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 مقدمه مترجم
 

 
 روبرو شدم که بخاطر ارادت یسیبه زبان انگل Eleven Minutes  به نامیتخت، با کتابین مسافرت به پایش حی پیچند
 بازگشت از یط و در یداری کتاب، آنرا خریلو داشتم، بدون اطالع از محتوای پائولو کوئی آن، آقایسنده اصلی که به نویخاص

 ی کردم هر روز، چند ورقی میاد سعیرغم مشغله زیدم، علی که به مقصد رسیزمان.  از آنرا خواندمیسفر، در قطار چند فصل
ن امر راغب یشتر به ایلو کاماًل متفاوت است، بی کوئی آقایگر کارهای، با دیکین ی که متوجه شدم ایخصوصًا زمان. مطالعه کنم

.  از دوستان خود را مالقات کردمیکینکه کاماًل به اتمام برسد، ید اما قبل از ایك ماه طول کشیدود خواندن کتاب، ح. شدم
عتًا یسنده بزرگ و معاصر است و طبین نوی ایبایت زی ها، کرم کتاب و طرفدار آثار بغایه مثل خودم، به قول خارجیمشار ال

ن یاز جمله اول. د موجود در بازار بودی جدیده شد، کتابهایش کشی و روزمره پی که بعد از سالم و تعارفات عادیزین چیاول
 . بود2اگر یمیلو به نام کی کوئین اثر آقاین ترجمه از آخرید تریز قرار گرفت، جدین دوست عزی که مورد اشاره ایکتابهائ

 
ه و تنها ی قافیدان آن از تنگناتور انداخت که کارگری مثل ترمیوودی هالینمائی سیلم هایاد فیار مرا به ی اختینام کتاب ب

ت مزبور کرده ی شخصیشه ای کلیت، شروع به دوباره سازیا شخصیلم یك فیت ی، پس از موفقیدن به مقاصد اقتصادی رسیبرا
ناتور هنوز نمرده است یناتور و ترمی و تازه بعد از آن بازگشت ترم10 تا 1ناتور ی ترمیناتور به نامهایلم ترمی ف10و بعضًا تا 

کنجکاو شدم شکل نوشتار . غ و افسوس خوردمی دری شده، کلین ابتذالیلو هم گرفتار چنی کوئینکه آقایاز ا!  کندیم. ..و 
ر باعث شد تا از دوستم یل اخین دلیهم!  توانست جذاب باشدین هم میبه هر حال، ا. لو را هم بخوانمی پائولو کوئیشه ایکل

د، یکه کتاب به دستم رسیارم بگذارد تا مثل روزنامه بخوانم اما زمانیر اخت کوتاه کتاب را دی مدتیدرخواست کنم تا برا
 ی به چهره ای به کلیش فارسیرای که در وین خواهر گرامیا.  نظرم را جلب کردیلیا خی ماریعنی داستان یت اصلیشخص
ن ی، با مشرف شدن به دیالم برندهء ارشاد اسیچیا قیسل برزگر ی آیواقعًا به لطف خود سانسور! ل شده بودی تبدیاسالم

د، ی، همانطور که حتمًا همه حدس زده ایبل! ست نرفته بودیگر دنبال اعمال ناشایش عوض شده و دیر زندگین اسالم، مسیمب
ز یر قسمت اعظم داستان، نام کتاب نییاست که بنا به تغ Eleven Minutes  ازی و اسالمی کاماًل شرعی، برداشت2اگر یمیک
 نوشته خودش مطلع شود، حتمًا 2اگر یمی به نام کیلو از وجود کتابی کوئی آقای کنم اگر زمانیفکر م. ه استر داده شدییتغ

 ! ترجمه خواهد کردیمجددًا آنرا به پرتغال
 

 و یچ گونه تنگ نظرین کتاب ارزشمند بدون هی این است که ترجمه فارسید ایش رو داری که پیبه هر حال، هدف از وبالگ
رد تا خود، آنرا مورد بحث، یلو، قرار گی پائولو کوئیسنده بزرگ معاصر، آقایز و دوستداران نویار خوانندگان عزیختسانسور در ا

 .دی کنیارین امر یشنهادات خودتان مرا در اید دارم با نظرات و پیام.  و نقد قرار دهندیمو شکاف
 

 . کنمی می و سالمتی به روزی همه آرزوی تشکر کرده و براق خود قرار دادند،ی که مرا مورد تشویه دوستانیان، از کلیدر پا
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 ،یم مقدس که بدون گناه و معصوم بار براداشتی مریا! هان
 نیآم. م، غفران طلب کنی آورده ای تو روی ما که بسویبرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م نامهیتقد
 

ر در آورم، به غار مقدس لودز در یشته تحرن کتاب را به رین سطور اینکه آخری قبل از ای، چند ساعت2002 ی ماه م29روز 
د؟ شما ی دانیم: " حدودًا هفتاد ساله به من گفتیداخل معبد، مرد.  آب مقدس از چشمه بردارمیفرانسه رفتم تا چند بطر

 نوه د و به همسر ویلو هستم، مرا در آغوش کشیکه به او گفتم که خود پائولو کوئیزمان." دیلو هستیه به پائولو کوئی شبیلیخ
ن یاغلب ا."  برندیا فرو میآنها مرا به رؤ: "جه گرفت کهی خود گفت و نتی من در زندگیت کتابهای کرد، از اهمیاش معرف

را ی ام شده اند اما در آن لحظه واقعًا احساس وحشت به من دست داد زیم که باعث خرسندید بگویده ام و بایجمالت را شن
به سمت .  شودی خشن، ناراحت کننده و تکان دهنده مربوط میقه به مساله ای دقازدهیدم به نام ی دانستم رمان جدیم

و نامش را ) كیك بلژیجنوب فرانسه نزد( کند ی میدم کجا زندگیبرگشتم و از مرد پرس. م را پر کردمیهایچشمه رفتم و بطر
 .ادداشت کردمی
 
ن خودم موظف هستم که ی، همسر و نوه ات و همچنمن، در قبال تو.  کنمیم مین تقدیس گراولین کتاب را به تو، موریا

ا ی کتابها ما را به رؤیبعض. گران دوست دارند بشنوندی که دیزهائیزند و نه چی انگیم را برمیسم که نگرانی بنویلیدرباره مسا
 و یامانتدارت دارد، یسنده اهمیك نوی ی که برایزی دهند، اما چیات قرار می واقعیگر ما را رو در روی دی برند، بعضیم

 . شودیك کتاب با آن نوشته می است که یصداقت
------------------------------------------------------------ 

ده اند که سنت برنادت در آنجا شاهد ظهور ین عقی ارتدکس بر ایکهایکاتول.  فرانسه استی در جنوب غربیلودز، شهر کوچک
ده دارند آب یرا عقی روند زی به آنجا میادیماران زیب.  شودی مقدس شناخته می محللودز به عنوان. م مقدس بوده استیمر

 )مترجم. ( تواند آنها را شفا دهدیآنجا متبرك بوده و م
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س و ی از عطر نفیشه ایان نشسته، شیسی از فریکی بر خوان یسیکه آن زن بدکاره، شهره شهر دانست که عیو هنگام  ...
ش یسپس بر پاها. ش پاك نمودی خویر مویده شست و با حریش را با آب دیه کنان، پاهای، مویسیپشت سر ع. گرانبها برگرفت

 .ن نمودیبوسه زد و با روغن تده
ن زن یافت ای ینه درمی بود، هر آیامبر مین مرد پیاگر ا" گفت، یش خود همین را مشاهده نمود، پیزبان که ای میسیآن فر

 ". دانست که او گناهکار استیبه چه کار است و مست و ی نوازد کیکه او را م
 یریمع" فرمود، یسیپس ع." د استادیبفرمائ"و شمعون گفت، ." میت باز گوی براید کالمیبا! شمعون"ح فرمود، یو حضرت مس

 . به پانصد سکهیگری به پنج سکه و دیکیون داشت؛ یدو مد
شتر بدو عشق یك بیپس کدام.  کردید و از طلبش چشم پوشیبخشکه نتوانستند قرض خود ادا کنند، او آنان را بیو هنگام

 "د؟یخواهند ورز
 "!یدرست حکم کرد" جواب فرمود، یسیو ع." شتر بخشوده شدهی که بی کنم همانیگمان م"شمعون پاسخ بداد، 

ن زن ی؛ اما ایاوردی نیم آبی پاهای؟ به خانه ات وارد شدم و برایدیآن زن را د" زن بازگشت و به شمعون فرمود، یو به سو
 .ر مو پاك نمودیده بشست و با حریم را با آب دیپاها

 .ده استیم دست نکشیدن پاهای از بوسی که داخل شدم، لحظه ای؛ اما او از وقتیدیتو به رسم معمول مرا نبوس
 .ن نمودیم را با روغن تدهی؛ اما او پاهاین ننمودیوه معهود سرم را تدهیتو به ش

 شود، کمتر ید اما هر کس کمتر بخشوده میشتر عشق ورزیرا او بیارش بخشوده شدند؛ زی، گناهان بسمی گویپس با تو م
 ". ورزدیعشق م

 
 
 

 47 تا 37ه ی آ– باب هفتم - ل لوقا یانج
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 انمیرا که من آغاز و پایز

 مکرم و محقورم
  و مقدسمیروسپ

 معقود و باکره ام
 مادر و دخترم

 م هستم مادریبازو
 ارندیم هستم و فرزندانم بسیعق

 متاهلم و در خانه مانده
  که بارور شده و هرگز نزادهیزن

 مانمی درد زایتسل
 میزوجه وشو

 دهین مرد من است که مرا آفریو ا
 من مادر پدرم هستم

 م هستمیمن خواهر شو
 و او پسر مطرود من است

 دیم کنیشه مرا تکریهم
 .که من پست و با شکوهم

 
 
 

 الدیا چهارم قبل از میس، قرن سوم یسید اسرو
 یمکشوفه در نگ حماد
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 قسمت اول
 

 
 یشروع م" ی روزگاریروز"ن کودکان با یری شیداستانها! دیقه صبر کنیك دقی. ای بود به نام ماری فاحشه ای روزگاریروز

 شروع کنم؟ اما خوب، چونکه همه ین تناقضی با چن رای توانم کتابیچطور م.  بزرگساالن استی برایکلمه ا" فاحشه"شوند و 
 .نطور شروع کنمید داستان را همیات، بگذاری واقعی به ژرفایم و نگاهی به افسانه داریمان، نگاهیما در تمام طول زندگ

مثل همه ا گذاشت و یز معصوم و باکره پا به دنیا نیمثل همه فاحشه ها، مار. ای بود به نام ماری، فاحشه ای روزگاریروز
د یدر لباس سف( ازدواج یای، و رو)پ، با هوشیپولدار، خوش ت( پروراند ی خودش را در سر می مرد زندگیایدختران، رو

پدرش ). ای رو به دریبا پنجره ا (یك خانه دوست داشتنی در یو زندگ)  شدند و معروفیکه بزرگ م(، دو تا بچه )یعروس
شه یا همین بود که ماریك بانك داشت و ایك کاباره و ینما، یك سیل، فقط یبرزاط بود و شهرشان در یبازرگان و مادرش خ

ا را ین بردارد و با خودش ببرد تا با هم دنیاهاش از راه برسد، او را از زمی، شاهزاده رویچ خبری بدون هیك روزیدوار بود یام
 .فتح کنند

ازده ی که یوقت.  کندیالبافین بود که خیانست انجام بدهد، ا توی که میش از راه برسد، تنها کاریاهایکه شاهزاده رویتا وقت
 یگی که در همسایپسر. ستید در راه مدرسه تنها نین روز مدرسه، فهمیاول. ن بار در راه مدرسه عاشق شدی اولیساله بود، برا

 یلمه با هم رد و بدل نمك کی یآنها حت. ز با او همزمان بودی کرد و برنامه اش نی میر را طی کرد، همان مسی میاو زندگ
 کند؛ ی رفتن به مدرسه صرف می است که براین قسمت روز، زمانی او، بهتریا کم کم متوجه شد که برایکردند، اما مار

 .ی همراهی او برایع پسر و سعی سرین، گامهاید بر زمی، تپش خورشی و خستگی پر از گرد و غبار راه، تشنگیلحظات
 کرد یون بود، آرزو میزیش تلویت زندگیا که از درس خواندن متنفر بود و تنها مشغولیار شد؛ مارن صحنه ماهها و ماهها تکریا

 کرد و بر خالف دختران هم سنش، ی می زمان حرکت به مدرسه لحظه شماریکه روزها هر چه زودتر بگذرند؛ مشتاقانه برا
 گذرد، ی بچه ها آهسته تر از بزرگترها میلحظه ها برا که یاز آنجائ. ش مالل آور و خسته کننده بودیالت آخر هفته برایتعط
 یش باشد و می توانست با عشق زندگیقه می هستند چونکه تنها ده دقی کرد روزها طوالنی برد و احساس میار رنج میاو بس

نکه یند تا ا توانست با او صحبت کینکه چه خوب بود میست هزاران ساعت را به فکر کردن در مورد او بگذراند و تصور ایبا
 .ن اتفاق افتادیا
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 نداد؛ در یا جوابیمار. ردیك مداد از او قرض بگی تواند یا مید که آیك روز صبح، در راه مدرسه، پسرك به سمت او آمد و پرسی
 ده بود پسركیکه دیزمان. عتر کردیش را سری قدمهایرمنتظره آزرده شده و حتین برخورد غید که با ای رسیشتر بنظر میواقع، ب

 صبرانه منتظرش مانده ید پسر متوجه شود که او چقدر دوستش دارد، چقدر بی ترسید، خشکش زده بود، می آیبه سمتش م
 گذشتن از کنار مدرسه با او و قدم نهادن در یاینطور روی در دست گرفتن آن دستها را در سر پرورانده، همیایبود، چگونه رو

ن یون، ماشیزینما و تلوی مشهور سی بزرگ هست با ستاره های شهر– گفتند یم م مرد– که یآن جاده و رفتن تا انتها، جائ
 . شد در آنجا انجام دادی که میگری جالب دیزهایار و چی بسینماهایها، س

د پسرك یرا فهمین حال، آسوده خاطر شده بود زیش تمرکز کند اما با ای درسهای گذاشت روی رفتار نامعقول آنروز، نمیادآوری
بش ی سر جیکه نزد او آمد، خودکاریك بهانه بوده تا سر صحبت را باز کند چون وقتیه او شده است و مداد گرفتن هم متوج

ن کرد تا ید تمری خواست به او بگوی را که مین بار جمالتی چند– بعد ی و شبها– بود و آن شب یمنتظر دفعه بعد. بود
 .ان نرسدیوقت به پاچ یدا کند که هی پی شروع داستانی براینکه راه خوبیا

 در یشتر با مدادی پیا چند قدمی کردند، ماری مین خانه و مدرسه را طیشه با هم راه بیهم.  وجود نداشتیاما دفعه بعد
 ی محبت به او چشم می رفت و از روی پشت سر او راه می اوقات، با اندك فاصله ایا برخی کرد، یدست راستش حرکت م

ا مجبور بود به عشق سوزان خودش در سکوت ی حرف نزد و ماریگر هرگز با او کلمه ای پسرك دن اوصاف،یدوخت اما با همه ا
 . قناعت کندیلیتا آخر سال تحص

 شده اند و یش خونید که پاهایا از خواب بلند شد، دیکه ماری مدرسه، وقتیالت مالل آور و تمام نشدنی تعطی از روزهایکی
ش بوده است و ید که عشق بزرگ زندگیسد و به او بگوی بنوی پسرك نامه ایفت برام گریتصم. ردی میمتقاعد شد که دارد م

مرد : دند، کشته شودی ترسی که مردم شهرش از آنها می از دو غولیکی پناه ببرد تا بدون شك توسط یه بوته ایبعد به سا
 شکل قاطر در آمده و محکوم شده تا  بوده که بهیك روحانی معشوقه یکین ین بود که ایده بر ایعق( و مال سم کابسا یگرگ

