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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

    

 م یبسم اهّلل الرحمن الرح

   

 امدا یت

  

 : سندهینو

 

 ترکان   معصوم 

 ( یعلم ی)معصومه رحمت

 *توجه 

است   سندهیذهن نو  ۀکتاب، زاد ن یا  عی و تمام وقا  یو حقوق یقی حق  یهات یشخص تمام 
 ندارد. یقی حق ۀو جنب

کشور و   چیبه ه نیقصد توه نیاست؛ همچن یهرگونه تشابه به صورت اتفاق وجود
  ییبهتر اتفاقات در فضا  انی ب یصرفًا برا  شن،یلوک یوجود نداشته و معرف  یتیمل

 تر بوده است.ملموس 

http://www.romankade.com/
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 از ابهام  یادر هاله  –اول   فصل

 اول  فصل

 از ابهام   یاهاله  در

 گرفت.  یاز جا برخاست و در کنج اتاق جا یآرام به

و او را با خودش ببرد. گردنبند را در دستش فشرد، به  دی ایبود؛ منتظر بود تا ب منتظر
 زمزمه کرد:  اششده د یکل یها دندان  نیشد و ماب  رهیتخت خ ی رو جان  یجسم ب

من منتظرم، منتظر...  ،یراه رو به من نشون بد  دیبا  ،یو من رو ببر یا یب دیبا  ،یا یب دیبا-
  یکه خودم راه یا یندارم، اگر تو نم یاگه یمن کارهام رو انجام دادم، کار د ،یا یب دیتو با 
 کنم! دایاومدن پ یبرا 

 سکوت اتاق را در هم شکست. ف، ی ظر ییصدا  ناگاه

 با توست!  فش یتعر ستن،ی! اما چگونه ز یزندگ ،یکن یزندگ دیبا-

 ی الد یم  2018 سال

 لندن   /انگلستان

فقط »َمَنم« را نقد   سنده،ی من  نو   ست؛یچون قضاوت کار من ن کنم،ی قضاوتت نم »من
»من«   کی ،یخوانی من  نوشته را م نیکه ا   ییشوم و تو کی نزد امیتا به من  آرمان کنمی م

 ؛ یدگر هست

 است... یجدالی ها، چه جدال بمن   نیا  نیب و

 !« مانمی اما من، »من« م دانمی را نم تو
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لب    رینوشته شده بود، ز  یمیو قد  میکاغذ ضخ کی   یرا که بر رو  یمرتبه متن نی سوم یبرا 
 خواند.

از   یا او در هاله  یآن چند جمله برا  ییمفهوم کامل جمله را درک کند، گو  توانستینم
 ابهام بود!

 توماس، تمرکزش را بر هم زد.  یداد که ناگاه صدا اشیشانیبه پ ینیچ  شتر،یتمرکز ب یبرا 

 ؟ ی کمک کن  یای چرا نم امدا،یت-

 شد.  کی به خواهرش نزد توماس 

 ؟یزنینم  یو حرف یاصالً چرا کنج اتاق نشست-

کاغذ را به  اطیچشمان خود کنار زد و با احت  یرا از جلو رنگشیمشک  یموها   امدایت
 اشاره کرد که کنج اتاق قرار داشت.  یمیو قد  رنگی اقهوه  ۀتوماس نشان داد. به صندوقچ

اون نوشته   یکه رو  یبیکردم و متن عج دایصندوقچه پ  نیتکه کاغذ رو داخل ا   نیا-
»من«   یمتن متفاوت که »من« رو مورد خطاب قرار داده و حت کی توجهم رو جلب کرده. 

 رو جمع بسته! 

گفت: »من که متوجه  یحوصلگی را در حدقه چرخاند و با ب رنگشی چشمان آب توماس 
 ۀخون  نیه به ا ک مینداشت یادی ز  لی کمک مادر. درسته وسا ایفعالً ب ،یگفت ینشدم چ

از پسش بر   ییکار داره و مادر به تنها یخونه کل نی هم زکردنیتم  یول  م،یاریب دیجد
 به پدر زنگ بزنم.« ابونهیخ یکه ابتدا  یفروشگل برم و از تلفن   خوامی منم م اد،ینم

خودت با پدر  لی باال انداخت و خطاب به برادر بزرگترش گفت: »چرا با موبا  ییابرو  امدایت
 ؟« یریگی تماس نم

 و دمغ شد.    دی بورش کش یبه موها  یدست توماس 
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بلندتر   هیها از بق از پله یکیباال برم و به خانم وان سالم کنم،  ۀبه طبق خواستمی م  یوقت-
 نی شد، تلوتلوخوران چند پله رو پا یخالپام  ر یحواسم نبود، ز  اومدنن ی بود. زمان پا
 رم،ی م یفروش زدن به گل تلفن ی. فعالً برا دیاز دستم افتاد و از هم پاش لی اومدم، موبا

 با صاحبش دارم. یمختصر  ییناچون آش

  ۀچهارنفر  ۀدر خانواد رایدمغ شود، ز  زین امدایتوماس، باعث شد که ت ل ی شکستن موبا  خبر
. کردندی از آن استفاده م یضرور یکارها  یداشت که همه برا  لی ها، فقط توماس موباآن 

و از   بردیم   یادی او زمان ز   لیموبا   رینداشتند، تعم  یچندان مساعد  یاز آنجا که وضع مال 
 .کردی کار م ستولیبا پدرش بود که در بندر بر عیتنها راه ارتباط سر  لی آن موبا  گر،ی د یسو 

باهاش   خواستی دلم م یلیمنم خ  ر،یر تماس بگگفت: »تو برو با پد یبا ناراحت امدایت
 به مادر کمک کنم.« دیفعالً با یصحبت کنم، ول

 شد. رهی به توماس خ ی خانم وان افتاد، با کنجکاو ادیبه   ناگاه

 ؟ یخانم وان رفت دنیبه د یتوماس، تو گفت-

 گرفت.  واریرا از د اشه یتک توماس 

 ... هیمهربون یلیخ رزنیآره، پ-

 زد. یو چشمک دیخند

 دختر!  یاتاقش پر از کتاب بود. فکر کنم تو عاشقش بش-

رستوران کار   کی تر بود و در بزرگ  امدای از ت یو چهار سال داشت. پنج سال ستیب توماس 
بود تا به اتاق خانم وان   یبه دنبال راه زدهجان یه  امدای. او که از اتاق خارج شد، تکردی م

 برود! 

آمد.  رونیباال قرار داشت، ب ۀطبق  یهاپله ر یکه ز  یکوچک مشغول، از اتاق  یذهن با
فراوان توانستند    یوجوهاباال رفت، بعد از جست  شانیقبل ۀخان ۀکه مبلغ اجار یهنگام

به نسبت کوچک داشت.  ییرا ی پذ کی کنند که دو اتاق و  دایرا پ یمی قد ۀخان نیا
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تنها به نام خانم »وان« بود، به صورت   رزنیپ کی  کنش باال، که سا ۀآن با طبق  ۀآشپزخان
 مشترک قرار داشت.

  دیخر  زیاو ن  یبرا رود،ی م  دیبه خر امدایمادر ت زابت،یال یوان شرط کرده بود که وقت خانم
 کاهش داده بودند. یادی خانه را تا حد ز  ۀمبلغ اجار نگونهیکند و غذا بپزد؛ ا

 خانم وان ببر.  یظرف غذا رو برا  ن یا  ایب امدا،یت-

آمد و به آشپزخانه رفت، که در  رونیب ال یمادرش از فکر و خ  یصدا  دنیبا شن امدایت
غذا   ی هاکه ظرف  دیبود. از در کوچک آشپزخانه گذشت و مادرش را د  یدر ورود  یکینزد
 .گذاشتی م  ینیس یرا رو 

به  ساخت،ی م  ینی تز لی بود که در خانه وسا  یاقه یمشرب و با سلزن خوش  زابتیال
به او   ز ی ن امدای. البته اغلب تشدی خرج خانواده مراه کمک  نی و از ا دادی ها مفروشنده 
 اوقات در حال خواندن کتاب بود!  شتریهر چند که ب کرد،یکمک م

بورش را از  یو موها  یبه مادرش شباهت داشت و چشمان آب یتوماس از لحاظ ظاهر 
به مادربزرگ  پدرش   هیاش، شبشدهدربزرگ فوت پ  ۀبه گفت امدا یاو به ارث برده بود، اما ت

 داشته است.  یرانیا  یبوده که اصالت

 نمانده بودند!  بینصی مادر و پدرشان، ب یبلندقامت یۀو توماس از ارث امدا یت ان،یم  نیا در

که کنار  یغذا را برداشت، با شعف از در خروج ینیس ،یرپوستیز   ی  با خوشحال امدایت
 گرفت.  شی باال را در پ ۀطبق یهاذشت و پله آشپزخانه قرار داشت، گ

دست گرفت و با   کی را با  ینیس د،یدرخشی از ذوق م رنگشی اچشمان قهوه   کهیدرحال
 . دیو زوار دررفته کوب  یمیچند ضربه به در  قد گر،ی دست د

 در را باز نکرد!  یتعّلل کرد و باز هم در زد، اما کس  یاندک

خانم وان    نکهیغذا را به مادرش برگرداند؛ مثل ا ین یبرگشت و قصد داشت که س وسانهیمأ
 بود.  دهیخواب دی شا ایدر خانه نبود 
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گفت: »خانم   داد،ی غذا را به مادرش م ینیس کهی برگشت و درحال نی پا ۀبه طبق امدایت
 وان نبود، منم غذا رو برگردوندم.« 

 فت. گر  امدایغذا را از ت ینیبا تعجب س  زابتیال

 م؟ یچطور ما متوجه نشد یول  رون،یرفته ب دیشا-

  زابتینداستن باال انداخت و از آشپزخانه خارج شد که ناگاه ال ۀبه نشان یاشانه  امدایت
. توماس هم  میازش مراقبت کن دی گلدونه که با کی کنار در اتاق خانم وان   امدا،یگفت: »ت

 .« نی پا اریتو برو گلدون رو ب اره،ی خاک و کود م یفروشاز گل 

داد و از خانه خارج شد.  ری مس  ری برود، تغ ینی تز  لی که قصد داشت به سراغ وسا امدایت
افتاد. با لبخند گلدان را   یسی انگل  یصورت  یها باال رفت و چشمش به گلدان رزهااز پله

  یخال شی پا ری اگاه ز ها بود که ناز پله  آمدننی . در حال پادی بو قیها را عمبرداشت و آن 
پرت شد   نی به پا یانتوانست تعادلش را حفظ کند، چند پله امداین افتاد. تیشد و به زم

 شد!  هوشی ب ن،یاصابت سرش با زم لی و به دل

 *** 

 مادرش، چشمانش را باز کرد.   یۀگر یبا صدا  امدایروز بعد، ت صبح

 یچیبرده و سرش را باندپ مارستانیپرت شده بود، او را به ب نی ها به پاکه از پله  شبید
استراحت در منزل، بهبود  ینبوده است و با کم یدکتر »ضربه جد  ۀکرده بودند، اما به گفت

 .«  ابدیی م

پله قرار داشت،   ری که در اتاق  ز  اشی تخت چوب یاز رو رفت،ی م  جیسرش گ  نکهیبا ا امدایت
 د،یرسیخانه به گوش م  یمادر، از اتاق انتها  یۀگر  یصدا برخاست و از اتاق خارج شد. 

 . ستدیتوماس باعث شد از حرکت با   یتلوتلوخوران به آن سو رفت و صدا

 ! امدایت-
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واقع در اتاق   یمیرنگ و قد  یاقهوه  ۀکاناپ  یبه طرف توماس برگشت که رو  امدایت
 نشسته بود. ییرا یپذ

 گفت: »حالت چطوره؟«  یبا ناراحت توماس 

 چند مرتبه پلک زد.  امدایت

 کنه؟ی م  هیمن خوبم، فقط بگو مادر چرا گر -

در دستش از اتاق خارج  یبا ساک زابتیتوماس دهانش را باز کرد که صحبت کند، ال تا
 گفت: »دخترم، حالت خوبه؟«  امدایت دنیشد و به محض د

و گفت: »حال    دیبه سرش کش یتدس رفت،ی م  ج یسرش گ یکه اکنون، فقط اندک امدایت
 چه خبره؟«  نجایا دی من خوبه، فقط بگ

مادرش رفت، ساک را از دستش گرفت و خطاب به    یاز جا برخاست و به سو  توماس 
رفتم و با پدر تماس گرفتم، خودش نبود و   یفروش عصر که به گل  روز یگفت: »د امدایت
  بیکار آس  نیدر ح نگلیتینا دی وی اون جواب داد و گفت که »د یاز دوستانش به جا یکی
  نینبوده«، با ا یجد یلیهم خ  بش یآس نکهیا مثل   مارستان،یو منتقل شده به ب  دهید

تو   ریدرگ شبیاون رو تنها بذارم، د تونمیبره و منم نم ستولیبه بر خوادی حال مادر م
 .«  میری و حاال که حالت خوبه ما م میبود

  یبا ناراحت زابتیکاناپه نشست. ال یرو  لی دل نیشد، به هم  دیتشد  اشجه ی سرگ
تا   میری گفت: »ناراحت نباش دخترم، ما م امدای را پاک کرد و خطاب به ت شی هااشک 

 .« یستی باال هست و تنها ن  ۀ. خانم وان هم طبقمیپدرت رو برگردون

و گفت: »سفر    دیکش یقینشسته بود، نفس عم شی که در گلو یمهار بغض ی برا امدایت
 !« دینذار خبریاما من رو ب  خطر،یب

خروج از خانه گفت: »خانم وان   نیو ح  دیدخترش را در آغوش گرفت و بوس زابتیال
 .« رمیگیباهات تماس م  ستولیبه بر  دنیتلفن داره، به محض رس
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خوردن صبحانه، به آشپزخانه رفت.  یبرا  امدایو توماس از خانه خارج شدند و ت  زابتیال
راحت   الشی خ باً یتقر  ست،ین  یجد یلیپدرش خ  بیه بود آسکه توماس گفت ییاز آنجا

  کی  یبرا  یاست، حت ستنیگر  ۀآماد شهی که چشمان مادرش هم دانستی شده بود و م
 موضوع کوچک! 

  ۀرفت که صندوقچ یرفته بود، به اتاق نیاز ب باً ی تقر  اشجه یاز خوردن صبحانه، سرگ بعد
گذاشته   واریوابش افتاد که کنار د در آنجا قرار داشت. ناگاه چشمش به تخت خ  یمیقد

 است!  ده یتخت خودش خواب  یمتوجه نشده بود که رو  دارشدن،یشده بود. هنگام ب

حضورش در آن اتاق بود، به سراغ صندوقچه رفت، اما    تیاز تثب یکه ناش  یخوشحال از 
 کند. دایبود، پ  دهید روز یرا که د یم ی هر چه گشت، نتوانست آن کاغذ قد

 *** 

هات رو باز کن، بذار با هم چشم کنمی : »خواهش مدیچیآشنا در گوشش پ ییصدا 
انجام   یکه تو بگ  یهر کار ،ی تو بگ یاصالً هر چ  ست؟ی ن یکاف جانیتا هم  م،یصحبت کن

اون وقت خودم به تو کمک   ،یخارج بش نجایتا از ا کنمی م  یها رو راض. من اون دمی م
 !« یناون رو برآورده ک  یتا آرزو کنمی م

 آشنا را داد! ی او با سکوتش پاسخ آن صدا و

 و مرز اتاق!  حدیرفت و باز هم او بود و سکوت ب آشنا

 *** 

کتاب را برداشت و    نیدر آنجا بود. اول یمیکتاب قد نیدر صندوقچه را باز کرد. چند  
را مخدوش کرده بود، پاک   سندهیکه نام کتاب و نو  یتا خاک  دیآن کش یبه رو  یدست
 شود.

 چل« یمارگارت م  –باد رفته  »بر

 آورد.  رونی را ب گریچند کتاب د  زدهجان یه امدایت
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 نجر« یالس  دیوی جروم د –دشت   »ناتور  

 هرژه«  -یآب »گل

 هوگو«   کتوریو - نوتردام  »گوژپشت

 »بر باد رفته« را باز کرد و شکه شد! کتاب

  زیها نآن  ۀهم دیچک کرد و د  زیها را نکتاب  هیبود! بق سی نوکتاب دست   کی
 هستند.  سینودست 

در  یکه کس یچند روز  نیدر ا  توانستی خوشحال بود، چون م اریهر صورت او بس  در
 ها سرگرم کند! کتاب  نیخودش را با ا  ست،یخانه ن

 را به خاطر آورد.  یموضوع  ناگاه

 ست؟ یها متعلق به ککتاب  نیا

ها متعلق به  کتاب  نیتوماس، راجع به اتاق خانم وان را به خاطر آورد؛ پس ا  یها صحبت 
 خانم وان هستند! 

 

 یی آغاز آشنا –دوم  فصل

 دوم  فصل

 یی آشنا آغاز 

  ی ها را روگرفت تا به اتاق خانم وان برود و از او کسب اجازه کند. کتاب   میتصم امدایت
مرتبه   نی گرفت، اما ا شیباال را در پ ۀطبق ی هاتختش انداخت و از خانه خارج شد. پله

 تکرار نشود!  روز ید ۀها را گرفت تا حادثباال رفت و نرده  اطیبا احت

 ام به در ضربه زد.به لب نشاند و آر یحیلبخند مل د،ی کش یقیعم نفس
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 از خانم وان نبود!  یگذشت، اما خبر یاقه یدق چند

بازشدن در اتاق   یبرود، صدا  ن ی ها پاکه خواست از پله  نیبرگشت. هم وسانهیمأ  امدایت
 خانم وان آمد؛ به سرعت به عقب برگشت.

 خطابش کنند! رزنیتر از آن بود که پجوان  قتاً ی پنجاه سال داشت، حق باً یوان تقر  خانم

او   ییبا یدر ز  دش،یپوست سف بودنده یچروک  یو حت دیدرخشی سبزرنگش م چشمان  
.  دادندی تر نشان مرا که بسته بود، سنش را کم  اشیی طال  ینکرده بود. موها  جادیا یخلل

و   یمی قد  یها زمان لباس   نی! در اادیچاق بود، البته نه ز  یچندان بلندقامت نبود و کم
 شد!   تعجبشخانم وان باعث  ۀرنگ و رورفت

 !یباش  امدای ت دیتو با -

او دست بکشد، لبخندش را    ۀچهر یاز وارس امدا یخانم وان، باعث شد ت یرا ی گ یصدا 
 نی پا ۀطبق  یۀهستم، دختر همسا  امدای کرد و گفت: »سالم خانم وان، بله من ت دیتشد

 شما.« 

 زد و از درگاه  در کنار رفت. یوان لبخند خانم

 .با یداخل دختر ز  ایب-

رو بود، وارد اتاق او  مهربان و خوش  اری خانم وان که بس داریاز د یبا شعف ناش  امدایت
 شد.

اتاق   ۀبود و در گوش یمیقد  یهااز عکس  دهیآن پوش یوارهایبود، د یبزرگ باً یتقر  اتاق
در اتاق بود. درکل، اتاق   زیزوار دررفته ن ۀپر از کتاب وجود داشت. چند کاناپ ۀقفس  کی
 و گرفته داشت!   یمیقد  یفضا  کی

 رنگیزرشک یهااز کاناپه  یکی  ی ها رفت و روبا تعارف خانم وان، به سمت کاناپه امدایت
 !« امدای... تیدار ییبا ینشست و گفت: »نام ز  امدای گرفت. خانم وان، کنار ت یجا

 زد.  یلبخند  امدایت
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نداشته، از    یبوده و چون خودش دختر یرانی متشکرم از لطف شما. مادربزرگ  پدر من، ا-
بگذاره. پدربزرگ   امدا«یدختر شد، نام دخترش رو »ت کی پدربزرگم خواسته بود تا اگر پدر 

 شد.«  امدای اومدم و نامم ت  ایمن هم دختردار نشد و به پدرم سپرد. بألخره من به دن

 تکان داد. یسر اق ی وان با اشت خانم

 ه؟ یچ امدا« ینام »ت یمعن یدونی م-

 »نه« تکان داد.  ۀسرش را به نشان  یبا نارحت امدایت

رو چک   یرانیا  یها نامه فرهنگ ی. حتدونستی . پدرم هم نمدونمی نه، متأسفانه نم-
 نکردم!  دایاون رو پ یکردم، اما معن

 . دیکش یقی وان نفس عم خانم

 ! هینام تو چ یمعن دونمی ممن  -

 دی به من بگ دیتونی م  ؟ی: »جد دیشد و مشتاقانه پرس رهیبا تعجب به او خ امدایت
 ه؟« یچ شیمعن

بود و   یرانیبود... اون ا  امدایزد: »البته... نام مادربزرگ  پدر  مادر  من، ت  یوان لبخند خانم
ها »ُلر« زبان بودند؛ زبان خاص داشتند. اون  کی که   رانی خاص از ا یۀ ناح کی متعلق به 

 »مادر«.   یعنی   یها« و »دا« به زبان َلک»چشم  یعنی  ی به زبان لر ام«ی»ت

! البته  کردیصدا م  امدای من رو ت  شهی»چشمان مادر«. مادرم هم یعنیو   امداستیتو ت نام
م. درمورد  گرفت ادی رو  یزبان فارس  یمن از مادرم که از پدرش آموخته بود، تا حدود

هستند،    میلرها در اونجا مق تی جمع نیشتر یبگم، در لرستان که ب   دیها هم با زبان لک 
 هست.«  ی که اون هم زبان َلک رههم وجود دا گهی زبان د کی

  یهااز دغدغه  یکینامش   ی شده بود. دانستن معن رهیبه خانم وان خ زدهرت یح  امدایت
نامش   ۀش یبود، بلکه متوجه شده بود که ر دهیآن را فهم یبزرگش بود و حاال، نه تنها معن

 ! گرددی به کجا برم
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 ؟ یگینم یزی دختر؟ چرا چ هیچ-

 و از خانم وان تشکر کرد.  دیفکرکردن، پرصدا خند  یبعد از اندک امدایت

و حاال    هیمم چنا یمن دغدغه بود تا بدونم معن  یبرا  شهی واقعًا از شما متشکرم، هم-
 . دیکرد  یشما به من کمک بزرگ

 . ستی به او نگر  یرا در هم قالب کرد و با کنجکاو  دستانش

 د؟ یبه من بگ شتریدر مورد »ُلر« ها و »َلک« ها ب دیتونی م- 

در غرب     باً یکه تقر اندی رانی ها از اقوام احتمًا، خوشحالم که تونستم بهت کمک کنم. اون -
اسالم و   نی د  روی برخورداراند و پ یکهن و غن یانهی شیها از پقوم   نیساکن هستند؛ ا رانی ا

 هستند. عهیمذهب ش

د. بود که در مورد اصالتش به دست آورده بو  ید یاطالعات جد لی در حال تحل امدایت
  لی متما  یرگیبه ت یفیاتاق که از شدت کث ی وارهاید  یسکوت کرد، نگاهش را رو یاندک

 بپرسم؟«  گهی سؤال د کی از شما  تونمی بودند، گرداند و گفت: »خانم وان، م

 بپرس.«  ؛یتونی تکان داد: »البته که م یوان سر خانم

 شد.  رهیگرفت و به خانم وان خ وارهاینگاهش را از د امدایت

 ه؟ ینام شما چ-

 لورا رانسوم.-

 را باال داد. شی با تعجب ابروها امدایت

 خانم وان؟  گنیپس چرا به شما م -

 . دیکش یآه لورا
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  یفوت شده، برا  شیها پخونه متعلق به همسر من »جرج وان« هست که سال  نیا-
 !کنندی همه من رو خانم وان صدا م نیهم

 .دی لب گز   یشرمندگ با

 کردم!  تتونی اگر اذ  دیآه، ببخش-

 زد. یوان لبخند خانم

 . ستین یمشکل-

سکوت مجددًا گفت: »خانم وان،    یبود، بعد از اندک یکنجکاو  اری که دختر بس امدایت
 هم بپرسم؟«  گهیسؤال د کی  تونمی م

 زد. بلند قهقهه یمرتبه لورا با صدا  نیا

به خودم   ه یتو رو دوست دارم، چون شب یکنجکاو  نیو من ا   یهست  یتو دختر کنجکاو -
 !دمی بپرس، من جواب م یدار ی. هر سؤالیهست

 زد. یبا خجالت لبخند امدا،یت

 چرا اسم شما »لورا« هست؟ -

  کی   نکهیچند لحظه قبلش بود گفت: »پدر من با ا ۀقهقه ۀماندکه ته یبا لبخند لورا
  هایی ایتال ی ا  اتیادب ۀفتیش ن یب نیعالقه داشت و از ا  یلیخ لیکشاورز بود، اما به تحص

به نام   ی پدرم "فرانچسکو پترارک" بود. در اشعار پترارک نام دختر ۀبود. شاعر مورد عالق 
پدرم   لیدل نیپترارک بوده. به همو گفته شده که لورا محبوب  شهیم ده ی»لورا« به وفور د 

نام باعث شد که هر   نیگرفت تا نام من رو هم لورا بذاره. هم مینام لورا تصم دنیبا د
مند بشم! البته  عالقه  شتری من هم به خواندن و نوشتن ب شد،ی م  شتریچه سن من ب

انتخاب   ی مادرم دور نمونده بود و اون رو برا   نظراست، از   هیقافنام لورا با ُلرها هم نکهیا
 نام مصمم کرده بود.«  نیا

 ه؟« یخانم وان منظور شما از »نوشتن« چ  یگفت: »چه جالب! راست جانیبا ه امدایت
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و مارک، فرزندانم، من   ا یل یاز جا برخاست و گفت: »به من بگو لورا، راحت باش! حت لورا
 !« کنندی رو لورا خطاب م

 رفتار خاص لورا شده بود گفت: »چشم لورا!«  ۀفتیکه ش امدایت

و    دیکش رونیرا ب یکتاب، کاغذ  یهاقفسه  نیاتاق رفت و از ب  یانتها یبا خنده به سو  لورا
 داد.  امدای به دست ت

 ! نهیمنظور من از نوشتن، ا-

 بلند متن را خواند. یبا صدا  امدایت

فقط »َمَنم« را نقد   نده،سی . من  نو ستیچون قضاوت کار من ن کنم،ی من قضاوتت نم-
»من«   کی ،یخوانی من  نوشته را م نیکه ا   ییشوم و تو کی نزد امیتا به من  آرمان کنمی م

 ؛ یدگر هست

 است... یجدالی ها، چه جدال بمن   نیا  نیب و

 ! مانمی اما من، »من« م دانمی را نم تو

  روز یبود که د یهمان کاغذ  هیشب قاً یشد، دق ره ی به کاغذ  در دستش خ رتیبا ح امدایت
 نبود. یم یبود، اما قد  دهید

 د؟« یمتن رو شما نوشت نی... ا نی... انیتعجب و مقطع گفت: »ا  با

 مثبت تکان داد. ۀسرش را به نشان لورا

هست... که   مانم«ی منه که نام اون »من م ی هااز کتاب   یکی ۀمتن، مقدم  نیبله، ا-
 متأسفانه هنوز موفق به چاپ اون نشدم! 

