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 قسمت اول  فصل اول /

به ی کاری کنی که هواقعا می خوا! تو چه فکری با خودت کردی؟ ! ... نیکالس !اوه خدای من -

 اعدامه. تو که می دونی مجازات دوئل،! خاطرش اعدامت کنن؟

 پاسخ داد. نیکالس سابرا پرخاشگرانه  به برادرش

کف دست  و جریان ر ی  نمی ری خونه و همه چرا  اصال  ...ار ذگب  و راحتر من !ه...... هاه -

 .؟من که می دونم فقط منتظر همینی اریذپدر نمی 

 سرش را با تاسف تکانی داد . اکریستوفر سابر

خطر و توی و نداره که تو به خاطرش جون و آبروت رر باور کن اون زن ارزش این، نیکالس -

 .استفاده می کنهءاون زن فقط داره از تو سو. بندازی

 .داد برادرش را تکان بازوهاینیکالس با عصبانیت 

 .می گیرم وچطوری جونت ر ببینو  بزنحرف  دیگه در موردش ی  یک کلمه... یک کلمهفقط  -

من هر کاری از . نمی تونه بهت کمکی بکنه سیدیگه هیچ ک اوف...ف!   ! ...خدای من نیکالس -

 . ولی همه بی فایده بودند . کردم، منصرف کنم وتا تو ر مدومی ابر  م دست

 روی و به چشمش رکه  رد ک تالش اون خیلی . کردیم  وتمام تالشمون ر ،چه من و چه پدرمون -

  . و دردسرهای تو ببنده ه هااشتبا

و همیشه  قمار کردی؛ هر روز با یک زن بودی. کردی توی تمام اروپا  خواستیکه هر کاری  تو

 . پشت سرت درست کرد ور زاین پدر بود که کنارت موند و همه چی

قاتل ه تو یو  می تونه باعث مرگ یک نفر بشهتو  این کارآییم. ولی این بار دیگه کوتاه نمی

 و یادت باشه .ر این، محروم می کنه از ارث وپدر تو ر. محسوب بشی
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 .هزار بار شنیدمقبال  ،که می گیرو این چیزهایی ؟ چقدر حرف می زنی کریساه...هه ...  -

 این دفعه موضوع جدیه نیک . -

روشن طلوع خورشید سایه، که در   -ی از مردها ویش را برگرداند و به گروهنیک بدون توجه ر

 .کریستوفر قدمی به او نزدیک تر شد نگاه کرد .  - بودند شمنتظر

ربطی  ،ی بکنیهمن می دونم این کاری که تو االن می خوا. بهم گوش بده ،خواهش می کنم نیک -

 ؟ی تمومش کنیهکی می خوا؟ فقط دوست دارم بدونم کی . به عشق و عاشقی جدیدت نداره

 انتقام بگیری؟  ،زخمی کرده و تمام دنیا به خاطر چیزی که تو ر ی ازهتا کی می خوا

 داری! می شی بیشتر شبیهما ی روز به روز به پدر نجیب زاده که احساس می کنم  کریس؟ -

 !کی مثل جناب چسترفیلد بزرگیشی  می

  .نکن وبه خاطر این زن این کار ر؛ نکنو این کار ریک ن -

 کریس .ها نیست  زن ی  این زن مثل بقیه -

 یک شیطان خوابیده نیک .، معصومش یه هیوال های  پشت چشم... جادو کرده واون تو ر -

 و .ر م منه دارم و اون و دوستر من اون.. . تموم کنو این دروغ ها ر... بس کن کریس -

 ای کاش  به درگاه خدا دعا می کنم کهکه  باور کن . این طور بود ای کاش  رزو می کردم کهآ -

 ...ولی این طور نیست نیک؛ سرت  در موردش ساختی یشته ای بود که تواون همون فر

می دونم که نتونستی کارهایی ؛ عذاب داده وفناک پدر و مادر تو رمن می دونم چقدر زندگی اس

  ...و نبخشیدی. ولیر می دونم که اون. فراموش کنیو که مادرمون در حق پدرمون کرده ر

تمام  بکشی، و نیک اگه تو پریس ر. نفرت وجود تو نمی شه حسفوران ی برای تمام اینها دلیل

 ی.از دست می د عادی زندگی هی داشتن  برای وهات ر شانس
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که  فقط به خاطر این کسی رو تو نمی تونی  .هستی وانجخیلی  این ضربه کردن تو برای تحمل

 بکشی. با ژاکلین خوابیده

 وژاکلین ر شده ی  روی ریختهآبمن باید ، کثیفه کریس و به خاطر این توهیناین یه دروغ  -

 دست بیارم. ه دوباره ب

دست های برادرش آزاد کرد و به سمت مردان میان خودش را از  ،در حین گفتن این کلمه ها

صدای  ایستاده بود.  -فرزند ارشد کنت المسبری - جایی که لرد پریس راه افتاد .ه منتظر ب

 فریاد کریس به گوشش رسید .

 ئنی نیک؟تو مطم -

 !معلومه که مطمئنمتو،  لعنت به -

 تو اصال با ژاکلین خوابیدی؟ ؟ ... نیک -

اون قسم خورده که . اون یه دختر پاک و معصومه؟! چی فکری می کنی! با خودت معلومه که نه -

 .دامنش پاکه

 !احمق تره دو نفر نمی دونم کدوم یکی از شما ، نیک! ... اوه خدای بزرگ -

ا انتخاب کرده و منتظر اسلحه های مورد نظرشان ر. هم خیره شدند ی ها هر دو مرد در چشم

 . ایستادند

 به گوشش رسید . زمزمه وار صدای پریس

ی به خاطر یک جفت چشم هتو واقعا می خوا، تمام کارهای احمقانه و تلخت نیکبا وجود  -

 ؟بکنیم وگناه این کار ر بی

 .ت جنتلمن هاشپشت به پ -
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 ... اینجا تمام ما به خاطر یه زننیک این یه رسواییه که  -

 ه بود.عرق از شقیقه هایش جاری شدآهسته روی هم فشرد؛  راچشم هایش پریس 

و ر که من فقط به خاطر این ومام این کارها ر. تتو نقش بازی می کنه  برای اون داره ... نیک -

 کرد. ،دست بیارهه دوباره ب

 .آقایون  برمی گردید و به هم شلیک می کنید  پنج، ی با شماره  -

اوه . و دیگه نخواستمر فقط چون من اونه، و تحریک کنر نیک اون می خواست  حسادت من -

 من حتی نفر اول توی تختش. بیا تمومش کنیم، م کنباور. نیک به حرفم گوش بده !خدای من

 نبودم.  هم

 بیست و یک سال زندگی. ش کردنیک شروع به شمارش قدم های. شمارش معکوس شروع شد

 به حرکت در آمد.  چشمشی جلوی فیلم به سرعت  مثل یک پرده شا

بی بند و باری و بی فکری پدر و  ی  نتیجه در  ،سالهایی که. فروخوردهبا خشمی  تمام سالها

 مادرش به او هدیه داده شده بودند .

یی به تمام معنا  کلمه ها ؟ دادنتکیه زدن و تکیه ؟ صداقت ؟اعتماد؟ عشق چه می توانست باشد

  !خالی و پوچتو

وباره خندیده با او د. ین رنگ و بویی متفاوت گرفته بودش بعد از ورود ژاکلا ولی تمام زندگی

 .قمار و شرط بندی دست کشیده بود به خاطر اون از. و اعتماد کرده بود

 !نجپ -

 ..نیک به سرعت چرخید و شلیک کرد . -
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با فریادی متاثر کننده و جانسوز به سمت پیکر ژاکلین  !؟از کجا آمده بود. دیدناگهان ژاکلین را 

  . خمیده روی زمین پریس دوید

پریس را پاک  ی روی سینه ی خون های پخش شدهکه از خود بی خود شده تالش می کرد 

 کند .

بیا ... بیا. کشتی  رومعنی داشت  برای من تو تنها مردی که وجودش، و کشتیر تو اون"قاتل " -

شکمم بود  یتو پدر بچه ای که تو؟ ادی تایسچرا . و بکشر من زود باش، .. .بکش هم ور من

  ...کشتی ور

ب قبل خودش به او که ش  -بوی عطری. وردآبه سمتش هجوم  نخونی هایی ژاکلین با دست

 مشامش را پر کرد . -هدیه داده بود

هرزه های  با وهر ساعتت ر تویی که ؟دوست دارم وکه من تو ر ؟فکری کردی چی با خودت -

  ؟می گذرونیارزون قیمت 

ازت ... قاتل بهت فکر کنه؟ با فاسقش، اینقدر دوست نداشت که موقع فرار تویی که حتی مادرت

 دوست داشته باشم ؟  وی که از تموم دنیا من بخوام تو رچطور فکر کرد متنفرم .

ورد و کنار شقیقه اش نشاند آآرام اسلحه اش را باال  ؛نداختا به جمعیت تماشاچی نیک نگاهی

  و ماشه را فشرد.

تیر شلیک شده  شد.نفسش حبس  ،از شدت دردپرت کرد. دش را روی او ناگهان یک نفر خو

  .گوشش را خراشی داد ی از کنار سرش عبور کرد و الله

پشت به سرعت رد و ک برادرش اسلحه را از انگشتانش آزادغلتید. نیمه بیهوش روی زمین  نیک

 . بوته های اطراف انداخت
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کسی او را روی زمین فشرد و مدن پلیس را هشدار می داد .آصدای کسی را شنید. فریادی که 

 با گوش سالمش هق هق برادرش را شنید .. را به هم قفل کرد هایش دست

  ... لعنتی ... لعنتی ، اوه -
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 "هزار و هشتصد و شصت و ششنیوزلند  فوریه  لیتلتون، "

که در آن بوی عرق و آبجو را می شد  - میخانه . ابری ضخیم از دود تنباکو در هوا معلق بود

 بود.  گرمو  تاریک -کرد تنفس 

اختمان به بی شک تمام س ،ن سیگاری روشن انداخته می شدآزمین  رویطوری که اگر به 

 .یکباره به هوا می رفت

لیوان  -بود "یشیطان تاسمان"که صاحب نیمی از شرکت کشتی رانی  -  "مک فارلند "کاپیتان 

 بزرگ آبجویش را باال برد .

 .به سالمتی تمام مردان سالم و شجاع کانتربوری -

 ...سالمتی -

 ...سالمتی -

 فریاد مردان حاضر به هوا رفت .  

 .به سالمتی زنان جدید ما که در پناه خدا باشند -

شادی و ذوق . می رفت باالتر، افزایش و جام های پر شدهشور و شوق جمعیت رو به  ،کم،کم

د. ها و صدایشان می شد دید و شنی در چهره - خبر ورود زنهای جدید را از شنیدن  - نها آ

 ی با همسر تازه شان سرگرم بودند. بهمجواری و همخوا  هر کدام در رویای

 یم.رزو می کنآت یک سفر پر بار و پر سود ه اواس کاپیتان جیمی، -

 رزو می کنیم .آ برات  ر از زن با سینه های بزرگ و هاتیه بار پ، کاپیتان جیمی -

 . ندی زدلبخ کاپیتان جیمی. مستانه یداهایی در هم و فریادهایص. همهمه ای در فضا شناور بود
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خود را ی مزد روزانه  ا و سنگینطاقت فرس یکه با کارهایبودند  و نیرومند ها مردانی قوی این

 . تامین می کردند

هر کدام با سری پر از سودا ...  گوسفند داران و کشاورزان، دریانوردان ،هانجار کارگران مزارع،

وارد  ،در انگلیس ودخی و امیداوار به ملکه  مهاجرت کرده بودند. شجاع و پر دلبه این جزیره 

 .سرزمینی شده بودند که در هوایش آزادنه نفس می کشیدند

تنها د. نداشتن  -انگلیس  -شانا تمام آنچه که در سرزمین مادرین...  آفتاب تابا ،هوای پاکیزه

  -ن را برای زندگی واجب می دانستندآها آنو  -کوچک کمیاب بود   ی  چیزی که در ابن قاره

 بودند . ها زن

بود که بتواند صحبت  این مهم ! حتی زشت. چه الغر ،چه چاق. بود ایندنها خوشآهر زنی برای 

 غیر انگلیسی.  یحتی اگر به زبان های، کند

تواند نقدر سود کند که بآنابسامان پایان دهد و در کنارش  جیمی تصمیم داشت به این وضعیت

 .را بخرد، زمینی که مدتها در کانتربری به دنبالش هست

ن موقع آرا دنبال می کرد و می خواست تا  همین منظور ادقیق آینده اش به انگلیسسفر ماه 

 .سفارشی برای این منطقه تهیه کند های و عروس ها لیستی از زن

 . فراد کنار بار را از نظر گذراندا هایش بعدی باال آورد و با چشم یسرش را برای سفارش آبجو

جناب . نظرش را جلب کرد  -جویش مشغول بودبآکه ساکت در گوشه ای با لیوان  -ی مرد 

 ی وارد شود و این مشخصه ،جلب کندبه خودش توانسته بود بدون آنکه توجه کسی را  اسابر

 .بارز او بود
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خانوادگی  نامه ی  شجره در این جمع البته تنها کسی کهو  مردی گوشه گیر و از اجتماع فراری

 . می رسید  -پادشاه انگلیس  - ش به ویلیام بزرگا اشرافی

یکی از . فقط با دو نفر طرح دوستی ریخته بود -پنج سال پیش -از زمان ورودش به نیوزیلند 

 پیش او اکه سابر یگوسفندی  پرورش دهنده   "بن بکانسفیلد"و دیگری   "فرانک ولز"نها آ

 . به محض ورودش کار پیدا کرده بود

مده بود و جیمی کاغذ ورودی او را آبه نیوزیلند   "تاسمانشیطان  "با کشتی  ابه هر حال سابر

 بود.  کنترل کرده

ولی هیچ کدام  ؛دن او به آنجا می زدندآمعلت  برایگمان هایی ساکنان جزیره حدس و  یهمه 

 ش توانسته بود از اعداما خانوادگی ی که او فقط به علت رابطهن قتل بود آمطمئن نبودند  و 

 .صدای بلند او را مخاطب قرار داد جیمی با .رهایی پیدا کند و تبعید شده بود

 . کنمبه یه آبجو دعوت و دوست دارم تو ر، ا آقای سابر -

بزرگی از آبجو لیوان  در کسری از ثانیه، نه به صاحب میخانه اشاره می کرددر حالیکه مخفیا

. تش را برای لیوان بعدی دراز کردو دسلیوان را خالی بدون توجه  اسابر. مقابلش قرار گرفت

 .ب بر سالن دود گرفته حکمفرما شدسکوتی عجی

ولی هیچ . گویی که هر کسی منتظر اتفاق غیرمترقبه ای باشدشده بود،  حبسدر سینه ها  نفس

 نیفتاد.اتفاقی 

 !ما هم به این نتیجه رسیده ایم که تنها چیزی که شما بهش احتیاج دارید یه زنه  -

. نگاه کرد ابه سابر جیمی. به نوشیدن ادامه داد  پیشانی خط افتاده، و  بستههایی  ا چشمب اسابر

 است.  به آنجا آمدها از لحظه های نادری است که سابر مشخص بود که امشب
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خرین آجیمی . شبهای نادری که به قدری می نوشید که راه برگشت به خانه را فراموش می کرد

 ازدواج را از کیفش بیرون آورد.  های قراردادبرگ باقی مانده از 

 به نطر ما شما باید از تنهایی خودتون در این کوهستان  بیرون بیایید . -

 .کاغذ را جلویش گذاشتی و همزمان برگه 

تصور . ندارید تنهایی و غربت ی بابتدیگه هیچ مشکل امضا کنید و بعد وط باید اینجا رشما فق -

بغل  وزن ملوس و خوشگل ر هشسته اید و یرما کنار شومینه نشبهایی که از شدت س ،کنید

 ..کردید.

آماده ست گرم  یکه روی اجاقش غذایبرمی گردید نه ای وخبه  ،تصور کنید از کار سخت بیرون

  .منتظر شماست آغوشی پر از آرامشو 

احساس  از شاید هاله ای، چیزی خیلی کمرنگ. اینبار هیچ خشمی نیود اسابرهای  چشمدر 

 بسیار کم رنگ .

زندگی پر از  هی عوضدر ؛هیچ پولی خرج کنیدکه  الزم نیست. امضا کنید ،بفرمایید جناب -

 نصیبتون می شه. خر عمرآخوشبختی تا 

 کرد.خمارشده اش را کمی بازتر  های  و چشم دهانش را جمع  اسابر

 ...دی؟ دی ... ی... ممیی ...ل ... ل ... قول -

 !اسابرقول می دم آقای  -

نام پر از  - ن را جلو برد و نامش راآم قلم را به دست گرفت و به سختی راآنا  انگشت هاییبا 

 بر روی کاغذ قرار داد امضا کرد .  -ابهت و پر طمطراقش را

*** 
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 "هزار و هشتصد و شصت و ششکنیلوورت. انگلستان  مارس  "

یه زمانی کار  "امبرز هامپ"یب زاده  این آقای نج ی من خودم واسه. دارم بهتون می گم ؛ببین -

زن رسمی اش نیست و فقط ، هرجاییی می دونم که این زنیکه  هر کسی تر از بهمن . کردم

هر چقدر هم خوشگل  -رو  اد همچین زنیی خه کدوم مرد اشراف زاده ای میآمعشوقه  اشه. 

 !ایرلندی معروفه ی تمام لندن به هرزه ی؟ تو گیرهببه همسری  -باشه

به  ،ایستاده کنار در با دندان هایی که از فشار عصبی به هم برخورد می کردند  *"نیلوا سامر"

 . تازه وارد گوش می داد ی  زن غریبه

دن سرمایی سردتر از هوای لن، ایی که تمام وجودش را می لرزاندسرم .تمام بدنش به لرزه افتاد

 بود. -می کردکه از حرفهای آن زن به او سرایت  -

 سامر کوچولوی بیچاره . -

 صدای مخاطب آن زن به گوشش رسید .

تمام این سالها منتظر مادرش . خیلی مظلوم و نازه این دختر ما. ولش کردهچقدر راحت مادرش  -

 -امارت –چقدر این زن  تحمل کرد  وبدجنس ر  "مارتا هاگارد "بود و با چه مظلومیتی این 

هست  "امبرز هامپ"لرد  ر می کنه که مادرش زن رسمیاره فکدختر بیچ. اذیت کرد واین دختر ر

 نداره . روهرزه لیاقت داشتن دختری مثل سامر   ی "گلوروینا " این.  

 عرق روی بدنش نشسته بود. سرمای اتاق، با وجود. به عقب گذاشت  قدمی سامر در تاریکی

حقیقتی  بود.ورد آرغم میلش  به یکباره بر او هجوم حقیقت دردناکی  علی . مدآ قلبش به درد

 پس زدن آن کرده بود . وادار اجبار  به  آن آگاه بود و تمام ناخودآگاه خود را از که سالها 

 
- Summer * 
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خشمی ، بغض به گلویش فشار می آورد و در کنار آن تنگی. بودند نامیده  مادر او را هرزه  "هرزه" 

دگی حماقت آگاهانه ای که حقیقت زن. شمی از بالهت و نادانی خودشخجوشید. می  در گلویش

 . اش  را از خود دور کرده بود

 او را برای تهیه  - کسی که او را به جای مادرش بزرگ کرده بود - مارتا که  بدون فکر کردن به این

در دل سیاهی شب در خیابان شروع به دویدن  ؛مقداری گل کلم سفید به آن مغازه فرستاده بود ی

 . هنوز در سرش غوغا می کردند ،داخل مغازه زن هایی زمزمه های صدا. ردک

 که او نتیجه -گلوروینا هیچ وقت این حقیقت . کودکی خودش را با مادرش در ایرلند سپری کرده بود

پنهان را   - ی نداشتیمدا ای  که عالقه ای به داشتن رابطه رابطه اش با سربازی خوش چهره ی

 .ه بود. نکرد

گذاشته بود تا به او احساس دوست داشته شدن را   -عشقی در تابستان -دخترش را سامر نام  او 

 . بدهد

حال می . آورده و خودش تنها به لندن رفته بود  "کنیلوورت "ش مادرش او را به ا در هشت سالگی

 .ترک شده بودش ا فهمید که در واقع در همان هشت سالگی

اکنون بی مورد و غیرواقعی ؛ او می نوشت رایب شکه تا به حال مادرش در نامه های تمام بهانه هایی

وجود یعنی  ش ا ای مثل ازدواجش  با لرد و ترس او از برمال شدن راز زندگیبهانه. جلوه می کردند

 لرد . نزد   -سامر –دختر حرامزاده اش 

 از واقعیت زندگی مادر سامر مطلع بوده که او در تمام این سالها و این رفتناگهان فکرش به مارتا 

  است.
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مرتب حتی . پنهان یا عوض کند او ظر منفی اش را نسبت به مادرکه ن یچ وقت سعی نکرده بودمارتا ه

می   - می فرستاد او مادرش برای مخارج پولی که  برای -به سامر  هم  که هاییتلک ها و تم

راهش را در برف باز . همزمان به او فشار می آورد  ،خشم و دلسوزی نسبت به مادرش،  انداخت

 خانه وارد شد . یکرد و از سمت باغ جلو

 ؟تا االن چه کاری می کردی تو دختر؟ می شه بگی باالخره پیدات شد، نه بابا -

 مارتا را شنید . غرولندهای 

 .اد ی م که داره میه برف؟ چه راه طوالنیه مگه نمی دونی تا اینجا، خانم جان -

 .مون اینجا یخ بزنیمه اکه هم ایناز زود ببند قبل هم و در ر ... من نبر باال دختر یو برار صدات -

 .ادامه دادباال گرفته  و با چانه ای کوبید سامر در را محکم به هم 

 ...در مورد مادرم می دونم  ز رون همه چیم -

غلیظ ایرلندی را با کلماتش تطبیق ی لهجه ، صبانی کندکه مارتا را بیشتر عاین ی به عمد برا

به لباس  این کهمارتا بدون ولی  .مارتا هیچ وقت نفرتش را از ایرلندی ها پنهان نکرده بودداد. 

شروع به جلو و عقب   -در حالیکه نامه ای در دستش بود  -کند یگلی و خیس سامر توجه

 .رفتن کرد

 .رسیده برامیه نامه از لندن ، دختر جون -

 ؟پول فرستاده  براتمن  از م مادرم برای نگهداریه نکنه باز -

.به خاطر همین براش نامه نوشتم ست. ه نفرستاد هیچی دو ماهه که برای منمادرت االن نزدیک  -

 ه. به پول عقب افتاده اش رسیدگی کنو ازش خواستم که 
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که برای این و اون می  -ی مامایی تونم فقط با کارها یم زن پولداری نیستم و نمه باالخره من -

 بچرخونم .و زندگی هر دومون ر - کن

 ؟خوب بعدش -

و ر ش ازش خسته شده و اونا که عشق جاودانی مثل این. خودکشی کرده ... یعنی، اون مرده -

 . بود پرت کرده ،هشتهمون خیابونی که بهش تعلق دا یتو

همزمان باران  رخورد صدای ب. فکر درستی به سرش خطور نمی کرد هیچ. سامر به او پشت کرد

رد گلوروینا را جلوی رویش احساس می ک .پنجره  گوشش را پر کرده بودی  ه و برف به شیش

 . خرین دیدارشان در پانزده سالگی سامرآدرست مثل د. می دی

 داشت. -ثل سامردرست م - پوستی شفاف و گیسوانی قرمز. چهره اش زیبا و غم انگیز بود

باز  نگه می    -که تا پایین کمرش می رسیدند -سامر همیشه گیسوانش  را   ،برعکس مادرش

 دختر یک هرزه. ه، ختر یتیم شدد. داشت

امید تمام این سالهای ، مادرش. دغیرقابل تحمل می ش، دردی که در قلبش سنگینی می کرد

 .از او خداحافظی کند بدون آنکهو  برای همیشه؛ ش دور شده بودا تنهایی

راتع ایرلند برایش تعریف تمام قصه هایی که مادرش در کودکی از جن و پری های م.. تمام شد

  ، تمام شد.می کرد

های کوچک دشت  مک های روی گونه اش را بوسه های پری و دیگر کسی نمانده بود که کک

 های سرسبز بخواند 

دهانش فشرد تا صدایی به بیرون نرود  روی را بر هایش .دست بغض به گلویش فشار می آورد

 و ناگهان  هق هق سنگینی از دهانش  بیرون آمد.
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، چند دست لباس. چمدانش را از کمد بیرون آورد. چیز زیادی برای بستن و جمع کردن نداشت

 .کوچک از مادر زیبایش ای های وصله شده و شانه ای شکسته و پرتره جوراب

با نگاهی کوتاه . خانه در سکوت و تاریکی فرو رفته بود. مارتا خوابیده باشدبه نظر می آمد که 

و اال برد سرش را به سوی آسمان تاریک بو  ا به آرامی پشت سر خود به هم زد در ر، به خانه

 شروع به دعا کرد .

این و از ر خدایا منبگذارم. پشت سرم  وبتونم تمام این سالهای تنهایی رکه کمکم کن  ،خدایا -

 .بیچارگی بیرون بیار

 ها.همه چیز تمام شد .تمام این سال

 

 

*** 
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 "هزار و هشتصد و شصت و ششانگلستان اوت  .ریچموند "
 

 ی  نفس زنان گوشه -در حالی که سعی می کرد پله ها  را دو تا یکی کند  -سرعت  سامر با

را نشان می دادند   چهار ها ساعتعقربه .  اربابی انداخت  ی چشمی به ساعت دیواری خانه

 . گذشته بود  "امبرز هامپ "و این یعنی از وقت چای آقای 

ش را کرده بود تا از ا تمام سعی. را مدت زیادی ادامه بدهدقایم موشک بازی این نمی توانست 

 .او شود ی وارد خانه - به عنوان خدمتکار  - طریق شغل جدیدش

متوجه ، بالفاصله بعد از ورودش. توجه لرد را به خود جلب کندمدت زمان زیادی الزم نبود تا 

ود شد و این نشان می داد که او خوب توانسته ب  مرد اه های منظور دار و چشمک زدن هاینگ

 .نقش یک دختر احمق را بازی کند

هیچ ثروتی در  ؟برای این مرد هوس باز داده بود را چیز خود چطور مادرش  همه  !خدای من

 . جان گذشتگی را نداشتاز این  رزشا دنیا

متوجه زندگی بی بند و بار او و دوستانش شده  ،ارباب بود ی  در این شش ماهی که در  خانه

مادرش  ی  که آرامگاه فقیرانه به خصوص بعد از آن  - ورودشی از لحظه  ، فکر انتقام. بود

 در مغزش جوالن می داد .  - را در آنجا دید

در بین  "سوفی فایربورن"توانسته بود دوست خوبی به نام  ،ول ورودشدر همان روزهای ا

 . و از طریق او در آن خانه محافظت شودخدمه پیدا کند 

به   -در حالی که کاغذی در دستش بود  - پیش با خوشحالی ی اما سوفی درست دو هفته

 سمت دویده و خبر رفتنش را داده بود. 

 رفتنی شدم.من بالخره ... وای  سامر  -
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 ی؟سکچه با ؟ ... کجا! ... چی می گی سوفی ؟ -

 .هم نمی تونی بکنی رو اصال تصورش ، من ازدواج کردم سامر -

 .نزدیک تر شد   -انداخته بود  لرزهدر حالیکه ترس در صدایش   - امیدی تمام سامر با نا

 !کی وقت کردی ازدواج کنی؟ تو  اصال...  !با کی ازدواج کردی؟ ، سوفی -

 .ساعت پیش یک -

 دستش را تکانی داد . میانسوفی کاغذ 

از راه دور  . گوسفندی زن یک پرورش دهنده . خودت داری یجلو روتو االن یه زن متاهل  -

 .دیگه به نیوزلند می رمی دقیقا دو هفته و  ازدواج کردیم

 .سامر به گوشش رسید ی زمزمه

جوری بدون تو چطور می تونی همین! جلوی روم دارم "نهادیو"یه آدم  االن کهمن فکر می کنم  -

شاید یه آدم ؟ بری یه کشور دیگه بهاز راه دور باهاش ازدواج کنی و دنبالش  ، یه نفر نشناخت

 .استفاده گر باشهءسو

 ا؟خوب پس من دقیقاستفاده گرءیه آدم موذی و سو. هی دختر جون مواظب باش چی می گی -

 .می دونم باهاش چطور راه بیام

 ؟ا این مرد تا االن ازدواج نکردهچر، سوفی -

 !که  توی اون کشور کمبود زن هست به خاطر این -

 .کرد  نوازش به نرمی سامر را ی و گونه 

  !هم نمی دونیرو حتی اسمش ه سوفی تو داری با کسی ازدواج می کنی ک -

 ... به من از این به بعد باید خانم . می دونم و معلومه که اسمش ر -
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  .روی کاغذ دستش چرخاند دوباره را برای اطمینان هایشچشم 

ه هر حال ! ... بادی چقدر این اسم به نظرم آشنا می ! لعنتی ...بگی  "نیکالس وینستون سابره" -

. زندگی شدمو نه ون باهاش ازدواج کردم و صاحب یه خباالخره م، مریض یا سالم. مهم نیست

 ...از داره؟ش نیا زندگی یتوچی به نظرت یه زن دیگه 

 و حقوقم رکه باید حواسم باشه . به اون پیری مزخرف نگفتم وجریان ر این من هنوز ...ه! اه 

 .بگیرم که برم ازش قبل این

 .داره می ره -

 آشپزخانه و نهایتا حیاط آنجا شد . وارد  ، دنبال سوفی یآرام ی  سامر با زمزمه

معلوم  . رفتن من از اینجا جیم بشیاز یه نصیحتی بهت بکنم و اون اینه که قبل  ،خوشگل جون -

دنبال  که بعید نیست . تخت اون پیر عوضی پر کنه یو تور من جاماز بعد  ،نیست کی حاضره

 .کنهو اذیتت  بیفتهتو 

 .تونم برم... نمی نمی ... من... من -

کرد و سامر خودش را در آن لحظه  درست مثل  به او سوفی مثل یک مادر سخت گیر نگاهی

 یک کودک ده ساله حس می کرد .

ولی  م اصال دلم نخواد بدونم.ه شاید، یهتو اینجا چی می خوانمی دونم  اصال من، ببین دختر -

 . از یه چیزی مطمئنمم

 کشید.  او برد و سرش را باال  ی چانهزیر دستش را به سمت 

 !یچ ز.... ههیچ چی برگردونه. ، که افتادهو اتفاقی ریچ چیزی وجود نداره که ه -
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سوفی را کنار چمدان های بسته شده اش در حالیکه گریه می کرد ، درست چند روز بعد سامر

 .یافت 

 .خراب کردمو همه چیز ر. بکنم کار  چینمی دونم باید  ... من من.... سامر ! اوه خدای من -

 از رفتنت عصبانی شده؟ ؟امبرز هامهپمربوط به  ؟چی شده سوفی -

 .نگفتم سامر  بهش من هنوز هیچ چی -

 فین بلندی کرد . ،بود شو در دستمالی که در دست 

 و ماهه که عقب انداختم و تازه متوجه حاملگی.... دتازه متوجهش شدم! ام سامرحامله  ... منمن -

 .ندیدم و من دو ماهمه و هنوز شوهرم ر! .... اوه خدایا . م شدما

 ، نمود.هق هق کردن ی شروع به به سامر کرد و با صدای بلندپشتش را 

 !کار کنی؟ ی چیهاالن می خوا -

 شه .مدنش پشیمون اودنیا ه من با این حرامزاده کاری می کنم که از ب. ارمی در می وپدرش ر -

 

 

*** 
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خودش پیش  به گوشش رسید. بحثیصدای  ها باال رفتن از پله سامر در حالر، در آن بعدظه

خر آحتما توی اتاق  ". دباش ،امبرز هامپسوفی و  بحث کردنحتما باید صدای که  فکر کرد

 بلند شروع به تپیدن کرد . یقلبش با صدای "!راهرو هستند و دارن دعوا می کنند 

حتما فهمیدی که من  .رختخواب می ری یتویی که با هر کی تو ست؛معلومه که این بچه تو -

 هرزه نیستم .

 ی؟هن از من چی می خواخوب اال -

 .کنممی  ر بزرگ توی فقو این بچه ر من می خوام . فکر که نمی کنی پول ازت... پول -

 و... حرامزده ری این بچه  که  ندارم رو  من اصال قصدش. خنده داره -

 ،هامامبرزپصدای سرد و بی احساس شنیدن . از پوشاندهایش را  گوشهر دو دست با سامر 

رامش آ مد که چطور به خاطرآناگهان تصویر مادرش جلوی رویش . پر از آب شد چشم هایش

 افتاده نگه داشته بود . گوشه ای دوردر  فرزندش را ، این مرد

تمام  یکه بخواهی جلو مگر این .هم به بچه ات ،هم به من ،ما کمک کنیبه تو مجبوری که  -

یه دختر جوان تر از خودت که می تونه جای  ابه خاطر خوابیدن ب  -وآبروت ر هات دوست

 ببرم .  -ت باشه ه ابچ

ا وحشت زیاد ببه گوش رسید. جیغی بلند  صدای  تر شد و ناگهاندنها بلنآ ی صدای مشاجره

  .تا از آنجا دور شود نها کردآمخالف  تشروع به دویدن به سم

 آلود  خون هایی که با دست  - امبرز هامپاز زیر چشم  توانست ، آخر ی درست در لحظه اما 

 . به آرامی پله ها را به سمت پایین طی کرد ،امبرز هامپ را ببیند.  - از اتاق بیرون می آمد
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 سامر از مخفیگاهش بیرون آمد و به سمت اتاق دوید .، به محض دور شدن او

 سوفی ... ! اوه خدای من -

از خون روی سینه اش دیده  باریکی دراز افتاده بود و رشته ی سوفی کنار شومینه روی زمین

  می شد.

 سر من آورد. و اون مرتیکه این بال ر ... سامر -

 االن برات دکتر خبر می کنم . هیش...ش....  -

کنی.  فرار ،قبل از اینکه دوباره بیاد ه بهتر. دیگه دیر شده، هم نکن کوچولوی منرو  فکرش  -

، وردکه سر مادر بیچاره ات آ  وهمون بالیی راون  فراموش کن. رو اصال هر چی که اینجا دیدی

 سر من هم آورد.

 رویش را به آن سمت  به کندی و وحشت زده. نزدیک شد ،هامامبرزناگهان صدای پای پ

 .ندش به چهارچوب در تکیه داده بودبا قامت بلچرخاند. مرد 

 .و کشتیدر شما اون -

ی پاهایش او را همراهی ول ،کندخواست فرار می سعی کرد آرامش دروغینی به صدایش بدهد. 

 . از زمین برخواست ،مرد خیره شده بود های مدر حالیکه به چش . آهسته ونمی کردند

لبخندی واضح که خبر از آگاهی او به همه چیز   !اون می خندید ،خدای من. مرد لبخندی زد

 .منجمد شد سامر خون در رگهای. داشت

قدر زیاده که توی همون شباهتت به مادرت ان؟ سم شنامی نو تو واقعا فکر کردی که من تو ر -

 ...فهمیده بودم ونگاه اول همه چیز ر
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درست مثل ؛ یه مرد ساخته شدن ین لبهای قرمز که برای عشق و هوسا...  این رنگ قرمز مو -

  ...گلوروینا

مثل من از دختر کوچولوهایی  ...راستش. مه بودو عاشقش شد ن زمانی که تازه دیدهومثل هم

 اد. ی تو خیلی خوشم می

اوه . لکه های خون سوفی روی پیراهن مرد فریاد می زدند. به عقب گذاشت قدمی سامر لرزان

 !؟بودند پس بقیه کجا! خداوندا 

تو از من متنفری و  ؟داشتی تسر یو تور از من گرفتن تو هوس انتقام، دلبر یدختر کوچولو -

 ؟دونی و مقصر مرگ مادرت میر من

اجتماع  یباالتری تو گاهکه جای . می خواست سرش فکرهای بزرگی کرده بود یمادرت تو

  ...داشته باشه

باهاش ودم که نکرده بود که من بهش رحم کرده بخطور هم  ش ا ولی هیچ وقت به مغز فندقی

 باشه. رحم اشرافی اجتماع بی مسخرمورد تاون می تونست . رسمی ازدواج نکردمبه طور 

و از آنجا  دسامر سعی کرد به عقب برگرد. گفتن این جمله ها به دختر نزدیک تر شد در حال 

 .فرار کند

سرش را در خرمن و  را گرفت  او جلویش گرفتن بازوهای باسریع تر از او بود و  مرد اما  

فریاد سامر به این . کشید موهایشدر  میان  نفس عمیقیفرو برد و  دختر تشین موهای معطرآ

 .ایان داد خلسه پ

 .ارید من برمذگب -
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من  ...ه...اوه. م آروم بگیره االن. در حقت بکنم روخوب می دونی نمی تونم این لطف  تو که -

 ...ه... رر... اوه...ه.  آ... آادی خیلی خوشم می. عاشق این وحشی گری ها هستم

ای که تا  جویانهتمام افکار انتقام . دستان قدرتمند او ادامه دادمیان به تالشش برای رهایی از 

 کردند.در نظرش بازی بچه گانه ای جلوه می حاال  ،داشت در سرهمین لحظه 

 پشت سرش صدای به سمت مخالفش دوید.  ،و از زیر دست مرد تکان شدیدی به خودش داد

فریاد  .  صدایمرد بلند شد فریاد دردناک ... صدایی شنید و در آخررا در راه پله م پاهای مرد

  .خانه به گوشش رسیدی خدمتکار قسمت رختشو

   !و کشتیر تو اون -

 اون فقط یه اتفاق بود .... نه نه  -

 هم و مجازاتت عنی که قاتل تویی، یو باعث افتادنش شدی... تاین چیزها مهم نیست دختر -

 !اعدامه

. از تمام می شدباید از آنجا دور   او .خارج شدو از آن قصر جهنمی کرد  سامر شروع به دویدن

 ... این اتفاقات جهنمی

برای راننده  سریع دستش را . مدآبه سویش  ،ناگهان درشکه ای از میان مه شناور در خیابان

 .بلند کرد

 ؟می رید دارید سمت لندن -

 داد . مرد سرش را به عالمت تایید تکان

 .بریدبا خودتون ب هم  ور اگه من ،خیلی ازتون ممنون می شم -

  .سوار شو، نداره بچه جان یاشکال -



 کابوس 

I نویسنده: کاترین ساتکلیف 25  کابوس   

 

 
 

 .رد نگاهی دوستانه به سمتش انداختم ،بعد از سوار شدن

 .یای خیلی پریشان و مضطرب به نظر می؟ کار داریی لندن چ توی بگو ببینم -

 ی کاغذ دعوت نامه .هایش دوخت به دست گرفت و درشکهی از پنجره  نگاهش راسامر 

 ".خانه دار : شغل... سوفی فایربورن ". بود دست هایش سوفی هنور در 

 .تازه ازدواج کردیم... اون توی نیوزلند زندگی می کنه، دارم می رم پیش همسرم -

ولی  ؛باید از زندگی مادرش عبرت می گرفت  .به سیاهی شب دوختدوباره را  هایش  چشم

اشراف زاده را به قتل رسانده بود و دیگر جایی در اجتماع  ک او ی. نداشت یی دیگرچاره 

 مدرن انگلیس نداشت.

 

 

*** 
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 "هزار و هشتصد و شصت و هفتلیتلتون. نیوزلند ژانویه  "

 -آن دیده می شد روی صبحگاهی که هنوز آثار شبنم  -سامر آرام روی سکوی کوچکی

با و  لعنت کرد ،لباس نامناسب و گرمی که در ملبورن خریده بود دلیل خودش را به . نشست

 .دستش پشه های ساحلی را دور کرد 

 ،عروس های تازه وارد دیگری را که توسط داماد های خوشحالشان برده می شدند با چشم

   بود. طنین فریاد های شاد و گفتگو های خجوالنه  همه جا را پر کرده. دنبال کرد

مردی  ،با چشمانش سعی می کردبود.  ه هیچ کسی غیر از او باقی نماندهی رسید کسرانجام زمان

 . پیدا کند  - که سبرا نام داشت -را 

برای باال آوردن سرش  که دفعات زیادی. پر از عذاب را  پشت سر گذاشته بود یسه ماه و نیم

 با خودش زمزمه کرد. به یادش افتاد . ،ه بودداز بوی ماهی و دریا فرو کر را در سطل پر

  "یعنی این آقای سبرا جه شکلی می توانست داشته باشد؟ "

که معقول باشد.  دعا کرده بود عذاب سفرپر از این ماه های  دلیل کشیدنبه درگاه خدا به بارها 

ار او را یک دامدار درشت هیکل و بلوند تصور می کرد و گاهی فانتزی هایش با او لج کرده بیک

 بیه مردی کوتاه قد و طاس نشانش می دادند .و  او را ش

س اینکه او آخرین نفر باقی مانده از تمام مسافران و ح. بلند شد و آهی کشیداز جایش آرام 

 .اصال جذاب نبود ،حتی کارکنان کشتی است

ل توجهی در داخل آن دیده ولی چیز قاب ؛ از دور به نظر زیبا می آمد "لیتلتون "شهری  حومه 

 . وجه اش را جلب کردت در دوردست  برف نشسته بلندی به کوه های. نمی شد
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شهری . قرار دارد  "کریستچرچ"شهر ، د که در چند کیلومتری این منطقهدر کشتی مطلع شده بو

 .به آن وارد شده بودند - حدودا سی سال پیش -که اولین مهاجران انگلیسی 

  ؟ استکجا مونده  سابرا یعنی این ، خدای من -

که  ...رام رویش را برگرداندآ متاسفانه صدای جیغ مرغان دریایی تنها جوابگوی سوالش بود.

 .شقیقه هایش نشست روی عرق و  ز حرکت ماند، ادیدن مردی که به طرفش می آمد ناگهان با

ب  در حال مرگ بوده از شدت تپش قل ،دختری به جوانی او به حالبا خودش فکر کرد که تا 

  ؟است آنها یا  او اولین

نزدیک تر  مرد هر چه که. صیفش کندولی زشت هم نمی توانست تو ؛در واقع مرد زیبایی نبود

 .بیشتر مورد قبولش می افتاد ،می شد

مرد لبخندی زد  و سامر می توانست قسم بخورد که در آن لحظه هیچ عذاب وجدانی بابت 

در  !مک فارلند حس نمی کردبرداشتن پول سوفی و تصرف کابینش در کشتی کاپیتان جیمی 

 .از سن واقعی اش به نظر برسد فقط اندکی بیشتر، دلش دعا می کرد که کمی

کارکشته و با تجربه  برای اینکه مثل یک زن - بر می آمد را  هر کاری که از دستشاو  باالخره 

 د.انجام داده بو  -دیده شود 

چکمه های چرمی ی به اضافه  ،فیدسنی و پیراه رنگ خاکستری یدامن برای خودش در ملبورن

صدای مرد به گوشش  .خریده بود -که او را بزرگ تر و مسن تر نشان دهد  - یپاشنه دار

 .رسید 

 !سالم -
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 دست لرزانش را به سویش دراز کرد .  ،با احساس دلهره و دلپیچه

 

 سالم  -

 سبرا؟...  فایربورنخانم  -

که می دانست   -سرخی شرم را  وداد  فروصدا پر ب دهانش راآاز شدت اضطراب و دلشوره 

 .لعنت کرد  -است  االن تمام صورت و گردنش را فرا گرفته

 .ه... ب... بله -

  پیشانی امدروغگو و شارالتان االن روی ی یعنی مطمئن باشم که کلمه  ". نفس عمیقی کشید

 "؟! است حک نشده 

 ستی دراز شده برای آشناییبا د  - با لبخندی بزرگ تر از لحظات پیش  - جلوی رویش مرد

 بود. ایستاده

 .خانم از آشنایی با شما خیلی خوشحالم .. ! غیر قابل تصوره. -

اینور  اومدم  ،بلند شدم از اون سر دنیا ؟ بکنید وفکرش ر؟! شما هم ایرلندی هستید! اوه خداوندا -

مرد چاق و کچل نم  تا االن یه من توی ذه ؟ می دونید. وطن خودم ازدواج کنمتا با یه مرد هم

 ...رت!خدایا شکر ... اوه . جای شما تصور کرده بودمو به ر

 ...ختر جوند -

 .نطقش را بگیرد ی جلوی ادامه تا مرد  با سرفه ای سعی کرد  

 !یه شانس بزرگ توی زندگی من. یه معجزه، این معجزه است آقای سابرا -

 نیستم .من آقای سابرا که دختر جون باید بگم  آ... ا ... ا...  -
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. راستش داشتم از اینجا رد می شدم که چشمم به کشتی لشان اوکان ،خانمه "لاوکان "اسم من  -

 ...کاپیتان جیمی افتاد

 

. ایستادهمنتظرش ساعتهاست اینجا   - به عنوان همسر آقای سابرا - بهم گفتن که خانم جوانی 

  .خودی اینجا منتظرش هستیدبه نظر من که بی؟! می دونید چیه خانم سابرا ...   او...وم!

 ؟اتفاقی افتاده ؟لآقای اوکان یعنی چی اوه...ه ... -

 چه دختر احمقی شدم.... من اوه " از فکر مرگ سابرا و بیوه شدنش، نفس عمیق تری کشید.

  "؟ حساب بیامبه چطور می تونم بیوه اش . ش نیستما  خه من که زن واقعی و قانونیآ

 ار در همش بیرون آورد. او را از افک لصدای اوکان

ه . بسر بزنهاد که به شهر ی نزدیک کوه زندگی می کنه و خیلی کم پیش می، را اون باالقای سابآ -

 باشه. نشنیدهو مدن شما  رآاصال خبر  که فکر کنم دلیل همین

ز مواد پر ای البته اگه نشستن توی درشکه ؛ می برم اونجاتا  ومن شما ر .بهتره با من بیایید 

 شته باشه.غذایی براتون مشکلی ندا

هیج وقت فراموش و فتون راین لط. هستم  ممنون شما  از ،خیلی ،خیلی .لآقای اوکان ... اوه -

 .نمی کنم

 
 

*** 
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 لهمراه  اوکان رد،زمبن سفت را زیر پاهایش حس می کخوشحال از اینکه بعد از ماه ها دوباره 

 . و سوار شد راه افتاده منتطر بی به سمت درشکه 

تنها . دندپر از رفت و آمد بو هنش تصور کرده بود،نچه که در ذبر خالف آخیابان های شهر 

 .حضور تعداد زیاد مردان نسبت به زنان در آنجا بود ،تفاوت آن با تصوراتش

خیره  -که با صورت هایی آفتاب سوخته در خیابان بازی می کردند   - در حالیکه به کودکان

 . ه رویاهایش در کشتی فکر کردب ؛شده بود

رده بود با رویا به لحظه هایی که در روی تخت باریکش در کابین کشتی خوابیده و سعی ک

 .فکر نکند وحشتناکش به تهوع، پردازی هایش

مردی که به محض ورود ؛ مهربان تصور کرده بود و در خیالش سابرا را مردی خوش چهره 

 .با هم در خوشی کنار کودکانشان زندگی می کردند ،سال سامر عاشقش می شود و سالهایِ

باز هم  ... و حاالمی داد  - که همیشه آرزو کرده بود  -را  مردی که به او زندگی و خانه ای

 اینجا تنها ایستاده بود .

 ، لباس  زیبایی به رنگ آبی الجوردی. ترین های فروشگاهی نگاه کردبه ویدر حال عبورشان 

  !لباس رویا هایش

اصال او که بود که بخواهد . به خود تشر زد.  گلویش را حس کرد گرفتگیوزش اشک و س

  اینطور آرزوهایی کند ؟
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فقط به خاطر اینکه اعلیحضرت  ؟ عدالتی حس می کردبی د به چه حقی اینطور خودش را مور

  ؟خانه اش همراهی کند تااو را  که  زرگ وقت نکرده بودب  یجناب نیکالس سابرا

 

 

 -مثل یک همسر واقعی -نها قانونی ازدواج کرده بودند که او خودش را اینطور آ راصال مگ

 دانست؟  محق می

نه  .آقای نیکالس سابرا  و سوفی فایربورن  را بسته بود مک فارلند، عقد بینی باالخره جیم

تب مر عاقبت کسی کهو  خر آم ه اینپوف!  یک قاتل فراری ....  هرزه یکدختر  ،سامر اونیل

 رد.خیالپردازی های احمقانه دا

 .اقعا برای آدمی مثل سابرا حیفیدراستش باید اعتراف کنم که شما و؟ می دونید خانم سابرا -

 !؟لچیه آقای اوکان منظورتون از این حرف -

اخالق ترین و گوشت تلخ ترین آدم توی گندجناب سابرا . دوست ندارم ازتون پنهان کاری کنم -

 .ستقسمت جنوبی جزیره 

 !یعنی چی ؟  -

و ولی بهتره من شما ر.  توی یه جوب نمی رهبا این آدم هیچ کس آبش . خیلی راحت می گم -

یه  ست،اون یه آدم تک رو .و می بینیدر شما که باالخره اون؛ نه نکنمام دیوه با این حرف

 هر موقع کمک ، در هر صورت. من چی می گم که امیدوارم بفهمید ..تبعیدیی اشراف زاده 

 ..من ازتون دریغ نمی کنم .، خواستید

 اینجاست.... باالخره رسیدیم ،خوب -

 ؟!جا زندگی می کنه ... این !خدای من...ه...  اوه -
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پر از تشویش و  ی به چهرهه بود؛ نگاهی  ن چمدانش از درشکه پایین پریدبرای آوردکه شان 

  .دخترک  انداخت ی دلهره

 

 

 ور ونخونه اشمه اینجا ه. ش تقصیر خودشهه اولی خوب هم ..چیزی زیادی نیستاو... وم...  -

 به همین !اینه که هیچ دوستی نداره شکل جناب سابرا م... و  نبا کمک دوستانشون می ساز

 نجوریه.ش هنوز ایه اخون دلیل

 .را به سمت ایوان ورودی خانه هل داد گرفت و او بازوی  سامر  را در دست به نرمی

باید . و ندارمر و درگیری با اونبحث  ی ولی امروز اصال حال و حوصله، ببخشبد خانم سابرا -

 د.معرفی کنی ییتنها رو به تونخود

 ؟کار کنم االن من چی -

 .گاهی عاقل اندر سفیهه  به او انداختنمتفکرانه 

 .فکر کنم االن باید دیگه در بزنی -

ه گویی با خود . در حالی کافسار اسبش را در دستش گرفتو  به سمت درشکه اش برگشت 

 .نگاهی عجیب به دخترک انداخت است، در جنگ

من اونجاست ی خونه  بیای، پنچ مایل پایین تر ادقیق جاده ی جلوی خونه رو می بینی؟  این  -

 و درش همیشه به روت بازه .  

 و حرکت کرد .روی گاری پرید 

 

*** 
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  آن که به بود مطمئن در این لحظه ولی  ، ش از حال نرفتهبه حال در زندگی اتا  راگ...ه. اوه

 !؟او بود ی  اینجا خانه. است نزدیک

روی سقف آن به  ،طوفان های گذشته ی ازآثار.نگاهی به نمای بیرونی خانه انداختدوباره 

پارچه های سوراخ شده و مندرس  ی  به وسیله، به جای پردهپنجره ها  و خوبی دیده می شد

 . پوشانده شده بودند

ای کشیده شدن صد کشید و  با دعایی زیر لب دستش را به سمت در دراز کرد . نفس عمیقی

داخل سمت  در با صدای بلندی به و  از پشت در به گوشش رسید، کفش هایی روی زمین

 .کشیده شد

اوه . کستری دوخته شد سفید و خا یپر از ریش های درهم پیچیده  چهره ایبه  هایش چشم

 ی هنوز بچهاست و  لب گور  شپاییک  .این مرد بیچارهبا من نکناین کار را . خدای من ،نه

 نیاورده ام که خواهد مرد.ن را به دنیا ااولم

 ؟کی اینجاست -

 ؟شما آقای سابرا هستید او...وم... شما ... -

 ؟و بدونهر کی می خواد اینکه  اول بهم بگو، دختر جون -

 ... ا قای سابرآ . سامر فایربورن، سامر هستم ا ...م... من... -

 ؟پشت دره اون جا کی   ؟فرانک -
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 .کشیده شده بود  ،منتهی به ورودی خانهی انتهای راهرو  در بلند مردی  ی سایه

 .فکر کنم با تو کار دارند رییس  -

 

 

 یبا کنار رفتن فرانک از جلو بلند تر و نزدیک تر می شدند.  ،انعکاس قدم های سنگین سایه

 .باالتر برد مردد سرش را ، در

اینجا  ،دور افتادهی بر روی زمین و در این نقطه  *  می توانست لوسیفراوه.  یعنی  ...ه...اوه

  ؟روی او ایستاده باشد یجلو

بگیرد  پشت سردیدش را به  یجلومی توانست کامال که شانه های فراخش   -قامت بلند مرد

 شد.قدمی نزدیک تر   -

 گونه های استخوانیو  های دختران لندن برابری می کرد ترین مژهمژه های بلند و تیره اش با بلند

 . ش باشدا خون اشراف زادگیی  نشانه می توانست  هایش و لب ای داشت

برای د. ش ندیده بوا مردی به این زیبایی در زندگی ،تا به آن لحظه .نفسش را به سختی باال داد

 .بود م این همه زیبایی قاصر ماندهتصوراتش برای تجس ،اولین بار

ا با صدای نهآ میان سکوت . بدون هیچ لبخندی به او نگاه می کرد و سکوت درمرد همچنان 

 .پارس های سگی شکسته شد

 ؟ کار داری جا چی تو کی هستی  و این -

سامر تالش کرد که تمام قدرت بود.  حساس در آنولی بدون ذره ای ا خونسرد،صدایش خیلی 

تهدید آمیز سگ کنار پاهای  ی که البته با زوزه -خودش را جمع کرده و قدمی به جلو بردارد 

 .جایش متوقف شد دوباره سر -  مرد
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با فشار  را  کرد تمام استرس و دلشوره اشمی سعی  ت. از سرش برداش کالهش را مشوش 

 .دیدش خالی کندروی لبه های کاله پر دار جانگشت هایش 

 سامر فایربورن.   .هاسم من سامر -

 

 .دستش را جلو برد و شجاعانه ادامه داد جذاب  با لبخندی   

 !من همسر شما هستم -

ی دخترک. نشان دهد ی بالغخودش را مثل زن ،دخترک سعی کرده بود با تمام توان و امکاناتش

به نظر می ز بزرگ تر از اندامش سایکه چندین  - سفید یپیراهن، با چکمه های پاشنه دار کوتاه

 !انتخاب کند ممکن بود  یک زنکه و زشت ترین کالهی  -رسید 

 .دراز شده بود او دستش  به سمتبر روی لب  همچنان با  لبخندی، علی رغم بی توجهی مرد

در حال تالش برای  - در همان نقطه - همچنان بیاورد، زبان هکلمه ای باین که مرد بدون 

 .بود علت حضور دخترک زن نما ایستادهفهمیدن 

جرات قدم گذاشتن در  "کالرا بیکنفیلد"و  "بن" "،فرانک"به آن لحظه هیچ کس غیر از تا 

 .او را نداشت ی  ایوان خانه

! سکته می کردعمال از ترس ، آن، از تصور آشنایی با او ی و حومه "چریستچرج" در هر زنی

صفت  بدشگون و شیطان یعنی لرد   - شناخته شده بودطقه در آن منن آکه او با  باالخره نامی

 .محسوب نمی شد ها برای زن یجذاب نام  -

 . اومدیداشتباهی  رو فکر می کنم که آدرس -

 مشت کرد .محکم را  ایشه ورد و انگشتآدستش را پایین  سامر با ناراحتی

 مگر نه؟  ،شما آقای سابرا هستید -
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 !درسته  -

 .هستم م زن شماه پس من -

 !من هیچ زنی ندارم -

 
 

 !مهست من ،و اون زن همید شما یه زن دار... قاآچرا  -

و قرمز و رنگ م به دخترک چشم آبیِ، لبخندی خاص و  که با پیپی در دهان -مرد به فرانک 

 .انداخت نگاهی – پریده نگاه می کرد

 قا .  آ مرهاسم من سا -

  ه بود.ایرلندی در کلماتش پیچید  ی این بار لهجه 

 .همسرتون ،سامر فایربورن -

 گره خورده ادا کرد . یو ابروهای آمده با چانه ای جلو  و  همسر را محکم تری کلمه   

 ؟اییی از کجا می -

  .از لندن -

 اینجا؟ اومدیچطوری  -

 !با کشتی -

  .ادامه دادبه حرف هایش را در حدقه چرخاند و  هایش چشم

 !؟ اومدمپرواز کردم و و کر کردید که از لندن تا اینجا رنکنه ف -

 مدی ؟ومن ا ی منظور من اینه که چطوری تا در خونه -

   !اوه -

 .ش را به سگ بزرگ مرد انداختا نگاه عصبانی
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مثل   -ها توی بندر و تا اینجا آورد. اون متوجه شده بود که من ساعتر من "لاوکان " قایآ -

 بودم. منتظر همسرم   -عروس ها ی بقیه 

 ؟!لاوکان -

 

 .هستنشما هم ی فکر می کنم همسایه . لناوکا ،بله -

 .اون حرامزاده کیهکه می دونم   -خیلی بهتر از تو -من  -

دختر نظرش را جلب کرد  و قدمی به سمت او  ی  شده گشاد از ترس  های  همزمان چشم 

 نزدیک تر شد . 

خروجی قب رفتن به سمت ایوان او را با عی قدم نزدیک شده  که سعی کرد ترسیده دخترک 

خر ایوان ی آ تر کرد و روی پلهآفتاب ریز دلیل تابش توررا به  م هایشچش .خانه جبران کند

 سرش، هم های نگاه کردن به چشم دلیل به قدری به دخترک نزدیک شده بود که به  .متوقف شد

 .را کامال رو به باال گرفته بود

ه نظر غیر قابل شمارش ب ری دخته های از هیجان و ترس قرمز شده مک های روی گونو کک 

 کمی از هم  فاصله گرفته بودند  ای اش کوچک و قلوه های  لبو  شده بودند

 ه. له بین تو و اوکاناز پیش تعیین شدی این یه نقشه  بهتر می فهمم. واالن دارم جریان ر -

 ؟!نقشه  -

کامل  وهمین االن می ری پیش همون همکارت و بهش می گی که من این زمین ر ..نقشه. ، رهآ -

دست آوردن ه هر نقشه و کلکی که می خواد برای ب. هم کامل پرداخت کردم رو ولشم و پخرید

 . و از اینجا فراری بدنر نمی تونن من  .این زمین بکشه

 با  و همه اشون ره، فرستوی زمین های من برای چرا بت وبهش بگو یکبار دیگه گاوهاش ر

 .میه تیر وسط پیشونی خالص می کنشلیک 
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د؛ م زن و عقده ای هستیه اون بهم گفت که شما حال به. بهش نمی گمو کدوم از اینها رمن هیچ  -

 حرف می زنید.  پریشونو  دیوانه درست مثل یه آدم رید. کیا  ولی نگفت که دیوانه و 

 
 

 

و شروع به جستجو میان  کردباز   -روی زمین افتاده بودکه   -سامر خم شد و چمدانش را 

جوراب و بلوز و ، لباس های نازک و حریر. ، نمودلباس ها و وسایل اندکی که در آن بودند

 لباس خوابش .

 سرعت بدنش به .استکه در حال دید زدن آن وسایل  و متوجه شد ناگهان به خود آمد نیک 

 -نازک صورتی  حریر به جای لباس  -چکمه اشدور به  می کرد احساس .داد نشان واکنش

 .استماری سهمگین به پیچیده 

 .کمک کنهشما به شاید این کاغذ  ... بفرمایید -

د و به کاغذ درون به سختی کنَ  -افتاده بود  روی چکمه اش که - حریرتکه ای نگاهش را از 

 می لرزید و لب  -داشته بوده انگ او که کاغذ را جلوی  - دست دخترک. انداخت دختر  دست

 .می فشرد را با عصبانیت روی هم  هایش

 برای ازدواج با زنی که او در نظر گرفته جیمی مک فارلند را به عنوان وکیلقای آ ،اینجانب "

 ". اعالم می کنم است

 ست؟این نوشته برای شما آشنا درسته ؟ -

 .ادی جور به نظر میاین -

   .ختر دور کردرا از لباس خواب د پایشمحتاطانه 

 و تقلبیه.  ولی این یه کپی برداری -
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 امضا نکردید؟ و شما ادعا می کنید که این کاغذ ر االن -

 ..همینه. منظورمدقیقا  -

 

 
 

 .با عصبانیت ادامه داد

بیرون بهتر برای  ی بهتره بری و با اون رفیقت یه نقشه؟! کار یه زن می خوام چی اینجا من آخه -

 .بکشیدکردن من از زمین هام 

ن را داخل چمدان ریخته و درش را محکم یخم شد و لباس های پخش شده روی زمهمزمان 

 .سامر گرفت در مقابلو آن را  کوبیدبه هم 

همچنان با ، زیبایش های لب در حال به هم فشردن ن امتناع کرد و آز گرفتن دخترک ااما 

 را به وسط حیاط پرت کرد . دختر طاقتش را از دست داد و چمدان .خیره شد به او عصبانیت

 امضا کردید؟ وقرار داد ر پس چرا اون -

 کار کنم؟ اصال می خوام با اون چی...  من به هیچ زنی احتیاجی ندارم ؛نکردمو کار ر من این -

 .دخترک نشست های لب روی لبخندی نرم و زیبا 

ه حتما  خیلی وقته باید بگم ک ؛ کار می تونید بکنید بهتون بگم که با یه زن چی الزمه کهاگه  -

 !بدون زن بودید

چون  .حتی اگه بخوام هم نمی تونم؛ اینجا گم شو. من نمی تونم یه زن داشته باشم بهت گفتم از -

 اون. ندارم ای حتیاج به یه نون خور دیگهشدم که ا م گرفتار دخل و خرجما انقدر توی زندگی

 .مقامبرای پول و  کارص و طمعیزن حریه ! م یه زن ه



 کابوس 

I نویسنده: کاترین ساتکلیف 40  کابوس   

 

میان پر دار دخترک دراز کرد و با خشونت بیشتر آن را از  ی دستش را به سمت کاله مسخره

 .ون کشید و به سمت بیرون پرت کردبیر انگشت هایش 

 

 

 

 

 

 

دخترک با فریادی از هول داد. او را عقب تر  ،نیک با فشار بیشتر به پشت خوش فرم دختر

 .افتاد -گرفته اش کنار چمدان خاک - خشم و تعجب روی زمین

تا ران های خوش تراشش باال رفته و صورت عرق کرده اش از شدت خشم و  پیراهنشدامن 

 خجالت کامال قرمز شده بود. 

 ...و برسون دختر جونر سالم مخصوص من "لشان اوکان"به جناب  -

 برایاین نقشه های کثیفش که  بهش بگو ، پیشش رسیدی. وقتی داشت یادم می رفت، راستی

 هیچ  رشبا هرزه های دور و ی رهاارگکشدنش به همسران  وسلمت سر به نیست کردن من  و

 . فایده ای نداره

 وباشه با این چیزها نمی تونه من ردرسته پشت سر من خیلی چیزها گفته می شه ولی مطمئن 

    .که اسمت هستیا هر چی  نخیر خانم فایربوره روزت ب .. حاال هم.از بین ببره

 کنار پنجره را کنار ی ه پارچه فرانک در حالیکه ک. برگرداند و وارد خانه شد زن از  رارویش 

 .بیرون را تماشا می کردی منظره   زده بود،

 مگه نه؟  ؛عجب دختر شجاعیه -
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. دخترک در حالی که یک لحظه از بد و بیراه فت و همراه او به بیرون خیره شدنیک به سمتش ر

، با عصبانیت آستین هایش را باال داده و در حال تکان دادن گرد و گفتن به او باز نمی ماند

 خاک روی دامن و بلوزش بود.

 ؟دستش رسیده  به . اون قرارداد ازدواج چطوریذهنمه یتمام مدت  توتوی یه سوال  -

 بدذاته! لتمامش کار اون اوکان، خوب معلومه -

 

 
 

داشته  شکی امضای زیرش ستم به نمی توناصال به نظر می اومد. در هر صورت خیلی واقعی  -

 باشم .

دنبال می  نگاهشحرکات دخترک را با ، به فکر جواب دادن به فرانک باشدنیک بیشتر از آنکه 

 کرد .

کاله پردارش را  ،بلند کند و با دست دیگر سامر باالخره توانسته بود چمدانش را با یک دست

هم خترک به قدری جوان بود که هنوز   . ده داردانگروی شانه هاش  روی موهای افشان شده 

 .حفظ کرده بود را صورت کودکانه اش

کوچک  -ادش به عنوان سینه مشخص می شدندالبته آنچه که از روی بلوز گش -سینه هایش 

 کمرش بسیار  باریک بود.و  و گرد 

رفهای فرانک در گوشش ح - دخترک را با نگاهش دنبال می کردکه  -در تمام آن لحظات 

 ".اون امضا واقعی به نظر می رسید "می زد:  زنگ
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فرو با شانه هایی . نا آرامی موج می زد تا عصبانیت در صورت دختر جوان بیشتر گیجی و

 با عصبانیت  را  شکلمات ، به سینه اش  می فشردوزش باد به دلیل را و دستی که کالهش  افتاده

 . رد و کمی جلوتر رفباز کبی صدا به سمت  نیک پرتاب می کرد. نیک در را 

 ؟بکنم کار چی حاال من باید !لعنتی ی مرتیکه... و -

 و بلندتر از دختر فریاد کشید. اوت به در تکیه دادبا لبخندی بی احساس و صورتی بی تف

 !می تونی بدویی -

 ؟!رو تا کریستچرچ تمام این راه  -

 
 

ازش  می تونی اینجوری ی.بر به نظرم بهتره اول پیش همون رفیق شفیقتاما  و... تمام راه ر -

 .بری وراه ر ی بقیهتا  کمکت کنهی هبخوا

سامر را که با قدم  -مقابل پنجره   - از کنار فرانک. دیگر به داخل برگشت و در را بست باریک

 .نگاه کرد ،چمدانش را به دنبال خود می کشید  مرددهایی 

 به رقص در آمدند. خودش شیشه هایش روی چشم انعکاس اتی گنگ و مه آلود در مقابلخاطر

که در فضای خفقان آور و گرم میکده با حالی خراب و مست در جمع مردان دیگر که  - را 

 به یاد می آورد. -ه بودنددور او حلقه زد

خسته یه یاد می آورد.   -همیشه به دنبال فراموش کردن بودکه این بار بیشتر از  -خودش را 

ه پشت ک  توسط مردمانی ی زودهنگام قضاوت شدن ها خسته ازاش.  گذشته کابوس از تمام

ترسناک  او سخن می  ی  نگاه می داشتند و در مورد گذشته هایشان دهان یسرش دست جلو

 .گفتند
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 .آمدمی خیلی کمرنگ به یادش گیرد،  که همه چیز تمام شود و او آرامآن  رای میل شدیدش ب

 د؟!شای ؟! ...هر کاری .هر کاریانجام دهد.  هر کاریحاضر بود برای این که آرامش پیدا کند، 

  عروس سفارشی؟ ؟ازدواج از راه دور .او دست به چنین حماقتی زده باشدامکان نداشت که  ،نه

کیسه با  تنشدختری که لباس ؟ ه می شد گفت هنوز به اتاق بازی تعلق دارددخترکی کبا آن هم 

 .مطمئن، مطمئن بود، ی کردهیچ وقت این کار را نم! ؟نداشت  تفاوتیآرد  های 

*** 

 

 

 
 

 

 "پنج روز بعد  "

سگ   "بستی"در حالیکه  -خیره به سقف  هایی جمع شده زیر سر و چشم هایی ستیک با دن

 .روی تختش دراز کشده بود -خوابیده بود   وفادارش در کنار پایش

 . پیچیده بوددرد و کوفتگی در تمام عضالت بدنش  درست مثل هر سال در موسم پشم چینی

 .در ذهنش برآورد کند ،که تا به آن روز پشم چینی شده بودند را تالش کرد تعداد گوسفندانی

 .و  هنوز چند صد راس دیگر باقی مانده بودند بودندپشم چینی شده صدها  راس 

تمام فضای خانه  ،ردمخلوط شده با آب گرم و گوگ ی  بوی مخصوص مواد ضدعفونی کننده

 مخصوص نباشد، ی مجبور به تحمل این بو و رایحه زمانی دیگراز تصور اینکه . را گرفته بود

 .لعنتی بر خود فرستاد

که فقط و را می کرد ش ا مام سعی. تتخت باریکش نشست ی برخواست و لبه از جایش آرام
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نه به آن دختر  . ندفکر ک ،تکراری هر روزه اش گنجانده شده بود ی فقط به آنچه در برنامه

   لباس خواب سفید و صورتی  آن با ... آبی کبود های با چشمبچه 

 او حتما تصور اینکه از این طریق وارد زندگی ؟یش خود چه فکری کرده بودپ !خدای بزرگ

! قتلش را کشیده بود ی  شاید نقشه! تردست بگیرد و یا حتی بد درشود و زمام همه چیزش را 

 لا به نام اوکانهمی توانست تمام اموال نیک را به عنوان بیوه اش صاحب شود و بعد نگونهای

 . دملعون کن

روشن کرد  و به سمت را شلوارش را پوشید و فانوسی ، پرید پایینبه سرعت از روی تختش 

 . رفت  -که به عنوان کتابخانه اش استفاده می کرد  -دنج کنار آشپزخانه ی  گوشه

 

 

. نفس بلندی کشیدانداخت و سرش را پایین . تکیه داد تحریرمیز  به لبه ی   رادست هایش 

لعنت به ... ستگوسفند و چهار پا هلعنت به هر چ .سوختنداز شدت خستگی می  هایش چشم

لعنت به ... ندپیدا کن ستندناو حسابی نمی تو آشپز و خدمتکار درست کی در آناین کشور  که 

 .ردندبه کارفرما از باال نگاه می ک یشانهااین مردم که کارگر

زمانی که خودش به عنوان . ل اقامت خودش در آن جزیره افتادهمزمان به یاد ماه های او 

 هایدستور، به زمانی که مجبور بود .بودبه کار مشغول  "بن و کالرا بیکنفیلد"کارگر برای 

 .و گوش به فرمان کارفرمایش باشد را اجرا کند یدیگر شخص

ند. ش محسوب می شدا زندگی ی آن ماه ها بزرگترین امتحان و تجربه ،مردی مثل اوبرای 

 به خاطر بیاورد ای خشم و عصبانیت روزهای اول ورودش راههنوز هم می توانست آن لحظه 

 ند.ساس بی میلی و بی تفاوتی می دادبه اح ، کم ،و جایش را کم ندخاموش می شد چگونهکه 
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هیچ شکستی او را غمگین نمی  ... ش نمی شد وا باعث خوشحالیدر وجودش هیچ چیز دیگر 

حساسی که یک  امانند . ش احساس راحتی می کردا تنهایپیله ی  در روز به روز بیشتر . کرد

 .داشته باشد ستش می توانا در سلول انفرادی ،انسان محکوم به حبس ابد

 .آماده ست ... قهوهخیره صبح ب -

 . وردآصدای فرانک او را به خود 

چون او هم به عنوان یک محکوم  . ر و هم خانه احساس راحتی می کردبا فرانک به عنوان همکا

هیچ وقت   -پیدا نکرده بودکه در کریستچرچ  هیچ شغل و مکانی برای زندگی   - سابقه دار

 .نیک سوالی نمی کرد  ی در مورد گذشته

 ؟سدرسته ریی؛ خاص داری ی فکر کنم برای امروز یه برنامه -

 

 

 .خوام یه سر به سمت کریستچرچ برم می -

در حالیکه زیر چشمی او را زیر نظر  -فرانک ، تیبعد از گذشت لحظا. هر دو ساکت بودند

 پیپش را پر از تنباکو کرد و خودش  را روی صندلی انداخت.   -گرفته بود

 .امروز از پشم چینی خبری نیست که  کنممی پس فکر  -

مقدار استراحت بیشتر احتیاج به یه  که از ظاهرت پیداست .تتعطیالبری می تونی و امروز ر. نه -

 .داری

اس وسط جنگ های که توی تگز یناخوشم. راستش از همون سالکمی احساس می کنم . رهآ -

 .وقت نتونستم از این درد راحت بشمهیچ ، داخلی تیر خوردم
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دور ، بسته نشده را  کت و شلوارش کامل به تن کرده و دستمال گردنشدر حالی که نیک 

 و  ایستاد پنجره رو به و برای خودش قهوه ریخت و بعد  آمدکنار میز ؛ به گردنش انداخته بود

 .مشغول نوشیدنش شد

 ؟به کریستچرچ داری نیک رفتن دلیل خاصی برای  -

  !می خوام یه مقدار آذوقه بخرم -

 ؟فراموش کردمرو  چیز خاصی . خریدم رو پیش آذوقه ی  من دو هفته -

مشغول بستن  ،بدون گرفتن نگاهش از کوه های اطراف نیک فنجانش را روی میز گذاشت و

 .شددستمال گردنش 

 .دیدم یه مقدار مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی برای اسب ها نداریم، االن که خوب فکر کردم -

 ... !رییس -

 

 
 

 .از آشپزخانه بیرون رفت ،بیندازد به فرانک نیک بدون آنکه نگاهی

خیلی مهمی برای این کارت  حتما یه دلیل. نرفتی هم سمت کریستچرچبه ماه هاست که تو  -

 می ری ... داری به اونجا اگه داری به خاطر اون دختره . داری

  -ددستمال گردنش بو مرتب کردنراهرو مشغول ی نه یکه جلوی آیحاال   - نیک  دست های 

 .زدمی آفتاب سوخته اش به قرمزی  پوست زیر  ،صورت اصالح  نشده اش. بی حرکت ماندند

 .نیک نیست اونجا اون دختر  -

 ؟!دختر  -

 همون که گفت زنته. ... که موهای قرمز داشت یهمنظورم همون دختر -
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 !اصال یادم رفته بودآها...ان ...  -

 .نک با لبخندی زیرکانه ادامه دادفرا

  .شهر نیست یاون تو. همون دختره ،رهآ -

ت. نیس م هماون اصال زنه، شهر؟ تاز یدی که من به خاطر اون دارم می رمچطور به این نتیجه رس -

 احمقانه من ی بخواد با این نقشه  ،لموضوع فکر کنم که مردی مثل اوکاننمی تونم به این  حتی

 . و دست بندازهر

 مه . اونکنه اینجا دعوت اون رو  به نیکالس سبرا با یه زن از راه دور ازدواج و کن؟!...  ورتص

 ! با یه دختر ایرلندی

 .مال احمق هاست عشق و عاشقی بیشتر و از اون ازدواج  ،می دونی از من فرانک تو که بهتر

، درست مثل پدر و مادر خودم. م ندیدما زندگی یمن تا حاال یه زوج عاشق و وفادار تو

 ... خیانتکار

 

 .یاون کاغذ امضا کردتو  حاضرن شهادت بدن که گیهم ،بودن اونجاکه  کسانی در هر صورت  -

جلوی چشم هاش جون گرفت و   ،مبهمی از اون میکده و مردان مست اطرافش صحنه های 

خانه اش  یجلو -که با لبخندی روشن   - تصویر دخترک با موهای پریشان قرمز بعد ... 

 اوریاولین زنی بود که نیک را با نگاهی بدون پیش داو  ، بعد از گذشت شش سال .ایستاده بود

 .و بدگمانی برانداز کرده بود

 ؟ گفتی که اون توی کریستچرچ نیست -

 .نه -

 !؟کجاست، پس خوب -
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 !لپیش اوکان -

 .نیک بهت زده به او نگاه کرد

 .به عنوان خدمتکار ...ولی ،اوکانل رفته پیش -

 فریاد بهت زده  اش در اختیار خودش نبود.

