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  :یمیتقد
 کتاب نی اینای پاي درست قبل از آن که قسمت ها   2002 سال   ی م 29 روز   در

 ي از آب معجـزه آسـا  ي در لردس ِ فرانسه رفتم تا چند بطر    يبه غار . سمیرا بنو 
:  مرد حدود هفتاد ساله به من گفت       کیداخل سالن،   .  آنجا پر کنم   يچشمه ها 

مـرد  .  هـستم ومن گفتم کـه خـود ا      . "دی هست لوی پائولو کوئ  هی شب یلی شما خ  "
او در مـورد  .  کـرد یاش معرفـ من را در آغوش گرفت و من را به همسر و نوه      

 ":  گونه خاتمه داد کـه نی اش صحبت کرد و ای من در زندگ ي کتاب ها  تیاهم
 شـنوم و  ی کلمات را اغلـب مـ      نیمن ا . " شما مرا به فکر انداختند     يکتاب ها 

 ام دهی ترسـ یلـ ی من خامادر حال حاضر، .  کنندیآن ها اغلب من رو خوشنود م     
 سخت و شوکه کننده یع با موضو"قهی دقازدهی" من   دی دانم رمان جد   یچون م 

 را پـر کـردم، دوبـاره    می هـا  يمن داخل چشمه رفتم و بطـر      . بر خورد خواهد کرد   
 نی کردمـا  ادداشـت ی کند، و اسـم او را        ی م ی کجا زندگ  دمیبرگشتم و از او پرس    

 نـسبت بـه تـو،       ي ا فهی من وظ  ن،یولیر گ سی شود، مور  ی به تو م   میکتاب تقد 
 صحبت کنم که مرا نگـران   ییزهای دارم تا در مورد چ     همسرت، نوه ات، و خودم    

 کتاب ها یبعض.  دوست دارند تا بشنوند گرانی که د  ییزهای کنند، نه فقط چ    یم
 رو بـه رو  ی زنـدگ ي هـا تیـ  ها ما را با واقع  ی کنند، بعض  یما را به فکر وادار م     

 است که   نی ا يزی کتاب مهم تر از هر چ      کی ي سندهی نو کی ياما برا .  کنند یم
  .ر کتابش با صداقت صحبت کندد



  
  
  

×××××××××××××××××××××××××××××  
 کیـ  ي در خانـه  حی کـه مـس  دیـ  او فهمی گناهکـار؛ وقتـ  کیـ  در شـهر بـود،     یزن
 حی مـس ي از مـرهم بـه آنجـا بـرداو پـشت پاهـا       نی کوزه مرمر  کی اکاراست،یر
ا  کرد و آنها را بـ      سی خود خ  ي را با اشک ها    حی مس ي پاها ه،ی ، در حال گر    ستادیا

 که اکاری ریدوقتی و بر آنها روغن مال دی او را بوس   ي خود خشک کرد، پاها    يموها
 مرد واقعا نیاگر ا": با خودش گفت د،ی صحنه را د  نی شرط بسته بود ا    حیبا مس 

 زن گناهکـار اسـت   کیـ  رفتـار و آنکـه از طـرف         نیـ  ا ی بود، متوجه معن   امبریپ
 کیـ می بـه تـو بگو     يزی خواهم چ  ی به او پاسخ داد، شمعون، م      حی مس شدویم"

 بـود و  ونی به او مـد یه صد شاکی آن که    یکی. قرض دهنده دو بدهکار داشت    
 آنها پول نداشتند کـه قـرض او را پـس دهنـد، او هـر دو را            یوقت.  پنجاه يگرید

 من  ":  دوست خواهند داشت؟شمعون پاسخ داد     شتری او را ب   کیکدام  . دیبخش
 تـو   ":  بـه او گفـت     حی مـس  و. " بدهکار بـود   شتری که ب  ی کنم آن کس   یفرض م 

:  و بـه شـمعون گفـت      گشت به سمت زن بر    حی مس " يدرست قضاوت کرده ا   
 زن نی اما ام،ی را بشومی تا پاهاي ندادی آبچی تو به من ه ؟ینی ب ی زن را م   نیا

 ي خشک کردتـو بـه مـن بوسـه ا    شی مرا با اشک خود شست، و با موها      يپاها
 مـرا متوقـف نکـرده    ي پاهـا دنی که من آمـده ام بوسـ  یاما او از زمان   : ينداد
 ی به تو مـ  لی دل نی کار را کردبه ا    نی ا و اما ا  يدیتو بر سر من روغن نمال     . است
 عـشق کـم،   يامـا بـرا  . ادشی شد به خاطر عشق ز دهی که گناهان او بخش    میگو

  . استي کمترشیبخشا
  )37-47: 7لوقا( 
  



  به نام خدا
  
  

  فصل اول
  
 ییکـ ! صبر کنیـد ...  به اسم ماریا که   بود ي فاحشه ا  ي نبود، روزگار  ی بود یک  ییک

 ي بچه ها است و فاحشه کلمه اي نبود جملهء آغازین بهترین قصه ها یبود یک 
 توانم کتابم را با چنـین تنـاقض   یبه نظر شما من چطور م    !  آدم بزرگ ها   يبرا

 مـان   ی لحظات زنـدگ   تمام آغاز کنم؟ اما مگر نه اینکه ما آدم ها در            يآشکار
 یـک  يفسانه ها است و یک پامان در اعماق، بگذارید بـرا یک پامان در عرش ا   

 ي فاحشه اي روزگاريبار هم که شده همان طور هم داستان را شروع کنیم؛ روز       
 گنـاه  ی کرد به نام ماریا مثل همهء فاحشه ها، او هم معصوم و بـ         ی م یزندگ

اش  ی زنـدگ ی آرزو کرده بود که مرد رویـای یانبه دنیا آمده بود و بعدتر در نوجو 
 پولدار، خـوش تیـپ، بـاهوش کـه بـا او در لبـاس سـفید        يرا مالقات کند، مرد  

 بـزرگ شـدند معـروف     یعروس ازدواج کند، دو تا بچه داشـته باشـند، کـه وقتـ             
پـدر  .  شـود ی کند که از پنجره هایش دریا دیده م ی زیبا زندگ  يشوند، و در خانه ا    

 در مرکـز    يا در شـهر    دوره گرد بود و مادرش یک خیاط؛ آنهـ         ندهءماریا یک فروش  
 کردند که فقط یک سینما داشـت، یـک کابـاره و یـک بانـک؛                 ی م یبرزیل زندگ 

 خبـر   یماریا همیشه آرزو داشت باالخره یک روز شاهزادهء جذاب و دلربـایش بـ             
 ی مـ قـت  با هم از آنجا برونـد، آنو ی او بگشاید و آنها، دوتای يبیاید و بند از پا    

 که ماریا منتظـر شـاهزادهء دلربـایش    یروزهایتوانستند با هم دنیا را فتح کنند   
 یـازده سـالش   ی او اولین بـار وقتـ  ؛ی بود و رویا بافيبود تنها کارش خیال پرداز   

در مسیر خانه تا مدرسه، متوجه شـده بـود کـه تنهـا نیـست و                 . بود عاشق شد  



 ی همـان شـیفت درس مـ   ر شـان بـود د  ی که در همسایگ  يپسر.  دارد يهمسفر
 یـک   ی زدنـد، حتـ    یآنها هیچوقت با هم حرف نم     .  رفت یخواند و به مدرسه م    

 اسـت کـه   یکلمه؛ اما کم کم ماریا ملتفت شد بهترین اوقـات روزش لحظـات       
 کـه   ی وقت ،ی و خستگ  ی برگشتن؛ تشنگ  ي لحظه ها  ی رود، حت  یدارد به مدرسه م   

 ی رفت و ماریا تمام سـع      ی کرد و پسر تند تند راه م       یخورشید داشت غروب م   
 قدم بـردارد ایـن مـاجرا ماههـا و ماههـا             عی او سر  يپا به پا   کرد که    یاش را م  

 شد، ماریا که از درس خواندن متنفر بود و تنها تفـریح اش           یپشت هم تکرار م   
او .  اینکـه آن روزهـا زودتـر بگذرنـد         يتلویزیون بود شروع کرد به آرزو کردن بـرا        

د،  مانـ  ی در انتظار رفتن به مدرسـه مـ        شتاقانه همسن اش م   يبرخالف دخترها 
کنـد تـر از آن     .  گذشـتند  ی همین آخر هفته ها به نظرش کند و غمگین م          يبرا
او .  آدم بـزرگ هـا  ي ساعت ها براي یک بچه بگذرد مثل کند  ي که باید برا   يچیز

 که ی دقیقه با کس10 دارد، اینکه او فقط ي روزها دلیل ساده ا  يفهمید که بلند  
بعـد فکـر کـرد    . خیـال او  کند و هزاران ساعت با فکر و ی مي سپررددوستش دا 

 روز صـبح،  کی هم شد    نیو هم ... بتواند با او صحبت کند     ي دارد اگر روز   یچه لذت 
 ماریا ؟ی شود یک مداد به من بدهیدر راه مدرسه، پسر نزدیک آمد و پرسید م       

 برآشـفته   مـه  مقد ی از این نزدیک شدن ب     یراستش را بخواهید خیل   .  نداد یجواب
 دیده  ی بود وقت  دهی ترس ییش را تندتر کرد، خیل    شده بود به خاطر همین قدم ها      

وحشت کرده بود کـه نکنـد پـسر بفهمـد کـه او      .  آیدیبود او دارد به طرفش م  
 مانده، که چقدر در رویاهایش دست       یدوستش دارد، که مشتاقانه منتظرش م     

 را با هـم ادامـه داده انـد، تـا        راهپسر را گرفته و با او راه مدرسه را رفته و آن             
 سـینما  ي گفتند یک شهر بزرگ است و ستاره هـا ی که مردم م   یتا جای آخرش،  

 انجـام  ي جالب و بـامزه بـرا  ي کارها ی ماشین و سینما و کل     یو تلویزیون، با کل   
 ي روز اصال حواسش به درسهایش نبود و همه اش از رفتار احمقانه ا             یدادن باق 

 یسالیش م تي حال چیز  نی کشید، اما در ع    ی عذاب م  ودکه صبح ازش سر زده ب     



 مدت به فکـر او بـوده و مـداد تنهـا        نی دانست پسر هم تمام ا     یداد، اینکه م  
 پسر آمده بـود  یاز آنجا مطمئن بود که وقت .  شروع صحبت  ي بوده برا  يبهانه ا 

منتظر دفعهء بعد ماند و تمام آن شب، و         . جلو خودش در جیبش مداد داشت     
 زد مـرور کـرد تـا    یر م را که باید به پس     ی با خودش حرف های    عدش، ب يشب ها 

 ی را پیدا کرد که هیچ وقت تمـام نمـ  ي که باالخره راه شروع کردن قصه ا یوقت
 ي رفتنـد دفعـهء بعـد      یاما با اینکه آنها باز هم در کنار هم به مدرسـه مـ             .شد

 دسـت راسـتش یـک مـداد     ي وقت ها ماریا در حالیکه تویوجود نداشت، بعض 
یر اوقـات هـم سـاکت، در حالیکـه        رفت و سا   ینگه داشته بود چند قدم جلو م      

 یک یپسر حت.  رفتی کرد، پشت سر او راه م   یداشت با عشق پسر را تماشا م      
 خـودش را بـا   یکلمهء دیگر با او حرف نزد و ماریا مجبور بود تا آخر سال تحصیل 

 تمـام   طـیالت  کنـد در طـول تع      ینگاه کردن و دوست داشتن او در سکوت راض        
 شد کـه  یه ماریا از خواب بیدار شد متوجه خون روز صبح ک   کی تابستان،   ینشدن

 ي میرد و تصمیم گرفـت کـه نامـه ا     یفکر کرد دارد م   .  پاهایش ریخته بود   يرو
 دیـ  را بگونیـ  اش بوده، ای پسر بنویسد و به بگوید که او عشق بزرگ زندگ يبرا

 کـه   ییوالهـا ی از ه  یکـ ی ایـ  ي ا ه شـک گـرگ درنـد      ی برود و در آنجا ب     شهیو به ب  
 یشیـ  معـشوقهء کش ی حتای انداختند و ی روستا را به وحشت م    ی اهال شهیهم

 کـشتند و  ی سـرگردان در شـب شـده او را مـ    ي به قاطرلی تبدنیکه پس از نفر  
مادر و پدرش هـم بـا   .  شد که واقعا بر او چه گذشته  ی کس هم خبردار نم    چیه

 شهیـ  هم نطـور یا.  تـا مـردنش    نـد یآی ب ر توانـستند کنـا    ی شدنش بهتر مـ    دیناپد
 مانـد کـه دخترشـان توسـط     ی مـ یکه مختص فقراست ته دلـشان بـاق       يدیام

 بازخواهـد  ششانی خوشبخت و پولدار به پندهی شده و در آدهی نازا دزد يثروتمند
 گاه او را فرامـوش نخواهـد کـرد، در      چی هم ه  شی عشق زندگ  نگونهیگشت، و ا  

  نکـرد ی فرستاد که چرا هرگـز دوبـاره سـع   اهد هر روز خودش را لعنت خو  کهیحال
سر صحبت را با او باز کند ماریا هیچ وقـت آن نامـه را ننوشـت، چـون همـان               



حاال تو : زد و گفت ي خون لبخند  يموقع مادرش به اتاق آمد و با دیدن لکه ها         
 خون و یک خانم جـوان شـدن      ي ماریا از ارتباط بین آن لکه ها       ییک خانم جوان  

 آمـد،  ی برنمـ ي تـر حیرت زده بود، اما مادرش از پس دادن توضیح قانع کننـده     
 ي است و از این به بعد چهار یا پنج روز در ماه اینطوري عادیفقط گفت که خیل

 عروسک اش ي مثل بالش کوچولو  ي شود و او باید اینجور وقت ها یک چیز         یم
 ه نـوع لولـ    کیـ  مـرد هـا از     ایـ ماریا از مادرش پرسید که آ     . بین پاهایش بپوشد  

 اما پاسخ شنید کـه فقـط    رد؟ی را نگ   کنند که خون تمام شلوارشان     یاستفاده م 
 شوند ماریا به خدا شکایت کرد، باالخره بـه قاعـده شـدن    ی ميخانم ها اینطور  

 کـرد کـه   یمدام خودش را سرزنش م    .  به غیبت و نبودن پسر نه      یعادت کرد ول  
 ي از هـر چیـز دیگـر   بیـشتر  کـه  يچرا آنطور احمقانه از پسر فرار کرده بود، از چیز  

 جدید شروع شـود او بـه تنهـا      یز قبل از اینکه سال تحصیل     رو... دوستش داشت 
 قـسم خـورد کـه خـود پیـشقدم           ی شهر رفت و رو به تمثال سن آنتون        يکلیسا

بشود وسر صحبت را بـا پـسر بـاز کنـد روز بعـد، ماریـا بهتـرین لباسـش را کـه                     
 آن روز بخصوص دوخته بود پوشید و به سمت مدرسـه راه افتـاد،         يمادرش برا 

 از پـسر نبـود،      يامـا اثـر   . کرد که تعطیالت باالخره تمام شـده بـود        خدا را شکر    
 شـدند امـا از پـسر     ی مـ  ي همراه با زجـر سـپر      ی یک ی آن هفته یک   يتمام روزها 

 از همکالسیهایش بـه او گفتنـد کـه پـسرك از شـهر               ی نبود تا اینکه بعض    يخبر
 ی دور آنوقت، ماریا فهمید که واقعـا بعـض  يارفته یه ج: یک نفر گفت    !رفته  

 وجـود دارد  ی روند، او همچنین یاد گرفـت جـای  ی همیشه از دست ميچیزها برا 
 پهنـاور اسـت و      یفهمید که دنیـا خیلـ     !  دور ی خیل يیه جا :  گویند یکه به آن م   
 ی و جـذاب همیـشه مـ       ی دوست داشتن  ي کوچک؛ و اینکه آدم ها     یشهر او خیل  

این .  جوان بودی خواست آنجا را ترك کند، اما هنوز خیلیاو هم دلش م  ... روند
 خـسته کننـدهء شـهرش کـرد و     ي به خیابـان هـا  ی بود که او یک روز نگاه    يجور

نهمـین جمعـه پـس از رفـتن         ...  رد پـسرك را دنبـال کنـد        يتصمیم گرفت روز  



 ی مدتيپسرك، زانو زد و از مریم مقدس خواست که او را از آنجا ببرد ماریا برا          
ز پـسرك پیـدا کنـد، امـا هـیچ          ا ي کرد رد  ی م ی غمگین بود و بیهوده سع     اربسی

ماریا کـم کـم متوجـه       .  دانست که پدر و مادر او به کجا رفته بودند          یکس نم 
 خطرناك اسـت و مـریم مقـدس کـه در          ی بزرگ است، عشق خیل    یشد دنیا خیل  

  . کندی نمی بچه ها توجهي گزیده به دعای دور سکنیبهشت
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فصل دوم
  

 ي  مجلـه  نیدر مدرسـه اولـ    .  گرفـت  ادیـ  یضـ ای و ر  یاو جغراف . سه سال گذشت  
 روزانـه در    ي هـا  ادداشـت یدر همان زمان، شروع به نوشـتن        .پورنو اش را خواند   

 و دست  دی جد يزهای تجربه کردن چ   ي برا لشی کسالت بار خود و تما     یمورد زندگ 
مردها با عمامه، زنـان    برف، انوس،یاول که در مدرسه به او گفته بودند کرد؛ اق         

 توانـد در  ی کـس نمـ  چیاما از آن جا که ه   .  از جواهرات هستند   دهی که پوش  بایز
 باشـد و    اطیـ  خ کی کند، به خصوص اگر مادرش       ی ممکن خود زندگ   ری غ ياهایرو

 توجـه  دیـ  داد کـه با صی تـشخ ي شـود، او بـه زود   دایـ پدرش به ندرت در خانـه پ      
 پرداخـت تـا   لیاو بـه تحـص    . شد گذرد داشته با   ی در اطرافش م   نچهٱ به   يشتریب
 گـشت کـه   ی مـ ی موفق شود و در همان زمان به دنبـال کـس          یواند در زندگ  بت

 ي او پانزده سـاله شـد، عاشـق پـسر    یوقت. شودکی را با او شر  شیاهایبتواند رو 
:  اش را تکرار نکردیشداو اشتباه بچگ) 1( مقدس ي هفته  يشد که در دسته ها    

جـشن   و   نمایو شـروع کردنـد بـه سـ        . ندآنها بـا هـم راه رفتنـد و دوسـت شـد            
 بـود   بیـ  کـه غا   یاما مثل دفعه اول، او متوجه شد که بـه پـسر در حـال              .رفتن

