
  

  

  

كـه شـما     تيسرع آن به را مردها شما ها،  زن ما
 فراموشـي  دسـت  بـه  كنيـد   مـي  فرامـوش  ما را 
 هـم  شايد و ما سرنوشت اين سپاريم؛ شايد   نمي

  .باشد شما بر ما برتري

  جين آستين
  
  





  
  
  
  

  فصل اول
  

روي صندلي هواپيما نشستم و با اعالم مهماندار تمـام مـوارد را             
ي هواپيمــا بــه بيــرون و  آخــرين نگــاهم را از پنجــره. چــك كــردم

ايـن آخـرين ديـدار مـن بـود و ديگـر             . فرودگاه انـداختم  ي    محوطه
. مان آبـي بـاالي سـرم انـداختم        سنگاهي به آ  . برگشتي در كار نبود   

آسـفالت  تر    هر چه تمام  حدت   خورشيد زيباي اواخر بهار با شدت و      
آرام  كرد و حاال هواپيما به راه افتاده بود تا آرام           باند فرود را گرم مي    

ي مهماندار  ال بلند شدن بود كه به فرموده   در ح  هواپيما .اوج بگيرد 
ـ تمام موارد ايمني حسابي بررسي شده       . كمربند را محكم بستم    ود ب

تا هواپيما در كمال صحت و سالمت در فرودگاه فرانكفورت بر زمين 
جـايي  . مقصد بعدي من از فرودگاه فرانكفورت، تورنتو بـود        . بنشيند

قبـل از پـرواز     .  بودنـد  كه دختر كوچكم در كنار همسرم در انتظارم       
 دورياي تلفني مكالمه داشتيم و دخترم انگار ديگر تاب            چند كلمه 

تـالش  داد و     نيز طبق معمول به من اميد مي       همسرم. نداشت من را 
خبـر  كـس از درونـم        اما هـيچ  . كرد مرا آرام و خونسرد نگه دارد        مي

ن قلبم كه با كنده شـد . درونم كه در آن شور و غوغايي بود    . نداشت
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گـويي تمـام    . زد  ام بيـرون مـي        ي سـينه    از سرزمينم داشت از قفسه    
 سـهمگين مـرا در آغـوش        يخاطرات روزگار گذشته همچون طوفـان     

ــود و رهــا نمــي  آرام داشــت اوج  هواپيمــا آرام. كــرد خــود گرفتــه ب
شد و همزمان اين خاطرات  اش از زمين بيشتر مي گرفت و فاصله مي

را به من نزديك كرده بود و حاال        تلخ و شيرين گذشته بود كه خود        
خــاطراتي كــه نــه . ام قيــل و قــالي بــه پــا كــرده بــود  همــدر جمج

هر يك انگار ديگري    . بندي شده بود و نه نظم و نظامي داشت          طبقه
هـايم خـودي نـشان        زد و در جلـوي چـشم        را در يك آن كنـار مـي       

هـا را در ذهـنم حالجـي     بايد دوباره و از نو، يك به يـك آن     . داد  مي
تقريباً شش ساعتي وقت داشتم تـا رسـيدن بـه فرودگـاه             . كردم  مي

آرام .  دقـت مـرور كـنم       با اما اين بار  ام را دوباره،      فرانكفورت گذشته 
حاال همـه چيـز آرام شـده بـود و آن            . سرم را به صندلي تكيه دادم     

مهمانداران، لبخند به لب و . شور و هيجان ابتداي پرواز خوابيده بود
پـسر نوجـواني در     . كردنـد   از مسافران پـذيرايي مـي     رويي گشاده    با

صندلي جلو گوشي هندزفري را به گوشش گذاشت تا با نگاه كردن            
ي آسمان صـاف و       به بيرون و شنيدن موسيقي دلخواهش، از منظره       

 بيـرون    بـه  تر نشسته بـود و      زن ديگري آن طرف   . زالل استفاده كند  
ار اولـي   ب  و احتماالً  انگار همه چيز برايش تازگي داشت     . زل زده بود  

و مرد بغل دستي مـن كـه بـا آرامـش            . شد  بود كه سوار هواپيما مي    
ي  خــاص خــود، كتــابي را از كــيفش بيــرون آورد و آن را از صــفحه

اش گشود و همزمان عينك خود را به چشم زد            عالمت گذاشته شده  
ي موفقيت كـه از روي جلـد        كتابي در زمينه  . و مشغول خواندن شد   

ام را روي هـم   هاي سنگين و خسته     پلك .وضوعش شدم متوجه م آن  
گذاشتم و دوباره سعي كردم انبـوه خـاطرات درهـم و بـرهم را بـه                 

ــنظم  ــوي م ــب ،نح ــه ترتي ــازمان   و ب ــديگر س ــار يك ــي   در كن ده
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ام   هاي گذشته، دوران شروع دانشگاه و اولين روز آشـنايي           سال.كنم
 بـه   چينـي . ده سـال پـيش    درسـت   . با سيروس در نظرم مجسم شد     

بايد تمام جزئيات را،    . تر شوم   ام انداختم و سعي كردم دقيق       پيشاني
ام را دوره     االن وقـتش بـود كـه گذشـته        . آوردم  مو به خاطر مي    موبه
پس سعي كردم صداهاي اطراف را نشنيده بگيرم و بـه اولـين             . كنم

  . بنابراين خوب تمركز كردم. برخوردم با سيروس فكر كنم