اون هم در   د؟ی سینوی کتاب م د؟یهست سندهیشما نو  یعنی: »دیپرس زدهجان یه امدایت
 هاتون چاپ نشده؟« پس چرا کتاب ؟ی اما ملموس  دهیچینگاه پ نیسطح و چن  نیا

 .دیکش  یآه یبا ناراحت لورا
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هنوز موفق به چاپ   سم،ینو ی هاست که مسال   نکهیهستم، اما با ا  سندهیبله، من نو -
 هام نشدم! کتاب 

 یبه دنبال جمالت اورد،یلورا سر در ب یکه به شدت کنجکاو شده بود که از زندگ امدایت
سؤال کرده بود،   ادی کند، اما چون از او ز  انیذهنش را ب یها ی که با آن مشغول گشتی م

 که باز هم بپرسد. دیکشی خجالت م

 باال آمده است!  ۀچه به طبق یآورد که برا  ادیبه   ناگاه

 متعلق به شماست؟  نه،ی پا ۀطبق ۀکه تو صندوقچ ییها لورا، پس اون کتاب-

 کرد. دی تأ لورا

من   ،یها رو مطالعه کنکه اون  یها متعلق به منه، اما اگر دوست داربله، اون کتاب -
 ندارم. یمشکل

 نقش بست. امدا یت ۀبر چهر یقی عم لبخند

 سن؟ ینوها دست واقعًا از تو متشکرم، اما چرا اون کتاب -

 .دیکش یقی نفس عم لورا

 .یمن رو بدون یزندگ انیجر  یتو دوست دار نکهیمثل ا-

 زده شد.شرم  امدایت

 شما دخالت...  یتو زندگ خواستمی من نم د،یببخش-

 را قطع کرد. کالمش

و کنجکاوبودنت رو دوست   برمیکردن با تو لذت محبت دخترم، من از ص ستین یمشکل-
مارک، پسرم، از سر کار بر   گهیساعت د   کیغذا درست کنم، چون  دیدارم، اما فعالً با

 تو بگم.  یبرا  میو من باز از زندگ میتا باز هم با هم صحبت کن ای. فردا صبح بگردهی م
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که  دی و به مادرم نگفته بود   دیکردی نم یبا تعجب گفت: »مگر شما تنها زندگ امدایت
 براتون غذا بپزه؟« 

 لبخند زد.  لورا

هفته کنار منه و   نیاما ا  ست،ی من ن  شیپ ادیو ز   ادیبه خونه م بارک ی مارک چند وقت -
 .کنمی من خودم غذا درست م

 بله... -

  کیناهار   ی خودشان رفت. برا  ۀورا، به خانبا ل  یاز جا برخاست و بعد از خداحافظ امدایت
را روشن   ونیز یرفت و تلو   ییرایرا درون قابلمه گذاشت تا بپزد، بعد به پذ ینیزمب یس

 و مدام در فکر لورا بود. آمدیبه نظرش جالب نم یابرنامه  چ یکرد، اما ه

گرفت که چند  میپس تصم ند،یبرود و اطراف را بب رونیعصر از خانه ب خواست ی م دلش
 کار را انجام بدهد. نیساعت بعد از خوردن ناهار ا 

 *** 

ساعت و   تاک ک ی بسته به ت یرا در آغوش گرفته بود و با چشمان  شی کنج اتاق زانوها در
 .دادی خودش گوش م یها نفس  یصدا 

 بود!  چیو پر از ه گذشتی در ذهنش نم یزی چ چیه ییگو

سکوت گوش    نیلب زمزمه کرد: »در ا  ریز  د،شی ساعت بلندتر م  تاک ک ی ت یلحظه صدا  هر
فرسا  سکوت جان  نی تو ا ی هاقدم   یصدا یروز  دی ساعت، تا شا  تاک کیبه ت دهم،ی فرا م

 جانم!«  شی به فرسا امی که راض داندی را بشکند و خدا م

  *** 

ها را پشت سرش بست. تابستان بود و هوا گرم،  را شانه کرد و آن  شی عصر، موها یحوال
 قدرها هم گرم نبود.اما ساعت هفت عصر، هوا آن 
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  متیقارزان   ۀمحل کی ها در آن  ۀبه تن کرد و از خانه خارج شد. خان یرنگی زرشک راهنیپ
 قرار داشت.   کی بار  یابانیو خ

رفت و ناگاه چشمش به آن   ابان یختا سر  اده،ی عابران پ انیزنان از م قدم  امدایت
شاخه گل بخرد و فردا   کیبه آنجا رفت تا   امدای افتاد که توماس گفته بود. ت یفروشگل

 بدهد.  هیها را داده بود، هدخواندن کتاب  ۀبه او اجاز  نکهی صبح به لورا بابت ا

به لب نشاند، چشمانش   یق ی ها سرمستش کرد. لبخند عمگل  یشد و بو  یفروشگل  وارد 
 . دیعطر گل را به جان کش ،یدرپیرا بست و با چند نفس پ

 داشت.  یخاص  یۀداشت، او روح ی االعاده فوق  حال

دانستن و   ۀبود. تشن ش یها وسال سن از هم شی ب شیهانوزده سال سن، دغدغه با
  کی  اش،ی میدوست قد  ا،ی جول ۀرا دوست داشت و به گفت یاپرداز ی کردن بود، روکشف

 فعال در درونش داشت!  یشرلآن 

  ییجاجابه ریبود، چون درگ  ده یاو را ند  شدی م ی اهفته   کی افتاد که   ایجول ادی به  امدایت
 . کردیدعوت م  دشانیجد  ۀو او را به خان گرفتی م یاز او سراغ دی شان بودند. باخانه

ق و  اخال ۀفتیش زیرا با لورا آشنا کند. مطمئن بود که او ن ایجول خواستیدلش م یحت
 !شودی لورا م  یمهربان

 خانم... -

 به خاطر آورد که کجاست!  ناگاه

  ستادهیا  شخوانیرو شد که پشت پروبه  یسرعت چشمانش را باز کرد و با مرد جوان به
 . ستینگری بود و با لبخند به او م

 ! دیها هستگل  ۀفتیشما هم مثل من ش نکهیمثل ا-

 از خجالت سرخ شد.  امدایت ی هاگونه
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 !دیب... ببخش-

 .دیبلند خند یبا صدا یچارل

 د؟ ی خوای م  یچه گل دی بفرما ست،ین یمشکل-

خارج شود، بدون تعّلل گفت:    یفروشهر چه زودتر از آن گل  خواستیکه دلش م امدایت
 »دو شاخه رز!« 

چکش رفت و  کو ۀمغاز   یبه انتها نهیرو بود، با طمأنچهره و گشاده خوش  یکه جوان یچارل
خارج شد  ی فروشرا پرداخت کرد، از گل  نهیبه سرعت هز  امدایدو شاخه گل رز به او داد. ت

که خواست وارد خانه شود، چشمش به   نیشان رفت. همخانه  یبلند به سو  یها و با گام 
زده بود و باز به او   هیتک  واریخارج شده بود، به د اشازه افتاد که از مغ   یچارل
 ! ستینگری م

 !داندی خدا م ؟یک   از 

 . دی ها را بوزد و گل  هیزده وارد خانه شد و در را بست. همان لحظه به در تکشتاب  امدایت

 تو دختر؟  یزنی نفس مچرا نفس -

 با ترس به لورا نگاه کرد.  امدایت

 ! عیه-

 . دیآمد و خند  نی ها پااز پله لورا

 هات سرخ شده؟ چرا گونه -

 ها را به لورا داد.و گل  دیکش ی قینفس عم امدایت

 ها رو بخونم! اون کتاب  دیاجازه داد  نکهیشماست، بابت ا یها برا گل   نیا-
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برم   خوامی و گفت: »من م دی بود، بو امدایها را که در دست تمحو، گل   یبا لبخند لورا
 ها رو بذار داخل گلدون تا من برگردم.« گل  نی تو ا رون،یب

 زد.  یلبخند  امدایت

 رم؟ ی از تلفن اتاقتون با دوستم تماس بگ تونمی چشم. فقط م-

 چرا که نه!  -

 ممنونم، خدانگهدار.-

 خدانگهدار دخترجان.-

به عقب   امدای ت امد،یدر ن یکه صدا ییگرفت. از آنجا  شیباال را در پ ۀ طبق یهاپله  امدایت
 چرا لورا نرفته، اما لورا رفته بود!  ندیبرگشت تا بب

 بود؟   دهیدر را نشن  یصدا   چرا

متوجه   ست،ی چ دانستیبود که نم  ی زیچ ریبس حواسش پرت بود و ذهنش درگ از 
 رفتن لورا نشده بود! 

کاناپه دراز  یافتاد که رو  یاتاق لورا شد و در ابتدا چشمش به مرد جوان و بلندقامت وارد 
  ییهامطمئن بود که آن فرد پسر لورا است. با قدم   امدایت. تبود. تپش قلب گرف  دهیکش

آن حس کرد که چشمان   کیبه پسر انداخت.  ینگاه یرچشمیآرام از کنارش گذشت و ز 
 نبود!  نگونهیشد، ا ره یاش خبه چهره  یپسر باز شد، اما وقت 

ک  مرتبه پل  نینسبت به او داشت، چند  یبیآشنا بود. حس عج اریاو بس  یپسر برا  ۀچهر
 بود!  دهی او را قبالً د   ییاش را با چشم باز تجسم کرد، گوزد و چهره 

است.  رنگی که چشمان پسر عسل کردی تصور م امدای داشت و ت ییبا یز  ۀچهر پسر
 رنگ و رورفته بودند.  باً یپسر هم تقر  یهالباس 
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آن نوشته شده بود. نوشته به  ی رو یپسر افتاد که نام ینگاهش به گردنبند چوب امدایت
خورد و   یآن را بخواند. سرش را جلوتر برد که پسر تکان توانستینم  امدایبود که ت یزبان

  یشود، از او فاصله گرفت و برا داریکه پسر ب دی ترس امدای خوابش پرداخت. ت ۀبه ادام
 شست. مخصوص کنار تلفن ن ی صندل یاتاق رفت و رو  یانتها   تلفن یگرفتن به سو تماس 

که به خاطر آورد   کردیم یشده بود و سع رهیغرق در افکارش، به مارک خ یاقه یدق چند
 و تپش پرسرعت قلبش بود. بیحس عج  ری. به دنبال تعبدهیکه او را کجا د 

را گرفت و هنگام   ایجول ۀلرزان شمار یسرش را تکان داد، با دستان  یبا کالفگ سرانجام
متوجه شد که پسر    رتی به کاناپه انداخت و در کمال ح ینگاه یرچشمی زدن تلفن، ز بوق 
 ! ستین

  یصدا  ن،ی پا ۀشدن در  طبقبسته  یاز شک خارج نشده بود که همزمان با صدا  هنوز 
 .دیچیدر گوشش پ زین ا یجول

 الو...-

با   تواندیراحت م  الیا خراحت شد که پسر از خانه خارج شده و حال ب الش یخ حداقل
 صحبت کند.  ا یجول

 ؟ ی خودت یالو، جول-

 .دیکش یغیج امدای ت یکرد، اما به محض شناختن صدا  یمکث ا یجول

چرا   ،یمعرفتیب یلیچقدر دلم برات تنگ شده! خ  یدونی دختر نم ؟یخودت  امدای... تیوا -
 گهی د یازت نداشتم. وا   یاشماره  چیمن ه  ؟یزنگ هم به من نزد   هی  یکه رفت ی از وقت

  معرفتیب  قیعدد رف کی » سنی اولشون بنو  تریبدم به روزنامه و بگم ت یآگه خواستمی م
 گم شده است«.  امدایبه نام ت

 کرد.  دنیشروع به خند  قیعم  یبا خوشحال امدایت

 ؟ یاورد یتر حرف بزن، نفس کم نآروم  کمی  ،یجول یه-
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تو   ینیبب ی من نبود  یتو که جا اوردم؛یکم نبا اعتراض گفت: »نه! معلومه که نفس  ا یجول
 !« دمیکش یمدت من چ  نیا

تو تنگ   یدلم برا  یلیبود، گفت: »منم خ ششیپ  یچند ۀقهقه ۀکه تتم یبا لبخند  امدایت
پدرم   گهی و از طرف د  میکردن خونه بودمرتب   ریچند روز درگ نی ا یدونی شده، اما خب، م

 ...ستولیدر بر

کرد و از او قول گرفت تا   فی تعر ای جول یچند روز را با آب و تاب برا  نیاتفاقات ا  امدایت
 کم با هم به گردش بروند.دست  ای  د،یایب دنشی به د ی حتمًا به زود

  شد،ی در اتاق حس م یمیقد یاز عطر  یتماس را قطع کرد. رد محو  یبعد از خداحافظ  او
تعّلل از اتاق لورا خارج شد. هنوز  یو بعد از اندک دیکش یدرپیو پ قیچند نفس عم

 درست کند.   ییشام غذا یخودشان رفت تا برا  ۀاز لورا و پسرش نبود، پس به خان یخبر

ها، جعبه ان ی وجو مجست  یکرد و به اتاقش رفت. بعد از اندک میاجاق گاز را تنظ حرارت
رش را باز کرد. لورا درست  نشست و دفت نیزم ی کند. رو دایتوانست دفتر و قلمش را پ

او   یبه خوب دی. شا نوشتی همانند لورا م زیاو ن رایبه او شباهت دارد، ز  امدایکه ت گفتی م
 .نوشتی م د،یرسی آنچه را که به ذهنش م  رنبود، اما حداقل ه 

ها آن را  گاه ما انسان  دهد،ی را به ما نشان م یرنگ دارد و هر زمان رنگ شماریب ی»زندگ
بشود که نه  یرنگ دیآی م شی . البته پمیبه آن ندار یلیتما   چیو گاه ه  میپنداری مطلوب م

 ! میو نه، ندار میدوست بدار 

که به  یرنگ دم،یرا به چشم د  یاز زندگ  گرید یرنگ د،یجد ۀخان نیروزها با آمدن به ا نیا
هنوز تمام و کمال   پندارمی م نکه یاست، ا بیمن عج یبرا  یزیاما چ د،یآی نظرم مطلوب م

 ... شودی مبدل م گر ید  ییهاهر لحظه به رنگ ییام، گو رنگ آشنا نشده  نی با ا

 که به مارک دارم!«  یمثل حس  قاً ی دق شوم،ی غرق م الیو گاه در خ نمیبی را م قتیحق گاه

به مارک   یلب خواند؛ مگر او چه حس ری ز  گری مرتبه د  کی خط آخر را  رتیبا ح امدایت
 داشت؟ 
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 ندانستن تکان داد و دوباره دست به قلم شد. ۀرا به نشان سرش

 ! ستی منظورم از حس چ دانمی»نم

 ...دیشا  ای باشد؟  ییمنظورم همان حس آشنا   دیشا

 صبر کنم!«   دیرنگ چشمانش با  دنیکم تا داما دست  دانم،ی نم قتاً ی حق

  یبرا   یمشغولو با ذهن  د یکش یقیهر چه که نوشته بود را مرور کرد، نفس عم امدایت
 از غذا، به آشپزخانه رفت.   یسرکش

  ا«یو در رمرد یلورا رفت و مشغول خواندن کتاب »پ  یهااز خوردن غذا، به سراغ کتاب  بعد
 شد.

 *** 

 نداشت!  یا ثمره  چیدر آن اتاق ه بودنش

 یبود که سع یفیظر  یدر آن سکوت، همان صدا  انتظار بود و همدمش همچنان چشم  او
که خودش   ینداشت، آن هم زمان یاده یفا ییکند، اما گو  دوارشی ام یبه زندگ کردی م

 مسبب حال خراب او بود! 

 ! وندهیپی به وقتش به وقوع م یهر اتفاق-

 *** 

 

 دگر!  ییامدای ت –سوم   فصل

 سوم  فصل

 دگر!  ییامدایت
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که غرق در کتاب بود، به خودش   امدای. تدیبه گوش رس ییده شب بود که صدا  ساعت
 شان شده بود.که وارد خانه  دیآمد و سرش را باال آورد، لورا را د

 به استقبالم؛ نگرانت شدم. یومدیدخترجان، هر چه در زدم ن-

 بود اشاره کرد.  امدای که در دست ت یخنده به کتاب با

 !یرق در خوندن کتابکه غ نمیبی حاال م  یول-

سپس گفت:   ند،یزده از جا برخاست و به لورا اشاره کرد که بنشخجالت  یبا لبخند  امدایت
نوشته شده   ییبایخط ز  نیو با چن  سهینودست  نکهیجذابه و ا  یلیکتاب خ نیا د،ی»ببخش
 !«کنهی اضافه م تشیبه جذاب

 .دیکش یقی نفس عم لورا

 !سنی نوها دست کتاب  ن یچرا ا یتا بدون یکنجکاو  یلیحتمًا خ-

 تکان داد.  دی تأ ۀکنار لورا نشست و سرش را به نشان امدایت

 بله، واقعًا کنجکاوم! -

 بگم! میخب پس گوش کن تا من از زندگ-

 شد و او شروع به صحبت کرد. رهیبه لورا خ اقی با اشت امدایت

 یاطراف لندن زندگ  یاها از روست  یکیپدر من کشاورز بود و مزرعه داشت. ما در -
ها داشت. همونطور که قبالً  به کتاب یاد یز  ۀپدرم کشاورز بود، اما عالق نکهی. با امیکردی م

 پترارک بوده.  اتیپدرم به ادب ۀانتخاب اسم من هم، عالق لی هم بهت گفتم، دل

  پدرم یهاهفت ساله که بودم، خواندن و نوشتن رو از پدرم آموختم و در کنار آموزه  من
زبان   د،ی من در آموختن رو د  اقی اشت  ی. البته مادرم هم وقترفتمی روستا م ۀبه مدرس

 جذاب بود.  یلیداد که برام خ  ادیرو هم به من  یفارس
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متوجه   کسچ یو ه م یکرد ی صحبت م یمن و مادرم در روستا با هم فارس   یوقت
 ! شدمی زده مذوق  شد،ی ما نم  یها صحبت 

کتاب به   ن ی. چندکردمی ها رو حفظ مو من اون  خوندی م  یفارس ی من شعرها  یبرا  مادرم
ها رو حفظ شده  داشت که من بارها خونده بودمشون و کامالً اون کتاب  یزبان فارس
 .گفتی برام م هایی ای تالیا   اتیپدرم هم از ادب نیب نیبودم. ا 

در ده  نکهی تا ا شد،ی م  شتریو ب شتریمن به کتاب ب ۀو عالق گذشتندیهم م  یدر پ روزها
نداشت که متعلق به خودش   ی ادی ز  یهاپدرم رفتم. اون کتاب  یها به سراغ کتاب ،یسالگ

من   ۀکه متوجه عالق ی . پدرم از وقتگرفتی ها رو از معلم روستا امانت مباشه؛ اغلب کتاب 
تا   گرفتی که مناسب سن من بودند رو هم از معلم م  ییهابه خوندن کتاب شد، کتاب 

که پدرم  ییها کتاب  خواستیها رو دوست نداشتم و دلم م من بخونم، اما من اون کتاب 
 رو بخونم! خونهی م

  یبا عشق و شاد م،یثروتمند نبود یلیخ نکهیو با ا   میداشت یخوب  یلیخ یزندگ واقعاً 
 . میکردی م یزندگ

من باسواد و    کردندی م یکه با تمام وجود سع یودم، مادر و پدرمادر و پدرم ب  ۀفتیش من
 خود من هم شد! یآرزو م،یها بود و در همون دوران کودکاون  یآرزو  نیبشم. ا  ختهیفره

  ی رفت، حت ایاز دن  مانیها بود که مادرم باردار شد و هفت ماه بعد، هنگام زا زمان  همون
 بچه هم زنده نموند!