 دوسـت پـسرش    ياو برا . دی ورز ی که او حضور داشت عشق م      ی از هنگام  شتریب
 دربـاره آنچـه کـه آنهـا در     ي پـرداز الیـ  شد، ساعت ها به خیبه شدت دلتنگ م  

 کـه   یاز لحظـات   هی پرداخت و هر ثان    ی زد م  هند در باره اش حرف خوا     ي بعد دارید
 درسـت  ای که اشتباه یی کرد تا کارهای میسع. آوردیبا هم بودند را به خاطر م  
 ي بـانو  کیاو دوست داشت به خودش مثل       .  دهد صیانجام داده است را تشخ    

 نی فهـم او را از بـ  دی شـد ي عالقه کیجوان باتجربه نگاه کند، که اجازه داد بود   
 گرفته بود با میاو تصم.  شد آشنا بودی مسائله باعث م نی که ا  ي درد اببرد و ب  

 کـرد او مـرد ازدواج و        یفکر مـ  .  مرد و ازدواج با او بجنگد      نی ا يتمام قدرت برا  



 یلـ ی گرفت بـا مـادرش حـرف بزنـد کـه خ     میاو تصم. بود ای کنار در  ي بچه و خانه  
 با پـدرم    ی وقت تو" من زی عز ،ی جوان هست  یلیاما تو هنوز خ   ":  به او گفت   يجد"

 ندهـد  حی داد کـه بـه او توضـ   جیمادرش ترج"يکه شانزده ساله بود  يازدواج کرد 
 زیـ در آن زمـان همـه چ      ":  ناخواسـته اش بـوده     يکه ازدواج آنها به خاطر باردار     

  . کرد که بحث را خاتمه دهدی و سع" کردیفرق م
××××  
 یکمـ .  قـدم زدن بـه حومـه شـهر رفتنـد           ي و دوست پسرش بـرا     ای بعد، مار  روز

 ي به سـفر کـردن دارد امـا بـه جـا      ي عالقه ا  ای آ دی او پرس   از ایمار. صحبت کردند 
همانگونه که !  اوي  بوسهنیداولی را در آغوش گرفت و او را بوسایجواب او مار

 خـوار در حـال   ی مـاه ي پرنـده هـا  -بای زيدر منظره ا!  کردی مالیآن لحظه را خ   
  از یقی موسـ  ي صـدا  ع،ی و وسـ   بای خشک ز  مهی ن يپرواز، غروب آفتاب، منطقه ا    

 کـشد، امـا بعـد او را در         ی تظاهر کرد که خودش را عقب م       ایمار. دور دست ها  
 دهی و مجله ها دونیزی و تلو نمای س ي ها لمی که در درف   ییزهای و چ  دیآغوش کش 

 کـه   ی در حـال   د،یـ  او مال  ي به لبهـا   ونت خش ی را با کم   شیلب ها : بود تکرار کرد  
 وانـه ی دیمـ ی و نکیتمی ریمین.  دادی طرف و آن طرف تکان م نیسرش را به ا   

 کندپـسر  ی پسر را با زبان خود لمـس مـ        ي کرد که دندان ها    یاو احساس م  . وار
  ؟ی خواهیتو نم: دی او را متوقف کرد و پرسدنیناگهان بوس

 ی خواسـت؟ مطمئـنن او هـم مـ    ی او هـم مـ    ایـ  داد؟آ ی مـ  دیـ  با ی چه جواب  او
نـه بـه     گونه آشکار کند، بـه خـصوص         نی خودش را ا   دی زن نبا  کیاما  . خواست
 عمر خود را به شک کردن خواهد گذراند کـه  هی خود، و گرنه او بق   ي ندهیهمسر آ 

 کـه  ت گرفـ میاو تصم. دی بله بگو  ی راحت نی به هم  يزیاو ممکن است به هر چ     
دوبـاره  .ي کمتـر  اقی بـار بـا اشـت      نیـ ا. جواب ندهدپسر او را دوبـاره بـوس کـرد         

امـا او   .تفاق افتاده است   ا ی اشتباه زی چ دی فهم ای صورت قرمز، و مار    ستاد،بایا
او دسـت پـسر را گرفـت و آنهـا بـه شـهر               . ستیـ  کـه بپرسـد آن چ      دی ترس یم



 از کلمـات  فاده استآن شب، با اسـت افتادهی نی اتفاقچیبرگشتند،مثل آن که ه 
 ی هـم آن دفترچـه را مـ   گـر ی دی چون مطمئن بود که کـس  -سخت و نامتداول  

 خـاطراتش   يدر دفترچـه    - اتفـاق افتـاده    ی مهمـ  زیخواند، و چون معتقد بود چ     
  .نوشت

  
 ي که همه  می کن ی احساس م  م،ی شو ی و عاشق م   مینی ب ی را م  ی ما کس  یوقت
 ی غروب مـ   دی خورش ی اتفاق را حس کردم ، وقت      نیمن امروز ا  .  با ما است   ایدن

 مـرغ  چیهـ !  ماندی نمی باقيزی چچی هافتد،ی اتفاق بی اشتباه زی اگر چ  یول. کرد
چگونـه  .  اوي لـب هـا  ي مـزه  یراه دور، نـه حتـ      از   یقی موسـ  چیه! ي خوار یماه

 عی سـر یلـ ی خی بـشوند؟زندگ دیـ  آن ناپدکیـ  در ییبـا ی همه زنیممکن است ا 
  . رساندی ما را از بهشت به جهنم مهی ثانکی ماجرا در کیبا . کندیحرکت م

  
 ی آنهـا او را در حـال      يهمـه   .  صحبت کرد  شی بعد او با دوست دخترها     روز××××
 نی انها،ی ايبعد از همه   . بودند دهی رفت د  ی م رونی اش ب  هندی آ "نامزده"که با   
 ی مطمئن باشـ دی تو با،ی داشته باشی عشق بزرگ در زندگ  کی که   ستی ن یکاف

آنهـا داشـتند   . ی هـست ي ای داند تو چه آدم مطلوب و خواستن ی م یکه هر کس  
 نی گفت که بهتر ،ي با خودپسند  ا،ی افتاده و مار   ی مردند که بدانند چه اتفاق     یم
 از دختـر هـا   یکـ ی. را لمـس کـرد  ای ماري بود که زبان او دندان ها  یسمت وقت ق

سـوال  .  واضح شـد   زی دفعه همه چ   کی""؟يتو دهنت را باز نکرد    " و گفت  دیخند
چـه  "" زبـانش را داخـل کنـد       ی بده زهکه به او اجا   "" چه؟ يبرا"" او يدیپسر، ناام 

 ي جـور  نی ا مردم. ی ده حی توض ی که تو بتوان   ستی ن يزی چ نیا"" کند؟ ی م یفرق
حـس تـرحم و   .  و مـسخره اش کردنـد  دنـد یآنها خند " کنند ی را بوس م   گریهمد
 وانمـود کـرد     ایـ مار.  در عشق نبودند   ي که هرگز با پسر    یی ِِ انتقام دخترها   يشاد

در دلـش   .  بـود  هیاگرچه روح او در حال گر     . دیخند دهد و او هم      ی نم تیکه اهم 



 گرفتـه بـود کـه    ادیـ ، از آن     کـرد  ی مـ  نی بـود نفـر    دهی د نمای که در س   یلمیبه ف 
 را بر سر مرد قرار دهد، و آهسته سرش را به            شی را ببندد، دست ها    شیچشمها

 نکـرده بـود و مهمتـرن    تی را رعاياما او مساله ضرور. چپ و راست تکان دهد 
 خواسـتم  یمن نمـ ( ساختی عالی معذرت خواهکیاو .  نداده بود ن را نشا  زیچ

 داده ام   صین مطمئن نبودم، اما حاال تشخ     چو.  باره خودم را عرضه کنم     کیکه  
 شداو پسر را تـا سـه روز   يو منتظر فرصت بعد) ی من هست  یکه تو عشق زندگ   

 از دوسـت  یکـ ی که پسر دست    ی در حال  ،ی جشن در کلوپ محل    کی در   د،یبعد ند 
 دهی پرسـ شانی در مورد بوسه ها ای که از مار   یدوست. را نگه داشته بود    ای مار يها
 گـر ی با د  شی گفتگو انیتا پا .  دهد ی نم تی وانمود کرد که اهم     دوباره ایمار.بود

 محـل تحمـل   ي پسر ها  ي هی ها و بق   لمی ف يدوستان دخترش در مورد ستاره ها     
 به خانه  یوقت. نکند ه دوستانش توج  ي دلسوزانه   ي کرد به نگاه ها    یو سع . آورد
  کرد و هشت مـاه تمـام  هیتمام شب را گر. ختی به ناگاه فرو ر شیای دن د،یرس

 او سـاخته نـشده   ي که آن عشق مطمئنن بـرا دی رسجهی نت نی تا به ا   دیزجر کش 
 کیـ  عمـرش    ی باق ي فکر کرد که برا    نیو به ا  . عشق ساخته نشده   يبود و او برا   

 زنـد و  ی کند که صـدمه نمـ  ی میق را وقف عش   شی زندگ هی شود و بق   یراهبه م 
هـا  در مدرسـه، آن . حی مـس ي عـشق بـرا  - مانـد  ی قلب نم  ي رو شی زخم ها  يجا

او فکـر کـرد کـه    .  گرفتندادی سفر کرده بود قای که به آفر   ی مبلغ مذهب  يدرباره  
او نقـشه  .  اشدهیـ  فای از وجود گرفته و بیی رهاي تواند باشد برای می راه نیا

 از یلـ یخ( را فراگرفـت هیـ  اوليکمـک هـا  .  صـومعه وارد شـود  کی که به    دیکش
 ي، در کـالس هـا  )نـد ری می مـ قـا ی در آفريادیـ  زي گفتنـد آدم هـا  یمعلم ها م  

 از خـودش بـه عنـوان    یربافی اش سخت تر کار کرد، و شروع کرد به تصو       یمذهب
 رود ی مـ یی دهد و به جنگل های ها را نجات می فرد مقدس مدرن که زندگ    کی

 ادیـ  او یاگـر چـه در پـانزده سـالگ     ××××. کـرد  ی ها زندگ  ن و ببرها در آ    رهایکه ش 
 باعـث آزار  يزیـ ه عشق باالتر از هـر چ  کنی با دهان باز بوس کرد و ا      دیگرفت با 



 مـسئله  نیـ ا. ییخـود ارضـا  :  کشف کردزی را نی سومي شود، اما او مسئله     یم
 اش را   ی آلـت تناسـل    دیـ ای که منتظر بود مـادرش ب      یدر حال .  آمد شی پ یاتفاق

 حس خوشش نی داد و از ای کار را انجام منی بچه بود ا  یاو وقت .  کرد یملمس  
 یلی و بـه او سـ      دیـ  عمـل د   نیـ ز پـدرش او را در حـال ا         رو کی نکهیتا ا . آمد یم

 وقت کتک خـوردن بـه   چیاو ه .  دهد چرا  حی که به او توض    نی زد، بدون ا   یمحکم
 ي هیـ ق بي خـودش را جلـو   دیـ  گرفت کـه نبا    ادی یآن شدت را فراموش نکرد ول     

 انجـام   ابـان ی توانـست آن را در وسـط خ        ی که نم  ییو از آنجا  . مردم لمس کند  
 ندی آن حـس خوشـا  ي را درباره زی هم نداشت، همه چیش اتاق خود يدهد و برا  

مـادرش  . فراموش کردتا آن بعد از ظهر، حدود شش ماه بعد از آن بوسـه هـا               
 از  یکـ ی تـازه بـا      شپـدر .  انجام دادن نداشـت    ي برا ي کار چی کرده بود و او ه     رید

 پخـش   ونیـ زی از تلو  ی جـالب  زیـ  چ چی که ه  ییو از آنجا  . رفته بود  رونیدوستانش ب 
 بتوانـد  دی کـه شـا  دیـ  امنیبه ا.  شد، او شروع به تجسس بدن خودش کرد     یمن

 غـده  کیـ  یکه در حـال شـگفت  .  آن را بکنددرنگی کند که ب دای پ ي اضافه ا  يمو
 توانـد  ی کـه نمـ  دیـ او شروع به لمس آن کرد و فهم.  کرددای مبهل خود پ يباال
و . داشـت  ی کننـده و مطبـوع     کی تحر اریاحساسات بس .  کار را متوقف کند    نیا

 شـده   دهی کـرد سـفت و کـش       ی که لمس م   ی بدن او به خصوص قسمت     يهمه  
احـساساتش بـه شـدت    .  شـود ی وارد مـ ی کـرد کـه بـه بهـشت       یاو حس م  . بود
 نـد ی به طـور واضـح بب      واند ت ی که او متوجه شد نم     ییتا جا . افتندی ی م شیافزا

 نی و اولـ  سـر داد ياو نالـه ا .  شده بـود لی تبد ي زرد هی به سا  زیهمه چ . با بشنود 
  .ارگاسمش را تجربه کرد

  ارگاسم!
بـدن  .  برگشتننی شناور شدن به آسمان و بهشت و دوباره آهسته به زم         مثل
پـس  .  کردی بودن م  ي شدن و پر انرژ    یاما او کامال حس راض    .  عرق بود  سیاو خ 

 در ی که هر کسکی اورتي مجله ها هینه شب ! چه قدر شگفت آور   ! آن سکس بود  



 ی در مـ   ک آمد کـه در درد شـکل       ی زد اما به نظر م     یف م  حر یمورد لذت و خوش   
ــ ي هــم بــه مــرديازیــن. آورد ــرای نبــود کــه بــدن زن را دوســت دارد و وقت  ي ب

او دوباره آن کـار  .  کار را با خودش کند     نی توانست ا  یاو م . احساسات او ندارد  
 ی او را لمس منمای ستاره مشهور س   کی کرد که    ی بار تصور م   نیا. را انجام داد  

.  دارديشتری بي انرژی حتکردو احساس .  و دوباره به بهشت رفت و برگشتکند
 کار را انجام دهد مادرش بـه خانـه       نی بار سوم ا   ي خواست برا  ی م یدرست وقت 

 نی موضوع صحبت کرد البته بدون ا      نی با دوست دخترانش در مورد ا      ایمار.آمد
 آنهـا  يمـه  ه.  فقط چند ساعت قبل آن را کشف کرده استدیکه به آنها بگو   

 کـدام  چیامـا هـ  .  کنـد ی صحبت مـ يزی چه چورد دانستند او در م یبجز دو نفر م   
 ای بار نوبت مار   نیو ا . اورندی ب شی بحث را پ   نی وقت جرات نکرده بود که ا      چیه

 مسخره  ي گروه است که باز    کی احساس کند که رهبر      ،ی انقالب کیبود که مثل    
 ی شد که از هـر کـس     ی م نیمل ا  را کشف کرده است، که شا      "اقرار به رازها  " ي

 مختلـف را    ي ها کی او تکن  ست؟ی چ یی خودارضا ي او برا  مطلوب ي وهیبپرسد ش 
 از  یکـ یچـون   (  تابـستان  دی شـد  ي لحـاف در گرمـا     ری ز دنی گرفت، مثل خواب   ادی

، استفاده کردن از    )دوستانش او را مطمئن کرد که عرق کردن کمک خواهد کرد          
، )ستیـ  دانست اسم آنجا چ   یو هنوز نم  ا( شی لمس آنجا  ي غاز برا  هی شب يزیچ

 ي ضـرور  نیـ  فکـر کـرد ا     ایمار( بکند شی کار را برا   نی اجازه دادن که ا    پسر کیبه  
آنها در خانه نداشتند اما او بـه محـض   ( ، استفاده از آب در وان حمام        )ستین
 یبه هر حـال، وقتـ     )  از دوستان ثروتمندش آن را امتحان خواهد کرد        یکی دنید

 را اجـرا کـرد،   نش دوسـتا ي هـا شنهادیـ ا کشف کرد و چند تا از پ ر ییاو خود ارضا  
 بـه او لـذت      ییخـود ارضـا   .  کنار گذاشـت   شهی هم ي مقدس را برا   ی زندگ ي دهیا

 گنـاه  نی کرد که سکس بزرگتری مدی مطلب تاکنی به ا  سای داده بود، وکل   یبزرگ
 ییخودارضا:  بود که  دهی شن شی را از دوست دخترها    يادی ز ياو افسانه ها  . است

بـا  .  بـاردار شـود  ی حتـ ای وانهی دکه تواند باعث شود  ی م ای شود، یباعث خال م  



 لـذت را بـه خـودش    نی بار اکی ي ها او ال اقل هفته ا سکی ر نی ا يوجود همه   
 رونی با دوستانش بي کارت باز ي داد، به خصوص چهارشبنه ها که پدرش برا        یم
 یبا پسرها متزلزل مـ     شی در رابطه ها   شتری و ب  شتری زمان او ب   نی رفتدر هم  یم

او .  اش را تـرك کنـد      ی کرد که محل زندگ    ی فکر م  نی ا به شتری و ب  شتریو ب . شد
 ببوسـد، و    دیـ  دانـست چگونـه با     ی بار سوم و چهارم عاشق شد، او حاال مـ          يبرا
 ی کرد و به آنها اجـازه مـ  ی تنها بود آنها را لمس م     شی با دوست پسرها   یوقت

 ی افتاد و درست زمان    ی اتفاق م  ی اشتباه زی چ شهیاما هم . داد او را لمس کنند    
 اش را بـا     ی زندگ ي هی خواهد بق  ی که م  افتهی را   ی کرد انسان  یکه او احساس م   

 کـه  دی رسـ جـه ی نت نیـ  او بـه ا    یبعد از مـدت   .  شد ی تمام م  زیاو بگذراند همه چ   
 زمـان  ي آورنـد و کـشنده      ی رنج با خود به همراه مـ       ،يدیمردها فقط درد ، ناام    

 ي پـسر دو سـاله   با کرد که ی مادر نگاه مکی به یاز ظهر، وقت بعد  کی. هستند
 بـا  ي همسر، فرزند و خانه اکی تواند به ی کند، فکر کرد او هنوز م  ی م يخود باز 
 عـشق همـه   رایـ  عاشق شـود ز    دی فکر کند، اما او هرگز دوباره نبا       ای در يمنظره  

  . کندی را خراب مزیچ
 ادیـ  پـاك کـه      دیـ  قبل از ع   ي هفته:  مقدس يهفته  ) 1: ( فصل دوم  حاتیتوض

  . اوستدنی کشبی قبل از به صلحی مسی زندگي هفته نیآورآخر
  
  

  
  
  
  
  