شه ینکه همیر با ای فقی شدند چون، آدمهایده نمی، پدر و مادرش از مرگش داغدینطوریا.) آخر عمر در شب سرگردان بماند
 کردند که احتمااًل توسط ینش خودشان را قانع میدوارند و حتمًا والدیشه امیبان هستند، اما همیبتها دست به گریبا مص
) یشگیو هم (ی باز خواهد گشت، ثروتمند و مشهور، عشق فعلیك روزیده شده اما یه ثروتمند که بچه نداشتند دزدخانواد
 . صحبت نکردن با او سرزنش خواهد کردی کند و هر روز خودش را برایش هم هرگز او را فراموش نمیزندگ

ك زن جوان یحاال تو : د، گفتی را دی خونیها که ملحفه یاو هرگز آن نامه را ننوشت چون مادرش وارد اتاق شد و وقت
 .یهست
ك ین ی به او بدهد؛ فقط گفت که ایست اما مادرش نتوانست پاسخ قانع کننده اید رابطه خون با زن جوان بودن چیا پرسیمار

ا یمار. دهدش قرار ی پایه به بالش عروسك الی شبیزی چیستیا پنج روز در ماه بای است و از حاال به بعد، چهار یامر عاد
ت ین وضعیزد، اما مادرش پاسخ داد که ای شلوارشان نری پوشند که خون روی شکل می لوله ایزیا مردها هم چید که آیپرس

 .تنها مخصوص خانمها است
شه خودش ی توانست به نبود پسرك عادت کند و همیاما نم.  عادت کردیت، به قاعدگی کرد، اما در نهایا به خدا شکوه میمار

د، به تنها یروز قبل از شروع ترم جد.  کردی صبرانه منتظرش بود، سرزنش می که بیزی خاطر حماقتش و فرار از چرا به
 .شقدم شود و با پسرك صحبت کندیاد کرد که پی قسم ی شهر رفت و در مقابل مجسمه سنت آنتونیسایکل
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. م خاص دوخته بود، و به سمت مدرسه روانه شد مراسیش را به تن کرد، همانها که مادرش براین لباهایروز بعد، قشنگ تر
ب گذشت تا ین ترتیگر به همیك هفته عذاب آور دیو . امدیاما پسرك ن. الت تمام شده بودیخدا را شکر کرد که باالخره تعط

 .د که پسرك آن شهر را ترك کردهیش شنی از دوستان هم مدرسه ایکینکه از یا
  دوریه جایاون رفته :  گفتیکی

ه ی هست به نام یاد گرفت که مکانینطور یاو هم. روندیشه از دست می همیزها برای چیاد گرفت که بعضیا یلحظه، ماردر آن 
 ی میك روزی ی دوست داشتنینکه آخرش، همه آدمهای کوچك است و ایلی بزرگ و شهر او خیلیا خینکه دنی دور، ایجا

 کرد، با ی شهرش نگاه می خاکیابانهاینطور که به خین حال، همیبا ا.  جوان بودیلی خواست برود، اما هنوز خیاو هم م. روند
 رفت و ی خود، به عشاء ربانیش رو، طبق سنت مذهبیدر نه جمعه پ.  بدنبال پسرك روانه شودیم گرفت که روزیخودش تصم

 .م باکره درخواست کرد که او را از آنجا ببردیاز مر
ا یمار.  دانست پدر و مادرش کجا رفته اندیچکس نمیپسرك بدست آورد اما ه از ی کرد ردین بود و سعی اندوهگی مدتیبرا

 ی دور زندگیم باکره در بهشتینکه مری است و ای خطرناکیلیز خی بزرگ و عشق چیلیا خید که دنیجه رسین نتیکم کم به ا
 . کندی بچه ها را گوش نمی کند و دعاهایم

ن مجله ی کرد؛ در مدرسه، اولیون را دنبال میزی شبانه تلویالهایفت، او سراد گریات یاضی و ریا، جغرافیسه سال گذشت؛ مار
 تجربه دسته یاقش برایکنواخت خود و اشتی ی را خواند و شروع به نوشتن دفترچه خاطراتش کرد که در آن از زندگیسکس
 غرق در یبایبه سر، زنان زانوس، برف، مردان دستار ی اق– نوشت ی خواندند، می که در کالس در موردشان میزهائیاول چ

اط و پدرش بندرت ی خصوصًا اگر مادرش خ–ش ادامه دهد یال به زندگی تواند با خواب و خیچکس نمیاما چون ه. جواهرات
ش یشبرد زندگی پیاو برا.  افتد توجه کندیشتر به آنچه اطرافش اتفاق مید بید که بای فهم–در خانه حضور داشته باشد 

 سال داشت، 15که فقط یوقت. م کندیش را با او تقسیهای ماجراجوئیای گشت که بتواند روی میبال کس کرد و بدنیمطالعه م
 . دل باختیدر مراسم اجتماع هفته مقدس، به پسر

او .  رفتندیهمانینما و می خودش را تکرار نکرد؛ آنها با هم صحبت کردند، با هم دوست شدند، به سیا اشتباه کودکیمار
 کند تا یدا می پیشتر با نبود شخص مورد عالقه معنیورد عشق اولش تجربه کرده بود، متوجه شد که عشق بهمانطور که در م
نده درباره اش ی کرد، در مورد آنچه دفعه آی شد، ساعتها وقت صرف می دوست پسرش تنگ می دلش برایلیحضورش؛ او خ

ل کند که چه یه و تحلی کرد تجزی می آورد و سعیماد ی با هم بودن را به ی کرد و لحظه هایصحبت خواهند کرد، فکر م
 از فرصت یکی کرد که ی تصور میاو خودش را زن جوان با تجربه ا.  انجام داده و کدام اعمالش خوب نبودهی خوبیکارها

زدواج  این مرد و برای ای داند و حاال مصمم است با تمام توانش برای خود را از دست داده و درد و رنج آنرا می عاشقیها
رفت تا با . دوباره زنده شد... ا و ی بچه و خانه کنار دریای اوست و روینان داشت که آن پسر مرد زندگیتالش کند، اطم

 :مادرش صحبت کند اما مادرش ملتمسانه گفت
 .ی جوانیلیاما تو هنوز خ

 .ی ازدواج کردی سالگ16تو با پدر در سن ! مادر
 کند و یر منتظره اش بوده شانه خالی ناخواسته و غیواجش با پدر، بخاطر حاملگنکه ازدیح ایح داد از توضیمادرش ترج

 . کرد، بحث را به اتمام رساندیز فرق مینکه اون روزها همه چین با گفتن ایبنابرا
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ت ا دوسید که آیا از او پرسی با هم صحبت کردند و ماریکم.  گردش به اطراف شهر رفتندیا و دوست پسرش برایروز بعد، مار
 .دیا را گرفت و او را بوسی جواب دادن، بازوان ماریدارد به مسافرت برود اما او به جا

 خوار در حال پرواز، ی مرغان ماه–منظره آنجا هم خاص بود ! ن لحظه را مجسم کرده بود یش ایاهایچقدر در رؤ! ن بوسه یاول
ا وانمود کرد یمار. دی رسی دوردست ها بگوش م که ازیقی موسیمه خشك، صدایعت نی آن طبی وحشیبائید، زیغروب خورش
لبانش را با : ده بود اجرا کردیون دیزینما، مجله و تلوی کشد اما بعد او را در آغوش گرفت و آنچه را بارها در سیکه عقب م
 حس  اوقاتیگاه.  دادیوانه وار سرش را به چپ و راست تکان می لبان او گذاشت گاه بصورت موزون و گاه دیخشونت رو

 . استیری کرد که چقدر احساس دلپذی کند و فکر میش برخورد می کرد زبان پسر به دندانهایم
 ؟ی خواهی نمیعنی: دن دست برداشت و گفتیپسر ناگهان از بوس

ك مرد بدهد، خصوصا ید آنطور خودش را به دست یاما زن نبا!  خواست ی خواست؟ البته که می میعنید؟ یست چه بگوی بایم
 به همه ینطور به سادگین شك بسرخواهد برد که زنش همیه عمرش را با اینده اش باشد، وگرنه او بقی مرد، شوهر آآنکه آن

 .م گرفت که جواب ندهدین تصمیبنابرا.  دهدیجواب مثبت م
 بوجود آمده اما ید که اشکالیا فهمیدوباره مکث کرد، بر افروخته شد؛ مار. ن بار با شور و شوق کمترید؛ ایپسر دوباره او را بوس

انگار که . گر صحبت کردندی دیزهایلش را بپرسد؛ دستان پسر را گرفت و با هم بطرف شهر رفتند و در مورد چید دلیترس
 .فتادهی نیچ اتفاقیه

گران خوانده خواهد شد و چونکه متقاعد شده بود که ی توسط دیسد روزی نویا مطمئن بود آنچه می که ماریآن شب از آنجائ
 : دانست در دفترچه خاطراتش نوشتی که مین کلماتیبا تری رخ داده، با استفاده از زی مهمیلی خاتفاق

 
 که یمن امروز، موقع.  که همه عالم در کف اقبال توستی کنی، احساس می شوی و عاشقش مینی بی را میکه کسیوقت

خوار، نه ینه مرغان ماه!  ماند ی نمیز باقیچ چیگر هیفتد، دی بیاما اگر اتفاق. ن احساس را داشتمی کرد، اید غروب میخورش
د یع ناپدی قبل آنجا بود، آنچنان سریقی که دقایبائیچگونه ممکن است ز.  مزه لبان اوی دوردست نوازندگان و نه حتیصدا

 شود؟
 . بردی از بهشت به جهنم میعمر به سرعت در حال گذران است و انسان را به چشم بر هم زدن

 
ن حال، یبا ا. نده اش به گردش رفتهیده بودند که همراه نامزد آیهمه آنها د.  کردی با دوستان دخترش صحبت مایروز بعد، مار

 ی که همه بدانند چه آدم دلخواهینان داشته باشید اطمی داشته باشد بلکه بایش عشق بزرگیست که آدم در زندگی نیکاف
 بود که ین قسمت بوسه زمانی گفت که بهتریا، با غرور خاصیه و مار افتادیدخترها مشتاق بودند بدانند که چه اتفاق. یهست

 ؟یدهانت را باز نکرد: د و گفتی از دختران خندیکی.  کردیش برخورد میزبان پسر به دندانها
 . اویسوال پسر، ناراحت. ز روشن شدیك دفعه، همه چی

 ؟ی چیبرا
 .نکه زبانش را داخل دهانت بگذاردی ایبرا

  کنه؟ی میچه فرق
 . بوسندیگر را می همدینطوریهمه هم. حش دادیشه توضینم
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شامد خوشحال ین یا، از این حس حسادت نسبت به ماری تا آنوقت عاشقشان نشده بود و بخاطر همیچ کسیدختر ها، که ه
 ی که اتفاقنکه روحش سخت آزرده شده بود، وانمود کردیا با ایمار.  به او زدند و ظاهرًا اظهار تاسف کردندیبودند، وزخند

ش را ببندد، دستانش یاد داده بودند زمان بوسه چشم های که به او یلم هائیاو در نهان به همه ف. دیفتاده و همراهشان خندین
ن کار را نشان نداده ین قسمت ای ترین و اساسیرا دو طرف سر مرد بگذارد و سرش را به چپ و راست تکان دهد اما مهمتر

 خواستم خودم را بدهم به دستت؛ چونکه مطمئن ینم:  دوست پسرش درست کرده بودی برایه خوببهان. بودند، لعنت فرستاد
 . شدی؛ و منتظر فرصت بعدی منیدم که تو عشق زندگینبودم؛ اما حاال فهم

  از او در موردید که پسر، دست در دست همان دوستی، دیهمانیك میآنروز، در . دیا تا سه روز بعد دوست پسرش را ندیمار
 دهد و تا عصر آنروز که دوباره با دوستانش در مورد یت نمیدوباره وانمود کرد که اهم.  کنندیده بود، صحبت میبوسه پرس
ز دوستانش نشده ی ترحم آمیوانمود کرد که متوجه نگاهها.  شهر صحبت کند، صبر کردیگر پسرهاینما و دی سیستاره ها

جه ین نتید و به ایه کرد، تا هشت ماه رنج کشیر سرش خراب شده؛ همه شب گرا بید، انگار که دنیکه به خانه رسیوقت. است
 کند که یش را وقف عشقیه زندگیم گرفت راهبه شود و بقیتصم.  عشق ساخته نشده استی او و او براید که عشق برایرس

 خوانده بودند یونرهائی مورد مسدر مدرسه در. حی گذارد؛ عشق به مسی رساند و داغ سوزناك بر دل انسان نمیبه انسان آزار نم
ك صومعه شد، کمك یوارد . دا کندی پی محنت بار رهائین زندگی تواند از این کار می روند و فکر کرد که با ایقا میکه به آفر

  فعالتر بود،ی مذهبی، در کالسها) مردندیقا می در آفریادی زی گفتند، آدم های که معلم ها میطور(اد گرفت یه را ی اولیها
ز یر و ببر نی پر از شینطور به جنگل های دهد و همی کرد که جان افراد را نجات می تصور میس مدرنیو خودش را قد

 . کندیمسافرت م
نکه عشق، باعث ید با دهان باز بوسه بدهد و دومًا ایر که اواًل بای او عالوه بر دو کشف اخین سال زندگیبه هر حال، پانزدهم

 که منتظر مادرش بود که به خانه ی، زمانی شانسیلین کشف خیا. یخود ارضائ: ز همراه بودیم نك کشف سویمحنت است، با 
 ی داد و از آن احساس خوشش مین کار را انجام میکه بچه بود، ایزمان.  کرد، اتفاق افتادید و داشت آلت خود را لمس میایب

چ وقت آن یا هیمار.  به او زدی محکمیلی سیحیچ توضیدون هد و بیك روز، پدرش او را در حال انجام آن کار دینکه یآمد تا ا
ابان انجام دهد ین کار را در خی توانست ایگران خودش را بمالد؛ چونکه نمی دید جلوید که نبای را فراموش نکرد و فهمیلیس

 . کردین، چشم پوشیری خود نداشت، از آن احساس شی برایو اتاق خواب اختصاص
 انجام دادن نداشت؛ ی برایچ کاریا هیر به خانه آمد و ماریا دیان آن بوسه، مادر ماری بعد از جربًا شش ماهیآن عصر، تقر
 بدن خودش یا شروع به وارسی نداشت، ماریز جالبیچ چیون هیزیرون رفته بود و چونکه تلوی از دوستانش بیکیپدرش تازه با 
 مهبلش هست؛ شروع به یك غده کوچك باالید که یال تعجب، دبا کم. ن بکندی دارد، زود آنرا با موچی زائدیکرد تا اگر مو

 – و لذت بخش بود و تمام بدنش ی قویلیجاد شده خی تواند متوقفش کند؛ احساس ایگر نمیافت که دیدن آن کرد و دریمال
 یگر نمید. افتیبعد از چند لحظه، انگار وارد بهشت شد؛ احساسش شدت .  منقبض شد–د ی مالی که میخصوصًا همان جائ
 !ن ارگاسمید و از لذت شروع به ناله کرد و اولی گرائیز به زردیهمه چ. ند و بشنودیتوانست خوب بب

 ! ارکاسم
ت و یس عرق شده بود، اما احساس کمال، رضایبدنش خ. ن بودین آمدن تا زمیمانند شناور شدن در بهشت و بعد آرام آرام پائ

 نبود که همه از لذت صحبت کنند اما از درد به خود ی سکسیمثل مجله ها! چه جالب! ن بودیپس سکس ا.  کردی میانرژ
او .  احساساتش نداشتندی برایچ وقتی بردند اما هی هم نداشت که از بدن زن لذت می به مردانیازیچ نیالبته ه. چندیبپ
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 ینما او را میتاره معروف سك سیالش، ین دفعه در خی کرد، ایو دوباره خود ارضائ!  توانست لذت ببردی میخودش به تنهائ
ن ی سومی خواست برایم.  کردیشتر احساس انرژیب. ن آمدیگر در بهشت غوطه خورد و دوباره آرام آرام پائیك بار دید، و یمال

