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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

 به نام او
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

 توجه :

است  و هر  رایگاناین فایل  

گونه استفاده کلی و جزیی و 

 ،کپی برداری از این ترجمه

 بدون اطالع مترجم ممنوع 

 می باشد.
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

 
 (  awayDun (یوِ انِاغوا کردن خانم د

 

 اول فصل

 

 میالدی 1870سال  (Buckinghamshire) 1باکینگ همشیر

 

(ها, یک واقعه غیرعادی و  CampbellCampbellمجلسِ رقصِ موعودِ کمپبل ) 

( که فقط با رسم و  Fell. واسه ی فِل ) برای اهالی اون شهر کوچیک خیلی مهم بود

و صدا و غیر رسمی بود. سِرو رسومات لندنی آشنایی داشت, در حد شوک آوری, پر سر

کردن شام رو قبل از شروع این رویداد بزرگ گذاشته بودن. همه خیلی ساده و بی 

و خبری از میزهای پر از غذاهای رنگارنگ و –تشریفات نشسته بودن و غذا می خوردن 

 صندلی های اختصاصی هر فرد نبود. 

سوپش رو تموم کرد, مسلماً به هر  با این حال, فِل مهمون بی ادبی نبود و بعد از این که

 شست, لبخند می زد.نبانوی جوانی که می اومد و روی صندلی سمت چپش می 

در همون لحظه دختری وارد شد. نفسش در اثر دویدن, در نمیومد و بوی هوای تازه میداد, 

خونه دویده باشه. و می شد گفت که حلقه های  داخل فضای بازانگار که همین االن از 

 هاش رو هم باد پریشون کرده. مو

                                                           
 .انگلستان است  یشهرستان در جنوب شرق کی، Bucksبه اختصار  ( 1
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

روی صندلی سمت چپ فِل نشست و با اشتهای قابل توجهی شروع به خوردن ماهی اش 

 کرد. 

 دخترک روستایی بعد از این که غذاش تموم شد رو به فِل خودش رو معرفی کرد:

 "دوشیزه مری ام."-

کنه, فِل خودش  می منتظر بود تا فامیلیش رو هم بگه ولی به نظر میومد که دختر فکر فِل

اون رو می دونه. بعد دختره شروع به صحبت کرد و در ادامه پر حرفی هاش گفت که 

به ضیافتی نرفته و تنها  به این علت که مادرش  و 2معرفی نشدهبه اجتماع هنوز حتی رسماً  

 نزدیک هستن به این واقعه بزرگ محلی دعوت شده. و خانم کمپبل با هم دوستِ 

 جلب شده بود پرسید:مرد که نظرش 

 "پس دنبال اینی که برای اولین بار به اجتماع معرفی بشی, آره؟"-

 "نه, این فصل مشتاق این کار نیستم."-

 "نه؟ نیستی؟"-

 دختر سری تکون داد و گفت:

راستش اصالً نیستم. یه بار به لندن رفتم و کاری که دوست دارم انجام بدم رو اونجا "-

 "پیدا کردم.

شی از تضادی عجیب بود. از یه طرف با نگاهی به موهای آشفته اش فکر می دختر نمای

 کردی که سر به هواست و از طرفی رفتار با وقار صادقانه ای داشت.

                                                           
2 )debut   یکی از رسوم قدیمی در اجتماعات سطح باالی اروپا.بخت به اجتماع دختر دمرسمی اولین معرفی به معنای . 
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

مرد از هیکل جوان و تُپُل و حلقه ی موهای تیره و چشمای درشت دختر خوشش می اومد, 

ر باشه, ترجیح می داد. ولی به طور کلی,  کسی رو که کمی دلفریب تر و سبک وزن ت

اون دختر علی رغم ظاهر با نشاط و شلوغش, مثه یه راهبه باوقار بود و درباره ی فقرای 

 3مستحق و موضوع نسبتاً قابل توجه دیگه ای, یعنی فقرای غیر مستحق صحبت می کرد.

دخترک ظاهراً در مورد بدبختی و وضعیت بدِ زن های بدکاره و نتایج تاسف بار هم 

 یعنی بچه های حروم زاده شون,  اطالع داشت.  ی هاشون,خوابگ

 مرد به نرمی گفت:

 "قاعدتاً تو نباید درباره ی چیزایی مثه بچه های نامشروع حرف بزنی."-

  "باید و نبایدها برام اهمیتی نداره ."-

برای یه لحظه به مرد نگاه کرد. مرد از دیدن تحقیری که در چهره ی زیباش ظاهر شد, 

 و گفت:رنجید 

  "بخاطر خودت اینو گفتم, خودتم می دونی. "-

فِل می دونست که با این حرفش مثه یه خشکه مقدس به نظر میاد, برای همین سعی کرد 

 لبخند دوستانه ای بزنه و توضیح داد:

راستش دلم می خواست که قبل از ورود به اجتماع, افراد بیشتری در مورد کارهای "-

 "ت کرده بودن. برای همین به تو اینو گفتم.درست و غلط, با من صحب

                                                           
 اجتماعات آن دوران, فواحش حتی مستحق دریافت اعانه و صدقات نبودند.از نظر (  3
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

در حال حاضر  که البته دروغ بود. اون از روزی که متولد شده بود, برای نقشش آماده بود.

 دانشگاه هیچ چیز هیجان انگیزی منتظرش نبود.  بیرون

 این که بچرخه و با مردی که سمت دیگه اش بود, حرف بزنه گفت: دختر قبل از

 " بهت گفتم, نمی خوام وارد اجتماع بشم.ولی من که قبالً"-

بدیهی بود که فِل هم, بچرخه و با همسر ارباب روستا که طرف دیگه اش نشسته بود, 

 شروع به صحبت کنه. 

همسایه اش, خوشحال بود که  بعد از چند دقیقه صحبت در مورد آب و هوا و محصوالتِ 

و در مورد چیزی غیر از دوباره به طرف دختر جذاب و غیرعادی بغلیش برگرده 

 موضوعات پیش پا افتاده و معمولی, بحث کنه. از دختر پرسید:

 "چند سالته؟ شونزده؟"-

 گفت:

 "تقریباً هفده."-

اوه, پس هنوز خیلی جوونی. و اغلب جوون ها دوست دارن که این مدل تصمیم های "-

ی میخوای که مهم رو بگیرن. ولی درست نیست. تو حتی قبل از این که طعمش رو بچش

 "از اجتماع و زندگی عادی, صرف نظر کنی.

 دختر چینی به بینی اش انداخت و حتی یه کمی اونو باال کشید و گفت:

اگه یه پیشنهاد ازدواج رو قبول کنم, هیچ کس شکایتی نمی کنه, و اینو دقیقاً همون "-

 "ر رو بکنم.قدم مهم تلقی میکنن. در حقیقت, همه مصمم هستن که من دقیقاً همین کا
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

مرد تصمیم گرفت که دیگه باهاش بحث نکنه و دنبال چیزی برای تغییر موضوع صحبت 

کاری که قاعدتاً باید می –بود. برای همین, به جای این که در باره آب و هوا ازش بپرسه 

 ازش پرسید: –کرد 

 "چرا واسه غذا خوردن دیر کردی؟"-

 مرد رو یاد معلم های مدرسه انداخت.  جوری که اون لب هاش رو محکم بهم فشار داد,

 با صدای خیلی آرومی گفت:

با یه نجیب زاده جروبحث می کردم. چون نمی خواد جواب منفی منو به پیشنهادش "-

 "قبول کنه.

و بعد نگاهی به سمت مرد حدوداً سی ساله ای که خیلی عصبانی از پشت میزش متفکرانه 

بدون شک خواستگار بود, از اغلب دوستان کمپبل به اونا زل زده بود, انداخت. مرد که 

 بزرگتر بود و فِل نمی شناختش. فِل گفت:

  "ظاهراً که به نظر نمی رسه فهمیده باشه پیشنهادش رد شده. "-

حتی وقتی حداقل ده بار بهش نه گفتم؟ چیزی که بدتره اینه که خونواده ام به این کار "-

 "ن که ما برای هم مناسبیم.تشویقش کردن. اون و مادرم تصمیم گرفت

 "بیه. چرا نمی خوای باهاش ازدواج کنی؟شرَبه نظر شخص محترم و خوش مَ"-

 دختر با صبر و شکیبایی بیش از حدی بهش گفت:

 "چیز دیگه ای برای زندگیم برنامه ریزی کردم."-

 "آها, همونی که قبالً گفتی."-
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

رو تغییر بده. منحصر به فرده. مرد  یه سفر کوتاه به لندن و عزمش رو جزم کرده تا دنیا

 گفت:

  "تو یه اصالح طلبی."-

 دخترک سرشو تکون داد و دستش رو به طرف شرابش دراز کرد. 

از نظر فِل این که یه دختر حتی بیرون از اینجا الکل بخوره, بهت آور بود ولی این تجمع 

 ود. کالً عجیب بود. اما حداقل به خاطرِ بودنِ دخترک, کسل کننده نب

 دختر با عطش شرابش رو نوشید و گفت:

 "دارم به یه چیزی فکر می کنم. من باید دنبال آرزوم برم, حتماً درک میکنی."-

همین طور که شراب خوردن دختر رو تماشا می کرد, فکر کرد که حاال رفتارش چندان 

و این طرز نوشیدن باید تمایل زیادش به صحبت در مورد فواحش ر 4هم موقر نیست.

 توضیح بده. 

بعد توجه اش به نوازنده هایی که تو اتاق بغلی شروع به اجرای موسیقی کرده بودن جلب 

 شد. 

خواد که  دخترک همچنان داشت حرف می زد و مرد با وحشت متوجه شد که ازش می

 بعد از شام اونو یه گوشه دور افتاده باغ مالقات کنه. گفت:

 "خدای بزرگ, نه!"-

 رو باال نبرد ولی با وحشت توی صندلیش فرو رفت. دختر گفت:البته فِل صداش 

                                                           
فتاری متفاوت از خود نشان ردر آن قرون و تسلط فرهنگ بورژواسی بر جوامع اروپایی, طرز رفتار ها کامالً کلیشه ای و ثابت بوده است. جوری که اگر کسی  ( 4

تران آموزش داده میشد, نبوده ند. در این جا ظاهراً شراب خوردن دختر, طبق رفتارهای کلیشه ای که به دخمی داد, او را تربیت نشده یا گستاخ تلقی می کرده ا

 است.
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

 "واای, نه. باور کن اصالً تمایلی به الس زدن باهات ندارم."-

 بعد به دقت گیالس شرابش رو پایین گذاشت و ادامه داد:

( که از این به بعد بهتره  Richardsonفقط به سرم زد که اگه آقای ریچاردسون ) "-

 "منو با مرد دیگه ای ببینه شاید متوجه بشه که دختر مناسبی نیستم.بهش بگم آقای ر, 

 فِل عصبانیتش رو کنترل کرد:

 "اگه بی ادبی کردم, عذرخواهی می کنم, آخه تو رو که نمی شناسم."-

بعد به فکرش رسید که هنوز حتی فامیلیه دختره رو هم نمی دونه. اونم ازش فامیلیش رو 

 ک بود. احتماالً دختره هویتش رو می دونست. نپرسیده بود که یه کم مشکو

 مرد صداش رو پایین آورد و گفت:

 "که ممکنه ترتیب داده باشی, ندارم. خیلی مضحکه. 5مطمئناً هم تمایلی به هرنوع تله ای"-

دوشیزه ماری سر تا پاش رو نگاه کرد. فِل فکر کرد که البد وقتی قبلِ شام با دوستاش 

سر و کله ی هم میزدن, ظاهرش کمی ژولیده شده که داره این  توی راهرو طبقه باال تو

 طور نگاش می کنه. دختر اخمی کرد و گفت:

 "از کل دنیا, چرا باید بخوام برای تو تله بذارم؟ بهت که گفتم. آرزوی ازدواج ندارم."-

 دستمال سفره اش رو کنار گذاشت و ادامه داد:

 "ونی وانمود کنی که داری منو می بوسی.قدم زدنِ خالی, ممکنه کافی نباشه. می ت"-

                                                           
بکند, موظف است که با  از رسوم آن دوران این بوده است که اگر مردی, کوچکترین دست درازی ای به دختری با اصل و نسب و دارای خانواده ای آبرومند(  5

ر حالی که از قبل چند شاهد برای دمردان ثروتمند یا عالی رتبه را در چنین موقعیتی قرار میدادند  ,کند تا شرافت دختر لکه دار نشود. لذا برخیآن دختر ازدواج 

 صحنه تدارک دیده بودند, تا مرد مجبور به ازدواج با آن دختر شود.
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

 Lordمرد فکر کرد که ظاهراً باید زبل تر از اونی که نشون میده باشه. لرد فِلینگتون ) 

Fellington  می دونست که طعمه ی خوبی واسه ازدواجه. گرچه این یکی, از تیپ )

خونواده و دخترا و مادرایی که معموالً جذبش میشدن نیست, ولی احتمال می داد که 

 دوستای کمپبل به خوبی از میزان ثروتش اطالع داشته باشن و بخاطر همین براش تله بذارن. 

 دختر انگار که پیشنهادش یه نقشه ی کامالً منطقیه, متفکرانه ادامه داد:

اگه واسه ی قدم زدن به باغ بریم, هوا تاریک تر از اونیه که صورتت رو کسی ببینه, و "-

 "ل فرار کنی. این طوری اون ازم بیزار میشه و تو هم توی تله نمی افتی.می تونی به جنگ

فرض کنیم که اون بره, ولی خونواده ات هستن. و همه ی هم محلی هات هم همین "-

  "طور.

من راه زندگیم رو خودم انتخاب کردم و اونا به سادگی از این که بهش گوش بدن, "-

 "امتناع کردن. باید عمل کنم, میفهمی؟

 "حاال چرا من؟"-

 "چون چشم های مهربونی داری."-

کمی با ریشه های شالش بازی کرد و بعد مستقیم در نگاه خیره ی مرد زل زد. همین طور 

که بهش نگاه می کرد کوچکترین تزلزلی در نگاهش نبود, گرچه سرخی گونه هاش 

 داشت زیادتر میشد. سریع گفت:

نمیاد. چون تا حاال هرگز ندیده بودمت و دوباره بعدها هیچوقت این ماجرا رو یادمون "-

هم هیچوقت نمی بینمت. اینا باعث میشه این نقشه کامالً عالی و بی نقص باشه. یه نقشه ی 

( معرفیت کرد  Philخدایی. من حتی اسمت رو هم نمی دونم. آقای کمپبل به اسم فیل ) 
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

و زیادی مست نکرده ولی خب شک دارم که موقع معرفیت حواسش سرجاش بوده باشه 

 "باشه.

 «.فِل , منو فِل صدا زده, تقریبا گفته فِلینگتون»توی ذهنش گفت: 

ولی به جای این که اینو به دختر بگه, یه فکر خبیثانه به سرش زد. فقط سری تکون داد و 

 سعی کرد لبخند مرموزانه ای بزنه و گفت:

 "مو بدونی.نه, نه. اگه قراره عشقِ مخفیه هم باشیم نباید اسم "-

 دختر در حالی که یه لبخند دوست داشتنی فوق العاده زد, گفت:

 "تظاهر کردن بهش. وانمود می کنیم که عشق مخفی همیم."-

و بعد منتظر موند, انگار که فکر می کرد با این توضیح دیگه باید اسمش رو بهش بگه. 

 بعد از یه سکوت ناخوشایند, شونه ای باال انداخت:

 "داری ناشناس بمونی مهم نیست. اگه اصرار"-

 مرد گفت:

 "توی باغ می بینمت. ,اینم قسمتی از بازیه. بعد از اولین دور رقص"-

 گفت:

کاری که باید انجام بدیم مثه یه بازیه, نه؟ نجیب زاده های زیادی تو بازی یه عالمه پول "-

ما که بدتر از اونا نیست, می بَرن یا می بازن یا چیزایی از این قبیل که به گوشم خورده. کار 

 "هست؟

نقشه ی عجیبش رو برای آینده رویاییش کشیده بود یا برای به دام انداختن فِل؟ فِل جوابی 

 واسه این سوال نداشت.
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

 دختر محکم سری تکون داد و یکی از اون لبخندهای درخشانش رو زد و گفت:

 "خیلی خب. شرط می بندم که این نقشه میگیره."-

ر رقص, مرد تماشاش کرد ولی دختر به همون اندازه بهش نگاه نکرد. گرچه طی اولین دو

بندرت حرف می زد ولی به قدر کافی خوب می رقصید. به نظر مرد رسید که دختره به 

قدم هاش توجه خاصی می کنه و همه اش نگاهش به اوناست. شاید قبالً هیچوقت توی 

 ز خجالت سرش رو زیر انداخته.و حاال ا جمع و جلوی چشم این همه آدم نرقصیده

باالخره دور اول رقص تموم شد. در حالی که اونا قدم زنان از میون باغ به سمت دریاچه 

می رفتن هیچ کسی نزدیکشون نبود. حاال دخترک سیاه مو, عجیب و غریب به نظر می 

د نمی لباسِ شبِ بنفشِ کم رنگش, تو نور ماه می درخشید. ناگهان به دالیلی که مررسید. 

دونست, دستکش های بلندش رو, از دستش بیرون کشید. مرد مونده بود که نکنه زیادی 

شراب خورده و شاید کارهاش از سرِ مستیه.  به خودش شک کرد که نکنه فراتر از حدش 

  رفته باشه.

 پرسید:

 "نوشیدن حالتو بدتر میکنه؟"-

 .و ناگهان حس کرد که آماده اس تا اونو به سالن برگردونه

نه. بهترم میکنه. نوشیدن شجاعتم رو تقویت می کنه. کاریه که باید بشه, و بخاطر "-

  "خودمم که شده, ترجیح میدم آقای ر  رو یه شرمنده ی بیچاره نکنم.
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

مرد به اندازه ای که بتونه پوست ابریشمی سرد باالی بازوش رو لمس کنه, بهش نزدیک 

ولی نه بیش از حد شیرین, و بالفاصله  شد. بوش رو به مشام کشید, عطری مثل گل,

 و از این تحریک شدن, ناراحت شد. به دختر گفت:–تحریک شد 

تو احمقی, می دونی؟ اگه از اون مدل مردها بودم که توی بوته ها می کشوننت و کار "-

 "رو تموم میکنن, چی؟

 "یادت رفته؟ گفتم یه نقشه ی خدایی."-

 دندون هاش تو تاریکی برق زد:

سَم گفتم, اوووم, منظورم آقای ر, که دارم میرم تا آالچیق, قدم بزنم. اگه واسه  به"-

کمپبل ها هیچ وقت عوضی ها رو تو از اونا نیستی, چون میاد. ولی  اونکمک فریاد بزنم, 

 "به مهمونی دعوت نمی کنن.

 دختر چنان معصوم بود که مرد مجبور شد بخنده:

و سالم برسی, تعجب می کنم. اون وقت تصمیم داری اگه بتونی تنهایی تا روستا بری "-

 "به بدترین قسمت لندن بری و یه مُبَلِِّغ مذهبی بشی؟

 اوقات دختر تلخ شد:

 "من اینو نگفتم. هیچ نوع خواسته ی مذهبی ندارم . . .آه!"-

یه چیزی در فضای شب, خش خش کرد, و دختر خودشو تو بغل مرد انداخت. دست 

 اشت و آروم زمزمه کرد:هاش رو پشت گردنش گذ

  "تو نمی خوای شناخته بشی. پس ما باید جوری بچرخیم که صورتت توی نور ماه نباشه."-
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

گذاشت. اینطوری  ش کشوند, و دهنش رو کنار دهن اونمرد رو پایین, به سمت خود

 صورت هاشون نزدیک هم شدن. گونه به گونه. 