  فصل سوم
  

 شـد و رفتـار   ی تـر مـ   بـا ی و ز  بـا یاو ز .  گذشـت  ایـ  مار ی نوجوان ي دوره   نگونهیو ا 
 که به خودش قول داده   يبا وجود .  افزود ی او م  ییبای و مرموزش بر ز    نانهیغمگ
 بافت و زجر الی خگرـی دیکی رفت، و با  رونی پسر ب  کی عاشق نشود با     گریبود د 
 از  نی ماش کی عقب   ی صندل ي خود را رو   ی روزها باکرگ  نی از هم  یکیو در   . دیکش

 از حـال    شتریـ  ب - بودنـد  گریاو و دوست پسرش در حال لمـس همـد         . دست داد 
 که تنها بـاکره  نی خسته از اای زده شد و مارجانی هیلی دوست پسرش خ -يعاد

بـرعکس  .  کنـد یکـ ی دوسـتانش بـود بـه او اجـازه داد کـه بـه او نزد       گـروه نیبـ 
 دردنـاك بـود و    شی بـرا  یکی نزد د، رسان ی م ی که او را به حس بهشت      ،ییخودارضا

 زیـ  چ چیهـ .  شود که آن را شست     داری لکه خون بر دامن او پد      کیباعث شد که    
  در حال ي خوار ی مرغ ماه  چیه.  او نبود  ي بوسه   نی اول ي حس معجزه آسا   هیشب

 مـسائل فکـر   نیـ  داد بـه ا ی مـ حیاما او تـرج ... یقی موسد،یپرواز، غروب خورش 
  .نکند
 که هـر بـار مجبـور    ي کرد، با وجودي با همان پسر عشق باز     گری چند بار د   ي برا او

 ی نباشد او بـه پـدرش مـ      ي کند که اگر حاضر به عشق باز       دیبود اول پسر را تهد    
 يریـ  گ ادیـ  ي بـرا  یـی  لهیثـل وسـ   او از پـسر م    .  که پسر به او تجـاوز کـرده        دیگو

 پـسر  کیـ  با ي که عشق بازابدی راه ها را امتحان کرد تا درياستفاده کرد، همه   
 باعث  ییخودارضا. دی را نفهم  نی ا ایاما مار .  خواهد داشت  یچه حس لذت بخش   
 ،یونیـ زی تلو ي مجلـه هـا، برنامـه هـا        ياما همه   .  بود يشتریدرد کمتر و لذت ب    

 کیـ  گفتنـد کـه   ی مـ ز،ی مطلقا همه چز،ی همه چ ش،یکتاب ها، دوست دخترها   
 ریـ  ِ غی مـشکل جنـس  ي دارادیـ  باکـرد  ی فکر مـ  ایمار.  و اصل است   يمرد ضرور 

 ی مـدت ي مطالعه کرد و براي رويشتری او تمرکز ب   نی هم ي باشد، برا  یانیقابل ب 



 دنشیـ  نامی آور و کـشنده کـه عـشق مـ        رتیـ  ح زیـ  را در مـورد آن چ      زیهمه چ 
  .فراموش کرد

  
  . هفده ساله بودی وقتای خاطرات ماريرچه از دفت:

  
 عاشـق بـودم، احـساس زنـده         یوقتـ .  است که عشق را بفهمم     نی من ا  هدف

 که االن دارم، هر چه قدر هم جالب به نظـر          يزی دانم هر چ   ی کردم و م   یبودن م 
  . کنندی زده نمجانیبرسند اما من را ه

 يادیـ کـه زجـر ز     نمیـ  ب ی را م  میدوست دخترها :  است ی وحشتناک زی عشق چ  اما
 ام  یآنها بـه مـن و پـاک       .  باشم ی مشابه تی خواهم در وضع   ی کشند و نم   یم
 تـوانم مـرد هـا را    ی پرسند که مـن چگونـه مـ   ی اما حاال از من م  دند،ی خند یم

 دانـم کـه   ی چـون مـ   م؛ی گـو  ی نمـ  يزیـ  خنـدم و چ    یمـن مـ   . خوب کنترل کنم  
 یال عاشق نمـ من به طور ساده اص:  بعدش استي زجرآور تر از دردها  يریشگیپ

 شـوم مردهـا چـه قـدر     ی تـر متوجـه مـ   شی گـذرد مـن بـ   یهر روز که مـ  . شوم
 کننــده ری ثبــات، نــا امــن وغــافلگی هــستند، چــه قــدر بــیفیموجــودات ضــع

 داده  ي عـشق بـاز    شنهادیـ  دوست دخترانم به مـن پ      يچند تا از پدرها   ....هستند
شـان شـوکه     از رفتار  لیـ اوا.  کنم ی درخواست آنها را رد م     شهیاند، اما من هم   

  . هستندي طورنی مردها اي کنم همه ی شدم، اما حاال فکر میم
 من فکـر کـردن   ي است که عشق را بفهمم، و اگر چه برا      نی چه هدف من ا    اگر

 که قلبم را به آنها داده ام زجرآور است، اما متوجه شده ام  ییدر مورد آدم ها   
 بوده اند، و آنهـا   جسم من عاجزختنیآنها که قلب مرا لمس کرده اند از برانگ   

  . از لمس قلب من عاجز بودندختندیکه جسم مرا برانگ
  

××××  



 کـرد،   دایـ  کار پ  ی پارچه فروش  کی را تمام کرد و در       رستانی نوزده ساله شد، دب    او
 دانست چگونه   ی م ایدر آن زمان مار   .  درنگ عاشق او شد    ی ب سشی که رئ  ییجا

اگـر چـه   . ده شـده باشـد  از مردها استفاده کنـد، بـدون آنکـه از خـودش اسـتفا      
 بـه او اجـازه      هرگـز  خود خبر داشت اما      ییبای عشوه گر بود و از قدرت ز       شهیهم

  . را لمس کنداینداد که مار
 داشـت  ی زنان زشت جهان چگونه است؟ او دوسـت دخترانـ      يبرا: ییبای ز قدرت
 وقـت از آنهـا   چی کردنـد و هـ    ی هـا بـه آنهـا توجـه نمـ          ی کس در پـارت    چیکه ه 

 کـه  ی عـشق نی کمتر ي آنها برا  ی قابل قبول  ریاما به طور غ   .  شد یدرخواست نم 
 ر شـدند، د   ی رد مـ   ی از طـرف کـس     یوقتـ .  کردند ارزش قائل بودنـد     ی م افتیدر

 کـه   نی بـه جـزا    ي مهم تر  زی کردند به چ   ی م ی و سع  دندی کش یخلوت خود زجر م   
آنها مستقل تر بودند، و بـه       .  نفر فدا کنند ، فکر کنند      کی ي را برا  زشانیهمه چ 

 قابـل  ری غدی آنها بايای دنا،ی کردند، اما در تصور مار  ی م يشتریودشان توجه ب  خ
  .تحمل باشد

 کـم بـه مـادرش     یلـ ی کـه خ   ي دانست که چه قدر جذاب است، با وجـود         ی م او
 مـن،   زیـ  عز ":  کـرد  ی حرف او را فراموش نمـ      نی وقت ا  چی داد اما ه   یگوش م 

 در گوشـش بـود در   شهیـ  جملـه هم  نیـ  که ا  یدر حال . "ستی ن داری پا ادی ز ییبایز
 را زاوی نادی کرد که ز  ی م ی کرد، سع  ی م زی پره سشی با رئ  ادی ز یکی که از نزد   یحال

 کنـد  دایـ  پشی افـزا يادی باعث شد که حقوق او به مقدار ز       نیو ا .  نکند دینا ام 
 همبـستر   ایـ  بـا مار   ي کـه روز   دی ام ی با اندک  سشی رئ ی دانست تا ک   ی نم ایمار(

 داشـت پـول   ایـ  اما الاقل در همـان موقـع مار  خواهد شد با او خواهد ساخت،     
(  پرداخـت  ی مـ ی کار اضـاف ي براایهمچنان او به مار ).  آورد ی به دست م   یخوب
 اگـر او  دی ترسی مدی دور و برش باشد، شاشهی هم ای دوست داشت مار   سشیرئ

 دو ایـ مار).  کنددای پشی زندگي برای رود ممکن است عشق بزرگرونیشب ها ب 
 از ي نگهداري پول به خانواده اش برا   يکار کرد، هر ماه مقدار     رویسال تمام با ن   



 اش یلـ ی هفتـه تعط کی رفتن و گذراندن يبرا! شد داد، و در آخر، موفق       یاو م 
 ی زنـدگ ونیزی و تلولمی في که ستاره ها یی پول جمع کرد، جا    شیاهایدر شهر رو  

  .روی دو ژنویر:  پستالي کارت هاي روری کردند، تصویم
 او را بپردازد، امـا  ي هانهی هزي کرد که با او برود و همه     شنهادیپ به او    سشیرئ

 مکـان  نی از خطرنـاك تـر     یکـ ی به دروغ به اوگفت که از آنجا که دارد بـه             ایمار
 از یکی ي به خانه ای قبول کرده، که مار    ی رود مادرش تنها به شرط     ی م ای دن يها

  . بود بروددهی که جودو آموزش دشیعموزاده ها
 فـرد  نکـه ی مغازه را بـدون ا دی توانی شما نم": گفتایمار ،".... آقا نیدر کنار ا  "

  دی رها کندی کندای پیمطمئن
 ی کـه مـ  دیـ  ديزیـ  او چي در چشم هـا   ایمار. " من را آقا صدا نکن     ":  گفت مرد

 ی فکر مـ شهی شد، چون هم ای باعث تعجب مار   نیو ا .  عشق يشعله  . شناخت
 کـامال  زیـ  چشی چـشم هـا  یلـ کرد او فقط بـه سـکس بـا او عالقمنـد اسـت، و        

 ه توانم به توخان   یمن م " : ندهی گفتند، مثل فکر کردن در مورد آ       ی م یمتفاوت
 گرفـت آتـش را تنـد تـر     می تصمای، مار" خانواده ات  يدهم، خانواده و پول برا    

  .کند
 ي طـور بـرا  نی شـود، و همـ  ی شـغل تنـگ مـ   ي گفـت کـه واقعـا دلـش بـرا     او

 چی کـرد از کـه از هـ        ی سع ایمار(ست دارد   همکارانش که کار کردن با آنها را دو       
 منظـورش از  ایـ  بـه جـا بگـذارد، آ   سشیـ  رئي را بـرا ي اسم نبرد، و راز یفرد خاص 

امــا .  باشــدشی پـول و آبــرو فیــو قــول داد کـه مواظــب ک ) همکـار او بــود؟ 
 نی کس، اولچی هچوجهی کس، به هچی خواست هیاو نم:  متفاوت بودتیواقع

شنا کـردن   .  خواست همه کار کند    یاو م . ب کند  مطلق او را خرا    ي آزاد يهفته  
 مغازه ها نگاه کردن، و منتظر ماندن ي ها، به پنجره    بهی حرف زدن با غر    ا،یدر در 
   خوب ببرديزهایچ و تی تا او را به سمت موفقبندهی شاهزاده فرکی يبرا



 "، " اسـت؟  یـی  چه هفته    نهای ا ي بعد از همه     " :دی لبخند اغوا کننده پرس    کی با
  . زود به کار برخواهم گشتیلیخ" گذره و من ینور ممثل 

 او را قبول کرد، و درآن لحظه      می تصم تی کرد، اما در نها    ي اول پافشار  سشیرئ
 خواهـد کـرد،   ي بازگردد از او خواسـتگار ای که مارنی به محض ا  دی کش ینقشه م 

 زیـ  زورگو همـه چ ي چهره  کی خواست با نشان دادن      ی شده بود اما نم    نیغمگ
  .ب کندرا خرا
××××  

 هتل ارزان کی در د،ی با اتوبوس چهل و هشت ساعت طول کش      ای مار مسافرت
و قبـل از    ...) آن ساحل، آن آسـمان    ! کوپاکابانا(  اجاره کرد  یدر کوپاکابانا اتاق  

 بود را برداشـت، و  دهیکه خر) 1(ینیکی هاش را باز کرده باشه، بفی کی حت نکهیا
 نگـاه کـرد، و بـا        ایـ  در هبا ترس بـ   . فت به ساحل ر   می مستق ي ابر يبا وجود هوا  

  . خودش را به آب زدیسخت
 انیـ  بود، با جرانوسی با اقای تماس مار  نی اول نی کرد که ا   ی کس توجه نم   چیه

 قـا ی اطلس، با ساحل آفرانوسی خروشان، و در آن طرف اق  يآب ها، با موج ها    
 کـرد  ی مـ  ی شـد کـه سـع      کیـ  نزد ی آمد به زنـ    رونی از آب ب   یوقت. شیرهایوش
 ی مـ ایـ  آدی که او پرسـ یپی را بفروشد، و مرد خوش تي دست نخورده ا   جیندوسا

 حـرف  ی کلمه پرتقالکی که که يگری رود، و مرد د رونیخواهد آن شب را با او ب      
   خواهدی ملی آب نارگای که آدی پرسای زد و با ادا و اشاره از مارینم
 اما با دو مـرد  د،ی تر از آن بود که نه بگو     ی چون خجالت  د،ی خر چی ساندو کی ایمار
 شد؛ حاال که فرصـت آن را داشـت کـه    دیناگهان از خودش ناام.  حرف نزد  بهیغر

 حی توضـ چی کـرد؟ هـ  ی چرا انقدر مسخره برخورد مـ    خواهد انجام دهد،   یهر چه م  
 رونی از پشت ابرها بدیش نکرد، آنجا نشست و منتظر آن شد که خور     دای پ یخوب
)  تابـستان  ي در وسـط گرمـا     یحتـ ( آب ي هنوز از شجاعت خودش و سـرد       د،یایب
  . زده بودجانیه



 بـه   یدنی که نوشـ   ی حرف بزند در حال    ی کلمه پرتغال  کی توانست   ی که نم  يمرد
 کـه  نیراحت از ا.  را به او تعارف کردیدنیهمراه داشت دوباره ظاهر شد و نوش   

 بـا  زیـ  مـرد ن   د،یـ  را قبول کرد و بـه او خند        یدنی با او حرف بزند، نوش     ستیالزم ن 
( ی معنـ ی راحـت و بـ   ي مدت آنهـا آن گفتگـو      کی يبرا. خند به او جواب داد    لب

 در آورد و بشی کوچک از ج  يکشنری د کی مرد   نکهیرا ادامه دادند تا ا    ) لبخند زدن 
 ی دوباره لبخنـد زد، اگرچـه او مـ      ای، مار "بایز"..."تایبون":  گفت یبی عج يبا لهجه   

 جـوان تـر   یکنـد و کمـ   صـحبت  یخواست حد اقل شاهزاده اش به زبان پرتغال      
  .باشد

  
  : را ورق زدي صفحه امرد

  "امشب؟... شام"
   :سپس گفت:
  "!سییسو"
 در  یی زنگولـه هـا    هی شـب  ی تمام کـرد کـه در هـر زبـان          یو جمله اش را با کلمات     :

  .بهشت بودند
  "!دالر! کار"

 ی واقعـا مـ   ایـ آ.  باشد سی شناخت که نام آن سو     ی را نم  ی رستوران چی ه ایمار
 ": کنـد اطیـ  خواسـت تـا احت  ایـ  زود بـرآورده بـشه؟ مار     اهای رو يشد انقدر همه    

 بـه پـول در   يعالقـه ا  " دعوتتان، اما من در حال حاضر کـار دارم و            يممنون برا 
  .آوردن ندارم

  
 شـد،   ی م دی بود، کم کم ناام    دهی او را نفهم   ي کلمه هم از حرف ها     کی که   مرد

 تنها گذاشـت و   قهیچند دق  ي مرد او را برا    گریبعد از رد و بدل کردن چند لبخند د        
 سی از سـو " داد کـه حی توضـ ایـ  متـرجم بـه مار  قیاز طر .  مترجم برگشت  کیبا  



 کیـ  بخورد تا در مورد      م شا ای دارد که با مار    لیو تما ) کشور، نه رستوران  ( است
 متـرجم کـه خـود را بـه عنـوان مـسئول              ". با هم صحبت کننـد     ی شغل شنهادیپ

 کرده ید در آن اقامت داشت معرف که مری هتلتی و امنی خارجي هاستیتور
 تماشـاخانه   کیـ  ریاو مد .  کردم ی شما بودم قبول م    ي اگر جا  ":بود، اضافه کرد  

اگـر  .  کنـد  ی کار در اروپا جستجو م     ي افراد با استعداد برا    ي مهم است که برا    ي
 رو قبول شانی که دعوت ا گری توانم شما را به چند نفر د       ی م دیشما دوست دار  

 ثروتمند شده انـد و ازدواج کـرده و صـاحب بچـه     ی که همگ  کرده اند آشنا کنم   
   کار بمانندی بای بخورند بیفر" باشند که نی ندارند که نگران ايازیهستند و ن

 ی الملـ نی بـ ي را با دانش خود از فرهنگ ها     ای کرد که مار   ی که سع  ی در حال  بعد
 یال عـ  ي شکالت و ساعت ها    سی سو نهای در کنار ا   ":گفت" قرار دهد    ریتحت تاث 

  . سازدیم
  

 آب بـود کـه هـر        ي کردن در نقش فروشـنده       ي در صحنه، باز   ای مار ي تجربه   تنها
 ی نقـش انتخـاب مـ      نی ا ي برا ی محل ي شورا ي لهی مقدس بوس  يسال در هفته    

 زده شده بود، جانی های دردنی بود، اما از ددهی در اتوبوس خواب   یاو به سخت  . شد
 ی کـه کـس  نی و از ا  -گری د زی هر چ  ای  دست نخورده  - بود زاری ب جیاز خوردن ساندو  

   شناخت آشفته بود ویرا نم
 قرار گرفته بـود، کـه       ی مشابه تیاو قبال هم در وضع    .  گشت ی م ی دوست دنبال

 ی مـ نی داد، بنـابرا ی نمـ زیـ  چچی دهد اما در آخـر هـ       ی م زی مرد قول همه چ    کی
 را ایـ  بـود کـه مار  ی تنهـا راهـ  شی نمـا ي مـرد دربـاره   يدانست تمام حرف ها     

  .القمند کندع
 ی شـانس شـده بـود، و او مـ    نی باعث ا  شی ها يزگاری شده بود که پره    متقاعد

 ی رستوران خوب مکی دنی استفاده کند، د التی تعط نی از هر لحظه از ا     ستیبا
 به خانه برگشت در آن مورد صـحبت    ی او باشد که وقت    ي برا یتوانست موضوع 



شرط که مترجم هم آنها  نی گرفت که دعوت را قبول کند، به ا  میکند، او تصم  
 ی مرد را مي که حرف هانی کند، چون از رد و بدل لبخند و تظاهر به ا   یرا همراه 