 ...ی ؟!چی  به عنوان -

 !خدمتکار  -

  اراند.خ موهای سفیدش را  با دست ،تکان می داد سر تاسفبا  فرانک در حالیکه

شوری  اوکانل زمین ی توی خونه، اصیل زاده ی"نیکالس سبرا "زن جناب ... بکن وفکرش ر -

 می کنه.

*** 

 

 

صدای آواز و . شنیدن بیندازدبه بیرون  نگاهی ،باالی شومینه ی کرد از داخل لوله تالشسامر 

 نتبا فروریخاما  .رای چندمین بار حواسش را پرت کردبه، پرنده های باالی سقف خان ی چهچه

 پرید.سریع به عقب  ،الیه ای از دوده های داخل شومینه روی صورتش

به نفعم  بیشتر ،بخاری پاک کن بشم که همون توی لندن مونده بودمیه اگه می خواستم  اه...ه...  -

  !بود

شان  ی به نظرش خانه .پرت کرد دستمال چرب و سیاه شده اش را به داخل سطل پر از آب

 .به هم ریخته تر و کثیف تر از یک طویله بود  - تمام امکانات زندگی داشتنبا وجود  - لاوکان
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یدن گذرانده بود و در یتمام وقتش را به شستن و سا، روز پیش که به آن خانه آمده بوداز پنج 

 . شان او را بیشتر به هم می ریخت دارنگاه های منظورا، کنار تمام این کاره

و  خانه دستمالی نمی کردی او را در هر گوشه  هامامبرزپ مانندی شکرش باقی بود که فقط جا

 .قط به همان نگاه ها راضی شده بودف

که سبرا با او  پر از خشم از این؛ ل به آن خانه آمده بودستاصدرمانده و م. نفس عمیقی کشید

مسلما  .نه "ر؟!مثل اشراف زاده های دیگ " ای دیگر رفتار کرده بود .مثل تمام اشراف زاده ه

 اشراف زاده ها نبود . ی اون مثل بقیه

زمانی که از تاریکی ،  مردی چهره  .قامت بلند او با آن شانه های فراخ در نظرش مجسم شد

! اوه خدای من " .می آمد -که سامر منتطر و امیدوار ایستاده بود جایی   - راهرو به سمت در

زیبای ی چهره  "بود؟  تر تر و یا حتی با تجربه مسن، ترزیباچه اتفاقی می افتاد اگر کمی 

 در نظر مجسم کرد.، پر نفوذ چشم هایبا آن  را شا شیطانی

 

 

 .سامر توانسته بود برق شادی و شوک زدگی را در آن ببیند اول ی در لحظهچشم هایی که 

 به فکر فرو رفت. .داده بود سوء ظنه بدگمانی و ایش را بج به سرعتبرقی که 

 بهتر بودشاید . خوشش نیوم، تابلو از دیدنش ذوق زده شده بودمکه خیلی  به خاطر این هنکن "

هم حاضر من صد سال   آخ...خ! ... محجوب تر و متین تر نشون می دادم؟ و پیششخودم رکه 

 "نمی شم خودم رو به خاطر شوهر کردن تغییر بدم!

پاک کردن پله های ورودی از سطل آب بیرون آورد و شروع به  شست و دستمال کثیفش را 

 .ذ ازدواج سوفی بار دیگر آهی کشیدبا یادآوری کاغ . حال کرد
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؟جرم قتل کم بود که جرم کالشی و کاله برداری هم بهش کار کنم چی دبای من حاال دایاخ"

 .ن دوباره اش افتاد بعد از دید "انش"به یاد سوال  " اضافه شد ؟!

 کار می تونی بکنی؟ چی ؟بینم سامر ،تو چه کاری یاد گرفتیب -

ن جادوگر آ ی ؟تمام آن ده سالی که در خانهه بودگرفتواقعا چه یاد ؟ه بودچه یاد گرفت! هه"

 آن خانه ی باغچهدر  هر روزکه سال هایی  .آورد را به یاد چشم انتظار مادرش نشسته بود، پیر

 ن و پری های قصه های مادرش بود. به دنبال ج میان گل و بوته هایش و 

وارد کشتی  ،ده بود که حتی بدون اندکی نگرانینقدر با آن قصه ها و افسانه ها خیالپردازی کرآ

تمام آن ... در آخر و  ز انتهای آن سفر رویا ساخته بودبرای خودش ا  کاپیتان جیمی شده بود و

قاتل تبعیدی خرابه شده بودند. او حتی لیاقت همسری یک  تبدیل سهمناکرویا ها به کابوسی 

 .هم نداشترا نشین 

از افکارش ، خانه یجلو گاریاز حرکت ایستادن  چرخ های یک  ترمز و  صدای بلندشنیدن با 

 .آمدبیرون 
 

 

 

به سمت در  به کندی   "عجله داشت خیلی  که داشت،حتما و هر کاری  که بودهر کسی "

که با قدم   -مردی شتابزده ی متوجه حرکت ، دربه محض باز کردن اما . ورودی خانه رفت

 .شد – به سمت او می آمد های بلند

. چند ثانیه احتیاج داشتبه فقط  ،در حال وقع بود آن لحظهکه در برای درک موقعیت و اتفاق 

خود نیکالس سبرا  بی شک  –که به سرعت به طرفش می آمد  -قامت  بلندمرد ! آن ه... ه... او

 !بود
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  -عث شده بود نیکالس به آنجا بیاید که با  - به دنبال دلیلی شذهندر سبرا... ا... ا... ؟!... !... 

 .به او مربوط نمی شد از دالیلش هیچ کداممسلما  می گشت. هر چند،

د. و  با فشردن به خود آم -ایستاده بود  ویشر که درست مقابل  -با دیدن مرد  چند ثانیه بعد

 سرعت در را ببندد. تا  در خود جرات و جسارتی بیاید تا  پاشنه های پا به کف زمین سعی کرد

  .باز کن ودر ر -

 !نه -

  .باز کنرو  در این  که دارم بهت می گم  -

 ندارید - اریدذگداخل این خونه ببه قدم که  برای این  - حقی چنینشما  -

        !جهنمبه  -

 .تر رفتناگهان سامر  قدمی  عقب 

 ببینید؟ ور لآقای اوکان خواهیدشما می  -

 !بره به جهنم لاوکان -

 

 
 

 ؟چی می خواهیداینجا پس  -

 .را داد جوابش با تاخیری طوالنی ،نهایتدر مرد سکوت کرد  و 

  و!تو ر -

 مرد  رنگ سیاه های شمبه چ ،گشاد شده هایی با چشم متعجب و در را باز کرد و   دخترک

 .خیره شد

 رو ؟!... ؟!... ؟! من -
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  لبرای آدمی مثل اوکان که  زن من اجازه نداره . یا حداقل ادعا می کنی که زنمی ... تو زن منی -

 .کار کنه

 ؟قبول نداشتیدو ولی شما که ازدواجمون ر -

 .   هنوز هم قبول ندارم -

 .ر خوردسُنیک به در تکیه داد و سامر به عقب با این حرف  همزمان 

حتی  که بهت نمی دم و این اجازه رد، تقلبی هستن احمقانه ثابت نشده اون مدارکِه تا زمانی ک -

 .بمونی لاوکان  ی یک شب  توی خونه

به من  لاوکاناد، ی چی سرم میکه برات مهم نبود  اصال  بیابون انداختی و یو تور زمانی که من -

 پناه داد.

 !هم تقسیمش کنیدخت هم داده که با حتما بهت یه ت -

 .صد برابر بیشتر از تو انسانه لاناوک؟! ... هستی ای از خود راضی  تو چه خوک کثیفِ -

 .جمع کن و بیا بریم ووسایلت ر .  حاال هم زدهزمین دُ شِگوسفند کُ یه  ایرلندیِل اوکان -

 

 

 .سامر دست به سینه قدمی جلو رفت

 که اینطوری به من دستور بدید؟و داده ر حاال کی به شما این حق...  ...؟!؟!جدی -

 !خودت -

طوری که سامر  ،نگاهش  سرد و نافذ  بود. را  از باال به پایین نظاره کرداو  آمیزیرحقتبا نگاهی 

 .صورت پر از دوده اش کردو  را متوجه موهای ژولیده 
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ش این بود که زیر این همه ا تنها دلخوشی. خجالت و خشم سرخ شدندشدت گونه هایش از 

 .نمی شود شدن صورتش از شرم کسی متوجه قرمز افت،کث

ازدواج   ی و اون سند مسخره اومدی من ی در خونه بهنکنه باید یادت بیارم که این تو بودی که  -

 ؟هستن تغلبیهم نکنه اون مدارک  ... نشونم دادی؟ ور

 !هستن معلومه که اصل ... ه... نه -

 را تحت کنترل نگاه دارد. و آنی می کرد صدای خود را بلند نکند سعسامر 

 تنها آرزوم این، داشتمهاتون و برخوردی که با ن شمابعد از شناختکه باور کنید    "سبرا"آقای  -

به هیچ  – باشه سرش یفقط یه ذره عقل تو اگه  - هر زنی. دارک تقلبی باشنکه اون م بود

 .داخالقی مثل شما زیر یه سقف باشهحاضر نمی شه با آدم مغرور و بوجه 

 .زدرا با لبخندی تمسخر آمیز  به کمرش تکیه  هایش نیک  دست

از راه دور  و  که حاضر شده با مردی که اصال ندیده - بی عقل مثل تو  ی پس یه دختر بچه -

 حق انتخاب زیادی داشته باشه؟ درسته عزیزم؟  نباید   -کنهازدواج 

محکم   -دان شکنی برایش پیدا کندکه به خودش بیاید و جواب دنآن  از قبل -را   بازوی  سامر

 .کشید گاری اشگرفت و به سمت 

 

  -ایستاده بود  ی ایوان خانهدوکنار پله های ورکه   -"لشان اوکان"نها متوجه آم از اهیچ کد

 دو بازویهر  ، گاری روی نیک برای بلند کردن  و نشاندن سامر  این که به محض  نشده بودند.

 .شان به آنها نزدیک شد، گرفت هایش در دستمحکم را  او 

 ؟اد که برات دعوتنامه فرستاده باشمی یادم نمی !... جناب سبرا  -

 .ر دادسمت او سُ ش را به ا نیک نگاه عصبانی . پر از نفرت بو  " شان "صدای 
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 .از سر راهم برو کنار -

. از سر راهت کنار بزن وزود باش بیا و من ر ا... سبرا جناب ، بزرگوار ی ارباب زادهاهلل... یا ه دِ -

مت ویه گلوله حر، اریذگروی زمین هام ب وپات ر اگه که کنم یادآوری بهت دوباره  الزمه که

 می کنم ؟!

. انداخت  -نها نزدیک می شدندآکه کم کم به   -له و نگرانی نگاهی به مردان اوکانسامر با دلشور

 .بلند نیک باال پریدند  فریاد صداییدن شنبا شانه هایش 

 .زود سوار شو... سامر -

 .شد دختر مانع سوار شدن سامر را گرفت و  با دستشان 

 .که خودش بخواد مگه این، این دختر هیچ جا نمی ره -

یکی از انداخت.   -که کمر سامر را چسبیده بودند  -شان های نیک نگاهی ترسناک به دست

 .مدآجلوتر  -هانک مورلی  - لمردان اوکان

برم  ،یدهاگه می خوا؟... دردسر درست می کنه براتون م دارهه باز این حرامزده؟ ... لوکانآقای ا -

 رد کنم؟دهنش خ یو تور اشه ام دندونه با همین دستو 

 

 

 

 جیغ مانندی به سمت او برگشت. صدایسامر  با 

 ... شما همچین کاری نمی کنید -

 .نیک نگاه تندی به دخترک انداخت

 .نکن ،قاطی ماجرایی که به تو ربطی نداره وببند و خودت ر ودهنت ر -
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 .با انگشت  به مردان زیردستش اشاره ای کرد و نزدیکش شد ،شان با لبخندی تمسخر آمیز

 .، مرگت حتمیهماگه فقط یه عالمت بد -

 !پس چرا عالمت نمی دی؟ ،خوب!...!...! هانآ -

ت به براکه ولی مطمئن باش ؛ دوست ندارم از حاال بیوه بشه.دلم به حال این دختر می سوزه -

بالیی  . چناناینجا ببینم وفقط یکبار دیگه تو ر، فقط منتظرم یکبار .کنار گذاشتم صورت جداگانه

 . مدنت پشیمون بشیاودنیا ه ارم که از بی به سرت می

 می    در ات از سینه  -همونجوری که کالین قلب من رو  از سینه ام بیرون کشید    -و  قلبت ر

 .تماشا می کنم ومی شینم و جون دادنت ر با خونسردی هم  بعد ارم. ی

صدایش . به سامر انداخت  -رام تر و نرم تراینبار آ  -را  و نگاهش  گذاشت  قدمی عقب 

 .اندکی مهربان تر شده بود

 ...؟ دوست داری باهاش بری؟، دختر جونببینم  -

 .می خوام باهاش برگردم؛ رهآ -

 .انداخته او با تعجب ب نگاهی  نیک

 ؟ دختری نئتو  مطم -

 

 بار دیگر از او سوال کرد .یکشان 

نیک با غرور و اطمینان  های چشم. فقت تکان داد و به نیک نگاه کردموای سامر سری به نشانه 

 به شان دوخته شده بودند. 
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لند ایجاد یزیاد در آفتاب نیوز گذراندن در اثر وقتم هایش کنار چشزیادی  چین های ریز 

او را از مردم  -ش بود ا خون اشرافی یدهنده که نشان -و گونه های برجسته اش شده بودند 

 . عادی این جزیره متمایز کرده بود

در  – نیک هم بعد از اوت. باال رف کسی منتظر چرخید و بدون کمک گاریِخیلی آرام به سمت 

گاری را به حرکت  ،ا گرفتن افسار اسبشباال پرید و ب  -که هنوز شان را زیرنظر داشت حالی 

 در آورد. 

تا آنجا که ممکن   - سامر خودش را. هر دو در سکوت طی کردند ،قسمت اول مسیر برگشت را

چشم نگاهی به  ی از گوشه ،هر چند دقیقهرده بود و در دورترین نقطه از نیک جمع ک  -بود

 نیک می انداخت .

موهای در هم پیچیده و شلخته بسته شده باالی  . بهخودش شدمتوجه نگاه نیک به هم  چند بار 

  "!اوه خدای من صورتم  ".    نگاه می کرد صورتش ... سرش  و

ه آروی دستش  کشید و با دیدن گرد سیاهِ روی پیشانی اش دستش را به قصد پاک کردن عرق 

 "؟م چطوری دیده می شهه ااالن قیافاوه!   "مد .آاز نهادش بر 

تا شاید دهد بو زمین های سبز اطرافش  گاریبیرون از  ی توجهش را بیشتر به منظره سعی کرد

  .جا کرد به جا را روی صندلی خودشکمی سبرا خونسردی اش را به دست آورد.... 

 ؟کجای ایرلند بزرگ شدی ،بگو ببینم... خوب -

 

 

 

 بفرستید؟و توی کشتی بعدی بنشونید و به خونه ر که من این یبرابرای چی؟  -

 .فقط کنجکاوم  ...ولی به ذهنم نرسیده بود، فکر خیلی خوبیه -

 ؟دچی کنجکاوی براینمی تونم بفهمم  -
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 !باالخره هر مردی باید در مورد زنش یه چیزهایی بدونه ،خوب -

 .خودتون گفتید؛ من که زنتون نیستم -

سوزشی در و  ادبه تپش  افت گیرا نگاهقلب سامر با دیدن آن . نیک نگاهی تند به او انداخت

 معده اش احساس کرد .

رار یه درصد خیلی کمی وجود داره که من اون قکه .باید اقرار کنم م. و دیگه بعدا می فهمیر این -

 .امضا کرده باشم وداد ر

منتظر ماند تا نیک حرفهایش گوش تیز کرد  و  هیجان زده  .قلب سامر شروع به تندتر تپیدن کرد

 .را ادامه دهد

 ...اینه که ممنظور -

 حرف هایش دادن  برای ادامه و درستی مناسب ه هایه شد که نیک به دنبال یافتن کلممتوج

 می گردد .

اون لحظه  ...من. نبودم انجام می دادم،متوجه کاری که  اون حال یتو... اگر هم امضا کرده باشم -

یت هم از وضع حیله گر کار می کنم و اون جیمی مک فارلندِ به قدری مست بودم که نفهمیدم چی

 .تمام ماجرا یه تله بوده. من سواستفاده کرده

 بگین که شما اصال دنبال ازدواج کردن نبودید؟ دیهمی خوا -

 بهت بفهمونم. ودارم سعی می کنم همین موضوع ر این مدت، تمامکه فکر می کنم  -

 
 

 !؟نیستم  عنوان همسر یک اشراف زادهی کافی در شان شما به من به اندازه  هم شاید -

 .گفتمو بهت نر من این -
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امثال شماها فکر می کنید که ... ادماغ باالی شمی لعنت به طبقه . ولی حتما بهش فکر کردید -

 م.درد ازدواج با شما نمی خوریه زن هایی مثل ما ب

بیشتر  دخترک خودش راگاری به شدت تکان خورد و  ،از روی کلوخ های بزرگی گذشتنبا  

 .اطرافش داد ی نگاهش را به منظرهو  به نیمکت زیرپایش چسباند

 .زیادی داشته باشید خیلی حق انتخاب ،که دارید ای شما با بدنامی که فکر نکنم ،هر چند -

.   دنگاهش را  فقط به مسیر روبرویش داده بو ،او  بدهد زمزمه ی  نیک بدون آنکه جوابی به

 !اصال متوجه حرفهایش بود؟

م ه من. بودند  م  در گذشته آدم های پولداریه حقیقت اینه که پدر و مادر من ،ر هر صورتد -

 .لند بیامیبه نیوزکه یه بدشانسی بزرگ مجبور شدم   دلیلبه 

می توانست حرکت او را حس  ،نگاهش کند هم حتی سامر بدون آنکه. نیک به سمت او چرخید

 .در حال چرای اطرافشان دوختفندان را بر روی گوس هایش به عمد چشم. کند

 .ادامه بده... داشتی می گفتی ؟ خوب -

اگهان به . نقصه و داستان خیلی ماهر بود کردن تعریف . گذشته ها دروردآکمی به ذهنش فشار 

 .رقی روزنامه برایش خوانده بودیک پاو دریاد داستانی افتاد که مارتا 

نه وهم به عنوان معلم سرخ . اونجالیس رفته بودز ایرلند به انگا ،مادرم وقتی همسن االن من بود -

 .استخدام شده بود -یعنی پدر من  - "لرد روچستر"از طرف 

 ه!ت فایربورنا من فکر می کردم که فامیلی؟! روچستر -

 
 

 ه! روچستر-من فایربورناِ... فامیلی بهتره بدونید که  !هم هستاونم ی افامیل ، آره... چیزهاوم...  -



 کابوس 

I نویسنده: کاترین ساتکلیف 59  کابوس   

 

تحت تاثیر  را او ، تو در هر صورت. جمع کن ار و حواست رومغزت فشار بیا امر بهس... اوه "

 "قرار می دهی! 

هم عاشق مادرم شد و  با  بعد .کرد  -که مادرشون مرده بود'- پرستار بچه هاش ورم راون ماد -

. غریبی می افتادو  عجیب های اتفاق ،توی اون خونه .ازدواج کنند د کههم تصمیم گرفتن

 .از اتاق زیر شیروانی شنیده می شدجیغ و ناله  لمثصداهایی 

در . امل به سمت سامر چرخیدکاو  و  از حرکت ایستاد  گاری .سابرا افسار اسبش را کشید

  .با هیجان و عالقه به او نگاه کرد ،به زانویش تکیه داده بود حالیکه با آرنج

 !ادامه بده  ،خیلی خوبه -

د، نگاه می کن من خیره، خیره به  نشسته و با این تیپ مردانه  ی منروبرواینگونه   حاال که "

دمی از  .ردرا مشت شده به هم فش انگشت هایش نفس عمیقی کشید و  "دهم؟ ادامه  گونهچ

 ادامه داد.  به داستانش و هوا گرفت

 ...توی کلیسا و ادعا کرد که آقای روچستر زن داره و  بی خبر اومد غریبهبه  روز ازدواجشون، -

 . پنهان کردهاتاق زیرشیروانی  توی اونهمه چشم  از  وو  زن دیوانه اش ر

 ؟!... ؟!نه -

 عمارت چند هفته بعد شنید کهاما  ترک کرد وواون شهر ر .ا این اتفاق قلب مادرم شکست. ببله -

 است. وچستر هم توی اون آتش سوزی مردهآقای ر ی اربابی آتش گرفته و زن دیوانه

با اینکه ت. رگشب –که توی اون حادثه کور شده بود  -آقای روچستر  بی درنگ پیش مادرم  

 .هم ازدواج کردند ز هم با با، مرد پولداری نبود دیگه پدرم
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البته به ... لش فوت کردبعد از چند سال پدرم مرد و مادرم هم به دنبا  اومدم.دنیا ه هم من ب بعد

این و اون کلفتی  ی م مجبور شدم توی خونهه من! ردمُش از مرگ پدرم قلبن شکستخاطر 

 می دونید . خودتون هم کهرو  بقیه اش  ... تا اینکه با جیمی مک فارلند آشنا شدم وم. کن

 ! ... ! ... ! ... !جالب ...رچقدر -

 نم!می ک وم همین فکر ره من -

 .بگیردچشم نیک را زیر نظر ی  و سعی کرد از گوشه  ا به جا شد در جایش کمی ج 

درست . دارم وارزش خودم ر  -ای مثل هر کس دیگه -من هم  پس ببینید آقای سبرا ، خوب -

 .مثل شما

 .ینطورههمظاهرا ... بله -

دون این که پلک بزند و بدون کوچکترین لبخندی به او نگاه ب. و نیک به دخترک خیره شده بود

 بود.می کرد. از خیرگی نگاهش، تمام صورت و گردن سامر سرخ شده 

آرزو می کرد که ای کاش می توانست برای خالصی از بار این نگاه عجیب  از گاری پایین بپرد 

 و تا خانه ی اوکانل بدود.

دست هایش را روی دامنش در هم گره کرد و در حالی که زیر بار  سنگین نگاه مرد به نفس، 

 نفس افتاده بود؛ آب دهانش را پر صدا فرو داد.

 ؟ادی از من خوشتون نمی ... شما، قای سبراآ -

 ... نه -

  ؟!نه -
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 .تالش کندا عمیق ،سعی کرد یکبار دیگر برای نفس کشیدنو  دختر پرید های برق از چشم

جریان یافت بر روی گونه هایش  داغی .  آزار می داد ش او راچیزی در چشمان داغیاحساس 

 خیس شد. اشک گونه هاش ازو بعد 

و به سمت سامر  کشید و بعد از لحظه ای دستمالی از آن بیرون  برد در جیبش فرو  سبرا دست

 گرفت .

   اما... -

 صحبت می کرد. تفاوت تر و بی احساس  نیک با صدایی بی

شخصی برداشت و این حرف من ر رای همینب، خانم سبرا ادی اما من از هیچ کسی خوشم نمی -

 داشته می شی!به من و حس ر،همین ی، تو هم بشناسو من ر کمی بیشترتگه مطمئنم  نکن.

هیچ راه را بدون  ی بقیه .به حرکت انداخت مجددا را  ، گاریافسار اسبش ی با گرفتن دوباره

 .صحبتی با هم طی کردند

پیش رو تمام وقت نیک به این موضوع فکر می کرد که آیا باید دخترک را برای آنچه که در 

 ؟می کرد آماده  -می داد  ماندن  ی اجازه به او  اگر که او -شت دا

از دشمنی بین خودش و او با خبر شده بود. هر چند بدون   "شان"واضح بود که از زبان  

 دانستن تمام جزییات مسخره ی  ماجرا!

ک با  فران که زندگی و رفت و آمد  -خلق رو و بد تک یمام مردم جزیره او را به عنوان آدمت

     -  ترجیح می دهد ی مردم بقیه میانی اجتماعی را به یک زندگ  هایش سگ و گوسفندو 

 .مسلما دخترک هم از آن مطلع بود می شناختند  و
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وئل و قتلی که او سامر از جریان د قطعا این بود که  ،آنچه که فکرش را مشغول می کرد اما 

  .خبر نداشت، مرتکب شده بود

ودش جریان . پس چرا خاگاه می شود سامر از تمام ماجرا، مدهمی دانست که هنور تابستان نیا

 ؟ همه چیز را به دخترک نمی گفت همین حاال چرا نکند؟...؟ را برایش تعریف 

خود  میانشان  ازدواج ی تمام ماجرای پیچیدهاین موضوع،  بعد از شنیدن  که  اطمینان داشت

را چاز می گشت. پس به سرعت به لندن ب بدون هیچ مکثی خترکبه خود حل می شود و د

 ؟!... ؟! ...؟! تمامش نمی کرد

 

 

*** 
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ماده سگ وفادارش به سرعت از  "بستی" نیک، کاریصدای چرخ های  به گوش رسیدنبا 

و   پرید روی پاهای نیک گاری خیز برداشت و روی ایوان خانه به پایین پرید و با ایستادن 

 .و گردن نیک کرد ها لیسیدن دست بهشروع 

. و بدون توجه به سامر به  پایین جستی زد و به سمت خانه رفت بغل گرفتنیک او را در 

پایین رفت و همزمان با   -باالی ایوان خانه او را تماشا می کرداز که دست به سینه  -فرانک 

 د.کنارش به سمتش چرخیعبور نیک از 

 ؟!فراموش نکردیو چیزی ر؟ ... رییس -

 .تاریکی خانه کشیدودش را به داخل خ به او  نیک بدون نگاهی

    !نه  -

پایین  ی آماده گاریباالی  که  -ناچار فرانک به سمت سامر   صدایش جدی و محکم بود .

 .چرخید - بود ایستاده پریدن

 .گاری لعنتی کمکتون کنماز این  اومدنپایین  یمن خودم تو ذارید،گب -

 .امی تنهایی هم از پسش بر می... خیلی ممنون، الزم نیست. نه -

 پایین پرید و 

 و به اسم کوچکم صدا ر و خیلی خوشحال می شم اگه من مهست "ولز فرانک "خانم جوان من  -

 ؟ه چمدونتون کجاست تا کمکتون کنمفقط بگید ک کنید.

 ... م... م... م. اموند لشان اوکان" ی خونهتوی  -
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 تن صدایش را پایین تر آورد.

 وسایلم هم جا موندند. همه ی د که از اون خونه بیرون آور من رو اینقدر با عجله -

 . ونارمشی می رم و می با اسب خودم سریع . اصال اشکالی نداره دخترم -

در جایش ایستاد و به نیک  ،بهای جلوی ایوان زیر پاهای سامرصدای غژ غژ چو بلند شدنبا 

 .گوش داد ی اوصدای قدم ها

 .با خشم او را زیر نظر داشتندکبودش  بیآ م های چشو  در ورودی ایستاده بود  یسامر جلو

ر دو انداخت و  به فرانک نگاهی به ه. را پایان داد هایشان ماس چشم ورود فرانک به خانه

 .سمت نیک چرخید

 ؟کجا جا بدم رییسباید بهش  -

 ی به کاناپه. خانه را جستجو کرد ی گوشهبه  گوشه نگاه دخترک با . دوباره به سامر نگاه کرد

نه خبری از تکه ای  و  ابرویی باال داد.  کردی نگاه نشیمناتاق  کنار دیوار ی رنگ و رو رفته 

گرفته فرا جو سرد و بی روحی تمام فضای خانه را . بود و نه قاب عکسی بر روی دیوارفرش 

 بود .

 ؟پسند خانم واقع نشدهمورد که اینجا  مثل این چیه؟ -

 ش کرد .ا نگرانی نفس های عمیقی سعی در کنترل  خشم و کشیدن  دخترک با

 تر بودند. دیدم که صد برابر  از اینجا بزرگتر و با صفا یمرغی  ها من لونه -

 ...بهتر از این امکان نداره دیگه !  این که عالیه ،خوب -
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 .عصبانیت بلندتر شده بوداز شدت   شصدای 

یک ؛ داریضای زیر قرار داد که از من اون امکه  گم بهت ب بایدی همی خوا واگه نظر من ر -

.  به همین بود حال من سواستفاده کرده اونو یه نفر هم از  بوده اشتباه  احمقانه وسط یه مستی

 .یه فکری به حال این وضعیت بکنم از من انتظار بیشتری نداشته باش تا باالخره دلیل

 پوشیده در دوده ها و ی پخش شده صورتی پر از آثار سیاهی و  خشمگین هایی سامر با چشم

نزدیک  به او کامال  - تر بودچهار سایز از او بزرگ یا که حداقل سه   - "شان" ی یراهن مردانهپ

 .نیک سرش را کامال باال گرفته بود های وری که برای نگاه مستقیم در چشمط . بهشد

 می کنم.    قبولو این کار رو بفرستید برم و ببینید که چطور با کله ر من! عالی -

 د. سمت فرانک اشاره کر به با انگشت

باشم تا زن آدم خونسرد و بی احساسی مثل   - ایستاده اونجاکه   -االن حاضرم زن اون آدم -

 .کون آدم ها هستی رویغرور  یه غده ی تو که شبیه  یه 

 .ن این سخنان به ابروهایش چسبیدندشنید از تعجبفرانک  های  چشم

 .ت نمی خوابمما روی یه تخمن با ش... م یادتون باشهرو ه این... تازه -

  !دست باال گرفتی وتو خیلی خودت ر، دختر جون! خدای بزرگ -

سامر هنوز هم  بدون حرکت و رفت، به سمت خروجی خانه  عبور کرد و  وقتی نیک از کنار -

 .آخر نیک  سر جایش میخکوب شده بود ی شوک زده از جمله

 .بیار واوکانل و چمدونش رخونه ی برو فرانک...  -

 ارمش؟ذگبعد کجا ب ، یول. باشه -

 .یی که امکان داره از من دور باشهفقط تا جا؛ نمی دونم -
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 تعجب باز ماند.شذت دهان سامر از 

 !خرابهحالتون شما واقعا ... اوه -

 فرانک  صحبت سامر را قطع کرد.

 ؟داری کجا می ری رییس االن 

 .می رم پیش کالرا و بن -

 .متش چرخیدندنند سامر هر دو به سبا صدای جیغ ما

 ؟!... ؟!... ؟!پس من چی -

 ؟... ؟... ؟تو چی -

  ذارید؟!اینجا تنها می  وو من ر بگذرونیدخوش و روزتون رتا بقیه ی د یشما می ر -

 .به سمت اسبش رفتنیک 

   !کامال درسته  -

 ؟کی بر می گردید -

 !به تو ربطی نداره  -

 !م دلم بخواد باهاتون بیامه شاید من ... خوب... خوب -

 ؟!... ؟!... ؟!...با من شوخی می کنیداری  -

 ؟پیش شان بمونم نگذاشتیدچرا ، پس نمی خواستید واگه من ر ! لعنتی -

 .شد و افسار اسبش را باال برد گاری اشنیک سوار 

 ر.کنابرو م هاز سر را... به جهنم -
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مثل یه  ومن ر اینجور بی تفاوت؟؟! اکه باهام اینجوری رفتار می کنید من یه تیکه گوشتم همگ -

 . باهام می کنید ،دلتون می خوادکه و هر کاری  وندوشت یرو گذاشتیدگونی سیب زمینی 

چه ببینم تا ش منتظر بمونم ه اکه هم خسته شدم از این. گه از این مدل رفتارها خسته شدمدی

 .چه تصمیمی گرفته استبرام  کسی

ش این بود  که به عقب ا سعینیک افسار اسبش را کشید و  گاری را به حرکت در آورد. تمام 

 .بر نگردد

از  االغ  یه. فکر می کردم بهش دنیا هستید که من برای ازدواج  یشما آخرین مردی تو...  -

 یتو خالص بگیره و یه تیر وراهتون ر میدوارم یه سرخپوست سر... اداره ادبشما بیشتر 

 و ... کنه شلیکسرتون 

 

 

 

*** 
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 ورد .آندن کشید و کتابش را آرام پایین دست از خوا  "کالرا بیکنفیلد"

 ؟ یگوش می د من اصال به... نیک -

 !رهآ -

 پس بگو که االن چی می خوندم  ،خوب -

و داشت  اومدهخوشش   "دوشیزه انویل"از   "لرد اورویل"... داشتی می خوندی که فکر می کنم -

 مو قرمز خواستگاری می کرد .    ِ کاهِ ی آب زیر از اون دختره 

 .ش عقب و جلو کرد ا خودش را چندیدن بار پشت سر هم روی صندلی

 !مرد بیچاره  -

 نهاد وموهای بلوندش را تکانی داد و کتابش را روی زانوهایش  ی کالرا حلقه های فر شده

 .کشید مانندی آهنفس 

 ! ... ! ... !قبلش بود  ی این که مال دو صفحه -

رنگ و رو  ی روزانهی با نسخه   نشته بود و  که روی مبل روبرویش  - به بن نیک نگاهی

نگاهی به  ،بن از زیر عینکانداخت.   -کلنجار می رفت  لندن در دستش  "تایمز"رفته ای از 

 اشاره به روزنامه کرد.هر دو کرد و رو به نیک 

 . ست همجلس نوشته شد یتو "چسترفیلد"این بار یه خبر هم در مورد آقای  -

ن ب. به سمت شومینه رفت ،در دست بن ی نیک از جایش بلند شد و بدون نگاهی به روزنامه

 .دو باره روزنامه اش را باز کرد

 . بگیرهتوی مجلس  ور "گولد استون"جای ایشون می خواد  احتمال زیادبه اینجا نوشته که  -
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تش داخل شومینه خیره آهنوز به فرو برده بود،  در جیب هایش را  دست در حالی که یک ن

اما  ؛تمام خبرهای مربوط به پدرش  را با عالقه دنبال می کرد ،در حالت عادینگاه می کرد. 

پاهایش را روی و  دوباره روزنامه اش را بست بن  .تمام تمرکزش را از دست داده بود امشب

 .هم انداخت

 اری؟ذگبا ما در میون ب رو  چیزیمی خواهی  امشب ؟ ... نیک -

 .لیوان مشروب احتیاج دارمیه یه  اولفکر کنم  -

 . بعد از نوشیدن مقداری از آن،ام را به سمتش گرفتبرایش ریخت و ج ی *شریبن مقدار

 .نیک به سمت آنها چرخید

  !من ازدواج کردم -

  .کالرا لبخندی زد

 و می دونیم.ر ما که این -

 ی حرف کالرا را گرفت. بن ادامه -

حتی با خبر . کنی و پنهانی این موضوع رهتا کی می خوا ،کردیمتمام مدت داشتیم فکر می  -

از شنیدن این جریان حسابی .می کردهو ر لشان اوکان یشدیم که چند روزی کارهای خونه 

 .شوکه شده بودیم

 ؟می دونیداز کی دقیقا  -

خبر  اتفاقی از بقیهو  م توی بندر ه اون. ان توی این ماجرا بی تقصیر بودنظرم ش ! بهاز دیروز  -

 .شنیده بودو زنت ر اومدن

Scherry*   نوعی مشروب = 
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 .فت کردچخانمانه را به هم  هایش کالرا  دست

 .هیچ رسمیتی نداره و باید لغو بشهاین ازدواج . کار می کنه خوب معلومه که نیک چی -

 .بن لبخندی به او زد

 .شنیدم که زن خوشگلی هم هست -

 سری تکان داد .کالرا 

باید ! خوشگلی و ظاهر .بهش فکر می کنیدها فقط شما مرد کهاین تمام چیزیه ... ف... پوف -

 بپرسی که آیا  شخصیت داره؟

شروع می  هم  جبهه گیری های توپیش می یاد، ر موقع در مورد نیک صحبتی ه! زن عزیز من -

 .شه

تر و ناامیدتر  غمگین، ی که االن هستدر هر صورت من نمی خوام نیک از این. شاید اینطور باشه -

 .بشه

در   سوءظن هایش نسبت به بن و کالرابه یاد . به کالرا زد - هر چند کوتاه- نیک لبخندی 

 . ره افتادیول ورودش به جزروزهای ا

دند و مثل خودش اصیل معمولی اجتماع محسوب می ش ی طبقه واینکه آنها جز دلیل فقط به 

کالرا او را  مالیمصدای  متنفر شد. بار از خودشیادآوری این موضوع مثل هراز  .زاده نبودند

 آورد.  به خود

 بهمون بگو چه شکلیه؟ ،خوب -

 .هست هم "شارلوت برونته  "که جز طرفدارانه مشخص! زن غر و حال به هم، الخیلی جوان -
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از شدت خنده  با  .کالرا در حالیکه کهان خیالی سامر از خانواده اش کردشروع به تعریف داست

 گرفت. نفسی، می کردچشمش را پاک  ی دستمال اشک گوشه

 ...باید خیلی مواظب باشی. مرموز تر می کنه وزندگی گذشته اش ر، این داستان -

 یفته.خاصی ن اتفاق... یعنی چیز... غیررسمی اعالم کنی اگهو تو می تونی این ازدواج ر، نیک -

 .ابی نیکعزیزم اینه که باهاش نخو منظور همسر -

مطمئن  .این زندگی برای من شده درست کردن ره ویجزهمین موضوع باعث افتادن من توی این  -

من  ،بهتره ،دیگه دیر وقته... تکرار کنم وگذشته ام ر های شید به این زودی نمی خوام اتفاقبا

 .مبر هم

 .اینجا بمون وامشب ر، تا خونه راه زیادیه نیک -

 وفردا باید امروز ر. نداشتیمامروز  زیاد وقت پشم چینی . ولی باید برم ،ازت ممنونم. نه کالرا -

 .جبران کنیم

 .روی شانه نیک گذاشتبن دستی 

برای  ور هامارگرکچند تا از  . به سرعته بدیخودت خوب می دونی که فقط کافیه اجاز، نیک -

 .می فرستم بهت کمک

 .ولی الزم نیست؛ می دونم -

بیرون  آنها ی از خانه -را همراهی می کرد در حالیکه بن او - رابا بوسه ای بر پشت دست کال

 .آمد

به نظرم قبل از اینکه  اتفاقی هستم.  م توی شوک خبر ازدواجته من هنوزک، می دونی نی -

 .درست کنی ز روهمه چی تربهتره زود،و دیگه فسخ قرار داد ناممکن بشهفته بینتون بی



 کابوس 

I نویسنده: کاترین ساتکلیف 72  کابوس   

 

 

 بخوابم.منظورت اینه قبل از اینکه با دختره  -

 !همچین مایه هایی  بود ی.منظورم درست توآره،  -

 .دختره اصال جذبم نمی کنه؛نگران نباش -

 ...درست از زمان. دیکه بدون زن بو هت بیارم که تو االن مدت زیادینکنه باید یاد -

 .جمله اش شدصدای خشک و جدی نیک مانع ادامه دادن 

ی از زمانی که آخرین بار وسط پاهای یه زن هبخواو راستش ر. وری تو ندارمآنیازی به یاد ، نه -

د. بار هوس این کار به سرم زده بو یا حتی از زمانی که آخرین. مدت زیادی می گذره ،بودم

 با نه!؟ دارم وش را بعضی موقع ها برام سواله که اصال توانایی

  -که در حال نوازش گردن اسب نیک بود  - رویش را به سمت بنو شد  گاری اش سوار 

 .چرخاند

 "یک مادیسون ج"ولی تو تازگی ها از . صحبت کنم زکالرا نخواستم در مورد همه چی یجلو -

 ؟خبری شنیدی

؟  ه"کووارد والد"توی که صاحب بزرگترین مزرعه و دامپروری   یه منظورت همون پیرمرد -

 ؟اتفاقی براش افتاده

م سراغ گوسفنداش ه بعد.... تمام خونه و مزرعه اش ر. تیش زدنآ وشب قبل تمام مزرعه اش ر -

 .سر بریدنو رفتن و همه ر

تو  و   . ها  یکی کشته می شه ماجرااین   وسط خرآ ،م بهت گفتمه قبلی که دفعه  نطورهمو -

البته تا . نداریم دزدهامن  می دونیم که ما گوسفند دارها قدرت دفاعی زیادی در مقابل این 

 .متحد بشیم  -ندگی می کنیمکه توی این منطقه ز - ما  ی زمانی که همه
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 ؟!ش بزننآت ومون را هم بهونه بدیم دستشون که بیان زندگی بعد -

فکر کنم بهتره   .تو نداره ی این منطقه  کاری به مزرعه یروی تنیسون به خاطر اسم خوبت تو -

 .حرف بزنیل با شان اوکانکه 

رو  و شر  از اول هم تک "روی تنیسون". این ماجراها هیچ ربطی نداره بهمن مطمئنم که شان  -

 .بود

 ی هم آماده . همه اشوندیدم "شان"امروز توی زمبن های  وولی من تمام گروه خرابکارها ر -

 .و بکننر کلک من که چه  با چاقو وچه  تفنگ، د بودن "شان "ی اشاره

منتظر   -پشت به چراغ توی راهرو  -کالرا کنار در خانه. انداخت "بن" ی  نیک نگاهی به خانه

 . است نشسته او ه اش منتظرانخ درامشب   یکه دختر د اوردناگهان به یا. برگشت بن بود

 !اوه خدایا 

غیر از به  - کاش کسی  ای رزو کرده بود کهآ بعد از خداحافظی از بن و کالرا چه شبهایی که 

 ؟دخترک منتظرش بود...  یعنی. خانه اش منتظرش باشد در  - سگ  کپیرمرد و ی کی

 .گرفت و در جیب کتش جا داد بن را از دست  تا شده ی نیک روزنامه

 

*** 

 

 

 

 



 کابوس 

I نویسنده: کاترین ساتکلیف 74  کابوس   

 

 

 -به فرانک  ،حالیکه پاهایش را تکان می داد ظرفشویی نشسته و  در یسامر روی سنگ جلو

 .نگاه می کرد - پخت نان بود ی که مشغول پهن کردن خمیر روی صفحه

 این چیه فرانک؟ -

یه پارچه  و توی همه ر . بعداز این که پخت،ذرت درست کنمذرته. می خوام کیک این خمیر  -

  می پیچم که تا فردا تازه بمونند.

 ... بیا. می تونیم اینها را بخوریمبه خونه بر می گردیم،  گرسنهپشم چینی از بعد  وقتی که  فردا

 .ادی حتما خوشت می؛ یه ذره مربا روش بمال و امتحانش کن

سریع تکه ای از نان را در  دهد، یبیشتر توضیح فرانک ند تا بمامنتظر  این کهسامر بدون 

 .دهانش گذاشت

 هوم...م... م... م... -

 .فرانک ذوق زده نگاهش کرد

 کنه.باالخره کسی پیدا شد که از هنر آشپزی من تعریف  می یاد. گفتم که خوشت ! ... بهت لعنتی -

 !یک تشکر خالی دریغ از ؛ امااینجا آشپزی می کنم دارم هر روزدو ساله که 

 !؟تحمل کنیدو قا رآید؟چطور می تونید اخالق گند این چرا اینجا موندکه ...  می تونم بپرسم -

نه بد اخالقی و ؛ هیچی ازش نمی بینی. بیشتر وقت ها در واقع اون اصال بد اخالق نیست... اوه -

 !نه خوش خلقی

از خودش نشون   - چه خوب ،چه بد  -یه خلق و خویی ای کاشرزو می کنم آ وقت هابعضی 

 .  می داد
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 ،بدون حرف و  ساعت ها با قیافه ای عصبانیاینه که  ،در واقع  کاری که در اکثر مواقع می کنه

دیوار و درخت خالی  زدن روی با مشت  وخودش ر عصبانیت  و یا می زنه به یه گوشه زل 

 .می کنه

 واقعیت داره؟فکر می کنید که ، کشته روشان می گفت که اون یکی  -

ن که تا باشه. اما م کرده  وشاید این کار ر ر کنم!فک نمی ده که  نیک به من پول؟!  ... ؟! ... من  -

 . استم حرفی نزده ه ازش نپرسیدم و اون حاال

حاال اون چیز می تونه یه . از چیزی فرار می کنیم ،حقیقت اینه که هر کدوم از ما که اینجاییم

 .شاید هم از زندان، بد ی خاطرهیا یه ، اشتباه باشه

و فکرشون  سر یولی هیچ وقت از قفسی که تو . آدم ها از قفس و زندان می تونند فرار کنند

به هیچ  از دستشون  که های لعنتی و بی رحمی وجود دارند خاطره . نمی تونن در برن ،هست

  کجا نمی تونی فرار کنی!

 ؟هستند شمنچرا شان و نیک اینقدر با هم د؟ ... فرانک -

شون  عصبانی و ا هر دوشون توی زندگیهستن. خیلی شبیه هم جوان مشکل اینه که این دو تا  -

خودش می ریزه و شان اطرافش  یتو واینه که نیک عصبانیتش ر اونهاتنها فرق هستند. سخت 

 .ش می زنهآت ور

 ، سرش را تکان داد.راند و گویی با خودش حرف می زندافرانک سرش را خ

این خمیر ها را توی تابه کمی  ، بیا بیا دختر جون . که پیداش بشه دیگه حاالست که فکر کنم  -

 حواست باشه نسوزونیشون. . پشت و رو کن
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 . به سرعت باال بردرویارویی با نیک  فکر ضربان قلب سامر را از  صدای پارس بستی،

 ؟چرا سگه اینجوری می کنه چی شده فرانک؟- -

به اطراف نگاهی جدی و هوشیار  هایی با چشمو  ن را باز کرد ، آدر خانه رفتفرانک به سمت  -

 .انداخت

  ..راه داریم . یفکر کنم یه طوفان تو -

 .ش را به تن می کرد ادامه دادا در حالیکه بارانی  

 راهه. یطوفان بدی توا... خونه و بیرون نی یمون توب -

 می رید؟ کجا االن  شما دارید -

 ...اد ی نه بدجور باال میویب رودخآتوی این طوفان ها  -

 ....گم شد، مجره ها به هدر صدای بلند  کوبیده شدن در و پن حرف هایشادامه ی 

  - به سمت اتاق خواب خسته شد و  باالخره ماند، بازگشتن فرانک منتظرمدتی این که بعد از 

 . رفت -که فرانک وسایلش را در آنجا گذاشته بود

برای چندمین بار  .تخت نشست و پاهایش را جمع کرد و زانوهایش را در آغوش گرفت روی

و  دامپروری  ی مزرعه کاینجا وسط ی " کهاز خودش سوال می کرد  طول همین یک روزدر 

 "؟!چه می کرد -بزرگ شده بود آن  که در -ایل دورتر از اجتماع مدرنی هزاران م

از یادآوری . زناشویی با این مرد نبودتهوع آور  انجام وظایفم خدا را شکر که مجبور به ه باز

تنش به لرز بگذارد این تخت به عهده اش  درنست امی تو این مرد بد عنق و مغرور وظایفی که

 غوش گرفته بود، کوبید.و محکم دو مشت روی بالشی که در آ . حرص زدهافتاد

 



 کابوس 

I نویسنده: کاترین ساتکلیف 77  کابوس   

 

 

از من خوشت  چون و بیرون خونه ات انداختیو از ر من چون ،زدم رو  این اولیبگیر... ... یاب -

  ..اد.ی نمی

   نگ... گ... گ... پا.مشتش را دوباره باال برد

    !رانک قد کوتاه و کچل و پیر نیستیفبرای این که مثل م ه این -

صورتش را در آن فرو ن افتاد و و  خودش هم  روی آ الشت را  دوباره روی تخت انداخت ب

 از آن به مشام می رسید.شراب و صابون ، بوی دریا، دادبوی خواب نمی . برد 

ه . نگاهی دوباره به رویاهایی که برای خودش نداشتتا قبل از آمدنش به اینجا چ آخ...خ... که

 انداخت.اطراف 

 کاناپه یجلوبرای مثال یک فرش ایرانی  .می خریدند اینجافقط اگر یک سری وسیله برای ، اگر

اینگونه  مسلما  -می رسیدند  زمین بهروی فرش  که تا - ی توری بلندحال یا پرده هاداخل  ی

 .ل تر و زیبا تر دیده می شدمقبو

که با پرده  -چشمش به گوشه ای از آشپزخانه . تازه  از جا بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت

 . افتاد  - ای از آنجا جدا شده بود

هایی که دست ساز با قلمدانی از چرم و کتاب ی یک میز ساده پرده را کنار زد و داخل شد

صداهایی از دور به به چشمش خورد.  بودند پشت آن در قفسه هایی به ترتیب چیده شده

 نیک . د... ابتدا صدای فرانک و بع، گوشش رسید

کنار رودخانه  ی  چند تا از سکنهبه باید برم . ره طغیان کرده و باال آمده رییسرودخونه دوبا -

 .کنم کمک

 .خسته می شی، کافی کار داریم ی فردا به اندازه. نمی خواد بری -
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 خونهاصطبل تا تو بری  تویمی برم  وم اسبت ره . االنمهست می رم و تا فردا ظهر اینجا . نه -

 .عوض کنی وو لباس های خیست ر

 هیاهوی باد و طوفانی که بههمزمان با  به گوش رسیدن صدای باز شدن در خانه، همراه با 

 داخل هجوم آورد، قلبش تندتر شروع به تپیدن کرد.

 به گوش رسید. ی  روی زمین و بعد کشیده شدن یک صندلیصدای کوبیده شدن چکمه های

این  دلیلخودش را به . نوک پا به سمت آشپزخانه بچرخد روی و سعی کردن بدون سر و صدا

 .همه ترس و استرس لعنت کرد

ش با ا در تمام ده سال زندگی. ترسویی به شمار نمی رفتدختر  هیچوقت در حالت عادی

ولی مشکل  این  .دندان شکنی برای پیرزن در آستینش داشت های همیشه جوابمارتای پیر

 بههیچ شباهتی  ،نافذ های موهای سیاه و چشم، بود که نیک با آن قد بلند و هیکل عضالنی

 مارتای عجوزه نداشت. 

. می کرد  معلوماو  بارا خودش  تکلیفامشب لط می شد و مس دشخو بهصورت باید  در هر

 .همه چیز به نیک بستگی داشت. یا می رفت ،می ماند برای همیشهیا 

نیک . به سمت نیک رفت از همیشه داده  بود، و شانه هایی که کمی عقب تر  با چانه ای جلو 

آب از لباس . می کرد مزه ،مزهفنجان قهوه اش را  بسته و سری تکیه داده به دست هایی با چشم

 .ش جمع شده بودا هایش روی زمین چکه می کرد و زیر صندلی

میز  بلند کرد و کامال مستقیم روی گشود و هیکل سنگینش را از کنار  را  هایش ناگهان چشم

 .خستگی از سر و رویش می بارید. ش نشستا صندلی
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ق و با نگاهی خیره برانداز کرد. قهوه سر تا پای دخترک را دقی جرعه ای از قهوه اش نوشید و 

 اش که تمام شد، فنجانش را به سمت سامر گرفت و به قهوه اشاره کرد. 

دوباره شروع به  یحرفهیچ بدون سامر فتجان  را پر کرد و  دوباره به سمتش هول داد. نیک 

 در نهایت سامر طاقت نیاورد.  .نوشیدن کرد

 !بکنم هتونشاید بتونم خدمت دیگه ای ب ،هم بگیدم بهست که اینجا ...  حاال بفرمایید -

نک برایش  پر کرد و  جلویش فرا  یِ سرد شده  ذرتِ بشقابی از کیکِ باز هم جوابی نگرفت.

 .  گذاشت

امیدوارم  "می گفت  "می خواهید بفرمایید چیز دیگری"جرات داشت که به جای  به قدریکاش 

 "د!ت گیر کنیگلو در

سامر  . متعجب سامر به طرفش گرفت های چشم در مقابلکیک را از وسط دو نیمه کرد و  ،نیک

 .بدون فکر کردن آن را گرفت

 .نشینیتره ببه -

 سامر صندلی روبروی او را کناری کشید و رویش نشست . 

 ؟ازندگی چیه و نظرت در مورد این خونه. عریف کن ببینمخوب ..ت -

 پایین انداخت.  گینچشمانش را شرم

 .بد نیستی...ی... ه -

 .حسابی جا خوردم ،از اینکه هنوز اینجا موندی باید بهت بگم که؟! ... ؟! ... بد نیست -

 !؟برم ای جای دیگه مگه می تونم -

 ."شان"مثال برگردی پیش  -
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 !؟علیه شما تبانی کردم "شان"فکر می کنید که من با هم  یعنی هنوز -

 .پس نه، اگه اون قرار داد واقعی باشه -

 .امیدی در دل دخترک تابیده شدنور 

 م؟!هست پس قبول دارید که من زنتون -

که لقمه اش را می طور همانو  کند و به دهانش گذاشت را بشقابش داخلکه ای از کیک نیک ت

 داد  جواب سامر را بدون اینکه  هیچ حسی در گفتارش باشدد، جوی

، همین که دوباره به حال قبل برگشتولی  .و نمی شه کاری کرد اومدهنه باال وب رودخآ که فعال -

 .برت می گردونم به کریستچرج

 ؟!و پس بفرستیدر می خواهید من آخردر پس ؟! ... ؟! ... کریستچرچ -

 !لی سرده و تابستون ها حسابی گرمزمستون هاش خی. خوش نمی گذره بهت اینجا اصال -

  !به شما حسابی خوش می گذره این باال به نظر که -

 ؟اصال بگو ببینم چند سالته...  درد دختر جوانی مثل تو نمی خوره ه ب ،زندگی توی اینجا -

 .هجده -

 ربکسی دور و که می بینی اینجا  ییه دختر جوان مثل تو احتیاج به دوست داره  و همین جور -

 ندارم. برای تو من چیزی ، خیلی راحت بگم. نیست نم

 ...اشکال ندا -

. ماستبرای نمیری  و  بخور  به اندازه یم دارم ه چییعنی هر . من پولی ندارم، ببین دختر جون -

که مثل  و ندارمر من حتی توان مالی این...  شهاخوشحال ب کهپول خرج کنه  نیاز داره تایه زن 

 ...برات بخرم واون لباس هایی که تنته ر
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و اتاق ی دکور این خونه نقشه براتا  هزار  ،تنها بودیتوی خونه  این چند ساعت که که طمئنم م -

 .ها کشیدی

روی  -با دست هایی که به کمر زده بود  - و به سرعتانداخت  به زیررا  هایش سامر چشم

 .پاهایش ایستاد

شما . دلیل برای نگه نداشتن من گفتید ن همهیا. تموم کنیدرو هتره این حرفها ، بببینید آقای سبرا -

... خوب. احتیاجی ندارید به من دیگه پسهمراه فرانک خوشبختید و اتون هبا سگتون و گوسفند

 .  اونخیلی احمقانه بودد من به نیوزلن اومدن صال . ابهتون احتیاجی ندارمم ه منمهم نیست! 

 و ... اینجا ببیام توی لندن ول کردم که  وهمه دوست و رفیقم ر

ه نیک ببیرون دوید. با صدای بلند شروع به گریه کرد و به سرعت از آشپزخانه به سمت اتاقش 

  سامر و به موقع  قبل از دور شدن  -طوری که صندلی به زمین افتاد  - بلند شد ز جاسرعت ا

 ید.بازوی دخترک را محکم چسب

عصبانی و پر از خشم به نیک  هایی با چشمو  کردمی به صورتش برخورد  دختر نفس صدا دار

می رزو آاین منظره نیک با دیدن به نظر می رسید. براق  اشکاز  هایش چشمه بود. خیره شد

بوسه باران  در همین لحظه دخترک را   مرطوبکاش می توانست لبهای لرزان و ای کرد که 

 .کند

سند  کردن ااصال موقع امض !مست ؟!می فهمی؛ من مست بودم! ... ؟یهچی از جون من می خوا -

وضعیت  . کردهکار  یروحم هم خبر نداشت که اون مرتیکه با من چ .ازدواج هیچی نفهمیده بودم

 .نگهداری یه نفر دیگه کفاف نمی دهمالی من برای 

 .متوجه شدم جناب سبرا ور اینها ی همه -



 کابوس 

I نویسنده: کاترین ساتکلیف 82  کابوس   

 

 

 .نیک بازوی دخترک را محکم تر فشرد

 .من دنبال ازدواج نبودم و نیستم... نگاه نکن به منی اینطور -

 .دردم می گیره کم کم داره  . ول کنیدو دستم ر همین االن -

نمی دانست نیک  .دوید با نفس بلندی به سمت اتاق سامر عقب کشید و نیک سریع دستش را 

صدای که  می گذشت -از وقتی که با سری افتاده به سنگ ظرف شویی تکیه داده بود   -چقدر 

  کشید.او را از افکار مشوشش بیرون  می شد،قدم های فرانک که وارد خانه 

 .هم بوداز همیشه  بی طغیان رودخونه بیشتر راامسال خ! عجب طوفان بدی بود -

 ای ریخت.  قهوهبرای خودش و  فرانک با چکمه هایی گل آلود به میز آشپزخانه نزدیک شد

 ... و روی دمت گذاشته؟ر م کی پاشه باز چی شده؟ -

از . داشتی وو دوشیزه خانمت بحث تکراریتون ر تو ز هم حتما با. نمی خواد بهم بگیآه...ه ... 

 د!ند وقت دیگه به هم عادت می کنیچ، می شنوی زیاد سخت نگیرمن 

 !می خوام بفرستمش بره -

 نزدیک کرد . باش را به ل قهوهفرانک فنجان 

 .داغه چقدر اوه این -

  .نیک نگاهی ناراحت به او انداخت

 ... بهت گفتم که می خوام -

تنگ می  برای اوندلش  اصال کی؟ گرفته وکی جلوت ر .بفرستش، برو. شنیدم، م کر نبودمه من -

 ؟ شه که یادش هم بکنه

از تمام و نفرتت رتنهایی اتاقت  یبرگردی و مثل همیشه تو ی اتتو هم می تونی به دنیای تنهای

 ...! خودت بریزی یوتت بردنیا و دور و 
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زمزمه ؟ شنویو ؟ این صداها رپیچیده رو می شنوی خونه یکه تو ییصدا؟! ... می شنوی نیک

 ... ؟؟شنویو می ها ر

 منظورت صدای بارونه؟! ... چه صدایی؟ -

 .اون صداهایی که پشت اون هست نه...ه...  -

 !من چیزی نمی شنوم -

دایی که قبل از اینکه نفس تنها ص. رت می شنویاین تنها چیزیه که تا آخر عم. دقیقا! ... درسته -

ترین نه بدمی تو  سکوت موقع ها بعضی  ... ! سکوت؛ بکشی به گوشت می رسه وآخرت ر

 !چیز باشه

ی داخل قهوه  قهوه مانده ی  در حالیکه فنجان خالی قهوه اش را روی میز می گذاشت و باقی

 را در آتش اجاق می ریخت سرش را تکانی داد . جوش

 !سکوت اطرافت  می تونه خیلی سخت تر از هر چیزی باشه. اون موقع بهش فکر کن رییس -

 

*** 
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با افتادن . باد زوزه می کشید و لوله های اجاق گاز تکان می خوردند .باریدباران همچنان می 

 . سرش را باال گرفت، شا ی بر روی بینیآب ی قطره

آب شد قطره ای تبدیل به  به کندی  لکه. کوچکی روی سقف درست شده بود تیره ی  ی لکه

 . و اینبار  روی پیراهن سفیدش چکید

 شعله. گذاشت–که آب چکه می کرد  جاییزیر   -و روی زمین از باالی اجاق برداشت ای تابه

 . و به سمت نشیمن رفت آوردالمپ را تا حد ممکن پایین  ی

 - الهی در دست و چمدانی کنار پایشکه با ک  -دخترک را دیدکنار دیوار  ی روی کاناپه

 است.نشسته  یخشکبه مستقیم و 

 ؟نیکار می کی تو اینجا چ -

این  پسنی هستم، رفتکه  باالخره من . توی تخت و اتاقتون فراری بدماز شما رو  نمی خوام -

 . ن روی این کاناپه سر کنمومهم همثل ی می تونم چند وقت رو 

...  چون ما قرار نیست متاهل بمونیم... خوب ... یعنی چیزه ... نمی تونیم با هم اتاقتون هم یتو

 روی یه تخت بخوابیم. متوجه منظورم که می شید؟

 .نداشتم و ندارم واصال قصد خوابیدن با تو ر من -

 ؟! ...؟!جدی... ! اوه -

  .می خوام بخوابم ،برو ... حاال هم هآر -

 بخوابم.همین جا ارید ذگبمن هستم،  ،اونی که اینجا زیادیه ولی -

 رسیدگی می شه.    هم  زه مسئله رفتن و تموم شدن همه چیب به موقع -
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به محض ورود به . ه راه افتادگرفت و به سمت اتاقش بدست ه خم شد و چمدان دخترک را ب

اما سامر جلوی  .به قصد بیرون آمدن رویش را چرخاند زمین گذاشت و  روی را  چمدان اتاق

 راهش را گرفت.

حتما الزمتون که دیگه این ها  . لطفا این پتو و بالشت را با خودتون ببریدحداقل ... قای سبراآ -

 .می شه

 

 

*** 
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جریانات . دراز کشید و بالشت را زیر سرش گذاشتروی کاناپه  ،بدون بیرون آوردن لباسهایش

 .وز او را حسابی خسته کرده بودندامر

 رایحه. د تا او  آماده خواب عمیقی باشددلشوره و خستگی دست به دست هم داده بودن، نگرانی

 . فرانک  به مشامش می رسید ی شنایی کنار بوی کیک ذرت  و قهوهآ ی

شت را دوباره به صورتش نزدیک بالو  کشید عمیقینفس . و گرم ، شگفت آوررایحه ای غریب

عطری که گرمای فراموش شده ای را به یادش می آورد، گرمایی که مانند یک براندی داغ   .کرد

 در بدنش به جریان  پیدا کرده بود.

تصویر زنی که نفس های . وردآاش به ذهنش هجوم های فراموش شده ویر گنگی از روزاتص

تمام  بدنش. زن می کشید پوست حنجره ی ه مانندی می کشید و خودش که لبهایش را روی آ

دستش  میانتمام بوی زن را از بالشت  ،نفسی عمیقکشیدن با و ...  بدن زن را احاطه کرده بود

 .به وجودش کشید

تفنگش  را بیرون  ،فلزی زیر میز جعبه ی از داخل . و وارد کتابخانه اش شد ا پریداز جناکهان 

 . ه داشتانگدر دستانش کمی را  کشید و آن

 پیشانی آزادش با دست. بت به شش سال پیش بیشتر شده استنس اسلحه،کرد که وزن می حس 

   .روی پله های ورودی نشست رفت و  خانه بیرون ازو به سمت   ش را مالیدا

 ".اریدگذبتنها ... ارید لعنتی هاگذتنها بمن رو  "

 

*** 
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خورشید کامال وسط ، جانسون  بیرون آمدند  ی ب گرفتهآ ی زمانی که فرانک و سامر از مزرعه

آرنولد و  - جانسون هاکردن به  کمک  در از ظهر را  قبلاو و سامر تمام . بود رسیده آسمان 

 .گذرانده بودند -دورا

یک به عنوان تشکر  "دان". بدرقه کردند گاری اشان ها را تا آن  "دان و نان و آرنولددورا و "

نان هم بسته ای پر از بیسکویت  و گذاشت گاریی پر از میوه و سبزی پخته شده باالی  جعبه 

 .شده و گرم روی پای سامر قرار دادپخته ی های تازه 

سامر  بهنگاه گرم و قدردانش را  گرفته بود، در دست سامر را های در حالیکه دورا دست

 دوخت.

امروز با اومدنت اینجا  برای کمک کردن به ما لطف بزرگی کردی. در خونه ی ما همیشه به  -

 روت بازه... باز هم همدیگه رو می بینیم؟

، نبیندهیچ وقت شاید دیگر ، اینکه دوست تازه پیدا کرده اش رابه لندن و  از تصور بازگشت 

هایش را گرفت و لبخندی به به سختی جلو ریزش اشک. یوردآبه گلویش فشار  یسخت غضب

 .پاشیدمو بلوند روبرویش  و زن جوانروی 

 .خوشحال می شم ،خیلی ،از دیدن دوباره ات خیلی که باش مطمئن -

دور هم  جمع  "روک وود" توی  - برای یه پیک نیک دسته جمعی -ماه یکبار  هرما اینجا  -

و  کمی  بخندیم و برقصیم  ه که کنار هم با لباس های خوشگلر واقع فرصت خوبید. می شیم

 .شاد باشیم

 .و خوشحال می کنهر شنیدنش هم من! حتی وای چقدر جالب -
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حرف  دورا را نداخت و ا -دی مهربان به زن ها نگاه می کردکه با لبخن - دان نگاهی به فرانک

 .ادامه داد

 .الم و احوالپرسی پیشت بیان سامرسدورا و بچه ها  برای  دشای -

 .خیلی لطف می کنید، عالیه -

 .دنیا بیاده البته وقتی بچه ب، حتما -

 کردن با حرکت اشاره ای کرد . -مل می کرد حرا شان اکه دهمین بچه  -و به شکم بزرگش 

چسباند و به عقب نگاهی  کناری اش ی خودش را محکم به نردهسامر  گاری  و تکان های آن،

 .انداخت

بدرقه می  لبخندکه  او را با   -  " دان و نان شارکیس " و   " آرنولد جانسونو  دورا "تصویر  -

سفید و زیبایی که ی  خانهو   -ند بود ر شان چندین پسربچه در حال بازی پشت سد و کردن

این . حسرت کشیدسر هی از آ ، باعث شد تاتر بنا شده بودسبز و میان تپه های سبز روی زمین

 .رزوهایش از بهشت روی زمین بودآنماد تمام ، تصویر

فرانک او را به خانه رسانده . نم نم باران کامال بند آمده بود، سبرا رسیدند ی زمانی که به خانه

 کارگاه کتار خانه رفته بود. بهو خودش دوباره 

جانسون ها  ی یاد خانه به ناگهان. با دیدن این وضعیت، کامال خالی و سرد؛ ت بودخانه لخ

 .شده بود  چیدهزنانه ای سلیقه  بادر هر اتاقشان دکور و تزییناتی . افتاد

 تارا کرد  تالش خود تمام . از بارانی تنش قطره های آب  چکه می کردند .در جایش ایستاد -

 .فکر نکند -بافته بود  این خانهکه دیشب در مورد تزیین و چیدن وسایل در  -ش به رویاهای

  رفت.از خانه بیرون 
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 .نها می دویدآدر اطراف کنارشان سگ سبرا  و شده بودندردیف دان گوسفن ،کارگاه  یجلو

ه جای . ببودنخبری  دیشبش از پیراهن سفید و نه از کت زیباینه . ناگهان چشمش به سبرا افتاد

به تن  -قهوه ای بود ی شلوار بابی آکه یک پیراهن   - لباس مخصوص گوسفندداران را ،آنها

 .داشت

 به پیشانی می رسیدند.چکمه های کثیفش تا زانوهایش بود و زده تا تین هایش را کامال باال سآ

 . ش نوار سفیدی بسته و موهایش به عقب رفته بودندا

ان در همو چرخیدد و به دنبال گوسفند بعدی عرق کنار شقیقه اش را پاک کر با پشت دستسبرا 

  .حال نگاهی به خانه انداخت

زیر لب . سرد و نگاه بی تفاوتش را حس کند سیاهِ های فاصله می توانست چشمهم از همان 

 .با خود زمزمه کرد

می ایسته و اخالق گند و  مقابلتکه  ی هستممن دقیقا همون. ادامه بده آقای سبرا یجورهمین -

 به رخت می کشه.  ومغرورت ر

 .کوبیدبه سطل کنار پایش پنجه با 

اولین فرصت  یتو ... حاال هم که ازت ترسی نداره  آقای دماغ باال هستم اون شخص من.... هرآ -

خرابه ات هم  بیشتر  ی این خونه و  نمی خوابم ،می ده و توی تختی که بوی تو ربهت می گم 

 تا خونه!شبیه یه مرغدونیه 

 ،که تو داری با برگردوندنم بهت می گم می زنم. بهت هام رو چشم حرف تویچشم و  رو در رو

 ی.بهم لطف می کن

 



 کابوس 

I نویسنده: کاترین ساتکلیف 90  کابوس   

 

 

. وقتی مقابل مرد به سمت نیک رفت ،اطرافش هایبا نگاهی نگران به گوسفند و به سرعت 

 رسید، به او خیره شد. 

چقدر این مرد تنها اما با دیدنش از نزدیک، تمام خشم و عصبانیتش به یکباره از میان رفت. 

و مشغول چیدن پشم بین پاهایش گرفته محکم که گوسفند ماده ای را  -قلبش از دیدن او . بود

 .شرده شدف -هایش بود 

ا پاهایش لگدی که ناگهان گوسفند ب وسفند را روی پاهای عقبش خم کندگ تانیک تالش کرد 

عی و س دویدر تدخترک جلو  از شدت درد به هم فشرد. کوبید. پلک هایش را به پشت زانویش

 .ن دم گوسفند جلوی فرارش را بگیردکرد با گرفت

سفیدش از ژاکت بارانی  های ه دستک  نیک به او. سامر فضای کارگاه را پر کردی صدای خنده 

، قرمزش در اطرافش پخش شده بودند بلند بیرون زده  و موهای -که به تن داشت  -فرانک 

 .فکر کرده بود، به او امروزش یباورش نمی شد  ولی در تمام مدت زمان کار. خیره شد

به شدت درد   -که روی گوسفندان خمیده مانده بود طوالنی ایمدت زمان  دلیل به  -کمرش 

تاریکی های  ذهنش  درنوری  گویی می کرد که ناگهان دخترک به سمت او آمده و با ورودش

 اش به نرمی کنار گوش سامر پیچید.زمزمه  درخشیده بود.

 محکم گرفتیش؟     -

راستی هنگامی که در مستی کامل   . و نه عالقه اید دار به او  مطمئن بود که نه احتیاجی !زنش

 می گذشت؟! ...؟! ...چه در مغزش ، ه بودآن قرار داد را امضا کرد

و  با این نزدیکی قلبش به شدت شروع به فرشته مانند دخترک  نزدیک تر شد  ی به چهره

 تپیدن کرد 
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 !خدای من .نگاه کرد  به او با آن چشمان درشت کبود پر احساس آورد و سامر سرش را باال 

فقط  ،به تنها چیزی که می توانست فکر کند در آن لحظه این دختر بوی هلو  و باران می داد  و

 .بودشان و چشیدن  ی اوهابوسیدن لب

 خواست می دلشرا...   غرق شدن در آغوششدلش می خواست گرمای وجود او را حس کند، 

او را می خواست.  رام شدن در پیچ و خم انداملمس کند.  دلش آ را او سینه های کوچک و سفت

 .شودرام آو در آخر طوری که دخترک کنار او پر شور 

 برای در آغوش گرفته شدن التماس هایش شمو چ می زدند که مرا ببوس لبهای نیمه بازش فریاد

دستش را به سمت صورت نیک برد و گونه اش را با  سامر با  طمانیه ای  مالیم . می کردند

 لطافت لمس کرد.

  !سالم -

 !سالم  -

 !؟تا حاال لبخند هم زدید آقای سبرا -

  .نه -

 !چرا؟ -

 .زی نبوده که به خاطرش لبخند بزنمتا حاال چی -

 .خیلی متاسفم... اوه -

بریدن بدون و  چشم درچشم . نشدند هایشان توجه فرار گوسفند از زیر دستهیچ کدام م

 .به هم نزدیکتر شدند ،نگاهشان
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 ما با شنیدنا. و لبهای نیک نزدیکش شدندبه نرمی روی هم گذاشت  را  پلک هایشسامر 

 .شدبه آن سمت چرخیدند. فرانک داخل از جا پریدند و  هر دو  غیژ لوالی در  ،صدای غیژ

 تو اینجایی رییس؟ -

از هم فاصله گرفتند.  نیک با چهره ای   که بودندشده پرت دنیای واقعی  بههر دو  ناگهان گویی

هم  رویدندان هایی  از میان و  پرت کردش را روی زمین ا قیچی پشم چینی ،منقبض شده

 زمزمه کرد.رو به دخترک شده فشرده 

 .زود از اینجا برو -

  -که به سرعت از آنجا دور می شد - صدای پای دختر به ،هم فشرده شدهپلک هایی روی با 

 .دگوش دا

 در بزنم . ،قبل از اینکه وارد جایی بشمکه کنم  دقت کنم دیگه باید کم کم به این می فکر  -

. سپس کالفه عمیق ترو  نفس کشید عمیق  –که هنوز بوی دخترک را می داد  - نجا را آهوای 

 و محکم تر ... باز محکم تر ... مشتی محکم بر زمین کوبید و

 
 

*** 
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. ر زدلبخندی گرم  به روی سام  -رنگ قهوه ای  یهای با چشم  -ر د یقامت  جلومرد بلند 

در به مرد عینکی  میاناز  آورده و بیرون  ش را سرچند دقیقه بعد از آنکه در را باز کرده و 

ناگهان به یاد آداب معاشرت افتاده و کالهش را  ، با چهره ای متعجبمرد  بود؛  خیره شده 

 .برداشته بود

 هستم خانم.بیکنفیلد  نب من -

  .سامر سابرا ست هم اسم من -

، سی مرتب روبروی مرد ایستاده استبا موهایی شانه زده و لبا ،از اینکه حمام کرده و تمیز

 بود. خوشحال

فشرد و لبخندی  هایش دستمیان سامر را بیش از حد مجاز طبیعی در  ی مرد دست دراز شده 

 .به رویش پاشید

 .نیستید ،چیزی که من فکر می کردماصال شبیه  که شما بگم بهتونباید خانم سبرا  -

 !قای بیکنفیلد؟آداشتید چه چیزی رو  می شه بهم بگید که انتظار ... می... اوه -

 .رمز شده کمی این پا و آن پا کردمرد با گونه هایی ق

 ... مسن تر... و چیزه... شاید کمی الغرترام... م...  -

. ولی بهتون جواب می دم؟! نمی دونم چران، بدون وقه دارند سن من ره اینجا همه عالمثل اینک -

 !من هجده سالمه

 .یشتر شبیه چهارده ساله ها هستیدآخه به، نزدیک هجده منظورتونفکر کنم  -

 ؟یا توهین ر نظر بگیرمد تعریف  واالن من نمی دونم این حرفتون ر -

 .ن باشید که قصد توهین نداشتمئمطم -
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 .ببینیدو فکر کنم می خواستید شوهرم ر! این خوبه ،خوب -

 ؟ببینم چه کسی رو  -

 !شوهرم... سابرا -

 .هنوز به این موضوع عادت نکردم. ببخشید... اوه -

 متعجبم.    هستم م از اینکه اینجاه هنوز! م همینطوره من -

  .نگاه مرد مقابلش را شکار کرد

 !م مثل منهه فکر کنم اون -

 .سامر دوباره به صحبتش ادامه داد. رک گویی دخترک واقعا شاهکار بود -

عد هم برای . ببرید پیشش ،اگه می خواهید .. اون روبرو..هتوی کارگاه پشم چینی اون با فرانک -

  -که سابرا مهمونتون بوده - مهمان نوازی دیشب  شما را باهاشون بیایید خونه. اینجوری  شام

 کنار ما باشید.  وکنم . واقعا خوشحال می شم امشب رمی جبران 

 .من نمی خوام مزاحم باشماوم... م ...  -

امروز . سوپرایز کنم وخواستم او دو تا رمی  ،بخواهید وراستش ر. من خیلی غذا پختم. نه اصال -

 . همین آشپزی بود ،از صبح بیکار بودم و تنها کاری که  می تونستم بکنم

 یاره که همیشه غذای گرم روی ونه میخبه آدم ازدواج می کنه و زن ، دیگه شما که می دونید

 ...میزش داشته باشه. االن که دارم حرف می زنم

بن توان برداشتن . به سمت آشپزخانه دوید ، فریادی کشید وه اشسامر بدون تمام کردن جمل

ولی  ،در مورد زیبایی زن نیک شنیده بود "لاوکان "هرچند از  .نداشتا را سابر نگاهش از زن

 . این صحنه را نداشت دیدن  هیچ وقت تصور
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 گیرنفس ، که در انتظارش بودای زیبایی. و دخترک  پخته تر شود دفقط کافی بود چند سال بگذر

کنار پیشانی و  ها آنکه هایی از صورتی بسته شده و ت نواریکه با  -موهای قرمزش . می شد

به نظر می  رتبی نظیر آن کک و مک های بامزهبا     -بیرون زده بودند نوارگوش هایش از 

 رسیدند.

