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 خالصه:

 

 و بدون رابطه گذشته بود و هنوز ساشا باکره بود.  یازدواج قرار داد کیشش سال از 

 کیخواستار  منیباشد اما د یهمسرش زن کامل یسالها تالشش را کرده بود که برا نیتمام ا در

 عاشقانه با او نبود. یزندگ

 ...دید یرا م شیها ییبایبار او و ز نیاول یبرا منیداشت چشمان د ییکه ساشا قصد جدا حاال
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 مقدمه

 …لندن ، شش سال قبل 

 هیتک شیکه خم شده و به عصا دیرا د یرمردیکه در را باز کرد و پ یهنگام یچشمان ساشا مونت

 داده درشت شد.

 :دیپرس او

 "کمکتون کنم؟ تونمیم" 

 تر جلب شد.تر و ترسناکسر آن مرد، توجه ساشا به دو مرد بزرگ پشت

باز شود؛ دو مرد  شتریهل داد تا ب شیدر را با عصا رفت،یکه به داخل اتاق م یدر حال رمردیپ

 زد و گفت: یپوزخند رمردیدادند. پ یدر نگهبان رونیتر ببزرگ

 "یبفهم نویاجازه دارم کمکتون کنم؟ اما من انتظار ندارم که تو ا یکه بگ نهیدرستش ا"

و قرمزش  سیبا چشمان خ زیآمنگاه اهانت کیشد و اتاق کوچک را برانداز کرد و خانه را با  داخل

 از نظر گذراند.

وارد شدن  شتریاو را از ب کردیم یکه سع ی. در حالدیدو نگهبان کوب یدر را به رو نیخشمگ یساشا

 :دیاش منع کند، به سمت او حرکت کرد و پرسبه خانه

 "؟یکنیم کاریو تو خونه من چ یهست یتو ک "

 :دی، پرس دادیکه سرش را تکان م یبرگشت و او را نگاه کرد و در حال رمردیپ
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 "هستم؟ یمن ک یدونیتو نم "

 دراورد و گفت: یمانند خرناس یصدا نشست،یم یراحت یصندل نیکترینزد یکه رو یدر حال او

و من  زهیانگکشور سرد و مرطوب، رقت نیرو نده. قهوه تو ا یچا ایبه خودت زحمت دادن قهوه  "

 "نیرو تحمل کنم. فقط بش یچا دهیا تونمینم

مرد جرات کرده بود به  نیرا باور کند. ا شنودیم شیهاکه با گوش یزیچ توانستینم ساشا

 رفتار کند؟  نطوریو با او ا دیایاش بخانه

ها را مالقات کرده بود، اما نبود که آن یکدام از افسران چیه هیبود؟ او شب سیمدل افسر پل کیاو  ایآ

 رو در رو شده بود؟ سیحال، مگر او با چند افسر پل نیباز هم با ا

از عهده رفتن به بار و  توانستینم نیداشت، بنابرا یکم اریآموز کالج بود که پول بسدانش کی او

 .ادیبرب -مواجهه شود  سیبا افسران پل توانستیکه م ییتنها جا -مست کردن 

 نیدرباره ا دیبا ایدلخور. شک داشت که آ شتریب یبود و کم یرا باال انداخت، عصبان شیهاشانه

 افتیب او دراش شده بود استرس داشته باشد اما آن احساس خطر را از جانکه وارد خانه یابهیغر

اما  کرد،یم افتیها دراحساس خطر را از آن نیبودند؟ قطعاً ا ستادهیدر ا یکه جلو ی. مردانکردینم

 .کردیم نیمرد نه. او فقط توه نینه ا

 به مرد گفت: رو

 "زنمیتلفن م سیبه پل د،ینر رونیخونه ب نیمتاسفم، اما اگه االن از ا "

 و گفت: دیبه حرف او خند مرد
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بهت  تونمیم نی. اون وقت ببرونیزنگ بزن و پدربزرگ خودتو پرت کن ب سی. به پلیمختار "

 "نه! ایکمک کنم 

باور کند. پدربزرگش؟ با دقت به او نگاه کرد.  شنودیم شیهاآنچه را با گوش توانستینم ساشا

 نه. زمزمه کرد: ایحرف او را باور کند  تواندیمطمئن نبود که م

  "؟ییجانیواقعاً ا ؟ینتو پدربزرگ م "

احتمال در او به  نیبا ا یضیداد. احساسات ضد و نق جانیخودش را به ه یجا تیگرفت، عصبان نفس

 وجود آمد.

 داد.  صیکلماتش را تشخ قتیبعد شباهتش به عکس کوچک پدرش به او شوک وارد کرد، و حق و

 د،یجوشیکه در درونش م یجانیبا ه نشستیموجود در اتاق م گرید یتنها صندل یکه رو یحال در

 دهانش گذاشت. یرا رو شیهادست

 "شناختمیشما رو م دیمتاسفم. من با یلیمن، خ یاوه خدا "

 شکم چاقش صافتر کرد و گفت: یکراوات کامالً صاف خود را رو مرد

کمک به  یبرا یتصور کنم که مادرت کار تونمیوجود نداره دختر جون اصال نم یدیبا چیه" 

 "درباره من انجام داده باشه یزیدونستن چ یحت ایشناسوندن من و 

مرد  نیاز ا خواستیم یکه با نگران یبا تمام سواالت زیبه جلو خم شد و همه چ یصندل یرو ساشا

 بپرسد از ذهنش محو شد.

 "رو از خانواده پدرم مالقات کنم یداره که باالخره کس یجانیچه ه دیدونیشما نم " 
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 را کنترل کند. اشیدرون جانیاز ه یباال آمد تا دهانش را بپوشاند تا مقدار کشیانگشتان بار 

 "رهیدلپذ زیسورپرا هی نیمن، ا یاوه ، خدا "

 د،یکش یآه یصبریبا ب گرفت،یم دهیشور و شوق او را ناد کهیرا چرخاند و درحال شیهاچشم مرد

 سپس به او نگاه کرد و گفت:

. من یخواستیاحمقانه رو فراموش کن، دختر جون من وقت ندارم تو کمک م یخانوادگ وندیپ نیا"

 "که کمک کنم نجامیا

احمقانه؟ قادر به  یخانوادگ وندیباز ماند. در ذهنش تکرار کرد پ زیرآمیساشا با آن کلمات تحق دهان

 شکل خشن بود.  نیعبارت به ا نینبود که چرا ا نیدرک ا

مادربزرگ  ایپدر  شیاو هرگز در زندگ کرد؟یطور رفتار م نیمرد پدربزرگ او بود! چرا ا نیا

از پدر  شهینبود که او هم یزیچ نیرا با مادرش گذرانده بود، اما ا شیدوران نوجوان شترینداشت. ب

 شده بود: جیپدرش انتظار داشت. ساشا گ

 "..یول د،یکه کمکم کن دیهست نجایشما ا "

 و گفت: دیرا باال کشدماغش  مرد

و منم  یخوایاز من م یزیکه بگم، تو چ هیقدر کاف نیبشم. هم اتیوارد جزئ ادیز خوامیمن نم "

 "از تو یزیچ

 :دیاو با تعجب پرس

  "ن؟ینیکه منو بب نیستین نجایشما ا "
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 کرد و گفت: یبا انزجار غرغر مرد

 "یبرام انجام بد یتونیکه م یهم عالقه وجود نداره به جز اون کار یاذره یحت "

. به عالوه به جز مادرش که به شدت دیمانند او چه بگو یبه مرد دانستیتر نشست، نمراست ساشا

 زنده او بود. شاوندیتنها خو ادبیب رمردیپ نیمبارزه با سرطان بود، ا ریدرگ

که  یبه کس یشباهت چیاست. او ه فیکث رمردیپ کیبود که او  دهیرس جهینت نیبه ا یبه سادگ ساشا

 که پدربزرگش باشد نداشت. کردیانتظارش را داشت و دعا م

 داشته باشد؟  توانستیم یچه انتظار اما

مادر ساشا را به  یاو حت ،یبود. چه غم قشنگ دهیاو امتناع ورز رفتنیساشا در تمام عمرش از پذ پدر

 . شناختینم تیرسم

ادامه  یمشتاق برا گرید یبا زن یعالمت باردار نیور اولبا مادرش رابطه نامشروع داشت و با ظه او

تا چه حد  یونانیبود که مردان  دهیعمرش ساشا شن یباق یهمراه شد. برا اشدانهیق یب یسبک زندگ

 :گفتینداشتند. مادرش مکرراً م یتیانسان چیچون ه دادندیهدر م ژنیوحشتناک بودند و فقط اکس

 "وحشتناک و حال به هم زنن یسنگ یاونا مردا "

کند چرا که  یدور یونانیمتعدد، مادر ساشا از او درخواست کرده بود که از مردان  یهاتیموقع در

گرفته بود. او  دهیمادرش را ناد یها، ساشا هشدارهاسال ی. و برادادندیجز درد نم یزیبه او چ

 یزن شآن قدرها هم بد باشند. مادر توانستندیصددرصد کل مردان آن فرهنگ نم کردیاستدالل م

 یساشا به سادگ نی. بنابراآمدیم انیپدرش در م یکه پا یالعاده بود به جز زمانمهربان و فوق
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مرد نگاه  دهیخم ی. قلبش درد گرفت، به زانوهاکردیسخنان تند او را رد کرد و موضوع را عوض م

 کرد. یاو خوددار شتریو از شناخت ب کردیم

 "دیبهتر باشه که فقط بر دیشا د،یمساله رو احساس کرد نیکه ا کهییاز اونجا .فهممیم "

 و بلند شد. دیکش یقیعم نفس

 "نداشتم یکمبود چیکامالً خوب بود، من مطلقا ه نیپدر من اونقدر بزدل بود که منو بشناسه و ا "

 جسورانه به چشمان او گفت: ینگاه با

 "رو از دست ندادم یزیچ چیو ظاهراً با نشناختن شما هم ه "

 حرف بزند ساکت ماند و سپس گفت: نکهیقبل از ا یادیمدت زمان ز مرد

 "دختر جون یدار یخوب یهاتو استخوان "

به عقب برداشت و  یجمله چه بود؟ او قدم نیخوب؟ منظورش از ا یهاخورد. استخوان کهی ساشا

 کند.  رونیکه با مادرش داشت ب یاآماده شد تا او را از خانه

مرد نبود. دهان  نیبه تحمل نظرات مسموم ا یازیخانه وجود داشت و ن نیدر ا یادیشاد ز خاطرات

 از او خواهش کند برود، اما او حرفش را قطع کرد. گریبار د کیگشود تا 

 "که حال مادرت خوبه کردمیافتاد؟ فکر م یچه اتفاق کوفت ،یگرم ییرایچه پذ"

 را پوشاند خرخر کرد. اشنهیس یتدافع یساشا با حالت نکهیبه محض ا او

 "شهیمعامله رو دوست نداره، اما به اراده من خم م نی. اون استی. اصال مهم نستیمهم ن "
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 شد. زدهرتیح گریبار د ساشا

 "نیزنیحرف م نیدار یدرباره چ دونمیمتاسفم، اما نم "

 .دیکش یقینفس عم او

درسته؟  نیدرمان مادرم ندار یهانهیکمک به من تو هز یبرا یقصد چیکه شما ه کنمیمن  فکر م"

"  

 دوباره نشست، چشمانش با اکراه او را نشانه گرفتند. مرد

 "یتو باهوش"

 اما حرفش را قطع کرد. او به او گفت: دیبگو یزیشد. دهانش را باز کرد که چ رهیبه مرد خ ساشا

چون اون دوست نداره. اون  یخالص ش ترهینگاه خ نیاز شر ا دیرو دوست ندارم. تو با یرکیمن ز"

 "باکره بدون فکر هی یبهش بد یخوایکه م هیزیهمون چ قاًیدق نی. و اخوادیم یونانیدختر خوب  هی

 دهد.  رونینفسش را به ب توانستیبود که نم دهیچنان ترس ساشا

  "د؟یببخش"

 با خشم گفت: او

. تو تنها وارث من میبحث رو داشته باش نیالزم نبود ا ،یاگر تو پسر بود ،یباش دیهمونطور که با"

 "یبود

 نگاه کرد و گفت: نییاو را از باال به پا رمردیپ
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همسره. و اگر  هیازت داشته باشم به عنوان  تونمیکه م یاتنها استفاده ،یدختر هیپس حاال که تو  "

 نی. در ایکن لیخوب تبد یونانیدختر  هیخودت رو به  دیبا یدار اجیمادرت احت یبرا یبه هر کمک

 مارستانیبتخت اون  یبهش بدم رو تونمیکه من م ییهاتمام مراقبت یبرا تونهیصورت، مادرت م

 "بخوابه

 1فصل

 سال بعد ۶

که کار  یو او آزاد خواهد بود. او به خدمتکار گر،ید قهیدق ی. فقط سقهیدق یساشا فکر کرد: س

 تمام کرده بود، گفت: شیسنجاق زدن به موها

 "ایزیممنون دن"

 را جمع کرده بود و شهامت خود را باال برده بود.  شیاو تمام موها د،یچرخ شیآرا زیم دور

 ؛ رسدیکه کامل به نظر م دانستیبزرگ او بود. ساشا م یخداحافظ نیا

 .احساسیو ب دهیچیآرام، پ خونسرد،

. اون داره یباش ویزیو با اِن یبه خونه بر دیدارم. تو با اجیکه من شب بهش احت هیزیتمام چ نیا "

 "نه؟ اره،یدندون درم

 زد وگفت: یاش لبخندبا اشاره به نام پسر ده ماهه ایزیدن

 "کنهیم هیطوفان گر هیو به شدت "
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هم  گریدفعه د کیو  کردیتوالت ساشا جمع م زیم یرا از رو لیگفت که وسا یرا در حال نیا او

 را صاف کرد.  یروتخت

 برود. شیبا همسر خود خوب پ شیمشتاق بود که مالقات امشب بانو او

 "؟…دیندار ازین یاگهید زیکه به چ نیمطمئن"

 شانه خدمتکار گذاشت و گفت: یدستش را رو یبا مهربان ساشا

 "شده یداشتندوست یلیمن خ یو موها یالعاده بودنه متشکرم. تو فوق "

را به آن اضافه کرده بود تا  ییبود و فرها دهیچیساشا را با مهارت پ اهیس یمهربان موها خدمتکار

 نگه داشته بود.  کیحال آن را ش نیکند اما در ع ترمیحالتش را مال یکم

 .خواستیرو از او م شیبود که ساشا در شب پ یزیهمان چ قاًیدق

 احترام کرد.  یرفت، ادا رونیکه از اتاق ب یلبخند زد و اساساً هنگام ایزیدن

 .کردندیم میها خواسته بود، کارکنان هنوز هم در برابر او تعظنداشت چند بار از آن یفرق

است. او به طرز  بوده یگاالنوز، عضو خانواده سلطنت منینبود که همسرش  د نیفقط به خاطر ا نیا

 ثروتمند بود. یآوررعب

 نگاه کرد. نهیخود در آ ریرا نوازش کرده و به تصو شیموها گرید بارکی او

موافقت  شیکه شش سال پ یابله وانهیبه آن دختر هجده ساله د هیاو شب ،یادوارکنندهیطرز ام به

 ازدواج کند نبود. بعد از امشب او آزاد خواهد بود. بهیغر کیکرده بود که با 
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را  گریزن د کیو  کردیروزنامه را باز م کیکه هر بار  یازدواج ظالمانه، آزاد از خشم کیاز  آزاد

که  یدر حال کرد،یشهر کوچک تجربه م نیکه او در ا ییزهایو از همه چ دیدیدرآغوش همسرش م

 . گشتیم ایهمسرش دور دن

 . کردیو شروع به کار م گرفتیطالق م گشت،یبه انگلستان باز م او

که  یکه او را دوست داشت، کس کردیم دایمهربان و خوب خونگرم پ یشوهر کرد،یم دایپ یشغل

 دارد.  ییازدواج چه معنا دانستیم

سابقش کجا ممکن  یکه مرد زندگ شدیکنجکاو نم وقتچیه یو حت شدیدار مخانواده شد،یم حامله

 است باشد. 

و کنجکاو بود  کردیخانه رها نمکه او را در  یکه مشتاق بود با او باشد، کس کردیم دایرا پ یمرد او

 .اوردیانجام دهد تا مردش را به کنار خود ب تواندیم یکه او چه کار

پدرش تمام شده بود. کارش با  دنید یبا او تمام شده بود. کارش با هجده سال تالش برا کارش

بود که او  یجستجو کابوس نیا جهیپدربزرگش تمام شده بود. و نت دنید یشش ماه تالش برا

 ببرد.  نیرا از ب یمتحمل شده بود تا همه مشکالت موجود در زندگ

 کند.  یکه پدربزرگش بود، زندگ یبا غول توانستینم یالیخ یوالیه چیه رایز

کردن  یبودن، سع پشیتمنتظر شوهر به شدت خوش گریهمه بهتر آن بود که بعد از امشب د از

 نخواهد بود. خواهدیو مباشد که ا یچگونه زن نکهیفهم ا یبرا

 . ستیشود که ن یکس کردینم یسع ای زد،یاو هرگز خودش را حدس نم
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به  منیاز د شیشود تا اخاذ لیخوب تبد یونانیزن  کیدرخواست کرده بود که او به  پدربزرگش

 برسد.  تیموفق

 رونیدر خانه بماند و هرگز جرات نکند ب شهیو مشتاق باشد، هم عیمط یبدان معنا بود که فرد نیا

 نداشت.  یادهیکارها را کرده بود، اما فا نی. تمام ادیایب

 مانده بود.  یباق یارابطه گونهچیبدون ه یو حت یاز همراه یبدون عشق خال منیساشا و د وندیپ

 یهمسر آل،دهیشدن به همسر ا لیتبد یها تالشش براشد، اما سال منیدر نگاه اول عاشق د او

 . اوردیاز سه بار در سال او را به خانه ب شینتوانست ب ع،یمهربان و مط

او  ی. و در آن مواقع به طور کلدیدیبود که شوهرش را م یپاک تنها زمان دیتولدش و ع سمس،یکر

 خودش نداشت. یاو همسرش را برا نیبنابرا کردندیم یبود که اورا همراه یهمراه با تاجران

که  ییگرانبها یایهر چند که بعدش با هدا دادیتولدش را از دست م یهااز جشن یضبع یحت

 . کردیم یعذرخواه بتشیاز غ فرستادیم

روز اشتباه  یرا برا یاهیهد ای دادیکه او روز تولدش را از دست م یدردناک یبعد روزها و

 یزندگ کیداده بود که شوهرش قصد ندارد با او شر ادیبه او  ییماه اشتباه. آن تنها ی. حتفرستادیم

 شود. یواقع

 نکهینشده بود تا ا میکننده او نبود. او هرگز در عمرش تسلآور و خستهکسالت ع،یفرد مط نیا

 معامله وحشتناک را با او انجام داد.  نیپدربزرگش ا

 …که شوهرش یلدر حا دیخانه انجام نیو در ا نجایشدنش در ا یکه به زندان یامعامله
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 تر. العادهاش فوقبود و خانه بایدهکده ز نیکرد. ا یزندگ نجایدر ا یمدت شش سال طوالن او

خانواده  هیشب شتریب انیبود. روستائخانه نصب شده نیتصور کند در ا توانستیکه م یتجمل زیچ هر

 دوست داشت. یلیها را خاو بودند و همه آن

 . کردیو پرواز م کردیرا باز م شیپس از امشب، بالها اما

قول را  نیبزند. به خودش ا بیبه او آس تواستینم گری. دکردیگاالنوز فرار م منیاز د شهیهم یبرا

 کار بود. تمام شد. انیپا نیداده بود. ا

 زی. امشب همه چدیکش یقیو نفس عم آمدندیم نییپا یکه از جاده شن دیرا شن ییهالیاتومب یصدا

 شده بود.  یزیربه دقت برنامه

شب  کیجشن بود. به کارکنان  کیدسر در حد  یآشپزخانه و حت زیم یدر فر بود، شراب رو شام

 بر عدم بازگشت تا فردا صبح داده شده بود. یبا دستور مخصوص مبن یمرخص

مسخره ازدواج  شینما نیا انیکه امشب پا کردیم ینیبشیرا جمع کرده بود و پ لشیوسا یحت او

 خواهد بود. یاجبار

از سه بار  یکی. در واقع، چون او دهدیم تینبود که همسرش اهم لیدل نیبه ا نیا د،یشیاند باخود

 بود.  یدهد. منطق انیرا پا شانییزناشو یخودش زندگ منیکه د کردیدر سال نبود، گمان م یعاد

خانه را  نیکه ا یکرده بود و کسو ازدواجبا ا منیبود که د یهرگز به فکر همسرش نبود. زن منید

 اشغال کرده بود. 
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که او  آمدیم شیبه ندرت پ ی. حتآمدیکه به خانه م یبه جز مواقع شناختیبه زور همسرش را م او

 کند.  یرا به دوستانش معرف

آمده است،  نجایامشب به ا منیچرا د دانستی. او نمرفتیخود در روستا م یبه محل اختصاص سپس

 کند! یو زندگ دیایب رونیب ییقفس طال نیاما امشب شب او بود که از ا

 . نجاستیچرا ا دانستیمحافظانش را مرخص کرد. اصالً نم فیگذاشت و رد الیقدم به درون و منید

بود، او وارد ذهنش  دهیکه همسر کوچکش را د یبار نیبود که آخر نیا دانستیکه م یزیچ تنها

 شده و آن را ترک نکرده بود. 

اش در ذهنش و حاالت زنانه یکرده بود شکوفا شده بود و شاداب که با او ازدواج یالغر دخترک

 یرقصان و درخشش و لبخند مشتاقش در ذهنش باق رنگیاکه چشمان قهوه یمانده بود. همانطور

 مانده بود.

 در ناخودآگاهش رسوخ کرده بود؟  نطوریاکه  شدیبه او مربوط م یزیچه چ

 یرو ش،یداشتنو دوست اهیس یها موهاداشت که در همه آن یبیعج یشهوان یاهایاواخر رو نیا او

 ریزنانه و غ یهایها و دهانش منحنکه دست یقرار داشت پخش شده بود، در حال رشیکه ز یبالش

 . کردندیمنتظره او را کشف م

 بود.  دهیند شیرا در زندگ یزن چیآمده بود هرگز خواب ه نجایکه به ا یبار نیاز آخر شیپ

کرده بود که ها ازدواجاز آن یلیهستند. پدرش با خ یباززنان صرفاً اسباب کردیفکر م شهیهم او

 بود. یسالگو هشت ستیازدواج زودهنگام او در سن ب یاصل لیاز دال یکی
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ها در آن نکهیرا به همسر آخرش واگذار کرده و ا یلو امالک ساح الیپدرش و دیکه شن یهنگام

 کرده بود: دیهستند، خشمش آشکار شد. مرد پست تهد یدستان دمارکوس مونت

  "مال توست الیبا نوه من ازدواج کن و و"

 دیتهد یوجود نداشت که جلو یگریراه چاره د چیحرف به شدت کبود شده بود، اما ه نیبا ا منید

 مرد مقاومت کند. 

 یاش و نماد قدرت براخانواده اریها در اختکه قرن یاخانه ال،یو نیاز دست دادن ا احتمال

 بود.  قبولرقابلیگاالنوز بود غ یامپراتور

 فیکه فکر کنند او ضع دادیاجازه م بانشانیخانه منبع غرورشان بود و از دست دادنش به رق نیا

 است. 

 بودنش بود. فیاش فکر کند، آن ضعدرباره دادیاجازه نم یوجود داشت که به کس یزیچ اگر

 سرزنده در فکرش رسوخ کرده بود؟  یهایبود؟ چرا آن منحن نجایحاال چرا ا پس

را  نکاریذهنش سوق نداده بود، همان طور که در شش سال گذشته ا یایزوا نیاو را به دورتر چگونه

وکار مسائل کسب یبه تمرکز رو ازیدر زمان ن شیهاکه با همه معشوقه یانجام داده بود، همان کار

 . کردیکار م

 . شکستیاو را نم رحمانهیتمرکز ب یزن چیه دیرسینوبت به تجارت م یبه امروز وقت تا

قمار  دن،یبود. مادرش در مورد نوش فی. پدرش در مورد زنان ضعستیضعف ن نیخودش گفت: ا به

 بود. فیضع دادیم بیکه او را فر یو داشتن هر مرد
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خانواده بزرگ فرا  کی لیزمان سر و سامان گرفتن و تشک یکه فقط به سادگ رفتیپذ منید نه،

 . دهیرس

بازگردد،  الیو نیبود که به او مراجعه کند، تا به ا یعیهمسر داشت، طب کیاز آنجا که او در واقع  و

 که همسرش به مدت شش سال در آنجا پناه گرفته بود.  ییجا

 تا نوزاد متولد شود و سپس به راه خود ادامه خواهد داد.  کندیخواهد کرد، صبر م را باردار او

و آن را به  را خرد کرده یمونت یبود. او در حال حاضر امپراتور ختهیها رتجارتش برنامه یبرا او

 یامهلکه نیاز چن کسچیکرده بود و ه یاخاذ منیمبدل ساخته بود. پدربزرگ زنش از د یارانهیو

 .بردیجان سالم به در نم

ارزش وقت و  تیدر نها نکاریهمسرش را طالق دهد. اما ا دیکه به هدفش رس ینظر داشت روز در

 تالش او را نداشت. 

پدربزرگش بود. پس  یهابود که معصوم و کامالً جدا از توطئه یکوچک و جالب زیاو چ ن،یبر ا عالوه

 است. را نکرده کارنینگران او نشد. حاال او خوشحال بود که ا

زن کامل  کی یهانشانه یگرفتیاش را در نظر مگذشته یداشت، مشتاق و راغب که اگر کارها یزن

 را داشت.

. هر دیدویبه اطراف انداخت، او مثل گذشته به آغوشش نم یبود؟ نگاه یهمسرش کدام جهنم پس

گرفته  ادیتا هر چه را که  شد،یم زدهجانیاو ه دنیاز د شهیهمسرش هم آمد،یم نجایبار که او به ا
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 شیبرا فمختل انیروستائ یدرباره زندگ یمضحک یماجرا ایتا با او غذا بخورد و  د،یبود به او بگو

 کند. فیتعر

 ی. دوباره به اطراف نگاه کرد و متوجه شد که حتدیرسیآرام به نظر م یبیبه طرز عج الیو

 .ستندین نجایهم ا نیمستخدم

 بلند نام او را صدا زد: ؟یچ

شروع  یبود و برا نجایکرده بود. و حاال که اشد. به ذوق و شوقش عادت یعصبان بتشیاز غ "ساشا؟"

 ازدواجش آماده بود، او رفته بود؟ محال است.

شروع ازدواجش آماده بود، او رفته بود؟ محال است. محافظانش به او نگفته  یبود، برا نجایحاال که ا

 .دانستیبود او م نیاست. اگر چنرا ترک کرده الیهمسرش وبودند که 

 بلند پاسخ داد: یبا صدا رفتیم نییپا یچیکه با وقار تمام از پلکان مارپ یدر حال ساشا

 "نجامیمن ا"

انداخت.  یبود نگاه گانهیب کیکه هم شوهرش و هم  یو به طرف مرد ستادیپله ا نیآخر یرو ساشا

 بود.  یکیزیف زهیجا کیکه اون صرفا  کردیاعتراف م دیمرد بود. و با نیا فتهیشش سال، او ش یبرا

 بیو چشمان عج اهیس یمرد فاتح بود، از مو کیاز شش فوت عضله خالص. او  شتریب نچیا چند

مهم نبود که  شیشده بود. برا دهیپوش متیقکه با آن کت و شلوار گران یتا آن عضالت شییطال

 ... اگر فقط.کندینفس او را قطع م یواقع یمرد به معنا نیاعتراف کند که ا
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کند که او را به  دایپ یکرده بود راه یها سعفکر را فراموش کرد. روزها و شب نیاو به سرعت ا نه،

 یادیز یهابود. و صبح دهیخواب یخواب اصلدر اتاق ییبه تنها یادیز یها. شبندیزن بب کیعنوان 

 شی. او ببود افتهیدر آغوشش  گریزن د کیشوهرش را با  ریو تصو زدیها را ورق مروزنامه شتریب

 نه! تمام شد. گریمرد تحمل کرده بود. د نیا یتوجهیرا به خاطر ب ریاز حد درد و تحق

 :دیدوباره حرکت کند، پرس کردیرا مجبور م شیکه پاها یحال در

   "پروازت چطور بود؟"

 یقرار داد و منتظر ماند. به خودش گفت: برا شیرا جلو شیهاو دست ستادیز او اقدم دورتر ا چند

که  یبه مرد یچشمانش را با شاد گر،یشب د کی یاو صبور خواهد بود. و برا گر،یشب د کی

 هصورت مسخر نیکه به ا نی. هرگز قبل از ادوختیاو را به زانو بزند، م یواقع یبه معنا توانستیم

 منیمثل د یاالعادهکه به طرز فوق یازدواج کند، و مسلماً نه در شش سال گذشته، هرگز مرد

 بود. دهیگذار را داشته باشد ند ریتاث ییاز آن چشمان طال یکی ایگاالنوز باشکوه بود و 

 "پرواز من؟"

سر  یی. چه بالستیفکر بود که چرا او در آغوشش ن نیسوالش را تکرار کرد و در ا منید

اش آمده بود؟ و چرا او دچار مشکل شده بود که واکنش بدنش را به مشتاقانه ییآمدگوخوش

 همسرش کنترل کند؟ 

لخت  شیرا پوشانده بود. بازوها اشیسکس یبود که از گردنش تا زانوها دهیپوش اهیس یلباس او

که همسرش  یبدنش در حال. پس چرا ندیبب توانستیاز پوستش بود که م یتنها قسمت نیبودند، اما ا
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 دردکه انگار در خانه خودش مهمان است  کردیبود و چنان به او نگاه م ستادهیآنجا ا یبه سادگ

 کرد؟یم

 :دیپنهان کند، پرس ریدلپذ ینما کیتمسخرش را از پشت  کردیم یکه سع یحال در

  "درسته؟ ،یبله فکر کنم پرواز کرد"

در آغوشش  خواستیو او م دیرسیبه نظر م یداشتنو دوست بایاو ز شد،یم یداشت عصبان منید 

داشت او  باًیبود و تقر ستادهیحقش است. پس چرا او آنجا ا نیو ببوسدش. به خودش گفت: ا ردیبگ

 کرد؟یرا مسخره م

 "یدیکه پرس نیپرواز خوب بود، ممنون از ا"

. چه دیرا نفهم لشیشد اما دل تشیزد و او چشمانش را تنگ کرد. متوجه عصبان یلبخند مختصر ساشا

را که با او ازدواج کرده  یاآن بچه منیگرفته بود! د دهیداشت؟ به مدت شش سال او را ناد یانتظار

با رفتار  هاسال یرا که در ط ی. زندیشده بود د لیرا که ساشا به آن تبد ی. او آن زندیبود را ند

 اش به وجود آمده بود.سنگدالنه

 :دیآرام پرس یاو با لحن 

 "؟یدار لیم یدنینوش"

برود بلندش کند و با خود به تخت  خواهدیبه همان اندازه آرام دست تکان داد. فکر کرد م منید

 ببرد.

 "خوبه متشکرم یدنینوش هیبله "
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بود. منتظر.  ستادهی. اما او همانجا ازدیبر یدنینوش کی شیبرود و برا منیماند تا او به اتاق نش منتظر

 انداخت و کتش را هم درآورد. یصندل یکراواتش را رو

 :دیپرس رفتیم منیبه اتاق نش ییخودش به تنها کهیدر حال منید

 "کجان؟ هیبق "

 .ختیر هاوانیاز ل یکیدرونش بلند کرد و آن را درون  ییکهربا عیرا با ما تنگ

 "به خدمه دادم یشب مرخص هیمن "

 :دیدهان متوقف شد و چشمانش به سمت او برگشت و پرس راه مهیدر ن منید دست

 "؟یکار رو کرده باش نیا دیبا یلیبه چه دل "

. قبل از جواب دادن ختیخودش ر یاز همان شربت را برا یساشا به طرف بار رفت و مقدار 

 .دینوش یاجرعه

 شیپ ایزی. دنشهیشام درست کرد که داره رو اجاق گرم م یباشن. کلوئ نجاینبود اونا ا یازیچون ن "

باشه چون پسرش  نجایکه به جاش ا کنهیپسرش رفت و احتماالً االن در حال قدم زدنه و آرزو م

پس به راننده  رمینم ییامشب جا دونستمی. مارکو رو به خونه فرستادم، چون مارهیداره دندون در م

 یکنیخدمتکارا هم که فکر م هی. بقکننیکارشون رو ساعت پنج ترک مندارم. تموم باغبونا  یاجیاحت

 "شون سر رفته بودخونه چون حوصلهراس ساعت سه رفتن  ازنیمورد ن

 را در هوا بلند کرد و گفت: وانشیل او

 " کننیاما همه اونا از لطفت تشکر م "
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 نشست. یو زر دیسف یهایاز صندل یکی یو رو دیاز مشروبش را نوش یکوچک یجرعه

با  شیبه هم قفل شدند و پاها شینشست و زانوها یصندل یکه همسرش رو دید یبا شگفت منید

او برگرداند  یگذاشت و چشمانش را به سو شیزانوها یرا رو وانشیهم قرار گرفت. او ل یدقت رو

 و منتظر پاسخش ماند.

 زمیپنوتیکه ه یراه دهان خود نگه داشته است در حال مهیرا در ن وانشیمتوجه شد که هنوز ل منید

 راه رفتن و نشستن همسرش شده.  یوهیش

اسکاچ  اشیدنیو بعد متوجه شد که نوش دیاز مشروبش نوش یطوالن یالب جرعه ریفحش ز کی با

 نداشت.

 :دیپرس کرد،ینگاه م وانشیکه به ل یحال در

 "دمیم حیکه من ترج ستین یاون اسکاچ نیا ه؟یچه کوفت گهید نیا "

کرد از سرگرم شدنش  ی. با دقت دهانش را پوشاند و سعردیاش را بگخنده یساشا نتوانست جلو 

 کند. یخوددار

  "آمارتوئه نی. استین نطوریالبته که ا"

 :دیدارد و از او پرس گریسر د کیشد انگار که او  رهیبه او خ منید 

 "اسکاچ منو با آمارتو عوض کرده؟ یجا یکدوم احمق "

 ساشا پاسخ داد:
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دوستات همه اسکاچ و خوردن. و  یبود نجایکه ا یبار نیکارو کرده،  آخر نیکه ا میمن اون احمق "

که اسکاچ دوست ندارم تنگ رو با آمارتو پر  ییمنتظر تو نبودم و از اونجا گهیچون من تا سه ماه د

در  نوشمیم رتپر کنم که به ند یزیکه اونو با چ نمیبینم یلیو دل نوشمیکه من م هیزیچ نیکردم. ا

 "داشته باشم یدنینوش هیهر شب  دمیم حیکه من ترج یحال

که مطمئن نبود  یکوچک وجود داشت که او را رنجانده بود طور یاز آن سخنران یادیز یهاقسمت

 از کجا شروع کند. دیبا

 "؟یکرد دنیشروع به نوش یک"

 .ستینگریساشا م یبایز رنگیابه چشمان قهوه یفتگیبا ش او

 "بدم قیدق خیبهت تار تونمی. نممنید ش،یها پمن، سال یاوه خدا "

 یبود که او برا یسال نیساله شده بود. همچن کیو  ستیبود که ب ی. روزتوانستیدر واقع م اما

فراموش کرده بود  رایاز تولدش ز شیببرد آمده بود اما در ماه پ رونیتولدش ب یساشا را برا نکهیا

 است نه مارچ. لیکه تولد ساشا در آور

 "نداره؟ ی... اشکالنیکه عوض کردن اسکاچ با ا یکنیو چرا فکر م"

 و گفت:  دییخود بو وانیرا در ل عیدوباره مکث کرد ما منید

 "نیا"

کردم چون فک  دادم که چرا اونو عوض حیشراب بادوم و من قبالً توض من،یآمارتوئه د نیا"

 "نداره یمشکل کردمیم
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 را باال انداخت و گفت: شیهابا ظرافت شانه او

نکرد.  یاعتراض کسچیو ه دارت،ید نیو کردم، درست بعد از آخرکار نیا شیخب، من چند ماه پ"

موضوع و رفتن به سراغ بحث  نیبستن ا یمعتبر برا اریبس لیدل کیبه عنوان  نویمن ا نیبنابرا

 "کنمیقلمداد م یبعد

مسحورش شده بود.  شد،یم شتریکه داشت در درونش ب یتیعصبان رغمیاو را تماشا کرد، عل منید

مطمئن  دارد که کامالً توسط آن لباس مسخره پنهان شده یباشکوه یهایکه او برجستگ دیفهم یوقت

 یاحتر یآن صندل یاو که هنوز رو رایشده، ز یجنس یدچار سرخوردگ ایاست  ینبود که واقعاً عصبان

 تیاو را اذ راهنیبود که دارد با آن پ نیمثل ا باًیبود. تقر گناهیفرشته ب کی هیبزرگ نشسته بود شب

 .کندیم

 افت،ین زیرا ن گرید یبطر یخود در بار گشت. وقت یسکیگذاشت و دنبال و زیم یرا رو وانیل منید

 اخت و گفت:اند یاتاق و به سمت او نگاه یبه آن سو

 "من کجاست؟ یسکیو "

 .ردیاو بگ تیاش را از عصبانخنده یداشت جلو یخود را تکان داد، سع یهالب ساشا

 انجام نداده است! یخودش کار یمرد هرگز برا نیمن، ممکن است آدم فکر کند که ا یخدا

 "انبار باشه یفکر کنم تو"

شد،  رهیساشا فقط به او خ یاما وقت اوردیب شیبلند شود و آن را برا شیمنتظر شد تا او از جا منید

 من. یشد، همسر کوچولو رفتهیکرد. با خودش فکر کرد: چالش پذ افتیرا در امشیپ
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 :دیو پرس ندیاو بنش یبار حرکت کرد و رفت تا روبرو دور

 "؟یکار کرد یتو چ "

طور که خودش او آن یرو منیو متوجه شد که حضور د دیساشا چرخ کلیه یچشمانش رو

و  ندیبب شیگلو نییتند زدن نبض ساشا را پا توانستینبوده. او م ریتاثیبه نظر برسد ب خواهدیم

. باخودش گفت: دندیلرزیبلند نکرد، چون داشتند م شیهارا به سمت لب وانیانگشتانش را که ل

 عاقالنه. و گفت: یلیکه از من بترسه، خ سنهعاقال نیا

 "هیشنگبند قگردن"

 :دی. پرسدیبه ذهنش رس یزیچ ناگهان

 "؟یرو از کجا آورد نایا"

از همه  یبه او گفته بود که به طور کل بارکیو  دادیجواهرتش را انجام م یدهایاو همه خر یمنش

که الزم بود، و  یخداحافظ هیهد ایروز تولد  یکادو یاش برامعشوقه یبرا یکی ده،یخریدوتا م زیچ

 همسرش. یبرا یکی

بفهمد  توانستیاو نم نینشده بود، بنابرا یداریخر شیهااز معشوقه کدامچیه یهرگز برا دیمروار

 .دهیها را پوشکه چرا همسرش آن

 به سمت گردنش رفت و آهسته گفت: یساشا عصب دست

 "ستنین یواقع نایاوه، ا"

 جمله باال رفت: نیبا ا منید اهیس یهاابرو
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 "خرمینم یبدل زیچ وقتچیبه تن داره؟ من ه یجواهرات بدلو چرا همسر من "

موضوع  کردیم یکه سع یقهوه در مقابل خود گذاشت و در حال زیم یخود را به دقت رو وانیل ساشا

 :دیرا عوض کند، پرس

 "؟یاس، گرسنهشام آماده"

ها را داشت و کشو پر از آن کیصحبت کند. او  دهیخر منیکه د یدرباره جواهرات خواستینم ساشا

 ها نفرت داشت.تک آناز تک

 گفت: زیدآمیاما با لحن تهد یبه نرم منید

 "؟یتو گردنت دار یبند بدلبفهمم که چرا تو گردن دمیم حیمن ترج"

 برخاست و گفت: شیاز جا ساشا

 و دوباره گفت:  "ادیلباس م نیبه ا کردمیچون فکر م دمیبندو خرگردن نیمن ا "

 "میغذا بخور ایگرسنمه، ب"

به دنبالش  منید ایکه آ ندیمنتظر نماند تا بب یرفت، و حت رونیب منیجمله، از اتاق نش نیگفتن ا با

 نه. ایخواهد آمد 

 را در دستکش کرد. شیهاوارد آشپزخانه شد و دست ساشا

بگذارد.  نرویقبال درست کرده بود را ب یرا که کلوئ یتا ظرف گوشت دیطول کش یلحظات تنها

 یزیقصد داشت چ ییبود. کلو خچالیظرف ساالد در  کیشده و نان تازه پخته کی نیهمچن

مدل از خدمه در مورد  نیمنصرف کردن ا یبرا یراه چیدسر درست کند، و ه یمخصوص برا
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کنار  خچالیدر  بایز اریپر زرق و برق بس کیک کیبود که  لیدل نی. به همتوجود نداش شانیهادهیا

 ساالد قرار داشت.