  .فهمد خسته شده بود
 کیـ .  نداشـت  دنی پوش ي برا ی مناسب زی چ چیاو ه :  آنها بود  نی مشکل بدتر  تنها

 داد شوهرش بـه او      ی م حیاو ترج (  شود ی نم ی راض يزی چ نی وقت به چن   چیزن ه 
، امـا از  ) کنـد دایـ  او اطالع پي لباس هاي گنجه تی از وضعنکهیتا ا کند   انتیخ

 چکدامی هگری دبود شناخت و ممکن   ی مردم را نم   نی کدام از ا   چیآنجا که او ه   
   از دست دادن نداردي برايزی احساس کرد که چند،یاز آنها را دوباره نب

سـتوران   در ر  نکـه ی ا ي ام و لباس مناسب بـرا      دهی رس ی من تازه از شمال شرق     "
  "بپوشم ندارم

. دی مترجم، مرد به او گفت که نگـران نباشـد و آدرس هتـل او را پرسـ            قی طر از
 بود، به همراه دهی خود ند  ی کرد که در تمام زندگ     افتی در یهنگام عصر، او لباس   

 مـت ی به انـدازه حقـوق تمـام سـال او ق     دی رس ی جفت کفش که به نظر م      کی
  .داشته باشد

  
××××  
 ازسـرتاوو ،  ی آن راه طـوالن ي بـود کـه بـرا   ي آغاز جاده انی کرد ا ی حس م  ایمار

 یتحمـل تنـگ دسـت    :  پـشت سـر گذاشـته بـود        ،یلـ ی برز ي دور افتـاده     نیسرزم
: ي تکـرار  ی اما صادق، سکون، زندگ    ری شهر فق  نده،ی بدون آ  یی پسرها ،یشگیهم

 کی داده بود، رمرد به او کار و دال  .  شود لیاو حاضر بود که به پرنسس جهان تبد       
تنهـا  .  در افسانه ها داده بـود      ي لباس ها  هی شب ی از حد گران و لباس     شیفش ب ک
 او سـوخت و     ي ازکارکنان هتل دلش بـرا     یکی.  بود شی که کم داشت، آرا    يزیچ

 که ابتدا به او اخطار داده بود که فـرض نکنـد کـه هـر            یبه او کمک کرد، در حال     
  .جا دزد هستند آني مردهاي همه نکهی اای است ینانی فرد قابل اطمیخارج



  
 اش را به تن کرد و سـاعت         ی بهشت ي ها هی کرد، هد  ی توجه ی به اخطاراو ب   ایمار

 بـه  نی دوربـ کیـ  خـورد چـرا     ی که تاسف م   ی نشست، در حال   نهییها در مقابل آ   
 ي داد بـرا صی کـه تـشخ  ی لحظـات را ثبـت کنـد، تـا وقتـ           نی تا ا  اوردهیهمراه ن 

 یسییـ  کـه مـرد سو     ی هتلـ   بـه سـمت    ندرالیاو مثل س  .  کرده است  ریمالقات د 
  . کرددنیاقامت داشت شروع به دوو

   کندی نمی بود، مترجم گفت که آنها را همراهرشدهی غافلگای که ماری حالدر
 او بـا تـو     ای دارد آن است که آ     تی در مورد زبان نگران نباش، آن چه که اهم         "

  " نهایراحت است 
  " فهمد؟ی را نم که زبا ن منی تواند راحت باشد وقتیاما او چه طور م"

   استي گذاری که بر او مي مسئله مهم اثر،ی که صحبت کني نداریاجیاحت
 از آن آمده بود مردم با هـم کلمـه،           ای که مار  ییجا. دی منظور او را نفهم    ایمار

 نـام متـرجم و مـامور     -اما ملـسون  .  کردند یجمله، سوال و پاسخ رد و بدل م       
 فـرق  زی همه چ ای دن هی و بق  روی ژن يد وی داد که در ر    نانی به او اطم   - هتل تیامن
  .دارد

زن او . کنـد ی کـن کـه احـساس راحتـ     ي ندارد که بفهمد، فقط کـار      یاجی او احت  "
 ی که م  یلی کلوپ است و به دنبال زنان برز       کی ندارد؛ او صاحب     يمرده و بچه ا   

 امـا او  ،یستیـ من به او گفتم که تو از آن نـوع ن      . خواهند خارج کار کنند است    
 ي شـد ی کـه از آب خـارج مـ    دهیـ  کـه تـو را د      ی گفت از وقتـ    ی، م  کرد يپافشار

  .باستی تو زینیکی کند که بی فکر منیاو همچن. عاشقت شده"
  . درنگ کرداو

 ینـ یکی بهیـ  دیـ  با ،ی کن دای دوست پسر پ   کی نجای ا ی خواه ی صراحتا ، اگر م    اما،
 از آن خوشـش نخواهـد   یسییـ  مـرد سو نیـ  به جز ا گرید" کس   چی ه ،ي بخر گرید

  . استیمی آن مدل واقعا قد.آمد



فکـر نکـنم او فقـط       : ملـسون ادامـه داد    .  اسـت  دهی تظاهر کرد کـه نـشن      ایمار
 ی کـه مـ    ی هـست  يزیـ  کند تو صـاحب چ     یاو گمان م  .  کند یبخواهد جفتک پران  

 دهیـ  رقص ند  ایالبته او تو را در حال خواندن        . ي کلوپش شو  ی کشش اصل  یتوان
 آن ها را ه همی توانی میی آمده   ای دن  به ییبای که که با ز    ییاست، اما از آنجا   

 و  نـد ی آ ی مـ  نجای ها مثل هم هستند، آنها به ا       یی اروپا نی ا يهمه  . يری بگ ادی
 داننـد چگونـه   ی خـوش گـذران هـستند و مـ         یلی زنها برز  ي کنند همه    یتصور م 

 کنم که قبل از ترك کشور بـا       ی م حتتی بود، نص  ياگر او جد  ). 2(سامبا برقصند 
 یاگـر خواسـت  .  کندیی تاسییسو ي صحت امضا را در کنسولگراو قرارداد ببند و   

   هتلي من فردا کنار ساحل خواهم بود، روبروی با من صحبت کنيزیدر مورد چ
 ی منتظـر آنهـا مـ   ی را گرفت و اشاره کرد کـه تاکـس         ای مار ي بازو یسیی سو مرد
  .باشد

 هـر شـب   ي بـرا مـت ی طـور، ق نی داشت ، و تو هـم همـ      يگری اگر او منظور د    "
  .را قبول نکن" کمتر نیاز ا.  دالر استصدیس

××××  
 آنها به سمت رستوران راه افتادنـد، در  د،ی بگويزی بتواند چای از آن که مار  قبل
  . کردی را تکرار مدی خواست بگوی که می که مرد دوباره کلماتیحال

  "؟یلی برزي کار؟ دالر؟ ستاره "
 کیـ  ي دالر بـرا صدیـ  س":د کـر ی هنوزدر مورد آنچه مترجم گفته بود فکر م     ایمار
 یمـ .  عـشق زجـر بکـشد      ي نداشـت کـه بـرا      يازیاو ن .  اقبال بود  کیآن  . "شب

 ی را هنوز داشـت، ازدواج مـ       شی که رئ  ی مرد استفاده کند در حال     نیتونست از ا  
 يزیـ چه چ. کرد ی فراهم م  ی راحت ی خانواده اش زندگ   ي شد و برا   یکرد، بچه دار م   

 مـرد و بعـد او   ی بـود و زود مـ  ریـ  پیسییـ  از دست دادن داشـت؟ مـرد سو   يبرا
 دارنـد امـا زن      يادیـ  مطمئنـا ثـروت ز     یسیی سو ي مردها نی ا - شد یثروتمند م 

  . در کشورشان ندارندیکاف



 کـم کـم داشـت منظـور     ای مار- و تبادل لبخند- از غذا صحبت کردند ی کم آنها
  نشان داد که در آن به زبان       یمرد به او آلبوم   . دی فهم ی م "اثرات"ملسون را از  

 ( ینـ یکی زنـان در ب    ری دانست نوشـته شـده بـود، تـصو         ی که او نم   ی مختلف يها
 روزنامـه،  ي هـا تکـه  ،) بـود دهی تر و گستاخانه تر از آنچه او پوشـ       بایبدون شک ز  

 بود، که اشتباه    لی داد برز  صی تشخ ای که مار  ي زننده که تنها کلمه ا     ي ها هینشر
 از آن کـه مـرد بـه او          دهی ترسـ  د،ی نوشـ  يادیـ  به مقدار ز   ایمار. نوشته شده بود  

 اش ی کـار را قـبال در زنـدگ   نی که هرگز انیبا ا(  دهد که با هم بخوابند     شنهادیپ
 دالر خودش را کنترل صدی تواند در مقابل س  ی کس نم  چیانجام نداده بود، اما ه    

 رسند، به خصوص اگـر      ی آسان تر به نظر م     ی مست هست  ی وقت زیکند و همه چ   
 هنگـام  ی رفتار کرد، حتـ ی جنتلمن واقع کید مثل   اما مر ). ی ها باش  بهی غر نیب

 گفت که خـسته  ایدر آخر مار.  را جا به جا کردای مارينشست و برخواست صندا  
با اشاره کـردن بـه      ( روز بعد با او گذاشت     ي کنار ساحل برا   ی مالقات راراست و ق  

ساعتش، زمـان را بـه او نـشان دادن، بـا دسـتانش شـکل مـوج را در آوردن و                      
  . آهستهیلیخ(-" فردا"..."نها-ام-آ":گفتن

، ودر مـورد  )سییاحتماال سو( آمد و به ساعتش نگاه کردی به نظر خوشنود م   او
  .زمان موافقت کرد

××××  
 ی مـ ایـ  روکیـ  هـا فقـط   نی ا ي کرد که همه     یاو فکر م  .  به خواب نرفت   ایمار

 در ی صـندل يلبـاس رو  :  نبـوده  ایـ  که آن رو   دی از خواب برخواست، د    یوقت. باشد
   و وعده گاهش در ساحلبای زي او، کفش هایاق معمولات
  
  . را مالقات کردیسیی که مرد سوي روزا،ی مارادداشتی ياز دفترچه :

  



 اما اشـتباه کـردن      رم،ی گ ی م ی اشتباه می که دارم تصم   ندی گو ی به من م   همه
 چی خواهـد کـه هـ      ی مـ  ایـ  خواهد؟ آ  یجهان از من چه م    .  است ی از زندگ  یبخش

 آن کـه بـه   تٱ برگـردم کـه از آن آمـاده ام چـون جـر      یی جا  نکنم، و به   یسکیر
   را نداشتم؟می بگو"بله" یزندگ
 کـه  دی آن پـسر از مـن پرسـ   ی کردم، وقتی سالگازدهی اشتباهم را در     نی اول من
 ی دادم کـه بعـض     صی توانم به او مداد قرض دهم؛ از آن زمـان، تـشخ            ی م ایآ

 اسـت کـه   نیـ  انی و بهتـر   ي آور ی بـه دسـت نمـ      ی شانس دوم  چیاوقات تو ه  
 اما ست، کار انی در ا  یسکیالبته ر .ی دهد را قبول کن    ی به تو م   ای که دن  ییایهدا
 و  نجـا ی بزرگتر از چهل و هشت ساعت دراتوبـوس نشـستن تـا ا             سکی ر نی ا ایآ

 وفادار باشـم، اول    يزی چ ای ی حادثه است؟ اگر من قرار است به کس        نیوقوع ا 
 ی مـ  یاگر من به دنبال عشق واقعـ      .  نسبت به خودم با وفا باشم      دیاز همه با  

 ي کـنم، تجربـه      کـشف  عشق متوسط را در خـودم        کی یی توانا دیگردم، ابتدا با  
 ست،ی نزی چچی کس صاحب هچی دارم به من درس داده که ه    ی که از زندگ   یکم

 در مـورد  يرمـاد ی غيزهـا ی مـورد هماننـد چ  نیـ  اسـت، و ا   بیـ  فر کی زیهمه چ 
 شهیـ  را از دست داده انـد هم       يزیچ که   یتمام کسان .  هم صادق است   اتیماد

 خـود مـن هـم    ي براهاکه بار( ماندگار است  شهی هم ي برا زی کنند آن چ   یفکر م 
  . واقعا به آنها تعلق نداردزی چچی گرفته اند هجهیو در آخر نت)اتفاق افتاده

 ي جـستجو ي ندارد که وقتم را بـرا یلی دلجی به من تعلق ندارد، ه    زی چ چی اگر ه  و
 ی زنـدگ ي آن اسـت کـه جـور       نیبهتـر .  تلف کنم  ستند،ین ن  م ي که برا  ییزهایچ

  . ام استیکنم که امروز روز اول و آخر زندگ
  
  
  



  فصل چهارم
  
  
  

 هتـل کـه حـاال در ذهـن     تیـ مترجم و مـسئول امن -روز بعد، به همراه ملسون  
 ی را بـه شـرط  یسیی مرد سوشنهادی پ ایمار- شده بود  لی او تبد  ندهی به نما  ایمار

مرد کـه بـه نظـر       .  دهند قبول کرد   لی تشک سیی سو يولگر در کنس  يکه پرونده ا  
 هـم بـه     ایار که م  یی عادت دارد، گفت از آنجا     یی خواسته ها  نی به چن  دی رس یم

 شی که او برا   ي تواند کار  ی در آنجا نم   يگری دارد که ثابت کند فرد د      ازی ن یمدرک
اثبـات  ( موافـق اسـت  ایدر نظر گرفته شده انجام دهد، او هم با درخواست مار        

).  رقص سـامبا ندارنـد سـخت نبـود    ي برای استعداد خاص  یسیی که زنان سو   نیا
 نـده، ی هتل و نما   تی مسئول امن  ،آنها با هم به مرکز شهر رفتند و مرد مترجم         

   کردافتی درای که ماري در صد از پانصد دالری از معامله کرد، سی سهميتقاضا
 به نی از ا؟يو شی هفته، متوجه م  کی.  باشد ی م ی مبلغ فقط حقوق هفتگ    نیا

 چون من فقط ،ي کسر چی کرد، بدون ه   ی خواه افتیدر"بعد هر هفته پانصد دالر      
  . حقوق تو سهم گرفتمنیاز اول

 بـود، و   ایـ  رو کی دور فقط    ي ها نی رفتن به سرزم   ي شهی آن لحظه، سفر و اند     تا
 مـا   ایـ در رو .  عمل نرسند  ي لذت بخش هستند که به مرحله        ي تا لحظه ا   اهایرو

 کـه  ی و وقتـ م،یریـ  گی مـ دهی ها را نادی ها و سختيدی ها، نا امکسی ريهمه  
 بـه خـاطر   – زنـدانمان  فرایـ  پدر و مادر، همسر ای ترج- را گرانی دمی شو ی م ریپ

  .می کنی سرزنش ممانیاهای دادن روصی تشخي خودمان برایکوتاه
 شی کرد کـه پـ  ی مشتاقانه منتظر آن بود، اما آرزو م       ای که مار  ی فرصت ناگهان،

 ي هـا  ی توانـست بـا مـشکالت و سـخت         یاو چگونه م  . به وجود آمده بود    د،یاین



 را پـشت سـرش رهـا        زیـ  توانست همـه چ    ی برخورد کند؟ چگونه م    دی جد یزندگ
   راه دور را برود؟نی خواست ای مفی فرد عفکیکند؟ چرا 

 را عوض مشی توانست تصمی مي که در هر لحظه ا     نی خودش را با فکر ا     ایمار
 يزیـ  مانـد، چ ی احمقانـه مـ  ي بـاز  کیـ  آنهـا مثـل      يد؛ همه    دا ی م یکند، تسل 

 گردد در مورد آن بـا دوسـتانش         ی به خانه بر م    ی توانست وقت  یمتفاوت که م  
 کـرده بـود و هـم اکنـون          ی را ط  لومتری از هزار ک   شتریاز همه مهتر، ب   . حرف بزند 

 توانـست  ی خواست م  ی داشت، و هر لحظه که م      فشی و پنجاه دالر در ک     صدیس
  . کننددای که آنها قادر باشند او را پنید بدون افرار کن

×××××××  
 گرفت بـه   می تصم ای کردند، مار  دنی د ي که آنها از کنسولگر    ي بعد از ظهر روز    در

 هـا،  ریـ  فق بـال، ی وال کنـان ی رود، بـه بچـه هـا، باز        ای قدم زدن کنار در    ي برا ییتنها
 ی ، مردمـ   ) بودند نی چ يکه ساخته   (یلی برز ی دست عیمست ها، فروشندگان صنا   

 ستیـ  مبـارزه کننـد، تور   يری کردند با راه رفتن و ورزش کردند با پ         ی م یکه سع 
 ی نگـاه مـ  ي بازنشسته ها در حال کارت بازشان،ی مادرها با بچه ها ،ی خارج يها
 رفته  ي رستوران پنج ستاره و کنسولگر     کی آمده بود، به     روی دو ژن  ویاو به ر  . کرد

 ی داشـت، بـه او لبـاس و کفـش    لیـ  وککی  مالقات کرده بود،ی خارجکیبود، با   
 ی کـس در شـهر خـودش نمـ         چیچ کـس، مطلقـا هـ      ی داده شده بود که هـ      هیهد

  . به او دهدي اهی هدنیتوانست چن
   حاال چه؟و
 یمی گفتند اگر در خـط مـستق       ی به او م   ی جغراف يدرس ها .  نگاه کرد  ای به در  او

اگـر  . لشیاز گـور   پر   ي ها و جنگل ها    ری به ش  د،ی خواهد رس  قایحرکت کند به آفر   
 که بـه  یی رفت، به قلمرو مسحور کننده ی مي تری به جهت شمال   یچه اگر کم  

 يزیـ او چـه چ . زایـ  پکـج  بـرج  فل،ی به برج اد،ی رسینام اروپا شناخته شده بود م     
 قبل از آنکه بتوانـد      ی حت ،یلی برز گری از دست دادن داشت؟ مثل هر دختر د        يبرا



مبا برقـصد، اگـر آنجـا را دوسـت نداشـت،       گرفته بود که ساادی " ما ما  "دیبگو
   قاپ زددی گرفته بود که فرصت ها را باادیاو .  توانست برگرددیم
 کـه دوسـت     ییزهـا ی گذرانـده بـود کـه بـه چ         نی اش را به ا    ی از زندگ  ياری بس او

 را ییزهـا ی گرفتـه بـود فقـط چ   می تـصم د،یـ  بگو "نه"داشت جواب مثبت دهد،     
 که با مردها داشـته      يبه طورمثال امور  . د توانست کنترل کن   یتجربه کند که م   