 ؟بریزم براتوندوست دارید یه قهوه  -

 .ممنون می شم، رهآ -

قدیمی کناری ی قسمتی از پرده ه بود. تغییراتی در اتاق نشیمن شدمتوجه  ،همدر همان نگاه اول 

نار ک .تابیدبه داخل خانه می  ،زده شده بود و نور آفتاب از درون شیشه های تازه تمیز شده

که زیر پارچه ای پنهان  چیزی مثل یک صندوق .چیز ناآشنا و عجیبی تکیه داده شده بود ،هکاناپ

 .بود روی آن گلدان کوچکی پر از گلهای وحشی تازه قرار داده شدهو شده 

 .شما قهوه ی م ه این ،بفرمایید -

 به سرعت تکانی خورد . ،پشت سرشاز صدای سامر درست  با شنیدن 

 !بیکنفیلد؟قای آچیزی شده  -

 .کرده تر خیلی دلنشین وظاهر اینجا ر .نگاه می کردمو دکور قشنگتون رداشتم االن ... نه. نه -

 ین جا یه ذره  رنگ و گل کم داره حس کردم که ا. ممنونم از شما -

بخندش  به . اما لنوشیدرا  نزدیک کرد و جرعه ای از آن  هایش قهوه اش را به لببن فنجان 

 تبدیل به نیمخندی شد .  ،یع سیاه و  تلخمحض نوشیدن آن  ما

تف کردنش به داخل فنجانش گرفت   به قدری آن مایع سیاه تلخ بود که خود به خود تصمیم به

 ...اما
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دوخته و آماده شنیدن نظرش  که منتظر به او چشم -کبود دخترک  های به محض دیدن چشم 

 ن را به پایین قورت داد .آ -بود 

 خوب شده ؟ -

 .کان داد و به داخل فنجان خیره شدسری ت به زحمت

 ؟به نظرتون خیلی رقیق نشده درست می کنم. قهوهراستش این اولین بارمه که  -

 !م که خیلی خوبهه منظورم اینه که خیلی هم غلیظ  شده و این... م... م... ام! نه -

احساس . حرفش جرعه ای دیگر نوشیدفشار داد و  برای تایید  روی هم را محکم پلک هایش

 .می کرد که چیزی تا ایستادن قلبش از شدت غلظت قهوه نمانده است

این  تحمل حداقل...ف... اوف"کشید  گیآسوداز سر سامر نفسی ی  باز شده  ی با دیدن چهره 

 " به دردی خوردفشار 

 .رم که نیکالس هم ازش خوشش بیاد امیدوا -

 .دوباره به طرف  آشپزخانه چرخید  -

غذا االن آماده . کنید و از خودتون پذیرایی کنید خودتون تصوری ثل خونه هم م ولطفا اینجا ر -

 می شه .

روی میز  و آن را ییرون کشید را - ملحفه ای که قبال  دیده  بود - یکبه سرعت از زیر کمد ن

فرانک با  شگفت زده ی  صدای .و بشقاب اضافه ای برای بن گذاشت غذا خوری  پهن کرد

 .سامر  به گوش رسیدتوسط دیدن میز چیده شده 

 اونبیام خونه و شروع به آشپزی کنم  فکر می کردم االن باید.  غذا آماده است! چه سوپرایزی -

 .چیز هم آماده کرده این دختر خانمببین همه . خسته امم امروز که حسابی ه
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ه که با دست و صورتی شسته شده و موهایی نیمه خیس ب -سامر نگاهی نگران به سمت نیک  -

 .انداخت  -داخل خانه آمده بود

خیلی آرام  -که بعد از اتفاق داخل کارگاه شور و شوق مضاعف پیدا کرده بود  -برعکس سامر 

بن با  .آمدسالم برای بن تکان داد و به سمت میز غذاخوری ی و بی تفاوت سری به نشانه 

 دیدن میز لبخندی زد .

 .انی چقدر خوشمزه به نظر می -

 .از خودتون پذیرایی کنید، لطفا شروع کنید -

 ، ابرویش را باال برد.وسط میز دراز می کردی فرانک در حالیکه دستش را به سمت کاسه 

 ؟این چیه -

 .    املت -

بن ، غریب را توی بشقاب خودش و عجیبی  ماده  ،فرانک با یک قاشق. سکوت کوتاهی شد

 .ذرت را تقسیم کرد نو نیک قرار داد و بعد کیک های نا

آن از شدت  ی لبهمقابلش، و با برخورد آن با بشقاب  از دستش افتاد بی حواس نانش ی کهت

هم به خاطر نها آولی متاسفانه د، زمینی های پخته شده تقسیم شدن عد سیبد! بسفتی نان پری

 داخلشان  قابل خوردن نبودند.خام بودن 

سط ؛ ورا دو نیمه کردویش فرو برد و آن به محض آنکه فرانک چنگالش را در سیب زمینی جل

 .ظاهر  شد - که هنوز خام و سفت بود  - آن

بردن  برای فروو  کرد  آنکه ای به دهان گذاشت و به زحمت شروع به جویدن ت این،علی رغم 

 . ناگهان ابروهایش به باال پریدندجرعه ای قهوه خورد که  آن
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ر در حالیکه نگاهش را از سام کرد . سفره اشهمزمان بن شروع یه سرفه کردن در دستمال 

 سر تکان داد.کی به دیگری می انداخت معصومانه ی

 !؟چیزی شده -

 .بالفاصله فرانک جواب داد -

 هیچی... ی ... هیچی. -

 رش تایید کرد.و بن پشت س 

 .هیچی نشده، رهآ -

انداخت  نگاهی  - ب زمینی توی بشقابش بازی می کردکه با چنگالش  با سی - سامر به نیک 

 ، حرفش را ادامه داد.الیکه همچنان او را زیر نظر داشتو در ح

 سوپ هم درست کردم . -

 .ایشان را  با خوشحالی باال بردندفرانک و بن همزمان با هم سره -

 ؟!... ؟!... ؟!...سوپ -

 ؟!... ؟!... ؟!...سوپ -

پیدا کردم و به خودم اجازه  "گوشت های دودی شده"پر از  ،راستش من پشت خونه یه انبار -

 .برای سوپ گوشتم استفاده کنم اونجام کمی گوشت گوسفند از داد

 .راضی به طرفش چرخید هایی فرانک با چشم

 .مگه نه بچه ها؟هستم،  من عاشق سوپ گوشت -

، چنگال هایشان را کنار بشقاب هایشان گذاشتند نیک و بن خوشحال از نخوردن سیب زمینی ها

 .تایید تکان دادند ی و سری به نشانه
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. مایع سوپ را برایشان سرو کرد - که بخار مطبوعی از آن بلند می شد - از داخل ظرفسامر 

 را با صدا تف کردند آن به ثانیه نرسیدهقاشقی از آن را به دهان بردند و  تقریبا همزمان  هر سه

... دختر جان ! اوه  : فرانک با لکنت از او پرسید .م از روی صندلی هایشان بلند شدندبا ه و 

 ؟!توی این چی ریختی

 .میز بن به گوششان رسیدآصدای التماس 

 !ب بدهآمن  یکی به .آب -

به سمتشان ی بارش  آمادههایی  ب پر کرد و با چشماآسه لیوان ، سامر به سرعت برای هر سه

 زدند. می  ،نفس ،نفس هم  باز . اما ب را نوشیدندلیوان ها را گرفته و آهر سه به سرعت . دوید

پیاز و یه ذره نمک ، فقط گوشت. باور کنید ... نکردم ،که بلد بودم اونیصی غیر از من کار خا -

 .استفاده کردم

 ... ک... ک... ک؟!... ؟!نمک -

 .فرانک گشاد شدند های چشم

 .بهم نشونش  بدین -

 .خانه دوید و با  ظرف کوچکی برگشتسامر به قسمت عقبی آشپز -

 اینه ... -

 -جوش شیرین  -ه! ن ناتریومای! این که نمک معمولی نیست ... ، دختر جون! خدای بزرگ -

 . برای سفید کردن استفاده می کنیم

 .فرانک  باال رفت ی نیک و بن  به سرعت به سمت در دویدند و  قهقهه
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و  گذروندمباالی این اجاق و من تمام روز ر! دونم کجای این جریان خنده داره صال نمیا -

 .رده نشدحتی یه سیب زمینی هم خو! ... یچی ه ؟به خاطر چی، آشپزی کردم

 .یه ذره بیشتر پخته بشن دختر جون فکر کنم بهتر بود -

 .آدم های قدرنشناس و پر رو هستید تون یه مشته اهم اوه!  -

 .خودش را با گریه روی تخت انداخت به سمت اتاق خوابش دوید و 

 ؟سامر -

صورتش را کامال در بالشت زیر سرش و  نفسش را  در سینه حبس کرد، با شنیدن صدای نیک

 به او قبل از اینکه  ،می مرداین بالش  در میاندر اثر خفگی ! ای کاش وه خدایا . بردفرو 

 .صدای قدم های نیک نزدیک تر شدند. .. شسمت

  برید از اینجا  -

که به درگاه در تکیه  - او را  ت هایشانگش میان به طرف در چرخاند و از  آرام  سرش راب -

 .نگاه کرد  -داده بود 

من خودم . هیزم بیشتری بریزید آتشدیگه الزم نیست شما هم توی این ... گفتم که برید بیرون -

 . جلوی همه مسخره کردم وور خودم ربهتر می دونم که چط

من  ،با خیال راحت و بدون هیچ عذاب وجدانیاالن می تونید  نه؟ ...  ؟االن دیگه راضی شدید

نگه   -بکنه  یه آشپزی سادهنمی تونه  که   -رو  هیچ مرد عاقلی زنیاصال  ... پس بفرستید ور

 .   نمی داره

، به انگشت اشاره اش را به سمت او گرفته بود پایین پرید و در حالیکهناگهان از روی تخت 

 .ادامه داد حرف هایش
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مردی نگاه به  و ه تمام وقت اینجا بشینکه کی دوست داره ...  ؟می خوادو ولی کی خود شما ر -

از شما  که دیدم هایی رو  من مترسک ؟هم نداره رویه لبخند ساده به لب آوردن کنه که توان 

با این  هفته بعد از دو، که راضی بشه با شما ازدواج کنه یسهر ک. قای سبرابودند آ ب تر جذا

 راهی دیوانه خونه می شه . اخالق گند و خودخواهی شما

 .میان حرفش پریدنیک با عصبانیت 

 ؟داالن تموم ش -

ی نداشته چنانآزنها زیبایی ا ی شاید من مثل بقیه! ... می خوام بگمیه چیز دیگه هم هنوز  ! نه  -

 .الیق یه ذره احترام هستم ،سگ بدبختتون ی ولی حداقل به اندازه. باشم

اینکه طوری رفتار نه  .با من برخورد درستی داشته باشیدکه  از شما انتظار دارم  دلیل همین به

ی ازش راحت هکفشت چسبیده ام و تو می خواته هستم که به  یانگار من پهن حیوانکه  کنید

 بشی .

 .مرد نگاه کرد های گرفت و مستقیم در چشمتر  چانه اش را باال

 شد. االن تموم -

من اومدم توی اتاق تا ازت معذرت خواهی کنم، ولی می بینم هیچ  اول اینکه ... خوب -

اهی ای بهت بدهکار نیستم. دوم این که من تو رو توی خونه، آشپزخونه و زندگی ام عذرخو

و سوم ...  اگر به اندازه ی سگم ادب و شعور داشته باشی، اون وقت من هم با  دعوت نکردم!

 احترام بیشتری باهات برخورد می کنم!

 ؟!... ؟!...  با یه سگ مقایسه کردید  و شما االن من ر -

 ... شیرین زبون -
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 نیک با صدایی خمار شده ادامه داد .

 ، ...با هیچ سگی نمی تونم مقایسه کنم و تو ر -

مرد با برخورد ناگهانی دست سامر سامر با چنان قدرتی به صورت نیک سیلی زد که صورت 

هر دو با دشمنی . آتش خشم شعله می کشید، مرد ی شده سرخ های از چشم. به طرفی چرخید

 .شانه هایش را پایین انداخت سامربعد از گذشت زمان کوتاهی . به هم خیره شدند

 .من از اینجا برم پایین بره تا نه هر چه سریع تر وب رودخآفقط امیدوارم که ... امیدوارم -

 م همینطور.  ه من -

 .خارج شد اتاق چرخید و از  بر روی پاشنه پا

 

*** 
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اش آنها را بررسی می کرد.  کاغذ های حسابداریکتاب و   روی نیک با سری خمیده  ،شب بعد

 . ه اش چیز جدیدی برای او نداشتندو وام عقب افتاد بدهکاری ها

دستش ه ب  -که قسط های عقب افتاده اش را اعالم کرده بودند -تا به امروز دو نامه از بانکش 

 .رسیده بود

نها برای آعیتش را شرح دهد و از ها وضآندر  نامه ای برای اسعی کرده بود ، اول ی عد از نامهب

و زمان دادن بیشتر به او  اما بانک هیچ عالقه ای برای کنار آمدن بگیرد، زمان پرداختباز

 . نداشت

تنها امیدش فروش پشم های چیده و  سر می رسید دیگر ی موعد آخرین اخطار تا دو هفته 

 .بود انپشم چین ی در بازار حراج ساالنه ،امسال ی شده

 رکمک کن تا سال دیگ... اوه خدای بزرگ  ".  اش فشردسته خ های چشمکف دستش را روی 

 "ورد. م بیاادو

برداشت    -ن افتاده بودآ ی که دکمه - پیراهنش را ، کاغذ ها مدن از فکر و خیالِآبرای بیرون 

 .دست گرفته بو 

نخ  ظرافتبزرگش  یها انگشتتا آن را بدوزد.  سعی کرد سوزن باریک و کوچکی را نخ کند

  کردن سوزن به آن کوچکی را نداشتند.

کوچکی از او  ی ش خدمتکاران خانه اش منتظر اشارها زمانی در زندگی.. باورش نمی شد.

  ... و حاالاین کارها را برایش انجام دهند  بودند تا
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خواب  هایی سامر با چشماال ببرد. سرش را بدر آمد و باعث شد تا صدا  به خانه چوبی کف

اندکی ، سپس نگاهی به او و سوزن در دستش کردروی کمرش تا موهایی باز و پریشان  آلود،

 به نیک نزدیک تر شد .

 ؟بکنم بهتون می تونم کمکی -

 صدایش هنوز از خواب گرم و خمار بود .

نیک رد  ی دستش را از روی شانه، سامر بدون توجهاما  .معنی نه تکان داد یک سرش را  بهن

  .نخ و سوزن را از دستش بیرون کشیدکرد و پیراهن و 

باسن قشنگش را روی میز کار نیک تکیه دخترک د. نزدیکی منقبض ش همه بدن نیک از این

 داد . به دوختنداد و تمام توجه اش را 

 !؟درستهد بیشما اصال نمی خوا... قای سبراآ -

 !هن -

 ؟ارواح -

 !ارواح ؟ -

  .دخترک ادامه داد. و گردنش را مالید 

 ؟پشیمانی -

 .ست زیاد که حسابش از دستم در رفته به قدری -

 !اگه اینطوری نبود ؛شما انسان نبودیددیگه خوب به نظرم  -
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د و که در اطرافش پریشان شده بودنی ن پوست صاف و موهای پرپشتا ایب ، چقدر این دختر

صدای دختر او را از . زیبا بود، محافظت می کردندچشم های کبودش از که   یمژه های بلند

 افکارش بیرون آورد. 

ولی ، پشیمونه... م داده که بهشون افتخار نمی کنهش انجاا زندگی یتو کارهاییهر انسانی یه  -

 ...مه باز

درس بگیریم تا دوباره نگاه کنبم و از اشتباهات گذشته  مونداریم که به جلو وما این قدرت ر 

 تکرار نکنیم.  اونها رو

 .لبخندی بی روح  کشیده شدند هلبهای  نیک به ی گوش

حتی اگه ، که قابل فراموش شدن نیستندانگیزند بد و نفرت  به قدری ها اشتباه از ولی بعضی -

 بخواهیم.

. داشتیم ها دیگه برای درست کردن این اشتباهرزو می کنیم که ای کاش  یه شانس آ و ما درسته  -

 می دونید چرا؟! می کنیمو م اون اشتباه ره باز ،ار بگیریمم اگه توی همون موقعیت قره ولی باز

 .روی احساسمون عمل می کنیم تا عقلدم ها بیشتر از آچون ما 

 ی میان و بیرون آوردن سوزن از پارچه بردنکه در حال فرو   - نیک مسخ شده به دخترک

 .خیره شد -دستش بود 

ارگاه ک بهروز از خودش سوال کرد که راستی اگر فرانک دیروز  آنبرای چندمین بار در طی  

 چه اتفاقی می افتاد؟ ،نیامده بود

 فرار از اشتباهت؟ می تونه علت این باشه که تو االن اینجایی؟  ینا -
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انگشت . بی اختیار سرش را باال گرفت سامر ترسیده با فرو رفتن سوزن در نوک انگشتش

انه اش را لمس کرد و سرش را باالتر چ ناخودآگاه نیکناگهان . ا به دهانش بردخونیش ر

 .چشم در چشم به هم خیره شدند؛ گرفت

طوری آزار داده،  ونکنه یه مرد تو ر ؟تو هم از گذشته ات فرار کردی، بهم بگو دختر ایرلندی -

کردی فکر شاید  هم با خودت  ؟دیگه پناه ببری ی به یه قاره از اونکه مجبور شدی برای فرار 

 ؟از بین ببرند یا کم کنندو اصله ها می تونند اندوه و غصه راکه ف

 ...به هیچ عنوان -

 ور اش دختر جوانی مثل تو شهر و زندگیکه چی باعث شده ، من فقط خیلی کنجکاوم بدونم -

 .ول کنه و به نیوزلند بیاد

 ؟خودتون چه فکری می کنید -

 نگاه کرد.را بست و دوباره به او  هایش چشمچند ثانیه نیک  -

فکر می کنم که یا تو توی لندن خودفروشی می کردی و سرانجام از این شغل خسته شدی... یا  -

این که با یه کنت یا لرد توی یه روستا رابطه ی عاطفی داشتی و  بعد  از تموم شدن عشق و 

 عاشقی اتون، ولت کرده و تو برای فرار از خاطره هات با اون به اینجا اومدی! 

 !؟که من یه هرزه ام ... فکر می کنید؟ چیزیه که در مورد من این تمام -

 !ره آ -

 .هرزه استفکر می کنم که از نظر شما هر زنی  -

نگاهی به پیراهن در نیک  .گرفت نیک جدا کرد و لباس را به سمتو همزمان نخ را با دهانش 

 . دستش انداخت
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ر پیراهن با وخته شدن طرف دیگتنها ایرادش د . امامحکم دوخته شده بود، کنده شده ی دکمه

 !دکمه بود

ته ات  توی زندگی گذش که تو ... اون هم اینهمطمئنم ویه چیز ر... هر چی که بودی؟ چی بگم -

 ؟درسته دختر ایرلندی! نه آشپز  بودی و نه خیاط

به سمت و  فاصله گرفت  - از میزی که به آن تکیه داده بود  - به او دادن سامر بدون جواب

 چرخید.نیک دوباره به سمتش . در رفت

 فردا شب پیش بن و کالرا برای شام دعوتیم.  -

نگاه  نیم نگاهی به او با خجالت  ابتدا ، سامر با دهانی که از شدت تعجب و هیجان باز مانده بود

  چرخید.رو به او کامال و بعد  انداخت

 ؟! ... ؟! .... ؟! ...ما -

 نیک تایید کرد.

  .تویعنی اینکه من و ... ام -

 !؟ا خودتون پیش کالرا و بن می بریدب وشما من ر -

و یک سری مسائل  موضوع لبته این... ابود اومدهاینجا به به خاطر همین موضوع  دیروز بن -

 .دیگه

 ؟!بوده ه و شما مطمئنید که منظورشون منم -

به  -کند  پاره را  نخ های دوخته شده به دو طرف پیراهنش  می کرد در حالیکه سعی -نیک 

 روشن و پر امید دخترک نگاه کرد.  های چشم
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مد آبه مناسبت خوش  این مهمونی رو  اییهیه جور. ید داشتکتو خیلی تا اومدن کالرا روی  -

 .ست ترتیب داده  ویی به تگو

 به  نیک نزدیک تر شد.   - که از خوشحالی و شوق باال و پایین می پرید درحالی  -دخترک

...ه مهمونی دعوت شدیم . اوه  هبه عنوان یک زن و شوهر به ی... و شمامن ... بکنید رو فکرش -

 !چقدر خوشحالم

حرکات هیجان  به  تعجب نیک ازی مرد   بر روی گونه نرم  و مرطوب  بوسه ایگذاشتن  با 

 .زده اش دامن زد

 .ندارم لباسم برای عوض کردن یدرد بخوره ب چیز هیچ؟ االن من چی بپوشم...ی ... وای -

 ؟!کار می کنی االن داری چی -

 .بشورم که تا فردا خشک بشهو برم لباسم ر -

. گذاشته شد -مدن آبرای جوش  - شده و بر روی اجاق آباز  سطل پر ،در عرض چند دقیقه

ت و انداخنگاهی    -رخت شویی بود تخته ی که مشغول شستن لباسش با  -نیک به دخترک 

باعث برداشت اشتباهی  دعوت کالرا و بن ر بود که این  کالفه دست در موهایش فرو برد.  امیدوا

 ود.سامر نش سویاز 

 

 

*** 
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سبزی جات و دسر هلو به قدری ماهرانه و خوشمزه درست ، گوسفند ی گوشت  پخته شده

ها آنپذیرایی از که در حین   - از  دختر خدمتکار ،ند که سامر بعد از خوردن پرس اولشده بود

 .پرس دوم را تقاضا کرد -های منظور دارش به نیک شده بود متوجه نگاه

به عنوان همسرش   -جذاب  مردانه و  ی با آن لباس های فاخر و چهره - از اینکه نیک را 

 .داشتاحساس غرور  ،همراهی می کرد

 م براتون شراب بریزم ه باز... خانم سابرا -

که روبروی نیک نشسته بود و   -دارشسامر سری به عنوان تایید تکان داد و به خانم مهمان  -

ر در دست سام شراب، نیک به جام. کردنگاه  -می انداخت به نیک گرانه اینگاه های پرسش

و رو به  ش تکیه دادا بن به صندلی. کرد نگاهی متفکرانه، که امشب برای بار سوم پر می شد

 سامر لبخند زد.

 ی تا بفهمه که مزرعهما بندازه  ی به مزرعهیه نگاهی  بعد از شام سامر دوست داشته باشه دشای -

 یک گوسفند دار حرفه ای چطوریه؟

 .ببینمو ر ه ی شماخیلی خوشحال می شم که مزرع -

 .الرا به نیک و بعد بن نگاهی کردک -

که اینطور کنار   - دلم برای این گوسفندها. سر و صدا ست و بوی گند می دهاز همه جاش پر  -

 . می سوزه -شده اند چپاندههم 

االن اینجا یه خونه و  ست کههمین  گوسفند های کوچک و بو گندو  ی ، به وسیلهخانم عزیزم -

 .نشون بدم وم باید به نیک کارگاه جدیدم ره من... یادت نره هیچ وقت ور این. داریمزندگی 

 بخواد... خوب شاید سامر هنوز -
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 ... غذای من تموم شد، بریمنه -

 .  احتیاج داره به یه ذره هوای تازهسامر ، رهآ -

ه بود تا آخرین قطرات  ته جام باال بردکه دستش را   -نیک از جایش بلند شد و به سمت سامر

 رفت. –را بنوشد 

با مالیمت جام را  از دستش گرفت و آن را روی میز قرار داد و در حالی که صندلی دخترک 

 را عقب می کشید، سرش را  زیر گوشش فرو برد.

 ؟حالت چطوره 

 ؟حال شما چطوره، من که خیلی خوبهحال  -

 سرگیجه داری  -

 .به گوشش رسید شزمزمه مانند صدای -

 ؟!شما از کجا می دونید -

 زیاد به خوردن شراب عادت نداری  من فقط می تونم حدس بزنم که -

 .  تجربه کردمکه  نخورده بودم. امشب اولین بار هم یه قطره حتی ،تا امشب -

 .داد ادامهزمزمه وار   ،در حالیکه به نیک تکیه داده بود 

 .ببخشید ،و به خاطر اینکه دیروز بهتون سیلی زدمر من -

 داریم از پله پایین می ریم ..  مراقب جلوی پات باش، اتفاق دیروز دیگه فراموش شده -

 .شما هم تا حاال متوجه شدیدکه می دونم ؛ ارمی خیلی بده که من زود جوش می -

 !متوجه اش شدم ، رهآدفا تصا -

 !هولی اخالق شما هم خیلی گند -
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 !کامال درسته -

خوردن  کاری  نکردم موقع غذا ؟اومدهبه نظرتون از من خوششون  تون خیلی مهربونن.ندوستا -

 ببرم؟ وکه آبروتون ر

ی نمی تونی بکنی ، تو کارمطمئن باش دختر ایرلندی ... و اومده فکر کنم ازت خوششون ه، رآ -

 !آبروی من برهکه 

قلبش  از . کرد -به جلو خیره شده بود دکه بدون لبخن - جذاب نیک ی سامر نگاهی به چهره

 .فشرده شددر هم این همه جاذبه و نزدیکی 

 قای سبرا ؟آاد ی سر سوزنی هم از من خوشتون نمی ی  یعنی به اندازه -

 .اه کردگرم دخترک نگ های به چشم ،فرو کرده بود که در جیب هایی با دست

من از تو خوشم که چرا فکر می کنی ... ؟! همچین نتیجه ای رسیدی دختر جون چطور بهتو  -

 اد ؟ی نمی

 . دنبالمشان  ی خونهاومدید همون موقع که ؛ خودتون بهم گفتید -

ام ازت ه اون روز حالم زیاد خوب نبود و به خاطر اون حرف هیش رو بخواراست ،خوب -

 معذرت می خوام .

... 
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از استرالیا خریداری  که تازه -در حالیکه بن مشغول نشان دادن قیچی  های پشم چینی جدیدش 

زده از خاک  بیرون  ی کالرا و سامر در گوشه ای از حیاط روی ریشهبه نیک بود؛  - شده بودند

 درختی نشستند .

 ؟چطوره نیوزلند به نظرت... خوب تعریف کن سامر -

 . اومدهخوشم که تا االن  -

 می کردی؟ لندن چه کار یتو -

 سامر لبخندی زد .

 کالرا بیکنفیلد؟ ،زبونم حرف بکشیدزیر که از  اینجا نکنه دعوتم کردید -

 .صورت کالرا اندکی قرمز شد

 باید اعتراف کنم که کمی کنجکاو شدم . -

 -ندشولب ی با آن پوست شفاف و موهای حلقه شده -سامر نگاهی به صورت زیبای کالرا  -

درست مثل لباسی بنفش رنگی که در هنگام ورودش به   - و رویاییلباسی زیبا . کالرا انداخت

هی کشید و به شوهرش بن آکالرا  .به تن داشت -کریستچرچ در ویترین مغازه ای دیده بود 

 .نگاه کرد

گاهی دلم حسابی  برای ! گوسفند و پشم چینی و سودشون شدهاینها تمام فکر و ذکرشون  -

 .می شه دورهمی های زنونه تنگ

 زن کم ندیدم.ف، اطرا این  -

و اینکه بن می خواد  -س هاکاکادو -یر بین کشاورزان و گوسفند داران دعواهای اخ دلیلبه  -

 .غیر ممکن شده برای من تقریبادیگه  های رفت و آمد با زننشون بده،  طرف بی وخودش ر
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 وس ها هستیم!کالس و من هم جز کاکادین -

... می دونید. نیک قبال برای بن کار می کرد خیلی وقته که می شناسن  وهمدیگر ر نیک و بن -

 .ا بقیه فرق داره؛ بسته نیک یه جور دیگ

 منظورتون چیه؟ -

 و ... بوده  اشراف ی طبقه وجزهمین که یه زمانی ... خوب -

که با دیگران تفاوت  نمی شه دلیل محسوب می شده،اصیل زاده اون قبال  اینکه دلیلفقط به  -

که دارند با زحمت  باشه  یکاکادوس های ی و بهتر بودنش نسبت به بقیه دلیل برتر یا  داشته باشه

 .زمین هاشون محافظت می کننداز 

 .ین انداخت کالرا مدت زمان کوتاهی سامر را برانداز کرد  و نهایتا سرش را پای

 .شما حق داریدمن عذرخواهی می کنم،  -

و در حالی که چشم هایش نیمه بسته بود،  از آرزوهایش حث را عوض کند بکه سعی کرد  

 گفت... از این که چقدر دوست داشت که معلم باشد.

 .م با بن مربی بودما تا قبل از آشناییمدت زیادی هم هستم.  من عاشق بچه ها -

  .ادامه بدی وهمین جا هم می تونی این کار ر ،خوب -

 ؟ینجا تا کریستچرچ چقدر فاصله ستشدنی نیست. می دونی از ا -

 .دارند احتیاج ولی توی همین کوهستان هم بچه هایی هستند که به آموزش -

. تیجه رسیدیم که به شرش نمی ارزهمن و بن به این ن سرانجام ولی. قبال در موردش فکر کردم -

 اد .ی کارمون به نظر جبهه گیری شده می اینجوری 

  ؟بکشنرو منی خانواده ها دشبچه ها باید جور  اینجا یعنی -



 کابوس 

I نویسنده: کاترین ساتکلیف 114  کابوس   

 

 

 را روی سینه قفل کرد . هایش کالرا خجالت زده دست

... شون دعا می کنیما ن برای داشتن یکیسالهاست من و ب ه ام و من عاشق بچ. خیلی بی عدالتیه -

 .ی نمی دونه آینده اش چطور می شهسهیچ ک

 .کشیده شد بود  "لشان اوکان "موضوع صحبتشان کم کم به 

 ؟ای هست قدیمیبین اون و سابرا دشمنی  اینکهمثل  -

ولی این دشمنی دلیل  . خریده عصبانیهو به خاطر اینکه زمین های مرزی  ر شان از دست نیک  -

  ...هم داره ای دیگه

ازدواج نیک رو مقصر  "شان"در واقع . نزدهدر موردش بهتون  حرفی نیک ،این طور که معلومه

 دونه.  میتا مرگ همسرش هایو ن  ناموفق

 .سامر شوک زده نگاهش کرد

 !؟بوده لبگین که نیک عاشق زن اوکانیعنی می خواهین  -

 ،که نیک اینجا پیش ما کار می کرداز همون زمانی . کالین عاشق نیک بود! ... معلومه که نه -

 .کالین به هر بهانه ای اطرافش بود

 ؟می دادخوب نیک بهش امیدواری  -

م زنی که نشون ه ونا دمیه که به یه زن توجه نشون بده؟شبیه آنیک ؟! ... به نظرت چی می گی -

  کسی دیگه است؟ ی کرده

 متاسفانه بعد از ازدواج . اما قدر به کالین بی محلی کرد تا آخر دختره با شان ازدواج کرداون اون 

 شکسته بر اثر یهگوشه گیر و دل  خرآ در عشق اشتباه و ممنوعه غلبه کنه وهم نتونست به این 

 .تب عجیب فوت کرد
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 .است داشتهشان چه سرنوشت ناراحت کننده ای ...  اوه -

ما خیلی سعی کردیم که به شان . عاشق کالین بود ه،نیک ی کالین شیفتهمی دونست  شان با اینکه -

ولی یه مرد عاشق و شکست  .التی توی ابن عشق یک طرفه نداشتنیک هیچ دخکه بفهمونم 

 مقصره .  هل یهمیشه دنبا ،خورده

مد . سامر باز هم  با آنیک به طرف سامر . خاتمه دادصحبتش به کالرا  ،کبا آمدن بن و نی

 . کنار کالرا نشسته بود "شری"لیوانی نیمه پر از 

ناگهان با حس سرگیجه ای  دستش را به ؛ ش کرد که بر روی پاهایش بایستدبا دیدن نیک تال

 . تلو، تلو خوردو جلو عقب به بازوی نیک گرفت و سر جایش کمی 

 .حساس می کنم سرم واقعا گیج می رها! خدای من... اوه -

این  ؛با هم می خوری وم شراب و شری ره وقتی نصف شب پا می شی لباس می شوری و بعد -

 ی بریم خونه؟همی خوا. حالتت عجیب نیست

 تکان داد .به معنای تایید  سامر به سرعت سرش را 

نم، تنهایی تا بغل ک بدون این که کمک من و بتونی بدونهست که به نظرت حالت طوری ، خوبه -

 بری؟گاری 

 ،فتدکه به زمبن نیآن برای و  عقب برگشتبه سامر قدمی جلوتر رفت که ناگهان دوباره نامتعادل 

 .محکم به بازوی نیک چسبید

 ...د...ر... کر ...ر... گیر ... ایی...پام یه جا، کر کنم ... ک... ک...ک... فف...ی اوی -

 خیره چشمان سیاه مردبه سرش را باال گرفت و مستقیم . صدایش بر اثر مستی کشیده شده بود

 . شد
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 لبخندی پر احساس روی لبهای نیک نشست .

هم نمی کردم  فکر؟! شما االن لبخند زدید ،آقای سبرا ی بزرگ یا *مترسک مقدس...ه ... اوه- -

  !شاهد همچین اتفاقی باشمهیچ وقت 

 .پهلوهای ظریف دخترک را محکم گرفت و او را روی پاهایش نگه داشتبزرگش  های با دست

 یه گوشه استراحت کنی؟رفتن ز ا ی قبالهمی خوا -

 .نزدیکشان شد پشت سربن از 

 .فکر کنم بهتره کمی دراز بکشه نیک، -

 سیدبه گوشش ر صدای باز شدن دری. کسی او را از زمین بلند می کند سامر احساس کرد که

روی تخت گذاشت و له نذمب مر را سانیک . آرام کردرا  صورت ملتهبش ،و خنکای فضا

  به سمتش خم شد.دوستانه 

 ؟حالت داره خراب می شه -

صورت شرم زده اش را  دست هایشسعی کرد با و  سرخ شده تکان داد یسرش را با گونه های

 .ولی نیک مانعش شد، بپوشاند

دوست . م تر می شیواینجوری آر؛ باال بیاری مونده دلت سرهر چی ، بهتره که بدون خجالت -

 ؟داری برم یا بمونم

 ار دیگر سرش را تکان داد. بیک

 بمونم؟ -

  !نه -

 ؟برم -
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  !نه -

 خیره شد. به دخترک شرم زده لبخندبا 

 .می تونم کنار پنجره  بمونم... باشه -

خواب با پنجره های سرتاسری متوجه زیبایی اتاق  همزمان و  تا پنجره دنبال کرد را او، ا نگاهب

 رنگ شد. یپاستل صورتی و پرده های

بر روی ظرفی  جمع شد و  هایش شک در چشما پیچید در شکمش ی که از شدت دردناگهان 

 باال آورد.   -که نیک کنار سرش آماده گذاشته بود -

را باز  های اشک آلودش چشم ،ریختن آب به داخل ظرف روشویی رِشُ ،رصدای شُ شنیدن با

 . کرد

با بیرون و  ش را پاک کرد ا و عرق نشسته روی پیشانی آمدنیک با دستمالی نمناک به طرفش 

 . کامل دراز بکشد تاکمکش کرد  ،آوردن کفش هایش

 هراسانی جیغ ،او است کردن در حال بیرون رفتن از اتاق و ترک نیک  اینکه با تصور سامر 

 .کشید

 .ذاریدو تنها نر مناینجا بمونید...  -

 ...هر جور که تو بگی  -

 ی سرش را روی شانهو  شد تا نیک هم روی تخت نشستجا  روی تخت کمی جابه امر س

 مرد دست های  ه نرمی  توسطموهایش ب ت. داد و در  آغوش همسرش آرام گرف نیک تکیه

 .نوازش می شدند
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 معذرت می خوام . -

 .مدل استفاده کن هاز این به بعد فقط از ی. خوردن شراب های مختلفه ی ش نتیجهه اهم -

 داری؟ تجربه این چیزها زیاد یتو -

 .تغییر داده بود "تو"به   "شما"بدون آنکه متوجه باشد،مخاطبش را از 

 !بودمقر و قاطی امتحان کرده  ویه عمر همه چیز ر -

 ، می دم اگه دعوتشون کردیم ولی قول. خوب جلوه کنمانت دوست یخیلی دوست داشتم جلو -

 .امتحان نکنم و دیگه هیچ شرابی ر

 .نیک نفس عمیقی کشید

 .داریم ای تا خونه راه طوالنی، سعی کن بخوابی عزیزم -

 

*** 
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سردرد ولی  ،معده اش آرام شده بود. تاریکی اطرافش را فرا گرفته بود، بیدار شد که  از خواب

ش خنده دار نشان ا بی تجربگیبا با اینکه می دانست خودش را . شدیدی جایش را گرفته بود

 .ساس خجالت و سرافکندگی هم نداشتولی از طرفی اح است، داده 

این اتفاق باعث شده بود که سامر با گوشه ای از شخصیت مهربان نیک آشنا شود .جنبه ای که  

 .تا به این شب اطالعی نداشتسامر از وجودش 

دیوار به سمت در خروجی رفت  روی  دستش  دادن با تکیهو  تخت بلند شدرام ،آرام از روی آ

 .رسیدمی  گفتگوی نیک و کالرا به گوشصدای آرام  ن را باز کرد .آو 

 .کریستچرچ می برمبا تموم شدن پشم چینی و جمع کردن پشم ها، اون رو هم همراه با خودم به  -

 اد .ی دختر خیلی شیرینی میبه نظر ... نیک -

م االن دو ماهه که تما. نمی شه هم حتی اگر بخوام... مسولیتش را به عهده بگیرم کالرا تونمنمی  -

 و ...  قسط های بانکم عقب افتاده 

کالرا با عجله آستینش را  تکان داد و باعث شد نیک حرفش را قطع کند و  به عقب بچرخد.  

 و  در ایستاده بود  میانو قرمز از حدقه بیرون زده  هایی ترک با رنگ و رویی پریده و چشمدخ

 .به سمتش دوید کالرا در  صورتش اثر درد کشیدن مشخص بود. 

 ؟حالتون  چطوره؛ سامر عزیزم... اوه -

 خوبم . -

 ؟چیزی براتون بیارمهید خوامی  -

 .فقط می خوام برم خونه، نه -

 ...البته عزیزم -
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بن و   .ادن را به دستش دآو دیوار رفت  روی چوب لباسی سامر  ی ویزان شدهآبه سمت کاله 

 .ها را تا دم در بدرقه کردندآن کالرا 

مطمئنم که هیچوقت طعم ... سامر، و با هم آشنا شدیم آمدید خیلی خوشحال شدیم که پیشمون -

 !یادم نمی ره وسوپتون ر

نزدیک  به سامرکالرا با سبدی پر از مواد غذایی . های دخترک نشست لبخند کم جانی روی لب

 .شد

 نیک عاشق . هم گذاشتم وداخلش دستور پختش ر. این کیک ها برای شما ست ،زمبیا عزی -

 اینهاست.

 .ادامه داد ا می فشرد، ر حالیکه دست سامر رد

 .همراهت باشهبه خدا ... سامر -

ولی سامر بدون  آمد؛ گاری به سمتشسامر برای نشستن روی  به نیک به قصد کمک کردن

 . کشید و نشست مت باالتوجه به او خودش را به زح

نیک با دوستانش خداحافظی کرد  و از گاری باال رفت و  بدون هیچ  صحبتی آن را در تاریکی 

 هوا به حرکت در آورد. 

باالخره سامر   -خیره شده بودند به جلو  در سکوت که هر دو  -طوالنی  مدت زمانیاز بعد 

 .دایی لرزان از خشم به طرفش چرخیدبا ص

 ؟کنی تحقیر تدوستان پیشاینجوری  رومن که چطور به خودت اجازه دادی ... چطور -

 .و می شنویر نمی دونستم که تو صدام؛ من معذرت می خوام -

 گردونی؟ برمی و خرش من رآوقتی می دونی که ؛ آشنا کردی اونهابا  وچرا من راصال  -
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 !فکر می کردم که دیدنشون خوشحالت می کنه -

 ... ؟! ؟! ... ؟!خوشحالم می کنه 

 و آن ار گرفت. برد   - که از شدت درد سنگین شده بود  - سرش سمت دستش را به  

 کنم؟! دونم به زودی باید فراموششون که میخوشحال باشم  ینکسابا چطور می تونم از آشنایی  -

 !اینجوری به قضیه نگاه نکرده بودم... م... ما -

با من برنامه ی بردنم با پشم گوسفندهات رو  کی می خواستی ؛ ... و بهم بگور خوب پس این -

یه بسته پشم گوسفند  ی من اندازه! یعنی تمام مقدسین توی آسمون... ای اوهذاری؟!  گدر میون ب

 ؟!ندارم احترام هم پیشت

  .توضیح دادم برات چندین بار ،برای نگه نداشتنت به عنوان زنم ودالیلم رمن  -

 .ادی نمی گفتی که از من خوشت. یگفت... هآر -

با بغضی سنگین و   - کنار او سامر .ردهم فش محکم رویرا از شدت خشم  پلک هایشنیک 

 .نشسته بود  - در هم گره شده روی دامنش هایی دست

کنار دخترک در این مهمانی در  که   یخوشو حال  یسبک به. به چند ساعت قبل فکر کرد

 داشت.

لی بیشتر از آنچه فکرش را شاید خی ... ؟... ؟... ؟خوشش می آمد  "سابرا-سامر فایربورن "از 

دخترک را به سمت کریستچرچ  باید  حاالهمین  ،عقل داشت ای بیشتر اگر ذرهشاید  د. می کر

 د... می بر

توجهی به نیک  کوچکترین سامر بدون؛ را متوقف کرد گارینیک و  زمانی که به خانه رسیدند 

رداشتن با ب سپس  برد و اسبش را به سمت اصطبل. نیک پایین پرید و به سمت خانه دوید از آن

 .اما چیزی باعث مکثش شد  .سبد اهدایی کالرا به سمت خانه چرخید
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شاید پیرمرد امشب زودتر . روشن نبود - فرانک و نه در کارگاهی نه در کلبه  - هیچ چراغی 

حتما  ،م کردن به موقع کارهااشم چینی فشار و اضطراب تمی آخر پخوابیده بود! در این روزها

 است. برای فرانک زیادی بوده

 مستقیم به سمت آشپزخانهو  رفت و از در پشتی ایوان وارد شدنیک به سرعت به طرف خانه 

 .رفت  -روشن شده بود اجاق که با نور فانوسی بر  روی  -

ناگهان متوجه . کنار اجاق ایستاده بود بیرون زده از حدقه  هایی و چشم پریدهسامر با رنگی 

 ...نگاهش جایی پشت سرش؛ دخترک به او نگاه نمی کرد. نگاه سامر شد

یای اطرافش در نوری قرمز قبل از آنکه دن -و توانست  سرش را به سرعت به عقب چرخاند

 .مردی را با نقاب سیاه ببیند -گم شود 

 به شدتکی ن به نقطه ای از بدنش  نزدیکش می شدند.یدست هایی از هر سو برای کوبیده شد

از شدت درد می کوبید.  چانه اش دیگری مشتی زیر و  به پشت زانویش ضربه ای می زد 

 نفسش باال نمی آمد. 

 !خراب نکنید ومون رادماغ جناب اشراف زاده که بچه ها مواظب باشید  -

 ... مواظبیم، نه رییس -

فقط نور  می دید،نچه . آدیگر دردی احساس نمی کرد  آمد.  پهلویش فرود در و لگدی دیگر  

 . بود سفیدی پشت پلک هایش

 ؟و می شنویر منصدای جناب سبرا  -
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 برای باز کردن پلک به چشم هایش فشار آورد. از بینی و گوشه ی دهانش خون بیرون می زد.

چیزی که اینجا  .سبرااین فقط یه اخطار دوستانه بود تا زمین هات رو ول کنی و بری جناب  -

 ریخته زمینه

 ...  همه اتون برید گم شید.نمی رم .ه، ن -

لگدهای دیگری روی پهلوها، صورت و دنده هایش فرود آمدند و به قدری  ادامه بافتند تا از 

 شدت درد ضربه ها بیهوش شد. 

را از  با ریخته شدن سطل آبی بر روی  سر و صورتش، به هوش آمد و دوباره شکنجه هایشان

 سر گرفتند.

 .مک می زنند وزالوهایی که زمین های ما ر... شما کاکادوس ها مثل زالو می مونید  -

 .قانونی خریدم و رمن این زمین  -

برای رها کردن خود از دست مردان اطرافش شروع به لگد زدن  کرد و خود را به شدت  تکان 

داد. اما دو مرد دست هایش را گرفتند و با فشاری سخت پشت زانوهایش او را روی زمین 

 .وردآزنی نفسش را بند  ترسیده ی  ناگهان صدای جیغنشاندند. 

را پاره  اوو با دست دیگرش بلوز  پشتش جمعا سامر ر های  دست، مردی نقابدار، با یک دست

 کوبید.  نفس نیک بند آمد.صورتش  شدت به کرد  و به

 بهش بخوره ... اگه دستت ... می کشمت... می کشمتون -
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روی  ینقاب سفید ر کهوارکاس. یک شدن سوارکاری به گوششان رسیدصدای نزد در یک آن

  -و پاهایش اسیر کرده بود ها که سامر را محکم بین دست  - به سمت مردصورت داشت، 

 کوبید. مرد محکمی به صورت مشت تاخت و مقابلش از اسب پایین پرید و

ربطی به زن و هیچ ها  جنگ و دعوای ما با کاکادوسکه بهت گفته بودم ... احمق ی مرتیکه -

 .بچه ها نداره

ده بود و سعی در را به هم نزدیک کر دو طرف بلوزش هایش که با دست -نگاهی به سامر 

 که نیک را محکم گرفته بودند  -ها با دادن عالمتی به مردو  انداخت –داشت پوشاندن خودش 

 .کنند او را آزاد دستور داد تا  –

بر روی زمین افتاده   و نیمه بیهوش آلود که خون -به  سمت نیک  ، مرد نقاب دار تازه وارد

ان پلک های ورم کرده اش به از می نیک . بود آشکار از نگاهش استهزا و دشمنی .رفت –بود 

 ه شد.او خیر

 .ام می کشمه با همین دست ،این کارهات دلیل به و یه روزی تو ر ...وکانل ا -

 نکشته باشم.  و البته اگر قبلش من تو ر -

 .رش زانو زد شان کنا

ه زمینت رو بخرم؛  اون هم دو برابر قیمت دادم ک من که بهت پیشنهاد ؟ چرا تسلیم نمی شی -

 واقعی اش ... با سودی که می کنی می تونی به جای دیگه زمین بخری و ...

  !من جایی نمی رم -

 نیک نگاه کرد .به  سرد و بی روح  هایی با چشماوکانل 

 .از این همه دردسر راحت کنم  امون روبکنم و  همه  وپس بهتره که همین االن کلکت ر -
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 حواله کرد. لبخند کجی به او آلود  هایی خون با لب نیک

مطمئن باش با این کار اول به خودم یااهلل... پس چرا معطلی؟ بیا و من رو بکش اوکانل...   د  -

 !لطف می کنی

که  -و به سامر  برخواست  شان از جا. حرکات شان را دنبال کرد ا نگاهبپلک زد و   یکن

بعد از گذشت زمان کوتاهی  به سمت افرادش و  خیره شد  -ودترسیده  در گوشه ای کز کرده ب

 .نها اشاره ای کردآچرخید و به 

به طرف انبار و  در دست گرفته  یمشعل های که مردها گویی از قبل با هم هماهنگ کرده بودند

 حرکت کردند  - فرانک ی کنار کلبه  - پشم های چیده شده

تقال کرد از ، بود در حال وقوع ی که اوضاع و اتفاقنیک با دیدن این منظره و به محض درک 

ز او  به میان پاهایش بی ثمر ماند لاوکان ی تالشش برای بلند شدن با ضربهجا برخیزد اما 

 .شدت درد دوباره روی زمین افتاد

 و به خاطر کالین بهت زدم. ر این -

وارکار نقاب دار صدای فریاد مردان سو  پشم های آتش گرفته روشن شده بود آسمان شب از

که از آتش درون   - با صدای دردناک حیوانات  - که در  دل تاریکی جنگل گم می شدند -

 بود. آمیخته شدهدرهم   - ترسیده و رم کرده بودند انبار

متوجه نزدیک شدن ، برای سرپا شدن به کار گرفته بوددر همان حال که نیک تمام تالشش را  

 سامر شد 

 است. ش دست و پا بسته افتاده ی کلبه افرانک تو -
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که با سرعت غیرقابل باوری به سمت کلبه  - دور شدن نیک را  با نگاه هدهانی باز  و شوکبا 

به سمت  ،سریع به خودش آمد و با پر کردن سطل بزرگی از آب.  اما دنبال کرد  -می دوید

 دوید.  - که نیک برای نجات فرانک به  آنجا رفته بود  -ای  کلبه آتش گرفته

 به طرفش پرید. از داخل آتش با دمی سوخته در همان لحظه بستی. با فریاد نیک را صدا کرد

و فرانک به سطل آب را بر روی حیوان خالی کرد و دوباره برای پیدا کردن نیک هول خورده 

 د. داخل دود و آتش دوی

و به  را جلوی صورتش گرفت هایش دست ،ل از سوختن پشم هاحاصگرمای هرم از شدت 

که روی جسم بیهوش   - در میان گدازه ها  چشمش به نیک اطراف چشم انداخت. باالخره 

 .دافتا - فرانک خم شده بود ی شده

را  یک او . نروی تخت افتاده بود - و دست و پایی به بند کشیده شدهبا دهانی بسته  - فرانک 

 به سمت در حرکت کرد. با عجله  و کی کم وزن به روی دوشش  انداختدکومانند 

در  - نیکاما  .شروع به افتادن کردند ،سقف ی درست در همین لحظه چوب های آتش گرفته

می به سمت در  بی توقف  -سر و دوشش می افتادند روی حالیکه چوبهای آتش گرفته بر

 .رفت

نیک  روی از و پارچه های روی آن را برای محافظت  دویدسامر به سرعت به سمت تخت 

بازوی  و گذاشتن با بلند کردنبه طرفش رفت و با شتاب . سپس بازو و دوشش انداخت، سر

هر سه با هم باالخره  . ندک از فرو افتادنش جلوگیری ، تالش کردش خودشروی دو نیک

 روند.بیرون ب ریختننیمه سوخته و در حال فرو  ی توانستند از درون کلبه
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سطل آب دوباره با پر کردن  ، وردآشانه اش پایین روی  دست نیک را از که ن  بعد از آسامر 

تا از پیشروی آتش جلوگیری  ا و بارها سطل را پر و خالی کردبار ه. به طرف انبار پشم ها رفت

 .نیک به گوشش رسید خش دار صدای فریادکند. در همین زمان 

 .طویله هاشون آزاد کنتوی  از  اونها رو برو ا... گوسفند ه -

هجوم حیوانات ترسیده به بیرون طویله،  باز کردن در ه محضب .با تمام توانش به آن سمت دوید

سرش برای رهایی به  باالی از زیر و  مثل موج  سفیدیرست ترسیده د هایگوسفند .آوردند

 بیرون جست می زدند. 

را  مانند  محافظت از خودش روی سرش گذاشته بود، بدنشدر حالی که دست هایش را برای 

گوسفندهای هراسان  و در حال فرار با  نوزادی در هم جمع کرد و در گوشه ای مچاله شد.

 پاهایشان  به دنده ها و دست و پاهایش می کوبیدند.

ه ب   -ود باز کند در حالی که تالش می کرد در میان امواج حیوانات راهی برای خ -نیک  

ش بلند کرد و محکم در آغوش ی، دخترک را روی پاهابه او به محض رسیدن سمت سامر رفت. 

 گرفت .

به پیراهن پر خون نیک   برای سرپا ماندن -از شدت درد و ترس بی حس شده بود که - دختر

 . سقوطش بر روی زمبن حتمی بود ،به نیک کردن دون تکیه ب. چنگ زد

 برد، به جایی که فرانک افتاده بوداو را    -کند اره از آغوشش بدون این که سامر را   - نیک

 و روی زمین گذاشت.

 نیم خیز شده به سرفه  افتاده و   -به ریه هایش کشیده بود که   -از شدت استنشاق دود سامر 

 .ه بودمام توانش را برای دوباره نفس کشیدن به کار گرفتبر روی زمین ت
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رها  هایاف گوسفنداطر در حرفه ای   مانند سگ چوپانی که –ستی بپارس های بلند صدای 

نیک . رسیدمی  به گوشش   - می کرد در گوشه ای نها را مجبور به توقفآشده می چرخید و 

 .به سمتشان آمد  نکبود و خونی یتلو تلو خوران با صورت

 .ببرم ...به داخل خونه ... وفرانک رتا...  کمکم کن -

 - که هنوز بیهوش بود  -خانه بردند و او را  هردو با هم فرانک را بهناچار به زحمت ایستاد و 

افتاد و دیگر  خوابنیک هم با صورت روی تخت، فرانک ازبالفاصله بعد . روی تخت گذاشتند

  !هیچ کدام تکان نخوردند

شانه های  دور ی جانبا محبت اما ب بازویش راو  دراز کشید نیککنار  و بی جانخسته  سامر

 .زمزمه کرد گوشش در  بی جانقرار داد و  شپهن

ش آتنجات دادیم و  وما با هم گوسفند ها ر ... ه مثل اول می شه جناب سابراهمه چیز دوبار -

 ...هم ... با ... هم درست می کنیم رو بقیه اش... خاموش کردیم ور

 چقدر ترسیده بود که مردان. خش بودقدر بودن و خوابیدن کنار او آرامبچ. نفس عمیقی کشید

 اشک از کنار چشم هایش نیش زد. د.نقابدار بالیی سر مردش بیاورن

 !خوب... همه حالمون خوبه -

 .به خواب رفت از اشک خیس هایی را کنار سر مرد گذاشت و با چشمسرش  

 

*** 
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و کبودی های خراش ها  ،صورت سیلی خورده و ورم کرده.. درد در تمام بدنش می پیچید.

  هایش هایی که بر اثر حرارت آتش  روی دستو تاول ترسیده  های اشی از لگد های گوسفندن

 .قابل تحمل می کردندسوزش و دردش را غیرایجاد شده بودند، 

که روی یک طرف صورتش گذاشته   - داغ سیداخل نشیمن با کمپر ی دراز کشیده روی کاناپه

از روی کاناپه اش  ترسیدهبا شنیدن صدایی . اما  رام کندکرد که خودش را آمی سعی  -بود 

 نفس آسوده ای کشید. -کنار کاناپه اش  ایستاده بودکه   - نیک. با دیدن باال پرید

 من فکر می  کردم که خوابیدی. ! نیکالس -

 .از شدت درد هم  می تونم بخوابم، فرانک خرو پف می کنه -

 و دست هایش را در میان  دست فشرد. به طرفش رفت  -

 اینور و انور بری . تو با این حالت نباید اینقدر. می تونی اینجا پیش من بخوابی -

 سامر . ه اخیلی خستم... خیلی... ف ... پوف -

 .دراز بکش اینجا ،خوب -

 منظورم این نیست.    -

 .و به فضای خالی روبرویش خیره شدآهی کشید 

تا حد  رو تمام روز... توی سرم خسته شدم از این همه فکر و خیالِدیگه ... ش تو سرمهه اهم -

فکر کردن و  کابوس  ی برایوقت  به امید اینکه شب از شدت خستگی، بیهوش شدن کار می کنم

بهم حمله ، همه اشون ولی همین که دراز می کشم. به خاطر  آوردن  نداشته باشم... یا دیدن یا

 می کنند .   
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 انداخت.مر نگاهی به سا

 چیه؟، ی عمیقون؟  می دونی حس پشیمیمی فهم  -

 دخترک سرش را تکانی داد.

 عذاب الهیه. ه جور ی ،کر می کنم عذاب وجدان و پشیمانیمن ف -

دن نوسیدم که زندگی توی این دنیا جهنم مطلقه. جهنمی که برای زنده مخیلی وقته به این نتیجه ر -

 اید سخت هم بجنگیم .    ش، بتو

 .نگاه کرد به او  با لبخندیسامر 

 ؟نه همگ؛ اگر زندگی توی این دنیا اینقدر راحت بود که پاداشمون بهشت نبود -

 بهشت برم؟که توی این  فکر می کنی من شانسی هم دارم -

 .معلومه که داری -

خترک سر سنگین شده اش را روی زانوهای د دراز کشید و ناگهان و  کشید عمیقی مرد نفس

 را بست  هایش گذاشت و چشم

از یادآوری  هایش چشم .چشم دوخت مرد زیبای ی و ورم کردهی دقایقی به صورت زخم

پر از اشک شدند. خیلی آرام پیشانی مرد را با  ،دردها و ضربه هایی که نیک تحمل کرده بود

 .کمپرس گرمش  پاک کرد 
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سامر در حال کمرنگ های مردان نقاب دار می گذشت و خراش ها و کبودی  ی دو روز از حمله

 .شدن بودند

زگشت نیک و منتظر بادوخته و به دوردست ها  جلوی در ایستاده بود و نگاهش را اکنون 

 .و به این دو روز فکر می کرد بود ورودی ایوان خانه ایستاده یجلو فرانک

شده بود  گوشه گیربازگشته و  نیک دوباره به اخالق بد سابق، آتش سوزی حادثه ی بعد از 

مثل یک جسم تسخیر   -ای استراحت یا غذا خوردن بگذاردبر یبدون آنکه وقت  - تمام روز

 مشغول پشم چینی بود.شده 

هر  گویی. تهاجم ساخته بود ی تحمل  و آماده کمبی خوابی و نا آرامی هایش از او مردی 

 .دمهاجمان به او حمله کننکه ماده  بود آ لحظه

 شچشم یجلو؛ امنش گذاشته و به خواب رفته بودروی د را که نیک سرش را  زمانی، هر لحظه

چهره اش . بی حرکت مانده بودتا صبح    -از ترس بیدار شدن نیک -می آمد. تمام آن شب را 

 . ر دیده می شدتدر خواب آرام و جوان

شاید . جوان تر است، آنچه که او در موردش حدس زدهبه نظرش رسیده بود که در واقع نیک از 

دوستان و  شاید ، به خانوادهو....  هر لحظه ی شب را   بیست و شش و یا بیست و هفت. 

 .ه بودکردر فک، که نیک مجبور به ترکشان شده بودمعشوقی 

درست مانند . رین امتحان خداوند استتسخت   ،از دست دادن  کسانی که در قلبت جای دارند

درد ناچار به تحملش شده بود؛  -ترک کرده بودزمانی که مادرش به اجبار او را  -ی که او درد

وجود  "د،کسی که او را دوست داشته باش " که در این دنیای بزرگ درد این... شکستن قلبش

 .ردندا
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شنیدن با  اما . بازگردددوباره به خانه که صمیم گرفت تنیک و فرانک،  بازگشت ا امید از ن

 . میخکوب شدسر جایش   - می شدکه به آنجا نزدیک  -  ای صدای چرخ های گاری

فریادی از خوشحالی ، دان و سه پسرشان بر روی نیمکت دیدن دورا،با نزدیک شدن گاری و 

کشیدن  برای به آغوش از هم گشوده  هایی با دستا، بدون آنکه منتظر توقف گاری شودو  کشید

 .پسرها به سمتشان  دوید

خودمون اینجا خوشحال ازغیر  یهای دیگه ا نید چقدر از دیدن آدمنمی دوی  ...ی....  وای -

 .شدم

 .صورت سامر را باال گرفت هایش دورا به او نزدیک شد و با دست

؟ حالت چطوره سامر. زود راه افتادیم ،شنیدیم وآتش سوزی ر ی خبر حادثه به محض این که  -

 فتاده؟اتفاقی که برات نی

یه تخم  ی اندازهک هم که یه قلمبه فران ! وضعیت نیکالس خیلی خراب بود، حال من که خوبه -

 .غاز پشت سرش داره

 تر نبوده .شکر که بد وخدا ر -

لحظه ای ایستادند. دورا نگاهش را به کنار پله های ورودی . بازو در بازو به سمت خانه رفتند

 .اختنمای خانه اند

 ؟ه، نیه ذره فقیرانه است -

سری  در جوابش -کوبید کم به نرده های چوبی پوسیده می که با پایش مححالی  در  -نان 

  تکان داد.
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 ،ش می زدآت کامل وشان اینجا راگر به نظرم . ستیه توصیف محترمانه  این خونه، برای قیرانهف -

 از نو می ساختید. و وقت همه چیز ر ون. اخیلی بهتر بود

 داد. را جوابش سامر با لبخند

 ای خانوادهو مگه نمی دونی نیکالس جز! ومدا بهتری از آب در میم چیز ه فکر نمی کنم باز -

 ه بود.مرش کار ساخت و ساز  نکردو تو عه اشرافی

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کابوس 

I نویسنده: کاترین ساتکلیف 134  کابوس   

 

 
 

نمی دونم . قشنگن  -که جلوی ایوان گذاشتی -چقدر این دو تا نخل کوچک ! دورا  ...ی وای -

 .چطوری بابت این هدیه ات تشکر کنم

کر ... فجمع و جور شد با کمک دان و بچه ها کلی  اینجا مهم اینه که .ننزم رو ه حرفش اوه...  -

 می کنی نیک چه تصمیمی بگیره؟

 .  اون از اینجا  نمی ره -

 .سامر گذاشت ی دورا دستش را روی شانه -

 م.پس همینطور دوست و همسایه می مونی، چه بهتر -

 !؟چرا گریه می کنی!... ؟چی شده؟! ...؟!... ؟!... سامر- -

که شانه به شانه ی هم  –سعی کرد به سرعت اشک هایش را با دست پاک کند و به دورا و دان 

 روبرویش ایستاده بودند و  با نگرانی حرکات او را دنبال می کردند، نگاه کرد.

جوری ا و چوپانش همینهبهم گفت که می خواد  با گوسفند. فسخ کنه ومی خواد ازدواجمون ر -

 براشاون گفت که امضاش پایین قرار داد  اعتباری ... یازی به زن ندارهزندگی کنه و ن مثل قبل

 س...اون روز م  ... که... کهگفت ... اون اون. نداره

 .افتبه کمکش شت دان

 ؟منظورش این بود که مست بوده -

م  هم ا با آشپزی .می کنم و اون اصال متوجه نمی شهتنم و بهترین لباس هام ر. مست بودهآره...  -

 بپزم، پس برای  چی اینجا براشصال وقتی که یه غذا نمی تونم . ابه کشتنش بدم ،زدیک بودکه ن

 ؟مهست
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 م هایشچش بهرا مجبور کرد که  و اوگرفت  هایش دخترک را با نوک انگشت ی دورا  چانه

 .نگاه کند

پس  ؛اگه واقعا نمی دونی غیر از این کارها به چه درد نیک می خوری... دختر کوچولوی من -

 .حسابی از قافله عقب افتادید

 !منظورت چیه؟ -

نها را از خانه آ ،و دان با گرفتن دست های بچه ها انداختبه دان  نگاهی چشمی دورا از گوشه 

دورا خودش را روی صندلی آشپزخانه رها کرد و نگاهش را به د، تنها شدن. وقتی رون بردبی

 .سرسبز بیرون از پنجره دوخت ی منظره

 اونگرنه نیک اینطور راحت در مورد فسخ ا  ،کنم که این ازدواج هنوز صوری موندهمی فکر  -

 .صحبت نمی کرد

 !اون انتظاری از من نداره، من که بهت گفتم -

 ؟رابطه داشتی؟! ... منظورم اینه که ... با مردی بودی...  حاال تا ... سامر -

 .به معنای نه تکان داد شرش  گونه هایی سرخ شدهبا 

ولی قبل از . شاید حسابی شوکه ات کنه ،می خوام بهت بگم االن  پس این چیزی که... هانآ -

 ؟قای  سبرا بمونیآی پیش هو واقعا و از ته دل می خوابهم بگو که ت ... اون

هیچ شکی توی این تصمیم ، می گمو از ته دلم ر ایندارم ... شش بمونممی خوام پی واقعا من -

 .ندارم

 .فشرد را به نرمیدورا دستش 

 .تحریک بشهنه اش وکارهایی بکنی که اشتهای مردپس باید ، خوب -
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 ... سیب زمینی پختم  و ... براش هم امتحان کردم واین کار  ر -

غیر از راه شکم،  یه راه دیگه د. منظورم هم دارن ای مردها اشتهای دیگه مر... ر... ر... ر...! سا -

 .فریبش بدی... ایی هیه جور... . تو باید تحریکش کنیهبرای تصرف  قلبشون

 .داد فروسامر آب دهانش را به زحمت 

 ...امی از پسش بر نمی انجام بدم ... واین کار ..ر نمی تونم  من نه ... -

 .ش برگشتا قدمی جلوتر گذاشت و دوباره به عقب و جای قبلی

خودفروشیه. حتی اگر یه جور  ،این کار، ارمذگنم  از بدنم برای این کار مایه بدورا ! من نمی تو -

 ر... م چیز بهتری از ماده اینطوری من این باشه که اینجا بمونم. نتیجه اش

 .به موقع زبان در دهان گرفت

 !؟ادی از آقای سبرا خوشت نمی هم یعنی تو حتی یه ذره؟! ... سامر -

 !حتی بیشتر از اون... اد ی خیلی بیشتر از یه ذره ازش خوشم می -

 !نکنه عاشقش شدی؟ -

 هایش نشست.  روی لب یغمگین لبخند

 ؟از کجا باید بفهمم؛ نمی دونم... عاشق نیک ؟ -

پاهات ... ؟نفست سنگینتر می شه ؟چجوریه؟ قلبت تندتر می زنه احساست وقتی نزدیکشی -

 ؟نداری رو سست می شن و توان محکم ایستادن کنارش

 .صورتش را پو شاند هایش سامر با دست -

 .دارمو ر ، همه اشونرهآ -

اینکه با هم بخوابید ، تازه. یا حداقل نزدیکه که عاشقش بشی... پس عاشقشی! خنگ ی خترهد -

 .نیستخودفروشی اسمش دیگه  ،و رابطه داشته باشید
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ول کردی و به امید به  - حاال به هر دلیلی  - کشورت داشتی یتو کههمه ی چیزهایی رو تو  -

ازدواج کردی.  ی ازش داشتی،بودی و نه شناختمردی که نه دیده دست آوردن یه زندگی تازه با 

 به اینجا اومدی. می شی،رابطه  واردغریبه ه اینکه با ی به  یعنی تو با علم

کشش نداره و به من  هم اون حتی یه ذره؛ اما م که اینطور با مشکل برخورد کنمفکر نمی کرد -

 .دنبال ازدواج نبوده

 .دورا سرش را به دستش تکیه داد

 .از دستش  راحت کن وت رپس خود، خوب -

 ... ی؟!... ی... ی؟!چی -

برای توی این منطقه صدها مرد دیگه ! تمومش کن. چی گفتم بهت که م متوجه شدیه خوب -

 .هم بدن رو دست و پاشون حاضرن داشتن زن جوان و زیبایی مثل تو

تر پول ی بیشسهر ک. ستاه ین کارها مال بازار برده فروشا بکنم. ومن نمی تونم این کار ر... نه -

 !هیچ کدومشون نیکالس نمی شن... به غیر از اون. برنده می شه، بده

 -دیگه  ی و بدونی که هفتهر این بهتره فقط. تفهیم کنمو نمی تونم تو ر از این من دیگه بیشتر -

از لیتلتون به لندن  کشتی بعدی - دیگه حساب می شهی یعنی دقیقا سه روز دیگه که هفته 

 .حرکت می کنه

 

*** 
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به ساعتش نگاه  ین باربرای چندم! باقی مانده  تا شام را می شمرد ساعت های برای اولین بار،

  روند؟بتر به خانه امشب زود تا یعنی می شد از فرانک بخواهد. کرد

شب  در برای جستجو و برگرداندن گوسفند های پراکنده شده ،در واقع امروز به همراه فرانک

 .ان بازگردانده بودندمی شد گفت که تمام آنها را به طویله هایشند و بیرون آمده بود ،پیش

فرانک سریع سرش را  ،و قصد انجامش را داشت می رسیدکه به ذهنش هر کار نیمه تمامی 

 !ساکتش می کرد  "دم انجامش دادم رییس من خو" ی و با جملهتکان می داد 

 با روبان صورتیش موهای در حالی کهسامر . خانه رسیدندباالخره به  ،با غروب کامل خورشید

برای  به استقبالشان آمد.  ،بود شدهویزان آاز کمر دامنش دستمال آشپزخانه ای  و  به عقب بسته

 .نی پخته شده و سوپ گوشت پخته بودسیب زمی ،شام مثل روتین هر شب

سیب . خانه را پر کرده بودی غذا آشپز یرای اولین بار به شدت احساس گرسنگی می کرد. بو

سوپ  دروار بود از سودا به جای نمک دفقط امی. خته شده بودندزمینی ها این بار کامال نرم پ

 .خبری نباشد

ان برداشتن گرفته بودند و نیک تو رنگی گونه های دخترک از بخار غذا درخشش صورتی

 .نگاهش را از او نداشت

به محض این که صندلی اش را برای نشستن عقب کشید، سامر با چشم هایی از حدقه بیرون 

از  –که پسر دورا آنجا فراموش کرده بود  –زده از ترس به سمتش دوید و سرباز کوچکی را 

 روی صندلی قاپید.

 !؟اومدهاز کجا این  -

 .برای دیدنم به اینجا اومده بودند امروز... مال بچه های دوراست -
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 .مضطرب به نیک نگاه کرد هایی با چشم

 اد؟ی از بچه خوشت می -

 .ره اش را روی پاهایش پهن کردنیک دستمال سف

  !خوبه، ی که قابل تحمل باشهبچه تا انداره ا -

 .سامر قاشقش را در دست گرفت

 داشته باشی؟چند تا بچه ... دوست داری خوب -

 .بچه تصور می کردم تا چهاربا  و همیشه خودم ر -

 !؟چرا چهار تاتا ... چهار -

 ی ادامه  - اشراف و پادشاهی محسوب می شه ی که پدرش از  طبقه - برای کسی مثل من  -

 .نسل خیلی مهمه

 ؟داره ای اشرافیی پدرت چه رتبه  -

 !کنت -

 !... !... !...یه کنت -

  شد.هیجان و تعجب کامال باز شدت از  های دخترک چشم

 .پس باید حسابی بهش افتخار کنی... کنت هستیتو پسر یه ، بکنو فکرش ر؟!.... کنت -

 "چسترفیلد  عالیجناب  " مقابل دوک بزرگ در مسلما این توصیف احساس من  !افتخار؟ -

 .نیست

 ؟ستا شبیه پرنسس هاحتم... ؟خوب مادرت -
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 .ریختبرای خودش یک لیوان آب  ل داد ووه به گوشه اینیک ظرف غذایش را 

 .بودمادرم نفس گیر زیبایی  -

 ؟زنده است -

 . خونسرد رگ کنار شقیقه اش نبض می زد و  مرد به طرز خطرناکی می درخشیدند های چشم

 .ون هیچ احساسی به او نگاه می کردو بد

به این نتیجه رسیده بود که زندگی با معشوقش  نم مادر زیبای، زمانی که چهارده ساله بودم -

 . داشته باشه یلوکس به عنوان کنتس زندگی توی کاخ خیلی بهتر از اینه که

که سرباز نیروی  - برداشت و با عشقشو باس های گرون قیمت و جواهراتش ریه روز تمام ل

 . به هندوستان فرار کرد  -دریایی سلطنتی بود

ون توی شورش نیرو های محلی هر دو تاش هزار و هشتصد و پنجاه و هفتروز دهم ماه می 

 .شدند ،کهت ،کهیا بهتره بگم ت.. . کشته -به دست یه سرباز مسلمان - دهلی

تمام شور و هیجانش از اینکه خیره شده بود. نگاه مرد به صورت سنگی و سرد مبهوت  سامر

مثل دود به هوا . با او داشته باشد - در مورد فامیل و دوستانش -یک گفتگوی گرم و دلپذیر

 .رفت

وقتی  که:  دوست داشتم ازش می پرسیدم خیلی.همون موقع هم حامله بود، تا جایی که می دونم -

 این... ولی خوببچه ی سوم رو  برای چی می خواسته، به دو تای قبلی هیچ حسی نداشته! 

 ایرلندی؟   مگه نه دختر؛ ل نشده می مونهحم یکی از همون معماهای ه

 .نجا را ترک کرد، آبا پرتاب کردن دستمالش روی میزو 

*** 
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 .ا به طرز دلنشینی روشن کرده بوداتاق ر ی همه -که از پنجره وارد خانه می شد  - نور مهتاب

روی  داشت، لیوان شری در دست  کرده و در حالی که درازجلو  ش را به سمتپاهای نیک

 . بود لم دادهکاناپه 

 ،نتوانسته بود وضعف هایش محسوب می شد  و نقطهالکل جز با اینکه در گذشته نوشیدن مداوم

 د.خیلی کم می نوشی، با آن کنار بیاید خوب

... اماند. و افکارش شیطانی تر می شد ترزخم های روحش آشکار، گویی ا هر بار نوشیدنب

 .امشب به آن احتیاج داشت

تمام روز ای که در حالیکه درگیری  -لیوانش را سر کشید و آن را برای بار دوم  ی ته مانده

 .پر کرد -آمده بودبه یادش  ،ذهنش را مشغول کرده بود

با دیدن سامر ، رسیدن به خانه بود اش برایتمام روز در پشت عجله واقعیت آنچه که خندید. 

ه به صورتش خورد سختی  مانند سیلی - آمده بود استقبالشبه  ایوان یجلوکه قبل از شام  -

 بود.

دش رو راست اگر با خو. مشکل تر می شد دخترک در مقابلماندن  کم کم سخت و بی تفاوت 

 .سامر از بین رفته بودبه  نسبت شا حس بی تفاوتیبود، می 

در مقابل  ، خانه یِ جلوِ  تصویر دخترک منتظر. به سمت پنجره رفت و نرم  بلند شد و بی صدا

 به رقص در می آمد. م هایش چش

 اش زندگیوارد  بتواند اینگونه  ،او ماننددختری که  ی کرد ی فکرش را مسک! چه لعنتیدختر  "

سر و وضع  آناین دختر با ... اوه خدایاریزد؟!... ؟!... و همه چیزش را از پایه در هم  شود 

 !رزوهای احمقانه در مورد خانه و خانوادهآ آن و مسخره 
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که با زحمت   - شک و بدگمانی آنتمام   شتحق نداشود، وارد قلبش  نگونهای شتحق ندا  او

فکر چه  با خود  بیاورد.را بیرون  -وجودش پنهان کرده بود  عمقدر این چند سال  درفراوان 

اویی که الگوی اسفناکی مثل پدرش  زد؟ آن هم ازهمسر یا پدر  بسا کی اوکه از بود؟  کرده

 !داشت

 تر می شدند. صداها در سرش بلند.ش فشاری داد و موهایش را چنگ زدبه سر  دو دستهر با 

و تو را تلخ و که زمانی داشتی   -خود را  تمام احساساتبرای همیشه فکر کرده بودی  "

ی اقرار کنی که هو تو نمی خوا ه اندنها برگشتآم ه ؟حاال بازخاک کردی -سردرگم کرده بودن

 .گی کنیم زنده باز ای کهآماده 

 ...گم شید -

 .با خودش زمزمه کردبیچاره وار 

دیگه احساس م یه بار همن نمی خوا. ادی خوشم میازش نه می خوام و نه  اون رومن . گم شید -

 .دارهدرد ... خیلی، این حس ... ها. لعنتیزنده بودن داشته باشم

وت سنگین خانه سکبار و زیر راه رفتن در طول و عرض اتاق  در حالآشفته حال  تمام شب

 .شکنجه شد

 را گوش بدی وی آندوست داری تا زمانی که پیر می ش و می آیدتو از این سکوت خوشت "

کلمات فرانک   ".این صدا همون چیزیه که در لحظات آخر پیش از مرگت به گوشت می رسه .