مادرم بود. منم    ۀفتینبود، اون ش یبیعج زیافسرده شد. چ یلیموقع بود که پدرم خ اون
 .شدمیم   تری روز منزو روزبه

 ...یحسیب د یشا  ایحس خالء،    کی نداشتم،  یخوب  یاوضاع روح  اصالً 

. اون روز، روز تولد مادرم بود.  گذشتی از مرگ مادرم م  یسالم بود و چند ماه  ازدهی  باً یتقر 
 ! خوردیم  یزیو نه چ زدی م  یتر بود؛ نه حرفافسرده   شهیمپدرم از ه

 ما اومد تا از پدرم بخواد که ازدواج کنه!  ۀپدرم به خون ۀبر قضا، همون روز هم عم دست
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وقت دوباره    چی»من ه گفتی کرد، م ادیشد و شروع به داد و فر  یبه شدت عصبان پدرم
  ندرالیس ینامادر  ادیو پدرم انکار. من فقط به    کردی اصرار م  سی!« عمه آلکنمی ازدواج نم

 کرده بود!  فی که داستانش رو مادرم برام تعر افتادمی م

 رفت و من هم به اتاق پدرم رفتم. رونیاز خونه ب سی خسته از بحث با عمه آل پدرم

دست از سرم   یخودیب  یفکرها  دی که کتاب بخونم تا شا خواستی موقع دلم م اون
 برداشتم.  دم،ید زیم  یرو که رو  ی تابک نیبردارند. اول

 ۀکه بچ زدیم  ادیمرگش فر   ۀلحظ  یکه حت  یمادرم بود، مادر ری به شدت درگ ذهنم
 اول نوشتم:  ۀنوزادش رو نجات بدن. قلم رو برداشتم و در صفح

 مادرانه  یای»دن

 شد ز آه و ناله  پر

 

 شی فکر کودک خو در

 شیبه خوش خود ن زد

 

 فکر فرداهاست  در

 خود را فداست«  یفردا

شعر   یمتوجه شدم که چند مصرع رتیلب خوندم و در کمال ح  ریمرتبه اون رو ز   نیچند
 ! یسرودم، اون هم به زبان فارس

.  امدا«یشعر نوشتم »ت انیشد و در پا یهام جاروصف حال مادرم بود. اشک   نکهیا  مثل
از اصالتش   یکه بخش «ی و البته »ُلر یرساون به زبان فا امدا«،ی»ت گفتی مادرم به من م
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پس من تو رو چشمان خودم   ،ی»تو چشم و چراغ من گفتی عالقه داشت و م یلیبود، خ
 !« زکمیعز کنمی خطاب م

»من   گفتی بار نرفت که ازدواج کنه و م ریاصرار کرد، پدرم ز   سیروز هر چقدر عمه آل اون
 بود!«  کایجس یها که نور چشم کردن لورا بکنمتمام عمرم رو صرف بزرگ  خوامی م

اش  ها و خانواده بچه  یبرا  یمادر شهی بود. اصالً مگر م یمادرم، زن مهربان کا،یجس
 مهربان نباشه؟ 

  یهر از گاه  انیم  نی. در اخوندمی کتاب م شیاز پ  شیبودم و ب یشرف دوازده سالگ در
 .کردمیم  ادداشتیها رو  که اون  دیرسی به ذهنم م یشعر ایمتن  

همون چند    ؟«ی شعر رو تو نوشت نی»ا دیبه سراغم اومد و پرس رتیروز پدرم با ح کی
گفتم بله، پدرم با شعف  یمادرم نوشته بودم. وقت  یرو در دست داشت که برا  یمصرع

و سرودن   امدابودنی ت یرو ین نی هم ،یهست امدایو گفت »تو ت دیمن رو در آغوش کش 
مادرم شروع کردم،    یرو ی من با ن گفت،ی م  سترامادر، آغازگر تو هست«؛   یچند مصرع برا 

 ! امدای ت یرو یبا ن

 .کردی خطاب م امدای بود، من رو هم ت امدایاز نام مادربزرگ  پدرش که ت  تیبه تبع مادرم

 

جالب بود که چگونه   شی لورا بود. برا یغرق در داستان زندگ امدای سکوت کرد و ت لورا
 !کردندی خطاب م امدایلورا را ت  نکهیشعرش را سروده و ا  نیاول

و لورا آن   شنودیم  یرا به زبان فارس یبه شدت خوشحال بود که اشعار گری د یسو  از 
 .کندی ترجمه م شی اشعار را برا

تو   یو منم برم باال، بعدًا باز هم برا  یبامداده. بهتره که تو بخواب کی دخترجان، ساعت  -
 .کنمی م فی تعر
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کردن با شما  به لب نشاند و قدرشناسانه گفت: »ممنونم، من واقعًا صحبت  یلبخند  امدایت
شما    هی. در واقع دوست دارم شبرمیگی م ادی از شما  یاد یز  ی زهایرو دوست دارم، چ

 باشم!« 

 داد. یشان یبه پ ینیچ لورا

جمله   نی! ایکه خودت باش یاآمده  ایتو به دن ؛یباش  یتا تکرار کس یا امده ین ای»تو به دن-
  یها عبرت و نکات مثبت زندگانسان  ۀهم یبه خاطر داشته باش، از زندگ  شهیرا هم
 نشو!  کسچیبه ه هی شب یمتیق چیاما به ه ر،ی ها را فرا بگآن 

  یدو قلوها یاثر انگشت مختص به خود را دارد؟ حت یکه هر انسان ستین نطوریا  مگر
به دنبال   د ی است! پس بدان که تو با  زیه هم متما اثر انگشتشان نسبت ب ز یهمسان ن

  نگونهیهمان استعداد توست؛ اگر ا  نیا شوند،یکه با اثر انگشت تو باز م  یبگرد  ییدرها
که   یااموختهیاما هنوز ن ،یچون دست دار  ؛یدانی م  حمقا  کی نباشد، تو تا ابد خود را 

و اثر انگشت تو صرفًا متعلق به خود  ستندین  کسانیانگشتان تو با هم   ۀانداز   یوقت
وجه   دیاست؛ شا زی کامالً متما  یگری تو از د شرفت یو پ  تیموفق  ری توست، پس مس

 !« ستندی ن گری کدیداشته باشند، اما تکرار و مشابه  یاشتراک 

  روقتی او حرف بزند، اما د  یغرق در کالم لورا بود. دوست داشت لورا باز هم برا امدایت
 بود!

 ورانه تکان داد. را نابا سرش

 ها از خود شماست؟ متن  نی بگم! تمام ا یچ دونمی من... من نم-

 کرد. دی تأ لورا

 ! اندده ی من هستند که هنوز به چاپ نرس  یها از کتاب  یها جمالتمتن   نیبله، ا-

ساده و روان،   یلیشما چاپ بشن، شما خ ی هاکتاب  دی با افسوس گفت: »با امدایت
با   شتری. دوست دارم بشنیملموس م  یلیکه خ د،یکنی م  یساز ساده  یرو از زندگ یمباحث

 شما صحبت کنم.« 
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 در رفت. یاز جا برخاست و به سو لورا

 .میکنی فعالً بخواب. فردا با هم صحبت م نطور،یمنم هم-

که   یانابغه بود، نابغه کی کف خانه نشست. از نظرش لورا  رتیبا ح  امدای که رفت، ت لورا
 نشان دهد!  ان یتوانسته بود نبوغ خود را به جهانن

  یخواب به اتاقش رفت، چشمان مارک را در ذهنش تجسم کرد. با کالفگ یکه برا  نیهم
چطور  امدایپهلو به آن پهلو شد. مارک که چشمانش را بسته بود، پس ت ن یاز ا
 است؟  یکه چشمان او چه رنگ دانستی م

او را کالفه کرده بود. تا به حال   بیاآلن، عج  یهاال یدفترش و فکر و خ یهانوشته 
که به لورا داشت، باعث شده بود که   یاعالقه  دینشده بود؛ شا یموضوع  ریدرگ نیچنن یا

 ! دیایاز مارک هم خوشش ب

 سرش را تکان داد.  یکالفگ با

 اد؟ یگفته که من از مارک خوشم م  یاصالً ک-

و به خودش    ندیباز هم مارک را بب دیفکر که حتمًا با  نیپهلو به آن پهلو شد و با ا  ن یا از 
 ثابت کند که در مورد رنگ چشمان او اشتباه کرده است، به خواب رفت. 

 *** 

 

 ادوارد -چهارم  فصل

 چهارم  فصل

 ادوارد 

 ! دیاز خواب پر  یبلند  یبا صدا امدا ی روز بعد ت صبح
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زده از جا  در است. شتاب  یو متوجه شود که صدا  دیا یتا به خودش ب دیطول کش یکم
 برخاست، از خانه خارج شد و در را باز کرد. 

 بود! یچارل

زده شد و  خجالت  امدایت ۀو آشفت ده یترس ۀچهر  دنیبا د زد،ی نفس مکه نفس  یچارل
با شما صحبت   خوادی توماس با من تماس گرفته و م نگل،یتیخانم نا دیگفت: »ببخش
زده به  من شتاب  نی هم یکردن، برا صحبت  یتلفن  یفرصت نداره برا  ادیکنه. گفت که ز 

 سراغ شما اومدم!« 

را از  لی داد. او که تازه به خودش آمده بود، موبا  امدایهوشمندش را به ت لی موبا  سپس
 گرفت. یچارل

 الو...-

صحبت کنم، چون از   یلفنفرصت ندارم ت ادیمن ز   امدا،ی با عجله گفت: »الو ت توماس 
  یاتاق خانم وان رو گرفتم کس  ۀهر چقدر شمار زنم،ی به تو زنگ م مارستانیتلفن ب

داره،  یبرنداشت... زنگ زدم که بگم حال پدر خوبه و فقط پاش شکسته و بدنش کوفتگ
 حال تو خوبه؟«  ی. راست میو با پدر برگرد  میبمون ستولیدر بر یچند روز  دیشا

 صاف کرد.   را شیصدا   امدایت

 .دیشد بهم بگ ی اگه یو اگر خبر د دیآره، حال من خوبه. شما هم مراقب خودتون باش-

 برم، مراقب خودت باش؛ خدانگهدار.  دیبا  گهیباشه حتمًا، اوه من د-

 خدانگهدار. -

زده گفت: »متشکرم از شما،  داد و خجالت  یرا به چارل لی تماس را قطع کرد، موبا  امدایت
 .« دیواقعًا به من لطف کرد 

 به لب نشاند. یلبخند  یچارل
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  نیترکوچک  نیو واقعًا ا  گردهی ها قبل بر ممن و توماس به مدت یی بود، آشنا فهیوظ-
 اون انجام بدم.  یبرا  تونمی هست که م یکار

  ری زده شده بود، سر به ز خجالت  گونهنیا  ل،ی به خاطر نداشتن موبا نکهیناراحت از ا  امدایت
 شد.

 به هر حال از لطف شما ممنونم. -

  مختصر رفت. یخداحافظ  کی پا و آن پا کرد و با   نیا  یکم یچارل

 

 به ساعت انداخت.  یو به خانه برگشت. نگاه دیکش ی قینفس عم امدایت

 صبح« بود.  »هشت

خوردن   ی باال انداخت و برا  ی اندانستن شانه یلورا تلفن را جواب نداده بود؟ از رو   چرا
مشغول کرد، در    ینی تز لی صبحانه به آشپزخانه رفت. تا ظهر خودش را به ساخت وسا

 از ذهنش باز هم مشغول بود.  یبخش کهیحال

 حال لورا شود. چند ضربه یا ی باال رفت تا جو ۀناهار مختصر، به طبق کی از خوردن  بعد
 شد.  انی به در زد و بالفاصله در اتاق باز و قامت مارک، پسر لورا، نما 

 گذشت و رفت.  امدای از کنار ت د«ی»ببخش  کی با   مارک

 دستانش را مشت کرد.  تیاز عصبان ند،ی که فرصت نکرده بود چشمانش را بب او

 داخل؟  یای سالم، دخترجان، چرا نم-

 لورا به خودش آمد و وارد اتاق لورا شد.  یفکر فرو رفته بود، با صدادر  بی که عج امدایت

 فکر کنم مزاحم شدم!  د،یببخش-

 ها اشاره کرد.به کاناپه  لورا
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 به اومدن تو نداره!  یربط رون، ی قرار بود مارک از قبل بره ب ه؟یچه حرف نیا  ن،یبش ایب-

که چرا به   اوردیب ادی تا به ها نشست، لبانش را به هم فشرد  از کاناپه یکی  یرو  امدایت
 آمده است، سپس گفت: »امروز تلفن اتاقتون زنگ نخورد؟«  نجایا

 نشست. امدایت یرو باال انداخت و روبه ییابرو  لورا

  م،یتا صبحانه بخور میتازه برگشت رون،یب میرفته بود یرو اده یپ یمن و مارک صبح برا -
 . رونی حاال هم مارک چون کار داشت رفت ب

سؤال    شی. برا دیاز خوردن صبحانه ند یبه اتاق انداخت، اما اثر ینگاه یرچشمی ز  امدایت
 بودند، پس در خانه حضور نداشتند!  دهیرا نشن ی درزدن چارل یها صدا بود که چطور آن 

 ؟ ی من دار یزندگ ۀادام دنیبه شن یلیخوب دخترجان، تما-

از ذهنش بفرستد و با    یاکرد مارک را به گوشه یسع  د،یدست کش الیکر و خاز ف امدایت
 شد. ره یبه لورا خ اقیاشت

 مشتاقم!  یلیخ یلیبله، خ-

 تکان داد. یمحو سر  یبا لبخند لورا

 پس گوش کن...-

اون   یام، انگار از افسردگهست من دست به قلم شده  یپدرم متوجه شد که مدت یوقت
فراهم کنه تا ذهن من با خوندن اون   یمختلف یها من کتاب   یبرا  کردی م یکم شد! سع

 ها باز شه.کتاب 

  میما به شدت وخ  یبرد و وضع مال نیپدرم رو از ب یهااون سال، آفت کشت  متأسفانه
. در اون مدت، هر وقت  می زنده بمون میها رو فروخت تا بتوناز دام   یشد. پدرم تعداد
 . آوردی من م  یو برا  گرفتیبه امانت م یاز کتابخونه کتاب  رفت،ی پدرم به شهر م
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هست رو    ه«ی»آلن فورن یفرانسو  ۀسندی روز پدرم کتاب »مون بزرگ« رو که اثر نو کی
  ری و به تصور یجوان یاها ی العاده و هنرمندانه بود و انگار روکتاب فوق  کی من آورد؛  یبرا 
سال بعد از چاپ    کی بود؛ آلن  بیکتاب هم عج ۀسندی سرنوشت نو ی. حتدیکشی م

  خواستی اونقدر به نظر من جالب بود که دلم م اب! اون کت شهی کتابش در جنگ کشته م
 نبود!  ریپذامکان  نی خودم تا ابد نگهش دارم، اما ا یبرا 

  دیبه ذهنم رس یو به صورت ناگهان  خواستمی که شده اون کتاب رو م یمتیبه هر ق من
 ... سمیاون کتاب بنو  یکه از رو

 نوشتم!  و

کار کامالً   نیبا ا  سم،ی خودم بنو یرو برا دیرسی که به دستم م یبود تا هر کتاب یآغاز  نیا
و  که خوندن   یبه مدرسه نرفتم، فقط در حد یادی . من مدت ز شدمیها م غرق در نوشته 

 !گفتمی شعر م یبود که به زبان فارس ل یدل نی نوشتن رو بلد باشم رفته بودم، به هم

شد و    شیاز پ شیب یسی متعدد، تسلطم بر زبان انگل یها بعد از خوندن کتاب  البته
. پانزده ساله که شدم، روستا پر شد از خبر سمی بنو  یسیبه انگل ییها متن   تونستمی م

  قیخواندن و نوشتن تشو  یری ادگی رو به  یمعلم جوان به روستا که تمام اهال  کی اومدن 
 .کردی م

کوچک روستا رفتم.   ۀپس به مدرس نم،یبه شدت مشتاق بودم که اون مرد جوان رو بب من
ش  اچهره  دنی و من با د اومد  رون ی. اون بادیب  رونی صبر کردم تا کالسش تموم شه و ب

 !شناختمی ها مانگار اون رو سال 

و    ستادی من از حرکت ا   دنیو سه ساله بود، با د   ستیجوان و حدودًا ب یکه مرد  ادوارد
 هام هست! چشم  یش به وضوح جلو اابروش رو باال داد، هنوز چهره   کی

اومده باشه،   من به خودش  یسالم کردم، انگار که با صدا  هوای هول شده بودم و ب من
و اون به طرفم اومد و گفت: »خانم جوان،  مید یسالم کرد. هر دو خند  هوای اون هم ب
ن  یبه شما کمک کنم؟«، کم  تونمی چطور م ن کردم و دست آخر گفتم: »راستش من  وم  م 

 !« نمیکنجکاو شدم شما رو بب نی هم یو برا   دمیشن ادیز  یدر مورد شما از اهال 
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  ان،یمن م دنید  یبرا هایلی روزها خ نیاش گفت: »ا و بعد از اتمام خنده   دیخند پرصدا 
 اومدن!«  یکنجکاو   یکه از رو گنی به صراحت شما نم کدومچ یاما ه

درخت کنار مدرسه دعوت کرد و   ۀتن یزدم. من رو به نشستن رو   یلبخند  زدهخجالت 
 گفت: »من ادوارد بنسون هستم و شما؟« 

 ستم.« : »من لورا رانسوم ه گفتم

  یدار یهر سؤال م،یکرد و گفت: »حاال که با هم آشنا شد یبا من اظهار خوشحال ییآشنا از 
 .«یاز من بپرس  یتونی م

کردم؛   انیرو ب دیکه به ذهنم رس یاجمله  نیچرا هول شدم. اول دونستمی موقع نم اون
 د؟« یروستا اومد  نی»چرا به ا

. در جواب  شدی م دهیدر رفتارش د یخنده بود و آرامش خاصخوش  یلی. خدیهم خند باز 
 !" کشمی به من گفت: »من از سودمندبودن دست نم

 .« ینچیگفتم: »لئوناردو داو یناگهان

اومد. گفت:    بایروشنش به نظرم ز  یهانظر چشم   کی شد، در  رهیهام خبه چشم  رتیح با
 ه؟« یاون جمله از ک یدونستی »تو م

 جالب هستند!«  یلیرو حفظ کردم، چون برام خ ینچیاز جمالت داو  یض: »بله، بعگفتم

که  یرک و راحت گفت یلیخ ،یهست  یشد و گفت: »تو واقعًا آدم جالب ترق یعم  لبخندش
 ،ینچیدر رفتار تو مشهوده، البته به قول داو  یجالب یسادگ کی   ؛یمن اومد  دنی چرا به د

 کمال است.«  تی نها  یسادگ

  فی تعر  میرمستقی اومد. اون از من به صورت غ بایز  بیکه گفت، به نظرم عج یاجمله
 کرده بود.

ها  ها من و ادوارد در مورد کتاب با ادوارد رو دوست داشتم. اون روز ساعت  زدنحرف 
 مند شدم.هم عالقه  ریشکسپ ات یاون زمان به ادب ،ینچی. عالوه بر داو میصحبت کرد
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  سم،ینویکه منم م  دیفهم ی. وقتکردی کالماتش بازگو مرو در م ریاز جمالت شکسپ یلیخ
 کرد.  قیزده شد و من رو تشوذوق 

من و پدرم   یاز شهر برا  یو اون هر از گاه گذشتی من و ادوارد م ییاز آشنا یماه چند
  کی باسواد و محترمه«.  ی: »انسانگفتی . پدرم ادوارد رو دوست داشت و مآوردی کتاب م

 .ادی و من به شدت کنجکاو بودم که چرا نم ومدیمدت ادوارد به روستا ن

 نبود! یاون حس من، کنجکاو   دیشا

 شعر گفتم. یبه زبان فارس گهیموقع بود که چند مصرع د  همون

 

 که  ستی تو در دل من همچو بهار ادی»

 خته یر  امانیخزان برگ و گلش، ب در

 

 بهار بودم و با عشق تو پردرد شدم  من

 وجود بودم و باز سرد شدم   یگرما  فصل

 

 عطر تو بس کشمی که نفس م ییهوا  در

 نفس«  میهمه شعف تو، برا نی بخند، ا تو

 

 شعر بگم! یبه فارس تونستمی برام جالب بوده و هست، که چرا من فقط م یلیخ

شهر،  ی. اون زمان دخترها در روستا و حتشدمیم   کینزد  یداشتم به شانزده سالگ باً یتقر 
 وقت من رو مجبور به ازدواج نکرد.   چیاما پدرم ه کردند،ی زدواج مزود ا



 دا امتی

37 
 

رو   میقراری ب لی بودند. دل لیها هم تعطمدرسه  م، یبود خبری بود که از ادوارد ب یماه دو
 نبود!  خبریاما پدرم ب دونستم،ینم

  نی ها به ا. صبح نوشتمی هم م یاچند جمله  یو گاه خوندمی کتاب م روقتیتا د هاشب
 نبود.  یخبر چیاز ادوارد به دستم برسه، اما ه  یکه خبر  شدمی م داریب دیام

 .می آماده شم، چون شب مهمان دار دیروز پدرم گفت که با کی

مطمئن   گه یلباس مادرم بود. د نی مادرم بود. بهتر  یداد که برا  راهنیپ ک یبه من   پدرم
و من متوجه شدم که    دی. شب فرا رسستی ن یمعمول یمهمان ک یشده بودم که امشب 

 بودم!  زدهجان ی و ه  ریاز من اومدن؛ متعجب، دلگ یخواستگار  یادوارد و پدر و مادرش برا

  کی  نکهیبود؛ مثل ا  یزی انگکنم، اما حس شگفت  فی حسم رو توص تونمی نم قاً یدق
 شده بود!  دایاشعارم پ یمخاطب برا 

 اش به من گفت.اون شب ادوارد از عالقه  

 یستارگان را انکار کن یتوان ی گفت: »م ونا

 ی را انکار کن دیحرکت خورش یتوانی م

 ی را دروغ بخوان قتیحق یتوانی م

 نداشته باش!«  ید یعشق من اما، ترد در

 استفاده کرد.  ریاش از اشعار شکسپابراز عالقه یهم برا  باز 

 اون شعر خوندم:  یمن هم برا  و

 باست یچه ز  »بودنت

 نه روز  نمیبیشب م نه
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 با تو خوب است  حالم

 هم عشق و بروز   نیا

 

 هوا سرد است  ندیگو  همه

 نه سوز«   دیآی نه باران م اما،

خوشحال شد و از من قول   یلیشعر رو براش گفتم، خ یمعن  یبلد نبود. وقت یفارس اون
 بدم. ادی رو به اون هم  یگرفت تا زبان فارس 

تا در   خواهدی چشمانت را م یآهو  حرف دلم رو گفتم: »جنگل نگاهم، فقط  تینها در
 نگاهم بدود.« 

و سپس با تمام وجودش   دیروشن بود، درخش ی اادوارد که به رنگ قهوه  یها چشم
 به بعد اشعار تو ورد زبان منه.«  نی! از ا یو گفت: »خوش به حال من که تو شاعر دیخند

 .سمی بهتر بنوتا  دادیم   زهیادوارد به من انگ  یهانبودند، اما حرف  یمن قو  اشعار

ماه بعد، مراسم ازدواج ما در شهر لندن   کی من و ادوارد قرار شد که   یها از صحبت  بعد
 بنسون برگزار بشه.  ۀو در عمارت خانواد

وارد عمارت بنسون    یشدم. وقت شی بایمرتبه به شهر لندن اومدم و مجذوب ز   نیچند
سو به    ن یکه از ا ییهاو خدمه   ییگرا فراتر از تصور من بود، پر از تجمل  ز یشدم، همه چ

 .رفتندی اون سو م

من و ادوارد چقدر با هم   یمتوجه شدم که سبک زندگ  دم،یرو د شی اونجا و اهال  یوقت
 ما اومده بود.  یبه روستا  سیتدر  یمتفاوته؛ در تعجب بودم که چطور ادوارد برا 

سبک    دنیبا د دادندیرش اونقدر مهربون بودند که اجازه نمهمه، ادوارد و ماد نی ا با
که  یبود که، زمان نی اتفاق اون زمان برام ا نی تربودن بکنم. جالباحساس کم  شونیزندگ
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به  نکهیا   یاطراف، به جا یها ی و ناآرام  هایشلوغ انیم م،یرفتی م دی من و ادوارد به خر
 .میگذروند ی م های ن رو در کتابفروشوقتمو  م،یازدواجمون باش ممراس   یدها یفکر خر 