سر مساله طالق به  شانیکه هر دو یبه دسر نباشد. او فکر کرد که زمان یازیبود که ن دواریام ساشا

که هرگز کامل نشده بود، بعد از آن هرکدام به  یفسخ ازدواج ترقیبه طور دق ای دند،یتوافق رس

 منیرا به اتاق مهمان برده بود تا د شیهاچمدان یراه خود را بروند. او حت توانستندیم یسادگ

 بود.  منیخانه د نجایا نهای. با همه اردیرا پس بگ یخواب اصلباالخره بتواند اتاق

است تا  نجایکه او فقط ا دانستینبود. ساشا م شیباشد. او هرگز همسر واقع نجایحق نداشت ا او

او تا  یمساله برا نیچرا ا دیفهمینم یو امالک اطراف را حفظ کند. او حت الیو تیبتواند مالک منید

هنوز  یبود. ول یداشتندوست یاخانه بود. به فرض که خانه کیفقط  نیدارد. ا تیاندازه اهم نیا

دارد،  یمجلل یهاهم خانه گرید یکه او در کشورها دانستیمحل سکونت بود. ساشا م کیفقط 

 در مورد او بود. یگریراز د نیپس ا

رفت. همان طور که انتظار داشت،  منیآشپزخانه گذاشت و به دنبال د یچوب زیم یاو ظرف غذا را رو

 که منتظر سرو غذا بود. دید یاو را در اتاق ناهارخور

 داد: حیتوض او

 "شهیتو استفاده م یاتاق فقط برا نی. اخورمیمعموالً اونجا غذا م دم،یآشپزخونه رو چ زیمن م "

 نگاه کرد و افزود: دادیبه او حس غم م شهیاز حد آراسته که هم شیبه اتاق ب او

 "ادینم ادمیغذا خوردم  نجایرو که ا یبار نی. من آخرنیهست نجایتو و دوستات ا یخب، وقت "
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 در دستش قفل کرده بود. بایرا تقر وانیرا به هم فشرد. ل شیهادندان منید

 "خوره؟یکه همسرم با مستخدما غذا م یگیبه من م یدار"

 گفت. شتریب دیعمدا کلمه همسرم را با تاک او

 دوباره دستانش را به هم قفل کرد و گفت: ساشا

 "عاً دوست ندارم تنها غذا بخورم!شام بخورم؟ من واق یالبته با ک"

 . و ادامه داد:کردیرا حس م نیتکان داد، انگار که کامال ا یسرش را طور او

 "یطور نیا"

اشاره  ییغذا باتیزد. ناچار بود قبول کند که او به ترت بشیدوباره به همسرش نگاه کرد که غ منید

در  ییخنجر گناه به او اصابت کرد و متوجه شد که هرکز فکر نکرده او به تنها یزیت یدارد. و انگار

 . کندیچه کار م نجایا

انجام  یبرا یادیز یداشت. کارها یزراه درا یدهکده دورافتاده بود و تا دهکده دورافتاده بعد نیا

همسرش با  خواستینبود که او م یمعن نیبه ا نیاطراف وجود نداشت. اما ا نیدادن در ا

ن اتفاق یا گرید دی. نبازدیمساله حرف م نیبا ساشا راجع به ا دیخدمتکاران ارتباط برقرار کند. او با

اثر  کی دیشوند. او با تیبه عنوان همسرش رعا ستیبایوجود داشت که م یی. استانداردهاافتادیم

 از آن نبود. یداشت جزئ ازیو شام خوردن با خدمتکاران ن گذاشتیم یاز خود برجا

 کند. یرم زندگ ایبا او در آتن  ستیبایبود که ساشا م دهیزمان آن رس دیشا
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 یدرها کیفکر را تا نزد نیشهرها را دوست داشته باشد. او ا نیخود فکر کرد ممکن است ا با

اتاق نبود و مجبور بود  نیبار چشمش به آشپزخانه افتاد. او هرگز در ا نیاول یچرخان ادامه داد. برا

 بود. شتریب یاز اتاق غذاخور نجایشام در ا یاست. بو ریقبول کند که گرم و دلپذ

او  یرو به رو نکهیز ابه دست ساشا داد و قبل ا وانیل کیگذاشت و  زیم یشراب را رو یبطر منید

 آن را پر کرد. او به ساشا گفت: ندیزبر و خشن بنش یچوب زیپشت م

 "یدوست ندارم با مستخدما غذا بخور "

 گفت و ادامه داد: دیکشیم یریخودش از آن خوراک گوشت پن یکه برا یرا در حال نیا

 "ستیدرست ن نیا"

تحت کنترل قرار داد، اما آن  یاو را رنجاند. او سرانجام بدنش را تا حدود اریساشا بس نیآهنگ خنده

تنش را بکاود  خواستیچقدر دلش م نکهیدردناک از ا یآگاه نیآن، او را به ا نیآهنگ یخنده، صدا

آن  ارنگش ب یاسرخ و درخشش چشمان قهوه یگوشت یهابا آن لب دنشیرساند. او از روش خند

 تجربه اغوا کننده بود. کیخنده او  یصدا دنیشن .آمدیخنده خوشش م

 "یمورد داشته باش نینظر خودت رو در ا یتونیخب، فکر کنم تو م"

 داد و کره را هم به او تعارف کرد. منیاز غذا سرو کرد و سپس نان را به د یخودش کم یبرا او

 نان بزند، قاطعانه گفت: یکره رو یرا بلند کرد تا کم یکره بر یکه چاقو یهنگام

 "ساشا ،یخوریشام م یاتاق غذاخور یلحظه به بعد تو تو نیاز ا"
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تا االن خودش به نانش کره نزده بود. به فکرش  اشیروزآورد که از زمان مدرسه شبانه ادی به

 .شدهکیزن تحر کی ای. مانند نان کره زده شده ردیگیخو م ینیمع یزهایکه چگونه به چ دیرس

 گفت:  ساشا

 "کنمیفکر نم نطوریمن ا "

 .دیو شرابش را نوش

 "میبحث کن یاگهیموضوع د هیاول راجع به  دیما با زنمیحدس م"

 یچیشد و متوجه شد که او در واقع از دستورش سرپ رهینگاه کرد و به او خ زیبه آن طرف م منید

 کرد.

 "؟یکرد یچیتو االن از من سرپ ؟یچه موضوع"

 و سرش را تکان داد. دیدوباره خند ساشا

 "؟یشیمرد زورگو م هیوقتا  یکه بعض یدونیم چیه منید"

 :دیباال رفت و پرس منید اهیس یابرو کی

 "؟یفقط گاه"

به او پاداش داد. چنگالش را  نشیبرداشت کرد و با خنده آهنگ نگونهیساشا ا یول دیواقعاً آزار ند او

 با دقت در کنار بشقابش گذاشت.
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تشکر کنم. اگر بخاطر تو نبود،  یبا من ازدواج کرد شیشش سال پ نکهیازت بخاطر ا خوامیمن م"

 "رهی. با ازدواج ما، اون تونست در آرامش. بممردیم یمادرم به صورت وحشتناک و دردناک

 خبر شوکه شد. او تکرار کرد: نیا دنیاز شن منید

 "مادرت؟ "

 سر مادرش آمده بود؟ ییبال چه

 :دیآه کش ساشا

آدم وحشتناک بود. خب البته تو قبالً  هیبله، لطفاً درک کن که من واقعاً ازت ممنونم. پدربزرگم  "

 یمحدود یپزشک یهااز مراقبت یوحشت چی. اما در آخر، اون بدون هیدونستیمساله م نیراجع به ا

 "تموم کرد دادنیکه به فقرا م

 نیو چرا او االن ا کرد؟ینم یبود؟ چرا مادرش در تجمل زندگ ری. مادرش فقرفتیم جیگ منید سر

 بود؟ دهیرا فهم

 ادامه داد: گذاشتیفرش را پشت گوشش م یطره مو هیکه  یدر حال او

 "خب به هرحال"

 گفت: کردیاش نگاه مکه به بشقاب شام دست نخورده یحال در

 یمن دوست دارم زندگ ،یرو ادامه دادخودت  یساله که مرده و قطعاً توام زندگ نیاالن اون چند "

 "خودمو ادامه بدم

 کند. یابیارز شیهارا با حرف منیداشت واکنش د یبه او نگاه کرد، سع ساشا
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 :دیپرس منید

 "فوت کرد؟ یمادرت ک دم؟یخودم رس یمن به زندگ ه؟یمنظورت چ"

 داشت. ازیاز غذا ن شتریدرون بشقابش افتاد چون او به جواب ب چنگالش

به او  کردیفکر م کرانشیکه هربار درباره مادرش و عشق ب یبا غم کردیم یکه سع یدر حال ساشا

 داد: حیمبارزه کند توض داد،یدست م

 "بخاطر سرطان مرد شیمادرم سه سال پ "

 شهیدشوار انجام دهد انجام داده بود و ساشا هم طیدر شرا توانستیرا که م یکار نیبهتر مادرش

 .داشتیبان را دوست مخاطرات آن زن مهر

او  دیکه د یکرد با حس گناهش مبارزه کند وقت یاخم کرد و سع شیداشتنبه همسر دوست منید

 و گفت: زدیریفوت کرده اشک م شیمادرش که چندسال پ یهنوز برا

 "اومدمیم نجایجنازه به ا عییتش یکه اون مرده؟ من برا یچرا به من نگفت"

 و پلک زد و گفت: دیخند ساشا

و دوازده  ییویبهم گفت که تو توک ارتیتو لندن بود و اون موقع دست شیسه سال پ نیمراسم تدف "

 "به مراسم، پس نخواستم مزاحمت شم یتا برس کشهیساعت طول م

 "کنار تو باشم خوامیمن م فته،یم یاتفاق مهم نیهمچ هی ی! وقتیساشا، تو زن من": منید

او به شام  یبایآمد، چشمانش از چهره ز نییحرف لبخند ساشا کمرنگ شد و مژگانش پا نیا با

 ش حرکت کردند.نخوردهدست
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 "منید میما واقعا ازدواج نکرد"

که  دادیآور بود، چون او هرگز اجازه نمشوک نیشد و ا منید ادیز تیحرف ساشا باعث عصبان نیا

از  یاحساسات زین رفتیم یروزن که به مدرسه شبانهآن زما یاز کنترل خارج شود. حت تشیعصبان

کرد(، انقدر  اصالح را خودش سرعت به) زن، …دختر  نیخود نشان نداده بود. چطور ممکن بود ا

 کند؟ یاو را عصبان عیسر

من اونجا بودم. عاقد رو  م؟یواقعاً ازدواج نکرد یکه ما چجور یبد حیتوض یدوست داشته باش دیشا"

 "بود یجشن عروس هیمن واقعا  یدارم. اون برا ادیبه 

 گذاشت: زیم ریرا ز شیهاو دست دیخند ساشا

 "...یبود. ول یواقع یبه اندازه کاف شیبخش جشن عروس کنمیاوهوم، خب، فکر م"

 را باال انداخت و ادامه داد: شیهابا ظرافت شانه او

 "نبود، بود؟ یبعد از اون جشن واقع یزیچ چیه"

 .کردیم انیرا ب قتیحق کیاو در واقع  کرد،یسوال نم او

 گفت: منید

 "وجود نداره نیراجع به ا یاهیاشت زیچ چیو ه یتو زن من"

 را به هم فشرد و سپس گفت: شیهاقبل از پاسخ دادن لب یالحظه یبرا ساشا

خودشون رفتن اما من نه  یکه همه دنبال زندگ رسهیهمونطور که قبالً گفتم، به نظر م ن،یدرباره ا "

 "رو دوست دارم شرفتیپ نیو من ا
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ساشا وجود دارد که دوست دارد با او باشد  یدر زندگ یگریکه مرد د دیرس جهینت نیفوراً به ا منید

 و گفت: 

  "؟ینیبیرو م یاگهیساشا تو مرد د"

 شود. ریغلط تعب توانستینم دشیکه تهد دیچنان آهسته پرس ییبا صدا او

 ساشا گشاد شد: چشمان

 "مرد؟ کی"

او وجود  یدر زندگ یگریاشاره کند که مرد د تواندیم یچطور حت منیفکر بود که د نیدر ا د،یخند

 داشته باشد.

 ییمرد داشته باشم. از اونجا هی دیمن با من،یمن وارد شه د یتو زندگ یاگهید یچون ممکنه مرد"

تو  ینه ساده. من قطعاً مرد هی نهیندارم، پس جوابت اهم  یاگهیمرد ندارم، و نه من مرد د هیکه من 

 "نفر هیتر از کم یندارم، حت میزندگ

 :دیشد و پرس کیکه ساشا طرح کرد بار یبا پازل منید چشمان

 "م؟یپس من چه کوفت"

 درآورد و گفت: یشکلک ساشا

 شهی. و همادیبار م هیکه هر چند ماه  کنمیم فیخوب توص یلیمهمون خ هیمن تو رو به عنوان  "

دارم، دوست دارم  یلیخودم ادامه بدم. من االن مدرک تحص یبه زندگ دیاما من با زه،یانگجانیه

 "دار بشمدارم ازدواج کنم و بچه داشته باشم. دوست یکنم، زندگ دایپ یشغل
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 او منفجر شود رو به او گفت: یهاحس کرد هرآن ممکن است با ضربه حرف منید

 "یبخوا دی. فقط بافتهیاتفاق م نیا یخوایو اگه بچه م یتو ازدواج کرد"

 .فتدیاتفاق ب نیلحظه ا نیبود انگار قرار بود هم فیچنان نرم و لط شیصدا

او را باور کند و کل بدنش با کلمات او جمع شدند. بچه داشته باشد؟ با  یهانتوانست حرف ساشا

که با  منیبدنش، حس دهان د یبر رو او یقو یهابا تصور حرکت دست یجانیمن، ه یخدا من؟ید

حس  ،ی. در طول مراسم عروسیبوسه واقع کیبه او وارد شد. فکر کرد  پوشاند،یبوسه دهان اورا م

. اما اغلب در دیبوسیاش را مگونه دهایبازد نیاوقات در ح یاو را تجربه کرده بود و گاه یهالب

دهان  یخواهد بود، حس دهان او رو یمرد چه شکل نیا یبوسه واقع کیکه  کردیباره فکر م نیا

 خودش چگونه است.

 را رد کرد و گفت: ییهاشهیاند نیچن د،یکشینفس م قاًیکه عم یدر حال او

 "منیبود د یشوهر واقع کیمنظور من با  "

 او را انکار کند و گفت: گرید بارکیاگر جرات دارد  گفتیشد که به او م رهیچنان به او خ منید

 "تو هستم یو من شوهر واقع میما واقعا ازدواج کرد"

 . نه واقعا.ستیکه همسرش ن دیکرد به او بگو یلبخند زد و سع یبه آرام ساشا

که مالک  دادیاجازه رو م نیکه بهت ا یستادیمراسم کنار من ا هیکه تو  یهست یکس ینه، تو همون"

 "یستی. تو واقعاً شوهر من نیباش تیخونه موروث

 را به او بدهکار بود. نیحداقل ا منید
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 ست،یمثل حاال خوب ن یوقت چیم. هآماده یخانوادگ یزندگ هیشروع  یو برا نجامیباشه من االن ا "

 "؟یاتو آماده

 و دستش را به سمت او دراز کرد. 

 و گفت: دیاو وحشت زده بود، عقب کش یکه از صدا یدر حال ساشا

 "د؟یببخش"

 "میپس ما توافق کرد یخوایخانواده م هیشدنم. توام  دارساشا، من آماده بچه"

 کند. جادیخودشان ا نیب یشتریب یتا فضا دیرا عقب کش اشیسرش را تکان داد و صندل او

 داشت! میخانواده نخواه کیما با هم "

 "یبد لیخانواده تشک یاگهیبا کس د ستیساشا تو قرار ن"

 است.که دهانش باز مانده بود متوجه شد که کجا اشتباه کرده یدر حال ساشا

کج درآورد و  یو مجددا شروع به صحبت کرد. لبانش را به صورت لبخند دیکش یقیعم نفس

 را صاف کرد و گفت: شیهاشانه

که فکر  کردمیجمله شروع م نیبا گفتن ا دیمورد اشتباه کردم. من با نیکه در ا زنمیحدس م"

 "میکه ما درخواست طالق بد دهیزمان اون رس کنمیم

 .فتدیاتفاق ب نیلحظه ا نیبود انگار قرار بود هم فیچنان نرم و لط شیصدا
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او را باور کند و کل بدنش با کلمات او جمع شدند. بچه داشته باشد؟ با  یهانتوانست حرف ساشا

که با  منینش، حس دهان دبد یاو بر رو یقو یهابا تصور حرکت دست یجانیمن، ه یخدا من؟ید

حس  ،ی. در طول مراسم عروسیبوسه واقع کیبه او وارد شد. فکر کرد  پوشاند،یبوسه دهان اورا م

. اما اغلب در دیبوسیاش را مگونه دهایبازد نیاوقات در ح یاو را تجربه کرده بود و گاه یهالب

دهان  یخواهد بود، حس دهان او رو یمرد چه شکل نیا یبوسه واقع کیکه  کردیباره فکر م نیا

 خودش چگونه است.

 را رد کرد و گفت: ییهاشهیاند نیچن د،یکشینفس م قاًیکه عم یدر حال او

 "منیبود د یشوهر واقع کیمنظور من با  "

 او را انکار کند و گفت: گرید بارکیاگر جرات دارد  گفتیشد که به او م رهیچنان به او خ منید

 "تو هستم یو من شوهر واقع میازدواج کردما واقعا "

 . نه واقعا.ستیکه همسرش ن دیکرد به او بگو یلبخند زد و سع یبه آرام ساشا

که مالک  دادیاجازه رو م نیکه بهت ا یستادیمراسم کنار من ا هیکه تو  یهست یکس ینه، تو همون"

 "یستی. تو واقعاً شوهر من نیباش تیخونه موروث

 را به او بدهکار بود. نیحداقل ا منید

 ست،یمثل حاال خوب ن یوقت چیم. هآماده یخانوادگ یزندگ هیشروع  یو برا نجامیباشه من االن ا "

 "؟یاتو آماده

 و دستش را به سمت او دراز کرد. 
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 و گفت: دیاو وحشت زده بود، عقب کش یکه از صدا یدر حال ساشا

 "د؟یببخش"

 "میپس ما توافق کرد یخوایخانواده م هیدار شدنم. توام ساشا، من آماده بچه"

 کند. جادیخودشان ا نیب یشتریب یتا فضا دیرا عقب کش اشیسرش را تکان داد و صندل او

 داشت! میخانواده نخواه کیما با هم "

 "یبد لیخانواده تشک یاگهیبا کس د ستیساشا تو قرار ن"

 است.که دهانش باز مانده بود متوجه شد که کجا اشتباه کرده یدر حال ساشا

کج درآورد و  یو مجددا شروع به صحبت کرد. لبانش را به صورت لبخند دیکش یقیعم نفس

 را صاف کرد و گفت: شیهاشانه

که فکر  کردمیجمله شروع م نیبا گفتن ا دیمورد اشتباه کردم. من با نیکه در ا زنمیحدس م"

 "میکه ما درخواست طالق بد دهیان اون رسزم کنمیم

 و چشمانش را بست. دیکش یاو آه

با کلمات ساشا  تشیاو را تحت نظر گرفت. عصبان آورد،یکه کنترل خود را بدست م یدر حال منید

بود و او امتناعش را قبول کرده بود. ساشا همسرش بود و او فقط آماده نبود اما مشتاق  افتهی نیتسک

 بداند.  شتریبود تا درباره او ب نیا

که از  یبار از زمان نیاول یخود را شروع کنند. برا ییایامشب ساختن خانواده رو توانستندیم هاآن

 آن درها عبور کرد، سپاسگزار بود که او کارکنان را مرخص کرده بود.
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 "شمیمن بعد از چندتا تماس بهت ملحق م ؟یریساشا تو چرا به طبقه باال نم"

اغوا کننده  یزیبه او فرصت دهد تا به چ یکم خواستیبلند شد و شروع به راه رفتن کرد، م او

 شود. لیتبد

 "نه" 

 بشیشده بود، به ج رهیکه به چشمان ساشا خ یبه اطراف نگاه کرد، تلفن همراهش را در حال منید

 بازگرداند و گفت:

 "نه؟ "

 سرش را تکان داد و گفت: دیبا تاک ساشا

شش سال انجام دادم. کار من با  یکار و برا نی. من امونمیطبقه باال و منتظرت نم رمیمن نم نه، "

 میتونیم یچون به راحت دم،یطالق پا پس کش یمنتظر تو شدن تموم شده. من فقط از حرفم برا

 موی. اما به هر حال، من آزادیخوایطالق م یبه جا نویو فکر کردم که تو ا میازدواجمون و فسخ کن

 یزندگ هی. سازمیخودم م یبرا یزندگ هیحاال پول خودمو دارم و  م،لکردهیخواهم داشت. من تحص

 "شتریبدون تو، بدون انتظار ب

 گفتن آن، او به سمت در آشپزخانه رفت، مصمم بود که از او دور شود.  با

ناراحت  شودیلخت م شیبه طبقه باال رفته و برا یاو به راحت نکهیدرباره ا منیبه شدت از نظرات د او

 قرار گرفتن به او دست داده بود.  نیشده و حس مورد توه
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و بعد ناگهان ظاهر شود و فکر کند که  ردیبگ دهیاو را به مدت شش سال ناد کندیجرات م چطور

 او... در اتاق مهمان را محکم بست. 

 بود.  نیدست او و خودش خشمگ از

 خواهدیباشد که او م یچطور زن نکهیا یبود، خودش را از نگران دواریر کرده و امسال! صب شش

 بس است! گریکرده بود! شش سال! د ماریب

با ورود مرد به داخل اتاق دست ساشا با  د،یبه شدت باز شد و ساشا چرخ گرید بارکیخواب اتاق در

 رفت.  شیوحشت به سمت گلو

 یمرد چیحد از ه نیکه تا بحال تا ا گفتیو او صادقانه با خودش م دیباریچشمان مرد آتش م از

 . دهینترس

 گفت: منید

و من  میکردیبحث م یزیراجع به چ میبرو، ساشا. ما داشت ریراهتو نگ وقتچیه گهید نکه،یاول ا "

 "یبر یریراهتو بگ ینطوریهم ادیخوشم نم

 .ندیحرف را بب نیصبر کرد تا اثر ا یاو کم

 ی. اگه با من مشکلیمونیم یو زن من باق یوجود نداره. تو زن من یفسخ ایطالق  چیه نکهیدوم ا "

 "میکنیش بحث مدرباره ،یدار

 ساشا باال رفت و متوجه مور مور شدن پوستش شد. یبازو یرو یبه آرام دستش
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 نیخب من ا دمیقیب یاادبانهی. به شکل بدمیقیازدواج ب نیکه من نسبت به ا یتو گفت نکهیو سوم ا"

ها رو به بعد شب نیاز ا گهیچون د یآماده باش کنمیم شنهادی. بهت پکنمیاشتباه رو امشب درست م

 "یخوابیتنها نم

 سوم فصل

شدن کرد،  کیباور کند. اما همانطور که او شروع به نزد دیشنیرا که م یزیچ توانستینم ساشا

و  ستادید و او به سمت عقب رفت و همانجا اساشا رسوخ کر نیرفتارش در ذهن خشمگ یگدرنده

 گفت:

 "!میکارو کن نیا ستی! ما قرار نمنیخب، د یلیخ"

هر لحظه از آن  منیو رو کرد، که در پشت آن لباس که نفرت د ریاش را زظاهر زنانه منید چشمان

 پنهان شده بود. شدیم شتریب

 نیا لیدل نیطور. ا نیمنم هم ،یخوایخانواده م هی. تو میکنیکارو م نیمن، ما ا یبایبله، زن ز"

 "صبر کنم سمسیکر یبرا گهیچند ماه د نکهیا یبه جا نجامیموضوعه که من امشب ا

 حرف گشاد شدند نیساشا با ا چشمان

 "…که ما قراره یکنیپشت در و اعالم م یایبعدش م یکه زنتو بشناس یریگیم میتو تصم"

 اش را تمام کند، صورتش از حرارت سرخ شد.نتوانست جمله او

 :گفت منید

 "م؟یسکس داشته باش"
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 .شدیم ترکینزد بازهم

ازشون استفاده کنم تا به  یوجود داره که دوست دار میاگهید ترمیمال یهاجمله م؟یکن یبازعشق"

 "نرسه؟ یبیآس فتیاحساسات لط

 به او نگاه کرد و گفت: تیبا عصبان ساشا

 "بس کن"

 دایپ یکرد راه فرار یو سع دیخواب خورد. چشمانش به سمت چپ و راست چرخبه تخت پشتش

 کند.

 "!خوامینم نویمن ا"

 در پاسخ گفت: منید

 "یکارو انجام بد نیا یبرسونم که بخوا یاکه بتونم تو رو به نقطه بندمیشرط م"

. اوه، خواستیکه قبالً او را م ییاز حد ترسناک بود، به خصوص از آنجا شیب یبه نفسش کم اعتماد

عاشقش بشود  منیکه ممکن بود د ییهاو به تمام راه دیکشیدراز م یخواب اصلچطور در اتاق ا،یخدا

هستند، که هر  منیها دکه آن کردیو وانمود م دیخوابیگلوله شده م یها. او کنار بالشکردیفکر م

 مرد بچسبد. نیتخت بزرگ، به ا کیدر  دنیخواب یاشب به ج

 به دروغ گفت: او

 "خوامتیمن نم "
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 نیشده بودند، بنابرا اهیپشت آن لباس س شیهانهیقبالً متوجه برجسته شدن س منید چشمان

 چرا. رو به او گفت: دانستیاما نم دیگویکه او دروغ م دانستیم

 "میخالص شو نیکه از شر ا نهیکارمون ا نیفکر کنم اول"

در اتاق پراکنده شدند و  دیمروار یهاکنده شد و دانه شیاز گلو دشیبند مرواربعد، گردن یالحظه

 حبس شد. نهینفس ساشا در س

 گفت: تیرفت و با عصبان شیدستش به سمت گلو

 "؟یکارو کرد نیچرا ا"

 است. نیقدر بدجنس است و دستش سنگ نیبود که او ا یعصبان

 "زن من... نکهیبه خاطر ا"

 کرد و ادامه داد دیکلمه زن من تاک یرو او

 "!ندازهینم یجواهرات بدل"

که انگشتان  یداد، در حال هیرفت، انگشت شستش را به نبض ساشا تک شیبه سمت گلو منید دست

 . سوزاندندیم شانیپوستش را با گرما گرشید

 یادهیبه عقب بکشد، اما بدنش ابند شد و فکر کرد دست او را  منیساشا به مچ دست د انگشتان

طور به او دست  نیا منیکه د کردینشد. فقط تعجب م جادیدر دستش ا یکشش چیداشت و ه گرید

 :دی. نالزندیم

 "؟یاز من تریتر و قوکه بزرگ یثابت کن یدار یسع" 
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کند مثل ذوب شدن در دستان او و  یآورکار شرم نکهیبتواند از او دور شود قبل از ا نکهیاز ا حاال

 بود. دیناام خواهد،یرا م نیچقدر ا نکهیا

 "؟یکه قلدر یثابت کن یخوایم گهیبار د هی نکهیا ای"

که ساشا  خواستیآرام کرد. او نم شتریب یرا حس کرد و نوازشش را حت شیلرزش درون من،ید

 بترسد و سرش داد بزند. 

بزند. به او نگاه کرد و با خود فکر کرد او  ادینامش را فر جانیکه ساشا با شور و ه خواستیم او

 است. ییبایواقعاً زن ز

 "نجاتت بده تونهیساشا. متلک انداختن بهم نم م،یکن یبازامشب عشق میخوایما م"

 "؟یبه من تجاوز کن یخوایپس تو م"

 .ردیکار را بگ نیا یجلو یزیحرف را زد و دعا کرد که چ نیا او

 :دیپرس یمردانه بود. به آرام یآگاه کیآرام و با اعتماد به نفس و پر از  لبخندش

 "شه؟یتجاوز محسوب م نیا"

دهان ساشا را در برگرفت و هرگونه  شیهاپاسخ دادن به او نداد. لب یبرا یشانس چیه منید

 یش را برابرد. ساشا خود نیاز ب یگرید رحمانهیبا کلمات ب منیکردن دمتوقف یاو را برا ییتوانا

د، یساشا رس یاو به لبها یلبها یاما وقت منیآماده کرده بود، به خاطر خشم د انهیبوسه وحش کی

 آرام بودند. آرام و سوزاننده.  یلیخ

 کرد. قیساشا را گاز گرفت و او را به شرکت در بوسه تشو نییلب پا شیهادندان
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 یرو منیفقط آنجا با دست د نکهیا ایبکند  دیچه کار با دانستیشده بود، نم جیتماس گ نیاز ا ساشا

 لذت ببرد. شودیبدنش پخش م یهاکه در تمام قسمت یو از احساس ستدیگردنش با

 . دیلرزیم جانیبدنش با ه یکار، تمام قسمتها نیو با ا کردیساشا و گردنش را لمس م یهالب او

اما لرزشش، حس او را  د،یترسیم فتدیکه قرار بود اتفاق ب یزیهنوز پابرجا بود، او هنوز از چ لرزش

 داده بود. رییاز ترس به انتظار تغ

را در  شیرا که موها ییهارهیبه پشت سرش رفت و گ شیاز گلو منید یسپس دست بزرگ و قو

 پشتش بلغزد.  یساشا رو یو باعث شد که موها دیکش رونیبود ب دهیچیخود پ

 کند.  ترقیتا بتواند بوسه را عم دیزد و آهسته سرش را عقب کش چنگ شیدست به موها همان

بود که  نیانجام دهد ا توانستیکه م یاما در حال حاضر تنها کار شد،یصبح از خودش متنفر م ساشا

کرد، در  ترکیاو را به خود نزد منید یکه بدنش را غرق کرده بود لذت ببرد و بله، وقت ییاز گرما

 او ذوب شد.

به  خواستیکرد عقب بکشد، نم یشکمش احساس کرد و سع یرا رو منیسفت شدن آلت د ساشا

 او صدمه بزند. 

برد و  نییکار را نداشت. دست آزادش را به کمر ساشا برد، بعد آن را به طرف پا نیقصد ا منید اما

 را احساس کند. زیتا بتواند همه چ دیاو را به طرف خودش کش

 را هل دهند، اما او اجازه نداد. منیکردند آن قسمت از د یشدند و سعخم  نییساشا به پا دستان

 :دیگوشش غر کینزد او
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 "کارو نکن، ساشا نیا"

 و نوازشگرانه گفت: دیگوشش را مک الله

  "تمام منو حس کن ساشا "

 سرش را تکان داد و گفت: او

 "یکه از قدرتت لذت ببر یکنیم کاریبا من چ یدار دونمیم "

 نیزده شد. و ابود شگفتکه چقدر سرخ شده نیسرش را بلند کرد و به او نگاه کرد، از ا منید

 شود.  کیتحر شتریباعث شد ب

واقعاً از  با،یزن ز نیفکر که همسرش، ا نیاست، اما ا یهرگز درک نکرده بود که چه مرد سنت او

را به او نشان  یشهوان یایدن نیتا ا آوردیمردانه فارغ بود، بدنش را به درد م یایدن یزهایهمه چ

 دهد. 

 هم او را لمس نکرده بود. یاندک یحت یگریمرد د چیاو مال خودش بود! ه تمام

 کرد. یسع گرید بارکی ساشا

 "منیلطفا د "

 .یگرید زیدرخواست بود تا چ کی هیشب شتریکلمات ب نیا اما

 گفت:  دیکشیم نییپشت او را پا پیهمانطور که با دستش ز منید

 "؟یلطفاً چ"
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 داد: ادامه

 "زن کن؟ هیلطفاً منو "

 به کف اتاق افتاد. صدایحرکات ماهرانه، لباس ساشا ب با

 ادامه داد: منید

 "ه؟یلطفاً بهم نشون بده سکس چجور "

 ساشا گره خورد و ادامه داد: یموها انیبه م گریبار د رومندشین یهادست

 "کن؟ یلطفاً با من عشق باز"

را  زیرا انکار کرد. اما متاسفانه، بدنش همه چ گفتیکه او م یزیان داد و هر چسرش را تک ساشا

 . رفتیپذیم

 شیهاپلین شد،یانگشت شستش از نوک پستان او دور م یبود، و وقتدر دست او حلقه شده بدنش

 .شدیبرجسته م

 دوباره گفت: منید

 "کارو بکن؟ نیلطفاً دوباره ا"

به او نگاه کند، همان  منیبود که د زیانگباور کند که چقدر شهوت توانستیو ساشا نم دیعقب کش او

 .دیخزیکوچک سفت به عقب و جلو م یآن برجستگ یطور که انگشت شستش از رو

 …، دو بار  بارکی
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 : دینال

 "بسه!"

دست او زد و کف دستش را فشار داد  یلذت را تحمل کند، با دستش به رو نیا توانستینم گرید او

 را بپوشاند. اشنهیتا س

 گفت: یدستور یبا حالت او

 "رد، ساشابرگ "

او را برگرداند و  شیهابا دست منی. دکردیحرکت م عیسر یو نه به اندازه کاف کردینه درک م او

 نخت گذاشت. ینرده یاو را رو یدستها

. او دهدیو لگنش را به بدنش فشار م کندیم به طرف او حرکت منیاحساس کرد که د ساشا

 . افتی شیلرزشش افزا لیدل نیشدنش را حس کند و به هم کیتحر توانستیم

کرد، نفسش را حبس کرد و دعا کرد که او را  دایپ شیو تور اهیس نیسوت رهیگ منیانگشتان د یوقت

 آرزو را نداشته باشد. نیکه ا کردیرها کند، اما همزمان آرزو م

را کنار  نیبا دستانش سوت منید کهیرا باز کرد، ساشا در حال رهیگ یبه راحت منیانگشتان د یوقت

 کرد. یبلند یناله دیکشیم

 گوشش گفت: ریپوست حساس ساشا را بمکد ز نکهیاو قبل از ا

از بدنت کشف  تونمیم یزیانگرتیح یزایچه چ گهی. دکنمیم دییتا رتویقطعاً انتخاب لباس ز"

 "کنم!
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ستون فقرات او حرکت کردند و او  یرو منیدهانش را باز کرد تا جواب بدهد، اما انگشتان د ساشا

 حساس از کجا آمده اریمنطقه بس نیحساس است. ا یلیکمرش خ دادیبه عقب خم شد که نشان م

 با او تمام نشده بود. هنوز نه! منیبود؟ اما کار د

 انیعر شیهانهیو باالتر رفتند. کامال او را در بر گرفته بود. س دندیاو لغز کیدور کمر بار دستانش

 بودند.

 یفرو م شیکلمات در گلو شیهانهیس یرو منیبا حرکت دستان د د،یبگو خواستیساشا م هرچه

 رفتند. 

 یکرد دستانش را از رو یافتاد و سع هیاو به گر نکهیرا آنقدر ادامه داد تا ا شیهانهیکردن با س یباز

 اش را متوقف کند. شکنجه گرید کباریها بردارد و آن

 "ده نه؟من بدن تو واسه من ساخته ش یبایز یزن کوچولو"

آورد و  نییفقط دستانش را پا منیحرف را انکار کند اما د نیداشت ا یسرش را تکان داد، سع او

 کرد؟یبرود، م ترنییپا کردیجرات نم دستش را گرفت. او یهاشکم او را کشف کرد، ساشا مچ

 !کردندیکار را نم نیمردان ا

 یاو نداشت و زمان ادیبا قدرت ز یتناسب چیساشا ه فیرفت. دست ضع ترنییاو جرات کرد و پا یول

 درآمدند. میساشا به تسل یو پنهان را لمس کرد، زانوها رهیت یهایکه او آن منحن

او را  شیاو را گرفت. بازوان قو فتدیب نیبه زم نکهیچون قبل از ا داشتیرا م نیانتظار ا دیبا منید

 برد و در را پشت سرش بست. یخواب اصلبلند کردند. او را به اتاق
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 تخت خواباند با خشونت گفت: یاو را رو یوقت

 "میکنیاالن کارو تمومش م"

و  یمشک ریلباس ز کیکه فقط  شیبایساشا عقب رفت و همانطور که به زن ز یحرف از رو نیا با

 را درآورد.  شیهابه تن داشت زل زده بود لباس یجفت کفش مشک کی

 رهیو ترس به او خ یو شگفت رتیبا ح کهیباور کند که چقدر بدن ساشا در حال توانستینم منید

 بود.  زیانگشده شهوت

 یهایه ساشا همه شگفتبه خود قول داد که ب یترس را دوست نداشت. اما او به آرام نیا منید

 نخواهد زد. یفسخ حرف ایدرباره طالق  گریو او د دهدیازدواج را نشان م

حلقه  شنهیس یرو یکه به نرم یاهیس یموها ره،یبه بدن شوهرش انداخت. پوست ت یساشا نگاه

 .شدیشدن در کمر شلوارش کمتر م دیو قبل از ناپد خوردیم

کرد  یشلوارش رفت ساشا سع پیبه سمت ز منید یهاکه دست یپنهان نماند! وقت گریآن خط د و

 شیهانگذاشت چشم منیکه چشمانش را ببندد و بلند شود و از اتاق خارج شود. اما او بلند نشد و د

 را ببندد.

 گفت: یدستور یبا حالت او

 "به من نگاه کن ساشا "

 ساشا باز شدند. یهاانداخت و چشم هیاو سا یرو منیرا نکرد، اما د نکاریدر ابتدا ا او

 "نکن میساشا خودتو از من قا"
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 دنیبا د باًیو تقر دیاش را درا درآورد. ساشا آلت مردانه رشیحرف دوباره بلند شد و لباس ز نیا با

 .دیکش ادیاش فراندازه

 تخت رفت و کنار قرار گرفت به او آرامش داد.  یرو یوقت منید

 "زنمیدمه نمساشا، بهت ص ستین یمشکل"

 برد. اشنهیو به سمت س نییحرفش را باور نکرد، اما او سرش را پا ساشا

ها و انگشتانش به او داد را که دست یاو را دربرگرفت، همان حس نهیکه دهانش نوک س یهنگام

 تجربه کرد. 

قرار داشت.  شیپاها نیبدنش و ب نییدردناک و مبرم بود که در پا ازین نیا دانستیکه م یزیچ تنها

 .دادیرفته بود و خود را نشان م نیاز ب شیایشرم و ح یکه حاال وقت

 گفت: رفت،یم گرشید نهیبه سمت نوک س منیکه دهان د یهنگام

 "اتو برام باز کن، ساشاپاه"

 نرم او ضربه زد. یهابرد و به ران نییرا پا دستش

 "خوامیمن تموم تو رو م "

بکند و  دیچه با دانستیم قاًیدق منیکار را کرد. انگشتان د نیا یرارادیسرش را تکان داد اما غ او

چه احساس  نکهیرا درون او فرو کرد، ساشا خود را خم کرد، و از ا شیهااز انگشت یکی یوقت

 داشت شوکه شد. یبیعج

 :دیغر منید
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 "ساشا یامن آماده یتو برا"

در هنر  شیهاشده! همه معشوقه کیتحرباور کند که تا چه حد توسط همسرش  توانستینم منید

نکرده بودند. و  کیحد تحر نیکدامشان او را تا ا چیبودند، اما ه دهیآموزش د یدادن به خوب بیفر

 .ودباعث غلبه شهوت بر او شده ب نینکرده بودند، ا جادیاحساس اضطرار را در او ا نیتا به حال ا

 ها را از هم باز کرد.ساشا فشرد و آن یپاها انیرفت و لگنش را م باالتر

 نیآمد. متوجه شد که ا جانیو به ه دیدر چشمانش را د اقیساشا به او نگاه کرد، او اشت یوقت

 بود. اییهمسرش است. همسر او! و لعنت بهش، او ز

بدن ساشا محکم او  کرد،یبدنش را احساس م یگرما داد،یطور که خودش را درون او فشار م همان

 یاالعادهرا به هم فشار دهد که چه احساس فوق شیهااحاطه کرده بود و او مجبور شد دندانرا 

 داشت. 

 العاده است.خود فکر کرد: او فوق با

در او فرو برود و بکارت او را  شتریب منیباعث شد د نیساشا بدنش را به سمت او فشار داد و ا بعد

 احساس کند. 

هرگز با  منیهمه درد او را جذب کند، اما د توانستیکاش م یکه ا کردیبدنش آرزو م یاجزا همه

 .دیایکنار ب هیقض نیکه چطور با ا دانستیباکره نبود و نم کی

 زمزمه کرد: اوردیبه او فشار ب نکهیقبل از ا یالحظه

 "متاسفم، عشقم"
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مرد پر شده  نیبا ا یکه وقت یاالعادهبا حس فوق سهیرا احساس کرد، اما در مقا یدرد شین ساشا

هرگز تصورش را هم  ش،یاهایافکار و رو ها،ینبود. در همه فانتز یزیچ نیا کردیبود حس م

 باشد. زیانگانقدر شگفت ،یاحساس ارتباط با همسر انقدر عال نیکه ا کردینم

ورود عادت کند،  نیکه حرکت نکند، تا به او فرصت بدهد تا به اندازه و ا کردیسخت تالش م منید

 سخت بود. دادیتکان م نطوریاو خودش را ا یوقت نکاریاما ا

 کنان گفت: ناله

 ساشا، عشقم، حرکت نکن!"

حبس  نهیرا عوض کند تا دردش کمتر شود، نفسش را در س شیجا کردیم یکه سع یدر حال ساشا

 کرد و با التماس گفت:

 "منید کنمیمتوقفش کنم خواهش م تونمینم"

 …کرده بود درد ندارد. و او احساس ینیبشیبه او نگاه کرد و متوجه شد که آن قدر که پ منید

 داشت. باورنکردنی

 . کردیتست م داد،یکه انجام م یو هر واکنش بدن ساشا را به هر حرکت کردیحرکت م یبه آرام او

. ساشا در دیکش یدگبه آسو یدهانش باز شد و باز دوباره خودش را به سمت او قوس داد، نفس یوقت

 .خواستیرا به اندازه خودش م نیبا او بود، او هم ا نجایا

 ندیمختلف حرکت را تست کرد تا بب یهادوباره حرکت کرد و به صورت او نگاه کرد و روش او

 غیرا دور کمر او حلقه کرد و ج شیکوتاه، ساشا پاها یدوست دارد. بعد از مدت شتریکدام حالت را ب
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 نیا دراو فرو برد همانطور که بدنش به لرزه افتاده بود. و فقط  یهارا در شانه شیهاناخن د،یکش

 صورت او توانست کنترل خودش را از دست بدهد.

که تا به حال تجربه کرده بود، باعث شد  یلذت نیترشیآرام باشد، اما احساس ب کردیم یسع

 خودش را رها کند و به اوج لذت برسد.

همسر  یساشا بلند کرد و به کنارش غلت زد و وزنش را از رو یاو خودش را از روبعد،  یمدت

 الغرش برداشت. 

. با دادیم نییرا باال و پا اشنهینفسش س د،یچیپ شیدستش در موها د،یکشیکه ساشا آه م همچنان

 بود؟ یاالعادههمسرش بود. چرا او قبالً کشف نکرده بود که او چه زن فوق نی: ادیشیاند رتیح

 که در آغوش او خودش را جمع کرده بود به خواب رفت. یلحظه بعد، او با همسر کی

 فصل چهار

بودن او را  انیبود تا عر دهینرم چسب یهاشد و به اطراف نگاه کرد و به ملحفه داریساشا از خواب ب

 بفهمد.  وانستتیبود که در آن لحظه نم یزیچ نیبود، اما ا دهیشکمش دراز کش یپنهان کند. او رو

 نه.  ایجاست  نیهنوز ا منیدهد که د صیتشخ کردیم یناراحت بود و سع شیکجا

 .استدهیوانمود کند که هنوز خواب خواستیطور بود، م نیا اگر

 ییرا متوقف نکرده بود. کارها منید شبیخواب د یفکر کرد: حت کردیکه بدنش را جمع م یدر حال

به انجام آن کرده بود! ساشا  قیکه او ساشا را تشو ییزهایمن، چ یبا او کرده بود! اوه خدا منیکه د

بر  یحتاز نارا یاز خجالت به شکل موج یپاچه شده بود، چشمانش را بست و موجکه دست یدر حال
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طالق کرده  یکه از او تقاضا یباشد آن هم با مرد شهوتی …قدر نیا توانستیشد. چطور م رهیاو چ

 بود!