 .دیدفعه، دست بکار شود که مادرش از راه رس
ش آنرا کشف یازه چند ساعت پگرش صحبت کرد اما به آنها نگفت که تیدش با دوستان دختر دیا در مورد تجربه جدیمار

. دن آنرا نداشتندیان کشیك جرات به میچی کند اما هیا از چه صحبت می دانستند ماری م–ر از دو تا ی بغ–همه آنها . کرده
رد و از همه در ی گروه را بدست گی مضحك اعتراف به اسرار رهبریا بود که احساس انقالب کند و با اختراع بازیحاال نوبت مار

ر لحاف در اوج یاد گرفت، مثاًل جلق زدن زی را ی مختلفیك هایاو تکن.  سوال کندیوه مورد عالقه شان در خود ارضائیشمورد 
 ی، استفاده از پر غاز برا) کندیاد داده بود که عرق کردن، آنرا لذتبخش تر می از دوستانش به او یکیچونکه ( تابستان یگرما
 ین کار لزومیده داشت ایا عقیمار(ك پسر ین کار توسط ی، انجام ا)ستینست اسم آنجا چ دایا هنوز نمیمار(ك کردن آنجا یتحر
 از دوستان یکیدن یم گرفت هر وقت به دی را در خانه نداشت و تصمیکین یا ایمار(ده ی آب در بی، استفاده از اسپر)ندارد

  .)پولدارش رفت، آنرا امتحان کند
ت ی فکر رهبانی دوستانش را بکار گرفت، بکلیشنهادی پیك هایگرفت و چند تا از تکناد یکه جلق زدن را یبه هر حال، از زمان

ك گناه یسا، سکس ید که از نظر کلی رسیگر بنظر مید و از طرف دی بخشی میادی زیرویجلق، به او ن. رون کردیرا از سرش ب
.  شودی میوانگی دیا حتی یوانگی دجلق زدن باعث جوش،: دی شنی از دوستانش میادی زیحرفها.  آمدیره به حساب میکب

 ورق با دوستانش ی بازی چهارشنبه که پدرش برایك بار، خصوصًا عصر های ین خطرات، او حداقل هفته ایباز با وجود همه ا
 . کردی می رفت، خود ارضائیرون میاز خانه ب

 ترك محل یشتر برایشتر و بید و ب کری میشتر در روابطش با پسرها احساس نا امنیشتر و بین حال، او هر روز بیدر ع
ش یکه با دوست پسرهای دانست چگونه بوسه دهد؛ وقتین بار عاشق شد، مین و چهارمی سومیبرا.  شدیش مصمم میزندگ

 است که تا آخر ی همانیکین ی که مطمئن بود ایشه درست زمانی کردند، اما همی میگر را دستمالی شد، همدیتنها م
د که مردان فقط یجه رسین نتیبعد از سالها، به ا.  خوردی آمد و رابطه شان به هم میش می پی اشکالعمرش با او خواهد ماند،

 کند و ی مید که با پسر دو ساله اش بازی را دیك روز عصر، مادری.  شوندی شدن زمان می، رنج و طوالنیدیباعث درد، نا ام
ز را خراب یرا عشق همه چیز.  هرگز عاشق نشودیش فکر کند ولیایم گرفت که فقط به ازدواج، بچه ها و خانه رو به دریتصم

 . کندیم
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 قسمت دوم
 

او هر روز زیبا و زیبا تر می شد و سیمای غمگین و اسرارآمیزش خواستگاران زیادی . و بدین ترتیب دوران بلوغ ماریا طی شد
 خالف قولی که به خودش داده بود تا هرگز عاشق نشود، باز هر بار با پسری دوست می شد، بر. را به طرفش می کشاند

در یکی از این روابط، ماریا باکرگی خودش را روی صندلی عقب یک . رویاپردازی می کرد، شکست می خورد و رنج می برد
ده بود و ماشین از دست داد؛ او و دوست پسرش با شور و حرارت عجیبی در حال نوازش هم بودند، پسر خیلی هیجان زده ش

بر خالف خود . ماریا که تنها دختر باکره بین دوستانش بود و از این مساله دلزده شده بود، به او اجازه داد تا از جلو وارد شود
ارضائی، که او را به عرش می رساند، این حرکت او را ناراحت کرد و لکه خونی روی دامنش به جای گذاشت که تا مدت 

 پرنده های ماهیخوار در پرواز، غروب آفتاب، صدای –احساس اولین بوسه هم اصاًل خبری نبود از شور و . زیادی پاک نشد
 .اما او ترجیح می داد در موردش فکر نکند... موسیقی 

البته هر بار می بایست او را تهدید کند که اگر این کار را نکند، به پدرش . ماریا چندین بار دیگر با همان پسر عشق بازی کرد
 .در این عشق بازیها، سعی کرد بفهمد چه لذتی در سکس با یک جنس مخالف هست. ید که به زور به او تجاوز کردهمی گو

نمی توانست بفهمد؛ خود ارضائی دردسر کمتری داشت و لذت بخش تر بود اما همه مجالت، برنامه های تلویزیونی، کتابها، 
ماریا کم کم به این فکر افتاد که شاید . ه حضور یک مرد الزم استدوستان دخترش و خالصه همه، دقیقًا همه، می گفتند ک

دچار یک مشکل جنسی ناگفتنی است، بنابراین سعی کرد بیشتر روی مطالعاتش تمرکز کند و برای مدتی چیزی جالب توجه 
  .و در عین حال عذاب آور به نام عشق از صفحه ذهنش پاک شد

 
 : سالگی17قسمتی از دفترچه خاطرات ماریا در سن 

 
می دانم زمانی که عاشق بودم چقدر احساس سرزندگی می کردم و حال نیز می دانم . هدف من این است که عشق را بفهمم

 .که چیزهائی که دارم، هر چند جالب و استثنائی به نظر برسند، اصاًل شوقی در من ایجاد نمی کنند
خاطر عشق رنج های زیادی کشیده اند و من نمی خواهم چنین دوستانم را دیده ام که ب: اما عشق چیز نفرت انگیزی است

آنها به من و سادگیم می خندیدند اما حاال از من می پرسند که چطور از پس مردها اینقدر خوب بر . تجربه ای داشته باشم
عاشق کسی نمی من : من لبخند می زنم و چیزی نمی گویم، چونکه می دانم شفای درد، دردناکتر از خود درد است. می آیم

... هر روز که می گذرد، به روشنی می بینم که چقدر مردها شکننده هستند، چقدر بی ثبات، متزلزل و شگفت آورند. شوم
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اوایل شوکه می شدم اما حاال فکر می . پدران چند تا از دوستانم از من خواستگاری کرده اند اما من همه آنها را رد کرده ام
 .دکنم مردها همینطوری هستن

با اینکه هدف من فهمیدن عشق است، و با اینکه وقتی به افرادی فکر می کنم که دلم را به آنها دادم، قلبم به درد می آید، اما 
باز به این نتیجه می رسم کسانیکه روحم را نوازش کردند نتوانستند جسمم را برانگیزند و آنها که جسمم را برانگیختند، 

 .نتوانستند روحم را بنوازند
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 قسمت سوم
 

رئیسش بعد از . بعد از اتمام دوره متوسطه، در یک مغازه پارچه فروشی مشغول به کار شد.  سالگی رسید19ماریا به سن 
با اینکه . قرار گیردماریا می دانست چگونه از یک مرد استفاده کند بدون اینکه مورد سوء استفاده . مدت کوتاهی عاشق او شد

 .همیشه عشوه گری می کرد و از قدرت زیبائیش آگاه بود، هرگز به او اجازه نداد تا بدنش را نوازش کند
دنیا برای زنان زشت چطور است؟ او دوستانی داشت که در میهمانی ها مورد توجه قرار نمی گرفتند و مردها : قدرت زیبائی

ممکن است جالب به نظر برسد، این دختران به عشق های کوچکی که می رسیدند، . ندهیچ عالقه ای به آنها نشان نمی داد
ارزش و بهای بیشتری می دادند، وقتیکه مورد بی مهری قرار می گرفتند، در خلوتشان غصه می خوردند و سعی می کردند 

ه در خیال ماریا، دنیا برای آنها خیلی غیر آنها مستقل تر بودند و اگرچ. ورای خودآرائی برای دیگران، با آینده خود روبرو شوند
 .قابل تحمل به نظر می رسید، بیشتر به خودشان اهمیت می دادند

او می دانست چقدر جذاب است و با اینکه به ندرت به حرفهای مادرش گوش می داد، یکی از حرفهای مادرش بود که او 
 با این نصیحت در گوش، ماریا سعی می کرد فاصله خود را با ."زیبائی هرگز پایدار نیست! عزیزم: "هرگز از یاد نمی برد

او نمی دانست (رئیسش حفظ کند، بدون اینکه او را کاماًل دلسرد کرده باشد و این کار باعث افزایش حقوق و امتیازات او شد 
 کم با این کار پول خوبی در چه مدت می تواند رئیس خود را تنها با امید به اینکه روزی با او هم بستر شود، بفریبد اما دست

رئیسش دوست داشت او همیشه (او حتی برای کار کردن در ساعات غیر کاری، اضافه حقوق خوبی می گرفت ). می آورد
. او دو سال بطور مداوم کار کرد). شاید نگران بود اگر شب ها بیرون برود، عشق بزرگ زندگیش را بیابد. همان نزدیکی ها باشد

توانست به اندازه کافی ! ا برای نگهداری از خودش به والدینش پرداخت می کرد، و سرانجام به آرزویش رسیدهر ماه مبلغی ر
پول جمع کند تا بتواند به شهر رویائیش سفر کند، جائی که ستاره های سینما و تلویزیون زندگی می کنند، تصویر کارت 

 !ریو د ژانیرو: پستال کشورش
اینکه چون به دیدن یکی . ه سفر برود و همه خرج سفر را بر عهده بگیرد اما ماریا به او دروغ گفترئیسش پیشنهاد کرد با او ب

 .از خطرناک ترین جاهای دنیا می رود، تنها شرط مادرش این بوده که بایستی در خانه پسر خاله جودو کارش بماند
 ." مورد اعتماد، رها کنیدعالوه بر این، آقا، شما نمی توانید مغازه را بدون سپردن به یک آدم"
و این او را متعجب کرد، چونکه همیشه فکر می . شعله های عشق: ماریا در چشمان رئیسش چیزی آشنا دید!" به من نگو آقا"

می توانم به تو خانه بدهم، خانواده، پول : "کرد او فقط به سکس عالقمند است و حاال چشم هایش چیز دیگری می گویند
ماریا تصمیم گرفت با آینده نگری، این آتش را شعله ور نگاه دارد و به او گفت که واقعًا دلش برای شغلش ." برای پدر و مادرت
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مواظب بود اسم فرد خاصی را نگوید، تا این راز، ناگفته (و همکارانش که به کار کردن با آنها عشق می ورزید تنگ می شود 
اما حقیقت چیز دیگری بود؛ او .  قول داد که از دارائی و عفتش محافظت کندو) او بوده؟" همکار"آیا منظورش از : باقی بماند

 شنا در دریا، صحبت با غریبه –می خواست همه کار بکند . نمی خواست هیچکس اولین هفته از آزادی مطلقش را خراب کند
 . را برای همیشه با خود ببردها، نگاه کردن به ویترین مغازه ها و آماده شدن برای مالقات با شاهزاده رویائیش تا او

این حرف را ." به یک چشم بر هم زدن تمام می شود و به زودی سر کارم برمی گردم. تازه یک هفته که زمان زیادی نیست"
 !با لبخند اغوا کننده ای آمیخت با این امید که واقعًا اینطور نباشد

م تن به تصمیم او داد چونکه داشت دور از چشم او نقشه می مدیر پارچه فروشی، نا امیدانه ابتدا مقاومت کرد اما سرانجا
او نمی خواست همه چیز را خراب کرده و در نظر دختر جوان گستاخ . کشید تا از او بخواهد بعد از سفرش با او ازدواج کند

 .جلوه کند
و ...) آن ساحل، آن آسمان! ناکوپابا(ماریا چهل و هشت ساعت با اتوبوس مسافرت کرد، یک هتل ارزان در کوپاکابانا گرفت 

حتی قبل از آنکه چمدانهایش را باز کند، مایویی که خریده بود برداشت، پوشید و علیرغم هوای ابری آن روز، به طرف دریا 
 .با ترس به دریای خروشان نگاه کرد اما آخرسر، خیلی ناشیانه به آب زد. رفت

و با اقیانوس، با الهه یمانجا، جریانهای دریایی، موجهای کف آلود و، هیچ کس در ساحل متوجه نشد که این اولین برخورد ا
وقتی از آب بیرون آمد، زنی به او نزدیک شد و سعی داشت به او . آنسوی آتالنتیک، با کرانه های آفریقا و شیرهای آن است

 با او بگذراند و بعد هم یک مرد ساندویچ بفروشد؛ بعد یک مرد سیاهپوست خوش قیافه از او پرسید که آیا دوست دارد شب را
 .دیگر که یک کلمه پرتقالی حرف نمی زد اما با ایما و اشاره از او پرسید که آیا دوست دارد با هم آب نارگیل بنوشند

ناگهان . بگوید، اما با آن دو غریبه صحبت نکرد" نه"ماریا یک ساندویچ خرید چونکه آنقدر خجالتی بود که نمی توانست 
میدی کرد؛ حاال که این شانس را داشت که هر کاری می خواهد انجام دهد، چرا اینقدر مسخره رفتار می کرد؟ احساس ناا

هیچ توضیحی برای کار خودش پیدا نکرد؛ نشست و منتظر شد تا خورشید از پشت ابرها بیرون بیاید، از شجاعت خود و اینکه 
 .حتی در اوج تابستان چقدر آب سرد بود، متعجب شد

آسوده .  که نمی توانست پرتقالی صحبت کند، دوباره با یک نوشیدنی در دستش ظاهر شد و آنرا به ماریا تعارف کردمردی
. خاطر از اینکه مجبور نیست با او صحبت کند، نوشیدنی نارگیل را خورد و به مرد غریبه لبخند زد و لبخندی تحویل گرفت

 تا اینکه مرد، یک دیکشنری کوچک قرمز – لبخند های زورکی –ا ادامه دادند آنها برای مدتی به این مکالمه راحت اما بی معن
ماریا دوباره لبخند زد؛ او هم به دنبال شاهزاده قصه هایش ". زیبا "–" بونیتا: "رنگ از جیبش در آورد و با لهجه عجیبی گفت

 .به زبان او سخن بگویدمی گشت، اما شاهزاده قصه هایش بایستی کمی جوانتر می بود و حداقل می توانست 
 :مرد به گشتن کتاب لغت ادامه داد

 "امشب؟... شام"
 :بعد گفت

 !"سوئیس"
 :و با کلماتی به این مکالمه پایان داد که به هر زبانی که بیان شوند، همچون یک طنین بهشتی دل را به لرزه می اندازند

 !"دالر! کار"
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نست واقعًا همه کارها و رویاهایش به همین سادگی عملی می شوند؟ نمی دا. ماریا رستورانی به نام سوئیس نمی شناخت
 !"برای دعوتتان خیلی متشکرم اما من شغل دارم و عالقه ای هم به خرید دالر ندارم: "محض احتیاط کلماتی را غرغره کرد

 مدتی او را تنها گذاشت و همراه مرد که یک کلمه از حرفهای ماریا را نمی فهمید، نا امیدانه چند تا لبخند تحویل او داد، برای
و دوست دارد با او !) پس سوئیس کشور بود نه رستوران(از طریق مترجم، توضیح داد که سوئیسی است . یک مترجم برگشت