 هنوز در گوشش زمزمه می شدند. 
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حاال چه باید می کرد؟ از تجسم نگاه زیبای یک جفت چشم کبود، کک و مک های پراکنده 

ایرلندی اش  که در روی بینی و  موهایی قرمز سردرگم بود و صدای خنده های زیبا و لهجه ی 

  سرش  می پیچید، اجازه ی خوابیدن به او نمی داد.

تر  صداهای درون سرش بلند. مت اتاق خواب دخترک نزدیک شدگامی به ساز جا برخواست و 

 شدند. 

 ناتوان د به قدرینکن .ار کنینی انکانمی تو ا کهر این ردیگ ؟یا نهی همی خوا او راتو ، برو داخل

، نگاه کن... داری! دِ اچقدر هوسش رببین حاال  ... ؟آید برنمیتو  کاری از ری که دیگه اشد

 کشید. کالفه دستش را روی صورت .یه اسفت شد برای او ببین چطور 

گویی ناگهان به یاد می آوری  .شوی که منفجر  ؟ حاالستنه؟ احساس می کنی رمگ، ددرد دار

 –که برای تو داغ و خیس شده است  –چه حسی به تو دست خواهد داد وقتی درون زنی 

هستی. دِ ... برو. حداقل نگاهی به او بینداز. ضرری که برایت ندارد.  وقتی خوابیده است  به او 

 نگاهی بینداز.

 حاال نشدی. بزدل داخل   مانند یک ولی . و دوباره برگشتی آمدیدر این اتاق  نزدیکچقدر تا 

... اوه. ش را پاک کردا پیشانی روی عرق فاده کن .از این موقعیتت است یو بی اختیار مست

 .داغ شده بود ،آتشفشانخدایا مثل سنگ 

این حق ! از آن گذشته، ؟خواهد فهمیدی سک....  چه راه برو ، بی صدامثل یک دزد، برو داخل -

اسمت را  کاغذ را امضا کردی و  آنمستی کامل در  وقتی کهاست.  درست  مثل  زنتوست، ت

 هایش   چشم. یه اداد –ود وجودت می ش درکه باعث اتفاقات عجیبی  -به این دختر افسانه ای 

 خواهد کرد. ن  بدنش چه چیزهایی با تومجسم کتو را به این روز می اندازد،  به تنهایی
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ید سامر در حالی که صورتش در میان موج موهای آتشینش پنهان شده بود و پوشیده در پیراهن سف

سینه  و  صورت معصومانه اش  ی دقایقی به تکان های قفسهخواب، روی تخت خوابیده بود. برای 

 .خیره شد

 " لمسش کن "

 کشید . سرخ دختر های مویرا آهسته بر روی حلقه  ت هایشانگش -

 "عطرش را نفس بکش"

. با نفس عمیقی به ریه هایش کشید زنانه اش را  اندام خاص رایجه یرا بست و  هایش چشم

. از فکر آغوشش لرزشی ساله  بدنش را سست و بی حال کرد عطرش شیرین تر از شراب چند

 . افتادبر پیکرش 

ش زی نیست که دنبالن چیامگر این هم ؟ستخودت کن...چی ... او  را  برایبخواب او با" -

با او رابطه داشته بار  کی رچون اگ. مطمئن باش تو را رد نخواهد کرد ن باشامهرب او ؟ باهستی

 می شود و برای همیشه نزد تو خواهد ماند. رسمیباشی، دیگر این ازدواج 

از این کابوس او هم همین را می خواهد، حاال می خواهد خوشبخت شود یا بدبخت...  او تو را  

 ها نجات خواهد داد...

ت داری.  تو نگرانی که در این رابطه آخ... خ... خ...پس این همان چیزیست که تو از آن وحش

 ذره ای احساس خوسبختی داشته باشی.  

با او همه چیز فرق می کند... به همین دلیل است که سرگشته شده ای. می ترسی به این شانس 

چنگ زنی... برو سبرا، این جاذبه کمتر نمی شود... دیگر چقدر می خواهی خود را به راه دیگری 

 بزنی.
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 پشت  میز کارش نشست . پزخانه رساند و شَخود را به آ اتاق بیرون رفت و ازشتابزده 

امید دوباره اعث جوانه زدن ، کک مکی و افسانه ای  کوچلوی  این؟ ی اقرار کنی یا نه همی خوا

 . است وجودت شده در 

تمام کتابها با حرکت دومینو مانندی روی حواله کرد که  کتاب هایش  ردیفمشت محکمی به  -

پدر و و همزمان قاب عکس  کوبید  به صندلی ی با پا محکم دلگ از جا پرید و د.افتادنفرو هم 

 یدبرادرش را بر زمین کوب

کنار در هایی گشاد شده نمایان شد و  چشمو  کی سامر با موهایی پریشانریاز میان تاد... و بع

 کرد. لوده ای سوالبا صدای خواب آو ایستاد 

 چه اتفاقی افتاده ؟! -

 .صورت رنگ پریده اش خیره  شدو به  گره خورده  روبرویش ایستاد ییبا مشت ها -

 ... س... ؟!... ؟!... ؟!... نیکالس -

تمام بدنت او را می خواهی، تو که اینقدر او بخواب.  با! زود باش دیگه. احمق  دِ... زود باش

 ؟!هستی همعطل چ، پس داغ و سفت شده

کوچک  ی دخترک مثل پرنده. آغوش کشید دردراز کرد و او را  شرا به سمت ت هایش دس

 .لرزیدخود می  بهترسیده ای ،

گشاد شده بودند و در کنار جاذبه ی مرد قدرت  چشم هایش از شدت هیجان و سردرگمی

 می کشید.  تشخیص خود را از دست داده بود. بدنش مانند تنور داغی بود که نیک را به آتش

 !سامر  -

 . به گوش  رسید بود  که صوت دردناک نا آشنایی  ،مدآکه از  حنجره اش بیرون تنها  چیزی 
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. می گذشت ،در آغوش داشت اینگونه شش سال از زمانی که  زنی را! خداوندا... شش سال

چنگ زد و درست در همان لحظه سامر شوکه شده  دختر باالتنه لباس سفیدبه  هایش انگش

 .کرد  هایش ه تقال کردن برای رهایی از دستجیغی از ترس کشید و شروع ب

. قدمی سفیدش نمایان شدو پیراهن خوابش پاره و سینه کوچک  ی ناگهان گوشه ای از یقهپ 

نگاهش رد. فش ها ه هم رسانده و محکم میان انگشتدو طرف یقه اش را ب. عقب رفتلرزان به 

 ش بود . ا ، به شکارچیدر لحظات آخر قبل از  شکار شدن مانند نگاه خرگوشی

 !خدای من... اوه -

 .عقب کشیدخودش را . گیری در صورت دخترک نقش بسته بودترس و غافل

 ؟  ری  از من داریچه انتظا... لعنتی -

 .و بار دیگر به او نزدیک شد

در  باید بهت بگم که سخت؛ رمانتیک و بغل و بوسه داریفهای انتظار حر ،از مردی مثل من هاگ -

 اشتباهی. 

؟  چرا قبل چی نگاه می کنی! به ؟چیه، خوب! حتی نمی دونم از کجا باید شروع کنممن دیگه 

 ؟ از اینجا نمی ری ،از  اینکه  کاری کنم که باعث پشیمونی هر دوتامون بشه

دوید و در  به اتاقشمی فشرد، شتابزده  بر  روی دهان را  پشت دستشدر حالی که  دخترک 

در تاریکی  ایستاده حس های داغ ارضا نشده اش  که با  -هم ریخته  در  را محکم به روی  مرد

 تنها گذاشت .کوبید  و او را  –د بو

*** 
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 درستی تا از ،فرانک هفته ای دو بار به گوشه و کنار زمین هایشان سرکشی می کرد ، طبق برنامه

 .شتن گوسفندان کنار هم مطمئن شودکار بستی در نگهدا ی نحوه

سامر خوشحال از اینکه امروز مجبور . ش کندا دعوت کرده بود تا همراهیهم این بار از سامر  

 .او را همراهی کرد، کوچک نیک و همچنین خود نیک نیست ی به تحمل دیوارهای خانه

ور کامل از نیک به ط، از آن شب عجیب ؛ نه.باشد هایش شمچ یالبته نه اینکه نیک مرتب جلو

 جا می خورد . شبها در انبار علوفه می خوابید و شامش را هم همان. بود کوچ کردهخانه 

و توانسته بود  پرداختمی  –که آشپزی بود  -ش ا به تنها سرگرمیدر طول تمام این روزها 

. روی میز آماده بودندوعده طوری که در هر سه   . بهدر پختن سیب زمینی حسابی ماهر شود

 .برداشته بودپیچیده و برای میان راهشان با خود  ای ها را در پارچهآحتی امروز هم ا

 .شپز توی پخت سیب زمینی شدیآرین تفکر کنم دیگه االن تو ماهر، دختر عزیزم -

 !؟داری باهام شوخی می کنی... ک.... فرانک -

 .خیلی هم جدی گفتم. نه -

 .یادمه - داشتی پن کیکم را می خوردیوقتی  - وز صبحاز امر  رو هنوز قیافه ات -

نخورده  ، رو باشه درست شده تا حاال پن کیکی که با سیب زمینی رنده شده ، خوب عزیز من -

 .خوب بودندکه باور کن . اما بودم

 .نخوردش  هم اون ... تازهاد؛ د و به بستینیک سهم خودش ر -

 !درست مثل نیکد، ندارناندازه ی یه اردک هم شعور  سگ ها که -

 ه.ش کمتر بشا و نگرانی بهتر اخالق نیک، وقع زاد و ولد گوسفندها  و زیاد شدنشونفکر کنم م -

 !ولی من نه  ،حاال اون موقع خودت می بینیش! شاید -
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 پاشید. لبخندی به رویش با پارچه شلوار هایش فرانک در حال پاک کردن دست

 .هنوز هیچی معلوم نیست... اوه -

 ن متنفره. اون از م -

 ؟خودش گفته -

 .چند شب گذشته آهی کشید های ادآوری اتفاقسامر با ی

کامال مشخصه که اون از زنی مثل کالرا ، ولی الزم نیست که توی روم بگه. مستقیم چیزی نگفته -

 .بیادخوشش می تونه  بیکنفیلد 

 اراند!فرانک سرش را اندکی خ -

 !ور کنمکنار زنی مثل کالرا تصو دارم سعی می کنم نیک ر -

 .اون خیلی خوشگله -

 ولی تو هم که خوشگلی. ... شاید -

 نشست. چشم های پیرمرد به او خیره شدند.سامر لبخندی روی  لب های  -

و نمی تونم در موردشون انتخاب کنم.  مثل  ی زنها همیشه برام معما می مونهیه سری چیزها -

 !مثال تو و کالرا ... اری و مقایسه کنیذگکنار هم بو که دو تا زن خوشگل ر این

 ...ولی تو  .پژمرده بشه تونهمی  سریع ظریف و حساسه کهِ  اون مثل یه گل سفید

که پر از گلهای زرد رنگ   -نگاه فرانک در اطراف چرخید و  در نهایت به  تپه های اطرافش 

 اشاره کرد.  -خاردار بود 
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ثل اینکه تو تمام . مآزاد و پر از گرمای خورشید ی، وحش. تو مثل  این گلهای کوهی هستی -

های دیگه و حتی خدا   آدمبه  و ر اونتمام  دوباره  جذب کردی و بعد وگرما و نور خورشید ر

 منعکس می کنی.

 دوباره نگاهش کرد . ای پر از امید و انرژی هایی دخترک با چشم

 !م؟هست من اینجوری -

در . که جناب رییس اینها را نمی دونهتو اینجوری هستی و حتی یک دقیقه تصور نکن ... رهآ -

 به قلبش پیدا کرده .و نور راهش رواقع خیلی وقته 

 .های سامر دوباره پایین افتادند شانه

 .و پس می فرستهر ولی اون من -

 .ی بریهتو هم نمی خوا -

در حال چرا  هایسرشان و گوسفندآسمان آبی باالی ، هش را روی تپه های سرسبز اطرافنگا

 . چرخاند

به و  ه آنچه که در لندن منتظرش بود. بآرنولد و نان شارکی فکر کرد ،به دورا و دان جانسون

باالخره راهی برای شکستن و از بین بردن این دیوار خشم . تپش های قلبش در نزدیکی نیک

 .ادچانه اش را باال د .ی اعتمادی اطراف نیک پیدا می کردو ب

 .نه  -

 .ادامه دادو مصمم  با  صدایی  محکم 

 .حرف من تاثیری داشته باشهاگر توی این ماجرا ، من نمی خوام از اینجا برم -
 

*** 
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بدون خوردن  دو روز بود که نیک  . یک بره و تخم مرغ درست کرده بودامشب برای شام شیشل

 پنهان می کرد . اش و خودش را داخل کارگاه پشم چینی شام از خانه خارج می شد

که مثل همیشه مشغول  -و به فرانک  ه بودعرق کرده و خسته روبروی ظرف غذایش نشست

 د.دامی گوش  -از جنگ داخلی آمریکا بودبازگو کردن خاطرات تقریبا غصه دارش  

فرانک برای گرفتن نفسی تازه سکوت کرد؛ از فرصت استفاده نمود و به طرفش به محض اینکه 

 چرخید. 

 ودیگه تحمل بوی این گوشت ر. م می خوره فرانکه از گوشت گوسفند حالم داره بهدیگه  -

 هر روز  همین رو اینقدر با اشتها بخوری؟!... خسته نمی شی؟! چطور می تونی. ندارم

 وقت ها!عضی . بشایدم... م... م...  -

 .ل دادوجلو ه سمت سامر نفس عمیقی کشید و بشقابش را به

 !؟ه سامرروبه راه زهمه چی -

 !اصال ،... نه -

 نونی که توی تنور گذاشتی هنوز نپخته؟ -

 !م نپختهه ولی باز؛ سه ساعته که داره می پزه -

 .  امروز شیشلیک ها خیلی خوب شدند  ولی... خوب -

 .دوباره شروع به خوردن کرد و

به خودم و می کردم باهاش بتونم توجه نیک رهر کاری که فکر . تسلیمم دیگه من... فرانک -

  ..تمیز کردن خونه. برایچه توی آشپزی و چه م. انجام داد، جلب کنم

 



 کابوس 

I نویسنده: کاترین ساتکلیف 151  کابوس   

 

 

 

 چشم هایش غمگین شد.

نمی   از درد مفاصل ها انقدر که شبمی کنم، نظافت و گرد گیری  و راز صبح تا شب همه جا   -

 مرتب کردم ... براش  وظاهرم ر، تا جایی که بلد بودم. حتی بخوابمتونم 

 .یان جمله اش پریدا دهان پر به مفرانک ب

 !خوشگلی دختر جون  تو خودت مثل یه عکسِ -

آشپزخانه   ی روبروی پنجره ی ش را پاک کرد و  به منظره ا عرق روی پیشانی با دستمال سفره

 .خیره شد

  قصهو  برداره ببره و این ر دلم می خواد  که  مناالن فقط . وم بشهتمکاش همه چیز زودتر ای  -

 ..بشه.مون تموم ه ابرای هم

   نتیجه اماز تالش های بی .  دیگه ولی موفق نشدم ،بر گردونمو فکر می کردم بتونم نظرش ر

 .خسته شدم

که سر  - قلبش با دیدن نیک. راه افتاده ش بلند شد و به سمت در خانه با آرام از روی صندلی

د را آرام کند، .  برای این که خودرد گرفت -دن توجه به اطرافش به آنجا می آمبه زیر و بدو

 .و به پیشوازش رفت ی کشیدعمیق فسن

هم امیدوارم  دلیل به همین. ازت هیچ درخواستی نداشتم ،تا امروز اومدماینجا  به از روزی که -

 .کنم ،عصبانی نشی خواهشی ازت می خوام  که االن برای این

به  ،گره خورده بودتمام تالشش را برای پایین بردن بغضی که در گلویش  .جوابی نداد مرد هیچ

 انداخت. در آن سوی خانه هاگوسفند ی نگاهی به طویله و کار گرفت
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ازت  پشم های بسته بندی شده ات را به لیتلتون ببری.تا  اده هستیآمدیگه  ی گفتی که هفته

 وودت ببری، همین یکشنبه خودت رو اون موقع  با خر به جای اینکه  من که خواهش می کنم

 ی.ت کناز دستم راح

 .وی پیک نیک  )روک وود ( شرکت کنیشنبه  تمن فکر می کردم که دوست داری یک -

لرزشی  و زانوهایش سست شدند، مالقات نمی کردآنها را از تصور دوستان جدیدی که دیگر 

  رفتن از تپهر حال باال، دنیک ی گویی به جای پله های سست خانه. در پاهایش حس  کرد

 گرفت. فسی عمیق تر ن .بلند نیوزلند استهای 

م ه برای پوشیدن توی اون جشن ای در هر صورت من که چیز درست حسابی! برام مهم نیست -

اصال مهم نیست  . توی این مدت کهنه  و پاره شدند ،تمام لباس های نویی که داشتم. ندارم

 .نیستمهم  ...اصال... جناب سبرا

شد، دنبال کرد و در نهایت با کشیدن آهی نگاهش دخترک را که به خانه  رفت و در آن پنهان 

 دوباره وارد طویله شد.

که   - نگاهی به گل های کوهی زرد رنگ "برش گردونم !تا اون از من خواهش کرد ... اوه '

 انداخت . - در دستش در حال پژمرده شدن و خم شدن بودند

هدیه به سامر صلح  برای ی گل ها را چیده بود تا به عنوان نشانه دیوانگی ی در یک لحظه

و نظافت خانه گذاشته بود و او  کردن این چند روز گذشته سامر وقت زیادی برای تمیز دهد.

ه او بی محلی فقط ب  -که در واقع هم همینطور بود -درست مثل یک احمق کامل ، مثل همیشه

 کرده بود .
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ختر را از گریه های دصدای  - روی کاناپه اش دراز کشیده بودزمانی که   - همین شب گذشته

او را وارد شود و  اتاق رسیده بود تا  در زمانی که به پشتدرست  . اماداخل اتاقش شنیده بود

از داخل اتاق به گوشش رسیده  شعیفی هق ،و فقط هقگریه هایش بند آمده بودند د، آرام کن

 بود .

با ؛ آرام وارد شده بود و شودداخل اتاقش کرده بود تا  خودش را راضی باالخره زمانی که

 بود.میان ملحفه های سفید روبرو شده  در دختری خوابیده 

 ی  چطور باید کلمه که به هر حال او بلد نبود ... چون "که چه بهتر "ر کرده بود همزمان فک

 او را به زمان حال برگرداند. صدای باز شدن در را بر زبان بیاورد.  "متأسفم"و یا  "ببخشید"

 ؟آماده ای، رییس -

در  شا به گوشه ای پرتاب کرد و با گرفتن قیچی پشم چینی ت داشتدر دس ی را کهگل های

 کرد و صدایش را از حد معمول همیشگی اش باالتر برد. رو به فرانک   دست

 ؟تا االن کدوم گوری بودی فرانک -

 .نم که دیگه دارم پیر می شم  رییسفکر ک -

. عالمت دادن به  بستی  شروع کرد کارش را با زدن سوت  برای دادن به فرانک، بدون جواب

 د.تا اینکه فرانک شروع به صحبت کر .شدند به کار مدتی در سکوت هر دو مشغول

 .چولومون حسابی خسته و داغون شدهدختر کو -

داخت و برای گوسفند را به طرفی ان  - که در  زیر پاهایش بود - نیک پشم های گوسفندی 

 .زدبعدی سوت 
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 بگی فرانک؟ی بهم چی هاالن می خوا -

 !داره توی آشپزی ماهر می شه کم کم  ... فقط اینکه، نیست چیز خاصی منظورم -

! هر سه وعده ، شب ،ظهر ،صبح! ن دیگه می تونه سیب زمینی بپزهاال. درست می گی، رهآ -

 .دیگه از سیب زمینی متنفر شدم !خدای بزرگ

اقی دیدم و اتف ور "کلمنت کرانستون "چتد وقت پیش . کنهمی و ش را سعی هم داره ولی باز -

 ..باهاش حرف زدم

برای اون هم یه زن از لندن آوردن که نه می تونه آشپزی کنه و نه کار خونه بلده! حتی سعی 

هم نمی کنه که کاری انجام بده!  تمام روز می شینه و آه و ناله می کنه که از اومدنش پشیمونه 

اینجا زندگی  اما لندن  لگن  توالت بشورم  یحتی گفته حاضرم برم تو!  و می خواد برگرده

 کنم.ن

 !؟چرا پسش نمی فرسته ، پسخوب -

جبران و و  آه و ناله هاش رولندها تمام غر، ی که خوابیدن با این زن دارهحالبرای اینکه می گه  -

 !می کنه

یکشنبه بره. نمی فهمم چرا  بود به پیک نیک روز سامر خیلی مشتاق اد،ی که یادم می اونجاتا  -

 یک دفعه نظرش عوض شد!... نمی دونم،... شاید هم ... بدونم!

 خوب چرا ؟  -

 !چی چرا ؟ -

 چرا سامر نمی خواد توی پیک نیک شرکت کنه؟ -
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راحت با  هنمی تون - دم هاآ از مثل بعضی  - ما هم ولویخوب حدس می زنم که دختر کوچ -

رزو برای شروع آم دختری مثل سامر که با یه دنیا ه اون .هدوستانش برای همیشه خداحافظی کن

 .اومده استاینجا  به دوباره اش

با این  ندش توی لندن منتظرش نیستنهیج کسی از خانواده و دوستا ،هم که می دونم اونجاییتا  -

 .  گم کردهو خودش ر کمی وضعیت

 رد.نگاهی ک -که غرق در کارش به او گوش می داد   - زیر چشمی به نیک -

 .ش جشن بگیرهنشنبه پیش دوستادخترمون خیلی دوست داشت یک -

 .نهبهتره که شرکت ک ،خوب -

این که اون رو هم به همین عقیده برسونیم، یه چیز دیگه  ولی . دارمو م همین نظر ره من. رهآ -

تو که زن ها را . اوه...ه... مراسم نداره برای شرکت کردن تویلباس قشنگی هم ... تازه ست. 

 .شناسیمی 

 !نمی شناسمشون... نه -

،  اونها باید قبل از این که به مراسمی برن، حس خوبی داشته باشند و یکی از اون حس خوب -

های خوب اینه که احساس کنند جزو زیباترین ها هستند. طوری که فکر کنند هر مردی که 

 اونجاست، آرزوی رقصیدن با اونها رو داره!

 .حتی اگه یه گونی تنش بکنه، ل ترینشونهگر خوشسام ...در هرحال! چقدر احمقانه -

 .فت و با نیشخندی به نیک نگاه کردسرش را باال گر ناگهان فرانک

 ؟خیلی خاصه کوچولوی ما این جواهرِ که  پس تو هم فهمیدی -

 .تا حاال نگفته بودم که خاص نیستمن  -
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 !ولی نگفتی هم که خاصه -

ه بندی پشم ها طبق برخواست و شروع به دست به کمر دردناکش از جا فرانک با گرفتن دست

 .کیفیتشان کرد

 ؟کت می کنهتوی اون جشن شر، اگه لباس قشنگی داشته باشه که فکر می کنی -

 .اک کرد و دوباره شروع به کار کردپ لباسش فرانک عرقش را با آستین -

 .احتماال -

می کار  نداشته باشه که نمی تونیم بفهمیم چی باالخره تا اون یه  لباس مناسب، شاید هم نره -

 ،سامر اگه داره ی خودش به اندازههای لباس  از سوال کنم که "دورا جانسون"از می تونم  کنه.

 .ض بدبهش قر

؟!... تنش بکنه وزن من لباس مستعمل یکی دیگه ر می گی؟ داری می فهمی چی... ک! فرانک -

 !مثل اینکه یادت رفته پدر من یه دوکه

 
 

*** 
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ولی بوی بسیار  ،رودبسعی کرد خیلی آهسته و بدون صدا از راهرو ورودی به سمت آشپزخانه 

 .طبوعی  او را در جایش میخکوب کردنام

و شانه هایش از  بود نشسته  - با صورتی پنهان شده در گودی بازویش  -سامر پشت میز

 بی صدایش تکان می خوردند.   ی شدت گریه

 . مقابلش قرار داشت - شبیه سنگ مذاب -سیاه بدبویی  نانوایی اش همراه  شیسینی مخصوص 

به قدری که  صورت نیک را با نگاهی پر از عصبانیت و بیچارگی  -سرش را خیلی کوتاه 

 باال آورد.   -ببیند

که چند روز   -را  دوباره احساساتی،  به او می کرد ها چشم آننگاهی که از ...  نگاهش! اوه

 .به یادش آورد  -نها فرار می کردآاز بود 

 .دوباره شروع کن  ...زود باش  !بگو، خوب -

 !؟چی بگم -

 ،این نون لعنتی چند ساعته که توی تنوره. م خراب کردمه که باز... م بی عرضگی کردمه که باز -

 .ولی هر چی گذاشتم پخته نشد

با انگشت به . ل دادوه ش را به عقبا اشک هایش را پاک کرد و صندلی آستین سر همزمان با

 .نگاهش کرد، از شدت ناراحتی باریک شده بودند که هایی او اشاره کرد و با چشم

کر می کردم  حاال ... فسبرا، انجام دادم ادی هر کاری که فکر می کردم درسته و تو خوشت می -

 .م باشیمفهمیم و می تونیم برای ه میدیگه رو بهتر هم  ،ندارمو م کسی ره که تو تنهایی و من

 .نداری توی این راه قدمی برداری ولی مشکل اینجاست که تو اصال دوست
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 نیکالس را محکوم  کرد.

به . از دست دادی رو پر از تلخی کردی که دیگه قدرت محبت کردن  رواینقدر توی قلبت  -

 رو به خودت بدی که یه  امکان  می ترسی این  قدری نسبت به خودت عصبانی هستی که

و قبول ر که نخواستم این هستم و من اینقدر احمقداشته باشی  دوباره برای خوشبختیشانس  

 کنم .

تکه ای از نان جزغاله شده را  به شدت جلوی پاهای نیک پرت کرد و اشک هایش سرازیز 

 شدند.

ی گلوت گیر کنه و خفه تو ،که داری از نون های کالرا می خوری ای دیگه ی امیدوارم دفعه -

 !بشی

 ،کهاتاق و بعد به نان ت ی نیک چندین دقیقه بی حرکت به در بسته. و به سرعت به اتاقش رفت 

و یا این  طور  بوی شاید اگر ذره ای  کمتر سیاه شده بود  نگاه کرد.  جلوی پایش ی که شدهت

 می توانست کلماتی برای آرام شدنش بهش بگه ولی.... ، گند نمی داد

 د. نسیم در حال هق هق کردن بو ر با صورتی پنهان شده داخل متکاسام .در اتاق را آرام باز کرد

آرام تر کرده  اندکی دن داغ شده اش را ، بمدآپنجره آشپزخانه به داخل خانه می خنکی که از 

 بود .

چون این ... بزدلی یه آدم . توچیزی برای تسلی دادن بهش بگو یه. برو آرومش کن... برو سبرا 

دیگه  ،اگه دستت بهش بخوره که می دونی. ترسی بهش دست بزنی ! میبزدلی ،نمی کنی وکار ر

مثل بید به ، نگاه کنهو کبودش تو رهای  می دونی وقتی با اون چشم. نمی تونی ازش جدا بشی

 .بازگشتی نداری راه و دیگهفتی ا لرزه می
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تحمل شنیدن . رها کردشت و خودش را روی کاناپه آشفته و به هم ریخته دوباره به نشیمن برگ

دردناکش  های گوش هایش را گرفت و چشم. برایش سخت تر می شد هر لحظه یه های سامرگر

 .هم فشرد روی را 

تویی که ؟ ندادیآدم های اطرافت  تو اصال  کی هستی؟تویی که تا به حال هیج دلگرمی به "

 "بلد نیستی !رو راهش  ،دیدلداری بو ی کسی رهخوابحتی اگر هم 

به  او هنوز صدای هق هق دختر از اتاق خواب. ایش بلند شد و به طرف پنجره رفتجاز 

 گوشش می رسید .

روی تخت خوابیده  ،نوزادی در خود جمع شده مثلدخترک . ار دیگر در اتاقش را باز کردبیک

 .را بست هایش چشمو  خسته به کنار در تکیه داد  .بود

ت که قدر . حس عجیبی از  مسؤلیت ه بودآمدحسی عجیب و ناشناخته در وجودش به جوش 

 . کنار زدنش  را در خود نمی دید

. نبود، گوسفندانش و یا حتی فرانک داشت، ی که در قبال سگشحسش مانند احساس مسؤلیت

 ناگهان میل عجیبی به نزدیک شدن و بوسیدن رد اشکهای  دخترک  در او به جریان افتاد .

هنگام ورود  یی کهزیبا ی درست مثل خنده -ه های او را بار دیگر صدای خنددوست داشت یک

چقدر از زمانی که آن   بشنود.  - به لب داشت به خانه و معرفی خودش به عنوان همسرش

 .امر دیگر آن را تکرار نکرده بودد می گذشت و س،گرم و دلنشین را شنیده بوی خنده 

  ی کشو آن را باز کرد و جعبه . بی صدایکارش چرخید و روی صندلی ان نشسته سمت میز ب

 .وردآچوبی  کوچکی بیرون 
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سال قبل  ی که از سود فروش پنبه  -چشمش به اسکناس ها و سکه هایی ،با باز کردن در آن

مورد  آینده مواد غذایی ی نقدر که بتواند تا هفتهآشاید ، چیز زیادی نبودند. افتاد  - مانده بود

 ند. خودشان را با آن فراهم کن نیاز

نشانش  *سنجاق  کروات روبینپولها را دوباره به جای اولشان برگرداند که ناگهان چشمش به 

اولین و آخرین باری که . ه داده بودهدی به او پدرش آن را برای نوزدهمین سال تولدش. افتاد

 ، از خود نشان داده بود .تی دال بر آنکه پسر دومی هم داردحرک "چسترفیلد"گ کنت بزر

بعد از آتش  جایی که فرانک  - سمت کارگاهبه  ل داد و وجیب پیراهنش ه داخلق را سنجا

ل داد و در تاریکی سعی کرد ودر را به جلو ه. رفت  - می خوابید در آن جا سوزی کلبه اش

 .اهش را به سمت فرانک پیدا کندر

  ک؟!فران -

 .کاه و پارچه به گوشش رسید و سایش صدای به هم خوردن

 ؟!... ؟!صبح شده... لعنتی -

 .بخوابم که یه فکری به سرم زدو می خواستم برم تازه  -

 ...سکوت

 .از نو بسازیم وشاید بتونیم کلبه ات رکردیم، تموم  رو االن که پشم چینی -

 ؟!بگی مو بهر بیدار کردی که این رواالن من  ... تو -

 

Rubin*نوعی سنگ جواهر قیمتی قرمز رنگ = 
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 .می شیفکر می کردم که خوشحال  -

 ؟از کجا بیاریم وپولش ر ط.... فق. خوشحال هم شدم... البته- -

 امروز چه روزیه؟، فرانک -

 .پس شب یکشنبه حساب می شهه، االن که شب... م.... ام. فکر کنم ذارگبخوب  -

 .و تا یکشنبه قبل از  ظهر  برگردیکریستچرچ بری پس وقت می کنی یه سر  -

 خه برای چی برم کریستچرچ؟!چی؟ آ -

  !از هیچی که نمی تونیم کلبه بسازیم .نیاز داریم کلبهکه چوب بخری و هر چیزی که برای ساخت  -

 ؟!نمی تونن صبر کنند اونجا برای فروش می بریم واینها تا هفته دیگه که پشم ها ر ی همه -

 !نه -

 سوالش را پرسید. و نگاه کرد .و بعد دوباره فرانک در سکوت به ا

ساخت و سازت برای  وسایل الزم ی شنبه همه تصمیم گرفتی تا یک - نصفه شبی  - تو االن -

 ؟داشته باشی ور

 .فقط نگران تو بودم تمام این ماجرا یتو -

با  وی بگی که سامر رهبعدش هم می خوا ... حتما. ازت ممنونم هم خیلی، بله متوجه ام رییس -

 و ... خودم ببرم

 .نه -

 نه؟!... ؟!...  -

 .چه بخواد و چه نخواد. اینجا می مونه ،به کریستچرچ انتقال بدیم واون تا زمانی که پشم ها ر -
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  !هاآ -

 
 

 ؟چیه فرانک  منظورتاالن  -

 !من اصال هیچ فکری ندارم ... هیچی -

 .زدینیشخند  ی بهمحتما به یه چیزی فکر کردی که اینطور -

سرت به جایی ، ببینتم بحث کردن داریی نصفه شبی چه حوصله ی! چقدر زود جوش شد -

 ؟خورده

 .ب یه جای درست بخوابیش ،فتم این همه کار می کنی. ت فکر کردما من فقط به تو و راحتی -

 ...جاهایی خوابیدم که ،من توی جنگ داخلی که بودم. تو نگران جای خواب من نباش -

 !فرانکافتی  فردا قبل از طلوع آفتاب راه می -

 .هر چی تو بگی ، باشه رییس؟! قبل طلوع آفتاب -

 ؟فرانک -

 ؟بله -

 ...یه چیز دیگه هم می خواستم بگم -

- ... 
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پر از چوب در  ،گاری فرانککه  کنار پنجره ایستاده بود ،آفتاب ی مثل هر روز برای مشاهده

 .نگه داشت. دخترک به سمت در دوید خانه یجلو ،ه های مختلف و وسایل دیگر بناییانداز

 ؟کار کنم چی االن من با این اوضاع ؟خودت می بریهم با   وفکر می کردم من ر... فرانک -

 .فرانک دستی به سرش کشید

 ما کجاست؟ اعلی حضرتبهم بگو ببینم  -

 .از دیروز هنوز ندیدمش؛ من که دیگه دنبالش نیستم؟ کسی چه می دونه -

 وپشم ها ردیگه باید هر چه سریع تر . پرس می کنه روو داره پشم ها ه فکر کنم توی کارگاه -

ی همه چیزهای ... می تونی بری پیشش و بهش بگی که من رسیدم و... سامر. روی گاری ببندیم

 آماده کردم. داده بود رو  سفارش رو که 

قدرت فراموش کردن اتفاقات اخیر . دوباره با نیک سیخ شدند رویاروییموهای بدنش از فکر 

 .نداشت  -العمل خودش رابه خصوص تصویر نان خراب شده و عکس -

خدا را شکر خبری از نیک نبود و مجبور به . گوسفندان شد ی وارد طویلهنیک  یدر جستجو

 .نمی شد در آنجاروبرو شدن با او 

که در حال  -او  ، متوجه صدایآمدبه محض اینکه برای رفتن به خانه از آنجا بیرون  ... ولی

 .شد -بد و بیراه گفتن به خودش بود

. دید -پشت دستگاهی که نمی شناخت  - ههنبر ی به طرف کلبه چرخید و نیک را با باالتنه

تمام ماهیچه هایش و  بدنش زیر  تابش آفتاب  برق می زدرنگ پوست عرق کرده و قهوه ای 

 .از گردن تا شکم منقبض شده بودند
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 خون درونِ ،حسی جدید و ناشناخته .از و نفسی حبس شده به او خیره شدبنیمه سامر با دهانی 

رگ هایش را داغ تر و سریع تر به قلبش پمپاژ می کرد و گرمای ساطع شده از آن را تا پایین 

 .شاندتنه اش می ک

 !تمام مقدسین آسمان ها... می خواست از شرم صورتش را بپوشاند. اوهد، می خواست فرار کن

 .برهنه ندیده بود ی تا به امروز مردی با باالتنه وا... 

 ی!لعنت -

بر روی اهرم باال  ،را  با تمام وزن و همزمان خودش  فرستادبار دیگر خودش را لعنت نیک 

 .دت فشار می لرزیدناز شد بازوهایش. انداخت رفته

سیاه به سمت کمر خط باریکی از موی  ،از پایین نافشبودند و  اهیچه های شکمش بر آمدهم

 . شلوارش می رسید

... لعنتی دیگر و . زمین فشار داد به کفچکمه هایش را برای کمک در کنترل اهرم پاشنه ی 

 .سرانجام اهرم در جایش افتاد

و بعد سرش را آزاد کرد  هایش دستنفس حبس شده اش را  از سر آسودگی  به بیرون داد  و 

 . موهای تیره  به طرف سامر چرخیدآن  با 

 .ر و سینه اش از عرق برق می زدندموهای س؟! چطور یک مرد می تواند اینطور عرق کند

به محض این که دست نیک به سمت پیراهنش حرکت کرد، نفس سامر از آسودگی رها شد. 

 ولی نیک به جای پوشیدن پیراهن، آن را روی رد عرق موهای روی سینه اش کشید.

 ردی؟دنبال چیزی می گ -
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 بیرون نیامد! اما صدایی از دهانشدهانش را  برای پاسخ دادن گشود. 

 

نیک  را نداشت.  –به آنچه برای گفتنش به آنجا آمده بود -در آن لحظه قدرت فکر کردن 

 .گرفت سمت اوبرد و به   -که در آن نزدیکی بود -ی آب ی آگاه دستش را به سمت کاسهناخود

 ی آب بخوری؟همی خوا -

 دهان برد و جرعه ای بزرگبا چشم هایی باریک شده، کاسه ی آب را از او گرفت و آن را به 

 از آن را نوشید. 

قدرت  ، اماواقعا تالشش را می کرد ... با اینکه تالشش را می کردچشم هایش بسته بودند. 

فقط  تا زیر باالخره قدش به زحمت  . نیک نداشت ی برهنه ی برداشتن نگاهش را  از سینه

 !ی نداشترراه دیگ. می رسید ی اوچانه 

 .ممنونم -

 .به طرفش گرفتکاسه را  

 ؟م بریزمه باز ، خواهش می کنم -

 .سرش را به معنای نه تکان داد

 این چه ماشینیه؟ -

 .ماشین مخصوص  پرس کردن پشم -

از عرق  ستینآیک دستش را داخل . نگاه دخترک را جستجو می کردند ،سیاهش های شمچ

 .کردی پیراهنش خیس شده 

 ؟اینجا داری اومدنت بهدلیل خاصی برای  -

 .خالی می کنهرو داره بار چوب و وسایل بنایی  گفت بهت خبر بدم که، تازه رسیدهفرانک  -
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 .نیک نگاهی به خانه انداخت

 
 

 .موقع به پیک نیک روک وود برسونی به ومی تونی خودت ر اگه یه ذره بجنبی، که فکر کنم -

بدون  ،و با باال گرفتن کناره های دامنش به عقب چرخید حس های بدش دوباره بازگشتند. 

. به سرعت به سمت خانه دوید ؛توجه کند-که نامش را فریاد می زد  - آنکه به صدای نیک

بسته سرش را  به در تکیه  م هاییبا چشو وارد اتاقش شد  ،اخل خانه بدون نگاهی به فرانکد

 رد.را بیشتر به هم فش ، آنهاپلک هایش پشت با حس گرمای آشنایی داد .

حروم این مرد سنگدل هم  بهم قول می دی که حتی یک قطره اشک ... گریه نمی کنی سامر "

 "نداره.و تو ر خوردن اون لیاقت  یک لحظه غصه نمی کنی.

 اد. چه؟!...ی روی تختش افترنگ بزرگ سفیدی  نگاهش به جعبه به محض این که پلک باز کرد 

سنگین ی کم .د کردبلنبه سمت تخت رفت و جعبه را  ؟چه هستاصال  ؟بود این از کجا آمده

 .صدایی نمی داد، کمی تکانش داد. بود

می آورد و او با مادرش   برایش هر بار مادرش از لندن هدیه ای. ش افتادا ناگهان به یاد کودکی

 .هر بسته است  ه چیزی داخلودشان می ساختند که  حدس بزنند چبرای خ ای بازی

د مال او نبود؟...  ولی این را تا زمانی که جعبه باید جعبه را باز می کرد؟... می توانست؟... شای

 را باز نمی کرد، نمی فهمید.

دختره ی احمق!  "خودش را روی تخت پرت کرد  و کمی، فقط کمی گوشه ی جعبه زا کنار زد. 

 "من که می دونم  االن بفهمی مال نیک بوده، حالت گرفته می شه!

! تاب نیاورد و در جعبه را کامل نمی شدکسی که متوجه ، فقط کمی داخلش را نگاه می کرد

 کنار زد و بعد... نفسش بند آمد. برداشت و ورقه های نازک کاغذ روی آن را
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 .کوبیدسینه اش می  دررنگی دیوانه وار  ای از پارچه ای کهبش با دیدن تقل

 ... اوه ... ه...اوه -

قدرت نداشت تا نگاه دوباره ای به داخل جعبه بیندازد. چشم ها، گونه ها و لب هایش را با هر 

غیرقابل   "لعنتی... باز هم دارم خیال پردازی می کنم... واقعا خنده داره! "دو دستش پوشاند. 

 ...باور

رنگ را لباس بنفش  به آرامی بر روی  گونه هایش سرازیر شدند.  اشکو  بار دیگر پلک زد

 .ن را باال گرفتآو  کشیداز زیر کاغذ ها بیرون 

 !این همون لباسه!...  خدای بزرگ -

دقیقا همان لباسی که با دیدنش . در ویترین فروشگاه دیده بود ،ودشن لباسی که هنگام وراهم

نیکالس  "ش با مرد غریبه ای به نام ا رویاروی ی و از صحنهتن خود تصور کرده بود در ن را آ

. از این که مرد غریبه عاشقش می شد و  او در نظر مرد با آن رویا پردازی کرده بود " سبرا

 لباس زیباترین دختر روی زمین به نظر می رسید... همان لباس...

 ؟اومدازش خوشت  -

 روی دختر ثابت مانده بود.  –بود  ار در اتاق ایستاده که در  کن -نگاه مهربان فرانک 

 ؟خریدی برام ور تو این؛ باورم نمی شه... ؟چطوری... ؟اومدهاین لباس از کجا ... فرانک، اوه -

. سفارش داده وولی رییس برات این لباس ر ؛بهت می گفتم من خریدم که هر چند دوست داشتم -

 فروخت  رو - ش بودا خانوادگی ی که ارثیه -هم سنجاق روبین  ن هزینه اشبرای پرداخت

 ؟!دست انداخته باشی واگه من ر... ز... ز... ؟!... !فرانک ول -
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 .هیچ وقت شوخی نمی کنم مهمی مثل لباس یه زن ی من توی مسئله ،دختر جون... اوه -

 
 

 .باید ازش تشکر کنموا... ای...  -

 تنت ببینتش.  تویتنت کنی تا بتونه  اون رو ولی به نظرم بهتره اول ، فکر خوبیه -

ش را به ا و لباس رویایی کشیدثانیه لباس تنش را بیرون و در یک سریع به طرف اتاقش دوید 

 بودند.  لباس دکمه های پشت آن هم  ،مشکل وجود داشت کفقط ی. تن کرد

 ؟ببندمو دکمه ها رتا می تونی کمکم کنی ؟... فرانک -

 همزمان به سمت فرانک دوید .

. به می گذره  ؛بستم ولباس زنونه ای ر ی از آخرین باری که دکمه سالها فکر کنم ...لعنت بهش -

 .ببندم وبچه جان تا بتونم این دکمه های کوچک ر ذره آروم بگیر

 .لطفا سریع تر ... نمی تونم فرانک -

 ند. دهمراه صدای چکمه های نیک نزدیک شصدای پارس بستی به 

 اد .ی داره می ،فرانک اوه...ه...  -

در لباس زیبای بنفش  .دیدش کنار رفت یاز جلو  آهستهفرانک با لبخندی به نیک نگاه کرد و 

 .خیلی آهسته به نیک نزدیک شد

ینه ای آمثل کبودش  های چشم. نداشترا تصویر زیبای دخترک توان گرفتن نگاهش از نیک 

با دست هایی گرئه کرده در جلوی  .می کردند و در چشمانش می درخشید او نگاه به شفاف

 سینه اش به او نگاه می کرد.

 ؟ادی ازش خوشت می؟... ؟... قشنگه -

 ؟داشتم وکه من آرزوی داشتن همچین لباسی راز کجا می دونستی ... ره آ -
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 .بخره برات ،به فرانک گفتم که بگرده و قشنگترین لباسی که وجود داره -

 

 .   خوشحال کردی وی بکنی که با این کارت چقدر من رنمی تون رو فکرش... نیکالس -

 .خیره شدند هم های در چشم برای  چند دقیقه

 رم تا آماده بشم و به جشن برسیم فقط ده دقیقه الزم دا -

که در حال آماده کردن و   - نیک نگاهی به فرانک .خرین کلمات از آنجا دور شدآبا گفتن  

 انداخت .  -بود گذاشتن غذا در سبد پیک نیک

 ؟پول گرفتی چقدر برای  روبین -

. بخرمو وسایل ساخت و ساز رتمام همون تونستم  ولی با. شتداو نه انقدری که واقعا ارزشش ر -

 .استفاده کردم ولباس هم یه مقدار از پس اندازم ربرای 

 .تونستیم چندین گوسفند میش بخریم فکر کنم با اون پول می -

توی جشن با یه گوسفند  ،زنت به جای این لباس که  فکر نکنم ... ولی. درست می گی ،رهآ -

رفت و  روی لبهاش به تمام زحمت ی فقط اون خنده. شتدا خوبیی جلوه ونه اش روی ش

 .برگشتم به کریستچرچ  می ارزید

که مانند تاجی دور سرش  - سامر با موهایی بافته شده  باردر با صدایی دوباره باز شد و این

 .فرانک خنده ای کرد شانه هایی باال گرفته به طرفشان قدم زد . و   -پیچیده بود 

 .یبا شدهدختر ما چقدر ز ،به به -

به  که هنوز با لباس های کارش -نیک   سمت سامر نگاهی قدرشناسانه به او کرد و دوباره به

 .برگشت -میز ظرفشویی تکیه داده بود ،

 !؟ی آماده بشیهتو نمی خوا -

 .سرش را تکانی داد
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 .ت کنما نمی تونم همراهی ... منسامر من -

 

 .به یکباره خاموش شد هایش تمام هیجان و درخشش چشم

 ...فکر می کردم که ولی  من -

 .فکر می کردم که خودت متوجه هستی. ادی فرانک باهات می -

و پیر من توان یه سوارکاری دیگه ردیگه بدن ، سفر کوتاه صبحز ولی بعد ا. شرمنده رییس جان -

 .مسر و سامون بدو رامش کارهای عقب افتاده رآ بابهتره من اینجا بمونم و . نداره

 .زده  گامی به  نیک نزدیک تر شد به پهلو هایی خی گرایید و با دسترنگ صورتش به سر

توی اون جشن لعنتی   نمی تونم باهاش ولی من  ؛ برام خریدی ومنظورت اینه که تو این لباس ر -

 ؟کردی وپس برای چی  این کار ر؟ شرکت کنم

عمد به طرف دیگر نگاه می کرد  روی که از -به فرانک  و خشمگین  در هم رفته یبا ابروهای

 چرخید. و بعد رو به سامری انداخت نگاه –

  !خوب توی سفر برگشتت به لندن بپوشش -

 تبدیل به  مردابی  تاریک  هایش چشم ی دریاچهو  رنگ از صورت زیبای دخترک  پرید

پشت در  اضحی ازصداهای ناو. در را بست و به آن تکیه داد، به اتاق نبه محض برگشت. شدند

 خروج یک نفر از خانه و بسته شدن محکم در آشپزخانه. . به گوشش می رسید

    ؟سامر -

 از پشت در به گوشش رسید. – است که معلوم بود کنار در ایستاده  - صدای نیک

 .ذارگبتنهام ، برو -

 !یهسامر تو متوجه نیستی که چی از من می خوا -
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این . ببینم ور نمجشن برم و برای آخرین بار دوستا اینه که به اون ،مهمی خوامن تنها چیزی که  -

 !خواهش زیادیه؟

 

 من... من... نمی تونم ...  من رو ... بفهم... من... -

 .صدای هق هق دختر باال رفت

 .اد وقتی اینجوری گریه می کنیی بدم می! خدای من... اوه. گریه نکن... نکن سامر -

 .افتاد و دوباره گریه اش شدیدتر شد ها و چین های زیبای لباسشنگاهش روی پاپیون 

سامر... من ... من نمی تونم. اونها ... اونها من رو یه جوری نگاه می کنند، مثل این که من شبیه  -

 یه ...

 ؟آشغال -

 !ره آ -

 ؟شیطان -

  !شاید -

 ؟هیوال  -

 ...سکوت

 .اینها هستی ی تو همه، برای اینکه تو هستی -

وری آو یادر اج هم ندارم که اطرافیانم مدام بهم اینولی احتی. می دونم که هستم! لعنتیآره...  -

 کمتراونها   شاید اگه . داشته باشمجانب اونها رو  از  رشاید من لیاقت یه ذره اعتماد بیشت. کنند

 ...می کردند و بهم یه شانس می دادندپیش داوری  من رو

 .خورد تر و مهربون تر برخورد کنیتو می تونی کمی باهاشون خوش بر -
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که االن  رو انجام بدم  از من انتظار نداشته باش کاری ... ولی. باور کن، می کنمتالشم رو  -

 .ندارم اش رو آمادگی

 
 

ن زمان زیادی پس می فرستی  و ممن روکه تو همین روزها  مثل اینکه یادت رفتآقای سبرا،  -

 ندارم که تا اون موقع تو با خودت کنار بیایی!  نمبرای بودن با دوستا

سکوت حاکم بر خانه را  اتاق صدای ضربه های محکمی به درو بعد  ایقی سپری شدند دق

 .شکست

 ؟اری بیام توذمی  -

 .گم شوبرو  -

 اری بیام داخل ؟!ذعوض کنم وقتی نمی  ومن چطوری لباس هام ر -

 ؟کار کنی ی چیهمی خوا!... ؟منظورت چیه -

 .بپوشم ومی خوام کتم ر -

 ؟!... ؟!...چی -

 .بپوشمو لباسم ر هم باید منخوب ، ی به این جشن احمقانه بریهمی خوا به هر قیمتیاگه تو  -

 خیره شدند. چشم عصبانی به او  و ... یک جفت  باز کردبی صدا  در را 

 

 

*** 
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 ر.چه لباس قشنگی تنته سام ،وای -

 .دست کشید ی پیراهن دورا  بار دیگر به پارچه

 .سامر ادی نمی دونی چقدر بهت می -

به او نگاهی  -با نوزاد کوچکش نشسته بود.   -زیر درختی  –همان جایی که  از نان شارکی 

 انداخت. 

 .حاضرم هر کاری بکنم م برای داشتن همچین لباسیه من -

به  او، رفت و درحال نشستن در کنار نشسته بود، درخت زیر که لب به طرف دوستش هب لبخند

 .خیره شد ای او نوزاد یک هفته

ترین کوچولو عوض کنم و بعد خوشبخت ی همین االن با یه بچه وحاضرم لباسم ر.ولی من ان... ن -

 دم روی زمین می شم .آ

  .ن نوزاد را در آغوش  سامر گذاشتاو ن و نان هر دو با هم نگاهش کردند دورا 

تو ؟ دورا. همینجوری خوبه... آره. می کنه آروماون را  ، صداش... کنار قلبت نگهش دار سامر -

 ؟ادی شیرین در می یکوچولو مامانِمن فکر می کنی که از  سامر یه دونه  هم  مثل

 .خنده ای کرد

 !غیر قابل تصوره -
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. سامر چرخاند ی سرش را به سمت سینه، ه به دنبال گرفتن سینه اش باشدگویی کک وزاد کوچن

 ...رزویی محال و دست نیافتنی. آریخت یزی در قلب سامر فروچ

 ... چقدر زیبا... ظریفش های انگشتهستند.... دستهاش چه کوچک ! خداوندا، اوه -

 

 

 

عده ای از زوج ها دست در دست در حال . بین جمعیت حاضر در اطراف چرخاندنگاهش را 

نیک را دید که   ...و بعد ه ای دیگر در حال گفتگو و نوشیدنپیاده روی کنار جنگل بودند و عد

را در جیب ها فرو برده بود، به دریاچه ی روبوریشان  پشت به جمعیت در حالی که دست هایش 

 خیره مانده بود. با بلند شدن صدای نان کنار گوشش، نگاه از نیک گرفت.

ناب سبرا از حضورت مطمئنم که ج ؟نمی داری و پیش آقای سبرا نمی ریبر ور "فوبه"چرا  -

  !ه مؤثر باشههیچ چیز مثل یه نوزاد نمی تون ،برای شروع یه گفتگو. خوشحال می شه

 ام... م... باشه. -

نگاهش را بین  ،در بین راه. است و به سمت نیک به راه افتادنوزاد در آغوشش از جا برخ و با 

 جمعیت شاد و سرحال می چرخاند.

 !باهات آشنا بشه مندهکه خیلی عالق ستاینجا یه نفره؟... آقای سبرا -

 به دخترک انداخت .  ،نگاهش را بدون حرف  از کنار شانه

اینطور ... نیکالس. اصیل زاده هستند یک آقای نیکالس وینستون سابرایشون ا "فابه شارکی " -

 .نباش

 رت بی احساس و سنگیصو. دخترک کرد  سمت شانه هایش را باال انداخت و رویش را به

 .با دیدن نوزاد به هم ریخت مرد
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 نه؟ همگ، خیلی شیرینه -

 .را بیشتر داخل جیب هایش فرو برد هایش دستمرد نفس عمیقی کشید و 

 ی نازش کنی؟همی خوا. هاش قشنگنو دستها  چقدر انگشت ،ببین. تازه یک هفته اش شده -

 
 

 

 سرش را تکان داد .

 ببین چقدر نرمه.؛ هش دست بزن... ببیا اوه -

و به سمت  را از داخل جیبش در دستش گرفت و آن ستش را به طرف جیب مرد دراز کرد د

می خواست دستش نوزاد کشید.  های  ی اراده دستش را روی انگشت. بدختر نوزاد دراز کرد

گشتان کوچکی به دور انگشت کوچکش انبرد، به محض اینه دستش را عقب را عقب بکشد اما

 جمع شدند. 

  !نیکالس -

 به او نگاه کرد .

 !تو داری لبخند می زنی -

 ؟!لبخند نزنه توی همچین مواقعی  که کسی هم هست -

چرا . نداشتی و نداریلبخند به لب هات بیاره،  که  چیزیت ا توی زندگی یکبار بهم گفتی که  -

تم نگران علف های زیر دیگه داش، خیلی وقته که اینجا ایستادی ؟پیش بقیه بریم با هم نمی یای

 .پات می شدم

  .شن هم شرکت می کنماد گفته باشم که توی جی ولی یادم نمی ،می برمت جشنکه بهت گفتم  -

 شن.  هم  با دیدنت خوشحال می اونهامن که فکر می کنم  -
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 نشست. روی لب هایشتمسخر آمیزی   یخنده  -

 .اصال برام مهم نیست -

 بیا پیشمون.  ،همین جا بمون و هر موقع حالت از این تنهایی بهم خورد -

 

 
 

نگاهش را به جایی . نان قرارداد های بچه را روی دست محتاطانهو  به سمت دورا و نان رفت

 .انداخت ،که نیک ایستاده بود

 !ادی یه ذره کوتاه نمی... لجباز ی مرتیکه -

 .نان خنده ای  کرد

هیچ کدوممون ؟! اینجا بیاره تو رو به امروزآقایی  مثل نیک که  می کرد  وولی کی فکر ش ر  -

هیچ کدوم از مراسم  یتا حاال تواون ؟ ی سامرمی دون. باهات بیاد ننمی کردیم اوو هم فکرش ر

 .ما نبوده

و شروع به نواختن موزیک با ویولونش روی تخته سنگی نشست  "ویلیام سلر"در همین موقع 

 .شادی کرد

نگاه غمگین و پر از حسرتش از میان زوج هایی که وسط زمین در حال رقص و پایکوبی بودند 

 .تالقی کرد  -که تنها روی تخته سنگی نشسته بود -با نگاه سبرا 

دو چشم  متوجه همزمان شانه اش را لمس کرد. به سرعت از  جایش پرید و به نرمیکسی 

 ،نگاه می کرد که با کنجکاوی به او -نان   ی دختر چهار ساله "ربکا شارکی" بزرگ قهوه ای

 .شد

 ؟کار می کنی داری چیاین جا   -
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 .دارم با فرشته ها حرف می زنم -

دست کوچکش را گرفت و او را کنار خودش روی زمین . کرد دخترک با ناباوری نگاهش -

 نشاند. 

 . ها هم با فرشته ها و هم با جن و پری -

 
 

 ؟هستن دیگه چی؟! اونها جن و پری -

تازه خیلی . اری برامون خوشبختی می اونهاولی بیشتر از  ،جن و پری ها مثل فرشته ها هستند -

 .د هستندهم ثروتمن

 .بهم نشونشون  بده -

 دیگه فرار کردند. ، دیدند و کهفکر کنم تو رام... م...  -

 . بیا با هم پیداشون کنیم... خوب -

 .دخترک کشید روی موهای به نرمی دستش را  -

 .چقدر قشنگه ،این تاج گل روی سرت... ربکا .نگاه کنیم وعلف ها و گلها رپس باید الی تمام  -

به من کمک می کنی جن و  عوضش تو همدوستیمونه.  ی این نشونه روی موهات. ذارشگببیا  -

 .پیدا کنم وپری ها ر

 .به شرطی که تو هم به هیچکس از این موضوع چیزی نگی -

تا اینکه  ،هر دو روی زمین زانو زدند و چهار دست و پا  میان گل ها شروع به جستجو کردند

 .ربکا سرش را به او نزدیک تر کرد. مردانه رسیدندی به یک جفت چکمه 

 کنی این همونه؟فکر می  -
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سبرا  مقابلش ایستاده بود و به آنها  د. دا سر باال سمت کبودش را خیلی آرام به های نگاه چشم

 .د نگاه می کر

 .اون نیست ربکا  ،این. نه -

 .ر کشیدتخودش را کمی  عقب   ،ربکا که نگاه او را دنبال می کرد

 .بیا فرار کنیم... شیطانیهاین همون لرد ! نگاه نکنو باال ر سامر!اوه... ه... ه...  -

 

 .مرد را نگاه کرد ی ابروهای باال رفته

 .نباشهدرد بخوری ه این کار بدیگه فکر کنم که  -

روی زمین  سامر و  روبروی آهسته روی زانوهایش  ،با نگاهی به تاج گل روی سر سامرمرد 

 شست.ن

 ؟کار می کنید دارید چی -

 .بود مالیمآهنگ صدایش نرم و  

 ما داریم دنبال جن و پری می گردیم.  -

 .ربکا چرخاند  سمترا به  هایش چشم

 ؟چیزی هم پیدا کردید -

 .حتی یه دونه هم ندیدم -

 .رخیدبه طرف سامر چ

 !اینجا بشینی و دنبال جن و پری هات  بگردی؟ وظهر رالی تمام بعدهمی خوا -

 به پشت دراز کشید.انگشت هایش را درهم گره کرد و خودش را روی علف ها پرت کرد و 

 با دستانی به هم گره کرده خودش را روی علف ها انداخت و به پشت  دراز کشید. -
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موهایش،  روی ر خوردن  تاج گل سرش را به قدری سریع به طرفش چرخاند که باعث سُ

 .دوباره روی سرش نشاندهایش گرفت و  انگشتبا  نیک آن را  .شد م هایشچش

 ... ؟!که باهات برقصم؟!تو االن از من خواهش کردی  -

 !به یه شرط ، البته -

 .یهو بخواهر چی که ت -

 نشست. او  هاینگاه خیره و گرمش  روی لبمژه های بلند سیاهش پایین افتادند و 

 
 

خصوص وقتی تو . به زیاد عاقالنه باشه  "هر چی "ی کلمه کار بردن  هن نیستم که بئمطم -

 اینجوری جلوی من ظاهر شدی .

 .مزمه کردز -طوری که فقط گوش های او بشنود  - ک نزدیک تر کرد و آرام سرش را به نی

 االن چجوری جلوت ظاهر شدم؟ -

و شبیه ت"، باید بگم: عینا تکرار کنم ومحبوبم  شارلوت برونته ر ی نویسندهاگه بخوام کلمات   -

ن گل رنگ ااین هم. امروز صبح بسیار زیبایی ویژهبه ... زیبا هستی ،تو لبخند می زنی، یه گلی

با چال روی  ،این دخترک آفتاب سوخته ؟است خردل من ی نهان داین هما ؟است من ی پریده

 *"...گونه ها و لبهای صورتی 

 .را بست  م هایشچش، ای زمزمه وار  و عمیق مردانه اشمتاثر از صد

 ...خیلی قشنگه -

نقدر . آلمس شدندهایش واقعا لب... نشست  و  بعد  هایش رویای  بوسه های نیک پشت چشم

 هایش و چشمهوا آزاد  ندهانش را برای گرفت. تصور آن را تا به حال نکرده بودنرم و آرام که 

 کرد. را باز
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 !هر چی... ی نیکههر چی که بخوا -

 .یش بقیه نمی ریم، پاینجا می رقصیم -

جایش کمکش کرد از و  دراز کرد  دختر دستش را به طرف .سرش را به عالمت تایید تکان داد

را گرفت  و  یک دستش را به کمر سامر حلقه کرد و با دست دیگرش، دست او ...برخیزد و بعد

 .ارها و بارها. بشروع به چرخیدن کردند... بعد

 

 

ا را به طرفشان جلب ههای کوچک اطرافشان، توجه بزرگترصدای دست زدن و تشویق بچه 

خنده کنان اطرافشان جمع شدند و  ،یکاکادوس با لباس های رنگ هایو مرد ها مام زن. تکرد

با صدای موزیک شاد ویلیامز شروع به تکان دادن خودشان با ریتم آن کردند. دورا و دان به 

 .خنده  دستش را برایشان تکان داد نزدیکشان آمدند و دورا با صدایی پر از

 .ایمی ما به جشنتون میآیید، حاال که شما به جشن ما نمی ، آقای سبرا -

کم کم از حرکت . و بعد دوباره به سمت نیک چرخید دوستانش خنده ای کردسامر  در جواب 

عصبانی هم  باز حاال یعنی دستهایشان به هم نزدیک بودند.  بدن هایشان هنوز مثل د. ایستادن

 رد؟!و اینجا را ترک می ک د می ش

گرفت با با دو دستش سر سامر را در دست . خلوطی از عصبانیت و سردرگمی بودم مرد نگاه

و بعد او را   "... اوه... خدای من " زمزمه کرد او کبودرنگ های چشمانی خیره شده در چشم

 .و صورتش را در موهایش پنهان کرد محکم در آغوش کشید

شروع   -به جنگل ختم می شد ن پراکنده اطرافشانکه از میان درختا  -هر دو  در مسیر خاکی

  .دم زدن کردندبه ق
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  ی اشو سامر با گرفتن بازوی او،  همراه بود  و کردهنیک هر دو دستش را در جیب هایش فر

با لبخندی  ،مشغول پیاده روی و صحبت بودند انهر چند دقیقه زوج هایی که در اطرافش. می کرد

 . ها سر تکان می دادندآنبرای 

کاکادوس ها  پذیرفته شده  ی  میان بقیه باالخره نیک به لطف خانواده های جانسون و شارکی

 .سرش را باال گرفت و با لبخند به مردش نگاه کرد. بود

 .هت افتخار می کنم نیک، بتونستی دوستان زیادی پیدا کنی امروز -

 

 لبخند سامر  را با طرح کمرنگی از یک لبخند جواب داد .

و می کنی که بهت سر بزنند و تو ر دااینجا دوستانی پی .اینجا بیاییبه کنم دیگه هر ماه می فکر  -

 .این تنها نیستی برای شام دعوت کنند. خیلی خوشحالم که  بعد از 

 !شاکی بودم تنهاییفکر نمی کنم که من خیلی از این  -

 ؟!... ؟!... ؟!نبودی -

هر . نگاهش را به طرف دیگر چرخاند -اش چین افتاده بود  پیشانیدر حالی که روی  -نیک 

صدای . بیشتر و هوا  سنگین تر می شد ها کم کم درخت. کنار هم قدم می زدنددو در سکوت 

 .نفسش را با صدا بیرون داد سامر. بچه ها فضا را پر کرده بود ی خنده

 !حتما می دونی که عالی می رقصی نیک، -

 .باالخره سالها توی این هنر تجربه دارم. ممنونم -

یعنی تو کار  .قص یاد می گیره، تصور می کنمسر کوچک که داره ریه پ وذهنم تو ر یدارم تو -

 ؟!انجام بدی که بهتری بلد نبودی
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ولی اگه می خواستم  مادرم رو متقاعد کنم که کارهایی مثل ماهیگیری و باال  . چرا سراغ داشتم -

مخصوصا اینکه اون و رفتن از درخت برای من بهتر از یادگرفتن رقصه، کار بی فایده ای بود. 

 .یه کارهایی می کردند پنهانیمعلم رقصم هم 

روی صورتش  نشسته دوباره نقابی از خشم و تلخی که  - لحظه ای از حرکت ایستاد و به نیک

 .نگاه کرد -بود 

مثل همیشه ازم نم. فراموش نمی ک، که برای تمرین رقص پیشش بودمرو وقت روزی هیچ -

 ...رقص با معلمم حرف بزنهخواست که تنها توی درشکه بشینم تا اون در مورد پیشرفتم توی 

 

 

 

روی مبل  و هر دو شون ر .ت و خواستم ببینم اون کجا موندهم سر رفه احوصل ،کمی که گذشت

م با پاهای سفیدش کمرش ه پایین کشیده بود و اون ومعلمم شلوارش رم. ن رقص پیدا کردسال

 . محکم به خودش چسبونده بودو ر

بعد از اون دیگه . می زدش رو لی فکر کنم حدسو .نگفتم بهش در اون مورد چیزیهیچوقت 

شرکت  -اجتماعی من بود ی که مخصوص آموزش یک پسر در رتبه   -توی  هیچ کالسی

طور م هم همینا موزیک یا سوارکاری، نکه ممکن بود با معلم شمشیر بازیای. حتی تصور نکردم

 .دادمی از هر کالسی فراری  ومن ر ،رابطه برقرار  کنه

 .گذاشت مرد را نوازش رانه روی بازوی سامر دستش

 .خیلی برات متاسفم نیک ،خیلی -

 
 

 

 



 کابوس 

I نویسنده: کاترین ساتکلیف 183  کابوس   

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 
 

در هم آغوشی تنگاتنگی  مرد و . یک زن بازماندندهر دو از حرکت  با شنیدن صداهایی نجواگونه

 فرو رفته بودند.  ها پشت درخت

که به جایی   از هر دو برگرداند و به نیک ، نگاهش رااز خجالت شده صورتی  سرخباسامر 

 نگاه کرد . ؛خیره شده بود  - دو نفر  پنهان شده بودند آنکه   -پشت بوته ها 

سامر برای اینکه از ه بود. صورت نیک به تیرگی گرایید با شنیدن صدای آه و ناله های آنها،

 . خیدنها چرآآنها ایجاد  نکند به طرف مخالف  دور شود و مزاحمتی برایآنجا 

بدنش را محکم به و  سمت خودش کشید شدت به مانع او شد و او را به به سرعت اما نیک

 .دخترک چسباند

ناله هاو آه ها  بلند تر و تحریک ... صداها. نیک نگاهی انداخت   منقبض ی  ه چهرهسامر ب

اتصال بدنش با  ی نقطه به طوری که باعث  احساس  ذوب شدن در نقطه، می شدند ترکننده 

کنار گوشش دخترک را گرفت  و با صدایی گرم  با دو دست لرزان  صورت . مرد نیک می شد

 .زمزمه کرد 
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 ؟  م تاثیر گذاشتها که چقدر بودنت  توی زندگیدختر ایرلندی می دونی  -

 های دختر داغش به لب های طوری که نفس صورت او نزدیک کرد، قدری به سرش را به

برای نزدیک تر کردن او به     -روی کمرش حس قرار گرفتن دستشبا . برخورد می کرد

 .از تحمل وزنش به لرزه افتادند  وانتاهایش  ناو پبه معنای واقعی کلمه آتش گرفت  -خودش

 ؟!برای من سخت بود اومدن  به اینجا  چقدر  می دونی  سامر -

 .کف دستش موهایش را نوازش کردبا  

 .برات قربانی کردم وکه برام مونده بود رم رو ه همون یه ذره غروری  -

 

 !؟کردی وربرای چی این کار  -

که روز اول وقتی  اومدی   -برای این که یکبار دیگه بتونم  روی صورتت اون لبخند قشنگ رو  -

 رو ببینم.  -در خونه ام تا خودت رو معرفی کنی، روی صورتت بود

برای لحظه ای برای فهمیدن کامل  به قدری از شنیدن گفته های نیک غافلگیر  شده بود که 

 چشمانش را بست .حرف هایش 

 "و ببوسهر من... اگه... فقط... خدای من !اوه "

نیک رفته ی  درهم ناراحت و ی را باز کرد و  با چهره هایش  چشم یفتاد،وقتی هیچ اتفاقی ن

همانطور درست  - لبهای نیک را هایش،با لب ناخودآگاه  باالتر گرفت وسرش را . روبرو شد

 لمس کرد.  - پیش از  او یاد گرفته  بود ی هچند لحظ که

ام های بدن مرد  را العمل تمام اند. عکسه بودنجا برای تنفس گرم تر و سنگین تر شدآ هوای

 .محکم و وحشیانه ،مردانه اش کشید ستبر وغوش  آ در باالخره او را ... و حس می کرد 

 !لعنت بهت... لعنتی -
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، فرو برد  با حرکتی شوکه کننده دخترک فشرد و زبانش را در آن دهان روی را بر لب هایشو 

و  زبان خودش ید هایش زبانش را مکا لبب -دون هیچ حد و مرزیب  - فریبنده و بی شرمانه

را بیدار ی زنانه ی دختر  هایتمام حس سامر ،  زبانبا مکیدن لبها و . گویی را وارد دهانش کرد

 .می کرد

طرافش بود و هر آنچه که درا. ناله ای کردباشد،  دچار طوفان شده نیک درست مثل مردی که

 . ان و مکان برایش بدون اهمیت بودزم، وقعیتدر آن لحظه درک مه و نبود را فراموش کرد

یش علت این حرکت سامر  و ،بدون آنکه براکرد می دخترک را دور گردنش حس  های دست

 .مهم باشد - چه از ترس و چه هیجان و عالقه - منشا آن

 

در   اش برای تاثیرگذاری راسامر  بایدبود که  این  ،نچه در آن لحظه برایش اهمیت داشتآ

 می کرد.مجازات  خود  زندگی

که این  برای زنده شده بود.، برای این که با آمدنش، حس و میل به زندگی کردن در او دوباره 

 .ضعیفش  را به یادش آورده بودو  آن گوشه از شخصیت تاثیرپذیر

خودشان  را پر رنگ  میانمشترک  ی زندگی و امید به آیندهبه میل  ،که با آمدنش لعنت به او

 دوباره در بدنش این حس گرما و، اون که بعد از سالها لعنت به ... کرده بود و از همه بیشتر

 .میل به رهایی  را زنده کرده بود آتش گرفتن و 

کرد  شروع به تکان خوردن گرفتن دمی از هوا ادامه داد که دخترک برای  او به بوسیدن آنقدر -

 .و برای  رها شدن از آغوشش به تکاپو افتاد
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ناله های زن و مرد پشت  از آه و شدن و نیز تحریکرانگیخته شده احساسات ب فوران از شدت

  - مانع درک و فهم فضای اطرافبر روی ذهنش افتاده بود که   عایقی صوتی و فکری  ها بوته

 .ه بودشد  - آغوشش میان دختر  حال خصوصبه

بیشتر به بدن سامر و دست کشیدن روی  آوردن فشارنداشت و نمی توانست از  بازگشتقدرت 

 ند.ک خودداریسینه های جوانش 

 س ...االـ... نیک -

 از حدقه بیرون زده  های  به چشم ،به روشنایی قدم می گذارد از دنیایی مه آلود مانند کسی که

 نگاه کرد .  دخترو پر شده از ترس و سردرگمی 

 

 

... از دست می دی دوست قدیمی وداری کم کم کنترل خودت ر... داری اذیتش می کنی احمق"

 .دادرا تکان  شده دختر ر هم فشردهرویبا دندانهایی ب  "!ترسوندیش

باید   ،تحریک می کنیو ی داری یه مرد رمگه نمی دونی که وقت! نمی خواستی؟ ومگه همین ر -

 ؟هم داشته باشی رو آمادگی عواقبش

لباسش را به پایین کشید و ی کج شده  ی یقه برد و  دست.  اما نیک صورت دخترک قرمز شد

د یقه اش را از دست رپر از شرم سعی ک. سامر کوچک و سفیدش را بیرون انداختی  سینه 

 .ا به او نداداین  اجازه ر دختر دستعقب زدن ولی نیک  با ، مرد آزاد کند

 ..من حق هر کاری... تو زنمی خانم سبرا -

 ...من. اینجوری نباش، خواهش می کنم نیکالس -
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 چیمن می دونم ؟... ره عزیزم!... آداری؟ نم گل و قول قرار عاشقانه از ی نکنه انتظار دسته -

 .یهو چی می خواه سرتتوی 

به یه مرد  ودی جسم و روحت رچطور حاضر ش ،تویی که دنبال این چیزهاییفقط نمی فهمم  

 ! غریبه بفروشی؟

و هر شب کنی  و خونه داری مردی که تنها انتظارش از تو می تونه این باشه که براش آشپزی

 .آماده  باشی براش با پاهایی باز شده 

که برای داشتن اسم یه مرد و یه خونه  اینجوری از عذاب وجدان اینی هم هم می خواه شاید

 ؟آروم کنیرو دی هرزگی کرزندگی و 

از شدت  رنگ صورتش  .برای لحظه ای با صورتی سنگ شده و بی حرکت به مرد نگاه کرد

 . ناراحتی  به کبودی می زد

 

برای دقایقی  ورد .آفرو  صورت نیک روی بربه شدت دستش را با تمام توان باال برد و هان ناگ

 نیک با صورتی که یک طرف آن قرمز شده .هیچ کدام حرکتی نکردندهر دو خشک شدند و 

 پر درد سامر خیره شد. های به چشم بود،

با شنیدن  صدای . نها را به دنیای واقعی پرت کرد آ ،بچه های اطرافشان  جیغ صدایناگهان 

 .و به طرف صداها دویدند چنگ زد نیک دست سامر را محکم  ،تیریک شلیک 

که با چماق   - متوجه سوارکار نقاب داریهر دو  به محض بیرون رفتن از پشت درخت ها،

 .دشدن – بزرگی در حال تعقیب گروهی از زن و بچه ها بود

 در حال خراب کردن میزها و پخش و پال کردن  ریالدیگرکمی دورتر شش سوار کار نقاب دار 

 .خانواده ها بودندغذاها و وسایل 
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آرنولد شارکی و دان جانسون در حال جمع کردن زن و بچه هایشان و پناه دادنشان داخل 

 درشکه ها به چپ و راست می دویدند. 