باز شد. او  کردیخواب نگاه مسر داد، بعد منجمد شد، چشمانش همچنان که به اطراف اتاق یاناله

 باشد.  رایرا پذ منیبتواند د نیاز ا شتریلحظه ب نیبود؟ او مطمئن نبود که بدنش در ا نجایا

 ش چقدر حساس است. متوجه شد که بدن ند،یتخت بنش یحالت داد تا بتواند رو رییتغ یوقت یحت

که او باعثش شده  ییهاکرده بود، تعداد ارگاسم یبازبار در شب گذشته با او عشق نیچند منید

کنترل کرده بود و  زدیم غیکه داشت ج یابود را از دست داده بود. بارها و بارها، بدنش را در نقطه

 ساشا از او تقاضا کرده بود که تمامش کند. 

و به سمت عقب حرکت  دیلرزیبدنش از واکنش م د،یچسبیبه او م داد،یبه او مآن را  منید یوقت و

 .کردیم

 تواندیبودن چگونه م منیدر آغوش د نکهیکرده بود در مورد ا یکه سع یمن، در تمام مواقع یخدا

 نشده بودند! کینزد تیهم به واقع یکم یحت االتشیباشد، را در تختش تجسم کند خ

 دهیتخت دراز کش نیاو در ا ییهاداد. چه شب هیرا از چشمانش کنار زد و به سر تخت تک شیموها

 فکر کرده بود.  منیبود و به د

همه  نیکند؟ چرا حاال بعد از ا یکند ازدواجشان را واقع یگرفته بود برگردد و سع میاو تصم چرا

 وقت؟
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را  یزیبود که فقط چ یاو مرد ایطالق کرده بود؟ آ یخاطر بود که او تقاضا نیفقط به ا ایآ

 داشته باشد؟ توانستیکه نم خواستیم

چقدر او را وادار  نکهیاز ا د،یبه خود لرز خواستیچقدر او را م شبید کردیکه فکر م یدر حال ساشا

 را بخواهد. منیکرده بود که د

و با عجله به برداشت  نیزم یرا از رو راهنیپ کرد،یکه مالفه را با حس چندش عوض م یحال در

 شوهرش باشد.  یهازهیداشت و وقت نداشت نگران انگ یادیز یحمام رفت. او امروز کارها

کنترل او را  منیبرود. د شیاش پمصمم بود که با وجود آنچه او ممکن بود بخواهد طبق نقشه ساشا

 در دست نداشت!

 شی. موهاییمویزرد ل وریپول کیبه عالوه  دیپوش دیشلوار زرد کوتاه و تاپ سف کیگرفت و  دوش

شل نشده  شیهااز طره کی چیکش محکم بست و مطمئن شد که ه کیها را با را شانه زد ، آن

 است.

 ریاهزیس یهاهیزد تا سا شیهاچشم ریبه ز لریکانس یو مقدار ملیر یمقدار رژلب، کم کی

 داشته بود.نگه داریشب او را ب شتریچشمانش را بپوشاند، چون آن مرد ب

 گریشد و بار د رهیخواب مهمان خرفت. با دقت به اتاق رونیخواب بو از اتاق دیکش یقیعم فسن

 انیبا روستائ دارشیو آماده رفتن است. د راحت شد که هنوز بسته الشیکرد و خ یچمدان را بررس

 کند. یخود را عمل یهابرنامه توانستیو م دادیرا انجام م

 کرد. دایدر آشپزخانه پ تیرا در حال فعال یکلوئ رفت،یم نییها پاکه از پله یحال در



 

 ر.ماریا ترجمه به  |  یونانی شده فراموش همسر 57

 گفت: خت،یریفنجان قهوه م کیخودش  یبرا شیهاکه طبق معمول صبح یدر حال ساشا

 "یی، کلو ریصبح بخ"

 برگشت و لبخند زد و گفت: ییکلو

 "رفت؟ شیخوب پ زیهمه چ شبی. حالت چطوره؟ دزمیسالم، عز"

 گفت: د،یکشیم رونیمرغ را از فر بتخم تابهیکه ماه یدر حال او

 "ارمیهردوتون صبحونه م یبرا یداری. حاال که باطهیگاالنوز تو ح یآقا "

 لبخند زد، اما حس کرد بدنش سفت شده و گفت: ساشا

 "رسهیمزه به نظر مخوش ،یکنیدرست م یکه دار یزیمتشکرم. و هر چ"

ها صبحانه را در آنجا صبح دهدیم حیترج منیکه د دانستیپشت خانه رفت. م یویبه پاس ساشا

 دیخبر رس یبود که وقت لیدل نیبود، به هم نیروت یفرد اهل کارها کی یصرف کند. او به طور کل

 خورد. کهی یلیخواهد آمد خ روزیکه د

و سالنه سالنه  رفتیم زیبه طرف م دیشده بود. او با رهیبود و به مرد خ ستادهیا یسنگ وانیا یرو او

 است. فتادهین یکه شب گذشته واقعاً اتفاق کردیو وانمود م نشستیم زینار مک

 نیبود که برگشته و همه ا نیخشمگ منیبود و از دست د ی. او عصبانخوردیتکان نم شیپاها اما

 کارها را با او انجام داده بود. با او!

به خود  گرید بارکیکه فنجان قهوه را تا دهانش باال برد،  کردیرا تماشا م منیکه دست د یحال در

 با آن دهان و انگشتان انجام دهد! توانستیکه او م یی. اوه، چه کارهادیلرز
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 گفت: منید

 "ریصبح بخ"

 او پاسخ داد: و

 "ریصبح توام بخ"

 از تعجب گشاد شدند. بدن ساشا سفت و دردناک شد. منیکه چشمان د دید ساشا

 گفت: او

 "یصحبت کن یونانی یگرفت ادی"

از  یحاک یبا لحن انداختیم یبه لباس زرد شده بود نگاه نیکه مز کشیبار کلیکه به ه یحال در

 گفت: دیتاک

 "همسرم ،یاییبه نظر م بایامروز صبح ز "

 منقبض شد و موکدا گفت: یاکلمه همسرم با چنان لحن مالکانه دنیساشا با شن عضالت

  "ستمیمن زنت ن"

 به سرعت پاسخ داد:  او

 "یهست گهیازدواج که م یمراسم و گواه هیبه جز "

 را به هم فشرد و گفت: شیهادندان او

 "یباهاش ازدواج کرد شیسال پ شیکه ش می. من همون دخترمنید ستم،یمن زنت ن"
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 شد و پاسخ داد: رهیت انداختینگاه م کلشیکه دوباره به ه یدر حال منید چشمان

 "کردم یباهاش عشق باز یلک شبیو د "

 یشد که مقدار نیخشمگ منید مانهی. آنقدر از لحن صمدیخودش کش یساشا فنجان قهوه را به سو 

 . رو به او گفت:ختیر یاز آن در نعلبک

 "اشتباه بود هی شبید"

 از او گرفت و گفت: فتدیاز دستش ب نکهیاش را قبل از ااو آمد و فنجان قهوه شیبلند شد و پ منید

 "بود همسرم نقصیب شبید"

 و گفت: دیخودش کش کینزد ویبه آن سمت پاس یرا گرفت و او را به آرام دستش

 "بود یعال یلیخ شبید"

 را ببوسد. شیهاخم شد تا لب

پاچه نبود، ممکن بود از آن بوسه و دست یاو دستش را گرفته آنقدر عصب نکهیساشا به خاطر ا اگر

 اجتناب کند. 

کردند او آنقدر حواسش پرت  دایتماس پ شیهااو با لب یهالب یپاچه شده بود و وقتاو دست اما

 فرصت رخنه به دهانش را داد.  منیبه د نیبود که دهانش را باز کرد تا نفس بکشد که ا

گرا  تیمالک تحمل،رقابلیبوسه غ نیشب گذشته نداشت. ا زیبه بوسه مهرآم یشباهت چیبوسه ه نیا

 بود. یگذارنوع عالمت کی شتریو ب
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باعث شد ساشا به  نیکننده در چشمانش بود و ادوباره سرش را بلند کرد، باز آن نور گرم یوقت

 . ستدیبا توانستیم یکه به سخت یبلرزد، طور یسخت

 نکهیاش گرفت از اافتاد و خنده یصندل یرو باًیخودش رفت او تقر یبه سمت صندل منیکه د نیهم

 او شود. میتسل توانستیچه قدر م

در آن لحظه با ظرف پر  ییبوسه سرزنش کند، اما کلو نیدهانش را باز کرد تا او را به خاطر ا ساشا

 .دیخرد شده رس یها وهیکاسه بزرگ از م کیاشتهاآورش و  یمرغ با آن بواز تخم

 یکرد، سع را در بشقابش جا به جا شیساشا غذا رفت،یبه سمت آشپزخانه م ییکه کلو یحال در

 :دیپرس منیکرد فکر کند چطور دوباره مکالمه را شروع کند. د

 "تو ذهنته؟ یچ "

 .دیپرس زدیکه دوباره صفحات روزنامه را ورق م یرا در حال نیا او

 شد. نیبه او توجه نکرده بود، خشمگ یحت منید نکهیسرش را بلند کرد و از ا ساشا

احساسش را بروز  زیاو ن کندیگرفت حاال که او به احساساتش توجه نم میمعمول. ساشا تصم مطابق

 به او گفت: گذاشت،یم نیکه چنگالش را با دقت بر زم یندهد. در حال

 "رمیطالق بگ خوامیهنوز م"

گاالنوز  منی. ددیلرزیکلمات جسورانه و قدرتمند بودند، اما او هنوز داشت از درون به خود م نیا

 قرار داد.  چهینبود که بتوان اورا باز یمرد



 

 ر.ماریا ترجمه به  |  یونانی شده فراموش همسر 61

او را دست  دیاست و نبا یثروتمند و قدرتمند اریمرد بس منیبه او نشان داده بود که د قاتشیتحق

 کم گرفت.

 روزنامه دوباره ورق زد و قاطعانه گفت: منید

 "ستیدر کار ن ینه، طالق "

 گفت.بلند کند روزنامه  یسرش را از رو یحت نکهیرا محکم و بدون ا نیا او

. دیکش رونیکند، اما خود را از آستانه خشم ب یاو خال یآب خود را رو وانیبا خود فکر کرد ل ساشا

 《باش. آروم》کرد:  یادآوریبه خودش 

 کند. انیآرام باشد و موضع خود را شفاف ب

 به او گفت: ساشا

شروع دوباره داشته  هی خوامیبهت گفتم که م شبیمسخره بود، من د شینما هیازدواج از اول  نیا "

 "رهیمنو بگ یجلو تونهینم زیچ چیتازه رو شروع کنم و ه یزندگ هیباشم، 

نشان بدهد آرام  کندیکه تالش م یامحکم بسته شد و ساشا متوجه شد که او به اندازه روزنامه

 .ستین

 نیخوبه، اما ا ،یشروع کن تیتو زندگ دیفصل جد کی یخوای. اگر مستیطالق تو صورت مساله ن"

 "یدیکارو به عنوان همسر من انجام م

 سرش را تکان داد و گفت: ساشا

 "کنم دایکار پ خوامیو م گردمیمن به لندن برم من،ینه د"



 

 ر.ماریا ترجمه به  |  یونانی شده فراموش همسر 62

 به او گفت: دیبا تاک منید

 "کدوم چیو نه کار، ه یکار کنه، نه جواهرات بدل خوادیزن من نم"

 اش را باز کرد.و دوباره روزنامه افتهیانیکه مکالمه پا دیرس جهینت نیحرف او به ا نیا با

او نسبته به  نیبلند شد و نگاه خشمگ شیبود. او از جا دهیرس انیگرفته شدن به پا دهیساشا با ناد کار

 گرفت و گفت: دهیدل و جراتش را ناد

ازت  یپول چیکنم. من ه هیدارم که طالقو توج یفراوون لی. و من دالمنید رم،یگیمن طالق م "

 پول خودمو دارم. خوام،ینم

خودم  یبرا یتجربه دارم که دنبال شغل یشغل، خب، من قبالً کار کردم و به اندازه کاف هی یبرا اما

 "یکردن من انجام بدمتوقف یبرا یتونینم یکار چیبگردم. ه

 :دیپرس یدستور یدور شود او با لحن منیاز د خواستیکه م یهنگام

 "هبحث تموم نشد ؟یریکجا م"

 یهاتا او را متوقف کند. او امروز نسبت به سال دیطلبیو چشمانش او را به مبارزه م دیچرخ ساشا

 داشت! یاالعادهاحساس فوق نیو ا کردیم یشتریگذشته احساس قدرت ب

 "جلسه حدود... هی ساینه. من امروز تو کل گهی. دستمیمن منتظر اجازه تو ن من،ینه د"

 گفت: ساعتش نگاه کرد و به

رو ترک  نجایدارم. بعد از اون، چمدونم بسته شده و امروز پرواز دارم. من ا گهید قهیپونزده دق"

 .یبد رییباهاش نظر منو تغ یوجود نداره که بتون یزیچون چ ینکن منو متوقف کن ی. سعکنمیم
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 گفت: منید

 "؟یدار گهیعاشق د هی ؟یکنیمالقات م سایتو کل ویاگهیمرد د"

 :دیش خندبه سوال احمقانه باًیو تقر دیدوباره چرخ ساشا

سکس  هی سای. ما تو کلمینیبیم گرویدهکده همد یسایعاشق دارم و ما تو کل هی. من منیآره، د"

 "!میدار واروونهیو د انهیوحش

 او برق زد و گفت: یبه رو چشمانش

 "…عاشق بزرگه اونقدر که من هنوز  هیاوه، اون "

اما دهانش را محکم  رد،یگیو حس کرد که صورتش دوباره رنگ م دینتوانست آن کلمه را بگو او

 یزیچ نیکرده بود و تا شب قبل باکره بود. اآن را نگفت. شش سال بود که ازدواج یگرفت و حت

 اش فکر کند.او دوست داشت دربارهنبود که 

 به او گفت: ساشا

  "برم دین بام ست،ین یکنیکه تو فکر م یاونطور"

 .دیاش چرخپاشنه یواداشته است، رو هیاو را به طعنه و کنا نکهیاز ا نیرا گفت و خشمگ نیا او

زده بود شگفت دهیکه در چشمانش د یشد و از آتش دیناپد الیکه در و دیرا د شیهمسر سکس منید

به نظر  بایاعتراف کند. او ز خواستیشد آنقدر که م کیتحر شتریب تشیعصبان دنیشد و با د

 دنبالش برود. دیقرار داده بود. فکر کرد با گاهیجا نیو او را در ا دیرسیم

 بکند. یاز آن مبهوت مانده بود که بتواند کار شیاو ب ،یچند لحظه طوالن یبرا اما
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شده بود، ذهنش  دیساشا از نظر ناپد گریو اکنون که د دیاز آن کلماتش به ذهن او رس پس

 نیاز ا باًیو تقر دیآیبر نم منیاز دست د یکار چیکار کند. او گفته بود که ه رشتیب یکم توانستیم

 انجام دهد. توانستیوجود داشت که او م یکار شهی. همدیخند صدایب یطلبمبارزه

 دهینقطه نرس نیبرسد، به ا خواهدیکه م یزیبداند چطور به چ نکهیبدون ا شیتجار یدر زندگ او

 بود.

گذاشت. بدون توجه به صبحانه که به طور کامل توسط هر  زیم یاش را تا کرد و رودقت روزنامه با

گرفت بفهمد که همسرش در شش  میبرگشت و تصم الینخورده مانده بود، به وها دستآن یدو

جالب گفته بود.  زیکوچکش چند چ ی. او در طول سخنراندادهیانجام م ییسال گذشته چه کارها

 کند. قاتیتحق یکه کم بودوقتش 

 بود.شده یبود که چمدانش در اتاق مهمان بسته بند نیکرد ا دایکه پ یزیچ نیاول

 .دیدو نییدر طول راهرو به سمت پا بایرا صدا زد که تقر نیاز مستخدم یکی

 به زن ترسو دستور داد: او

 "باشن زونیآو یلتو اتاق خواب اص دیبا نایبرگشتم همه ا یچمدونا را باز کن. وقت نیا "

جز  یزیبه اتاق مجاور رفت. در آنجا چ نیبنابرا خوابد،یم یخواب اصلکه ساشا در اتاق دانستیم او

 .یلیآن را دوست دارد. خ یلیمتوجه شد خ منیلحظه آخر او وجود نداشت، که د حهیرا

 در آن بود. لشیکشو در کمدش بود که همه وسا کی فقط
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ها را از جعبه یبعض یبودند، کادو چیها هنوز کادو پاز جعبه یکرده بود. بعض رتیکشف ح نیاز ا او

از آن،  ترنییپا یلیهنوز در جعبه بود. و خ اشهیباز کرده بود و کاغذش را انداخته بود، اما هد

 شده بود.  دهیاوقات پوش یبود که بعض یمتیجواهرات گران ق

کرده.  افتیدر دیستایکه او را م یرا از فرد ییایبود که او هدا نیا دیکه به ذهنش رس یفکر نیاول

 یاها به صورت حرفهکه همه آن دیکه باز شده بود نگاه کرد، د ییایکه به برچسب هدا یاما وقت

است که نشان  یاهیهد ای سمسیکر هیهد نیگفته شده بود که ا اینوشته شده بود تولدت مبارک 

 . کندیمآن مرد به او فکر  دادیم

در  یها بدون نظم خاصکه آن یبه طور منظم در کشو جا داده نشده بودند. آن طور یحت هاجعبه

و کشو را  کندیها را پرت مآن یکه همسر کوچکش به سادگ دادیکشو قرار گرفته بودند نشان م

 .داردیبسته نگه م

شد، اما بعد ذهنش را  یعصب شیایدرباره هدا شیانگارو فقط از سهل نداختین رونیها را بآن او

به  ای شناساند،یکه همسرش را م یاز پازل گریتکه د کیمجبور کرد که از آن اطالعات به عنوان 

 او استفاده کند. تیدر شناخت شخص یگریعنوان سرنخ د

 رفت.  نیینبود، به طبقه پا یخواب اصلدر اتاق یگرید زیچ چیاز آنجا که ه

دفتر کار درست  کیمتوجه شد ساشا در پشت خانه  نکهیو کرد و از اها را جستجهمه اتاق منید

 خورد.  کهیکرده، 

اجازه ورود  دیآن به نور خورش یهاکه پنجره ییبود، جا گرید یهااتاق که دور از همه اتاق داخل

 . افتیمختلف  یهانیها و کمپروزنامه دهیپر از کاغذ و بر یزیتم زیاو م داد،یم
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آن نقشه را به عنوان نمودار  عایسر منیبود و ذهن د یلینمودار تحل کی زیم یجلو وارید یرو

 کرد؟یش از کجا درآمد کسب مداد. زن کوچک صیدرآمد تشخ شرفتیپ

 را روشن کرد.  وترینشست و کامپ کردیوزنش را تحمل م یکه به سخت یصندل کی یرو

 کردیجستجو کرد او متوجه شد که همسرش، همسر ساده و جوانش که او فکر م شیهالیفا درون

 خوب است. گذارهیسرما کیبود، در واقع  دنشیدر خانه نشسته و مشتاق رس

کرد و به  یرا به دقت بررس زیاطالعات گردش کرد و ذهنش همه چ یحاو یهاپوشه نیب انگشتانش

 . دیاو را فهم یگذارهیسرما یسرعت استراتژ

پول را برداشته بود و آن را به مقدار پول  یچون ساشا مقدار کم گرفت،یقرار م ریتاثتحت دیبا او

 کرده بود.  لیتبد زیو تر و تم ادیز

ها، اگر از آن یکیطرح کرده بود.  یانقشه زهوششیگذاران را نشناخت، اما ذهن ت هیسرما او

 .داشتیرا کنارش نگه م شیو سکس نیزن آتش امد،یدرست از آب در م اشهیفرض

و  دیاش کشاز انگشتانش را به چانه یکیداده بود  هیکوچک او تک یکه به پشت صندل یحال در

 کرد.  یرا بررس شیحرکت بعد

 خشم غلبه کند.  نیبر ا تواندیکه م دانستیاو م ان،یخواهد شد. اما در پا یگفت: او عصبان باخود

و مشتاق بود که نبرد را شروع  دیبا دهان بسته خند منید بود. نیببر کوچک خشمگ هیمثل  اون

 همسر مشتاقش را برگرداند.  خواستیاو م ان،یکند. در پا

 . ابدیینم نیشب تسک کیدارد که فقط با  یآن زن کوچک تب یبود که برا دهیفهم او
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آرام گرفته بود بدنش را وادار به واکنش  شیچگونه ساشا در بازوها نکهیواقع، فقط خاطرات ا در

 .کردیم

 دایرفت، قصد داشت که زن خود را پ رونیساشا گذاشت و از اتاق ب زیم یرا به دقت رو زیهمه چ او

 کند.

 .ستادندیخود ا یآمد، نگهبانان شق و رق سر جا رونیاز خانه ب نکهیبه محض ا

 :دینگهبانان پرس سیرئ از

 "زنم کجاست؟"

 شده بود و جواب داد: جیگ مرد

 "داخل خونه هستن قربان "

 سر خود را تکان داد و گفت: منید

 "رهیم ساینه، اون گفت که به کل"

 پاسخ داد: مرد

  "هستن یاتاق نگهبان یهنوز تو شونیا نیمحافظ"

بود پرس و جو  سشیکه همسر رئ یدوان دوان به آنجا رفت تا از محل باًیو تقر دیدور خود چرخ و

 کند.

 دادند: حیهمراه او به راه افتادند و توض گریآمد، دو مرد د رونیب یکه از اتاق نگهبان یهنگام
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به ما بگن  نکهیمعموالً بدون ا شونی. چون ارنیقربان، اما فقط به روستا م رنیبدون ما م شونیا"

از  یزیاگر چ . ومیکن یتا اوضاع رو بررس میریهکده مدما هر روز صبح به  کنن،یرو ترک م نجایا

 "…اون وقت  م،یدینشن شونیا

 رو به آن دو گفت: منید

 "نیشما اخراج"

 یرا برا یگریمحافظان د دیمحافظان خود نگاه کرد و در سکوت به او اطالع داد که با سیبه رئ او

 همسرش قرار دهد.

گرفت.  دهیزده دو مرد را که تازه از کار اخراجشان کرده بود نادحرکت کرد و واکنش بهت سپس

وجود نداشت  یراه چیکه ه یبه طور کرد،یم افتیرا در ییدهایتهد شیهر روز در زندگ باًیاو تقر

 بماند.  یمحافظان بدون مجازات باق یاجازه دهد که تنبل

از  ش،یتوجهیب ایمحافظت از او با وجود امتناعش،  یبرا یراه دیها بادر خطر بود. آن زین همسرش

 به روستا. ی. حتکردندیم دایبرود، پ خواهدیکجا م نکهیبه گفتن ا ازین

 محافظانش گفت: سیبه رئ او

 "نیکن داشیپ"

حرکت کردند. خود او  هانیو حفاظت از او به سمت ماش منیهمسر د افتنی یچند مرد برا همزمان

 کردن همسرش را داشت. داینشست و قصد پ نیموزیعقب ل یصندل یهم رو
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برود، اما  ادهیرا پ ریمس توانستیم یدهکده کوتاه بود و او به راحت یسایبه سمت کل یرانندگ ریمس

 تر بود. امن لیبا اتومب

مکان قرار داشت متوقف شد،  نیها بود که در اکه قرن یکوچک سنگ یسایکل رونیب نیموزیل یوقت

 ساکت است.  یزیدآمیو تهد بیاو متوجه شد که روستا به طرز عج

. ستندیوکار روزانه خود نبفهمد که چرا مردم در حال رفت و آمد و اشتغال به کسب توانستینم او

ها با از آن یتعداد شهیاما او به خاطر داشت که هم کردند،ینم یروستا زندگ نیدر ا یادیمردم ز

 . دندبو ابانیپرسه زدن در خ ای دیخر یبرا یاپشتکار فراوان مشغول رفتن به اطراف، مغازه

 اند.ها بسته شدهبه اطراف نگاه کرد متوجه شد که اکثر مغازه یوقت

مغازه نشسته بودند  رونیبودند که در نور آفتاب صبح ب یکسان شهیخانه نبود، همدر قهوه یکس یحت

 بودند. ینیچو مشغول سخن خوردندیفنجان قهوه م کیو 

 آن را متوجه شد.  لیشد دل سایوارد کل یوقت

فنجان قهوه  کینشسته بودند و هر کدام  هایصندل یرو رهیدا کیخل بودند، دور دا انییروستا تمام

خود  یهایگذارهیسرما نیو درباره آخر دادندیدر دست داشتند و مشتاقانه به همسرش گوش م

 .کردندیبحث م

مختلف  یهاشرکت انیکه در مورد سود و ز دادیبود و به او گوش م ستادهیا دیخارج از د منید

 . کردیم سهیبازار مقا متیدر هر سهم اشاره کرده و آن را با ق یجار یو به درآمدها کردیصحبت م

 .دیبه گوش رس یها، همهمه پرشورحرف نیاز اعالم ا بعد
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 تشیاز خالق منیوکار روستا ادامه داد و دساشا به بحث در مورد مسائل مربوط به کسب سپس

 زده شد. شگفت

کسب  یالمللنیب یخود مشتر یکاالها یبرا انییداشت که در آن روستا یکل یژاسترات کی او

 . کردندیم

با  نیکرده بود که محصوالت خود را به صورت آنال قیها را تشوهمه آن همسرش

 عرضه کنند.  زیهمه چ یبرا یمال نیمرکز تام کیمشترک به عنوان  یهایگذارهیسرما

به دست آورند در  یشتریتا پول ب دادیامکان م انییکار به روستا نیبود. ا یواقع نقشه او عال در

 . کنندیکوچک خود را حفظ م یشهر یزندگ وهیکه همچنان ش یحال

وکار بود. کسب رساختیو ز تیساختن وب سا یبرا یها نداشتند، پول و دانش فنکه آن یزیچ تنها

 زمان بدست آورد.بود که چطور هر دو را هم دهیهمسر باهوشش فهم

 نیا ،یشده بود. به عنوان مالک اصل زدهرتیح ییصاحبان مغازه روستا یازهاین دنیاز شن منید

 ها کمک کند. او بود که به آن فهیوظ

دشمنانش را نابود کند، و خب، بله،  نکهیتمرکز کرده بود، بر ا اشیاو آنقدر بر ساخت امپراطور اما

 یتوجه یمحل یازهایرا در خود داشت، که به ن یادیمکان دور شود که خاطرات بد ز نیاز ا نکهیابر 

 نکرده بود.

کرد  جادیحل اراه کیداد و  صیکار را کرده بود! او داخل شد، مشکل را تشخ نیاو ا یبایزن ز اما

 را بخرند بدست آورند. الشانیداشتند با آن وسا ازیرا که ن یپول توانستندیکه در آن همه م
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 .کردیبه او افتخار م منیشکاف را پر کرده بود و د او

سفارشات را پاسخگو باشد، دستگاه  شیاجاق بزرگ داشت تا تعداد رو به افزا کیبه  ازین نانوا

قبالً  یهم جمع شده بود. تنور و دستگاه بافندگ یبافنده خراب شده بود و سفارشات رو یبافندگ

 داشتند. ازین ییبودند و فقط به پرداخت نها دهسفارش داده ش

رساندن لحاف به  یبرا یشتریبودند و به تدارکات ب یگروه لحاف دوز کیها در تا از خانم چند

 یداشتند تا بتوانند به تقاضا ازین یشتریاز بانوان به نخ ب گریگروه د کیداشتند،  ازیخود ن انیمشتر

 پاسخگو باشند. شانیمحصوالت بافتن

 است. کارها را کرده نیبا غرور متوجه شد که همسرش همه ا او

بود  یکه بچه کوچک یبود. او از زمان دهیرا آنجور سرزنده و کوشا ند انییگروه روستا نیا هرگز

 .شناختیها را مآن شتریب

وارد شده ساکت  ،یکس نکهیا دنیکه در آنجا بود با فهم یاو وارد اتاق شد، هرکس نکهیمحض ا به

 د. ش

پس از  یکیآهسته بود، اما  صشیاز آنجا دور بود، در ابتدا تشخ یادیکه او مدت ز ییآنجا از

 با شناختن ساکت شدند و چشمان نگرانشان به سمت او برگشت.  یگرید

 نشسته بود.  یکه کنار مرد بلوند کردینگاه م شیباینکرد. فقط به زن ز یتوجه گرانیبه د او

 که فقط به همسرش چشم دوخته بود. یمرد

 در سکوت به فکر فرو رفت و با خود گفت: عمراً.  منید
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 . دادیداشت از ساشا دور شود وگرنه تاوانش را پس م ازیبلوند ن مرد

 گفت: کردیحال به اطراف توجه م نیو در ع کردیکه به همسرش نگاه م یدر حال او

 "با همسرم صحبت کنم یخصوص دیمن با "

 وسائل خود را جمع کردند و به سمت در حرکت کردند. انییبالفاصله روستا

 .ردیهمه را بگ یکرد جلو یرا باال گرفت و سع شیهاساشا از تعجب باز ماند و دست دهان

 گفت: منیرو به د تیعصبان با

 "باهات صحبت کنم تونمیبرگشتم خونه م یوقت من،یمون تموم نشده دهنوز جلسه"

 نگاه کرد.  انییگرفت و به واکنش روستا دهیاو را ناد منید

ها و آن یهاخانه شتریگوش دهند که مالک ب یبه او به عنوان مرد دیمطمئن نبودند که با هاآن

 ها بود.آن یکه به وضوح دوست و مرب یزن ایدر آن قرار دارد  شانیهااست که خانه ینیزم

از  یبه آن اتاق نگاه کند. در عرض چند لحظه، اتاق خال نینگاه خشمگ کیبا  عاًیگرفت سر میتصم

 بودند.  ستادهیکه کنار در ا یو محافظان نشیبود به جز زن خشمگ یهر آدم

 سشانیرفتند و در را محکم بستند تا به رئ رونیب زیها نرفت، نگهبان رونینفر ب نیآخر یوقت اما

 بدهند. یخصوص یفضا یکم

 به ساشا نگاه کرد. رو به او گفت: وارد اتاق شد و با دقت منید

 "یکرد یگذارهیپول سرما ایهر کدوم از روستائ یخب پس تو برا"
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مرد باز  نیرا پس از آنکه همه شهامتش را جمع کرد به عقب انداخت. او به ا شیهاشانه ساشا

 نخواهد گشت! 

 خواستیو نم کردیداشت او را بترساند، و کارش کامالً موثر بود اما واکنشش را پنهان م یسع منید

 .دیاست و ممکن است بتواند به او زور بگو فیفکر کند که او ضع منیکه د

 "کارو شروع کنن نیبله، من به اونا کمک کردم که ا"

 :دیپرس منید

 "؟یکرد نیرو تام هیاول هیسرما"

 کرد. بیصل اشنهیس یدستانش را رو کرد،ینگاه مکه به او  همانطور

 "بله"

نقره از خانه خود برداشته تا  یمقدار هیاول هیسرما نیتام یمساله اشاره نکرد که برا نیبه ا او

 لیدل نیخود اعتراف کند؟ ا یها هم نشده بود پس چرا به دزدمتوجه آن نقره یبفروشد. او حت

 بود. نکاریا یبرا یخوب

به طور کامل  باًی. تقرکردندیامرار معاش م یبه زندگ یدیام چیبدون ه انییروستا ش،یسال پ چهار

 وابسته بودند.  الیبه و

 چیه آورد،یخود م یالیبه و ادیرا در فواصل ز همانانیاز روستا م دیخر یتنها به جا منیآنجا که د از

 از جا بروند بهتر کنند.  نکهیخود را به جز ا یها زندگوجود نداشت که آن یراه
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بدون آنکه  ندیایب نجایبه ا ایدن یجاها هیها از بقآدم ریسا نکهیا یکرده بود برا دایرا پ یراه او

 را برهم بزنند. انییآرام روستا یزندگ

 را دوست داشت. دادندیم تیاهم گریکدیسخت کوش که به  یهاآدم نیا او

 بودند.  شده لیاش تبدز مرگ مادرش، به خانوادهها، مخصوصاً پس اسال نیها در طول اآن

بودند که او را به شام  یافراد هانیا داد،یبه خود زحمت برگشتن به خانه را نم یحت منیکه د یوقت

 . ونددیها بپبه آن یاجتماعات عموم ای سایکرده بودند تا در جلسات کل قیدعوت کردند و او را تشو

 یایدن کیبه  یکه بعد از عروس یزمان رد،یبگ ادیمردم به او کمک کرده بودند تا زبانشان را  نیا

از دوست بودند،  شتریها ببود آمد؛ آن بیدور از دسترس که اغلب اوقات غا یبا شوهر بیعج

 بتراقها متا از آن کردیتالشش را م تیبودند که مراقبش بودند و او اکنون نها یاها خانوادهآن

 مضطرب گفت: ییهاکند. با لب

 "منیبه اونا صدمه نزن، د "

 :دیپرس منید

 "به اونا صدمه بزنم؟ دیچرا با"

نوبت به تجارت  ی! وقتادیکه او قدرتش را دارد. قدرت ز دانستیباال انداخت، م یاشانه ساشا

 بود! اریعتمام یوحش کیمرد  نیا دیرسیم

خود  یدست عیکمک کرده بود تا صنا انییکرده بود و به روستا جادیخود را ا یهایگذارهیسرما ساشا

 نبود. یزیمرد چ نیا یبا دستاوردها سهیاو در مقا یهارا گسترش دهند. اما تالش



 

 ر.ماریا ترجمه به  |  یونانی شده فراموش همسر 75

 گفت: منید

 "دنیم یگذارهیسرما یبرا یشتریکه اونا بهت پول ب زنمیحدس م"

 داشت پر کرد، ناخودآگاه سرش را به سمت او برگرداند.  ازیکه ن ییرا با هوا شیهاهیساشا ر یوقت

 یایبا مشتر یکسب و کار قو هیسخت تالش کردن. اونا االن  یلیآره. اونا تو چند سال گذشته خ"

 "کننیصادرشون م ایمختلف دن یدارند که به جاها یکردن و محصوالت خوب یاندازثابت رو راه

تر را برجسته شیهانهیکار س نیکه ا دانستیدر هم قفل کرد و نم اشنهیس یرا رو شیهادست او

 نگاه کند. نییاو به پا شودیو باعث م کندیم

 کی نیمنحرف کردن او انجام داده باشد. ا یکار را برا نیفکر کرد که ممکن است او ا منید

 . دادیبالفاصله جواب م رایخوب بود ز یاستراتژ

 منید نیبود. همچن یاساده اریندارد. او آدم بس یاحقه چیهمسرش هکه  دیپس از آن او فهم اما

 . شبیخودش جلب شده باشد. نه قبل از د یهانهیشک داشت که او هرگز توجهش به س

 یهااو شده و جلب توجه او به آن قسمت یهانهیمسحور س منیکه د دانستیاکنون م او

 .شدیم زیچ کیبدنش فقط منجر به  زیانگشگفت

 :دیپرس ینگاه کرد. به آرام شیبایز یاباال نگاه کرد، به چشمان قهوه به

 "!یدار یگذارهیفکر کنم مجوز سرما"

 نیبه وحشت افتادند و ا یکه چشمان ساشا از سردرگم دیداد کلماتش در او نفوذ کنند، و د اجازه

 به ساشا زد. یگرید یکرد. بعد او با جمله بعدش ضربه دییسوظن او را تا
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 هیاول هیسرما نیا دیبا یجور هیکه من  زنمیحدس م ،یپول نکرد یاز من تقاضا وقتچیچون ه و"

 کرده باشم. نه؟ نیکل کار تام یرو برا

وجود  یراه چیشد. ه زانینفوذ کرد، آو نشیدر مغز خشمگ منید یهاکه حرف یبازوان ساشا وقت

 کند چون درست بود. دییسوال را تا نینداشت که او ا

 "؟یگیم یارد یچ"

متوجن وحشت  منینگه دارد که د یرا در سطح شیداشت صدا یگفت که سع یرا در حال نیا او

 نشود. ادشیز

 .دیدستش را دراز کرد و به گوشه صورتش دست کش منید

کل سود حساب  ،یکرد یگذارهیکه تو پول منو سرما ییزن خوشگلم از اونجا گمیم نویمن دارم ا"

 اییروستا یکه تو برا یتمام پول ،یندار یگذارهیکه مجوز سرما ییمال من باشه و از اونجا دیبا

 "به دست اومده یرقانونیبه طور غ یکرد یگذارهیسرما

 سخنانش در نظر گرفت. امدیپ دنید یمنتظر ماند و صورت ساشا را برا یمدت طوالن یبرا او

 زمزمه کرد: ساشا

 "حرومزاده! یا"

که  ییهارهیرا به سمت عقب سر ساشا برد و به سرعت گ شیهاسرش را تکان داد. انگشت او

 یرو اهیس یهاآن حلقه یبایآبشار ز دنیو بلند او را نگه داشته بود دور انداخت و از د بایز یموها

 پشتش لذت برد.
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 "؟یکنیدستشه صحبت م تندهیکه تموم آ یکه با مرد هیروش نیا"

خشم او را که با  کرد،یلمس م یشروع به قدم زدن دورش کرد دستش کمر ساشا را به آرام او

 .کردیارتعاش دستانش مشخص بود حس م

 ریچند سال اخ یکه ط ینیتو همه قوان نکهیاز ا نیمن شک دارم که مسئول نجان؟یا ایهمه روستائ"

خوشحال بشن. اونا  یگرفت دهیانجام دادن، ناد یقانون ریغ یگذاراهیاز سرقت سرما یریجلوگ یبرا

 "خوادیرو نم گهیبهم خوردن وضع بازار د هیو دلشون  رنیسختگ یلیمقررات خ نیراجع به ا

آنقدر به او  نکهیو هم به خاطر ا منید یشرورانه دیهم به خاطر تهد زد،یساشا به شدت م قلب

 ادیبود. ذهنش ممکن بود لمسش را رد کند، اما بدنش لرزش حاصل از آن نوازش را به  کینزد

 از اراده ساشا بود. شی. قدرت او بآوردیم

 کرد: زمزمه

 "کارو نکن نیا "

که با لمس او  یاحساس ای کندیصحبت م انییدرآمد روستا دیدر مورد تهد ایمطمئن نبود که آ او

با  منیکه د یکند و در حال یبازکه او دوباره با ساشا عشق شدیباعث مکه احتماالً  آمد،یبوجود م

 .دادیاو کنترلش را از دست م کرد،یم یساشا عشق باز

 گرفت و قاطعانه به او گفت: دهیاو را ناد یلحن دستور منید

 "میگردیبرم الیما به و "
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بودند،  ستادهیکه دم در ا ییهاراهبه یبرا اطیبرد. او با احت رونیب سایاو را گرفت و او را از کل دست

از  کی چیماند. به ه یکرد، جد تیهدا نیکه او را به سمت ماش یسر تکان داد، اما تا زمان

به  اطیبا احت هاناز آ یاریخاطر نداد، بس نانیاطم زیبودند ن ستادهیها اآن یکیکه در نزد یانییروستا

 .کردندیاو نگاه م

 بشنود گفت: توانستیکه فقط او م یدر گوش ساشا بطور او

اونا بدونن  یبذار ،یو دست تکون بد یلبخند بزن دیبا دیباشن؟ شا ینجوریا دی. بانیدوستات عصب"

 "خوبه زیکه همه چ

 کند. دایخاطر پ نانیکرد اطم یبرگشت و سع منیساشا به سمت د

 "خوبه؟ زیهمه چ"

 عبوسانه لبخند زد و گفت: او

 سیاونا تو دست توئه، عشقم. حاال دست تکون بده و لبخند بزن. بذار بدونن که قرار ن ندهیآ "

 تدهیاالن تو ذهن چندتاشون به خاطر ظاهر ترس نیکه احتماال هم یو به قتل برس الیو یبرگرد

 "هست یفکر نیهمچ

ش به کرد دست تکان دهد، اما مطمئن نبود که لبخند یبا ضعف دستش را بلند کرد و سع ساشا

 کننده باشد. دلگرم یاندازه کاف

که دچارش شده بود سفت و  یاش به خاطر اضطرابمعده یبود که نشان دهد خوب است وقت سخت

 برآمده شده بود.
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 یقیشد و نفس عم لیخودش به هم قفل کرده بود وارد اتوموب یرا جلو شیهاکه دست یحال در

 یپر التماسش را به مرد یهاا هم تنها شدند، چشمبسته شد و دوباره ب نیموزیکه در ل ی. وقتدیکش

وحشتناک است،  یوالیه کیکه  دانستیانسان است اما م کردیکه کنارش نشسته بود و تظاهر م

 .تدوخ

که  یفقر نیدارن تا از اجیکه فقط به کمک احت نیخوب ی. اونا آدمامنیبه اونا صدمه نزن د"

 "سالهاست گرفتارشن رها بشن

 و گفت: دیخودشان و راننده را باال کش نیب شهیش منید

مون خونه یخصوص میبه حر یمساله وقت نیتوئه عشقم و ما در مورد ا یاونا تو دستا ندهیآ "

 "میکنیبحث م م،یبرگشت

 . دیدیاما مناظر اطراف را نم کرد،ینگاه م رونیبه ب نیماش شهینشسته و از ش منیساکت در کنار د او

بار وارد  نیاول یبرا یبود که وقت انییروستا انهیآمد گولبخند گرم و خوش د،یدیکه او م یزیچ تنها

 را به او نشان داده بودند.  شانیبودند که محبت و مهربان یها کسانروستا شد به او زدند. آن

آوردند و کنار  شیخود را برا یخانگ یهابودند که سوپ و درمان یها کسانشد، آن ضیمر یوقت

 که حالش بهتر شد. یاو کتاب خواندند تا زمان یتختش برا

 ییبر توانا هیزبانشان را به او آموزش داده بودند و به او نشان داده بودند که چگونه با تک هاآن

 منیبود که سرانجام در برابر د افتهیها بود که او شهامتش را خودش قدرتمند شود. به خاطر آن

 .ستادیبا



 

 ر.ماریا ترجمه به  |  یونانی شده فراموش همسر 80

قدرت را در  منید دیرسیچکار کند؟ حاال به نظر م خواستیاو م شجاعت کجا بود؟ و نیا حاال

 بود. موضوع او را به وحشت انداخته نیدست داشته باشد و ا

که تا االن با او صحبت کرده  ییرفت، تنها جا منیدر سکوت جلوتر از او و به سمت اتاق نش ساشا

 ها باال برد. بود. اما او دستش را گرفت و او را از پله

به آن  خواستی. نمدیخود را به عقب کش بردیدارد او را کجا م منید دانستیکه م یدر حال وا

 خواب برود.اتاق

 باال رفته به او نگاه کرد و گفت: یابرو کیبا  منیمقاومت او، د با

 "دنشمیو من مشتاق فهم میاونو حل کن دیکه با میدار یراز هیطرف، ساشا. ما  نیاز ا "

 یو سع کردیم انیکه کلمات را اشتباه ب یدر حال ر،یها نگاه کرد، نگران از آن مسپله یساشا به باال

 :دیبکشد پرس رونیداشت دستش را از چنگ او ب

 داره؟ یچه اشکال منیاتاق نش"

 جواب داد: منید

 "ترهخواب مناسباتاق "

جلو  منیاد. او از دهل د یخواب اصلدستش را در پشت ساشا قرار داد و او را به طرف اتاق کی و

حاال او کنترلش را در  بحث وجود داشته باشد. اما نیا یبرا گرید یکه راه کردیافتاد و آرزو م

 دست داشت.
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از شام تحت کنترل بوده، ممکن بود فکر کند  شیفکر را داشته باشد که شب قبل پ نیممکن بود ا او

عروسک  کیکنترلش را از دست داده بود و حاال مانند  یساده است، اما او به نوع دارید کی نیکه ا

 . شدیم تیهدا

اش را در لندن به عنوان تازه یپرواز کند، آماده بود تا زندگ ندهیظرف چند ساعت آ ستیبایم او

 گرانیرا درباره د ییرهایچ داد،یعاشقانه را انجام م یقرارها دیزن آزاد آغاز کند. او با کی

 کند! یکه قرار است کجا زندگ داشتیم جانیه دیو با آموختیم

که در فکرش  ییزهایتمام چ ش،یهاکه همه نقشه دانستیم کرد،ینگاه م منیکه به د یدر حال حاال

 . فتدیاتفاق ب ستیبود، قرار ن

و  قیدق اریکه بس کردیگرفتن قانون توسط خودش افتاده بود! او فکر م دهیناد ریافتاده بود! گ ریگ

 آن را بپردازد. یبها دیبود و با دهی، اما حاال لغزمطلع است

بود  ستادهیگذرانده بود، ا ییرا در آن به تنها یادیز یهاکه شب ییوسط آن اتاق بزرگ، جا در

 و چند قدم عقب رفت. دیکش رونیب منیدستش را از دست د

چند قدم به سمت پنجره رفت.  کردیقفل م یبه حالت دفاع اشنهیس یکه دستش را رو یدر حال او

 از او مراقبت کند. توانستیانگار که نور م

 "؟یخوایم ی. چنجامیباشه، من ا"

بود سرخ  منیکه درصورت جذاب د یلذت دنیبا سوالش باال رفت و او با د منید یاز ابروها یکی

 شد.
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 "شبیدرست مثل د م،یکنیم یتختم عشق باز یمنه. هر شب تو ستیل ی. جات باالهیسوال جالب"

که زبان بدنش  دیترسیکه م یو به سرعت در حال دیآوردن خاطرات بر خود لرز ادیاز به  ساشا

 او اثر بگذارد گفت: یرو شبیآشکار کند که خاطرات د

 "یخب احتماالً ممکنه خسته باش" 

 گفت: کردیکه او را تماشا م یدر حال منید

 "کنمیتو رو امتحان م یتئوراما باشه  کنم،ینم یامروز احساس خستگ"

اما  دیدینم یزیپس به پنجره نگاه کرد. او واقعاً چ دیچه بگو دانستیساشا منقبض شد و نم عضالت

 از نگاه کردن به او بهتر بود.