ی پوستش حس کنه, ولی ژستی که رو مرد می تونست نفس آمیخته با عطر شرابش رو بر

اون یکی  پس–اونا گرفته بودن, ساختگی بود. دختر بهش گفته بود که یه بوسه می خواد 

  به دختر می داد.

فِل صورت دختر رو تو دستاش قاب گرفت و با لبش, لب های اونو مثل یک قلم موی نرم 

کرد, بی شک  لمس کرد. سپس در اکتشاف غرق شد. لب های دختر, زیر دهنش حرکت

داشت اعتراض می کرد, ولی محلش نذاشت و بوسیدش. گرم. نرم. کامالً لذیذ. اون در 

بیست و یک سالگی, خودش رو مردی دنیا دیده تصور می کرد, کسی که با زنها خوابیده, 

 ولی این بوسه, احساس فوق العاده ای داشت. خارق العاده بود. 

 ند و زمزمه کرد:رو چرخو لی که نفس نفس می زد, سرشدختر در حا

–الزم نیست خیلی هم واقعی عمل کنی. به هرحال, اون صدا مال یه جور حیوون بود "-

" 
ولی مرد دوباره دهنش رو به طرف اون خم کرد و به نرمی لب هاش رو روی لب او مالید, 

  و سپس فشار داد. حاال بیشتر می خواست.

ن مرد, پوست باالی یقه اش رو نوازش دختر این بار عقب نکشید. دست هاش پشت گرد

می کرد, و با دودلی دست در موهاش فرو برده و اونها رو می کشید. فِل نالید و نیازمند 

چشیدنش,  نوک زبونش رو در طول لب های دختر کشید. دختر سرش رو به یک طرف 

  ر شد.... دهنش رو باز کرد. و بوسه عمیق تاوه, ممنون, خدای بزرگچرخاند. و  . . . 
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

درست همون وقتی که شروع به کشف دختر کرده بود, نا امیدانه متوجه شد که دختر 

 عقب کشید. نجوا کرد:

 "6بله, خوبه. خوشحالم که اینو تمرین کردیم. جذابیتش رو فهمیدم."-

 مرد فقط تونست یه کلمه بگه:

 "بیشتر."-

 اش می لرزید:دختر مردد بود. با دو انگشت, لب باالی خودش رو لمس کرد. صد

 "–فقط تا وقتی که آقای ر "-

 "بله , البته."-

نیازمند دهن دختر بود, دست هاش رو حرکت داد, و به سمت پایین روی شونه هاش 

کشید, و باال روی موهای درهم بافته ی پشت سرش, و دوباره پایین روی شونه های برهنه 

 اش.  حس کرد نفس های دختر تندتر می شن. 

 «اش رو لمس نکن. نه.نه. سینه ه»

بده وشکل منحنی هایِ  به خودش اخطار داد. ولی مجبور بود که بدنش رو بهش فشار

این کار فقط دهنش رو بوسید. و بعد  جایبه ناگهان بیش از حد جذابش رو حس کنه. 

 گونه ها و شقیقه اش رو. و گردنش رو و پایین تر, گلوش رو. 

رو با صدای قرچ قرچی فشرد. یه صدای پا از پشت سرش, چیزی شن های بیرون آالچیق 

 و سپس صدای زمخت مردی به گوش رسید:

                                                           
 دگی رو بچشی میخوای کنارش بذاری, اشاره می کنه.دختر اینجا به حرف فل که گفته بودحتی قبل از این که طعم زن(  6
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

 "مری!؟"-

دختر نفس نفس زد و فِل رو تکون داد و سخت از خودش دور کرد, و به داخل سایه های 

 کنار آالچیق هل داد و زمزمه کرد:

  "برو. برو!"-

ز میون سایه ها برگشت و در حالی که احساس یک آدم فرومایه ی تمام عیار رو داشت, ا

 زمزمه کرد:

ولی اگه واکنش بَدی نشون بده, ممکنه به حمایت من نیاز داشته باشی, اون کَسیه که  "-

 "یه بار باهات بدرفتاری کرده.

 دختر فقط گفت:

 "برو!"-

 "–دلم نمی خواد ولت کنم و "-

ایین پله ها به دختر مثل صدای خالی شدن آب از مخزن, هیسی کرد و ازش فرار کرد, و پ

  طرف نجیب زاده رفت.

 همون طور که از پله ها پایین می رفت, فریاد زد:

 "سَم. می خواستم چیزی که در موردش می گفتم رو خودت ببینی."-

 انگار که روی صحنه ی یه سالن موسیقیه, نمایشی حرف میزد:

 "حاال فهمیدی چرا نمی تونم بهت بله بگم؟"-

  بود. مسخرهخدایا. این 



 

نف  | 18صفحه ا گ ی ا ر ل  ی  ا

 

 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

فِل برگشت و به سایه ی درختان قدم گذاشت. ولی از محلِ ریچاردسون خشمگین , دور 

 نشد. ریچاردسون گفت:

مَرده کی بود؟ یکی از همون االغای کالس باالیی که کمپبل واسه آخر هفته ها دعوت "-

 "میکنه؟

 غیر متقاعد کننده, گریه کرد. دختر صداش رو شکسته کرد و با یه بغض ساختگیِ

 "ای خوب, مری. اون متاهله؟خد"-

 حاال صدای مرد نگران بود نه عصبانی.

 "افسوس, نمی تونم بگم."-

فِل به قدر کافی شنیده بود. به خونه برگشت و از اولین دختری که دید, تقاضای رقص 

 کرد. و دیگه مری رو ندید. 
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

 

 فصل دوم

 

 لندن، دوازده سال بعد

 

بود. دوشیزه دنوی می تونست اینو از روی حالت  7یه توِّاب مردی که تو دفترش منتظر بود,

 جدی دهنش و غم و اندوه چشمهای فندقی رنگش بگه. 

وقتی واسه اولین بار این کار رو شروع کرد, انجام امور خیره برای بانوان جوان یه جور مُد 

ون میداد بود که نش–و التهابات درونی خودش  از طرف دیگه –بود. این مسئله از یه طرف 

 چطور تسلیم شد. 

اعضایی از اجتماع که پیشش می اومدن, برای کار با بچه های سرراهی مصمم بودن و با 

 فکر به کارهای خوب آینده شون, از لذت می درخشیدن.

های کثیفشون رو  اما حقیقت این بود که در اون لحظه می خواستن با صدقه دادن, دست

شخص جامعه که روی صندلی بازدید کنندگان میشستن, تطهیر کنن. اون روزها بانوان مت

معموالً  گرفتار دروغ هاشون شده بودن و حس می کردن که بابت گناهاشون نیاز به دادن 

کفاره دارن, یا می خواستن به شوهرهاشون ثابت کنن که اونا هم یه جورایی روح و عاطفه 

 دارن. 

                                                           
 تواب = توبه کار , توبه کرده. ( 7
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

 اش, بلند شد وایساد و سالم کرد: با ورود هول هولکیش, مراجعه کننده ی نجیب زاده

 ".دوشیزه دنوی"-

صداش گرم بود جوری که انگار با هم آشنا هستن. به نظر آشنا می رسید, ولی مطمئناً اگه 

 دیده بودش, برخورد با شخصی مثه اون رو به یاد می آورد. 

 به وضوح ثروتمند به نظر می رسید. مردهای–از نظر اون, مهمتر –خیلی خوش تیپ و 

دفترش تو اومده بودن, و هیچوقت چنین نمونه ی باشکوهی از  مردان  خیلی کمی از درِ

تی که کامالً اندازه تنش بود به اجتماع پا به دفترش نذاشته بود. کُ  تر بیت شدهِ سطح باالیِ

و این –داد  طالیی تیره اش رو که کمی بهم ریخته بود, نشون می -خوبی موهای قرمز

 بود که داشت. بهم ریختگی تنها نقصی

لباس های تیره اش برای مالقات از چنین موسسه ای, مثل موسسه ی اون, برازنده بود. ریزه 

مثل یقه سفید یه دست و دکمه  –داد  های کوچیک لباس ها, ثروتش رو نشون میی کار

سردست هایی با خطوط طالیی مات که با زنجیر ساعت و گل میخ کروات فرو رفته در 

 ( کراوتش هماهنگ بود.  Windsor)  8گره ویندسور

تمام جزئیات لباسش بی عیب بود ولی نشونه ای از وسواس نداشت. به جز اینکه حتی 

مردی مثه این  هم باید بدونه که تو خونه ی فقیرترین فقرا بهتره که طال نپوشه. با این 

 کارش داره ساکنین این خونه رو وسوسه می کنه.

 زن پرسید:

                                                           
 کند. یم دیلرا تو یگره متقارن مثلث کی گر،ید یبا روش ها سهیدر مقا Windsorکراوات است. گره  کیروش متصل کردن *= گره ویندسور (  8
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

 "نم براتون بکنم؟چی کار می تو "-

و در  ( گفتم, می خوام داوطلب بشم Sheridanهمون طور که به آقای شریدان ) "-

 ".این موسسه کار کنم

 هاش رو مهار کرد.  زن میلش واسه چرخوندن چشم

مرده خیلی خوب لباس پوشیده بود, از همه جهات خیلی عالی بود و انگار به شدت خواهان 

ف کنه! این یکی به سرعت عالقه اش رو به این کار از این بود که دست هاش رو کثی

توی ابری و دست می داد. این فکر به سرش خطور کرد که وقتی که این مرد ناپدید بشه, 

 از گناه و آسودگی خاطر غیبش بزنه, شریدان می تونه ازش پول بدوشه. این جوری واقعاً

 بهترم هست.

کرد این صورت خوش فرم و ظریف رو طرف مشهور بود؟ برای همین بود که فکر می 

یدان بهش هشدار داده بود که یه پولداری به ه؟ یه هو تو ذهنش جرقه زد, که شرمی شناس

دیدنش میاد و اون یادش رفته بود که اسمش رو توی دفتر بزرگ قرار مالقات هاش که 

د که روی میز شرابخوریش بود, چک کنه. حاال به نجیب زاده هه لبخند زد, و آرزو کر

صرف  یعنی دفتر قرارهاش, پنج ثانیه اضافی رو برای باز کردن چیزی که از دست رفته بود,

 حتی وقت این که پیش بندش رو هم باز کنه نداشت.اما . رده بودک

 زن پشت توده های بزرگ کاغذ روی میزش نشست و گفت:

چی صداتون کنم؟ . واقعاً شرم آوره ولی . . . نمی دونم نبفرمایید روی صندلی بشینی"-

 "وم, اسمتون؟واو
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

های طبقه خاص, فکر  ر توی چهره اش سوسو زد. این مردها و زنر و شاید هم تکبِّ تحیِّ

می کردن دنیا مال خودشونه و انتظار داشتن که بقیه ی مردم هم اونا رو مرکز هستی فرض 

 کنن. 

 مرد گفت :

 "فلینگتون هستم."-

ی بزرگ. برای یه بارم و خدا –ه چی کافیه جوری که انگار اسمش واسه روشن شدن هم

 کافی بود. شده, واقعاً

و  زن می خواست از در بدوه بیرون و قایم بشه. و یه نفر دیگه رو بفرسته تا با این مرد سر

 کله بزنه. اصالً جای تعجبی نداشت که این قدر به نظرش آشنا اومده بود. 

 طور نباشه.اونم زن رو شناخته بود؟ امیدوارم بود که این 

 زن باید خیلی تغییر کرده باشه. –موضوع مال خیلی وقت قبل و یه دنیای دیگه بود 

هیچ شباهتی به جوون کمی چاق و ژولیده ای که وقت شام کنارش نشسته بود هم این مرد 

 و کمتر از یه ساعت بعدش هم کارهای جالبی با دهن و بدنش انجام داده بود, نداشت. 

نمی تونست زن رو بیاد بیاره. هویت مرد رو از لیست بلند  بود. احتماالً انگار یه عمر قبل

باالی اسم هایی که پدر عصبانیش, از روی حدسیات ازش پرسیده بود متوجه شده بود. 

 باالخره فهمیده بود که اون مرد فیل نبوده بلکه فِل بوده. 

ه یه تاجر مشهور به دختر هیچی در موردش نگفته بود. حتی یک کلمه. و بعدش فهمید ک

 اسم فلینگتون هست. فلینگتون همون فِل بود. 
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

فل  همه این ها رو حدود یه سال قبل فهمیده بود. وقتی دوتا از دوستاش و برادر کوچیکتر

همه شون در یه تصادف مرده بودن, و زمزمه های زیادی هم شنیده می شد که لرد  –

 .بی پروا و با شکوه, هم توی حادثه بوده جوانِ

زن یادش اومد که قتلی در کار نبوده, کاری که کرده یه چیزی تو مایه های شرط بندی 

 یا یه مسابقه بوده. جای تعجب نداشت که مرد اونجا اومده بود. 

 زن با تک سرفه ای گلوش رو صاف کرد و گفت:

 "بگم.آه. البته. لرد فلینگتون, اگه اجازه بدین می خوام بابت مصیب وارده بهتون تسلیت "-

 قیافه اش تو هم رفت. انگار از همه چیز دلزده شده بود. گفت:

 "بله, متشکرم."-

با نگاهی به این مرد که چهره خوش فرمش با غم و اندوه پوشیده شده بود, موجی از 

 دلسوزی و شفقت رو احساس کرد.

یایی به خودش یادآوری کرد که فقط فقر و سر راه گذاشتن نیست که درد ایجاد میکنه. دن

از صدمات قلبی بیرون نوانخانه هست. برای همین وقتی دوباره شروع به صحبت کرد, تو 

 صداش چیزی بیشتر از یه عالقه و دلسوزی ظاهری وجود داشت:

خیلی خوشحالیم که به فکر ما افتادین و اینجا رو انتخاب کردین. فکر می کنین که چه "-

 "خواین بکنین, سرورم؟ کاری اینجا می

 افه ی بی حوصله اش فهمید که سوالش غلط بوده. مرد گفت:از قی

 "بهتون که گفتم. من در خدمت شمام."-
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

 "در چه زمینه هایی مهارت دارین؟"-

 ردی از یه لبخند تمسخر آمیز از صورتش گذشت:

یه کمی در مورد مدیریت امالک می دونم, ولی عالی ترین مهارت هام چیه!؟ می تونم "-

تشخیص بدم و گلچین کنم, می تونم اسب سواری و تیراندازی بکنم. شراب های عالی رو 

  "کارت بازی هم بلدم. خالصه این که یه عالف به تمام معنام.

حس همدردی زن  بخار شد و رفت. زندگی خیلی کوتاه تر و بی رحم تر از اینه که  یه 

 نفر که از خودش متنفره به تمسخر بگیرتش. 

 مله همراه با یه  لبخند کوچیک کار رو خرابتر هم کرد:و بعد با اضافه کردن یه ج

 "و میدونم که چطوری یه زن رو به اوج لذت برسونم."-

پروردگارا! زن خیلی خوب می دونست که در مورد این تواناییش, اصالً دروغ نمی گه. 

در عین حال هم دلش می  –ولی حاال دلش می خواست یکی بخوابونه تو گوشش 

خواد دوباره  این تواناییش رو بهش نشون بده. هرچی نباشه خودش خواست که ازش ب

 گفته بود که در خدمتشه!

 ولی نه, ممنون.

دوشیزه دنوی به ورود هر نوع احساساتی به زندگیش نیازی نداشت.  رویاها و هوس هاش 

به اندازه کافی بد بودن. درطی روز, به کمک مشغولیات بیش از حدش, از وسوسه ها فرار 

نه. نمی تونست. عطر گل ها در بهار به اندازه کافی سخت بود  .کرد, ولی درشب  . . می 

 این نجیب زاده, با ظاهر عالی و هیکل جذابش, کار رو خیلی بدتر می کرد. –
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

خواست بهشون کمک  تالش بیشتری برای پی بردن به توانایی های فلینگتون نکرد. می

 ش پرتش کنه. کنه؟ پس وقتش بود که مستقمیاً وسط آتی

 سرپاش بلند شد:

خوایم که از خوابگاه ها شروع کنیم. معموالً از  خیلی خب, اگه اصرار دارین, می"-

ولی االن توی  نن بده چطوری اون ها رو بررسی کنیدستیارم می خوام که بهتون نشو

 "تعطیالته و برای همین فکر کنم که مجبوریم من و شما این کار رو بکنیم.

ا شد و با ابروهای باال رفته, بهش نگاه کرد در حالی که به وضوح دلش می مرد هم سرپ

خواست حرفش رو پس بگیره. زن در حالی که سرخوشیش رو از دیدن قیافه اش پنهون 

 می کرد گفت:

الزم نیست نگران باشین. نمی خوایم تمیز کاری کنیم. مستخدمه و بچه های بزرگتر "-

این بخش از  –بخش بچه های کوچیکتر, هستن مراقب لگن های اتاق خواب های 

ساختمون هنوز لوله کشی داخلی نشده, داریم روش کار می کنیم. باید هر جایی که الزمه  

 کَنیم. دیوار پوش ها رو بِ 

من و شما فقط باید دنبال اشیاء مسروقه یا وسایل ممنوعه ی دیگه ای مثل چاقو بگردیم. 

دین, دوست دارم اتاق غذاخوری بزرگ رو رنگ کنم, و اگه بعد از ناهار هنوز این جا بو

( که سرش خیلی شلوغه, این کار رو انجام بدین.  Perkinsشاید بتونید به جای پرکینز) 

 "یه رنگ آبی انتخاب کردم که امیدوارم رنگ خاکستری زشتی رو که االن داره, بپوشونه.
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

که خیلی دلربا بود و دندون های  مرد برای اولین بار, لبخند زد. یه لبخند کامل و واقعی

سال قبل  هخاکستریش رو گرم کرد. دوازد-های سبز سفیدش رو نشون داد  و نگاه چشم

 هم لبخندش به همین جذابی بود؟ یادش نمی اومد که دیده باشه.

خاطره اش از اون شب درباره مشروبی بود که نباید می خورد و مست می کرد و اجازه 

تش بره. و همین طورهم اون بوسه های توی تاریکی. سال ها بود میداد که شانسش از دس

که بهشون فکر نکرده بود, ولی خاطرات هنوز می تونستن نفسش رو بند بیارن و لرزش 

 های فضولی از میل و خواستن رو درش بوجود بیارن. 

 لرد فلینگتون دنبالش از اتاق خارج شد. همون طور که قدم می زدن, گفت:

  "ان گفته بود که شما وقتتون رو برای احمق ها تلف نمی کنین.اقای شرید"-

 "اون گفته؟"-

در حال حاضر با لرد فلینگتون بی ادب بود؟ به عنوان یه صاحب کار امیدوارم بود که این 

ساکت باشن  طور باشه, ولی این مرد باعث میشد که اعصابش وقتی که نیاز داشت کامالً

 به رقص در بیان:

تا نمونه خوبی واسه بچه ها باشم. فقط وقت اینو ندارم که   –م مودب باشم سعی می کن"-

. . ." 

 یه دفعه جلوی خودشو گرفت:
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

خب, همین دیگه. حتی وقت ندارم که اسم بازدید کننده هام رو چک کنم. فقط "-

فهرست کارهای روزمره ای که واقعاً باید تموم بشه رو حفظ می کنم. پس می بینین؟ باید 

 "ور باشه.این ط

 مرد رو به سمت پله های خوابگاه هدایت کرد. سرش رو به عقب چرخوند و ادامه داد:

 "اگه این طور به نظر رسید که بی ادبی کردم, ازتون عذر می خوام."-

خیلی تند راه می رفت چون حضور مرد در پشت سرش باعث می شد که پوستش به 

 خارش بیوفته. 