ل ودرختی را از زمین بلند کرد و همزمان سامر را به داخل جنگل ه ی شکستهی نیک شاخه 

 .العمل او جیغی کشیدبا دیدن عکسسامر . داد

 ؟!... ؟!داری می کنی نیکر چی کا -

 ای.   ی بیرون نمی اون جاقایم می کنی و تا بهت نگفتم از   وهمین االن خودت ر -

رفت   - که در حال ترساندن گروهی از کودکان بود  - به سرعت  به طرف یکی از سوارکاران

 و خودش را بین بچه ها و سوارکار قرار داد .

باعث مرد  ی به سینه آن با بلند کردن چوب و کوباندند، فاصله به حداقل رسی آن کهبه محض 

 شد از اسب بیفتد. 

 

ی خشمگین و ترسیده نگاهش با چهره ا "رول اورمسبی". به طرفش دوید و نقاب را کنار زد

سامر را کمی ی صدای فریاد هشدار دهنده  کوبید. اما مشت محکمی به دهانش . نیک می کرد

 . دیر شنید

که برای لحظه ای  قدرت شنوایی  و   به قدری محکم بود، شد کوبیده کمرشبه  که یا ضربه

 دندان هایش را از شدت درد روی هم فشرد و به عقب چرخید. .ش مختل شدا بینایی

چشمش را خیره  ،فلزیدرخشش تیغه ای این بار  .ضارب دوباره سوار اسبش شده بود مرد

خودش  نیکرو کردن چاقو به بدن مرد نقابدار برای ف که نزدیک شد، صدای پاهای اسبد. کر

 از اسب روی مرد و ...  شلیک گلوله ای فضا را شکافتو ... صدای سفیر  را پایین تر کشید

 پرت شد.زمبن 
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پشت و  شد و از آنجا فرار کرد سوار  مرد کشته شده اسبّ روی به سرعت   "رول اورمسبی "

این بار کاکادوس ها  به جای ساکت  ا را ترک کردند. نجآ با عجله  گروه نیز ی سرش بقیه

 .از خودشان دفاع کرده بودند ،ماندن و تحمل کردن

که  - "ویرجیل مک هنی "چرخید.  با شنیدن صدای فریاد دوباره ی سامر سرش به آن سمت 

 . دیوانه وار به سمت آنها دوید. به سمت دخترک می رفت   -بود نقابش را برداشته

به  .ی کردبه داخل جنگل هم باعث کوتاه آمدن مرد نشد و همچنان او را تعقیب م مرسا فرار 

دراز کرد و با   ی اوشده  بازدستش را به سمت موهای  ،شدنزدیک این که به سامر  محض 

 . او را به اسبش نزدیک کرد موهای سامر،کشیدن 

داد و همراه سامر روی دست تعادلش را از ، با بلند شدن و شیهه کشیدن اسبش در همان هنگام

  .یدتزمین غل

 

گره    - که به طرفش خیز برداشته بود - نیکالس خشمگیندر نگاه نگاه  بی رمق ویرجیل 

 خورد. 

حالتی از  خود بی خود شده   و غیر عادی  دست مشت شده اش را باال برد و صورت در نیک 

 از ترس فریادی کشید ویرجیل . دد  ضربه های پیاپی  مشتش قرار دامرد را مور

 کـ... مـ... ک... ک... ک... -

اما نیک بدون توجه  آنقدر به صربه زدن ادامه داد تا با نشیدن صدای حرد شدن استخوان های 

 بینی مرد اندکی آرام گرفت.

سامر با عجله  و با تکیه دادن کف دتس هایش روی زمین، از بلند شد و با وجود لرزش 

 رساند. زانوهایش خود را به نیک
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 نیکالس... نیکالس.. خواهش می کنم... تمومش کن... نیک ...  -

 سعی نیک و با به عقب  کشیدن  دویدند آنها  اسلحه به دست  به سم  "جف مید"و   "دان"

  کردند او را از مرد دور کنند.

 ذارید بره... گآقای سبرا ... ب -

دوباره خودش را از دست آنها  در حالی که دندان هایش را روی هم می فشرد، تالش کرد تا

 رها کند و به سمت مرد خون آلود جلوی پایش  هجوم ببرد.

 ... ولم کنید.می کشتو اون پست فطرت داشت زنم ر! باید بکشمش... ولم کنید -

 کند.رام آ کرد تا شوهرش را  جف و نیکالس انداخت و سعی کیان سامر خودش را 

 ببین... اون نتونست اذیتم کنه...  من چیزی ام نشده. من رو ببین نیکالس... من حالم خوبه... -

 

 

 .ز آن حالت انقباض و فشار رها شدبدنش ا ،کم، کم

 ... خوبم.من حالم خوبه  -

صورتش دخترک  گریان را محکم در آغوش کشید و . نیک خود را در آغوشش رها کردسامر 

 . سامر هق زد.را میان موهایش پنهان کرد

 !می کشه... چاقو ... اون تو را  با اون ... هاون مرد... فکر کردم -

پر  از اشک  و نگاهش به قدری های  چشم.ازش کرد و چانه اش را باال گرفتسرش را نو

 زده و ترسیده بود که ناخودآگاه بغضی در گلویش نشست.  شوک
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  -د کشیده بوخشمش جلوی در طی این شش سال که  دیواری ،لحظه متوجه شد همین در 

 ریخته و کنار رفته فرو در هم   -درازی کرد  لحظه که آن مرد به سامر دست هماندرست در 

 است.

 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

می کرد تا به جسد تمام تالشش را  بود و  بر روی نیمکت گاری اش نشسته  "آرنولد شارکی"

 ملحفه  نگاه نکند.زیر 

 .هم داغون بشمکنم از فکرش می فکر... نکشته بودم ومن تا حاال کسی ر -

 ؟این کیه -

یکی از کسانی که با چهره ای نگران به جسد نگاه می کرد این سوال را پرسید.  شخص دیگری 

 از میان جمع پاسخش را داد.

 .تا حاال ندیدمش -
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وشیده از گلهای رنگارنگ پو  نگاهش را روی زمین های سرسبز ، پشت به بقیه "دورا جانسون"

 .چرخاند

. خودمون نداریم برایهم چیز زیادی جوری ما همین. درست نیست د،می کنناین کاری که با ما  -

گه از ما بگیرند. دی ور هم که کنار هم داریم همین چند ساعت شادی و خنده  دنهینها می خواا

 .هیچ جا  احساس امنیت نمی کنیم

به  -در حالی که دست هایش را در جیب فرو برده و به یک کالسکه تکیه داده بود -نیک  

 چهره ی پر از ریش و سبیل مرد کشته شده نگاه می کرد.

که زیر درختی کنارهم نشسته   - کنار همسرش نشست و به نه بچه ترسیده اش  "نان شارکی "

 .نگاه کرد  - بودند

 ؟کار کنیم االن چی -

 

 

 

 بلند شد.مردی از میان جمعیت فریاد 

د ،بفهمند که نمی تونند به خودشون اجازه بدن با دیدن این مرذارید گ. بباید باهاشون مقابله کنبم -

 بکنند. هر کاری با ما

 بلند شد.دیگری فریاد 

 لیاقتشون فقط همینه. اونهابه خدا قسم که ... ا باهاشون می جنگیم ...مآره -

 آره! -

 آره! -
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 آره! -

- ... 

 ند.رام تر شدآ نیک جمعیت ی صدای گرفتهبلند شدن با 

رو بکنید؟ چه نقشه ای کشیدید؟  قتی خونه هاتون با خوب بگید چجوری می خواهید این کار  -

هم چندین مایل فاصله داره، چطور می خواهیم بفهمیم  چه کسی توی لیست  حمله ی بعدیه؟ 

یا وقتی اینور و انور دنبال اطالعات جمع کردن هستید، چه کسی قراره  توی خونه هاتون بمونه 

 و از زن و بچه هاتون مراقبت کنه؟

باید اول . پشت تمام این جنجال ها هستند  "لشان اوکان"و  "روی تنیسون"م که ما می دونی -

 .شروع کنیم نفراز از همین دو 

ر لحظه تصوییافت.  –کنار بچه ها  –نگاه نیک به دنبال سامر گشت و او را  نشسته زیر درخت 

از جلو  ، بعد از آن هایی د و احتمال اتفاقمک هنی کشیده می ش ای که موهای سامر در دست

 .نمی رفتکنار  هایش چشم

 

 

 بیمارتر!و حرکتش به لندن او را  او می کرد و تصور رفتن همیشگی  بیمارشتصور نبودن سامر 

 بگیرند وهستند که جاش ر ه ایدیگ نکسا، کنار بزنیم ور لحتی اگر بتونیم اوکان -

 .یک به جسد روی زمین نزدیک تر شدن

 .اییهاسترالیاین یه مجرم ، نشناختی ووم از شماها این رونم چرا هیچ کدمن می د -

 .تادکنارش ایس  "ویلیام سلر "

 !؟از  کجا می دونی -



 کابوس 

I نویسنده: کاترین ساتکلیف 194  کابوس   

 

 از روی شماره ای که روی مچ دستش تاتو شده . -

 .ودش باز کرد و رو به نیک ایستادراهی از میان جمعیت برای خ ،نان با نوزاد در آغوشش

ن؟! براش سر و سامون بد واجیر می کنه تا کارهای کثیفش ر ویعنی روی تنیسون قاتل ها ر

 ؟!راآقای سب همینهمنظورتون 

 .همسرش او را کمی دورتر کشید

روی تنیسون هر ، ولی چیزی که مشخصه اینه  ،قضاوت کنیم وما نمی خواهیم از االن کسی ر -

 ... حتی قتل. از زمین هامون بیرون کنهو تا ما ر کاری بتونه می کنه

 

*** 

 

 

 
 

 

 

فرانک یادداشتی . بود کردن کم در حال غروب،آفتاب کمنی که نیک و سامر به خانه رسیدندزما

 .به ماهی گیری می رود ینها روی میز آشپزخانه گذاشته بود که برای چند ساعتآبرای 

بسته بندی و پرس کردن پشم ها به  ی برای ادامه به سرعت پس از  تعویض لباسنیک 

 کارگاهش رفت .

فکر . ویزان کردآآورد و در کمدش  بیرونرا از تن  رنگش لباس زیبای  بنفشسامر محتاطانه 

در واقع برای  - رزوهایش  دست پیدا می کندآد که با پوشیدن این لباس رویایی به تمام می کر

 اما... -لحظه ای کوتاه همین تصویر هم برایش واقعی شده بود
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تکیه  و به چهارچوب در کنار  در ورودی خانهبه  نجا آاز الن نشیمن به آشپزخانه رفت و از س

خیره   -که از خانه به طویله و از آنجا به کارگاه نیک ختم می شد  -راه خاکی باریکی  . به داد

 شد.

ق کرده و در حال لعنت کردن خودش عر، برهنه ی می توانست او را با باالتنههم  از همین جا 

 د.تا این پیچش  عجیب را در شکمش حس کن می بودارش کن نبایدحتما که ! تصور کند

فشرد.  در جسم خود شکمش  به نرمی رویدستش را  ، گیج و شرمنده از این حس های جدید

حس غریبه ای را داشت که خود را نمی شناخت و  به دنبال چیزی می گشت که از ماهیت آن 

 سر در نمی آورد!

. رام کندآنیک  می تواند  تنها ایمان داشت که  این سردرگمی و آشفتگی  را  ،به گونه ای غریب

 .اتفاق عصر سرش را تکانی داد تصور از 

 

 

 

فقط اگر ذره ای با . توانسته بود در او نفوذ کن، مطمئن بود که تا قبل از عصبانیت ناگهانی نیک

آشفتگی و خشونت او  ، خشمور با این حمله های ناگهانی می دانست که چط ،تر بود تجربه

 .مقابله کند

ی حمله  ... و بعدبرخورد نبود راه مطمئنا عاقالنه ترین  ،که به صورتش زده بود ای سیلی

در مسیر . همه چیز را دوباره درهم ریخته بود ،نیک از او ی نقابداران و دورشدن دوباره

 .درسیده بو ی توجهی نیک به اوجبی محلی و به، بازگشتشان به خان
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 .چرخاند ،می آمداز آنجا که صدا  به طرفی را سرش و  صدایی او را از افکارش بیرون آورد

به طرفش  داشت، پاکت سفید نامه ای در دست در حالی که و بن بیکنفیلد از گاری اش پیاده شد

 .آمد

پشت  -بپوشدکه بعد از بیرون آوردن لباس زیبایش فراموش کرده بود که چیزی  –خودش را 

 .با صورتی نگران به او لبخند زدبن  در پنهان کرد و سرش را از میان در بیرون برد. 

 ؟تاسه نیک همین نزدیکی -

 پرس می کنه.  روپشم ها  توی کارگاه داره  -

 .نگاه کرد گوشه ایبه  سر به زیر انداخت و بن

 .ز شنیدن خبر اتفاق امروز خیلی ناراحت شدما -

 .به طرفش دراز کرد  -سفید را نگه داشته بودکه پاکت همان   -را ش دست

االن بدترین  زمان برای اومدن این نامه بود، ولی رییس اداره ی پست شخصا از من خواهش  -

کرد که این رو به دست نیک بدم. می دونم که نیک با دیدن این نامه، برای مدتی به اون اخالق 

 گند و غیرقابل تحملش بر می گرده.

 
 

من می دونم چطوری باهاش  ولی؛ ادی اون اخالق های گندش مونده و بیرون نمیاون کال توی  -

اینکه توی این مواقع کنارش برای  آدم هستم،م و مناسب ترین  هست ناسالمتی من زنش .مراه بیا

 .هم باشند کنارتلخ و شیرین  لحظه هایزن و شوهر باید توی همه . باشم

ت سامر نگاهی به پاکبن برای لحظاتی به او خیره شد و بعد لبخند به لب سرش را تکان داد.  

به چشمش خورد که مهر بزرگ و پر رنگ  پشت پاکت دست خط آشنای نیک. نامه کرد

 .سرفه ای کوتاه کرددادن، بن  برای توضیح  .خودنمایی می کرد آنبرگردانده شده ( بر روی )
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ای پدرش فرستاده. فقط خدا می دونه  تا حاال چند تا از این نامه ها فرستاده این نامه رو نیک بر -

 ؟فرانک کی برمی گردهو همه ی اونها  خونده نشده، همینجوری پس فرستاده شدند... 

 .رفته ماهی گیری -

برای ماهیگیری معموال می ره  کنار دریاچه ی آیدا.  من هم باید سر راهم به خونه از اونجا  -

 عی می کنم پیداش کنم و زودتر بفرستمش خونه.بگذرم، س

 !عجب روزی ،خدای بزرگ. ردوآن را به حرکت درآو  . سوار شدش چرخیدا به سمت گاری

حس و حالی را که یک انسان در تمام عمرش می توانست داشته باشد، صبح  تمام  ابتدای از 

 تجربه کرده بود.

 پریشانی عمیق در هنگام حمله ی نقاب دارها.از حس خوشبختی کامل با دیدن هدیه ی سبرا تا 

به او   -فکر اینکه سبرا به او کشش و عالقه دارد از  - جنون خوشی ای که در لحظه ای کوتاه

 ...دست داده بود و

 

 

 

بماند    نیک بتواند در نیوزیلند به عنوان همسر را داشته باشد که آنشاید شانس  تصور این که 

 عاشق به غریبه ای سرد و یخ زده و آرام  یمردشدن او از تبدیلان متوجه لرزان و نگر ... و بعد

 بود.او را بدون هیچ حسی سنگدالنه از آغوشش بیرون انداخته شد که 

مستاصل  به چهارچوب در تکیه زد. اصال نفهمید چقدر  همان جا ایستاده بود و فکر می کرد. 

 ..وقتی به خودش آمد که خورشید در حال غروب بود.
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ی اد سرد. برا به قصد کارگاه نیک ترک کرد که سامر خانهآفتاب به طور کامل پایین آمده بود 

 می نشست. سوزن روی پوستش  مثل که می وزید

بدون آن که سوزش آن را حس کند وارد راه باریک خاکی شد. قلبش پر صدا می تپید. صدایی  

که در سرش می پیچید، مرتب بلندتر می شد و  کاری را که قصد انجام آن را داشت، دیوانگی 

 محض می خواند و غرور نداشته اش را بر سرش می کوبید...

 بر روی  بسته های پرس شده کردن طبقه بندیدر حال  نیکد، زمانی که سامر وارد کارگاه ش

که آنجا روی میز   - انوسدر نور مهتاب و ف رنگی قرمز توده ی مهمانند  دختر بود. موهای هم

 .بر روی لباس نازک سفیدش می درخشیدند  -قرار داشت

 .وردمآ برات یه چیزی -

انقدر نزدیک که نیک . شدتر  دخترک به او نزدیک. باال رفته به او نگاه کرد ینیک با ابروهای

موهایش اندکی نمناک . حس کند مهتابی رنگش روی پوست از می توانست بوی گل بنفشه را

دستش را  میان  ی سامر نامه حمام کرده بود .به آنجا  مثل اینکه قبل از آمدن رسید،به نظر می 

 .گرفت او جلوی روی

 

 

 

... براش می نویسی بن می گفت که مرتبفکر کنم از طرف پدرته. ، برات آورد بن االن همین -

 !؟چرا نیک

خشمی که در تمام . دخترک برگشت سمت به، باال رفت و  باز نشده ی نگاهش از روی نامه

 .ن بودباال آمددر حال با قدرت بیشتری  حاال ، این مدت سعی در فروبردنش داشت
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 .ندارهبه تو  ...ربطی... هیچ...  ن موضوعای -

آدم ها به انسان های اطرافت   ی ی اقرار کنی که تو هم مثل همههی خوابرای چی نم! نیکالس -

 ؟احتیاج داری

 .مشتش مچاله کرد دستش بیرون کشید و آن را درمیان نامه را از 

 ؟!تو هم به این نیازت اقرار کنی ارهذکه نمی  چیه وجودت یتو -

با خشونت  . مرددراز کرد و بازویش را فشرد او رویش را برگرداند. سامر دستش را به سمت

 .جدا کرد خود دستش  را از بازوی

قرارداد  اونحاال یه بار انقدر مست بودم که پای برو...  دیگه ی؟هچی از جون من می خوا -

  ...م قاطی کنیا توی مسائل خصوصیو دلیل نمی شه که خودت ر؛ امضا کردم ومسخره ر

 .نگاه کرد به او باریک شده هایی با چشم

 .حسابی تنت بکنو ؟  برو یه چیز درست یهاینجا چی می خوااصال  -

هایش  گرفت و لبخندی نرم  بر روی لب سرش را باالتر بی اهمیت به حرف او، سامر ولی

  نشست.

 ؟لباس پوشیدنم اذیتت می کنه یجوراین -

 
 

 تالششتمام . رفتاو را دور زد و به سمت بسته های پرس شده ر، بدون نگاهی دوباره به سام

تا خشم ناشی از پس زده شدن توسط پدرش و  خود را مَشغول کندکه به قدری  بر آن بود

در جنگل که  -سامر  داغبدن  اما یادآوریهمچنین تاثیر ظاهر نیمه لخت سامر را نادیده بگیرد. 

 .کارش را مشکل تر می کرد   -چسبیده بود به او 

 ...خوب -
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 .و بی صبری گرفته بودصدای سامر آهنگی از خشم  

خیلی از مردها خوششون می یاد که زن هاشون خودشون رو براشون خوشگل کنند و خودشون  -

 رو اینجوری هشون نشون بدن.

 .من مثل اون خیلی ها نیستم -

 !ولی مرد که هستی؟ -

کوچکش را مشت شده به  های دست. کرد'و نگاهشاال برد ب سرش را به طرف آهستهخیلی 

 .صدای آرام نیک به گوشش رسید فشرده بود. پاهایش پهلوهای

 آره! -

 .و  چانه اش را باال دادشانه هایش را به عقب 

 پس چرا تا حاال چیزی ازش ندیدم ؟!اوه!...  -

درست در  همان لحظه ای که این کلمات از   .نیک تیره تر شدی هم زدنی چهره  ردر چشم ب

است.  ش را مرتکب شدها رگترین اشتباه زندگیمی دانست که بزد، دهان سامر  خارج می شدن

. به سرعت به به تپش افتادکی سریعتر از پیش مانند گنجشک کوچ ،قلبش با شنیدن فریاد نیک

 .قدمی دور شدچند سمت درب خروجی چرخید و به قصد فرار 
 

 

پرت کرد و با  ضربه ی سنگین تنش او را به زمین روی دخترک  خودش را نیک  با تمام وزن

انداخت. تن سامر روی علف ها و سنگریزه های روی زمین کشیده شد و درد بدی  در سرش 

 نفسش به سختی باال می آمد.  پیچید.  –که به زمین  خورده بود  –
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ی ظریفش قدرتمندش شانه ها های با دستو  به کمر روی زمین چرخاندبا خشونت  نیک او را

در  خش دار یبا صدای . فریاد مرد دراز کشید او روی، را به روی زمین فشرد و با تمام وزنش

 بلند شد.گوشش 

 ؟هیمی خوا روم ا تو از من مدرک  مردانگی -

 ... من ...  نیکالس، من فقط می خوام که زنت باشم -

 .همزن نمی خوا من ولی -

صورت مرد را  سر انگشت تالش کرد که. بر روی گونه هایش جاری شدند دختر اشکهای داغ -

 .دور کرد خود از صورت را دست هایش با نگاهی تمسخر آمیز ولی نیک ،لمس کند

که تقریبا کامال برهنه  -سینه هایش   شده ی نگاهش از صورت سامر به سمت پوست خراشیده 

 شد. تندتر می هایش نفسرفت. پایین تر   -بودند

حاال دخترک . درا باز کرد و لباس زیرش را پایبن تر کشیدختر  با دستی لرزان بندهای لباس

  .زیر پاهایش قرار  داشتو کامال برهنه روی زمین 

. را اینگونه زیبا تصور نکرده بود اوهم  فانتزی هایش عالی ترین حتی در ! چقدر زیبا بود... اوه

لرزش بدن دختر را  زیر  ،دستش فشرد  و در همان لحظهمیان را در  دختر یکی از سینه های

 .حس کرد هایش دست

 
 

 

شاید سالها بود.  تمام امیالش را تحت تاثیر قرار داده ،شاید سالها تنهاییشت... او حق دا شاید

، اصال شاید  بعد از گذشت تمام این سالها  بود! ش  را از بین بردها مردانگیکردن  دوری 

 !که چه باید بکند بود فراموش کرده
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سعی  ش نفس کشید.وی علف را در شش هایو ب چرخاند سمت دیگرسامر صورتش را به 

، با وجود غریب بودن همه چیز . بفهمد بهتر هستند، که در حال وقوع اتفاق هایی را کرد  می

 . حس خوبی داشت

بعد زانوهایش   سینه هایش را دوباره لمس کرد و می چرخیدند. اندامش نیک روی  های دست

 .را  با جلو کشیدن خودش از هم فاصله داد

  - دنسیبی به او بزنآکه آن بدون   - پوست ران هایش کردن در حال لمس های مرد  انگشت

 .که در تصورش هم نمی گنجید کشیدندبه نقطه هایی دست می 

پشت هم گرمای  نفس های . سفت تر و بی شرم تر می شدندر، خشن ت های مرد کم کم دست

 ...گوشش می خورد  و بعد  ی به اللهو تند شده اش 

. زبانش را رویش کشیدو از سینه هایش را به دهانش برد   تر آورد و یکی دهانش را پایین

 حرکت می داد . به داخل و بیرون    - در شرمگاهش  -پایین تررا   هایش همزمان انگشت

تر تمام این حس ها را اعجاز برانگیزهایش  نبا  کشاله های را انگشت مرد خورد پهلوهایبر

 می کرد.

دخترک باعث تحریک بیشترش  بویبرای نیک تمام این حس ها  قوی تر و ملموس تر بودند. 

سالها ... اوه مزه اش را به دهان می کشید. او را لمس می کردند و با زبان هایش دست، می شد

میل جنسی اش به مرز ویرانی و خشونت نزدیک . در آغوش نکشیده بود اینگونه زنی را بود که 

 .شده بود

 

زمین، او را به آتش می کشید .توان کنترل خودش  کف روی علفهای  دختر بر تصویر بدن سفید

 .را از دست داده بود و عالقه ای هم به یادآوری آن نداشت
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تمام چیزی که در آن لحظه فکرش را پرکرده بود، این بود که خودش را در بدنش فرو کند و 

اش  سیراب نماید و بدن او را تسخیر کند. همان فکر و جسم گرسنه اش را با بوی بدن زنانه 

 چیزی که از دیدار اول با سامر اسیرش کرده بود.

رد خیس زبانش را از روی سینه های دخترک پایین تر سر داد و بوی زنانگی اش را عمیق تر 

 به مشام  کشید و ... کمی پایین تر خودش را از طعم زنانگی او سر مست کرد.

 ...ننک... نیکالس، نه -

ز این که هیچ چیز قدرت سر نیک را از خود دور کند. بی خبر ا هایش با دست می کرد سعی 

را نزدیک به جنون کشانده  مردخشم و هوس در مقابل این مرد را نخواهد داشت. ایستادگی 

 . فاصله دادند از هم سامر را بیشترپاهای ، زانوهایشد. بدنش می لرزیو بود 

بود...  توان چشم  امال باز و دهانش نیمه باز ک دختر های چشمهایش...  چشم خدایا... اوه

 ، را نداشت. در معرض دیدش قرار داشت و چشم یاز تماشای آنچه که جلوبرداشتن 

ت می خواس مینه کالرسید. اما  گوشش هایش نمی  بهولی هیچ کلمه ای ، سامر چیزی می گفت

 را داشت. کلمه های زیبا و شعر مانندو نه توان از دست دادن زمان برای گفتن 

هایش با فشار لبو  فشرد های او لب روی را  هایش ا به صورت دختر نزدیک کرد و لبسرش ر

. دو طرف صورت سامر را با دست  او را مجبور به باز کردن دهانش کرد و زبانش را به کام کشید

 قاب گرفت.  انگشت هایش بوی دخترک را می دادند.
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از بعد... به کندی یک دستش را به سمت پایین تر برد  و دکمه های شلوار خود را باز کرد.و 

 آهی از سر خوشی  کشید.، تصور آنچه در حال وقوع است

را بست و سرش را میان  هایش چشمو سامر نگاه کرد ی و ترسیده  آلود اشک های به چشم

 .خوشبو و نمناکش فرو برد و موهای ابریشمی 

صدای . را حس می کرد او  فظری ی سینه ی لرزش کوبیده شدن قلبش به قفسه ،به همچسبیده 

هایش لب .زنده بودنش بود ی تنها نشانه ،بر روی شانه اش دختر نفس های کوتاه و نیمه عمیق

 شد.نزدیک  دختر  به گوش کنان زمزمه بار دیگر

 سا... ا...مر... ر... اوه... سامر! -

 عقب تر کشید تا با ضربه ای مالیمخودش را کمی . قابل انکار بودغیرمیل عجیبش به این دختر 

را به لحظه ای کوتاه بی حرکت ماند و دوباره عقب کشید. انقدر این کارش . نزدیکش شود

 تا آزاد و رها شدن عضله های سامر را حس کرد.، مالیمت و نرمی ادامه داد

را  هایش چشم. و تلخ شودی خمارگونه تا تسلیم  این پیروز رها کرد... خودش را رها کرد

 .بدن دختر نمود ون رکت دادن خودش دربست  و شروع به ح

هایی بین کلماتی که آها و  ناله ها... فریاد. تر می شدندهر ثانیه سریع تر و بی پروا شحرکات

 زمزمه می کرد، به گوش می رسید. 

 ؟دونی چقدر از اون روزها می گذره می... سامر... سامر. من خدای... خدایا... اوه -

 مرد را  محکم فشرد. سامر  پهلوهای

 ...عاشقتم نیک -

 

  .کشید  نیک آه
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 من ...کاری نکن که، می کنم ...خواهش. عاشقت بشم... نمی تونم... من. من عاشقت نیستم -

 ...بشم... عاشقت

حتی با آخرین کرد/ هایش را بوسه باران و لبفرو برد  دختر را در خرمن موهای هایش دست

 .ضربه اش نیز بوسه هایش را پایان نداد

بوس ها و احساساتش  کا ،ها از تمام  ناامیدی گرفتهنشاتو با فریادی  پرت کرد سرش را به عقب 

 .آرام گرفتروی تن دختر 

 

*** 
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 های ظریفش انگشتبا ، بودباالی سرشان ی  به ماه کامل شده شنگاه سامر در حالی که 

 .خیس شده از عرق مردش  را به بازی گرفت موهای سیاهِ

وجود درد و  د. باحس می کر سینه اش را هنگام نفس کشیدن ی هر تکان قفسه ،با تمام وجود

 می فشرد.آغوش  در سوزشی که داشت، او را محکم تر

لحظاتی به صورت مهتابی  د.و کنارش دراز کشی شداز روی او بلند ، با وجود ممانعت سامرنیک 

. هیچ کدام حرفی نمی زد . را نوازش کرد ی اودخترک خیره شد و با  سر انگشتانش گونه 

 .نها را شکستآدخترک سکوت بین ی باالخره صدای ترسیده و هیجان زده 

بهت قول می دم اعلی حضرت  واالمقام.  . با تمام قلبم دوستت دارم آقای  سبرا. دارم تدوست -

 ی ات انجام بدم.برای خوشبخت ام رو سعیتمام که 

بلندش روی بازوان  های تاریک تر شدند. انگشت کلمات،تیره اش با شنیدن این  های چشم

 عقب کشید.است،  مانند کسی که نزدیک آتش ایستاده سامر از حرکت ایستادند و خودش را 

تحقق همه چیز برای ، کردن دوست داشتن اقرار می نیک هم به ای اگر ...ولید. فکر عجیبی بو

 ...اگر. فقط رویاهایش فراهم می شد

از  او را را به سمت دست دخترک برد و با حرکتی تند و خشننیک دست هایش بعد از دقایقی 

 .خود دور کرد

  ن.بهم دست نز -

 .فهم من مینیک... روم باش ، آباشه -

 .و روبرویش ایستاد  پوشیدنیمه نشسته شلوارش را 
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 !بفهمی که حتی نمی تونی!... هیچی ، نمی فهمیتو هیچی  -

چون  ،از سرت بیرون کن واین فکر مسخره ر سرت می شه!جوری رفتار نکن که انگار خیلی  -

 .حتی احتمالش هم خنده داره

 .کرداشاره   -روی زمین نشسته بود که هنوز برهنه  -با دستش به سامر

 یه ذره بچه جون هه! عشق!ه .چیز دیگههیچ نه  ،ش نیاز  و هوس بوده اهم. یه اتفاق بود... این -

می خواستم  ،م دیدمه اخون  جلوی درو کردم که از زمانی که تو ر رو من امروز کاری. بزرگ شو

خر مغلوب میل و هوسم آتا اینکه ... کنترل می کردم انجام ندادنش،برای  وخودم رانجام بدم و 

 .شدم

 .ولی من خودم خواستم که باهام بخوابی -

 .ا فکی فشرده و عصبی نگاهش کردب

 ... حتی این رو هم نفهمیدی؟!... ؟!... ایی  بهت تجاوز کردم هیه جور، من باهات نخوابیدم احمق -

نکه کلمه ای آبدون . در گلویش حس کردرا آشنایی  گرفتگیو  ها سوزش اشک را در چشم

 به رفتن نیک نگاه کرد . ،زبان بیاورد هب

و  به  بود روی زمین نشسته - زانو به بغل   - هنوز به همان حالتاو،  دقایقی بعد از رفتن

. در کردمی فکر  - با او رسیده بود هنگامی که به اوج لذت - نیک  ی تصویر و حالت چهره

حسی مانند نیاز . حس دیگری را هم  با او لمس کرده بود ،او کنار عصبانیت نهفته در حرکات

 شدن.به دوست داشته شدن و نوازش 

؟ کنیاقرار خه چرا می ترسی به نیازت . آبازلجو مغرور  ی قای اصیل زادهآ تو لعنت به، لعنتی -

 یه انسان دیگه کنارت احنیاج داری ؟! بودن اقرار کنی که به
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لحظاتی در تنهایی گذراند تا توانش را دوباره جمع کرد و به آرامی و محتاطانه از جایش بلند 

 شد و به سمت خانه رفت.

برای پرس کردن پشم ها دوباره به کارگاهش  نبود و به احتمال زیاد یا خانه در نیک طبق معمول

 آنچه ،خودش هم ثابت کندپیاده روی رفته بود  تا در خلوت به برگشته بود  و یا با سگش به 

 .چیز دیگرهیچ نتیجه میل و هوسش بوده و نه است، اتفاق افتاده  آنهاکه بین 

، ن لکه های خون بر روی لباس زیرشبا دیدو ورد آلباس های پاره شده اش را از تن بیرون 

 .حلقه بستهایش  اشک در چشم

 "شت؟ندن داامی  اجازهبود،  که این قرارداد رسمی شده حاالیعنی  ... حاال چه می شد؟ خوب"

زخم  . محتاطانهگرم بودهنوز نیمه  -نیک حمام کرده بود به کارگاهکه با آن قبل از رفتن  - آب

لباس خوابش را پوشید . آرنج  و سینه و آثار به جا مانده از مردش را از  کنار پاهایش  شست

 .روی تخت نشستبه سختی به اتاقش رفت و و 

 بر روی تخترا خودش و بعد خانه گوش داد سایه انداخته در به سکوت  برای دقایقی طوالنی

.. نمی دانست .هق هق کرد بلند بغض سنگین و تلخش  را  رها کرد  و با صدای پرتاب کرد و 

 چقدر گذشت که صدایی مبهوت  از جلوی در به گوشش رسید.

 ؟!... ؟!... ؟!چه اتفاقی افتاده؟! چی شده... عزیزمر... سام -

از کرد. اشک هایش را پاک  ی تخت بلند کرد  و با آستین لباسخودش را به سختی  از رو

 .متوجه آمدن فرانک به خانه نشده بودشدت گریه 
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زل آالیی قماهی گیری و در دست دیگرش ماهی  که  در یک دستش چوب - فرانک   هایابرو

 و لباس زیر خون آلود اش زخمی ی با دیدن  صورت و سینه -، دیده می شد گرفته بودکه 

 .از شدت  ترس به سرش چسبیده بودند ،روی زمین افتاده بر

 !یا مریم مقدسوه...  ا -

 .آغوش گرفت دررا به آرامی  دختر زد و شانه هایکنار تخت زانو ، مقابل پای سامر

بیا کمکت کنم ... بیا عزیزم... خدای من! این پسره  بهت ... نکنهی من...  دختر کوچولو... اوه -

 .بشوریرو اول صورتت 

 داره از زخم های صورتت خون می یاد. -

را روی صورتش  و دستمال نیمه گرمدستمالی با آب گرم خیس کرد و به سمت سامر برگشت 

 کشید .

 .االن خودم تمیزش می کنم، خودم می تونم... فرانک -

همیشه این موقعیت گیرش  ،ولی یه پیرمرد مثل من ،که خودت می تونیمی دونم دختر جون  -

 ازی دربیاره .پیش یه دختر جوان و خوشگل ، قهرمان  بکه  ادی نمی

، کلمه ای بیشتر گفتنفرانک قدمی به عقب گذاشت و بدون  با پاک شدن کامل صورت سامر، -

 خانه را ترک کرد .

*** 
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که به سرش  مختلفیاز شدت هجوم افکار و  روی چهارپایه ای نشسته بود  ییتنها به نیک

 بود.حالت تهوع گرفته هجوم می آوردند، 

مانع آن شده بود که    او اعتماد به یک زن و عشقش به، گذشته اش های ی از  اتفاقهایتصویر -

و به خاطرش دست به قتل کسی بزند.  و هرزگی او را  به فکرش راه دهد حتی تصور خیانت 

ت و با خیان ،ش شده بودندا به زندگی وارد زمانی که ی ش در هر برهها زنان پر رنگ زندگی

 !سامر  آمده بود... بار این. ..هرزگی او را ترک کرده بودند و

. مدآفرانک به داخل و همزمان  سرش را باال برد، به خود آمد و صدای پارس بستشنیدن با 

  -پیر تر شده بود  ده سال شان دیدار آخرین  که گویی از زمان  - فرانک صورت به متعجب  

 . نگاه کرد

از  به صورت نیک فرود آورد. را برده اش مشت باال ناگهان فرانک قدمی نزدیک تر شد و 

 .پرت شدروی زمین  برگشت و به عقباز روی چهارپایه اش  ناگهانی ی شدت ضربه

 ه ی ر حوالگو مشتی دی یدیقه اش باال کش ازدیگر به نیک نزدیک شد و او را فرانک یکبار 

زمین  روی  به شدتبار روی نرده های چوبی کارگاه افتاد و همراه آنها . این گشتاش  چانه

 .پرت شد

 ...ما... در... جن... ده! -

ش  ا با شالق چرمی سوارکاری همراهدستش  . صدای فرانک  از شدت عصبانیت می لرزید 

 رفت.باال 

این دفعه، واقعا به کسی نیاز داری که ادبت کنه و .. اینطور که معلومه اون یه نفر  مثل این که -

 منم!
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 .و شانه های نیک را زیر ضربه های شالق گرفتاها پ، بدون لحظه ای تعلل  کمر و  نفس یک

ات  حیوانگل و الی و پهن  روی ای از کارگاه در گوشه د، دفاعی بکن دنیک بدون آنکه از خو

 .از سرش محافظت می کرد هایش در خود جمع شده بود و با دست

ش، خودش کاری کردم که آخرین نفری که به دلیل تجاوز کردن به کسی توی چنگم افتاد، خود -

 رو با چاقوی من اخته کنه.

 تمومش کن. -

سامر با . سرش را کمی باالتر گرفتپاک می کرد، نیک در حالیکه کثافت روی صورتش را 

 .کرده بود   سد فرانکخودش را بین او و ، ریشان و صورتی به شدت رنگ پریدهموهایی پ

 ؟!کی گفته اون به من تجاوز کرده. باال ببری واگه یه بار دیگه اون شالق روای به حالت فرانک  -

 ؟اومدنداون زخم های روی صورتت از کجا پس  -

 .روی سنگها افتاده بودم برای این که -

 ؟اون همه خون برای چی بود -

 !چون باکره بودم -

گوسفند ارزش قایل  گلیه پش ی کدوم مردی که برای خودش اندازه !این که بدتر شد... خوب -

 ؟ارهی یسر زنش م واین بال ها راشه، ب

می خواستم فریبش بدم و من . ایی تقصیر خودم بودهیه جور .اون ناراحت و عصبانی بود -

 تحریکش کنم، چون می ترسیدم برم گردونه. به خاطر همین اینجوری شد!

 نگاهی انداخت.   -که با تعجب به او خیره شده بود -نیک به  از زیر چشم

 .با من نمی کنه ودیگه این کار رکه م ئنمطم -
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 تن، لجن  و کنار زدن دخترک به کناریبر روی خاک و  هایش دستدادن کف با  فشار نیک 

 .چه  راحت می بخشید، این دختر! خداوندا ... اوه. دردناک  و لرزانش را  بلند کرد

به خاطر   کشتن کسیآماده برای  ، در لندن و  وسط میدان دوئلدرست خودش را یکبار دیگر 

را وسیله ای جهت   زنی که عشق او، می کرد دوستش دارد گمانه زنی ک. یک زن می دید

این ادعاهای عشق  هدف  سامر  از... خداوندا، این بار... و  یدن به  اهدافش قرار داده بودرس

 ؟چه بوداو  و دوست داشتن

اینطور آسیب   -زنش بود  دست بر قضا که  -این دخترک مو قرمز ایرلندی  های چرا  چشم

  ؟به نظر می رسیدندپذیر و پرنور 

بار دیگر ،به عشق و دوست داشتن کسی  اعتماد یک این کهچرا نمی خواست بفهمد که او توانایی 

 .دوباره نجات  دهد ی کاش خداوند او را از عشق و عالقه... ای اوه. را ندارد کند

 ، خشم. یرمرد اشک جمع شده بودپ های در چشم. وتر رفت و روبروی فرانک ایستادقدمی جل

با وجود شکستن  و  مانند پدری که به اجبار در نگاهش بیداد  می کرد. غصه و سردرگمی، درد

فرنک رد شد  از کنار هیچ کالمینیک بدون کرده باشد. ، دست روی پسر نا خلفش بلند قلبش

 و آنجا را ترک کرد .

 

 

*** 
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در سرش . ز خواب بیدار شدا  -که در بدنش مانده بود فراوانی  کوفتگی با وجود  -نیمه شب 

 افکار در هم و آشفته ای می چرخیدند. 

و  نرام گرفتآاز شدت هیجان توان و هنوز  اعت گذشته اش، تازه بودندتجربه های چند س

 . و از اتاق بیرون رفت لند شدبه آرامی از جا ب  .نداشتآسوده خوابیدن را 

پا به آن سمت  پنجه ی  روی نوک .وزیدباد سردی به داخل می  ،ورودی خانه در باز  میاناز 

روی پله های ورودی ، در حالیکه با آرنج ها به زانوهایش تکیه داده بومتفکر و  نیک. رفت

 . دایوان نشسته بو

 ؟بخوابیتخت  یی بیایی توهنمی خوا  ...نیکالس -

این نیک نگاه کوتاهی به او انداخت و بدون . متعجب شدش ا از سوال ناگهانیهم حتی خودش 

، نزدیک او امر با دیدن ظاهر بی تفاوتس .برگرداندسرش را به طرف دیگر  که پاسخی دهد،

 .آرام کنارش روی پله  نشستشد و 

 .از بین می بری وداری خودت رفقط ، اینجا نشستن با -

 چرخید. سامرنگاهش به سمت . صاف و سیاهش را به هم ریخته بودباد موهای 

 !درست مثل خودت -

ش ا که از زیر لباس خواب نخی - بر  روی سینه هایش مرد  نگاه سر خوردناین بار متوجه  

قلبش با  .نفس کشیدن برایش سخت تر می شد، این نگاهسنگینی  زیر. شد  -دمشخص بودن

عمیقی کشید و فس . ننیک سرش را بین پاهایش برده بود،  به تپش افتاد یادآوری لحظه ای که

 .زانو هایش برد بینرا برای گرم شدن  هایش دست
 

 



 کابوس 

I نویسنده: کاترین ساتکلیف 214  کابوس   

 

 ی حرف بزنی.هشاید بخوا، فکر کردم -

م فکر می کنی که همه ه پیش خودتاز اون گذشته  !خیلی فکر می کنی توجان! دختر ایرلندی  -

 ی!بدونند تو چی فکر می کن که عالقه دارند

 .نگاهش را از سامر برداشت

 ؟افته ک میچه اتفاقی برای فران -

 قراره چه اتفاقی براش پیش بیاد؟ -

 .اشتباه برداشت کرده بود  ...نکنی. اونامیدوارم که اخراجش  -

 .شم حرکات دخترک را زیر نظر گرفتچ ی از گوشه

 !؟فثط برداشت اشتباه -

لحظه ای روشن و دوباره  از آسمان سیاه ای در گوشه که  - برق ستاره ایبه  نگاهش راسامر 

ود و دوباره رو به به امیدی که در دلش مانند نور این ستاره روشن شده بداد.  -خاموش شد

 .افتاددرد  به قلبش، اندیشید وخاموشی می رفت

. در تا صبح خودش را با گریه سبک کند ین لحظه به اتاقش پناه ببرد وهمکاش می توانست در 

با  رعت وس به نیک کشید. مرد روی  بازوان هایش را نوازشگرانه کف دست، نحال بلند شد

 .گردید او نبلند شد حرکت دستش مانع

 .بشین -

 .نیستی ،موقعیت مناسبی برای صحبت کردن یاحساس می کنم که االن تو -

 .بهتر با هم صحبت کنیمست؛ ولی حق با تو. م هسته همین -

 .خیدبه سمت سامر چر ، کامالی دادم حالیکه به ستون کنار پله تکیه در
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همراه با سالها سرکوب  ،ما تمام خشم و ناراحتی. کنم که رفتار امشبم خیلی بد بوداعتراف می  -

تقصیر ها گردن  ... همه ی ولی با تمام اینها. از دست بدمو باعث شد کنترل خودم ر ،جنسی میل

  نیست.من 

و خودم رو به آرامشی که  کردن نو هم با این که می دونستی من به این زندگی مجردی عادت

 تم راضی کردم، باز هم من رو زیر فشار گذاشتی... داش

تو دختر ایرلندی مو قرمز... با این چشم های آبی کبود و لب های کوچک... با این فانتزی های 

 من رو زیر فشار گذاشتی. عجیبت از جن و پری ها!

 هر چقدر تالش کردم که نبینمت، باز هم جلوی چشمم بودی... بیست و چهار ساعت روز، هر

که در پس ذهن   -لحظه توی فکرم بودی تا به یادم بیاری که تمام آرزوها و رویاهای من 

 با حضور تو می تونه محقق بشه. -پنهان کرده بودم تا به یاد نیارمشون

اوه سامر... تو همه چیز دور و اطرافم رو مال خودت کردی... از چوپانم تا بن و کالرا و هر 

 زندگی می کنه. " یلزمالورن ه"کاکادوسی که توی 

حتی نمی تونستم قبل از این که تو رو ببینم توی خونه ی خودم بیام و هوایی که مال توسنت 

رو نفس بکشم. اوه، خدایا!... من حتی نمی تونستم غذا بخورم، چون می دونستم تو اونها رو 

 لمس کردی و  اگه بخورم مزه ی تو رو می ده!

که سالها بود هیچ نیازی حس  –صرف کردی. تو جسمم رو تو...  خونه و فکر و روحم رو ت

 تبدیل به هیوالیی سیری ناپذیر کردی.  -نمی کرد

برای لحظه ای کوتاه ساکت شد و با سر انگشت به نرمی زخم روی گونه ی سامر را نوازش 

 کرد.
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حتی نمی دونم . با تمام این حرف ها، باز هم نمی تونم اینها رو بهونه ای برای رفتار زشتم بدونم -

 ازت برای ترسوندنت معذرت بخوام.باید چطور 

من حاال به قدری گیج هستم که از هیچ کدوم از چیزهایی که توی وجودمه سر در نمی یارم. 

ساسم دقیقا به تو چیه! انقدر سردرگم هستم که اگر این حس عشق هم باشه، باز دونم احنمی 

 هم نمی فهمم.

. در این لحظه نه تنها کمترین شباهتی به لرد مغرور و بد خلقی کالفه به موهایش چنگ انداخت

نداشت؛ بلکه بیشتر شبیه پسرکی گمشده، ترسیده و  –قب اهریمن معروف شده بود که با ل -

 سردرگم بود که خودش هم خودش را نمی شناخت!

 چی می خواهی به من بگی؟االن ، خوب -

 ؟روی یک تخت نمی خوابی کنارم ؟ایی دیگه هیچ وقت  پیشم نمی یعنی ؟نیک -

ی تکرارش هخوامی م ه چطور باز، بدی که با من داشتی ی ن موندم که تو بعد از اون تجربهم -

 !کنی

ه مگ؛ هم اون کارهای وحشتناک را بکنیمش این نیست که با ا پیش هم خوابیدن همیشه معنی -

 ؟نه

را دراز کرد و سوالش باعث شد لحظه ای گیج شده به او خیره شود.  سپس یک پای خود 

 دستش را روی زانوی دیگرش قرار داد و عمیق تر به دختر خیره شد.

نیک نفسش را پر صدا با دیدن نگاه عمیق مرد، دردی مانند سوزش در شکمش تیر کشید. 

 .بیرون داد

 ده است!و از اون رابطه خوشت نیوم، تپس درست حدس زدم -
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 .به نیک نگاه کرد، اقل اندر سفیهبا حالتی ع

 ؟تو اینجور فکر نمی کنی -

سرش ، نیک پنهان کند های که سرخی صورتش را از چشمآن و برای  باال داد را  یششانه ها

 برگرداند.را به طرف دیگر 

 ،می کردیو موقعی که داشتی اون کار ر ...دیدم ومن که تو  ر! ؟تو همچین حسی نداشتی -

ش هم که اون طور فریاد آخر. ناله می کردی دایم و  صورتت  از شدت درد جمع شده بود

 هادم آچرا  ،من که اصال نمی فهمم! ی ده که تو هم مثل من درد کشیدیپس نشون م! کشیدی

 !رابطه و سکس هستند ی اینطور دیوانه

 !معصومی...ر ... چقدر ... تو! خدای بزرگ -

موهای  میان باد در  ایستاد.سامر   روبروی  با دست هایی در جیب فرو رفته  بلند شد و از جا  

 شبیه  دزد دریایی درست  ،داشت ای در گوشحلقه قطف اگر . بازی می کردلخت و سیاهش 

 به نظر می رسید. – بوداش ایستاده  کشتی دماغه ی  که  - ای

نشون بدی ؟  نکنه به خاطر دوست نداشتنی و ا اینقدر  اصرار داری که خودت رچر؟... نیک- -

 زیادی تو وجود و شخصیتت پیدا نکردی ؟ این هست که چیزهای خوب

سامر در حالی که دست هایش رو برای گرم شدن جلوی سینه اش در هم گره  جوابی نداد .

 از جا بلند شد و به سمت خانه چرخید. چد قدمی برداشت و دوباره به عقب برگشت. –کرده بود 

همین جا توی این سرما  صبح ی تا ه؟ یا اینکه می خواخونه بخوابی یی بیایی توهنمی خوا -

 !خوام از  موقعیتت سواستفاده کنمخیالت راحت باشه، من نمی ؟! بمونی
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 .ه ای کردنیک خند

 ؟!قول می دی- -

نمایشی به طرف مرد دراز  یو دستش را با حالتی رفته را دوباره به سمتش برگشت قدم ها

باال از لبخندی  هیچگونه ش بدونا سیاه جدی های مثل همیشه با چشم. به طرف مردی کع کرد

 .به پایین به او نگاه می کرد

الزم نیست از من ، می بندم که کاری به کارت ندارم من باهات شرط... عالیجناب... بیا بیا -

  !بترسی

 .بود که در واقعی بودن آن شک کرد هستهآجوابش به قدری 

 !ندارم  دخترجون ازت من ترسی -

زدیک شدن به با ن! شاید سکوت بهترین حرف بود، با حالی که او داشت .جوابی برایش نداشت

 . سینه اش می کوبیدی قلبش دیوانه وار به قفسه ، او و حس گرمای بدنش

. تا نوک انگشتان پایش حس می کرد نها راآگرمای بین و  یش کوتاه وتند شده بودندنفس ها

 های دستش را از میان دستود که ب جرقه های آتش  را حس کرده  گویی که  نیک هم این

 . ورد و قدمی عقب تر رفتآدخترک بیرون 

هنوز در خودش قدرت کافی برای برداشتن موانع  خود ساخته اش نمی دید. هرچند که موانع 

 ش شروع به تزلزل کرده بودند. ا درونی

. انداخت –اطرافش به هم دوخته شده بودند  که گویی با تاریکی  - سیاهنگاهی به تپه های 

. عذاب در آن لحظه  گیج و درمانده بود  چقدر خودش  را احمق و بدجنس می دید. چقدر

 .وی شانه هایش سنگینی می کردر وجدان بر
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ی  حرفهیچ و بدون  بی صدا سامر خیلی . ا شنیدن صدایی سرش را به طرف آن چرخاندب

 ...داخل تخت او. دیگری به داخل خانه رفته بود

چقدر از آخرین باری که . مده بودآسردرد بدی به سراغش . چقدر درد داشت، دچقدر خسته بو

حتی فکر کردن به اینکه سرش را روی متکای نرمش . می گذشت ،آرام و عمیق خوابیده بود

  .لذت بخش بود  ،بگذارد

 کنار او بخوابد .کنار زن مو قرمز و...  ولی تمام اینها به معنی این بود که شب را روی تخت

 .نه های جن و پری اش اعتقاد داشتش که هنوز به افساا ایرلندی

 !... ؟!...تو هنوز بیداری؟ -

های جمع بستی با گوش و یرمرد گوشه ای از ایوان ایستاده پ. صدای فرانک به گوشش رسید 

پیپ  در حالی که فرانک  " بود! این  ماده سگ هم خیانت کار".شده کنار پایش نشسته بود

 .بستی نزدیکش شد با و همراه داشت  بر لب اش را تنباکو

 ؟م سوال می کردم که فردا چی می شهداشتم از خود -

  .کریستچرچ  می ریم فردا  -

 !...خوب بعدش؟ -

 را زیر نظر داشت.ش  نیک ا از زیر کاله کابوییسالخورده  های با  چشم

 .مثل هر سال، اریمذبه حراج می  وبعدش پشم ها ر -

 و؟!... ؟!... ؟!...  -

 .کانی داد، تاو منظور ندانستن و نفهمیدن ه ی ک سرش را به نشاننی

 ی به چی برسی؟همنظورت چیه؟!... چی می خواهی بدونی؟... االن می خوا -
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 ؟باید دنبال کار دیگه ای بگردم... بعد از فردا -

 ...نه -

 .و به سمت خانه چرخید

دستم عصبانی نیستی که اینقدر از ، به خاطر کاری که باهات کردم که -  حاال فکر می کنم -

 !می تونم یه چیز دیگه هم بهت بگم  -اخراجم کنی

 .کلمه ای به او نگاه کرد هیچ لحظاتی نیک بدون

چیزی بهت  ،ی که ازت خوردمبه خاطر شالق های که درسته. با شانست بازی نکن ، ببین پیرمرد -

 .همین امشب اخراجی، م کنیاگه شروع به نصیحت کردن ...لیو  .چون حقم بود... نمی گم

گرفتار آدم   به جای این ملکه  زنبوری که گیرت آمده، می تونست، بهت بگم خواستممی  فقط -

 .امیدوارم که تصمیمت نگه داشتنش باشه. بدتری بشی

 ... ؟...و اگه نباشه؟ -

ولی هنوز مغزم کار  ،درسته که پیر و از کارافتاده شدم! خیلی پسه پسر جون پس دیگه هوات- -

 . ام خیلی خرابکاری کردمه م تو جوانیه من. می کنه

ازدواج .. تیر عشقش وسط قلبم نشست.و ه دختر خوشگل مثل هلو  آشنا شدم اون موقع ها با ی

 باهاشون حال می کردم قبال که-تازه یاد زنهای هرزه ای   ،بعد از مدتی که گذشت اما کردیم.

 .افتادم –

رفتم . برم "فورت وورت"یه روز صبح از خواب بیدار شدم و بهش گفتم که باید برای  کاری به 

  ...ولی. هم انجام دادم و و کارم ر
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مدم  و تازه وبه خودم ا ،بعد از سه سال ...گرفتار الکل شدم ..دیگه هیچ وقت پیشش برنگشتم.

 .کار کردم فهمیدم که چی

پسرم که  ...اون و... فتن که توی حمله سرخپوست ها کشته شدهبهم گ ...ولی ... برگشتم خونه

 .بعد از رفتن من به دنیا آمده بودهشت ماه 

های  درد و عذاب چین و چروک . صورتی که فرانک نگاه کرد ی نیک به صورت  رنگ پریده

 .آن را عمیق تر نشان می داد

 .متاسفم فرانک... اوه -

 یخوام چیزی بهت بگم که نه پدرم و نه برادرم سام تومی . مرد جوان  نمی خوام وتاسفت ر -

هیچ . پر کنه، غیر از زنت سامر و هیچ چیزی  نمی تونه خالء وجودت راینکه د. گفتنبچگی بهم 

 .و از دسترنج ات لذت ببری مگر زنتنمی تونه  کاری کنه که ت یکس

سامر . همسر کوچکتغیر از  ،هیچ آدمی نمی تونه توی خوشی ها و مریضی هات کنارت بمونه

موقعی که داری باال   -و سرت ر -خره الکل خوردیرکه وقتی حالت بده و تا خ  - تنها کسیه

 که می گیره و همون زمان ودستت ر اون تنها کسیه که توی پیری. نگه می داره - اریی می

م خطاهای ه از، بواده های خودشون زندگی می کننهات دیگه بزرگ شدند و پیش خانبچه

 .یاره به روت میکه تو توی تربیتشون  داشتی  رو ربیتیت

 .وردآنیک نیشخند کنایه آمیزی بر لب 

. بهت تبریک می گمعادیه.  شونروابط تویای که این چیزها ی که تو از خانواده ای می مثل این -

. علت نزدیکی هیچ جایی توی ایجاد روابط نداره عشق و عالقه ، امی ولی از آنجایی که من می

 !قدرت و داشتن وارثه، برای پول یک زن و مرد
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توی رابطه ، ی دی  که این هایی که اسم بردیترجیح م ؟خودت  توی قلبت چه حسی داری -

 ؟   دنیا به خاطرش به هم نزدیک می شنباشه یا اون چیزی که نصف بیشتر 

 د. سرش ادامه دا دادن فرانک با تکان

ادرت و تلخ در مورد پدر و م ینه اینجوروگر ؛باشیخالف اکثریت من که فکر نمی کنم تو م -

 . رابطه اشون صحبت نمی کردی

هیچ ربطی با وضعیت مالی  ،در واقع من فکر می کنم این اخالق بدت توی این روزهای اخیر

 نداره. خرابمون و یا تهدید  این باند نقابدار ها 

مون دختر شیرینمون توی ه ،اون اصل کاریولی د، باعث نگرانی و استرست شده باشن شاید

 .فکر می کنم که تو دوستش داری. خونه است

 .برو به جهنم -

ت شد و تو هم ا اون توی سخت ترین  لحظه ای که حتی بهش فکرم نمی کردی ، وارد زندگی -

 .مقابلش ایستادی ،  بی دفاع در مثل یه نوزاد تازه متولد شده

تو را  ...حصار  بکشی و اونبرای محافظت خودت و ی زمان کافی نداشتی تا اطرافت رتو حت

  هدف گرفت... اینجا 

 .اشاره کرد ی نیکه به سمت چپ سین

 چطوری با چشم؟  فکر می کنی متوجه نشذم ی کنی من متوجه نگاهات بهش نشدمتو فکر م -

 ! تو شیفته اش شدی جناب سبرا ؟ دنبالش می کنی هات

انگشت کوچولوش و روی تو ر ،زشتش ه پر دارِبا کال ،یکمو قرمز کک م کوچولوی یه دختر -

 اینه که اینقدر عصبانی هستی .و برای  می چرخونه
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 !ندارم... دوستش... من -

ی هم شاید به طور احمقانه ا حتی به زور توی مغز خودت فرو می کنی و وفقط داری این ر- -

وری هم جتو همین ،هر چند. تغییر نمی دهو هیچ چیزی ر این ولی... پسرم، یکیت شده! نباور

 پیش این دختر خراب کردی. وتمام شانس هات ر

قلبم داشتی، و به اون طرز وحشیانه باهاش زفاف نمی دونی با دیدن اشک هاش بعد از اینکه ت

 !د که اون باعث تمام  ماجرا بودهبا تمام اینها باز هم ادعا می کر. چقدر شکست

 .هیچ وقت دست روش بلند نمی کنم ...من. کتک نزدم ومن اون ر -

آه... تو با دست هات بالیی سرش نمی یاری، ولی دقیقا مثل همه ی مردم دنیا تا می تونی  -

 احساساتش رو کبود می کنی!

 !؟باهاش کردم ومن این کار ر -

 .به دهان بردپیپش را دوباره تکانی داد و به نشانه ی مثبت فرانک سرش را 

 بهت بده.  -برای جبران این هفته های اخیر  -دیگه یه شانس   ،موندختر کوچولوکه امیدوارم  -

نور  .وارد خانه شد و به طرف اتاق خواب راه افتاد. فرانک را روی ایوان تنها گذاشت نیک

 .ن می دادروشن نشا- سایه بدن سامر را  به صورتافتاده بود و   مهتاب بر  روی تخت

به سمت . در هوای اتاق شناور بود -که با آن خود را شسته بود  -صابون بنفشه  عطرهنوز 

 .بلند کرد خواب آلوده و به کندیسرش را ، سامر با شنیدن صدای پای او. انتهای تخت رفت

 !؟تخت یایی توی داری می -

 .آره -

 ؟ازت دعوت رسمی بکنم ایستادی؟! باید چراپس خوب  -

 !می خوابم تخت سمت من همیشه اون -
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 !؟...یتو... چ -

 ...من همیشه سمت راست، سر جای من خوابیدی تو -

ملحفه و روتختی به گوشش  خشِ ،در تاریکی صدای خشقبل از این که حرفش را تمام کند، 

خودش را روی تاج  -در حالیکه ملحفه را تا روی سینه اش باال کشیده بود  -سامر . رسید

 .ر  کشیدتکمی باال تخت

 طور!م همینه من -

و تمام تالشش را برای آرام کردن موج جدیدی از عصبانیت و  چیز  کشیدنیک نفس عمیقی 

دیگری که در رگ هایش می جوشید،  به کار گرفت.  شاید اگر به آن توجهی نمی کرد، کم،کم 

 آرام می گرفت.

و دیگه انرژی دعوا و بحث جدیدی ر من که. بخواب طرف.همون ، اگه دوست داری.مهم نیست -

   .به شدت درد می کنه سرم هم. ندارمبا تو 

از با بیرون کشیدن چکمه هایش و  آن نشستی همزمان به سمت چپ تخت رفت و روی لبه   -

 .پرت کردرا روی تخت  لباس هایش خود عوض کردنملحفه را کنار زد و بدون ی گوشه پا، 

 خیره شده بود.مانند مجسمه ای به او  ،بی حرکت در همان حالت نشسته و  سامر

 ؟نشسته می خوابی که ی بهم بگیهمی خوا ؟ نکنهچیه -

 ؟یشه با لباس های بیرونت می خوابیهم -

 !رهآتازگی ها  -
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و نگاهش را به سقف دوخت تا نگاهش به سمت دخترک  فس عمیقش را صدا دار بیرون دادن

ا که تکان بخورد، بدون این که به دخترم برخورد کند و یا سرش را نچرخد. توانایی این ر

 بچرخاند، بدون این که عطرش را نفس بکشد را نداشت. 

باالخره سامر دراز کشید. حاال نوک موهای پخش شده اش روی متکا، چانه و بینی مرد را 

 قلقلک می داد.

 !تختش کوچیکه  -

 !بشم کسی شریک با توش نمی دونستم که قراره، بخشید دیگهب -

با عشق ، اال کشید و بعد از کمی فکر کردنپتوی رویش را تا زیر چانه اش ب نرمیبه سامر 

به روی نیک   -دکش را برای خواب به تخت می بردمانند مادری که کو -قسمت دیگرش را 

 .کشید

 .مکنه سردت بشهم -

دقایقی طوالنی به . نیک برای گر تخت کشید و پشت به او خوابیدخودش را به سمت دیسپس 

نشان  از به خواب  و بی حرکتی اشمی شد منظم   سامر کم کم نفس هاید. سقف خیره ش

 رفتنش می داد 

بیشتر به او نزدیک  اندکیاگر سامر  که چون خودش هم نمی دانست! م خدا را شکره باز ،خوب

 .طور می توانست خودش را کنترل کندچ ،می شد

از  میل عجیبش برای نزدیک شدن به دخترک  ؟! چه اتفاقی برایش افتاده بود! عیسی مسیح... اوه

 .بر خود لرزید  -ی  تاختن در سرزمین میان پاهایشبرا  -و باال بردن دامن لباسش
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 ور خودت برو و عطش. نمی گیره ورتو که می دونی اون جلوت شو. بهش نزدیک ، زود باش

 "روم کنآ

از آنها را  به دور خیلی آرام تکه ای و فرو برد  دختر را میان موهای بلند قرمز انگشت هایش 

نیازش به . را برای فانتزی هایش باز می کردراه  ،اندک ،ن را کشید. اندکآو  چیدانگشتش پی

با چشم هایی  سامر تکانی خورد و. وزان و دردناک در بدنش بیدار شدمانند اتشی س ،دخترک

 .باال بردکی اندسرش را  باز،

 !من نمی تونم بخوابم؟... نیک -

دخترک ! خدای بزرگ... اوه. را کنار زد دختر ا نوک انگشت موهای پخش شده روی صورتب

 . سامر سرش را نردیک تر برد، به طوری که لب هایش چانه ی او را لمس می کرد.می لرزید

 .یه حس عجیب و غریبی دارم -

 .داد فروآب دهانش را 

 ؟چه حس عجیبی -

 ..  ... ببین.اینجا. برابر حالت عادی می زنهقلبم دو و  وستم می سوزه ! پنفس گیر -

را لمس  ی اوانگشت شصتش نرمی زیر سینه د. بر سامر چپی سمت ستش را به زیر سینه د

ولی بالفاصله   .به محض لمس انگشتش به سینه اش، لرزش دخترک را حس کرد. می کرد

 .را بست هایش دوباره خودش را رها کرد و چشم

 .ادی ازش خوشم می، چه حس خوبیه... نیکالس... اوه -

 .خشک و داغ به گوشش رسید ،صدای نیکالس اما

 !ه... ررآ... آ -
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 .اشتباه می کنم؟ این حسم ناراحتت می کنه؟آره؟...  -

 .ساس و نرم روی سینه اش دست کشیدبا اح

 !نه -

 ...ولی. خیلی بد بود ،داشتمدردی که . ارمی من از این احساساتم اصال سر در نمی -

 ؟چیولی  -

که وقتی من رو لمس   -به احساسیم دارم دائ! ولی نمی تونم .بخوابم تاکردم و م را تمام سعی -

 داشتم، فکر می کنم. -می کردی

 ؟دخوب چطور بو -

 !مثل کره زیر آفتاب -

مسلما منفجر د، می بوسی او را اگر ! ... خداوندا،،اوه .ش را کامال نزدیک دهان نیک بردهایلب

 .می شد

 .ز هر لحاظ زنت باشممن دوست دارم ا... نیک -

سوار کشتی کنم و برت  تو رو نمی تونم ،حتی اگر هم بخوام. این ازدواج  دیگه رسمی شده -

 .گردونم

 .دخترک ستاره باران شدند های چشم

 ؟!   بمونمکه اجازه می دی  ... تو! اوه -

 رد.پرت کبا فریادی در آغوش نیک خودش را 

ه درست چیزهای بیشتری از سیب زمینی پخت یاد می گیرم که. پشیمون نشی که بهت قول می دم -

 کنم... قسم می خورم. بهتر خیاطی می کنم، حتی موقع چیدن پشم گوسفندها کمکت می کنم!
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  .سامر صورتش را لمس کرد. نیک خنده ای کرد

 !عاشقتم، دوستت دارم نیک -

تمام  هاگ ،باور کن. نمی شناسی  ومن ر ... چون، عاشق من باشی تو نمی تونی... نیستی، نه -

 می ره،  لندن  به که سوار اولین کشتی، بشناسی وهای تاریک و راز های  گذشته ام رگوشه 

 !می شی و از اینجا فرار می کنی

دخترک یک پایش . لک هایش را به هم نزدیک کردو پنشست  هایش لب رویلبخندی معنادار 

و  هول داد  -روی شانه اش - را  به یک طرف خود موهایو انداخت  اواهای را روی پ

 .خودش را به روی نیک کشید و روی شکمش نشست

 !ولت نمی کنم  ،فاش نکنی وت  را م تا موقعی که تمام راز های زندگیه پس من... خوب -

 !هم نکن رو فکرش -

زن و مرد نباید  ،غیر از اون؟! مگه نمی دونستی، اعتراف به گناهان برای روحت خوبه نیک -

 ...سبرا ،زود باش دیگه.. داشته باشند از هم چیزی پنهان

 اسرارت اینقدر کثیف و حال بهه نکنه نگرانی ک ؟از چی می ترسی ! ؟به نفست کجا رفته اعتماد 

 ؟ند که من چمدون به دست فرار کنمم زن باشه

شاید این دختر حق داشته باشد،  لب هایش را محکم روی هم فشرد و بدنش از تصور این که

 خود به خود منقبض شد.

برای او که ماندن این دختر مهم نبود، او که می دانست در نهایت آمدن و اینجا ماندن این دخترک 

 نتیجه ی یک بازی مسخره ی یک مشت دهقان مست و پاتیل بوده است.

 .تو هم برام تعریف کنی هاگ، برات می گم وم را من تمام ناگفته های زندگی... نیکالس -
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 .من نمی رسه ی وقت به پای گذشتهتو هیچگذشته ی  اسرارایی حدس می زنم که هیه جور -

 .ار  با شنیدنشون تعجب  کنیذگب -

 شوکه ات می کنه. شنیدن حرفهای من  -

  ذار.گب منی به عهده و اون ر -

 –خیره ماندند. نگاه نیک روی صورت رنگ پریده ی سامر ی بدون هیچ حرفی  به هم لحظات

 سر خورد. -که لبخندی گرم روی لب هایش بازی می کرد

سعی کرد زندگی بدون او را یکبار دیگر برای خودش تصور کند. روزهایی را که بدون او، با 

ای می گذراند و تنها بر –بدون آن که کسی در خانه منتظرش باشد  –گوسفندهایش و کارش 

رفع خستگی به خانه می آمد و بعد ... شب های دراز... بدون هیچ همراهی غیر از سگش و 

 صداهایی که از افکار خودش نشات می گرفتند.

 .هیچ وقت ترکت نمی کنم ... من، نیکالس -

 ؟!برام مهم باشه می تونه چطور به فکرت رسیده که این -

 فش را تکرار کرد.نگاهش دوباره در چشم های سیاه مرد گره خورد و حر

 !من ترکت نمی کنم -

ناگهان با گرفتن شانه های دختر، او را به آغوش کشید. صورت هایشان روی هم مماس شد. 

 نیک با صدایی پر درد زمزمه کرد. 

قسم  -که تو بهش اعتقاد داری  - مقدسات کاتولیکتمامی به هر ، ور دختر ایرلندیقسم بخ -

 ... !... !هیچ وقت!، قسم بخور که ترکم نمی کنی . بخور

 .قسم می خورم -
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فشار انگشت های نیک بر روی بازوهایش هر لحظه بیشتر می شد. قبل ترها  با دیدن این 

تنها یک نظر به چهره ی زیبا و جدی او کافی بود  حالت های سخت مرد می ترسید. اما حاال، 

 تا قلبش از شدت هیجان از حرکت بایسته.

دانست او می جوان، آسیب پذیر و ترسیده به نظر می رسید. هر چند، نیک در این لحظه  چقدر 

مغرور به قدری اشراف زاده اش   ی. نیکالس سبراهیچ وقت به این احساسات اقرار نخواهد کرد

لبخندی  . ش نمی دادا داشتن چیزهای خوب را در زندگی ی بود که هیچ وقت به خودش اجازه

 .کرار کردباز هم تو  نشست  هایش لب محو روی

 .قسم می خورم سبرا -

 و نفس عمیقی کشید. بازویش را رها کرد نیک 

شروع به نوشیدن بیش از . در پیش گرفتم رو زندگی بی بند و باری، از وقتی پانزده ساله شدم -

که اجتماع درست و  هر چیزی.من علیه شد. ر می هام با هرزه ها پ الکل کردم و شب ی اندازه

 .پول و اجتماع برام هیچ فرقی نداشتند، قدرت. کردم طغیان ،قابل قبول می دونست

چون . شاید حسادت می کردی ...نمی دونستی و یا واین چیزها ر خاطر اینکه تو ارزششاید به  -

 .تو  مهم تر بودند از این چیزها برای پدرت 

 .مهم تر بودنداز من  ،اینها  برای اون به این دلیل که ، رهآ -

 سیار ضغیف داد.جوابش را با صدایی ب

 .س می تونم درکت کنمپ -

 .دوباره بازویش را محکم فشرد انگشت های نیک
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بود که تخصصشون توی برگزاری  جایی  ،ی منبرا "هرزه خونه توی پاریس"حبوب ترین م -

البته  .است برات مهیا می کردندهر چی که دلت می خو ،با پول کافی بود. Orgie *یجاور

 .عمل می کردندحسابی هم سرپوشیده و مخفی 

 سرش را تکان داد. با نگاهی استفهام آمیز سامر  -

 ؟ی یعنی چی جاور -

 .ی معذب و متعجب به او نگاه کردنیک با حالت -

 ؟!ی یعنی چیجاورتو نمی دونی ... یعنی وقتی... یه جور... یجاور، خوب -

عکس هایی از یه بار یه کتاب دیدم که یه  همذای زیاد یا همچین چیزی؟ یادیعنی چیزی مثل غ -

تیکه پارچه دورشون پیچیده مردهای چاقی که لخت بودند و فقط یه . روم باستان توش بود

 !اشتندگذشگلی که تقریبا لخت بودند و  توی دهن مردها انگور می و زن هایی خوبودند 

 هایش در میان دست را نوازش کردند و بعد صورتش را های دختربازو نرمیبه  هایش دست

 .گرفت

 ...رهآ -

 .مده بودروی لب هایش آ لبخندی بر

 !یه همچین چیزی، رهآ -

 
 

آمیزش که در آن مهمانان به  ایسکس پارتی (Orgy :انگلیسی) رجیُ  ادر کاربرد امروزی، *

ارجی بر خالف سکس پارتی، نیازمند  .پردازندباز و بی قید و بند می سکس گروهییا  جنسی

 سطحی از گمنامی بین شرکای جنسی است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
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 !این که بد نیست... خوب -

 !ارندبگذفقط انگور توی دهن مردها ، نه تا وقتی که اون زن ها -

 .را ادامه ندادموضوع آن نیک به عمد 

مسابقه های اسب دوانی و  تویشرط بندی  ،ضعفم ی م قمار کردن و نقطها سرگرمیبهترین - -

 .کارت بازی بود

به من پولی که پدرم انم! ذای سرو شده تا رنگ لباس دوستاز غم، روی هر چیزی شرط می بست

 .همیشه بدهکار بودم دلیل به همین ،در عرض دو روز خرج می کردمرا د می دا

نوشیدن را شروع  بود  و  نزدیک یازده ظهر راب  که بیدار می شدمخمار و خ  هر روز صبح

 . و تا ساعت شش مست و پاتیل بودم می کردم

زنی  بیهوش نصف شب هم توی تخت و ...   شب هم افیون و حشیش  کنارم بود از ساعت نه

 .بود منفیکرم در مورد تمام زنها ف ، در کنار تمام اینها هم. اما می افتادم

 ؟مادرت به خاطر -

که حاضر بودم  م، انقدرعاشقش شد. با یه زن جوان آشنا شدمبود که  .بیست و یک سالم . رهآ -

که حتی ازش  ه بودمنقدر توی احساساتم به اون غرق شد. آم را درست کنما به خاطرش زندگی

با بهترین  ،به خاطر عشق و اعتمادی که بهش داشتم . حتی کنم خواهش کردم که باهاش ازدواج

 .یر فهمیدم که چه فریبی ازش خوردمخیلی د... ولی وستم دوئل کردمد

خطوط صورتش  انگشت سربا و در همان حال  نگاه کرد مرد جدی و  سیاه های چشمعمق  در 

 .نمی دانست چه حرفی باید بزند. ال کرد تا به لبهای زیبایش رسیدرا دنب

نی عاشق ولی از فکر اینکه نیک زماد. مار چیزهای جدیدی برای او نبودنزن بازی و ق، مستی

 ه بود.به شدت تکان خوردهم هست،  زن دیگری بوده و یا هنوز
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وزنش را به ی  نده او باقی م پایبن کشید به سمتدر آغوشش و  ت او رادو دسهر  نیک با 

 .ی که اینبار او بر زن تسلط داشتطور. به انداخت او روی

که از تصور کارهایی که چند  -حسی هیجان انگیز  . بودمیان پاهایش نفسگیر  مرد حس زانوی

 دلهره آور هم بود!  -ساعت پیش میانشان اتفاق افتاده بود 

 ست.حاال نوبت تو... خوب -

 ؟... ؟... ؟من -

 و!تمامشون ر، بدونم رومی خوام اسرارت  -

 .را به لبهای سامر نزدیک تر کرد سرش

 !باشمن به نظر خودم  کریه یاینطورطوری که ، اعتراف کن دبه یه چیز خیلی ب -

لبخندی روی لب هایش نشست و پلک هایش را بی اختیار بست.  از حس این نزدیکی بیش 

 از حد می لرزید.