مترجم که خودش را مسئول توریست های خارجی و امنیت آنها در . شام بخورد تا با او در مورد یک پیشنهاد کار صحبت کند
 :د، اضافه کردهتل معرفی کر

اگر . او یک کاباره دار مهم است که اینجا دنبال استعدادهای نو برای کار در اروپا می گردد. اگر جای تو بودم، قبول می کردم"
دوست داری، می توانم تو را در ارتباط با کسانی قرار بدهم که دعوتش را قبول کرده اند، پولدار شده اند، ازدواج کرده اند، بچه 

 ."ه اند و نبایستی نگران بی پولی و بیکاری باشنددار شد
 :بعد، برای اینکه او را تحت تاثیر دانستنیهایش از فرهنگ بین المللی قرار دهد، گفت

 !"به عالوه، سوئیس معدن ساعتها و شکالتهای عالی است"
ته مقدس برگزار می شد و آنجا تنها تجربه ماریا روی صحنه، در مجالس تعزیه ای بود که همیشه توسط شورای محلی در هف

مجالسی هستند که در هفته بعد از عید  Passion Play مجالس تعزیه یا(به عنوان بازیگر فرعی نقش سقا را بازی می کرد 
این تعزیه گردانی ها در . پاک برگزار می شوند و در آنها مصائب، مرگ حضرت مسیح و رستاخیز او به تصویر کشیده می شود

او در طول راه نخوابیده بود، اما هیجان زده ). مترجم.  میالدی تا سه روز به طول می انجامیدند15در نیمه قرن اوج خودشان 
از دیدن دریا و خسته از خوردن ساندویچ، نوشیدنی و یا هرچیز دیگری، گیج و مبهوت بود چون کسی را نمی شناخت و می 

می ... تی قرار گرفته بود؛ مردی به او وعده های زیاد می داد و بعد هیچقباًل هم در چنین موقعی. بایست دوستی پیدا می کرد
 .دانست همه این حرفها به خاطر این است که او را به ادامه دادن عالقمند نگه دارند

با همه این اوصاف، با این فکر که مریم مقدس این موقعیت را به او عرضه کرده، با این فکر که بایستی از لحظه لحظه 
التش لذت ببرد، و از آنجا که رفتن به یک رستوران خوب، موضوع جالبی است که می تواند در بازگشت به خانه برای تعطی

دیگران تعریف کند، تصمیم گرفت دعوت را بپذیرد به شرط آنکه مترجم هم بیاید؛ چون از لبخند زدن و وانمود کردن اینکه 
 .حرفهای غریبه را می فهمد، خسته شده بود

یک زن هرگز نمی تواند چنین چیزی را بپذیرد . هیچ لباس مناسبی نداشت بپوشد: رین و تنها مشکل ماریا این بودبزرگت
، اما چونکه )برای او پذیرفتن اینکه همسرش به او خیانت کرده ساده تر است تا اینکه قبول کند کمد لباسش خالی است(

 . نمی دید، احساس کرد که چیزی برای از دست دادن نداردماریا آنها را نمی شناخت و شاید دیگر هرگز آنها را
 .من به تازگی از نواحی شمال شرقی آمده ام و برای آمدن به رستوران لباس مناسبی ندارم

عصر آنروز، ماریا . مرد، از طریق مترجم به او فهماند که نگران این موضوع نباشد و آدرس هتلی که اقامت داشت، پرسید
د که تا به حال در همه عمرش ندیده بود؛ همینطور یک دست کفش که بایستی به اندازه حقوق ساالنه اش لباسی دریافت کر
 .ارزش داشته باشند

سرتائو، آن ناکجا آباد، جنگ مستمر با . احساس کرد این شروع راهیست که همیشه در کودکی و بزرگسالی آرزویش را داشت
او می رفت که به شاهزاده :  فقیر اما صادق، زندگی تکراری و خسته کنندهخشکسالی های پیاپی، پسرهای بی آینده، شهر

مردی به او کار و دالر پیشنهاد کرده بود به همراه یک جفت کفش بی نهایت گرانقیمت و لباسی که . خانم دنیا تبدیل شود
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در .  سوخت و کمکش کردفقط کمی آرایش کم داشت؛ مسئول پذیرش هتل دلش به حال او! گوئی از سرزمین رویاها آمده
 .عین حال به او هشدار داد که فکر نکند همه خارجی ها قابل اعتماد هستند و همه مردان ریو دزد

افسوس می خورد که چرا . لباسهای بهشتی خود را پوشید و ساعتها جلو آینه وقت گذاشت. ماریا به این هشدار توجهی نکرد
. در این خیاالت بود که ناگهان متوجه شد قرارش دیر شده. هش نیاورده بودبرای ثبت این لحظه ها دوربینش را به همرا

 .درست مثل سیندرال تا هتل محل اقامت نجیب زاده سوئیسی دوید
 .در کمال تعجب، مترجم مرد به او گفت که همراه آنها نمی آید

 ".نگران زبان نباش، مهم این است که او با تو احساس راحتی کند یا نه"
 ". مجبور نیستی حرف بزنی، همه اش به انرژی مثبت خودت بر می گردد!دقیقًا"

ماریا نمی دانست انرژی مثبت چیست؛ جائی که او زندگی می کرد، مردم وقتی همدیگر را می دیدند، بایستی کلمات، 
 داد که در ریو د  به او اطمینان– همان مترجم و مسئول امنیتی –اما میلسون . جمالت، سوال و جواب رد و بدل می کردند

 .ژانیرو و جاهای دیگر دنیا، همه چیز متفاوت است
او زنش را از دست داده و بچه ای هم ندارد؛ یک . فقط بگذار با تو احساس راحتی کند. نیازی نیست حرفهای تو را بفهمد"

گفتم که تو به دردش نمی من به او . کلوپ شبانه دارد و دنبال زنان برزیلی می گردد که می خواهند در خارج کار کنند
به من گفت که مایوی شنایت . خوری اما او اسرار کرد و گفت که وقتی داشتی از آب بیرون میآمدی تو را دیده و عاشقت شده

 ".خیلی بامزه است
 .میلسون مکثی کرد

 هیچکس به غیر از این اما، رک و پوست کنده بگویم، اگر می خواهی اینجا دوست پسر پیدا کنی، باید یک مایو دیگر بخری؛"
 ".مرد سوئیسی، دنبال یک همچنین چیزی نمی رود؛ چونکه واقعًا کهنه است

فکر نمی کنم فقط دنبال سکس باشد؛ او فکر می : "میلسون ادامه داد. ماریا وانمود کرد این قسمت از حرفهای او را نشنیده
البته او هنوز آواز خواندن یا رقصیدن تو را ندیده؛ . دیل شودکند که تو قابلیت این را داری که به جذاب ترین زن کلوپ او تب

این اروپائی ها همه مثل هم هستند؛ می آیند . می توانی این کارها را یاد بگیری اما زیبائی چیزی است که با آن به دنیا آمدی
رخواستش جدی است، به تو اگر در د. اینجا و خیال می کنند همه زنان برزیلی سکسی هستند و می توانند سامبا برقصند

اگر دلت می خواهد . توصیه می کنم که با او یک قرارداد امضا کنی و قبل از ترک کشور در سفارتخانه سوئیس آنرا تائید کنی
 ".با من صحبت کنی، می توانی فردا مرا در ساحل روبروی هتل پیدا کنی

 .فت و تاکسی که منتظر آنها بود، نشان دادمرد سوئیسی، درحالیکه لبخندی بر لب داشت، بازوی ماریا را گر
 ".کتمر از این قبول نکن. اگر غرض دیگری داشت و تو هم مایل بودی، قیمت معمولش شبی سیصد دالره"

مکالمه خیلی . مرد در حال تمرین کلماتی بود که می خواست بگوید. قبل از اینکه ماریا بتواند حرفی بزند، در راه رستوران بود
 :ساده بود

 کار؟ دالر؟ ستاره برزیلی؟
! خودش پولیه! شبی سیصد دالر: در این اثنا، ماریا داشت در مورد چیزی که مترجم و مامور امنیتی گفته بود فکر می کرد

مجبور نبود برای رسیدن به عشق رنج بکشد، می توانست همانطور که به قلب رئیسش رخنه کرده بود، این مرد را هم اسیر 
چه چیزی داشت که از دست بدهد؟ مرد، . ج کند، صاحب بچه شود و برای پدر و مادرش زندگی راحتی بسازدخود بکند، ازدوا
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 این مردان سوئیسی حتمًا خیلی پول دارند و زنی هم –پیر بود و ممکن بود به همین زودی بمیرد و بعد او پولدار می شد 
 .ندارند

 و ماریا کم کم متوجه می شد منظور میلسون از انرژی – لبخند  فقط رد و بدل چند تا–سر میز شام، کم صحبت کردند 
مرد آلبومی به او نشان داد که نوشته هائی با زبانی که او نمی فهمید داشت؛ عکسهای زنانی که مایو شنا . مثبت چه بوده
ه، اعالمیه های تبلیغاتی پر ، بریده های روزنام)مایوهائی بدون شک بهتر و جدیدتر از آنکه آن عصر پوشیده بود(پوشیده بودند 

به (بود که آن هم با دیکته غلط نوشته شده بود " برزیل"زرق و برق که کلمه ای که ماریا می توانست در آنها تشخیص دهد، 
ماریا به خیال اینکه مرد به او پیشنهاد سکس خواهد داد، خیلی ). ؟z نوشته می شود نه s اینها یاد نداده اند که برزیل با

به هر حال، با اینکه او تا حاال این کار را انجام نداده بود، چه کسی می توانست پیشنهاد شبی سیصد دالر را . ( خوردمشروب
اما مرد مثل یک نجیب زاده تمام ). رد کند؟ و با کمی الکل، همه چیز راحت تر پیش می رود خصوصًا اگر با غریبه ها باشی

در نهایت ماریا گفت که خسته است .  خواست بنشیند، صندلی را برایش عقب کشیدعیار برخورد کرد و حتی وقتیکه ماریا می
با اشاره به ساعتش، برای نشان دادن زمان، درست کردن شکل موج با دست و (و برای روز بعد در ساحل با او قرار گذاشت 

 (. فردا–تکرار آرام کلمه آمانا 
 . خود نگاه کرد و با زمان مالقات موافقت کرد)شاید سوئیسی(مرد، راضی به نظر می آمد؛ به ساعت 

 
یک لباس : وقتیکه بیدار شد و همه چیز سر جایش بود. بعد خواب دید که همه اینها را در خواب دیده. ماریا زود خواب نرفت

 .زیبا که روی صندلی آویزان شده بود و یک جفت کفش گرانقیمت و قرار مالقات در ساحل
 

 :وزی که مرد سوئیسی را مالقات کرداز دفتر خاطرات ماریا ر
دنیا از من چی می . همه چیز گواه بر این است که دارم تصمیم اشتباهی می گیرم اما اشتباه کردن قسمتی از زندگی است

 خواهد؟ می خواهد هیچ ریسکی نکنم، به جائی که آمده ام بروم چونکه شهامت آنرا ندارم که به زندگی بگویم بله؟
سال داشتم، اولین اشتباه زندگیم را مرتکب شدم، وقتیکه آن پسرک از من یک مداد خواست؛ از آن وقت، به من وقتی یازده 

این نتیجه رسیدم که بعضی اوقات دیگر شانس دومی نخواهی داشت و بهتر است که هدایائی که دنیا تقدیمت می کند قبول 
حتمال تصادف اتوبوسی است که چهل و هشت ساعت مرا به اینجا البته که پر مخاطره است اما آیا ریسک آن بزرگتر از ا. کنی

اگر دنبال عشق واقعی می گردم، اول . آورده؟ اگر بایست به کسی یا چیزی وفادار باشم، اول باید به خودم ایمان داشته باشم
ن یاد داده که هیچ کس تجربه کمی که از زندگی داشته ام به م. بایستی عشق های کم ارزش را از سیستم خودم بیرون بریزم

.  و این قانون شامل ماده و چیزهای معنوی می شود–صاحب هیچ چیز نیست، اینکه همه چیز وهم و خیالی بیش نیست 
) این اتفاق برای من هم چندین بار افتاده(هرکسی که چیزی را از دست داده که فکر می کرده برای همیشه صاحب آن است 

 . که وقعًا هیچ چیز متعلق به او نیستنهایتًا به این نتیجه می رسد
و اگر هیچ چیز مال من نباشد، پس دلیلی ندارد دنبال چیزهائی بروم که مال من نیستند؛ بهتر است طوری زندگی کنم که 

 .روز زندگی من است) یا آخرین(انگار امروز اولین 
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 قسمت چهارم
 

. امنیتی و حاال به گفته خودش، پیشکارش، میلسون، به دیدن مرد سوئیسی رفتندروز بعد، ماریا به همراه آقای مترجم، مامور 
مرد خارجی . ماریا گفت که پیشنهاد مرد سوئیسی را می پذیرد به شرط آنکه اسناد مربوطه توسط سفارت سوئیس تائید شوند

ی خواهد چون اگر بخواهد در که به نظر می رسید به چنین تقاضاهائی عادت دارد، گفت که این چیزی است که او هم م
 این کار -کشورش کار کند بایستی مدرکی ارائه و ثابت کند هیچکس نمی تواند کاری که او متقاضی آن است را انجام دهد 

آنها با هم به مرکز شهر رفتند و بالفاصله بعد . مشکلی نبود چونکه زنان سوئیسی استعداد خاصی در سامبا رقصیدن نداشتند
رارداد، آقای مترجم، مامور امنیتی و پیشکار، درخواست پیش پرداخت نقدی کرد؛ سی درصد اولین پانصد دالر از انعقاد ق

 .حقوق پرداختی
یک هفته، می فهمی؟ از این به بعد، هر ماه پانصد دالر در میاری، بدون هیچ کسری، چون . این فقط حقوق یک هفته است"

 ".را برمی دارممن فقط از پرداخت ماه اول کمیسیون خودم 
رویا پردازی خیلی لذت بخش است به شرط آنکه . تا این لحظه، مسافرت و فکر رفتن به یک جای دور، فقط یک رویا بود

اینجوری از خطرات، ناکامی ها و مشکالت دوری می کنیم و وقتی به سن پیری می رسیم می . مجبور نباشیم آنرا عملی کنیم
 . را بخاطر شکست در نرسیدن به رویاهایمان سرزنش کنیم- مادر، همسر یا فرزندانمان  خصوصًا پدر و -توانیم دیگران 

فرصتی که او دلش می خواست هیچ وقت بدست نمی . فرصتی که ماریا همیشه مشتاقانه منتظرش بود به یکباره از راه رسید
 کنار بیاید؟ چگونه می توانست همه چگونه می توانست با مشکالت و خطرات زندگی ای که هیچ آشنایی با آن نداشت. آمد

 چیزهایی که این همه سال به آنها خو کرده بود را پشت سر بگذارد؟ چرا باکره مقدس تصمیم گرفته بود اینقدر پیش برود؟
ماریا با این فکر که هر زمان که بخواهد می تواند نظرش را عوض کند، خودش را دلداری داد؛ یک بازی مسخره دیگر، یک 

از همه اینها گذشته، او صدها کیلومتر دورتر از . د که می توانست وقتی به خانه برگشت، برای دوستانش تعریف کندچیز جدی
آنجا زندگی می کرد و حاال سیصد و پنجاه دالر در کیفش داشت، پس، اگر فردا صبح تصمیم می گرفت وسایلش را جمع کند 

 .ایش کنندو فرار کند، آنها اصاًل نمی توانستند دوباره پید
عصر روزی که به سفارتخانه رفتند، ماریا تصمیم گرفت تنهائی کنار دریا قدم بزند تا بچه ها، والیبالیست ها، گداها، مست ها، 

می فروختند، مردمی که برای دوری از عوارض پیری می ) ساخت کشور چین(فروشندگان دوره گرد که صنایع دستی برزیلی 
ریست های خارجی، مادرانی که با بچه هایشان بیرون آمده بودند و بازنشستگانی که در قسمت دویدند و نرمش می کردند، تو