 مرد گفت:

 "به عذرخواهی نیست. نه واقعاً. نیازی"-

 و به روش خندید.

روی پله ها توقف کردن تا به یه گروه متشکل از سه تا یونیفرم پوش که سروصدا می 

کردن و از پله ها پایین می اومدن, راه بدن. هر کدوم  که از کنارشون رد می شدن فریاد 

 می زدن:

 "صبح بخیر, دوشیزه!"-

دن, ولی با تشکر از خدای مهربون, هیچ کدومشون بچه ها با کنجکاوی به مرد نگاه می کر

سعی نکردن بهش دست بزنن. شاید ظاهر پر ابهتش برای خوندن درون افسرده اش کافی 

 بود. بچه ها رد شدن و زن باالتنه ی الغر مرد رو بررسی کرد. 
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

مرد به آرومی یه دستش رو روی شکم و جلیقه ی تیره اش کشید. زن چشم هاش رو دید 

رده فکر کرده بود که که داره با یه نگاه متعجب و سرخوش, تماشاش می کنه. مَو دید 

  !داره هیکلش رو تحسین می کنه

 زن شدیداً واکنش نشون داد:

ن که هنوز هم وتون را قایم کنین. شکر خدای مهربیادم رفت بهتون بگم که زنجیر ساعت"-

 "اونو و هم ساعتتون رو دارین.

 لبخندش ناپدید شد:

 "ه, دارین متهم شون می کنین که ممکن بود اونو بدزدن؟آآ"-

 چرخید و از پله ها باال رفت:

 "امیدوارم که این طور نباشه, ولی آدم باید آمادگیش رو داشته باشه."-

 مرد گفت:

خوشحالم که کسی ازم نگرفتش. این ساعت نسبتاً برام مهمه. یه موضوع احساسیه. مال "-

 "پدرم بوده.

 کرد و ادامه داد:بعد خنده ای 

 "مونده بودم که چرا شما هیچ جواهری ندارین. حاال دلیلش رو فهمیدم."-

چقدر عجیب بود که اون متوجه این موضوع شده بود. زن از روی شونه هاش نگاهی بهش 

 انداخت:

 "برای این که کسی بخشی از زندگی این جا باشه, باید همه چیزای دیگه رو فدا کنه."-
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

 اش نگاه کرد و پرسید:مرد به چشم ه

 "واقعاً باید همه چیز رو فدا کرد؟"-

 همه چیز. عشق, رویاهای یه خونواده. همه شون رو.زن فکر کرد : 

 تقریباً باالی پله ها سکندری خورد و گفت: –بعد یک هو برگشت و سرعت رو زیاد کرد 

این جا بهتر به ما  مطمئن نیستم چرا شریدان فکر کرده که شما با انجام  کارهای روزانه"-

 "خدمت می کنین.

 "اون همچین فکری نکرده. خودم کردم."-

زن باالی راهرو متوقف شد, و وقتی برگشت, مرد خیلی بهش نزدیک بود. اونقدر نزدیک 

که زن می تونست بوش رو حس کنه. بویی به شدت دوست داشتنی, عطر تمیزِ بدون حتی 

واسه یه لحظه  نمی دونست  ازش متنفر باشه, یا  ذره از بوی مواد ضد عفونی کننده, ویه 

 داد, عصبانی باشه. می از جوری که بدن خودش به اون واکنش نشون 

 دوشیزه دنوی به خودش اومد و شروع به وراجی کرد:

شما میگین که مهارت و استعدادی ندارین, ولی مدرسه و دانشگاه رفتین. مطمئنم که "-

ش کمک کنین. یا شایدم به ما کمک کنین تا وضعیت توی جمع آوری پول می تونین به

 "ناجور بچه ها مون رو به گوش عموم برسونیم.

 "به خاطر شما ست که می خواستم اینجا بیام و این کار رو بکنم."-

 مرد به سمتش حرکت کرد و فضای بینشون رو از بین برد. –تصوراتش نبود 

 "چی؟"-
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

 ز خجالت عین لبو شد, وموضوع رو فهمید. زن چند بار پلک زد و صورتش قرمز شد. ا

زن به عقلش نیاز داشت و اونم همین جا توی سرش بود. این اتفاق, یه خاطره از روزهای 

اولی که اینجا اومده بود رو یادش آورد, وقتی یه پسر روش چاقو کشیده بود. االنم مثل 

 بود. اگرچه این بار موضوع خیلی جالب تر–همون وقت احساس خطر می کرد 

 مرده قصد داشت که باهاش صمیمی باشه؟ 

مطمئناً اگه مرد شناخته بودش, باید قبالً یه چیزی می گفت. باید بهش خندیده باشه و 

 نقشه ای که عملی شد.–حماقتش رو به رخش کشیده باشه, نقشه ی بچگانه اش رو 

دقیقه ای که  از اون جایی که اون یه جنتلمن بود, ممکن بود که اشاره ای به اون پنج

همدیگه رو لمس کرده بودن و بوسه هایی که رد و بدل کردن, نکنه. ممکنه حتی اونا رو 

 یادش نباشه.

بیشتر از یه دهه گذشته بود, و مرد به عنوان یه شخص بی پروا در سراسر شهر, شهرت 

ی در این نوانخونه, زن هم در موردش شنیده بود. اون ب نداشت. حتی با وجود گیر افتاد

 سرو صدا این شایعات رو دنبال می کرد.

 هاش رو به پشتش برد و تصمیم گرفت که وقتش شده: دست

لرد فلینگتون. منظورتون از این که میگین به خاطر من اومدین چیه؟ هیچ نظری در مورد "-

 "این که شما فکر می کنین در موردم چی می دونین ندارم.

 "شریدان و من دوستای خوبی هستیم."-
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

ه. داشت احساس نا امیدی می کرد چون مالقاتش هیچ ربطی به گذشته ی مشترکشون او

دلش نمی خواست که مرد دوشیزه دنوی شایسته رو به عنوان دختر مست  نداشت؟ مطمئناً

و مضحک مهمونی کمپبل ها شناسایی کنه. اونوقت احتماالً پول کمتری رو به یتیم های 

 کنه.به شدت نیازمند نوانخانه, اهدا می

از این که لرد فلینگتون به داشتن دوستی مثله شریدان اعتراف کرده بود, خیلی گیج شده 

( در پایین ترین سطح نردبان طبقات اجتماعی نبود, ولی هیچوقت  Sherry)  9بود. شری

نمی تونست حتی تا نزدیکی های جایگاه مرتفعی که این مرد اشغال کرده بود هم باال 

 10بره.

 ادامه داد: لرد فلینگتون

 "شری حقیقیت رو در مورد شما به من گفت."-

                                                           
 مخفف شریدان.(  9

هایی شود. اعطای القاب تشریفاتی سلطنتی از سنتگفته می ر بریتانیادربا از سوی« عنوان و لقب»به دادن ) Peerage ( القاب سلطنتی یا به عربی های پادشاهیلقب **=(  10

 .قدمت دارد تاریخ انگلستان است که هزاران سال در

 .عنوان مهم است 5القاب سلطنتی دربار بریتانیا دارای 

. شوداش قبل از لقبش گفته مییر یا روحانی باشد، رتبهچنین شاهزاده، عضو ارتش، سفبرای مرد است. اگر دوک، هم (Duke) »دوک« ترین این درجات، عنوانباالترین و مهم

 .شودنامیده می (Duchess) »دوشِس«همسر دوک، 

با شخصی که  ست. در هنگام معارفها » (Marchioness)مارشینس»برای زنبرای مرد و (Marquess)» مارکوئاس« از دیگر القاب سلطنتی، پس از لقب دوک، عنوان

 .نفر، دارای این لقب تشریفاتی دربار بریتانیا هستند 34اکنون تنها نامید. هم« ِلیدی» را و زن« لُرد» را ان مردتوحامل این لقب است، می

زن  4و « ارل»مرد به لقب  191اکنون  هم برای زن است. (Countess) »کُنتِس« برای مرد و (Count) »کُنت« یا (Earl ) »اِرل« سومین درجه مهم دربار بریتانیا، عنوان

 .ملقب هستند« کنتس»به لقب 

 .نامید« ِلیدی»و برای زن  «لُرد»توان او را برای مرد در هنگام معارفه با شخصی که حامل این عنوان است، می

 »لُرد« شوند، رسمامی برای زن است. افرادی که ملقب به این عنوان (Viscountess) وایکانتِس برای مرد و (Viscount) وایکانت چهارمین درجه مهم سلطنتی، عنوان
 .شوندخطاب می

میالدی، اعطا  13سده  بار دربرای زن است. این لقب برای اولین (Baroness) »بارونِس« برای مرد و (Baron) »بارون« پنجمین و آخرین عنوان مهم دربار بریتانیا، لقب

تنها در اسناد قانونی یا رسمی استفاده « بارونِس»و « بارون»از عنوان  نامید.« ِلیدی»و برای زن « لُرد»توان او را برای مرد خصی که حامل این عنوان است، میشد. در هنگام معارفه با ش

 .اشاره کرد بارونس هاله افشار توان بهاند، میشود. از افرادی که به این لقب ملقب شدهمی

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%DA%A9_(%D9%84%D9%82%D8%A8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%DA%A9_(%D9%84%D9%82%D8%A8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

 نیش وحشت رو حس کرد. خس خس کنان گفت:

 "؟هچی؟ منظورم اینه که چی بهتون گفت"-

 می خواست دوباره احتیاط کنه, ولی متوجه شد که هیچ دلیلی وجود نداره. 

ه یه بوسه شری نمی تونست در مورد دختر ابلهی که مدت ها قبل توی یه مهمونی واس

التماس کرده بود, چیزی بگه. شریدان چیزی در مورد قصه ی اون بوسه نشنیده بود. هیچ 

 کدوم از دوستای لندنیش هم نشنیده بودن.

بهم گفت که بیشتر مقاالتی رو که اون به اسم خودش چاپ می کنه, شما نوشتین. در "-

 "خواستها, قصه ها. شما بیشتر لغات رو توی دهنش گذاشتین.

با ترس و نومیدی, لحن محترمانه لرد فلینگتون رو تشخیص داد و فهمید که اون چرا به 

دفترش اومده. این مرد خیلی ساده, فقط کارهای خوبش رو تحسین می کرد. چقدر مایه 

 یه بار دیگه این احساس بهش دست داد.–افسردگیه 

 زن گفت:

سرمایه نظراتی که برای افزایش اشتباه کرده. من حقایق رو عرضه می کنم, ولی بیشتر "-

 "ه نمیدم.استفاده می کنه رو من ارائ

شریدان کسی بود که تصمیم گرفت زن رو مدیر نوانخانه کنه, که خدا ازش نگذره. و 

به عنوان یه جور قدیسه ستایش کنه تا شاید  یکی دیگه اینجا اومده بود تا اونوحاال بنابراین 

 ه بشه. چقدر چرند!با دعای خیر اون, گناهانش آمرزید

 البته که عالقه لرد فلینگتون به اون , هیچ ربطی به جذابیتش به عنوان یه زن نداشت. 
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

یه لبخند درخشان روی صورتش چسبوند و به خودش یادآوری کرد که قطعاً از این 

موضوع نه تعجب کرده و نه ناامید شده. بعد از سال ها زندگی و نفس کشیدن توی 

هیچ مردی نبود که اونو به عنوان یه زن واقعی در نظر بگیره. محض رضای نوانخانه, دیگه 

 خدا, چه انتظاری داشت؟ بیست و نه سالش بود,  یا حداقل این هفته می شد.

 فلینگتون ادامه داد:

 "من مجذوب توانایی و قدرت شما شدم ."-

 یید کرد:و با این حرفش, این حقیقت که زن در نظرش کامالً یه انسان نیست رو تا

از هر شما شریدان گفت که شما هرگز تسلیم نمیشین. حتی در ضعیف ترین لحظات, "-

 "کس دیگه ای که اون دیده, قوی ترین.

 بمیری مرد. واای, بسه. 

چرا از این که مرد اون رو به جای این که یه زن ببینه, به شکل یه قدیسه, یا به عنوان یه 

 ه الکتریکی می بینه, غمگین شده؟موجود شگفت آور, یا جرقه یه دستگا

بدی وجود نداشت که نیاز باشه پاکش کنم. فقط یه دنده  اگه قدرت داشتم, دیگه چیز"-

 "ام, همه اش همینه.

 زن سری تکون داد و ادامه داد:

 "و یه دنده بودن رو نمیشه مثل سرماخوردگی از دیگران گرفت."-

پول داشت. دستی به صورتش کشید و  به خودش دستور داد که دیگه بس کنه. این مرده

 غر زد:
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

 "یه دنده و بی ادب. معذرت می خوام. معموالً این قدر بی ادب نیستم."-

 البته اغلب بود ولی الزم نبود که مرد اونو بدونه.

 لبخند فلینگتون واقعی بود. نه یه تبسم یخزده از روی سرافکندگی:

مسئله یه موضوع نسبتاً وحشتناک واسه  این احتماالً طرحذرخواهی نیست. نیازی به ع"-

 "گفتن بود, نیست؟

که مرد حرفش رو ادامه داد  زن فکر کرد که  داره به اوقات تلخیش اشاره می کنه, تا این

 و گفت:

از دهنم پرید. منظورم این نیست که خودمو یه جور تاک چسبنده معرفی کنم یا اشاره "-

 "کنم که شما  . . .

 دن رو درآورد:با دستش ادای بال ز

 "یه جور شهید یا فرشته هستین."-

 زن دهنش رو باز کرد ولی حرفی نزد.

به نظر نمیاد خیلی شوکه شده باشین. شریدان بهم گفت که روالش در استفاده از شما "-

  "برای افزایش سرمایه رو دوست ندارین, حتی  اگه فکرکنین که این کارش موثره.

 زن سری تکون داد:

 "خیلی غلو آمیزه. و احمقانه.نو در حد یه قدیسیه توصیف کنه, که ماین "-

 شکلکی در آورد و ادامه داد:
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

ماه قبل وقتی  شری داشت یه تور از اهدا کننده های بالقوه رو راهنمایی می کرد, یه "-

هام رو بوسید. می خواستم بهش  هام رو گرفت. روشون گریه کرد و انگشت زنی دست

ها واسه تمیز کردن غیرقابل تصور ترین چیزا  قیقه قبل, از این دستبگم که کمتر از ده د

 "استفاده کردم . . . خب. بگذریم.

دوباره حس کرد که صورتش از خجالت سرخ شده و گُر گرفته. نباید مثه یه محرم راز با 

گرچه بهش ثابت شده بود که مرد خوب بلده که چطور راز –این مرد برخورد می کرد 

قبل, هیچ وقت شایعه ای نشنیده بود که اشاره  وقت عد از اون شب طوالنی خیلیدار باشه. ب

ای به رسوایی یا دیونگی دوشیزه دنوی بکنه. چقدر برای این مرد آسون بود که اون داستان 

 مضحک رو همه جا پخش کنه, ولی نکرده بود.

 "اینجا."-

راهنمایی کرد. بوی  زن در رو باز کرد و مرد رو به داخل خوابگاه کوچیکترین دخترها

آشنایی از عرق بدن بچه ها و ادرار و مواد ضد عفونی کننده, ساکتش کرد. به سمت 

 دورترین تخت رفت, یه چمدون رو بیرون کشید و درش رو باز کرد.

 "دنبال چی باید بگردیم؟"-

 سرشو بلند کرد و از جایی که زانو زده بود, یعنی جلوی تخت, به مرد نگاه کرد. زاویه ی

عجیبی برای بررسی یه مرد بود. از اون جا مرد به نظر استوار, بلند و فوق العاده قدرتمند به 

به جایی دور از این اتاق و این مکان و زندگی زن تعلق داشت.  و کامالً–نظر می رسید 

 گلوش رو صاف کرد:
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

فته. دلم نمی خواد به مالکیتشون بی احترامی کنم, ولی اخیراً دزدی هایی صورت گر"-

 گرچه یه سوظن هایی دارم, ولی هنوز مجرم رو شناسایی نکردیم. 

به هرحال اگه اونا بدونن که ما به طور منظم اموالشون رو بازرسی می کنیم, احتماالً دزد 

این طوری متوجه میشم که کدوم بچه ها به  ,ها کم کم از این کار دست برمیدارن. تازه

 "لباس جدید نیاز دارن.

ب پاره پوره از چمدون بیرون کشید و بعدش دستش رو توی جیب پیش بندش زن یه جورا

 بهش گفت: هنوزم باالی سرش پیدا بود. دکرد و کتابچه یادداشتش رو در آورد. مر

 "این کاریه که شما می تونین انجام بدین."-

 و یه مداد رو توی دستش چپوند. نگاه کردن به چهبعد بدون این که بهش نگاه کنه, کتاب

هوشیارش, که بیشتر سبز بود تا خاکستری, پریشونش می کرد. انگشتاش بهش های  چشم

 کشیده شد و حتی این تماس کوچیک باعث شد که ضربان قلبش تندتر بشه.

شما لیست رو بنویسین. با این موضوع شروع کنین که کوچیکترین لوسی به شدت "-

 "نیازمند جورابه.

کرده بود, اونجا رها و خیلی منظم تر از خودش که اونها رو لباس های لوسی رو به دقت 

تا کرد. یه آب نبات نعنایی کوچیک رو که توی یه کاغذ قهوه ای پیچیده شده بود از 

 جیبش بیرون کشید و قبل از این که در چمدون رو ببنده, اونو روی توده لباس ها گذاشت. 

 "اون چیه؟"-
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

ر کنجکاو شده بود, برای همینم زن بهش حقیقت رو به جای این که ناراحت باشه, به نظ

 گفت:

براش میذارم چون احساس گناه می کنم. وقتی دارم توی اینو اینجا آب نبات. "-

 "وسایلشون رو می گردم, بیشتر خودمو یه دزد حس می کنم.

بعد مرد رو نگاه کرد تا ببینه اخم کرده یا نه. این یکی از نقطه ضعف هاش بود که بدون 

. یه مدیره باید در مورد , مثل گذاشتن آب نباتچ دلیل خاصی, یه کارهایی می کردهی

 قوانین و عادت هاش, قاطع و سختگیر باشه. ولی نه, مرد فقط بهش لبخند زد. 

خدای بزرگ, زن آرزو کرد که ای کاش اون لبخند خطوط جذاب دور چشم هاش رو 

 ه. نشون نمی داد یا باعث نمی شد تموم صورتش بدرخش

از جلوی تخت ها رد شدن. زن با یه حرکت تشک رو بلند کرد تا زیرش رو چک کنه. 

 مرد پرسید:

 "به نظر سنگین میاد. میشه کمک کنم؟"-

 زن گفت:

من تمرین دارم, و مطمئن نیستم که متوجه عالمت و نشونه های ساس ها یا کک ها "-

 "بشین.

زخندش رو بگیره. وقتی دوباره به مرد یه قدم از تشک دور شد و زن نتونست جلوی پو

 باال نگاه کرد, اون داشت بهش می خندید جوری که انگار دوستای قدیمی ان.
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

اینطور تصور می کنم که شما دارین سعی می کنین که منو از این جا بیزار کنین. شما "-

 "که نمی خواین منو بفرستین دنبال کارم, میخواین؟

 "نه, البته که نمی خوام."-

رو داد و متوجه شد که دروغ هم نمی گه. اون مرد جذابی بود, حتی اگه  جوابش

حضورش, بدنش رو بیدار می کرد و باعث می شد به مسایلی که در کارش  نیازی به اونا 

 احساس ناخوش آیند حس می کرد.  نسبت به ایننداره, مشتاق بشه. رگه هایی از خشم رو 

 مرد به آرومی گفت:

اسه منصرف کردنم جواب نمی ده, از این جا نمی رم. هیچ جایی خوبه, چون تالش و"-

  "برای رفتن ندارم.