 یه دونه سوت دزدیدم . "هلن بوستویک"اتاق  ی یه بار از الی پنجره -

 .به او داد زیبا نگاه خسته اش را با لبخندی

 ؟یه سوت دزدیدی؟!... ؟!... چی -

 .کردم وبه خاطر یه شرط بندی این کار ر، رهآ -

 است. وجود داشتههم  تر از این چیزهای بدت ا توی زندگی، حتما دختر جونبس کن  -

 ش در اینجاکامال دلیل بودن  او... خدای بزرگ، اوهد.مثل صاعقه در وجودش کوبیده شچیزی 

بود را از یاد برده بود!حتی  !  علت وحشتناکی که باعث آمدنش به نیوزلندرا فراموش کرده بود

 نام فامیل دروغینش را!
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در واقع او اصال زن نیک هم نبود و ازدواجی میانشان سر نگرفته بود.  واقعیت این که به دلیل 

رابطه اشان نیک دیگر او را  به لندن نمی فرستاد، هیچ تغییری در اتفاق های گذشته اش ایجاد 

 ، تنها دلیلش برای ماندن دیگر ارزشی نداشت!نمی کرد. با برمال شدن دروغ بزرگش

 سامر؟!... ؟! -

از تصور فهمیدن نیک از ماجرای آمدنش نگاهش به سمت او چرخید و تالش کرد لبخند بزند. 

به آنجا و از دست دادنش، او را محکم در آغوش فشرد. صدای نیک شهوتناک نرم تر کنار 

 گوشش رد انداخت.

 بخوابم.سامر...ر... می خواهم باهات  -

 کنار گوشش را بوسید و سامر لب هایش را برای پذیرایی از بوسه ی بعدی نیک کمی جمع کرد.

تو... االن داری به جای این که همینجوری کار خودت رو بکنی، برای خوابیدن باهام... اجازه  -

 می گیری؟

دناک ترجیح می دهی که کارن رو همینجوری بکنم؟ بعضی از زن ها دوست دارند خشن و در -

 باهاشون بخوابن؛ هر جایی که شد و هر زمانی...

 لب هایش را خیلی لطیف روی  لب های دخترک کشید.

شب بیدارشون  نیمه های. رند با احساس باهاشون رفتار بشهولی زنهایی هم هستند که دوست دا -

 .ولویت باشها درتمام لحظه ها توی  کنند و احساساتشون

لبش  روی وس هنه  و پرثابخندی خبیل . تخت تکیه داد و آرنج هایش را بهرویش خم شد 

 .لوسیفر روی زمین؛ ین مردی که تا به حال دیده بودترین و جذاب ترزیباشسته بود. ن
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می توانست ، به عاشقی راغب و داغ کننده ،روحیه و اخالق متغیرش از مردی خشمگین و جدی

 وادار کند! کتوریا را هم به لغزششخص ملکه وی

نفسش را در سینه   ،هم جفت شدند.  منتظر حرکات خشن و پر شتاب نیک روییشان لبها

 ی گونهحس می کرد، فقط حرکات نرم و نوازش هایش لب رویولی آنچه  ه بود.حبس کرد

 .بود او هایلب

به نرمی زبانش را وارد دهان سامر کرد و مانند کسی که برای اولین بار طعم میوه ی ممنوعه ی 

 می چشد، زبان سامر را به بازی گرفت.شیرینی را 

با آنکه کشید. را به سرعت از تنش  بیرون  را رها کرد و لباس هایش سامربرای لحظه ای 

ولی قدرت جدا  .از شرم  می سوخت ،از تصور اتفاقی که در حال وقوع است سامر صورت

 .را نداشت ی مردورزیده و برنزه  اندامکردن نگاهش را از 

کمر تا . رنگ پوست از ه رانهای قوی و مردانه اش افتادچشمش ب، آوردن شلوارشبا بیرون 

خدای من! چقدر .. بود و زمانی که به سمتش چرخید تر پاهایش نسبت به باال تنه اش روشن

 ان متکامل شده. نماد انسزیبا بود... 

اد. ولی هیچ به یاد صحبت های پنهانی و درگوشی دخترهای اطرافش در مورد برادرانشان افت

زمان تصور نمی کرد که از دیدن آن قسمت مردانه ی همسرش اینگونه هیجان زده و پر شور 

 شود !

از این همه هیجان  و خوشحالی  ! بیشتر از تصورش به ارث برده بودخیلی شاید از مادرش 

 د؟ بود؟!دیدن همسرش مسلما درست نبو
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به او  –نه سخت و محکم به نظر می رسید که انگو –به لمس کردن آلت مرد  ششدید تمایل 

  حس حوا  در هنگام چیدن میوه ی ممنوعه ی عدن را می داد!

هایش را درون موهای سیاه و لخت مرد فرو برد.   تسنیک روی تخت آمد، بی اختیار دوقتی 

 مرد با حس تماس دست های دخترک با موهایش، آهی عمیق و پر لذت کشید.

دست هایش خوشش می آمد. با دیدن چشم های بسته شده از لذت  اوه خدایا، او از تماس

 نیک، به دیت هایش اجازه ی پیشروی داد.

و  انگشت هایش روی  پیشانی، گونه های برجسته ی استخوانی و سرانجام روی لب های نیمه 

 سر خوردند . -که پیش از این همیشه بر هم فشرده بود  -بازش

عقب برده بود و از این تماس لطیف لذت می برد. به محض نیک با چشم هایی بسته سرش را 

این که سامر دستش را از روی صورت او عقب کشید، آهی پر صدا  و عمیق کشید وزمزمه ی  

 ملتمسانه اش کنار گوش سامر بلند شد.

 لطفا، تمومش نکن... ادامه بده. خیلی وقته که کسی من رو نوازش نکرده! ... نکن تمومش -

از شدت آرامش و لذت می لرزید و قلب دخترک با دیدن این احساسات آشکار  تمام بدنش 

 نیک به تپش افتاده بود.

دستش آرام  و نوازشگرانه روی شانه ها، پوست نرم و  صاف کمر، شکمش و ... پایین تر به 

پهلوها، باسن در حرکت بود.  حرکت در آمد. نیک ناله ای کرد. دست های دختر جسورانه 

 ..  پایین تر....و. سفت 

نیک می لرزید. سرش را میان موهای او پنهان کرد و او را به سمت خود کشید و  آغوشش رو 

 به روی اون تنگ تر کرد.
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 !مهم نیست که تو خوشت بیاد یا نهبرام ... و دوست دارم نیکالس  -

  ؟!... !روی باسن بشریتم غدهعلی رغم اینکه مثل یه ؟!... ؟!... دوسم داری -

که او را از خانه ی شان اوکانل  –اتش سامر را به یاد جمله ی خودش در آن روز طوفانی کلم

 انداخت.  –به خانه ی خودش برگردانده بود 

 ازت معذرت می خوام . هام به خاطر اون حرف... سامر -

چشم هایش از شنیدن عذرخواهی و اعتراف نیک، پر آب شدند. می دانست که این مرد مغرور 

 به اشتباهاتش اعتراف نمی کند.به راحتی 

 ...نیک، نمی کنی وفکر کنم دیگه اون کار ر -

، لمس می کردند دند،بیده بوبه هم چس سخت  بدن هایشان. آغوشش را تنگ تر کردسامر 

  د. می کردن وازشن

پیش گرفت  و را در   یدیگر در پستی ها و بلندی های بدن کشف کنندهسفری  هایشان دست

 های به چشم -د.همدیگر را مالقات می کنن بارین اولکه برای  -مانند دو غریبه در همان حال 

 . هم خیره شدند

نیک به خال  ،دمی کردن نوازشجای شالق های فرانک را  سامر های در حالیکه انگشت 

 .در گوشش زمزمه کرد .مادرزادی سامر بر روی باسن راستش نگاه می کرد

 ؟همون جاییه که فرشته ها بوسیدند این... پس هانآ -

 ید.ش خندا ایرلندی ی سامر به تالش نیک برای تقلید لهجه
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درست مثل  . ارهی شانس می ،ببوسهو ر باسنتی سهر ک که مادرم همیشه می گفت... درسته -

 *ی!وسیدن سنگ بالرنب

 ؟!... ؟!جدی -

 ... و...هآر -

یک آن خودش را کمی باال کشید و لباس  . نیک درصحبتش پیدا نکرددادن مجالی برای ادامه 

خواب سامر را زا تنش بیرون کشید و روی زمین پرت کرد و بعد با فشاری اندک او را وادار 

 کرد روی شکم بخوابد و با لب های داغش باسنش را بوسه باران کرد!

های  زبان نیک بر روی نقطه کردن با حرکت. اما شدت تعجب و هیجان جیغ بلندی کشیداز سامر 

 کرد.. شروع به دست و پا زدن ،حساسش

تالش کمی کرد خود را زا زیر دست نیک بکشد اما، کم کم جیغ و فریادهایش تبدلی به آه و 

 ناله های پر لذتی شدند.

 نه؟ه مگ، ادی خوشت می -

یک از او ن این کهبدون و  بسته ،سرش را عقب تر برد  هایی  چشمبا ، پاسخدادن به جای 

 .و عقب تر رفت  خودش را روی زانو خم کرد ،بخواهد

راهش را با فشار اندکی و  فاصله داد و به آرامی واردش شد پاهایش را از هم و،با زاننیک 

از ترس و  ولشان انداختا ی او را به یاد لحظات قبل و رابطه ، آن لحظه درد. حس بازتر کرد

 .خود لرزید تکرار آن بر

سنگ آهک در کنگره ی قلعه ی بالرونی روستای بالرنی در ایرلند. بر اساس افسانه *بلوکی از 

 الم می بخشد و برای فرد شانس می آوردها بوسیدن این سنگ به فرد موهبت فصاحت ک
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  پج زد. در آغوشش گرفت و در گوششاو را نیک  که متوجه ترسش شده بود،   

 .شل کن و خودت ر -

شروع به حرکت دادن خود کرد. تر  آهسته؛  رام تر شدآدخترک که  بعد از گذشت چند ثانیه

 کم،کم، درد طاقت فرسا جای خودش را به  اشتیاق و لذت می داد.

 ...ییچقدر زیبا...تو ... خدای من... اوه -

 سرش را میان موهای سامر فرو برده بود و زمزمه های داغش کنار گوش او پخش می شد.

 ...چقدر حسش خوبه -

گویی چیزی و  نوازش کردنیک را  با دست پهلوهای. سامر او را به پشت خواباندهمزمان 

 زمزمه کرد. به ذهنش نمی رسد،  برای گفتنی دیگر

  ک هستن!سینه هام خیلی کوچ -

 ...برای مننه  -

گرفت و به قدری پر احساس نوازششان کرد که  قاب  را های او  با دو دستش هر دو سینه 

 .دخترک جمع شد های اشک در چشم

 .ودیب -تر بودند لگکه از من خوش -زیادی  تو با زنهای -

  !هرگز -

 .و باهوش تر -

 .امکان نداره -

 زن... ولی اون همه -

 .همسرم نبودن از اونها هیچ کدوم  -
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 خورشیدی سوزان در نقطه ای از بدنش می تابید.. داغ شد

 ...بیا... زود باش... بیا -

را بست و خودش را  هایش چشم ،نمی شد او متوجه منظورمر با تمام معصومیتش با اینکه سا

 فریادی از  لذت کشید. ... دمای بدنش باال تر می رفت و. رها کرد

 ...نیکالس   ...اوه... نیکالس -

... بدنش فرود آمد.  خداوندااز داغش به گوشه ای  های خورشید منفجر شد و هر تکه از اشعه

 .معجزه بود ،نچه همراه  نیک  لمس می کردآ

نگاه  . باز کردکه را هایش  شم. چخیلی آهسته این حس معجزه وار آرام می شد آهسته،

 ...و بعد حرکاتش را دنبال می کردمرد آمیز  ترضای

هایش  نفساز خود بی خود تر و  تر وحشی ، کم ترتر،  محتند. دوباره حرکاتش را از سر گرفت

 .را الیه ای از عرق پوشانده بود پوست بدنشو  منقطع و سنگین شده بودند 

با آهنگ حرکات مردش  سامر ملحفه روی تخت را چنگ زد و خودش را  های انگشت

 .هماهنگ کرد

صدای تپش قلبش  آخرین ضربه اش را زد .،بسته و عضالتی منقبض شده   هایی نیک با چشم

 .ش به گوشش می رسیدا عضالنی ی از روی سینه

 کم، کم نفس هایش. سامر انداختی سامر وخود را ر خسته و لرزانفریادی کشید و  ناگهان

نیک را در . سامر برخورد می کردند دختر کنار گوش  ی رام شده به موهای پخش شدهآ

 .صورت عرق کرده اش زمزمه کرد کنار آغوشش کشید  و 

 !به خونه خوش آمدی -
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درست در لحظه ای که نیکالس و . ن، رسم رایج بین کاکادوس ها بودسفر دسته جمعی به لیتلتو

باری  ، گاریندی شده بودندفرانک برای آغاز سفرشان در حال بارگیری پشم های بسته ب

 .متوقف شد ی آنهاورودی خانه ی کنار جاده   نجانسون ها با سر و صدای بچه هایشا

جیغی از  که با  -رایشان تکان داد و دورا راب از کتار ورودی ایوان دستی سامر با خوشحالی 

 براق  از کنجکاویکه  هایی با چشم -به آغوش کشید. دورا  -خوشحالی به طرفش می دوید

 سر داد. یی بلندخنده -شده بودند 

 ؟خوب پیش می ره زهمه چیکه فکر کنم !... چقدر امروز خوشگل شدی .سامر... اوه -

مت دان می مد گفتن به سآکه برای خوش   -،حرکت نیک راسامر با گونه هایی سرخ شده

 .دنبال کرد  -رفت

 بهتره.  ،هم بکنی رو چیزی که فکرشاون حال من از  -

 ؟!... ؟!واقعا  -

 .گردم لندن بر نمیبه من دیگه  -

 ... ی بگی که تو  و  سبراهمی خوا... ر... سامر -

 داد. تکان به نشانه ی تایید سامر سری

 .  بهت تبریک می گم... سامر... اوه -

 بغل کرده و مانند دختر بچه های ذوق زده  باال و پایین می پریدند.دیگر را محکم یکهر دو  

 زد.ی م دان لبخندو   خوشحالی می کردند ،بچه ها نیز با شنیدن خبر ماندن سامر
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 به سمتش سامر. در همین لحظه تا زدتکیه زده و آستین پیراهنش را  به باال  گاری اشبه   نیک

 .گرفت و نگاهشان در هم تالقی کردنیک سرش را باال و همزمان  نگاهش کرد 

به سختی نگاهش را از او گرفت   سامر  . یک زمان به یک چیز فکر می کردند گویی هر دو در

 و  همراه با دورا وارد خانه شدند. 

. کرده بودفضای خانه را پر   ،آماده شده به همراه بوی مطبوع تنباکوی فرانک ی بوی صبحانه

 .روی لبخند پر معنی سامر انداختنگاهش را   ،از قهوه حال پر کردن  لیوانشدورا در 

 ؟کار می کنیی با مدل تازه زناشوییت چ... برام تعریف کن دختر ،خوب -

ولی  .ش تکیه زدا سعی کرد که خودش را بی تفاوت نشان دهد و دست به سینه به صندلی

دورا خنده ای  دیگری می گفتند.چیز  هایش روی لب بخش گونه ها و لبخند رضایت سرخی

 .تر شد کرد و به میز نزدیک

از همون لحظه ای که من توی پیک نیک، شما دو تا رو دیدم، حدس می زدم که بینتون چیز  -

خوبی اتفاق می افته.  درست وقتی ازت خواست باهاش برقصی، متوجه شدم که چقدر این مرد 

 می تونه تو رو بخواد.

 .فروخت وش را یادگار خانوادگی ،لباسم خریدن اون برای -

 .خودش گرفت نگ تعجب بهرنگاه دورا 

  !چقدر رمانتیک... اوه -

 .بهش برگردونم ودوست دارم یه جوری اون سنگ ر، به خاطر این کارش حس بدی دارم -

شاید . صبحت کنی -جواهر فروش کریستچرچ -آقای اسمیت خوب می تونی در این مورد با  -

 .بخری دوبارهبتونی او را ازش 
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 .اش خورد قهوهدورا جرعه ای از 

ر کنم با این کارش فک ؟دیگه به اون موضوع دوست داشتن و نداشتنش فکر نمی کنی... سامر- -

 که...  بهت نشون داده

 .م ندارهتاون دوس -

 ؟!... ؟!... نداره -

 که...  خودش بهم گفت -

 ؟عشق چیه تازهدتره! وقت ها صدای غرور از صدای عمل آدم ها بلنبعضی ... می فهمم سامر -

 که  ادی بیشتر به نظر می. ای وجود نمیه دوست داشتن و عشق ب ،من که فکر می کنم با ازدواج

 !دوست داشته باشتدو تا واقعا کسی ر ،دوست داشتن هستند ی دم ها عاشق ایدهآ

 باو و با هم  آخر عمر عاشق هم موندنتا  این داستانِه. نیاز جنسی وجود دار مسلما احساس

عشق واقعی زمان . و واقعیت اینطوری نیستیولی ت. رویای هر زن جوانیهشدن،  عشق پیر

 .خواد می

تحمل ، ن چطوری با این عشقی که بهش دارمم... اوه دورا ؟ولی اگر هیچ وقت عاشقم نشه چی -

 ؟کنم

 .ورا دستش را در دست گرفت و فشردد

است. رات زیادی کرده و حسابی عوض شده تغیی کوتاه هم مدت همیناون توی . صبور باش -

 ست.هم مدیون تو وش ره اهم

 به گوش رسید. ،صدای دان که به دنبال دورا به داخل خانه سرک می کشید

 .وگرنه به بقیه نمی رسیمبیفتیم،  باید زود راه ؟... دورا -
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 .دورا از جایش برخواست

 توی تمام این سالها نه؟ همگ، و فرانک  هم با کاروان کاکادوس ها همراه می شید تو و نیک -

شرط عقله  ،اخیر و حمله های باند نقابدارها های ولی با اتفاق. نیک همیشه تنها راه می افتاد

 .بهتره که همه با هم باشیمه؛ که تنها حرکت نکن

که بدون عجله در حال  -و فرانک به سمت نیک  آنهااز دورا  و حرکت گاری  با جدا شدنش

 .چرخید –ها دور بارها بودند بستن نهایی طناب

 ؟نه همگ، می ریم اونهاما هم با  -

 .نیک سرش را تکانی داد

 !نه  -

 ؟نکنه می خواهی تنها سفر کنیم؟!... ؟!... منظورت از نه چیه -

 نگاه چشم های سیاه و جدی نیک به سمت او چرخید.

م نخواسته بود که هیچ کدومشون ازهم،  هیچ وقت .تنها رفتمتوی دو سال اخیر همیشه  -

 .همراهشون باشم

 خوب نمی شناختند. واون موقع هنوز تو ر -

 !نمی شناسند دختر جون و م من ره هنوز -

ولی تو با این کار باند خراب کارها رو تحریک می کنی به سمتت بیان. هیچ چیزی برای اونها  -

 گیر بیارن. بهتر از این نیست که تو رو تنها

 .قدمی جلوتر گذاشت ،ها گوش می دادآن بحث مدت به این فرانک که در تمام
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 زهمه چیو تمام بارمون به هوا می ره  بخوره، تیش به این پشم هاآیه ک. ین دخترمون حق داره -

 م.از دست می دی ور

نگاه  -که پشت به آنها در حال کشیدن طناب ها بود –سامر با دست هایی به کمر زده، به نیک 

 کرد. چهره ی جدی و در هم رفته ی نیک، امید زیادی به تغییر برنامه اش نمی داد.

 با صدایی خشمگین و صورتی سرخ شده از عصبانیت قدمی جلو گذاشت.

جلوی می دونی مشکل تو چیه نیک؟... مشکل تو غرور بیخودته! این غرور لعنتی ات که اول  -

 خودت رو می گیره!

 اینجوری هاست؟ -

 کامال همینطوری هاست! اونها اومدن دنبالت تا همراهی کردن باهاشون برات راحت تر بش. -

 اون چیزی که به خاطرش دنبالم اومدند؛ راحتی من نیست عزیزم... راحتی توست! -

 !احمق نباش  -

پشت گوش های بستی را  ،ایوان می نشست ی جلوی و در حالیکه روی پله ید فرانک خند

 .نوازش کرد

 !داغ تر می شه داره داستان -

،  به طرف به سامر بدون توجه نشست. سپس لبش روی نیشخندی و نیک نگاهی به او انداخت 

 .پشت سرش شروع به دویدن کرد سامر. راه افتاده طویله ب

 کار کنی؟ ی چیهمی خوا ،بهت شلیک کردند اونهااگه  -

 بهشون شلیک کنم . دبای مه فکر کنم که من -

 سرت آوردند؟! وو اون بال ر اینجا مثل اون شب که ریختنآر... ره!... !...!  -
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 .سراغم بیان که هم نمی کردمرو تاریکی بود و من اصال فکرش  یاون دفعه تو -

رسه که فکرت ن بهکه مواظب نباشی و یا  یان می سراغت موقعیهم نها وا. مشکل همینه، خوب -

 یان! می

 ؟می یادان جانسون ها و یا شارکی ها نمی دونی که همین بال سر کارو از کجا -

تنهایی شانسی . از خودمون بهتر دفاع کنیمم کنار همی تونیم  ،باهاشون بریم هاگ. تنها نیستند اونها -

 .نداریم نیک

 .داخل شد ل داد ووبه جلو ه نیک در طویله را با پا

ا مردی رو که نتونه کسانی رو که اون رو درست م یعمرم مردی به لجبازی تو ندید توی تمام -

 نفهمیدن و دچار سوتفاهم شدند، نبخشه. این همه لجبازی رو توی تمام زندگی ام نمی فهمم!

رد در تاریکی چیزی را تشخیص سامر به عقب برگشت و تالش ک. در با صدای بلندی بسته شد

 -نیک  های ستگاهش بر روی دن .لب ایستاده بود روی کنار در نیک با لبخند کجی بر. دهد

 .افتاد -که روی دکمه های شلوارش بودند

 ؟کار کنی ی چیهمی خوا -

 .به سمت خودش خواند او را با انگشت اشاره اش

 .بیا اینجا خانم سبرا... مگه مشخص نیست؟بیا -

 .نان مشغول بازکردن دکمه هایش شدو همچ 

لبخندی روی لبش کرد و  نگاه د. به اوت تعجب گویی  به سرش چسبیده بودناز شد شابروهای 

 نشست.

 



 کابوس 

I نویسنده: کاترین ساتکلیف 247  کابوس   

 

 

 ؟!ی توی طویله که با زنش نمی خوابهولی کس... ولی -

 !دلم بخواد می خوابمکه من با زنم هر جا و هر موقع  -

 ... فرانک... ولی -

 .نیاد ،هستیمتنها خودش می فهمه جایی که ما دو تا . اون احمق نیست -

های  صدای تپش. تر می شد نزدیک ،نیک. خوردیک ن کمرش به میز کارگاه. سامر عقب تر رفت

 .که نیک هم آن را خواهد شنید می رسید و مطمئن بود خودش هم قلبش به گوش

 ولی من چی؟... ولی -

 !؟تو چی -

 ؟م بکشندرو ه ممکنه من، گه اون باند نقابدارها حمله کنندا -

 م!برگشتیاولمون  ی سر خونهکه م ه باز -

 هسیاهش سرش را باال گرفت های اه کردن در چشمکه برای نگ آنقدر به هم نزدیک شده بودند

 .نیک را لمس کرد ی ،گونه ها و چانهانگشت چشم ها سربا . بود

می خواهم یه کمکی بهت بکنم خانم سبرا!... شاید باهاش بتونی من رو متقاعد کنی تا با بقیه به  -

 .کریستچرچ بریم

 ؟چطوری... بگو، خوب؟... متقاعدت کنم -

د. حتی بلندش کرد و روی میز نشاندراز کرد و به را ظریف او ف کمررا به طر هایش دستنیک 

، در حالیکه دامنش را باال می زد و کردزانوهایش را از هم فاصله داد و خودش را میانشان جا 

 لبخند مرموزی روی لب هایش بازی می کرد.

 ...بهت نشون می دم چطوری -
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هیچ مورد مشکوکی از فعالیت ، شش ساعت از زمان شروع حرکتشان می گذشت و تا آن لحظه 

 .بود و نزدیک بودن گروه تنیسون ها به چشمشان نخورده

نشسته بودند  و به  –که پایین کشیده شده بود  –ی گاری  کنار دیواره  ،سامر و فرانک هر دو

 .غروب خورشید و آسمان سرخ و زرد نگاه می کردند

، داستان دیگری از جنگ های داخلی تگزاسش ل فرانک در حال تراشیدن تکه چوبیطبق معمو 

از رنگ زیبای موهای سامر در تداخل نور  ... و نیکبا آب و تاب تمام تعریف می کرد  را

 غروب آفتاب لذت می برد .

که اتفاق افتاده ولی چیزی . ن هم خنده دار و عصبی کننده بودآ ی حتی اسم و ایده... "متاهل"

 آموخت. را می  شکلهم باید زندگی به این  نداشت و او راه بازگشتی دیگر، بود

ناشویی شاگرد بدون تردید در مسایل مربوط به روابط ز، رغم بی تجربگی و جوانی  سامر علی

 !زرنگی محسوب می شد

به خصوص  .ام می کردرا نا آر نیک با تمام اینها ایده آل های او در مورد عشق و دوست داشتن 

 .داشته باشد -که حس نمی کرد  –را  نبود که بتواند ادعای  احساساتی که اون آدمی

این . خودش نسبت به او سر در نمی آورداصال از احساس  نیکواقعیت آن بود که   ،در حقیقت

 .نبایستی با عشق اشتباه می گرفت شدیدش به بودن در کنار سامر رای میل و عالقه 

هیچوقت قلبش را به او ، به سامر جنسی و جسمی اش ی اندازه از  شجود کشش بیبا و

 سپرد. نمی

پیشکش کردن قلبش به او، یعنی درد، نا امید شدن و دردسر و  او... به اندازه ی تمام عمرش 

 آنها را کشیده بود.
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صورت  ان را بهاهای باری ش گاری ، باالخره عتی دیگر به حرکتشان ادامه دادندبعد از آنکه سا

غذا شدند. ی و مشغول روشن کردن آتش بزرگی در وسط و تهیه حلقه کنار هم متوقف کردند 

 .لنش شدآهنگی شاد با ویو مثل همیشه مشغول نواختن "ویلیام سلر"

مردان ی فرانک نیز کنار بقیه  ه بود.بازی و شوخی ساعت استراحتشان را پر کرد، خندهص، قر

 .شدمشغول  تعریف خاطره هایش کاکادوس به نوشیدن و 

برای صدمین دست اطراف را زیر نظر داشت و ه اسلحه ب ایستاده بود و  نیک با فاصله از بقیه

 .اش را چک کرد گاریبار بسته های بار شده روی 

باریکی اعدادی را روی  ی کنار آتش روی زمبن نشست و با شاخه، ت ساعتیپس از گذش

 ها کشید . شن

 .تا سال دیگه زنده نگه داره وما ر  ،کمک کن سود امسال... گخدای بزر ،اوه -

 ؟نیکالس -

 .چقدر این دختر زیبا بود ،اوه  خدایا. سرش را باال گرفت

 ؟کار می کنییاینجا چ داری تنهایی  -

گاهش را به و نی کرد نگاهش را از سامر بردارد شانه هایش را تکانی داد و سعبدون حرف 

 .سامر کنارش روی زمین نشست. ین دادروی زم ی زحمت به اعداد حک شده

 !دوباره ساکت و دور از دسترس شدی -

 روی لب هایش نشست.پوزخند کمرنگی 

 ؟اون وسط برات برقصم، پاشم دوست داری  مثل فرانک -

 بدم هم نمی یاد، اگه اون وسط با من برقصی! -
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 .و  زانوی نیک  را لمس کردست نش هایش لب روی  لبخندی شیرین 

 .درکت می کنمرو نت خجالتی بودولی من  -

 خندید... خجالتی؟!... تنها چیزی که هیچ وقت جزو شخصیتش حساب نمی شد!

 .باالتر می دونی اونها از  وچند نفر می گفتند که تو خودت ر -

 گفتن؟  می اینجوری  -

 .سرش را تکانی داد

خیال  بهتره بی. کردیو قضاوت بقیه در مورد خودت  ی درگیر نظرلخی وبه نظرم تو خودت ر -

 . آزاد نشون بدی وباشی و خودت ر

 وکمی بیشتر تو ر که اونها هم  باور کن . پیش بقیه باش، که ازش لذت می بری یورجهمون

 .مثل من عاشقت می شن ،بشناسند

ن که جمله اش را به زبان بیاورد، آمدن نان و شارکی مانع ولی قبل از ای" حتما هم همینطوره"

 شد.

 با هم برقصیم؟  کمی باشی تا من و آرنی  "فوبه"می تونی مواظب  ، سامراوه  -

نوزاد را  نان. در پتو پیچیده شده دراز کرد دستش را برای گرفتن نوزادِ ،سر دادن سامر با تکان

انداخت و با اطمینان از خوب بودن  بغلشیکبار دیگر نگاهی به سامر و نوزاد در  به او سپرد و

 .قیه دویدبه سمت ب ،اوضاع

 .ببین چقدر قشنگه ، نیک! اوه خدای من -

 اما چشم های نیک به صورت خندان سامر دوخته شده بودند.

 !خیلی... رهآ -
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 ؟یفکر نمی کن یتو اینجور... تونم به بودن معجزه ایمان بیارم می، قتی به یه نوزاد نگاه می کنمو -

 .سرش را تکان داد

 .بغلش کن... بیا بیا نیک -

 ...من... نه -

 .ترسو نباش، نیک زود باش -

 !بغل نکردم رو من تا حاال یه نوزاد -

 بار اولی وجود داره .، یه برای هر چیزی -

. خواباند او با احتیاط سرش را در گودی بازوی نیک قرار داد و های فوبه را روی دست با دقت

 .خیره شدند رفته، خواببه هر دو در سکوت به نوزاد 

زمانی ما خودمون یه نوزادی رو که مال خودمون دوتاست رو ... یه بکن نیک وفکرش ر -

 اینجوری توی بغلمون می گیریم. خوشحال می شی نیک؟

. سی عمیق تمام وجودش را گرم کردخیره شد و حآغوشش  درخفته دیگر به نوزاد  باریکنیک 

 ده بودند.نشان ذهنش در  درخشانی  یِتصاویر  زیبار کلمات سام

و یادآوری سامر ن گردیده پشت ذهن و قلبش پنهاکه   -ش وی قلبی امتوجه آرزآن در یک 

سامر با نگرانی . پر از بچه کنار زنی مثل سامر  خانه ای. شد  - را به خاطرش آورده بود آنها 

 .نگاهش کرد

 ؟چی شده -

غوش سامر برگرداند و با تکان رام کودک را به آد. آدر خودش نمی دیه ای را کلمبیان  نیروی

  از جا بلند شد. خاک از روی  شلوارشن داد
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صدای بلند شروع به ش پرید و با ا دان جانسون بر روی گاری، چند دقیقه بعد از ساعت ده

 .صحبت کرد

 .داوطلب احتیاج داریم نفربرای نگهبانی در اولین شب سفرمون، به چند -

در . ک هم همراه آنها شدنی عد از چند دقیقه،د. بقدمی جلو گذاشتنبه عنوان داوطلب چندین نفر 

آلن جانسون به سمت پدرش دوید و با انگشت ، دان مشغول تقسیم بندی وظایف بودحینی که 

 .اشاره کردروشنی  ی نقطهبه 

 !یه آتیش می بینم... اپاپ -

 دوید.همسرش به طرفشان 

 کی می تونه باشه؟! -

. دویدند –ا فاصله داشت نهآکه هنوز با  - برداشتن سالح هایشان به سمت نور با هاتمام مرد

  سوتی برای جف. در این میان هایشان کشاندند گاریزن ها با فریاد ،بچه هایشان را به داخل 

 .خبری نشد حیوانولی از آمدن ؛ کشیدسگش 

اش را مانند فرانک اسلحه . ستجو کردجطرافش را با نگاه  -که کنار فرانک راه می رفت -نیک 

 .کودکی در آغوش گرفت

ه بویی مثل بوی گوشت و موی تو این بو را حس نمی کنی؟ ی، به مشامم می خوره جدالوی ب -

زیر  واین بو ر ، که توی راه بودیم یتمام مدت. شرط ببندم ام حاضرم روی زندگی... سوخته

 ه.پشم  و گوشت سوخت... کردممی دماغم حس 

 .عصبی می کنیو داری من ر، خفه شو فرانک -
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چند . واقعی بودن حدسیات فرانک پی بردبه ، چندین قدم جلوتر رفتنکه  ولی به محض این

 یجلوبودند. شده روی هم افتاده و نیمی از آنها به آتش کشیده شده  ،تکه ،تکه صد گوسفندِ

سگ محبوب جف پر از خون در  ،.کمی جلوترهی به نظر می رسید. میدان قتلگارویشان مثل 

 گوشه ای افتاده بود .

 ...کشتند وقاتل ها، تیپی من ر اون بی شرف ها،.... عزیزمسگ ... اوه -

و مسلما   در درجه مهمی قرار داشت -بعد از داشتن زن  - برای یک کاکادوس داشتن یک سگ

 .ندف بتواند دوباره سگی به خوبی تیپی پیدا و تربیت کجسالها طول می کشید تا 

هایشان با  گاری ی اسبها به داخل حلقه وبا آورن بودند بیکار ننشستههم در این  میان زن ها 

 .دفاع از اموالشان بودند ی چوبی در دست آماده

ز هر زنی سراغ مستاصل او را جستجو می کرد و ا ،به اطراف یک با نگاهد؟ نولی سامر کجا بو

 .همسرش را می گرفت

ی های زن با چشمد. ه طرفش دوید و بازویش را چنگ زب "رویس بیکر"نیک با دیدن  زن 

 نیکگی و انزجار دوباره به شدحس های  بد طرد. ز حدقه در آمده به او نگاه کردا ترسیده و 

 ور شدند .حمله 

 ندیدید؟ وزن من ر -

 !نه -

به  بعد دنبال کرد و گاریرا به سمت  زن  با نگاهی پر از تنفر رفتن. و به سرعت از او دور شد

که کنار آرنی و دان ایستاده و با صدایی   -. نگاهش به فرانکخودش به راه افتاد گاریطرف 

 .افتاد  -آهسته با آنها صحبت می کرد
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ولی   .دهانش را باز کرد، به قصد صدا کردن او و پرسیدن جایی که ممکن بود سامر رفته باشد

 .ته شده بودحنجره اش از شدت ترس بس. را نداشتکلمه ای  ت به زبان آوردنقدر

دستبند زده  هایش دست به  "پیرسلرد  " سکاتلند یارد به جرم قتلاز زمانیکه که پلیس های ا

 .تجربه نکرده بودرا ، این نوع ترس بودند

 -که کنار بسته های باری روی کف گاری اش گذاشته بود  - روکشی زیر در همان لحظه چیزی

 تکانی خورد و یک حلقه موی قرمز از زیر آن بیرون زد.

کنار  درخشان سامر در های چشم. آن را کنار زد ی گوشه به آن سمت دوید و  به سرعت 

 .از شدت ترس و نگرانی می لرزید صدایش. بستی به او نگاه می کردند

 کار می کنی؟!یداری اینجا چ -

 !قایم کردیم وخودمون ر -

 .را تکان داد ی دخترنفس عمیقی کشید و شانه 

 تا سر حد مرگ ترسوندی. و من ری... سامر... لعنت -

 ؟!... ؟!؟!... من -

 ...کر کردم که اون مرد هاف -

به گونه های   ت.را نداش  -که به آن فکر کرده و حدس زده بودآنچه  -قدرت بازگو کردن 

. سامر کوچکش خیره شد ی و جثه -که کم کم رنگ آن به سمت سرخی می رفت   -دخترک

 دلیلزده به  شوک .نگاه می کرد به او تعجب و شوکه شده متدرشت شده کبودش  های با چشم

 ؟!... ؟!... نقابداران یا عکس العمل نیک ی  حمله
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نیک، من رو ببخش. من دیدم تو نیستی، اومدم اینجا و خودم رو قایم کردم. فکر کردم توی  -

 همچین موقعیتی بهترین کار همینه. اصال فکر نکردم ممکنه تو نگرانم بشی.

اون طرف مردهای وحشی منتظر ایستادند تا به ما حمله کنند و من  ... سامر! بکنو فکرش ر -

 ؟شدم نباید نگران می، ام می بینم زنم نیستی می

 .نشست دختر لب روی لبخندی پر معنی 

آهان... خوب، هر مردی برای زنش نگران می شه، درسته. ولی من از برداشت تو نسبت به  -

 به من بی تفاوت نیستی نیکالس، مگه نه؟ خودم مطمئن نبودم!... پس، ه جورهایی نسبت

چطور می توانست به آنچه که می رفتند و می آمدند. اما  هزاران احساس مختلف در سرش

 کند.اقرار  ، هنوز برای خودش مشخص نشده بود

بار  دلیل نمی شه که از زیر ،داشته یا نداشته باشم بهت حسی. و این یعنی مسولیت... تو زنمی -

 .خالی کنمشانه  مسئولیت

. دور کند مرد بزرگ های خود را از زیر دستسعی کرد ، با تکانی که به شانه اش دادسامر 

 .صدایش از شدت ناراحتی می لرزید

 ؟!... ؟!... ولیتئمس...  این تمام چیزیه که در مورد  من حس می کنی؟ -

 .را بست هایش نیکالس با نا امیدی و پشیمانی چشم

 .منظورم این نبود سامر -

 گفتی.  وهمین ر االن لی توو -

 .مانع آن شد هایش با دستش از او، شدنبه طرف مخالف و دور دختر ه محض چرخیدنب

 .  میمعلومه که برام مه... منظورم این بود -
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 تر تکان خوردند.آراملب هایش و 

 .افته می برات برام مهمه که چه اتفاقی -

امیدی لحنش  پر از حس نا د.نفس عمیقی کش. دور کرد مرد را با فشار از  شبا خشم دستسامر 

 .بود استیصالو 

نگرانی با اینکه یه نفر برات هم...  نگران فرانک، تو نگران سگت هم می شیمی؟!... تو نگران -

 خیلی فرق می کنه نیکالس.   ،مهم باشه

 دوید. -که در حال جمع کردن بچه هایش بود - به سمت نان ،با پرشی از روی گاریسپس 

 

 

*** 
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که کشیک   هایی مرد پچِ ،پچمی آمد. صدای  یاز هر گوشه ای صداید. دن برایش سخت بوخوابی

 و ... خواب شده بودند صدای گریه و جیغ بچه های کوچکی که بی، می دادند

خسته و و کشید  گاریبه داخل ا خودش ربی صدا نیک   ،باالخره ساعتی قبل از طلوع آفتاب

 شد.سامر دراز  لود کنارآخواب 

 خبری ازشون شد؟ -

 .هیچی -

روی  بربه سمت نیک چرخید و سرش را ، بر روی بدنش های مرد نا امید از نوازش دست

 ت.اش گذاش شانه

بعضی . م ریختمه به ی اونجور ناگهان دونم چرا  .نمیم. بابت رفتار بدم معذرت می خوا... نیک -

گیرم بیشتر باید یاد ب. شد ناگهانیبرات  زیادم می ره که تو منتظر من نبودی و همه چی وقت ها

 .باهات صبوری کنم

به زبان  هر دو بدون. و آرام لمسشان کرد فرو برد  ی مردموهای به هم ریخته   میان دستش را 

 د...ای کنار هم نفس می کشیدن کلمه آوردن

اندک زمانی به خواب رفته   بدون آنکه - هر دو  ،یدخوشحال از تمام شدن شب و طلوع خورش

 . جا بلند شدنداز   -باشند

های کاکادوس ها وارد شهر  گاریزدیک ظهر صف . نخاصی سپری شدبدون اتفاق ، راه  ی بقیه

 د.ش "لیتلتون "کوچک تجاری

مستقیم به سمت  بندر راه   -سالیانه برای شرکت در حراج فروش - های حامل پشم، گاری

 افتادند. 
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ولی با کمال  ؛در بازار حراج بودکشاورزها  کاکادوس ها و ی سامر نگران از برخورد دوباره 

 ، به تنها چیزی که در آن لحظه توجه نداشتندو کاکادوس ها  کشاورزهاتعجب متوجه شد که 

 .بودندکرده هر دو جناح شروع به تست کردن و قیمت گذاری بهترین پشم ها . اختالفاتشان بود

 به حراج گذاشته می شدند ، طبق رسم بازار بهترین پشم ها از نظر کیفیت و کمیت در راند اول

وب ترین آنها برای حراج پشم های عرضه شده از طرف نیک و فرانک به عنوان بهترین و مرغ

 .مشخص شد

 کوبید. نیکی  روی شانه  "بن بیکنفیلد"

یعنی امشب همه به یه دور آب جو  توی  ...جنس تو به عنوان بهترین انتخاب شده و این، نیک -

 پیش تو مهمون هستیم. رهش ی میخونه

 .همزمان چشمکی  به  سامر زد 

جمع  دیگهدور همتوی میخونه مردها  ی همه، رسمه که یه شب قبل از حراج اصلیسامر اینجا  -

 رونند.ش می گذا می تونن خومی شن و ت

ولی امسال وضع فرق می کنه  .قاطی جمعمون نمی کرد ونیک هیچ وقت خودش ر ،قبل از این 

 .م باید باهامون بیاده و اون

 

*** 
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ه بود، شهر رفت یها به سمت آهنگر در فاصله ای که فرانک برای تعمیر و تعویض نعل اسب

را با پیش پرداخت  دو  در هتل شهر  اقی ماندهاتاق بنیک هم برای خودش و سامر آخرین 

 .اجاره کرد ،شب

سامر  به طرف . و وارد اتاق ساده و کوچکی شدند باال رفته ها به آرامی از پله خسته و  هر دو

 خیره شد. خیابان رو به خیابان اتاق قدم برداشت و از باال به رفت و آمد  ی پنجره

یرون نگاهی و از کنار شانه اش به ب به او  نزدیک کردسر را  از پشت  خودنیک بدون صدا 

 .انداخت

شما   ر می کنم که االن فصل خرید کردنفک، بینممی با اینهمه پاکت توی بغل و ها ر خانموقتی  -

 .ها ست خانم

 شما مردها کجا می رید؟ بعدش -

 ؟تفریح دیگه ای هم برای مردها هستمگه !...  الکل خوردن و زن بازی کردن -

 !ر می کردم اینجا کمبود زن هستفک -

پس معنی اش اینه که برای یه  است. رسیده به اینجا که یه کشتی تازه از لندن فرانک بهم گفت -

  هست. زن کافی ی مدتی به اندازه

 .و پشتش را به او کرد 

       !... !...اوه -

پیراهنش  ،توجهنیک بدون  کناری پنجره نشست و  با نگاهش او را دنبال  می کرد ی روی لبه 

 .را با پیراهن سفید و تمیزی تعویض کرد و خودش را  با دقت  مشغول بستن کرواتش کرد

 ی بری بیرون؟همی خوا... نیک -
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هایش  داد و به همزمان گرد و خاک روی چکمه جوابش رار به عالمت مثبت، س داد نیک با تکان

 تکان داد. سرش راسامر پوف صدا داری کشید  و  پر حرص . را پاک کرد

 .نریامیدوارم دنیال زن بازی فقط  -

نان  و دورا  بدون لبخند سرخوش نیک، همزمان با صدای کوبیده شدن در  روی لبش نشست. 

 .ندنگاهی به نیک  وارد اتاق شد

. لنگر انداخته رسیده و توی اسلکه ه کشتی تازه از لندن. یباید بریم بندر، سامر بدو بیاه... او -

 . می فروشند ور شونرفهای چینی و مبلمانترین ظاالن به

، برای این خرید پس انداز کردیم. آقای سبرا پولمون رو  ما تمام سال. ایی نگو که نمی... سامر

 ؟شما که مخالفتی ندارید

 .شانه اش را باال انداخت ،نگاهی به سامر نیمنیک بدون 

 !معلومه که نه -

 .یدنان بازوی سامر را به سمت در کش

 .ز اینکه بهترین جنس ها تموم بشنقبل ا ،بریمبدو  -

 .بیارم  وصبر کن کالهم ر -

 نگاه کرد. –که مشغول شانه زدن موهایش بود  –یکبار دیگر به نیک 

 .امی دارم می -

 .کردمی صحبت  -طوری که به گوش نیک برسد  -رو به دورا 

 ست!سر به هواتوی بندر پر از مردهای آمده، حتما االن که کشتی  -
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 .به سمتش چرخید -شده باریک های با چشم -سر نیک

 ؟پس چی فکر کردی...امر... ر...ر سا  ای... ی... ی... -

 پس بریم.  ، عالیه -

نیک سرش را و  به شدت باز شد دوباره  در عرض چند ثانیهش، به محض بستن در پشت سر -

 .مقداری پول و سکه به سمتش گرفت ورد و با لبخندی آاز میان در بیرون 

 .الزمت می شه ... بیا -

   .ممنون -

 .قصد دور شدن از در قدمی برداشت به

   ...سامر -

 .انداخت به مرد  نگاهی پر از امید شزیبا و غمگین های با چشم 

 

 خوش بگذرون.ام... م... م...  -

 

*** 
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با همراه  ،دورا سرویس چای خوری زیبایی خرید بود و نان چکمه های زیبایی برای فوبه

از   -پشت به جمعیت -سامر در گوشه ای از فروشگاه . اما مقداری پارچه برای دوخت لباس

 .پنجره بیرون را تماشا می کرد

 با صدای دورا به خودش آمد.

 ؟شده چیزی ... سامر -

 .هیچینه،  -

عنی یه چیزی این ی، خرج نکنه وپول مردش ر وقتی زنی. من که فکر می کنم یه چیزی هست -

 !وسط درست نیست 

 .دوستانش برگشتبا خنده ای به طرف  -را نمی فهمید  که خودش هم حال خود -سامر 

 ؟انتظاری اجازه دارم داشته باشم بیشتر از این چهد. خریو اون برام این لباس قشنگ ر -

 .اهی مشکوک به دورا انداختگان  نن

 !مشخصه که تازه عروسه -

 .خرج کنمرو احمقانه است که پولش خیلی  حقیقتش برام -

 باید بخرید.، که احتیاج دارید ی روولی چیزهایی مثل لباس و مبلمان -

 .یمهما فقط مواد غذایی و وسایل ساختمانی می خوا -

 .نان چینی به  دماغش داد

 .بگیرهو پیدا می شه که چشمت رحتما توی این خیابان یه مغازه ! سامرای... ی... ی...  -
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ه های سفید رنگ و ویترین های پر شده با اجناس نگاه سامر از پشت شیشه به سمت ردیف مغاز

 زیبای وارداتی از استرالیا سر خورد.

در یکی از مغازه هاچشمش به گلدان سفید رنگ کوچکی از جنس چینی افتاد. یک لحظه با 

تصور کردن آن  روی میز نشیمن خانه لبخندی روی لبش نشست. اما با تکان دادن نامحسوس 

 انداخت.سر، فکرش را به کناری 

چشم  ی ناگهان از گوشه. ولخرجی ها نداشت گونهمسلما جناب سبرا هیچ عالقه ای به این

 .به آن اشاره کرد و با انگشت جلب شدکوچک جواهر فروشی  ی زهاتوجهش به مغ

 .بزنم به اونجا شاید بتونم یه سر ،البته -

از فروشگاه بزرگ  ،نها شودآنکه منتظر آسامر بدون اما  دورا و نان به سرعت نزدیک تر شدند.

 . به طرف جواهر فروشی آقای اسمیت دوید زد و  بیرون

مغازه کوچک و تاریکی که علی رغم آنکه او را دنبال کردند. نان و دورا پشت سرش با عجله 

ولی دو زن در حال گفتگو با فروشنده به نظر می رسید، وشگاه ها خالی تر نسبت به بقیه فر

 بودند.

لحظه ای کوتاه طول کشید . نفس عمیقی به داخل رفتگرفتن ستانش انداخت و با نگاهی به دو

که در حال صحبت با  یکی از   -د و متوجه آقای اسمیت به تاریکی عادت کن هایش تا چشم

یک گوش سرش را نزد -که حاال وارد مغازه شده بود –دورا  شود.  -مشتری های  زن بود 

 .سامر برد

  "ه.بنالی تنیسون"این  -

 ؟!منظورت دختر  روی تنیسونه -

 !نه که می تونه جای نوه اش باشهاینقدر جو؟!... کنیرو می تونی تصورش !... زنش -
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که  -آقای اسمیت عینکش را روی دماغ پهنش تنظیم کرد و با لبخندی به روی زن تنیسون 

 سرش را برای آنها فرود آورد.  -پشت به انها ایستاده بود

 ام خدمتتون. ی االن می  ،خانم ها -

 .نان با پوزخندی نگاهش کرد

 !خدمت کردیدبهترون کافی به خانم از ما ی  البته بعد از اینکه به اندازه !... حتما،... بله -

ی  عقب تر رفت و به کلکسیون قدم -خنده اش را گرفته بود یکه به سختی جلو -سامر 

نان و دورا چسبیده . انداخت روی میز نگاهی ی سنجاق های کراوات و گل سینه ها، ها ساعت

 .کنار گوشش زمزمه کرددوباره دورا . به هم به دنبالش راه افتادند

 است.ون از پیش برنامه ریزی شده بوده می گن که ازدواجش -

 .با نگاهی به اطراف جوابش را دادنان 

اد با ی می  -که یه ذره عقل داشته باشه  - خه کدوم آدمی. آمعلومه که برنامه ریزی شده بوده -

 !یر خرفت ازدواج کنهاون پ

 .شنیدم که اصال خوشبخت نیست -

 .رو داشتی همین حس  ،جاش بودیهم و اگه ت -

گن که به خاطر مسائل تجاری می  ها بعضیاست.  لندن بوده یپدرش شریک کاری تنیسون تو -

 .، آرزوشه که یه پسر داشته باشه هم می گن تنیسون بیشتر از پول و قدرت ها ولی بعضی، بوده

 .هی به زن انداختنان باز هم نگا

دوست نداشته  وازدواجی  گیر کنی که طرفت رهیچ چیز وحشتناک تر از این نیست که توی  -

 .باشی
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. شد متوجه نگاه عصبی دورا بر روی نان  در همان زمان  و  چرخیدسامر لحظه ای به عقب 

دورا بازوی . دید زدن کلکسیون های مقابلش کردا مشغول حرفی دوباره خودش رهیچ ون بد

 .را لمس کرد سامر

 ...خودت بگیریبه موضوع ازدواج ی هتو بخوا حرفی که االن  نان زد رو،اگه  -

 .بالفاصله حرف دورا را قطع کرد  نان نگران

 .ستاون اصال یه چیز دیگه ؛ این اصال ربطی به موضوع تو نداشت سامرآره،  -

 ؟!ینجوریها -

احساس بدی به دلیل سرخی پخش شده روی گونه هایش، از دست خودش عصبانی بود. 

 .درونش باال می آمد

 ،قبول کرده وون این وضعیت راست. ا مشخص کردهو در این مورد نیکالس موضع خودش ر -

 .نه اینکه  احساس خوشبختی می کنهنداره   ای. ی دیگهچون چاره 

تا آنها او را نبینند. اما تمام تالشش برای آرام ماندن و گریه نکردنش بی سرش را برگرداند 

آقای اسمیت هر سه را به خودشان  صدایفایده بود.  مه تاری جلوی دید چشم هایش را گرفت. 

 .وردآ

 ؟دنبال چیز خاصی می گردید -

 دامنش کشید و تالش کرد صدایش واضح و بدون لرزش باشد.   رویرا  هایش دستکف  -

 یه...استش دنبال ر -

پوشیده با دستکش مخملی  بالنی  های در  دست ،صدایش با دیدن سنجاق خانوادگی نیک

 .سون  خفه شدتنی
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 .م ست کنمخود مطمئنا می تونم اون را با لباس قهوه ای. خیلی قشنگه ...این! آقای اسمیت، اوه -

 حتما می خوام . رو نای

 .صدای سامر بدون اراده بلند شد

 !ان ندارهامک، نه -

 به او سمیت با برداشتن عینکشآقای ا.از تعجب بالنی به او دوخته شد  گشاد شده های چشم

 .کرد هنگا

 ؟!... ؟!خانمد ببخشی -

 .این روبین مال شوهر منه -

 .من چند روز پیش خریدم ور ، این جوان این روبین مال منه خانم -

ید این لباس پیش به خاطر خر چند روزو این سنگ ر اون، شوهر من گوسفند دارهمی دونم.  -

 .قشنگ که تنمه فروخت

 .بالنی قدمی به سمتش برداشت

 همسر نیکالس سبرا هستید؟ ...شما -

 بله. -

 .وباره به سمت آقای اسمیت چرخاندرویش را د

 .اومدماینجا ، به سنجاق را دوباره ازتون بخرمبه امید اینکه من  -

چون خانم تنیسون هم همین سنجاق رو  خوب اینجوری که مشخصه، ما االن یه مشکل داریم. -

 می خواد و ...

 بوده است.ست که این سنجاق توی خانواده اش نسل ها . ولی اون مال شوهر من بوده -

 ...ر آمده بودیدتولی اگه ده دقیقه زود . می فهممو شما ر من کامال، خانم سبرا -
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 .سامر به سمت زن جوان چرخید

واقعا ممنون می شم که اجازه  شما از. نخرید وکنید شما این رقبول که ش می کنم خواه... خانم -

 .داشته باشم ومن این ر ،بدید

. ره به زن جوان روبرویش چشم دوختدستش انداخت و دوبا درونبالنی نگاهی به سنجاق 

 به نظر می رسید.غیر طبیعی پریده  یرنگ صورتش به طرز

 .سرش دادآقای اسمیت تکیه اش را به گوشه ای از میز پشت 

ولی شما مطمئنید که پول . می کنمصحبت شما  قاطی وخودم ر هببخشید اگ ومن ر، خانم سبرا -

 ؟داریدرو کافی برای خرید اون 

 .با هم به یه توافق برای پرداخت برسیمکه من امیدوار بودم  -

اضر من ح ،طور هم نباشهاگر این ن اون رو از من نقد بخرن.خانم تنیسون می خوا. امکان نداره -

 .نیستم با شما توافقی معامله کنم

 ؟می شه بگید که چرا نمی شه -

 .یی دارهمعامله با کاکادوس ها ریسک باال ،بخواهید وراستش ر -

 .ولی پول من هم  ارزشش مثل  پول بقیه است -

 .داشته باشید ور اون اگر ، البته که اینطوره -

شکم . میز جلویش تکیه داد خودش را به و با دو دست بلند شداز جایش  به آرامی بالنی 

 .ش می دادا بزرگش نشان از حاملگی

 .ادی اون می قیمت شوهرم بعدا برای پرداخت، برام بسته بندی کنید ولطفا سنجاق ر -

نان و دورا   .با  سنجاق در دستش به پشت میزش رفت ، بدون نگاهی به سامر آقای  اسمیت

 .پشت سر زن جوان از مغازه جواهر فروشی خارج شدند ،هر دو با گرفتن دو طرف سامر
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، ی خسته و پریشانیآرنی و دان با صورت ها. روب آفتاب هر سه به هتل برگشتندنزدیک غ

 ی هتل را به مقصد میکده ،آنهاسیزده بچه به  دادن و تحویل همسرانشانخوشحال از آمدن 

 .کرد دنبال می رفتن هر دو راهایش نان با چشم. معروف شهر ترک کردند

 .مرگشون حتمی بود، دیگه بدون آب جو می موندنی فکر کنم اگه فقط پنج دقیقه  -

 .یه ذره بهشون خوش بگذره  نان بگذار -

. ارنی یه بالیی سر خودشون میبگذاری، یه جا  ها روها و گوسفند دار، کشاورزش هاخودفرو -

 .یه جوری خرج کنند ورباید پولشون ، باالخره ا امشب یا فردا بعد از حراج بزرگب

و  اتاق رفت ی  به طرف پنجره.  بدون حرفی وارد اتاقش شد ، سامر با عذرخواهی از هر دو

 .ها نگاه کردمرد مورد عالقه ی  ی نجا به میکدهآاز 

روهی دیگر مست تر می شدند و گ آنجامست  و خندان وارد و زن ها،  گروه کوچکی از مرد

 .بیرون می آمدند

که مردها  ریوشیدن و زن بازی و یا هر چیز دیگمشغول ن ،آنجا داخلحتما ؟ بودنیکالس کجا 

 راندند.خوش می گذ آن با

درست . چقدر غمگین بودپرت کرد و چشم هایش را بست.  خودش را روی تختچرخید و 

صدای خودش در سرش ؟!... ؟!...  چراباشد، مثل کسی که آخرین شادی اش را از دست داده 

 .پیچید

نقل و نبات انتظار  ،تو  بعد از رسمی شدن ازدواجت. خانم سامر اونیل سبرا ،ی دونم چرامن م -

 انگار هیچی نشده که داره طوری رفتار می کنه، حتی نگرفتی وراونها  از شوهرت داشتی و االن 

 است.
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برای مشروب و زن های هرزه خرج می کنه و ، که داره ی روم داره همون یه ذره پوله االن 

برای این که دوستت  براش مهم نیست که تو االن تنها توی این اتاق تاریک نشستی و قلبت

 نداره داره می شکنه.

هیچ چیز وحشتناک تر از این   "می پیچید. صدای نان در جواهر فروشی هنوز در گوشش   -

و این درست کاری بود  ".دوست نداشته باشی وازدواجی  گیر کنی که طرفت رنیست که توی 

 .تبدیل کرده بودش را به جهنم ا زندگی. با سبرا کرده بود که او

قدم های  بعد صدای  و باز شدن دری ، صدای کوبیده شدن اسلحه ای. را باز کرد هایش چشم

 به گوش رسید. -که از جلو در اتاقش می گذشتند -سنگینی 

مستقیم بر روی  ،اتاق ی نور غروب خورشید از داخل پنجره. خبری از سبرا نشده بودهنوز 

 در خیابان  -صداهای بیرون. مالید را با دست هایش روی تخت نشست و چشممی تابید. تخت 

 . بیشتر شده بودند -

است. حاال  چیزی نخورده ،به یادش آمد که از امروز صبحو بوی ضعیفی از غذا وارد اتاقش شد

 ؟می دادچطور باید غذا سفارش 

بوی غذایی که از رستوران هتل به داخل . فتن در اتاق کردشروع به عقب و جلو ربلند شد و 

 ش را غیر قابل تحمل کرده بود .ا گرسنگی ،اتاق می آمد

 ؟اوه سبرا تو االن کجایی -

را دوباره به تن  آبی الجوردی اشدر کمد را باز کرد و لباس زیبای  د تاب نیاورد و لحظاتی بع

 و از اتاق بیرون زد. بافت.موهایش را مانند تاجی به دور سرش و  کرد
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با  لشان اوکانهای  چشم. باز شددری دیگر در آن سوی راهرو ،  همزمان ه محض ترک اتاقب

 .تر شدند  دیدن سامر روشن

 .! چقدر هم که با این لباس زیبا شدیدشما هم که اینجایید، چه جالب -

 یت داد و بدون توجهش را به عصبانجای ش از دیدن اوی اخوشحال وری کارهای شان،آبا یاد

 .رفت -ه به سالن رستوران ختم می شدک - پلهقدمی به سمت راه چرخید و  پشت به او

 ؟احوالپرسی یه دختر مهربون و جوان با یه دوست قدیمیه این رسمِ -

رسیدن به خواسته هاش که برای  می بینم فقط یه آدم بدجنس. من که دوستی اینجا نمی بینم -

 .ی گذرهدم ها نمآحتی از جون 

 .سامر قدمی به سمت او جلو رفت .عقب گذاشتبهشان سوتی کشید و قدمی 

که آدم های  -ل آدمی مثل شما آقای اوکان. تون کننا ببندن، شالق بزنن و زندانی باید وشما ر -

بدون هیج عذاب وجدانی  و  به راحتی وبراش زحمت می کشند ر اونها دیگه و اون چیزی که 

 حال بازی رآدمی که حتی به بچه های بی دفاع د. ن هم کمترهااز یه  حیو  -از بین می برید

 .هم رحم نمی کنه کردن

 نبودم.  این کار من از این مورد اطالعی نداشتم و شریک؛ صبر کنید ببینم -

 !... !... !...دروغگو هم که هستید، خداوندا -

 .شان بازویش را گرفت

. بپرسی "مک لن"می تونی از پدر . شنبه ندارمیک ی حادثه یمن دخالتی تو، باور کن  ناجدختر -

 .تنها کسی نیستم که با کاکادوس ها دشمنه . در ضمن منکلیسا بودم یمن اون روز تو
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 ها  به دولت نمی برید؟ما کاکادوس وچرا دعواتون ر ؟ها دشمنی می کنید برای چی با کاکادوس -

شده است، کار غیرقانونی انجام نمی دیم. توی خرید زمین هایی که قانونا برای فروش گذاشته  -

ه به آدم های بی دفاع و زن و شمایید ک این شما هستید که دارید این کار رو می کنید. این

 .ها حمله می کنید بچه

 خانم سبرا . ،توضیح بدمبرای شما  اجازه بدید که -

افتاده است، عوض اتفاقی که افتاده است؟ دیگه نمی تونید اتفاقی رو که توضیح ؟ توضیح بدید -

  کنید. چی می خواهید در موردش بگید؟

من دیگه دخالتی توی هیچ چیزی ، شما داشتیم مزرعه یبعد از دعوایی که توی که باور کنید  -

از کارهای اون د، تنیسون بودن ی که قبال توی باندخیلی از کسان. اون آخرین بارم بود. نداشتم

 ن.خسته شدند و می خوان از گروهش خارج بش

رف پله های راهرو به ط  ،سامر سرش را با ناباوری تکانی داد و در حالیکه شان به دنبالش بود

 .به راه افتاد

صف  به کنار دیوار که منتظر خالی شدن میز غذا بود سالن غذاخوری پر از خانواده ها و افرادی

 .ایستاده  بودند

، می دونید. کنار من غذا بخورید حقم بکنید واگه این لطف را در  ،خوشحال می کنید ومن ر -

 یه میز رزرو کردم .  ... من

 .نگاه تندی به او انداخت  ،با چرخش  سرش به طرف شان

 ...روی کره زمین هم باشید که آخرین مردِشما اگر  ل... آقای شان اوکان -

 مگه گرسنه نیستید؟ -
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  روی لب هایش نشست و ادامه داد.لبخند موذیانه ای 

 یه چیزی بخورید .که شاید نصف شب نوبتتون بشه ، که من می بینمبا این جمعیتی  -

که گارسون کنارش منتظر  - دستش را به سمت میز خالی  ،نکه منتظر جواب سامر بماندآبدون 

سامر . بر لب صندلی را برای بیرون کشید لبخندبه محض رسیدن به میز  گرفت. -بود ایستاده او

 .انداخت  او ی به صورتنگاه ،در حال نشستن

سامر احساس کرد که به . اش بسیار جذاب بود لوار تمیز و صورت تازه اصالح شدهبا کت و ش

 محض نشستن پشت میز، تمام سرها به طرفش چرخیدند.

 م. هست آخر مسیحشام  در خیانتکار  یهودایاحساس می کنم االن ... اوه خدایا -

شان نگاهی به سامر د. می گذشتن ،دنکه هیچ کدامشان سخنی بر لب بیاورنآبدون یقه ها دق

 .انداخت

 ؟غریبه ها غذا بخوریم و هیچی نگیممثل  یجورهمین ،قراره تا آخر شام -

 ؟ری قاطی برنامه های تنیسون شدیداینه که شما چطو ،اهمیت داره برای من  تنها چیزی که االن -

 ست.نششان  لب روی لبخند تلخی 

اون . که از اون پول قرض نگرفته باشه دامداری می بینیدتوی این منطقه شما کمتر دهقان یا  -

هر زمان که بخواد می تونه درخواست بازپرداخت کامل . داره اونها رو روی انگشتشتمام 

روی مردم این منطقه بهش  بعد از گذشت چند سال احساس خدایی . بکنهو بدهکاری هاشون ر

 .دست داده 

و ر اونهانمی دادند. اولش سعی کرد  وکه دیگه بهش این اجازه ر اومدندی نکسا ها عد از مدتب

قبول  ،با اینکه فقیر بودند  اونهاولی  . و کمک مالی زیر نفوذ بگیره دادن  با پیشنهاد قرضهم 

 .آدم های مغروری بودند ،با وجود فقر د.نمی کردن
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که از دست کامادوس ها به دلیل این که بهترین زمین های اینجا رو خریده  –کم، کم، افرادی 

دور هم جمع شدند . بهانه ی تنیسون برای درست کردن دعوا و دردسر  –بودند، ناراحت بودند 

 جور شد.

 .شروع به دلیل تراشی کردد، از تاکتیک هاش ایراد گرفتن ، گروهش تویکه یه عده ها هم بعد

اینجوری دهن و توی یک کشتی هستیم و باید به هم کمک کنیم  ی ما همهه مثل این دلیل ک

 .بست میو همه ر

به  روها چرا کمکمون نمی کنید؟چرا شکایت این ماجرا ،شماها از کارهاش ناراضی هستید هگا -

 ؟دامات دولتی نمی بریمق

مشکل  ،هم یناغیر از به چطور به پست های خوبشون رسیدند؟  ،فکر می کنید اون مقامات باال -

 .چیزهای دیگه ای هم پشتش هست. زمین نیست ی بین من و شوهرتون فقط مسئله

 می دونم. وهمه چیز ر -که عاشق نیکالس بوده  -در مورد زنتون  -

 ؟ی کنندم رو غیبت اون ماجرامردم م ه نکنه هنوز -

سر سوزنی احساس  ی من فکر نمی کنم که نیکالس در مقابل شما و زنتون به اندازهن، بین شاب -

احساسات زن شما پاسخگو  به اون آدمی نیست که بخواد. گناه و عذاب وجدان داشته باشه

 تونسته باشه که...باشه یا کال 

 ؟ه چه چیز پاسخگو باشهب -

 !هیچی -

 .شانه ای باال انداخت ،با دیدن معذب بودن سامر

 ؟ دوست داشته باشه ومنظورت اینه که بتونه یه زن ر -
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 .سکوت سامر لبخند ماتی زد دیدین با

اگه این آرومت می کنه، باید بگم دخترجان، من هم...  قبل از این که با کالین آَشنا بشم، نظر  -

 خاصی نسبت به زن ها نداشتم و کال دنبال زن و زندگی و بچه نبودم.

م ولی... بعد از دیدن کالین همه چیز عوض شد. اوایل سعی کردم اون رو با امکانات مادی ا

تحت تاثیر قرار بدم، من فراموش کرده بودم و شاید هم نفهمیده بودم که  باید به زن ها این 

 احساس  دست بده که دوستشون داریم، که بهشون احتیاج داریم.

 .با انگشت به سینه اش اشاره کرد

دم من همه ی دوست داشتنم رو اینجا نگه داشتم. انقدر مغرور بودم که هیچی از اون رو بروز ن

 و بهش نگم و االن باید با این عذاب وجدان زندگی کنم.

ولی یک چیز رو به سختی و دردناک یاد گرفتم. اون هم اینه که اگه یه بار دیگه توی زندگی ام 

حتی یه لحظه هم برای نشون دادن  -که مثل کالین دوستش داشته باشم  -با دختری آَشنا بشم

 ای من بهترین و زیباترین زن روی زمینه، صبر نمی کنم. احساسم به اون و گفتن این که اون بر

  -در دقایق اول داشت-احساس بدی که از برخورد او . ک او خیره شدیتار های سامر به چشم

 .کمرنگ می شد  ،کم ،مک

که در پشت سر  -آخر  ی شان تا لحظه دو ساعت بعد با همراهی شان تا کنار در اتاقش رفتند.

 .ر راهرو منتظر ماندد -سامر بسته می شد

به گوشش رسید. بسته شدن در اتاق شان تا صدای  ،تکیه داد بسته انقدر به در راسامر سرش 

برده در جیب فرو هایی  که کنار پنجره با دستا -نفسش از دیدن شوهرش  به محض چرخیدن،

 .مدآبند   -شلوارش ایستاده بود
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 .شش گذاشتتپدستش را  لرزان روی قلب پر 

 ؟تاریکی ایستادیی تو یچرا اینجور. حد مرگ ترسوندیسر و تا ر من !نیکالس اوه... ه... ه!  -

اریکی اتاق . تاز پنجره گرفت و به سویش چرخیدنگاهش را  ،دهد سامرکه جوابی به  نآبدون 

 .مانع دیده شدن حالت صورتش می شد

 ؟خیلی وقته برگشتی، نیکالس -

 .صدایش واضح و محکم به گوشش رسید

 .تقریبا -

با نگاهی خیره در  د. کنار پاهایش افتاده بو  -مچاله شده  -دستمال گردنش بدون توجهو  کت

قدمی از  ،شکمش باز شده بودند نزدیک تا هنشپیرادر حالی که دکمه های  صورت سامر و

 .هنش از شلوارش بیرون افتاده بودسمت راست پیرا لبه ی.. پنجره دورتر شد

 ؟کجا بودی حاالتا  -

سوال ساده ای بود که شاید پشت آن، در صدای بی احساس نیک چیزهای خطرناکی خوابیده 

روی کمرش گذشت. افکارش مثل چرخی آتشین به چرخش  ازبود. گرمای برنده ای از ترس 

 در آمدند. 

. او آمده بود و با ندیدن سامر در اتاق به دنبالش " اون می دونه که من تا حاال کجا بودم" 

د و  او را هنگام غذا خوردن با شان دیده بود و ... حاال هم می خواست مچش را در گشته بو

  کشید و پاسخ داد. نفس عمیقی؛ چانه اش را باال گرفتهنگام دروغ گفتن بگیرد. 

 .غذا بخورم ،رفته بودم -

 ؟تنهایی -
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 با شان اوکانل! -

یز کوچک کنار دیوار به سمت م برای روشن کردن المپ اتاق ،همزمان با گفتن این کلمات 

 .در تاریکی نداشت و عالقه ای به بحث کردن با سایه ها . رفت

از  قبل. اما خشم در حال خروشش هوای اتاق را مسموم کرده بودمخصوصا با کسی که بوی 

 ،وردآرا از جیبش بیرون  هایش بدون انکه دست . را سد کردنیکالس راهش ، رسیدن به میز

 کرد.نزدیک سامر  صورت را به صورتش

 ...نهوگر  ؛ببینم ل بدذاتکاناونزدیک اون شان  ودوست ندارم یه بار دیگه تو ر -

 ؟... ؟... ؟گرنه چیو -

 .ر می شدت، خود به خود بلند فرو برده اش در تمام روز صدایش از شدت بغض

چی  که ی به من دستور بدیهخوا تو می؟ جای خدا بشینیکه چطور به خودت اجازه می دی  -

  ؟!می کنم تا االن کجا بودیو تویی که فکرش ر !م توه اون؟!... بکنم یا نکنمکار 

؟! نگو نرفته بودی به میخونه ی ادعا کنی که امروز برای نوشیدن و زن بازی کردنهنکنه می خوا

 !نه

وحشی   های به چشم بی پروا را میان چین های دامنش مشت کرد و نگاهش را ت هایشدس

 .دوخت مرد سیاهو 

و الکل و عطر ارزون قیمت زنهای فاحشه ر می تونم بوی از همین جا هم. انکارش نکن... نگو -

ازت بو کنم. مطمئنم که این لباس های لعنتی ات رو حداقل یکبار درآوردی و دوباره پوشیدی... 

از گرسنگی و  –توی این اتاق کوچیک و خفه  –بعد من، باید به انتظار اومدن تو، اینجا 

 ی جون بدم؟!حوصلگ بی
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 مچش نیک . باال برد ی مرد آوردن روی گونهد خشم و نا امیدی دستش را برای فرواز شدت 

 سینه اش  چسباند. روی کشید و  و او را به طرف خودشرا به موقع در دستش گرفت 

از شدت فشاری که روی   -ه بود. آنقدر محکم که کمرش نگه داشت روی  دستش را با فشار  

 لب های مرد دیده می شد. روی شیطانی  یلبخند   .ناله ای کرد - ردمچش می آو

از سرم بیرون  واون میخونه رفتم تا فکرت ر به من !... دختر ایرلندی منگی راست می ، تو رهآ -

. می خواستم مست بشم... می خواستم با زن های دیگه بخوابم... می خواستم به خودم بیارم

برام هیچ اهمیتی نداره.   –که ازش چیزی به خاطر ندارم  –ثابت کنم  که اون قول و قسم ازدواج 

 باالخره هر چی نباشه، تو من رو توی این ازدواج ناخواسته غافلگیر کرده بودی!

های بلند سامر فرو برد و سرش را طوری نگاه داشت که دختر نتواند دست هایش را میان مو

 نگاهش را از او بگیرد.

رفتم جایی که بتونم هر زنی رو که بخوام، داشته باشم.ولی...هر بار انگار کسی روی شونه ام  -

می زد و توی گوشم زمزمه می کرد که: اینجا یه زن کوچولوی وفادار و شیرین، توی تنهایی 

و نشسته است.  هر چقدر بیشتر مست می شدم، بیشتر می فهمیدم  که اگر االن هر کاری منتظر ت

 بکنم، با پدر و مادر خودم هیچ فرقی نخواهم داشت.

تر کرد. سنگینی بدنش مثل میخی دخترک را به  می او را به دیوار پشت سرش نزدیکبه نر

 گردن دختر داد. دیوار پشت سر چسبانده بود. با انگشت هایش فشار مالیمی به

می دونی بعد چی شد؟... کم، کم، شروع به مقایسه ی تو با اون هرزه ها کردم. همه چیز اونها  -

 حالم رو به هم می زد. نگاهشون، عطرشون، اونجوری که توی دست هام حسشون می کردم... 
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ما ادامه پیدا  من هم هر بار همونجوری می خواستم به تو بفهمونم که اگه این رابطه ی زناشویی

کنه، از من انتظار عشق و عاشقی نداشته باشی... ولی بعد، فهمیدم که این تو نیستی که می خواهم 

 بهش ثابت کنم، بلکه خودم هستم!

 ی بهم بگی؟همی خوا، چی نیکالس -

برگشتم به اتاق... با تمام اون احساسات و فشاری که مثل سنگ روی قلب و شکمم حس  -

 شرم و خجالت زده از این که تو رو اینجا تنها رها کردم، برگشتم.کردم.... پر از  می

توی اون لباسی  .دیدمت د... و بع . اما تو نبودیاز دلت در بیارمو ر زتا دوباره همه چی اومدم 

نشسته  کشید،ش آت رو بهم ا صورتم سیلی زد و زندگی بهکنار مردی که ، که بهت هدیه داده بودم

 .بکشمی شما رو دوهر خواستم  می... اون لحظه خوردی بودی و غذا می

مجسم و توی خیالم تو ر .ن اتاق تاریک نشستم و نقشه کشیدمتوی ایتمام  دو ساعتبرگشتم. 

داخل   -ورم کرده و ی بوسیده شده  یها لبو با موهایی پریشون   -می کردم که از این در

 مجسم  -ملتهب می شد که مثل هر بار موقع سکسمون   -و صورت شیرینت ر. شی می

 ،اگه بهم دروغ می گفتی و انکار می کردی  که باهاش غذا خوردی... خدایا... اوه.  کردم می

 .شدم حتما دیوانه می

یکی از دست هایش را به آرامی پایین برد و با انگشت هایی لرزان یکی از سینه های دختر را 

ها، گونه  عد... لب هایش را روی پلکچنگ زد و در همان حال  پیشانی اش را نرم بوسید و ب

 و دهانش کشید.