 گفت: منید

 "خوامیاما من جواب م"

 ماند. رهیو چشمش با تعجب به او خ دیچرخ ساشا

 "؟یچه جواب"

 .ختیتخت ر یرا رو ایبه طرف کمد رفت و آن را باز کرد. کشو را وارونه کرد و همه هدا منید

 "بده حیتوض"

 ایسوزانده بود،  ایها را فروخته کاش آن کردیشد. آرزو م رهیخ زشیانگنفرت هیها هدبه ده ساشا

 او ارزش داشتند. یبرا نقدریانداخته بود. هم رونیها بها را با زبالهآن
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 :دیپرس جسورانه

 "وجود داره؟ حیواسه توض یزیچ"

 رییکمرش بود. او متوجه تغ یشده بود رو رهیکه به همسر جسورش خ یهنگام منید یهادست

 شیخشم او را افزا شتر،یشود. چه طور ممکن بود جواهرات ب جیباعث شد گ نیاو شد و ا عیحال سر

 رو به او گفت: منیدهند؟ د

 "بازم نشده بودن ساشا! یحت هاهیهد نیاز یبعض"

 منید یهاهمان جواهرات را در دستان معشوقه نکهیا یادآوریدوباره به او نگاه کرد و از  ساشا

 بود قلبش شکست. دهید

 "من؟ید یباز نشده ناراحت یهاهیهد نیا دنیچرا از د"

ه او شجاعت الزم و ب کردیم تریدر واقع او را قو ایهدا نیا دنیتر بود. و داکنون محکم شیپا یجا

 رو شود.با او روبه منید شماریب یهاانتیکه در مورد خ دادیرا م

 "هستند که من بهت دادم ییهاهیهد نایا"

 پاسخ داد: منی. او در تقابل ددیجوشیو سرکه م ریدرونش مثل س نکهیبا وجود ا یلبخند نزد حت او

من فرستاده  یو برا یداریبه اسم تو خر ارتیدست لهیهستن که به وس ییهاهیهدا نایا ایواقعا؟ "

 "شدن؟

 فشرده شد چون ساشا مچش را گرفته بود. منید یهالب

  "منم که پولشونو دادم نیداره؟ هنوز ا میمگه فرق"
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 یهااز جعبه یا. او به طرف کپهکردیدو را درک نم نیساشا در هم فشرده شد چون او تفاوت ا قلب

ها را از جعبه یکیهستند. او  متیها از جواهرات گران قرفت و متوجه شد که همه آن بایباز شده ز

 در دستش چرخاند. یبلند کرد و کم

 "توشه؟ یچ ده،یتولد امساله، پس هنوز جد یکادو یکی نیا"

 کمرش قرار داشت. یرو منید دستان

 "خوانشیهمه زنا م کنمیکه فکر م یزیجواهراتن ساشا، چ نایا"

 جار در واکنش به حرف او جمع شدندبا انز شیهالب

. بدون توجه به اون مسائل یکنیفرضا م نیبار از ا نیآره، مطمئنم که تو طول سال چند"

س جواهره جعبه نیکه تو ا یزیهر چ نکهیگفتن ا کنهیکه اظهار نظرت آشکارشون م یاگستاخانه

 "راحته یلیخ

نه باشه. فک  ایاونو دوس داره  هیهد کنندهافتیکه در یزیمتفکرانه و با توجه به چ دیبا هیهد هی"

 "بنده؟گردن دیشا ایبنده؟ انگشتره؟ دست من؟یدوس داشته باشم د یمن چه مدل جواهر یکنیم

 سکوت باال گرفت. یخواست پاسخ بدهد اما ساشا دستش را به معن منید

 "توش بکار رفته؟ یچه نوع سنگ ؟یبندبنده اما چه مدل دستدست هینه، مسلما، تو جعبه  "

بود که او  نیا قتیرا راه انداخته. متاسفانه حق یغره رفت، مطمئن نبود که او چه بازبه او چشم منید

 نداشت.  نیراجع به ا یادهیا چیه
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فقط به او گفته بود  منیبود. د دهیخر منید یهاساشا و معشوقه یرا برا ایاو تمام هدا ییاجرا اریدست

 کرده بود. میآن را تنظ ارشیبفرستد و دست یزیکه چه چ

 "الماس"گفت: او

الماس را دوست داشتند و  ایحدس خوب است. تمام زنان دن کیگفت که فکر کرد  یرا در حال نیا

 وجود دارد. یزیدرون آن چه چ دانستیاز آنجا که آن جعبه باز نشده بود، ساشا نم

 باال رفت. کردیم دیرا تقل منید نیشیحالت پ کهیساشا در حال یهاابرو

 "؟یمطمئن"

 گفت: یاحتمال نینداشت. با تسلط کامل و کمتر یاطالع چیه منید

 "آره"

 انداخت. یجعبه را به کنار ساشا

 "تیالفا نایسبز جورج یمچ شدن با چشما یاشتباهه، زمرده. سبز برا "

 تخت برداشت. یاز توده رو یرا به صورت تصادف گریجعبه د کی او

 "توش بکار رفته؟ یبنده. چه مدل سنگدست هیدوباره، احتماالً  ؟یچ یکی نیا "

 دانستیزمرد بود و نم یحاو زین گریکه جعبه د دانستینداشت که او چطور م یادهیا چیه منید

 . گذاردیقرار م نایبا جورج منیکه د دهیکه او چگونه فهم
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نگاه کرد و دوباره سراغ  دیاش را با او قطع کرده بود. به بسته جدرابطه شیچند ماه پ منید اما

 رفت. اشیمیحدس استاندارد قد

 "الماسه"

 گفت: کردیجعبه نگاه م یرو خیکه به تار یسرش را تکان داد. در حال ساشا

 "سسال گذشته هیمال ژانو نیا"

 زد. یابه انگشتش به جعبه ضربه او

باهات  یکه تو طول اجراش تو تئاتر برادو یگریبود. باز یزیچنیهمچ هی ایفکر کنم اسمش دبورا "

کرده  یپس من اوپال کادو گرفتم. اون چه اشتباه من،ید دیطول نکش یادیتون مدت زبود. رابطه

 "شده بود؟ کیبهت نزد ادیبود؟ ز

 قفل کرد. اشنهیس یرا رو شیهادهانش را بسته نگاه داشت و دست منید

همه زنا جواهر دوست  ؟یتو جواهر دوست ندار یگیم یساشا؟ دار هیکار چ نیاز امنظورت "

 "دارن

 را برداشت. گرید یکیتخت انداخت و  یجعبه را رو ساشا

اون سال تو  یمورف نیکه جاست یبود، درست مثل همون اقوتی یبایز اریبند بسگردن هی یکی نیا"

 "به گردنش انداخت یباهاش بهم زد نکهیهفته بعد از ا کی نیمجلس رقص برنشتا

 بود. تکرار کرد: زاریکار ب نیاز ا منید

 "ه؟یهدفت چ پرسم،یدوباره م"
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ها اطالع دارد. او بسته یمحتوا ادیو به احتمال ز هاخیبود که او راجع به تمام تار نیخشمگ نیا از

زنان  نیدور نگه داشتن ا یبرا یکار شیعمومروابط ریبود که مد یعصبان اریمساله بس نیاز نیهمچن

 از مطبوعات انجام نداده.

 شیها را از موهاسنجاق منیکه کاش د کردیعقب زد و آرزو م اشیشانیخود را از پ یموها ساشا

 بود. دهینکش رونیب

! کنمیم یزندگ الیو نی. به خاطر خدا من تو ابرمیمن از جواهرات لذت نم من،ید نهیحرف من ا"

دستبند زمرد داشته باشم؟ و من واقعاً از جواهرات  ای اقوتیبه گردنبند  ازیه نبرم ک خوامیکجا م

که واسه  ییکه گرفتن همون کادو دمی. به عنوان زنت فهمادیهات خوشم نماز معشوقه یکیمشابه با 

 "هیارزشیب یلیکار خ یفرستیهات ممعشوقه

جعبه ساشا را برداشت و کاغذش را  نی. او اولکندیکار را م نیا ارشیمتوجه نشده بود که دست او

 بند زمرد است. دست کیمطمئن بود که در آن  یپاره کرد. به اندازه کاف

 درست شده بود.  ادیز اریقطعه طال که با مهارت بس کیانگشتر اوپال بود با  کیجعبه دوم  یمحتوا

 بود.  متیقگران اقوتیبند گردن کیجعبه سوم  و

 کیداشته باشد. آن زن  یصحبت طوالن کی ارشیبا دست دیداد و فکر کرد که با یلب فحش ریز

 انتخاب کرده بود. منیهمسر و معشوقه د یمشابه را برا هیهد کیاحمق بود که 

 را از چشمانش خواند و سرش را تکان داد. منیفکر د ساشا

 "ستیاون ن ریتقص نینشو. ا یعصبان ارتیاز دست من،ید"
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 "ست؟ین یتیطرز فکرت جنس نیمن زنه؟ ا اریکه دست یدونیتو  از کجا م"

بود که با  یرا که به خاطر استرس یکرد سردرد یو سع دیرا مال اشیشانیو پ دیکش یآه ساشا

 دهد. نیوارد شده بود تسک شیبه زندگ منیبازگشت د

خالص شود! نه  اشهودهیو ب دهیفایآسان باشد! او قرار بود از شر همسر ب یلیکار خ نیقرار بود ا

 باشد! هودهیو ب دهیفایخودش ب نکهیا

 سرش را تکان داد: کردیکه به او نگاه م یحال در

تجمالت  نیواسه تموم ا یک یکنیفکر م ؟یایم یبدونم ک زدیبه من زنگ م یک یکنیواقعا؟ فکر م "

. اون منید ده،یمف یلیاون خ کرد؟یم یزیربرنامه یخواستیم تییهوی یکه تو مالقاتا یکیکوچ

 "ندازهیو از قلم نم یچیه

 و غرولند کرد: کندیکار م نترنتیکه همسرش چه قدر با ا دانستیاصالً نم او

 "ببرم نیو از ب وترتیکامپ خوامیم"

 رفت و گفت: یاچشم غره ساشا

کن تو  ییبایتو با هر زن ز دونمیمن هنوزم م کنه،یبه من کمک م اتیفقط تو کشف جزئ نیا "

 "یشیوارد رابطه م رهیگیقرار م تیزندگ ریمس

 نیبود که کنترل ا دهی. و اکنون زمان آن رسخواهدیبه او نگاه کرد و متوجه شد که او را م منید

 .ردیمکالمه را دوباره بدست گ

 "ندارم ساشا یارابطه چیه کسچیمن االن با ه "
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 دردناک بود. نیا

 "نه؟ال حاضرت بخش مهم جمله بود؟ در ح نیا "

کن  یمثل کار قایکند دق یعشق باز یگریفکر کند که او با زن د نیراجع به ا خواستینم ساشا

 با او کرد. شبید

 ای من؟ید ارزه،یبند الماس مگردن هیرفتن من به اندازه  ؟یتا از من خسته بش کشهیچقدر طول م"

 "شم؟یاندازه  زتریانگغم دیشا یحت ایاوپال  هیاندازه  دیباشه، شا نیریرابطه ما کوتاه و ش دیشا

 کرد و گفت: یاز چرخاندن چشمانش خوددار منید

 "یس. تو زن منسوال احمقانه هی نیا "

 نگاهش را به سمت او برگرداند و گفت: ساشا

 "گرفته شده دهیشده، فراموش شده و ناد یمخف التیسال گذشته تو و شیش یکه تو مینه، من زن"

 "فتم و هرگزم فراموشت نکردمنگر تدهیناد وقتچیمن ه"

فرار کند. ساشا منتظر او مانده بود و او را  زیهمه چ ریغره رفت و اجازه نداد او از زبه او چشم ساشا

 چند سال احساساتش را کشته بود. نیدر ا اشعاطفهیدوست داشت، اما او با رفتار ب

 ای یبه خونه برگرد دیکه با کردیم یادآوریبهت  ارتیدست نکهیمگه ا یتو منو فراموش کرده بود"

 ی. به جز سه بار در سال، حتمنی. قبول کن، دینشون بد سایخاص خودتو تو کل تیموقع هی یبرا

 ".رادار تو نبودم یکم رونقطه هیاندازه 

 به او گفت: منید
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که من االن  لهیدل نیو به هم یذهن من بود یچندماه تو همش تو نی. تو استیدرست ن نیا"

 "نجامیا

 جمله اشتباهش را ثابت کرد. نیکند، اما ا نیتوه نیاز ا ترشیکه او بتواند ب کردیفکرش نم ساشا

 "کنم... دایشوهر خوب پ هیشروع دوباره داشته باشم و  هیزنت باشم. من قراره  ستینه من قرار ن"

 گفت: منید

کن و اون وقت مطمئن باش که  . منو ولمیریطالق بگ سیما قرار ن ،یشوهر دار هیاالنشم  نیتو هم"

 "شنیارزشمندت نابود م یایو  روستائ رهیم نیاز ب تیگذارهیکل سرما

 و گفت: ستادیکند، آنجا ا دایرا پ شیباز صدا نکهیقبل از ا یطوالن یالحظه یساشا برا

  "یکنیکارو نم نیتو ا"

 دعا کرد که حق با خودش باشد. او پشت کرد و به

 به جلو خم شد و گفت: منید

 "میقراره دوباره شروع کن شبیمنو به چالش نکش ساشا. ما بعد از د"

 و گفت: دیعقب کش او

و  یشی. تو زن من ممیدوباره شروع کن میتونیاشتباه انجام دادم. اما حاال م یسر هی کنم،یاقرار م"

 "میکنیم جادیخانواده رو ا هیما 

 شد. جیگ منید یسرش را تکان داد و به خاطر گستاخ ساشا
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 "نه؟ م،یکنیم یزندگ یو خوش یو تا آخر عمر به خوب"

 با پوزخند گفت: او

 " … یو با هر کس یرفت ،یگذاشت نجایسال منو ا شیتو ش"

 را باال انداخت: شیهامکث کرد، سپس شانه او

که  یگرفت میچون تصم نجایا ی. بعد برگشتدونمیهم نم یرو که باهاشون بود ییتعداد زنا یمن حت"

کارو بکنم.  نیا تونمیتو بودم. من نم یهمسر یبرا نهیگز نیترو من راحت ؟یخوایخانواده م هی

 "!کنمیکارو نم نیمن ا

که بدن ساشا به او واکنش نشان داد نگاه کرد. او متخصص  یاوهیشد و به ش ترکیبه او نزد منید

 درک زنان بود. 

اما  رد،یبگ ادیرا  زهایچ یلیداشت تا خ ازیخواب. او ظاهراً در مورد همسرش نحداقل در اتاق خب،

است که باعث شده یزیبود که او را کشف کند، به او توجه کند و بفهمد که چه چ لیاز آن ما شتریب

 کند. یحد عصب نیاو را تا ا

 "میمونیم یزوج متاهل باق هیساشا، ما "

 کرد. انیرا با صراحت بموضوع  نیا او

 تکان داد. شودیاالن منفجر م نیهم کردیم دیدارش را که انگار تهدو سر نبض دیآه کش ساشا
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االن  یکنی. فکر میشیبزرگ م یممنونم. تو دار یخانواده رو شروع کن هی یخوایم نکهیاز ا من،ید"

نقش. اما مطمئنم  نیا یفایا یفرد مناسبم برا هیوارثه. من فقط  دیزمان سر و سامون گرفتن و تول

 "کار درخواست بدن نیا یهستن که دوست دارن برا رونیاون ب یادیز یزنا

. با خود فکر کرد دیداشت او را آرام کند خند یکه ساشا سع یبه روش باًیلبخند زد، و تقر او

 منصرف شود. خواستیاست. اما متاسفانه او نم یخوب یاستراتژ

 "ی. من تورو دارم. تو زن منخوامیرو نم یاگهی. من زن دخوامینم نویام اذره هی یحت"

 را به هم فشرد. شیهادندان ساشذ

 "کن دایرو پ گهینفر د هی"

 .بردیبود لذت م شیبایز یاکه در چشمان قهوه یسرش را تکان داد و از آتش او

 "زنمیدستم. من بلوف نم رمیگیمن کنترل اون حساب و م ایساشا  یزن من باش یکنیقبول م ای"

 ساشا را لمس کرد و آن را دور انگشتش چرخاند. یرهیت یدستش را دراز کرد و تار مو منید

 "زنمیکه هرگز بلوف نم یفهمیم یبشناس شتریب کمیمنو  یوقت"

 کند. دایرا پ یداشت راه یشد، سع رهیو به او خ دیدیم کینزد منید دیخودش را به تهد او

 "خوامیکه من از شوهر م یباش یزیاون چ یتونیتو نم "

 .بردیلذت م آمدیکه بدن ساشا کامالً با بدن او جور در م یاز روش د،یاو را به سمت خود کش منید

 "بهت دادم شبید یخواستیرو که تو م یزیمن اون چ"
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 خم شد و گردنش را گاز گرفت. او

 "ر کنهام درست کابار، اگه حافظه نیچند"

لب  ریز د،یایب رونیکه از دستانش ب گفتیعقلش م یطلسم شده ول کردیکه حس م یدر حال او

 زمزمه کرد:

 "فقط سکسه نیا "

را  شیهادور شود و او را از خود برهاند. اما متوجه شد که دارد دست منیاز د خواستیبدجور م او

 .شودیم ترکیو به او نزد کندیاو را لمس م نهیس کند،یبلند م

 "شروعه هی نیا"

 بود.  دهیفایانکار کند اما ب کردیداشت آنچه را که احساس م یسرش را تکان داد و سع ساشا

مکان حبس شده بود و مدام  نیرا در ا یادیاز حد تجربه داشت و او... خب مدت ز شیب منید

 .کردیم یاپردازیدرباره او رو

 ییمدل لمس جادو هیاحساسش کند. انگار او  توانستیکه م یدرمانده تماس او بود، طور بدنش

 .شناختیم یداشت و همه نقاط درست بدنش را به خوب

او را  منیاند، اما دشلوارکش را باز کرده پیها و زدکمه منیمتوجه نشده بود که انگشتان د یحت او

 درآورد.  زیرا ن شیهالباس ریسا بردیتخت م بلند کرد و همانطور که او را به سمت
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آورد. ساشا برهنه و لرزان هم از استرس هم  رونیرا ب شیهالباس هیبق قهیدر عرض چند دق او

آن  توانستیاو را ورانداز کرد. او نم یانیعر منید اهیبود. چشمان س ستادهیدر مقابلش ا اقیاشت

 داشت. ریبه تسخ هیشب حسی …کند، اما ریرا تفس رهینگاه خ

به او اجازه نداد و در  منیباال رفت تا خودش را بپوشاند اما د یعصب یشده بود! دستانش با حالت فتح

 به بدن او نگاه کرد. کردیکه دستانش را از بدنش دور م یحال

 :دیغر او

 "یتو زن من"

رها کرد. چند لحظه بعد او را بلند کرد و در وسط تخت  شیهابه سرعت خود را از شر لباس و

 خواباند.

 "یچ یعنی نیبهت نشون بدم ا خوامیو حاال م"

فقط  دیشا ای. کردیفرق م زیبکند، اما امروز همه چ دیچه با دانستی. نمدیلرزیقول م نیبا ا ساشا

 ه واکنش وادارد. زمزمه کرد:چگونه بدنش را ب ایبر سرش آورد و  ییچه بال تواندیاو م دانستیم

 "؟یکن کاریچ یخوایم"

 .گرفتیکه خجالت او را در بر م یرا پوشاندند در حال شیهانهیس یرو دستانش

 او حرکت کردند. فیلط یهایمنحن یدستان او را گرفت و چشمانش رو منید

که ذهنت منو به عنوان همسرش  یکنم. دوباره و دوباره تا زمان یمن قراره باهات عشق باز"

 "رهیبپذ
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 او حرکت کردند. فیلط یهایمنحن یرو چشمانش

 "قبول کرده نویدرست همونطور که بدنت قبالً ا"

 را به چنگ آورد. شیهاآورد و لب نییحرف سرش را پا نیا با

 یشمیدستش را بلند کرد تا سر او را به عقب هل دهد اما در عوض انگشتانش ضخامت ابر ساشا

 . افتندیرا  اهشیس یموها

به صورت مختصر او را لمس کردند و  مندی انگشتان! اوه …او خواستی! او نمخواستیرا نم نیا او

 کند. ترکینزد منیباعث شد او بدنش را به د نیا

که درونش را  یازیو او با حس ن شدیم دهیمال اشنهیس یرو دهیژول یساشا به موها یهانهیس نوک

 .دیلرزیبه خود م دیکشیبه آتش م

 دهیبر دهیآمد و بدن ساشا را به خود چسباند بر نییدور بدن او حرکت کرد، به پا منیدستان د یوقت

 گفت:

 "منید"

 خواهدیخود گرفت، مطمئن نبود او م یهاخورد. پتو را با انگشت کهیاو را برگرداند  منید یوقت بعد

 لگنش را بلند کرد او سرش را تکان داد. منید یچه کار کند. وقت

 " … نینه ا "

حرکت کرد و نفس ساشا همانطور که  نییستون فقراتش به سمت پا یرو من،یدست د گرید بارکی

 حبس شد.  اشنهیدر س کردیخم م گرید کباریبدنش را 
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وارد او کرد، او شوکه و وحشت زده شد، سرش را برگرداند که به او  هیزاو نیخود را از ا منید یوقت

بود که تا بحال تجربه  یاحساس نیدتریشد نیکامال او را پر کرد و ا منیدست نگه دار اما د دیبگو

 کرده بود. 

و  زدیم غیباز مانده بود. با هر هر حرکت او ج دادیهمانطور که او آرام بدنش را حرکت م دهانش

 کامل بود را انکار کند. ییکه به طرز جادو یحس نیکه ا کردیم یا تکان داد و سعسرش ر

و بدنش  دیکش غیبه دور بدنش حرکت کرد و بدنش را در آن نقطه لمس کرد، ج منیدست د یوقت

 دوباره و دوباره به حالت لرزش افتاد. 

که او توانست دوباره  یشده باشد. زمان هوشیب یالحظه یبرا توانستیمطمئن نبود، اما م ساشا

تنفس او  د،یاو را به کنار خود کش منیو د کردیتقال م دنینفس کش یچشمانش را باز کند، هنوز برا

 نامنظم بود.  زین

 شود. رهیبه چشمانش خ وار،وانهیپس از آن تجربه د توانستینم کرد،ینگاه م منید نهیس به

 انتیبود. چطور ممکن بود جسمش بارها به او خ یوانگید نیبود که ا نیا دانستیکه م یزیچ تنها

 یپاسخ چیساشا ه شد؟یاش مبه برده لیاو تبد کردیاو را لمس م یبه هر صورت یکند؟ چرا وقت

 نداشت.

 فصل پنجم

 به او دستور داده بود. منیبود که د نیخشمگ کرد،یساشا به متن نگاه م

 "رسونهیتو رو به رستوران م مونیتناهار منو مالقات کن،  یبرا"
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 یاو برا یهادرباره برنامه ییو جومالقات ناهار؟ نه پرس یبرا یلینه دل ؟ینه درخواست ن؟یهم فقط

 ظاهر شدن در اونجا.  یدستور ساده برا کیقرار نهار؟ فقط  یحت ایکل روز 

تا  رفتیم مونیسراغ ت دیزمان هم احترام نگذاشته بود. او با کیبه او در حد اختصاص  یحت منید

 را بفهمد.  اتیجزئ

که او  یزیکه هر چ کردیتصور م منیبود، و د تیاهمیب یلیداشت! ظاهراً او خ یکه چه جرات واقعاً

 دارد. تیاهم ییوعده غذا کی یتر از مالقات با خودش براامروز در حال انجام آن است کم

دم آورده بود. رو تازه یچا یقور هیاو  یبود شد. براکه آفتاب آن را فراگرفته  ییویوارد پاس یکلوئ

 به ساشا گفت:

و چهار ساعت  ستیکه تو ب ییاز اونجا یول دنیوحشتناک و بلع زیچ هیکه  یشد ییبه آدما هیشب"

انتخاب  هی نیا ،یدونی. و میاکه گرسنه نهیفقط به خاطر ا نیا زنمیحدس م ،ینخورد یزیگذشته چ

 توسوسه کردنت درس یمورد عالقه تورو در تالش برا یزایکه همه چ گهیم . اون فقط به منستین

اون  شهیباعث م نیا ،یخوریکه بپزم م یزیهر چ ،یندار یامورد عالقه زیچ چیکنم و چون تو ه

 "…به سرزنش اون و  یکنیفقط غر بزنه. و بعد تو شروع م

 و ادامه داد: دیبا دهان بسته خند او

 "شهیمن دوباره سرد م یو غذا یشیم دیچند ساعت ناپد یخب، پس تو برا"

بود. از او  ییپنهان کند. متاسفانه حق با کلو ییکلو یهانتوانست سرگرم شدنش را از حرف ساشا

 :دیپرس
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 "؟یدار یشنهادیچه پ"

. سالم بمون و غذا رهیدستش بگ یدر موردت تو زویمن. نذار اون مرد کنترل همه چ یبخور بانو"

 "عشق من ،یتا همه کارهاتو انجام بد یدار ازیچون به قدرت عقلت نبخور 

 رفت و به آشپزخانه خود بازگشت. رونیکوچک، او با عجله ب حتیاز آن نص بعد

داشت که غذا بخورد و سطح قند خونش  ازی. او ندیگویمتوجه شد که آن زن مهربان درست م ساشا

 مرد را داشته باشد.  نیرا باال نگه دارد تا بتواند شجاعت و قدرت مبارزه با ا

 او شرکت کند. یهاوجود نداشت که ساشا قصد داشته باشد که در نقشه یراه چیه چون

و بعد  کردیساشا را حامله م یهمسر باشد. او به سادگ کی خواهدیباور نداشت که او واقعاً م ساشا

که او  یاتله بود. تله کیرابطه  نی. افتدیهمسرش ب ادیدوباره  نکهیتا ا کردیاز چند ماه او را ترک م

 حامله شود! توانستی! او نمفتدیدر دام آن ب خواستینم

بود به  او تکه تکه کرده یبرا یرا که کلوئ ییهاوهیخوردن م داشت،یکه چنگالش را برم یدر حال

 یریشکم س نکهیداشت از ا یتکه نان برشته هم خورد، حاال احساس خوب کی یرساند و حت انیپا

 دارد. 

داشت. او  ازیسر و کار داشت ن منیکه با د یخود زمان یرویبود ساشا واقعاً به همه ن یبا کلوئ حق

 برخورد کرد.  ینبود که بشود با او با شکم خال یمرد

 روزینبرد پ نیبار نه. ساشا در ا نیبرنده بود. اما ا یتیبود و در هر موقع یباهوش و قو یلیخ او

 خواهد شد! 
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در  شودیباردار شده و دورش پر از بچه م ماند،یباشد که در خانه م یکه زن کوچک کردیقبول نم او

 .رودیم شیهااز معشوقه یکی دنید یاز او خسته شده و برا منیکه د یحال

بود. حاال داشت آن را  ینقش کاف نیا ی! شش سال زمان براکردین بودن امتناع مز نیاز ا گرید او

 .دادیم یگریبه کس د

که اوضاع تحت  کردیاحساس م شتریکرد، او ب ادهیاو را در رستوران پ مونیروز پس از آن که ت آن

 کنترل خودش است. 

بود. او از  دهیبا هم مچ بودند پوش میمال یتن برنز کیرا که با  یاکت و شلوار به دقت اتو خورده او

 به همان اندازه که از جواهرات متنفر بود. باًیلباس متنفر بود تقر نیا

 کردیفرستاده بود و او در ابتدا فکر م شیآن را برا منیبود. د منیاز د هیهد کی نیا ش،یپ هاسال

 بفرستد.  یگریکس د یاشتباه است، و او قصد داشته که آن را برا کی نیکه ا

 یهااز معشوقه کی چیبود که هجستجو کرده بود، متوجه شده نترنتیهمان طور که آن روز در ا اما

 او نبودند. زیهم سا منید

 بود. یاصل ینکته نیو ا دیایبه نظر ب ضیرنگ باعث مشود او مر نیکه ا دانستیم او

ثابت کرده بود که به ندرت  گرید بارکیبدون فکر فرستاده بود و  هیهد کیاو  یباز هم برا منید

خانه  تیبه دست آوردن مالک یبرا یتعهد و راه کیجز به عنوان  کند،یدر مورد او فکر م

 . اشیاجداد
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رفع اثر رنگ آن انجام نداده بود. در واقع، او از راه خود  یبرا یشیآرا چیلباس را به تن کرد، ه یوقت

 هیهد نینشان دهد که ا منیورتش را محو کند، و به درفته بود تا به آن لباس اجازه دهد رنگ ص

 است. فکریچقدر نامناسب و ب

استفاده کرده  میمال یارغوان کیخود اضافه کند، اما از  شیرا به آرا یتررژلب روشن توانستیم او

 نه با رنگ پوستش. شد،یکه با رنگ لباس ست م یزیبود، چ

 .اوردیب شیبرا خیآب  وانیل کیمشتاق بود که  یلیخ گارسون

 : دیاز گارسون پرس او

 "سفارش بدم؟ دیشراب سف هی تونمیم"

فکر افتاد  نیکه او مردد ماند، ساشا به ا یکه در چشمان مرد بود توجه او را جلب کرد، و وقت ینگاه

 کیاو آورد، اما  یسرد برا یشاردون وانیل کیامده است. چند لحظه بعد، مرد  شیپ یکه مشکل

 او گذاشت. یغذا هم جلو شیبشقاب پ

 سرش را تکان داد و گفت: کرد،ینگاه م یکه به مرد عصب یدر حال او

 "رو سفارش ندادم نایمن ا "

 به او گفت: یبا نگران مرد

 "سر شما دستور دارم خانم گاالنوزمن از هم"

 و گفت: دیکش یآه ساشا

 "کنمیدرک م"
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 داد. نانیاو اطم به

 "رسهیبه نظر م یداشتندوست یلیغذاتون ممنونم. خ شیبه خاطر پ"

 به سرعت خارج شد و مشتاق بود که از خط مقدم خارج شود. مرد

به ساعتش نگاه  بارکی قهیهر چند دق زد،یناخنک م شیو به غذا کردیشرابش را مزه مزه م ساشا

 .رشینه به خاطر تاخ زدیبه خاطر دخالتش غر م منیو درباره د کردیم

به  تیبود. با عصبان کیخواهد بود. حاال ساعت  نجایا میبه او گفته بود که ساعت دوازده و ن منیاما د

از  گرید قهیدق یمرد گذرانده بود. حاال س نی. او شش سال را در انتظار ا"بسه گهید"خود گفت: 

 .ردیآن را پس بگ تواندیعمرش را به او داده بود که هرگز نم

که به انتظار او مانده بود  نیا یکارش و از دست خودش برا نیا یت او برا. از دسستادیا ساشا

کنترل خودش را در  نکهیشده بود. چند بار مجبور شده بود تنها بماند، منتظر مرد، قبل از ا نیخشمگ

 ستد؟یخودش با یپا یو رو ردیدست بگ

را بپردازد. با تکان  غذاشیشراب و پ نهیگذاشت تا هز زیم یرا برداشت و چند اسکناس رو فشیک

 یآفتاب یکه قدم به هوا نیرفت. هم رونیگرفت و از رستوران ب دهیغذاها را ناد هیمچ دستش بق

او را صدا  منیآمد. د رونیساختمان قرار داشت ب یکه مشخصاً جلو نیموزیل کیاز  منیگذاشت د

 .ردک

 "ساشا " 
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 دیها بودند، کرد به او رسکه مغازه ییبه سمت جا روادهیهمانطور که ساشا شروع به قدم زدن در پ و

 و دستش را گرفت و گفت:

 "؟یدیتازه رس"

 ییو کهربا بیخودش و سپس به چشمان عج دهیپرپوست رنگ یرو منید رهیبه انگشتان ت ساشا

 مرد نگاه کرد و با طعنه گفت:

 "باشم نجایا میساعت دوازده و ن ینه تو خواست"

 و ادامه داد:به ساعتش نگاه کرد  او

 "هم گذشته من نهارمو تموم کردم کیاالن از ساعت  "

 .گذاردیبود که ساشا به برنامه فشرده او احترام نم واضح

  "خورمیبخور تا من نهارمو م مونادیل هیبا من بمون و "

 سرش را تکان داد و گفت: او

باهات  ،یشرابم داشتم. و اگه. به خودت زحمت سر وقت اومدن و داده بود السیگ هینه ممنون من "

 "رمیمن دارم م ،یکه بازم منتظرم گذاشت ییاما از اونجا خوردم،ینهار م

 پشت گردنش را مالش داد و گفت: یدیبا ناام او

 "کنم یکار تونستمیجلسه داشتم که االن تموم شد، نم هیمن "
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اش که بهانه کردیفکر م ادیهنوز دستش را گرفته بود گفت. او به احتمال زکه  یرا در حال نیا منید

 زد،یم شیحرف را شش سال پ نیاگر که ا ایبوده.  نیچن یهامعشوقه یاست. احتماالً برا یکاف

 االن نه. ی. ولشدیآمدنش خوشحال م یاز انتظار برا یزیانگساشا به نحو رقت

من ممکن بود امروز  نکهیباشم، بدون در نظر گرفتن ا نجایکه ا یبه من دستور داد نکه،یاول ا"

م ندارم، به جز تو برنامه یکار چیکه من ه یکه فرض کرد یداشته باشم. تو انقدر مغرور یابرنامه

موفق بوده  دوارمیتر بود، پس امت از من مهمکه جلسه ییاز اونجا نکه،یتو. دوم  ا شنهادیانجام پ

 "یو کن نکاریبازم ا دمی. اجازه نمی. تو وقتمو تلف کردستیتر نقات از نظر من مهممال نیباشه. اما ا

رفت، در  روادهیپ نییو با عجله به سمت پا دیکش رونیجمالت، دستش را از دست او ب نیگفتن ا با

 . کردیمبارزه م ریو تحق یدیاز ناام یناش یهابا اشک کهیحال

 چیاو ه ی. ساشا براافتاده ریکه قرار به تاخ دیو به او بگو ردیوقت نداشت با او تماس بگ یحت او

 یکه در زندگ دانستیآن زن احتماالً م رایبود، ز ترنییپا منید یاز منش ینداشت! او حت یارزش

 !گذردیشوهرش چه م

 شد و در را بست. نیموزیسوار ل دیرسیمردد به نظر م مونیهمانطور که ت ساشا

به او حمله کند. کارش تمام شده بود! او به  یزیراجع به هر چ منیبماند تا داو قصد نداشت منتظر 

 راننده گفت:

 "منو به فرودگاه ببر "

 انگاشت. دهیکنار راننده قرار گرفت، ناد نیداخل ماش یرا وقت مونیزده تچهره شگفت و
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 .کندیکه دارد با تلفن همراهش صحبت م دیبرگشت و ساشا د مرد

 "که شما رو به خونه ببرم، خانمم من دستور دار"

 .کردینم یچیسرپ منیاز د کسچیه

 ای یگونه خطر شغل چیرا در معرض ه مونیکه ت کردیم یگوشه دهانش را گاز گرفت و سع ساشا

 قرار ندهد. در حال حاضر دو مرد به خاطر او اخراج شده بودند.  یحقوق یگرفتار

 یخوب یهانامههیها توصآن یکرده بود و به هر دو دایپ یشغل گریموسسه د کیها در آن یبرا او

نوکر گوش به  مونیدخالت کرده بود و ت اشیدر زندگ گریبار د کی منیداده بود. اما اکنون د

 فرمان او بود. 

اتفاق قرار  نیکند! ا یرویآن مرد پ یاز دستورها یسادگ نیوجود نداشت که ساشا به هم یراه چیه

 !فتدینبود ب

شود. واضح بود که او قرار نبود به  دانیوارد م یگریکرد با نقشه د یبه سرعت فکر کرد و سع او

 به فرودگاه برسد.  یراحت

از  یچیگفتن نداشت. آن مرد هم اکنون به طور واضح راجع به سرپ یبرا یحرف مونیت یوقت نه

 او گفت:به  یناگهان میتصم کی. سپس در دیرسینگران به نظر م شیدستور کارفرما

 الیبه و یبنوشم. خونه اون به اندازه کاف یبرم و با خانم باالس چا خوامیخب، فرودگاه نه. م یلیخ"

 "؟یبه ما ملحق ش یدرسته؟ دوست دار ،یاطاعت کرد منیهست که انگار از دستور د کینزد
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فرد دهکده  نیدراز تربه حرفش نخندد انجام داد. خانم باالس روده نکهیا یبرا یادیتالش ز مونیت

 بود. 

شروع به صحبت  رزنیکه آن پ ی. وقتشدیباعث سردردش م یاو حت رفتیکه ساشا به آنجا م هربار

 .کردیاو را متوقف نم زیچچیه کردیم

 به او گفت: مونیت

 "کنمیم تونیمن همراه"

 داد: شنهادیبه ساشا پ دوارانهی. او امدیشنیم شیدرد را در صدا ساشا

 "اد؟یشما ب شیکه پ نیو از خانم باالس بخوا نیبه خونه برگرد نیکه دوست ندار نیشما مطمئن"

 یدر اتاق به همراه ساشا به اتاق نگهبان ستادنیا یکه به جا دادیامکان را م نیا مونیکار به ت نیا

 را به طور کامل انجام دهد. شیکه دستور کارفرما دادیامکان را م نیبه او ا نیبرود. و همچن

 "به روستا میفقط برگرد ای، قطعاً نه! باوه"

 کردیاش کار منقشه یداد و نوک انگشت شستش را همانطور که رو هیتک یچرم یهایبه صندل او

 .گرفتیگاز م

 وجود نداشت که او امشب در خانه منتظر شوهرش بماند.  یراه چیه

آن روز  یهانداشت! او شش سال صبر کرده بود و در رستوران هم منتظر مانده بود و برنامه امکان

 (��مونشیخود را هم رها کرده بود. به خاطر شوهرش!)شوهر م



 

10

6 
 ر.ماریا ترجمه به  |  یونانی شده فراموش همسر

 دیو حاضر باشد. ساشا با یح دیهر وقت بخواهد ساشا با کردیفکر م منیکننده بود که د ریتحق نیا

 .ستین یزن نیکه چن گرفتیم ادی

مشتاق و  یهامعشوقه شیکه پ شد،یم زاریاش برفتار سرکشانه نیقدر از اآن منید دیشا و

 .گذاشتیو او را با آرامش به حال خود م گشتیآرزومندش برم

و  یوحش یهانیو منظره شهر به زم کردندیترک م الیها شهر را به سمت وطور که آن همان

 .خواستیاست که او واقعاً م یزیتنها چ نیساشا فکر کرد ا شد،یم لیناهموار تبد

واقعا  گشتیدوباره به لندن برم ینداشت، هر چند که وقت ازیآن همه خدمتکار ن ایبه خانه بزرگ  او

 .کردیکار را م نیا دیباره فکر کرد، اما با نیدر ا ی. او با ناراحتشدیم ایزیو دن یدلتنگ کلوئ

برود و باز قلبش  گرید کباریاز دست بدهد، که  منیداشتن د را سر دوست تشیشخص توانستینم

 را بشکند. 