 بـار   نی اولـ  ای که در  هآنقدر ناشناخت . او حاال با نشناخته ها بر خورد کرده بود        . بود
 بـه آنهـا   خی که در کـالس تـار  یی داستهاي به اندازه ای نورد است،  ای در کی يبرا
 امـا ممکـن بـود تمـام     د،یـ  بگو"نـه " توانـست  ی مـ شهیـ او هم.  گفتنـد یمـ 

 فکـر  یـی  پسر بچه ي را در فکر آن باشد، همان طور که هنوز به خاطره     شیزندگ
 عـشق  نی اولـ - شده بود  دی بعد ناپد  و کرد که از او مداد قرض خواسته بود          یم

 نکنـد کـه     ی بـار سـع    نیـ  امـا چـرا ا     د،یـ  بگو "نـه " توانست   ی م شهیاو؟ او هم  
  موافقت کند؟

 بـود، بـدون   یلـ ی برزي  دور افتـاده  نی دختر از سـرزم    کیاو  :  ساده لی دل کی يبرا
 ي، بـا دانـش فـراوان از برنامـه هـا     ) خـوب ي مدرسه کیبه جز  (ی زندگ يتجربه  

   نبودی با جهان کافییاروی روي برانیا.  بودبای که او زقتی حقکی و ونیزیتلو
 ی کردند، امـا مـ  ی نگاه مای و به دردندی خندی که مدی از مردم را د   ی گروه ایمار
 احساس را کرده بود، اما نیدو روز قبل، او هم    . ند که به داخل آب برو     دندیترس

 ی خواست به داخـل آب مـ       یهرگاه که دلش م   . دی ترس ی نم گریدر حال حاضر د   
 نخواهد شی پي طورنی اروپا هم هم   ایآ.  آمده بود  ایرفت، مثل آنکه آنجا بدن    

  رفت؟
 ي خواسـت، لحظـه ا  حتی مقدس نـص می در دلش خواند و دوباره از مر   یی دعا او

 کـرد، چـون   ی که گرفته بود احساس سـبک بـودن مـ   یمیو در مورد تصم  بعد، ا 
 توانـست برگـردد، امـا       ی مـ  شهیـ او هم .  شـود  یاحساس کرد که محافظت مـ     

 بـه  نیـ ا. اوردیـ  بـه دسـت ن   ي سـفر  نی وقت دوباره شانس چنـ     چیممکن بود ه  



 چهل و هشت سـاعت در      ي برا اهاشی که رو  ی به شرط  د،ی ارز ی م نش کرد سکیر
   نشودمانی پشیسیی و البته مرد سواورندی نشستن دوام باتوبوس بدون کولر

 شام دعوت کرد، او خواست      ي باز او را برا    یسیی بود که مرد سو    ی در حال خوب   او
 رنـگ  ی مـرد را دسـتانش گرفـت، امـا او بـ       يکه اغوا کننده باشد و دسـت هـا        

 داد کـه    صی تـشخ  -ی تـرس و راحتـ     انی در م  - ایمار. دی را عقب کش   شیدستها
  . استيورد آنچه گفته جدمرد در م

مـسافرت  !  رقص سامبا  یستاره دوست داشتن  ". " سامبا يستاره  ": مرد گفت "
  .ندهی آيهفته 
 خارج از حـرف     "ندهی آ ي مسافرت هفته    " حرف ها خوب بودند اما       نی ا ي همه
 یمی توانـد تـصم  ی گفت بدون مـشورت خـانواده اش نمـ    ایمار.  آنها بود  يها
 ایـ و مار.  از قراردادشـان را نـشان داد  یو به او کپ اخم کرد    یسییمرد سو . ردیبگ
  دی بار ترسنی اوليبرا
  .قرارداد": مرد گفت"
 گرفـت بـا ملـسون    می مصمم بود کـه بـه خانـه رود، امـا تـصم     ای مارنکهی ا با

   کمک کندایمشورت کند؛ به او پرداخت شده بود که به مار
 بـود، بـود کـه      دهی که تازه رس   ی آلمان ستی نگران اغوا کردن تور    شتری ب ملسون
 لیـ  کـرد کـه برز  ی کنار ساحل آفتاب گرفته بود ،و فکـر مـ      ی باالپوش چیبدون ه 
 نهی که سیاو دقت نکرده بود که در ساحل او تنها زن(  استای کشور دن  نیآزادتر

 سـخت  یلـ یخ). کردنـد  ی به او نگاه مـ ی را نپوشانده بود و همه به سخت     شیها
  .ذب کند بتواند توجه ملسون را جایبود که مار

  " شود؟یاما اگر من نظرم را عوض کنم چه م"
 تواند ی کنم او می دانم در قرارداد چه نوشته شده است، اما فکر م     ی من نم  "

  "تو را بازداشت کند
  " کنددای او قادر نخواهد بود من را پ"



  "؟ی پس چرا نگرانقا،یدق"
بـاس،   جفـت کفـش و ل  کیـ  که پانـصد دالر و خـرج   یسیی مرد سوگر،ی طرف د  از

 شد و از    ی را پرداخته بود، کم کم نگران م       يشام و مخارج تدارکات در کنسولگر     
 کـرد، او  ی مـ ي صـحبت کـردن بـا خـانواده اش پـا فـشار         ي برا ای که مار  ییآنجا
 او به آنجـا  با و ردی بگای ماری به محل زندگ مای هواپ طی گرفت که دو بل    میتصم
ساعت تمـام شـود و آنهـا     در چهل و هشت زی که همه چی البته به شرط   -برود

در .  شـرط موافقـت کـرد    نیـ  بـا ا   ای که مار  - به اروپا بروند   گری د يبتوانند هفته   
 شـروط در  نی که تمام ادی فهمای کردند، مار  ی تبادل لبخند م   گریکدی که با    یحال

 شود  ی به احساسات و قرارداد م     مربوط که مسئله    یقرار داد آمده است و وقت     
  . گرفتي آنها را جددیبا
××××  
 کیـ  بـه همـراه   بـا ی زيای و افتخار بود که مار رتی آن شهر کوچک باعث ح     يبرا

تمـام  .  کنـد لی در اروپـا تبـد  ي برگشته بود که قرار بود او را بـه سـتاره ا      یخارج
   :دی مدرسه اش از او پرسیمی دانستند و دوست قدی ها مهیهمسا

  " اتفاق افتاد؟نی چه طور ا"
  " من فقط خوش شانس بودم"

 ی اتفـاق مـ  رویـ  دو ژن  وی در ر  شهی اتفاقات هم  نی ا ای خواستند بدانند آ   یم آنها
 خواسـت   ی نمـ  ایـ مار.  بودند دهی د ونی را در تلوز   ی مشابه يافتد، چون داستانها  

 ي تجربـه هـا    ي بـرا  يادیـ  خواسـت کـه ارزش ز      ی بدهد، و دلش م    یقی دق حیتوض
 بوده یاص خفرد دوستانش را متقاعد کرد که او       نی خودش بگذارد، بنابرا   یشخص
  .است

 "ز" بـا    لیـ  کـه در آن برز     ي ا هی به همراه مرد به خانه اش رفـت و مـرد نـشر             او
 داد کـه او در  ی محی توضای که مار  ینوشته شده بود را به آنها نشان داد، در حال         

 گری باشد و قصد دارد که کارش را به عنوان بازی م ندهی نما کی يحال حاضر دارا  



 به او داده بـود و در آن دختـر   ی که مرد خارجیی عکس هاایمادر مار . ادامه دهد 
 ی داد کـه سـوال     حی درنگ پس داد و تـرج      ی بودند را ب   دهی پوش ی کوچک ینیکیها ب 

 ناشاد ای شاد و ثروتمند باشد،  دی آن بود که دختر او با      ي ها برا  نیهمه ا . نپرسد
  .اما حداقل ثروتمند باشد

  "ست؟یاسم او چ"
  "راجر"
  " بودویداشتم که نامش روجر عموزاده کیمن ! ویروجر"

 دهیـ  کلمـه هـم نفهم  کیـ  ی که مرد حتدندی و دست زد، و آنها فهم     دی خند مرد
   : گفتایپدر مار. است

  " او حدودا هم سن من است"
 کـه  ییاز آنجـا .  دختـرش دخالـت نکنـد   ي به پدرش گفت که در شـاد   ای مار مادر

 يادیـ د و دانـش ز     کنن ی بحث م  يادی در موارد ز   انشانیتمام دوزنده ها با مشتر    
  . را کردحی نصانی اای آورند، به ماریدر مورد عشق و ازدواج بدست م

 کیـ  در کنار    نکهی تا ا  ی باش نی مرد ثروتمند غمگ   کی من، بهتر است کنار      زیعز"
 زن ثروتمنـد  کی که افتی ی خواهيشتری آنجا تو شانس ب،ی شاد باش ریمرد فق 
 سـوار   ی تـوان  ی نرفت مـ   شیپ"  خوب زی اگر همه چ   نها،یدر کنار ا  . ي شو نیغمگ

  .ي باز گردنجای و به اي اتوبوس شوکی
 اش  نـده ی روستا بود اما باهوش تر از مـادرش و همـسر آ            کی از   ای مار نکهی ا با

  . کند گفتهی آنها را متوجه قضنکهی ايبود و برا
 مـن دنبـال ازدواج   نهایدر کنار ا.  وجود نداردی اتوبوسلی مامان، از اروپا به برز     "
  . گردمیشغل م" من به دنبال ،ستمین

  . به او کرديدی با ناامی نگاهمادرش
 گریبـاز . ي بازگـشت دار   ي بـرا  ی هـم راهـ    شهی هم ،ي به آنجا برو   ی توان یاگر م "

 بای کشد که ز   ی طول م  یاما آن تا زمان   .  زن جوان مناسب است    کی يبودن برا 



 را االن    کارهـا  شتریپس ب .  شود ی پژمرده م  ی سالگ ی از حدود س   افهی و ق  ،یهست
عشق مهم .  کنج کن و با او ازدوادای که صادق و بامحبت است را پ    یکن، کس 

 ی خـرد، حتـ    ی را مـ   زیـ من اول ها عاشق پدرت نبودم، اما پول همـه چ          . ستین
  .ستی ثروتمند هم نیکن، اوحت"به پدرت نگاه .  رایعشق واقع

.  مـادر  کیـ  از طـرف     ی خـوب  حتی دوست بود، اما نـص     کی از طرف    ي بد حتینص
 بـه   ي برگشته بود، البته قبل از آن سـر        وی به ر  ایچهل و هشت ساعت بعد، مار     

   اش زده بود تا استعفا دهد و از زبان صاحب مغازه بشنود کهیمیمحل کار قد
 ببـرد،   سی خواهد تو را به پـار      ی م ي فرانسو ي اپرا ری مد کی ام که    دهی بله، شن  "
 را  يزیـ  چ خـواهم یا م امـ .  متوقف کنم  تیهایشاد" بی توانم تو را از تعق     ینم

  .یقبل از رفتن بدان
  . آوردرونی ببشی بود از جزانی آوری زنجکی را که به ی مدالاو
 دارد، سی در پـار سایـ  کلکیاو .  رحمت ماستي بانوي مدال معجزه آسانی ا "

 هـستند کـه دور    ی کلمـات  ن،یببـ . از او نماز بخـوان    " تی حما يبه آنجا برو و برا    
  . شده اندی مقدس حکاکيکلمه 

 دعا  می تو آمده ا   ي ما که به سو    ي پاك دامن، برا   می سالم بر مر   ": خواند ایمار"
  .نیآم.کن

  "و. ی بار در روز تکرار کنکی کلمات را حداقل نی به خاطر داشته باش که ا"
  . شدی مری درنگ کرد، اما کم کم داشت داو
له  گفـتن مـسا  يمن فرصتم را برا.  من منتظرت خواهم ماند   ،ي برگرد ي روز اگر
 یلـ ی االن خدیشا. من تو را دوست دارم: دست دادم" به تو از    ي ساده ا  اری بس ي
  .ی خواستم که بدانی شده باشد، اما مرید

اگـر چـه    .  بـود  دهیـ  آنهـا را فهم    ی زود معنـ   یلیاو خ .  از دست رفته   ي ها شانس
 ادیـ  اش زی و دو سـالگ ستیـ  بود کـه او در دوران ب ي دو کلمه ا  "دوستت دارم "

 ی مـ  ی معنـ  ی و بـ   ی به نظر کلمات ته    ای مار يو هم اکنون آنها برا     بود،   دهیشن



 رابطـه  ایـ  يجـد  و قی عم ي وقت به مساله     چی کدام از آنها ه    چی ه رایآمدند، ز 
 از او به خاطر کلماتش تشکر کـرد، و آنهـا       ایمار.  نشده بود  لی ماندگار تبد  يها

 مـا چـه   يا بری داند زندگی کس نمچیه: کرد  ادداشتی ادداشتشیرا در دفترچه    
او را .  کجاسـت ي در خروج فورمی بدانشهی خوب است که هم   یلی کرده، خ  رهیذخ

 ویـ آنها به ر. کند آنجا را ترك کردعقب به  ی و بدون آن که نگاه     دیاز گونه بوس  
راجربـا چنـد کلمـه      .  روزپاسـپورت او حاضـر شـد       کیـ  ی بازگشتند، و طـ    رویدو ژن 
بـه کمـک     . "ض شـده اسـت     واقعا عـو   لیبرز":  گفت يادی و حرکات ز   یپرتغال

 يزیـ  هـر چ ش،یلباس، کفش، لوازم آرا( مهم انجام شديدهایملسون، تمام خر  
 کیـ در شب خروج آنها به سـمت اروپـا، آنهـا بـا              ).  خواهد ی مثل او م   یکه زن 

 از انتخاب خود خوشـنود  دی راجر او را در حال رقص د     یکلوپ شبانه رفتند، و وقت    
 رهیدختر ت:  بودی کالوجني کاباره ي ندهی آيشد؛ او به طور حتم در حضور ستاره     

 که اغلب مو    یلی برز يپرنده  ( گراونا یاهی به س  یی و موها  دهیبا چشمان رنگ پر   
 آمـاده بـود،    سیی سـو  ي کار از طـرف کنـسولگر      ياجازه  ).  شد ی م دهی نام اهیس

 شکوالت هـا    نی را جمع کردند و روز بعد آنها به سرزم         لشانی آنها وسا  نیبنابرا
 کـه آن مـرد را   دی کـش ی نقـشه مـ  ی به طـور پنهـان  ای که مار  یند،درحالپرواز کرد 

   خواست؟ی ميشتری بزیچه چ.  نبودری فقای زشت ر،یاو پ. عاشق خود کند
  
  
  

  
  
  
  



  فصل پنجم
  

  
  

در فرودگاه قلب او را ترس فراگرفـت؛     .  کرد ی م ی کم کم اخساس خستگ    ایمار
 چی او هـ  - او بـود    اسـت کـه در کنـار       ي داد که کامال وابـسته بـه مـرد         صیتشخ
رفتار راجـر بـا گذشـت    .  نداشتی سرماخوردگی حتای از آن کشور، زبان     یشناخت

 کرد، اگـر  ی به نظر برسد نم  ندی خوشا نکهی ا ي برا ی تالش گرید.  کرد یزمان فرق م  
 نکرده بود امـا  ای ماري هانهی نوازش س  ای دنی بوس ي برا ی وقت تالش  چیچه او ه  

 مـستقر   ی را در هتـل کـوچک      ایـ او مار .  شد ی م شتری و ب  شتریفاصله در نگاه او ب    
 کـه  نی مخلـوق غمگـ  کیـ  کـرد،  ی معرفـ يگری دیلیکرد، و او را به زن جوان برز   

 کـار را برعهـده     ي بـرا  ایـ  مار ردن آمـاده کـ    تی شد که مسئول   ی م دهی نام وانیو
  .داشت

 را برانــداز کــرد، بــدون نــشان دادن ایــ مارنیی بــاال تــا پــاينــسردو بــا خوانیــو
 وقـت خـارج از   چی کـه بـه طـور وضـوح هـ     ی کسي برا يان همدرد  نش نیکوچکتر

 دارد ی بپرسـد کـه چـه احـساس    ایـ  از مارنکـه ی ا يبـه جـا   . کشورش نبوده اسـت   
  . کارش را شروع کردمایمستق
 کننـد، او بـه     ی ازدواج مـ   شی از رقاصه ها   یکیهروقت که   .  نده بی را فر  خودت

 داند که یاو م.  افتدیم تر اتفاق   شی که روز به روز ب     يزی کند، چ  ی سفر م  لیبرز
تـو  . ی دانـ  ی کنم کـه خـودت هـم مـ         ی و من فرض م    ،ی خواه ی م يزیتو چه چ  

   وهر شای پول ،یی ماجراجو-ي گردی سه منی از ایکیاحتماال دنبال 
 قـادر   وانیـ  و ایـ  گشتند؟   ی م ی مشابه زی همه دنبال چ   ای دانست؟ آ  ی م چگونه

   را بخواند؟هیبود که ذهن بق



  
  . گردندی مزی سه چنی از ایکیبه دنبال  دخترها ي همه نجایا
 ی متقاعد شده بود که او قـادر بـه خوانـدن ذهـنش مـ     ای ادامه داد و مار وانیو

  .باشد
  
 ی کـه بتـوان  ی پول کاف  نی سرد است و در کنار ا      یلی خ نجای ا ،یی مورد ماجراجو  در

 کـه پـول    ییدر مـورد پـول، از آنجـا       .  آورد ی به دست نخواه   یخرج مسافرت کن  
 ی که بتوانی سال کار کن  کی حدود   دی شود،تنها با  یذا از حقوقت کم م    اتاق و غ  
  .ی برگشت به خانه ات را بدهطیپول بل

  
  اما!
 اسـت  نیـ  اتیـ  اما واقع،ی که با آن موافق باشستی نيزی چنی دانم ا ی م "

اگـر  . ی سـوال بپرسـ    کیـ  که   یی فراموش کرده    يگریکه تو هم مثل هر کس د      
 ی مقای دق،ي خواندی را مي که امضا کرده ايداد اگر قرار ،ي تر مراقب بود   شیب

 هـا دروغ    یسییـ  سو نکـه ی ا ي بـرا  ،ی کنـ  ی م یی خودت را وارد چه ماجرا     يدیفهم
  . آنهاستي کنند که کمک کننده ی آنها به سکوت اکتفا مند،ی گوینم
  

  . لرزدی مشی پاری زنی کرد که زمی احساس مایمار
  
 کنـد، راجـر متحمـل ضـرر     یشوهر مـ  از دخترها یکی مورد شوهر، هر زمان که      در
 هـا منـع شـده    ي ما از صحبت کردن بـا مـشتر    نی شود، بنابرا  ی م يدی شد یمال
 نجـا یا. ی دهـ ی انجام مـ ی بزرگسکی ر،ي دارلی تما یی کارها نی چن ياگر برا . میا

  ستی دو برن محل بلند کردن نویمثل ر
.  