او به ریو د ژانیرو آمده بود، به یک رستوران پنج ستاره و سفارتخانه رفته . انتهائی تفرجگاه مشغول پاسور بازی بودند را ببیند
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پیراهن گرانقیمت و یک جفت کفش به عنوان هدیه دریافت بود، با یک خارجی مالقات کرده بود، یک پیشکار داشت و یک 
 .کرده بود که هیچکس، دقیقًا هیچکس آنجائی که او زندگی می کرد، هرگز نمی توانست بخرد

 حاال چی؟
در کالس جغرافی می گفتند که اگر در یک مسیر مستقیم حرکت کند، به آفریقا می رسد، به جنگل های پر : به دریا نگاه کرد
اما اگر کمی به سمت شمال متمایل شود، به سرزمین افسانه ای به نام اروپا می رسد، به برج ایفل، یورو . از شیر و گوریل

بگوید، " مامان"دست بدهد؟ مثل همه دختران برزیلی حتی قبل از اینکه یاد بگیرد چی داشت که از . دیزنی و برج کج پیزا
یاد گرفته بود فرصت ها برای استفاده کردن . اگر خوشش نمی آمد، همیشه می توانست برگردد. یاد گرفته بود سامبا برقصد

 .بوجود می آیند
 منفی داده بود، برای اینکه می خواست فقط تجربیاتی همیشه در طول زندگیش به چیزهائی که می خواست بله بگوید، جواب

حاال با یک چیز ناشناخته روبرو بود، به .  مثاًل روابطی که با بعضی مردها داشت-که برایش قابل کنترل بودند امتحان کند 
.  کالس تاریخ خوانده بوداندازه ناشناختگی این دریا برای دریانوردانی که برای اولین بار از آن گذشتند و داستانهایشان را در

، اما آیا بقیه عمرش افسوس از دست دادن این فرصت را نمی خورد؟ همانطور که افسوس از "نه"می توانست همیشه بگوید 
می توانست همیشه ...  عشق اولش-دست دادن آن لحظه ای را می خورد که پسرک از او مدادی خواست و بعد ناپدید شد 

 را امتحان نکند؟" آری"بار جواب اما چرا این " نه"بگوید 
او دختری از ناکجا آباد برزیل بود، هیچ چیز نداشت هیچ تجربه ای از زندگی، به جز یک مدرسه خوب، : یک دلیل ساده داشت

 .این برای روبرو شدن با دنیا کافی نبود. شناخت باالئی از سریالهای تلویزیونی و البته اینکه زیبا بود
دو روز پیش، او هم همین احساس را .  خندیدند و به دریا نگاه می کردند، می ترسیدند به آب بزنندگروهی را دید که می

آیا اروپا هم . داشت، اما حاال هیچ ترسی نداشت؛ هر وقت دلش می خواست می رفت وسط دریا، انگار همانجا به دنیا آمده بود
 همینطور بود؟

و را راهنمائی کند و چند ثانیه بعد، به نظر می رسید خیالش کاماًل از بابت توی دلش دعائی کرد و از مریم باکره خواست ا
همیشه می توانست برگردد، اما شاید هیچ وقت دیگر . تصمیمی که گرفته بود، راحت شده است، چون احساس امنیت کرد

بود راه بازگشت چهل و هشت به ریسکش می ارزید تا زمانی که رویایش زنده . شانسی برای رفتن به این سفر پیدا نمی کرد
 .ساعته به خانه در اتوبوس بدون کولر، و تا زمانی که مرد سوئیسی از تصمیمش منصرف نشده بود

چنان سرزنده بود که وقتی مرد سوئیسی برای بار دوم او را به شام دعوت کرد، می خواست در چشم مرد، افسونگر جلوه کند 
 -  با احساسی آمیخته از ترس و آسودگی - د بالفاصله دستانش را کنار کشید و ماریا و دستهای او را در دستانش گرفت اما مر

 .فهمید که او در مورد آنچه که گفته، جدی است
 " !!!مسافرت، هفته آینده! ستاره سامبا، برزیلی، دوست داشتنی! ستاره سامبا"

ماریا توضیح داد که نمی تواند بدون مشورت با . غیر ممکن بود" مسافرت هفته آینده"همه اینها خوب و عالی بودند اما 
 .مرد سوئیسی، برافروخته نسخه ای از قرارداد امضا شده را نشان داد و ماریا برای اولین بار ترسید. خانواده اش تصمیم بگیرد

 "!قرارداد"
ه صحبت کند؛ به هر حال او با وجود اینکه برای رفتن به خانه مصمم بود، تصمیم گرفت اول با پیشکارش میلسون در این رابط

 .برای این پول می گرفت که او را راهنمائی کند
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میلسون بنظر می رسید بیشتر سرگرم اغوا کردن توریست آلمانی تازه واردی بود که نیمه عریان مشغول آفتابگیری در ساحل 
ده بود که تنها زنی است که سینه ظاهرًا اصاًل متوجه این موضوع نش(بود و فکر می کرد برزیل آزادترین کشور دنیا است 

خیلی سخت می شد حواس میلسون را به خود ). هایش را به نمایش گذاشته و همه چهارچشمی دارند نگاهش می کنند
 .جمع کرد

 "خوب اگر نظرم را عوض کنم چی میشه؟: "ماریا اصرار کرد
 ". کندنمی دانم توی قرارداد چی نوشته شده اما فکر می کنم می تواند دستگیرت"
 "!او که نمی تونه منو پیدا کنه"
 "پس چرا نگرانی؟! دقیقًا"

از طرف دیگر، مرد سوئیسی که پانصد دالر خرج کرده بود، یک جفت کفش و یک پیراهن خریده بود و بابت دو بار شام و 
اطر همین، چون ماریا همچنین دیگر کارهای اداری در سفارتخانه کلی پول پرداخته بود، کم کم داشت نگران می شد و به خ

 - هنوز اصرار داشت با خانواده اش صحبت کند، تصمیم گرفت دو بلیط هواپیما بخرد و با او به جائی که به دنیا آمده بود برود 
اگر موضوع در عرض چهل و هشت ساعت فیصله پیدا می کرد و می توانستند طبق قرارداد هفته بعد به اروپا بروند، اشکالی 

نوبت به اغواگری، . اریا با چندتا خنده زورکی، کم کم متوجه شد که این تنها چیزی است که امضا کردهم. وجود نداشت
 .احساسات و قرارداد که می رسد، آدم نبایستی اهمال کند

برای آن شهر کوچک باعث بسی فخر و مباهات بود که ببیند دختر دلفریبش، ماریا، را یک خارجی همراهی می کند و می 
 "چطوری اتفاق افتاد؟"همه همسایه ها خبر شدند و دوستانش از او می پرسیدند . ر اروپا از او یک ستاره بسازدخواهد د

 "!!!خیلی شانسی"
می خواستند بدانند که آیا این چیزها همیشه در ریو د ژانیرو اتفاق می افتد یا نه، چونکه در سریالهای روزانه تلویزیون 

ماریا نمی خواست همه واقعیت را بیان کند تا تجربه شخصی اش را پر ارزش تر نشان دهد و . سناریوهای مشابهی دیده بودند
 .دوستانش را متقاعد کند که آدمی استثنائی است

. نوشته شده بود و قرارداد را به همه نشان داد Z آندو، به خانه ماریا رفتند و مرد، اعالمیه های تبلیغاتی که در آنها برزیل با
مادرش، که بیکینی های کوتاهی را که . یح داد که یک پیشکار دارد و خیال دارد به دنبال حرفه بازیگری برودماریا توض

دختران توی عکسها پوشیده بودند دید، عکسها را پس داد و ترجیح داد دیگر سوالی نپرسد؛ مهم این بود که دخترش 
 ...خوشبخت و پولدار شود، یا بدبخت، اما حداقل پولدار

 "ش چیه؟اسم"
 "راجر"
 "!یه پسر عمو داشتم که اسمش روجریو بود! روجریو"

 :ماریا گفت. مرد، لبخندی زد و دست زد و همه فهمیدند که او حتی یک کلمه هم نفهمیده
 ".تقریبًا هم سن خودمه"

 کنند و خیاطها خیلی با مشتریانشان صحبت می. مادرش به مرد توصیه کرد که در راه خوشبختی دخترش دخالت نکند
 :نصیحت مادر ماریا هم این بود. بنابراین اطالعات زیادی در مورد ازدواج و عشق از آنها بدست می آورند
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و آنجا، شانس اینکه زن بدبخت و . بدبخت شدن با مرد پولدار خیلی بهتر از خوشبخت شدن با مرد فقیر است! عزیزم"
 ".بی نبود، می تونی سوار اتوبوس بشی و برگردی خونهبه هر حال، اگر جای خو. پولداری شوی، خیلی زیاد است

درست است که ماریا دختری از ناکجا آباد برزیل بود اما با هوش تر از مادرش یا باهوش تر از آنچه شوهر آینده اش تصور می 
 :کرد، بود و برای اینکه احساسات مادرش را برانگیزاند، گفت

 ".تازه، من که دنبال شوهر کردن نیستم، می خواهم بازیگر شوم. برزیل آمدنمی شود با اتوبوس از اروپا به ! مامان"
 .مادرش نگاهی حاکی از یاس به او کرد

بازیگر شدن برای یک زن جوان چیز خوبیه، اما فقط تا . اگر می تونی بری اونجا، حتمًا یه راهی برای برگشتن هم هست"
پس تا می توانی .  وقتی به حدود سی سالگی برسی، کم کم از بین می رهزمانی که زیبائی جوانی را داری به درد می خوره و

من . عشق زیاد مهم نیست. کسی را پیدا کن که پاک و مهربان باشه و باهاش ازدواج کن. همین االن از جوانیت استفاده کن
اون حتی پولدار هم !  کنبه پدرت نگاه. اولش پدرت را دوست نداشتم، اما پول همه چیز را می خره، حتی عشق واقعی را

 "!نیست
چهل و هشت ساعت بعد، . این، می توانست نصیحت بدی از طرف یک دوست باشد اما از طرف یک مادر نصیحت خوبی بود

صاحب مغازه . ماریا به ریو برگشت، البته قبل از آن، تنهائی به محل کار قبلیش رفت تا استعفای خودش را تحویل بدهد
 :گفت

نمی خوام جلو خوشبخت شدنت را بگیرم اما .  یک کاباره دار معروف فرانسوی می خواد تو را به پاریس ببرهشنیدم که! بله"
 ".دوست دارم قبل از رفتنت چیزی را بدونی

 .مدالی که به یک زنجیر آویخته بود از جیبش در آورد
! ببین.  برو و برای محافظت از خودت دعا کنبه اونجا. یه کلیسا در پاریس به نام اونه. این مدال متبرک بانوی رحمت ماست"

 ".دور تمثال مریم باکره کلماتی حک شده
م، ی آورده ای تو روی ما که بسوی، برایم مقدس که بدون گناه و معصوم بار براداشتی مریا! هان:" ماریا جمالت را خواند

 "نیآم. غفران طلب کن
 "... ر کنی ویادت باشه که این جمله رو حداقل روزی یک بار تکرا"

 .کمی مکث کرد، اما دیگر دیر شده بود
من فرصت های زیادی را برای گفتن یک حرف خیلی . اگر یک روزی خواستی برگردی، بدون که من منتظرت هستم ..."

 ".شاید االن دیگه خیلی دیر باشه اما دلم می خواست که اینو بدونی. دوستت دارم: ساده از دست دادم
، اما، دو کلمه ای بودند که "دوستت دارم. "ماریا معنی این عبارت را خیلی زودتر درک کرده بود". رفتهفرصت های از دست "

در طول عمر بیست و دو ساله اش اغلب شنیده بود و به نظرش می آمد که حاال کاماًل خالی از معنا باشند، چونکه هیچ وقت 
ماریا از او به خاطر حرفهایش تشکر . ادوام و ماندنی منتهی نشدندبه چیزی جدی یا عمیق تبدیل نشدند، هرگز به رابطه ای ب

هیچکس نمی داند زندگی آبستن چه پیشامدهائی است و همیشه خوب است که آدم (کرد و آنها را در خاطرش ثبت کرد 
 . رفت، گونه اش را بوسید و بدون اینکه پشت سرش را نگاه کند، از آنجا)بداند خروج اضطراری از کدام طرف است

برزیل خیلی عوض شده؛ راجر با چند کلمه دست و پا شکسته (آنها به ریو برگشتند و ماریا ظرف یک روز پاسپورتش را گرفت 
با کمک میلسون، مامور امنیتی، ). پرتغالی و کلی ایما و اشاره به ماریا فهماند که قباًل گرفتن پاسپورت خیلی طول می کشیده
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لباس، کفش، وسایل آرایش و هر چیز دیگری که زنی مثل او ممکن (های مهم دیگر انجام شد مترجم و پیشکار ماریا، خرید
عصر روز حرکت به سمت اروپا، با هم به یک کلوپ شبانه رفتند و وقتیکه راجر ماریا را در حال رقصیدن ). بود نیاز داشته باشد

یبای کاباره کلونی می دید، دختری سبزه رو با چشمانی دید، از انتخاب خود احساس رضایت کرد؛ او خود را در حضور ستاره ز
مرغ برزیلی که اغلب نویسندگان محلی برای توصیف موی سیاه از آن یاری می (روشن و موهائی به سیاهی بال گرونا 

 .)جستند
ت، ساعت و پنیر اجازه کار از سفارتخانه سوئیس صادر شده بود، آنها چمدانهایشان را بستند و روز بعد به سوی سرزمین شکال

دیگر .  به هر حال، او آنقدرها هم پیر، زشت یا فقیر نبود–ماریا نقشه می کشید که این مرد را گرفتار خود کند . پرواز کردند
 چه می خواست؟
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 قسمت پنجم
 

دریافته بود که کاماًل به مردی که در : س قلبش را فشردماریا خسته به سوئیس رسید و هنوز در فرودگاه بود که موجی از تر
به مرور زمان، رفتار راجز .  چیزی در مورد آن کشور، زبان و یا سرمای جانکاه آنجا نمی دانست–کنارش بود وابسته است 

ببوسد یا عوض شد؛ هیچ سعی نمی کرد خوشآیند و خوش مشرب جلوه کند، و با اینکه هیچ وقت سعی نکرده بود ماریا را 
او، ماریا را در یک هتل کوچک اقامت داد و او را به یک زن برزیلی دیگر معرفی . بغل کند، نگاهش هر لحظه سردتر می شد

 .کرد، موجودی افسرده به نام ویویان که مسئول آماده کردن او برای کار بود
ی کسی که حتی یک بار در عمرش خارج نرفته بوده ویویان لحظاتی سر تا پای ماریا را به سردی ورانداز کرد، بدون اینکه برا

 .به جای اینکه بپرسد چه احساسی دارد، مستقیمًا رفت سراغ کار. ترحمی نشان دهد
او هر وقت یکی از رقاصه هایش ازدواج می کنند، چیزی که به نظر می رسه اینجا خیلی اتفاق می افته، . خودت را فریب نده"

 –شاید دنبال یکی از این سه تا هستی : ی دونه از تو چی می خواد و فکر می کنم تو هم میدونیاو م. دوباره به برزیل می ره
 ".ماجرا، پول یا شوهر

 او از کجا اینها را می دانست؟ آیا همه دنبال همینها بودند؟ یا ویویان می توانست فکر افراد را بخواند؟
. و ماریا متقاعد شد که او می تواند فکرش را بخواند." ن سه تا هستندهمه دخترای اینجا دنبال یکی از ای: "ویویان ادامه داد

با کسر هزینه اتاق و پانسیون، پولی که در . تازه، پول زیادی در نمیاری که بری مسافرت. برای ماجراجوئی، اینجا خیلی سرده"
 ".طول یک سال درمیاری برای خرید بلیط برگشتت به خونه کافیه