خودش قبالً اون کتاب رو    نکهیداد و با ا  هیرو به من هد تی کتاب رومئو و ژول ادوارد
 باز هم با من اون رو خوند. م،یبه روستا برگشت یخونده بود، وقت

از قبل   شتریمن و ادوارد هر لحظه ب ۀتا مراسم ازدواجمون مونده بود و عالق یاهفته  دو
 !شدی بودم، حالم بد م خبری که اگر چند ساعت از اون ب یتا حد  شد،ی م

که هنوز حس خوب لحظاتش رو در خاطر دارم. ادوارد مثل   یی بود. روزها یخوش یروزها 
 بخش بود.در کنار اون واقعًا لذت یمن بود، عاشق خوندن کتاب و زندگ

کرد، تا من به فکر چاپ کتاب افتادم. اون زمان   فی من تعر  یو شعرها   هااز نوشته   اونقدر
 !شدی شروع م یقطار مسافربر  کی و ماجرا از  سمی بنو  ییداستان جنا  ک یداشتم   میتصم

صفحه از داستان رو نوشتم و حاال پنج روز تا مراسم ازدواجمون    یچهار روز، س یط
 بود.  موندهیباق

ادوارد به  ۀکارها رو پدرم و خانواد هیکه بق میب من بودو ادوارد اونقدر غرق در کتا  من
به  نی هم  یکه من کامالً بر داستانم مسلط باشم، برا خواستی عهده گرفتند. ادوارد م

 .میقطار رفت لی ر کی   یکیدنبال من اومد و به نزد

که به دره  یکیبار  ری. ما از مسگذشتی سرسبز م ۀ در کی  یقطار به صورت پل از باال   لیر
 . میدرخت نشست کی  ری و ز  میراه داشت، به اونجا رفت

بوق قطارها   یصدا  دنیو شن  گذشتندی سر ما م یقطارها از باال  اد،ی ز  یزمان ۀفاصل با
گذاشت، که تا   ریمن تأث  ی. اونقدر بودن در اون فضا روانداختی ذهن من رو به تکاپو م

 نوشتم! گهید ۀصفح ست یهنگام غروب ب

. با  گذشتی پل م ریاز ز   قاً یرفت که دق یفکرکردن بودم و ادوارد به کنار رود در حال من
قطار اومد و باعث شد که  ک یبوق ممتد   یشده بودم که صدا  رهی لبخند به ادوارد خ

 بشه. ترقیلبخندم عم
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از پل خراب شد و   یافتاد، که قسمت  یچه اتفاق  یاون لحظه به صورت ناگهان دونمینم
 پرت شد! نی واگن ذغال سنگ به پا  نیآخر

  یها تا حدود سنگ ذغال  ریاز تنش ز   یشتریب م  ی شدم که ن رهی خ یزده به ادواردبهت  من
 شده بود.   دیناپد

قلب من از حرکت   نکهیبود، مثل ا  نیخون شی بای ز  ۀبه سمت ادوارد رفتم. چهر زدهشتاب 
پرنده   ک ی  دیپرت شده بود، شا  رونیبودم که از آب به ب یماه کی   دیبود. شا  ستادهی ا

بود که به طرفش سنگ پرتاب   نهی آ ک ی  دیرو ازش گرفته بودند، شا ش یهابودم که بال 
 که زنده به گور شده بود! بودمانسان   کی  دیکرده بودند و شا

 ...دینال ادوارد

خارج شده بود گفت: »پس از  یکه از حالت عاد  یمقطع و با تنفس  ،یعجز و ناتوان با
 ی شنوی آن هنگام که بانگ ناقوس مرگ را م ن؛یمرگم در سوگ من منش

 ام!« من رها گشته  کند،ی اعالم م ایدن که

 من بست!   یرو گفت و چشمانش رو تا ابد بر رو نیا

 

  امدای بود که ت حالتی لورا آنقدر ب ۀشد. چهر رهی لورا خ حالتی ب ۀبه چهر امدایت
 مرده است!   ییبود که گو دهیپرصورتش رنگ   یزده شد. به حدوحشت 

  نی ترروحی. ناگهان با بزدینم  یحرف چیشده بود و ه رهیخ یازدن به نقطهپلک  بدون
 وار گفت:  لحن ممکن زمزمه

 ن یاز مرگم در سوگ من منش »پس

 ، یشنوی ناقوس مرگ را م ندیهنگام که بانگ ناخوشا  آن

 ام، : من رها گشته کندی اعالم م ایبه دن که
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 هاکرم  نی ترمأمن پست  نی پست، از ا یایدن ن یا از 

 یخوانی م  زیشعر را ن نیا  یوقت یحت و

 که آن را نوشت؛  یدست  اوریبه خاطر ن 

 خواهم ی چرا که آنقدر تو را دوست دارم که م 

 فراموش شوم...  تی بایدر افکار ز  

 سازد،  نی را اندوهگکه فکرکردن به من تو  مبادا 

 ! اوریرا هم به خاطر ن  نیاسم من  مسک   یحت

 ام، شده  یکیکه با خاک گور  هنگامآن 

 ... یشعر را نگاه کن نیچند از تو بخواهم ا هر

   ندیمن به زوال بنش  یبگذار عشق تو به من، با زندگ بلکه

 تو شود... یمتوجه عزادار   شیاندکه روزگار کج  مبادا 

 دو عاشق خوشحال شود!«  ییام و از جدامن رفته  نکهیاز ا  و

 ر« یشکسپ امی لی»و

 

تر از قبل کرده  زده را وحشت  امدایشده بود، که ت دهیپرخاطراتش رنگ  ی ادآوریآنقدر از   لورا
لورا آورد، اما   یآب برا  وانیل   کی رفت و  نی پا ۀطبق ۀزده به آشپزخانشتاب  امدایبود. ت

 لورا نبود! 

لورا به کجا رفته بود،   دانستی . نمدیآب را سر کش وانی خودش ل و  دی کش یقیعم نفس
 سرعت!   نیآن هم به ا 
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 یادآوریکاناپه نشست. ناراحت بود که با   ی خودشان برگشت و رو  ۀبه خان امدایت 
 خاطر کرده است!  خاطراتش او را آزرده 

و داستان لورا و ادوارد را به خاطر آورد. لورا گفته بود  دی آب را سر کش وان یل  ۀماندته
 بود، به نظرش آشنا آمده بود«  دهیکه ادوارد را د ی»زمان

 !کندی م سهی که چرا خودش و مارک را با لورا و ادوارد مقا  دانستی نم قتا ی حق

 انکار کند! خواستی و م  دانستی م  دیشا

 بود از مارک! سرش را تکان داد، افکارش پر شده   یکالفگ با

 زد.  رونیاز خانه ب یرو اده یپ یبرا  ی با کالفگ ت،ینها در

 

 اصالت   کی شناخت  –پنجم  فصل

 پنجم  فصل

 اصالت   کی  شناخت

خورد و به   یمختصر  ۀبرود. صبحان ایجول داریگرفت که به د میتصم امدا ی روز بعد ت صبح
رفت و   ابانیخ یتا ابتدا   امدایزد. ت رونیخودشان ب ۀدوستش، از خان ۀمقصد خان

 . ستادی ا  شیپا  یجلو  یانداخت و در همان زمان تاکس  یفروشبه گل  ینگاه یرچشمیز 

  شناختیها قبل م را از مدت   اینشست و به فکر فرو رفت. او جول یتعّلل در تاکس   بدون
  امدایت  یخوب بود و گاه ا یجول ۀخانواد یبود. وضع مال اشی همکالس رستانی و تا دب

. حاال به  کردی استفاده م ایتاپ جول و از لپ  رفتی ها مآن  ۀخواندن به خانس در یبرا 
 کند. دایراجع به قوم »ُلر« و »َلک« پ یاطالعات وگلتا در گ  خواستی شدت دلش م

هم دور   ی لیرا که خ ایجول ۀراه تا خان یگذراند و مابق یرا با تاکس ریاز مس  یبخش امدایت
 کرد.  یط  ادهی پ ینبود، با پا
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هشتم رفت و   ۀبا آسانسور به طبق امدایآپارتمان لوکس بود. ت کیها واقع در آن  ۀخان
. بعد از چند لحظه در باز شد، ستادی رنگ به انتظار ابعد از فشردن زنگ، پشت در کرم 

چقدر   یدونی من ام،ی ت یو گفت: »وا  دی به سرعت و بدون تعّلل او را در آغوش کش ا یجول
  ۀخون امی ب خواستمی . اصالً منمتیزودتر بب خواستی و دلم م  دتو تنگ شده بو یدلم برا 

 !« دیتون هستخونه ییجاجابه  ریشما، اما مادرم نگذاشت و گفت که فعالً درگ

را   ایجول  یهای پرحرف نبود، اما پرحرف یلیخودش خ نکهی. با ا دیبه شدت خند  امدایت
  یو پوست  ییحنا ییموها  ف،ی ظر یمتوسط و اندام یبا قد  یدختر ای دوست داشت. جول

از   شهیسبزرنگش هم یها کک و مک داشت. چشم  شیهاگونه  یبود که رو دیبه رنگ سف
 .دیدی م  نیاو را غمگ یو به ندرت کس  دندیدرخشی م  یخوشحال

دلم  یلیت، گفت: »منم خکه به لب داش یقیآمد و با حفظ لبخند عم رونی آغوش او ب از 
  دنتیو به د  اوردیامروز دلم طاقت ن گهی بودم، د دارتی تو تنگ شده بود و مشتاق د یبرا 

 اومدم.« 

  یشان نبود. او رودر خانه یکس ای کرد تا وارد واحدشان شود. گو یی او را راهنما  ا یجول
  کرد،ی م  ییرای کردن از او پذصحبت  نی ح ای کنار پنجره نشست و جول درنگیسف یها کاناپه

و   یوقتش شده که تو حرف بزن گهی گفت: »د اقیگرفت و با اشت یجا امدایسپس کنار ت
 حال پدرت چطوره؟«   یراست ه،افتاد   ییهاچه اتفاق  یبگ

 .دی از شربت پرتقال نوش ی اجرعه  امدایت

تماس بهم   ن یآخررو توماس در  نی. ا گردندی بر م گه یخداروشکر حالش خوبه، چند روز د-
 گفت.

 تعارف کرد.  وهیبود، به او م امدایگرفته از حضور تکه نشأت  یبا حفظ لبخند محو  ا یجول

 ؟ یکنی کار م  یتو خونه چ ییچه خوب، خودت تنها-

 شد. زدهجان یبا فکر به لورا ه امدایت
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خانم تنهاست که البته اآلن   کی کنه،ی م یباال زندگ ۀما که طبق یۀهمسا  ستم،یتنها ن-
 نی ترهست. جالب  یخانم مهربون  یلی. خره ی اونم م یبه زود ی پسرش کنارشه، ول

هاش رو به  است که متأسفانه نتونسته تا حاال کتاب  سنده ی نو کیکه لورا  نهیبخشش ا
 من!   یبرا شیزندگ ان یجر  فی چند روز شروع کرده به تعر نی ا  یچاپ برسونه. ط

چه جالب   یگفت: »وا  یبود، با خوشحال دیجد ی زها یو کشف چ  جانی که عاشق ه ا یجول
 ؟« یکنی م  فیمنم تعر  یرو برا  شی شد، داستان زندگ

 مثبت تکان داد.  ۀسرش را به نشان امدایت

رو در گوگل   یزیچ ک ی  دیکه با  اریتاپت رو بلپ  یتونی حتمًا، فقط قبلش اگر م-
 وجو کنم. جست 

  یچ یخوای : »مدیپرس یداد و با کنجاو  امدایتاپش را آورد. آن را به ترفت و لپ  ا یجول
 ؟« یکار کن

 را نوشت. ای تولد جول خی رمز، تار ی تاپ را باز کرد و برالپ   امدایت

  «ی و َلک  یاسم به دو زبان »ُلر ن یچشمان مادر. ا یعنی  امدایت دم،ی نامم رو فهم یمعن-
 بوده!  یرانیکه... مادربزرگ پدرم ا  یدونی م  ه؛یرانی هست که متعلق به اقوام ا

 را بداند، خوشحال شد.  امدای نام ت یمعن خواستی ها بود دلش مکه مدت  زین ا یجول

! حتمًا حاال  باستیخوشم اومد، واقعًا ز  امدا«ی»ت یاز معن یلیاوه، چه جالب. من خ-
 ؟یکن قیدرمورد قوم ُلر و َلک تحق یخوای م

 گوگل شد. ۀو وارد صفح  دیخند امدایت

 ! قاً یبله دق-

 رو شد. روبه یوجو کرد و با مطالب جالب گوگل جست  در
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کهن   یانهیش یو پ کنندی م یزندگ رانی ا  یاست که در غرب و جنوب باختر یرانیا  یقوم »ُلر
 دارند.

 هستند.  یبه زبان فارس یرانی ا  یاهش یگو  نی ترک ی از نزد یزبان ُلر  یها ش یگو

 .شدندی را شامل م رانی ا  تیُلرها شش درصد از جمع ،یالد یسال دو هزار و نه م تا

  االتی صد و چهل و چهار هزار ُلر ساکن عراق، هشت هزار و چهار صد نفر ساکن ا  حدود
 و پنج هزار و نه صد نفر ساکن عمان هستند.  کایمتحده آمر 

 هستند.« عهیمذهب ش رو ی مسلمان و پ  ُلرها

 

 ! یجالب ۀنیشیاوه، چه پ-

 یلیمن خ  یاطالعات برا نیگفت: »واقعًا خوندن ا  ای در پاسخ به جول زده،جان یه امدایت
 جذابه!« 

و اکثرًا در    رانی ا  یاست که محل سکونت آنان در مناطق غرب یرانیاز اقوام ا  یکینام   »َلک
مذهب  ،یها لکآن یو همدان است. زبان مادر المیکرمانشاه، لرستان، ا  یهااستان 
 اهل حق هستند.  ای  ارسانی  نی آ رویپ زین یو برخ  یامامدوازده  عهیها شآن  تی اکثر

ها به خاطر  لک  یگذارنام  رودیصد هزار بوده و احتمال م یبه معن یدر فارس لک
اند. رو بوده کوچ  لی از قبا  یاه یاتحاد تیجمع نیباشد. ا  ها بوده خانوار آن  تیجمع
 منبع[  ازمندی]ن

اسم موجود هستند، از جمله: لک واحد   نی در جهان با ا یگریموارد مشابه د  نیهمچن
الک در  ای صد هزار، قوم لک  ی عدد یکا یلک در هند به عنوان  ، یآلبان یپول جمهور

 منبع[  ازمندیداغستان. ]ن یجمهور

 : خی تار
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 نینشها و مناطق لک حکومت اتابک   گستره

اتابک   نی آخر  خان،ی بعد از قتل شاهورد ه،یحکومت صفو  لی لک در اوا  فی از طوا یبرخ
که به  دیجد  یاز وال  تیحما  یبرا  دشتی ماه  یلرستان، به دستور شاه عباس از نواح

 عباس گماشته شد بود، به شمال لرستان وارد شدند.دستور شاه 

  لی عثمانوند، ا وند،نهیآد وند،یتی اند از: گراوند، کاکاوند، اعبارت  رانی لک ا الت یا  نیتر مهم
حسنوند، آزادبخت، ترکاشوند، کاوشوند )کاوه شاهوند( و   لوند،یجل وند،یکل لی ا  وسفوند،ی

وند، خواجه ۀفیطا وند،یمستقل عثمانوند، بخش شاه  ۀفیطا  د،اسونیزردالن، جاللوند، ق
و کرمانشاه و لرستان مأوا   المی ا  یکه در نواح رانوندیب لی باجالن، باالوند و ا  ل ی، ا یماف لی ا

 اند.داشته 

 : اتی نظر یبرخ

لر    فیاز طوا  یکی  لک است، ق.ه  ۸۱۶که مربوط به سال  ،ینیمع  خیالتوارکتاب منتخب  در
 است. شده   یمعرف

پارس، لک را   نیو آداب سرزم  یبه زندگ یدر کتاب نگاه اجمال ،یسیشل، محّقق انگل یدیل
ها و کردها  آن  نیب  سدینوی و البته م کندیم  یمعرف یرانی ا ل ی با خون اص ی قوم

 .شوندی دسته محسوب نم کی  یهست، ول ی فراوان یها شباهت 

اکنون فرق  : »هم سدی نوی م رانی ا یشناساب مردم شناس مشهور، در کت انسان  لد،یف یهنر
 ها فقط زبانشان است.« لرها و لک  نیب

 

 خرسند بود. دیاطالعات جد  نی از کسب ا  زین ا یجول

 م؟ یمورد مطلب بخون  نیدر ا  شتری ب هیبود! نظرت چ نطور یمنم هم یبرا -

 !« هیخوب شنهادیکرد و گفت: »پ دی را تأ ای حرف جول  امدایت
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قوم ُلر و َلک    ی  محل ی هالباس  وجو کردند. از عکس در گوگل جست  یاد یمدت ز  هاآن 
لرستان لذت بردند. توجه آن دو به   یدنیها و مناظر دعکس  نیا  دنی کردند و از د دنید

االفالک« و متعلق به سال ششصد و  در لرستان جلب شد که نامش »فلک  یاعکس قلعه 
 بود. ی الدیم  کی پنجاه و 

العاده است. با  قلعه فوق   نیگفت: »اوه، ا یآن قلعه، با شگفت یها عکس دنیبا د ا یجول
 همچنان باشکوه و استواره!«  ی همه سال گذشته، ول  نیا  نکهیا

 گشت.   یشتریب یهاکرد و به دنبال عکس  دی حرفش را تأ   امدایت

 تا غروب در کنار هم بودند و صحبت کردند.  امدای و ت ای جول 

ها با آن  امدای به خانه برگشتند. ت ای جول ۀبود که خانواد شدنک ی در حال تار باً یتقر  هوا
ها آن  ۀاظهار کرد امشب به خان  ایبه رفتن گرفت که جول میکرد و سپس تصم یپرساحوال 

 .دیآی م

  ایها وارد خانه شدند. جولند و رفت. آن رسا نگلی تینا  ۀخانواد ۀها را به خانآن  ایجول پدر
 .ستی به اطراف نگر یها نشست و با کنجکاواز کاناپه  یکی  یرو

 . دیدار ی جالب ۀخون امدایت-

 به لب نشاند و گفت: »متشکرم.«  یاو قهوه آورد، کنارش نشست، لبخند ی برا امدایت

  دانستی صحبت کند، اما نم  ایتا در مورد مارک با جول خواستی دلش م یلیخ امدایت
 .دیچه بگو  قاً یدق

 . دیدرخشی م  یاز کنجکاو   ایجول چشمان

 ! نمشیدوست دارم بب یلیزودتر برو دنبال لورا، خ ام،یت-

او با لورا، در  ییداد تا بعد از آشنا حیخوشش آمده بود، ترج ای جول شنهاد یکه از پ امدایت
 موردش صحبت کند.
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 ات رو بنوش تا من برم دنبالش.قهوه  تو-

بروند.   رونی ب خواهندی و م اندستاده ی که لورا و مارک کنار در خروج ا دی پله شد و دراه  وارد 
 گفت: »سالم...« یمارک، دستپاچه شد و ناگهان دن یبا د  امدایت

 به لب نشاند. یلبخند  لورا

 سالم دخترجان. -

در کمال تعجب مطمئن   امدای زمان ت نیدر ابدون کالم، فقط سرش را تکان داد.  مارک
 است!  یشد که رنگ چشمان مارک عسل

 با من؟«  یداشت یگفت: »کار لورا

  نمیبب خواستمی در اومد، م یکه از رفتار مارک ناراحت شده بود، گفت: »نه، فقط صدا  او
 چه خبره!« 

 تکان داد. یسر لورا

 ؟ یا یتو نم رون،یب  میشام بر یبرا  میخوا ی من و مارک م-

 چون مهمان دارم.  تونمیاوه ممنون، اما من نم-

 به سمت در رفت. لورا

 .دیخوش باش-

 نشست.  ای که حالش گرفته شده بود، به خانه برگشت و دمغ، کنار جول امدایت

 ومد؟« یشد؟ ن یبا تعجب گفت: »چ ا یجول

 باال انداخت.  یاشانه  امدایت

 ! ادبشی ! با اون پسر برونی با پسرش بره ب خوادی م-

 باال انداخت.  یی ابرو ا یجول
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 ادبش؟ ی پسر ب-

تا اآلن صداش رو  شهی سالم کنه! باورت م  ستیبلد ن یگفت: »آره، حت یکالفگ با
 !« دمینشن

 ه؟ یمنظورت چ-

 در هوا تکان داد.  یدست یحوصلگ ی با ب امدایت

مادرش، به خودش    یجلو ی رفت، حاال حت نی سرش رو انداخت پا   دمش،یهر وقت د-
 زحمت نداد سالم کنه!

 . دیخند ا یجول

 .نمشیکنجکاو شدم بب یلیخ-

 فروش رو! گل   یچارل نی زد و ادامه داد، همچن یچشمک سپس

 شد.  رهی خ ایجول طنتیبه چشمان پر از ش رتیبا ح امدایت

 ه؟ یاآلن منظورت چ-

 باال انداخت.  یاشانه  ا یجول

 تو به ارمغان آورده!  یبرا یجالب یچه ماجراها دیجد ۀخون نیما اندارم، ا یمنظور-

از شب با هم بگو و   ی نشست. آن دو تا پاس ای نازک کرد و کنار جول یپشت چشم  امدایت
 بودند.  داریب روقتیبخند کردند و تا د 

 *** 

 

 ادامه دارد  یزندگ  –ششم  فصل

 ششم  فصل
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 ادامه دارد  یزندگ

روز   کیخودشان برگشت. البته قرار شد که  ۀلورا به خان دنیبدون د  ا یروز بعد، جول صبح
 هماهنگ کنند و با هم به گردش بروند. 

 رو شد.در را باز کرد و با لورا روبه  امدایدر خانه آمد. ت یظهر که شد، صدا  یحوال

 شد.  رهیبا لبخند به او خ لورا

 سالم دخترجان، حالت چطوره؟ -

 به لب نشاند. یندلبخ  امدایت

 داخل.  دی ممنون، خوبم. بفرما-

 . ستی به اطراف نگر یرچشمی کاناپه نشست و ز  یتشکر کرد. وارد خانه شد، رو لورا

 ! یشب گذشته مهمان داشت نکهیمثل ا-

 به آشپزخانه رفت و با فنجان قهوه بازگشت. امدایت

 گذروند.   نجایرو ا  شبیدوستم بود و د   نی بهتر ایبله، جول-

 با لبخند سرش را تکان داد.  لورا

 .یدار  یمیدوست صم ک ی خوبه که  یلیخ-

لورا گفت:    نکهیشد تا ا  یدر سکوت سپر یاقه ینگفت. چند دق یزیزد و چ یلبخند  امدایت
 ؟« یمن رو بشنو  یداستان زندگ ۀ ادام ی»دوست دار

 ماجرا بود.   ۀکنجکاو، به شدت منتظر ادام یامدا یت

 !یلیبله، خ-

 سرش را تکان داد. لورا
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 پس گوش کن...-

به دختران هفده ساله   هیاز حاالت من شب   کدومچ یهفده ساله شده بودم، اما ه  باً یتقر 
 نبود!

  یادآوری و   بستی هام نقش مچشم  یمرگ ادوارد جلو  ۀمرده بودم. مدام صحن  انگار
رم نداشت، به کا یو کار کردی . پدرم من رو درک مفشردی دردمندش قلبم رو م یصدا 
مثل سابق   تونستمی اما نم کنه،ی حال و روز من چقدر ناراحتش م دنیکه د دونستمی م

 باشم!