 .آوردیاستقالل خود را بدست م دیاو با نه،

نشسته بود و به خانم باالس که در مورد  یراحت چوب ریغ یصندل یبعد، ساشا رو میساعت و ن کی

 . دادیگوش م کردیصحبت م یزیچ

کم در لحظات مناسب سرش را تکان دهد. اما دست ایکه گوش دهد،  کردیتالش م یبه سخت ساشا

 زن تمرکز کند.  یوراج یرو توانستیذهنش نم

 کردیکه با تعجب به ساشا نگاه م یشوهرش متمرکز شده بود. خانم باالس در حال یکامالً رو ذهنش

 :دیپرس
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 "زم؟یحالت خوبه، عز"

 . دیکش رونیبه خود آمد و ذهنش را از خاطرات شب قبل و امروز صبح ب ساشا

 رزنیکرد خودش را باد بزند. او به دروغ به پ یکه به جانش افتاد سع یاو با حس حرارت ایخدا اوه

 گفت:

 "خوبم"

 و گفت: دیباالس با دهان بسته خند خانم

 "به خونه برگشته پتیمخصوصاً حاال که شوهر خوشت ،یمطمئنم که هست"

 "ارهیبدست م الیقبلش رو تو و یداره گرما زیکه همه چ فهمیمن م"

 و گفت: دیساشا دوباره رنگ گرفت. او خند یهاکه گونه دید چشمانش

 "باشندرست  عاتیفکر کنم شا "

 گفت: رزنیقرار داد. رو به پ شیجلو یکوچک چوب زیم یخود را رو ینیچ فیفنجان ظر ساشا

 "به خونه برگردم دیبود، اما با یخوب یلیت خمالقا نیا"

 با لبخند حدس زد: زن

 "؟یمردت شیمشتاق برگشتن پ"

 نداد. رو به زن گفت: یپاسخ ساشا
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برگردم خونه. روز  ادهیبرم؟ دوست دارم پ رونیب ینداره که از در پشت یممنونم. اشکال ییچا یبرا"

 "هییبایز

 پاسخ داد: رزنیپ

 "زمیالبته عز"

 را باز کند. یکرد تا بتواند در پشت حرکت

 "!زمیبه شوهرت سالم برسون، عز"

ها به راه افتاد. زن سر تکان داد و پشت نرده یبرا رفتیم نییها پاهمانطور که با دقت از پله ساشا

بلند که با آن لباس زشت پاشنه یهانبود و آن کفش یروادهیپ یبرا یآن روز در واقع روز خوب

 برساند.  دهکدهمناسب نبود، اما او مجبور بود تا خود را به مرز  یروادهیپ یبرا زیبود ن دهیپوش

 داشتیپست شود، اما همانطور که قدم بر م نیسوار ماش توانستیاو م یپستچ فتیش انیاز پا پس

 متوجه زمان شد. 

 .کردیعجله م دیبرسد با یاصل ابانیقرار بود سر وقت به خ اگر

 رفته. رونیب یاز در پشت یسرزنش کند که او دزدک نیا یرا برا مونیت توانستینم نمید مطمئناً

منتظر او  داد،یداشت کار خود را انجام م مونیشود، اما ت یممکن بود از دست ساشا عصبان منید

 کلبه خانم باالس. یدر ورود رونیبود، درست ب

بود از جاده  کینام مرد را صدا زد که او نزد یاو جور "دویدون"نفس صدا زد  کیآشفته و  ناگهان

  "دویدون"خارج شود. دوباره صدا زد: 
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دست تکان  شی. دستش را بلند کرد و برادیآورد و او را د رونیب ونیسرش را از پنجره کام دویدون

 داد.

 "!یخانم گاالنوز، چه سعادت"

 و گفت: ردیکرد نفس بگ یو سع ستادیا ونیلبخند زد و کنار کام ساشا

 "؟یمنو برسون یتونیبه شهر برم. م دیدارم. با ازیمن به لطفت ن"

 شده بود اما لبخند زد و سرش را تکان داد. جی. مرد به او نگاه کرد، گدیکشیسخت نفس م همانطور

 "…یمن به اندازه ونیالبته! کام "

 همسرش چقدر لوکس است، حرف او را قطع کرد. نیدهد که ماش حیتوض دویدون نکهیقبل از ا ساشا

  "سالعادهفوق"

متنفر بود و  کردندیم بیکه در تمام مدت او را تعق یمتنفر بود! او از آن محافظان نیموزیاز آن ل او

تنها و کامال وابسته به خودش بود او را حامله و دست لیما منیخاطر که د نیهم فقط به ا الیاو از و

 در آنجا نگه دارد متنفر بود. 

! آه آن مرد فقط او را کردیم شیاو را باردار کرد همانجا تنها رهاب نکهیپس از ا ادیبه احتمال ز و

 !کردیم نیخشمگ

 . کردیحبت مص راندیشهر م نیترکیو خم به سمت نزد چیهمانطور که در جاده پرپ دویدون

در  یشغل داشت، شهر بعد یس دیخانه و شا ستیدر حدود ب الیبه و کیکه دهکده نزد یحال در

 شود! دیناپد توانستیشهر پر رونق بود. و چه بهتر، ساشا مکالن کیبا آن  سهیمقا
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 نگه داشت به او گفت: یاصل یهااز تقاطع یکی کیرا نزد نشیماش دویهمانطور که دون ساشا

 "واقعاً ممنونم! یبابت سوار" "دویمتشکرم دون "

 رساندیم انیرا به پا شیروز کار دیدست تکان داد و شا شیبرا کیتراف ریبا بازگشت به مس دویدون

 شدهیزیربرنامه لینداشت که مرد پس از آنکه تحو یادهیا چیبرود. او ه یبعد ستگاهیبه ا دیشا ای

 نییبه سمت پا دکر ادهیاو را پ نکهیپس از ا دویاما دون کردیچه کار م رساندیم انیخود را به پا

 حرکت کرد. ابانیخ

 منید متیقگران یهانیموزیل نکهیاز ا دیکش ینفس راحت کرد،یساشا همانطور که به اطراف نگاه م

 . او آزاد بود!دیرا ند شدندیسوار م شیگاردهایکه باد شیاز لندروورها کدامچیه ایو 

 جهیآورده بود در نت اشیدست فیپولش را همراه ک فینداشت، اما آزاد بود! ک نیو ماش لباس

 انجام دهد. توانستیرا م خواستیمکه یهرکار

 بکند. دیبا یبغلش گرفت و فکر کرد که چه کار ریرا ز فشیبه اطراف انداخت، ک ینگاه

بودن در محل  یو از آزاد کردیها را تماشا مفروشگاه یهانیتریو زد،یدر اطراف شهر پرسه م او

رفته بود اما  هانیتریزدن و دیو د دی. او در گذشته بارها به خربردیلذت م الیاز و ریغ یگرید

 همراهش بودند. نشیمحافظ شهیهم

 یخارج یاو در کشورها رایز ست،یکه او در خانه ن دانستیاز آن موارد نم کدامچیدر ه منید و

 .شدیها حساب نمبه ثروتش بود. پس آن موقع وروی اردیلیم اردهایلیمشغول اضافه کردن م
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  ایبه خانه برگردد  دیبا ایکه  دانستیغروب کرد و شهر آرام گرفت، او م دیکه خورش همانطور

 کند.  دایپ دنیخواب یبرا ییجا

 جالب نبود.  شیاو بر بدنش، برا یآزاردهنده ریو تاث منید شیپ ال،یبازگشت به و تصور

که شب را در آن شهر بماند و فردا فکر کند که چه  نیکه انتخاب بهتر است. ا دیرس جهینت نیبه ا او

 بکند.  دیبا

نتواند به آن صدمه  منیدرست کند که د یرا بسازد و آن را طور اشیمجبور بود خودش زندگ او

تصورش را هم  یداشت که ساشا حت یباشد چون او قدرت یقرار بود کار سخت نیبزند. و ا

 بکند. توانستینم

ها به او حمل چمدان یرا که برا یگرفت. ساشا تعجب مرد یکرد و اتاق دایپ بایهتل ز کی او

 پاسخ داد: یگرفت. او با شاد دهینداشت ناد یبار چیه کهییکمک کرد را از آنجا شنهادیپ

 "ندارم یبار چیه"

 کرد. دایاتاقش را پ یحتها باال رفت و به رارا برداشت و از پله دیکل او

 که آن اتاق چقدر خوب بود تعجب کرد.  نیاز ا گذاشت،یکه به داخل قدم م یحال در

 بالش در اتاق بود.  یادیو تعداد ز یکرک یروتخت کیبا  ،یبانیخواب بزرگ ساتخت کی

پنجره بزرگ قرار داشت،  یکوچک قهوه که جلو زیو م یدست مبل، صندل کیبا  منینش بخش

 . دیرسیراحت و مهمانوازانه به نظر م زیکامل شده بود. همه چ
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خواندن داشته باشد. اما  یبرا یزیتا چ رفتیم رونیب یکتابفروش کیکردن  دایپ یبرا دیاو با دیشا

و  ندیتخت لوکسش بنش یرو یاو را متقاعد کرد که به راحت ونیزیتلو یجلو لمیف ستیل کی

 فست فود سفارش دهد و آن شب خودش را لوس کند.  یادیتماشا کند، مقدار ز کیرمانت یهالمیف

را در  شیهارا انتخاب کرد و بعد کفش شیاتاق تماس گرفت، غذا سیتلفن را برداشت و با سرو او

 آورد. 

به در اتاق  یکه کس ندیبب یزیکه چه چ ردیبگ میداشت تصم یو سع کردیها را عوض مکانال داشت

 ضربه زد.

 و به طرف در رفت.  دیپر نییاتاق است، از تخت پا سیفکر که مسئول سرو نیا با

 یعصبان یلیخ منید کیاتاق نبود. او در واقع،  سیکه در باز شد، فرد پشت در مسئول سرو یوقت اما

 و گفت: دیترسناک بود، که از در وارد شد و محکم آن را به هم کوب یلیو خ

 "؟یکنیم یکجا زندگ یزن گمشده من. فراموش کردسالم "

 شمفصل ش

 :دیخفه پرس ییشد و با صدا رهیداده بود خ هیکه به تنها راه فرارش تک یساشا به مرد

 "؟یکنیم کاریچ نجایا"

روز از دستش فرار کرده بود، با دهان بسته  کیاو دوبار در  نکهیا لیبا وجود خشمش به دل منید

 و گفت: دیخند

 "سوالو ازت بپرسم؟ نیا دیهوم، من نبا"
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 .ردیاو قرار گ یگونه یساشا آمد تا انگشتانش با ظرافت رو کینزد د،یخودش را از در کنار کش او

 " ؟یقراردادمونو فراموش کرد"

ترس خود را پنهان  کردیم یو سع دیکشیم رونیاو ب یهاکه صورتش را از دست یدر حال ساشا

 کند گفت:

 "میباهم نداشت یتوافق چیما ه"

 گفت: کردیهمانطور که به اطراف اتاق نگاه م منید

و در عوضش تو زن  دمینم لیکه من تو رو به مقامات تحو میتوافق کرد نی. ما رو امیچرا داشت"

 یو تو االن دار میداشت یچه قرار ادیم ادتی زنمی. حدس میمونیم یمن باق شناسفهیمهربون و وظ

 "گمی. درست میاغوا کن کیشام رمانت هیکه منو با  یکنیتالش م

 یپشت یآن را رو راهنشیپ یهاگره کراواتش را باز کرد و قبل از باز کردن دکمه یبه آرام او

 گذاشت و گفت: یصندل

طول  قهی. فقط پنج دقیقبلش به من بگ دیبا نده،یاما در آ کنم،یم نیتحس کتویرفتار رمانت نیمن ا"

 "نکردم دایتو رو تو خونه پ یوقت ،ییکجا تا بفهمم دیکش

شد، مچ دستش را  ترکی. نزددیزبانه کش منیبه در خورد و خشم در چشمان د یگرید ضربه

 و گفت: دیگرفت، او را به سمت خودش کش

 "پشت دره ساشا؟ یاگهیمرد د"

 گفت: میمال اریبس ییبا صدا او
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 "کنمیخوب برخورد نم ادیز ینیتا عشقتو بب نجایا یچون اگه اومد"

 نیبود و ا دهیند یمرد وحشت داشت و سرش را تکان داد. او قبالً هرگز او را عصبان نیاز ا ساشا

را از دست  شیهرگز خونسرد یول شدیم نیخشمگ گاهیبود! گاه و ب تیفراتر از عصبان اریبس

 ! دادینم

کنند تا نقطه ضعفش را  کیاو را تحر کردندیم یسع شیکه چطور رقبا نیرا در مورد ا یمقاالت ساشا

 خوانده بود. شدندیم یبودند که عصبان یها کسانآن تیو در نها ابندیب

 صحبت کند گفت: دیترسیکه م یاو با لکنت و دذرحال 

 "…من  "

 گفت: یبه نرم منید

 "…دوست پسر داشته باشه اما هی همه سال نیمن بعد از ا یبایکه زن ز زنمیحدس م"

آن سمت  یگریبود که با ساشا رابطه داشته. پس وجود مرد د یکس نیآورد که خودش اول ادیبه  او

 نداشت. یمفهوم چیدر ه

 و به سمت در هجوم برد و مصمم شد که مساله را به سرعت حل کند.  دیپاشنه پا چرخ یرو او

 کی، اما او فقط را در هم بکوبد گریکه در را باز کرد، کامالً آماده بود تا صورت مرد د یهنگام

 گفت: یو با دلواپس دادیاتاق را به داخل اتاق هل م سیسرو یدستکه چرخ دیجوان را د شخدمتیپ

 "ست، آقاشام آماده "
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 کیبشقاب،  کیبود.  یدستچرخ یوعده غذا رو کیانداخت. تنها  یعقب رفت و به شام نگاه منید

داد و  شخدمتیدوبرابر به پ یچک را امضا کرد، انعام یشراب. وقت یبرا وانیل کیظرف در بسته و 

 گفت:

 "نیاریآمارتو هم برامون ب یبطر هی. در ضمن نشیاریو زودتر هم ب دیسفارشو دو برابر کن نیا"

ندارد که حاضر باشد  یآورد و متوجه شد که او عاشق ادیهمسرش را به  یهاتیبه سرعت اولو او

 شود.  یبه مرد محترم لیباعث شد او تبد نیوارد اتاق شود ا

بسته شد، او برگشت و متوجه شد که همسرش هم اکنون از دست او  گرید بارکیکه در  یهنگام

 است. نیخشمگ

 "؟یکارو با من بکن نیا یکنیچه طور جرات م"

 :دیکش ادیبا خشم از گوشه اتاق به سمت او آمد، عمالً فر یوقت 

 اتیکه تموم نشر ستمین یزن داره! من اون کس کیو تو هر بندر  رهیکه م ستمین یمن او کس"

 "رو به خودش اختصاص داده ینترنتیا

 و ادامه داد: دیلرزیبود که م یاو آنقدر عصبان

 یکه منو قضاوت کن یرو ندار یاخالق تیصالح نی! تو اصالً امنید ،یکنیمتهم م ییوفایمنو به ب"

 "!منید

نرم و  یهانصف او بود و نه از آن لب باًیزن که تقر کیتحمل کند. نه از را  نیقرار نبود ا منید

 ها را ببوسد.آن خواستیباشکوه که او م
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 "ست؟ین نطوریا م،یریبگ ادیراجع به هم  دیبا زایچ یلیمن. ما خ یهوم، عشق کوچولو"

 گرفت. دهیرا ناد شیتقال برد،یکه او را به سمت تخت م یبازوانش گرفت و در حال انیاو را در م و

تخت نشست و به او زل  یاورا که رو ادیز جانیبا لذت و ه انداختیکه او را وسط تخت م یحال در

 .کردیزد نگاه م

 سرش را تکان داد: ساشا

 "تموم شده گهی! دیجراتشو ندار"

سرش را تکان  آورد،یم آوردیدرم شیهارا از شانه راهنشیکه پ یو در حال دیبا دهان بسته خند او

 داد و گفت:

 "مینه، زن خوشگلم. ما تازه شروع کرد "

تخت فرار کند، او را گرفت. با کمک  گریساشا بتواند از طرف د نکهیکار، قبل از ا نیبا ا و

 شیهاداشت از شر لباس یوقت یخود به دام انداخت. دستان ساشا را کت ریاو را ز اش،ینیسنگ

 گفت: کردیتخت پرت م یرا رو شیهاکه لباس ی. در حالدیبوسیم شدیخالص م

 تونمیم ینطوریا برم،یم سیتورو با خودم به پار ستین ی. مشکلمیپاره کن کهیت نویما قراره ا"

 "بهت بپوشونم. لذت بخشه یتراغواکننده یلباسا

 بوند به پرواز درآمدند. ختهیکه کف اتاق ر گرشید یهالباس یو شرتش به سرعت رو نیسوت

 اش را  به دهان گرفت. نهینوک س منید ینفس نفس زد وقت او

 "…یتونیبس کن! تو نم"



 

11

7 
 ر.ماریا ترجمه به  |  یونانی شده فراموش همسر

که باعث شد ناله کند  دیاو آن نقطه حساس را مک نکهیبار به خاطر ا نیدوباره نفس نفس زد، اما ا او

 غیسرش را بلند کرد او ج منید یکند. وقت دایپ یبهتر بتواند به او دسترس منیو جا به جا شود تا د

 :دیکش

 "منید"

 نیاو ا یبود و او خم شد تا آن را در دهانش فرو برد. و وقت گرشید نهیرفتن به س یفقط برا نیا اما

. کردیآهسته حرکت م یلیکه او خ د،یکشیم غیج لیدل نیبار خودش را وارد او کرد، ساشا فقط به ا

 منیدبرسد که تنها  یاوج یبه آن نقطه خواستی! او مخواستیم ترعیسر یلیاو آن را خ

 !رفتیم شیآهسته پ یلیاو خ ا،یبه او بدهد. خدا توانستیم

که با هر حرکت او بپدنش را تکان  یدهانش باز ماند وقت کرد،یهمانطور که به چشمان نگاه م اما

 بود. سیبه او داد. به هر حال او رئ خواستیرا که ساشا م یزی. او چدادیم

هم به سرعت پشت او  منیو د دیکش غیارگاسمش رساند، ج نیاو را به اول یچند لحظه بعد، وقت و

 ارضا شد.

 فصل هفتم

که  یمنظره ساشا را طور نیاما ا شدیها وارد ماتاق آن یبایاز پنجره ز یصبحگاه دینور خورش

 . کردیاتاق شده بود آرام نم نیبار وارد ا نیاول شبید

 غیج خواستیخب، م …منیکه د یاوهیو ش شبینه بعد از داو را آرام کند!  توانستینم زیچ چیه

 زده بود گرفته بود.  منید یبازوها انیدر م شبیکه د ییادهایو فر غیاز همه ج شیبکشد، اما گلو
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 .کردیم یزنان ط مرد واقعاً راه خود را در اطراف بدن نیفکر کرد: ا یبا دلخور او

 و گفت: دیبا دهان بسته خند زد،یکه به سرعت در طول اتاق قدم م یدر حال منید

 "یگفتن دار یبرا یادیتو حرف ز رسهیبه نظر م"

 و گفت: دیساشا رو به او کرد و با دهان بسته خند

 "زنت باشم خوامیمن نم"

 و گفت: دیخند منید

 "داره یادیز یایمزا نی. اما امیحلش کرد نویفک کنم ا"

شده بود، برانداز کرد و  دهیهتل پوش یااو را که در روبدوشامر حوله یاز سر تا پا منید چشمان

 گفت:

 "یقبالً کشف کرد اشویبعض"

رابطه  نیا یایمزا ریبه تخت و کشف سا ینینشرا که او را مجبور به عقب یکرد انقباض یسع ساشا

 دفعه نه. نیببازد. ا گریبار د توانستی. او نمبودیم یقو دی. او باردیبگ دهیناد کردیم

 گفت: منیبه د او

 "انمذاکره رقابلیمنن و اونا غ طیشرا نایا"
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 دیو او با د پوشاندیرا م منیاز بدن د یمینگاه نکند، مالفه به زحمت ن ترنییکرد تا به پا یسع او

خواب بزرگ و راحت آماده در آن تخت گریرابطه د کی یبرا منیکه د ندیبب توانستیم شیسطح

 (. نا؟یا خورنیم یشده بازم، مگه چه کوفت کیکه تحر نهیاست )منظورش ا

 با اصرار گفت: دادیرا پشتش قرار م گریبالش د کیکه  یدر حال منید

قابل مذاکره رو که قراره تو در رابطه با ازدواجمون  ریغ طیشرا نیلطفا ادامه بده. مشتاقم که همه ا"

 "بشنوم ،یقرار بد

قفل کرد و  اشنهیس ی. دستش را روردیبگ دهیرا ناد منیکرد تمسخر موجود در لحن د یسع ساشا

 گفت:

 "یوفادار باش دیکن تو با نهیا شیاول"

کار را بکند  نیا توانستیبا او بحث کند. او نم منیرا همانجا قطع کرد، منتظر ماند تا د حرفش

 .کندیرا رد م نیکه او بالفاصله ا دانستیساشا م نیبنابرا

 را باال انداخت و گفت: شیهاشانه منید

 "به گفتن نبود یازیالبته، ن"

 سرش را تکان داد و گفت: ساشا

 نکهیبه محض ا ستمیمنم احمق ن ،یازدواج نگه داشت نیتو ا دی. تو منو با تهدمنید ،یستیمتوجه ن"

 "گردمیبرنم گهیو د رمیم یکن انتیخ

 کرد. دییتا گرید بارکی او
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 "باشه"

نداشت.  گریمعشوقه د کیبه  یازی. او نبردیلذت م کردیرا روشن م اشهیاول طیاو شرا نکهیاز ا و

در مورد او  شتریبود و مشتاق بود ب دهیبود که تا به حال د یتر از هر زنجذاب اریهمسرش بس

 بفهمد. رو به او گفت:

  "میازدواج ادامه بد نیبه ا ایبرگرد تو تخت و ب"

 به عقب برداشت و گفت: یگام او

 "بازم هست"

 داد و گفت: رونیداد. بعد آن را ب هیها تکو دوباره به بالش دیکش یآه منید

 "میش بدادامه میتونیبعد م میبر نحایاز ا ایساشا ب"

 بود اما ادامه داد: یمکالمه خوشحال است عصبان نیاو درباره ا نکهیاز ا ساشا

 شرفتیپ ی. در واقع، به کمک به اونا برایرسونینم یبیآس ایاز روستائ چکدومیو بعد از طالق، به ه"

 "یدیوکارشون ادامه مکسب

 نیتکان داد. سپس او آخر یمورد بحث کند، اما او فقط سر نیبا او در ا منیمنتظر ماند تا د ساشا

در تماس باشد. و  شتریکه با او ب شدیمبود، چون باعث  یعصبان یکی نیشرطش را مطرح کرد، از ا

در  داردکه او قصد  دادینشان م ،یگرید زیاز هر چ شیشرط ب نی. اکردیم شیکار او را آزما نیا

 شنا کند. او گفت: ایغرق شود  یگذارهیسرما یایدن

 "یکنیم یگذارهیچطور سرما یبد ادیبه من  دیبا"
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 شرط درهم رفت و گفت: نیبا ا منید یهاابرو

 "که بهت آموزش بدم؟ یخوایازم م"

 کرد: قیسرش را تکان داد و تصد ساشا

 "یاالعادهتاجر فوق هیتو  "

کرده  یبازساز یاش را در مدت زمان کوتاهخانواده یبود. او نه تنها امپراطور یامر واضح اریبس نیا

 وجود نداشت. قتیحق انیدر ب یداده بود. ضرر شیافزا یریبود، بلکه آن را به صورت چشمگ

 "و... رمیبگ ادی خوامی. من میکنیچطور فکر م ،یکنیکار م یکه چ یبد ادیبهم  خوامیازت م"

 بود نگاه کرد و گفت: زدهرونیب یاکه از لباس حوله شیمکث کرد، به پاها او

 "نحو ممکن انجام بدم نیکارو به بهتر نیا دیو من با"

 وجود نداشت. یشرم چیالعاده است، هتاجر فوق کیاو  نکهیرا گفت. در اعتراف به ا نیشد او ا تمام

تو  یبه گرد پا کسچیه رسهیتجارت م یاینوبت به دن یاما وقت ،یهست یتو شوهر افتضاح"

 "یبد ادیبه من  یدونیرو که م یهرچ خوامیم نیبنابرا رسه،ینم

عمق  تونمینم یو حت یدیانجام م یگذارهیبه جز سرما یشتریب یلیخ یکه کارا دونمیم یمن حت"

کار  نی. از ایرو بهم بفهمون یگذارهیسرما یایدن خوامیوکارتو درک کنم، اما فقط مقلمرو کسب

 "بهتر باشم خوامیاالن م ی. قبال کارم خوب بود ولادیخوشم م
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است. پس را محکم به هم گره کرده شیهابا دقت به او نگاه کرد و متوجه شد که او دست منید

به  توانستیها؟ جالب است. او م اموزد،یب یگذارهیسرما یایدرباره دن خواستیهمسر کوچکش م

 که دوست دارد به او آموزش دهد فکر کند. یادیز یزهایچ

 کیتحر زیاو و ن یانیحبس کرد... همانطور که متوجه عر نهیبلند شد، ساشا نفسش را در س او

خوشش  دیجد یساشا نیرا قبول کرد. از ا طیشرا نیخودش شد. او ا طیشدنش نسبت به شرا

 بود. یخجالت یبدنش نسبت به او کم یهاواکنش رغمیو مستقل بود و هنوز عل ی. ساشا قوآمدیم

 ینگاه کرد و به آرام شیاو قهوه فیبود، به چشمان ظر ستادهیاو ا یروبرو میکه مستق یدر حال

 :دیپرس

 "؟یچ یاگر باردار شد "

 بود. دهیاما نترس دینرم او را لمس کرد. ساشا عقب کش یرا دراز کرد و موها  دستش

 "خارج از بحثمونه نیا من،یباردار شم د خوامیمن نم"

بدون محافظت بوده است. از  شانیاز زمان بازگشتش تاکنون رابطه جنس رایز دیبا دهان بسته خند او

 :دیساشا پرس

 "؟یریاتفاق افتادنش رو بگ یجلو یاره چجورو قر "

لحن پر از  کیکه او از کاندوم استفاده نکرده است! با  دیبه او نگاه کرد و ناگهان به ذهنش رس ساشا

 خشم گفت:

 "زادهحروم یا"
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 سرش را تکان داد: او

که از اون در  یا. من از همون لحظهیمنو سرزنش کن یتونیمن تو نم یداشتناوه نه، زن دوست"

 یعنی نی. تو ذهن من، اخوامیخبر داشتم. من تورو به عنوان زنم م تمیوارد شدم، کامالً در مورد ن

 "با هم بودن یعنیخونواده،  هیشروع 

 یکی شیپ یکار کنه! اگه برگرد ستیت قرار ننقشه نی! خوب، ایمنو حامله کن یو عمداً قصد دار"

 "!رمیهات من ماز معشوقه

 حرکت کرد که پشت سر او قرار گرفت و گفت: یورط منید

 "آدم سرگردون بشم، نه؟ هیکه من  یاجازه بد دیاما تو نبا"

آن را  یهااما ساشا لبه اورد،یب نییکرد آن را پا یو سع دیاش را کشحوله یبه آرام شیهادست

 را باالتر برد. اب کرد و لبه ردارا انتخ یگریاو روش د نیچنگ زد و او را متوقف کرد. بنابرا

 جواب داد: ساشا

 "یآدم سرگردون باش هیکه تو  دمینم یتیاهم"

را به  شیکرد صدا یرا صاف کرد و سع شیبود. به فکر فرو رفت و گلو ترمیاز قبل مال شیصدا اما

 محکم برگرداند. یآن صدا

 و گفت: دیبا دهان بسته خند گریبار د او

 "فهممیم نویزن حسود من و من ا ،یدیم تیبه من اهم یلی. تو خیکنیکار و م نیبله تو ا"
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از  یاش رفت و ردالله گوشش را به دهان گرفت بعد به سمت گردن و شانه شیهابا دندان سپس

 گذاشت.  یحرارت به جا

 ".کنمیم دایپ یچه حس ،یباش یاگهیکه اگه تو با مرد د دونمیچون م"

 ساسش حرکت کرد.پوست ح یو رو دیبه باسن لختش رس دستانش

 "درسته؟ م،یباش میکار باهم سه نیتو ا میتونینگه دارم. پس م یکه تورو راض کنمیم یمن هرکار"

 و گفت: دیکش یآه ساشا

 "آره"

باعث شد بدنش با لذت حساسش شد که  یوارد جا منیبود که انگشتان د لیدل نیبه ا نیا دیشا 

 تکان بخورد.

 به او گفت: یبا حالت دستور دادیحساس او ادامه م یهمانطور که به لمس نقطه منید

 "دستاتو بذار رو تخت"

 متوجه حرفش نشد و با التماس گفت: ساشا

 "چرا؟"

 …یانگشتانش را به سو کردیم یسع کرد،یحرکت م باسنش

 "!آره"

 .دیکش ادیدستانش آن نقطه حساس را لمس کردند، فر یوقت
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 "!منید کنم،یآره! خواهش م"

 گفت: یدوباره با حالت دستور منید

 "ساشا! دستاتو بذار رو تخت"

که بدنش  یخواب دراز شد و در حالبار حرفش را گوش کرد و کورمال کورمال به طرف تخت نیا او

 پتو قفل شدند.  یگره خورده بود، انگشتانش رو منیبه انگشتان د

که  یداشت، در حالبعد، او باسنش را نگه یارها شدند، اما لحظه منیانگشتان د یوقت دیکش ادیفر

 تر بدنش کامالً وارد او شد:از بدنش، در واقع بخش جالب یگریبخش د

 "اوه، آره!"

 یادیلذت ببرد. و مدت ز دیجد شنیپوز نیبه او نشان داد که چطور حرکت کند، چگونه از ا منید

 .دیاو به اوج لذت رس یکه همسر سکس دیطول نکش

به سرعت به  زین منید کرد،یرا به طور کامل احساس م نیالعاده اقدر فوق نیا اآنجا که ساش از

 در حال ارضا بود. یدنبال او ارضا شد. و بدنش را محکم نگه داشت وقت

تخت  یدر آغوش گرفتش و هر دو رو د،یتمام شد، او را به سمت خودش کش زیهمه چ یوقت و

 .یراض یالحظه یافتادند، خسته و برا

کرد  یسع یلیرا حس کرد، خ کردندیحرکت م نییکمر و باسنش به پا یدستان او را که روساشا 

 کرده است.  میاز حد به او تقد شیواکنش نشان ندهد. او فکر کرد که ب
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از نظر  توانستیکرده بود. ساشا نم ریعمل کرده بود و االن او بدنش را تسخ منیبه دستورات د او

 . دانستیم را نیبا او بجنگد و ا یجنس

که داشت کنار  یکرد با ضعف یپاک کرد و سع ختیریم رونیب شیهارا که از چشم شیهااشک

قدرت را در  نیا منی. چرا دکردیدر برابرشان مقاومت م دیکه با ی. ضعف در برابر همه مرداندیایب

 شد و گفت: شیهامتوجه اشک منینداشت! د ییمعنا چیه نیبرابر او داشت؟ ا

 "شده؟ یچ ،یه"

 

 سرش را تکان داد و تالش کرد از تخت بلند شود.  ساشا

بود. مجبور بود  اوردهیهمراه خود ن یرا عوض کند اما ساک شیهاو لباس ردیدوش بگ خواستیم او

 را! زیانگدوباره آن لباس زشت را بپوشد. آن لباس نفرت

 او را متوقف کرد به او گفت: منید یوقت

 "رمیدوش بگ دیبا"

 

 :دیوباره پرسد او

 "؟یکنیم هیچرا گر"
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 را تکان داد و تکرار کرد: سرش

 "دوش"

 

 رفت. رونیب شیهادست ریاز ز و

 که تا چه اندازه او کامل است.  دید رتیکه ساشا از او دور شد و با ح دید منید

را در آن کرد و بعد بدنش را پوشاند. به  شیهابرداشت، دست نیزم یخم شد و لباس را از رو ساشا

 . کردیم یاو را عصبان نیکه ا کردینگاه نم منید

 زیها نداشت که آن نانیاطم شهی. همدادندیم تیکرده بود که به او، به لذتش اهمعادت یبه زنان او

 .کندیعمل نم وهیش نیکه همسرش به هم کردیاو را ناراحت م نیاما ا برندیلذت م

انجام  دیکارساز باشد با تواندیها مموضوع که ازدواج آن نیاثبات ا یبرا یادیکار ز کردیم فکر

 به او وفادار خواهد ماند.  نکهیدهد. و ا

که سرش در تخت با همسرش  بردیبود، گمان م یخاص زیچهل و هشت ساعت آخر چ نیاگر ا اما

 نگاه کند. یگریبخواهد به زن د یاز حد شلوغ خواهد بود که حت شیب

 فصل هشتم
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صحبت  ییاینفر اسپان کیکه با  کردیلوکس نشسته بود و شوهرش را تماشا م یمایساشا در هواپ

 یونانیزبان  یریادگیرا با  یکه کار بزرگ کردیقبال احساس م د،یفهمیزبان را نم نی. او اکردیم

 نیا یدو هربه  منید رایز رد،یبگ دای یو فرانسو ییایاسپان خواستیاست! اما حاال او مانجام داده

را هم  نیاما ا کرد،یم یاو حسود یهاتی. ساشا به همه موفقکردیصحبت م یها به خوبزبان

 تر است.سال از او بزرگ ازدهی منحدودیکه د دانستیم

 .اموزدیتا از او ب کردیخود گفت که وقت دارد. استاد را با دقت نگاه م به

 نی. ادیرسیبه نظر م بایز یلیداد و به همسرش نگاه کرد. او در آن کت زرد خ انیبه تلفنش پا منید

او بود. رو به او  کلیه تیف یکی نیانتخاب کرده بود. ا گریصدها لباس د انیبود که از م یلباس همان

 گفت:

 "یخوایلباس الماس زردم م نیا یبرا "

 

او الماس  دیزل زده بود تا بگو منیکه به د یشد. او در حال دهیاش کشساشا به گردن برهنه دست

 زرد ندارد با اعتراض گفت:

 "خوامینم"

 

 را صاف کرد و راست نشست. شیهابعد شانه اما

 "بامیمن بدون جواهراتم ز"
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 یکه از آن بخش از زندگ خواستیجواهر بخرد و او م شیهامعشوقه یبود که برا نیاو ا عادت

 .آمدیبود خوشش نم منیکه مد نظر د یجدا شود. او از جواهرات منید

 دهانش بود. یهاپاسخ او باال رفتن مختصر گوشه تنها

 "یانجام داد یگذارهیبا توجه به سرما ویخب بهم بگو تا حاال چه کار"

 

 نکهیا ایاو را سرزنش کند  خواهدیم منید ایفکر بود که آ نیبه سمت او گردش کرد در ا چشمانش

 بداند.  خواهدیواقعاً م

الزم را بکند  یهاهیتا بتواند به او توص کندیبفهمد که ساشا چه کار م دیقبول کرد که او با تینها در

 که چگونه کارها را بهتر انجام دهد. 

ها سراغ سهام او رفتند راجع به ساعت بعد، آن کی ینرم شد و شروع به حرف زدن کرد. برا پس

را انتخاب نکرده و  گرید یهاا انتخاب کرده و چرا شرکتر یخاص یهاکه چرا شرکت نیا لیدال

 صحبت کردند.  گریهزاران سوال د

 که بتواند با او همراه باشد. کردیسخت تالش م دیکامل انجام داد و ساشا با یپرس و جو کی او

گرفت. ساشا در  آمدندیم نییها پاکه از پله یدستش را زمان منیدر رم فرود آمد د مایهواپ یوقت

 یاوقات آدم تودار شتری. اما بدیایاز پس او بر ب توانستیکاش م کردیو آرزو م رفتیکنار او راه م

 به او گفت: منیبود. د
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 "میخوریما در کاخ رم شام م"

 

 ی. او درباره آن رستوران مطالبدیچه بگو دانستیاش را از آن حرف کنترل کرد، نم یشگفت ساشا

فرصت را  نیکه ا کردیآنجا را امتحان کند، اما هرگز فکر نم یغذا خواستیم شهیخوانده بود هم

 داشته باشد. 

را مهار کند. چشمانش از  جانشیتالش کرد ه یوارد شهر شد ساشا به سخت نیموزیکه ل یهنگام

به داخل و  روها،ادهیکه در پ یآن شهر شلوغ، مردم ز،یانگشگفت یهادرباره همه آن صحنه یفتگیش

 .دیدرخشیم کردند،یحرکت م بایز یهاها و همه آن ساختمانخارج فروشگاه

 "یسفر کردن رو دوست دار"

 

ساشا حک شده  یداشتندوست یهایژگیتمام و یحرف رو نی. دالئل ایبود نه پرسش یخبر جمله

 بود.

 "هوم، آره"

 

فرد  کی منیدر نظر د خواستیرا پنهان کند. او دلش نم اقشیداشت اشت یهنوز سع د،یکش یآه او

 که هبره به نظر برسد. کردیاحمق به نظر برسد. تالش م ایساده 

 "سفر کنم اما... خواستیدلم م شهیهم"
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 به نظر برسد. تفاوتیکرد ب یرا باال انداخت و سع شیهاشانه او

 "یسفر نکرد لتیتحص نیح التیچرا تو تعط"

 

 داد و گفت: یرا چرخچشمانش  او

 "منیهوس سفر کنن د هیکه با  ستنیهمه اونقدر ثروتمند ن"

 

 .رفتیسرش را تکان داد و بهانه او را نپذ منید

 ازین یادیواسه سفر وجود داره که به پول ز یادیز یهابه سفر به سبک منو ندارن. راه ازیهمه ن"

 "ندارن

 

 نیاز ا یمادرش و تمام غم و اندوه گذشته، حس درماندگ یماریدردناک مدرسه، ب یروزها ساشا

لبخند  یآورد. همانطور که با ناراحت ادیدهد را به  نیتا حد امکان درد مادرش را تسک خواستیم

 گفت: زدیم

 "کردمیمدرسه کار م التیدر طول تعط دیبا"
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ساشا به او اجازه است که  یزیبزرگتر از آن چ یلیکه مساله خ کردیساکت بود و حس م منید

 بداند.  دادیم

 یلیمسائل خ ینداشت. او در برخ یادهیا چیه کرد؟یاو را وادار به باز کردن موضوع م دیچطور با اما

 تودار بود. 

خودش نگه  یموارد افکارش را برا ریسرزنده باشد، اما در سا کردیاو را لمس م یبود وقت ممکن

 .داشتیم

گذاشت، برگشت و دستش را به  رونیاز رستوران معروف متوقف شد و او قدم به ب رونیب نیموزیل

 ساشا دراز کرد تا به او کمک کند. رو به او گفت: یسو

 "ییبایز یتو در هر صورت"

 

 کردیم ییو همانطور که او را به رستوران راهنما دیمتوقفش کند د نکهیرا قبل از ا مشیمال لبخند

 خودش گذاشت. یبازو یدست ساشا را رو

 جلوه کند.  تفاوتیتجربه، ماهر و ب نیماجرا و ا نیکه در مورد کل ا کردیتالش م یبه سخت ساشا

ها شده بود نشسته بودند، همه آن نییتز ییبایکه به ز یبودند که دور رستوران یادیز یهاآدم

تجربه را به صورت  نیکه انگار ا دندیرسیبه نظر م تفاوتیرو چنان باشکوه و ب شیدرباره شب پ

 بودند.  رفتهیپذ فرضشیپ
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بود و تا چند سال قبل از شده یکوچک زندان ییشش سال گذشته در روستا یساشا که در ط یبرا اما

بود و او  زیانگو شگفت ریگنفس ز،یانگجانیاتفاق ه کی نیا کرد،یکمک م ماریمادر ب کیآن به 

 اش را مزه مزه کند. قصد داشت هر لحظه

به گوش  نکهیاش را قبل از اخنده یساشا صدا د،یکش رونیاو ب یرا برا یصندل منیکه د یهنگام

 :دیو پرس دیکش قیرا بست و چند نفس عم شیهااو نشست. پلکه یو روبرو دیبرسد شن گرانید

 "قدر تابلوام؟ نیا"

 

 رو به او گفت: منید

 "ادیمن. اما نگران نباش من ازش خوشم م یفقط برا دیشا یاوهوم، ول"

 

. با خود فکر کرد که او چقدر دیرا د جانشیه کرد،یغذا را نگاه م یهمانطور که ساشا منو او

 . ستیداشتندوست

 یبار نیآورد. او با پدر و مادرش آمده بود. آخر ادیشام خورده بود به  نجایرا که در ا یبار نیآخر

 . آوردیم ادیا را به هبود که کنار هم بودن آن

نه با او و  کردند،یصحبت م یها به سختدر طول آن شام، آن یدو سال بعد از هم جدا شدند. حت آنها

 . گرینه با همد
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ممکن است در آن رستوران معروف باشد. حاال  یچه کس نندیاز آن سرشان شلوغ بود که بب شیب

 ایآدم  نیشتریب یکه چه کس کردندیمساله رقابت م نیبر سر ا گریکدیها با بود که آنمتوجه شده

 بود. ی. حضور او در آنجا کامالً تصادفشناسدیآدم را م نیترمهم

لحظه فراموش کرده بود. تا  نی. او آن خاطره را تا اکردیساشا تمرکز م یامشب فقط بر رو منید

 .دیآه کش یداخت و با خوشحالبه اطراف رستوران ان یبود. ساشا نگاه دهیاو را ند جانیکه ه یوقت

 :دیپرس منید

 "؟یسفارش بد یخوایم یچ"

 

که  یاست تا وقت یقدر عصب نیمتوجه نشده بود که ا یبه او لبخند زد و او آرام گرفت. او حت ساشا

 در رستوران به او نگاه کرد.  گرید یهاینگاه کردن به مشتر یساشا به جا

ها به آن هیزن شب نیدر مورد ا زیچ چیکه ساشا با پدر و مادرش متفاوت است. ه دانستیم دیبا او

به خود  کرد،یساشا را برانداز م زدهجانیه یهاو شاداب و چشم بایکه صورت ز ینبود. او در حال

 کی باًیقراو بودند هم نبود، ت یکه در زندگ یگرید یهازن هیمثل بق یاو حت ،یاعتراف کرد لعنت

 ً متفاوت بود.امالگونه ک

 پاسخ داد: خوردیخود تکان م یدر صندل یکه اندک یدر حال ساشا

 "؟یکنیم هیرو توص یچ ،یبود نجایتو قبالً هم ا دونم،ینم"
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کدام  چیزده شده بود، که به ههمسر جوانش شگفت تیهمچنان از هوش و جذاب منیطول شام د در

مزه خوش یو البته غذا شانیهاها قبالً مشکوک نشده بود. و تمام تمرکز ساشا بر او، صحبتاز آن

 بود.  شانی

مکان  نیاش در اتجربه نیآخر یبرا زیانگشگفت رییتغ کی نیشام بود. ا یبرا یصحبت خوبهم او

 بود.