 "پَه! چرنده! "-

آخرین چمدون رو به سختی بلند کرد و لوالهای چرمی در اعتراض جیرجیر کردن.  زن درِ

 ( رو باز و بسته کرد و گفت: Mollyدوشیزه دنوی به سرعت لباسای مالی) 

( دارین و بدون  Mayfairه عمارت بزرگ عالی توی می فِر) اتفاقاً می دونم که ی"-

انواع و اقسام دارایی های دیگه هم –شک امالک و مستغالت مختلف و زمین شکارو 

 "!یندارین. اونوقت میگین جایی برای رفتن ندارین!!؟ کفر منو در نیار

 خشکش زد و شرمنده نالید: یکهو

شید. آرزو می کنم که میدونستم چرا حس می لرد فلینگتون, التماس می کنم منو ببخ"-

 "کنم که باید نسبت به شما بی ادب باشم.
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

 .دروغگو, دقیقاً می دونی چراو به خودش نهیب زد : 

خودشو مجبور کرد که سرش رو باال ببره و به مرد نگاه کنه. اون با کتابچه و مداد تراشیده 

ش , آماده نوشتن بود. حتی یه گرمایی شده , ایستاده  و بدون کوچیکترین نشونه ای از رنج

 هم  از قیافه اش حس می شد.

برام جالبه که شما اینقدر زیاد در موردم اطالعات دارین. و امیدوارم بخاطر این که "-

 "چیزی رو که واقعاً حس می کنین, بهم می گین.دارین باهام احساس راحتی می کنین, 

تا حرفش رو سبک سنگین کنه.  زن با یه حرکت در چمدون رو بست و مکث کرد

پروردگارا, اون حتی یه ذره هم با مرد احساس راحتی نمی کرد. برای نمونه, االن زیادی 

در مورد بدنش و هورمون های مردونه ی بیش از حد زیادِ عجیبش, آگاه بود. حتی بوی 

ایدم یا ش–مرد, لذات و وسوسه های دنیا رو که به دقت از زندگیش بیرون انداخته بود 

 خودش رو از اون ها دور کرده بود, به یادش می آورد.

 "بله, شاید همین طوره که می گین. راحتم."-

( برگشت و  Lisa( و لیزا )  Mindyدروغ گفت و به سمت تشک مشترک میندی ) 

کنارش ایستاد و یه بررسی مختصر کرد و به دقت نفسش رو کنترل کرد. یه بازنگری 

.  حاال میدونست چطور و مهار احساساتش رو بدست گرفت ردحسابی در مورد خودش ک

 خودشو کنترل کنه. گفت:

 "دلم می خواد بهم می گفتین که واقعاً ازم چی می خواین. "-

 به سرعت حرفشو اصالح کرد:
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

یعنی از ما چی می خواین. چرا اینجا هستین؟  بخاطر اینه که نمی دونین با مصیبت پیش "-

  "چطور باید کنار بیاین؟اومده تو زندگی تون, 

رفتار شیطنت آمیزش ناپدید شد, و زن امیدوار بود که ازش نرنجیده باشه. بخصوص به 

 سیخونکش بزنه.با طعنه ای, سعی نکرده بود که حقیقتاً این خاطر که این بار 

 بعد از چند لحظه سکوت, مرد گفت:

 "بله, فکر می کنم دلیل اصلیش همین باشه."-

 کرد و گفت: زن سرشو یکوری

 "خواهش می کنم در موردش بهم بگین."-

بعد از تصادف, وضعیت بدی داشتم. منظورم اینه که روحیه ی وحشتناکی داشتم و دلم "-

به شدت برای خودم می سوخت. در همین احواالت بودم که با شریدان آشنا شدم. دوست 

یا  دم, بهم اهانتی بکنهنزدیکی نبود ولی به دیدنم اومد و حاضر نشد بخاطر رفتارهای ب

 ".رهام کنه

 زن سری تکون داد و از روی عالقه لبخند زد:

 "اون یه آدم یه دنده است."-

 "شما!مثل "

 لرد فلینگتون ادامه داد: .دیخند زن

حکایت هایی در مورد یتیم خونه ی بچه های سر –ماجراهایی رو برام تعریف کرد "-

ر و این که چطور اعضای هیئت مدیره رو راهی. درباره دوشیزه دنوی خستگی ناپذی
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

تا این که با بهتر کردن لیست غذاهایی که به بچه ها داده میشد, موافقت  گروگان گرفته

برام گفت, کسی که  نکردن. در مورد روزی که با یه دودکش پاک کن رو به رو شدی

مجانی واسه وانمود می کرد سرپرست قانونی یکی از نوجون هاست تا بتونه چند تا کارگر 

 "تجارتش دست و پا کنه.

حس کرد صورتش قرمز شده و دعا کرد که شری بعضی از کلماتی رو که  اون روز بکار 

برده بود واسه مرد, بازگو نکرده باشه. کار با بچه های سرراهی به طور قابل مالحظه ای 

 مدل حرف زدنش رو تغییر داده بود. 

 "مدت ها بود که نخندیده بودم. . .و . . . به این قصه ها خندیدم. "-

 مرد مدت مدیدی چشم هاش رو بست.

زن دلش می خواست دستش رو نوازش کنه ولی جراتش رو نداشت. برای این که جلوی 

 خودشو بگیره, دست به سینه شد. بعد از یه مدت, مرد ادامه داد:

می دونید که, اون منو متقاعد کرد که حتماً دلیلی وجود داره که من هنوز زنده ام. "-

 "قاعدتاً نباید زنده باشم. یه معجزه بود که فقط پام شکست.

 با تالش آشکاری آب دهنش رو قورت داد:

اون شب برادرم و بقیه مردن. احمقانه بود. علتش نوشیدن بیش از حد و تمایل بی "-

می مالحظه و افسار گسیخته برادرم برای مسابقه دادن توی آب و هوای بد بود. سه تا آد

 "که عاشقشون بودم, از هستی ساقط شدن.
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

زن هنوز جلوی خودشو گرفته بود و به سختی نفس می کشید, داشت سعی می کرد کاری 

نکنه که رشته کالم مرد از دستش در بره. بعد از چند ثانیه, به نظر می اومد که مرد می 

 تونه بازم حرف بزنه:

ن منم به همون شدتی که اونا احمق بودن, من نجات پیدا کردم. نباید این طور میشد, چو"-

احمق بودم. ولی حاال معتقد شدم که یه دلیلی واسه زنده موندنم وجود داشته. مجبور بودم 

 "که بیشتر دنبالش بگردم. دنبال دلیل این که چرا زنده موندم.

 مرد ساکت شد. زن باالخره گفت:

 "و  به این جا اومدین."-

 ودش اجازه داد که شونه مرد رو لمس کنه:مرد سری تکون داد. زن به خ

 "پس ما اینجا نگهتون می داریم."-

مرد آه بلند دیگه ای کشید, و زن تونست صدای اشک های نریخته ی زیادی رو در اون 

 بشنوه. ولی وقتی مرد حرف زد, دوباره صداش کامالً خونسرد بود:

 "دوشیزه دنوی, می تونم واسه ناهار شما رو همراهی کنم؟"-
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

 

 ومفصل س

 

دوشیزه دنوی انتهای یه میز پایه بلند, جایی که نشسته بودن و شکوه و جالل منحصر بفردی 

 داشت , کاسه سوپش رو خورد. 

فلینگتون حاال نشاط بی نظیری رو بابت این که به احساس نیاز قدرتمندی که مجبورش 

ی چیزای خیلی بیشتری وجود کرده به نوانخانه بیاد, گوش کرده و اومده, حس می کرد. ول

داشت, و مونده بود که باید بقیه اش رو هم اعتراف کنه یا نه. درست مثل لحظه ای که 

 ساعت ها قبل, بهش گفته بود و بی اعتنا ازش گذشته بود.

دقیقاً زمانی بود که باید بهش می گفت که قبالً هم –همون اولی که زن وارد دفترش شد 

 دیگه رو دیدن. 

 می رسید که حاال خیلی مسخره است که موضوع رو پیش بکشه. مثالً بگه:به نظر 

 «راستی یادته یه شبی خیلی وقت قبل خودت رو توی بغل من پرت کردی؟ نه؟»

صورت زن رو بررسی کرد. حاال الغرتر شده بود ولی همون چشم های تیره ی جدی ای 

ت. یه زمانی تقریباً اون رو که مصمم برای رسیدن به خواسته هاش, برق می زدن, رو داش

شناخته بود, ولی بعدش به امید این که دختری رو که بوسیده پیدا کنه, به نوانخانه اومده 

 بود.
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

وچه ضربه ای به غرورش خورده بود که زن اونو نشناخته بود. مرد انتظار داشت که زن به 

صمیمیت بزنه زیر  وحشتناکی ازش دور بشه یا با محض دیدنش یا با فریادی ازسر خجالتِ 

 خنده. 

وقتی مرد خودشو معرفی کرد, اون قرمز شد ولی خیلی از مردم بودن  که وقتی عنوانش 

رو می شنیدن, معذب می شدن, و بقیه هم به نظر نمی رسید که بدونن بعد از اون حادثه 

و این یکی از دالیلی بود که مرد به سادگی دست از تالش –چطور باهاش حرف بزنن 

 برقراری ارتباط با دوستاش برداشته بود.برای 

دقیقاً همون زنی که –ولی بعدش خیلی زود زن بی ادب و خشن و کمی خسته شده بود 

 شریدان شرح داده بود.

 شری در مورد زن گفته بود:

 "کامالً ماهره, تحمل شنیدن تعریف و تمجید رو نداره و تقریباً گستاخه."-

رباره جسارت و بی پروایی بچه های گم شده و سرراهی, اونا وقتی شریدان با قصه هایی د

مرتب بیشتر آشنا شدن و چرب زبونی می کرد تا اونو با باقی دنیا آشتی بده, یه جورایی 

 هم دیگه رو می دیدن. 

شری درباره مدیره نخوانخانه, دوشیزه دنوی, حرف زد, دختر یه نجیب زاده که هیچ وقت 

رغم ناراحتی و وحشت خونواده اش, یه راست از مدرسه  به اجتماعات معرفی نشده و علی

 به سراغ کار در نوانخونه رفته.

 و  خاطرات قدیمی فلینگتون براش زنده شد.
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

همونطور که به شری گوش می داد, مونده بود که نکنه این همون مری سال ها قبل باشه! 

 چرت و پرت هاش در مورد کارهای خوب و لندن رو به یاد آورد. 

 دست شریدان پرسید: آخر

 "بهت گفتم که همیشه دنبال تامین منابع مالی و کمک های مردمی هستیم؟"-

فل باید زودتر می فهمید. اون از دید کسایی که به دیدنش می اومدن, همیشه یه منبع صدقه 

و کمک مالی بود و ازش پول می خواستن. حداقل شری واسه این که روی یه اسب در 

 ( شرط بندی کنه, التماس نکرده بود. Epsomار اِپسوم ) مسابقه ی ساعت چه

از فهمیدن این موضوع که همه ی وقتی که شری صرفش کرده بابت این بوده  رنجشش

 که بتونه ازش پول بگیره رو قورت داد و گفت:

 می تونم بهت کمک مالی کنم. خیلی طبیعیه که باید بدم. چون قصه هات واقعاًشری, "-

 "رده بود.سرگرمم ک

 شریدان از جوابش حیرت کرده بود:

امیدوارم بودم که بیشتر از اینا رو بکنین سرورم. امیدوارم بودم که شاید بتونین به "-

 "نخوانخانه برین و اونجا رو مال خودتون بدونین.

چرا که نه؟ کنجکاو بود که بدونه این دوشیزه دنوی, همون دختر خاطرات قدیمیشه یا 

 ه های خیلی بیشتری بود که بخواد به اونجا بره, خیلی بیشتر. ولی انگیز—نه
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

حتی اگه اون زن, همون دختر نبود, توصیفات شری ازش, فل رو درگیر کرده بود. در 

احساسی –مورد اون زن حیرت زده بود و متوجه شد که کنجکاویش باعث تحریکش شده 

 .–که فکر می کرد از دستش داده 

عرق رو با نفسی به داخل ریه هاش کشید. فل گرسنه نبود,  بوی سوپ کلم, غبار گچ و

. خورد, ولی یه کمی بیشتر سوپ رو, که از اونچه انتظارش رو داشت, خوشمزه تر بود

 دوشیزه دنوی, غذای بد رو در حیطه ی مسئولیت هاش, تحمل نمی کرد.

یال راحت پس می تونست با خ به نظر می اومد زن از نگاه کردن بهش خودداری می کرد,

ال برد وقتی تماشاش کنه. و از چیزی که می دید, لذت می برد. جوری که ابروهاش رو با

فحش داد, غذایی رو که اونا دوازده سال قبل کنار هم  نشسته بود دختری که میز بغل

خورده بودن, به یادش آورد. درست مثه معلم مدرسه ها بهش نگاه می کرد. این قطعاً 

می دونست که چطوری قدرتش زن حاال ولی ل دیده بودش. بکه در کمپهمون زنی بود 

 با همون نگاه ساده, دختر یه دفعه دست از فحش دادن برداشت. –رو اعمال کنه 

در بعضی موارد اصالً تغییری نکرده بود. عجیب بود که بعد از این همه سال هنوزم مثه یه 

ره و ماهر. شوخی ای که درباره ی دختر مدرسه ای معصوم رفتار می کرد تا یه زنه خب

لذت بخشیدن به زن ها در دفترش کرده بود, باعث شده بود صورتش چنان سرخ بشه که 

 مرد حس کرده بود یه راهبه رو دست انداخته.
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فقر چیزیه که ظاهراً با شوخی –مرد مجبور بود گفتن هر شوخی جنجالی ای رو کنار بذاره 

ون بود اگه دست از تالش برای حرف علع بشه. ولی مَهای این طوری نمی تونه یه جا جم

 کشیدن و خندوندنش بر می داشت. بخصوص خندوندش. 

ایی که سرشون رو روی هدلربایی خورد, و مرد به دور اتاق و به بچه  زن سوپش رو به طرز

بشقاباشون خم کرده بودن اما هنوزم با کنجکاوی آشکاری هی برمی گشتن وبهش نگاه 

 ه کرد. می کردن, نگا

همون وقتی که مرد اونا رو که با ولع سوپ و نونشون رو می خوردن, تماشا می کرد,  

دوشیزه دنوی حقایقی رو گفت که بیشتر از چیزی که از شری شنیده یا از خوندن مقاالتی 

راجب به نوانخانه فهمیده بود, بهش اطالعات داد.  این که این موسسه شامل بیست و چهار 

ها است که تا وقتی شونزده سالشون بشه یا به جایی واسه کارآموزی برن,  تخت برای بچه

 اینجا زندگی می کنن.

البته بیست و چهار تخت به این معنیه که ما حداقل چهل تا بچه اینجا داریم. کسی نمی "-

تونه به یه بچه ی گشنه نه بگه. همون طور که ممکنه متوجه شده باشین, تعداد تقریباً دو 

 "شده.برابر 

همونطور که اونا داشتن می خوردن و حرف می زدن, چند تا بچه کنار میز اومدن تا به زن 

سالم کنن. وقتی اونا نزدیک شدن پشت زن صاف شد و یه نگاه خشن توی صورتش 

نشست. دوشیزه دنوی شاهانه سری برای آخرین بازدید کننده شون  که یه دختر الغرِ 
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له بود تکون داد, و فقط وقتی که اون چرخید و ازش دور پوست و استخونی تقریبا نه سا

 شد, دوباره ریلکس شد.

 فل با مالیمت گفت:

 "وقتی با اونا حرف میزنین به نظر شبیه خانم مدیرها میشین, یه خانم مدیر نسبتاً ترسناک."-

این درس سختی واسه یادگیری بود, ولی نمی تونم خیلی راحت یا دوستانه باهاشون "-

 "کنم. رفتار

 قاشقش رو زمین گذاشت و به کاسه اش زل زد:

اکثرشون اون رفتار رو به عنوان نشونه ی ضعف تلقی می کنن. باید محکم باشم. میدونم "-

 "ت ذاتی منه.یکه تصورش سخته ولی این که خشن و عبوس باشم, برخالف شخص

ار طبیعی ق با شماست. تصورش سخته. به نظر میرسه که رفتار رسمی و جدی, رفتح"-

 "تون باشه.

انتظار داشت که به زن بربخوره, ولی به جاش اون خندید و به نظر رسید که خوشحال 

 شده.گفت:

راستش باید بگم, توی جدی بودن با بچه ها مشکل دارم. و همین طور هم توی دوستانه  "-

 "برام سخته. , هردوشرفتار کردن با بزرگ ها

  و لب هاش رو محکم رو هم فشار داد.

 "فکر می کنین در مورد بچه های خودتون هم همین طور باشه؟"-
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

های قهوه ای تیره ی گویایی  زن خیلی آروم شد و چشماش رو تنگ کرد. همون چشم

که مرد فکرش رو می کرد. اون شب در مراسم رقص کمپبل ها, به اندازه کافی به عمق 

 ها نگاه نکرده بود.  اون چشم

 کرد, صداش خیلی یواش بود:زن وقتی شروع به حرف زدن 

من و شما هردومون خوب می دونیم که احتماالً هیچ وقت بچه ای به جز این دهها نفری "-

 "که زیر این سقف هستن, نخواهم داشت.

 شونه هاش رو عقب کشید و بعدش لبخند زد.

 و ادامه داد:

 "و اونها کفایت می کنن, خیلی ممنون."-

ن که ناخواسته اذیتش کرده یا باعث دردش شده, عذر خواهی قبل از این که مرد بتونه از ای

 کنه, یکی از پسرهای بزرگتر به سمت میزشون اومد و گفت:

 "دوشیزه."-

 "( Jacobبعدظهر بخیر جیکوب) "-

 صداش محتاط بود و یه نگاه عذرخواهانه ی سریع به فلینگتون انداخت. جالب بود.

 "لیستم رو نوشتم. این وکیله؟"-

ز این حرف پسره سریع با انگشت شصت به فلینگتون اشاره کرد. زن سرش رو و بعد ا

 محکم تکون داد:
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

جیکوب. اوه , عزیزم. اصالً مودبانه نیست که با انگشت کسی رو نشون بدی, ولی باید "-

 "تمرین کنی. میشه لطفاً دوباره سعی کنی؟ 

 به عقب تکون داد و گفت: و دستش رو موجی رو

 "ب تر رفتن شروع کن.از چند قدم عق"-

پسر لبخند خجوالنه ای زد, دستی به پیشونیش کشید, سه قدم عقب رفت و دوباره جلوی 

 میزشون اومد:

 "بعدظهر بخیر دوشیزه. پنج دقیقه وقت دارین؟"-

 ه بار سرش رو تکون داد و گفت:زن ی

 "عالیه. و بعد؟"-

 "میشه که به این آقای نجیب زاده معرفی بشم؟"-

 خصمانه درهم گره خوردن. پسرهم پیوسته ی تیره ابروهای ب

 "درسته این چیزیه که میگم. این طور نیست؟"-

 و بعد ادامه داد:

 "حاال معرفیت می کنم."-

 بعد به سمت مرد چرخید:

لرد فلینگتون یکی از بچه های تحت سرپرستی مون رو بهتون معرفی می کنم, جیکوب "-

 "(. Blackبلک ) 

 شد:چشم های پسر روشن 
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

 "لرد؟ اون یه واال مقامه؟ وااای, این یه چیز دیگه اس."-

 دهن زن بهم فشرده شد ولی انگار که هیچی نشنیده ادامه داد:

 "–جیکوب تا پنج ماه دیگه قراره از پیشمون بره. ما یه جایی براش پیدا کرده بودیم "-

 پسر بدون این که نگاه خیره اش رو از صورت فل برداره گفت:

اصطبل, فقط واسه یه مدتی این جا می خوابم. ولی چیزای زیادی در مورد این  تو یه"-

جا دارم که بگم. یه لیست از چیزایی که میخوام بگم رو نوشتم, ولی در مورد دوشیزه 

 "نیست. ایشون به اندازه کافی عالی هستن.