کتاب بخونم، فقط کتاب   تونستم ی در اون زمان نم یبد بود. حت ی لیخ میروح اوضاع
کتاب باشم، به  یمتوجه محتوا   نکهیو بدون ا گرفتمی رو در دست م تی رومئو و ژول
 .شدمی م  رهی کلماتش خ

 بود:  نیکه اون زمان نوشتم ا یی هااز متن  یکی. نوشتمی و م شدمی قلم به دست م یگاه

 

 ...یبود  »تو

 که تصور نبودنت، مرگ شد...  ،یبود آنقدر

 ! دیچه زود موعد مرگ من فرا رس و

 است که  نیا  کند،ی آزرده م زیاز هر چ شتریمرا ب آنچه

 »تو« فاصله است!   کیو،  من و ت انیم

 که  آورمی نبودنت به خاطر م در

 بود؛ یمن بوم نقاش یایدن

 ... دیدست و دلم لرز  ،یکه آمد تو
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 شد!«  رهی ها تتمام رنگ  بیترک و

 

 نداشت.  یبود، روز و شب تفاوت  نیمن هم  اوضاع

تا   بردم،یدر سکوت مطلق به سر م  ،یسالگ  ستی اما من سه سال و تا ب ،یباور نکن دیشا
مرگ نامزدم، از    ۀصحن دنیکه من بعد از د گفتندی م انی و اطراف ی که تمام اهال  یحد

 شدت شوک الل شدم! 

و شعر    کردمی م  هیگال زدم،ی و در ذهنم با ادوارد حرف م هامیینبود، من در تنها نطوریا  اما
 ! کردی نم فی ز شعرهام تعرا دن،یتفاوت که اون بعد از شن نیبا ا  خوندم،ی م

 ی اکه عاشق شد، برو، آواره  »دل

 ی اوانه یتو هم د دانمی که م من

 

 روز چو شب  نی دل بسته در ا  آنکه

 است چو تب  نیروز و شبش ا  همدم

 

 که عقلش بر دلش حاکم ُبَود  آن

 لبش دائم ُبَود  یبر رو  خنده

 

 دل بسته شد  یکه دل بست و هم آن

 دلبر، خسته شد«  ریهمه به غ از 

 بود، اما نبود! شهیانگار هم قت یها در خواب من و در حقمن بود، شب ال یدر خ روزها



 دا امتی

53 
 

 بوده!  نطور یها همعاشق ۀهم  تی حکا شهیهم

 شد.  رهی خ امدای که در وجودش داشت، به چشمان ت یق ی عم یبا ناراحت لورا

 ... گمیکه من م  نجاستیا-

 خوب شد، باز هم برو  ،یرفت نکهی»ا

رو  کنمی شاعر شدم، م ،یوری م  واژه د 

 

 خوب شد  میبرا  ،یستیتو ن نکهیا

 آشوب شد«  یلب، دل   نیبر ا  خنده

 میتصم نکهیخودم ثبت کردم، تا ا  ی نوشته برادفتر شعر و دل  کی اون سه سال،  یط
 کنم. ل یرو که به خاطرش ادوارد رو از دست داده بودم، تکم یگرفتم کتاب

و اون زمان بود   ختیاشک ر  یاز شدت خوشحال د،یبه نوشتن کردم. پدرم که فهم شروع
 در حق پدرم کردم!  یمن چه ظلم دمیکه فهم

با حرکت دست، چهره و البته نوشتن،  کردمی م یآزارش بدم. سع خواستمی نم گهید
 شده بود! نی صحبت سنگ یواقعًا زبانم برا   نکهیار کنم. مثل ا باهاش ارتباط برقر

 میتصم  کی  یسالگرد مرگ ادوارد بود. ط ن یشدم، سوم داریروز صبح که از خواب ب کی
  لیر یکی گرفتم تا به کوهستان و به نزد  میزدم و تصم رونیصبح زود از خونه ب یناگهان

 قطار برم! 

  دی. شادم یبه اونجا رس باً یبه ظهر تقر کی درهم و نامفهوم، به راه افتادم و نزد  یافکار با
 .دم یرسی م  لیبه ر کردم،ی م  یرواده یپ گهی د ۀقی دق ستی اگر ب

مسخ   ستم،ی که باعث شد از حرکت با دیحرکت قطار به صورت گنگ به گوشم رس  یصدا 
 شده بودم. 
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 هام نقش بست. چشم  ی خاطرات اون روز جلو تمام 

در مغرم احساس   کرد،ی بوق ممتد قطار اومد. انگار قطار داخل مغز من حرکت م یا صد
 . کردمی درد م

 .شدیم  شتریبوق ب ی پشت بوق؛ لحظه به لحظه صدا  بوق

خفه شو، خفه  ی»بسه، بسه... قطار لعنت دمیکش ادیزدم و فر  غیزدم، با تمام وجود ج غیج
که منم مثل پدرم تنها بشم، درد بکشم...  یکرد  ی... تو کار یشو، تو ادوارد رو از من گرفت

 ها رو قطع کن...« بوق نیا  یلعنت  یصدا 

اون   ی از اهال یکی  نکهیکه به زبان آورده بودم رو در خاطر نداشتم، مثل ا یجمالت من
 شده بودم!  هوشیب  دن،ی کشادیو فر  زدنغیبود که بعد از ج  دهیمنطقه من رو د 

من نگران شده بود، حدس زده بود که به کجا رفته باشم و به  یطوالن بتیکه از غ پدرم
 دنبالم اومده بود.

و در پاسخ به    دمیسرم د  یبودم. پدرم رو باال یاز هر حس   یبه هوش اومدم، خال یوقت
ن کردم، البته در حد  زدگفتم»خوبم!«. از اون روز به بعد، شروع به حرف  اشیپرساحوال 

 چند جمله در روز. همون روز قلم به دست شدم و نوشتم.

 است...  انیدر جر زین تویب ی»زندگ

 ادامه دارد!  یزندگ

 ام! شده  حسی من ب گر یاما د  شود،ی حس م نبودت

 که منشأ آن، حس  نبودن توست... ،یحسیام از حس  ب شده  پر

 ...سازمی با نبودنت م سازم،ی م

 سازش، سوختن من است!«  نیو سوخت ا  سازمی م

 ما اومد. ۀساله، به خون یس  باً یخانم تقر  کی با  سی روز بعد عمه آل چند
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همسر عمه   ۀسخت نبود که چرا اون خانم رو با خودش آورده. سلنا خواهرزاد دنشیفهم
که اون   خواستی م  سیبود، که چند سال قبل همسرش فوت شده بود. حاال عمه آل سیآل

 درم ازدواج کنه.با پ

کردم و از پدرم خواستم با سلنا ازدواج کنه.  تیتبع  سیبار من هم از عمه آل نیا
  کایدختر پنج ساله به نام جس  کی . سلنا دیرسیبه نظر نم یبود که زن بد نیا  قتش ی حق

 داشت که به شدت بامزه بود. 

 نام مادرم بود، به دلم نشست! چون دخترش هم دیشا

شب و روز من،   ی، پدرم و سلنا با هم ازدواج کردند. سرگرممراسم مختصر کی  یط
 شده بود.  کایجس

اون کتاب قصه   یدادم. برا  ادی باهوش بود و من به اون خوندن و نوشتن رو  یلیخ اون
افکار   ریکمتر درگ  یلیکه من خ شدی . اون باعث ممیرفتی و با هم به گردش م خوندمی م

ها  قصه یتو  ی های با نامادر یشباهت چیبشم. سلنا هم با پدرم خوب بود و ه یمنف
 نداشت! 

به من فشار   سی بودم و حاال عمه آل یو چهار سالگ  ستیب ۀسال بعد، من در آستان چند
 به ازدواج نداشتم.  یلیتما وجهچ یتا ازدواج کنم، اما من به ه آوردی م

 !شدی پر م کایوقت من با خوندن کتاب و بودن با جس تمام 

. کردندی م یو ثروتمند بودند که در لندن زندگ   لیاص  یاهمسر سابق سلنا، خانواده  ۀخانواد
 .نندیرو بب  کایتا جس اومدندیما م  یبه روستا  یگاهبودند و گه  یفکر و منطقروشن  یلیخ

جناب واتسون، در گذشته از ارشدان ارتش انگلستان بوده و در کل مرد   کا،یجس پدربزرگ
مشتاق   یلیخ  سم،ینوی من م دی شن کایکه از جس یبود. وقت  یمشربو خوش  دهیفهم اریبس

 من رو بخونه.  ی هاس ینوشد تا دست 

روز آقا و خانم واتسون   کیکرد.  دایواتسون ادامه پ ۀمن و خانواد ییبود که آشنا نطوریا
هفته به لندن ببرند و از من هم دعوت کردند تا با   کی رو به مدت  کا یجس خواستندی م
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  یتکرار یاز روزها  گهی دوست داشتم و از طرف د یلیبه اونجا برم. من لندن رو خ کایجس
 !رفتمی دعوت رو پذ نی ا  لی کمال م اخسته شده بودم، پس ب

 مجذوب شکوهش شدم. دم،ی واتسون رس ۀبه عمارت خانواد یوقت

باغ بزرگ قرار داشت.   کیبود و در وسط اون    دیاون کامالً سف  رونی ب یکه نما یعمارت
حال تمام افراد   نیبود، با ا  یها کامالً اشرافاون  یخدمه و نگهبان داشتند و زندگ یکل

 .کردندی و تواضع برخورد م  یواتسون با مهربان  ۀخانواد

که اصالً دلم   کردندی ودند و اونقدر با احترام برخورد ممهربون و محترم ب  اریبس هااون 
 از اونجا خارج بشم!   خواستینم

کوچکش   ۀ و عم کا یمن گذاشتند که در مجاورت اتاق جس اری اتاق مجلل در اخت کی  هااون 
شد. شب که  یشهر لندن سپر دنیداشت. روز اول و دوم با د یسال ست ی بود که ب ای سوف

که   خواستی بود، از روستا خسته شده بودم و دلم م ریشدت درگبه اتاق رفتم، ذهنم به 
 کار کنم!  خواستی دلم م یکنم، حت یدر لندن زندگ

در دست داشت.  پیواتسون افتاد که پ  یبه باغ رفتم، چشمم به آقا  یروز بعد وقت صبح
خوب   امدا؟یجوابم رو داد: »حالت چطوره ت ییروبا لبخند به اون سالم کردم که با گشاده 

. از اون تشکر  کردی خطاب م امدا یمن رو ت شهی برام جالب بود که اون هم ؟«ید یخواب
ن   یکردم و بعد از کم با   یزیچ ک ی درمورد   خواستمی واتسون، م ی گفتم: »آقا کردن،ن وم  م 

هام دوخت:  در دستش گرفت و نگاه نافذش رو به چشم  پ  یاز پ  یحبت کنم.« کامشما ص
 »بگو دختر.« 

در لندن بمونم و کار کنم.« چند   خوامی رو در هم قالب کردم و گفتم: »من م هامدست 
از تو بشنوم. تو   یزیچ نیسکوت کرد و بعد گفت: »انتظارش رو داشتم که چن  یالحظه 

  داکردنیاما پ ،یریها رو به کار بگاون  دیو با  یدار  یاد یز  یچون استعدادها  ،یحق دار
 .«کنمی خودم رو م یدشواره، اما من سع هتو مناسب باش یکه برا  یکار

کتاب نوشته   نیاون چند سال چند   یازش تشکر کردم و به اتاقم برگشتم. ط یخوشحال با
 ! ارمی هام رو به دست ببا کارکردن، پول چاپ کتاب  خواستمی بودم و در واقع م
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  یکار  خواستمی ادوارد مهم بود. من م یهام برام مهم شده بود، چون برا چاپ کتاب  یلیخ
 کنم که ادوارد خوشحال باشه! 

 

که از  امدای بود. ت اشی شد که غرق در داستان زندگ رهیخ امدایسکوت کرد و به ت لورا
است، با لبخند گفت: »من واقعًا    یامروز کاف یسکوت لورا متوجه شده بود که داستان برا 

  یو حت دیکنی م فی کامل تعر  اتی. شما با جزئبرمی شما لذت م یداستان زندگ دنیاز شن
 !« دیرو به خاطر دار  دیگفت  زمانکه اون  ییمتن و شعرها 

 رخاست. محو به لب نشاند و از جا ب  یلبخند  زین لورا

 قیعم یهاکردم و هر آنچه که در اون زمان نوشتم، حس  یمن اون لحظات رو زندگ-
 رو فراموش کنم!  میدرون قیعم یهاحس  تونمیبوده. من نم  میدرون

 نشسته و در فکر فرو رفته بود. اشیقبل  یکماکان سر جا  امدای رفت و ت لورا

ها را به خاطر دارد. البته او  بود که چطور لورا تمام آن صحنه  بی عج یلیخ شی برا
 دارند.  یقو   اریبس ی احافظه   سندگانی است و اغلب نو سندهینو  کی که لورا  دانستی م

  زین یداستان زندگ کی نوشته بود و هر داستان،  یادی ز  یها خصوص که لورا داستان  به
 خود لورا رقم زده بود! یبرا 

کند و به  فی را تعر اشی داشت تا لورا زودتر داستان زندگ لیم  امدای ت انیم  نیا در
 در ماجرا داشته است!  یبرسد که مارک هم نقش ییروزها

 *** 

 

 دا  –هفتم   فصل

 هفتم  فصل
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 دا

تا   گشتیم  یا به دنبال بهانه امدا یشب بود و ت ازدهی ساعت   یشده بود. حوال کیتار   هوا
  ۀاش به طبقتماس با خانواده  ۀفکرکردن، به بهان  یباز هم به سراغ لورا برود. بعد از اندک

  دنیبا د امدایها نشسته بود. تاز پله  یکی  یباال رفت. در اتاق لورا بسته بود و مارک رو
 تسلط بر رفتارش، گفت: »آقا...« یسکوت برا  یشد و بعد از اندک اچهمارک دستپ

 طع کرد. حرفش را ق مارک

 من مارک هستم! -

 باال انداخت و تعّلل کرد. ییبا تعجب ابرو  امدایت

 آقا...-]

 من مارک هستم، بارها به تو گفتم من رو فقط مارک صدا کن![-

کوتاه چرا به ذهنش خطور کرده است. سرش را به شدت تکان   ۀمکالم نی ا  دانستینم
 ا اومدم.« لور  دنیگفت: »مارک، من به د ییپروای داد، سپس با ب

 !« ست یاش گفت: »ندر حالت چهره   یریبدون تغ  مارک

  خوامی که چندان آرام نبود، گفت: »من م یکه از رفتار مارک کالفه شده بود، با لحن امدایت
 .« رمیام تماس بگبا خانواده 

داد. مارک   یشانیبه پ ینیچ  امدایشد. ت ره یخ امدایاز جا برخاست و در چشمان ت مارک
 !« میگفت: »بر

از دست    یلیخ گری د امدایگرفت. ت شیدر پ نی پا  ۀطبق یها را به سو را گفت و پله  نیا
با من رفتار   نطوریتو چرا ا  ،یبلند گفت: »ه  ییمرتبه با صدا  نیشده بود، ا یمارک عصبان

 تو مشکله؟«  یحد برا  نیزدن تا ا واقعًا حرف  ؟یدار یبا من مشکل ؟یکنی م

 شد.  رهیده به او خ]با خن
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 [شه؟ی هم دو چندان م  تی بایز  ،یشی م یعصبان یبهت گفته بودم وقت-

من هم از خونه خارج شدم،   ست،یبه عقب برگردد، گفت: »لورا خونه ن نکهیبدون ا مارک
تماس با   یوارد خونه بشم. برا   تونمی برگشتم متوجه شدم که در بسته شده و نم یوقت

  نیدر ا  رفتنرون یوقت شب هم تنها ب  نی. ایاستفاده کن یاز تلفن عموم  دیات باخانواده 
 ! میری پس با هم م ست،یمحله اصالً امن ن

اما  رد،یها تماس بگاش نداشت که با آن از خانواده   یاجا خورد. او شماره  امدایت
مارک رفت و    یجانب به سو بهزده شود، پس حق در مقابل مارک خجالت  خواستینم

 .« میبر  رونیتماس به ب یبرا  میتونی و بعد م  ارمیب دیکل رمی گفت: »من م

کنار در   یدی جاکل یرا از رو  دیشان رفت. کلاز مارک به خانه  یپاسخ افتی بدون در امدایت
سردرگم شده   شدند،ی که در ذهنش پررنگ م ییهابرداشت. به شدت به خاطر آن مکالمه 

  دیکه شا  کردی ندارد. گمان م ل یبود که چطور مارک موبا  بیعج ش یبرا گری د یبود. از سو 
 را در خانه جا گذاشته است!  لشیموبا

  یبه شدت خلوت بود و جز صدا  ابانیو مارک در سکوت از خانه خارج شدند. خ  امدایت
مارک گوش سپرد،   یها نفس  یبه صدا  امدای. تدی رسیبه گوش نم ییصدا   شان،یهاقدم 
 .شناختی را م شیهانفس  یصدا   ییگو

 کرده!  یبا او زندگ یکه قبالً کنار او قدم زده است و حت  کردی م تصور

باشد، اما   یواه   الیخ دی. اصالً شا ردیگی از کجا سرچشمه م  ییحس آشنا نی ا  دانستینم
 آشنا بود! نیآشناتر  شینبود، او برا  یواه الیخ ییگو

خودش و مارک است، اما هر    نی ب قاً یدق آورد،ی را که به خاطر م یمطمئن بود مکالمات  او
ها صورت  آن  نیب یمکالمات چه زمان  نیکه ا آوردینم ادی به  د،یشیاندی چه با خودش م

 گرفته است! 

وان در   ۀخانواد  ۀ. خاندندیت رسچهارراه خلو کی قدم زدند تا به  ابانیخ یتا انتها  هاآن 
 نداشت.  یادیبود که رفت و آمد ز  یم یقد  یلیخ یامحله 
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. از زدینم ی حرف  چیبود و ه  ستادهی بود که کنارش ا ی مرد  ریهمچنان ذهنش درگ امدایت
که  ینداشت، برعکس  چارل یاش انرژبود و چهره  روحیب یلینظرش نگاه مارک خ 

 اش بشاش بود!چهره 

 !کندیم  سهی و مارک را با هم مقا یکه چرا دارد چارل دانستینم

 یشد و در را بست. گوش یوارد اتاقک فلز   امدایت دند،یتلفن که رس یمیقد  وسکیک به
 را وارد و تظاهر به صحبت کرد.  یساختگ ۀتلفن را برداشت، شمار

  یبه خودش آمد. نگاه ییکه با سر و صداکرد  یباز  نیخود را سرگرم به ا  یاقه یدق چند
در را باز  کردی م یکه صورتش را پوشانده بود، سع پوش اه ی س یانداخت، مرد  رون یبه ب
 کند!

 از او نبود!  یاما خبر  ابد،یتا مارک را ب ست ینگری با وحشت به اطراف م امدایت

  امدایت خواستی که م  یارا باز کرد و لحظه وسکی محکم در ک ۀبا چند ضرب پوشاه ی س مرد
  پوشاه یبود، با مرد س دهیاش را ندچهره  امدایکه ت  یگری به عقب پرت شد. مرد د رد،یرا بگ
 پا به فرار گذاشت. پوشاه ی او را زد که مرد س ی شد و به حد  ریدرگ

ا در مارک رفت تا از او تشکر کند، ام  یبه سو  خت،یری که از شدت شوک اشک م امدایت
 است!  یمتوجه شد که آن مرد چارل   رتیکمال ح

  تیبا عصبان ی. چارلدیدرخشی شد که چشمانش از خشم م رهیخ یبه چارل  یزدگبهت  با
 ؟« یکنی کار م یچ  نجایساعت، تنها ا  نیزد: »ا  ادی فر

به  یک  یزده است و چارل بشیمارک کجا غ دانست ی زبانش بند آمده بود، نم امدایت
 بود! دهیدادش رس

 !« ی اومد  نجایتماس به ا یخسته شده بود، گفت: »اوه، تو برا  امدایکه از سکوت ت یچارل

 نگفت.  ی زی باز هم چ امدایت
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فقط بذار من تو رو تا   ست،ین یاصرار ،یحرف بزن یخوا ی حاال که نم  ؟ی دختر چرا ساکت-
 کنم.  یخونه همراه

تکان داد   ی سر  یاز مارک نبود. با کالفگ یخبرهر چقدر چشم گرداند، در اطرافش  امدایت
وارد خانه    امدایمطمئن شد که ت  نکهیبعد از ا ی و در سکوت به دنبالش راه افتاد. چارل

کاناپه نشست، که   یآب، رو  وانیل  کی  دنیوارد خانه شد و بعد از نوش امدایشده، رفت. ت
 .ددر آم یبالفاصله صدا 

 ؟ یا خونه  امدا،یت یه-

 مارک بود!   یصدا 

که در را باز کرد، با   نیدر رفت، هم یبا خشم از جا برخاست و با شتاب به سو  امدایت
ها؟ کم   وفته،ین یکه برام اتفاق ی: »تو به همراه من اومد دیدر صورت مارک غر  تیعصبان

 مونده بود از شدت وحشت سکته کنم!« 

دختر   کی   ادیفر  یکوچه صدا   کی انداخت و گفت: »از  ن ی با تأسف سرش را پا مارک
 یکمک به اون رفتم، اما وقت  یشده بود، من برا  ری فرد ناشناس درگ کی اومد که با  
 از تو نبود!«  یبرگشتم اثر

 خواب به اتاقش رفت!   ینگفت، در را بست و برا  ی زیچ امدایت

  امدایبود، اما ت اری بس ی. محاسن چارلکردی م سهیو مارک را مقا  یدر ذهنش چارل مدام
 دهد!  تیمارک را ارجحقصد داشت  

 بهتر است!  یهم شد، مارک از چارل  نطوریهم و

  لی هم دل دی. نه، شاکندی م یدارکه چرا آنقدر در ذهنش از مارک جانب  دانستینم اصالً 
  یزود نیکه به ا  ردیبپذ خواست ی اما نم دانست،ی م یرا به خوب های دارجانب نیا

 بسته شده است! دل
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او به خواب   ادی پهلو به آن پهلو شد، باز هم مارک را به خاطر آورد و با  نی از ا  یکالفگ با
 رفت.