 یزوج واقع کیها را دوست داشت. انگار آن کردیدر طول غذا با او صحبت م منیکه د نیا ساشا

ها به او در طول سال الیاز و شیاجبار یدارهایکه در د یامآبانه سیرئ یاز آن لبخندها یبودند. خبر

 نبود.  زدیم

 او را داشت.  شتریبود! ارزش توجه ب یتریکه انگار او فرد قو کردیبه او نگاه م یطور حاال

بود. صحبت  ترکنندهکیکه تا به حال تجربه کرده بود تحر یزیاز هر چمکالمه قدرتمندشان  نیا و

 ! دانستیرا م زیفرهنگ لغت بود. او همه چ کیمانند صحبت کردن با  منیبا د

که  یرا دوست داشت وقت نیبهتر از آن او ا یساشا دوست داشت که او را به چالش بکشد! حت یلعنت

 . داشتیبرم نیچشمانش از خنده چ

بود که  نیآرام نبود. مثل ا وقتچیبدتر، آن مرد واقعاً ه ی. و حتخنددیبه ندرت م منیکه د دیفهم او

و آماده بود  کردیم شیرا آزما طیشرا شهیخرس باشد که آماده دفاع از قلمرو خود است، هم کیاو 

 نشانه خطر حمله کند. نیکه با اول
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 فصل نه 

 یمخف نیشامپا وانیرا پشت ل جانشیو ه کردینگاه م بایسالن رقص ز کیچند روز بعد، ساشا به 

 افهیقچقدر خوش منیمهمانان دورش را گرفته بودند با خود فکر کرد د هیکه بق ی. در حالکردیم

مرد شده بود؟ نیقدر مجذوب ا نیبرود؟ چرا ا توانستیاست. چرا نم  

دور کند. از شوهرش منیتوجه او را از د توانستینم کسچیاتاق بودند، اما ه نیمرد در ا صدها . 

دیاو را د رهیبرگشت و نگاه خ کند،یکه ساشا به او نگاه م دانستیاو م ییهمان لحظه گو در . 

 ییفضا افتنیپشت سرش نگاه کرد. به طرف اتاق راه افتاد و مصمم به  یو به فضا دیآه کش ساشا

از حضور او بود ییرها ینفس گرفتن برا یبرا .  

وجود  یادیز یزهایلخت بود. در اطراف او چ میس کیبودن در کنار  هیشب من،ید یکیدر نزد بودن

با آن مبارزه کند، آن را احساس  خواستیو او به شدت م کردیم ترکینزد منیداشت که او را به د

سمت  ازرا  یقو انیسالن رقص، او هنوز آن جر یاز آن سو ینداشته باشد اما حت یازینکند، به آن ن

 رهیکند که بر آن چ یکار توانستیبر او داشت که نم یرومندین ری. چنان تاثکردیاحساس م منید

 .شود

و گفت دینبض مچ دستش کش یبه او نگاه کرد و انگشت شستش را رو منیدوباره برگشت د یوقت : 

" ؟یآماده رفتن هست " 

 نیا داد،یبرود. اگر فقط به بدنش گوش م خواهدیکه او چرا م دانستیم قاًیسر تکان داد. دق ساشا

دیکشیم رونیمرد را از سالن ب . 
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 نیا واروانهید یهاییداشت به عقلش گوش دهد تا کنترل احساس خود را نسبت به توانا یاو سع اما

از دست ندهد شدیدچارش م کردیکه هربار لمسش م یدیرساندنش به آن حس ناام یمرد برا . 

فتادیروزها اغلب اتفاق م نیا که . 

" ستین یازیخوبم، ن " 

گفت رساندیرا م قشیو بم که به او منظور دق یسکس یی. او با صدادیبا دهان بسته خند منید :  

" رفتن وجود داره یبرا یخوب یلیخ لیدال کنمیفکر م " 

 ادیآن را بلد بود پاسخ داد. ناراحت شد! قرار بود  منیروش خاص که فقط د نیبدنش به ا بالفاصله،

با آن مبارزه کند، به خودش قول داده بود ردیبگ . 

حساس گوش او  یلیبه پوست خ منید یهاو آن راچرخاند تا لب دیعقب کش یسرش را کم ساشا

  .برخورد نکند

 نیب نچیچند ا کردیم یو سع گرفتینگاهش را م یو سرش را تکان داد. در حال دیکش یقیعم نفس

گفت منیبه د اندازدیفاصله ب شانیهابدن : 

" آدما هستن که دوست دارم باهاشون حرف بزنم یسر هی نجایا " 

به بدن او تمرکز کرده بود به  دنیچسب یکه رو شد،یم لیسربهوا تبد یلمس، به زن اینگاه  کیبا  او

فکر کند یگرید زیبن چ توانستیکه نم یطور . 
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را انکار  منیبه د ازشین یبانو بود! و به قدر کینبود! او موقر و اهل عمل بود! او  یزن نیچن او

 نی. انگار او داشت در همدادیرا از دست م شیخونسرد کردیبه او نگاه م منید یکه وقت کردیم

کردیلحظه آن کار را م . 

دیکنترل دست او را حفظ کرد، سرش را چرخاند و پرس منید : 

" تمومه تدهیفایمقاومت ب نیکارمون با ا کردمیفکر م ؟یصحبت کن دیبا یبا ک " 

 یکند، او را عصب یمساله که ساشا دوباره از او دور نیرا پنهان کند، اما ا تشیکرد عصبان یسع

کردیم . 

کرده  یبه او معرف منیکه د یبود. او به جز کسان یاما ذهنش خال دیایاسم را ب کیتا  دیکوش ساشا

شناختینم را یبود کس .  

از  نکهیدر سرش داشته باشد جز ا یفکر چیه توانستینم کرد،یداشت او را لمس م منیچون د و

مکان خارج شود و او را ببوسد نیا .  

در توالت زنانه  شیکه چند لحظه پ یاست. تمام آن سخنانکه مقاومتش فروکش کرده کردیم حس

کردیشده بود که بدنش آن را انکار م ییبه ندا لیبا خودش گفته بود محو شده بود و تبد . 

با لکنت گفت دیرا بگو یاسم کردیتالش کم یدیکه با ناام یحال در : 

 " … من "

 ی. حتابدیرا ب یو به اطراف نگاه کند تا اسم ردیرا از او بگ شیهاچشم توانستینم ی. حتچیه

اوردیرا از خودش درب یاسم توانستینم ! 
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کار را با او بکند؟ دستش  نیا توانستی! لعنت به او! چطور مخواستیبود. و ساشا او را م منید فقط

زمزمه  عیداشت. ساشا سر ازیبود که او ن یزیتنها چ نیتکان خورد و انگشتانش به او گره خورد. ا

 :کرد

" میبر ایب " 

بدنش  یهامناسب با خواسته عیسر یبه اندازه کاف توانستینم د،یکشیرا پشت سر خود م منید

 .حرکت کند

نفر که  نیبه چند قشینفر گوش نداده بود، نگاه دق نیبا چند منیاگر او امشب به بحث د دیشا

به  هاتیانجام آن فعال یبرا گرانیکه د کندیبود که مغز باشکوهش چنان کار م نینشان دهنده ا

آن مالقات صبحانه احمقانه را نداشتند و او قبل از  اگر دیشا ایبود و  دهیداشتند را ند اجیاحت وتریکامپ

او االن در مورد  دیشا کردیم یبازبود و با او عشق دهیرفتن به دفتر کارش طبق معمول ساشا را بوس

کردیعمل م ترفیظر یمرد کم نیبه ا ازشیو ن نجایرفتنشان از ا . 

 کرد،یبه او نگاه م منیبود که د یکه بدترش کرد، جور یزیبود. و چ فتادهیاتفاق ن زهایچ نیا اما

با او خواهد کرد، و  یکه چه کار گفتیچشمانش به او م رد،یبدنش درد بگ شدیکه باعث م یطور

او را ارضا کند منیکه بدنش به شدت مشتاق آن باشد که د دادیقول م . 

در  یخال یساندند. ساشا او را به گوشهساشا به او دست بزند خود را به راهرو ر نکهیقبل از ا هاآن

 منیرا در آغوش گرفت و د منیخارج شدند، او د گرانید دیاز د نکهیمحض ا . بهدیراهرو کش نییپا

و اورا با دستانش باال آورد و بدنش را کامالً به او فشرد دیاو را بوس . 

خود نگه داشت یباال آورد و او را به جا یرا کم شیداد، پا هیتک واریاو را به د منید . 
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بود اقینبود. دهانش پر از اشت یساشا کاف یبرا نیا .  

از کنترل خارج شود،  یمکان عموم کیدر  نطوریا تواندیکه م شدیبه او گفته م شیسال پ کی اگر

دیخندیطرز فکر م نیبه ا .  

کار  نیکه او ا یکه او را لمس کنند و وقت کردیالتماس م منیشده بود، دستانش به د نطوریاالن ا اما

محتاج شد نیاز ا شیشد و ب شتریبدنش ب ازیرا کرد، ن . 

 "ساشا" 

که کجا هستند، فقط در  دانستیدر برد. ساشا نم کیکرد و او را بلند کرد و به سمت  یغرش منید

ساشا  یهاآه یبه جز صدا دیآیاز آن نم ییصدا چیه دیرسیبودند که به نظر م ترکیاتاق تار کی

نندکاوش ک شتریلباس او را باال بردند تا انگشتانش بتوانند بدنش را ب منیکه دستان د یوقت . 

پر شدن با بدن او که  رینظیخودش را وارد او کرد ساشا بدنش را به او چسباند، حس ب منید یوقت

زمزمه کرد کرد،یکه به او التماس م ی. در حالکردیاو را کامل کند را تجربه م شدیباعث م : 

 "ادامه بده"

آگاه بود، بدنش را دور بدن خودش  کردیاو حرکت م یرو یساشا وقت میمال یهاتنها از نفس منید

که او را  فشیو انگشتان ظر دیشنیپوست گردنش را نم یرو نشیرینفس ش یاما صدا کرد،یحس م

به سمت باسن ساشا برد و او را  شیها. دستکردیحس نم یرا به حد کاف کردیم ترکیبه خود نزد

احساس کرد بدن  ی. وقتدیبار پشت هم خود را به او کوب نیکه چند یوقت دیبه سمت خود کش شتریب

است. دستش را دراز کرد، انگشتانش  کیکه به اوج لذت نزد دیکرده، فهم دنیساشا شروع به لرز
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ش را یهاا ارضا کرد. دهان او را با دهانش پوشاند تا نالهآن نقطه حساس قرار داد و او ر یرا رو

دیبه خود را به او فشرد و به ارگاسم رس گرید بارکی منیبعد، د هیثان کیپنهان کند.  . 

سرش را بلند کرد و به اطراف نگاه کرد منیبعد، د قهیدق چند : 

" ؟یچ " 

لب گفت ریجور انبار هستند. او ز کیها در واقع در آن دیگفت که فهم یرا در حال نیا او : 

" یلعنت "  

 نییآن نشسته بود پا یکه رو زیم یتا از رو کردیاو کنار رفت. همانطور که به او کمک م یاز رو و

کردیخود را مرتب م یهالباس دیایب . 

اند و کورکورانه دنبال انجام داده یها در آن زمان چه کارهمان حال، ساشا متوجه شد که آن در

در  ینیدورب ایاست و  دهیها را ندآن یگشت و به اطراف نگاه کرد تا مطمئن شود کس شیهاباسل

را ضبط کرده باشد رشانیکه تصو ستیاتاق ن . 

گفت دیکشیم رونیو او را از اتاق ب گرفتیکه دستش را م یدر حال منید : 

" رونیب میبر نجایاز ا ایب " 

که انجام دادند ان هم  یاز او از کار یبا او بحث نکرد و با عجله پشت سر او حرکت کرد. بخش ساشا

بود دهیدر مال عام ترس . 

ییانبار! عجب جا کینه کامال در مال عام اما در  خوب، ! 
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اش را کرد خنده یپوشاند و سع شیهادور شد، او دهانش را با دست روادهیاز پ نیموزیل یوقت اما

 .خفه کند

بود که اجازه داده بود تا کنترلش از  یو به او نگاه کرد، هنوز عصبان دیخنده خفه را شن نیا منید

رابطه داشت یانبار کیدست برود. او با همسرش در  !  

 به او نگاه کرد و منیها فاصله داشتند! دبا ان اردیتر از صد که صدها مهمان کم یمکان عموم کی در

 :بعد پنجره را باز کرد و گفت

" ستیدار ناصال خنده " 

" وحشتناکه دونمیم " 

. رو به او کرد و ردیبگ دهیبار نتوانست آن را ناد نیخورد و ا منیبه گوش د یگریخنده د یصدا اما

دیپرس : 

" داره؟خنده یکنیواقعا فکر م " 

سرش را تکان داد او . 

 "اصال"

در کنترل، نتوانسته بود خود را کنترل کند شهیقدرتمند و هم شهیگاالنوز هم منیبود! د اما !  

گرد هم آمده بودند سکس داشت و  ییافراد جامعه اروپا نیکه ثروتمندتر یهتل یبا ساشا در انبار او

ها از آنچه در آن اتاق انبار اتفاق افتاده بود آگاه نبودنداز آن کی چیه . 
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 د،یخند دترینگاه کرد، شد منید یکه به چهره عصبان یمخودش را نگه دارد. هنگا توانستینم او

دیبدنش با خنده به شدت لرز . 

خم شده  شیباینداشت چون زن ز یریتاث نیکند، اما ا دیتهد اشرهیکرد او را با نگاه خ یسع منید

ندیخشمش را بب توانستیو نم دیخندیم واروانهیبود و د . 

باور کند که چه کار  توانستینگاه کرد. او نم رونیداد و از پنجره به ب یرا چرخ چشمانش

نداشت! هرگز یعموم یدر فضا یااست. او هرگز رابطهکرده ! 

چه  رامونشانیکه کجا هستند و پ نیحس ا ییساشا او را فراتر از توانا رینظیحال، بدن ب نیبا ا و

دست ساشا  یکنترلش را از دست داده، اما وقت نطوریبرده بود. از خودش متنفر شد که ا گذردیم

ردیبگ فشیگرفتن دست ظر یخودش را برا یرانش نشست، نتوانست جلو یرو .  

کرد کیبود، دستش را گرفت و او را به خود نزد یباورکردن نیخود فکر کرد ا با . 

ن برد و با اش را به اتاق خوابشااو زن هنوز در حال خنده دند،یباالخره به پنت هاوس رس یوقت

دیخندینم گریبه او نشان داد که آن اتفاق قرار بود چطور انجام شود و او د متیمال . 

 فصل ده

 ...یدر قرار بعد

که  یبا شرکت یناهار کار کیها تازه نگاه کرد. آن شدیدور م زیکه از م یابه مرد منزجرکننده ساشا

 رسانده بودند. انیرا به پا غاتیتبل یانجام برخ یاستخدام آن برا یدر حال بررس منید

 "منیکار نکن د نایلطفا با ا"
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 زده شد و گفت:که در لحن ساشا بود شگفت یو از حرارت دیاش را سر کشقهوه  منید

 "چرا نه؟"

بحث را در ذهن خود حل  نیا کردیم یکه سع یگذاشت و در حال یفنجان خود را در نعلبک ساشا

 .دیرا بگو ررگذایمورد تاث کیکند تا بتواند 

 "چون..."

 یراه برا نیبحث و جدل برپا بود تا بتواند بهتر کیرا در نظر گرفت، در ذهنش  شیهانهیگز او

 کند. او گفت: دایکه تازه از آنجا دور شده بود، را پ زیانگمطرح کردن موضوع درباره آن مرد نفرت

 "منیاون اشتباهه د یچون متد تجار"

رحم او عمالً مند است. زن معموال دلموضوع عالقه نیکه چه قدر ساشا به ا دیخند نیبه ا باًیتقر او

. او کردیها را ترک کرده بود، غرغر مآن شیپ قهیکه چند دق یراجع به تاجر تیداشت با عصبان

 :دیپرس منیشده بود. د رهیمرد خ ینینشهمچنان به عقب

 "؟یکنیفکر م نطوریچرا ا"

کرده بود،  یآورجمع قاتشیتحق یکه در ط یبا اطالعات منیبا چرخاندن صورتش به سمت د او

 :شروع کرد

رو هم تو اروپا و هم تو  لبوردیب نیشتری. اونا بلبوردهیب یغاتیشرکت تبل نیترشرکت اون بزرگ"

ل به موثرن. حداق یلیخ امتیدارن. پس آره، من مطمئنم که اونا تو رسوندن پ یشمال یکایآمر

 "کننیم یرانندگ یاصل یهاکه تو امتداد بزرگراه ییآدما
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 :دیشده بود پرس جیگ کهیدر حال منید

 "ه؟یپس مشکلت چ"

آموز دانش کی. او مثل کردیدنبال م شدیحرف از تجارت م یمعموالً دستوراتش را وقت ساشا

جهان تجارت بود و به طور کامل  یهایدگیچیدر درک همه پ یاالعادهمشتاق بود که استعداد فوق

که او حداقل به حرفش گوش  نیبود. ساشا از ا تیبه موفق دنیچند جانبه رس کردیقادر به درک رو

 به ادامه دادن شد. قینرفته تشو شیاو را ساکت نکرده و به سراغ جلسه بعد یو به سادگ داده

 گفت:که تالش کرد آن را رفع و رجوع نکند  یو در حال تیدر نها او

 "کننیکار نم یاونا اخالق"

 "د؟یببخش" 

سمت جمع شد و  کیدادن ادامه دهد، به  حیتوض یروش برا نیبه بهتر نکهیساشا قبل از ا یلبها

 گفت:

متوجه  ستیز طیاز مح تیحما یهاخوندم. گروه شیمقاله در مورد شرکتشون تو سال پ هیمن "

وارد ماجرا  شتریب یاون شدن. وقت یلبوردایکننده باحاطه یهانیتو زم یسطح سرسام آور مواد سم

اون منطقه وجود  یاهیپوشش گ یکردن که رو دایوحشتناک و پ ییایمیمواد ش یسر هیشدن، 

 یشرکت و برا نیهست که ا یطیمحستیز یو نهادها شیسال پ هیداشت. چند تا گزارش درباره 

 "کرده بودن، محکوم کردن یاسپر لبورداشونیب یجلو یاهیپوشش گ یکه رو یسم ییایمیمواد ش

 .دهدیکه دارد توجه او را از دست م دیبگو توانستیو ساشا م کردیرا درک نم یزیچ او
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برود تا او مشکل را  شیتر پکرد آرام یرا به هم قفل کرد، سع شیهابه جلو خم شد، دست ساشا

 درک کند.

که  نهیا شیها رو پرت نکنن. معناز جاده باشن تا حواس راننده ینیتو فاصله مع دیبا لبوردایب ن،یبب"

. با دنیاجاره م لبوردیب یهابه شرکت ناشونویهستن. کشاورزا زم هانیزم ایاونا معموالً  تو مزارع 

رو  غاتیکنند و تبلیرشد م لبوردایب نیا یجلو اهایدرختا و گ افته؟یم یچه اتفاق نا،یهمه ا

ها بزرگراه ریتا تو مس کننیآدمو استخدام م یسر هیشرکتا  ن،یاز ا یریلوگج ی. براپوشوننیم

اونا به  نکهیکنن. و ا یاسپر اهایگ یرو بره،یم نیرو از ب یاهیرو که پوشش گ ییایمیبرن و مواد ش

درختا  یکه سم رو رو نی. اکننیم قیسم تزر کننیکه تازه شروع به بزرگ شدن م ییدرختا

 "ادیتر در مارزون یاونا رو قطع کن نکهیاز ا یکن قیبهشون تزر ای یکن یاسپر

 "نه؟ ادیکار خوشت نم نیو تو از ا"

 سرش را تکان داد و گفت: او

 نیکه چطور ا دنینم تیکه فقط دنبال سود خالص خودشونن و اهم ییکدوم از شرکتا چیمن از ه"

از  یکیواسه  یکردیباهاش صحبت م یکه داشت ی. اون مردادیخوشم نم دنیکار رو انجام م

 "کردیشرکتا کار م نیبدتر

را انجام  فشیقرار داد که او وظا ریتاثزد، از شور و شوق ساشا لذت برد و تحت یلبخند مختصر او

 بود. ستادهیکه به آن اعتقاد داشت، ا یزیچ یداده، به عالوه او پا

 "غاتنیتبل نهیشرکت تو زم نیاونا موثرتر نکهیبا وجود ا یمن با اونا کار کنم حت یخوایپس تو نم"
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 سرش را تکان داد و گفت: ساشا

و  یکه شما اصول اخالق دونمیمن به شرکتت سر زدم و م من،ید یخوب یاز اون آدما یکیتو "

 یکه باهاشون همکار یتجار یکارا یو حت نیکه توش هست یتجار یو به کارها نیکنیم تیرعا

 "نیدیم تیاهم نیکنیم

دادن التماس  تیاهم یاز او برا شیانگاه کرد، چشمان قهوه بشیساشا به چشمان او با آن رنگ عج

 .کردیم

داره  ایدن یرو هاشاستیکه س یاجتماع ریتاث ایبلند مدتش  یطیمح ستیکه به اثرات ز یبا کس"

 "اون مرد... نه یول منید یدار یوارد تجارت نشو. تو باطن خوب دهینم یتیاهم

قرار نگرفته بود، اما  ریتاثآن مرد تحت یهادهیبا دقت به او نگاه کرد. او اصال از ابتدا با ا منید

داشته باشد. او  یانسان خوب است باعث شد احساس خوب کیکه او  گفتیکه ساشا م نیا دنیشن

بود که  ینحوه انجام تجارتش توجه نکرده بود. او کس ایدرباره خودش  گرانیوقت به نظرات د چیه

 .کردیم یزندگ ماتشیبا تصم دیبا

 .یلیخ قت،ی. در حقدهدیم تیکه به نظر ساشا نسبت به خودش اهم دیناگهان فهم اما

او به عنوان  نکهیدرباره ا داد،یم تیفراتر از تجارتش است ساشا به خود او اهم نیمتوجه شد که ا او

 نیپدر و مادرش هم از ا ی! حتدادیم تیاست. او به باطنش اهم یتاجر چه کس کیشخص و  کی

 خواهد رفت! یبه چه سمت منیبودند که باطن د دهیمساله دست کش

 او متعجب و دلگرم شد: ینگران نیداد، از ا هیبه عقب تک او
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 "ها؟ ،یذاریتو به نحوه تجارت من احترام م"

 سرش را به سرعت تکان داد و گفت: ساشا

 "منید ادیز یلیخ"

حس احترام به طور  نیا خواستی. او مخواستیاشت. او حس احترامش را مرا دوست د نیا او

 :دیشود. از ساشا پرس ادیز یافعاالنه

 ایها که موثرتر باشن؟ درباره شرکت یاگهید یهادهیا ای ؟یدار میاگهید یشنهادایپ" 

 "مختلف کار کنن؟ یهاکه ممکنه به روش یابیبازار یهایاستراتژ

 !یچه عال داد؟یبه او گوش م منیباور کند! د توانستینم ساشا

بلکه داشت  داد،یاما او نه فقط گوش م رد،یبگ یواقعاً او را جد منیکه د کردیوقت فکر نم چیه او

 .شدیم اینظراتش را جو

به هم گره زد  جانشیآرام کردن ه یتر نشست، انگشتانش را در تالش براصاف اشیصندل یرو او

 دهد. حیرا به طور موثر توض نیگزیجا یهاحلتا بتواند راه

 یاالعادهفوق یهادهیکه ا نیاستارتاپ یحت اشونیهستن که بعض یادیز کیکوچ یهااوهوم، شرکت"

 کننیعمل م یاخالق ییدارن. اونا به طرز باورنکردن رییدر حال تغ یایتو دن غیتبل یهادر مورد روش

. من یبد شذهن باز بهشون گو هیبا  دیپس با ه،ییهوی کیکوچ یزایاز چ شتریب یلیخ هاشوندهیو ا

 هیو تو طول عمر  ارنیکه دل نسل جوون رو به دست ب نهیا غاتیکه هدف اونا تو تبل کنمیفکر م

 یلیخ یوقت اشونویبهتره که مشتر کننیها رو به اون عالقمند نگه دارن. اونا فکر ممحصول اون
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اونا رو کنار  کننیم شرفتیکه شرکت و محصوالت پ نطوریجوونن به خودشون جلب کنن و هم

 "خودشون نگه دارن

 سرش را تکان داد و گفت: منید

  "میذاریفقط جلسه م دمینم یقول چی. فعال هکنمیکن، منم گوش م میها رو تنظجلسه"

فقط به گوش داده بود  در آغوشش بپرد و او را  نکهیتشکر از او به خاطر ا یبرا خواستیم ساشا

 ببوسد.

ناآرام شود نگاه  اشنهیس یخال در حفره یزیچ شدیاو که باعث م فیو ظر یابه چشمان قهوه منید

 کرد. او زمزمه کرد:

 "میبر نجایاز ا ایب"

از حد خشن  شیبرد. با خود فکر کرد که ب رونیکه دستش را گرفته بود او را از رستوران ب یحال در

قلبش که همسر مهربان و خوش کردیاحساس م گذشتند،یم زهایم انیکه از م یاست، اما وقت

 تر شود.محکم یدستش کم دنیباعث شد کش نیو ا کندیم ترکیخودش را به او نزد

 یکه که کم یاو به ارائه دادیسرش را تکان م کهیشد، در حال نشیموزیوارد ل منیروز بعد، د سه

آمده از دستبه جیبودند و نتا رگذاریتاث اریبس هادهی. ازدیبه آن گوش داده بود لبخند م ترشیپ

به سراغ بخش  بود. او قبالً زیانگشگفت اریبس شانیغاتیتبل یهادهیاز ا یبانیپشت یها براداده

ها تر را آغاز کند. آنشرکت کوچک نیخودشان رفته بود تا قرارداد مذاکره با چند یابیبازار

 نهیهز ها،نینتوانسته بودند تمام تالششان را بکنند، نه هنوز. اما حاال با استخدام پنج نفر از بهتر
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گذشته  یهاسال یکه در ط هاز آنچ یترخالقانه یهادهیحداکثر بودجه بود و ا زانیم ریالزمش ز

کار  وتریدر کامپ یزیچ یاتاق پنت هاوس بود و رو وارد دفتر شد ساشا در یبود داشت. وقت دهیشن

 او صبر کرد تا ساشا به او نگاه کند و گفت: کرد،یم

 "حق با تو بود"

 خورد. کهیاعتراف  نیاز ا ساشا

 "حق با من بود؟"

شب قبل به او کرده بود،  منیبود که د ییهاهینگاه کرد. به دنبال توص وترشیدوباره به کامپ او

به او، سرش  توریاز پشت مان یبوده. با نگاه منیمورد حق با د نیکامالً مطمئن بود که در ا نیبنابرا

 را تکان داد و گفت:

 "حق با من بود؟ یراجع به چ"

 فرو برد و گفت: بشیرا در ج شیهادست منید

رو  یامیهمون پ ،یکرد میتنظ دتریتر و جدکوچک یهاکه با شرکت ییها. جلسهیغاتیتبل یشرکتا"

متفاوت  هاشوندهی. اکننیکار م هادهی. حق با تو بود. اون امیاونو بفرست میکردیم یداشت که ما سع

 "انجام بدن تشو دارن که کارو درسکه اونا تجربه دیرسیخارج از تحمل بود، اما به نظر م یو کم

 .بایش است هم زخوشحال بود که زنش هم باهو نیزنان خارج شد و ازحرف از دفترش سوت نیا با

 11فصل 
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مث نوشابه  نمیبده که شامپا حیتوض یرفته بود )تو پاورق نیاز ب نیآزار دهنده بود، گاز شامپا کیموز

که باعث  کردندیغذا به زور متوسط بود و مردم از او سوال م تیفیتره(، کگاز داشته باشه خوشمزه

 شده بود او را آزار دهد.

 .گشتیدر حال رقص نگاه کرد، با چشمانش به دنبال همسرش م یهابه اطراف و به زوج منید

دررابطه  یخوب زیچ چیه شد،یشد. تا آنجا که به او مربوط م شتریخشمش به شدت ب د،یاو را د یوقت

بودند و االن تنها  سیدر پار یکار یچند جلسه یها برامراسم وجود نداشت. آن نیا ایشب  نیبا ا

که او  ییو به هتل برگردند، جا ردیبود که دست زنش را بگ نید ابکن خواستیکه او م یکار

 خودش داشته باشد. یساشا را تمام و کمال برا توانسیم

به نظر  کنندهرهیو در آن لباس شب قرمز خ بردیکه ساشا از خودش لذت م دیرسیبه نظر م اما

. دیپوشیها را نمآن یبدهد، چون او به سادگ هینکرده بود به ساشا جواهر هد یسع گری. او درسدیم

 هراز  یداده بود، اکنون دست و گردنش خال هیسرخ هد اقوتیبه او  شیهفته پ نکهیبا وجود ا

 بود. یورآالتیز

 ای د؟یرا نخواهد پوش متیقبود تا ثابت کند که آن جواهرات گران دهیآن لباس قرمز را پوش او

اند، اما امتناع ساشا از کرده شرفتیشان پکه  در رابطه کردیکر مفرستاده بود؟ او ف غامیپ شیبرا

کار  نیا زبکند و او ا یکه حس نافرمان شدیکم داشت باعث مکم داد،یکه به م یهر جواهر دنیپوش

 ذره! کی ی. حتآمدیخوشش نم

احمقانه راجع به  نطوریکرد نگاهش را از او دور کند، و خود را به خاطر ا یو سع دیکش یآه منید

 ی. او فقط داشت فکرهاستین ینطوریبه خودش گفت: اون ا یکرد. به تند هیساشا فکر کردن تنب
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 چیخوب نبود. ه نیو ا کردیم ادهیساشا پ یسابقش داشت را رو یهاکه راجع به معشوقه یبد

آن که راجع به او بد فکر کند  یداشت به جا ازیقلب نبود و او فقط نگرم و خوش یدر ساشا یانهیک

بود و  ستادهیا یابا ساشا برقصد! پس چرا در گوشه خواستیاو دلش م ،ی. لعنتاوردیب ادیآن را به 

دست زنش را  شد،یطوفان وارد صحنه رقص نم کیداشته بود؟ چرا مثل آن ستون مسخره را نگه

 گرفت؟یو او را در آغوش نم گرفتینم

. گذراندیرا م یساشا اوقات خوش دیرسی. چون به نظر مدیگردنش را مال پشت یدیبا ناام منید

آن مرد را از ساشا دور کند.  توانستیو او نم خنددیکه به پارتنر رقصش م دیاو را د گر،ید بارکی

 ببرد. نیاز ب کندیساشا دارد تجربه م دیرسیرا که به نظر م یجانیآن ه خواستیاو نم

. ردیقدم به داخل بگذارد، و او را در آغوش بگ یبود که مرد بعد نیفکر قبل از ا نیا متاسفانه،

 بود. اریعباره تمامزن کیمرد ، او  نیقابل تحمل بود بود، اما ا یپارتنر رقص قبل

 یدست مرد را که رو منیکه د بودنددهیرقص هیثان یها فقط سمطمئن بود که آن یاندازه کاف به

خشم  دیدیکه م یزیدر ذهنش محو شد و تنها چ زیداد. همه چ صیفت تشخباسن ساشا قرار گر

که مردم را از سر راهش کنار  یدر حال یزن او بود! او به آرام نیبود. باخود گفت: امکان نداره. ا

 کیتمام زنان  کردیآن مرد که فکر م انهیزن وحشهمحال به تیتا از همسرش در برابر ن زدیم

 او! یکنه. نه زن او! نه ساشا دایبرا خودش پ گهیزن د هی تونهیمدل هستند با غرغر گفت: اون مرد م

به او برسد، اوضاع را  منید یحت نکهیقبل از ا اشیداشتدوست یبا وجود خشمش، ساشا متاسفانه

در حال عبور است تا او را  گریمهمانان د نیبا سرعت از ب منیکه د دانستینم یکنترل کرد. او حت
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بود که او  چاندهیپ یساشا دست مرد را گرفته بود و طور د،یبه لبه صحنه رقص رس ینجات دهد. وقت

 انداخته بود. هیرا به گر

همسرش را در آغوش  گریکه د یپشت آن دو قرار گرفت، او داشت به مرد منیکه د یوقت درست

 گفتیم یدستور ینداشت با حالت

 "یمتاسفبگو که "

و  کنندیها ساکت و آرام صحبت مکه آن دندیفقط د دندیرقصیصحنه م  یکه رو ییهازوج هیبق

 .کندینداشتند که چرا همسرش دارد انگشتان مرد را له م ینظر چیشده، اما ه رهیها خبه آن منید

 .گفت:شدیفشار خرد م ریحبس کرد انگشتانش داشت ز نهینفسش را در س مرد

 "متاسفم"

سر تکان داد تا مطمئنشان کند که همه  شانیلبخند زد، بعد برا شناختیکه م یمودبانه به زوج او

 راه است و ادامه داد:روبه زیچ

 "یکنیرو نم یاادبانهیکار ب نیهمچ گهیو د"

 قول داد: او

 "کنمینم نکارویا وقتچیه گهید دمیقول م"

 لبخند زد و دست مرد را آزاد کرد. ساشا

 "کنم دایشوهرمو پ دیبا کنمیاما فکر م ،یداشتنرقص دوست نیممنون واسه ا یلیخ"
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 نیدرد دستش را با تکان دادن از ب کردیتالش م یمرد را وقت بیکرد نگاه عج یو سع برگشت

 بست خورد.محکم به بن وارید هیفرار توسط  ی. متاسفانه، تالش او براردیبگ دهیببرد، ناد

 رهیخ اشیو محکم به شکل شوهرش که همان لحظه به پارتنر رقص قبل یجامد، سنگ وارید کی

 شده بود.

 گذاشت. اونهیس یحبس کرد و دستش را رو نهینفسش را در س او

 "منید"

 او را پشت خود پنهان کرد و گفت: منید

 "محافظا منتظر بمون شیپ رونیساشا، برو ب"

بلوا بپا کند و ساشا  کیبرود. او قصد داشت  شیماجرا قرار است تا کجا پ نیکه ا دیناگهان فهم ساشا

مورد توجه  مرد آزار دهنده نیتالش کرد تا مطمئن شود تذکرش به ا یلی. او خخواستیرا نم نیا

را نابود کند. به  شیهااجازه دهد تالش منیوجود نداشت گ که او به د یراه چیو ه ردیقرار نگ

 به او گفت: یآرام

 "منید ایبا من ب"

همانطور که به نگاه  یتکان نخورد. حت منیاست. داز خشم کبود شده منیمتوجه شد که صورت د او

 است، ادامه داد پلک نزد و تکرار کرد: یبود که در خطر جد افتهیکه اکنون در یبه مرد اشرهیخ

 "محافظا، ساشا شیبرو پ"
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رخ دهد. او  یکه قرار است اتفاق دندیشدن کردند و فهم رهیکم شروع به خکم گرید یهارقصنده

 محکم گفت:

 "نه"

 قرار داد و گفت: اشنهیس یکه دست او را گرفته بود ، آن را بر رو یحال در

 "کنهیکارو نم نیا گهیکنترل کردم. قول داده که د تویوضع نیمن ا من،ید"

 زد و گفت:  یزیآمقیتر نگاه کند، و لبخند تشوکرد تا به مرد کوتاه رو

 "مگه نه؟"

قرار دارد و از ترس دوال شده بود. واقعا دوال شده بود! البته،  یدردسر جد کیکه در  دیفهم مرد

که همسرش را لمس کرده بود حسادت  یبود و با خشم به کس تریبلندتر و عضالن نچیچند ا منید

نبرد او بازنده خواهد بود. و  نیکه در ا دانستی. مرد با دقت احتماالت را محاسبه کرد و مکردیم

به  گریبار د یگذاشته بود، برا  منید نهیس یرا رو شیهانبود. ساشا همچنان دست یوضع خوب نیا

 گفت: یمانند سیه یو با صدا دیطرف مرد چرخ

 "برو!"

باالخره  نکهیشده بود. ساشا رو به او با حس ا جیگ یالحظه یکه برا یبه ساشا نگاه کرد در حال او

 نفوذ کند گفت: منیتوانسته در د

 "نجایگورتو گم کن از ا"
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 یکه رو یشد. ساشا به شوهرش نگاه کرد، و با لبخند دیناپد تیجمع انیلحظه بعد، مرد در م کی

 گفت: دیدرخشیاش مچهره

 "بود، نه؟ یخب، چه شب جالب"

که  یاهمچنان به نقطه منید یدر جهت مخالف کرد. وقت منید دنیو شروع به کش دیرا پرس نیا او

شد، ساشا به سمتش آمد و بدنش را به او چسباند. با نگاه کردن به او،  رهیشده بود خ دیآن مرد ناپد

نگرفته  میصمبازنگشته بود و ت اشیدوباره به زندگ منیکه د یکه تا زمان اشیساشا از تمام زنانگ

 ها نشده بود استفاده کرد.او شود متوجه آن یبود که همسر واقع

ساشا چطور  نکهیکه دوست داشت و ا ییزهایداده بود، درباره چ ادیدرباره بدنش به ساشا  او

بحران  کیاز  یریجلوگ یحواس او را پرت کند و او االن داشت از آن اطالعات برا توانستیم

 گفت: ی. او به نرمکردیاستفاده م

 "؟یببر نجایمنو از ا یکنی. لطف ممنیبرم، د انجیاز ا خوامیم"

 .گرفتندیسخت شکمش قرار م یهاچهیماه یو با دقت رو دند،یلغزیاو م یدویدرون تاکس دستانش

شده بود، به آتش  رهیکه به همسرش خ یدر حال منیبالفاصه انجام داد. چشمان د باًیکار را تقر نیا

 یاوهیاز ش ی. به خصوص وقتکردینم یاما او حرکت کرد،یم یشد. ساشا داشت او را دستمال دهیکش

 .بردیلذت م کردندیحرکت م شیهاکه دست

 دستش را گرفت و جواب داد: 

 "ایب"
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که  یدر حال دیکش نیموزیبود. او ساشا را به ل یگرید لیبود، اما حاال خشمش به دل یهنوز عصبان او

بسته شود.  شانیخود بگذارد در رو یزانو یزنش را رو نکهیبه زحمت منتظر بود تا قبل از ا

 شکمش گذاشت و گفت:  یها را روساشا را فوراً گرفت و آن یهادست

 "ادامه بده"

 .دادیدستور م داد،یبه باال هل م شیپاها یلباس قرمزش را رو شیهاکه با دست یدر حال یحت او

نشستند و در حال عبور  نیوزمیل کیشد که فراموش کرد که آن پشت  کیناگهان آنقدر تحر ساشا

 یهاچراغ ریهمانطور که از ز نیماش شهیش رونیب یهامتوجه رقص نور چراغ یاز شهرند. او حت

 نبود. گذشتندیم ابانیخ

بند لباسش را  نیبنابرا کردیرا لمس نم شیهانهیس منیبود که د نیا دانستیکه او م یزیچ تنها

 منی. و بعد دخواستیکه او م رندیقرار بگ ییجا قایها دقتا ان دیاو را باال کش یهاو دست دیکش

او را، تمام اورا  نکهیا یدهانش را به دهان او چفت کرده بود و ساشا برا د،یبوسیداشت او را م

 شده بود. یاحساس کند عصب

و سپس باسنش را به سمت  اوردیب رونیرا صرف کرد تا لباس خود را از تن ب ینه تنها زمان منید

 دو ران او قرار داد و خود را درون واژن سفت و سختش فشار داد. نیرا ب شیپاها د،یخود کش

 :دیغر

 "ساشا"
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 نهیکه با دستانش  کمر او را نگه داشته بود، دهانش را به سمت س یداشت. در حال ازیهمه او ن به

 کامل داد. یاو اجازه دسترس کار او به عقب خم شد و به نیساشا بازگرداند و با ا

 واروانهیاو را داشته باشد. تب داشت و مستاصل شده بود، ذهنش د یبه اندازه کاف توانستینم ساشا

. ترعیو سر ترقیدر درونش احساس کند، عم شتریتا او را ب رد،یاز او بگ یشتریسهم ب کردیم یسع

 ....بله!خواستینفسش بند آمده بود و فقط م

خودش را  منیآرام باشد اما د کردیم ی. او سعدیکش غیج باًیبدنش به لرزش افتاد، تقر یوقت

ارگاسمش شروع شده، دوباره از کنترل  کردیتر به او فشار داد. همان طور که احساس مسخت

 حرکت او را به اوج رساند. نیو ا دیچیپیخارج شد، بدنش در برابر او به خود م

رفت، ساشا به دامون قفل بود و همچنان که کامالً  نیلذتش از ب نکهیز اپس ا یطوالن یمدت یبرا

کرد که  لکسیعضالت بدنش را ر ی. فقط به آرامدیکشینفس م دهیبردهیمانده بود و بر حرکتیب

کرد کنترل خود را به  یو سع دیق کشیداد، چند نفس عم هیبتواند گردنش را آزاد کند. به عقب تک

 افتاده. یباور کند که چه اتفاق توانستیبه دور و برش نگاه کرد، نم یدست آورد. سخت بود و وقت

 . با زمزمه گفت:کردیفکر م نطوریدر همان لحظه هم زین منید

 "دوباره نه!"