بدن سامر شروع به لرزیدن کرد. اما لرزیدنش از روی ترس، شوک و یا ناراحتی نبود. از شدت 

 نیاز به این مرد به خود می لرزید.
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 ،کوبید و تنها چیزی که توی سرم میریخت فکرها و تصوراتم به هم  ی و همهبعد تو وارد شدی  -

 .که من باید االن داخل تو باشم این بود

دامنش را باال  هایش با دستد، فاصله می دااز هم  را  سامر زانوهایش پاهایدر حالیکه با 

کوتاه  این بار از موضع عصبانیت که  صمیم نداشت. تدخترک سرش را به شدت تکان داد. کشید

 .کاری را بدهد ی بیاید و به او اجازه

ساس تنهات گذاشتم... من رو ... ببخش. اعتراف می کنم که من کوچکترین مثل یه خوک بی اح -

 چیزی از وظیفه نسبت به همسر هم  درک نمی کنم.

 لب هایش را کنار گوش دخترک برد و به آرامی زمزمه کرد.

... اوه... خدای به عهده بگیرمو بزرگ بشم و مسولیت این زندگی ر دیگهحاال وقتشه که  شاید- -

خواهم اذیتت کنم سامر... دست هات رو بذار روی شونه هام، دوست دارم تمام شب  من!... نمی

 باهات بخوابم.

او  در عطش وقتی خودش اینطورد، دریغ کن مرد این توانست خودش را از  چطور می

لب های دخترک فشرد. گرمای بدن او  را از روی ت؟  نیک دهانش را روی سوخ می

 هایش حس می کرد. لباس

آن که به بوسه های عمیقش پایان دهد، دستش را به سمت لباس زیر سامر دراز کرد و بدون 

 آن را پایین کشید و بعد از آن دکمه های شلوار خودش را هم باز کرد.

ز روی لباس هایش سر خورد و دست هایش را  میان موهای دختر فرو برد و بعد ا

 هایش سینه های دخترک را چنگ زد.  انگشت
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شت هایش را آرام، آرام به سمت پایین سر داد و  انگشت هایش را بی شرمانه میان سپس انگ

 پاهای دختر برد.

اوه... هر گز تصور نمی کرد که از لمس آن قسمت از اندامش توسط یک مرد، اینگونه احساس 

لذت کند. نیک زبانش را روی گردن سفید و گونه اش کشید و از آنجا به سمت الله ی گوشش 

 رد و با زبان آن را به بازی گرفت.سر خو

، مانند و لب های  نیکها  بدنش زیر نوازش دستناله ای کرد.  نیمه بیهوش، کم نفس و بی حال

 .منعطف شده بود ،بی استخوان داغی جسم

از میل  سرمست  -به نرمیفرو برده و   دختر را میان گودی گردن و موهای زیبایسرش نیک 

 .زمزمه کرد بود، خیس شده   لبهایش رطوبت ازکه او  کنار گوش  -و رغبت سامر

 .چقدر شیرینی... اوه -

دست زیر باسن دختر برد و او را باالتر کشید... دست های دختر را به دور کمر خود حلقه کرد 

 و بعد... در یک آن خودش را  داخل او کرد.

 اوه... ه... -

سامر سرش را به عقب پرتاب کرد و لب هایش نیمه باز شدند. ناله های ریزی از میان لب های 

پهلوهای نیک چنگ انداخت و می رسید. انگشت هایش وحشیانه به نیمه بازش به گوش 

خارج  شاز دهان که با هر ضربه   -ناله های  نیک خودش را با ریتم حرکات او هماهنگ کرد. 

 .را داغ تر کرده بود، فضا اتاق شدمی 

 من اینجوری دوست دارم؛ سریع و خشن! -
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ایع م فوران خود،  و در  فاصله کوتاهی از و خیال  منفجر شد در یک لحظه مرز میان واقعیت  

 .داغی را میان پاهایش حس کرد 

در سکوت میانشان می توانست صدای آرام  ماندند. دقایقی بدون حرکت هر دو به همان حالت

 بان قلب هایشان را نیز بشنود.شدن ضر

به صورت  ،به محض گذاشتن پاهایش بر روی زمین. آهسته پاهای دخترک را رها کردنیک 

 .نیک خیره شد

 .که می گی چیزیهخیلی بیشتر از اون  ،می دونم که  حس تو به من -

هوس چیزی رو کنی یا عاشقش باشی، خیلی فرق داره دختر جان. این دو تا رو با هم قاطی  -

 نکن.

و خط های ریز اطراف دهانش  رد با دقت کنکاش کرد. این چین هابا نگاه  در چهره ی م

 می گفتند. –غیر از آنچه بر زبان می آورد   -چیزی

که عاشقم   -مطمئن باش می تونم یه مردی. برم تا پس ولم کنی، دوست ندار واگه واقعا من ر -

 .برای خودم پیدا کنم  -باشه

 .ای پر از درد خندهدید... خننیک 

 !دیدختر ایرلن، از روی نعش من رد بشیه این که مگ -

 

*** 
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دو برابر   نیک با قیمت ی پشم های عرضه شده ،دو ساعت طول کشید و در آخر یانهحراج سال

مواد غذایی  شش  با کمک سامر خرید. به فروش رفتند  -بود کردهحساب روی آن  آنچه که  -

 د.را انجام دادن یجاتیاز و سبزپ، گوشت دودی شده ،روغن، شکر شان ماننداماه آینده 

فرانک  به خریدهایشان اضافه کرد؛ بزرگ روزنامه انگلیسی ی یک بستهک نی  نکهآمحض  به

 .سرش را به معنای تاسف تکان داد

چهار ماه پیش  های که در مورد اتفاق  -و آدم یه مشت کاغذ رمن که نمی فهمم چرا باید  -

 !م خبرهای منفی و ناراحت کنندهه اون. بخره –نوشته شده 

 .نیک لبخند طعنه آمیزی  به او زد

 .ن هیچ اتفاق منفی و بدی نداشتیمموا ما هم که توی زندگی... رهآ -

 جا بلند شد.از   -که تازه خریداری کرده بود - بزرگ تنباکو ی فرانک با برداشتن بسته

 هم نمی کردم ون که اصال فکرش ر. مکردیم واین موقعیت که این سود بزرگ روی م ته اون، نه -

 که ...

 .عده ای به داخل فروشگاه بسته شد دهانش با ورود

 .ادی بوی دردسر می... لعنتی، اوه -

آوری بر فضای شلوغ فروشگاه  سکوت دلهره "رائول اورمسبی"با ورود مردان تنیسون به همراه 

در حالیکه گروه های کوچکی را تشکیل  -خصوصا زن ها مشتری ها بیشتر  .سایه انداخت

 !به جز سامرها، زن  ی همه. نجا بیرون رفتندآاز  -داده بودند

 چرخید. آن جا به کمر زده رو به صاحب  هایی رائول با دست

 ؟ولی یادت رفته کبابش بکنی ،نکنه یه خوک کشتی. مغازه ات گندیدهیه چیزی توی ... هولند -
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 صدای نفر بعدی در جوابش بلند شد :

این بوی گند ؟!... نمی شناسیو بوی گند ر، این بوی گوشت گندیده نیست رائول که این -

 .تر از بوی این زمین دزدهای بی شرف نیستهیچ بویی گند. ستها وسکاکاد

 - رام به سمت سامرآ ، نها مشغول پر کردن کیسه ای از  دانه های قهوه بودآنیک که پشت به 

 .چرخید -با رنگی پریده به طرفش می آمد که

 .از اینجا می ری بیرون حاال همین ، سامر -

 بیای. ه منبه شرطی که تو هم همرا -

 .انجام بدم ومن باید بقیه خریدها ر -

 ...ولی -

  .ترک کنیم وکریستچرچ ر ،ما نمی تونیم بدون تموم کردن خرید مایحتاجمون... ولی بی ولی -

 !ببین کی اینجاست اِ... اِ... اِ...  -

 .وردآنها را به خود آصدای رائول 

 .رییسه شبیه یکی از افراد اسمیت -

. روی صورتش هنوز رد کبودی ضربه های مشت نیک در رائول روبروی نیک رسیده بودحاال 

 جشن یکشنبه را داشت و دندان های پیشین جلویی اش هم شکسته بودند.

 تشخیص دادی رفیق!آره...ه... به نظر می یاد که تو درست  -

 ابرویش را با حالتی شیطانی باال برد.

می دونی که منطورم از اسمیت چیه کاکادوس جون؟!... منظورم همون آدم های کت و شلوار  -

پوش و گراواتی از ما بهترونه که خیلی با کالس حرف می زنند! همون هایی که الیه استیک 

 آشپزخونه دارن. روی میز سالن غذاخوریشونه و یه بشکه آبجو توی
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  .و زیر لب رو به سامر  تکرار کردقهوه را  آهسته بر روی زمین گذاشت   ی نیک کیسه پر شده

 .گفتم برو بیرون -

 چانه ای محکم به جلو داده  باریک و  هایی که با چشم  - چشمش به دخترکدر همان حال 

 افتاد .  - چرخانده بودسرش را به طرف رائول شده 

حسابت نقدر مرد اهنوز هم  ای؟شایدی نکنه از پس زن کوچولوت برنمی؟ اسمیت چی شده جناب -

 !...می بینم مشکلت دقیقا  همینه، ت می کنمهاالن که خوب نگا  ؟نمی کنه

باال  وانگشت کوچکت ر ،می خوریو م وقتی چای خوش طعمت ره هنوزکه شرط می بندم 

 ؟!... ؟!... مگر نه بچه ها! می گیری

 .شان را همزمان تکان دادندهایگروه سر ی قیهب

  ...نگاه کنید واینجا ر ، تازه -

 .اشاره کرد  -که نیک برای خودش کنار گذاشته بود  -بزرگ روزنامه ا ی با انگشتش به بسته

 ؟کجا یاد گرفتی ،بگو ببینم! سواد خوندن هم داره -

 آورد.نیک خونسرد لبخندی بر لب 

 .دانشگاه کمبریج -

  -کامل یه آقای کاکادوس  از ما بهترون  ی ما اینجا نسخه؟ حواستون هست بچه ها ؟!مبریجک -

 . داریم – که کمبریج هم رفته

یه قاتل  ،ولی خوب عذابه. براشپایین  طبقه ی  این جمع کثیف و یشرط می بندم  زندگی تو

 .ادی محکوم شده بیشتر از این هم گیرش نمی
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وس سفارشی برای خودش آورده! راستی، حرف هایی که  اینقدر هم بدبخت شده که رفته عر

 پشت سرش می گن راسته؟

می گن که جیمی مک فارلند اون رو برات از توی یه فاحشه خونه، توی ایست لند لندن پیدا 

 کرده است.

به قدری زیاد بود که او فرصت ارزیابی و آمادگی برای دفع ،رعت پرش نیک روی رائول س

و قبل از آنکه بقیه غلتید د و همراه کیسه های کدو و پیاز به روی زمین پیدا نکر را ضربه اش

با اما  بود. چندین مشت به دهان و صورتش خورده  ،برای نجات او عکس العملی نشان دهند

 . مه بی حرکت ایستادنده اسلحه ای، صدای شلیک ناگهانی

همراه بن بیکنفیلد   - گرفته بود نشانه به طرف سقفسر آن را که  - با اسلحه ای  لشان اوکان

 و  روی زمین بر  پخش شده  تبن با دیدن نیک میان سبزیجا .فروشگاه شدند ی وارد محوطه

 .به طرفش دوید، کنار رائول

عصبانی از  -.به خود آمده بود ل نیک و شلیک شان اوکان ی شوک حمله که تازه از -رائول 

 کشید. به سمت بن فریاد  شدنش، غافلگیر

 .بیرون برو لعنتی از اینجا...  بن -

   .بردار رائول اینهادست از سر  -

 ؟ندارم اگه بر -

 . دایستا او روبروی تهدیدکنان  ،چشم در چشمو  تر شد بن به او نزدیک

 .داری اسلحه اتتو هنوز یه تیر توی ، شان -
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دراز از گلیمتون  بیشترپاتون رو  ،به گوشم رسیده که تو و آدم هات برای رفع نیاز هاتون -

هاتون  که هیچ دخالتی توی گندکاری  -و وقیح شدید که حتی اسم  ما رهم  اینقدر کنید. می

 !خراب کردید - نداشتیم

 انجام می دم .و کارم رمن دارم . برو به تنیسون بگو ،با کارهای ما داری ه مشکلی بن اگ -

 ومزرعه و خونه های بقیه راینکه  نه ؛جفت و جور کنیو تو اینه که کارهای تنیسون ر ی وظیفه -

 بترسونی. وبکشی و بچه های مردم رو ،سگ ها رو  بزنی آتش

این کارهاتون  برای اون دسته از ما هم که دنبال دردسر و دعوا با کاکادوس ها نیستیم، درگیری 

 درست کرده است. حاال هم از اینجا می رید بیرون تا مردم به خریدهاشون برسند.

به بیرون  اشاره ای  ،گروهش سمت به  -در حالیکه پیراهنش را مرتب می کرد -اورمسبی  

 .کنار شان مکثی کرد ،خروجی نزدیک در .کرد

 !لآقای اوکان نمی شه عضی خبرها خوشحال جناب تنیسون از شنیدن بکه  فکر می کنم -

بن رو به نیک ، ا خروج او. بنجا را ترک کردآ چاک خورده اشلبهای  روی  و با لبخند زشتی بر

 .ایستاد

 ؟حالت که خوبه -

 بلند شد. از جا به نشانه ی مثبت  سرشدادن  نیک با تکان 

 حل می کردم.  وخودم داشتم قضیه ر، بن -

هستم. من فقط نگران فرانک بودم. فرانک ولز دیگه برای اینجور کتک  که مطمئنو اون ر -

 ها خیلی پیر شده است! کاری
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که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده  - فرانک. انداخت -می شد نزدیک نیکبه که   -نگاهی به سامر

 پیپش را دوباره به دهان برد.  -است 

 یو گذاشتن توی چاله و دارن رور همون روزیه که من، دعوا پیر باشم برایاون روزی که من  -

 صورتم گل و خاک می ریزن .

که روی زمین نشسته و در حال جمع آوری سبزیجات پخش  –. نیک به سمت سامر بن خندید

رفت. بازویش را گرفت و او را مجبور کرد از جا بلند شود و سپس او را به سمت   -شده بود 

 در خروجی کشید.

من و فرانک همه چیز رو جمع می کنیم.  تو االن می ری پیش دورا و یه دورهمی چای کوچیک  -

 برای خودتون ترتیب می دید.

د ساعت بعد از آن اتفاق در کنار خانواده ی جانسون و شارکی ها، روز آخر حضورشان را چن

با گرفتن یک مهمانی دسته جمعی در کنار رودخانه ی شهر به بهترین شکل  کریستچرچدر 

 ممکن گذراندند.

 

*** 
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ها از کادوس کاسامر و نیک به همراه  کاروان  -قبل از طلوع خورشید  - صبح روز بعد

 .کریستچرچ خارج شدند

صحبت های نیک و فرانک در مورد فصل آینده پشم به  کردنکه عالقه ای به گوش   - سامر

 .اطرافش مشغول کرده بود به مناظر کردن را با نگاه خود  - چینی نداشت

 .را به خود جلب کردشهر توجهش ی ساختمان مدرسه  ، شه ی ا نزدیک شدن به حومهب

سن و سال به دور هم ی که بیرون از آن چندین پسر  بچه  رنگ و زیبایی سفید .ساختمان

 چیزی حلقه زده و با پاهایشان به آن لگد می زدند.

که روی  -باالتر برد. با دیدن پسربچه ی گریانی  سرش رااین که آنها را بهتر ببیند،  سامر برای

وی گاری پایین پرید و به به سرعت از ر  -زمین کنار کتاب های پخش شده اش افتاده بود

 سمت آنها دوید.

 هی...ی... هی... دارید چی کار می کنید؟... برید کنار ببینم... ولش کنید... -

 ؟اینجا چه خبره -

به طرف صدا چرخید و با دیدن . مردی از پشت سر سامر به گوشش رسید ی صدای گرفته

عصبانی  قدمی به  -تنش کرده بود ی شصتش را داخل جیب جلیقه های  که انگشت -مردی 

 .طرفش برداشت

؟چرا کمکش می شنویدن وصدای فریاد این بچه ر شما مگه . من از شما بپرسم و بایداین سوال ر -

 نکردید؟
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 .به او نزدیک شد زا دویدن در همین حین نیک نفس زنان

 ؟!کار می کنیی داری چ... سامر -

اگر یک  طوری که . به به آن مرد  نزدیک تر شد ، باز هم دهدب نیکنکه جوابی به آسامر بدون 

به  گره کرده  هایی در هممرد با ابروا. چانه به چانه اش می شدقدم دیگر بر می داشت، درست 

 او خیره شد.

 باشه.شهر  ی توی  مدرسه ندارهاین بچه یه کاکادوسه و اجازه  -

 ؟مدرسه نیست اینجا مگه  -

 .کامال درسته  -

 .اینجاباید بیاد  دیگه اش همسنبچه هم مثل تمام بچه های این  ، پسخوب -

 ه.کاکادوس اون یه  ولی  -

 .مثل تمام بچه های دیگه ست هم این بچهبرای من ... لعنت به شما -

 .نها نزدیک شدآمسن تری از ساختمان خارج و به در همین هنگام مرد 

 ؟کی اینجاست -

 .مرد اول شانه ای باال انداخت

 !کاکادوس ها یه طرفدار سفت و سخت پیدا کردند جناب تنیسونمثل اینکه  -

 های گاه سرد و بی تفاوت را زمانی در چشماین ن! کامال مشخص بود؟... تنیسون؟... چی

 دیده بود.هم  هامامبرزپ

ما ی آینده  وی اجتماع فرهنگی و نسل، تزمین دزد یها این تازه به دوران رسیده، خانم جوان -

 .جایی ندارند
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 رفت و  -افتاده بود  روی زمین ی خون آلودنبا بیکه  - گریانی پسربچه  سمت نگاه سامر به

 آمد.ا دیدن لباس های پاره شده اش ،قلبش به درد ب

سر این  وهمون پسر مو قرمزیه که این بال ر ،نکنه منظورتون از اجتماع با فرهنگ و نسل آینده -

 ؟بچه آورده

عالقه  اونهاخیلی به تربیت  اگر هم. ندارند وبه اینجا ر اومدن ی بچه های کاکادوس ها اجازه -

 .به عهده بگیرید واین کار ر می آیید،می تونید خودتون توی همون کوه هایی که ازش د، داری

 

شش توی کوه ها هم  رحم نکردید و آتی ،شما  به همون مدرسه  ،که شنیدم اونطورولی آره.  -

 .زدید

 بی حرکتتنیسون مانند تخته سنگی   ی قرمز و چهره ین حرفمرد اول با شنیدن ای چهره 

و دهقانان پشت سر آنها جمع  هاگوسفند دار، جمعیت زیادی از مردم عادی در این فاصلهشد. 

 آنها گوش می دادند. بین  بحثو به بودند شده 

ان ت دستور سوزاندن ساختممن هیچ وق! شما در مورد چی حرف می زنیدکه من اصال نمی فهمم  -

 ندادم . ومدرسه ر

 ی بارندگی مزرعه بعد از  توی تغییر مسیر رودخانه نداشتید که هر بار هم حتما شما دخالتی -

 ...خانواده جانسون زیر آب بره و 

از نزدیک شدن   انداخت و  باال  کشید و او را روی دوشش سمت  ناگهان دستی قوی او را به

 .نیک در گوشش پیچید زمزمه وارصدای . بیشتر او به تنیسون جلوگیری کرد

 .ساکت باش -
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این جداسازی های منظور دار . های بیگناه اینجوری رفتار کنند ولی اینها اجازه ندارند با بچه -

 .شه یه نوع جرم محسوب می

 کشید.نیک به سمت جمعیت باال برد و فریاد ی سرش را از روی شانه 

من به این رفتار سنگ دالنه و ؟... ؟... می شنوید...  صدای من رو من اعتراض می کنم -

 .سبت به این بچه ها اعتراض می کنمشما ن ی رحمانه بی

باال برد و  در پایش را برای باز کردن  -نزدیک در خروجی حیاط رسیده بودحاال که  - نیک

برای رهایی از آغوشش تالش  بود و  که از خود بی خود شده -برای آرام کردن سامر همزمان 

 .نگه داشترا در دست هایش ،کمر او  -می کرد

مدید اواینجا به شما از اروپا ی تر باشه و همه ما هیچ کسی نیست که از بقیه باالبا اینکه بین ش -

کنار  نرمال زندگی یه برای  وو شانستون ر بگذاریدپشت سر  وطبقاتی توی اروپا ر ی تا فاصله

 فخر می فروشه؟!ند ز شما نسبت به اون گروهی که ضعیفتر هستباز هم یه عده ا ؛ هم داشته باشید

 د!شما یه عده مقدس نما هستیی همه 

ولی سامر با چهره ای سرخ . زمین گذاشت روی او را  ،که به بیرون از محوطه رسیدوقتی نیک 

 کشید.از عصبانیت پایش  را  به زمین کوبید و  رو به جمعیت فریاد 

توی مدرسه فکر کنید.  ی به حادثه ،برید خونه هاتون و وقتی شب می خواهید بخوابیدهم حاال  -

 . توی مدارس شما به بچه هاتون یه چیزی بیشتر از خوندن و نوشتن یاد می دهند

توی گل و خاک و که فقیرتره ر کسیباشند و  نفرمت دستشون از نفر بغل  هک نها یاد می گیرنداو

 . نهایی که محتاج ترند بی تفاوت باشنداوبه  نسبت  ند کهگیریاد می ... پرت کنند
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از این کشور . نشاین بچه ها زودتر از شما ها بزرگ می  پرورش می دن.چه نسلی برای شما 

 ؟!ادی چی در می ،که تنفر توش آموزش داده می شه

ن باد و طوفان درست مثل اینکه در میا. نداد و او هم منتطر جوابی نبود کسی جوابی به سوالش

 . و چیزی غیر از باد به گوشت نرسدصحبت کنی 

عصبانی   به سمت سامر و نیک به دو   تنیسونِبا حرکت   در اطرافشون جمعیت جمع شده

 .قسمت تقسیم شد

  ؟مشکلی پیش آمده -

نفس آسوده ای   ،سامر با شنیدن صدای دان جانسون و نزدیک شدن او به همراه آرنولد شارکی

 . کشید

لد با لبخندی رو پشت سر آنها جمعیت حمایت کننده ای از مردان کاکادوس ایستاده بودند. آرنو

 ئد. به دان ادامه دا

 دان نظر تو چیه؟  ه، ایی هوس یه زد و خورد کوچیک به سرم زدهیه جور -

سر به پ 0در حالی که سعی داشت صدایش را آرام نگاه دارد   -نیک با نگاهی به تنیسون 

 فی تکان داد.عالمت من

 .فکر نکنم احتیاجی باشه آرنی -

توی یه سوراخی قایم  و این خانم کوچولوی خوشگل ر ،اگر من جای شما بودم... آقای سبرا -

 .سر درست کنهبرات درد ،کم ،فکر کنم کم. می کردم

نشان   - در واقعیت بودکه کمتر از آنچه   - ،شدت عصبانیت او را، نیک ی تیره رنگ پوستِ

 بود.آرام ولی هشدار دهنده  شصدای. به طرف تنیسون  چرخید .می داد
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 ؟!تهدید می کنیدمن رو این همه چشم  یدارید جلو -

برای چی من  !... هیچ وقت؟!... تهدید. ؟!... ؟!..چی دارید می گید آقای سبرا. م باشیدوآر اوه... -

 ؟!تهدید کنمو شما رباید 

 .نیک قدمی به تنیسون نزدیک تر شد

د، ن های من بفرستیبه زمی ویکبار دیگه افرادتون ر هاگ، می گمبهتون همه  یدارم جلواما من  -

 .ام یه تیر وسط پیشونیتون شلیک می کنمه با همین دست

 

*** 
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 "سه ماه بعد _ژوئن" 

که سه ماه قبل در راه برگشتشان از کریستچرچ برای احداث   -خرابه ای  ی سامر به سقف کلبه

 .نگاهی انداخت -منطقه در نظر گرفته بود ی مدرسه 

 .نگاهش کردتر ایستاده بودریال عقب که دورا 

که دوست  یاونطورو یه ذره طول می کشه تا اینجا ر  .اراحت نگاه نکنن یاینطورر!... سام -

 ؟ورد این کلبه با نیکالس حرف زدیدر م. در بیاریم ،داریم

 .پیش شما ام ی هم فکر می کنه که دارم می همه ی این مدت .اون هیچی نمی دونه -

 .آخرش که باید بفهمه -

 .نان با نگرانی نگاهش کرد

 ؟م می ترسی که با این کارت موافقت نکنهه هنوز -

بیشتر نگران می شه که این موضوع باعث باشه. اینطور نیست که اون با این کارم مخالفت  -

 .تحریک کردن باند تنیسون ها بشه

باند تنیسون ها کار آنها را  تهدید  سوی وت کردند.  با وجود خطراتی که ازهر سه لحظه ای سک

دلگرمی  ی نان دستش را به نشانه.  ولی جای دست به سینه نشستن و سکوت هم نبود ،می کرد

 .سامر گذاشتی بروی شانه دادن 

... سامر. افتتاح کنیم وطول می کشه و بعد می تونیم مدرسه ر یک ماه دیگه کارهای تعمیرات -

 ؟!چرا رنگت پریده؟!... ت خوبهحالتو 

لبخند نیز با ولی همین تظاهر به روی لب هایش نشست. لبخندی با دیدن نگرانی دوستانش 

حاال آنچه به نظر می رسید.  مشکل  -همراهش شده بودها  که هفته  -  تهوع حالت وجود

 .بود  یدن خوابتاریک و آرامی برای ی گوشه ، احتیاج داشت
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 !گرسنه ام شده که فکر کنم  -

 ؟!باز دوباره -

شاکی شدید که چرا اینقدر  ، حاالبال می گفتید چرا اینقدر الغریق؟... چی شده مگه. وبارهد، آره -

 ؟!می خورم

روی زمین   -که همراهشان به کلبه آورده بودند  - مال آشپزخانه را از روی سبد غذادست

ش دورا نگاهی دلواپسانه به او انداخت و کنار. وردآمربایی از آن بیرون  ی انداخت و شیشه

 .نشست

اوضاع  که بهمون بگو . نگرانتیم ما. تو چند وقته که عوض شدی ...ولی. ببخش وما ر... سامر، اوه -

 ؟خونه مرتبه یتو

 ، آره.خوب بدونیدو اگه شماها زندگی توی تنهایی ر -

 ت.را به تکه ای از کیک روی میز دوخ خیس شده اش  عای چشم

 !لعنتی -

 .نان کنار پاهایش زانو زد

 اوه... ه... عزیزم، می خواهی برامون تعریف کنی؟ شاید بتونیم کمکت کنیم. -

 !دیگه هیچی نمی دونم -

 در مورد نیکالسه؟ -

 .را روی گونه اش کشید هایش سرش را تکانی داد و کف  دست -

 ؟باهات بد برخورد می کنه -
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.هر چیزی نه. حداقل اکه باهام بد برخورد می کرد، می تونستم بفهمم کجای این زندکی هستم.  -

 بهتر از این سکوت وحشتناکه.  

! م حتمیها دیوانگی ،فکر می کنم اگر صدای یه آدم به گوشم نرسهوقت ها بعضی ا... خداوند

 . مدنش می مونماوروز توی خونه راه می رم و منتظر تمام 

توی اون کتابهای احمقانه اش فرو  وو سرش ر می شینهای  یه گوشه، ادی وقتی هم که می اما

 .می دادماز دست  ودیگه عقلم ر نبود،اگر فرانک پیشم  می بره .

 .رام باز و بسته کردآرا با ناراحتی  هایش دورا چشم

 .بشه سخت زندگی اون باال خیلی می تونه ، ما همه بهت اخطار داده بودیم که -

از تصور سه ماه . ش تکیه دادا را به پشت صندلی هایش و دستبلند شد  سامر آرام از جا

او و نیکالس در طول این مدت بیشتر با هم اخت  شده بودند و او نیز از . آهی کشید ،گذشته

زندگی کنار نیک با . نیک دست برداشته بوداز  ،دوست داشتن اصرارش برای گرفتن اعترافِ

 .بیگاه او چندان مشکل نبودو وجود  سکوت گاه 

انجام کارهای خانه  اخودش را ب، اوقات امدن نیک می ماندآساعتهایی که در تنهایی منتظر

 .گرداندبردوستانش  سمت رویش را دوباره به. سپری می کرد

 ،ر می کردم بعد از رابطهفکم. داشت ای تاهل انتظارات دیگه ی مشکل من اینه که از یک رابطه -

... اگر. از من دور نگه می دارهو نیکالس خودش ر ... ولی. زندگی با هم گره می خوره تا دو

 اگر ... 

 .دندان گرفت و به سختی ادامه دادلبش را زیر 

 !شاید اون یه کلمه هم باهام حرف نزنه، س بین ما نباشهاگر سک -
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 .نان خنده ای کرد

 !باید برای خودش جبران کنهرو ی زیادی فکر  کنم  که سالها -

 سامر نشست.  پیشانی روی چینی . خنده اش را پشت دستش پنهان کرد نان

بتونم کاری کنم که که...  خوشحال هم می شم ... من... من. من مشکلی با این موضوع ندارم -

 .به نیکالس نشون بدم وباهاش عشقم ر

 ؟!پس مشکلت کجاست -

.  ولی  اون داشته باشه یرایست یه معنی دیگه رابطه ای بین ما، امیدوار بودم من  مشکل اینه که -

 قبال فکر می کردم که این موضوع برای من اون من رو بیشتر از سه ماه پیش دوست نداره.  

 .بعد فهمیدم که این طور نیست ...ولی. اهمیتی نداره و بهش عادت می کنم

 .را در دستش گرفت های او  دورا دست

 ؟چرا ازش سوال نمی کنی مطمئنی که اون دوستت نداره؟... امرس -

تحمل و ر –انش می گیره ه و چشمچهره  توی که - نمی تونم اون حالت مردم گریز... نمی تونم -

 .کنم

 .نان دستی به موهایش کشید

 ؟توی تخت بهت نشون می دهاینجوری  و دارهشاید دوست داشتنش ر

 نها را به خودآ  - می شد نزدیک کلبه به که  -ای  گاریدر همین هنگام صدای چرخ های 

 .انداخت به بیرون دان از پنجره نگاهی. وردآ

 !اون دیگه اینجا چی می خواد؟... اینجا می یاد کالرا بیکنفیلد داره -

 .راه افتاده ب در سامر  کف دستش را  روی صورتش کشید و به طرف
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 .روارند مارتین از کریستچرچ هست آقای ه،شکنار ی هم کهون مرد. امن بهش گفتم بیاد -

 .نان به سرنشینان گاری نگاه کرد

 !ولی ما توافق کردیم که کسی غیر از کاکادوس ها توی این موضوع دخالتی نداشته باشند -

 /کالرا قابل اعتماده.، نگران نباشید -

 .م یکی از همون هاسته اون. نمی فهممو من که تو ر -

 .کوچک تر می شهوار بین ما هر روز دی -

امر نگاهش را  با لبخند به روی دورا و س. تایید جمله اش سرش را تکان داد ی دورا به نشانه

 .نان چرخاند

 .مونامعلم آینده  ، و این خانم همهستند ین اقا کشیش ما ا -

 

 

*** 
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  - چوبهای سنگینگاری  نیک و فرانک ساعتهای زیادی را صرف خالی کردن . دیر وقت بود

با دستهای خونین  و حاال  کرده  -خریده بودند  شانا ساخت و ساز بعدیی برای برنامه  که 

غذای درست حسابی و یه تخت ، حمام داغ ،یکد، رده به تنها چیزی که فکر می کردنو ورم ک

 .ل دادوفرانک در رو به آشپزخانه را به جلو ه گرم و نرم بود .

  ...سرد می شه ؛کم ؛ذشته و هوا هم داره کمگ یچند ماه ،از خرید این چوبها -

. کنار میز آشپزخانه نشسته  بودندنگران  هایی کنار مرد روحانی با چشمداخل خانه دورا و نان 

 .کشید یمضطرب جدی کشیش نفس ی نها نزدیک شد و  با دیدن چهرهآنیک قدمی به 

 ؟ستش شده ا سامر چیزی! خدای بزرگ... اوه -

 نتو...اتفاقی برای ز -

 .به کناری گذاشت و به سمت نیک رفت  -داشت که در دست  -را  کالرا  دستمال آشپزخانه 

 ...ما امروز مدرسه بودیم و... نیکالس -

 ؟!مدرسه  -

 شانه اش را باال انداخت و  به اجبار لبخندی بر  به دورا  و بعد به نان  نگاهی کرد.ابتدا کالرا  

 .لبش نشاندروی 

 ...بودیم و بعد اونجامهم اینه که ما ، االن مسئله مدرسه نیست  -

 .یددورا به میان حرفش پر

 و ... خوب نبود حالش سامر زیاد  -
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 .نان ادامه داد 

خواستیم که می ما دیگه  ،در هر صورت پریده بود... رنگشحال عجیبی داشت. یعنی تمام روز  -

 .یکدفعه سرش گیج رفت و بیهوش شد ... که... برگردیم 

 .ش داد ا نگاهی به کالرا چینی به پیشانینیک  با 

 ؟االن کجاست -

 ...ولی، م نیسته خواب، تخت دراز کشیده یاتاق رو یاالن تو -

 .که  دست کالرا روی بازویش نشست نیک به سرعت در جهت اتاق قدمی جلو تر رفت

 .ش هم تعریفی نداره ا وضع روحی و  حالش زیاد جالب نیست ...اون... نیکالس -

. افتاد 0به در روی تخت دراز کشیده بود  که رو  -چشمش به سامر، دن در اتاق خواببا باز کر

. گرفته بودتیره ای ی ها را سایه آنو زیر   شده پر آب های سامر  چشم. تر شدکمی  نزدیک

 .خیره شد -می شد که نزدیک  -سرش را باال آورد و با حالتی  تند به او

 !بیرونبرو  از اینجا -

 .لحن تهاجمی سامر قدمی به عقب رفتشوکه شده از 

 !؟شدی مریض -

جناب اعلیحضرت ، برام بکنیی هکار می خوا چیمثال  ؟باشمم ه گیرم مریض ؟خوب  که چی -

 !؟ی از خوشحالی جیغ بزنیهنکنه می خوا؟! آقای سبرا ...همایونی

 .انداختکالرا شانه هایش را باال .نگاهی انداخت  -ا که پشت سرش ایستاده بود- نیک به کالر

 !یه ذره  عصبانیه نیک -

 .باید بگم که یه کم بیشتر از یه ذره  -
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م وقتی دارم دوباره هرید بیرون و در رو هم پشت سرتون ببندید. نمی خوابد. اریگذو تنها بر من -

 .کسی پیشم باشه ،ارمی باال می

یعنی چه . بود ماندههمچنان به او خیره  با چشم هایی باریک شده و نیک بدون هیچ کالمی

صبح هم . هم آغوشی لذت بخشی داشتندنها که شب قبل ؟!...  آاتفاقی برای دخترک افتاده بود

 .ه بود تا  مزاحم خواب سامر نشوداز اتاق بیرون رفتآرام بدون سر و صدا  او

 !نو و...بیر... م... گفتم -

 .را باریک تر کرد هایش چشممرد 

 ؟کردی چی کار بگو با خودتبهم  ؟وردیآچه بالیی سر خودت  !عنتی. لنه -

 ؟کار می کنم چیها یکدفعه برای جناب سبرا مهم شده که من روز...ی! وای... اوه -

 .ی تخت بلند شد و کنار او ایستاداز رو

 ظرت چیه؟ن م،درموردش باهات حرف بزن دلم نخواد شاید که  -

 ؟اینطوری شدهکار می کنی و چرا رفتارت ی تو زنمی و حق منه که بدونم چ. برام مهم نیست -

 تر شد و سرش را برای نگاه کردن مستقیم به چشما سامر دست به کمر زده، قدمی به او نزدیک

 .باال گرفت های مرد

توی این اتاق لعنتی  ود خودم رهشاید دلم می خوا... حرف بزنمدر موردش د هشاید دلم نخوا -

 . زندونی کنم و تنها باشم

 که دوستش داره  -به یک نفر کسی بخواهد وقتی داره، چه حسی شاید اینجوری باالخره بفهمی

در مورد  م فقطه اون –سطحی و کوتاه  ی و اون یک نفر غیر از چند تا جمله نزدیک شه -

 برای گفتن بهش نداشته باشه.  – چند تا گوسفند بو گندو
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 .دوست نداری وتو اصال من رچقدر احمقم که فراموش کردم . ببخشیدو لطفا من ر... قربان، اوه -

 برات مگه اهمیتی هم ،اینکه مریض باشم. خوشبختی و خوشحالی من مهم نیستکه برای تو 

 ؟داره

بهت می خوام  اما حاال . خوابیدن باهام تنگ بشه برایفوقش دلت  ،فتم و بمیرماگر هم بی حتی 

 .دیگه تموم شد، بزرگ یبگم جناب سبرا ویه چیزی ر

جوری که عاشقت درست همون. چجوری دوستت نداشته باشم کهبدم یاد خودم به م همی خوا

 .شدم

و سگ و  اهگوسفند، برو. ت له بشنهاارم غرور و شخصیتم  بیشتر از این زیر پاگذدیگه  نمی 

 ها دیگه حرف... ترکت می کنم نیکالس.بردار و ببر همون جایی که دوست داری وتنهایی هات ر

 .نداره اهمیتبرام هم و کارهات یه ذره 

میخکوب در جا نیک مانند صاعقه زده ها . به سمت در برداشت  یبزرگ قدم گذشت و از کنارش

 . صدا می کوبیدقلبش در سینه پرم و  نگاه می کرد بود و خیره به او شده

صدایش  دراز کرد و با لحنی دوستانهبه سمت او ، دستش را رکت سامر به طرف دربا دیدن ح

 .کرد

 ؟سامر -

 .باز شدن در بلند تر صدایش کرد صدای  با شنیدن 

    ر... ر...سام -
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هایش و لببود  اش به شدت پریده  رنگ چهره. کنار در یکبار دیگر به طرفش چرخیددختر 

و بعد  ثابت ماندلحظه ای کوتاه نگاهش روی مردش . آمدند بی خون و خشکیده به نظر می

 غلتید.بر روی زمین  بدون صدا

او را  با زمین شقبل از برخورد جسم به طرف همسرش دوید وبلند نیک به سرعت با جهشی 

 ؟بودچه اتفاقی برای سامرش افتاده ، اوه خدای من. با مالطفت در آغوش کشید

شان او را از روی صورتش کنار موهای پری انگشت سرروی تخت گذاشت و با  رامآدخترک را 

 .زد

 ؟چی شده... عزیزم اوه... سامر -

ای اش به روی شیشه  های چشم ی درشت اشکی از گوشه ی و قطرهیدند دختر لرز پلک های

 .ش سرازیر شداگونه 

 .حتی ترک کردنت، ندارم وتموم کردن هیچ کاری ری مثل اینکه من عرضه  -

 .نمی دمو بهت این اجازه ر، ترک نمی کنی وتو من ر -

را  کشیدن نفس حنجره اش نشسته در بغض د. نیک فشرده ش خش دار قلبش با شنیدن صدای

دراز کرد و پر از عشق و خواستن صورت مردش را نوازش  دستش را به آرامی. سخت می کرد

 .کرد

قابل  واگه من ر... گفتم ور اونها نمی دونم چرا تموم .. هام ببخش. بابت تموم حرفو ر من -

 ت داشتن ...دوس

داشته  داشته شدن ه مثل تو لیاقت دوست ک  -و به حال هیچ زنی ر من تا اینطور نیست.، نه -

 .ندیدم – باشه
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 ؟!پس چرا دوستم نداری. -

گذاشت اش  دستمال را روی پیشانی . داخل اتاق شد مین لحظه کالرا با دستمالی مرطوبدر ه

 .نزدیک کرد ی سامرو لیوان آب را به لبهای خشکیده ا

 ؟مشکل سامر چیه؟... کالرا -

 .بخند به لب کمرش را صاف کردکالرا  ل

 .نگران کنه ومشکلش چیزی باشه که ما رکر نکنم ف -

 های نان با چشم. ان داخل شدند و کنار تخت نشستندنان و دورا هم خند، ت سر کالراشپ

 خیره شد. ی آنهاسیاهش به هر دو

 .مادر آینده بهتون تبریک می گیم پدر، خانم و آقای سبرا -

سامر برای دیدن  های سامر از حرکت ایستاد و چشم ینیک میان تارهای مو انگشت های

 .کرد نزدیک تر نهاآبه دورا سرش را . العملش به او دوخته شدسعک

 .تو داری بچه دار می شی سامر -

یک بچه؟!... ؟!... ؟!...  ناگهان از یادآوری این که چقدر در کنار مارتا به زن های حامله و زائو 

بود و با تمام این ها کمک کرده  و در شغل مامایی از مارتا اطالعات کاملی  کسب کرده 

 های بارداری خودش را فراموش کرده است،  خنده ای سر داد.  نشانه

 .ن االن تنها باشندهشاید زوج جوان ما بخوا -

؟ نها  اینجا چه می خواستند. آوردآاز شوک خبر بارداری سامر بیرون  نیک راصدای پدر مارتین 

 .سامر انداختنگاهی به نیک و بعد دورا ؟! اجرای  مدرسه چه بودم
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باید چند روز ... سامر. هوا داره تاریک می شه، بریمهم بهتره که ما . حق با شماست پدر -

 . تهوعت بهتر می شهحالت بعد از چند روز، خود به خود  . استراحت کنی

خانه بیرون آمدند. نیک برای اتاق و همراه نان و پدر مارتین از سپس با خداحافظی کوتاهی 

که در کنار ایوان خروجی خانه  -را در اتاق تنها گذاشت و به طرف دورا   لحظه ای سامر

 .رفت – ایستاده بود

 ؟می خوام دقیقا بدونم چی شده -

 ید.دورا شانه اش را تکان داد و خند -

 ؛ تبریک می...شما دارید پدر می شید ؟چه اتفاقی -

 .یدمنظورم این نبود و شما هم خوب متوجه شد -

 .بزنید بهتره با خود سامر حرف -

 .م بازخواستش کنمهوضعیتی نیست که من بخوا یتو حاالاون  -

کوچک  ی فقط چند نفر از ما با هم قرار گذاشتیم که یه مدرسه .چیز خاصی نیست آقای سبرا -

 .یمزبسا

 ؟سامر مغز اصلی این کاره -

 .تکان داد ی مثبت به نشانه دورا سرش را -

م تنهاست و اینجوری ه اون. برای بچه ها یه کاری بکنه که اون دوست داره. ازش ناراحت نشید -

 .شه یش پر ما تنهایی

 .این کار خیلی خطرناکه -
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این سه ماه  یتوست. وضعیت فرق کرده  حاالولی ؛ ماه پیش باهاتون هم عقیده بودم شاید سه -

فهمن  میدهقانان و کشاورزان این اطراف بیشتری از  ی و هر روز عده است فتادهاتفاق خاصی نی

 نیست.که حق با تنیسون 

 .رددورا با لبخندی پر معنی  بازوی نیک را لمس ک

توی  که - ولی اگر فقط یک ذره از این نگرانی. سامر می فهمم برای  وتون را من نگرانی -

براتون  می فهمید که چقدرهم اون  ؛ به سامر نشون هم می دادید ور  -می بینم  توناه مچش

 .ارزشمنده و دوستش دارید

با چهره ای   - کالراباالی ایوان . نیک به سمت خانه چرخیدگاری اش، با رفتن دورا به سمت 

 .منتظرش ایستاده بود - دست به سینهو جدی 

 ؟نه همگ، خوشحالی نیکاز بچه دار شدنتون که تو  -

د! چرا پدر می ش شتاو دا... ااوه خداوند ؟! یک بچه. دستش را میان موهایش فرو بردکالفه 

 حتی امکان افتادن این اتفاق را هم به ذهنش راه نداده بود؟ ای کاش بیشتر مراقب بود.

 ؟!تو خوشحال نیستی!... نیک، خدای من -

 .با شنیدن صدای لبریز از خشم و تعجب کالرا، نگاه کوتاهی به او انداخت 

 !چه حسی دارماالن  واقعا نمی دونم منمن...  -

ستیزه جو همه چیز رو  همین حاال هم می تونم توی این چهره ی زیبا و  .من می دونم ولی -

غیر از اون که حاال روی شونه هات   -بخونم. منظورت اینه که نمی خواهی یه مسئولیت جدید 

 داشته باشی؟ -داری
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شوک اول باید . خوشحال نیستممن نگفتم که . قضاوت می کنی کالرا خیلی بدو من رداری  -

 .م فکر کنما بعد به خوشحالی ،رد کنم واین خبر ر ی اولیه

 !رد کنی وکن هر چه سریع تر اون ر پس تالش -

که پدر مارتین کنار آن منتظرش ایستاده   -گاری اش  کالرا بدون نیم نگاهی به او به طرف

 .رفت  -بود

   سامر کنار .رگشتواگن در حال دور شدن را دنبال کرد و پس از لحظاتی به خانه ب با نگاه -

بدون هیچ . نها را شنیده و دنبال کرده بودحرف های آمشخص بود که تمام پنجره ایستاده بود و 

 .ل نشیمن برگشت و آرام پشت به او روی کاناپه نشستبه داخ سرگردان یمانند روح ،حرفی

 .م بهتر می شهه حالت ،اگر چیزی بخوری. بیا غذا بخور... سامر -

صدای خیره مانده بود.  –پشت سر نیک  –سامر ولی همچنان در سکوت به نقطه ای از دیوار 

 .ورش بیرون آوردآاو را از خیاالت دلهره  ، فرانک از آشپزخان

باید . حتما کالرا یه آبگوشت خوشمزه برامون بار گذاشته نفرتون هستم. با هر دود... بیایی -

 .امتحانش کنید

نیک بازویش . به سمت آشپزخانه راه افتاد ،و از کنار نیک بلند شدیش دخترک به آرامی از جا

 .رام به طرف خودش کشیدآرا 

 .به من نگاه کن... سامر -

   ی به او دوخت.سنگینبه را  شو نگاه بردغمگینش را باال  های چشم

به اینکه تو  ومن تازه داشتم خودم ر. به این ایده عادت بدم ور باید خودم ، بهم زمان بده سامر -

 .عادت می دادم ،تا آخر عمرم کنارم هستی
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 !فته؟بیاین اتفاق ممکن و اصال به فکرت هم نرسیده بود که  -

 ...راستش اصال بهش فکر نکرده بودم -

 .به سرعت به جمله اش ادامه دادهای دختر،  یدن برق عصبانیت در چشمبا د

 .فتهبه این سرعت اتفاق بیکه فکر نکرده بودم  -

. ناچار پشت سر او به شدداخل آشپزخانه به  از  کنار نیک  عبور کرد و و  کشید غمگینیآه  -

 .فرانک با دیدن آن دو لبخندی زدراه افتاد. 

 .بهترین خبریه که تا االن داشتیماین  -

و همانطور که فرانک به طرف اجاق چرخید ست. نش های سامر لب روی لبخندی کمرنگ بر

 سه نفرشان  بود، به حرف هایش ادامه می داد. مشغول کشیدن غذا برای هر

کنار ما ورجه ورجه کنند و  وقت هم تصور اینکه اینجا ولی هیچ. بودم ها من همیشه عاشق بچه -

. تکنار غذا بگذارن هم ون ه ذرهو یبخورو این لیوان آب ر ، اولدختر عزیزمبیا.  نمی کردم ور

 م بهتر می شه. ه حالت بره توی معده ات، یه ذره غذا 

بگو  ، راحتدلت خواست اگه ، پس خجالت نکش ودو نفر بخوری به جایباالخره االن باید 

شنیدم برای ، می رم یه ذره شیر برات می دوشم بعد از غذا هم. بریزمهم برات یه بشقاب دیگه 

 .های حامله خیلی مفیده زن

قبل از آنکه  .گذاشتز غذا ااو هم بشقابی پر شده  جلوینیک کنار سامر نشست و فرانک 

 .به هر دو نگاهی کرد ،بنشیندهم خودش 

. این خونه فرستاده، شکر کنیمرو به برکتش  که برای این وه که خدا ریفرصت مناسب ، حاالخوب -

 . م کنیدهنگا ،الزم نیست موقعی که من صحبت می کنم .پایین بگیرید وسرتون رنفر...  شما دو

-  
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و دقیقا می دونم کی  مهست م آدم خدا ترسیه ولی من ؛ستکابوی هادرسته که ظاهرم شبیه 

 .پرستش و نیایش کنمو باید اون ر

بیرون  اون. با یه بچه برکت دادی وازت ممنونیم که تو این دو نفر ر... ای پدر آسمانی، خوب

 یمثل کالرا درست، می خورن ور نفر این دو  ی لحظه دم هایی هستند که حسرت اینآ

 ... ولی جای سامر باشه .بده ، که حاضره هر چی داره ما ی بیچاره

برای و  تو هم دالیل خودت ر. ما نیست ی وظیفه، علت کارهای تو از کردن خداوندا سوال ولی

 . انتخاب نیک و سامر داری

ولی بهشون چند دقیقه زمان بده تا  خودشون . خوشحال نیستندکه اد ی االن به نظر می، هرچند

 .گذاری کنندسپاستو از روی زانو خم بشن و  تابه این فکر عادت بدن  ور

درست  وشان راتا اشتباهات گذشته  ،نهاستاو مدن این بچه فرصتی برایاوفهمند که  کم کم می

 ییاد می گیرند که به جای کنکاش تو. نهاستاوبرای  ای که یه بچه آغاز دوباره... کنند

 د.برای آینده نقشه بکشن -  نداره وکس قدرت تغییر اون ر ه ای که هیچگذشت - هاشون گذشته

 .آمین ،ممنونیم ازت

 

*** 
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با  و برنامه ریزی برای ساخت آن را کرد اتاق بچه ی نیک به سرعت شروع به کشیدن نقشه

 .رید ابزارآالت ساختمانی شروع کردفرستادن فرانک به کریستچرچ جهت خ

 و داخل ساختمان از خواب بیدار شد صدای ساخت و سازِ، مثل هر روز صبح با شنیدن سامر

 . نشست هایش لب رویلبخندی زیبا 

های  ساعتتوانست  می. از پدر شدنش خوشحال باشد اینطور نیککه  نمی کرد وقت فکرهیچ

 . شان صحبت کنداآینده اش برای بچه  طوالنی در مورد رویاهای

د. زیلند صاحب خواهند شوسفند را در نیوپرورش گ ی که پسرانشان زمانی بزرگترین مزرعه

هر  ، طبیعتا به کمبریج. تحصیل به انگلستان خواهند فرستادکه او و سامر بچه هایشان را برای 

 .د هم در انتخاب دومشان قرار داشتچند که آکسفور

گرفت و تمام آن  - روی لیست بلند اسامی کار می کرددر حالیکه  - حتی یکبار مچش را

بدون نتیجه برادلی، نیل و ویلیام  را هر دو در مورد انتخاب نام مناسب بین مایکل،ظهر ازبعد

، با آوردن پسران بیشتر برایش که بودشیطانی از او خواسته  یدر آخر نیک با لبخند .کردند بحث

 !تمام اسامی را بردارند

 !؟چی اگه دختردار بشیم... نیک -

 .رفی ندارممن ح، مانیکه مثل مادرشون خوشگل باشندتا ز -

 ی آشپزخانه هجربلند شد. خود را به کنار پن سامر به آرامی پتو را کناری کشید و از جایش

که پوشیده در پالتو های گرمشان در حال بررسی  -و از کنار پنجره به نیک و فرانک  رساند 

 .نگاه کرد - چوبهای بریده شده بودند
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ری انداخت و به سمت در آشپزخانه دوید و سامر اره اش را به کنا، نیک با دیدن او پشت پنجره

 رفت. نیز به استقبالش

زمبن سرد راه می ری سامر؟! اینجوری که سرما  یبا پاهای لخت روداری چرا  اِ... اِ... اِ... -

  خوری. می

  -که تقریبا با لباس خواب بلندش پوشیده بودند -پاهایش  های سامر، نگاهی به انگشت

 .انداخت

ولی سامر  .صندلی آشپزخانه را برایش عقب کشید، را بیرون آورده بودخود  نیک که پالتوی 

 .ه و تخس سرش را تکان دادبدون توج

 .من حالم خیلی وقته که خوب شده -

 است.حلیم درست کرده  کمیفرانک برات یه  -

 .یه سیب زمینی سرد بخورمکه ترجیح  می دم  -

 .داشت ش نگها نیک بشقاب حلیم را جلو بینی

این  فعال بیا می کنی. مریضو بچه ر ادامه بدی،این چیزهای مسخره به خوردن  طورهمین هاگ -

 .خوربو ر

داغش را در دست نگه داشته  ی که لیوان قهوه  - کنار زد و به نیک خود بشقاب را از جلوی

 د.نگاهی کر -بود 

 ؟می رهساخت و سازتون خوب پیش  -

 .نیک بشقاب را دوباره جلویش کشید

 خوب . -
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 است. ماه موندهمدن بچه پنج وولی هنوز تا ا می شه. زود تموم ،که شما پیش می رید یاینجور -

 .نگاه کردبه او نیک از باالی لیوان قهوه اش 

 ،امسال زمستون سختی داشته باشیم و اگر خیلی سرد بشهگه فکر کنم . ده باشیمآمابهتره که  -

 .تعطیل کنیم وباید کار ر

 .توی انگلیس اینقدر سرد نمی شدند زمستون های -

 ه.سردترین ماه سالجوالدی  ،اینجا -

دستش . به سمت اتاق قدم برداشت ی خودتن پالتونیک لیوانش را روی میز گذاشت و با برداش

  -ورودی به اتاق بچه برداشته شوددر که قرار بود به عنوان   -را روی دیوار کنار اتاق خوابشان

 .کشید

 .جاسازی می کنیم ااینجو در اتاق ر -

   سرش را تکان داد. جوابدر جدی  ژستا همان سامر نگاهی جدی به دیوار انداخت و ب

 .جای خوبیه، درسته -

 هایش طرفش گام برداشت و از پشت دست شیطنت آمیز و ابرویی باال رفته به ینیک با لبخند

 .قرار داد ی سامررا دور شکم تازه گرد شده 

 .طرح می زنم در یبعدش رو -

 ؟طرح چی -

 !گوسفند -

 .چرخاند شبه طرف های نیک  سامر آهی کشید و سرش را برای نگاه کردن به چشم
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توی . اینجا آویزون کنم و ر اونمخصوص اتاق بچه دیدم. شاید  توی کریستچرچ یه تابلو فرشِ -

 .با تابلو فرش تزیین شده بود تمام دیوارها ،ام بچگی دروه ی اتاق

 .تاق تو چقدر بزرگ بودهکنم که ا می تونم تصور -

اتاق یه شومینه بود و  ی هر گوشه. توی اتاقم جا بدیو ن خونه ریتونستی تمام ا می... رهآ -

 .حس نمی کردم ووقت سرمای زمستون رهیچ

که برای بیست و شش نفر  توی اتاق بود میز بزرگی. اتاق غذاخوری بود خونه، دترین جا تویب

 . درست شده بود

مادرم یه سر  !شد چطور می ،بکن که وقتی ما چهار نفر پشت اون میز می نشستیم وفکرش ر

 .ما هم وسط میز بودیم، میز و پدرم یه سر دیگه اش

از ساعت غذاخوردنمون متنفر بودم و هر یزنیم. حرف  نداشتیم موقع غذا خوردن هم که اجازه

حالم بد  ،و به مای مادرم به پدرم توجه م به خاطر اینکه از دیدن بیه شاید. بار دل درد داشتم

 .من و کریس برای حرف زدن با هم زبان اشاره درست کرده بودیم. شد می

، وقتی ده سالم شد. کرد ترک ونه روپنج سال بزرگ تره  و طبیعتا زودتر از من خ اون از من

 .روزی بیرونم کرده بودند مدرسه شبانه تا سه

بهترین خاطراتم مال زمانی بود که کریس به دیدنم . دیگه معلم خصوصی داشتم از اون، بعد

 تر می شدم و بعد عصبانی ؛ترک می کرد وخونه ر ،هر بارکه برای برگشتش به دانشگاهد.موا می

 .مادرم ترکمون کرد ...هم که

برادرم هم داشت برای د، کردند تا به اینجا بفرستن سوار کشتی من رو در هر صورت زمانی که

که پدرم برام در نظر  م با جریمه ایه فکر کنم اون. ش به امریکا سفر می کردا کارهای تجاری

 .بود ، موافقگرفته بود
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 .آغوشش داد  و روی موهایش را بوسیداو درنیک فشاری به 

 .بکاری کنمپدر خرا هتمام ترسم اینه که به عنوان ی -

دونی که چه  چون واقعا می ،تمام قلبم مطمئنم که تو پدر خوبی می شی. با نمی شه یاینطور -

 .تکرار نکنی واشتباهاتی ر

 ست.نش نیک لب روی لبخندی

ست توی این مثل یک سنگ بنا ،احساس می کنم که بودنشبابت این بچه خیلی خوشحالم. -

 اریم.بگذخودشون به حال  وگذشته ها ر برای این که زندگی

 .حسابی خیالبافی می کنم کردن بهش هم فکر ... حتی ازخدایا -

 .بعد از دقایقی سامر را به کناری کشیدد. با خنده همدیگر را بوسیدن

سرشماری  ونجا روا یهابریم و گوسفند "ویندویستل" ی من و فرانک باید به سر به منطقه -

 . ظهر طول بکشهاز کنیم. فکر کنم کارمون تا بعد

 .یع آماده می شمم سره خوب پس من -

 .سرش کردیرون آوردن لباس خواب از شروع به بو 

 ؟چرا -

سه تا دانش آموز  هم سر راهتون کنار ساختمون مدرسه پیاده کنید. وشما می تونید من ر ،خوب -

 .جدید داریم

 ؟نجا چقدر راههاومی دونی تا  -

 .کشید –بود  در حال گرد شدن  ،کم ،که کم -شکمش  نوازشگرانه روی دستی
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 جای پسرمون اینجا امنه. ، نگران نباش نیک -

 ؟!پسرمون -

 .م که به پسر مثل خودت داشته باشمدعا کرد... رهآ -

 د.را نرم روی شکم سامر کشی هایش انگشت -

 .یه دختر خوشگل مثل مامانش باشهکه آرزو کردم  هم من -

 !خوب شاید دو قلو باشه -

 .ستاره باران شدندنیک از خوشحالی   های چشم

  !ه بسازمگکار شم و یه اتاق دیه پس زود دست ب... خدای بزرگ، اوه -

 .خندان همدیگر را در آغوش کشیدند

 .دونی که تمام روز دلتنگت می شم می، سامر -

 دست اب  -می شد تر که با گذشت هر روز به آن اضافه -خوشحال از این حس رضایت قلبی 

 .وردآ یفشار ش داشت،در آغوشاو را که  به بازوان نیک

محبت و  به تدریجخیلی . می افتادنفسش به شماره  ،از شدت عشقش به این مرد... خداوندا اوه

برایش صبر  باز هم ومایل این مرد را به خود جلب کرده و برایش صبوری به خرج داده بود ت

 .می کرد

 

*** 
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به   وجیسون جانسون بشین سرجات  وگرنه مجبورم گزارش کارهات ر!... !... !... لطفا، بچه ها -

 . بشینیدآروم ... حاال شد، آفرین... مادرت بدم 

 ی که در ردیف آخر نشسته و  بچه های شیطان خانواده -کالرا مستاصل نگاهی به سامر 

سیاه کوچک روی زانوهایش را کناری  ی سامر تخته. انداخت – جانسون را زیر نظر گرفته بود

 .طرف در خروجی کالس به راه افتاد گذاشت و آرام به

نشسته  با وجود برفی که روی کوه ها. س وزیدباد سردی به داخل کال، باز کردن در ه محضب

کالرا خوشحال  . تمام منطقه می تابید روی سخاوتمندی  ابود و سوزی که در هوا بود،آفتاب ب

 .را به هم کوبید هاش دست از دیدن باز بودن در،

با بازی کردن خالی  خودتون رو  انرژی ازتوی حیاط و کمی  برید همه، ساعت استراحته بچه ها -

... سامر، اوه .بیرون برو گفتم ...برو... دست از سر موهای آنابل بردار... رپس... ی... هی. یدکن

 .هستند حسابی نا آرومامروز بچه هااین 

 کالرا . ،مدت زیادی یک جا بشینند که فقط عادت ندارند اونها -

  .بچه های در حال بازی کردن انداخت نگاهی به  ،کالرا از کنار در

تو خودت می دونی که بن نظرش در . درست باشه ،امیدوارم این کاری که می کنمفقط ، سامر -

اون اصال دلش نمی خواد قاطی این . چیه هاو گوسفند دار هامورد دعوای بین کشاورز

 .ها بشه درگیری

االن خیلی  ،تازه. دیگه نمی شی دیگرانقاطی درگیری  ،و با درس دادن به بچه های بیگناهت -

 .خبری نیست اونهاز درگیری و دعوا بین وقته که دیگه ا
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 .ت به سینه نگاهی به سامر انداختکالرا دس

من و بن که حسابی د. ادی روی مردم این منطقه گذاشتیهات تاثیر زی باید بگم که تو و حرف -

 .تحت تاثیر قرار گرفتیم

 من که کار زیادی نکردم. -

به این مدرسه  وراضی کردی که بچه هاشون ر وتو یک به یک خانواده ها ر! مزخرف نگو سامر -

. که مردم اینجا  دور هم جمع بشن در اختیار کلیسا گذاشتیو خونه ات ر تو هر هفته. بفرستند

گذشته ... تازه. به عهده بگیره وکلیسا ر ی شنبههر یک ی راضی کردی که موعظه وپدر مارتین ر

 .راه  همکاری کنمی که باهات توی این هم راضی کردرو  از اینها من 

ب وحسماقلیت  وبچه های خودت جز هاگ ردی،من فقط بهت گفتم که چه احساسی پیدا می ک -

 .بشن

 ؟نظر نیک در مورد اتفاقات اخیر چیه -

ش دو ا نگرانی ،از موقعی که حامله شدم. قاطی چیزی نکنم واز نظر اون بهتره که من خودم ر -

 است. برابر شده 

 .زده شده بچه حسابی ذوقرایب ... اوه -

 من بعد از بچه ،سگش، بیاد،که این بچه به دنیا  بعد از این ،می ترسم! ترسم می فقط، رهآ -

 !اش و مزرعه اش قرار بگیرمهگوسفند

از و  بودند بیرون از مدرسه روی چمن های داخل حیاط ایستاده دو بعد از یک ساعت،  هر

 .خداحافظی می کردند -نجا می آمدند آکه برای بردن بچه هایشان به   - والدین

 .نبالتبیاد دن می مونم تا نیک م... سامر -
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برای مواقع ضروری  ،تازه. منتظر بمونم تنها از نظر من که اشکالی نداره چند دقیقه ای اینجا، اوه -

 .م دارمه خودهم همرا اسلحه یه 

خودش . ایستاداختمان مدرسه  به انتظار و خودش در داخل س ، برودباالخره کالرا را راضی کرد

خدای ، اوه.مشغول کرد ،را برای ساعتی با مرتب کردن میز و صندلی ها و جارو کردن زمین

 خودش را دلداری داد.  !؟انده بودکجا م پس او... بزرگ

پیش  براش حتما کار مهمی ببره.یادش  رو از تو که نیک که اینجوری نیست ، احمق نباش" 

 دیروز  که  مگه یادت رفته. یت یه لحظه ازت غافل نیستین وضعبا ا هم جوریآمده. نیک همین

یک  قدم می زد و بعدجلوی در خونه مضطرب چطور  ،خونه رسیدیبه  تر عت دیرنیم سا وقتی

رام آ خوردن باید از تکون ،شب وقتی توی بغلشم... اوه ساعت فقط سرزنشت می کرد؟!

 "و...  مون براش تعریف کنم ا هبچ

ا دیدن مرد نقاب داری در لبخندش ب. اما به عقب برگشت، در کالس شدن صدای بازشنیدن با 

 .به یکباره خشک شد، قاب در

مرد قدمی . آرام قدمی به عقب برداشت. زان و ترسیده به او نگاه می کردلر و با نفسی تنگ شده

نقاب روی  های چشم جای مرد از زیر بریدگی ی باریک شده های چشمد. تر ش به او نزدیک

 .شدار دهنده به او خیره شده بودنده ،صورتش

. انداخت  -شده بود آویختهکه روی دیوار روبرو به دیوار   -اسلحه ای  نگاهی به در و به 

 .رسیدی شیطانی مرد به گوشش صدای خنده 

 یتو واینطوری که خودت ر ،حتما تا االن فهمیدی ؟خانم سبرا ،همون زن جوان احمق هستیتو  -

 .چی قاطی می کنی، اینجا  طرفداری نداره همه
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 .خودش را به میز پشت سرش چسباند سامر

ولی بچه ها اینجا به درس خوندنشون ادامه . با بی رحمی کامل بکشید و شما می تونید من ر -

 .چه نیاد ،چه روی تنیسون خوشش بیاد. می دن

 من فقط اینجا .خودتون هم فهمیدیدر کنم تا االن فک، برنامه های ما نیست خانم سبرا یکشتن تو -

که  - توی هر چیزی ودماغت ر ،ادی خوشمون نمی هابعضی از ما .م تا بهتون هشدار بدمهست

تون ه امزرع که نمی خوای تو .پس بدیو وگرنه باید تقاصش ر. فرو کنی - بهت ربطی نداره

 ؟ش بگیره یا اتفاقی برای همسرت بیفتهآتدوباره 

 .رش را باال گرفتبا فکی  فشره س سامر -

مثل د کنه. تهدیب می فرسته تا من رو ، آدمموفق بودم که آقای تنیسون توی کارم تا االنحتما  -

 .ش نکردها زیر اسب گرفتن راضی ه ها رواینکه فقط بچ

روی میز پشت   -تنه اش به عقببه قدری شدید بود که  باال ،مشتی که به چانه اش خورد

با دستکش که  -دست مرد نقاب دار . را در دهانش حس می کردطعم خون . کوبیده شد - سرش

 .کشید و به سمت در باالمحکم اش  یقه از مد و  او را آبه سمتش   -پوشیده شده بودسیاهی  

قلبش  تا خود را نجات دهد. پرت می کردبه اطرافش  هایش رادست و پا ،مانند دیوانه هاسامر

 .وبیدمی ک محکمسینه اش  ی وحشیانه در قفسه

و را همچنان روی زمین انه ارحمبی  توقف و  ای ولی مرد بدون لحظه...دندان گرفت... چنگ زد

ای  با ضربه بیرون از در ایش  از شدت خنده تکان می خوردند،شانه هد و در همان حال می کشی

 .روی خاک و گل روی زمین پرت کرد  ای محکم تر او را به گوشه

در حالی که چشم هایش از  اشک می سوختند و نفسش از شدت درد بریده بود، سرش را باال 

 .متوجه حرکت افرادی در اطرافش شدناگهان گرفت. 
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از میان تاریکی به سمت او می آمدند.   -در دست روشن با مشعل هایی  -چندین مرد نقابدار 

 فریاد وحشت زده بلند شد.

 رید.دست نگه دا -

به سختی از جا بلند شد  دیوار ها و وسایل مدرسه می ریخت.  روی مایعی را  ،هتوجمرد بدون 

سعی کرد که از کنار مرد به داخل کالس  ا آخرین توانش برای نجات مدرسه خوران بو تلو تلو

 .وارد شود 

که مشعل  –به گردن مرد  با ناخن هایش مرد مانع شد. سامر مانند دیوانه ای از خود بیخود شده،

حمله کرد و ناخن هایش را در پوست گردن  –شعله ور شده را به داخل کالس پرت می کرد 

 مرد فرو برد.

مرد فریادی از درد کشید و با خشم مشتش را با تمام قدرت باال برد و به شدت  به شقیقه ی  

 سامر کوبید.

که به افرادش دستور می داد  –قبل از بیهوشی کامل و سقوط بر روی زمین، صدای فریاد مرد 

 آخرین چیزی بود که به گوشش رسید –تا آنجا را ترک کنند 

 

*** 
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 !داره می لنگه این اسب ، فرانک -

 بکشه .و گاری ر بتونه فکر نکنم بیشتر از این؛ م جلوییشهثنعل  مشکل از -

چرخ گاری خراب اول که . نیک لعنتی به زبان آورد. روزش پر از بدبیاری و بدشانسی شده بود

 شده بود و بعد از آن هم چندین ساعت در گل و الی کنار رودخانه گیر کرده بودند.

در راه بازگشت هم پنج گوسفند را پیدا کردند که از دره ی ویندویستل سقوط کرده بودند و 

ایل حال هم در این سوز و سرمای آخر روز این اتفاق افتاده بود و تا مدرسه ی سامر نیم م

 مانده بود.

عد . باخیر او را کامال زیر نظر داشتدر هفته های  .سامر پر کشید سمت مثل همیشه فکرش به

 کردن و شروع به اضافه بود حالش بهتر شده  -که تهوع او را آزار می داد - از هفته های اول

 بود. نموده -هر چند بسیار نامحسوس  - وزن

 -ها  شب. نه هایش هم پر تر نشان می دادندشروع به گرد شدن می کرد و سی ،کم ،شکمش کم

  ی ها به بزرگ شدن شکمش و بچه ساعت -بعد از آنکه سامر در آغوشش به خواب می رفت

 .دردرون آن فکر می ک

دوباره ، غرور و شادی به شماره می افتاد و بعد فسش از احساس  آن همهدر همان حال ن

 . مضطرب می شد

دچار مشکل  اگر در هنگام وضع حمل، خدای بزرگکه... سامر به قدری کوچک و ظریف بود 

  ، چه؟می شد

 او همه در مورد حاملگیای کاش رزو کرده بود که آدر هفته های اول از شدت ترس حتی 

 . اشتباه کرده باشند
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 .جان سامر را به خاطرش به خطر بیندازد خر عمرش بدون فرزند بماند تا اینکهآحاضر بود تا 

او را در آغوش  تاه خودش فشار می آورد و برا می شنید  او بی صدایگاهی صدای گریه های 

 . نگیرد و علت گریه هایش را نپرسد

 که او احساساتش را نسبت به سامر بروز نمی دهد -حدس می زد که همان مشکل همیشگی 

 .باشد شعلت ناراحتی ا -

کنار او در که سامر با او و ین ااز آورد. ترس  هنه از ناخودآگاهش به او هجوم میکترسی 

فکر  ،وردن کودکی در این فقری که دچارش بودندآدنیا ه شاید ب احساس خوشبختی نکند.

 .درستی نبود

که به عنوان عروس  - شنیده بود چندین زن. فشار می آورد دخترمی دانست که تنهایی به 

وباره به انگلستان د ،به خاطر تنهایی و شرایط سخت زندگی -بودندمده آنجا آسفارشی به 

 . برگشته بودند

را  خود بدون وجود سامر در کنار اش ،  حتی نمی توانست ادامه دادن زندگیزرگخدای ب

 تصور کند. 

 .نمی تونه بره جلوتر از این، آزاد کنیم افسار این اسب پیر را باید فکر کنم  -

در  ای داد و همزمان متوجه شعله های قرمز و نارنجی به عالمت تایید تکاننیک سرش را  -

 .مان شدندآسگوشه ای از 

 !آتش -
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دقیقا  که  -به سمت نقطه ای و تاختن طوالنی برای باز کردن اسبها و سوار شدنشان یزمانگویی 

محض  بر نیک گذشت. به -زبانه می کشید  جاآتش از آنو    سامر بود ی در محل مدرسه

 .فریادی کشید وحشت زده نیکرسیدن به آنجا 

 ... ر... ر...رسامر -

که آتش از پشتش  -رساند. سامر در گوشه ای  ساختمان  به سرعت خود را به تاخت، نزدیک 

 افتاده بود.  -زبانه می کشید

کنار  به سمت سامر دوید. پایین پرید و از روی اسب، به سرعت ساختمانبا رسیدن نزدیک 

 .زانو زد  -که به صورت در لجن افتاده بود -دخترک  

را پلک هایش پر از  درد  و دلهره و ...  به پشت چرخاند او را لرزان هایی با دست یآرام به 

 .هم فشرد روی

و شوکه شده او را  به سینه اش  فیبدون هیچ حر" ! اون مرده... اوه خداوندا... اون مرده"

 .داد روی زانوهایش تکان می و گهواره وار فشرد می

فرانک ، بعد از دقایقی. عزیزش فرو برد یموهای پریشان شده  میانرا  های لرزانش انگشت

 .نها رساندآاز میان دود و آتش نفس زنان به  خودش را

. کنار نیک نشست ،بدون لرزش هایی ولی با دستاز شدت نگرانی در هم رفته بود؛  چهره اش

در کنار   -انگشتش را روی نبض دخترک؛ این صحنه ها عادت دارد به دیدن  کسی کهمانند 

 .گذاشت – گردنش

 .است فقط از  شدت شوک بیهوش شده، نبضش داره محکم می زنه... اون نمرده... نیک -
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از  نفرچندین . مدآمیان زبانه های آتش به سوی آنها از  با گاری اشدر همین لحظه بن 

 .و شروع به خاموش کردن آتش کردندپشت واگن به بیرون پریدند از  رهایشکارگ

 ش... چی. ش اینور شدمآتمتوجه  دود و  ،که یهو کالرا رو بردارم داشتم می رفتم... نیک -

 .ندکشت ومزاده ها زنم رواون حر... کشتند بن ونها زنم راو -

 نگاهی کرد  -نیک سفید شده بود  حرف های شنیدن که از  - بن   ی فرانک به چهره

 .ببریمش به خونه باید هر چه سریع تراست.  بدجوری زخمی شده ولی ، اون نمرده بن -

 .من می بریمش و بعد می رم دنبال کالرا گاریبا  -

ساختمان و بیرون رفتن آنها،  -که سامر را در آغوشش کشیده بود -به محض بلند شدن نیک 

سقوط کردند .گویی که  آن به روی هم عاتسه به طور کامل به آتش کشیده شد و تمام قطمدر

 .از آن بنا نشده بودتکه ای ، هیچ زمان

 

*** 
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وقت ولی هیچ .بارها او را دیوانه نامیده بودند، سال زندگی نیکالس طول بیست و هفتدر تمام 

 شب به دیوانگی کامل نزدیک نشده بود .اممانند 

مشت  هایی با دست  -. چشم های نیک کنارش نشستبن با فنجان قهوه ای برای خودش و او 

آرام  گاهی و بود سیاه رنگ درون فنجانش خیره شده ی به مایع بخار گرفته -اشده در موه

 پلک می زد .

ای برات  شب طوالنی امشب، که کنممی فکر . یه کم روی اون کاناپه دراز بکشی بهتره، یکن -

  باشه.

 ؟!چرا اینقدر طول می کشه... لعنتی -

 . گیالسی برداشت و گیالسکنار نشیمن نزدیک شد ی بلند شده  و به قفسه به سرعت از جا

 .رنگی کرد ییشیشه ای اش را پر از مایع کهربا

 !نمی تونه بهت کمکی بکنه تون االن... نیک -

 .ولی دردناک هم نیست -

 د.دوباره گیالسش را برای دومین بار پر کرکشید و  الجرعه سربا حرکتی سریع آن را 

 او بر روی شانه های هایش فشار مالیمی  با دست دادن، برای دلداری کنارش ایستاد و بن

 .وردآ

 .اون نمی میره نیک -

 !؟ی بدونیهاز کجا می خوا -

که به این فکر می کنی اگه نیک نبودند. ، ولی اون زخم ها هم کشنده من دکتر نیستمدرسته که  -

 .اشتباه می کنی،  کامال توی این ماجرا تو تقصیری داری
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 ...اگه من به ویندویستل نرفته بودم -

 .هیچ ربطی به این اتفاق نداره، ت رسیدگی کردیا اینکه تو مثل همیشه به کار و کاسبی -

 .دوخت بنسردش را به و سیاه  های نیک چشم -

نایست که برای من موعظه کنی صبر و تحمل داشته باشم. اونها زن من رو کتک زدند و  اونجا -

امکان داشت توی اون مدرسه و وسط ... اون رو همونجوری روی زمین ول کردند که بمیره. 