 دهن دوشیزه دنوی دوباره فشرده شد:

 "لطفت رو می رسونه."-

 می کرد که نخنده. داشت سعی  ظاهراً

 "–ولی ما فقط "-

 "می خواین بگین این جنتلمن یکی از اعضای هیئت مدیره است. خیلی خب."-

 پسره دست های بزرگش رو باال برد. زن بدون هیچ اشتیاقی گفت:

معذرت می خوام, جیک, تو نباید حرف کسی رو قطع کنی. به هر حال هیچ دلیلی "-

 "بهت قول میدم که ایشون عضو هیئت مدیره نیست. نداره که به خودت فشار بیاری.

 :قیافه پسرک وا رفت

 "اوه"-

 این باعث شد که فل کتابچه کوچیکه رو بیرون بکشه:
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

ینیم واسه این که مطمئن بشیم هیئت مدیره بچرا لیستت رو به ما دوتا نمیدی؟ تا ما هم ب"-

 "اونومی بینه, چی کار می تونیم بکنیم.

وهای باال رفته, لبخند مبهوتانه ای به مرد زد. مرد خیلی رسمی سری دوشیزه دنوی با ابر

 براش تکون داد و به طرف جیکوب برگشت:

 ".ادامه بده آقای بلک"-

صاف کرد,  واز گوشه ی چشمش دید که لبخند زن گرمتر شد. پسر با سرفه ای گلوش ر

 ظاهراً حاال که توجه اونو جلب کرده بود, عصبی شده بود:

 "خوبه. بچه ها باید اینو بگیرن.حداقل یه بار در هفته  شیرینینم که فکر میک"-

بقیه لیستش هم تقریباً به همین سادگی بود. خواسته هایی مثل داشتن اوقات فراغت بیشتر 

یکشنبه و  روزهای برای بچه های بزرگتر, کفش های بهتر, مراسم های مذهبی کوتاه تر

 پتوهای کلفت تر برای زمستون.

 دنوی بهش گفت: دوشیزه

بله, قراره اینا رو تا قبل از پاییز تهیه کنیم, حتی اگه مجبور بشم برم بیرون و خودم پشم "-

 "گوسفندا رو بچینم. ولی حاال دارم حرفت رو قطع می کنم و معذرت می خوام.

 جیکوب گفت:

 "ه, روش حساب می کنم.همین "-

 فل پرسید:

 "؟ت مدیره حرف بزننمیتونن با هیئ ی موسسهبچه هاببینم, "-
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

دوشیزه دنوی من من کرد. اگه زن چنین نظری رو رد می کرد, مرد تعجب زده می شد. 

 جیکوب گفت:

 "اینجا این طوری نیست. ولی باید بابت خیریه سپاسگزار باشیم, و هستیم. مگه نه؟ "-

 مرد در حالی که به زن نگاه می کرد, گفت:

شدم که بچه ها بتونن اظهار نظر کنن. البته اگه عضو هیئت مدیره بودم مطمئن می "-

 "ناشناس.

لبخندش مرد رو خیره کرد. چی می شد اگه بلند می شد و اونو توی بغلش می کشید؟ یا 

 دست هاش رو می گرفت و عین اون بازدید کننده های احساساتی می بوسید؟ 

 زن بازوش رو لمس کرد:

ی از نجیب زاده های عضو هیئت مدیره ما  و منم باید عاشق این باشم که شما بتونید یک"-

 "بشین. فکر کنم که یه جای خالی داشته باشیم.

فریاد پیروزیش رو فرو خورد. حاال یه فرصت برای این که نظر مثبتش رو جلب کنه مرد 

داشت. بعد از ماه ها گریه برای چیزای خیلی کوچیک, حاال یه برنامه داشت. برای اون. 

خواد, و باید مطمئن باشه که اگه بتونه, به دقت عمل کنه. از طرف مرد فهمید که چی می 

 دیگه فهمید که زن رفتار بی مالحظه دوازده سال قبلش رو به یاد نداره.

*** 

دوشیزه دنوی قصد داشت هرجور شده یه جای خالی توی هیئت مدیره واسه این مرد 

 فا کنه. دست و پا کنه حتی اگه مجبور بشه به یکی رشوه بده تا استع



 

نف  | 54صفحه ا گ ی ا ر ل  ی  ا

 

 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

و هم خیلی تحت  هم مضطربش کرده مردهیچوقت این حقیقت رو از یاد نمی برد که 

می هم ظاهراً یه جورایی  هنوانخوننه عالی بود, و و. اون مرد برای نوانختاثیر قرارش داده

به اون کمک کنه. حالت صورتش آروم و راحت بود, یه رفتار بی خیال و  ستتون

 حالتی که بندرت در کسی به جز چند –سرخوشانه ای داشت که  زن رو جذب می کرد 

 تا از بچه ها میدید. 

زن بعد از ناهار بشقاب و لیوانش رو به آشپزخونه برد و آشپزشون خانوم گیبِنز ) 

Gibbons به مرد  بهشون محول شده بود رو وظیفه کمک به آشپز ( و بچه هایی رو که

 معرفی کرد.  

 خانم گیبنز تواضعی سرسری انجام داد و بعدش به سمت دوشیزه دنوی چرخید و گفت:

پسرها گفتن که تلمبه بیرون دوباره شکسته, دوشیزه خانم. و من احتماالً به همین زودی "-

 "ها الزمش دارم.

 "رو پیدا می کنم و بهش می گم.خیلی سریع آقای پرکینز "-

 خانم گیبنز گفت:

 "یکی از پسرها رو دنبالش بفرستین."-

 "خوام باهاش حرف بزنم. کارش دارم. نه, می"-

بعد لرد فلینگتون رو از راهروی پشتی آشپزخونه به سمت محل پرکینز هدایت کرد. همین 

 طور که داشتن می رفتن اعتراف کرد که:
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

 ین اواخر نسبت به احضار شدنش توسط من, یه کم بی اعتنا شده.آچار فرانسه ی ما ا"-

 "یعنی باید تا لونه اش تعقیبش کنم.

ولی اشاره نکرد که خیلی خوشحاله که این کار رو با حضور نجیب زاده داره میکنه. 

 ها, گرد و خاک و ترشرویی آقای پرکینز روحیه زن رو افسرده می کرد. عنکبوت

طور  به شکایت ها می کنین دوشیزه دنوی, این گوش دادن شما روزهاتون رو صرف"-

 "نیست؟

 زن خندید:

 "طور. و شب ها رو هم همین "-

 مانندش نیست. از در اتاق پشتی وارد شد و دید که آقای دستیارش توی کارگاه غار

پرکینز یواشکی من دوباره جیم شده. باید بریم سراغ تلمبه و ببینیم که قابل تعمیر هست "-

نه. توی این چیزها خیلی واردم. و این یعنی دوباره باید از توی ساختمون شلوغ لونه یا 

خرگوشی رد بشیم. حداقل دیگه نگران چیزی نیستیم. چون بچه ها اینجا دنبالمون نمی 

 "کنن.

چسبیده به  تو اون راهروی باریک و کم نور, اونا شونه به شونه ی هم راه می رفتن. تقریباً

 بار زن سرعتش رو زیاد نکرد تا ازش جلو بزنه. مرد پرسید:هم, ولی این 

 "از این که اینجا کار می کنی خوشحالی؟"-

 "اوه, بله. عاشق زندگیمم."-

 "بابت کاری که دوازده سال قبل کردیم, متاسف نیستی؟پس "-
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

 بدون پنجره خیلی آهسته بود.  صداش در اون راهروی تاریکِ

 ند اومد.زن یه دفعه ایستاد. نفسش هم ب

 "لرد فلینگتون."-

گلوش گرفت. نمی تونست حرف بزنه, و حس کرد بدنش از یه چیز ناآشنا داغ شد. از 

 خجالت؟ یا از این که فهمیده بود؟

 "مری."-

 مرد اسمش رو مثل توضیحی که همه چیز رو تایید می کرد, بر زبون آورد. 

 به نظر رسید که کل دنیا زیر و رو شد. 

–اسم کوچیکش رو نشنیده بود. هیچکسی اونو با این اسم صدا نزده بود. سال ها بود که 

 ها بود که دیگه به این اسم فکر نکرده بود.   زن مدت

کشف کرد که نمی تونه فکر کنه که چی باید بگه. خودشو مجبور کرد که به صورت مرد 

 نگاه کنه. مرد با نگاهی به چشم هاش اونا رو با دقت بررسی کرد و گفت:

 "تو یادته."-

 تقریباً فاتحانه بود.  صداش خوشحال بود.

اووه. یعنی منظورم اینه که بله . . . البته که یادمه. من  . . . من فکر کردم که تو یادت "-

 "رفته.

 مرد محکم سرش رو تکون داد:

 "حتی یه ثانیه اش رو هم یادم نرفته."-
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

نست صورت مرد رو ببینه که ضربان قلبش نامنظم شد. حتی توی تاریکی راهرو می تو

بدجور بهش خیره شده. و داشت به دهنش نگاه می کرد. زن بی اختیار لب هاش رو خیس 

 کرد. خس خس کنان گفت:

 "واقعاً؟"-

 اون لحظه کم شد: شِنِ مرد نیشخند زد و تَ 

 "(, تو کارمون وقفه افتاد. Bucklandبخاطر سررسیدن آقای, اووووم, باکلند ) "-

 دید:زن لرزان خن

 "آقای ریچاردسون. و از اول هم قرار بود سررسیدنش نقطه پایان بوسه ها باشه."-

 ".و نمی خواستم تمومش کنم از دومین بوسه دیگه هدفم با مال تو یکی نبود "-

 صورتش رو به دقت نگاه کرد و دید که دستش نمیندازه:

 "جداً که به وضوح اون ماجرا رو یادت نیست؟ !نه"-

ن بنفش کمرنگ پوشیده بودی و حلقه های موهای سیاهت رو پشت سرت یه پیراه"-

جمع کرده بودی. مزه شراب میدادی و بی تجربه بودی. تا مدت های زیادی بعد از اون 

 "شب, آرزوی اون بوسه ها رو داشتم, مری دنوی.

 ".هواوو"-

 ون پره. زن حس  کرد  که راهروی پشتی  چقدر تاریکه و چقدر بی هواست. و چقدر از ا

بعدش چی میشد؟ اگه مرد می بوسیدش, ممکن بود با پرتاب کردن خودش روی مرد و 

بلعیدن کل وجودش, باعث خجلت و شرمندگی خودش بشه. مرد اسم کاملش رو گفته 
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 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

یادش بود. مثل این بود که مرد کلید یه در قدیمی رو توی قفل چرخونده  اسمش روبود. 

 و ازش بیرون پریده. 

حظه, می خواست چند اینچ باقی مونده بینشون رو طی کنه و این تنش غیرقابل برای یه ل

شد تا بهش  تحمل رو تموم کنه. ولی به جاش رفت یه طرف و  به اندازه کافی ازش دور

کار می کنه. ولی نه اونقدر دور که مرد رو  این پیام رو بده که زن می دونه اون داره چی

 کرد؟ زن مجبور بود که دوباره فکر کنه. نباید میناراحت کنه. توضیحش ساده بود, 

 زن گفت:

اون شب تقریباً اصالً با هم نرقصیدیم. و به سختی میشه گفت که باهم گفتگویی "-

 "کردیم.

 مرد گفت:

اگه بخوام راستش رو بگم, منم چیز زیادی یادم نیست. یادم میاد که از این که توی تله "-

 "بیوفتم ترسیده بودم.

 "ره. درسته.اوه, آ"-

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

ولی خطری متوجهت نبود. پدرم دقیقاً می دونست که چرا تو رو بوسیدم. می خواست "-

پیدات کنه و بهت بگه که چقدر زیاد از عملکردت ناراضیه ولی خیلی طول نکشید که 

ه اگه می تونم دیگه هیچ اصراری نداشت که به زور منو وادار به ازدواج بکنه. بهم گفت ک

 "شوهر نیستم.اینطوری مثه یه کودن حرف نشنو رفتار کنم پس اصالً الیق 
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 "واینطوری شد که گذاشتن به لندن بیای."-

 زن شونه هاش رو باال انداخت:

والدینم فقیر بودن. در مورد این که باهام چیکار کنن, هیچ ایده ای نداشتن. مجبور "-

. کنمولو اندکی هم باشه واسه رسیدن به هدفم می تم هرکارِنبودم فرار کنم ولی بهشون گف

اونا منو با یه خدمتکار و پادو به لندن فرستادن. هردوشون بعد از یه ماه منو ول کردن و 

 "رفتن.

یه برخورد صمیمانه پوست چون هیچ –مرد دستش رو دراز کرد و دست زن رو گرفت 

 وتوی دستش نگه داشت, کف دستشکدومشون دستکش نپوشیده بودن. مرد دست زن رو 

 هاش کشید.  رو دستش, کف دستش و بعد الی انگشت ورو به باال چرخوند و انگشت هاش

 مرد گفت:

 "همونطور که شک داشتم, پینه بسته.-

 زن خواست دستش رو بیرون بکشه ولی مرد حلقه دستش رو تنگتر کرد:

 "نه نه نه , این پینه ها مایه افتخاره."-

رو باال آورد و گرم و سفت کف دستش رو بوسید. دل زن هری ریخت و بعد دست زن 

به نفس نفس افتاد. چون پاهاش که انگار تبدیل به ژله شده بودن دیگه نمی تونستن نگهش 

 ر خورد:زمین سُ کمی به طرفدارن, عقب به دیوار تکیه داد و 

 "داری چیکار می کنی؟"-

 یه سوال احمقانه!
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 مرد گفت:

  "نم.اغوات می ک"-

 بعد ادامه داد:

 "تو شروعش کردی, خودت میدونی. تو منو بوسیدی."-

 "منظورت چیه؟"-

سال ها قبل باعث شدی که یه مسیری رو شروع کنیم. حاال واضحه که یه کمی وقت  "-

 "می بره که دوباره به اون مسیر برگردیم.

ونو در فضای ازش جدا شد و هر دوتا دستش رو دو طرف سر زن روی دیوار گذاشت و ا

کوچیکی که با بدن و دست هاش درست شده بود, گیر انداخت. ولی وقتی به طرف 

هاش رو نرم روی لبش کشید, دست کمی از یه حمله نداشت. کل بدن  دهنش رفت و لب

 زن تکون خورد.

 خودشه. همون بوسه. آره!

ان میشد آهسته و محترمانه بوسیدش. می تونست احساس ستایش آمیزی که این شکلی بی

و همین طور هم اشتیاق و میلش. هردوشون داشتن —رو بفهمه. بوسه بعدی عمیق تر شد

 بلند نفس نفس میزدن که مرد کنار کشید. گفت:

 "یه خونه تابستونی دوستداشتنی زیر نور ماه بودیم. اولین باری که این کار رو کردیم تو"-

 زن زمزمه کرد:

 "تو آالچیق"-
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هامون به هم رسید, می خواستمت. ماه ها زمان برد تا  که لب یادمه که به محض این"-

 "اون میل شدیدم بهت از بین بره.

 "خواستمت. منم می"-

 . ولی نگفت.اشتیاقم بهت هرگز از بین نرفتو می خواست اضافه کنه : 

و بعد دوباره دهن مرد روی دهنش بود. بوسه ها دوباره لطیف تر و با دقت شروع شدن, 

 تر و با اشتیاق شدیدتر ادامه پیدا کردن.  ود عمیق تر, محکمولی خیلی ز

زمزمه ای از سر رضایت از دهن مرد خارج شد و این صدای کوچیک موجی رو در زن 

 ایجاد کرد که تا نوک انگشت های پاش حسش کرد. مرد زمزمه کرد:

 "مری"-

 و دهن ماهر گرمش دوباره خیلی گرسنه تر روی لب های زن برگشت. 

بدنش رو به تن زن فشرد. حاال زن واقعاً به دیوار سنجاق شده بود, و حس می کرد در مرد 

 گرما و رایحه مردونه و سنگینی هیکل قدرتمندش داره غرق میشه. 

مزه اش در دهنش و نفس هاش روی پوستش بود. بی قرار در زیرش تکونی خورد و تنها 

اش درد گرفته و نوکشون به خارش خواستار وزن و گرمای بیشتری بر خودش بود. سینه ه

 خواست که مرد بیشتر و بیشتر ببوسدش. افتاده بودن. دلش می

هاش رو از دو طرف زن رو به پایین کشوند, و زن حس کرد که مرد به لرزه  مرد دست

 هاش داغ بود: افتاده. همونطور که مرد دم گوشش زمزمه می کرد, نفس

 "خودتی. ین لباس خودِهیچ عوض نشدی. خدا کمکم کنه, زیر ا"-
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 "؟یمگه منتظر کی بود"-

از کار افتاده از شهوتش, یه سوال شکل گرفت. سوالی که به نظر مهم می رسید.  و در مغزِ

 برای همین خودش رو از دهن مرد عقب کشید و سوالش رو پرسید:

وقتی اومدی اینجا از هویتم خبر داشتی؟ منظورم اینه که می دونستی دختر اون شبی "-

 "هستم؟

 "نه ولی به شدت مشکوک بودم."-

گونه هاش رو بوسید و فقط یه لحظه کوتاه  و و دوباره صورتش رو قاب گرفت و پیشونی

 از بوسیدن دهنش دست برداشت.

 "اومدی اینجا برای این که تو فکر . . .این  . . . کار بودی؟"-

 وسه.هاش رو روی دهنش گذاشت, ناتوان از گفتن اون کلمه. ب و انگشت

 "وقتی دیدمت به فکرش افتادم. به فکر لمس کردنت."-

 "اما پس اون حرفا چی؟ چیزایی که درباره شریدان گفتی. و باختن زندگیت."-

 "همه اش راست بود."-

 و دوباره گونه های زن رو محکم بوسید.

 زن به سختی مراقب بود که بفهمه اون داره راست می گه یا نه. مری خیلی زیاد اونو می

روی  کردن. اونا رو به صورت مرد کشید, خواست. دست هاش شروع به اکتشاف مرد

بافتِ زبرِ ناآشنایِ ریشِ مرد و آهار یقه اش.  انگشتهاش نبض رگ گردن مرد رو که به 

 خاطرش به شدت میزد, پیدا کردن.
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مرد یه رشته از موهای مواجش رو که شل شده و از موهای گوجه ایش پایین ریخته بود 

به عقب برگردوند و بوسیدش, یه بار دیگه آروم و آهسته مدت زیادی مزه اش رو چشید 

فهمید  و بدنش رو به بدن زن فشار داد. زن متوجه شد که ریتمیک تکون میخوره, و دقیقاً

که مرد هم داره خودشو به همون شکل تکون میده. و تونست  درازی سفتش رو مقابل 

 باس حس کنه.شکمش, حتی با وجود اون همه ل

زن دستش رو روی پشت مرد لغزوند و آزمایشی فشار داد. وقتی زن دست هاش رو روی  

برجستگی های سفت باسن مرد فشار داد, مرد به شدت هوا رو به دورن کشید. اوه, چیزی 

رو که حس می کرد دوست داشت و جسورتر شد و تکون خوردن مقابل مرد رو زیادتر 

 کرد. 