 "...اما"
اگر بیشتر دقت . اما حقیقت اینه که، مثل دیگران، تو هم یادت رفته بود اینو سوال کنی. این توی قرارداد نبودمی دونم، "

کرده بودی، اگر قراردادی که امضا کردی، خونده بودی، می فهمیدی داری خودتو به چه مهلکه ای میندازی، چونکه سوئیسی 
 ".ها دروغ نمی گن، اونا فقط از سکوت کمک می گیرن

 .ماریا حس کرد زمین زیر پایش تکان خورد
و در مورد شوهر، وقتیکه یکی از دخترا ازدواج می کنه، ضرر مالی زیادی به راجر می خوره، به خاطر همین، ما اجازه نداریم "

رن اینجا مثل رو دو ب. اگر دنبال همچین چیزی هستی، باید ریسک های بزرگی رو به جون بخری. با مشتری ها حرف بزنیم
 ".جای مخ زنی نیست

 "رو دو برن؟"
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بعضی از توریستهائی هم که اینجا پیداشون میشه، جو خانوادگی اینجا می گیردشون و می . مردها با خانوماشون میان اینجا"
فکر می کنم می دونی چه جوری برقصی؛ خوب، اگر بتونی بخونی، حقوقت زیادتر می . رن جای دیگه دنبال خانوم می گردن

ا همینطور حسادت دخترا هم بهت بیشتر می شه، پس توصیه می کنم حتی اگر بهترین خواننده برزیلی، فراموشش شه، ام
 ".هرچی در بیاری، باید بابت تلفن بدی. خصوصًا یادت باشه که از تلفن استفاده نکنی. کن و حتی بهش فکر نکن

 "او به من قول داد پونصد دالر در هفته بهم بده"
 "!اوه، البته"
 

 :از دفترچه خاطرات ماریا در دومین هفته اقامتش در سوئیس
می بایست مو به موی حرکاتی که به گمان او . به کلوپ شبانه رفتم و کارگردان رقص را که اهل جائی به نام مراکش بود دیدم

والنی را از تن بدر حتی وقت نکردم خستگی این پرواز ط.  سامبا است، انجام دهم– که حتی پایش هم به برزیل نرسیده –
ما شش نفر هستیم و هیچ کداممان راضی نیست و . مجبور بودمم از همان شب اول شروع کنم به لبخند زدن و رقصیدن. کنم

مشتری ها نوشیدنی می خورند و تشویق می کنند، بوسه می فرستند و زیرزیرکی . هیچ کدام نمیدانیم اینجا چه می کنیم
 .دهند، اما فقط تا همینجا پیش می روندحرکات شهوت انگیز انجام می 

بقیه آن بر اساس قرارداد، به هزینه پرواز و اقامتم در اینجا اختصاص . کمتر از یک دهم آنچه توافق شده بود. دیروز پول گرفتم
طبق محاسبات ویویان، این وضع یک سال طول می کشد، یعنی اینکه در طول این مدت راه فراری وجود . پیدا می کند

 .داردن
هفت روز هفته رقصیدن چه اشکالی . هنوز هیچ چیزی را اینجا ندیده ام. و اصاًل برای چی باید فرار کنم؟ من تازه وارد شده ام

دارد؟ من قباًل این کار را برای تفریح انجام می دادم، االن دارم برای پول و شهرت این کار را می کنم؛ پاهایم درد نمی گیرند، 
 .داشتن این لبخند استتنها مشکل، نگاه 

مهم این است که من چطور به . می توانم خودم را قربانی ای در دست دنیا تصور کنم یا ماجراجوئی به دنبال گنجی نهان
 .زندگی نگاه می کنم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 26

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسمت ششم
 

 را کنار گذاشت، دیگر شب ها گریه  تمام احساساتش–ماریا خودش را ماجراجوئی می دید که بدنبال گنجی پنهان می گردد 
نمی کرد، کاماًل فراموش کرد چه جور آدمی بوده؛ به این نتیجه رسید که اراده کافی دارد وانمود کند تازه بدنیا آمده و در این 

احساسات می توانستند منتظر باشند، حاال چیزی که نیاز داشت این بود . صورت دلیلی نداشت که دلش برای کسی تنگ شود
 .که کمی پول جمع کند، با آن کشور جدید آشنا شود و پیروزمندانه به خانه برگردد
زنها پرتغالی صحبت می کردند، از مردها : به عالوه، همه چیز در اطرافش خیلی شبیه به برزیل و خصوصًا شهر کوچکش بود

 دیر به کلوپ می آمدند، با مدیر کلوپ شکایت می کردند، بلند حرف می زدند، در مورد ساعت کاریشان غر و لند می کردند،
سر و صدا راه می انداختند، فکر می کردند خودشان زیباترین زن دنیا هستند و داستانهائی در مورد شاهزاده قصه هایشان سر 

نها را هر شاهزاده هائی که معمواًل مایلها دورتر زندگی می کردند، یا ازدواج کرده بودند و یا بی پول بودند و آ. هم می کردند
بر عکس تصاویر آگهی هائی که راجر نشان داده بود، کلوپ درست همانطوری بود که ویویان ! چند وقت یک بار تیغ می زدند

 –معرفی شده بودند " رقاصه سامبا" که در مجوز کارشان به عنوان –دختر ها . یک جو خانوادگی آنجا حاکم بود: گفته بود
اگر در حال گرفتن شماره تلفن از کسی دیده می شدند، . یرند یا همراه مشتریها بیرون برونداجازه نداشتند دعوت کسی را بپذ

ماریا که انتظار محیطی شاداب تر و هیجان انگیز تر را داشت، کم کم تسلیم . دو هفته تمام از کار کردن معلق می شدند
 .خستگی و حزن شدیدی شد

گیش بیرون می زد، خصوصًا وقتی فهمید که در دنیای خارج، هیچکس طی دو هفته اول، به ندرت از پانسیون محل زند
همچنین متعجب شد وقتی فهمید شهری که . حرف می زد!) خیلی آهسته(ته .هس.لی آ.حتی اگر خی. زبانش را نمی فهمد

را برای در آن زندگی می کند، بر خالف کشور خودش، دو اسم دارد؛ جنیوا برای کسانی که آنجا زندگی می کنند و جنب
 .برزیلی ها

 :نهایتًا، بعد از گذراندن ساعتهایی ماللت آور و بلند در اتاق کوچک بدون تلویزیونش به این نتایج رسید
 
اگر نتواند منظورش را بیان کند، هرگز نمی تواند به آنچه دنبالش می گردد برسد و برای اینکه بتواند منظورش را برساند،  -1

 . یاد بگیردبایستی زبان محلی آنجا را
چونکه همه همکارانش دنبال همان چیزهائی بودند که او بود، پس باید یک جوری از آنها متفاوت باشد اما برای این  -2

 .مشکل خاص، هیچ روش یا راه حلی نداشت
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 :جنبرا/از دفترچه خاطرات ماریا چهار هفته بعد از ورود به جنیوا

 
 ام، نمی توانم به زبان اینجائی ها حرف بزنم، همه روز از رادیو موسیقی گوش می انگار به مدت ابدیتی است که اینجا مانده

وقتی سر کار هستم، دلم . کنم، به دور و بر اتاقم نگاه می کنم، به برزیل فکر می کنم، دلم می خواهد کار زودتر شروع شود
 .کنم نه حالبه عبارت دیگر، دارم در آینده زندگی می . می خواهد زودتر برگردم پانسیون

یک روزی، در آینده دور، بلیط برگشت به خانه را می گیرم و می توانم برگردم برزیل، با صاحب لباس فروشی ازدواج کنم و 
. سرزنشهای دوستانم را بشنوم که هرگز در زندگیشان هیچ ریسکی نکرده اند و فقط شکست و ناتوانی دیگران را می بینند

 .ترجیح می دهم وقتی هواپیما روی اقیانوس رسید، خودم را از باال پائین بیندازم. نه،نمی توانم اینجوری برگردم
، !)چقدر بد که نمی شود در هوای ناب نفس کشید. اصاًل انتظارش را نداشتم(چونکه نمی شود پنجره هواپیما را باز کرد، 

ر بتوانم برای خودم گام بردارم، می توانم هر جا اگ. اما قبل از اینکه بمیرم، می خواهم برای زندگیم بجنگم. همینجا می میرم
 .دوست دارم بروم
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 قسمت هفتم
 

روز بعد، ماریا در یک کالس زبان فرانسه ثبت نام کرد که صبح ها تشکیل می شد و آنجا، با آدمهائی با عقاید، باورها و سنین 
 رنگ روشن و دستبندهای طال می پوشیدند، زنانی که همیشه روسری به سر داشتند، مردانی که لباسهای. مختلف آشنا شد

. بچه هائی که زودتر از بزرگترها چیز یاد می گرفتند، در حالیکه بایستی برعکس باشد چونکه بزرگترها تجربه بیشتری داشتند
لف، سامبا، فوتبال، و معروف ترین مرد  کارناوالهای مخت–وقتی فهمید که همه کشورش را می شناسند، احساس غرور کرد 

اما بعد از مدتی، تسلیم شد، چونکه آنها اسرار !) پله! پله(اولش، سعی کرد با حوصله تلفظ این اسم را تصحیح کند . دنیا، پله
ات را این خارجیها جنون خاصی دارند همه اسم ها را عوض کنند و اصرار دارند همیشه کلم. صدا کنند" مغیا"داشتند او را 

 .درست ادا می کنند
چیزهای زیادی کشف کرد؛ . بعد از ظهرها، برای اینکه تمرین زبان کند، اولین قدمها را به آن شهر دو اسمه برداشت
هیچکس در سرزمین مادریش (شکالتهای خوشمزه، نوعی پنیر که هرگز نخورده بود، یک فواره بزرگ وسط دریاچه، برف 

با اینکه هرگز داخل آنها نرفته بود، اما دیدن ( لک لک ها، رستورانهائی با شومینه های گرم ،)هرگز این یکی را لمس نکرده
همینطور تعجب می کرد که همه تابلوها، ساعت ). درخشش آتش در آن شومینه ها به او احساس سرخوشی القا می کرد

برای این جمعیت کم، این همه بانک هست، و تبلیغ نمی کردند؛ بانک ها هم بودند، با اینکه نتوانست درست بفهمد که چرا 
 .با این حال، تصمیم گرفت که چیزی نپرسد. اینکه چرا به ندرت کسی را داخل آن بانک ها می بیند

 که به همان –بعد از سه ماه که در محیط کار، عنان خودش را محکم در دستش نگاه داشته بود، باالخره خون برزیلیش 
 او را وادار کرد صدایش را بلند کند؛ عاشق مرد عربی شده بود که –ی که همه فکر می کنند بود شهوتناکی و آتشین مزاجی ا

این رابطه عاشقانه سه هفته بطول انجامید تا اینکه یک شب، ماریا تصمیم گرفت . با او در کالس فرانسه درس می خواند
 .بعد به دفتر راجر احضار شودمرخصی بگیرد و به کوهی در حومه ژنو برود؛ این حرکتش باعث شد روز 

هنوز در دفتر را باز نکرده بود که بدون هیچ توضیحی از کار اخراج شد تا مایه عبرت دختران دیگری شود که آنجا کار می 
وای از این (راجر که خیلی عصبی بود، می گفت قباًل هم به او خیانت شده، که زنهای برزیلی قابل اعتماد نیستند . کردند
سعی کرد توضیح بدهد که آن شب به خاطر تغییر دما به شدت تب داشته اما مرد، قانع !). ه را با یک چوب می راندهم! جنون

می گفت کاش از موسیقی و رقاصه . نمی شد و حتی ادعا کرد که باید به برزیل برگردد و دنبال یک جانشین برای او باشد
 .یبا تر بودند و هم خیلی قابل اعتماد ترهم ز. های یوگسالو در برنامه هایش استفاده می کرد
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ماریا جوان بود اما احمق نبود، خصوصًا اینکه مرد عرب به او گفته بود که قوانین کار سوئیس خیلی سخت هستند و چونکه 
 .کلوپ شبانه جلوی قسمت زیادی از حقوق او را گرفته بود، می توانست ادعا کند که از او بیگاری می کشیدند

را می شد از میان کلماتش به " وکیل"فتر راجر برگشت، این دفعه فرانسه قابل قبولی صحبت می کرد، حاال کلمه ماریا به د
پولی که هیچ وقت . دفتر راجر را با چند کلمه توهین آمیز و پنج هزار دالر به عنوان جبران خسارت ترک کرد. راحتی فهمید

حاال آزاد بود؛ می توانست وقتش را با . بود" وکیل"هون کلمه جادوئی همه اینها را مر. به خوابش هم نمی توانست ببیند
 .دوست پسر عربش بگذراند، چندتا هدیه بخرد، از مناظر پر برف آنجا چندتا عکس بگیرد و پیروزمندانه به خانه برگردد

 
ست، آینده ای روشن در اولین کاری که انجام داد این بود که به همسایه مادرش زنگ بزند و بگوید که چقدر خوشبخت ا

بعد، چونکه بایستی اتاق پانسیونی که راجر برایش اجاره کرده . انتظارش است و نیازی نیست که خانواده اش نگرانش باشد
بود، خالی کند، راهی نداشت جز اینکه پیش دوست پسر عربش برود، به عشق الیزالش به او قسم بخورد، به دین او مشرف 

ند، حتی اگر مجبور شود برای تمام عمرش آن چادرهای عجیب و غریب را بپوشد؛ از آن گذشته، همه شده و با او ازدواج ک
 .عربها پولدار هستند و همین کافی است

هرچند، مرد عرب، فرسنگها دورتر سیر می کرد، شاید در عربستان، کشوری که ماریا حتی اسمش را هم نشنیده بود، و ماریا 
او حاال به اندازه کافی به فرانسه مسلط . قدس تشکر کرد که مجبور نیست به مذهبش خیانت کنددر اعماق وجودش از مریم م

و یک ویزای معتبر داشت؛ می دانست هر وقت بخواهد، می " رقاص سامبا"بود، پول کافی برای برگشت، اجازه کار به عنوان 
بماند و سعی کند از زیبائیش برای پول در آوردن تواند برگردد و با رئیس قبلی اش ازدواج کند، بنابراین تصمیم گرفت 

 .استفاده کند
در برزیل داستان چوپانی را خوانده بود که در پی بدست آوردن گنجی پنهان، به مشکالت زیادی برخورد می کند و این 

خاطر این از کار می دانست به . مشکالت به او کمک می کنند به آنچه می خواهد دست یابد؛ او نیز در موقعیتی مشابه بود
 .اخراج شده که بتواند در مسیر سرنوشت واقعیش حرکت کند؛ کار به عنوان مانکن

، و روز بعد شروع .)تلویزون نداشت اما می بایست تا وقتیکه خوب پولدار نشده، صرفه جوئی می کرد(اتاق کوچکی اجاره کرد 
ی خواستند تا برای معرفی خود به عنوان مانکن، چندتائی همه آژانس ها از او م. به گشتن دنبال آژانس های کاریابی کرد

 رویاها ارزان به واقعیت –خرج داشت، اما به هر حال نوعی سرمایه گذاری در کار محسوب می شد . عکس هنری ارائه کند
د؛ زیاد حرف نمی زد ولی خیلی سخت گیر بو. بخش زیادی از پس اندازش را خرج یک عکاس عالی کرد. مبدل نمی شوند

کلکسیون بسیار بزرگی از لباس در کارگاهش داشت و ماریا با لباسها و آرایشهای مختلفی عکس گرفت؛ موقر و متین، شیک و 
از عکاس . پیشکار سابق، میلسون، به آنها افتخار می کرد- مترجم- تجملی، حتی با مایوهای شنائی که تنها آقای مامور حفاظتی