 آتش و دود خفه شه و بسوزه.

می مونه. اونها  به زن و شاید به بچه ی من آسیب زدند و این کارشون از طرف من بی جواب ن

 تاوان این کارشون رو با همین دست هام می دهم.

 ؟نیکالس -

 .را از کنار در اتاق به گوشش رسیدصدای کال

 .ببینه ومده و می خواد تو روسامر به هوش ا -

 .کالرا نگاه کرد  ی با صدایی خفه و لرزان به صورت رنگ پریده

 ؟تجاوز کردن ...بهش -

 .نه -

بیرون داد و طرف اتاق خوابشان به راه افتاد. کنار در، کالرا کمی آرام تر شد و نفسش را عمیق 

 بازویش را به نرمی گرفت.

 است.خون زیادی از دست داده ، سقط می کنه ونیکی! فکر کنم داره بچه ر -

   دستش تکیه داد. دیوار کنارشبه و وزنش را  زانوهایش سست شد

 ؟خودش می دونه -
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 .می شندردهاش دارند شدیدتر . چون س می زنهحد -

 .د و شانه هایش را در آغوش کشیدآم نیک بن به کنار

 ؟ی بهت یه نوشیدنی دیگه بدمهمی خوا -

عمیقی پشت در اتاق نفس . صاف ایستاد و به سمت در رفت. سرش را به عالمت نه تکان داد -

به  .را به میان موهایش کشید و آرام جلوتر رفت هایش دست د،کشید و برای آرام کردن خو

 .نگاه کرد آنجاشیشه ای به  هایی یخ زده و سامر با چشممحض باز شدن در، 

که سامر به سمتش دراز   -ش را کنارش زانو زد و دستداخل شد و خود را به تخت رساند و 

فرو  سامر صورتش را میان دست. آن زد روی گرفت و بوسه ای  هایش در دست - کرده بود

 پاشید.سامر لبخند بی جانی به رویش  .کرد را  نوازش او کف دست لب هایشبرد و با 

 .استوحشتناک شده خیلی حتما قیافه ام  -

 .رش را تکانی دادس

 ؟کرد ومی دونی کی این کار راست. تو...  فقط یه ذره خراشیده و کبود شده -

 و ...  همه نقاب داشتن -

 .افتاد زیر سرش بالشو سرش دوباره روی  رفتدرد درهم شدت چهره اش از 

ولی گذاشتم برای شب توی  ؛مون برات بگما ههای بچ خوردن امروز صبح می خواستم از تکون -

حسش ... حاال ولی. کردم میتوی شکمم حسش تمام روز  ،مثل حرکت یه شاپرک. خلوتمون

 ...من... نیکالس. کنم نمی

 .وردآفشاری به دست نیکالس  وهم فشرد  رویرا  هایش پلک

 ...زمانکه هر لحظه ممکنه  ...دیگه... شدید تر می شن، دارن هی دردهام -
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 .شروع به باریدن  کردند هایش چشم -

 .مرد نیکالس ...مونه ابچ -

 .گریه نکن -

ه می دونم چه وقت زمانش ک ...نقدر کنار مارتا  زنهای در حال سقط کردن دیدما. مرده ...اون -

 و ... می رسه

کالرا به سرعت . کشید  -تر و طوالنی تر شده بودکه این بار شدید  -ناگهان  ناله ای بلند از درد

خودش را دوباره  ،نیک بدون توجه. سعی کرد نیک را از اتاق بیرون کنددوید و به داخل اتاق 

 فشرد.  هایش ساند  و بازوی کالرا را در دستبه کنار تخت سامر ر

  ...نهوگر  ؛کمکش کن... ا... ا... کالرا -

 .اتاق به گوشش رسید در فرانک از پشتصدای فریاد  

 .داری اذیتش می کنی، ولش کن نیک -

. ا به بیرون از اتاق هدایت کردندبا کشیدن بازوهایش او ربه اتاق هجوم آوردند و  بن و فرانک

 زادآنها آدست  میان از ن صدای فریاد دردآلود سامر،  بازوهایش را با تکانی شدیدبا شنیداما 

 .کرد و دوباره به داخل اتاق دوید

در حالیکه صدای فریادهای تهدید آمیزش با ، او را با خشونت بیشتری - اینبار هر دو مرد

 یدند.به بیرون از اتاق کش -شده بودند در همفریادهای دردآلود سامر 

خراب  سرتون یرو و،خونه ر ی همه ،اگر بالیی سرش بیاد... می کشم ور تونه اهمولم کنید...  -

 ... ولم کنید...می کنم

 .و کالرا در را از داخل قفل کرد یدنداو را به بیرون از اتاق کش ،باالخره هر دو مرد
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با   نیک تنها صدایی بود که از آن خانه به گوش می رسید.سامر  ی صدای گریه، ها بعد ساعت

از میان و  را پوشاندصورتش از ضرباتی که از سر خشم به دیوار کوبیده بود، زخمی  های دست

 . بودبه سقف دوخته  چشمانگشت هایش 

اجازه نده ... ازم نگیر واونها ر. نجات بده وم را زن و بچهخواهش می کنم ازت ... اوه خدایا -

 من رو به خاطر گناهان گذشته ام اینجوری تنبیه نکن. بمیرن. 

کنار هم پشت میز و فرانک و لنگ، لنگان به سمت در رفت. داخل آشپزخانه بن جا بلند شد از 

نشسته بودند. بدون توجه به نگاه های آنها از خانه خارج شد. سرش را باال گرفت  آَشپزخانه

و با نگاهی به ستاره های درخشان باالی سرش زمزمه مانند دعا کرد. دقایقی بعد، بدون آن که 

 سرش را برگرداند، حضور کالرا را پشت سرش حس کرد.

 .کاری برای بچه نتونستیم بکنیم.. ما... .متاسفم... نیکی 

 ار می آورد.بر سینه اش فش ،تصور می کردکه بزرگ تر از آنچه  یدرد. را بست هایش چشم

 ؟چطوره... اون اون... سامر -

حالش مثل اول  ،دیگه ی ولی تا چند هفته. توی تخت بمونه باید فعال... ست خیلی خسته -

 نگذار.تنهاش ... همهبه حمایت تو احتیاج دارهاون االن بیشتر از ، نیکه. ش می

زمزمه ی خشمگینش پشت دندان های روی هم فشرده  سرش را باال گرفت و خشمگین و لرزان

 شده اش، پنهان شد.

 ...لعنت... لعنت بهت -

*** 
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ید. مرد ایرلندی  در حالی که کوب "شان" ی محکم به در خانه ت، لگدیبا اسلحه ای در دس

یک دست و شیشه ای در دست دیگرش دیده می شد، کنار شومینه ی خانه اش لیوانی در 

 نشسته بود.

رفت  –که از ورد شبانه اش شوک زده به او خیره مانده بود  –با قدم های بلند به سمت شان 

 از یقه بلند کرد و او را با مشت محکمی به دیوار پشت سرش کوبید. او را و در یک آن

 ؟وز به مدرسه دست داشتیامر ی تو هم توی حمله -

 .هنوز اینقدر احمق نشدم -

 .بده رو فقط جوابم -

 .نمی کنم که  به سامر آسیبی برسه وقت کاریمن هیچ. هنوز اینقدر احمق نشدم، گفتم بهت -

 . است داشته دست ی توی این کار سکچه ولی شرط می بندم که تو می دونی  -

 .به او نگاه کرد دادن بدون پاسخشان 

.  ه پشیمونت می کنمنجواب بده وگر. زنمو فرستاده بود سروقت ر سیکچه تنیسون ... بهم بگو -

 .ازشون می گیرم ور زانتقام همه چی. کشتن وم ره اکتک زدن و بچ واونها زنم ر

 .به شدت پریده بود "شان" صورت رنگ .فشار بیشتری آورد "شان" ی به چانه

 .آتش بزنندو مدرسه ر د کهمی خواستنفقط . نرفتند اون جازنت به ها برای کتک زدن اون -

 ست.نش شلب روی لبخند یخ زده ای 

 ومن رمشون،  لو داد دلیل این کهبه ،  اونها نکشیو تو من ر هچون اگ. بکش ومن راهلل... یا دِ -

 است. جهنم کرده وم را جوری هم تنیسون زندگیمی کشن. همین
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پس بدم، فقط به دلیل این که توی ،  اون هم خواسته که پولش رو کامل من بهش بدهکارم

 کریسترچ به بن کمک کردم تا جلوی کتک خوردن تو رو از اورمسبی بگیره.

 ؟چی کمکم کردی برای -

به این زودی  اشتم کهولی دوست هم ند، نداری وتو لیاقت اون ر. خاطر سامر کمکت کردمبه  -

 ای.ی میسون بریپس تن فکر کنی به تنهایی از ه تواگ، به زودی می شه ...ولی. بیوه بشه

 .اون دیگه به خودم مربوطه -

خالص  وکنار شقیقه ات و خودت ر بگذار وپس اسلحه ات ر، بمیریکه اینقدر دوست داری  هاگ -

 .کن

 باالخره نیک تفنگش را روی. لحظاتی هر دو روبروی هم ایستادند کلمه ای دیگر،گفتن بدون 

که هنوز در دست   - شد و در لیوان نزدیکش شان به میز. تر رفت زمین انداخت و قدمی عقب

 .ش رها کردا مقداری  ویسکی  ریخت و در همان حال خودش را روی صندلی - داشت

ما مردها چه چه کارها که نمی تونه با زندگی ما بکنه، مگه نه سبرا؟! یه زن ... خیلی عجیبه -

 ... کارها که نکردیم

دارو و درمان را جلو ، ساختیم ی کهابهت پر های ساختمانچه  کشف کردیم،که قاره ها چه 

 . غریب ساختیمو ماشین های عجیب ، بردیم

! سریع روی زانوهامون خم شیمتا  کافیه یه لبخند معصومانه روی یه صورت زیبا ببینیم ،ولی

 مثل آدم و حوا ..، ولی از روز اول هم همین بوده

 ؟زد گول نمی واون زن ،آدم ره اگ ،افتادچه اتفاقی می که بعضی موقع ها از خودم سوال می کنم  -

 !ما با هم توی بهشت بودیم ی شاید  االن همه -
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 ؟ویسکی نکرده ی اعلیحضرت  هوس یه جرعه -

 .فتاد و با لیوان دوم ویسکی برگشتشان با قدم هایی نامتعادل به سمت آشپزخانه به راه ا -

حاال هر جور و... م را نه دست دوستی ،دم من فقط یه لیوان ویسکی بهت می ،نگران نباش... بیا -

 !که راحتی

 .تش را برای گرفتن لیوان دراز کردنیک دس

بابت بچه متاسفم. خشم و عصبانیتت رو درک می کنم... فکر کنم حاال تو هم من رو بهتر  -

 بفهمی... عاشق یه نفر می شی و بعد... یه قدرت از بیرون می یاد و اون رو ازت دور می کنه.

 ...وقت با کالینمن هیچ  -

 خودم می دونم ..   -

 .تر ادامه دادضعیف باصفایی 

  .سخت تر می کنه ور زاین همه چی ... وخودم می دونم  -

 شان سرش را روی سینه خم کرد.

اون طرفش  این که بدون  ، اون همدوست داشته باشه ونمی تونستم باور کنم یه زن انقدر یه نفر ر -

   .کاری برای تشویش اون کرده باشه

عاشقش و  ستایشش می کنی می بینی، ویکی ر. دارم کم کم می فهممکه ولی فکر می کنم 

این می تونه یه مرد یا نمی خواد داشته باشه.  یا نمی بینه وولی اون این همه عشق ر .شی یم

   .به مرز دیوانگی ببره وزن ر

 حل کنیم. با تنیسون ور مشکلمون، خراب مثل دو تا مستِو بشینیم بیا ... بیا چرا نمی شینی؟

 ؟است سر زنم آورده وی اون بال رسک که چه یعنی بهم می گی -
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 !لو بدم وشاید اونقدر مست بشم که اسمش ر -

 .توی سرت خالی کنم یه تیر، لو ندی واسمش ر هاگاونقدر مست بشم که  من هم شاید -

خیلی جنتلمن  ،ون کلمهالبته من برای گفتن امی دونی به آدم هایی مثل تو چی می گن؟  سبرا ! -

 .هستم

 !جنتلمن هم وجود دارههم تا حاال نمی دونستم که توی ایرلندی ها  -

 شان لیوان سوم ویسکی اش را باال کشید.

 ...ومی تونستم کمکی بکنم  هاگ، بابت سامر خیلی ناراحت شدم سبرا -

 .شانبگو  ور شفقط بهم اسم -

 به تو... تازه ؟در حق سامر لطف می کنماینجوری ؟ به کشتن بدی ،دستی ،دستی وکه خودت ر -

 .چند نفر کمکی برای خودت جمع کنیباید اول .یای تنهایی از پسش بر نم

 .به رویش پاشید انهلبخندی مست -

بدون این که جیتی یکی از اونها رو  بزنی. از همه دردناکه، اونها رو از جایی که بیشتر باید  -

ارند،  همون کاری که اونها با کاکادوس ها بکشی. درست همون موقعی که انتظارش رو ند

  کنند. می

 اون کیه ؟ -

ون هم اسمش -است  که تازگی ها تنیسون اجیر کرده - چند نفر جدیدو...  یمک لن، اورمسبی -

 .گیلستراپ و هوراد گوتس هست

 .د و شان به سرعت از جا بلند شدنیک به طرف در چرخی
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 عذاب داری و هنوز کشتی وتو قبال یه نفر ر. بکنی چی کار خوب فکر کن که می خوای، سبرا -

 ...می کشی

 ای می تونید بچه های دیگه. داری وولی هنوز سامر ر ،از دست دادی وت ره ابچ که درسته

 .که کشته شدی یا توی زندان افتادیولی نه وقتی  ،ه باشیدشتدا

 .موردش حرف می زنیمبا هم در  ،بعدا که مستی از سرمون افتاد .برو پیش زنت، برو خونه

  ؟!... ؟!ما -

 !آره  -

 .با لبخندی به سمت نیک دراز کرد  دستش را

 .آره ...ما -

 

*** 
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. آن نگاه کردپشت ِ یتاریک بیرون و تپه ها ی به منظره ،بلند شد و از کنار در خانه آرام از جا

نجا به خاک سپرده آا از دست داده و آن را با هم در او و نیک فرزندشان ر، یک هفته پیش

 .بودند

 را نزدیک شدن به آن قبر کوچک ی اجازه – به خاطر ضعف بعد از سقطش  -نیکالس به او

 .گاهی طوالنی و گاه کوتاه؛ جا سر می زدآنولی خودش هر روز به . نداده بود

بدون . یک قدم از او دورتر می شد، با گذشت هر روز داشت دوباره او را از دست می داد.

 یا نزدیکی به او، دور تر می شد  سخن و

ش را کوچکش خود ی تا ساعتها در کتابخانه - نکه سامر خوابیده استآبه گمان   - هر شب

. به کنارش روی تخت می خزید ،و ساعتی قبل از طلوع خورشیدغرق الکل و فراموشی می کرد 

 .که هر روز انتقامش را فریاد می زد مردی تسخیر شده از خشم

این بود که این حس انتقام و خونخواهی در میان تمام مردان و پدران کاکادوس ، سخت از آن

 .تر شده بود پررنگ

شان  ادر اصطبل مزرعه اعتها دان و آرنی و مردان دیگر با نیک برای مالقات های مشکوکی س

لوع خورشید به خانه نیک برای ساعتهای طوالنی غیب می شد و با ط ، جمع می شدند و بعد

 .هوای خانه هایشان را پر کرده بودوی انتقام . بمی گشتباز 

که به قصد کشتن او  از مرد نقابداری -ش ا کابوس وحشتناک همیشگی دیدن امشب هم بعد از

جای خالی نیک متوجه  ، پریده بود و بار دیگر از خواب هراسان و پریشان -نزدیکش می شد

در حال زین کردن با لباس بیرون   را نیک. خانه گذاشتازقدمی به بیرون  .کنارش شده بوددر 

 .اسبش دید
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 ؟کار می کنی نیک داری چی -

 .بیرون دارم می رم -

 !االن نصف شبه ؟!... کجا ولی -

 .کنار پایش شد ی بدون سخنی به او پشت کرد و سامر متوجه اسلحه

مون ه ابچ ردوندناین کارها باعث برگ... کار کنی نیک؟! دیگه بدترش نکن ی چیهمی خوا -

 .شه نمی

 .با هاله ای از خشم  پوشیده شدند سیاهش  های چشم

و نگاه  رویا پردازیه ی برای اولین بار بعد از سالها به خودم اجاز. من رویا داشتمسامر...ر...  -

 .ودم که آینده برای ما زیبا می شهبه خودم امید داده ب. داده بودم کردن به آینده رو

است.  م اون در سنگین بسته شده ه باز ... و االن حس کرده بودم آزادرو  خودمبرای اولین بار 

 .از اون حرامزاده ها می گیرم ومن انتقامم ر

 .ام نستند که من حاملها نمی دوه اون -

نکه او اینطور برای به او دوخت .باور ای ش راسنگیننگاه متعجب هایی  با چشم شوکه شده و

 .کن بودنا ممد، دلیل تراشی می کن بخشش دشمنانش

 ...نیکالس -

 .کرد را تنگ ترسامر نفسش  کردن صدای گریه

 .نکن واین کار ر... خواهش می کنم... نیکالس -

*** 
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وزلند آمده بود و یکی از حاصلخیزترین سالهای پنجاه به نی ی رائول اورمسبی، در میانه

 .از آن خود کرده بود - در نزدیکی جنگل -های منطقه را  زمین

به آرزوی  او کمک بزرگی در رسیدن  ،خریداری شده اش به جنگل ی نزدیکی منطقه

با آمدن کاکادوس ها و خریدن  . اماکرده بود - دو بار شکار گراز در هفته یعنی - شا همیشگی

با نفرت  .و خوشی هایش پایان داده شده بود رویاها ی به همه ،زمین های اطراف جنگل

 درون دهانش را به بیرون تف کرد و دستی به طاسی سرش کشید.  یتنباکو

 ؟م می خورهه مگه نمی دونی حالم از جیغ زدنشون به. ببند ودهن این تخم سگ ها ر؟!...  وینی -

 انجام می دمودارم  ،ادی هر کاری که از دستم بر می -

فقط با کتک آروم زبون نفهم ها این . مخمه یهنوز صداشون تو. کافی ی نه به اندازه ولی -

  .شن می

 فکر می کردند؟! هاین کاکادوس های احمق چ. پیش کشیده شد ی آگاه فکرش به هفتهناخود

 ... که مستقل شوند؟... یک مشت کله پوک زمین دزد.؟بسازندمدرسه  ودکه برای خ

زن سبرا در  ، حضورتنها ایراد کار. اما به مدرسه حمله کرده بودندشده حساب ای با نقشه

 می شد. ساختمان مدرسه محسوب 

 خاراند.   -توسط ویرجیل مک لنی  - بیرون کشیدن آن زن ی سرش را از یادآوری صحنه -

 خبر می داشتند؟زن فضول  آنآنها از کجا بایستی از حاملگی 

چهره آقای ؟  در هر صورت است تصادفی بوده ی حادثه کبچه، ی آناصال شاید سقط شدن 

خصوص که همسرش  بالنی از پشت در ب .در هم شده بود زن تنیسون از شنیدن خبر حاملگی 

 .از ماجرا آگاه شده بود ،نیمه باز
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. نخواهی و انتقام کاکادوس ها بود، احتمال خوباعث نگرانی روی تنیسون شده بود آنچه بیشتر 

نها آکه نشان از شورش - ق خاصی هنوز اتفا، انه با گذشت یک هفته از ماجراولی خوشبخت

 .هم گذاشته بودند مومنن را ایک مشت بچه ننه که اسم خودش. نیفتاده بود -داشته باشد 

دیوارهای  ،بی حوصله به جلو گذاشت که ناگهانبه قصد خارج شدن از آشپزخانه، قدم هایی 

قد  ی راه شش بچههمبه وینی با جیغ های بلندی . خانه با صدای انفجاری به لرزش در آمدند

 .قدش از اتاق خواب به بیرون پرید میو ن

همه جا   ،از شدت دود پخش شده در هوا . در خانه را باز کرد .و با عجله  با پاهایی لرزانمرد 

 . تاریک تر دیده می شد

جمع  در خود که هراسان -ده کارگر ترسیده اش  آتش گرفته، ی طویله دیدن وحشتناک تر از

 بودند. – و با دهانی باز به شعله های آتش نگاه می کردند بودند شده

چرا مثل احمق ها اینجا نشستید و فقط  .خاموش کنید وباید آتش ر... لعنتی ها... ب... ب... آب -

 ؟!...نگاه می کنید

سوارکاران پوشیده در لباس . خشک شدند کلمات در دهانش، با نزدیک شدن عده ای سوار کار

 بودند حلقه زده  -که حاال از خانه خارج شده بود –او  سفید بر سر، به دوراب های سیاه و نق

اسب های م پایش از شدت کوبیده شدن سُ زیرِ تر می کردند. زمبنِ و هر لحظه حلقه را تنگ

 .تازه نفس بر آن می لرزید

اون شوخی های از داری ؟... باز هم ویرجیل .تموم کنیدو ؟! این مسخره بازی راینجا چه خبره -

 ؟!با من می کنیمسخره ات 

 .کی از سوارکاران کمی جلوتر آمدی
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 .برای محاکمه ات آماده کن ورائول اورمسبی مثل یه مرد درست وایسا و خودت ر -

 ؟کار کردم مگه چی ؟!... ؟!چه محاکمه ای -

 .قتل عمد -

 فریادی کشید. 

 .من همچین کاری نکردم؟! قتل  -

 یکی دیگر از سوارکاران جلو آمد. 

 .آدم هستیتو قاتل آرزوهای یه عده  -

 د.دیگری ادامه دا 

  نیومده اند.و قاتل بچه های کوچکی که هنوز به دنیا  تو قاتل امید خانواده هایی -

مرده حساب  ردیگ... لعنت، اوه. به مرد روبرویش خیره شد ،از حدقه بیرون زده هایی با چشم

 د.می ش

علوفه های جمع شده به طرف  غرش کنان، با مشعل های در دستناگهان عده ای از نقابداران 

 روی زمین هایش حرکت کردند. 

 .با علوفه هام کاری نداشته باشیدنه... ه... ه... ه... ه...  -

هایش را  دستو  به زانو افتاد  ،با دیدن چند سوار کار بعدی که به طرف اصطبلش می تاختند

که زیر پاهایش زانو زده  - به مردی  سر بلند کرد و  و ملتمسانه عا کردن به هم چسباندمانند د

 .نگاه کرد  - بود

من اصال به  که باور کنید. التماستون می کنم... نکنید وکار ر این ،خواهش می کنم... آقای سبرا -

 ....تازه به بقیه هم گفتم باید از کارشون خجالت. زن خوشگلتون دست هم نزدم
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 ؟ی بودسک چه کار -

 .است غیر از اون به زنتون دست نزده سی بهبه قبر مادرم قسم، هیچ ک. تمامش کار ویرجیل بود -

 تو! بفرستیم پیشو بهتره اینبار گراز ها ر است، برای تنوع هم که شده ،خوب -

 .این  صدا برایش آشنا بود

 از به دنیا آمدنت پشیمون بشی لعنتی.  که کاری می کنم  .خائنل اوکان... اوه -

. دهانش را گرفت جلو باز شدن ،ولی با دیدن تعداد بیشتر سوارکارانی که نزدیک می شدند

زن و . به داخل خانه رانده شدند  -ان رسوابا هدایت اسب  -ترسیده  گرازهای وحشیِ ی گله

ایستاده  و کابوس مانند روبرویشان زل زده ی بیرون از خانه به منظره ،رائول ی بچه های ترسیده

 بودند. 

پر از گرازهای  ی او را به داخل خانه کشیده و از یقه اش بر روی زمینرا چهار مرد دیگر رائول 

که به صورت در  -نها با پای چکمه پوشش به وسط کتف او آیکی از  .فن انداختندکثیف و متع

 .وردآفشاری  - فضوالت متعفن فرو رفته بود

ش گرفتن وسط این آتباید به  ،یه کاکادوس یا خانواده اش بخورهبار دیگه دستت به اگه فقط یک -

 .خونه فکر کنی

 

*** 

 

 

 
 

-  
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دو رودخانه  نام گذاری  به معنای سرزمین میان "مسوپوتامیان"  را ویرجیل مک لنی مزرعه اش

به فراوانی برایش فراهم  ، مرغوب ترین هیزمنزدیکی زمبن هایش به جنگل دلیلبه  .کرده بود

مانند یک  پادشاه،   دو در تصور خو شده  بود  تپه ساخته نقطه ی  کلبه اش در باالترین. بود

 .زیر پایش نظارت می کرد های به تمام گوسفند

مردی مانند او  هیچ وقت حاضر به پایین آمدن از آن تخت پادشاهی نمی شد تا با پای ، نه

 .بگردد هایشدنبال گوسفندبه خودش 

. قرار گرفته بودند گیلستراپ و هوارد گوتس مورد حمله رالف دو  هفته پیش مزارع  اورمسبی،

 .ده بوددر تمام منطقه پیچی، مردان کاکادوس به رهبری نیکالس سبرا خبر انتقام جویی

 ،شده بود -خصوص آقای ردی تنیسون ب  - باعث تعجب و شوکه شدن تمام باند آنچه که

 .نها بودآبا ل شان اوکانهمکاری 

  کردن او با کاکادوس ها، سفیری برای تهدید "شان"سون از همکاری به محض با خبر شدن تنی

توانسته بود  تا  مرز زمین های شان  نزدیک فقط ولی  قاصدش  ،فرستاده بود شبه مزرعه ا

  .نجا رانده شده بودآدان مسلح از شود  و با تهدید مر

آن هم فقط   ؟!ده را از کاکادوس های بزدل داشتحرکت سازمان داده شچه کسی تصور این 

 ؟! براس ناچیز مسخره و کتک خوردن زنی یک مدرسه  نسوخت دلیلبه 

چه کاری غیر از کتک زدن او از دستش . ویزان شده بودآزن با چنگ و دندان از او ... آن لعنتی

 " تونه العنت به هم" ؟ه او نشان می دادیگاه یک زن را بباالخره یک نفر باید جا بر می آمد؟

آسوده چشم برهم  هم یک شب ،حمله به مزرعه اورمسبی را شنیده بوداز زمانیکه که خبر

 .نگذاشته بود
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  - رد. این بوی دودفشبه خود تر  درون دستش را محکم . اسلحه ی صدایی به گوشش رسید

 ؟ا می آمداز کج - که فضا را پر کرده بود

در تاریکی تا حد ممکن  هایش چشممردمک بود. هم  آتشمسلمابود، جا که دود کهر ! لعنتی

 .مشخص نبود  جاکولی اثری از آتش در هیچ  ؛ شده بودندز با

باالخره سبرا  باشند. فراموش کرده  نها او را، آکمی خوش شانس باشد شاید اگر فقط ...شاید

 ...اینکهنداشت ! یا  خبری،از اینکه او زنش را کتک زده بود 

انگلیس محاکمه  برای چه در اصال سبرا  . احمق نبودند که او را لو دهند آنقدرگروهش مطمئنا 

 ؟شده بود

 ش!لعنت به، اوه... قتل -

به داخل  جاری شده بود و  شا پیشانیروی  عرق از . زمین زیر پایش شروع به لرزیدن کرد

 می ریختا. هایش چشم

 ی اگهان کلبهتا به زمین نیفتد،  اما ن ای از دیوار گرفت به گوشه دست هایش را خوران، تلو ،تلو

 .تاریک فرو رفت ی به قعر دره در یک چشم به هم زدن شروع به لغزیدن کرد و کوچک

 

 

*** 
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 یشان و موهایاشنبه با لباس های زیبای یک  - خانه اوی در آشپزخانه  0ر دورا و نان کنار سام

دورا  بیرون را زیر نظر گرفته بودند . از پنجره، با چهره هایی لبریز از خشم بافته شده ایستاده و

 .سش کشید و رو به بقیه ایستاددستی یه لبا

 .ارنی در می ودارند شورش ر دیگه اینها ،این جنگ و دعوا خاتمه داده بشه باید به -

مدیم اومثال  .ببین ،کن گاه. نولی اون اصال گوش نمی ده؛ بزنم من خیلی سعی کردم با آرنی حرف -

 . گوش بدیم شنبهیک ی روز موعظه به

باور . می کشنو قتل یکی دیگه ر ی دارن نقشهو  مسلح دور هم جمع شدند یمثل سربازها

 .گه یه کلمه هم باهاش حرف نمی زنمدی ،بکنه واگر آرنی این کار ر که کنید

 .سامر کشید ی انه. دورا دستی به شهر دو با هم به سامر نگاه کردند دورا و نان

 ؟با نیکالس در موردش حرف نمی زنیتو هم  سامر ب، خو -

 گوششان رسید صدایش ضعیف و زمزمه مانند به

 .اون دیگه به حرفم گوش نمی ده -

 .را در دست گرفت هایش دورا کنارش نشست و دست -

 وخیلی سختی کشیدی و ما داریم خودمون رتو خر آاین هفته های  ... توی دختر بیگناه من -

 . نگران می کنیماحتمالی خودمون،  برای مشکالت

شده که تنیسون  ه. شایعل خارج می شهاوضاع داره از کنتر. داری می بینی که خودت هم ،ولی

 .خبر داره های اینها شنبهبرنامه یکهای از گردهمایی 

 .ده شانه های سامر را نوازش کردنان ایستا
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دیگه مسئله مثل دو . اکادوس ها و چند تا کشاورز نیستکاالن دیگه این یه مشکل بین ... سامر -

ش این اغتشا انرهبر. اشهطرفدار ،تنیسون و طرف دیگه انیک طرف مخالفلست. جبهه شده 

 شدند.  لهم شوهر تو و اوکان

نگاهی به سامر و در بدو ورود  و فرانک قدم به داخل خانه گذاشت شد  پشت آشپزخانه باز در

 .انداخت

 .است به دخترمون امروز چه زیبا شدهبه ... اوه -

گویی اما  .را پوشیده بود  - سبرا در تن داشت ی که در هنگام ورودش به خانه  - بلوز و دامنی

باره پا به دو یی شروعدختری که با آرزوها و رویا. ن سال با آن روز فاصله داشتکه هزارا

 .امروز نبود ،  اویاین خانه گذاشته بود

 !خودت هم خوب می دونی، خوبی نیستیدروغگوی ، فرانک -

 .برای هم می شیمخوب می فهمیم و دوستان خوبی  وما همدیگر ر، دختر جون -

 ؟بگیریو جلوی کارهای نیکالس رنمی تونی پس چرا ست منی؟ تو مطمئنی که دو -

خود  فقط ،تنها کسی که می تونه به این مرد کمک کنه . من کنترلی روی شوهر تو ندارم ...عزیزم -

  تو هستی.

 .کردم ومن سعی ام ر -

 با  شروع کنید شما دو تا اولاینه که بهتره قبل از هر کاری ،تنها چیزی که می تونم بهت بگم  -

 .زنیدحرف بهم

تا نیکالس دوباره سر  باید کاری می کرد. نستااین را خوب می د هم  فرانک حق داشت و او

 .عقل می آمد



 کابوس 

I نویسنده: کاترین ساتکلیف 345  کابوس   

 

 

 

.  فراهم شد، همراه آرنی و دان به خانه آمدندهم زمانی که نیک به بهترین موقعیت برای این کار 

 سامر لبخندی به لب آورد و به چشم های سیاه و پر نفوذ مرد خیزه شد.

 .باید با هم حرف بزنیم ، نیکالس -

 .ظاهر مرتب و زیبای سامر را زیر نظر گرفت ،پر از تعجب هایی با چشم

 !االن که مهمون داریم -

 شمنتظربدون ما مهمونها  تا اون موقع هم  .ادنمی یدیگه  ی  بیست دقیقهپدر مارتین تا  -

 مونند . می

پیش رویشان را بدون  هر دو مسیرپنیمالس سری تکان داد و همراه هم از خانه خارج شدند و 

 حرفی طی کردند. 

شت به نیکالس برای . پکوچکی خودنمایی می کرد مزار  -ه ای کوتاه بر روی تپ  - روبرویشان

 .مزار کوچک فرزندشان ا نگاه کردبه  اولین بار 

نفس عمیقی کشید  . هم سخت تر شده بود  - از آنچه تصورش را می کرد  - گفتگو با نیکالس

 و بدون نگاهی به او شروع کرد .

منتظر  ،نیکالس ...  زود باش کنی م که به این قبر کوچک دقیق نگاههازت می خوا، نیکالس -

 ...نگاه کن ...؟ی هستیچ

 ید.چرخ مزار باالخره به طرف نیک 

 .م به من نگاه کنیهبعد از اون  هم می خوا -

 دست هایش را باز کرد. مرد  به او خیره شدند . های چشم

 م .ه هستهنوز زند ... من، ببین نیکالس -
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نزدیک شد و  ؟ قدمی به اوباز هم می تونیم بچه دار بشیم ،اصال به فکرت رسیده که من و تو

 .مرد فشرد ی یک دستش را روی سینه

هستم،  عاشقت ...من .کنارت داشته باشمم یه زندگی طوالنی هو می خوا... من دوست دارم نیک -

 .عاشق تو نیک؟... می شنوی

متفاوتی در چهره اش در احساسات . صورت ظریف زن را لمس کرد هایش انگشت سربا مرد 

 ؟!آیا امیدی به این عشق بود... ردد، نا امیدی، شمد. خحرکت بودن

. بدون سخنی برای کودکشان عزاداری کردند - بعد از هفته ها ،در آغوش هم - باالی آن تپه

  برد و کنار گوش او به آرامی زمزمه کرد. نیک سرش را کنار گوش سامر

  .ببخشو من ر -

 

*** 
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شان کنار خانواده های اخانه را دیدند که در  یجمعیت زیادی جلوه، بعد از بازگشتشان به خان

 کاکادوس ها گرد آمده بودند. 

پیش ی  خانواده هایی که تا چند هفتهبه پا شده بود. ها آنهمهمه و سر و صدای عجیب میان 

 ، حاال اینجا بودند. به تیم تنیسون پیوسته بودند ها از زمین هایشانآنبرای بیرون راندن 

 جدلو دست به کمر در حال بحث   "ک سیمسون"روبروی مرد دیگری به نام ج " جف ماد"

 ایستاده بود.

  که به اینجا بیایید.ندارید شما حق  -

 داریم.  واده از اینجا رشما حق استف ی ما هم به اندازه -

 .به جمعشان اضافه شد سرخ شده از خشم،آرنی با صورتی 

 .آتش می زد وه تا دیروز مزرعه های ما رمردی کولی نه برای ؟!... سیمسون ...ره رآ -

 .این کارها نداشتیم یما هیچ دخالتی تو -

ولی با سکوتتون، کاری نینداختید. توی انبارهای کاه ما  ومشعل آتش رشخصا ره شاید شما آ -

 ست. این گناهش بشتر از قبلی ... ود ر از اون کردیتید

که روبروی زنان کاکادوس  -ها در جستجوی نیک از میان جمعیت زن و بچه   سامرهای  چشم

 .هیچ اثری از او نبودچرخید. اما   - ایستاده بودند

متوجه  نیک با تفنگی در دست . به محض ورود، وارد خانه شد به سمت خانه دوید و به سرعت

 .جیغی کشید. کتابخانه شد میان

 ؟!ری چی کار می کنیدا -

 .نکنتو دخالت  -
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 خوا... واگه فکر کردی که من خودم ر -

 .ربطی به این ماجرا نداره ،یهاینکه تو چی می خوا -

 نگه داشت تا مانع خروج او شود دو طرف ستونهایش را به  دستسامر 

ی از این در بیرون بری و به روشون تیرانداز ه حاالاگ ،کالسنی. شیاز روی نعش من رد  همگ -

ازشون  –که به تحریک تنیسون کردند  -اونها رو برای جبران کردن اشتباه هایی  شانس ی، کن

 گیری... این راهش نیست نیکالس. می

 با حضور نان پشت سرش لحظه ای سکوت کرد.

  .ببین ... اونجا رو سامر -

ی  نیک با شنیدن صدای فریادهای چهره . جلو خانه اش اشاره کرد ی با انگشتش به باالی تپه

د بیرون از خانه در هم شد. اسلحه اش را آماده ی شلیک کرد و در همان حال قدمی به افرا

خودش را به  او، ،  برای جلوگیری از خروجسراسیمه سامر هراسان وسمت حیاط برداشت. 

 .کمرش چسباند

 .ر عمرم برای خطاهام جواب پس بدمتا آخ که خواهش می کنم کاری نکن ...نیک -

 !؟منظورت چیه -

، حاال اونها برای از دست داده نمی کردم ترغیب مدرسه نساخت برایاگه من کاکادوس ها را  -

 هاشون اینطوری عصبانی نبودند و بچه امون هم حاال زنده بود.

م هست ین من، ابه خاطر این کینه و نفرت از بین بره ، فقط یکی دیگه... ی دیگهاگه فقط یه زندگ

نیکالس، یادت نرفته که به خاطر قتلی که توی دوئل مرتکب شدی،  . دم یکه  تاوان پس  م

 چقدر کابوس داشتی، می خواهی من هم مثل تو اسیر کابوس هام بشم؟



 کابوس 

I نویسنده: کاترین ساتکلیف 349  کابوس   

 

 
 

سامر هم به دنبالش  .ا باال گرفت و از کنارش عبور کردبدون هیچ حرفی اسلحه اش رنیک 

 .پا بود آمده ولوله ای بربیرون از خانه میان جمعیت گردبیرون دوید. 

روی منظم نا -چیده شده بودند مرتب که برای شروع مراسم هر یکشنبه   -میز و صندلی  هایی

صدایی سر و  ها، زنمیان جیغ  بچه های کوچک تر ی صدای گریه و پرت شده بودندهم 

 صدای پدر مارتین از باالی ایوان به گوشش می رسید. . دلخراش درست کرده بود

 د...مسیح کوتاه بیاییبه خاطر عیسی ... اوه -

 .سامر فریاد می کشید. گم می شد "ربکا شارکی"صدایش در میان جیغ های 

 بسه... ...کنید شتموم -

. به خودش آمد ،از روی زمین اش کمرش و بلند شدن ناگهانی دور با گره خوردن دستی اما 

 کوتاه رخ دادند.  ی لحظه ها با هم و در یک م اتفاقاتم

. اران دیگری که میان جمعیت بودندسوار کار و دور شدن سوارک یمرددزدیده شدنش توسط 

که به دنبال آنها می دوید   - نیک  ی مثل گچ سفید شده ی چهرهدر لحظه ی آخر چشمش به 

 افتاد. -کشیدو نامش را فریاد می 

 

*** 
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که او را در   - مرد سوار کاری اثر حرکت وحشیانه  لرزان و بدنی کوفته شده در هاییا زانوب

 .چانه اش را باال گرفت و با چشم به روی تنیسون نگاه می کرد -آغوشش محکم گرفته بود 

 .خشمگین به مرد روبرویش نگاه کردهایی

 .رید و خالصم کنیدبگی وبیایید جونم رد؟ معطل چی هستییاهلل...  -

 .دستش را روی تفنگ روی پایش کشید مرد

 ندارم بکشمت. فعال قصد  -

 من رو به اینجا...پس برای چی  -

 ...زنم  -

 .اتاق خوابی اشاره کرد ی با انگشت به در بسته

 اون داخله.  ... اونجا -

در نزدیک  ی دستش را به دستگیرهو به سمت در اتاق رفت و  شدا بلند از جسامربه آرامی  

 .سرش چسبیده بودبه  ی اسلحه ای کرد . لوله

تخت بزرگ دو که کنار  -کار رنگ پریده و نگرانی چشمش به خدمت ،باز شدن دربه محض 

که شوکه شده به او خیره  - " بالنی تنیسون"به   بعد از او نگاهشو افتاد  – نفره ای ایستاده بود

 رسید.  -شده بود

 چه اتفاقی... ؟ -

 .دنیا بیاد که دهبچه نمی خوا... بچه -

 سرد زن جوان را در دستش فشرد  های به سرعت به کنار تخت رفت و دست

 ...می کنم ...خواهش... کمکم کنید خانم سبرا -
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 چرخید.  -که مابین در ایستاده بود - تنیسون  یور سمت نگاهش به

 .به زنم کمک کنید، دم توی لندن کار مامایی می کردیدشنی -

تا به حال  خودمولی .  دستیارش بودم وقت ها بعضی  ...و کردممی من فقط با یه ماما زندگی  -

 .نکردم واین کار ر  تنهایی

 .فشرد به شدت و راهای ا ادی دردناک کشید و همزمان انگشتزن جوان فری

 ... م بمیرهه ابچ ...اریدد... نگذکمکم کنی... اوه -

می داد؟!... او باید بچه تنیسون را نجات . نشست خشمی عجیب از بازی روزگار بر وجودش

   ث مرگ فرزندش شده بود؟؟!...  آن هک کسی که باع

صدای کشیدن ماشه ی اسلحه کنرا گوشش او را به خود آورد. چرخید و به چهره ی بی رنگ 

 تنیسون نگاهی تحقیرآمیز انداخت.

بهتره که کار اشتباهی نکنید اقای تنیسون...  اگه تا گردن هم توی یه باتالق پر از کثافت افتاده  -

شما یه انگشتم رو هم تکون نمی دم. ولی... معتقدم زن باشید، من برای  کمک کردن به شخص 

 و بچه ها نباید قربونی مردهیا جنگ طلبی و کاه مغزی بشن که فقط طمع پول و قدرت دارند.

  زی که برای شما عزیزه، ازتون می گیرم.هر چی  ،بمیرنا هاگه اون،  ببین خانم سبرا -

  دردناکی روی لب هایش نشست. سرش را نامحسوس تکان داد و لبخند کمرنگ

 !آقای تنیسون ،باهام کردید خیلی وقت پیش واین  کار ر -

 

*** 
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 ،  برای سامر نحوه ی قرارگیری غیر طبیعی جنین محرز بود.کوتاه ای بعد از معاینه

 .ادی بچه داره از قسمت شانه بیرون می -

 – در دست گرفته بود حالت تهدید آمیزی تفنگش را بهدر حالیکه هنوز هم  - تنیسون 

 .تر شد نزدیک

 ؟یعنی چی -

یعنی یه زایمان  ،اد و اینی نه میواز قسمت ش ،یعنی اینکه بچه به جای اینکه از سر پایین بیاد -

 .مشکل که باید سریع بهش رسیدگی بشه

آب  بهم کافی ی  ندازهابه د، دستتون بگیری یاینجور وبهتره به جای اینکه این اسلحه رحاال هم 

 .گرم بدید و مقداری پرمنگنات

 ؟کار کنید چی هیدمی خوا -

  .دوخت  -می آمدند شبه سراغ اهکه دوباره  درد  -به زننگاهش را  و  باال زد ش راآستین های

ده و این آب هنوز پاره نش ی کیسه. توی شکمش بچرخونم وبچه رکه بکنم  وم را باید سعی -

 .از دست بدید وشاید هر دو ر ،ر غیر این صورتد نجات بدیم. وتنها شانسمونه که بچه ر

ر دو به کنار ه ،از بیرون چرخ های چندین گاری و فریادهایی با شنیدن صدای نزدیک شدن

 . پنجره رفتند

 روی تنیسون  ی خانه به  از کاکادوس ها به سرعت یجانسون و عده ای دیگر گاری شارکی،

که در حالتی  خم شده روی اسب به سمتشان  –و جلوتر از همه ی آنها نیک  نزدیک می شدند

 توجهش را جلب کرد.  -می تاخت 

 !نیک ،خدای من....اوه -
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را افراد تنیسون خود را در اطراف خانه برای دفاع آماده می کردند. روی به سرعت در خانه 

 .باز کرد و تفنگش را باال گرفت

 .شلیک می کنم  ،ک تر بشینزدی یه قدم که هستی جایی اگه از  ا... ا...ا... سبر -

و به طرف ایوان  شده بود که به سرعت از اسبش پیاده - روی نیک به دو مرد خودشان را 

 .انداختند  -خانه می دوید

سرش  سامر  از کنار پنجره ، برای جلوگیری از خونریزی بیشتربا دیدن وضعیت به هم ریخته و  -

 .بیرون برد با فریاد را

 ...ت با هم بمیرنه ازن و بچکه ارم گذمی ، اگه  فقط یه تیر شلیک بشه ... تنیسون -

 سرش رو به نیک چرخید

که به  هدیاد. اون فقط می خوای هیچ بالیی سر من نم. آروم باش ،خواهش می کنم... نیک 

 به دنیا بیاره.  وش ره ابچتا  زنش کمک کنم 

 

... 
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 بچرخاند.  -پا  - جنین را به حالت بریجکه  سامر موفق شده بود  ، باالخره دو ساعت بعد

زن  هایِ سامر دستمالی مرطوب را به لب. ا به  مرز تسلیم شدن رسانده بود، بالنی رفشار وارده

 .نزدیک کرد ،از نفس افتاده

 .ببخشید ...به خاطر کارهایی که علیه شما کرده وشوهرم ر  ... ببخشیدو من ر... خانم سبرا -

  .شما االن به انرژیتون احتیاج دارید. ساکتهیش... ش... ش...  -

وقت گوش هیچ ... اونهامردها می دونید ولی. خیلی تالش کردم که باهاش حرف بزنم،من ... من -

 .ندارندزن ها برای خواهش های ما  ییشنوا

 روی دست سامر گذاشت. بی جان دست لرزانش را 

 خواهش می کنم ازتون، بین جون من و بچه انتخاب کنیدالزم بود که  شد شرایط طوری ه اگ -

 این بچه برای روی خیلی مهمه.  . نجات بدید وجون بچه ر

 چشم هایش را با لبخندی مایوسانه بست. -

هدف اون . ازدواج ما یه ازدواج از پیش تعیین شده بود. دوست نداره واون من ر؟... می دونید -

 ققط داشتن یه وارثه.  ،از این تعهد

  ه.ولی ظاهرا که خیلی نگران حالتون. نمی دونم این رو من اوه... -

 .بالنی جان دارتر باز شدند های شمچ

فقط می دونستم که ه... اگ. نگفته بهم وقت در این مورد چیزیاون هیچ. اشتباه می کنید، نه، نه -

 ...شاید ؛داره به من عالقه

 .نزدیک تر کرداد و سرش را به او سامر فشاری به دست زن جوان د

 ببین بالنی... به یه سری دالیل نامعلوم، مردها کال توی ابراز عالقه  به زبون مشکل دارن!... -
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 خندید و شانه هایش را باال داد.

اونها عالقه ی خودشون رو یه جور دیگه بهت نشون می دن. مثال، وقتی یه تیکه ی جواهر رو  -

با پولش بتونن برات یه لباس خوشگل بخرند یا  می فروشند تا –که خیلی براشون ارزشمنده –

این که با وجود نفرتشون از رقص، باهات می رقصن و یا حتی ... وقتی مریضی سرت رو وقتی 

 خوابیدی نوازش می کنند.

 ؟!فکر می کنید یاین جور -

ون ولی ا... یه زمانی یه دوستی بهم می گفت که اعمال بیشتر از کلمه ها جون دارند.  کامال، آره -

بهتره  .االن متوجه معنی حرفش شدمو نمی فهمیدم. ولی وقع من خیلی احمق بودم و حرفش رم

 .تو هم بهش عمل کنی

تخت نزدیک کرد و هر  ی او را به لبه سامر به کمک خدمتکار بالنی، با شروع درهای دوباره

یه دو پایش را از هر طرف روی یک صندلی قرار داد و خودش هم وسط روی یک چهار پا

 .منتظر نشست

لحظاتی بعد از آن با پاره  . ، بالنی خسته از این زایمان طوالنی از هوش رفتساعت سه صبح

. دردها به اوج خود رسیدند، شدن مایعات روی سطل زیر پاهایش آب و ریخته ی شدن کیسه

 اونداخد. سامر به سرعت آن را لمس کرد ، از آن بند ناف پس با دیده شدن پشت نوزاد و 

 می زد. نوزاد هنوز منظم  ... نبضشکر

وجه حق کشیدن نوزاد را از پا ندارد به یادش مانده بود که به هیچ در گذشتهاز گفته های مارتا 

 .به صورت طبیعی انجام شود باید و مراحل خروج او



 کابوس 

I نویسنده: کاترین ساتکلیف 356  کابوس   

 

 
 

 .داد تکانمحکم بالنی را ، بعدی های با شروع درد

 .داری موفق می شی، فشار بده -

 را پر کرد.جیغ زن اتاق 

 م... م... م...!توننمی  -

 .... یه بار دیگهبار هفقط ی -

 ...خدای من... برید... اریدگذتنهام ب... برید -

 ...و در نهایتو با دست دیگر کمرش را نگه داشت با دست راست پاها ، با دیده شدن پشت نوزاد

 .بیرون آمدد، با فشاری که بالنی به خود آورسر نوزاد  

زن جوان نگاهی انداخت  و لبخندی از اشک های سیاه شده  های و چشمبه صورت  خسته 

 روی لب هایش نشست.

 .ما موفق شدیم... بالنی -

 اشک روی صورت زن دوباره راه گرفت.

 .موفق شدیم... اوه -

 

 

... 
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 ایستاده بود "روی"که  -سفید را به جایی در گوشه سالن  ی سامر نوزاد پیچیده شده در پارچه

 .کناری زد پارچه رای آرامبه و برد  -

 یه پسره . -

 .مرد بر خود لرزید

 ؟زنم -

فکر کنم که زنتون  حالش یه زودی خوب می شه.  ،ولی با یه مقدار مراقبت. حسابی خسته ست -

 ه.ببین شما رو دوست داشته باشه

اتاق خواب  در نگاهش را از ند. پر آب بود هایش رنگ صورت مرد سرخ شده و چشم

 د.دوباره به او دا ، همسرش

 .همه چیز ...برای. خیلی متاسفم -

 .اریدبگذاز این  به  بعد به حال خودمون  ما رو  پس دیگه -

 مد.آخدمتکار بالنی دوباره به سراغش  ،از رفتن تنیسون به اتاق همسرش بعد لحظاتی

 .ببینهو خانم تنیسون می خواد شما ر -

 ایستاده   -داشت  نوزاد در آغوش در حالی که -بالنی  کتار تختتنیسون . وارد اتاق شد بی صدا

 دست زن  به سمتش دراز شد.. بخند سپاسگزارانه ای بر لب داشتل بود و 

 ؟دوست خودم بدونم واجازه دارم شما ر -

 ؟چرا که نه -

چطور می تونم ازتون . دوستی همسن خودم نداشتم اومدم،از وقتی که به نیوزلند . خوبچقدر  -

 تشکر کنم؟
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  ... من  -

 .بدهمن  رو به  اون جعبه... مارگارت، می دونم -

 کشید بیرون  جعبه ای که مارگارت آورده بود، بالنی سنجاق روبین نشان نیکالس را از داخل  -

 .به طرف سامر گرفتآن را و 

نباید به خودم اجازه وقت هیچ، برای شما عزیزهچقدر  سنجاق با وجود اینکه می دونستم این -

 ازش  وقت نتونستمکه هیچ از اون به قدری عذاب وجدان داشتمبعد . بخرمو اون ر می دادک که

  کنم.استفاده 

 .را به دور سنجاق مشت  کرد انگشت هایش  خندان 

 نیکالس خیلی بابت این خوشحال می شه. -

 

 

*** 
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با   - نیکالس، از میان سایه ها .ندبه تکاپو افتاد به محض خروجش از خانه ،  جمعیت منتظر

 شتابان . او نزدیک شد  سرعت به به  - از عذاب انتظار ساعتهای گذشتهچهره ای درهم و پر 

 .رها کرد مرد طرفش پایین پرید و خودش را آغوش پله های باقی مانده را به

 .ببرخونه و به ن رم  ...نیکالس، اوه -

ر چشم به هم نیک او را در آغوش کشید و بدون  توجه به جمعیت سوار بر اسب شدند و د

 زدنی به سمت خانه تاختند.

به محض رسیدن به خانه اشان، نیک  از اسب پایین پرید و او را در آغوش کشید و به داخل 

 در آغوشاو را  کنارش دراز کشید و خود نیز  و سامر را روی تخت خواباند برد و  به نرمی 

 .نار گوشش زمزمه کردو ککشید  خود

 می دونی دلم چی می خواد؟ ،رحال شدیت که در رفت و سا خستگی -

 . مرد زیر گوشش را بوسید.تکان دادبه نشانه ی نه سرش را  -

 .دیگه می خواد  ی دلم یه بچه -

دوخته  مرد هایبه لب یگرمهایش به  چشم. بلند کرداز روی بازوی مرد  دخترک سرش را 

 شدند. 

 در مورد همین حاال چیه؟!نظرت  -

 

*** 
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 "شش ماه بعد" 

 

 جا را ترک کرده بودندآنانسون ها و شارکی  دو ساعت پیش جد. نیکالس دیر کرده بوباز هم 

 .ول تعمیر سقف مدرسه را داده بودآمده و رفته بود و قهم  جف ماد و 

زمبن را جمع  خرده چوبها و میخ های ریخته شده روی ،شان و سامر به عنوان آخرین نفرات

 .ه بودندساخته را بستنیمه ی  کرده و در چوبی مدرسه

 .با هم برید وراه ر ی  بقیه . می تونیدببینیم رو نیکالس هم  شاید سر راه ... بهتره با من بیای -

و گاهی هم در  دنبالش آمدهه گذشته نیک هر روز سر ساعت مشخص بی در طی دو هفته 

. اما نیک . همراه با شان به سمت خانه حرکت کردندکمک کرده بود ساختمانساخت و تعمیر 

 را در راه ندیدند. 

اییدند و اون بایستی چرخ گاری اش شکسته باشه یا اینکه میش هاش بره زاحتمال داره که  -

 بهشون باشه.حواسش اونجا بوده باشه و 

 به خانه که رسیدند، شان به جلوی خانه اشاره کرد.

 .مهمون داشته باشیدکه فکر کنم رو...  اونجا -

 !عنی کی ممکنه باشه؟- -

. شان هم شد نگران  از گاری پیاده،شان  را به داخل خانه دعوت کند  قایقی بعد بدون آنکهد

به داخل هول داد  –که کامال بسته نشده بود   - در خانه را پشت سرش پیاده شد. سامر نگران 

 و وارد شد.
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 ؟...فرانک؟... نیک -

که کنار   - متوجه مرد غریبه ای به محض ورود،  . اما آرام به طرف سالن نشیمن به راه افتاد

 .شد  - میز ایستاده و او را کنجکاوانه نگاه می کرد

د چرخان او ا شنیدن صدای سامر سرش را به طرفب. کنار پنجره ایستاده بود ،نیک کمی دورتر

 . و نگاه خشمگینش را به او دوخت

ریب و خشک  صدایش  غو تر شده بود هم سفید سامر از زمان سقط جنین حتی  چهره اش

 .بود

  .ببینه وکه می خواد تو ر اینجا هست یه نفر  -

 .اتاق اشاره کرد از و با دست لرزانش به گوشه ای

 شت.این امکان ندا... ولی .نیک را دنبال کرد  ی  محل اشارهنگاهش 

 !سالم عزیزم -

 .پر از  نگرانی  به او  نزدیک شد با لبخندی "سوفی فایربورن"

 ؟ بهت معرفی کنمو ر می تونم خانمم، سوفی -

 .تعجب کردم ،خیلی ،خیلی... سامر، اوه -

... شه باورم نمی. دیدم ومن خودم مردنت ر! تو که مرده بودی؟!... ؟!... سوفی... خدای بزرگاوه،  -

 ...نه

حسابی از دستت عصبانی  اومد، وش ه بعد از اینکه به ،هر چندست.  نمرده... پامبرزهام معزیز -

 . زندان بندازتت ور شده گیرت بیاره وبود و می خواست هر ج
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م از شکایتش چشم پوشی ه ی  دو طرفه بکنم و اونمن تونستم باهاش یه معامله ، خوبولی  -

 .کرد 

 .دستش را به طرف مرد غریبه دراز کرد

ی بستر اش اونجادنده هشکستن به خاطر  اون. توی بیمارستان آشنا شدم "مک فارلند"با آقای  -

 .بودم  اونجا به خاطر ضربه ای که به سرم خورده بود  ،من همد و بو

 لبخند گرمی روی لب هایش نشست.

که یه  من . اما خواستگاری کرد نم هم از بعد. شدیم کم عاشق با هم همون جا آشنا و کم -

االن هم اومدیم اینجا تا ازدواجم  . زن آزادی محسوب نمی شدم ،ایی عقد غیابی کرده بودمهجور

 سبرا رو فسخ کنم، تا بتونیم با جییمی ازدواج کنیم.با آقای 

که از دهانش  هر کلمهگفتن ش را با ا نیک به قدری به او نزدیک شده بود که نفس های عصبی

 .بر روی پوستش حس می کرد خارج می شد،

روی یک زمین  و،مون ره ابا دروغ هات رابط. تو دروغ محض بود ،هر چی که گفتی... دروغ -

 .باورت کردم م به عنوان  بزرگترین احمق دنیا،ه و من  بنا کردیشیشه ای 

 .نکردمو کار ر من این، نه -

 !هم نکردیرو  کار  ولی تو این. ت دادم که هر چی تو دلته بهم بگیفرص بهت باریک -

  .ترسیدم از دستت بدم نیک -

 .بلندی سر دادی عصبی خنده 

ترسیده . با من بودیاجبار و  از سر . ترلندیدختر ای، صال روی من حسابی باز نکرده بودیتو ا -

 بیفتی.زندان به هم  اونجا و به لندن برت گردونم  که بودی



 کابوس 

I نویسنده: کاترین ساتکلیف 363  کابوس   

 

 
 

 بود . ایل آشنایی امونمال اوفقط این  -

پا به قلب یه مرد می ذاری تا به  گوی سواستفاده گر کهیه دروغ، تو هم مثل بقیه هستی سامر -

 خواسته هاش برسه...

 .فریاد کشید گوش هایش را گرفت و

 .تمومش کن -

 ... اسم یک مرد بود و یه خونه ،چیزی که تو دنبالش  بودی ... تنها -

  ؟!... ؟!...خونه -

 .شمگین قدمی به مرد نزدیک تر شدخ

کدوم زنی حاضره وسط یه ؟ به عنوان خونه اش قبول می کنه وکدوم زن عاقلی این خرابه ر -

 ؟کنه خر دنیا زندگیتوی آ گوسفند یبو گندوی  مزرعه

گویی که با کلماتش . شوکه شده و دهانی باز به او خیره شد هایی چشمو نیک با رنگی پریده 

  . به صورتش فرود آمده بود سختی سیلی

ش می توانست کلماتش را پس کا. ای  دست لرزانش را بر دهانش گذاشت ، با دیدن بهت مرد

 . بگیرد

و در آغوشش عشقش را زمزمه  بگذارد های مرد را روی شانه هایش دستای کاش می شد تا 

یک شانس دوباره به او اگر   فقط ... اگرچه می شد .  عصبانی و زخمی بود فقط نیک  .کند

 ...داد  می

 .هر چی که اسمت هست ... یا برو سامر. م برو بیرونا و زندگیاز خونه ... برو -
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 دادن .با فشاررا باال بگیرد. لرزانش   ی افتاده و چانه فروشانه های را کرد تا  تمام تالش

هیچ کدام ولی  .بیرون دادبه شدت  نفسش را، هایشبرای کنترل اشک ،همروی هایش پلک

 .تاثیری در حالش نداشتند

راه افتاد و توانست بدون خم شدن ه به سمت ایوان خانه ب و به کندی با قدم هایی نا استوار 

 از کنار نیک بگذرد .  ،زانوهایش

 نردیک سرش را ، نردیک رفت  و وحشتناک شده بود ی شان که ناخواسته  شاهد این صحنه

 .و چیزی زمزمه کردبرد گوش نیک 

 روش ندارم . ای من که دیگه هیچ حق قانونیی. االن می تونی صاحبش بشی... شان -

برده . یک روز شان او را به آنجا حلقه  در حال تکامل بود. ش محکم بسته شددر پشت سر و 

را نمی خواست و در این  او هم  ردش از روز اولمبود و حاال هم با او آنجا را ترک می کرد.  

 .چیزی عوض نشده بودن نخواست

 

*** 
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انی  و پشیم ه هاخاطر، ویسکی و به تاریکی بیرون از آن خیره شده بود . ایستاده در کنار پنجره

 .امشب او را در آغوش داشتند

 ...بی مغز ... هالو!... بزدل!... احمق! -

کرد.  را، برای خود زمزمه میش می توانست در آن حال نسبت دهد تمام فحش هایی که به خود

با  گردن دردناکش را  و پشت پنجره تکیه داد ی ش را  به شیشها پیشانی، بستههایی  با چشم

 داد.فشاری دست 

خودش را  ،با اینکه مجرد و تنها بود ... تاهل و ازدواج  فرار می کرد و حال ی زمانی از کلمه

 . حس می کرداست،  در آبها سرگردان شده   - کشتی نکه بعد از شکست -مانند غریقی 

 قلبش خالی نبود، نه. تر شده بود قلبش خالی ... سرش  نیز خالی و؛ بودشده خانه اش خالی  

 .قلبش لبریز از درد و سرما بود

ولی . رود و او را به خانه برگرداندبه بود که دوباره به دنبالش بعد از رفتن سامر تصمیم گرفت

  نبلیطی برای برگشت "جیمی مک فارلند"به او خبر داده بود که به کریسترچ رفته است.   دورا 

 .آن را به راحتی  قبول کرده بود و او نیز کردههدیه  به او به لندن

دستگیر شود، نبود. که اگر ترس از کاری که در لندن انجام داده بود و به همان دلیل ممکن بود 

او هیچگاه به نیوزلند نمی آمد و اسم شخص دیگری را برای خودش انتخاب نمی کرد و هیچوقت 

 وارد خانه ی او نمی شد.

حتی با مردی  ،آندلیل به  ناچاری و نا امیدی  چه بر سر انسان می آورد که... مگر خداوندا، اوه

 می روی؟که دوست نداری زیر یک سقف 
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نا امیدی ... می توانست پسر بچه ای را که محتاج محبت پدرش است را وادارد تا به خود و 

خون مرد بیگناهی ، در دوئلی غیرقانونی وادارد تامی توانست مردی را اطرافیانش صدمه بزند 

جا  یرا جای کسی دیگر خود تا بیچاره و تنهایی را مجبور کندمی توانست دختر  ... و درا بریز

 بزند.

را فهمیده  او  –در همان لحظه ای که پرده از راز سامر برداشته شده بود   - او. او می فهمید

 .م و ترسش بر او غلبه کرده بودندخش، سردرگمی هاهم باز  ... ولی. بود

او  که او همسرش نبود و هر لحظه اجازه داشت. ترس اینکه سامر او را ترک کند... ترس، اوه

جز   - مردی سر کند که هیچ چیز تمام عمرش را با این که دیگر هیچ دلیلی برای . را رها کند

 .برای عرضه نداشت -زاران گوسفند ای باالی تپه ها و ه کلبه

اش به او عشق و عالقه یعنی تمام حرفهایش از . که خودش اقرار کرده بودگونه درست همان 

حتی سعی نکرده بود که  قبل از رفتنش به کریستچرچشت. سامر امکان ندا، نه ؟حقیقت داشت

 .ببیند   او رایکبار دیگر 

 . فردا ظهر سفرش را آغاز می کرد "شیطان تاسمانی"کشتی . نگاهش را به ساعتش دوخت

 بود. ساعت بیست و سه و سی دقیقه

ما زمان کمتری برای اینکار الزم سوار بر اسب  مسل، لیو. راه بود ن پانزده ساعت تا لیتلتو

 به سرعت از خانه بیرون پرید و اسبش را زین کرد .داشت. 

... 
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اسب را به درختی بست و شروع . درا از دست دا کردن اسبش توان حرکت در ده مایلی لیتلتون،

به تنش چسبیده  شخیس از عرق هایلباسو  آفتاب به وسط آسمان رسیده بود  به دویدن کرد .

 .ایش از شدت دویدن تاول زده بودنو پاه

ش دسته ای از در کنار مسیرکشید. را لنگان لنگان جلو می  و خوده بود نفسش به شماره افتاد

 محکم  – خون آلود  بودها خارخراش که  از  - دستش  را  .چیده بودگلهای وحشی رنگارنگ 

 کرده بود. به دورشان حلقه 

 ... و

ن کنار خیابا. و بعد از آن بندرهایش پدیدار شد  چشما ینهایتا تصویر زیبای اقیانوس جلو -

 .افتاد لشان اوکان گاریچشمش به  ساحلی ،

حمقش را توجیه و کارهای شوهر ا ه به جای اینکه با سامر حرف بزند.شان  خیانت کاری ک

 .سوار شدن به کشتی کمک کرده بود ا برای ،  به او کند

پیرمرد دوست داشتنی که . نجا بودآحتما فرانک با جانسون ها ... و بعد از آن گاری جانسون ها

فرانکی . و کلمه ای با نیک حرف نزده بود ، قلبش شکستهبعد از رفتن سامر در یک هفته قبل

 .درست مثل یک پدر، ست داشترا دو آنها که مانند پدر 

. از بندر بود نو در حال دور شدن و فاصله گرفت ، لنگرش را باال کشیدهکشتی شیطان تاسمان

 .دیر رسیده بود... خدای بزرگ، اوه

در حالی   -. رد و با حالتی لنگان به جلو دویدتمام توانش را در پاهای تاول زده اش جمع ک

که چشم هایش به کشتی  در حال دور شدن خیره مانده بود و با دست افراد سر راهش را به 

 تا انتهای اسکله دوید. –می زد  چپ و راست کنار
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برای  هایشان  فرادی در حال  تکان دادن دستاعرشه،  ار میله های و کن یبر روی کشت

 .زنی ظرف جثه دستش را باال بردخداحافظی بودند. 

خودش را به کشتی برساند؟! برای  می توانست شاید با پرشی بلند به داخل آب... سامر؟!... اوه -

صداهایی از اطرافش . کشید و شروع به دویدن کرد اسکله عقبمال به کاخودش را  جهش

 .شیارانه به گوشش می رسیدوه

 .نکن ... مرد جوان... نه -

 ؟!کار می کنی داری چی ... ی... یه -

های زنی کوچک با مو  از میان جمعیت متعجب، ناگهانانداخت که... اطرافش  نگاه کوتاهی به

 .قدمی به طرفش برداشت ،درخشان قرمزِ

درست  .یگرش کاله زشتش را نگه داشته بوددر یک دستش چمدانی کوچک و در دست د

به او خیره  درخشان  هایی قرمز و چشم در حالیکه با گونه های - چمدانش را  نیک روبروی

 .زمین گذاشت روی   -شده بود

. اریخ یکبار دیگر تکرار می شدگویی که ت. وقت فراموش نخواهد کردرا هیچ صحنه این ... اوه

نجا وارد از آ ایوان ایستاده و  که دخترک روبروی خانه اش بر روی  درست مانند همان روز

 .خشک شده اش را به زحمت فرو داد آب دهان. ش شده بودا زندگی

 .فکر کردم که رفتی -

 چانه اش را باال گرفت .. -

 اومدی! این دفعه سر عقل شاید . بدمبهت یه فرصت دوباره  بتونم، گفتم شاید -



 کابوس 

I نویسنده: کاترین ساتکلیف 369  کابوس   

 

 

ایی سوزان تر از خورشید گرمو  های سوراخ شده و گل آلودش دوخت نگاهش را به چکمه

 بدنش را داغ کرد.آن لحظه 

بخندی امر  با لس. گرفتدختر  به طرف شویزانآپژمرده و پالسیده را با گل های  گل ی دسته

و  فرو برد گلهاصورتش را میان  آنها را گرفت و  دراز کرد و آنها زیبا دستش را برای گرفتن

 .دراز کرد نیک دستش را دوباره به سمت. سپس نفس عمیقی کشید

 .خوشحالمبا شما و خیلی از آشنایی هاسم من سامر شانون اونیل... سالم -

 .نگه داشتدر دست را با فشاری بر آن  دختر دست

 ؟دوست دارید زن من بشید، سالم -

 .لحظه ای ابروانش را در هم کشید درخشانش را بست و های چشم

 بهتر بشناسیم.  ه رواول همدیگکه شاید بهتر باشه د. آخه خیلی ناگهانی ش، نمی دونم ام... م... م...  -

 م.هست من بدون شما خیلی تنها ،پشت تپه ها ... ست و اون باالاسم من نیکالس وینستون سبرا  -

 .لبخندی زد

 .خوام بگم که  خیلی دوستتون دارم و می -

 ...پس اگه اینطوره، اوه -

 

*** 
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 "یک سال بعد" 

اری ک ،جدید به زیبایی هر چه تمام تر به اتمام رسیده بود و غیر از رنگ آمیزی آنی خانه 

وپرایز کردن سامر، در نیک تخت زیبا و سلطنتی ای را برای س.  برای انجام دادن نمانده بود

همه  امروز . آوردنش به کریستچرچ فرستاده بودخریداری کرده و فرانک را برای  انهیحراج سال

او را از افکارش  ،صدای کالرا از کنار در اتاق خواب. فراهم بود  نی تولد کودکشابرا  چیز

 بیرون آورد. 

دردهای هنوز تا . بهتر می کنهو یه مقدار هوای تازه حالت ر ؟نمی ری بیرون کمی چرا یه ... نیک -

 زیادی مونده است.زمان  ،اصلی بیان

دنیا ه مون توی اون به ام بچهمی خوا. برسه باید دیگه دادم،  سفارش ی کهتخت ؟حالش چطوره -

 .بیاد

. ت رسیدا سفارشیی فرانک هم با هدیه ... اوهئه! نگران تو، اون بیشتر از خودش. حالش خوبه -

 .رو پیششب

کتار . شلوغ خانه قدم گذاشتبرده بود، به ایوان  در حالی که دست هایش را در جیب فرو

 .ر و صدا در حال جستجوی چیزی بودربکای کوچک بی س، های گل کنار حیاط بوته

 ؟کار می کنی داری چی؟... ربکااوپس... س...  -

 دخترک با چشم های معصوم سرش را باال برد و به او نگاه کرد.

تا  اینجا انی صبح زود می اونها  سامر بهم گفته که . ال جن و پری های کوچولو می گردمدنب -

 !اینجوری ... ببین. لها برای خودشون چایی درست کننداز  شبنم های روی  گ

 .ه از شبنم صبحگاهی را به او دادخیس شد کوچکِ  کوچکش برگِ های با دستو 
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 ؟است درست شده اونهایعنی االن چایی  -

 .بکنییه آرزو  باید قبلش ...ولی. بخور دیگه... پس چی -

ه یه بچه که داره بخوشگل، یه زن خیلی . دارم د رومن که هر چی دلم می خوا چه آرزویی؟ -

 .موفق و یه عالمه دوست خوب و  یه مزرعه بزرگ ...  ادی دنیا می

 .زود باش ...دِ؟ ... آرزو کنی بخواهی هنوز هم ولی حتما یه چیزی هست که  -

آرزوی  رضایت پدرش  او که ؟آن را داشت کردن توان آرزویعنی . را بست هایش نیک چشم

 . ذهنش سپرده بود ی خانهرا به فراموش

هایش برگ گل را به لب. جز درد و پشیمانی و کابوس چیزی برایش نداشت ،چیزی که نداشتنش

 د.اره به دخترک برگردانن را دوبآره های کوچک روی آن را نوشید و  نزدیک کرد و قط

 مرسی ربکا. -

ید کاغذی را به  فرانک پاکت سف، به محض نزدیک شدنش .به طرف فرانک به راه افتادبا لبخند 

پدرش بر روی پاکت خیس به دست خط   هایی شوکه شده و چشمنگاهی با  . سمتش دراز کرد

 و خط اول آن را خواند. نامه نگاه کرد 

 ...پسر عزیزم نیکالس -

 

*** 
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سرش را به طرف . با شنیدن صدای پایی کمتر و مرتبتری می آمدند ی دردها کم کم با فاصله

 . در چرخاند

 !از من هم آشفته ترهاون که  ظاهر ا  !خدای من، اوه -

 ؟می تونم یه لحظه با زنم حرف بزنم -

 ...ولی -

 .لطفا، فقط یه لحظه -

 .تکانی داد و به سقف خیره شد سامر سرش را -

 .زیاد دور نشید... لطفا دورا، کالرا -

 .آرام کنار تخت نشست  به سمتش رفت و  نیک، بسته شدن در اب

ببین  .کار کردم ؟ قیافه ات شده مثل اون موقع ها که از دستم عصبانی هستی م چیه باز، نیک -

 است!این دفعه دیگه کار من نبوده ! من هیچ کاری نکردم، نیک

 .کاغذ نامه ای را به او نشان دادجیبش فرو برد و  دردستش را 

 .طرف پدرمه نامه از این -

 !اوه -

 .ای لحظه ای  دردش را فراموش کردبر 

شوهر  قدرمون گفتی و اینکه من چه ابچ به دنیا اومدن از. نامه نوشتی براشبرام نوشته که تو  -

  ...خوبی  برات هستم
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توی قلبش نگاه کنه  حتما می تونه یه بار دیگه" چسترفیلد"که یه جنتلمن مثل  نوشتی  براش

 .ازت ممنونم... سامر .دوباره پیدا کنه وای پسرش رو ج

 ؟!از دستم عصبانی نیستی ...عنیی -

 .تکانی داد و به او نزدیک تر شد سرش را

برام توی  .به لندن برگردیم ...ما... بهم پیشنهاد داده که من ؟چطور می تونم ازت عصبانی باشم -

 .است دادگاه عالی عفو گرفته

با . نیک به نرمی ره افتاددوباره ،بسته شدند و نفسش به شما ،هااز شروع درد هایش چشم

 .ش را بوسیدا دستمالی عرقش را پاک کرد و پیشانی

 ی...اگه دوست دار -

 د.اتاق چرخیچشم هایش اطراف 

 ؟بهتره کردن برای زندگی اونجا فکر می کنی ؛ یه قصر منتظرمونه اونجا -

 وولی فکر کنم بچه هامون اینجا ر. قصره مثلی من برا ،هر جایی که با تو باشمجناب سبرا  -

 .ست داشته باشندوبیشتر د

 .اینجا قوی تر و سالم تر بار بیانبچه هامون  که م فکر می کنمه من. منتظر همین حرفت بودم -

 .اینبار خودش را بیشتر در بالشت پشت سرش فشردسامر 

 اتاق!ه بگو بیان توی برو به دختر، ادی دنیا میه فکر کنم پسرت داره ب -

 پسر؟! -

 



 کابوس 

I نویسنده: کاترین ساتکلیف 374  کابوس   

 

 

 
 

 .شهمثل بابا ،جذاب و خوشگل مون یه پسره ابچ -

 ؟از کجا می دونی -

 با لبخندی به او نگاه کرد .

 . است زیر گلهای ایوان بهم گفته یاون پری کوچولو -

 .عاشقت... عاشفتم سامر -

 م.هست عاشقت... من بیشتر من بیشتر جناب نیکالس وینستون سبرا  -

 

 

 

 پایان 

 ویرایش نهایی

 زمستان هزار و سیصد و نود و نه

 انیسا محبی/ نازان محمدی

 

 

 