 مرد نجوا کرد:

اگه این کار رو ادامه بدیم, به جایی میرسم که دیگه نمی تونم جلوی خودمو بگیرم. "-

 "قبالً امتحان کردم و میدونم.

 چه فکر خوبی!

برای اولین بار در زندگی بالغانه اش, کامالً حریص شده بود. نه, قبالً هم حریص شده بود, 

ش خودخواهی محض نه, نه نیازهای خودش. احساس حاالوولی برای احتیاجات نوانخ

 بود. 

فک مرد رو لیس زد, خودش رو به برجستگی شگفت انگیز آلت مرد فشار داد و حس 

 کرد بدنش در قسمت هایی که اونا به هم چسبیدن, متورم و سنگین تر میشه. زن گفت:
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گفتی که میدونی چطور یه زن رو به اوج لذت برسونی. حاال من میخوامت. میخوام "-

 "مرد داخلم باشه, مثه چیه و چه حسی داره. بدونم این که یه

 مرد آروم گرفت:

 "کنم؟ دوشیزه دنوی, واقعاً همون چیزی رو گفتی که فکر می"-

 و عقب کشید و بدن زن رو که بازم سنگینی روح بخش مرد رو می خواست, رها کرد. 

 می کنه:زن گیج و ویج خندید و مونده بود که چرا بیشتر از اینا احساس شرم و خجالت ن

 "خب. من به بی شیله پیله بودن شهرت دارم."-

 مرد لبخندش رو بهش برگردوند:

خب استحقاشم داری. خیلی زیاد. در مقابل منم بهت اجازه میدم که از شخص من  "-

استفاده کنی, به همون زیادی یا کمی که خودت می خوای. اگه تصمیم داری بهم فشار 

 "بیاری هم, شکایتی نمی کنم.

ر تموم این سالها ازت محافظت کردم و نذاشتم تو تله بیوفتی. حاال در جایگاهی هستیم د"-

 "که هیچ کسی نمی تونه واسه یکی از ما تله بذاره.

 زن فکر کرد که به این میگن آزادی. موهبت کمیاب و موقتی آزادی.

 "ازم محافظت کردی؟"-

 بازوهاش کشید: شبحی از لبخند رو صورتش ظاهر شد و دوباره زن رو میون

خوام کمکت  خوای؟ می اگه بذاری منم ازت محافظت می کنم. فقط بگو چی می"-

 "کنم تا بهش برسی.
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 "خوام. تو رو. من تو رو می"-

 زن دستش رو کشید و طوری که مرد بوسیده بودش, دستش رو بوسید. ولی بعدش انگشت

ت عاشق جوری که مرد هاش رو به دهنش برد و هر کدوم رو به نوبه خودش مکید, داش

 کار کنه.  فهمید که باید چی ناله کرد و چشم هاش رو بست, می شد. و

دست مرد رو از دهنش در آورد و محکم توی چنگش گرفت و مرد رو باالی پله ها و به 

 سمت خوابگاه خودش کشید.
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 فصل چهارم

 

اون تو این سی و ا می دونه که خدو  –این لحظه فراتر از تجربه فلینگتون بود  همه چیزِ

 دوسال عمرش تجربه های خیلی زیادی داشت. 

اتاقی با یه تخت باریک و بدون هیچ دکوری به جز چند تا نقاشی بچه ها که به دیوار زده 

شده بود. زن با چشم های روشن و خمار و لب های صورتی ای که بخاطر بوسه ها متورم 

 شده بود, جلوش راه می رفت. 

تر کرد و از  کیتا سرحد درد تحریک شده بود. زن رو به زحمت به خودش نزدمرد 

شدت نیاز بهش نالید. دلش می خواست دوباره زن رو به یه دیوار بچسبونه. همین حاال. 

 باید می بردش باال و خودشو سخت داخلش فرو می کرد. 

یر دختر محترم به خودش یادآوری کرد, زنی که توی بغلش بود دوشیزه دنوی هست, یه پ

 که به انجام کارهای خیر شهرت داره. 

این فکرها واسه این که از کارش دست بکشه کافی نبود ولی حرکاتش رو کند کرد. 

 همون طور که سنجاق رو از موهاش در می آورد زمزمه کرد:

 "اونا میان دنبالت. بچه ها و بقیه."-

 سنجاق های کمی بودن. 
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 های تیرهخیلی آرایش شده و پیچیده ای داشته باشه. دسته معلومه که نباید موهاش مدل 

ش, مواج شده بودن. موهاش هم مثل شخصیتش در این سال ها یه سری محدودیت هامو

 البته یه کمی. –هایی رو به خودشون تحمیل کرده بودن 

ولی مرد می دونست که وقتی عشق بازی کنن, زن وحشی و قوی میشه. گلوش رو صاف 

 کرد و گفت:

 "وقتی نداریم."-

 زن بهش گفت:

 "زیادی هم داریم. این مدت رو واسه خودم کش رفتم. ,چهل و پنج دقیقه. وقت"-

 "مطمئنی که باید این کار رو بکنیم؟"-

مرد مجبور بود که بدونه زن داره به چی فکر می کنه. زن از شهوت لبریز شده بود, ولی 

زنگ تفریح کثیف فکر کنه و پشیمون بشه. ممکن بود که بعداً به این قضیه به عنوان یه 

زن محکم سرشو تکون داد. لعنت. ظاهراً باید به خودش اومده باشه. ولی بعدش با لذت 

 فهمید که زن فقط سرشو تکون داده تا موهاش رها بشه و  پشت  شونه هاش بریزه.

ندادم. واسه زیاده روی به خودم  هیچ فرصتی –ها  برای سال –واسه یه مدت طوالنی "-

ه بیشتر از داشتن یه گلدون گل رز سرخ در فصل بهار. حس می کردم اگه این کار رو ن

 "بکنم یه جور خیانت در حق نیازهاییه که اینجا وجود داره. ولی اشتباه می کردم.

طوری که حرف می زد, پیش بندش رو باز کرد و جوری که وسایلی که تو جیب  همون

 ت تا کرد:هاش بود, بیرون نریزه, به دق
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خوام. می خوام سعی کنم که درست همین جا از زندگیم لذت ببرم, و  حاال بیشتر می"-

 "بعدها همیشه به یادش بیارم.

 دستش رو به یقه اش برد و دکمه اش رو باز کرد:

به تو توی تختم نیاز دارم. وقتی که تنها اینجا دراز کشیدم, می تونم بهت فکر کنم. یه "-

 "دنی.دلخوشی تکرار نش

 هاش با تبی از شهوت می درخشیدن: چشم

 "لحظات مخفیم با تو رو به یاد میارم. قول میدم که هیچ وقت ازش پشیمون نشم."-

 مرد هشدار داد:

 "قراره بیشتر از یه لحظه ی تکی باشه."-

ولی زن دکمه های کناری لباسش رو باز کرده بود و اون چلوار آبی رو داشت از سرش 

 .بیرون می کشید

ش, کتون سفید ساده بودن و اونقدر نازک که مرد می تونست هاله ها کِ زیرپوش و شلوارَ

و نوک سینه های سفت شده اش رو که جلو اومده بودن ببینه. دیگه یه لحظه هم نمی 

تونست صبر کنه. رفت به طرفش روی سینه هاش دست کشید و همونطور که با دکمه 

 ازشون کنه, از روی کتون نازک اونا رو بوسید. های کوچیک زیرپوشش ور می رفت تا ب

بی نتیجه شروع به کشیدن کتش  و دراز کرد شته گلوش خندید و دستش رو به طرفزن 

 . تا درش بیاره کرد
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کندن لباس هاشون رو چند لحظه متوقف کردن تا همو ببوسن و بعدش از هم جدا شدن 

یرپوش زن پایین پاش افتاد, منظره ی و شروع به باز کردن دکمه ها کردن. وقتی باالخره ز

 بدنش باعث شد مرد نفس کشیدن رو فراموش کنه.

رو در آورد و دوباره به سمت زن رفت. مجبور بود که مزه سینه هاش رو بچشه و  کتش

زبونش رو زیر شکمش بکشه. جلوی زن زانو زد و به زور بند شلوارکش رو باز کرد و 

. باالخره اون لخت شده بود. مرد حس کرد که انگار اونو با یه حرکت پایین کشید. آره

 سال ها منتظر این لحظه بوده.

حتی بوی تمیزکننده ی تند و ارزون قیمتی که مزه غیرآشنایی داشت هم اونو تحریک می 

 می خواست بیشتر کشش بده و مزه اش کنه.  کرد و

 زن هم مثه اون زانو زد تا نتونه وسط پاهاش رو ببوسه, هنوز نه! 

 برای همینم مرد دوباره با مزه کردن دهنش خودشو راضی کرد و از دست ها و انگشت

هاش برای لمس و کشف بدن زن استفاده کرد, و با کف دست هاش پشت بی نقصش رو 

 نوازش کرد و باسنش رو فشرد. بعد یک دستش رو بین بدن هاشون لغزوند.

 زن گفت:

 "زیادی لباس پوشیدی."-

قبل لیز و داغ و ملتهبش برد, زن به  یه انگشتش رو داخل قسمت از به محض این که مرد

نفس نفس افتاد. به شکل باورنکردنی تنگ بود. زن سرش رو خم کرد تا دست مرد رو 

 تماشا کنه. 
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هردو  –پوست کم رنگ بخش وسط موهاش و, پوشش سفت و سخت دوشیزه وارش 

 آسیب پذیر بودنش رو نشون میدادن. 

 اما شهوت پیروز شد. ذاب وجدان می کرد و هم گرسنه ی زن بود.مرد هم احساس ع

مرد رو بغل کرد و اونو  دستبدنش دور انگشت مرد محکم چسبیده بود و ناله می کرد, 

 به باالتنه اش فشرد در حالی که مرد لیزی ناشی از تحریک شدگیش رو حس می کرد. 

که به بدن برهنه ی زن کشیده می  آستین مرد بود فعالً با وجود چنین منظره ی اروتیکی,

شد ولی مرد می خواست که پوستش, پوست اونو احساس کنه, بنابراین به دقت دستش 

رو از چنگ زن آزاد کرد و عقب کشید. زن بلند شد و روی پاهاش ایستاد و مرد رو که 

داشت لباس هاش رو در می آورد تماشا کرد, و اصالً بهش کمک نکرد, حتی وقتی که 

 درآوردن کفش هاش, نزدیک بود تعادلش رو از دست بده. موقع

 هاش درشت شده بودن.  وقتی باالخره لخت شد, زن از سرتا پاش رو نگاه کرد. چشم

مرد می خواست که بپره روش و محکم خودشو توش فرو کنه ولی آب دهنش رو به 

وچیک زن سختی قورت داد و غریزه اش رو کنترل کرد و با پای برهنه به طرف تخت ک

 روی تخت خوابید و دستش رو به عقب دراز کرد. ,قدم برداشت. روتختی رو کنار زد

 "اگه روی من دراز بکشی,  یه جا اینجا برات هست."-

 در حالی که به دقت روی مرد خم می شد یه جیغ کوچیک زد:

 "آه!"-
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 پاهاش رو از هم باز کرد و دو طرف مرد گذاشت. پوست داغش عالی بود. مرد می

 خواست هر اینچ از بدن اونو کشف کنه.

دهن مرد باعث شد که زن پیچ و تاب بخوره و نفسش بند بیاد. مرد عاشق جوری بود که 

اون روی بدنش به خودش می پیچید. همونطور که روی مرد تکون می خورد, به نظر می 

کرد,  رسید که داره به ارگاسم نزدیک می شه. وقتی مرد دوباره دو انگشتش رو واردش

با  ه خیسی داغش رو روی آلتش حس کنه.بدنش لرزید. ولی خدایا . . . مرد نیاز داشت ک

 :پرسیدصدای از شدت شهوت گرفته ای 

 "بیشتر دوست داری؟ "-

 "همه اش رو میخوام."-

هاش رو روی کمر باریکش گذاشت و اونو باال کشید. ناگهان زن باالی اون  مرد دست

 هبه پایین اونو نگاه می کرد که دستش رو دور آلتش حلقه کردزانو زده بود و داشت رو 

به جای این که بهش فشار بیاره و دست هاش رو اما آورد. می و زن رو روی اون پایین 

روی باسنش بذاره و اونو به پایین به سمت خودش بکشه, گذاشت دست هاش رها بشه و 

 د. بدون حرکت روی تخت بیوفته. زن خودش راهش رو پیدا کر

اولش زن فقط گذاشت سرش روی بدنش بیوفته و مرد لب پایین خودش رو بین دندوناش 

 محکم گاز گرفت تا از به اوج رسیدن درون زن, جلوگیری کنه. مرد ناله کنان گفت:

 "خواهش می کنم."-

 زن زمزمه کرد:
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 "این کار رو بکنی؟تو میشه "-

 پروردگارا, آره.

 مرد سری تکون داد:

 "کن. چقدر سریع. چقدر عمیق.فقط اراده "-

اینچ به اینچ تصرفش می کرد و اون خودشو پایین می کشید, و همون طور که مرد از هم 

 از درد در هم کشید. شاید بیش از حد پرش کرده بود! بازش می کرد, کمی صورتش رو

 لعنت. نکنه نظرش رو عوض کرده؟ . . . ولی نکرده بود.

و با داغیش پوشیده شده بود. خودشو مجبور کرد تا همونطور  باالخره اون تماماً در زن بود

که زن درونش داشت فرو می پاشید, همچنان درازکش بمونه. به همون زیادی که عاشق 

گرما و عطر و حس احیاشدنی که بخاطر زن احاطه اش کرده بود, بود, دلش بیشتر هم می 

 بهش نیاز داشت.می خواست طول بکشه. خواست. 

تش رو بین خودشون برد و زن رو انگولک کرد. بدن زن به طرز غیرممکنی دوباره دس

محکم بهم گره خورده بود و اون دوباره شروع به وول خوردن کرد. حاال که عمیقاً درون 

 اونو به لرزه در می آوردن, و داخل نهری از لذتی تقریباً ,زن فرو رفته بود, این حرکات

بدنش رو به باال قوس بخوره. و دوباره. حاال کمی  غیرقابل تحمل می کشیدن. گذاشت که

سخت تر, به داخلش رخنه کرد. اونقدر محکم که هوا به همراه جیغ های خفیفی از ریه 

 های زن بیرون کشیده شد.

 آره. اووه, خدای من, آره.
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مرد فشار داد و زن با تکون های فریبنده ای روی مرد, واکنش نشون داد. زن دوباره 

 برد و پیچ و تاب خورد و لرزید و محکم روی بدن مرد فرود اومد. بارها و خودشو باال

 بارها. و بعدش دهنش باز موند و گریه ای از سر شگفتی رو شروع کرد. 

مرد دستش رو دراز کرد و شونه هاش رو گرفت و زود به سمت خودش کشوند تا بتونه 

مرد رو درون بدنش فشار  ببوسدش و اشک هاش رو بخوره. حتی وقتی زن لرزید و آلت

داد, مرد باسن زن رو توی چنگ گرفت, پیچ و تابی خورد و طوری چرخید که خودش 

روی زن قرار بگیره, بین پاهاش, روی اون تخت باریک. زن به تندی نفس کشید و باال به 

 هاش هنوز بخاطر ارگاسمش تار بودن. مرد نگاه کرد, دهنش نیمه باز بود و چشم

عقب بکشه ولی بدنش هنوز خیلی گرسنه بود, برای همین هم دوباره و  مرد می خواست

دوباره عمیق خودشو درونش فرو کرد, تا این که فشار بیضه هاش رو حس کرد و خودشو 

رو شکم  ,هاش بیرون کشید. همون طور که روی پوست صاف زن تکون می خورد, اسپرم

 زن پاشید .

. بود ش روی زن زیادیته بود ولی هنوزم سنگینهاش انداخ مرد بیشتر وزنش رو روی آرنج

 دست و پاهای زن طوری دورش پیچیده شده بود که نمی تونست تکون بخوره. 

واسه یه مدت طوالنی اونا باهم دیگه دراز کشیده بودن و نفس نفس می زدن. زن تیره 

 کرد و آروم زمزمه کرد: شپشتش رو نواز

 "متشکرم."-

 مرد با دهن بسته خندید:
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 "نه, فکر کنم که من باید بگم متشکرم. و باید تکون بخورم و از روت برم کنار."-

 و شروع کرد که خودش رو باال بکشه.

 "نه. نه, خواهش می کنم, هنوز نه."-

هاش دور مرد محکمتر شد. مرد روی بدن زن به پایین لغزید تا بتونه برای یه بوسه  و دست

ش رو نوازش کرد و انگشت هاش عطر موهای ی طوالنی به دهنش دست پیدا کنه. موها

زن باید تمایل  گرسنگیش دوباره بیدار شد. قبل از این که بفهمه زن رو به خودشون گرفتن.

دوباره بیدار شده اش رو از ضربان قلبش حس کرده باشه, چون صدای کوچیکی از تردید 

 توی گلوش ایجاد شد. 

و بررسی کنه. زن هم به همون اندازه بی شرم پاشد نشست تا بتونه بدن بلند و باریک زن ر

 و خجالت, داشت با لذتی آشکار, آلتش رو بررسی می کرد. 

خودشو نزدیکتر کشید و روی رون مرد خم شد. مرد از گرمی زیاد سرش و نگاه کردنش 

های بی تجربه اش مرد رو لمس می کرد, و روی  سر  همون طور که داشت با انگشت

باعث میشد که دوباره بزرگ و سفت بشه, لذت می برد. زن نجوا آلتش می مالوند, و 

 کرد:

 "چه چیز قابل توجهی."-

مرد می دونست که زن باکره بود و این شیفتگیش هم بی تجربه بودنش رو تایید می کرد. 

گرچه شک داشت که این موضوع واسه زن مهم –خیلی عالی بود, همه چی به نفعش بود 
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نتظار داشت, احساس سرما کرد. این میتونه عشق بازی عجیبی باشه باشه. مرد همونطور که ا

 و مرد باید با دقت پیش بره:

 "(. Danielاسمی که بهم داده شده دنیله) "-

 زن نشست و یه گوشه از ملحفه تخت رو روی سینه اش کشید:

 "میدونم."-

د که از گفت و یه ثانیه بعدش سرخ شد. یه نشونه ی خیلی خوب. گرچه مایه تاسف بو

حالت جستجوگر کنجکاو دوباره به وضعیت زن خجالتی برگشته بود و هی خودشو به 

 باالی تخت می کشوند. 

 مرد پاهاش رویه طرف تخت کشوند تا بهش فضا بده:

 "میتونی منو دنیل صدا کنی یا فِل."-

 "باهاش صدا می زدم. ویا فیلیپ. این اسمیه که تو ذهنم تو ر"-

 ی زن رو کشید:مرد خندید و مالفه 

 "چرا خودتو ازم قایم می کنی؟"-

زن گذاشت که پوشش اش بیوفته و مرد به پوست سفید و صاف و منحنی های ظریفش 

 خیره شد. 

