم مکش مرگ ما کی.دارد  یتیکه چه شخص دهدیندارد ظاهرتان نشان م

 دیدهد که نبا حیبه کارلوس توض توانستیچطور م.رفتیفرو م نیو بزم شدیدر آن لحظه آرزو کرد کاش آب م نایارم

.شود ینیآن چنان نبود که موجب بدب تیو شخص تیشود هو نیبه او بدگمان و ظن

...کنمیش مگوش کن کارلوس خواه:نشنود گفت کتوریو خواستیکه م ییبا صدا دیلرزیم شیلبها کهیدر حال نایمار

با تو صحبت  دیمن با نایآورم مار یکارها سر در نم نیاز ا:گفت نایمبهوت مانده بود به مار کهیدر حال کارلوس

.بعدازظهر وجود دارد يپرواز برا کی.کنم

!کارلوس!اوه

برگردم مگر نه؟ دیمن با یدانیکه م تو

بر است؟چه خ نجایا نمیبب دیید؟بگویبمن هم گوش کن:گفت یبا تلخ کتوریو

.کتوریساکت باش و قهیدق کی:عجول گفت يمثل بچه  نایمار

را بدل  تیکه حرفها یدانیخودت م.من مسئول تو هستم یزنیاست که م یچه حرف نیا:جواب داد عیسر کتوریو

.يدار اجیمحافظ احت کیکه به  یدانستیم دیاما قبل از رفتنت با رمیگینم

خواهد؟یمرد از تو چه م نیا:دیکرد و پرس را رها نایمار يدستها یبه ارام کارلوس

.خاطر دنبالم آمده اند نیکارم را ول کردم و رفتم نگران شده بهم کهیفقط موقع شانیا زیچ چیه

.نطوریکه ا:گفت کارلوس

.بود امدهیمهم ن ادیهستم اما بنظرم ز نیمارت نایکه مار گفتمیبتو م شیمدتها پ دیبا:ادامه داد نایمار

.یگفتیم دیاما با:جب گفتبا تع کارلوس
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د؟یشناسیشما او را نم یعنی میصحبت کن يبهتر است جد:گفت يبا لحن مغرورانه ا کتوریو

و چه کاره  ستیک نیمارت نایمار نیاصال ا. دیکنیصحبت م زیراجع به چه چ دانمیشرمنده ام نم:گفت کارلوس

.شناسمیوپا من نمرا در ار يفرد مشهور نیتاسف است که چن ينماست؟جایاست؟ستاره س

اعصاب خودت  کتوریو يبا حرفها کنمیخواهش م:به کارلوس گفت یبا نگاه ردیخنده اش را بگ ينتوانست جلو نایمار

.را خراب نکن

دارد؟ یتیاهم واقعا

.شو اصال حرفش را هم نزن الیخ یب

.میحرکت کن دیبا گریساعت د 3تا ...میندار یمشکل پس

م؟یحرکت کن:دیو پرساز حرف او تعجب کرد  نایمار

.بروم توانمیمن بدون تو نم ستین يدر کولونا خطر گریالبته د...بله

.نبود زبانش بند آمده بود یباور کردن نایمار يبرا

...کردمیفکر م...اما

داشته باشم  یروشن ندهیآ تواستمینم کردیم دادیب یامادر کشورم جنگ داخل زمیعز ییبگو یخواهیچه م دانمیم

.تو را گرفتار مشکالت کنم طیآمد در آن شرا یدلم نم نیبنابرا...

...من نمیبیدارم خواب م:گفت رتیبا ح نایمار

 مهیاما حرفش ن...نداشت یتینه اهم ایآمدم مهم نبود که جنگ باشد  یم یخواستیمن هر جا که تو م دیبگو خواستیم

:تمام ماند چون کارلوس فکر او را خوانده بود
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و  میکه هر چه زودتر به کشورم برگرد نستیدارد ا تیکه حاال اهم يزیچ.است که دوستت دارم خاطر نیبهم دانمیم

.برتر است يجمهور از تاجگذار سییر کیمردم کشورم ازدواج  يبرا.میبا هم ازدواج کن

 دیخورش...زدیابرها گام م يرو نکیا.بود که اصال انتظارش را نداشت دهیشن يزیچ.زدیبرق م ياز شاد نایمار چشمان

عشق آنها ..را کور کند يچشم هر حسود توانستیرا چنان روشن ساخته بود که انعکاسش م شیپر شور زندگ یعشق

شک از  یب...شود ایازدواج جو ينظر او را برا محبوبشنبود تا  يازین...باشد ایدن يموجب غبطه همه عاشقها توانستیم

.مطمئن بود یعروس يبرا لشیو تما نایعشق مار

.کلمه بر زبان راند کیبزند فقط  یحرف توانستینم گرید انیمار

.کارلوس اوه

؟یبا او ازدواج کن یتوانیم ست؟چطوریمرد ک نیشده ام ا جیمن گ:دیبگوش رس کتوریو يصدا انیم نیا در

 یقربانبود  افتهیکه  يتازه ا يایدن توانستیبحال او سوخت اما نم نادلشیمار.فرودگاه گم شد ياهویاو در ه يپرسشها

 یول کتوریشرمنده ام و:گفت یمهربان يانداخت و با صدا کتوریبه و ینگاه نیبنابرا.دینما گریعشق خودخواهانه آدم د

.بروم کولونا دیحاال هم با ممتشکر زیدر هر صورت از همه چ.است رید یلیخ گرید

.ممکن است ریغ نیا ؟امایجنوب يکایآمر!کولونا

.اردد تیواقع یول:جواب داد نایمار

.نمیدوست دارم او را بب يکردیبا پدرو صحبت م یداشت:به جانب کارلوس برگشت و گفت نایمار

.است یآنچه اتفاق افتاده باور نکردن قتایحق دیدارد که بما بگو يادیز يحرفها ایب پس

 نیهمچن سمینوینامه م تانیممنونم برا يبه استقبالم آمد نکهیاز ا...کتوریخداحافظ و:کرد و گفت کتوریرو به و نایمار

.وجود ندارد ینگرن يبرا یلیدل گریبه او بگو د یراست...بلیس يبرا
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!نایمار اما

کارلوس در .پدرو راه افتادند  يدست در دست کارلوس گذاشت و هر دو بسو.نماند کتوریحرف و هیمنتظر بق نایمار

مرد عاشقت بود چرا با او ازدواج  نیا:گفت کند تیاو را اذ یگذاشته و کم نایسر به سر مار نکهیا يراه برا نیب

؟یکنینم

.ستمیمن دلباخته او ن نکهیا يبرا:داد و گفت لیبه او تحو یتبسم طنتیبا ش نایمار

من چطور؟ عاشق

.دوستت دارم ایتمام دن يبه اندازه :انداخت نایدر دل مار ياو شور سوال

  .نطوریمنهم هم:جواب داد یبنرم کارلوس

  

  انیپا

  

»انه مجازي نودهشتیاکتابخ«

wWw.98iA.Com  
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