   دو برن؟ویر
  

 نجـا ی کـه بـه ا   ستی تور یم تعداد ک  ند،ی آ ی م نجای به ا  شانی با همسرها  مردها
 بـه دنبـال زن     يگـر ی د ي شوند به جاهـا    ی روبرو م  ی خانوادگ طی و با مح   ندی آ یم
 خـوب، اگـر تـو    اری بـس ؛ی دانـ ی مدنیمن مطمئن هستم که تو رقص.  روند یم

 يدخترهـا  امـا    افـت، ی خواهد   شی حقوقت افزا  ،ی که آواز هم بخوان    یقادر باش 
 نی اگـر بهتـر    ی کـنم حتـ    ی مـ  شنهادی بهت پ  نی خواهند کرد، بنابرا   ي حسود گرید

از همـه  .  امتحان هم نکـن ی آن را فراموش کن و حت     ،ی هست لیخواننده در برز  
 خـرج آن  ي آوری را که بدسـت مـ    ی پول يتو همه   . مهتر، از تلفن استفاده نکن    

  . نخواهد بوديادیو آن هم مقدار ز.  کردیخواه
  
  " او به من قول پانصد دالر در هفته را داده است"
  
  بله. وا

×××××××  
  
  .یسیی سونی دوم اقامتش در سرزمي در هفته ا،ی خاطرات ماري دفترچه از
  
 بـه نـام موراکـو آمـاده بـود را            یی رقص که از جا    ری کلوپ شبانه رفتم و مد     به

 لیـ  را در برزشی کـه هرگـز پـا   - کـه او یمالقات کردم، و مجبـور شـدم هرقـدم    
 وقت نکردم کـه بعـد از     یحت. رمی بگ ادی کرد سامبا است را      ی فکر م  -نگذاشته

 دنیاز شب اول مجبور شدم که شروع به رقـص    .  استراحت کنم  یآن پرواز طوالن  
 ی و نمـ  ستیـ  کدام مـا شـاد ن      چی و ه  م،یما شش نفر هست   . و لبخند زدن بکنم   



 ی نوشند و کف م    ی ها م  يمشتر. می هست ي مشغول به چه کار    نجای که ا  میدان
  . دهندی انجام میحیحرکات وق ی فرستند و گاهیزنند، بوس در هوا م

 شـود کـه در      ی مـ  يزیـ  دهـم چ   کیـ  ی کـردم، بـه سـخت      افتی حقوقم را در   روزید
 پـروازم و    طی بر اسـاس قـرارداد، صـرف بلـ         ه،ی بق م،یموردش موافقت کرده بود   

 سـال  کیـ  آن وان،یـ بر اساس حـساب و کتـاب ِ و  .  خواهد شد نجایاقامتم در ا  
  . وجود ندارديفرار راه چی زمان هنی و در ادیطول خواهد کش

 چیمـن هنـوز هـ   .  امدهی دارد؟ من تازه رسي ادهی چه فا  یی البته فرار به هر جا     و
 وجـود  دنی در مورد هفت شب ِ هفته رقص    ی وحشتناک يزیچه چ .  ام دهی را ند  زیچ

 پـول و شـهرت   يحاال آن را برا .  دادم ی انجام م  حی تفر يدارد؟ من قبال آن را برا     
 ِ یشگیـ تنها کار سخت نگاه داشـتن هم .  کنندینم درد میپاها.  دهمیانجام م 

  .لبخند بر صورت است
 ي مـاجراجو در جـستجو     کی ای باشم   ای دن ی توانم انتخاب کنم که قربان     ی م من
  . گرددی بر می ها به طرز نگاه من به زندگنی ايهمه . گنج

  
  
  
  

  
  
  
  
  



  فصل شش
  

  
 يش را به کنـار احساسات- به دنبال گنج باشدي انتخاب کرد که جستجو گر    ایمار

 که قـبال بـود را فرامـوش         ي کردن را متوقف کرد و فرد      هی هر شب گر   -گذاشت
 آمـده و  ایـ  دارد که تظاهر کنـد تـازه بـه دن        ی کاف ياو کشف کرد که اراده      . کرد

 توانـستند صـبر     یاحساسات مـ  .  نداشت ی کس ي برا ی دلتنگ ي برا یلی دل نیبنابرا
 آن کـشور را بـشناسد و   نکـه ی ا  بـه پـول داشـت، و       ازیـ کنند، در حال حاضـر او ن      

  . به خانه برگرددروزمندانهیپ
 و شهر کوچـک آنهـا   ل،ی به برزهی شبیلی در اطراف او خزهای همه چنها،ی کنار ا در
 و از سـاعت     دنـد ی نال ی کردند، در مورد مردها م     ی صحبت م  یزنها به پرتقال  : بود

 دنـد، یجنگ ی مـ سی با رئـ   دند،ی رس ی به کلوپ م   ری کردند، د  ی م تیکارشان شکا 
 مورد شاهزاده هاشان ، کـه     در هستند، و    ای زن در دن   نی تر بای کردند که ز   یفکر م 

 نداشتند و ی پولنکهی اای متاهل بودند ای کردند  ی م ی ها دورتر زندگ   لیاغلب ما 
 دنیـ بـرعکس آن چـه کـه او بـا د          .  گفتند ی گرفتند، قصه ها م    یاز آنها پول م   

 فاتی ماننـد توصـ    قـا ی کرد، کلوپ دق   ی م  که راجر با خود آورده بود فکر       یمجالت
 اجـازه نداشـتند   - سامباي رقصنده ها-دخترها.  داشتیجو خانوادگ :  بود وانیو

 گـرفتن   یاگر آنها را در حال    .  روند رونی با آنها ب   ای ها صحبت کنند     يکه با مشتر  
 تمـام از کـار اخـراج    ي دو هفته ي گرفتند، برای همراه شماره تلفن م  یادداشتی
 کـم   اشت، را د  ي تر زی انگ جانی بانشاط تر و ه    ی که انتظار زندگ   ا،یمار.  شدند یم

  . شدی غم و خستگمیکم تسل
 کـرد را تـرك کـرد، بـه        ی مـ  ی کـه در آن زنـدگ      ي اول، خانه ا   ي طول دو هفته     در

 - اگـر  ی فهمـد حتـ    ی کس در آنجا زبان او را نمـ        چی که ه  دی فهم یخصوص وقت 



 کـه در  ي شهردی فهمیبا شگفت.  کند صحبت-خیــــــــــــلــــی آهســـــــته   
 کردمـد و  ی میگ که آنجا زند   ی کسان ي ژنو برا  - کند دو اسم دارد    ی م یآن زندگ 
  . هایلی برزيژنبرا برا

 و ماللــت آور در اتــاق بــدون ی طــوالني آخــر، بعــد از گذرانــدن ســاعت هــا در
  . گرفتجهی نتای مارونش،یزیتلو
  
 خواست برسد اگر نتواند خـودش       ی که م  يزی تواند به آن چ    یاو هرگز نم  ) الف(

 ادیـ  آنجـا را     ی به آن داشت که زبـان محلـ        ازی کار او ن   نی ا يو برا . را نشان دهد  
  .ردیبگ
 دیـ  گردنـدد، او با ی می مشابهزی همکارانش به دنبال چ   ياز آنجا که همه     ) ب(

 دای پی روشای گونه راه حل چی مشکل به خصوص، او ه  نی ا يبرا. متفاوت باشد 
  .نکرد

  
  .ژنبرا/  به ژنودنی چهار هفته بعد از رسا،ی خاطرات ماريفترچه  داز
  

 کـنم، تمـام   یزبان آنهـا را صـحبت نمـ   .  گذرانده ام  نجای را در ا   یانی پا ی ب زمان
 ی سـع کـنم، ی فکـر م لی دهم، و در مورد برز    ی گوش م  یقی موس ویروزم را از راد   

 کـنم  ی می زندگهندی من در آگر،یبه زبان د.  بازگردمونی به پانس رتری کنم د  یم
  .نه در حال حاضر

 گـردم، بـا صـاحب پارچـه     ی بـاز مـ  لیـ  ، بـه برز  رمی گ ی م طی بل نده،ی روز در آ   کی
 یسکی وقت رچی که هی بدخواهانه دوستاني کنم و به نظرهای ازدواج م یفروش

، مـن  !نـه .  دهـم ی گوش م نند،ی ب ی مردم را م   هینکرده اند و تنها اشتباهات بق     
 ی مـ انوسیـ  از اقمای هواپی دهم وقت  ی م حیترج. گردم بر ي طور نی توانم ا  ینم

  . پرت کنمرونیگذرد خودم را به ب



مـن اصـال انتظـار آن را       (  را بـاز کـرد       مـا ی تـوان پنجـره هواپ     ی که نم  یی آنجا از
 نجـا ی، مـن ا !)دی پاك نفس کشي توان در هوا  ینداشتم، چه قدر مسخره که نم     

 یاگـر مـ  .  بجـنگم ی زنـدگ ي برا خواهم ی م رم،یاما قبال از آنکه بم    . خواهم مرد 
  . خوام برومی توانم به هر جا که میتوانم راه بروم، م

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فصل هفتم
  
  

.  شد ثبت نـام کـرد      ی در کالس زبان فرانسه که صبح ها برگذار م         ایروز بعد، مار  
 ی مختلف آشنا شد، مردان    ي احساسات و سن ها    د،ی با عقا  یدر آنجا او با مردم    

 دسـت بنـد طـال از خـود     يادیـ  و مقدار ز   دندی پوش ی رنگ روشن م   يکه لباس ها  
 کـه  یی بچـه هـا  تند، به سر داشـ ي روسرشهی که همییها   کرده بودند، زن   زانیآو
 بـود،  ی برعکس مدی که بای گرفتند، در صورتی مادی تر از بزرگ ترها   عی سر یلیخ

 ی وقتـ   کـرد  یاو احـساس غـرور مـ      .  بودند يشتری ب ي تجربه   يچون بزرگترها دارا  
 -ا،پلـه ی فرد دن  نی جشن ها، سامبا، فوتبال، و مشهورتر      - همه کشورش  دیفهم
 کرد تا   ی به نظر برسد و سع     ی فرد مطلوب  ت خواس ایدر ابتدا مار  .  شناختند یرا م 

 که آنهـا    یی از آنجا  یاما بعد از مدت   ) پله!آن پله است  ( کند حیتلفظ آنها را صح   
 ها ی که تمام خارجیجانیبا ه(کنند صدا وی کردند که او را مار     ی م ي پافشار یحت
خسته )  ها را عوض کنند و باور داند که حق با آنهاست           ی دارند اسم خارج   یسع

  . را رها کردآنشد و 
 بار بـه دور آن شـهر دو اسـمه       نی اول ي زبان، برا  نی از ظهر ها، به هدف تمر      بعد
ال  که تـا بـه حـ   يری کشف کرد، و البته پني خوشمزه ااری بس يشکالت ها . رفت

 کـس در شـهر او   چیکـه هـ  ( برف اچه،ی بزرگ وسط در   اری بس ينخورده بود، فواره ا   
اگـر چـه او داخـل       (  با منقل  یی، لک لک، و رستوران ها     ) لمس نکرده است   یحت

 توجه نی هم چنایمار).  دادی می آتش به او احساس شاداب  دنیآنها نشد اما د   
 آنهـا بانـک   نی بلکه ب ساعت نبودند،غی مغازه ها تبل   ي تابلو ها  يکرد که همه    

 آن ي بانـک بـرا  يادیـ  چـرا تعـداد ز  دیـ  فهمی نمای شد، اگر چه ماری م دایهم پ 



در هر صورت .  شدی مدهی آنها دداخل ی کم وجود دارند و به ندرت کستیجمع
  . نپرسدی گرفت که سوالمیاو تصم

 یلی کار بر خود داشت، خون برز      طی در مح  يدی کنترل شد  ای از سه ماه که مار     بعد
 بـه جـوش آمـد؛ او    - کننـد ی که همه فکر می و شهوان ی همان قدر نفسان   -وا

 نیـ ا.  خواندنـد ی مـ ي دوره زبـان فرانـسو  کیـ  عرب شد که بـا او در      کیعاشق  
 بـه   رفت گ می تصم ای شب مار  کی نکهی تا ا  دی تا سه هفته طول کش     يعشق باز 

 باعـث شـد   نیـ  ژنو برود؛ و ا ي هی در حاش  ی کوه دنی دهد و به د    یخودش مرخص 
  . را در محل کار بگذارد به دفتر راجر احضار شودشی پانکهیروز بعد به محض ا

 دخترها هی بقي براي خالصه به خاطر آن که مثال بد یلی محض ورود به دفتر،خ    به
 گفت که بـار     یاو عصبان .  کردند بوده، راجرقصد به اخراج او کرد       یکه آنجا کار م   

اوه ( - باشـند  نـان یمـورد اطم   تواننـد    ی نمـ  یلی برز ي زنها - شکست خورده  گرید
 کـرد کـه بـه او      ی سع ایرما). زی دادن همه چ   تی عموم ي برا جانی همان ه  ز،یعز
 میـ  آب و هوا داشته، اما مرد مال      یرناگهانیی به علت تغ   يدی که تب شد   دیبگو

 دایـ  پینیگزی برگردد تا جالی به برزمی مستقدی اظهار داشت که با    یتر نشد و حت   
 وگوسـالو ی ي و رقاصـه هـا  یقی فکر استفاده از موسـ  بهتر است به   نکهیکند، و ا  

  . تر بودندنانی و قابل اطمباتریباشد که ز
 عـربش بـه او   ي جوان بود اما احمق نبود، بخصوص کـه معـشوقه        ای مار دیشا

 است و از آنجا کـه کلـوپ   ری سخت گاری بسسییگفته بود قانون استخدام سو  
 ادعا ی توانست به راحتیود، او م از حقوق او را نگه داشته ب       يادیشبانه مقدار ز  
  . شده استدهی غالم کار کشکیکند از او مثل 

 بار بـا زبـان فرانـسه مـستدل، کـه شـامل            نی دوباره به دفتر راجر برگشت، ا      او
 ی پـول  - او شد  بی و پنج هزار دالر نص     نی توه يمقدار.  شد ی م "لی وک " يکلمه  
 هـا بـه خـاطر    نیـ  اي و همـه     -دیـ  د ی هم نم  شیاهای رو نی گاه دربهتر  چیکه ه 

 ياو حـاال آزاد بـود کـه وقـتش را بـا معـشوقه                .  بود "لیوک" یی جادو يکلمه  



 بـه   روزمندانـه ی و پ  انـدازد ی بخرد، چند عکس از بـرف ب       هیعربش بگذراند، چند هد   
  .خانه بازگردد
×××××××  

 که دی مادرش بود تا به آنها بگوي هی کرد تماس با همسا  ای که مار  ي کار نیاول
.  که خانواده اش نگران او باشـند       ستی ن يازی دارد و ن   ی شغل عال  او شاد است،  

 ی بـود را تـرك مـ   دهی او تدارك دي که راجر برا   یونی پانس دیسپس، از آنجا که با    
 ي پناه آورد، به عشق ابدش جز آنکه به دوست پسر عرب    دی ند ي چاره ا  چیکرد، ه 

 اگر مجبور شود ی آورد و با او ازدواج کند، حت    مانی او ا  نیاش قسم بخورد، به د    
 را به سر کند؛ از همه مهم تر، همان طور که همه             بی عج يهای از آن روسر   یکی
  . استی کافنی ثروتمند هستند و همتی نهای دانند، عربها بیم
 کـه  ي دور بود، ممکـن اسـت در عربـستان، کـشور          یلی خ گری چه پسر عرب د    اگر
 مقدس تشکر کرد میمر در دلش از   ای بود، و مار   دهی از آن نشن   ی اسم ی حت ایمار

 و ی توانـست در حـد کـاف   یحـاال او مـ  .  کنـد انـت ی خ نشیکه مجبور نشده به د    
 کـار بـه     زه برگشت، اجا  طی بل ي برا ی زبان فرانسه صحبت کند، پول کاف      یمعقول

 دانـست هـر زمـان کـه         ی داشت؛ از آنجا که او مـ       زایعنوان رقصنده سامبا و و    
 گرفـت بـا   می ازدواج کنـد تـصم  سشیـ  تواند به خانه برگردد و با رئ       یبخواهد م 

  . بدست آوردیاستفاده از ظاهرش پول
 يادیـ  پـول ز   نکـه ی تا قبل از ا    دی او با  ون،یزیبدون تلو ( اجاره کرد  ی اتاق کوچک  او

و از روز بعد در آژانس ها بـه دنبـال   )  کردی می زندگییبدست آورد با صرف جو    
 دارد، ازیـ  نيه ا گفتند که او به چند عکس حرفـ ی آنها م  يهمه  .  گشت یکار م 

قـسمت  . نـد ی آی ارزان بـه دسـت نمـ   اهـا ی رودی رسجهی نتنی به ا  یبعد از مدت  
 زد امـا    ی کـم حـرف مـ      یلـ ی کرد که خ   ی عکاس عال  کی از پولش رو صرف      يادیز

 ي ژسـت هـا و لبـاس هـا    ایـ مار.  داشتواشی لباس در استدی بزرگ يمجموعه  
 را ینـ یکی بیل، او حتـ  معقـو ری باز و غ   ن،ی و سنگ  تنی را امتحان کرد، م    یمختلف



 توانست به آن افتخار ی م روین دو ژ  وی هتل در ر   تیامتحان کرد که مسئول امن    
 کـه  ي اضافه از عکس ها خواست و آنها را همراه با نامه ا       ی چند کپ  ایمار. کند

 خـانواده اش  ي گذرد بـرا ی داده بود چه قدر به او در آنجا خوش م        حیدر آن توض  
 ي نـه ی ثروتنـد و صـاحب گنج      ایـ هند کـرد کـه مار      آنها فکر خوا   يهمه  . فرستاد

 خواهد  لی دختر شهرش تبد   نی و او به برجسته تر     است از لباس    يزیحسادت انگ 
 کتاب در مـورد     یاو به اندازه کاف   ( رفت ی م شی طبق نقشه پ   زیاگر همه چ  . شد

 ی، سـع  ) اسـت  ی حتم شیروزیتفکر مثبت خوانده بود که خودش را قانع کند پ         
  . به اسم او در شهر بنا کندیدانی کند تا مقیر را تشوخواهد کرد که شهردا

 ي که از کـارت هـا  ی تلفن همراه از نوع   کی نداشت،   ی آنجا که او آدرس ثابت     از
ــ ــ کــرد خری پرداخــت شــده اســتفاده مــ شیاز پ ــادی  بعــد منتظــر ي و در روزه