 زن بهش یادآوری کرد:

فقط چند دقیقه دیگه وقت داریم. نمی خوام که  . . . خب, اگه راستش رو بگم, می "-

 "خوام.
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 مرد گفت: کنار مرد نشست ولی لمسش نکرد.بعد خودشو کشید جلو و لبه تخت 

 "تو تقریباً همیشه راستش رو میگی, مگه نه؟"-

 رونش رو به بغل پای زن کشید. و

 "باشم. به عنوان یه  الگوی خوب و مناسب. راستگو سعی می کنم که"-

 چینی به بینی اش انداخت و ادامه داد:

 "و باید از دخترام پنهون بمونه.گرچه این بعدظهر قطعاً یه استثنا محسوب می شه. "-

 برای اولین بار, آزرده خاطر به نظر می رسید, انگار دچار عذاب وجدان شده بود. 

 "اگه ما رو پیدا کنن باید چی کار کنی؟"-

 "ی, نه.اواا"-

زانوهاش رو کشید باال و دست هاش رو دورشون حلقه کرد, دور از اون خودشو جمع 

 ود.کرد. لعنت. سوال اشتباهی ب

بخاطرش مچاله مرد فکر کرد که قلبش  –هنوزم به تنهایی شجاع و قوی به نظر می رسید 

 . به نرمی ازش پرسید:شد

 "باهام ازدواج می کنی؟"-

 طرز بیانش اشتباه بود. گندش بزنن, کامالً اشتباهی بیرون پریده بود.

 "باشه, سرورم.شک دارم که وضعیت اونقدر وخیم بشه که به چنین اقدام بزرگی نیاز "-
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فل. یا دنیل. یا فیلیپ. منو این جوری صدا بزن. ولی منظورم از این که گفتم باهام "-

ازدواج میکنی این نبود که اگه کسی ما رو پیدا کرد, این کار رو بکن. مهم نیست منظورم 

 "چی بود. دارم ازت درخواست می کنم, باهام ازدواج می کنی؟

 ها کرد وگفت:دهن زن باز موند. پاهاش رو ر

 "چی؟ چــــی!!؟"-

 حاال کسی پیشنهاد داده این یه پیشنهاده ازدوجه. انتظار داشتم که بدترین مدلی که تا"-

 "بشه ولی با این حال صادقانه است.

 زن گفت:

 "تو یه مرد دیوونه ای!"-

 شاید. ولی بهش فکر کن. من یه مرد خیلی ثروتمند دیوونه ام. فقط فکر کن که با اون"-

 "همه پول چه کارهایی میتونی واسه بچه سرراهی هات بکنی.

 اخم هاش مرد رو مایوس کرد:

 "–سرورم. عالقه ای به فروش خودم ندارم حتی برای "-

میخواستم مثالً شوخی کنم. یه تالش ناموفق مزه پرونی بود. معموالً سنجیده حرف زدن "-

 "رو به خوش زبونی کردن ترجیح میدم.

 مه داد:مرد ناالن ادا

 "و می تونم اونقدر حرف بزنم که سر طرف بره. یه بار یکی از دشمنام اینو گفت."-

 البته این حرف مربوط به یه سال قبل بود, قبل از حادثه. 
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ولی تو, دوشیزه مری دنوی, باعث شدی که یه ابله کامل بشم. و باید باهام ازدواج "-

 "کنی.

 ونست یه بغض یا یه خنده باشه:زن تو گلویی, صدایی تولید کرد که می ت

خدای آسمون ها. دیگه وقتشه. باید لباس بپوشم. تو میتونی همین جا بمونی و اگه هنوز "-

جمع و جور کنی. منم الزمه همین کار رو بکنم. من,  ,چیزی از عقلت باقی مونده باشه رو

  "آه, الزمه . . .

عث چنین ویرانی در اون شد. مرد مونده بود که چی با – یکهو رنگ زن به شدت پرید

 ترس از لو رفتن یا پیشنهاد نسنجیده مرد؟ 

زن از روی تخت بلند شد و به طرف لباس هاش رفت. مرد هرگز هیچ کسی رو ندیده 

بود, چه زن و چه مرد, که این قدر سریع لباس بپوشه. سیندرال هم نمی تونسته چنین وحشت 

نیمه شب, حس کرده باشه. مسلماً این طور و اضطراب ناگهانی رو از شنیدن صدای زنگ 

هاش بود. می تونست لباس هاش رو بپوشه و تای  سریع و تر و فرز کار کردن جزو عادت

ها این کار رو تمرین  به سرعت رو لباسش ببنده چون سال پیش بند بزرگش رو باز کنه و

 ه و مرتب بود.کرده بود. حتی وقتی با عجله از اتاق رفت, موهاش هم نسبتاً شسته رفت

مرد به این نتیجه رسید که زن نیازمنده اینه که به غرورش بیشتر از اینا توجه بشه. و بیشتر 

 تحریک بشه. 
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بعد از رفتن زن, مرد نگاهی به تخت کوچیک انداخت و لکه ی خونی روی مالفه دید. و 

ر بکشه فکر کرد که احتماالً مدرک بکارت از دست رفته اش باعث شده که سینه اش تی

 و اونطور پریشون بیرون بره. –همین طور که مال مرد تیر کشید –

مرد رو تختی رو برداشت و رو تخت گذاشت, بعد تصمیم گرفت که یه مرحله جلو بره, 

پس خم شد و ناشیانه اونو روی تخت کشید و مرتبش کرد. با توجه به این که تا همین 

 کارش خوب بود.  امروز صبح در زندگیش چنین کاری نکرده بود,

باید بازم تخت های بیشتری رو مرتب کنه؟ پمپ آب ها رو تعمیر کنه؟ فکر کرد که آیا 

یا زن میذاره که اون هزینه ی انجام چنین خدماتی رو بده تا دیگران انجامشون بدن؟  به 

جز این که , نه, مرد فوراً فهمید که دلش نمی خواد کس دیگه ای این کارها رو برای زن 

 نه.بک

احمقانه بود که نیازش رو به یه ساختمون دلگیر که بوی کلم پخته و بدن های نوجوون 

داد که این دلگیری مدت زیادی باقی نمی  داد, وابسته کرده بود. ولی اون تضمین می می

مونه. نوانخونه و زن, زندگی رو به اون برگردونده بودن و اونم هدیه شون رو به بهترین 

 ت جبران می کرد.شکلی که می تونس

مرد لباس پوشید. بعدش ساعت و زنجیرش رو بیرون کشید و اونا رو روی بالش زن 

 گذاشت. یه تیکه کاغذ پیدا کرد و نوشت:

نگران بودی که ممکنه اینجا یه نفر اینو بدزده. حاال دیگه نیازی نیست نگران باشی. خودم »

 یتونی بقیه اش رو هم بگیری. میدمش. هر وقت بخوای م و با کمال میل خیلی آزادانه
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 «دی. اف.

 و اونو زیر ساعت گذاشت.

لیست سیاه جیکوب رو از کتابچه پاره کرد, مالفه ها رو جمع و بسته بندیشون کرد. کتابچه 

 رو روی میز کوچیک اتاق گذاشت. وقت رفتن بود. 

به میخواست بره و اونو پیدا کنه و واسه خداحافظی ببوسدش و بهش التماس کنه که 

پیشنهادش فکر کنه و تقریباً داشت میرفت بیرون که دنبالش بگرده. ولی این کار عاقالنه 

ولی ذهنش –نبود. سریعتر از اونچه فکرش رو کرده بود حرکت کرد و از اتاق بیرون رفت 

نه. حتی اگه می تونست هم نباید آثار اون مدتی که  تو اتاق خواب زن گذرونده بود رو 

 کرد. وقتی از در اصلی بیرون رفت, به خودش پوزخند زد.از ذهنش پاک می 

هیچ کس از مری در مورد بازدید کننده ی ثروتمند و به وضوح مهمی که اومده و بدون 

این که خداحافظی کنه, رفته بود سوالی نکرد. و به نظر نمی رسید که کسی هم متوجه 

 شده باشه که مری تقریباً یه ساعتی ناپدید شده بود.

نبود که با نگاه متهم  تنهاهم  ی ار کالس درس بچه های متوسطه بود و هیچ بچه زن س

 خیره بشه و بگه که یه هرزه است. بهش کننده اش 

( کشف کرده بود که یه حلزون توی جیبش داره, کالس از هم  Millieوقتی میلی ) 

ون نمیاره, پاشید. و زمانی که میلی گفته بود که چنین چیزایی رو بدون اجازه به ساختم

 مری به کالس اجازه داد که لوح هاشون رو زمین بذارن. 
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در حالی که اون داشت در مورد زندگی طبیعی حلزون ها بحث می کرد, بچه ها به هم 

 دیگه برای ساختن یه خونه ی کوچیک برای جونورها کمک می کردن. 

 !خطاب به مدیره ی ناراضی درونش طعنه زد, یه درس از طبیعت

معمول میلی حرف ها رو باهم قاطی می کرد و ماری نمی تونست به این موضوع  به طور

پیدا شده و جونورهایی که قاچاقی  کمکی بکنه. گرچه اون عالقه ای به حشره های ولگردِ

به ساختمون وارد شده بودن نداشت, ولی وقتی یه بچه نسبت به چیزی غیر از منافع 

خواست جشن بگیره. چون  داد, دلش می شخصیش کنجکاوی و شور و شوق نشون می

 اکثرشون با بی اعتمادی و بد عنقی پیشش می اومد. 

 برخالف حلزون ضعیف.–میلی باالخره داشت از الکش بیرون می اومد حاال 

همونطور که بچه ها از کالس خارج میشدن, زن با عجله رفت تا ببینه که مرد منتظرشه یا 

ماقت خودش بخنده. با عجله ای که برای برگشت به نه. البته که نبود. سعی کرد به ح

سرکارش داشت, آشکارا وقتی برای فکر کردن به موضوع نداشت, ولی در نهایت مری 

مجبور شد که از پله ها باال بره و به اتاق تنهایی هایی که برای سال ها خونه اش بود پا 

این که اون به تنهایی هاش  موجودیتی که حقیقتاً هیچ وقت بهش فکر نکرده بود تا –بذاره 

 اومد.

چون میدونست هیچ کدوم از بچه های –به تختی که اون باید مرتبش کرده باشه خیره شد 

و آرزو کرد که به جای –سرراهیش روتختی رو چروک و ناصاف ول نمی کردن برن 

مثل همیشه می تونست خشم های بحقش رو سرو سامون بده. ولی  ,این بیچارگی خاموش
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توپ به وضوح تو زمین خودش –تی نمی تونست بابت اغواکردنش, سرزنشش کنه نه, ح

 ق بازی باهاش پشیمون بشه و حق با اون بود. مرد بهش گفته بود که ممکنه از عش بود.

هزینه های –نه, حتی کل یه روز باهم بودن  –نیم ساعت خودمونی با هم دیگه بودن فقط 

 ختش حس کرد. خودش رو داشت. شادی رو توی اتاق و ت

ش از بین بره, عِمَاجازه دادن به اون که توی بغل و بدنش وارد بشه باعث نشده بود که طَ

 بلکه زیادترش کرده بود. و اون پیشنهاد احمقانه هم بی مزه ترین بخش مرد بود. 

نباید جدی گفته باشه, چون حتی نیومد که باهاش خداحافظی کنه. دنبال کردنش بعد از 

اتاقش فرار کرد, خیلی راحت بود. زن مطمئن بود که هر کسی توی ساختمون این که از 

 می دونست که کجا میشه اونو پیدا کرد.

درحالی که روی تخت می نشست و کفش هاش رو در می آورد, یه رایحه از بوی مرد به 

عشق  ور می تونست بقیه عمرش رو بدون شورِطبینیش خورد و تحت تاثیر قرارش داد. چ

 ین زندگی کنه؟ یه ضربه ی کوچیک به در خورد:روی زم

 "دوشیزه؟"-

طور که از جاش باال پرید  کار می کرد؟ همون جنی بود. ساعت ده شب بیرون تخت چی

نگاه کرد,   پریشان و درمانده ایستاده بود شدت باز کرد, و به جایی که دخترِ و در رو با

 اد. ترحم و دلسوزی نسبت به خودش, جاش رو به نگرانی د

 "جنی, عزیزم. چه اتفاقی افتاده؟"-
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دستش رو به طرف جنی دراز کرد ولی دختر یه قدم عقب رفت. یه چیزی رو محکم تو 

 دستش گرفته بود:

م گیبنز منو با یه نوشته فرستاد باال. البته قبالً. یه نوشته از آقای پرکینز بود. ندوشیزه, خا"-

 "ولی شما اینجا نبودین.

که لیست موارد مورد نیاز پرکینز روش نوشته شده بود رو به ی کثیفی مری کاغذ تاشده 

 یاد آورد:

 "جنی, تو کاغذ رو بعد از شام بهم دادی."-

 جنی سری تکون داد و با صدای بلند گریه کرد:

 ", قبلش من اینجا بودم, دوشیزه. خیلی متاسفم. اینو برداشتم.نولی اون بعدش بود. ببینی"-

 باتمه زد و یه دستش رو روی شونه اش گذاشت:زن کنار جنی چم

 "چی رو برداشتی عزیزم؟"-

هاش رو باز کرد و یه تیکه کاغذ مچاله شده رو به طرفش گرفت. به همراه یه  دختر دست

 ساعت طال:

 "اینو برداشتم و . . . و . . . "-

 دوباره زیر گریه زد.

 "واای, عزیزم."-

وبید. بعد از همه چی باالخره لو رفته بودن. مری ساعت رو گرفت. قلبش به شدت می ک

 خیلی آروم پرسید:
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 "اینو از یه نفر گرفتی؟"-

 جنی زار زار گریه کرد و صورت خیس از اشکش رو پاک کرد:

 "نه. تخت خوابتون. اون رو تختتون بود."-

مری روی پاهاش بلند شد, به کاغذ پاره و ساعت زل زد. بعد از یه سکوت طوالنی, به 

اومد و متوجه شد که جنی بی نوا می لرزید, به وضوح از هرنوع مجازات مخوفی خودش 

 که اون سکوت اخم آلود مدیره درپی داشت, وحشت کرده بود.

بعد از این که عجوالنه دوباره به دختره قوت قلب داد که اونو نمی زنه یا توی خیابون 

ین سالن های تاریک رد میشدن, پرتش نمی کنه, جنی رو به تختش برد. وقتی که  اونا  از ب

نصفه نیمه به خودش که داشت در مورد دست زدن به چیزهایی که متعلق بهش نیست 

برای جنی سخنرانی می کرد, گوش می داد و در عین حال هم شجاعت جنی رو در 

 برگردوندن اون چیزها, تحسین می کرد. 

 شست و بهنتش می طور که خیلی آهسته لب تخ به اتاقش برگشت, همونمری وقتی 

به شدت می کوبید. ماجرا تموم نشده بود. مرد واسه  ساعت و یادداشت زل زده بود, قلبش

د. حتی بعد از این که یهمیشه فرار نکرده بود. لباس هاش رو کند و روی تختش دراز کش

چراغ رو خاموش کرد, به تاریکی زل زده بود و ساعت طال رو توی دستش محکم می 

 فشرد. 

عد بارونی و سرد بود. مدل روزهای آخر تابستون لندن, و به نظر می رسید هرکی روز ب

با  .به دفترش اومد در حال حرف زدن و گریه کردناومده پایین تب و لرز داره. جنی 
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توجه به صورت به وضح پشیمون دختر, مری فقط یه کمی روی این درس که دزدی یه 

  گناهه تاکید کرد.

ر حال مک زدن یه قرص نعنایی از دفتر بیرون رفت, مری نامه های بعد از این که جنی د

 معمولش رو نوشت. 

نیاز  موردِ بیشترِ  امروز اون به اعضاء هیئت مدیره جهت درخواست پول برای کفش هایِ

بچه های بزرگتر نامه نوشت. همین طور هم یه نامه به فروشنده ذغال سنگ نوشت تا بابت 

ت مهلت بیشتری بکنه چون قیمتش باالتر از حد آخرین صورت حساب ازش درخواس

انتظارشون بوده. بعضی از صورت حساب ها رو پرداخت کرد, بقیه رو هم پایین کپه های 

کاغذی روی میزش انداخت و بزرگترین بچه سرراهی سالمی رو که تونست پیدا کنه  

دهنده ی بالقوه  برای گرفتن ضماد خردل پیش داروساز فرستاد.  نامه ای از طرف یه اعانه

رو که مجبور بود با قدری درایت و لطافت جهت خواسته اش, پاسخ داده بشه رو هم 

 جواب داد.  

نامه ی مادرش رو که درباره ی این که  چطور مزارع نزدیک خونه شون برداشت خیلی 

خوبی کردن و این که همسر آقای ریچاردسون شوهرش رو با آوردن سومین بچه اش 

بود, دوباره خوند. مری آروم روی کاغذ ضربه می زد و به این فکر می کرد   مفتخر کرده

که این نامه رو چطوری باید جواب بده. به نظر می اومد تموم مکاتبات با دنیای بیرون 

 چهاردیواریش, پر از امتیازات ساختگی احتمالیه. 
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م ریچاردسون پر حقیقی برای آقا و خان تکرار آرزوی خوشوقتیِ بادر نهایت خطوط رو 

م ریچاردسون تنها مجرد واجد کرد. دلش می خواست که می تونست به مادرش بگه که سَ 

شرایطی که اون ولش کرده بود, نیست. تصور کرد که درجواب مادرش داره می 

فقط دیروز بود که وقتی لرد فلینگتون ازم درخواست ازدواج کرد بهش گفتم که »نویسه:

م زمانی بود که هردومون بعد از یه عشق بازی پرشور و آتیشی خیلی ابلهه. درخواستش ه

 «که زندگی رو تغییرمیده, لخت توی تختم بودیم.

ی که دخترها توی کالس آشپزی ومعوج به جاش درباره حلزون میلی و کیک های کج

 درست کرده بودن نوشت. 

دیدارهای  نه رو از والدینش پنهون می کرد و وقتی اونا واسهومری همیشه بدی های نوانخ

نادرشون به لندن می اومدن, خانواده معموالً در جاهای بی طرفی هم دیگه رو می دیدن. 

 اون از دیدن غم و غصه تو چشم .جای خیلی ارزون رو پیدا می کردنمادر و پدرش یه 

که مدام مجبور بود بخاطر نوع  ای ینفر بود, همین طور هم ازحالت دفاعهاشون مت

 ودش بگیره نفرت داشت. زندگیش و بچه هاش به خ

که اون دفترش رو ترک کرد تا برای چندمین بار در مورد پمپ آب با پارکینز حرف وقتی 

همین طور که داشت قدم می زد, درد ناآشنایی  .بارون آهسته شروع به باریدن کرد بزنه

ح که میل و اشتیاق مداومی ورو در عضالت رونش و وسط اونا حس کرد,  به همون وض

 وجودش حس می کرد.  رو در عمق 
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ترکیب عجیبی از عضالت دردناک و هوس. دستش رو به عمق جیب لباسش فرو برد و 

هاش گرفت. انگشتاش دیگه قسمت های صاف و بخش های  ساعت رو توی انگشت

 طالکاری شده, فرورفتگی ها و برآمدگی های روی طالی نابش رو از حفظ شده بودن. 

گلدون بزرگ گل وایساده بود. گل های رز سرخ. خیره  درست دم در اصلی, پرکینز با یه

 به گل ها, سرجاش خشک شد.