در گردنش و صورتش را  دیکش ترکیاو را نزد قت،یحال، او را از خودش دور نکرد. در حق نیا با

 :دیفرو برد. غر

 "زن! یکنیکه تو باهام م یکار نیا"
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 پوست حساس گردنش را گاز گرفت. و

 و گفت: دادیگردنش را غلغلک م منید یهاکه لب یوقت یحت دیخند ساشا

 "منیشروع کرده د ویزیبار چ نیباشم که ا یمن اون کس کنمیفکر نم"

 ییکرد، ادا دایآن را پ یگشت و وقت نیزم یرو رشیآمد و دنبال لباس ز رونیاز آغوشش ب ساشا

را کنار  راهنشیپ داد،یکه آن را در مشتش فشار م ینبود. در حال دنیقابل پوش گریدراورد، چون د

 .ندیتا هتل موقرانه بنش ریمس هیبق یکرد برا یحرکت کرد، سع نیموزیل گریزد و به طرف د

 و گفت: دیکه دست ساشا را در دستش گرفته بود، با دهان بسته خند یدر حال منید

 "بود! یتالش خوب"

 به فکر اوست. ست،ین شیپا یرو گریکه د یوقت یکه حت دیدستش را فشار داد تا به او بگو یکم

بالفاصله به  باًی. او تقردیها خوابمالفه یکه رو یشب لبخند زد و به خصوص وقت هیبق یبرا ساشا

 است. منیشد، متوجه شد که در آغوش د داریاز خواب ب روقتید یرفت، اما وقتخواب 

که در خواب هم  دادیبه او اجازه نم یبود و حت دهیاو را به سمت خودش در تخت کش منید ظاهراً،

 .ردیاز او فاصله بگ

را صاف کرد و رژ لبش را با  شیشب سبز زمرد راهنیآمد، پ رونیکن بآن روز، از اتاق رخت عصر

تک  کیشلوار راسته و  کیست کرد. با نگاه کردن به باال ، متوجه شد که دامون تنها  شیدست فیک

 :دی. پرساستدهیپوش پوش

 "ه؟یرسم یلیلباس من خ ؟یبپوش دویتاکس ستیقرار ن"
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 سرش را تکان داد و گفت: شدیم کیهمانطور که به او نزد منید

 "مناسب قرار شاممونهلباست کامال "

 ییاز اتاق راهنما رونیگفت که دست ساشا را در دستانش گرفته و بود او را به ب یرا در حال نیا او

و با نور شمع و گل کامل شده بود. ساشا که  دیرسیبه نظر م بایدو نفر ز یبرا ی. اتاق غذاخورکردیم

 :دیمتعجب شده بود پرس کیرمانت یاز فضا

 "ه؟یچ یبرا نایا"

 مبل قرار داد و گفت: یاو را از دستش گرفت و آن را رو یدست فیک منید

 "میاز دست داد یعموم یهاما تو سه روز گذشته دوبار کنترل احساساتمون و تو مکان"

 و گفت: دیکش رونیرا ب شیکرد و صندل تیهدا زیم یرا به سو او

 "میبعدازظهر آروم و باهم داشته باش هیگفتم که "

 ساشا نشست، او هم نشست و گفت: نکهیمحض ا به

جلومو  یکس خوامیو نم دینوبت بهم نرس شبیامشب باهات برقصم. د خواستمیم ن،یعالوه بر ا"

 "شدن نیهام تضمخواسته نجای. ارهیبگ

ها را در مقابل آن دو قرار که آن دهیسرپوش یهاهتل به همراه بشقاب شخدمتیدر همان لحظه پ

قرار  نیا ریلبخند زد، تحت تاث منیبه د زیداد از در وارد شد. ساشا مجذوب آن شد و از آن سمت م

 حرفها در طول شام با هم کرده بود. آن یزیرطور دلچسب برنامهرا آن یزیگرفته بود که او چ

که شام تمام شد،  ی. وقتکردندیبحث م دکریکه به ذهنشان خطور م یزیو درباره هر چ زدندیم
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را دوست  دیرقصیم ییبایکه او به ز ی. ساشا طوردیکرد و او را در آغوش کش ادیرا ز کیموز منید

 نرم شیپاها یرو یآورگنده، او به شکل شگفتمرد کله کیفکر کرد به عنوان  یداشت. با شاد

 .کردیحرکت م

برود.  منیآماده بود تا در آغوش د ترشیاو را به اتاق خوابشان برد ساشا ب منید یشب وقت آن

در کار نبود، فقط حرکات آرام،  یواروانهیحرکت د چیبا او کرد. ه یآرام یبازشب عشقآن منید

. و بعدا ردیها را در بگآن یکه تا هردو دیرسیبه اوج م یکه به آرام یو حرارت یاحساس یهالمس

لبخند زد و از قدرت بازوان او دور خودش  یکیاو به تار د،یساشا را به آغوش کش منیکه د یوقت

 لذت برد.

 فصل دوازده

 :دیبا اضطراب پرس ندیچیرا در چمدان م شیهالباس منید نکهیا دنیساشا با د

 "؟یبر دیکجا با ه؟یمنظورت چ"

 یادی. او کارمندان زبستیهرگز خودش چمدانش را نم منی! اول از همه، ددیلنگیکار م یجا کی

 شخدمتیاز جمله استفاده از خدمات پ رود،یم شیپ یبه آرام شیزندگ کردندیم نیداشت که تضم

 یدر هرجا شیهااز خانه یکیکه او در  یخدمتکارش وقت ایبستن لباس و لوازم خودش و  یهتل برا

شده بود و به ساشا  سیوارد پنت هاوسش در پار یاو به طور ناگهان شیپ قهیبود. اما چند دق ایند

 برود. دیگفته بود که با

برود  دیفقط گفته بود که او، با منینه. د ای کندیبا او سفر م زیساشا ن ایاو نگفته بود که آ نکه،یا دوم

در  داشته بود.که به خانه برگشته بود، ساشا را کنار خود نگه شیبروند. از چند هفته پ دیها بانه آن
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متنفر بود، هرچند در خفا از  دبا او سفر برو نکهیبود و از ا یاز دست او عصبان اریابتدا ساشا بس

. کردیها را در داخل چمدان فرو مداشت لباس ی. اما االن، او به سادگبردیکل ماجرا لذت م جانیه

 ی. اما روشدادیم یخوب یبود و بو زیتم شهیهم شیها. لباسدیرسیبه نظر نم ختهیرهرگز بهم منید

هر جا که  رفت،یهر جا که م داد،یفشار م انرا به داخل چمد شیهاو لباس راهنیکه االن داشت پ

 لباس به نظر برسد.قرار نبود خوش د،یرسیم

 "…من "

اما بعد سرش را تکان داد و  د،یبگو یزیچ خواستیبه ساشا نگاه کرد و دهانش را باز کرد انگار م او

ها را در داخل چمدان و آن دیرا پوش یگرید یهادهانش را بست. به طرف کمد رفت و لباس

 گذاشت.

 "به چه فکر کنم و... ستمیمطمئن ن فته؟یداره م یلطفاً بهم بگو چه اتفاق من،ید"

 و به او گفت: ستادیا شیدرست جلو منید

 "بهم اعتماد کن"

 و دوباره گفت: دیرا بوس شیشانیپ

 "برم دیبا"

 تخت بردارد در آن را بست. یچمدانش را از رو نکهیقبل از ا و

تنها و سردرگم  گرید بارکیخواب تنها گذاشت، بعد، او رفت و ساشا را در وسط اتاق قهیدق چند

 .افتدیدارد م یچه اتفاق دانستیشده بود، نم
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 یزیسنگدالنه به او چ نکهیتوان ندارند به همان اندازه که قلبش از رفتن او و ا شیکرد که پاها حس

 بود شکسته بود.نگفته

در  نکهیا یبه جا منیافتاده بود و دمهم، اتفاق یلیمهم، خ زیچ کی! افتادیاتفاق دوباره داشت م نیا

او را ترک کرده بود،  دیایکمک به سمت او ب یهم برا دیموردش صحبت کند، به او اعتماد کند و شا

 دوباره!

است افتاده یکرد بفهمد چه اتفاق یسع یبود را وقت ریسراز نییبه پا شیهاکه از گونه ییهااشک

که  کردیاو را رنجانده بود؟ او فکر م ایبه او صدمه زده بود؟ آ یساشا به شکل ایگرفت. آ دهیناد

 اتفاقی بود، رفته او. بود رفته او حاال اما …اند، امارفته شیخوب پ یلیخ ریچند هفته اخ یها در طآن

 خارج کرده بود. شیافتاده بود و او ساشا را از زندگ

که  یانجام داده، کار یفکر کرد که چه کار اشتباه نیساعت، او آنجا نشست، و به ا میحدود ن دیشا

 نکهیاو را قبل از ا  منیشود که د نیبکند تا مانع ا توانستیکه او م یممکن بود بهتر انجام دهد، کار

 .اندازدیب رونیب شیبفهمد چه کرده از زندگ

شش سال گذشته، او عادت داشت که  یخودش را گرفت. ط یجلو د،یرا فهم نیا نکهیمحض ا به

بود که او  دهیرس جهینت نیبه ا یسرزنش کند. اما او به آرام منید یناگهان یهاخود را به خاطر رفت

 یحرکت عصب کیخارج کرده بود. او با  شیبود که او را از زندگ یکس منید .ستیمقصر ن

 کیترک کرده بود. او  یشکل نیاو را ا منیبود که د یخاطر عصب نیرا پاک کرد. به ا شیهااشک

چطور با  نکهیشوهر باشد به جز ا کیچطور  نکهیاز ا دانستینم زیچچیحرامزاده خودخواه بود که ه
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 نیابا او سکس داشته باشد. او به  شدیم رهیبه او چ ازشیهر وقت که ن تر،قیدق ایکند،  یبازاو عشق

 وضع عادت نداشت!

جنبه رابطه شان را دوست  نیبخورد. او ا چیپ شیبود پا کیمن، نزد یخود فکر کرد: اوه، خدا با

نبود. او  یوجه سکس چیه ه. البته نه االن. االن او بکردیم یو جذاب و خواستن بایاو را ز منیداشت. د

 .کردیبودن م یاحساس خواستن زهیانگیاعتماد بنفس و ب یانسان ب کیبه اندازه 

فکر کند. مهم  منیکه دوباره به رفتن د دادیرا به حرکت واداشت، نه به خودش اجازه نم خودش

توانست قرار نبود به او فکر کند. به مغزش فشار آورد او مب کرد،ینبود که چه قدر قلبش درد م

سرب  زبودند انگار که ا یاگر عضالتش طور یدوباره آن کار را بکند او به خودش قول داده بود. حت

و کاردان بود  یقو یشروع به درد گرفته بودند؟ او زن شیهااگر استخوان یساخته شده بودند؟ حت

 .کردیم شرفتیاو پ ماند،ی. او فقط زنده نمدادیمخمصه نجات م نیا از اکه او ر یدرون ییرویبا ن

. سخت ردیرا بگ منیفکر کردن به د یروز بعد از ظهر، ساشا خود را مجبور به کار کرد تا جلو آن

 رییرا تغ هایگذارهیکدام از سرما چیتمرکز کند. امروز ه یمسائل کار یبود، اما باالخره توانست رو

 شتناکمرد وح کیممکن است  منیاست. د ریپذبیآس یکه از لحاظ روح دانستیچون م داد،ینم

 که امروز صبح، پس از گذراندن چند هفته درخشان، قلبش را شکسته باشد. یازدواج و کس یبرا

 رهیچ شیکه احساساتش بر شم تجار دادیتاجر با استعداد بود. او هرگز اجازه نم کیاو هم  اما

 شوند.

خاموش کرد و  وترشیاست، کامپ کیتار سیپنجره هتلش در پار رونیوجه شد که هوا در بمت یوقت

 .ندیشبش بچ یبرا یاکرد با نقشه یو سع دیکش یآه
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کدام از  چیه گریاست. حاال د شبمهین باًیبه ساعتش نگاه کرد و متوجه شد که تقر متاسفانه

نبود  نیا لشی. دلرفتینم ییها به تنهااز آن کی چیها باز نبودند، اما اگر هم بوند او به هرستوران

 یطوفان طورنآ منید نکهیشام بخورد. قبل از ا ییبه تنها توانستیم ی. او به راحتتوانستیکه نم

را کرده  کارنیهمسر بشود، او بارها ا کیبه  لیکلمه تبد یواقع یبرگردد و از او بخواهد که به معنا

 بود.

 یهاو نه چراغ د،یدیرا م سیافق پار ییبایشد، نه واقعاً ز رهیخ رونیبه باز پنجره پنت هاوس  ساشا

چهره سخت و  د،یدیکه در ذهنش م یزی. تنها چرفتندیبه خواب م یزن شهر را که به آرامچشمک

 .چپاندیها را در چمدانش مکه داشت لباس یبود وقت منید رینفوذناپذ

 بود! دهیند نیدر چشمانش بود! ساشا هرگز او را چن یبه او ضربه زد. آن نگاه! چه حس یزیچ

را از او دور کرده بود،  منیکه د یزیناراحت بود هر چ مندی …به ذهنش خطور کرد که  ناگهان

 باعث رنجش بود.

ناراحت بود و ساشا  منیمن! د یباخود گفت: خدا داشت،یچشم بر م سیپار ییبایکه از ز یحال در

کند با هر چه که بود به  یبرود و سع رونیاجازه داده بود که ب منیبه او اجازه داده بود برود! او به د

 رو شود!روبه ییتنها

 فصل سیزده

 گفت: یاسکارلت به آرام

 "عمو چارلز میینجایما ا"
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که مثل  یکردن به مردکه ممکن بود هرلحظه با نگاه  شیهارا لمس کرد و با اشک شیشانه عمو و

 یادیشوند مبارزه کرد. او وزن ز ریسراز دهیخواب مارستانیتخت ب یپدرش دوست داشت و االن رو

 .دیرسی! و پوستش هم خوب به نظر نمادیز یلیاز دست داده بود. خ

بلند کرد و به اطراف نگاه کرد. آنقدر که مطمئن شود پنج  مارستانیبالش ب یسرش را از رو چارلز

 اند.ها عبوس و گرفتهو همه آن اندستادهیمرد و دختر خواهرش اطراف او ا

 گفت: زیآمسرزنش یبا لحن او

 یتاشیهر ش ینداشته باشم ول یاداشتم.من ممکنه از خودم بچه یعال یزندگ هیمن  ن،یبس کن"

 ". پسرا و دختر خودمنیبودخودم  یهامثل بچه یشما

 زد و گفت: یها نگاه کرد، چشمانش برقآن یاو به شش تا 

 "کنمیو به تک تکتون افتخار م تونویکار شرفتیپ دم،ید تاتونوشیمن بزرگ شدن و بلوغ ش"

انجام دهد تا درد  یکار خواستیسرفه کرد و اسکارلت دستش را به طرف آب دراز کرد، م یکم او

اش باشد. او دست اسکارلت را کنار زد، اما آهسته اگر فقط آرام کردن سرفه یدهد حت نیاو را تسک

 دستش را به نشانه تشکر نوازش کرد.

 لحظه صبر کرد تا قبل از ادامه صحبتش، نفسش را حبس کند. کی او

 ونتاتیبه موفق تونستمینم نیاز ا شتریب ن،یاالعادهفوق شهیصحبت از کار م یهر کدومتون وقت"

 دمیو سرمو تکون م ستمیایمن فقط اونجا م کنن،یهاشون افتخار مبه بچه هیبق یافتخار کنم. وقت

 "برسن تونیکی تیبه موفق توننیهاشون نمچون کدوم از بچه
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 یآن چشمان آب ریو در ز یپرپشت خاکستر یچند لحظه ساکت شد و سرش را با آن ابروها او

و صورتشان پر از  ستندیها محکم بااور باعث شد تک تک آنحرف تعجب نیتکان داد. ا فروغشیب

 تعجب شود.

 و گفت: دیچارلز با دهان بسته خند عمو

 "زنمیحرف م یدارم درباره چ نیدونیکه نم نیوانمود کن نیاوه، جرات دار"

 انداخت و گفت: نییرا پا شیکرد، ابروها منیرو به د او

 نیا ی. اگه کسیو بعد فراموشش کرد یحفظ کن تویکنترل خونه اجداد تا یزن ازدواج کرد هیتو با "

 "؟یکردیم کاریچ کردیکارو با اسکارلت م

 آمد. او سرش را تکان داد و گفت: منیکه خشم به چشمان د دیدرلز چا

 "هوم"

. در هر صورت اونو ول ستیرفتار چرت با زنتو تموم کن. اون مسئول باج گرفتن پدربزرگش ن نیا"

 "کن

عاشق  واروانهیمرد د نیو دانست که ا ندیمکث کرد تا آن نگاه سرکش را در چشمان مرد جوان بب او

 همسرش است.

 "نباش یباهاش خوب رفتار کن. اما عوض ای"

 به مالک کرد و گفت: رو

 "و تو!"
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 "که ازت دور شه یذاریو م یدار اهاتویتو زن رو": دیغر او

 قالب کرد و گفت: نهیس یدستانش را رو زدیکه از خشم برق م یبرنزه و قد بلند با چشمان مرد

 "اون منو ترک کرد، چارلز "

 سرش را تکان داد و گفت: تیبا عصبان چارلز

 "کن! دایپ لشویواسه من بهونه بتراش مرد جوون! دل یجرات دار"

 عقب رفت و گفت: او

 "موش نکن!فرا نویا وقتچی. اون تورو دوست داره هدمیمن شما رو با هم د"

 برگشته بود تا به او نگاه کند. سونیدهانش را باز کرد تا بحث کند اما چارلز قبالً به سمت هر مالک

قراره همش تو  ؟یبگ یدار ی. چیکنینم یو براش کار یدر برابر مقامت دار تیمسئول هیو تو! تو "

 ارویاون  یت؟ تو حتاحمقانه برسه به پسر خاله لیدل نیمقامت به خاطر ا یو اجازه بد یباش یخمار

رو بدست  هکه اون عنوان و که حق مسلم توئ یبه اون اجازه بد یحال حاضر نیو با ا یشناسیرو نم

 "!ارهیب

زودگذر  یالحظه یو برا بردیفرو م بیرا در ج شیهاکه دست یدر حال  دیخند یبه آرام سونیهر

 گفت: یبه شوخ کرد،یم یاحساس آسودگ

 "یبد تیاهم یلقب اشراف ایبه مقام  کنمیچارلز، فکر نم یهست ییکایتو آمر"

 آن خاطره لبخند زدند. یادآوریها با آن همه



 

16

9 
 ر.ماریا ترجمه به  |  یونانی شده فراموش همسر

 راثتوینبود که م نیا ؟یبهم گفت یکردم، چ یگریکه شروع به باز یوقت شیها پدر واقع، مدت"

که اجدادت  ینه کار یاستهیشا تیرو انجام بده که ثابت کنه تو زندگ یفراموش کن پسر، و کار

 "کردن یبراش زندگ

دعوا کرده  منیبا د سونیدرست بعد از آن بود که هر نیخاطره پر اشک شد. ا نیچارلز با ا چشمان

مختلف از هم جدا کند  یهاتیبار در موقع نیپسرها را چند نیمجبور بود ا نکهیبود. چارلز از ا

 شده بود. نیخشمگ

 پاسخ داد یادیبا محبت ز او

 یزن هی رونیدخترت بده و من مطمئنم که اون ب ایتو به پسر لقب احمقانه نیحاال تمومش کن و ا"

 "کن! داشیهست که اونقدر احمق باشه که بخواد باهات ازدواج کنه. فقط پ

 و گفت: دیاستفان چرخ یبه سو زشیت چشمان

تو  ،یدیزنش سرزنش کردم خند و به خاطر رفتارش با منیمن د یکه وقت دمیو زن تو! من شن"

 "یواسه گفتن ندار یحرف

 قفل کرد. اشنهیس یو دستانش را رو دیصورت استفان پرکش یاز رو خنده

 با انگشت به مرد اشاره کرد و گفت: چارلز

 نیا یمشکل هی. یکنی. ازش محافظت میکنیم دای. اون زنو پیساکت بمون یاستفان، جرات ندار"

زنت را پس  ،یو اونو بفهم یببر ادی. اگر فقط اون غرورتو از یدونیوسط وجود داره و تو اونو م

 نویا اقات نی. همه تو ادونمیمنم م ،یدونیم نویخوشحال بود. خودت ا ی. اون بعد از عروسیریگیم
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 یچه اتفاق یکه اون شب بعد از عروس نهیا م،یبفهم دیکه با یزیو چ م،یدونیکه ما نم یزی. چدوننیم

 "کن. داستان کاملشو بفهم داشیافتاد. چرا اون شب تو رو ترک کرد؟ پ

 گشاد شدند ، اما همچنان ساکت بود. یاستفان کم چشمان

ها به آن یو اسکارلت انداخت. متوجه شد که هر دو سونیبه گر یچارلز برگشت و نگاه سپس

 خشک شدند. دیها بگوترس از آنچه چارلز ممکن بود به آنو سپس از  کنندینگاه م گریکدی

 "شما دوتا!"

 سونیو هر منینگفت اما مالک، استفان، د یگرید یزیسرش را تکان داد و چشمانش را بست. چ  او

 قاًیدق گرانیبودند. دشده جیو اسکارلت گ سونیگر کهیدر حال دندیخندیبا دهان بسته م یهمگ

 یگناهیو اسکارلت تظاهر به ب سونیبود، اما گر نیکه چرا چارلز آن قدر خشمگ دانستندیم

را دوست داشتند،  گریکدیها به شدت آن ی. هردوکردندیتظاهر نم دی. خوب، در واقع شاکردندیم

هرکدام  رایباره انجام دهند نداشتند، ز نیدر ا یکه کار نیبه ا یلیها تمااز آن کدامچیاما ه

 نداشته باشد. یاحساس مشابه یگریکه د ددنیترسیم

ها انداخت. همه آن سونیو هر منیبه مالک سپس به د یسرش را تکان داد و نگاه استفان

 یبرا یو اسکارلت از هم فرار نکنند. آن دو زوج کامل سونیکنند تا گر یکار دیکه با دانستندیم

بودند اما قصد دخالت نداشتند.  دهیبودند آن را د هانیجوانتر از ا یلیخ یوقت هیبودند. بق گریکدی

 گرید یهاکه آدم نیرابطه داشتند و ا گرانیها با دآن یحاال اوضاع از کنترل خارج شده بود. هر دو

 مسخره شده بود. شینما کیبه  لیتبد نندیبب شانیرا دور و بر عشق زندگ

 فت:ها نگاه کرد و گچشمانش را باز کرد و به همه آن چارلز
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 "ندارم یواسه زندگ یادیمن فرصت ز"

 کیچی. هزندیفرو بر شیهابود که اجازه داد اشک یاما اسکارلت تنها کس ستادند،یراست ا شانهمه

 ساکت شد و دستش را دور کمر او حلقه کرد اظهار نظر نکردند. سونیگر یها وقتاز آن

 قاطعانه گفت: او

 "ستین یزیانگغم زیچ نیو ا"

هم  دنینفس کش یاورا برا یحت یکه سرطان جا خوش کرده بود و گاه ییشکمش ضربه زد، جا به

 .اوردیفشار م هاهیچون تومور به ر کردیدچار مشکل م

از  کدومچیبوده. از ه یمن پر از شگفت یشما زندگ یتاو به خاطر شش هیاز زندگ یبخش هیفقط  نیا"

 "نیبدون نویا شهینکردم. هم یمونیاحساس پش نیکه شماها توش بود میلحظات زندگ

برقرار شد. چارلز در نبرد با  یطوالن یکنترل احساسشان بودند سکوت یهمه در تالش برا یوقت

سرشار از محبت  بای. به آن مردان بلند قامت و آن زن زدیشد. دماغش را باال کش روزیپ شیهااشک

 .کردینگاه م

 گفت: یلحن محکم با

. هرکدومتون با نیسرو سامون بد تونویبسه! زندگ گهی. ددیتون خوشحال باشهمه خوامیاما م"

 "دوباره بگم نویمن ا نینذار نی. شماها خانواده همدیاز خواهر و برادر مراقب هم باش شتریب یکینزد

 خسته شد. شیطوالن یداد و از سخنران هیتک مارستانیحرف، او به تخت ب نیا با
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بودند  یمحافظ یها متوجه بازوآن یمردها و اسکارلت متوجه شدند. چهار تا ،یگریپس از د یکی

داده بود را  هیتک سونیکه او به ر یطورآن کدامچیدور اسکارلت قرار داده بود. و ه سونیکه گر

 ررد و بدل کردند و د ینگاه مختصر گریکدیاستفان و مالک با  سونیهر منی. دکردندیانکار نم

هم  یبه آن دو بفهمانند که آن دو برا دیمساله بودند که چطور با نیا دنیمسکوت در حال فه

حل  یکه هرکدام مسائل و مشکالت خودشان را برا دانستندیحال م نیاند اما در عشده دهیآفر

 کردن داشتند.

 گفت: استفان

 "فهیچندتا وظ"

داشتند  یسع سونیاسکارلت و گر کهیهر سه سر تکان دادند در حال منیو مالک و د سونیهر

 اند.توافق کرده یزیها بر سر چه چبفهمند که آن

 1۴فصل 

اما احساس  کرد،یبود. چشمانش حرکت م حرکتیساشا به عکس داخل روزنامه نگاه کرد، بدنش ب

آفتاب بعد از ظهر که  یگرما رغمیاست. بدنش عل انیکل خون بدنش در صورتش در جر کردیم

 کرد. خیناگهان  دیتابیاز پنجره م

 ها را انکار کند.آن کردیم یسع واروانهیذهنش د خواند،یطور که چشمانش کلمات را م همان

 نداشت! قتیحق نیممکن است! ا ریکرد غ فکر

 باز هم او در همان نقطه بود. همان زن، همان مو بلوند. اما
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کند و  یبازآنطور با او عشق توانستینم منیهم وجود دارد. د یگرید حیخودش گفت حتماً توض با

 برود. گریزن د کیبعد به سمت 

  توانست؟یم

 است امتناع کرد. یآدم نیچن منیکه د نی! او از فکر انه

 زیچ کیانگار که  زدیبه او لبخند م یزن دست شوهرش را گرفته بود؟ چرا او طور نیچرا ا پس

 ریکه تمام ذهن و جسم او را تسخ یدرد در شکمش با حسادت نیگفته بود؟ و چرا ا شیدار براخنده

 کرده بود باعث تهوعش شده بود؟

 .شتریعکس ب اتییجز دنیشد و دردش با د رهیخ ریبه تصو یشتریبا دقت ب او

دادن به ازدواجشان را  انیپا یساشا برا یهاکه تمام اعتراض یشوهرش، مرد یلعنت لیچه دل به

 !آمد؟یم رونیزن بلوند که دستش را گرفته بود قدم زنان از هتل ب نیگرفته بود با ا دهیناد

 حیتوض کی افتنی یگذاشت، مغزش در تالش برا زیم یرا که در دست داشت رو یاروزنامه ساشا

به نظر  بایهتل بود، زن بلوند ز کی! آنجا آمدیبا عقل جور در نم زیچ چیدر مسابقه بود. اما ه

از آن دو در سال گذشته  یادیز یها. متاسفانه، عکسدیخندیم و داشت به شوهرش دیرسیم

 دهید منیاز آن زن بلوند دست در دست د ییهاشش سال گذشته، ساشا عکس یبود. ط شدهمنتشر 

 .زدندیقدم م ایمختلف دن یشهرها یهاابانیدر خ ای آمدندیم رونیب رستوران ایبود که از تئاتر 

 داشته باشد؟ توانستیم یگرید حیتوض چه
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 کرد،ی... همانطور که روزنامه را در دستانش مچاله منیو حاال ا سیشدنش در پار دیناپد اول

 انگشتانش را مشت کرده بود.

 تیچه کار کند. او از ابتدا با جد دیکه با دانستیم زد،یدر قلبش موج م دیطور که درد شد همان

 داشتند بچه هم داشته باشند! یها سعمن، آن ی. خداکندیرا تحمل نم انتیخ گریگفته بود که د

 حاال او آنجا بود، با آن زن بلوند که در گذشته هم وقتش را صرف او کرده بود. و

نرفته  گریزن د کیهرگز به سمت  ایاز وقتش را! او به طور واضح به ازدواجشان وفادار نبود  یلیخ

او را کشف کند. هر دو  انتیکه خ ستیباهوش ن یساشا به اندازه کاف کردیاو فکر م نکه،یا ایبود. 

 احتماالت خردکننده بودند. نیا

! او مورد شدینم کیمهربان بود، ساشا با او شر ای بایکه آن زن چه قدر ز دادینم یتیاهم ساشا

 یآن احمق باق گریشده بود. او د یگرفته و منزو دهیاستفاده و سواستفاده قرار گرفته بود، ناد

 نخواهد ماند! امکان ندارد

 بود؟ چی اسمش …بود. اما آن بلوند یگریاگر زن د دیشا

معشوقه  نیبود. او ممکن بود چند منیدر گذشته بارها دست در دست د …یگرید زیچ ای اسکارلت

 نیازدواجشان، ا ی. از همان ابتداگشتیباز م شیبود که مدام به سو یهمان زن نیداشته باشد، اما ا

ها احتماال ظاهر شده بود. آن یرا گرفته بود، بارها در انظار عموم منید یکه بازو یدر حال با،یبلوند ز

شوهرش،  من،یاما او شک داشت که د گشتندیو مدام به سمت هم بر م زدندیمدام با هم بهم م

 منیبه د گرید . زنانکردیمتفاوت رفتار م گرانیبا او نسبت به د منیزن است. د نیواقعاً عاشق ا



 

17

5 
 ر.ماریا ترجمه به  |  یونانی شده فراموش همسر

 چوقتیه منید یول رفتندیراه م منیکه با د یدر حال زدند،یلبخند م هانیبه دورب ای زدندیلبخند م

 .کردیها نگاه نمبه آن

 یکار تواندینم نیدورب دیرسیوجود داشت که به نظر م یواقع یعکس، در چشمانش محبت نیا در

پنهان  نیکه او اصال قصد داشته آن را از دورب دیرسیبه نظر نم یبه جز به دام انداختن آن کند. حت

از  یکیاو  د،یاش ای. فتدیب ریزن خاص گ نیکه با ا دادینم تیاهم یکند! چقدر گستاخ بود، احتماالً حت

پنهان نکند. ساشا  فیراز کث کیخواسته بود او را مثل  منیبود که از د یو قدرتمند یقو یهاآن زن

 به حالش.فکر کرد خوش دیچکیصورتش به پشت دستش م یهمانطور که اشک از رو

قادر به نگاه کردن به آن  گریبه او زده بود، نگاهش را از عکس گرفت د یقیزخم عم انتیخ نیا

 نبود.

توجه  منید انتیخ نیبه آخر توانستیرا در نظر گرفت. او م شیهاو انتخاب دیکش یقیعم نفس

 .ردیبگ شیروش خودش را در پ نکهیا ایبماند  منینکند و با د

که شوهر  یدر حال ماند،یباشد که در خانه م یزیانگآن زن رقت خواستینبود. نم یاآخر، چاره در

. و شدیوارد رابطه م گرفتیکه سرراهش قرار م یو با هر کس رفتیراه م ابانیدر خ اشافهیقخوش

گرفته نشود. ساشا هم  دهیاو قرار گرفته بود که ناد ریها در مسسال نیزن آنقدر در طول ا نیا

تر ازآن و ارزشمند تریقو یلی. او خردیبگ دیکننده را ند ریحد تحق نیتا ا یزینبود که چ یآدم

 رش،یالسعیداشت با او به اشتراک بگذارد. اول آن پرواز سر لیتما منیبود که د یمانده احساسته

 .نیحاال ا

 رد؟یبحران قرار بگ نیدر ا منیزه داشت که کنار دزن بلوند اجا نیا چرا
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خود کرده بود که او به گرفتن  ریاس نینچنیرا ا منیزن چطور د نیخاص بود؟ ا نقدریچرا او ا

 دستانش محتاج بود؟

کند! او از  ینیبشیقرار نبود خودش را پ گریبود! او د یمیافکار قد هانیمهم است؟ ا نیواقعاً ا و

انجام دهد  نیبهتر از ا تواندیم یچه کار ایانجام داده و  یکه چه کار اشتباه نیا دنیفهم یتالش برا

 بود. دهیرا کنار خود و دور از آن مو بلوند نگه دارد دست کش منیکه د

 کردن نبود. میاو را به اشتراک بگذارد! ساشا آدم تقس توانستینم او

 قتاًیو حق گذاشتیاو احترام م یدوست داشت، به هوش تجار قاًی. او را عمخواستیرا م منیهمه د او

 .بردیاز مصاحبت او لذت م

 دردناک بود. یلیبار خ نی. اردیبگ دهیآخرش را ناد یوجود نداشت که بتواند کنجکاو یراه نه،

 او را گرفت. اریرا برداشت و شماره دست تلفنش

 "گرده؟یمبه شهر بر یک منید یدونیم ،یسالم مل"

 به ساشا گفت: منید اریتدس

 "که بهشون برسونم؟ دیدار یغامیپ د؛یامروز صبح زود رس"

 چشمانش را بست و سرش را به نشانه درد خم کرد. ساشا

 او بداند. خواستیبه آتن بازگشته بود و نم منید پس

را بداند. پس  شیمثل محل زندگ یاتیکه همسرش آنقدر مهم  است که جزئ کردیفکر نم نطوریا او

 باشد! نطوریبگذار هم
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 ینگهش داشت، سپس آهسته آن را رها کرد و احساش کرد کم یالحظه یبرا د،یکش یقیعم نفس

 خودش کنترل دارد. به دروغ گفت: یرو شتریب

 "ناهار با من وقت داشته باشه؟ یاحتمالش هست که امروز برا ه؛یخبر خوب"

ناهار با شوهرش  یبرا باًیشوهرش تماس گرفته و تقر اریباور کند که با دست توانستینم ساشا

که  دادیبه او خبر م دی! حداقل باآمدیقبل از رفتن به دفترش به خانه م دیبا منی! دکندیالتماس م

 اضافه شد ستشیبه ل گرید نیتوه کیبرگشته! با خشم فکر کرد 

 . دیرا شن بوردیک یرو یکردن مل کیکل یصدا ساشا

 "رزرو کنم؟ زیم هیبراتون  دیخواینهار وقت داره. م یساعت برا هیاز  شتریب"

 فکر کرد، سپس سرش را تکان داد. یالحظه یبرا ساشا

تو دفترش  ادینم شیپ یهاش مشکلبرنامه یباشه، اگه برا یخصوص یجا هیتو  دینه صحبتمون با"

 "ه؟یجلسه صبحش ک نی. آخرنمشیبیم

 گفت: دیکلصفحه یرو کیبا چند کل یمل

 "ن؟یساعت ندار نیبا ا یوقتشون آزاده،  شما مشکل 1۲:۳۰طبق برنامه راس ساعت "

ساعت  یوقت خال نیو اگر با ا دانستیرا م منید یکار وهیشده، او شهم فشرده یساشا رو یلبها

ساشا عوض  ی. او ساعت جلسات خود را برادیدیمشکل داشت او را تا شب نم میدوازده و ن

 صبر کند. یبعد یتا وقت خال توانستیآنجا باشد، م توانستیاو نم . اگرکردینم

 "امیباشه م"
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. تنها دیدینگاه کرد. او امروز کلمات و اعداد را نم وترشیتلفن را قطع کرد و به صفحه کامپ ساشا

دردناک  نیاو، شوهر او که دست در دست آن زن بلوند بود. و ا منیبود، د منید د،یدیکه م یزیچ

و بعد به  دحل و فصل کن نشانیرا ب زیچهمه خواهدیدردناک. او گفته بود که چه طور م یلیخ بود،

 رفته بود. گریزن د کیسمت 

 خیکند، اما تار یرا بررس خیفکر افتاد که روزنامه را بردارد و تار نیکار را کرده بود؟ به ا نیا چرا

بود که اورا از ساشا دور  یزیچ یکار رو یو ترک او برا منیآن مربوط به چند روز بعد از رفتن د

 افتاد. لرزهکند به  ادداشتیرا  افتهیکه امروز  ییزهایچ کردیتالش م یکرده. انگشتانش وقت

 سیکه ساشا در پار یرفته بود، کارش را انجام داده بود و در حال منیبود! د یاو عجب احمق ا،یخدا

 یکرده بود. و وقت یاش شبش را سپرنگران است با معشوقه ایناراحت  یزیاو از چ اینگران بود که آ

آن  ساشاکه به شهر برگشته.  دیبه خودش زحمت نداده که به ساشا بگو یکارش تمام شده بود حت

 یهااز سرزدن یکیدر  منیکرده بود. ساشا عادت داشت هر وقت که د دایاخبار را تصادفاً پ

باشد.  دارشیمشتاق د یزیانش بچسبد، و به طور رقت انگبه دست گشت،یاش به خانه باز مپراکنده

و  ندبود که او را چک ک زدهجانیزنگ زده بود چون ه ارشیخاطر به دست نیاو امروز فقط به ا

 یهایرا بشنود و از اطالعات او در استراتژ شنهاداتشیبا او صحبت کند و پ رشیاخ قاتیدرباره تحق

. دو روز بود که او به تلفن ردیبا کجا تماس بگ دانستیماستفاده کند. اما ن شیگذارهیسرما

 همراهش جواب نداده بود.

موردپسند بودن مشتاق بود. مثل  یمدت برا نیاست که در تمام ا یکه او همان زن دانستیم ساشا

ها با هم بود که حاال آن نیکه اتفاق افتاده بود ا یرییشدن. تنها تغ شیستا یسگ براتوله کی
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 هک کردیبود و ساشا خود را گول زده بود و فکر م صیعاشق حر کی! او ادیز یلیداشتند. خسکس 

که ساشا هر بار که به هم  خواستیاحساس را در مورد او دارد، و به همان اندازه اورا م نیاو هم هم

 .خواستیاو را م دندیرسیم

 لعنت به من.گولم زد، لعنت بهش. دوبار گولم زد،  بارهیخود فکر کرد:  با

که با  ییزهایاعتماد کرده بود. حرفش را باور کرده بود. او به چ منیاو بود. او به د ریتقص اشهمه

 کرده بود. او را دوست داشت! دایهم به اشتراک گذاشته بودند باور پ

بود داغان  دهیکه تازه در مورد خودش فهم یزیمچاله شد و ذهنش با وحشت از چ نیزم یرو ساشا

ازدواج قابل  نیکه بارها در طول ا یبا همان زن منیعاشق شوهرش شده بود و د واروانهیشد. او د

 کرده بود . انتیترحم به سر برده بود، به او خ

 احمق که عاشق شده، احمق نباش! کیوقت مثل  چیه

بود.  نیخشمگ منیرا پاک کرد، از خودش و د ختیریاش مچانه یکه رو ییهاشد و اشک بلند

را درآورد  شیها. مصمم به اتاق خواب رفت، لباسکردیحماقت نم گریتمام شد. او د گرینه، د گرید

به  و کردیقرار نهار امروز باشکوه به نظر برسد. او سرش بلند م یداشت برا میو به حمام رفت. تصم

طالق را پرکرده و بعد از در  یهابرگه گفتیاست. به او م یاکه چه حرامزاده گفتیآن مرد م

و  کردیم دایخانه کوچک پ کیو  گشتی. به لندن برمدیدیرا نم منید گری. هرگز درفتیم رونیب

 اال. او حاال درآمد داشت. درست است که درآمدش کم بود اما او حکردیم یآنجا زندگ ییتنها

 یپرورش دهد. او حت خواستیها را هرجور دلش مآن توانستیپر از تخم داشت که م یاانهیآش

 با او نداشته باشد. یبرود و کار خواستی. او فقط مرفتیپذیرا هم نم منینفقه از د
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 1۵فصل 

 "؟یبه همسرم برس یتونیم"

بود که  نیخسمگ نی. از ادیپرس رفتیکه از سالن کنفرانس به اتاق مجاور م یرا در حال نیا منید

و  افتادیاتفاق م ستیبایبحران هرگز نم نیاند. ااو اوضاع را تحت کنترل نداشته ابیدر غ رانشیمد

 لیدل نیو به هم ود. او چند روز خارج از دفتر بشدندیاخراج م شانیتیکفایب لیبه دل دیکارمندانش با

که  یبود تنها کار گرانیکردن اشتباهات د سیآمده بود. در حال راست و ر شیپ یادیمشکالت ز

با او  قهی. فکر کرد فقط پنج دقردیکند و او را در آغوش بگ دایبود که ساشا را پ نیبکند ا خواستیم

 .کندیرا بهتر م زیهمه چ

و من همه جلساتتون رو عوض کردم  دیکه  وقت ناهار دار دنیتماس گرفتن، پرس شیپ قهیچند دق"

 "دیداشته باش شونیبا ا یتا امروز بعد از ظهر وقت کاف

چون در حال  دیبگو یشتریب زیچ چیکاربلدش ه اریبه دست توانستیکه نم یجله  ودر حالبا ع 

 کارش بود، گفت: طیدر مح واروانهیدرست کردن آن جو د

 "خوبه"

از  افتادیاتفاق م دیکه امروز با ییزهایخود را در مورد چ یاضاف یدستورها ستاد،یآستانه در ا در

 عیترف یها برابا آن توانستیکه م یجمله مالقات با چهار نفر از معاونانش در بعدازظهر به طور

که در  ییکارها کلبه  یدگیرس یدارد برا اریرا در اخت یافراد مناسب کردیمصاحبه کند داد. او فکر م

نقش خود  توانندیش نمها وجود داشتند اما دو روز گذشته به او ثابت کرد که دو نفر از افرادشرکت

 !شدیتا امشب درست م دیمشکل با نیکنند. ا فایا شانیهاشرکت ریرا به عنوان مد
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 :دیپرس او

 "؟یرو رزرو کرد ییناهار جا یاوه، و امروز برا"

 نیبنابرا کرد،یم کتهیفقط به او د منیبود که د ییهااز دستورالعمل یمشغول نوشتن فهرست یمل

 گفت: ینشد وقت منیمتوجه صورت د

 خوانیخوب جا رزرو کنم اما همسرتون گفتن که م یهااز رستوران یکیکردم که تو  شنهادیمن پ"

 "باهاتون تنها باشن

که  دیتنها باشند تا به او بگو خواستیبا غرور باد کرد. ساشا حتما باردار بود! دلش م منید نهیس

 کلیشده بود. فقط فکر کردن به ه زدهجانیخبر ه نیا دنیاو از شن یدار شوند! لعنتقرار است بچه

خود فکر  ا. باوردیفشار ب اشنهیباعث شد قلبش به قفسه س شدیکه با پسر او بزرگتر م کشیبار

 .شودیهم م باتریز یکرد او حت

 که بالفاصله سر تکان داد گفت: یبه مل او

 "خوب زیچ هی ،یدیسفارش م یزیناهار چ یمطمئن باش که برا"

بار پس از دو روز لبخند  نیاول یاحساس کرد. برا سشیرئ یرا در صدا یزیباال نگاه کرد، چ بهیمل

 زد. 