 يغـذا خـورد، و بـرا   )  بـود نیکه ارزان تر (ینیدر رستوران چ  .  کار شد  يشنهادهایپ
  . به مطالعه پرداختین زمان به صورت عصبگذرا
 کـرد از    ی تعجـب مـ    ایـ مار. امدی گذشت و زنگ تلفن به صدا در ن        ی زمان م  اما
 در شهیـ  مواد که همي زد به جز چند فروشنده     ی قدم م  اچهی کنار در  ی وقت نکهیا

 از شـهر  ي تـر دی شهر را به قسمت جديبای زي که باغچه  ی پل ری ز یمکان مشابه 
 خـودش شـک     راو بـه ظـاه    .  شد ی کس مزاحم او نم    چیدند، ه  کرد، بو  یوصل م 

 کافه بـه هـم      کی در   یکه به طور شانس   (  اش یمی همکار قد  نکهیکرده بود تا ا   
 مشکل مـردم   نی و ا  ست،ی از سمت او ن    یبه او گفت که مشکل    ) برخورد کردند 

 ی مـ رایـ  شـوند ز ی ها نمـ ی و خارجهی وجه مزاحم بق   چی است، که به ه    سییسو
 روابط زن و مرد را      که ي مساله ا  - شوند ری دستگ یه جرم آزار جنس    که ب  دندیترس
  . کرده بوددهیچی پشتری بیحت
  
 ی رفتن، زنـدگ   رونی ب ي برا اقشی که تمام اشت   ی شب ا،ی خاطرات مار  ي دفترچه   از
  . زنگ تلفن را از دست داده بودي منتظر ماندن براای



  
م پولم را هدر دهم، فکـر        توان ی که نم  ییاز آنجا .  پارك گذراندم  کی را در    امروز

 را کنـار    یزمـان طـوالن   .  مـردم را تماشـا کـنم       هیـ  آن است که بق    نیکردم بهتر 
 سوار آن   جانی مردم به دنبال ه    شتری گذراندم و متوجه شدم ب     ییهوا)ترن(قطار

 کننـد و  ی مـ شت کنـد، آنهـا وحـ   ی آن شروع به حرکت مـ ی وقتی شوند ول  یم
  .ستدی بانی کنند تا ماشیدرخواست م

 دیـ  نبا ایـ  کننـد، آ   ی را انتخـاب مـ     یی مـاجراجو  ی دارنـد؟ وقتـ    ي چه انتظـار   آنها
 نیـ  کنند انتخاب عاقالنـه ا ی فکر مای راه آماده کنند؟ ي همه   يخودشان را برا  

 کی ي کنند و تمام زمانشان را بر رو       يریشگی رفتن ها پ   نییاست که از باال و پا     
  . نقطه ها بچرخند و بچرخنديچرخ فلک رو

 تنها هستم تا در مورد عشق فکر کـنم، امـا    ی تر از آن   شی ب یلیخ حال حاضر،    در
 خـواهم   دایـ  پ ی افتد و باور کنم که مـن شـغل         ی باور کنم که آن اتفاق م      دیبا

 ی زنـدگ  ییتـرن هـوا   .  سرنوشت را انتخاب کـردم     نی ا رای هستم ز  نجایمن ا . کرد
 بـا  دنیـ ر پی آور اسـت؛ زنـدگ     جهی و سـرگ   عی سـر  ي بـاز  کیـ  یمن اسـت؛ زنـدگ    

 افتادن و دوباره برخواستن؛ نی دارد، به زم ی مختلف يوت است؛ شانس ها   پاراش
 خـودت و احـساس      ي بـه قلـه      دنی ماند، خواسـتن تـا رسـ       ی م يمثل کوهنورد 

  .ی رسی به آن نمی بودن وقتی و ناراضیعصبان
 انیـ  توانم خودم و احساساتم را ب      ی که با آن م    ی بودن از خانواده ام و زبان      دور

 کنم، آن   ی به بعد، هر وقت که احساس افسردگ       نیاز ا کنم سخت است، اما،     
 یی آن ترن هوا   ي دفعه رو  کیاگر خوابم برده باشد و      .  خواهم آورد  ادیپارك را ب  

   خواهم داشت؟ی شوم چه احساسداریب
اگـر  .  شـدن ادهیـ  پي تقاضا بـرا ،یدگی حس در دام افتادن، ترس در هر خم    خوب،

 هـا   نیستند و خـدا مـسئول ماشـ        سرنوشت ما ه   ارهایچه، اگر باور کنم آن ش     
 کـه واقعـا   يزیـ بـه چ .  خواهد شدلی تبدجانیاست، آن وقت آن کابوس به ه  



 توقف که در آخر   نانی امن و قابل اطم    ي اسباب باز  کی ،یی ترن هوا  کیاست،  
 بـه منـاظر اطـراف و    دیـ  کشد من بای که سفر طول م    یخواهد کرد، اما تا زمان    

  .توجه کنم هستند زی انگجانی ها که هغی جيصدا
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فصل هشت
  
  

 کـردن   يرویـ  نوشـتن افکـار عاقالنـه را داشـت، امـا از پ             یی توانـا  ایـ اگر چه مار  
 شـد و    ی مبتال م  يشتری ب ی افسردگ ياو به دوره ها   .  خود عاجز بود   ي ها حتینص

 حـواس  يکـار ی کـه در زمـان ب  نی ايبرا.  کردی ميتلفن هنوز از زنگ زدن خوددار  
 مورد افراد مـشهور  در یی زبان مجله هانی تمري برانید، و همچنخود را پرت کن 

 مجلـه   نیـ  ا دی را صرف خر   يادی داد که پول ز    صی باره تشخ  کیاما به   . دی خر یم
 که مسئول یزن.  کتابختانه کردنی تر کی نزد ي کند و شروع به جستجو برا      یها م 

 دهند و تنهـا     ی نم رونی اجاره به ب   يآنجا بود به او گفت که آنها مجله ها را برا          
 کـرد بـه او   ی او کمـک مـ    ي فرانـسه    دنی بخـش  ود کتاب که به بهب    یتعداد کم 

  . کردیمعرف
  " خواندن کتاب ندارمي من وقت برا"
  "؟ی دهی انجام مي مگر چه کار؟ي منظورت چه است که وقت ندار"
  ".. زبان، نوشتن خاطرات، ونی کارها، تمریلی خ"
  " و چه؟"

، امـا  "دی آنکه تلفن به زنگ در آي منتظر ماندن برا "دی بگو ای بود که مار   کینزد
  .دی نگويزیفکر کرد که بهتر است چ

هر . مطالعه کن.  در انتظار توستی همه زندگ،ی جوان یلی من، تو هنوز خ    زی عز "
  در مورد کتاب ها گفته شده را فراموش کن و فقط بخوان" که به تو يزیچ
  " خوانده اميادی زي من کتابها"

  : به او چه گفته بودتی آورد که ملسون، مسئول امنادی به ایر ماناگهان



 ایـ  توانست بـه مار ی که می مطبوع و حساس بود، کس    ي به نظر او فرد    کتابدار
 گفت  یاحساسش به او م   .  داشت که او را به دست آورد       ازی ن ایمار. کمک کند 
  . را عوض کردهیاو بالفاصله رو.  توانست دوستش باشدیکه ان زن م

 در انتخـاب کتـاب بـه مـن کمـک      دی توانیم.  بخوانمشتری دوست دارم ب اما "
  "د؟یکن
 همان شب شروع بـه خوانـدن     ایمار.  او آورد  ي کتاب شاهزاده کوچولو را برا     زن

 ی کـاله مـ  کی بود که به نظر طرح  ی اول کتاب نقاش   يدر صفحه   . آن کتاب کرد  
 کیـ هـا آن را مثـل    بچـه  شتریآمد اما بنا بر آنچه در کتاب نوشته شده بود، ب      

 پس مـن  ":  کردکر فایمار. کردندی قرار داشت تصور م  لی ف کیمار که درونش    
در نبـود  . " کاله اسـت کی هی شبشتری به نظر من ب". " بچه نبودم  کی وقت   چیه

 يهر جا کـه کلمـه   .  شدی مشی او همسفر شاهزاده کوچولو در سفرها      زونیتلو
 ی مـ انیـ بـه م ) ضوع منع کرده بود مونیکه خود را از فکر کردن به ا       (" عشق "

 نی بـ  کیـ  دردنـاك و رومانت    حـساسات اگر چه، جدا از ا    .  شد یآمد، او ناراحت م   
 قـه ی هـر پـنج دق     گـر ی جـذاب بـود، و او د       اریشاهزاده و روباه و گل رز، کتاب بس       

 تنهـا  یاطیـ  احتی که به خاطر بدی ترسی میلی خایمار( کردی را چک نم لشیموبا
  .شانسش را از دست بدهد

  
 توانست بـا آن زن کـه بـه    ی که میی کتابخانه شد، جا یشگی هم ي مشتر ایمار

 کـرد   یاو از زن تقاضـا مـ      .  تنها باشد گفتگو کند    ای مار ي آمد به اندازه     ینظر م 
 سندگانیـ  و نو  ی کند و با او در مورد زنـدگ        ی به او معرف   يشتری ب يکه کتاب ها  

 اسـت و تـا   دنیکش  داد پولش در حال تهصی که تشخیی تا جا- کردیگفتگو م 
  . را هم نخواهد داشتلی برگشت به برزطی بلدی پول خری حتگری ديدو هفته 

 کند تا خودش را ی صبر می بحراني لحظه ها ي برا شهی هم ی که زندگ  یی از آنجا  و
  .نشان دهد، باالخره تلفن به صدا در آمد



  
 کیـ  از طـرف  ي کـار ی و دو ماه بعد از ب   "لیوک" ي ماه بعد از کشف کلمه       سه

 هنـوز صـاحب آن   ای مارایآژانس مدل با او تماس گرفته شده بود تا بپرسند آ      
 شده بود که بـه نظـر    نی تمر شی و از پ   ی طوالن ي "بله" کیتلفن هست؟ پاسخ    

 صـنعت  در مرد عـرب کـه در کـشورش        کی که   دی فهم ایمار. دیای مشتاق ن  ادیز
 دعوت کند    خواهد از او   ی او خوشش آمده و م     ي کند از عکس ها    ی کار م  "مد"

  :  لباس شرکت کندي شوکیتا در 
  . داشتازی به پول ندنی آورد اما او شدادی را به رشی اخيدی نا امایمار
 برازنده که مسن تر و دلربا تر از        يمرد.  قرار گذاشتند  کی رستوران ش  کی در   آنها

   :دی پرسایمرد عرب از مار.  آدیراجر به نظر م
 از يزیـ تـا بـه حـال چ     . روی است؟ ما  یس چه ک  ی صاحب آن نقاش   ی دان ی م ای آ "

  "؟ي ادهی شنرویجان ما
 کـه معمـولن در   یی غذا بود که با غذاهاي روشتریتمرکزش ب. نداد  ی جواب ایمار

اما در ضمن در ذهنش به خاطر سپرد کـه   .  خورد متفاوت بود   ی م ینیرستوران چ 
  .ردی قرض بگروی راجع به مای بعد از کتابخانه کتابيدفعه 

  . ادامه دادشی حرفها عرب بهاما
 شی هـا  لمی در مـورد فـ     ایـ آ.  نشـست  ی م شهی هم ینی است که فل   يزی م نیا"
  "؟ی دانی ميزیچ

 ي سـوال هـا    دنیمـرد شـروع بـه پرسـ       .  کند ی م شی گفت که آنها را ستا     ایمار
 گرفـت  می تست خواهد افتاد تـصم نی دانست در ای که مای کرد و مار  يشتریب

  .که با او رك باشد
 یمـن فقـط مـ   . عصرم را به تظاهر کردن بـا شـما بگـذرانم           خواهم   ی من نم  "

 کـردم مـا قـرار     یمن فکـر مـ    . می را بگو  یپپس" کوکا کوال و     نیتوانم تفاوت ب  
  .می لباس بحث کني شوکیاست در مورد 



  . که از رك بودن او خوشش آمده استدی رسی به نظر ممرد
 میت خـواه   صـحب  میدی نوشـ  ی بعد از غذا را مـ      یدنی نوش یما در آن مورد وقت    "

  ".کرد
 کردنـد ذهـن   ی مـ ی کـه سـع  ی نگـاه کردنـد، در حـال   گریکدی به   ی لحظه وقت  کی
  دی هستبای زیلیشما خ":مرد عرب گفت. کردندیمکث" را بخوانند هر دو گریکدی
  " به شما هزار فرانک خواهم داددییای به اتاق من بیدنی صرف نوشياگر برا"

 ای بود؟ آ  ای مار ری تقص ایانس بود؟ آ   آژ ری تقص نی ا ایآ. دی باره فهم  کی به   ایمار
.  نبـود ایـ  مار ایـ  آژانـس    ری تقص د؟ی فهم ی شام م  نی ا لی در مورد دل   شتری ب دیبا
 ل،یـ دل تنـگ برز   .  دل تنـگ شـهرش شـد       ایـ  لحظه مار  کیدر  .  بود تی واقع نیا

 ی دالر مـ صدی به او در مورد س   یاو ملسون را به خاطر آورد وقت      . آغوش مادرش 
.  تنها بودبی شهر غر  کیاو در   .  را در جهان ندارد    یکساو احساس کرد که     . گفت

 در جـواب    شی کدام از تجربه هـا     چیاما ه .  و دو ساله   ستی دختر تجربه دار ب    کی
  . آمدی او نمياریدادن به 

  "دیزی من بري برايشتریلطفا شراب ب"
 شی تر از شازده کوچولو در سفرها عی او سر  يفکرها.  او را پر کرد    وانی عرب ل  مرد

 و پـول و در صـورت        ییاو بـه دنبـال مـاجراجو      .  ها سفر کـرد    ارهیام آن س  به تم 
 کـرد کـه     یاو ساده نبـود و قـبلن فکـر مـ          .  سفر آمده بود   نیامکان شوهر به ا   
 شـدن، سـتاره   دلاو هنـوز بـه مـ   .  به او شود   یی ها شنهادی پ نیممکن است چن  

 یفکر مـ  .  کرد ی فکر م  بای ز يشدن، شوهر ثروتمند، خانواده، بچه، نوه، لباس ها       
  . رسدی متی خود به موفقییبایکرد که با هوش و اراده و ز

 کـه مـرد متعجـب    یدر حـال .  شده بودداری او پد ي لحظه برا  نی در ا  تی واقع اما
 ی دانست چـه عکـس العملـ       یمرد نم .  کردن کرد  هی شروع به گر   ایشده بود مار  

سـت   خوا ی مـ  گـر ی و از طـرف د     دی به بار آ   ی بود که افتضاح   دهینشان دهد، ترس  



 ایـ امـا مار . اوردی را صدا کرد تا صورتحساب را ب   شخدمتیپ.  دهد ي را دلدار  ایمار
  .او را متوقف کرد

 ي بـرا دی و اجازه دهدیزی بريشتری من شراب ب  يبرا. دی کار را نکن   نیا.  نه لطفن  "
  ". کنمهی گریمدت
 به آن پسر بچه فکر کرد کـه از او مـداد خواسـته بـود، در مـورد آن پـسر                       ایمار
 کـرد دهـانش را بـسته        ی مـ  ی که او سع   ی که او را بوس کرده بود در حال        یجوان

 کـه  ی رفته بود، در مورد مردانوی بار به رنی اولی وقتجانشینگه دارد، در مورد ه  
در مورد عـشق کـه      .  بود دهینرس ای به مار  يزی چ چیاز او استفاده کرده بودند و ه      

 او شامل انتظـار  ی زندگ،يظاهر ي آزادنیبه جز ا.  راه گم کرده بود  نیآن را در ا   
 مـاجرا بـا   کیـ  ي بـرا ،ی عـشق واقعـ    کیـ  ي معجزه بود، برا   کی ي برا یانی پا یب
 کیـ .  بـود و در کتـاب هـا خوانـده بـود           دهیـ  هـا د   لمی که در ف   کی رومانت یانیپا
 دهـد،  رییـ  انسان را تغکی تواند  ی و و دانش نم    زمان نوشته بود تنها     سندهینو

چـه قـدر    .  دهـد عـشق اسـت      ریی انسان را تغ   کی تواند ذهن    ی که م  يزیتنها چ 
 دهیـ  سـکه را د ي روکیـ  را نوشته بود به طور حـتم تنهـا           نی که ا  یکس! مزخرف
  .است
 کیـ  ی توانـست تمـام زنـدگ      ی بود که م   ییزهای از آن چ   یکی بدون شک    عشق

 توانـست  ی کـه مـ  يگری دزی سکه هم بود، چگری دياما رو .  دهد رییانسان را تغ  
 توانـد   یالبته که عشق م   . يدی دهد، نا ام   رییانسان را تغ   کیتمام راه و هدف     

.  تر انجام دهـد عی کار را سرنی تواند ا  ی م يدی انسان را عوض کند، اما ناام      کی
 سی برگردد، معلم فرانـسه شـود و بـا رئـ    لی به برزدی باای کرد؟ آی مدیاو چه با  

 گذشـته   نهـا ی ا ي قدم جلوتر بردارد؛ از همـه        کی دی با ای اش ازدواج کند؟ آ    یقبل
 زیـ  شناسـد و او ن     ی کـس او را نمـ      چی که هـ   ي شب است، در شهر    کی فقط   نیا

 اسـت   نیـ  اش ا  ی آورده معن  باد شب و آن پول      کی ایآ.  شناسد ی را نم  یکس
 ی نباشد؟ چه اتفاق   شی برا ی رسد که راه بازگشت    ی م ییکه او به طور حتم به جا      



 میطـرف مـر   از شی آزمـا کیـ  ایـ  یـی  فرصـت طال کیـ  ---در حال افتادن بـود  
  مقدس؟

 ی م ینی که فل  یی بود، به جا   روی جان ما  ي ها ی عرب در حال نگاه کردن نقاش      مرد
 ی هـا کـه مـ      ي مـشتر  ي هی گرفت و به بق    ی که کت ها را م     ينشست، به دختر  

  . کردندی ترك مای دندیرس
  "؟ي ندادصی هنوز تشخ"

  .ختی ری که هنوز اشک می در حال" لطفنيشتری شراب ب":  گفتایمار
 که از دور با گوشـه چـشم   شخدمتی و پدیای نشخدمتی کرد که پی دعا م  ایمار

 ي کرد که آنها زودتر آنجـا را تـرك کننـد چـون مـشتر     ینظاره گر آنها بود دعا م  
  . منتظر بودند و رستوران پر بوديادی زيها

   : سخن گفتای آمد، ماری مانی پای که به نظر بی از زمانبعد
  "؟یدنی نوشکی ي هزارفرانک برادی گفتایآ"