 "مال شماست دوشیزه."-

 صداش ناراضی بود:

 "اینا بدون هیچ پیغامی اینجا رسیدن."-

خواست اونو توی  گلدون رو به سمتش گرفت و زن اونو بغل کرد. برای یه لحظه, می

سالن جلویی برد. اگه  هداره, ولی به جاش اونو بدفترش قایم کنه, یه جای مطمئن نگهشون 

قبل از این که روز تموم بشه, گلدون میشکست و رزها پخش و پال می شدن تعجب نمی 

 بدون شک در اثر یه تصادف.  –کرد 

بدون هیچ فکری , زن می خواست که گل ها رو با بچه ها تقسیم کنه. به پارکینز دستور 

هایی رو که توسط چند تا از دخترها که مهربانانه گلبرگ داد که یه میز جور کنه و گل 

 ها رو بو می کردن, احاطه شده بود, ترک کرد. 

 بعد از این اتفاقات, روز بارونی دیگه مهم نبود. 

داد, یادداشتی رسید. یه یادداشت ساده روی یه کاغذ کرم رنگ  وقتی که داشت درس می

مرد بود. پادویی  صرف چای به آدرس لندنِ یه دعوتنامه برای ,ضخیم, کاغذ گرون قیمت
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که یادداشت رو آورده بود توی سالن منتظر بود. پادو بچه هایی که به عقب خیره شده 

( یه اینچ نزدیک تر شد و فهمید که دکمه های  Peterبودن, رو دید. مری دید که پیتر) 

 برنجی پادو دردسرساز هستن. 

 با بهترین لحن مدیره بودنش غرید:

 "پسرا! برید!"-

هرکی اونجا بود, که شامل پادو هم میشد, به خودش لرزید. حداقل اون از صحنه فرار 

 نکرد.

پادو به اطالعش رسوند که کالسکه بیرون منتظره و اون و مهتر موظف هستند که اگه زن 

 تمایل داره بره, تا هر وقت الزمه  منتظر بمونن تا اون آماده بشه. 

 ه اون چقدر سرش شلوغه. واقعاً چه فکری کرده بود؟ فلینگتون می دونست ک

, که کامالً هم توسط بچه های هیجان زده از حضور نزخانم گیبُ  ی کهدرست همون وقت

ه که , زن داشت نقشه می کشید که صادقانه به مرد اطالع بدظاهر شد بودشده پادو مطلع 

د دقیقه قبل مری نکه چ نز تقریباً با همون لحن مقتدرانه ایبیش از حد گرفتاره. خانم گیب

 استفاده کرده بود, داد کشید:

برو! ما مراقب کالس نوزاد ها هستیم, و میدونی هم که امروز هوا واسه رنگ زدن بیش "-

از حد مرطوبه و مناسب نیست. اگه اون نجیب زاده ای که دیروز امد, ازت دعوت کرده, 

 "خواد که تو بری.  آقای شریدان تاییدش می کنه. و می
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مری زحمت اینو که بگه شریدان گرچه یکی از اعضای هیئت مدیره است ولی مسئول 

نه نیست رو به خودش نداد. وقتی مرد به بازدید اومده بود, شری محرمانه به خانم ونوانخ

نز خبر رو رسوند بود و این بیشتر از کافی بود که خانم گیبنز متقاعد بشه که اون مرد گیبُ

 اال به این محل پا گذاشته.مهمترین کسیه که تا ح

 پادو تک سرفه ای کرد و گفت:

جناب لرد گفتن که اصالً عجله ای نیست. و اگه گفتین که امروز امکانش نیست که "-

. می تونید انتخاب نبرید, فردا برمی گردم. یا این که ایشون خودش بهتون زنگ می زن

 "کنین.

 خانم گیبنز با لذت تفسیر کرد:

راحتی خالص نمی شی. پس بهتره که همین االن بری بیرون دوشیزه.  از این یکی به"-

 "خوایم. درضمن یادت نره که یه اجاق نو می

به محض اینکه مری قدم به داخل کالسکه گذاشت, وارد یه دنیای دیگه شد, دنیایی که 

نو فقط چند بار دیده بود. اونم به خاطر اصرار شری که توی مهمونی های اعانه دهنده ها او

همراهی کنه. صندلی های چرمی و چوب صیقل خورده و تزئینات طال و گلدان های 

 کریستال پراز گل در هر پنجره. اینا صرفاً تجمالت داخل کالسکه بود.

دم در ورودی دیده بود, از دیدن ظاهرش, وحشت زده شده بود. رو شاید اگه فلینگتون 

کرده بودن, از جلوی مجسمه های  به جاش اونو از بین یه سالن ورودی بزرگ هدایت

ا نرده های صیقلی باال رفته بود. یه عالمه ب مرمری گذشته بود و از یه راه پله ی عریض
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رنگ ماهگونی, یه عالمه قطعات ارزشمند هنری. یه چلچراغ گرون قیمت از سقف 

ون شده بود و زن مونده بود که اگه سرپیشخدمت اشرافی به هرنوع کمکی برای آویز

قلی کردن اونجا نیاز داشت, کدوم یکی از دخترهاش شایسته اومدن و موندن در چنین صی

 قصری هست. 

می تونستن در چنین مکانی بوجود بیارن  خرابکاری هایی که بچه های سرراهی به همه ی

فکر کرد. چشمش به نقاشی منظره ی بزرگی خورد و سعی کرد تخمین بزنه که با پولی 

 د جفت جوراب شلواری می شه خرید. صدها عدد. هزاران عدد.که بابت اون دادن چن

وقتی که به اتاق نشیمن وارد شد, دلسرد شده بود. حس کرد رنجشِ دیدنِ ثروتِ واقعی 

نه ومثل خمیر برآمده ای که توی کاسه چوبی خمیرساز نوانخو  هرویاهاش رو له کرد ,مرد

 داره له و لورده میشه.است 

ونچه مهمتر بود این بود که دلشم نمی خواست. دفعات قبلی اون به اینجا تعلق نداشت و ا

حاال فقط –که وارد چنین خونه هایی شده بود مجبور بود با نومیدی اش مبارزه کنه 

هاش  انگشت ,احساس غم و اندوه می کرد. دستش رو توی جیبش برد و واسه آروم شدن

 رو روی ساعت کشید.
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 فصل پنجم

 

 دم در اتاق نشیمن دید, فهمید که یه اشتباهی کرده. به محض این که فل اونو 

رنگ زن پریده و لبخندش مصنوعی بود. در نظر داشت که بره به طرفش و اونو تو 

آغوشش بکشه, ولی یه چیزی در مورد طرز ایستادنش, جوری که چونه اش رو باال گرفته 

درحالی که بود وجود داشت که جلوی مرد رو گرفت. بهش یه صندلی تعارف کرد و 

 اون با دقت زیاد روش می شست, منتظر موند.

 بعد از یه لحظه سکوت پرسید:

 "گل ها رو دوست داشتی؟"-

 زن سرش رو به نشونه مثبت تکون داد:

 "خیلی دوست داشتنی بودن."-

 سکوت ادامه پیدا کرد. زن با یه چیزی تو جیبش ور می رفت. فل گلوش رو صاف کرد:

میزدم ولی یه سری کار تجاری داشتم که امروز صبح باید بهشون باید شخصاً بهت زنگ "-

 "رسیدگی می کردم.

 "البته."-

(, همون  Masonبه هرچیزی به جز اون. وقتی میسون ) –زن به دور اتاق نگاه کرد 

 سرپیشخدمته, و به دنبالشم پادو با چند تا سینی وارد شدن, مرد شروع به حرف کرد:
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 "که توی خونه ام مالقاتت کنم تا بتونی اینجا رو ببینی.و البته دلم می خواست "-

های زن گشاد شد و آرزو کرد که کاش چنین بساط چایی مفصل و همه  فل دید که چشم

چی تمومی تدارک ندیده بود. فل عصبی شده بود و می خواست خوراکی هایی رو که 

 زن دوست داشت سفارش بده.

ها, کیک ها و بیسکوئیت ها رو از توی سینی در تموم مدتی که پیشخدمت ها ساندویچ 

 روی میز می چیدن و چایی می ریختن, اون ها توی سکوت نشستن. فل دستور داد:

 "الزم نیست بمونید."-

میسون همه رو بیرون کرد. فل حتی یه ثانیه دیگه هم نمی تونست ساکت بمونه. بی اختیار 

 گفت:

 "کنی؟فرصت پیدا کردی که درباره پیشنهادم فکر "-

 رنگ زن بیشتر از قبل پرید:

 "تو جدی بودی؟–به چیز دیگه ای جز اون فکر نکردم. پس تو "-

 از روی صندلیش بلند شد و به طرف زن رفت:

 "هرگز جدی تر از اون نبودم."-

 همونطور که رو زمین زانو میزد گفت:

 "باید دوباره امتحان کنم؟ با یه روش سنتی تر؟"-

 زن بهش زل زد:

 "چرا؟ولی "-
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می خواست بهش بگه چون عاشقشه, چون اون از هر آدم زنده ای که می شناسه, 

پراحساس تر و پر شورتره. ولی البته زن حرفشو قبول نمی کرد و دلیل می آورد که اونها 

 به سختی همو میشناسن. به جاش گفت:

 "بخاطر این که فکر می کنم می تونیم بهم دیگه کمک کنیم."-

 بوند و دور اتاق رو نگاه کرد:زن آروم سری جن

 "این فقط . . ."-

ساکت شد و دست هاش رو توی دامنش پنهون کرد. مرد هنوز کنار صندلی زن زانو زده 

بود و حاال دستش رو به طرف دست زن دراز کرد و اونو گرفت. درحالی که کف دست 

ش حمله کرد. پینه بسته اش رو نوازش می کرد, موجی از احساسات تند و شدید به وجود

 هاش در اثر هیچ چیز دیگه ای مهم نبود. مطمئناً زن هم اونو حس کرد چون انگشت

 دستش رو فشار دادن. ولی هنوزم حرف نمی زد. احساس این موضوع,

 مرد پرسید:

 "چیه؟"-

 حاال بی تاب شده بود. زن گفت:

 "من نمی تونم نوانخونه رو ول کنم."-

 "نه, معلومه که نه."-

 "ونم  . . .و نمی ت"-
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دوباره ساکت شد و لب هاش رو محکم بهم فشار داد. علی رغم تالشش, اونا می لرزیدن. 

 نزدیک بود که اشک هاش بریزه پایین. 

بی تابیش رو فراموش کرد و وایساد و اونو توی بغلش کشید. زن آروم نفسش رو بیرون 

ا هم عشق بازی می کردن, داد و تو بغل مرد رفت, و با همون شور و شهوتی که روز قبل ب

 چنگ زد و محکم اونو گرفت. 

مرد فکر کرد که اگه زن این جوری داره بهش می چسبه, معنی اش اینه که به جواب مثبت 

 نزدیک شده.

 خوشحالی شده بود. گفت:موفقیتش لبریز مرد از 

 "حرفتو ادامه بده. بهم بگو که چی درست نیست."-

 زن نجوا کرد:

ات رو ببینم؟ خب دیدم, و نمی تونم تو دنیای تو زندگی کنم. برام میخواستی من دنی"-

بیش از حد زیاده. این همه تضاد باعث میشه سرم گیج بره. نمی تونم تو چنین زرق و برقی 

 "زندگی کنم.

پشت زن رو مالید و متوجه شد که امروز کرست پوشیده, ولی از شنیدن حرفاش خشکش 

 زد:

 "نیست. 11باکینگهامجا که قصر نمی فهمم. این"-

                                                           
 .ستا خانواده سلطنتی بریتانیا در لندن اقامتگاه اصلی( Buckingham Palace(کاخ باکینگهام ( 11

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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از نظر من به همون خوبیه. میشه یکی از دنیای من به همین سادگی به این دنیا بیاد؟ تو "-

 "که دیروز دنیای منو دیدی.

 خوشحالی پیروزیش رو بخاطر فکرکردن به این سوال, به پس ذهنش روند:

 "موضوع فقط این خونه است؟"-

 "خودش خیلیه."-

کنم. فقط با خونه تو فرق داره. وقتی دیروز  ین جا استفاده میمنم به عنوان خونه از ا"-

 "بعدظهر به خونه اومدم, چیز جدیدی ندیدم به جز  . . .

 سری تکون داد:

 "تو رو اینجا تصور کردم, با خودم."-

زن سرزندگی و خنده رو به خونه ی ماتم زده ای آورده بود که  بیش از یه سال بسته بود 

 بیشتر اوقات مرد همونجا اقامت داشت.علی رغم این که  –

 "اوه."-

خواد خودشو درون مرد دفن  زن جوری صورتش رو به شونه مرد فشار داد که انگار می

کنه. و دوباره سکوت کرد. مرد متوجه شد که هنوزم جداً ناراحته. و ناگهان جواب به 

 ذهنش خطور کرد.  یه راه حل خیلی ساده:

 "مری دنوی. کار کنم دونم باید چی می"-

 زن گفت:

 "نه, نه. یه لحظه بهم وقت بده. باید از این هوس شفا پیدا کنم. این یه کمک بزرگه."-
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 تر مرد رو چنگ زد. و محکم

فکر کنم فهمیدم که چی میگی, الزم نیست حس کنی داری به دو نیمه تقسیم میشی. "-

لی پولدار, و بعدش ما با ه یه عده آمریکایی خیم این خونه رو واگذار کنم, شاید بمیخوا

هم یه خونه دیگه می گیریم, کوچیکتر, و . . . آها, با شکل و شمایلی که توش احساس 

تر به محل زندگی فعلی ات می  نه نزدیک–راحتی کنی. اگه الزم باشه یه جایی وسط 

قامتگاهت در گیریم. فکر کنم باید یه حد و حدودی تعیین کنم عزیزم. ترجیح میدم توی ا

  "انخونه مزاحمت نشم.نو

زن یه قدم خودشو از آغوش مرد دور کرد و بهش نگاه کرد. مرد دعا کرد که همیشه این 

 برق امید شگفت انگیز توی نگاه زن رو به یاد داشته باشه. زن زمزمه کرد:

 "کنی؟ بخاطر من؟ این کارها رو می"-

 مرد به نشونه مثبت سرش رو تکون داد.

رو جمع کرد. مثل وقتی که خانم مدیر به یه دانش آموز که هاش  زن سرشو کج و چشم

 کنه. کرد داره دروغ میگه, نگاه می گمون می

 "اینجا خونه ی اجدادیته. نسل هاست که فلینگتون ها این جا زندگی می کنن, مگه نه؟"-

وقتی فهمید که چقدر به برنده شدن همه چیز نزدیک شده مثل یه دیوونه ی خوشحال 

 زن نگاه کرد: خندید و به

 "کدومشون بخصوص چندان شاد نبودن. کامالً درسته. ولی هیچ"-

 تر شد و اضافه کرد: با به یادآوردن سال قبل, عاقل
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اینجا خونه ی ارواحه و راستش رو بگم ترجیح میدم بیشتر از این توش نباشم. و بنابراین؟ "-

ی تو دیوونه ای که به شکار باالخره پیشنهادم رو قبول می کنی؟ منو دیوونه صدا زدی ول

 "پولداری مثه من نه گفتی.

کاغذهای توی جلیقه اش رو بیرون کشید و اون ها رو مثه بادبزن جلوی روی زن تکون 

 داد.

 زن مچ دستش رو قاپ زد :

 "این دیگه چیه؟"-

خوایم انجامش بدیم و می خوایم مطمئن بشیم که تو این پتوها  . میبلیست سیاه جیکو"-

  "–یری و گ رو می

 زن مشتش رو توی سینه ی مرد کوبوند:

 "نمی تونی جلوی خودتو بگیری که مثه کاسبکارا حرف نزنی؟"-

خوام خاطر جمعت کنم که همه اش  تو بودی که به ثروتم اشاره کردی. من فقط می"-

 "در اختیار توئه.

 "بله, فهمیدم. ممنون."-

 زن آهی کشید و بعد متفکرانه اخم کرد:

طوری حرف میزنی, باعث میشه سرد بشم. انگار تو فقط بابت این که واسه  ینوقتی ا"-

بچه سرراهی هام پول خرج کنی مهمی. تو حتی اگه یه پنی ام به نامت نداشتی, قبولت می 

 "کردم.



 

نف  | 98صفحه ا گ ی ا ر ل  ی  ا

 

 ی . تمترجم: سود                                     غوی دوشیزه دِنوِیا                                  وت وِلرکیت نوشته:

 "هان؟"-

 مطمئن نبود که بتونه حرف زن رو باور کنه:

 "خوای؟ پس واسه چی منو می"-

 خندی از روی آگاهی و لبخندی از سر خجالت بود:قیافه اش ترکیب جذابی از پوز

کنم. و جوری که باعث میشی من  اون بوسه ها. باهات بخاطر بوسه هات ازدواج می"-

بخوام بدون هیچ دلیلی بخندم. واسه مدت خیلی زیادی بدون اینا زندگی کردم. می تونی 

 "ی؟بهم قول بدی که همیشه مثل دیروز خیلی  . . . خیلی زیبا لمسم کن

مرد با ناله ای از سرشوق, دهنش رو روی دهن زن گذاشت و عمیق بوسیدش. اونا طوالنی 

ترین, عمیق ترین, و شیرین ترین بوسه ی عمرشون رو تجربه کردن, چیزی که مرد تا به 

حال تو زندگیش نچشیده بود. و اون بوسه با یکی دیگه, دنبال شد, یکی که حتی شیرین 

 تر بود. 

کشید, زن ناله ی شکوه آمیز کوچیکی کرد. درسته, احتماالً دیگه حرف  وقتی مرد عقب

 زن رو باور کرده بود. پس دوباره اونو به سمت خودش کشید. توی موهاش گفت:

 " 12برات حلقه نگرفتم."-

 "معلومه که نگرفتی. تا بیست و چهار ساعت قبل منو نمی شناختی."-

ل داستان های شریدان خیلی بیشتر از بیست مرد نمی دونست که باید بهش بگه که به دلی

 و چهار ساعت هست که زن رو میشناسه, یانه. 

                                                           
 رسم بر این بوده است که زمانی که زن پیشنهاد ازدواج مرد را می پذیرد, مرد حلقه به دست او کند. ( 12
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 دوباره پیشونی زن با نگرانی چروک خورد:

آه, ما احمق های هوس بازی هستیم, بخصوص تو سرورم. هیچ توجهی به این که چقدر "-

  "–کله شق و تک محورم نداری و 

دختر احمقی هستی. و قصه های شری ها فهمیدم میدونم. همون عصر تو خونه کمپبل "-

 "هم به وضوح روشن کرد که تغییری نکردی.

های شری عاشقش شده بود ولی فکر نمی کرد که زن اینو  مرد با گوش دادن به داستان

 باور کنه:

 "فردا باید برات یه حلقه بگیرم."-

 "حلقه نمی خوام."-

د, ساعت طالی سنگین توی دستش زن دستش رو توی جیب کتش کرد و یه لحظه بع

 برق می زد:

 "اینو گرفته ام و قولت رو در مورد پتوها هم قبول می کنم."-

 مرد بهش یادآوری کرد:

 "و قولم واسه بوسه هاو خنده ها."-

 "وااای, آره, لطفاً. کشف کردم که بدجور به هر دوش نیاز دارم."-

می شد. و راضی آسون سرگرم اون زنی بود که خیلی —هاش از خوشی برق زد و چشم

که بندرت لذتی توش بود رو سخت نمی گرفت, لذت برد. ای زندگی  ,از این که زن

 گفت:
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بی از این که اون مردی باشم که از هر راهی که امکانش باشه, دلت رو بدست بیارم  "-

 "خوشحالم.نهایت 

 کرد: زن قبل از این که دوباره سرمرد رو به سمت خودش پایین بکشه, زمزمه

 "پتوها, رزها و بوسه ها."-

 

 

 

 

 پایان

 1397دی  18

 سه شنبه  12و  12ساعت 
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