 *** 

داشت. در راه برگشت بدون توقف از در  دی قصد رفتن به خر امدایروز بعد، ت صبح
توجه نکرد. به محض ورود به  زی او ن  یهابه صدازدن  یگذشت و حت یچارل یفروشگل
نشسته بود. لورا از جا برخاست و گفت: »سالم دخترجان،   هاپله  یکه رو دیرو، لورا را د راه 

 حالت خوبه؟« 

 داخل.«  دی به لورا پاسخ داد: »ممنون، حالم خوبه. بفرما یی روبا خوش  امدایت

  یرو در آشپزخانه، روبه شی دهایبعد از گذاشتن خر امدایوارد خانه شدند و ت  امدای و ت لورا
چه  شبیو گفت: »راستش مارک به من گفت د  دیکش  یقیلورا نشست. لورا نفس عم

 افتاده، واقعًا متأسف بود!«   یاتفاق

نام مارک به شدت هول شده بود، گفت: »راستش، راستش مارک    دنیکه با شن امدایت
 دایرفته بود و خداروشکر من هم نجات پ یا گهی مقصر نبود، اون به کمک شخص د

 کردم!« 

و با خودش   ردیرا بپذ  شی هایدارجانب  لی دل خواستی باز هم نم امدایاما ت د،یخند لورا
 را در هم قالب کرد و گفت: »ادامه بدم؟«  شی هاصادق نبود. لورا با لبخند دست 

 شد.  رهیبه لورا خ اقیرا کنار گذاشت و با اشت شی های مشغولذهن  امدایت

 مشتاق ادامه هستم!  یلیبله، خ-

 لبش را تر کرد. با زبان  لورا

کرد   دایکار پ یفروشکتاب   کیمن در    یواتسون، اون برا   یچند روز بعد از صحبتم با آقا-
قرار   یفروش کتاب  ی باال ۀخانم جونز در طبق ۀبود. خون انسالیخانم م کی که متعلق به 
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. پدرم از  کردمی م  یخواب نداشتم، با اون زندگ  ی برا ییکه من جا  یی داشت و از اونجا 
 رو شروع کنم، خوشحال بود. یدیجد  یبودم زندگ ردهک دایپ لی من تما  نکهیا

روز به   کی پدربزرگش بود.  ۀهنوز در خون کایو جس گذشتی از کارکردن من م  یاهفته   کی
 .میبه گردش رفت ا،ی کوچکش سوف ۀهمراه عم

.  میارت برگشتغروب به عم یمن رو به صرف شام دعوت کرد و حوال  ا یاز گردش، سوف بعد
بود  طونیش  اریسه ساله افتاد که بس باً یتقر  ۀپسربچ کی به محض ورود به باغ چشمم به 

افتاد. پاش زخم شده بود،   نی به من خورد و به زم ی. به صورت ناگهاندیدوی و در باغ م
 . آوردیخودش نم یرو هاما اونقدر تخس بود که ب

شد و گفت: »تو   رهیهام خنشستم، کمکش کردم که بلند شه. با اخم به چشم  کنارش
به  رتیمادمازل!« با ح  شدمیهم خودم بلند م یکرد ی اگر به من کمک نم  یحت

 .دندیدرخشی م طنتی شدم که از ش رهیخ  شیعسل یها چشم

  ی از افسرها یکیپسر، فرزند  نی که ا گفتی م  ای به دلم نشست. سوف ب یبچه عج اون
  کردندی . هر چقدر خدمه تالش مادیم  نجایبه همراه پدرش به ا  یگاهپدرشه و گه  یمیدق

  دمید یبره. وقت  شیاز پ یکه کار دادی پسر رو پانسمان کنند، اون اجازه نم یتا زخم پا
نشسته بود، نشستم و   نیزم یرفتم و کنار پسر که رو  کشونبه کم برن،ی نم شیاز پ یکار

  نطوریکه ا نمیبی اما حاال م ،یهست یشجاع  یلیتو پسر خ کردمی گفتم: »من فکر م
 !«  ستین

هستم!« سرم رو   یهم پسر شجاع یلیمن خ ستم؟یاز قبل اخم کرد: »چرا شجاع ن شتریب
تا زخمت رو   یگذاشتی م  یاگه شجاع بود ست،ین  نطوریتکون دادم، »نه ا  یمنف ۀبه نشون

 مان کنن!« پانس

که من پسر   یبگ دیبعدش با  یفکر کرد و گفت: »زخم پام رو تو پانسمان کن، ول یکم
  یرو گرفتم و گفتم: »باشه، قبول«. پا دنمیخند یهستم!« جلو  یشجاع یلیخ یلیخ

  یاومد: »مارک، پسرم چه اتفاق ینگران مرد  یرو پانسمان کردم که صدا طونیش ۀپسربچ
 افتاده؟« 
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رو شدم. اون جرج بود، بلندقامت روبه ۀسال یس  باً یمرد تقر کی رو که باال آوردم با  سرم
 ! دمیبار »جرج وان«، همسرم رو د ن یاول ی پدر مارک. اون روز من برا

 

 ست؟« ی: »مارک، پسر شما ندی شد و پرس رهیبا تعجب به لورا خ امدایت

ه! من اون رو بزرگ کردم، به کرد و گفت: »مارک پسر من  امدایبه ت ینگاه  تی با جد لورا
  یهای ناراحت ی بودم، برا نشیبود تا صبح در کنار بال  ماریکه ب  ییهامدرسه فرستادم، شب

 ! دمی خند دنش،یو با خند ختمیاون اشک ر

من بود   یها بود. اون چشم  امدا«ی من »ت  یاون برا  دم،یکشی من درد م د،یکشی که م درد
 نینوزاده. زاد و ولد از قوان کی  اآوردنیفراتر از به دن یزی و من مادرش. مادربودن چ

 ! نهیفراتر از قوان  یزی خلقته، اما از نظر من مادربودن چ

  ییهایرها کردند و چه به اصطالح نامادر یتوجهیکه فرزندانشون رو با ب ییمادرها چه
 کردند.«  یکه با تمام وجود مادر

 شده بود.  رهینامشخص خ ۀطنق کی مسخ کالم لورا شده و لورا به    امدایت

  ییها دروغ اری! چه بسستین  قتی تمام حق م،یدی و د  مید یکه ما شن یی زهایتمام اون چ-
 ! میرو که انکار کرد ییهاقت یو چه حق می پنداشت قتیرو حق

  چیندارند. من ه یو اساس درست  هیپا چیکه ه م یداد ییهاشهیتن به کل ی تمام زندگ در
قلبم رو از   یکه صدا  یمارک ندونستم، مارک فرزند منه! فرزند یوقت خودم رو نامادر

  کیشکستنم رو بعد از هر غمش، با تمام وجود حس کرد؛ من   یاما صدا د،یدرون نشن
 ادعا استوارم!  نی ا  بر»مادر« و تا ابد  کی»دا« هستم،  

 

کند. او روابط توماس و  لورا به مارک را درک   ۀحس مادران  توانستیهنوز نم امدایت
 کجا!  هان یها کجا و ا آن  ۀبود، اما رابط دهیمادرش را د
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  یو لبخند   قیعم یبعد با احساس یو چند کردی از مادربودنش دفاع م ادی ز  یبا تعصب لورا
 !زدی قهقهه م شیها طنتیش  یادآوریو با    کردیمارک را بازگو م  یبر لب، خاطرات کودک

لبش و    یمادربودن لورا را باور کرده بود. شعف در نگاهش، لبخند رو  امدای ت گرید حال
 .اشده یتندستان درهم 

 »لورا«.  یامدا یمادرش بود و مارک، ت  یامدا یت لورا،

نفر   نیچند یحد در زندگ  نیکه نامش تا ا کردیخطور نم امدای به ذهن ت گاهچیه
 باشد و بازگو شود.  رگذاریتأث

ت: »بعد از محبت مارک که در دلم جوونه زده بود، تنها و گف  دیکش یقی نفس عم لورا
همسر سابقش   ۀفتیبود که اون ش نیا  کرد،ی م بی که من رو به ازدواج با جرج ترغ یلیدل

 بود! یعاشق واقع  کیاون هم  شد،ی خارج م ایدن نیهمسرش از ا یادآوریبود. با 

من که فقط به مرگ    یبرا  نی کنار همسرش باشه و ا تونهی بود که بعد از مرگش م معتقد 
 بود!«  یادوارد عال  دارید متی مشتاق بودم، به ق

 شد. رهیخ امدای به چشمان ت لورا

 به نظر من...-

با نبودن عشق،   یروح انسان است که حت نیا شود،ی م  فتهیهاست که شروح انسان  نیا
 .دیآی بودنش به پرواز در م  یذهنش در فراخنا

 در عدم حضور عشق!  یحت ماند،یروح است که عاشق م نیا

  یگاهیجا  چیبه نام عشق، ه یاله یجهان است و در موهبت نیفقط متعلق به ا جسم،
 ندارد! 

 

 متعجب نبود، لورا خاص بود!  گری د امدایت
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بود، تفکراتش، رفتار و کالمش، همه و همه   دهی که تا به حال د یاز تمام افراد  زی متما
 بودن است.نشان از خاص 

 اول افکارش مارک بود!  تریدر فکر فرو رفت و ت قیعم  امدای که رفت، ت لورا

  ی. سکوت مارک، رفتارهاکندی به مارک فکر م نقدریبداند که چرا ا خواستی نم گرید  اصالً 
 اش،یگردنبند چوب یو حت آوردی م  ادیرا که به  یب یبودنش، مکالمات عجو آرام  بیعج
 جالب شده بود.  امدا یت یبرا 

 به حال شام کند.  یگرفت فکر میتصم الی آن همه فکر و خ تینها در

 ۀنقط نی مشغول داشت، جسمش نبود، اما در باالتر یهنگام پخت و پز هم، ذهن یحت
 ! کردیم   ییمحبت مارک فرمانروا  امدا،یقلب ت

 

 در آغاز  یان یپا  -هشتم  فصل

 هشتم  فصل

 در آغاز  یانیپا

در آمد.   یبود که صدا  ینی تز  لی در حال ساخت وسا امدایه بود و تنشد کی هنوز تار   هوا
 افتاده؟«  ی: »اتفاق دیرو شد، با تعجب پرسدر را که باز کرد با مارک روبه 

 شد. رهی خ امدایدر چشمان ت یقدر مارک

 باال...  ایب نه،یتو رو بب خوادی لورا م-

 را گفت و به سرعت رفت!  نیا

که  یهنوز مات  نگاه مارک بود و آن نگاه را بارها در ذهنش مرور کرد. او با قلب امدایت
 باال رفت. ۀخارج شده بود، به طبق یتعداد ضربانش از حالت عاد 
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 شه؟ یخارج م یضربان قلبم از حالت عاد  دنتیگفته بودم با هر بار د-]

 شد.  رهی خ امدایو با عشق به چشمان ت  دیخند مارک

از   ی حس رو دارم، پس اگر گاه  نیچون منم هم دونستم،ی هم خودم م یگفتی اگر نم-
 تو فرار کردم، بدون من رفتم تا قلبم از جا کنده نشه![ 

  نیها نشست، اصال در اآن  یروروبه  امدایها نشسته بودند و تکاناپه یو مارک رو لورا
 .دیدزدی نبود و مدام نگاهش را از مارک م ایدن

  لی دستانش را در هم گره کرد و گفت: »خب، تما نهیبا طمأن ،ییآمدگو د از خوش بع لورا
 ؟« یمن رو بشنو  یداستان زندگ ۀادام یندار

 ۀبه احواالتش مسلط نبود، سرش را به نشان یلی نگاه مارک خ ینیکه با حس سنگ امدایت
 مشتاقم...«  یلیمثبت تکان داد و گفت: »بله، خ

 محو شروع به صحبت کرد.  یبا لبخند لورا

  ادیز  کردم،ی که من در اون کار م  یای فروشجرج به کتاب  یوآمدها رفت  ،یبعد از مدت-
 شده بود. 

.  اومدیبدم نم  دم،یدی تخس و پدرش رو م ۀاون پسربچ   یهر از گاه  نکهیهم از ا من
به  روز جناب واتسون من رو به صرف ناهار به عمارتشون دعوت کرد. بعد از رفتن  کی

 اونجا متوجه شدم که جرج و مارک هم در اونجا هستند.

گرفت. اون به    یو و در آغوشم جا  دیشد. به طرفم دو  زدهجان یمن ه  دنیبا د  مارک
از طرف   ییها کرد که همه متعجب شدند. از اون روز به بعد حرف  یاظهار خوشحال  یقدر

 ازدواج کنه.   یکه انگار جرج قصد داشت از من تقاضا  دیرسی واتسون به گوشم م  ۀخانواد

شد و خود جناب واتسون با پدرم صحبت کرد و پدرم   یکم جدندادم، اما کم  یتیاهم من
آراسته به عمارت واتسون    ییهاو سلنا به لندن اومدند. اون روز جرج و مارک با لباس 
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مارک خوشحال بود و    کرد. انی ب یاومدند و جرج درخواست ازدواجش رو به صورت رسم
 .شدیمن هم م یاون باعث شاد یشاد

نوشته بودم و   ی ادی ز  یهاکتاب  گهیرا تحمل کرده بودم، از طرف د  یاد یز  یهای سخت من
انجام   ی هام کارچاپ کتاب   یبرا تونستمیتا آخر عمر هم نم ،یفروشبا پول کار در کتاب 

 بدم! 

  نیر یتلخ و ش ۀاون گذشت دیمن هم با بود و  یجرج هم واقعًا مرد محترم انیم  نیا در
که با جرج   رفتمی . اون شب من پذاومدمی باهاش کنار م دیرو فراموش که نه، اما با 

 داشتم. یو من هم حس خوب شناختیسر از پا نم  یازدواج کنم. مارک از خوشحال

هام رو به ثمر برسونم. دو تا کتاب   کردی م تی با جرج ازدواج کردم. اون از من حما من
درسم رو هم   خواستمی م یحت  کردم،ی هام بودم و مطالعه مکتاب  ش یرا ی و  ریدرگ یسال

 م،یداشت ی خوب ی. در کل زندگنوشتمی و عصرها م  کردمی م یادامه بدم. روزها با مارک باز 
 کشته شد!  هاشات یعمل ز ا یک یجرج در  نکهیتا ا 

تصادف فوت شدند و    کیدر  فر،یو همسرش جن  دیو یجرج، دتر زمان برادر کوچک  اون
ما بود. مرگ جرج   ۀبه عهد اش ی سال داشت، سرپرست  کی جرج بود و  ۀکه برادرزاد ا،یل

  تیبود که مسئول نیا  کرد،ی تر مرو سخت  طی که شرا یزی بود و چ نیسنگ  یلیمن خ یبرا 
 دو کودک هم با من بود!

داشت   اج ی احت یشتریبه مراقبت ب ای شده بود، ل  یبود. مارک منزو  ختهیرهمما به   اوضاع
 . میهم نداشت یمساعد یو اوضاع مال

 .دیکش یقی نفس عم لورا

  نی. من عصرها در امیمستقر هست نجایما از همون موقع در ا  ،ینیبیکه م  یاخونه  نیا-
 .نوشتمی اتاق م
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  خواستی. اصالً دلم نم کردمیر م کا دیاندازهام تموم شد و با از گذشت چند ماه، پس  بعد
  یها مبناون  یپدرم و سلنا رو آشفته کنم. با وجود تمام اصرارها  یبه روستا برگردم و زندگ

 مشغول شدم.  یفروشبر برگشتنم به روستا، من دوباره به سر کار رفتم و در کتاب 

که بتونم  یروز  دیبه ام نوشتم،ی و م نوشتمی منوال گذشت و من م ن یبه ا هاسال 
 .نوشتمی و م  کردمی هام رو به چاپ برسونم. من مادر دو کودک بودم، کار مکتاب 

  اومدند،ی جذاب م یلیرو که به نظرم خ ییها کتاب کردم،ی کار م یفروشکه در کتاب  یوقت
ها رو داشته  اون  شهیهم ی تا برا  کردمی م یسی که داشتم، رونو یمی برحسب عادت قد
 .دادیم  هیهد  یبه من کتاب یفروشصاحب کتاب  یهباشم. البته هر از گا 

گرفته   یفروش از دست  داد،یانجام م  یکه ده ساله شد، به دنبال کار رفت. همه کار مارک
 . یاری تا دست

ما   یکیاون در نزد  ۀازدواج کرد. خون  یسالگدر نوزده  ای گذشت و ل بی ترت ن یبه ا هاسال 
ناشر متوجه  نیهمون موقع بود که چند باً ی . تقر اومدی م نجایبود و زود به زود به ا

مارک    نی هم یها رو به سرقت ببرند. برا اون  خواستند ی من شده بودند و م  یهاکتاب 
چاپ به   یما خوب شد، برا  یاوضاع مال یکرد تا وقت  نمن رو پنها ی هاتموم کتاب 

 ! میسراغشون بر 

لورا   داد،یلورا گوش م  یها حرف شده بود و به رهی نامعلوم خ یادر سکوت به نقطه امدایت
 !« میها بربه سراغ اون کتاب دی که ساکت شد، مارک گفت: »و االن با

 شد.  رهیزده به مارک ختعجب  امدایت

 د؟ یاری ها رو باون کتاب  دی بر دیاآلن با  ،یعنی-

 مثبت تکان داد.  ۀسرش را به نشان مارک

 ؟ یا یمراه من ممن اون کتاب رو کنار گور پدرم دفن کردم، امشب تو ه-
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ها را  کتاب  ییجا نیچن دی درک کند که چرا با   توانست ی بود. اصالً نم زدهرت یح  امدایت
که اگر   پنداشتی همراه مارک برود. با خود م خواستی . به هر حال او مکردندی پنهان م

 !رودی بزرگ هم برود، او م چالهاه ی س ک یبا او به درون   دیمارک بگو

 

 ه؟« یتو از عشق چ فیشد و گفت: »تعر  رهیخ امدای ]مارک به چشمان ت

 .دیخند یبه آرام امدایت

 اول تو بگو... -

 مثبت تکان داد.  ۀسرش را به نشان مارک

 ،یریگیاوج م  شتریهر چقدر ب مونه،ی مثل پروازکردن م  یزیبه نظر من عشق به هر چ-
 !شهی م باتریو ز   نیاون، دلنش  یژرفا یلذت تماشا 

  هیبشه، اگر  شتریب ،یکنی که در اون پرواز م ی فراموش کرد، هر چقدر ارتفاع دی نبا ماا
 تره! هم وحشتناک شدنشیحس متالش   ست،یکه احتمالش هم کم ن  یسقوط کن یزمان

 ه؟« یاز عشق چ فتیمات کالم مارک بود، که او ادامه داد: »حاال تو بگو تعر  امدایت

 سقوط، با تو!«[   یوار گفت: »تو، حتزمزمه  امدایت

 چند مرتبه پلک زد و گفت:  امدایت

 کنم. ایتا ابزار الزم رو مه نی پا رمی من م-

 .« نمموی از خونه منتظرت م  رونیزد و مارک گفت: »خوبه، من هم ب یلبخند  لورا

 اش شوکه شد!خانواده  دنیخودشان رفت و از د ۀبه خان امدایت

  دنی. توماس با ددندینوشیم   یو توماس چا زابتیبود و ال دهیکاناپه خواب یرو  پدرش
 بهت خوش گذشته؟«  میمدت که ما نبود   نیا  ام؟ی ت یبا خنده گفت: »چطور امدا،یت
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 د؟« ی دیرس یگفت: »حال پدر خوبه؟ ک یبر رفتارش مسلط شد و با خوشحال امدایت

 از جا برخاست و دخترش را در آغوش گرفت.  زابتیال

 . حال پدرت هم خوبه. میدیهست که رس یساعت ک ی-

 را در آغوشش فشرد. امدایت

 تنگ شده بود دخترم.  یلیمدت کوتاه هم دلم برات خ  نیدر ا  یحت-

 یلیکرد، سپس به سراغ پدرش رفت که غرق در خواب بود. خ ینگاظهار دلت  زین امدایت
 .دیو کنار کش  دیرا بوس اشی شانیاو تنگ شده بود، پ  یدلش برا

 دونمیم   یپدر تنگ شده، ول یدلم برا  یلیپا و آن پا کرد و سپس گفت: »خ نیا  یاندک
 .«کنمینم  دارشیخسته هست، پس ب یلیاآلن خ

برم   دیاش انداخت و خطاب به مادرش گفت: »من باشده  یبندآتل  یبه پا  ینگاه سپس
 ازم داشت...« یخانم وان درخواست رون،یب

 گفت: »برو دخترم...« رفت،ی آشپزخانه م  یکه به سو   زابتیال

تابش آفتاب به چشمانش، صورتش را جمع کرد و با   لیاز خانه خارج شد. به دل امدایت
 به مارک انداخت.  ینگاه یناراحت

 . ارمیالزم رو ب لی نتونستم وسا -

 باال انداخت.  ییابرو  مارک

 ؟ یر ی امانت بگ لچهیب یتونی م  یفروشاز گل -

 گفت:  یچارل یادآوریبا   امدایت

 .گهیبله، مطمئنم اگر ازش خواهش کنم، نه نم-

 .میخب، پس بهتره بر -
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  ییروبا گشاده  یکرد و چارل  لچهیب ک یرفت. از او درخواست   یچارل  یفروشبه گل  امدایت
رفت، سپس به همراه مارک به   رونی خوشحال شد و از آنجا ب امدایرا به او داد. ت  لچهیب

 گورستان رفتند که چندان هم دور نبود.  یسو 

: »اون  دیتعّلل از مارک پرس یبعد از اندک امدایت رفتند،ی گورستان م یکه به سو  ی ریمس در
 ؟« شهی م یچ ش یگردنبندت... معن

 .« امداینوشته شده ت ی گفت: »به زبان فارس یچندان طوالننه ی بعد از سکوت مارک

شد. گردنبند او را در  کی به مارک نزد  زدهجان یسپس ه ستاد،ی از تعجب از حرکت ا امدایت
 شد.  رهیآن خ یدست گرفت و با تمرکز، به نام رو 

رو از کجا   نیجالبه، حاال ا   و گفت: »واقعاً  دیخند کرد،ی م  یکه گردنبند را وارس همانطور
 دونه ازشون بخرم.«  هی خوامیمنم م  ؟یآورد 

شده بود و نگاه   کی به مارک نزد  یلیسرش را باال آورد. خ امدا ینداد، ت یکه پاسخ مارک
گردنبند را رها کرد و از او فاصله گرفت.   یاو را معذب کرد. به صورت ناگهان بشیعج

 .شدندی دوخت که با سرعت از کنارشان رد م ییها نی نگاهش را به ماش

. شدندی م  رهی خ امدایبا تعجب به حرکات ت گذشتند،ی هم که از کنارشان م یرهگذران
م اش به حرکت در آمد و گفت: »الز به راه افتاد و مارک شانه به شانه یبا کالفگ امدایت
 بدم!«  هیهد  نمیزتریگردنبند رو به عز  نیمن عهد کردم ا  ،یگردنبندها بخر  نیتو از ا ستین

مدت   ن یکه در ا  اوردیخودش ن یکرد به رو یمات کالم مارک شده بود، اما سع   امدایت
 ها آمده است! آن  یاندک چه به روز هر دو

  نیبودند فکر کند؛ ا فتادهی که اصالً اتفاق ن یآور رت ی به خاطرات ح خواستی نم دلش
 آشنا! بیو غر بیها و خاطرات عجحس 

 ،یمن هست  یبخش زندگ نیتر  بی]مارک گردنبندش را در دستش فشرد و گفت: »تو عج
 تو شدم!«  فته  یش نطور یشد، چطور شد که ا  یچ دونمینم
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منم   یگرفت و گفت: »برا   یچمن ها جا  یو کنار مارک، رو دیکش ی قینفس عم امدایت
عشقت   ،ینیبی و م  یا یمرتبه به خودت م  کی! خوادی نم لیبود، اما عشق دل ورنطیهم
 از خودت برات مهم تره!«[   یحت

 

جلوتر از مارک حرکت   یچند قدم امدایبودند. وارد آنجا شدند. ت دهیبه گورستان رس  گرید
بود. چشم چرخاند. گورستان پر بود از   ریو ذهن و قلبش به شدت درگ کردی م

 و درختان بلند. شکلی بیصل  یسنگ یها س یتند

به  ی. نگاه دیعقب برگشت تا با مارک صحبت کند، اما در کمال تعجب مارک را ند  به
 . افتی ن گرید یز یکه در آنجا بودند، چ یاطراف انداخت و جز چند مرد و زن

رها کرد و   نیزم یرا رو   لچهیداد. ب هیها تکاز درخت   یکیو به   دی کش یقیعم نفس
بود. به طرفش رفت   ستادهی ا ی تر، کنار گورآن طرف  یافتاد که چندمتر  یرزنیه پچشمش ب

 نه! ای است   دهیکه همراه او بوده را د  یمرد  ایتا از اون بپرسد که آ 

سکوت   امدای. تگفتی لب م ری ز  ی زیرفت. او چشمانش را بسته بود و چ رزنیپ یسو  به
 سنگ انداخت، »جرج وان«   یبه نام رو  یچشمانش را باز کند، نگاه  رزنیکرد تا پ

سنگ   یوان« و رو  د یوینوشته شده بود »د یسنگ بعد  یبا تعجب جلو رفت. رو امدایت
 حک شده بود!  مز«یج فر ینام »جن زیسوم ن

آن گورها رفت و   یبه سو امدای سه گور قرار داشتند. ت ن یاز ا یاندک ۀ گور هم با فاصل دو
 لب خواند.   ریآن دو گور را ز  ینام رو 