  . لحن صحبت کردنش شگفت زده شددنی از شنزی خودش نایمار
 " را کـرده   شنهادیـ  پ نیـ  شده بود که چـرا ا      مانی که پش  ی در حال  "بله": گفت مرد

  ".. خواهم کهیاما من نم
  "می به اتاق شما برویدنی صرف نوشي تا برادی صورتحساب را بپرداز"

 دختـر   کیـ قبل از آن او     . دینظر رس  به   ي ا گانهی خودش مثل ب   ي برا ای مار دوباره
امـا  .  کـرد ی آنگونه صحبت نمبهی غرکی وقت با    چیخوب و خوش رو بود که ه      

  . مرده استشهی همي که برادی رسیآن دختر به نظر م
  

 کی. او به اتاق عرب رفت.  رفتشی رفت پی همان طور که انتظار م    زی چ همه
ا باز کرد و منتظر شـد کـه    رشیپاها.  دچار شدیکامال به مست  . دی نوش یشامپان

، )دهی مرحلـه رسـ    نی تظاهر هم نکرد که به ا      یاو حت ( مرد عرب به ارگاسم برسد    



ــر  ــام مرم ــودش را در حم ــول را يخ ــست، پ ــت  ش ــه  گرف ــودش را ب ــ و خ  کی
  . تا خانهیسوار شدن تاکس. دعوت کردیخوشگذران

  .دی خوابای به رختخواب رفت و تمام شب را بدون رواو
×××××××  

  : روز بعدا،ی ماريه  دفترچاز
  

 ی را مـ   می کـه آن تـصم     ی آورم، نـه البتـه لحظـات       ی را به خاطر م    زی همه چ  من
 ی در مورد دخترانشهیمن هم .  ندارم ی احساس گناه  چی ه یبیبه طرز عج  . گرفتم
 يگـر ی راه حـل د چی خوابند، چون هـ ی کردم که به خاطر پول با مردها م      یفکر م 
 کـس  چیه. میبگو "نه" ای "بله"وانستم  تی میم. ستی گونه ن نیاما ا . ندارند

  . کردی نمرفتنیمرا مجبور به پذ
 را شانیـ  آنهـا راه زندگ ایـ آ.  کـردم ی زدم و به مردم نگاه مـ ی قدم م ابانی خ در

 زن  کیـ .  شـوند  ی مثل من به سرنوشت دچـار مـ        زی آنها ن  ای کنند؟   یانتخاب م 
 دان یقید موس کری بانکدار که آرزو م    کی.  مدل شود  کی کرد   یخانه که آرزو م   

 شـود و خـودش را وقـف    سندهی نوکی دندانپزشک که دوست داشت  کیشود؟  
 کیـ  شود اما حاال در     ونیزی تلو ي کرد که ستاره     ی که آرزو م   يدختر.  کند اتیادب

  . کندیسوپرمارکت کار م
 یمـن هنـوز قربـان   .  کـنم ی خودم احساس تاسف نمي ذره هم برا کی ی حت من

 یمـ .  تـرك کـنم    ی خـال  فیـ سـتوران را بـا ک      توانـستم آن ر    یمن مـ  . نشده ام 
 به او بفهمـانم  ای و به او درس اخالق دهم     نمیتوانستم در مقابل آن مرد بنش     

 خ توانستم پاس  یم. ستی ن یدنی نشسته که خر   یکه در مقابلش شاهزاده خانم    
 را رمی مردم اجازه دادم که سرنوشـت مـس        شتریاما مثل ب  .  بدهم ی مختلف يها

  .انتخاب کند



 خـارج از    يری اگر چه سرنوشتم ممکن است من را به مس         ستم،یرد ن  تنها ف  من
 مـا برابـر   ي اگـر چـه همـه     ،ي شـاد  افتنیـ بـه دنبـال     . قانون و جامعه بکشاند   

 دان، نـه  یقیموسـ / نـه آن بانکـدار  . ستیـ  کـدام از مـا شـاد ن   چی هـ م،یهـست 
  .مدل/ زن خانه دارای سندهینو/دندانپزشک

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فصل نهم
  
  

 بـود کـه   یبـ ی غرياو در شهر. ی آساننیبه هم.  اتفاق افتاد نی بود که ا   نگونهیا
 کـه  ییجا.  کردی میبی عجي شناخت، اما امروز در آن حس آزادی او را نم   یکس

 بار در نی اولي گرفت برامیاو تصم.  دهدحی توض یالزم نبود خودش را به هر کس      
تا به امروز .  دهد سال تمام روز را به تفکر در مورد خودش اختصاص         نی چند نیا

:  کننـد ی فکـر مـ  گرچـه ی کرد که مـردم د     ی م نی ذهنش را مشغول ا    شهیاو هم 
 آژانـس مـد، معلـم فرانـسه،     يمادرش، دوستان مدرسه اش، پدرش، آدم هـا  

 ی فکـر نمـ  زی چچی کس به هچی هقتیدر حق. ابانی در خ  بهیخدمتکار، کتابدار، غر  
 شـود  دیـ  که اگر فـردا هـم ناپد  ،ری فقي بهی غرکی ا،یکرد، نه ال اقل در مورد مار     

  . هم متوجه نخواهد شدسی پلیحت
 صـبحانه خـورد، دور      یشگیـ  شـاپ هم   ی رفـت، در کـاف     رونیـ  زودتر از هر روز ب     او
 شد  ی که توسط پناهنده ها برگذار م      یشی نما دنی قدم زد و در آنجا به د       اچهیدر

 گفـت  ایـ  سگ کوچک مشغول قدم زدن بود بـه مار        کی زن که با     کی. پرداخت
 دانـد تـا   ی آن که تظاهر کنـد جـواب را مـ          ي به جا  ایکه آنها کرد هستند، و مار     

  :دی کنند، پرسیثابت کند باهوش تر از آن است که مردم فکر م
  "کردها از کجا آمده اند؟"
:  مانـد  ی مـ  نیـ جهـان مثـل ا    .  کـرد  زی را سوپرا  ای که مار  يزی دانست، چ  ی نم زن

 کیـ  که   یانند، اما اگر جرات کن     د ی را م  زی زنند که همه چ    ی حرف م  يمردم جور 
 کـه   دی نت رفت و فهم    ی کاف کیاو به   .  دانند ی نم زی چ چی آنها ه  ،یسوال بپرس 

 و هی ترکنی کشور که وجود ندارد و هم اکنون بکیکردها از کردستان آمده اند، 
 برگشت و دنبـال زن و سـگش گـشت،    اچهیاو دوباره به در  . عراق قسمت شده  



 ساعت نگـاه کـردن بـه آن    میمالن چون سگ بعد از ناحت. اما آنها رفته بودند   
  . خسته شده بودبی عجي و دادهایقی و موسيآدم ها با پرچم و روسر

 کـه تظـاهر   یکـس .  او بودمهی حداقل شبای.  آن زن هستم هی شب قتنی من حق  "
 که مرد   ی داند، در سکوت خود پنهان شده بودم، تا وقت         ی را م  زی کرد همه چ   یم

 يزیـ  تنهـا چ می کردم که به او بگوداید و من جرات آن را پ کر یعرب مرا عصبان  
 او نظـرش  ایـ  او شوکه شده بود؟ آایآ.  دو نوشابه بودنی دانم تفاوت ب   یکه م 

 شـده   ریـ  در برابر صداقت مـن متح      دیاو با . در مورد من عوض شد؟ البته که نه       
 کرده ام که از آنچـه هـستم بـاهوش تـر بـه نظـر برسـم                  یهر وقت سع  . باشد
  . استیخوب، کاف.ده بودمبازن
 ی دانـستند مـرد عـرب واقعـن چـه مـ           ی آنها مـ   ایآ.  به آژانس مد فکر کرد     او

 در کـشورش کـار     ای مار ي خواهد برا  ی کردند او م   ی آنها واقعن فکر م    ایخواهد  
   کند؟دایپ

 یی در ژنـو احـساس تنهـا   ي در آن صبح خاکستر    ای که بود، مار   يزی هر چ  تیواقع
 هـر   ي کردها، واگـن هـا کـه بـرا         شی به صفر و نما    کی نزد یی کرد، با دما   يکمتر

 نیتـر ی که جواهراتشان را دوبـاره در و یی مغازه هادند،ی رسیتوقف سر وقت م   
 بودنـد و  دهیـ واب که خیی شدند، گداهای گذاشتند، بانک ها باز م    ی م شیبه نما 

 کرد چون ی مییاو کم تر احساس تنها    .  رفتند ی که به سر کار م     یی ها یسییسو
 قـبلن  ایـ مار.  آمـد ی نشسته بود که احتمالن به چشم رهگذرها نم ینکنارش ز 

  .حواسش به او نبود اما او کنارش نشسته بود
 حی مقـدس ، مـادر مـس   می مرهیزن که شب.  کنارش لبخند زد  ی به زن نامرئ   ایمار

 ی آنقدر که تو فکـر مـ  زیمواظب باش همه چ  : بود به او لبخند زد و به او گفت        
 گرفـت و بـه او گفـت کـه او او            دهیـ  او را ناد   حتی نص ایمار. ستی ساده ن  یکن

 کیـ  کـه  ند خودش است، و نتوانست باور ک  ي ها میبزرگ شده و مسئول تصم    
 وجـود  ی گرفته بـود کـه مردمـ      ادیاو  .  برخالف او انجام شده باشد     يویتوطئه دن 



 سـاعت   می ن ي بپردازند، برا  سیی شب هزار فرانک سو    کی يدارند که حاضرند برا   
 می تـصم نـده ی آي در مـوردش در روزهـا      دی که او با   يزیاو، و تمام چ    ي پاها نیب
 برگشت به شهر زادگـاهش را  طی با آن هزار فرانک بلای بود که آ   نی گرفت ا  یم

 خانواده اش خانـه،     ي بدست آورد تا برا    ی بماند تا پول کاف    شتری ب ی کم ایبخرد  
 را دنـشان ی دي که آروز  یی به تمام مکان ها    طی و بل  با،ی خودش چند لباس ز    يبرا
  . کرد، بخردیم
 امـا  ستند،یـ  انقـدر سـاده ن  لی که کنارش نشسته بود دوباره گفت که مسا      یزن

 مصاحبت خوشحال بود اما از او درخواست کـرد مـزاحم            نی که از ا   نی با ا  ایمار
  .ردی بگی مهمي هامی داشت که تصمازی او نرایافکار او نشود، ز

  
 امکـان برگـشتن بـه    ،يشتریـ ا دقـت ب  بـار بـ  نی کردن، ا  لی شروع کرد به تحل    او
 شـهر زادگاهـشان را تـرك نکـرده          ی که تا به حال حتـ      شیدوست دخترها . لیبرز

 وقـت آن قـدر     چیبودند خواهند گفت که او از شغلش اخـراج شـده، کـه او هـ               
 نکـه ی ناراحت باشـد از ا     دیمادرش با .  شود ی جهان ياستعداد نداشته که ستاره     

ود ماهانـه بـه دسـتش برسـد هرگـز بـه او               که به او قـول داده شـده بـ          یمبلغ
 ي داد کـه اداره     ی مـ  نانی به او اطم   شی در نامه ها   ای مار نکهی با ا  ی حت ده،ینرس

 ی بـا نگـاه  شهیـ  همي به بعد بـرا نیپدرش از ا.  باشددهی آنها را دزد دیپست با 
او دوباره به   .  کند ی نگاه م  و زند به ا   ی موج م  " من به تو گفته بودم     "که درآن   

 فروشد، و با صاحب کـارش ازدواج خواهـد       یبرخواهد گشت، پارچه م   سر کارش   
 خورده بـود ،فرانـسه      یسیی سو يرهای سفر کرده بود،پن   مای که با هواپ   یی او -کرد
  . گرفته بود و در برف راه رفته بودادی
  
 توانـست هـزار   ی او مـ شی وجود داشت که به ازا     یی ها یدنی نوش گر،ی طرف د  از

 به  ییبای گذشته، ز  نهای ا ي از همه    -دی طول نکش  ادی ز دیشا.  کند افتیفرانک در 



 توانـد آن قـدر پـول بدسـت          ی سال م  کی کند، اما او در      ی م رییسرعت باد تغ  
 طی بـار بـا شـرا     نیـ  بـازگردد، ا   ای و به دن   ستادی خودش با  ي پا يآورد که دوباره رو   

 دانست چـه کنـد؟ چـه        ی بود که او نم    نی ا یتنها مشکل واقع  . دلخواه خودش 
 کـرد را بـه   ی کـار مـ  " شبانهیکالب خانوادگ" که در ییاو روزها .  کند گونه شروع 

 نیـ  ا قتی در حق  - دو برن نام برده بود     وی به نام ر   ی از مکان  يخاطر آورد که دختر   
 نـشان دهـد   ایـ  قبل از آنکـه بـه مار  ی زد حتو بود که ا  یی حرف ها  نی از اول  یکی

  . را کجا بگذاردشیچمدان ها
 از ایـ  بـود و مار ستادهیـ  مرد آنجا اکی.  کرددای را پ ژنویی از نقشه ها   یکی ایمار

 شده بود از    فتهی که ش  یمرد در حال  .  دو برن کجا است    وی داند ر  ی م ای آ دیاو پرس 
 گـردد کـه     ی م ي به دنبال جاده ا    ای دو برن است     وی ر ابانی منظورش خ  دیاو پرس 

 یمـ  در ژنـو   یابـان ی به دنبال خ   ه گفت ک  ایمار. رود ی م سیی سو تختیبه برن، پا  
 کـه   ی ، در حـال    یـی مرد با نگاهش او را برانداز کرد و بـدون گفـتن کلمـه               . گردد

 بود که از احمق جلوه دادن مردم لـذت    ی مخف نی دورب کیمتقاعد شده بود آن     
 ی شهر بزرگ- کرد ی نقشه را مطالعه م    قهی پانزده دق  ي برا ایمار.  برد، دور شد   یم

  .د کردای خواست پی را که میان و در آخر مک-نبود
 کـرد سـاکت بـود    ی نقشه را مطالعه م ای که مار  ی او که در زمان    ی نامرئ دوست

 ی اخالقـ ي مـسئله  کیـ  نیـ  ا-اوردیـ  ب لیـ  دل ایـ  مار ي کرد که بـرا    ی م یحاال سع 
  . بازگشت استی است که بی در مورد رفتن به راهست،ین

 ي رفتن به خانه بـه دسـت آورد، بـه انـدازه          ي برا ی گفت که اگر پول کاف     ایمار
 کـدام از  چی هـ نهـا، یدر کنـار ا .  خالص شودیطی بدست آورده که از هر شرا    یکاف

 ی زنـدگ  تیـ  واقع نیـ ا.  گذشتند راهشان را انتخاب نکرده بودند      ی که م  یمردم
 مـا   "."میکنـ  ی مـ  یما در جهان اشک ها زنـدگ      ": به دوستش گفت   ایمار. است

ن  سـخت اسـت، جبـرا   ی امـا زنـدگ   م،ی داشـته باشـ    یی هر گونه آرزو   می توان یم
 دارنـد   نی بر ا  یکه مردم سع  : یی به من چه بگو    ي دار یتو سع .  و غمناك  ریناپذ



 یزنـدگ " وجهـه از  کیـ  نی ا-دی کس نخواهد فهم  چیکه من را محکوم کنند؟ ه     
  .من است
  . شددی ناپدنیری و شنی لبخند غمگکی اش با ی نامرئدوست

 گرانیراه داو هم . دی خر طی بل کی یی ترن هوا  ي رفت و برا   ي شهر باز  کی به   ایمار
 ي بـاز کیـ  نهـا ی اي وجود نـدارد و همـه   ي خطرچی دانست هی م نکهیداد زد، با ا   

 در حال خوردن چه دی فهمی که نمنیبا ا.  غذا خورد ی رستوران ژاپن  کیدر  . است
 کـرد در حـس و       ی دانست که گران است و احـساس مـ         ی است و فقط م    يزیچ

او .  را دهد  یوش گذران  هر گونه خ   ي است که دوست دارد به خودش اجازه         یحال
 صـدم  کیـ (می هـر سـانت  ي براای نبود که منتظر زنگ تلفن بماند     يازیشاد بود، ن  

  . کند نگران شودیکه خرج م) فرانک
 دی گذاشت تا از آنها تشکر کند و به آنها بگو      غامی پ کی آژانس   ي روز او برا   آن

 عکـس هـا   ياگـر آنهـا صـادق بودنـد بـرا     .  رفـت شی پـ یکه مالقـات بـه خـوب    
 بیـ  ترت ي تـر  شی بـ  يو اگر دالل زنان بودنـد، مالقـات هـا         .  کنند یواست م درخ

  .خواهند داد
 گرفت هـر چـه قـدر        می از پل گذشت تا به سمت اتاق کوچکش رود و تصم           او

 وقت چی که داشت به طور حتم هیی نقشه هايهم که در آورد و با وجود همه 
 وقتش را صرف ي که همه.  داشت که فکر کند  ازیاو ن .  نخواهد گرفت  ونیزیتلو

  .فکر کردن کند
 " کـرده بـود    ادداشتی آن   ي هیکه در حاش  (  در آن شب   ای دفترچه خاطرات مار   از

  .ستمین"مطمئن 
  

 خواهـد   یاو مـ  :  پردازد ی مرد به خاطر زن ها پول م       کی کشف کردم که چرا      من
  .باشدکه شاد 



اهـد کـه    خویاو م.  ارگاسم را تجربه کندکی پردازد که فقط    ی هزار فرانک نم   او
. ستی کس شاد ن   چی خواهد اما ه   ی م ی خواهم، هر کس   یمن هم م  . شاد باشد 
 می مدت تصمکی ي به دست آورده ام که از دست بدهم، اگر برا      يزیمن چه چ  

 در مـوردش  ی حتـ  ایـ  سمیـ  است که بنو   ی سخت ي کلمه   نیا. باشم...  که رمیبگ
 دهـم اگـر   یمـ  را از دسـت  يزیـ من چه چ. می پرده باش  یاما بگذار ب  ... فکر کنم 

   مدت فاحشه باشم؟کی ي برارمی بگمیتصم
 وقـت   چی کنم، من ه   ی در موردش فکر م    یاگرچه، وقت . عزت نفس . شان.شرف

 چی من هـ امدم،ی نای خود به دن   يمن به خواسته    .  از آنها را نداشته ام     کی چیه
 می تـصم  شهیـ  کس را نداشتم کـه دوسـتم داشـته باشـد، مـن هم              چیوقت ه 

  .ردی بگمی من تصمي دهم برای اجازه میال به زندگ حا-اشتباه گرفته ام
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