 "بله قربان"

 را برگرداند. شیوارد جلسه شد، رو منیکه د یوقت و

 خارج شد لبخند زد: منید یساشا از آسانسور اختصاص نکهیبه محض ا یمل
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 "س!العادهلباس تو تنتون فوق نیمن ا یسالم خانم گاالنوز. خدا"

را  اهشیس یتر و موهارنگش را صاف کرد. رنگ لباس صورتش را روشن یلباس رزگل ساشا

که  ییهامسحورکننده شده مخصوصاً با آن کفش کردیتر کرده بود. امروز احساس مدرخشان

 را کرده بود. دشیخر هیفروشنده به او توص

 پاسخ داد:  ساشا

 "ممنونم"

در ظاهرش معلوم نبود. ممکن بود از  منید انتیاز خ یناش یبهتر شد. حداقل درماندگ یمک حالش

 تا خوب جلوه کند. کردیتالش م یباشد اما به سخت دهیدرون از هم پاش

 بود "دلت بسوزه"جور تالش از نوع  کی نیا

 :دیها نشود پرسمتوجه لرزش آن منید یتا منش دادیقرار م شیپاها یکه دستش را رو یدر حال او

 "صبحشون تموم شده یهاجلسه"

 یکس خواستیاش مشخص نشود. او نمکرده هیکرده بود تا صورت گر یشتریب شیامروز آرا او

بد  یعموم. به اندازه کاف دید یبود و قطعاً نه برا یمساله شخص کی نیاست. ا دهیدبداند که صدمه

ها اش در روزنامهندارد که عکس معشوقه یتیاهم شیو برا کرده انتیبود که او به همسرش خ

 هست.

ترک  ستیاحمق ن کی گریکه د یآدم قدرتمند کیساختمان را با حس  نیمصمم بود که ا ساشا

 ها بوداحمق یبرا انتیاحمقانه بود. خ هیکند. گر
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 .فتدیقرار است ب یحس کند اتفاق خاص توانستیم رایشد، ز ترضیعر یمل لبخند

نهار  شونیبا ا نیشون خارج کردم تا شما بتونجلسات و از برنامه هیمنتظرتونن، من بق شونیالبته! ا"

از  یکیپس از  نیداشته باش شونیبا ا یخصوص یفضا هی نیدوست دار نیکه گفت دونمی. منیبخور

 "قرار داره یخورقهوه زیم یرو شونیها خواستم که براتون نهار بفرسته، که االن تو دفتر ارستوران

 بخورد لبخند زد. یزیچ تواندیکه نم نیبا دانستن ا یحت ساشا

 "یمل یکرد یخوب یلیکار خ"

 پاسخ داد: گشتیبرم وترشیکه به سمت کامپ یدر حال یمل

 "گاالنوز بود یدر واقع خواست آقا نیا"

 در چشمان ساشا نشد. رتیمتوجه ح او

 یاز اسناد را بررس یکه برخ یدر حال یجد یرا با صورت منی. دستادیشد و ا منیوارد دفتر د او

که در مورد  ییهادرس یاز او برا شهیمرد واقعاً باهوش بود. و ساشا هم نی. ادید کرد،یم

 کسچی. و هستیاز او بهتر ن کسچیبه او داده بود متشکر بود. با خود فکر کرد ه یگذارهیسرما

 و قدرت یپیبه به خوشت یردم دانستیم دیاز او نبود. او با بدتر

اما  دانست،یجوجه اردک زشت نم کیزن وفادار باشد. او خودش را  کیبه  تواندیهرگز نم منید

 شدند نبود. دهید منیها دست در دست دسال نیا یکه ط یاو مسحورکننده بایاو از آن زنان ز

پهنش  یهااو شد، خطوط محکم فک و شانه یقو یهایژگیمحو و ستاد،یآنجا ا یطوالن یالحظه یبرا

 را که دوست داشت در شب نگه دارد.
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گرما  یبود و بدنش به اندازه کاف دنیخواب یراه برا نیبهتر گرفتیکه دور او قرار م شیبازوها

 تا تمام طول شب گرم بماند. کردیم جادیا

بار متوجه شد که  نیاول یچشمانش را برانداز کرد و برا یالحظه یبرا د؟یرسیبه نظر م خسته

او فقط شب  ایتوجه بود؟ موضوع قابل نیاست. ا شهیاز هم ترقیعم یخطوط اطراف چشمانش کم

 بود؟ دهیخوب نخواب

. استدهیبداند که چرا او شب را خوب نخواب خواستیآن فکر را از ذهنش دور کرد، چون نم ساشا

 شیهااشک یجلو کردیم یسع کهیدر حالآن زن بلوند وحشتناک به ذهنش هجوم آورد، دستانش 

 مشت شدند. ردیرا بگ

قرار داد.  زیم یدستش را رو یتو یهاسر و صدا توجه او را جلب کرد. به سرعت برگه د،یکش یآه

 گفت: دیآمد بگوکه از جا بلند شده بود تا به او خوش ی. در حالدیساشا چرخ کلیه یچشمانش رو

 "!یچه لباس قشنگ"

 خواستینداد. او نم دنشیبوس یبرا یفرصت منیرفت و به د هایدر را بست و به سمت صندل ساشا

بود. آن عکس همراه  نیخشمگ یلیکه امروز صبح در روزنامه بود خ یلمسش کند، از عکس منیکه د

 ببرند نشست. رونیاو را به ب شیپاها نکهیبود و قبل از ا اشیدست فیدر ک اشمهیبا مقاله ضم

زده شد. در طول چند هفته گذشته، او به همان اندازه گذاشت، شگفت نشانیاو مبل را ب یوقت منید

 داشت. اقیاشت ردیکه مشتاق بود او را در آغوش بگ

 :دیپرس او
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 "شده؟ یچ"

 کنار او نشست و گفت: یصندل یرو

 "؟یحالت خوبه؟ غذا خورد"

که در حال رخ دادن بود شک  ینسبت به اتفاقات منیاما د دیرسیبه نظر م دهیپررنگ اشچهره

 داشت.

با او را کرده، مشتاق بود او  یمالقات خصوص کیبه او گفته بود که ساشا درخواست  یکه مل یوقت از

 یلخی بود، باردار او هم اگر اما کردند، حرکت او شکم سمت به چشمانش …بود که دواریام ند،یرا بب

 را نشان دهد. یزود بود که عالئم باردار

 یبایز یهاچشم یرو منیکه د یبود! در حال نیوجود دارد. او غمگ یگریخود فکر کرد مشکل د با

پنهان  شیکرده بود آن را با آرا یکرده بود! سع هیشد. او گر کیاو تمرکز کرده بود چشمانش بار

 را بفهمد. نیا توانستیکند، اما او م

 :دیرساو پ کیبار کلیلرزش در ه دنیبا د او

 "شده ساشا؟ یچ"

طور نشسته بود، مطمئن نبود چه نجایرا به هم قفل کرد. حاال که ا شیهابا اضطراب دست ساشا

 حرفش را بزند.

 خودش گفت: فقط تمومش کن. به

 آمد و کنارش نشست: یخورقهوه زیبه سمت م دامون
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 "؟یتو باردار"

. دست ساشا را در دستش گرفت و فکر دیپرس دیکلمه بگو کیساشا بتواند  نکهیرا قبل از ا نیاو ا

ساشا بهتر  یبرا یکار را به نحو نیاست. اما او ا الوقوعشبیکرد که او فقط نگران مادر شدن قر

کار را  نیا توانستیوجود ندارد. هرچند، چطور م ینگران یبرا یزیکه چ دادی. به او نشان مکردیم

او را با  کردیم یسع منیبود. د زدهجانیه یلیاحتمال خ نینداشت، اما از ا یادهیا چیبکند، ه

 نی. حداقل اکردیها بود، کمک مآن نیترکه احتماال ً سخت هیپر کند، به او در مراحل اول اقشیاشت

 بود. دهیبود که شن یزیچ

 شد و واسخ داد: زدهرتیسوال ح نیبه او انداخت و از ا ینگاه ساشا

 "باردار؟"

 و گفت: دیه خندبا دهان بست منید

 "م؟یما موفق شد یکه بهم بگ ییجا نینه؟ تو ا نهیراجع به ا زیهمه چ"

 ساشا شکمش را پوشاند و چشمانش از وحشت گشاد شد. سرش را تکان داد: دست

 "دونمینم نه،ینه! منظورم ا"

 فکر اصالً به ذهنش خطور نکرده بود. نینداشت، ا یادهیا چیباردار بود؟ ه ایآ

 را لمس کرد و گفت: اشیشانینگاه کرد و پ نییبه پا او

 "ستین نینه صحبتمون راجع به ا"
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 داد؟یاو را آزار م یزینبود، پس چه چ یبحث در مورد باردار نیموضوع بود. اگر ا نینگران ا منید

 یزیرفته بود. چه چ شیخوب پ زیکه با چارلز مالقات داشته باشد همه چ نیقبل از ا شیدو روز پ

 او را آزار دهد؟ توانستیم

 "باهام حرف بزن عشقم"

 آوردن غذاها از آن کرد. رونیو شروع به ب دیکش ترکیسبد غذا را به نزد او

کند. به هر  دایمطرح کردن موضوع پ یراه را برا نیداشت بهتر یشد، ذهنش سع رهیبه او خ ساشا

 انگار که قلبش هر لحظه فتاده،ین یاتفاق چیکه انگار ه کردیرفتار م یمرد طور نیحال سخت بود. ا

 طورباشد؟ چ یقدر عاد نیا توانستیکه در شرکت او افتاده بود نشکسته. چطور م یاز اتفاقات

را ترک کرده و به خانه نزد  گریزن د کیرفتار کند که انگار نه انگار تخت  یطور توانستیم

به دفترش آمده بود. ساشا به اندازه  میبود؛ مستق امدهیهمسرش برگشته؟ خب، در واقع، او به خانه ن

 دیرا داد که با دگاهید نیدرک به او قوت قلب داد، به او ا نیمهم نبود که او به خانه برگردد. ا یکاف

 کند  انیبود ب نجایگفتنش ا یآنچه را برل

 گفت: ساشا

 "خوامیمن طالق م"

 فشیساکتش را حس کرد. ک رهیا نگاه خنگاه کند، ام منیبه د توانستیبلند شد و از او دور شد. نم و

 گرفت و گفت:  دهیقهوه انداخت و غذا را ناد زیم یرا باز کرد و روزنامه را رو

 "کنمیو تحمل نم انتیکه احمق باشم. من از اول بهت گفتم که خ کنمیتحمل نم گهید"
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 :دیگویگرفت، مطمئن نبود چه م دهیروزنامه را ناد منید

 "خوام؟یطالق م یگیو م یعوضش اومد یباردار یکه بهم بگ یستین نجایصبر کن تو ا قهیدق هی"

 کمر او خم شد. یزد دستانش رو مهیاو خ یاو بلند شد و رو

 "چه خبره؟ قایساشا دق"

به  منیبزدل نخواهد بود. د کیمورد  نیرا صاف کرد و به طرف او برگشت. او در ا شیهاشانه ساشا

 آن را تحمل کند! خواستیکرده بود و نم انتیاو خ

 عکس اشاره کرد و گفت: به

نداره و من  یبه من ربط نیاما ا یقبل از اونم بود یحت دی. شایتو از زمان ازدواج با اون بود"

اتفاق افتاده محکوم کنم اما االن اونو  میما همو بشناس نکهیکه قبل از ا ییزایچ یتو رو برا تونمینم

 "نه بعد از... کنمیتحمل نمخودمون  نیب

به او نگاه  جیگ نطوریهم منیحرفش راقطع کرد و دهانش را بست، تا دوباره آن را باز کند و د او

 شود. شتریباعث شد خشمش ب نیکه ا کردیم

به من اجازه  یتو حت کهیاو تو دو روز گذشته با تو بود! اون با تو بود در حال من،ی! دیتو هنوزم با اون"

 "اون! شیپ یتا بر ی. اون زن کنارت بود تو منو ول کردامیباهات ب ینداد

 را تنگ کرد. شیهاچشم منید

 "ساشا؟ میزنیحرف م یراجع به ک میما دار یلعنت "

 "اسمش هست یهرچ ایاسکارلت "
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که بازو به  یزن ریبه تصو شیایگلبه یهاسرش داد زد. او روزنامه را بلند کرد و با ناخن باًیتقر او

 بود اشاره کرد. منید یبازو

 رونیهتل ب هیاز  نی. شما دارنیکنی! شما مثل دوتا عاشق بهم نگاه میینجای! تو انجاستیاون ا"

 "!خوامینم نویا گهید رمیبار نم ریز گهی! من دمنید نیایم

به  دیکه از آسانسور خارج شده بود تهد یکه از وقت ییکلمات شکست و اشکها نیبا آخر شیصدا

 را پاک کرد. شیهااشک تی. او سرش را تکان داد و با عصبانختیباالخره ر کردندیم ختنیر

 "من.."

 ".. من!یلعنت"

 او دهانش را بست. 

 "یایکه تو از پسش برب ستین یکار چیو ه رمیگیفقط تنهام بذار! من طالق م"

 گرفت. دهیزده او را نادخارج شد و چهره بهت منیاز دفتر د دیبگو گرید یاکلمه نکهیبدون ا او

 ایسالم  یکه معموال برا یاو شتافت، ساشا آنطور زیساشا به سمت م یسرش را بلند کرد وقت یمل

بار ساشا با عجله از اتاق خارج شد و دکمه  نیتوقف نکرد و به رفتن ادامه داد. ا ستادیایخداحافظ م

خنده  یداص دنیکرد با شن یبه مل یکه نگاه مختصر یزمان را فشار داد. اما منید یآسانسور شخص

 خورد. کهی منید

در ظاهر شد. در واقع  شکمش را  یجلو دیخندیهنوز م کهیدر حال منیبعد، خود د یالحظه

 .دیخندیم دیشد یلیداشته بود چون خنگه
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بود و حاال او  دهیاو درد کش انتیبود، به خاطر خ دهید بیباور کند! او آس توانستینم ساشا

 .دیخندیم

 .دینگو یزیرا به هم فشرد تا چ شیهادندان

کار  نی. او به اکردیاست! اما او از آن مدل حرف زدن استفاده نم یعوض کی دیکه به او بگو نیا مثل

 نیاز ا شتریخودش را ب خواستینبود و ساشا نم یاکار شرافتمندانه نینزد. ا یحرف یفکر کرد ول

 "اوردیب نییپا

 خواستیکار م نیبار دکمه آسانسور را فشار داد انگار با ا نیبه سمت او رفت، ساشا چند منید

پس زدنش گرفت  یتالش او برا رغمیدست او را عل منی. ددیایباال ب ترعیتالش کند تا آسانسور سر

 و گفت:

 "باال ادیب ستیعشق اون قرار ن"

 بزند. با خشم گفت یلیبه او س خواستیم دانهیگره کرد و ناام شیپهلوها یرا رو شیهادست ساشا

 "هرگز دوباره به من دست نزن! گهیبه من دست نزن. د"

 دیچه بگو دانستیو نم کردیرا که دهانش از تعجب باز مانده بود و به آن دو نگاه م یمل ساشا

اما او قرار  کردیمحافظت م منیبود که از قلمرو د ریش کیمثل  یگرفت. به طور معمول، مل دهیناد

 کردیهمسرش تالش م یدر حال دیخندیخشن و وحشتناکش م سیکه رئ یبود چه کند وقت

 آزاد کند. رادستانش 

 .دیایقرار نبود کوتاه ب دامون
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با  یو قبول کن که مجبور ایکه من اجازه حرکتشو بدم ساشا، پس کوتاه ب ادیم یآسانسور فقط وقت"

 "یمن حرف بزن

بود.  ندیممکن بود باردار نباشد اما خشم و حسادتش به همان اندازه خوشا شیداشتندوست همسر

. فتدیداشتند ممکن است اتفاق ب دیکه آنچه به آن ام کردیبهتر هم بود چون مشخص م یحت دیشا

د. بو زدهجانیبابت ه نیداشت از او فرار کند عاشق او بود و او از ا یکه سع یساشا عاشق او بود! زن

 دهینفهم نکهیبود. در واقع، او از ا دهیرس جهیبه همان نت رفتیچارلز م شیکه داشت پ یچون در حال

او را جمع  لیبود. اگر احمق نبود، وسا یخواهد داشت عصبان ازیبود او در طول آن دو روز به او ن

 داوضاع را بهتر کن توانستی. فقط لبخند ساشا مبردیو اورا باخود م کردیم

سرگرم شدنش را  کردیاما تالش م دندیخندیهنوز به او م شیها. چشمدیدستش را کش باالخره

 سرکوب کند.

 "برگرد تو دفترم ساشا"

را داده بود  انتشیاثبات خ یبه شدت ضربه خورده بود! او طالق خواسته بود. به او مدارک الزم برا او

که  کردیبود! او فقط آرزو م عاطفهیرامزاده بح کیبه او کرده بود. آن مرد  دنیو او شروع به خند

 یتالش برا درصحبت  یبرا یبود و هرگز به او فرصتمتوجه شده شیها پمساله را هفته نیکاش ا

 درست کردن ازدواجشان نداده بود!

نن پول نه ا.ن جواهرات  خوام،یازت نم یچیصحبت کنم. ه لیوک هیبا  خوامیو م رمیمن دارم م"

. برو یفقط تنهام بذار خوامیبرم، م خوامی. من میباهاشون بهم نفوذ کن یکنیکه تالش م یآورتهوع

 "....یدروغگو یکن. تو دایکردن پ انتیزن دسه واسه خ هی
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نگاه کرد. دستانش هنوز  کردیکه حرکت نم ارشیدهان او گذاشت و به دست یدستش را رو منید

 .کردندیحرکت م سشیساشا و رئ نیشمانش بداشته بود و چنگه وتریکامپ دیکلصفحه یرو

رنگش نگاه  یاقهوه یبایبود برگشت، به چشمان ز یاز او عصبان اریخود که بس یبایبه سمت زن ز

را  یراه دی. او باعث شده بود ساشا عاشقش شود و حاال باکردیم یبود که حسود زیانگجانیکرد. ه

 او بود. یعاشق تک تک اجزا راینکرده ز انتیتا به ساشا بفهماند که هرگز به او خ کردیم دایپ

 "ه؟یچ حیتوض یفرصت برا هینظرت راجع به دادن "

. دادینم حیتوض کسچیبه ه شیهرگز راجع به کارها منیبود. د سابقهیحرف هم ب نیا دنیشن یحت

 هرگز!

 سر تکان داد. ساشا

 "دروغاتو بشنوم خوامی. نمدهیم حیبدونم توض دیو که با یزینه اون عکس هر چ"

 یمتقاعد کردن او برا یتالش برا ی. به جادیکش یقی. سرش را تکان داد و آه عمدیدوباره خند او

 برگشتن به دفترش او را بغل کرد و به آنجا برد.

 ،یوانیح یو صبر کند. صبر در برابر همه کارها ردیاش را بگشانه نکهینداشت جز ا یاچاره ساشا

 !دادیانجام م دیو آزار دهنده که با ندیناخوشا

 "!ییعوض یلیتو خ "

خطرناک  یدرآورد. درها بسته بودند و صدا یمانند سیه یصدا ستاد،یا شیپاها یدوباره رو یوقت

 . دیشنیقفل شدن را م
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 "!منیدرو باز کن د"

 قفل کرد. اشیعضالن نهیس یدستانش را رو یسرش را تکان داد و با گستاخ او

 "…عکس نیاما ا کنمیهست، درک م یعصبان"

 "شده بود ختهیمالقاتشان ر یکه در ابتدا ییبرداشت، از جا زیم یعکس را از رو او

 "!نیایم رونیاز هتل ب نیشما دار"

آن چاله  یداشت با دستش رو بایسر او داد زد و تقر کردیکه به عکس اشاره م یدر حال ساشا

 .کردیدرست م

 کیپنهان کردن  یحرکت فقط برا نیاما ساشا شک کرد که ا د،یو صورتش را مال دیکش یاه او

 است. گریخنده د

کاراتو تحمل  نیا ادی! قبال زیباهام بکن یکار نیهمچ یتونیدوباره بهم بخند! تو نم یاگه جرات دار"

 "!کنهیفرق م یکی نیکردم. ا

او و  دهی. اما اردیاش را بگخنده یداشت جلو یکه او واقعا ضربه خورده است و سع دیفهم منید

 اسکارلت، خب...، احمقانه بود.

. در اصل اون کنمیخواهر کوچولو فکر م هیمثل  شتریساشا، من با اسکارلت رابطه ندارم. به اون ب"

 "کنهیاما به اعتراف نم سونهیعاشق گر واروانهید

 او را باور کند. خواستیدوستش داشت و م یلیکه خ کردینگاه م یه مردب ساشا

 "؟یایم رونیباهاش از هتل ب یپس چرا دار"
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 "میبا هم صبونه خورد"

 بود. حیتوض نیترواضح نیا ییرا باال انداخت، گو شیهاشانه او

 "اونجا بودن مهیبق. میاما فقط من و اسکارلت نبود"

 شد. ترکیاو نزد به

 نویدرست پشت سرمونه و اون ا رهیبگ شدهیداره ناد یسع شهیکه اسکارلت هم یمرد سون،یگر"

 "دونستیم

 داد حیاو توض

 گهینفر د هیاون کنار  یول رفت،یم رونیب سونیشون اونجا بودن. اسکارلت معموالً با گرهمه"

و  کردیم یکنه چون اون حسود کیاونو تحر یشد و خواست حسود یبود. اسکارلت عصبان ستادهیا

 "ناراحت شده بود درست مثل االن تو

 غره رفت.گذاشت و با خشم به او چشم اشنهیس یرا رو شیهادست ساشا

 "باورت ندارم"

م تما زیرا قبول کند و اجازه دهد همه چ حیتوض نیا خواستیاو م ا،یباور کند! خدا خواستیاو م اما

قدرتمندش را دوباره دور خودش حس کند،  یبه سمت آغوش او بدود و بازوها خواستیشود. او م

 .نبود احمق او …اما
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کار را با او انجام دهد. او مجبور  نیبه او اجازه دهد ا توانستیدردآور بود. او نم یلیخ نینه. ا گرید

آنچه که در درون بود را از  نکهیکنترل خودش را از دست بدهد فرار کند. قبل از ا نکهیبود قبل از ا

 دست بدهد.

 .ردیاو آرام بگ یعقب رفت و به خود اجازه نداد که در بازوان قو کرد،یکه سرش را خم م یحال در

 "رمیم نجایاز ا یغرور داشته باشم وقت کمیلطفا اجازه بده  منید"

 .ندیبب ختنشیدر حال ر یهااو را در حال مبارزه با اشک منیکه د خواستینم دیرا باال کش اشینیب

 بود نگاه کرد. دهیکه قلبش را دزد ییبایبه زن ز منید

 "ساشا یبذارم بر تونمینم"

که او اجازه داد بازوانش را دورش حلقه  یکرد وقت یرفت، احساس آسودگ ترکیو نزد دیکش یآه

بود و  ستادهیاما االن او فقط ا کرد،یکند. به طور معمول، دستان ساشا را دور کمرش حس م

 .دیلرزیم

 "کنم؟ کاریباهات چ دیساشا، من با"

 او گذاشت و زمزمه کرد: نهیس یاش را روحس کرد که او گونه منید

 "یلیخ من،یشدم د تیاذ یلیبذار برم، خ"

 :دیپرس یبه آرام منید

 "؟یشد تیچرا اذ"
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 او را آرام کنند. کردندیم یو سع کردندیپشت او حرکت م یرو دستانش

. قسم خورده ستدیبار در آغوش او با نیآخر یچشمانش را بست و اجازه داد برا زد،یحرف نم او

به او  نقدریکه ا کردیم یسودگاحساس آ گریبار د کیکار را نخواهد کرد، اما حاال  نیا گریبود که د

 است. زیانگاست. در سکوت فکر کرد: چقدر رقت کینزد

 :دیمصرانه پرس منید

 "نه؟ یبهم بگو، دوسم دار "

 .دیایب رونیکرد از آغوشش ب یو سع دیرا باال کش اشینیب ساشا

 "خوامینم یچیو ازت ه کنمیمن دارم ترکت م"

 "یبه جز وفادار"

 گفت: تیکه ساشا بتواند از او دور شود. در نها یاشل کرد، اما نه به اندازه یدستانش را اندک او

 "و عشق؟"

نداشت چون احتماالً االن تمام  شیآرا کردیپاک کرد، آرزو م شیهارا از گونه شیهااشک ساشا

 صورتش را پوشانده بود. 

. یبهم وفادار باش خواستمی. فقط مفتهیاتفاق ب کردمیفکر نم یول هیاالعادهفوق زیآره عشق چ"

 "مدت کوتاه هی یحداقل برا

که از تالش  ییهادرخشان و گونه یاقهوه یها. فکر کرد که او با آن چشمدیاو با دهان بسته خند

 و گفت: دی. با دهان بسته خنددیرسیبه نظر م یداشتنمهار احساساتش گل انداخته بود دوست یبرا
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 "نظرت راجع به تا ابد چطوره؟"

 گرفت و گفت: دهیکرد و مقاومت او را ناد ترکیرا به خود نزد وا

هر  نمیبزرگ شدم، والد یروز. من تو مدارس شبانهخواستمینم نویو من دوستت دارم، ساشا. ا"

 "چقدر زود که تونستن منو به اونجا فرستادن

 ساشا فرو برد. یدر موها اشینیو ب دیآه کش او

 یرو که تو زمان ازدواج برا یزیچ ،یبود یکه تو ک نیدوستت داشته باشم. من از ا خواستمینم"

 یبرا تونستمیرو که م یترکت کردم و هر کار نیمتنفر بودم به خاطر هم یبار نشون داد نیاول

بودم. از  یحرومزاده واقع هیکه تو چند سال اول  کنمیتو انجام دادم. اما اعتراف م تیامن نیتضم

سر تو آوردم. خودمو قانع کرده بودم  شویبودم و تالف یکرده بود عصبان تمیپدربزرگت اذ نکهیا

 "کنم دایاز ازدواج پ رونیو ول کنم و زن خودمو ب یبذارم همه چ

 تر کرد.آغوشش را سفت نیشدن عضالتش را حس کرد بنابرا منقبض

شده  لیالتحصزحمت از مدرسه فارغ. تازه به یبچه بود یلیاما به هر حال تو خ ن،یمتاسفم واسه ا"

 "و تو... یبود

 "سمتت دمییدویسگ م هیمثل  یومدیبودم. هر وقت م زیانگسگ رقتتوله کیمن مثل "

 و گفت: دیبا دهان بسته خند او

 "ومدیخوشم م یدادیو شرط بهم م دیکه عشقت و بدون ق نی. از اومدیازش خوشم م"
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خود نگه داشته بود و به او اجازه  شیچرا او را پ کرد؟یکار را م نیداشت؟ چرا ا یچه معن نیا

 برود؟ شیهاانتیخ یبرا  انکاررقابلیکه به رغم مدارک غ دادینم

 "؟یکردیم یچرا از اومدن خوددار ؟یرفتیم یذاشتیقدر منو م نیپس چرا ا"

 ساشا رفت. یبه سمت موها منید دستان

خاطر مجبور  نیو به هم یپدر بزرگت بود لیتو فامکه ازت متنفرم چون  گفتمیاولش به خودم م"

 رمیگیکه ازت فاصله م نیا یواقع لیدل نیا دونستمیکنم. اما م یبودم خشمم از اونو رو تو خال

 "ومدیاز اونحا خوشم م یلیچون خ الی. بعد برگشتم به وستین

 و گفت: دادینرم ساشا حرکت م یرا در موها شیهاو دست دیبا دهان بسته خند او

من  یکه تو زندگ ییبود که انتظار داشتم تورو آشفته کنم. تنها آدما نیکه وجود داشت ا یو مشکل"

 "کنارم بودند، پسرها و اسکارلت بودند شهیهم

 ساشا را حس کرد. دنیدوباره لرز او

 "…اون یفهمیساشا، نم ،یدونیاز اسکارلت نم یچیتو ه"

 دهد: حیتا توض گشتیم یبه دنبال کلمات مناسب او

 یکه پدر و مادرم برا کهیخواهر کوچ هی هیشب قاًی. اون دقستیزن ن هی هیمن واقعاً شب یاون برا"

ها و بعد از اون  از پسر بچه یلیاز حد خودخواه بودن. در واقع، من و پسرا خ شیدادنش بهم ب

سردسته گروه  ونسیکردن اونو لمس کنن و گر یچون سع میبالغ و به خاطر اون کتک زد یمردا
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. ساشا، کنهیبه اون به چشم زنش نگاه م سونینکردم چون گر یدراز. باور کن من به اون دستبود

 "کننده نباشه دیاگه ناامس کنندهسرگرم یلیخ نایا دنیعاشق همن. د قاًیاونا عم

 به چشمان او نگاه کرد و گفت: ساشا

 "؟یاومد رونیپس چرا باهاش از هتل ب"

 ایمختلف دن یتو جاها تامونشی. شمیومدیم رونیمالقات صبونه ب هیاز  میکه داشتبهت گفتم "

 نهی. اغلب اوقات به خاطر امیکنیمالقات م دارید دیتجد یبار برا هی یاما حداقل ماه م،یکنیم یزندگ

 "…که

 سرخوردند.. دستانش از پشت او ختیشد فرو ر رهیکه بر او چ یبا درد ستاد،یصحبت کردن باز ا از

 شیو ش رهیمیساشا. اون داره از سرطان م رهیمیاز پدر برام مهمه داره م شتریکه ب یچون مرد"

زمان رو داره. پدر و  نی. اسکارلت خواهرزاده چارلزه و االن بدترمیمشکل دار نیما با هضم ا یتا

اونو به  یپرستسر ییجورا هیمردن و خب، ما  یتصادف رانندگ هیپنج سالش بود تو  یمادرش وقت

 "میقبول کرد کمونیعنوان خواهر کوچ

 .دیمکث کرد و خند او

 دهیچیپ کیش یبندبسته هیمونه که تو آزار دهنده کیعقلمون، وجدانمون، خواهر کوچ یاون ندا"

 "اون بزرگ شده مینیسخته که بب یلیشده و برامون خ

 به ساشا نگاه کرد. او
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. اون در واقع گفت که تو میاز ازدواجمون در بر میکنیم یاسکارلت بود که متوجه شد که ما سع"

تصور کنم بازم با  تونمینم گهی. پس دیبا گروهمون باش مونندهیآ یتو تمام مالقاتا دیبه بعد با نیاز

 "اسکارلت تنها باشم

 را مشت کرد و مقاومت کرد تا او را باور کند و او را ببخشد. شیهادست ساشا

 "ستین کتیاون خواهر کوچ"

 را باال انداخت. شیهاشانه منید

 تونمینم کنهیم میعصبان نی. و به همون اندازه که اییبه اون ندارم. فقط تو یحس چیساشا من ه"

 "انکارش کنم

 نشاند شیپاها یو رو دیاو را به طرف کاناپه کش 

 "عشق یکرد ریتو قلب منو تسخ"

 اش را تمام کند.مکث کرد و نتوانست جمله او

  دی. از او پرسکردیکم داشت او را باور م. کمکردیکم داشت درک مکم ساشا

 "نمیبب یبیآس ستیو قرار ن"

 را به هم فشرد. شیهادست منید

تا باورم  دمیکه الزم باشه انجام م ی. هر کارتونمی. نمیبر ذارمی. نمدمیآره ساشا.. من طالقت نم"

 "اسکارلت شیپ میو بر میمن بش یمایاالن سوار هواپ نیهم میتونی. میکن
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 .دیبا دهان بسته خند دامون

 "خندهیقاه مقاه نیخب اونم احتماالً به ا"

 را تکان داد. سرش

 "ماست نیکه ب ستین یزیفقط اون چ نیا"

 .دیگویدارد راست م منیکه د دیعوض شد. فهم یزیبه چشمانش نگاه کرد و چ ساشا

 "رون؟یب ادیگفته بود که باعث شد با تو ب یاون روز صبح بهش چ سونیگر"

 را باال انداخت. شیهاشانه منید

و اسکارلت  سونیدرباره احساسات گر یکار هی دی. باالخره بادمیهم نم یتیو اهم ادینم ادمی "

 "یازت بشنوم که دوسم دار خوامی. االن فقط مدمینم تیاالن اصال بهشون اهم یول م،یبکن

 .دیترس شیاز لحن دستور د،یرا باال کش اشینیساشا ب

 "نه"

 ضربان قلبش را دوست داشت. یقرار داد، صدا اشنهیس یاش را روداد، گونه هیبه او تک اما

 "یمغرور یلیتو خ "

باعث شده بود او  بایکه تقر دادی. انگشتان قدرتمندش سر ساشا را ماساژ مدیخند یبه آرام منید

 خرخر کند. گفت:

 "عوض کنه؟ نویقراره احساست ا یکه چجور یگین مو تو به م"
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 و بامزه است. یاو سکس کردیکه فکر م یدر حال دیرا پرس نیا او

 "دوباره حدس بزن"

 .دیبوسیلبانش را م یو مهربان متیگفت که با مال یرا در حال نیا او

اشک از چشمانش  کرد،یبوسه حس م نیکه عشقش را در ا ی. در حالدیاو را متقابال بوس ساشا

 شد. به او گفت: زیشد. و قلبش از همان احساس لبر ریسراز

 "دوستت دارم"

 در جواب گفت: او

 یوجود نداره که بتونه توجهمو ازت دور کنه. حت یاگهیزن زنده د چیمنم دوستت دارم و ه"

 دونمیم م چون. منتظر برگشتن به خونهیکنیبهت بگم چقد در طول روز حواسمو پرت م تونمینم

 هماما انقدر ب ،یبرنگشت الیکه تو به و ،یکه تو با من نمیتو بغلم، عاشق ا یایو م ییکه تو اونجا

رو به  نجایا یکارا شتریمن ب کنم،یتموم م یعاد یرو زودتر از وقتا نجای. من کار کردن ایکینزد

 "زودتر برگردم خونه میکه هر جا هست کنمیمحول م مییاجرا یرایمد

 .دیرا از چشمانش چک یشتریب یهاو اشک دیکلمات را شن نیا او

 "؟یکنیم هیچرا گر" 

 "دوستت دارم یلیچون خ"

که او در  نیچسباند، تمام تنش از فکر ا اشنهیلبخند زد، اما ساشا را محکم به س یبا مهربان او

 .دینباشد لرز شیزندگ
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 "یرو کنترل کنم اگه بر یچیه تونمیمنو ترک نکن، ساشا. نم"

 دستش را دراز کرد و گونه او را لمس کرد و گفت: ساشا

 "فقط دوسم داشته باش ذارم،یتنهات نم"

 قول داد: او

 "شهیهم"

 فصل آخر

شد؛  دهیکوب واریبه خاطر خشمش به شدت به د باًیکه در تقر یدر حال د،یدامون به داخل خانه دو

 زد: ادیفر

 "ساشا!"

 آمد و به او گفت: نییها پالحظه بعد، ساشا از پله چند

 "منید نجام،یا"

لحظه  نیفشار را کم کند گفت. اما در ا کردیم یو سع آوردیکه به پشتش فشار م یرا با دست نیا

 کند. یواقعاً کمک توانستینم زیچ چیه یباردار

 به او گفت: منید

 "!مارستانیب یتو قراره بر"

 :دیپرس یساشا باز مانده بود، با لحن دستور دهان
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 "برم؟ دیچرا االن با"

حدس  توانستیببرد! او هرگز نم مارستانیچند هفته به ب یاو را برا کردیمرد داشت تالش م نیا

 منیحد نگران شود. به هر حال، اضطراب د نیتا ا مانیمثل زا یعیطب زیچ یبرا منیبزند که د

دهد که حالش خوب  نانیو اطمبود که ساشا به طور مداوم به ا ازیچون ن بردیم نیاو را از ب ینگران

 است.

 "مارستانیب یاالن قراره بر نی. همیبهم زنگ زد و گفت که درد دار یی! کلویریتو م"

 یفکریرفت.عجب  زن ب یکه از آشپزخانه به ناهارخور دیسر برگرداند و سرخدمتکار را د ساشا

 بود.

 گفت: کردیپشت م منیکه به د یدر حال او

 "…به یازیحالم خوبه. ن"

 یکرد و وقت رییکه تمام روز در کمرش بود ناگهان تغ یدرد رایز ستد،یشد از حرف زدن با مجبور

 دو برابر شد. باًیدرد به شکمش ضربه زد تقر

 :دیغر منید

 "ساشا!"

برد.  رونیدستانش بلند کرد و از خانه ب یرا نداشت. فقط او را رو یپاسخ چیحال، او انتظار ه نیا با

 ببرند. مارستانیها را به باش دستور داد تا آنبه محافظان و راننده
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اش . اما رانندهدهیبود که چرا زودتر به آنجا نرس نیاز دست خودش خشمگ منیبعد، د قهیدق ستیب

از پرستاران که آماده کمک  یمیساشا با ت مانیو متخصص زنان و زا ستادیاتاق اورژانس ا رونیب

در  دیپلکیدور و برش م منیشدند و د مارستانیب کیها به سرعت وارد بود. آن ستادهیبودند آنجا ا

 .کردیها دست و پنجه نرم مکه او داشت با انقباض یحال

 داد: نانیبه او اطم ساشا

 "خوبم"

 گفت: یبا بدخلق منیرا به هم زد. د شیهاکه به او وارد شد دندان یگریبعد با انقباض د اما

 "دکتر و خبر کنم رمی! دارم میستیخوب ن"

 .دیبتواند او را ترک کند دستش را گرفت و او را عقب کش منید نکهیقبل از ا ساشا

 "…دارم ازی! من فقط نکنمینه! تنهام نذار. خواهش م"

انقباض تمام شد، او  یانقباض نفس بکشد ، چشمانش را بست. وقت نیاز ب کردیم یکه سع یحال در

 :دیکرد درد را تحمل کند. زوزه کش یداد و سع آب دهانش را قورت

 "فقط تنهام نذار"

کمک به او انجام  یبرا یکار توانستیداشت و او نم یدیدرد شد زشیهمسر عز نکهیاز ا منید

 یدستور یچک کردن انقباضات ساشا آمده بود با حالت یکه برا یبود. او به پرستار یدهد عصبان

 گفت:

 "؟یبراش بکن یکار یتونینم"
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 صبورانه لبخند زد.  پرستار

 "…دی. اون بانجاستیهم یهوشیو متخصص ب دهیاون داره کارسو خوب انجام م"

 با دستور گفت: منید

 "نجایا ارشیاالن ب  نیهم"

 کرد. منیشروع به چنگ زدن به دست د یگریو با شروع انقباض د دیلب خود را گز ساشا

فروکش کرد با لحن  یو بعد به آرام دیلنقباض به اوج خودش رس یوقت توریبا مشاهده مان پرستار

 گفت: یآرام

 "یریم شیخوب پ یدار"

اما با ورود دکتر در آن لحظه  کردیاخراج م یاحرف مسخره نیزن را به خاطر گفتن چن نیا منید

 دهانش را بست.

 یرویاز جمله ن را اخراج کند مارستانیهمه کارکنان ب خواستیم منیاز شانزده ساعت، د پس

 یبکشد کند بو یساشا را ط مانیاتاق زا رونیب نیرا که جرا کرده بود کف زم مارستانیب یخدمات

 دهد. نیباعث شده بود ساشا دماغش را چ دیرسیکه به مشام م یبد

. به ردیآرام بگ توانستینم دیکشیکه درد م ییاست اما در مواجهه با ساشا یرمنطقیکه غ دانستیم

 سون،یباشد. استفان، هر اثریشده بود کامالً ب زیتجو شیکه چند ساعت پ یدورالیاپ دیرسینظر م

 اسکارلت کهیشده بودند در حال یادیمالک در اتاق انتظار بودندو باعث مشکالت ز یو حت سونیگر

 کرده بود. وانهیها را دآن نیو ا دیخندیم صدایب
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 اظهار داشت: مانیزا متخصص

 "میکه ما آماده زور زدن باش رسهیبه نظر م"

بود. نگاه کرد و سرش را تکان داد. از انقباضات و داشتن درد خسته شده منیبه د یبا نگران ساشنکا

 گفت: منیبه د

 "تونمینم"

کرد  رییتغ منیرا عوض کرد. رفتارد زیساشا، کلماتش همه چ یدرباره باردار یها نگرانبعد از ماه و

 مانش نگاه کرد. به او قول داد:و دستش را گرفت و به چش

 یتونیرو  م یکه تا به حال شناختم ساشا گاالنوز، تو هر کار یهست یزن نیتری. تو قویتونیم "

 "!شهیو حالت کامالً خوب م یکن مانیو االن قراره زا یبکن

در او به  منیکه د ییرویاو قفل شد. با آن ن اهیدر چشمان س شیابه او زل زد و چشمان قهوه ساشا

بود  اشیلحظات زندگ نیاز بدتر یکی نیوجود آورده بود با دستور دکتر شروع به زور زدن کرد. ا

 .کردیآمدن کودکش را احساس م ایو درد بدن

را  منیکه هنوز دستان د یو او در حال دیبه گوش رس بچه هیگر یساعت، صدا کیتر از در کم اما

 .افتاد مانیتخت زا یرفته بود رو

 صورتش بود گفت: یکه رو یدکتر با لبخند بزرگ

 "پسره"
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اش ها پسر بچهاز آن یکیکه  دیدکترها و پرستاران در حال جنب و جوشند. ساشا د دیرسینظر م به

به او نگاه  یو خستگ یفتگیداد، با ش لیتحو منیو آن موجود کوچک را به د دهیچیپتو پ کیرا در 

 الکرده بود. و حا ریقلبش را تسخ کندیورده بود ترکش مکه او قسم خ ی. شوهرش! مردکردیم

 که تا به حال به آن فکر هم نکرده بود داشت. یعشق زانیآن م یهم برا یگریمرد د

آن موجود کوچک را به ساشا داد واو انگشتش را باال آورد، دست کوچک و قرمزش را گرفت  منید

 را لمس کرد و گفت: ایپوست دن نیترو نرم

 "خوبه؟حالش "

 . گفت:دیدرخشیبه او نگاه کرد، عشق در چشمانش م منید

  "سالعادهاون فوق"

 هنوز پسرشان را در آغوش گرفته بود. د،یشد و او را بوس خم

لحظه احساس  نیکه در ا یو فکر کرد که بغضش ممکن است هر لحظه با عشق زدیلبخند م ساشا

 بترکد. کرد،یم