 »مارک وان«  – »لورا رانسوم« -

شده   رهینفس بکشد. با بهت به نام آن دو خ  توانستینم یزدگرتی از شدت ح امدایت
 بود.
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پنجاه سال   باً یفوت آن دو فرد تقر خ یحال جلو رفت. از تار  نی باور کند، با ا توانستینم
است. دستش را    دهیئن شود که درست د تا مطم   دیآن دو نام دست کش ی. روگذشتی م
 ! دهیو مطمئن شد که درست د دیشده کشحک   یهاآن نام  یرو

 افتاد و چشمانش بسته شد! نیسست شد، به زم  شیزانوها 

 *** 

 

 نامعلوم  قت یحق –نهم  فصل

 نهم فصل

 نامعلوم  قتی حق

 ی الدی م 2019سال  – حال   زمان

کرد   یو سع دیکش  یقینفس عم سیشده بود. دکتر مور  رهینامعلوم خ یابه نقطه  امدایت
 به صحبت کند. بیرا ترغ  امدایباز هم ت

روز فوت   ک ی و در  شیبه پنجاه سال پ کیکه مارک و لورا نزد  یمتوجه شد  نکهیبعد از ا-
 گفت؟   یوان به تو چ  ای... لرزنیافتاد؟ اون پ یشده بودند، چه اتفاق

 به او نداد. یپاسخ امدایت

  باً یشناس تقر و روان  گذشتیم شدنشل یالتحصاز فارغ   یسه سال س،ی تر موردک خانم
با   امدای برخورد نکرده بود. ت امدا یمانند ت یچند سال به مورد   نیا ی بود، اما ط یموفق

  دیکه او را هم به شک انداخته بود. البته ترد  کردی صحبت م یو شواهد   نانیچنان اطم
که تمام عالئمش با آن   رایدچار شده است، ز  یزوفرن یاسک یماریاو به ب  دیداشت که شا 

 است!  یکی
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  یرا رو  نکشیع اورد،یسر در ب ی شتریب زی از چ تواندی نم گریکه متوجه شده بود امروز د او
 !« یبر یتونی م ه،یامروز هم کاف  یگذاشت و گفت: »خب، برا زیم

  یری شده بود و درمان بر حال او تأث یبستر مارستانی در ت یچند ماه امدایاز آنکه ت بعد
که در  یزمان رایاش او را مرخص کرده بودند، ز و خانواده  ینداشت، به اصرار چارل

که   گفتیم  یآمده، حت دنشی که به د کردی بود، مدام از لورا صحبت م یبستر مارستانیت
 ادامه دهد!  اشیدگلورا از او خواسته به زن

همچنان   یانتظار مارک بود و حتچشم  برد،یبه سر م  مارستانیکه در ت یتمام مدت در
 ! گفتی از خاطراتش با مارک م نیهمچن کند،ی که با لورا صحبت م کردی ادعا م

ته بود، با سالن نشس  یهایصندل   یکه رو یاز مطب خارج شد. چارل  یبدون کالم امدایت
 شد؟«  ی: »چ دیبود، پرس یاش پر از نگرانچهره  کهیاز جا برخاست و در حال  امدای ت دنید

آنقدر عاشقش بود   یبه او نکرد و ساده از کنارش گذشت. چارل یتوجه نیترکوچک  امدایت
  یکه در حال حاضر او اوضاع روح دانستی رفتار از او ناراحت نشود و البته م نیکه با ا
دنبال   ستد،ی با خواستی که از او م یمنش  یهابه صدازدن  توجهیندارد، پس به ب یخوب
 لندن قدم زد.  یهاابان یدر خ اششانهرفت و شانه به  امدایت

 ۀفتیکه تا چه حد ش دیشی اندی م  نیبه ا  یدر افکار نامعلومش غرق بود و چارل امدایت
تصور   گذشت،ی سال م  کی باً یبود و حال تقر دهی که او را د یمان روز است. از ه امدایت

 زجرآور بود!  شی بدون او برا  یزندگ

است، او را رها   یزوفرنی اسک ی ماریمشکوک به ب امدا ی ت نکهیبر ا یبا آگاه لی دل نیهم به
حال او خوب شود و به   یروز   نکهیا  دینکرده بود و مدام به دنبال مداواکردن او بود، به ام

 درخواست ازدواجش پاسخ مثبت دهد!

گفت:   یپارک نشست، چارل کی   مکتی ن یزدن خسته شده بود، رواز قدم   گری که د امدایت
 .« ارمیرو ب  نیتا من برم ماش نی بش نجای»تو ا 
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 زین ینگفت و چارل  یزیشده بود، چ رهیخ شی رودر سکوت به درختان روبه که امدایت
خود   یساعت از جا   نیتا چند شود،ی حال دچار م  نیبه ا  یوقت امدای که ت دانستی م

 رفت.  نشیپس به سراغ ماش خورد،ی تکان نم

حس کرد که    قهیپارک، چشمانش را بست. بعد از چند دق یاهویبدون توجه به ه امدایت
 نکرد. یکنارش نشسته، اما توجه یشخص

آشنا بود، تا خواست چشمانش را باز کند،  شیبرا  اشی شخص کنار دن یکشنفس  یصدا 
 نبود! یاز کس   یدر دستش قرار گرفت، به سرعت چشمانش را باز کرد، اما اثر یجسم

 .دیمتعجب شود، خند  نکهیون اشده و بد  رهیجسم در دستش خ به

آن حک شده بود   یرو یدر دستش همان گردنبند مارک بود که به زبان فارس  جسم
 . امدا«ی»ت

 با تمام وجودش قهقهه زد!  امدایت

چشمانش از   ۀحدق کهیو در حال  دیمرتبه به قلبش کوب  نیرا دستش فشرد، چند  گردنبند
تو هم   ،یتو هست  ،یاومد دنمیتو به د ،یزد: »تو اومد  ادیگشادتر شده بود، فر  یحد عاد 
مرده نشدم! روح    کی نشدم! من عاشق  وونهیمن د  یعنی نی من تنگ شده و ا یدلت برا 

 !« یتو هست ،یتو زنده است، تو هست

 باران شد.چشمانش اشک  ادها،ی ها و فرتمام قهقهه ت  یدر نها

اصالً   ؟ی ستی چرا ن ؟یی : »پس کجادیچنگ زد و نال ن یپارک افتاد، به زم ی هاچمن  یرو
 ؟« یبریخودت نم شیچرا من رو پ

  امدایت  یزده به سوپارک گذاشته بود، شتاب  ۀرا گوش نشیبود و ماش دهیکه تازه رس یچارل
 کرد او را آرام کند. یآمد، کنارش نشست و سع

 ؟یکنی م هیشده؟ چرا گر   یچ امدایت امدا،یت-
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را پس زد و از جا برخاست، اما با حس   یت چارلاصالً حالش خوب نبود. با شد امدایت
 شد.  هوشی افتاد و ب  نیزم یضعف رو 

 *** 

مرتبه    نیکه به هوش آمد، متوجه شد در اتاق خودش است. چند امدای ساعت بعد ت چند
 خارج نشد.  شی از گلو  ییدهانش را باز و بسته کرد، اما صدا

  ست،ی زده از جا برخاست. اطراف را نگر گردنبند مارک را به خاطر آورد و شتاب  ناگهان
  یدیبه لب نشاند. در کمال ناام  یافتاد و پوزخند زشیم  یرو  یهاچشمش به قرص 

 آن را حس کرد!  د،یبه گردنش کش یدست

و در   دیکش  یقی. نفس عمدی دراز کش شیگردنبند را در دستش فشرد و سر جا پالک 
 !دیدی مارک را م  دیاو با  کرد،ی م دایپ یراه دیشد. با  رهیف اتاق خسکوت به سق 

چند    نیکرده است. با گذشت ا یهفته زندگ  کیمطمئن بود که با مارک و لورا حدود    او
دچار نشده و   یزوفرنیثابت کند که به اسک  گرانیمهم نبود که به د شی برا گرید یماه، حت

 بود که به مارک برسد.  یفقط به دنبال راه

او مهم نبود، او فقط   یبوده. برا  قتیحق ای که فقط تصور کرده  دانستی هم نم خودش
که   یداشت مارک او را دوست دارد و گردنبند نیق ی ده،یداشت که مارک و لورا را د نیقی

 ! کردی او ثابت م یرا برا  زیدر گردنش بود، همه چ

تر از آن  تو کوتاه  یلب زمزمه کرد: »زندگ  ری از جمالت لورا را به خاطر آورد و آن را ز  یکی
  ت،ینهایتا ب  دیبه مرگ، تا شا  دوارمیکنم، پس ام مت ی بود که تمام دوست داشتنم را تقد

 !« یباش تمی تو نها

لورا را   ی هاو در دلش از خدا خواست که بتواند کتاب   دیکش قیعم ی باز هم نفس امدایت
آن    کردنی است و بعد از عمل نیهم ایاو در دن ت یتنها مأمور  کردی چاپ کند. فکر م

 به نزد مارک برود!  تواندی م

 که جرج و همسرش بودند!  ییکه لورا و ادوارد بودند، همانجا ییهمانجا
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مرتبه مالقات    نیاول  یرا برا  ا ی که ل د یشیاند یپهلو به آن پهلو شد و باز هم به روز  ن یا از 
 کرد.

 *** 

 امدا ی و ت ا یل داریبه روز د بکفلش

رفت و به   امدای چشمانش را باز کرد، به طرف ت ن،ی با زم امدای برخورد ت یبا صدا رزنیپ 
 شد.  رهی اش خچهره 

 ! شناختی او را م ییگو

کرده و   یاناله  امدای. تدی پاش امدایآورد و به صورت ت رونیب فشیرا از ک یآب یبطر
جا آمده بود.  باً یتقر امدا یآب به خوردش داد، حال ت یکم رزنیکرد. پ باز مه یچشمانش را ن

 د؟« یهست  یگفت: »ش... شما ک ف یضع ییبا صدا

نشست و گفت: »من   امدایکنار ت شد،ی م  دهی د یاز خوشحال یکه در صورتش اثرات رزنیپ
 !« ی باش امدای ت دیوان« هستم و تو با   ای»ل

مرتبه سرش را با شدت تکان داد و چند مرتبه    نیشوکه شد، ا  ا،ینام ل دنیشنبا  امدایت
 پلک زد.

 زن جوان باشه!  کی  دیوان اآلن با  ای باور کنم، ل تونم ی من... من نم-

 سرش را تکان داد. یناباور با

 من!   یمرده باشن؟ اوه خدا ش یپ قرنم یچطور ممکنه لورا و مارک ن-

 را در دستش گرفت. امدایو دستان سرد ت دیکش  یقینفس عم ایل

.  کنهی م  یشما زندگ یباال ۀکه در طبق  یشما و کس ۀخانمن خانم وان هستم، صاحب -
چند گور هم   نی سرزدن به دخترم از لندن خارج شده بودم و امروز برگشتم، ا یبرا  یمدت

 . امیب نجای ه ادادم اول ب حیبه لندن برگشتم ترج  یمنه. امروز هم وقت ۀمتعلق به خانواد
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 !زنمی حدس م  ییزهایچ ک یهر چند که    ؟ی تو بگو که چرا انقدر شوکه شد حاال،

  دیبا  گریبر احواالتش مسلط شده بود، د ی. اندکدی کش یدرپی و پ قیچند نفس عم امدایت
 شهی هفته م کی به  بیو گفت: »من قر   دیآب دهانش را قورت داد، لب گز زد،ی حرف م

  فی من تعر یرو برا  شی! لورا تمام داستان زندگ کنمی م  یکه دارم با لورا و مارک زندگ
 اومدم!«   نجایامروز هم من به همراه اون به ا   یحت  م،رفت رونیکرده! من با مارک ب

 اش را رها کرد. نفس حبس شده  ایل

 ساله منتظرشم!  کی که من پنجاه و  یهست  ییامدا ی پس تو ت-

 اش را تر کرد. دهشخشک  یهالب   امدایت

 ه؟ یحرف چ  نی منظور شما از ا-

از خانه   یبود، اما وقت کیبه اتاق لورا رفت، هوا تار  یآورد که او وقت ادیناگاه به   امدایت
  پوشاه یو آن مرد س  یچارل  یری آورد که مارک هنگام درگ ادیخارج شد، ظهر بود! او به  

زدن از اتاق  چشم برهم  کی در  چگونه دارشانیروز اول د  یشده بود. حت دیچگونه ناپد 
 خارج شده بود. 

ها آمد، آن  ۀبه خان ایکه جول یبنوشد، روز  ا یبخورد  یزیبود که لورا چ دهیند گاهچ یه او
 از لورا و مارک نبود! یخبر

  ابانیبا مارک در خ یامروز وقت  نیشد. هم دیها ناپدرا به خاطر آورد که لورا در پله  یروز 
  یها لورا و لباس   روحیب ی ها. نگاه ستندی نگری به او م هاوانه ی مردم مثل د  کرد،ی صحبت م

  نکهیا  تی و واقع  گرفتی پازل  درون ذهنش کنار هم قرار م یها تکه نکهیمندرسش. مثل ا
 ! ساختندی م انینما  شیوجود نداشته را برا  یلورا و مارک

تا   کردی ا آرام مذهنش ر دیبا د،یکش یدرپیو پ قیرا بست، چند نفس عم چشمانش
لورا    یهاهاست که به دنبال کتاب گفت: »من مدت  ای کند، ل لیبتواند اتفاقات را تحل

 ها کجان!« اون کتاب  دونمیچاپشون اقدام کنم، اما نم یهستم تا برا 
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  لیبه دل اشیشانیکه پ یو با حال  دیکش قیبا زبان لبش را تر کرد، چند نفس عم امدایت
  ستینگر  ای افتاده بود، چشمانش را باز کرد و به ل ن یباالبودن ابروانش از شدت تعجب چ

 شده!«   یکه چ دیبد حیتوض د،ی بد حیفکرکردن، گفت: »لطفًا برام توض یو بعد از اندک

  ای با ل خواست ی . در حال حاظر فقط مدیایبا افکارش کنار ب کردی م یشوکه بود و سع او
 ها و مجهوالت ذهنش کاسته شود.ابهام  ن یاز ا یاندک د یصحبت کند تا شا

 با شما صحبت کنم خانم وان.  خوام ی من... من م-

  ایبا لرزش بلند شد. ل امدای. تزدیخواست تا از جا برخ امدایدستش از ت ۀبا اشار ایل
  نجاستیا  یکیرز که در نزد ای به کافه تر یلیما شه،ی که نم نجایدستش را گرفت و گفت: »ا 

 م؟ یبر

 یفقط سع ریهمراه شد. در طول مس ای سرش را تکان داد و با ل  یبدون کالم امدایت
که به مارک داشت، او را به مرز جنون   یحس گر ید ی خودش را آرام کند. از سو کردی م

 بود که زبانش بند آمده بود! ریرسانده بود، ذهنش آنقدر درگ

مات و   ی هاشه یت داشت و شآرام و خلو  یطیکه مح دندیبه آنجا رس قه ی دق ستیاز ب بعد
  ا،یاز کافه تر  یا ترش کرده بود. آن دو بعد از سفارش دو فنجان قهوه، در گوشهنور کم، دنج

 گرفتند.  یجا  گریکد ی ی روروبه

  ۀدیو چروک ری ابتدا به دستان پ امدایشد. ت رهیدستانش را در هم قالب کرد و به او خ ایل
متوجه شد که در   ی. به راحتدیاش رسها را از نظر گذراند تا به چهره شد و آن  رهیخ ایل

 دارد!  اینسبت به ل  یکه چرا حس بد دانستیحال نم  ن یبوده، با ا بای ز  یدختر یجوان

مزه کرد و  اش را مزه قهوه  ایل قه،ی چند دق شدنیگذاشته شد، با سپر   زیم  یکه رو هاقهوه 
 بدم!«  حیتا من هم بتونم بهت توض ید ید یچگفت: »خب، حاال به من بگو 

مدت را   نی صورتش کنار زد و تمام اتفاقات ا   یرا از رو شیبا دستان لرزانش، موها  امدایت
 نگفت!   یزی لورا دفن شده بود، چ  یها که کتاب   یکرد، اما در مورد مکان  فیتعر  ای ل یبرا 

 اش سرد شده! و قهوه  ک یهوا تار  دیبه خودش آمد و د ش،ی هاصحبت  انیپا در
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ها  شد، او گفت: »مدت  یکه طوالن امدا یشده بود. سکوت ت رهیخ امدای در سکوت ، به ت ایل
ببرم. اون مادر منه  یلورا پ یهاشدن کتاب به راز مکان پنهان  یقی در انتظار بودم تا به طر

گذشت   کنم. حاال بعد از  ل یتبد قت ی اون رو به حق  یآرزوها  خوامی هاست که مو من سال 
ها  که اون کتاب  یبه من بگ دی تو رازش رو آشکار کرد، تو با  قیلورا از طر   ،قرن میاز ن شیب

 کجا هستند!« 

از جا  د،ی که اوضاع او را د  ای . لدیای کامالً با خودش کنار ب توانستیلرز داشت، نم  امدایت
 .«میکنی فردا باز هم با هم صحبت م م،ی برخاست و گفت: »بهتره به خونه برگرد 

اش، به اتاقش  ماندن در کنار خانواده   یبعد از مدت امدای به خانه برگشتند و ت ای و ل  امدایت
 پناه برد.

نامعلوم   یا . کنج اتاق نشسته و به نقطهکردی نداشت، در تنش حس لرز م یخوش حال
: »امکان نداره، امکان نداره مارک مرده باشه،  کردی لب زمزمه م  ریشده بود، مدام ز  رهیخ
 رک نمرده، اون زنده است، اون نمرده!« ما

گشادتر   ی چشمانش از حالت عاد  ۀ. حدقدیجا برخاست، چند بار به دور خودش چرخ از 
  ی هامندرسشان، نگاه  یهاشده بود. تمام حرکات مارک و لورا را به خاطر آورد؛ لباس 

 مرموز مارک!  یلورا، رفتارها  روحیب

 مارک شده بود؟  ۀفت یش نگونهیا  چطور

 چه بود؟   آوردی که به خاطر م  یبیخاطرات عج آن

 بسته شده بود. اندازه دل   نیدرک کند که چطور تا ا توانستینم اصالً 

 آمد. ییصدا  داد،ی سرش را تکان م یناباور با

 باور کن! -
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نبود. تصور  کسچ ینظر گذراند، ه ری . تمام اتاقش را از ز ستادیزده از حرکت ا بهت  امدایت
مارک را حس کرد، تپش قلبش   متیقعطر ارزان  ی پشت سرش است، بو یکس کردی م

 نبود! کسچیتندتر از قبل شد. به سرعت به عقب برگشت، اما ه

  د یتول  ییاما صدا  شد،ی افتاد. دهانش باز و بسته م  نیسست شد و به زم  شیزانوها 
 !شدینم

  ایکه دن ،یشنوی هنگام که بانگ ناقوس مرگ را مآن  ن؛یپس از مرگم در سوگ من منش-
 ام! من رها گشته  کندی اعالم م

شده بود،   حسی ب ییصدا شوکه شود. گو  نیا دن ینداشت که از شن یحال  گرید امدا،یت
از اتاقش خارج   حالتی ب یانبود. با چهره  انی اش نمادر چهره یزدگاز وحشت  یاثر  گرید

  نیبود. با کمتر  دهیکاناپه خواب یشب گذشته بود و فقط توماس رو   ۀمیشد. ساعت از ن
 رفت.  ایبه اتاق ل وممکن از خانه خارج شد   یصدا 

انتظار   یزمان طوالن  یبرا  ییباز کرد، گو شی در را برا امدا،یت یپاها  ی صدا   دنیبا شن ایل
کاناپه  کی  ی شد و رو ایوارد اتاق ل ی . او بدون کالمدیا یبه سراغش ب امدایتا ت کشدی م
 گرفت.  یجا

که لورا و مارک در   یاتاق، هنگام نی به ا ش یوآمدها به رفت  کردی م یتمام وجودش سع  با
 اند، فکر نکند!بوده  نجایا

شروع به   یچندان طوالننه ی نشست و بعد از سکوت شیروبا دو فنجان قهوه روبه  ایل
 صحبت کرد.

  رفتنهیپس بدون حاش ،یاومد  نجایبه ا  یچ یساعت از شب برا  نیکه ا  دونمیخوب م-
 سراغ اصل ماجرا... رمی م

 کرد. فی و شروع به تعر  دیکش  یقینفس عم ایل

در لندن کشته شدن،  یادیز  ۀ عد ا،یتانی آلمان به بر ۀسال هزار و نه صد و چهل، با حمل-
 من و عمو جرج هم جزو اون دسته بودن.  ۀخانواد
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ون  بود، ا یسخت یها بودم و لورا مراقبت از من رو به عهده گرفت. سال  سرپرستی ب من
چهار ساله بودم که پدر لورا فوت شد، حال   باً ی. تقر کردی م ر یمن و مارک رو س یبه سخت

 ! نوشتی و م کرد ی لورا اصالً خوب نبود و شب تا صبح کار م  یروح

  نیکه لورا ا  دیکشی . عذاب مشدی لورا ناراحت م ی های تر بود و از سختاز من بزرگ  مارک
من شش ساله شدم و مارک ده ساله، مارک به سر   ی. وقتشهی رو متحمل م یهمه سخت

 ! اومدی که ازش بر م  یو خالصه هر کار کردی م یفروشدست  زد،ی کار رفت. کفش واکس م

نوشتن رو کنار   های سخت نی و با تمام ا  دیکشیلورا چقدر زحمت م  دیدی م  یوقت مارک
لورا    یهابتونه کتاب تا  ارهیشده بود که اونقدر پول درب نیا  شیبچگ  یای رو گذاشت،ینم

 رو به چاپ برسونه.

اما با تمام   م،یمادر و فرزند و خواهر و برادر نبود یاز لحاظ خون دیلورا و مارک، شا  من،
 یمیصم  ۀخانواد کیکه   میکرده بود دایپ نی قیو   م یرو دوست داشت گریوجود همد

 . میهست

 شد. ره یخ امدایبه چشمان ت ایل

 مادرم رو برآورده کنم؟  یتا آرزو یبه من کمک کن  یتونی م ،یهست یا العاده تو دختر فوق -

 شده بود.  ره یخ ای به ل ینداشت، بدون کالم یکه حال و روز خوب امدایت

متوجه شده بودند   یا. عده می : »هجده سال داشتم که آشوب شد دیکش  یقینفس عم ایل
کردند آثارش رو ازش بخرند، اما اون قبول   ینابغه است. اول سع ۀ سندینو  کی که لورا  
 نکرد! 

الوار چوب شروع به کار کرده   ۀکارخان ک یدر  یو دو سال داشت و به تازگ  ستیب مارک
داشت   یادی به نسبت ز  متی که ق نوشتی کاغذ خاص م کی  یهاش رو رو بود. لورا کتاب 

که من خبر   ییها رو در جا هم داشت. مارک کتاب  یاد یز  یخودش ماندگار ۀو به گفت
به  یراض  وجهچ یکردم، اما مارک به ه زدواج. سال بعدش من ا کردی نداشتم پنهان م

 خودش بود!  یامدا یازدواج نبود، اون در انتظار ت
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کند. چشمان مارک را به خاطر   یری جلوگ شیهااز لرزش دندان   دیتا شا دیلب گز   امدایت
 روح شده باشد؟  کی  ۀفتیکن بود شچطور مم آورد،ی م

 شود،ی م فتهیهاست که شروح انسان  نیآورد: »ا  ادی از جمالت لورا را به   یکیدر پاسخ،  و
بودنش به پرواز در   یبا نبودن عشقش، ذهنش در فراخنا  یروح انسان است که حت نیا
 . دیآی م

 با نبود  جسم  عشق. یحت ماند،یروح است که عاشق م نیا

  یگاهیجا  چیبه نام عشق، ه یاله یجهان است و در موهبت نیتعلق به افقط م  جسم
 ندارد!« 

شد و گفت: »لورا گفت،   رهیخ  ای کرد، در چشمان ل  دنیبلند شروع به خند یبا صدا  امدایت
پس  ست، ین بی! عجشنی ها هستند که عاشق مروح  نیلورا به من گفت، گفت که ا 

 !« ستمیقاعده مستثنا ن نیو من هم از ا  ستین بیعج

 پرداخت. ش یهاصحبت   ۀرا به سکوت دعوت کرد و به ادام امدایت ده،ی باالپر یبا ابروان ایل

  ۀنیقادر شد هز یو سه سالگ  یالوار کار کرد و در سن س ۀسال در اون کارخان ازدهی مارک -
  کی نکهیا  تا  میبابت خوشحال بود نیکنه. ما از ا  ای لورا رو مه ی هاچاپ چند تا از کتاب 

 .دیخبر ممکن به گوش ما رس  نیترروز وحشتناک

 شد.  رهی خ ایبود، به دهان ل  دهیلبش ماس  یکه رو یبا لبخند  امدایت

  ری بار الوار گ کی  ر یما خبر آورد، که اون ز  یمارک برا  یاز همکارها  ی کیغروب،  یحوال-
 کرده. 