کند و آنها را همراه با یک نامه برای خانواده اش فرستاد و در آن نوشت که چقدر در خواست تا از هر عکس یکی دیگر چاپ 
همه آنها فکر می کردند که او به برجسته ترین دختر شهر خودش مبدل شده؛ پولدار و صاحب . سوئیس به او خوش می گذرد
ی که مطالعه کرده بود می "تفکر مثبت"و کتابهای (اگر همه چیز طبق برنامه پیش می رفت . لباسهائی تجملی و گرانقیمت

، حتمًا در بازگشتش به شهر از او با گروه موزیک استقبال می شد و )توانستند به او اطمینان ببخشند که پیروزی نزدیک است
 .می توانست شهردار شهرشان را ترغیب کند تا میدانی را به نام او نامگذاری کند
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از آن نوع که می توان با کارتهای اعتباری ازشان استفاده کرد و . وبایل خریدچون هیچ آدرس دائمی نداشت، یک تلفن م
غذا می خورد و برای گذران وقت، دیوانه وار ) که ارزانتر بود(در رستوران چینی . روزها منتظر پیشنهادهای کاری می شد

 .کتاب می خواند
 حتی وقتی برای پیاده روی کنار دریاچه می رود، به با کمال تعجب می دید که. اما زمان کش می آمد و تلفن زنگ نمی زد

جز چند تا خرده فروش مواد مخدر که اغلب همان جای همیشگی زیر یکی از پل هائی که باغ های عمومی قدیمی را به 
کم کم داشت به زیبائی خودش . قسمت های مدرن تر شهر متصل می کردند پاتوق می کردند، هیچکس مزاحمش نمی شد

د تا اینکه یکی از همکاران قدیمیش که تصادفًا در یک کافه به هم برخورد کردند، به ماریا اطمینان داد که تقصیر شک می کر
 –" آزار جنسی"او نیست، تقصیر سوئیسی ها و خارجیهای دیگر بود که از آزار دیگران متنفر بودند و از ترس اینکه به جرم 

 بازداشت شوند هیچ وقت مزاحم –ن احساس را در مورد خود داشته باشند اصطالحی که باعث می شد زنها، همه جا بدتری
 .کسی نمی شدند

 
از دفترچه خاطرات ماریا، یک شب وقتیکه دیگر شهامت نداشت بیرون برود، زندگی کند و به انتظارش برای تلفنی که زنگش 

 :هیچ وقت به صدا در نیامد، ادامه دهد
 

مدت . ن نمی توانستم پولم را بیخودی خرج کنم، فکر کردم بهتر است مردم را تماشا کنمچو. امروز را در شهر بازی گذراندم
بیشتر مردم در جستجوی هیجان سوار می شدند، اما وقتیکه ترن شروع به حرکت می کرد، . زیادی کنار ترن هوائی ایستادم

 .می ترسیدند و می خواستند ترن بایستد
خاطره ای را انتخاب می کنند، نبایستی برای طی تمام راه تا آخر، آماده باشند؟ شاید چه انتظاری داشتند؟ وقتیکه سفر پر م

هم فکر می کنند عاقالنه تر این باشد که از فراز و نشیب ها دوری کنند و همه وقتشان را روی چرخ فلک دور خودشان 
 بچرخند؟

رم که روزی این اتفاق می افتد، باور دارم که می توانم این روزها خیلی تنها تر از آن هستم که به عشق فکر کنم، اما باور دا
زندگی مثل ترن هوائی است؛ یک بازی تند و . کاری پیدا کنم و اینکه اینجا هستم چونکه این سرنوشت را انتخاب کرده ام

 خواستن برای سرگیجه آور؛ مثل پرش از ارتفاع؛ زندگی یک بخت آزمائی است، افتادن و دوباره بلند شدن؛ مثل کوهپیمائی؛
 .رسیدن به اوج خود و احساس خشم و ناراحتی وقتیکه نمی توانی راه را طی کنی

دور بودن از خانواده و زبانی که می توانم تمامی احساسات و عوطفم را در قالب کلماتش بریزم آسان نیست، اما از حاال به بعد، 
گر به خواب رفته بودم و ناگاه خودم را درون یک ترن هوائی ا. هر وقت احساس دلتنگی کنم، به یاد آن ترن هوائی می افتم

 می یافتم، چه احساسی می داشتم؟
با این حال، اگر . خوب، احساس می کردم به دام افتاده ام، در هر پیچ و خمی ترس، تهوع و دل آشوبه ای به سراغم می آمد

سرکش است، کابوسم مبدل به هیجانی شیرین می باور داشته باشم که ریل، سرنوشت من و خداوند هدایتگر این ماشین 
می شود همانی که هست، یک ترن هوائی، بازیچه ای بی خطر و قابل اطمینان که آخر سر خواهد ایستاد، اما می دانم . شود

 .که در زمانی که این سفر به طول می انجامد، باید به مناظر اطراف بنگرم و با هیجان فریاد بکشم
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 شتمقسمت ه
 

اگرچه ماریا قلم زیبائی برای نوشتن تفکرات عالمانه اش داشت، اما نمی توانست به نصایح خودش عمل کند؛ دوره های 
برای اینکه در این ساعات مالل آور، خودش را . بازگشت افسردگیش بیشتر می شد و تلفن همچنان خیال نداشت زنگ بزند

مجالتی در مورد ستاره های سینما، خوانندگان و ورزشکاران می خواند اما به سرگرم کند و برای تمرین کردن زبان فرانسه، 
زن کتابدار، به . این نتیجه رسید که خیلی پولش را بیخودی خرج می کند بنابراین به نزدیکترین کتابخانه محل زندگیش رفت

و پیشنهاد دهد تا فرانسه اش را با آنها ماریا گفت که کتابخانه مجالت را امانت نمی دهد اما می تواند چندتائی کتاب به ا
 .تقویت کند

 "من وقت ندارم کتاب بخوانم"
 "منظورت چیه وقت نداری؟ مگر چکار می کنی؟"
 "... فرانسه می خوانم، دفترچه خاطرات می نویسم و: خیلی کارها"
 "و چی؟"

 .رد بهتر است چیزی نگوید، اما فکر ک"منتظر زنگ تلفن می نشینم"نزدیک بود از زبانش در برود و بگوید 
هر چیزی در مورد کتاب شنیده ای . بخوان. عزیزم، تو هنوز خیلی جوان هستی، هنوز فرصت های زیادی در پیش داری"

 ".فراموش کن و فقط بخوان
 ".خیلی کتاب خوانده ام"

ر می رسید خانم کتابدار، آدم شیرین به نظ. به او گفته بود" انرژی مثبت"ماریا ناگهان به یاد حرفی افتاد که میلسون در مورد 
بایست او را مجذوب . شاید او کسی بود که وقتی همه در ها بسته می شدند، می توانست به کمک او بیاید. و حساسی باشد

پس خیلی سریع موضوع را عوض . خودش می کرد؛ غریزه اش به او می گفت که این زن می تواند دوست خوبی برایش باشد
 .کرد

 "می شه به من کمک کنید چند تا کتاب انتخاب کنم؟. ت دارم بیشتر بخوانماما دوس"
ماریا همان شب شروع به ورق زدن کتاب کرد، نقاشی ای در یکی از . زن کتابدار، کتاب شاهزاده کوچولو را برایش آورد

بود، همه بچه ها آن را مار صفحات اول کتاب کشیده شده بود که شبیه به یک کاله بود، اما بر طبق آنچه نویسنده نوشته 
این به نظر . خوب، پس فکر می کنم هرگز بچه نبوده ام: "با خودش فکر کرد. بوآئی تشخیص می دادند که یک فیل را بلعیده

را می " عشق"در نبود تلویزیون، ماریا با شاهزاده کوچولو همسفر شد و هر وقت کلمه ." من بیشتر به یک کاله شبیه است
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فکر کردن در مورد این موضوع را از ترس اینکه از جنون به خودکشی دست . گی در درونش احساس می کردخواند، غم بزر
علیرغم وجود صحنه های دردآور رمانتیک بین شاهزاده کوچولو، روباه و یک گل رز، . بزند، برای خودش ممنوع کرده بود

می ترسید شانس بزرگ خود (باتری موبایلش را چک نکند کتاب واقعًا جالب بود و باعث می شد هر پنج دقیقه یک بار شارژ 
 ).را به خاطر یک بی احتیاطی ساده از دست بدهد

 
با زن کتابدار، که به نظر می رسید به اندازه خودش تنها است، حرف می زد . ماریا به مشتری پر وپا قرص کتابخانه تبدیل شد

 در مورد زندگی و نویسندگان صحبت کند تا اینکه پولش تقریبًا تمام و از او می خواست کتابهای بیشتری به او معرفی کند و
 .دو هفته دیگر گذشت و ماریا دیگر حتی پول خرید بلیط برگشت به برزیل را هم نداشت. شد

از آنجائی که زندگی همیشه منتظر می ماند تا بحرانی اتفاق بیفتد و بعد چهره زیبا و درخشان خودش را نمایان کند، تلفن 
 .االخره زنگ زدب

 
و بعد از دو ماه زندگی با پول غرامتی که از راجر گرفته بود، شخصی از آژانس مد می " وکیل"سه ماه بعد از کشف کلمه 

ای آرام بود که بارها تمرین شده بود طوری که خیلی " بله"جواب، . پرسید آیا این شماره هنوز شماره سینیورا ماریا است یا نه
یک مرد عرب که در کشور خودش در صنعت مد کار می کرد، مجذوب عکس های او شده و می . نرسدمشتاق هم به نظر 

های اخیرش افتاد اما به پول هم بسیار  ماریا به یاد دلشکستگی. خواهد از او دعوت کند در یک شوی مد لباس شرکت کند
 .نیازمند بود

ا خودش را در کنار مردی مسن تر و خوش تیپ تر از راجر دید ماری. آنها در یک رستوران بسیار شیک قرار مالقات گذاشتند
 :که از او پرسید

انگار که . ماریا چیزی نگفت" تا حاال اسم خوان میرو به گوشت خورده؟. می دونی کی اون نقاشی را کشیده؟ کار میرو است"
در عین حال، چیزی را .  فرق می کردتمام حواسش به غذا بود که با غذای رستورانهای چینی، که اغلب آنجا غذا می خورد،

 ".دفعه آینده که به کتابخانه می رود، باید کتابی در مورد میرو بخواند: "گوشه ذهنش یادداشت کرد
 "فیلمهاشو دیدی؟. این میزیه که فلینی همیشه می نشست: "اما عرب ادامه داد

سید و ماریا که فهمید در این امتحان رد می شود، مرد سوالهای بیشتری می پر. ماریا گفت که عاشق فیلم های فلینی است
 :تصمیم گرفت با او رو راست باشد

من فقط فرق کوکاکوال و پپسی رو می دونم، اما همین که . من قصد ندارم تمام عصرم را صرف الف زدن بکنم! ببینید آقا"
 ".فکر کردم قراره بیایم اینجا و در مورد شوی لباس صحبت کنیم. هست

 .رسید مرد رک گوئی او را تحسین می کندبنظر می 
 ".این کار را بعد از اینکه نوشیدنی بعد از شام را خوردیم، می کنیم"

سکوتی کوتاه حکم فرما شد، هر کدام دیگری را نگاه می کردند و سعی می کردند حدس بزنند دیگری به چه چیزی فکر می 
 .کند

در هتل بیائی تا با هم چند گیالس شراب بنوشیم، هزار فرانک به تو می اگر به اتاق من . تو خیلی زیبا هستی: "مرد گفت
 ".دهم
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آیا تقصیر موسسه کاریابی بود؟ آیا تقصیر او بود؟ آیا نمی بایست بیشتر در مورد فلسفه این شام . ماریا تازه متوجه موضوع شد
یک دفعه .  چیزی بود که همیشه اتفاق می افتاداین دقیقًا همان: فکر می کرد؟ تقصیر موسسه کاریابی یا او یا آن مرد نبود

به یاد میلسون افتاد، کنار دریا، وقتی که . احساس کرد چقدر دلش برای سرزمین مادریش، برزیل و آغوش مادرش تنگ شده
 قیمت سیصد دالر را به او گفت؛ آن وقت، فکر می کرد خیلی خنده دار است، این قیمت از آنچه او از یک شب خوابیدن با

باری، احساس می کرد نمی تواند با هیچکس، مطلقًا هیچ کس در دنیا حرف بزند؛ در . یک مرد انتظار داشت خیلی بیشتر بود
شهری غریب، تنها بود، دختر بیست و دو ساله نسبتًا با تجربه ای که هیچ کدام از تجربیاتش نمی توانست به او کمک کند تا 

 .دا کندبهترین جواب را برای این درخواست پی
 "می شه لطفًا کمی شراب برام بریزید؟"

در . مرد عرب گیالس او را پر کرد و افکار ماریا سریعتر از شاهزاده کوچولو در سفرش به آن سیارکها به پرواز در آمد
د جستجوی ماجرا، پول و شاید یک شوهر خوب به آنجا رفته بود؛ می دانست ممکن است این جور پیشنهاد ها هم به او بشو

او هنوز به آژانس های مد، ستاره شدن، شوهر پولدار، خانواده، بچه . چونکه معصوم نبود و به روشهای مردان هم آشنائی داشت
او آرزو داشت تنها با قدرت هوش، . ها و نوه ها، لباسهای زیبا، بازگشت پیروزمندانه به جائی که زاده شده بود ایمان داشت

 .تی ها غلبه کندزیبائی و اراده خود بر همه سخ
مرد نمی دانست باید چکار کند، بین . در میان تعجب مرد، ماریا شروع به گریستن کرد. اما حقایق بر سرش خراب شده بودند

پیشخدمت را صدا زد تا تقاضای . ترس از بوجود آمدن یک افتضاح و میل فطری خود برای محافظت از او گیر کرده بود
 . شدصورتحساب کند اما ماریا مانع

 ".کمی شراب برام بریز و بذار کمی گریه کنم. نه، اینکار را نکن"
ماریا به پسرکی فکر می کرد از او تقاضای یک مداد کرده بود، به مرد جوانی که او را می بوسید و او همچنان دهانش را بسته 

ه از او کام گرفته بودند اما چیزی به عوضش نگاه داشته بود، به هیجانش زمانی که ریو را برای اولین بار می دید، به مردانی ک
بر خالف آزادی ظاهری، زندگیش پر بود از ساعاتی بی . نداده بودند، به عشق و احساسی که در میان راه از دست رفته بود

ها دیده و پایان در انتظار یک معجزه، در انتظار عشق واقعی، در انتظار ماجرائی با همان پایان عاشقانه که در فیلمها و کتاب
نویسنده ای می گفت این زمان نیست که آدم را تغییر می دهد، و نه دانش؛ تنها چیزی که می تواند تفکر انسان . خوانده بود

 .کسی که این را نوشته بوده، فقط یک روی سکه را می دیده! چه بی معنی. را عوض کند، عشق است
اما این سکه روی دیگری . ا از زمانی به زمان دیگر تغییر می دهدبدون شک، عشق یکی از چیزهائی است که زندگی انسان ر

هم دارد، چیز دیگری هم هست که باعث می شود انسان راهی به جز راهی که پیش بینی کرده بود در پیش گیرد؛ و آن یاس 
بایست چکار می کرد؟ . دهدبله، شاید واقعًا عشق بتواند کسی را تغییر دهد اما نا امیدی این کار را سریعتر انجام می . است

بایستی به برزیل بر می گشت، معلم فرانسه می شد و با رئیس قبلیش ازدواج می کرد؟ بایستی قدمی کوچک به جلو می 
آیا آن یک شب و آن پول سهل . گذاشت؛ به هر حال، نه او کسی را در آن شهر می شناخت و نه کسی او را می شناخت

اند که دیگر راه بازگشتی نباشد؟ چه اتفاقی داشت می افتاد؟ یک فرصت بزرگ یا یک آزمایش االوصول، او را به راهی می کش
از طرف باکره مقدس؟ مرد عرب داشت به نقاشی های میرو نگاه می کرد؛ به جائی که فلینی همیشه ناهار می خورد، به 

 .می شدنددختری که دم در پالتو ها را تحویل می گرفت و به مشتریانی که داخل و خارج 
 "نمی دونستی؟"
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 ".یک کم دیگه شراب لطفًا: "ماریا با همان چشمان اشک آلود گفت
پیش خدمت که از گوشه چشمش همه چیز را زیر نظر داشت . دعا می کرد پیش خدمت از راه نرسد و نفهمد چه خبر است

 .توران شلوغ بود و مردم منتظر بودنددعا می کرد دختر و مرد، هر چه زود تر صورتحساب را بپردازند و بروند چونکه رس
از لحن صدای " گفتی هزار فرانک برای یک نوشیدنی؟: "در نهایت، بعد از سکوتی که به اندازه ابدیت طول کشید، ماریا پرسید

 .خودش متعجب بود
 "...بله، اما واقعًا نمی خواستم که: "مرد که از این پیشنهاد ناگهانی پشیمان شده بود، گفت

تا به آن روز، دختری خوب، . دوباره، احساس می کرد با خودش بیگانه است." اب را بپرداز تا بریم هتل و بنوشیمصورتحس"
اما به نظرش می رسید که آن دختر برای همیشه . شاداب و مبادی آداب بود و هرگز با غریبه ها اینجوری صحبت نمی کرد

 هزار فرانک، یا اگر می خواست واحد پول رایج تری بکار برد، وجود دیگری درونش بود که قیمت نوشیدنی برایش: مرده
 .ششصد دالر بود

به اتاق آن مرد رفت، شامپاین نوشیدند، تقریبًا کاماًل مست کرد، در آغوش : و همه چیز همانطور که انتظار می رفت اتفاق افتاد
، خودش را در حمام )ا وانمود کرد او هم لذت بردهاین اتفاق برای او نیفتاد ام(آن مرد خوابید، صبر کرد تا مرد ارضا شود 

روی تخت افتاد و تمام شب به خواب . مرمری شست، پول را برداشت و تجمل گرفتن تاکسی تا خانه را به خود ارزانی داشت
 .عمیقی فرو رفت

 
 
 

 :از دفترچه خاطرات ماریا روز بعد
 

همیشه فکر می . جالبه که هیچ احساس گناهی ندارم.  را گرفتمجز همان لحظه ای که آن تصمیم. همه چیز را به خاطر دارم
می . کردم دخترانی که به خاطر پول، خود فروشی می کنند، هیچ راه دیگری ندارند و حاال می فهمم که اینطور نیست

 .و هیچ کس مجبورم نکرده بود چیزی را قبول کنم" نه"یا " بله"توانستم بگویم 
 مردم نگاه می کنم و فکر می کنم که آیا آنها راه زندگیشان را خودشان انتخاب می کنند؟ یا اینکه دور خیابانها می گردم و به

می شوند؟ کدبانوئی که رویای مانکن شدن را در سر می پروراند، کارمند بانکی " انتخاب"آنها هم، مثل من، توسط سرنوشت 
ت یک کتاب می نوشت و خودش را وقف ادبیات می کرد، که می خواست موسیقیدان شود، دندانپزشکی که فکر می کرد بایس

 .دختری که دوست داشت ستاره سینما شود اما خودش را در قسمت امانات سوپرمارکت می یابد
هنوز خودم را قربانی نمی دانم چون می توانستم بدون آنکه دامنم آلوده شود، . در مورد خودم هیچ احساس تاسف نمی کنم

می توانستم به مردی که روبرویم نشسته بود درس اخالق بدهم و سعی کنم به . م و کیفم خالی بماندآن رستوران را ترک کن
می توانستم از راههای . او بفهمانم کسی که روبرویش نشسته شاهدختی است که باید با او عشقبازی کرد نه اینکه او را خرید

 .شت انتخاب کند به کدام راه بروم اجازه دادم سرنو– مثل بیشتر آدمها –مختلفی جواب دهم اما 
با این همه، در تکاپوی سعادت، همه مثل . من تنها نیستم، حتی سرنوشتم ممکن است مرا در برابر قانون و جامعه قرار دهد

هنرپیشه /نویسنده، نه دخترک امانتدار/موسیقیدان، نه دندانپزشک/ نه کارمند بانک–هیچکدام از ما راضی نیست : هم هستیم
 .مانکن/ کدبانوو نه
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 نهم فصل

 
 

آن حس  او در شهری غریبی بود که کسی او را نمی شناخت، اما امروز در. به همین آسانی. افتاد اینگونه بود که این اتفاق
تصمیم گرفت برای اولین بار در این چندین  او. جایی که الزم نبود خودش را به هر کسی توضیح دهد. آزادی عجیبی می کرد

تا به امروز او همیشه ذهنش را مشغول این می کرد که مردم . اختصاص دهد ل تمام روز را به تفکر در مورد خودشسا
کتابدار، غریبه در  مادرش، دوستان مدرسه اش، پدرش، آدم های آژانس مد، معلم فرانسه، خدمتکار،: کنند دیگرچه فکر می

مورد ماریا، یک غریبه ی فقیر، که اگر فردا هم ناپدید   نه ال اقل دردر حقیقت هیچ کس به هیچ چیز فکر نمی کرد،. خیابان
 .شد شود حتی پلیس هم متوجه نخواهد

 
قدم زد و در آنجا به دیدن نمایشی که  او زودتر از هر روز بیرون رفت، در کافی شاپ همیشگی صبحانه خورد، دور دریاچه

یک سگ کوچک مشغول قدم زدن بود به ماریا گفت که آنها کرد با  یک زن که. توسط پناهنده ها برگذار می شد پرداخت
 کنند، پرسید آن که تظاهر کند جواب را می داند تا ثابت کند باهوش تر از آن است که مردم فکر می هستند، و ماریا به جای

 "کردها از کجا آمده اند؟"
 

مردم جوری حرف می زنند که همه چیز را می : جهان مثل این می ماند. سوپرایز کرد زن نمی دانست، چیزی که ماریا را
و فهمید که کردها از  او به یک کافی نت رفت. اما اگر جرات کنی که یک سوال بپرسی، آنها هیچ چیز نمی دانند دانند،

بال او دوباره به دریاچه برگشت و دن. و عراق قسمت شده کردستان آمده اند، یک کشور که وجود ندارد و هم اکنون بین ترکیه
 احتمالن چون سگ بعد از نیم ساعت نگاه کردن به آن آدم ها با پرچم و روسری و. بودند زن و سگش گشت، اما آنها رفته

 موسیقی و دادهای عجیب خسته شده بود
 
کسی که تظاهر می کرد همه چیز را می داند، در سکوت خود . او بودم یا حداقل شبیه. من حقیقتن شبیه آن زن هستم "

چیزی که می دانم  وقتی که مرد عرب مرا عصبانی کرد و من جرات آن را پیدا کردم که به او بگویم تنها شده بودم، تاپنهان 
او باید در برابر صداقت من . مورد من عوض شد؟ البته که نه آیا او شوکه شده بود؟ آیا او نظرش در. تفاوت بین دو نوشابه بود

 خوب، کافی است. که از آنچه هستم باهوش تر به نظر برسم بازنده بودمسعی کرده ام هر وقت. متحیر شده باشد
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فکر می کردند او می خواهد برای  آیا آنها می دانستند مرد عرب واقعن چه می خواهد یا آنها واقعن. به آژانس مد فکر کرد او
 ماریا در کشورش کار پیدا کند؟

 
صفر و نمایش  ر ژنو احساس تنهایی کمتری کرد، با دمایی نزدیک بهبود، ماریا در آن صبح خاکستری د واقعیت هر چیزی که

جواهراتشان را دوباره در ویترین به نمایش می  کردها، واگن ها که برای هر توقف سر وقت می رسیدند، مغازه هایی که
او کم تر احساس . که خوابیده بودند و سوییسی هایی که به سر کار می رفتند گذاشتند، بانک ها باز می شدند، گداهایی

به او نبود اما او  ماریا قبلن حواسش. کرد چون کنارش زنی نشسته بود که احتمالن به چشم رهگذرها نمی آمد تنهایی می
 .کنارش نشسته بود

 
مواظب باش : شبیه مریم مقدس ، مادر مسیح بود به او لبخند زد و به او گفت زن که. ماریا به زن نامرئی کنارش لبخند زد

او او بزرگ شده و مسئول  ماریا نصیحت او را نادیده گرفت و به او گفت که. آنقدر که تو فکر می کنی ساده نیست  چیزهمه
او یاد گرفته بود که مردمی . برخالف او انجام شده باشد تصمیم های خودش است، و نتوانست باور کند که یک توطئه دنیوی

 نک سوییس بپردازند، برای نیم ساعت بین پاهای او، و تمام چیزی که او بایدشب هزار فرا وجود دارند که حاضرند برای یک
برگشت به شهر زادگاهش را بخرد یا  در موردش در روزهای آینده تصمیم می گرفت این بود که آیا با آن هزار فرانک بلیط

باس زیبا، و بلیط به تمام مکان هایی خانواده اش خانه، برای خودش چند ل کمی بیشتر بماند تا پول کافی بدست آورد تا برای
 .دیدنشان را می کرد، بخرد که آروزی

 
نیستند، اما ماریا با این که از این مصاحبت خوشحال بود اما از  زنی که کنارش نشسته بود دوباره گفت که مسایل انقدر ساده

 .بگیردافکار او نشود، زیرا او نیاز داشت که تصمیم های مهمی  او درخواست کرد مزاحم
 
 

حال حتی شهر  دوست دخترهایش که تا به. تحلیل کردن، این بار با دقت بیشتری، امکان برگشتن به برزیل او شروع کرد به
او هیچ وقت آن قدر استعداد نداشته که ستاره  زادگاهشان را ترک نکرده بودند خواهند گفت که او از شغلش اخراج شده، که

اینکه مبلغی که به او قول داده شده بود ماهانه به دستش برسد هرگز به او  ت باشد ازمادرش باید ناراح. ی جهانی شود
پدرش از این به . دزدیده باشد با اینکه ماریا در نامه هایش به او اطمینان می داد که اداره ی پست باید آنها را نرسیده، حتی

او دوباره به سر کارش برخواهد .  زند به او نگاه می کندموج می" بودم من به تو گفته" بعد برای همیشه با نگاهی که درآن 
سوییسی خورده   اویی که با هواپیما سفر کرده بود،پنیرهای-فروشد، و با صاحب کارش ازدواج خواهد کرد گشت، پارچه می

 .بود ،فرانسه یاد گرفته بود و در برف راه رفته بود
 
 

 از -طول نکشید شاید زیاد. یش او می توانست هزار فرانک دریافت کندنوشیدنی هایی وجود داشت که به ازا از طرف دیگر،
سال می تواند آن قدر پول بدست آورد که دوباره روی  همه ی اینها گذشته، زیبایی به سرعت باد تغییر می کند، اما او در یک

چه کند؟  ی این بود که او نمی دانستتنها مشکل واقع. بازگردد، این بار با شرایط دلخواه خودش پای خودش بایستاد و به دنیا
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به خاطر آورد که دختری از مکانی به نام ریو  کار می کرد را" کالب خانوادگی شبانه"او روزهایی که در . چه گونه شروع کند
از اولین حرف هایی بود که او زد حتی قبل از آنکه به ماریا نشان دهد چمدان   در حقیقت این یکی-دو برن نام برده بود

 .کجا بگذارد هایش را
 

مرد . ماریا از او پرسید آیا می داند ریو دو برن کجا است یک مرد آنجا ایستاده بود و. ماریا یکی از نقشه هایی ژنو را پیدا کرد
پایتخت  از او پرسید منظورش خیابان ریو دو برن است یا به دنبال جاده ای می گردد که به برن، در حالی که شیفته شده بود

او را برانداز کرد و بدون گفتن کلمه یی ، در  مرد با نگاهش. ماریا گفت که به دنبال خیابانی در ژنو می گردد.یس می رودسوی
ماریا برای پانزده . مخفی بود که از احمق جلوه دادن مردم لذت می برد، دور شد حالی که متقاعد شده بود آن یک دوربین

 کرد  و در آخر مکانی را که می خواست پیدا-رگی نبود شهر بز- نقشه را مطالعه می کرد دقیقه
 این - سعی می کرد که برای ماریا دلیل بیاورد دوست نامرئی او که در زمانی که ماریا نقشه را مطالعه می کرد ساکت بود حاال

  .به راهی است که بی بازگشت است یک مسئله ی اخالقی نیست، در مورد رفتن
 

. دست آورد، به اندازه ی کافی بدست آورده که از هر شرایطی خالص شود  برای رفتن به خانه بهماریا گفت که اگر پول کافی
ماریا به دوستش . است این واقعیت زندگی. هیچ کدام از مردمی که می گذشتند راهشان را انتخاب نکرده بودند در کنار اینها،

آرزویی داشته باشیم، اما زندگی سخت است، جبران  ونهما می توانیم هر گ"." ما در جهان اشک ها زندگی می کنیم:"گفت
که مردم سعی بر این دارند که من را محکوم کنند؟ هیچ کس نخواهد : چه بگویی تو سعی داری به من. ناپذیر و غمناک

 .زندگی من است"یک وجهه از   این-فهمید
 

 .شد دوست نامرئی اش با یک لبخند غمگین و شیرین ناپدید
 

داد زد، با اینکه می دانست هیچ خطری  او همراه دیگران. شهر بازی رفت و برای ترن هوایی یک بلیط خریدماریا به یک 
با این که نمی فهمید در حال خوردن چه چیزی . رستوران ژاپنی غذا خورد در یک. وجود ندارد و همه ی اینها یک بازی است

هر گونه  و حالی است که دوست دارد به خودش اجازه یدانست که گران است و احساس می کرد در حس  است و فقط می
که خرج می ) یک صدم فرانک(برای هر سانتیم او شاد بود، نیازی نبود که منتظر زنگ تلفن بماند یا. خوش گذرانی را دهد

 .کند نگران شود
 

آنها صادق  اگر.  خوبی پیش رفتپیغام گذاشت تا از آنها تشکر کند و به آنها بگوید که مالقات به آن روز او برای آژانس یک
 بیش تری ترتیب خواهند داد و اگر دالل زنان بودند، مالقات های. بودند برای عکس ها درخواست می کنند

هر چه قدر هم که در آورد و با وجود همه ی نقشه هایی که  او از پل گذشت تا به سمت اتاق کوچکش رود و تصمیم گرفت
 کند که همه ی وقتش را صرف فکر کردن. او نیاز داشت که فکر کند. زیون نخواهد گرفتتلوی داشت به طور حتم هیچ وقت
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 )نیستم" مطمئن" که در حاشیه ی آن یادداشت کرده بود( از دفترچه خاطرات ماریا در آن شب
 

 .باشد او می خواهد که شاد: مرد به خاطر زن ها پول می پردازد من کشف کردم که چرا یک
 

خواهم، هر کسی می  من هم می. او می خواهد که شاد باشد. نمی پردازد که فقط یک ارگاسم را تجربه کند کاو هزار فران
... بدهم، اگر برای یک مدت تصمیم بگیرم که من چه چیزی به دست آورده ام که از دست. خواهد اما هیچ کس شاد نیست

من چه چیزی را از دست . اما بگذار بی پرده باشیم... نمحتی در موردش فکر ک این کلمه ی سختی است که بنویسم یا. باشم
 تصمیم بگیرم برای یک مدت فاحشه باشم؟ می دهم اگر

 
من به خواسته ی . فکر می کنم، من هیچ وقت هیچ یک از آنها را نداشته ام اگرچه، وقتی در موردش. عزت نفس. شان.شرف

 حاال به -گرفته ام  دوستم داشته باشد، من همیشه تصمیم اشتباهنیامدم، من هیچ وقت هیچ کس را نداشتم که خود به دنیا
 .زندگی اجازه می دهم برای من تصمیم بگیرد
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