 شده بود.  دهی سرخ و لبانش خشک ای ل چشمان

 نیخون  ۀمن و لورا جناز  ۀزدو در مقابل چشمان بهت   میالوار رفت ۀمن و لورا به کارخان -
 ! دندیکش رونیالوار ب  ریمارک رو از ز 
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اش، رد خون مشخص بود و چشمانش شده خشک  یهاساکت شد، از ترک لب   ایل
ا  فقط ب  خت،یاشک نر  یحت د، یلرزان گفت: »لورا که اون صحنه رو د  ییبا صدا د،یباری م

 هاش بسته شد. افتاد و چشم   نیزم یشده بود. ناگهان با زانو به رو   رهیبهت به مارک خ

مارک فوت شده بود و لورا سکته کرده بود و   م،ی رسوند مارستانیها رو به باون   یدو  هر
 همون شب لورا و مارک با هم فوت شدند!«  تیدر نها

  آورد،ی م ادیمبهوت مانده بود. چشمان مارک را به    امدایو ت ختیری در سکوت اشک م ایل
 لورا را... یها خنده

 نداشتند، اما مادر و فرزند بودند!  یرا که ارتباط خون یمادر و فرزند  انیم عشق

 برسد.  انیبود، فراتر از آنچه که به ذهن آدم  یها ستودنآن  انیم عشق

  یا وه یبه ش ،یو نسبت گاه یکه در هر جا  دهدی رخ م جان یاعجاز عشق در هم  اصال
 !دهدی خود را نشان م ز،یانگاعجاب 

  د،یترد  ایدن  کی   انی اعتماد کند. م  ایبه ل تواندیکه چرا نم دانستینم  امدا یزمان ت نیا در
نمانده بود   یزیچ رفت،ی م نی ها که پاآمد. از پله  رونی ب ایاز اتاق ل صدایشک و شوک، ب

بخورد، اما تعادل خودش را    نی ها بلندتر بود، باز هم زمپله  ریکه از سا  یا آن پله یکه رو
 . دیو به سالمت به اتاقش رس  کردحفظ 

به آشپزخانه رفت و بعد از   امدایشده بود. ت انینما  دیپنج صبح بود و آثار خورش یحوال
 شد.  رهی خ یخال ابانیبه خ آب، کنار پنجره آشپزخانه نشست و وانی ل ک ی  دنینوش

 آرام شروع به صحبت با خودش کرد.  ییو با صدا   دی کش یقیعم نفس

و    یکه مارک اونقدر دوستت داشته که حاضر شده تا س یشانستو واقعًا خوش  ،یدونی م-
 ازدواج نکنه و پنجاه سال هم منتظرت باشه! یبا کس یسه سالگ

  نقدرینفر ا ک ی که   امدایبلندتر از قبل گفت: »خوش به حالت ت ییو با صدا   دیخند امدایت
 دوستش داره!«  نقدریا  امدای دوستت داره! البته خوش به حال مارک هم هست که ت
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بلند با   یرفتارش نداشت و با صدا یرو  ی. اصالً کنترلدی خند یکیستر ی به حالت ه امدایت
  ستادهی در آشپزخانه ا ۀآستانکه توماس در  شدیم  یاقه ی . چند دقکردی خودش صحبت م

  یهاخنده  یکه با صدا  زابتی . الستینگر ی به خواهرش م یزدگو بهت  رتی بود. با ح
 ۀکه حدق یبا حال د،یرا که د امدایآشپزخانه شد. ت ردبود، وا دهیاز خواب پر امدایت

  امدایچه خبره؟ ت نجای: »ادیچشمانش از حالت معمول گشادتر شده بود، از توماس پرس 
 خنده؟« ی چرا م

. کمک کن تا اون رو  گهی م ونی زده شده، داره هذبه خودش آمد و گفت: »خواب  توماس 
 .« میبه اتاقش ببر 

 باشه... -

 را گرفتند. امدایبازوان ت زابتی و ال توماس 

 ! یو استراحت کن  یبهتره به اتاقت بر ،یشد  خسته ی لیدخترم، امروز خ-

شدم؟ به نظرت مارک بدش    دهیپررنگ یلیو گفت: »مادر، من خ دی باز هم خند  امدایت
 ده؟« یپراز صورت رنگ  ادیم

با تعجب گفت:   کرد،ی م یی همانطور که خواهرش را به سمت اتاقش راهنما توماس 
 ه؟« ی»مارک ک

 اش را در هم کرد. چهره  امدایت

 . یمارک رو نشناس شهی مگر م-

 .دیخند

 !دیبا هم آشنا بش دیبألخره شما هم با  اد،یب دنتیحتما به د گمی م ست،ی ن یمشکل  یول-

تخت خواباند و به توماس گفت: »دخترم   یبار، دخترش را رواشک   یبا چشمان زابتیال
 گه؟« ی م یچ
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  داریها رفت و با تعجب گفت: »چرا همه ببود، به نزد آن  دهیاز خواب پر زین دی وید
 د؟« یشد

از جا برخاست و   زدهجان یپدرش ه دنیبود، با د ده یتخت دراز کش یکه تازه رو  امدایت
  امدا ی! تدمینامم رو فهم یجالب بهت بگم. من معن یلیخ زیچ هی د ی گفت: »اوه پدر، با

 چشمان مادر.«  یعنی

 .دیخند

گردنبندش رو   خوادی گردنبند مارک هم نوشته شده. اون م ینام من رو  یبه زبان فارس-
 گم؟ ی درست م ه،یبه من بده! عال

  هاوانه یمثل د  امدایگفت: »چرا... چرا ت یشوکه شده بود، باناباور امدایکه از رفتار ت دی وید
 کنه؟« ی رفتار م

از   یستن تکان داد. توماس با کالفگندان ۀبار، سرش را به نشاناشک   یبا چشمان زابتیال
دادند و او بعد   امدای بخش برگشت، قرص را به خورد تقرص آرام   کیاتاق خارج شد و با  

 به خواب رفت. گفتن،ان یهذ  یاز مدت

 

  ن یر یش -دهم  فصل

 دهم  فصل

 ن یریش

 ی الد یم 2019سال   زی پا –به زمان حال  بازگشت

 *** 

 . رمی گی با شما تماس م  سیالو، جناب... من از مطب دکتر مور -

 نکرد، ادامه داد. افتیدر یپاسخ  یوقت یمنش
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  دیبا  د،یبه هر حال من با شما تماس گرفتم که بگم، امروز شما وقت مالقات با دکتر دار-
 ... د یدکتر گفتند امروز با  د،یدارو مصرف کن

 زد و تلفن را قطع کرد!  یپوزخند مرد

 *** 

بود، تا   ستادهی ا  نگلیتینا  ۀخانواد ۀدر خان ۀگل در آستان ۀشاخ کی با  یروز بعد، چارل  صبح
 توماس در را باز کرد.  نکهیا

 .دیباری چشمان توماس اندوه م از 

 ! یخوش اومد  ،یسالم چارل-

 به کمرش زد. یاه به توماس، او را مردانه در آغوش گرفت و چند ضرب  یدلگرم یبرا  یچارل

تا   یباش یقو  دیو تو با  گذرهی روزها هم م نیدوست دارم حالت خوب باشه توماس! ا-
 کنن! هیپدر و مادرت به تو تک

  یکه چارل دانستی م یکرد. او به خوب  ییرا به داخل راهنما ی نگفت و چارل یزیچ توماس 
هم او را ترک نکرده بود.   طیشرا  نیمند است که با وجود ا عالقه   امدایتا چه حد به ت

 مورد احترام بود.  اریبس نگلیتینا  ۀخانواد یبرا  یچارل

نوشته شده بود،   یزوفرنیاسک  یماری مقاله را که درمورد ب ک ی  یچارل ،یپرساز احوال  بعد
 درک کند. شتریآن دخترش را ب ۀداد تا بعد از مطالع زابتیبه ال

 . دیبپرس دیدار یو اگر سؤال  دشیشما گرفتم. االن بخون یمقاله رو برا   نیمن ا  خانم،-

 لرزان، آن را گرفت و به همراه توماس شروع به خواندن کرد.  یبا دستان زابتیال

  یبزرگسال لی اوا  ای  یاست که معموالً در اواخر نوجوان  یاختالل روان کی   یزوفرنیاسک
اشاره   گر ید  یبه وهم، توهم و مشکالت شناخت توانی . از مشخصات آن مشودی ظاهر م
 العمر باشد.مشکل مادام   کی  تواندی اغلب م یزوفرنیکرد. اسک
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 ست؟ یچ یزوفرنیاسک

را به خود اختصاص   بی آس ن یشتریب ،یسالگ  یشانزده تا س نی در سن یزوفرنیاسک
. در دهدی زنان خود را نشان منسبت به  ی در سن کمتر زیآن در مردان ن میو عال  دهدی م

که فرد متوجه  ییتا جا ابد،ییتوسعه م یااز موارد، اختالل به طرز آهسته  یاریبس
فرد    گر،یحال در موارد د  نیشده. با ا  یمارین بیها است که دچار اکه سال  شودینم
به سرعت در او   یماریدچار شده باشد و ب یمار یب نی به ا یبه صورت ناگهان تواندی م
قرار  ری درصد از بزرگساالن جهان را تحت تأث کیحدود    یزوفرنیکند. اسک شرفتیپ
  ی های ماریب یهاجنبه یگاه  ا،یزوفرنی باور هستند که اسک نی . کارشناسان بر ادهدی م

عالئم شامل تصورات، توهم و افکار   نی. ادهدی بروز م یماری ب کیمختلف را در غالب  
از   یگری د یماریکه ب دهدیرخ م  یتنها زمان ،یزوفرن یاسک صیتشخاست و  ندیناخوشا 

 رفته باشد.  نیب

 دارد.  یمتفاوت  یهانشانه  ایزوفرنیاسک

 : یزوفرنیاسک یماری ها و عالئم بنشانه 

ها  آن  رای باشند، ز  یمتک گرانیبه د دیبا  ای زوفرنیاز افراد مبتال به اسک  یقابل توجه تعداد
ممکن است در مقابل درمان    زین یاری. بسستندیمراقبت از خود ن  ا یقادر به انجام کار  

  مارانی از ب یوجود ندارد. برخ یمشکل  چیها همقاومت کنند و اعتراض کنند که در آن 
که  یممکن است تا زمان گر،یرا نشان دهند، اما در موارد د  یضحممکن است عالئم وا

  یها ندارند. عالئم و نشانه یبه نظر برسد که خوب هستند و مشکلبشنوند،  یمتوجه خلل
 بسته به فرد متفاوت است. یزوفرنیاسک

 :شوندی م  میعالئم به چهار دسته تقس  نیا 

اند. به عنوان مثال،  شناخته شده  یبه عنوان عالئم روان نیعالئم مثبت: که همچن 
 و توهمات.  نیاعتقادات غلط و دروغ

. به عنوان مثال،  شودی اشاره دارد که از فرد گرفته م  یمسئله به عناصر  نی: ا یعالئم منف 
 . زهیعدم انگ  ای حاالت چهره   یعدم تجل
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عالئم   ها ممکن است. آن گذاردی م  ریتفکر شخص تأث ندیعالئم بر فرآ  ن ی: ا یعالئم شناخت 
 است.  یعالمت منف کیداشته باشند، به عنوان مثال: ضعف در تمرکز،  یمنف  ایمثبت  

 هستند. یاحساسیمانند ب ی: معموالً عالئم منفیعالئم عاطف 

 :یزوفرنیاسک ی اصل عالئم

 هستند.  یزوفرنیاسک یماریب یاصل یها و توهم از نشانه  انیهذ

 :دیکنی را مشاهده م یزوفرنی اسک  یاز عالئم اصل  یستی ل ریدر ز  

 : انیهذ 

داشته باشد، مانند   یاشکال مختلف تواندی که م دهدی را ارائه م ینیاعتقادات دروغ  ماریب
  مارانیب نی و عظمت و شکوه. ممکن است ا یتوهمات عرفان  ایو   تی توهمات آزار و اذ 
ممکن است   ای ها را کنترل کنند در تالش هستند تا از راه دور آن  گرانی احساس کنند که د

 دارند.  یاالعاده فوق  ییتوانافکر کنند که قدرت و 

 توهمات:  

احساس، مزه و   ای و   دنیامر از د نیندارد و ا  یکه وجود خارج اریبس  یصداها دنیشن
از    یاگسترده  فی ممکن است ط یزوفرنیاست، اما افراد مبتال به اسک ترع ی شا  دنی بو

 توهمات را تجربه کنند.

 اختالل فکر:  

پرش داشته باشد، بدون داشتن   گریسوژه به سوژه د کی زدن از ممکن است در حرف   فرد
داشته    رمعقولیسخت و غ  یروکار. سخنران ممکن است دنباله  نی ا  یبرا  یمنطق  لیدل

 باشد.

 : زهی انگ عدم
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روزمره، مانند شستن و پخت و پز،   یهات ی و فعال دهدی محرکه خود را از دست م ماریب
  ای شاد  طی احساسات، فقدان پاسخ مناسب به شرا   فیضع انی. بشوندی گرفته م  دهیناد

 کننده.ناراحت 

 :یاجتماع  ینینشعقب 

قاد  اعت  نیا  لیاغلب به دل شود،ی از اجتماع دور م  یزوفرنیمبتال به اسک  مار  ی که ب یوقت
 به او را دارد.  رساندنب یقصد آس ی است که کس

 :یمار یاز ب یآگاه عدم

ها ممکن  از آن  یاریبس شوند،ی ظاهر م یو توهمات به طور واقع  انیکه هذ  یهنگام
افراد ممکن است از مصرف    نیاست. ا یمارینوع ب کی مسئله   نیاست باور نکنند که ا 

 کنند. یآن خوددار یترس از عوارض جانب لی دارو به دل

 : یشناخت مشکالت

 یزندگ یو سازمانده  روشی پ یزیربرنامه  زها،یچ  ادآوردن یتمرکز، به   یبرا  ماریب ییتوانا 
 .شودی و ارتباطات دشوارتر م ردیگی قرار م  ریها تحت تأثآن 

 :  یزوفرنیاسک یماری ب یهامحرک  یطیو عوامل مح   کیژنت

 ست؟ ی چ یزوفرنیاسک علل

مؤثر است.   ایزوفرنیابتال به اسک  جادیدر ا  یاعتقاد دارند که عوامل متعدد کارشناسان
همراه   یزوفرن یاسک جادی ا  یبا هم برا یطیو مح ی کیکه عوامل ژنت دهندی شواهد نشان م

به طور    زین یطیمح  یهابرده دارد، اما محرک عنصر به ارث  کی  تیوضع  نی. اشوندی م
آورده شده که به نظر   یاز عوامل  یستیگذارند. در ادامه لی م ریبر آن تأث یقابل توجه

 کننده باشند.کمک  یزوفرنیاسک جادیدر ا رسدی م

 :یکی ژنت یارث
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خانواده وجود نداشته باشد، شانس  کیدر  ی زوفرنیاسک یماریاز ب یاسابقه   چیاگره
  صیتشخ  ماریبه عنوان ب ن یحال، اگر والد  نیدرصد است. با ا  کی آن کمتر از  ۀتوسع

 .کندیم  دایپ شی خطر تا ده درصد افزا نیداده شوند، ا 

 در مغز: ییا یمیتعادل ش عدم

در شروع   ،یعصب ۀدهندانتقال  ن،ی باوراند که عدم تعادل دوپام نی بر ا کارشناسان
ممکن است   ز،ین نیمانند سروتون  ،یعصب یهادهنده انتقال   گری است. د  لیدخ ایزوفرنیاسک
 باشند. ریدرگ

 : یروابط خانوادگ 

ممکن است    ینشان دهد که روابط خانوادگ یحت ای وجود ندارد که اثبات کند   یشواهد 
معتقداند که تنش   یماریب نی مبتال به ا  مارانی از ب یشود، اما برخ  یزوفرنی باعث اسک
 .شودی آن م دیموجب تشد یخانوادگ

 :یطیمح  یفاکتورها  

  یاحتمال  یهاب یها و آساز ضربه یاری وجود ندارد، اما بس ینوع اثبات قطع چیه  اگرچه
  اتیمنجر شود. تجرب یماریب ۀ ممکن است به توسع ،یروسی و  یهاقبل از تولد و عفونت 

عالئم حاد آشکار  نکهی. قبل از اندیآی م شیپ یزوفرنی از ظهور اسک شی اغلب پ  ،یاسترس
مسئله   نی . اشوندی و نامتمرکز م یمعموالً بداخالق، عصب  یزوفرنیشود، افراد مبتال به اسک

عوامل اغلب در شروع   نی. اانجامدی ب یکاریدر روابط، طالق و ب یبه بروز مشکالت تواندی م
که بتوانند باعث بحران شوند.   رسدی در واقع به نظر نم کهیهستند، در حال لیدخ یماریب

به   ای استرس شده و   جادیباعث ا  یزوفرنی اسک ا یآ  دیدشوار است که بدان اری بس نیبنابرا 
 از آن، رخ داده است. جهی نت کی عنوان 

 :یزوفرنیو اسک  جوانای مار

 .دیآیبه شمار م  یزوفرنیاز علل به وجودآمدن اسک یکی  جوانای مار
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هستند   شیو حش   جوانای مار شوند،ی م  یزوفرنیکه سبب به وجودآمدن اسک یمخدر مواد
 .شودی م ادی یزوفرنیاسک ۀها به عنوان عودکنندکه از آن 

 است.   یزوفرنیدرمان اسک  ،یروانشناس ۀو مشاور دارو

 : یزوفرنیاسک درمان 

به   تواندی بروند. درمان م یسودبخش یبه سمت زندگ توانندیم  مارانی درمان مناسب، ب با
مبتال به اختالل،   مارانیحال اکثر ب  نیکمک کند، با ا یزوفرنی از عالئم اسک یاری کاهش بس

درمان    نی: »موثرتر ندیگوی. روانپزشکان م ندیایعالئم بر ب   نیا ۀاز عهد یزندگ یبرا  دیبا
منابع کمک به   ،یروانشناس ۀاست از دارو، مشاور یب یمعموالً ترک  یزوفرنیاسک  مارانیب یبرا 

قادراند در جامعه    مارانیها، اکثر بکه با استفاده از آن  ،یضد روانپزشک یخود و داروها 
 نداشته باشند. مارستانیدر ب یبه بستر  یاز یکنند و ن یزندگ

 : نمناکمنبع

 

ر آغوش  شوکه شده بود، مادرش را د زیشکست و توماس که خودش ن زابتی ال بغض
! اون  کشهی م  یخواهرم چه درد  فهممی لرزان گفت: »حاال م  ییو سپس با صدا دیکش
 ! مارهیباور نداره که خودش ب یحت

  دمیفهمیشد، انگار مغزم از کار افتاده بود. اگه خودم م  یبستر مارستانیکه در ت ی وقت از 
 !« کردمی بهتر باهاش رفتار م دیاون وقت شا   ه،یچ شیماریکه ب

با   یتوماس را پس زد و گفت: »وقت آمد،ی م رونی از ته چاه ب ش یکه انگار صدا  زابتیال
 ...«کردی م هیو گر  دیخندی م  لیدلی ب یوقت زد،ی خودش حرف م

 . دیو نال  افتی شدت   شی هااشک 

 ! اومدی اون بر نم یاز دستم برا  یکار  چیآخ که من ه-
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تختش  یطبق معمول رو  امدا یرفت. ت امدایاحساس تأسف کرد و به اتاق ت  یچارل
بود   دهیرا که خر  یگل ۀساق یشده بود. چارل ره ینامعلوم خ یانشسته بود و به نقطه

در  ،یوصل کرد، کنار تختش نشست و بعد از مدت  امدایت یشکست و گل را به موها 
 . شکستسکوت را   دند،یلرز ی مردمک چشمانش م کهیحال

  ینام تو فارس یو حت یهم دار یرانیرگ ا  کی  باً یکه تو تقر  دمیفهم ی من از وقت امدا،یت-
 کردم... قیتحق رانی درمورد ا یلیهستش، خ

رو  اما او همچنان در سکوت به روبه ند،یبب امدای ت ۀکالمش را در چهر ر یکرد تا تأث سکوت 
  کی با  زدم،ی چرخ م ستاگرامن یا  یکه تو شبیادامه داد: »د  یچارل نی بنابرا ست،ینگری م

 کاخ بود.  کی در  بای ز  ییهابا لباس  یمرد و زن  ریرو شدم، تصو روبه  بایز  ینقاش

نوشته شده، متن رو ترجمه   یبه زبان فارس دمی رو بخونم که د رشیداستان ز  خواستم
 مواجه شدم!«  زیانگداستان شگفت  هیکردم و با  

 . افتادینم  یاتفاق  نیرا به خودش جلب کند، اما چن امدای تا توجه ت  کردی م یسع  یچارل

  گریکد یجالبه، اون دو  یلیدو نفر خ نیعشق ا  یبود. ماجرا نیر ینام داستان خسرو و ش -
 !شنی عاشق هم م گری کدی ینقاش  دنیو د  گرانی د فی تعر یبودن و فقط از رو  دهیرو ند

روح   نیا  ،یگفتیافتادم که م  از جمالت پرتکرار تو یکی  ادیماجرا رو خوندم   نی که ا یوقت
 جسم عشقشان... دنیبا ند یحت شه،یهاست که عاشق مانسان 

خود را  شیخو  الیدر خ  ییجلب شده بود، گو یبه کالم چارل امدای توجه ت  گری د حاال
 و مارک را خسرو!   پنداشتی م  نیریش

 ۀفتیکه اون هم ش  شهیم   دایبه نام فرهاد پ ی مرد  ۀمرتبه سر و کل  کی زمان  نیدر ا-
بود، اما   یهستن. فرهاد هم عاشق واقع یو خسرو عاشق واقع  نیریاما ش شه،ی م  نیریش
  نیریکه به ش شدی نم لی دل نیها نداشت و مجبور بود که نباشه، اما ا اون  نیب ییجا

 کمک نکنه! 
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شده   دا یپ زین امدایت ۀفرهاد  قص نکهیشد، مثل ا رهیخ یزدن به چارلبدون پلک  امدایت
 بود!

که  ییشود را گرفت و با صدا  یکه قرار بود از چشمش جار یقطره اشک  یجلو یچارل
 نداشته باشد، گفت:  یلرزش  کردی م یسع

که مارک و لورا وجود داشتن، عشق شما رو   کنمی باور م کنم،ی هات رو باور ممن حرف -
 !کنمیباور م

 .دیلرز ی او به وضوح م  یصدا   حاال

  یبه خسرو  کنمی تفاوت که من به تو کمک م نی تو باشم، با ا ۀقص فرهاد  خوامی من م-
 ! یخودت برس

 جنون داشت!  کی را باور کرده بود، نشان از   امدایت یها حرف  یکه چارل نیهم

موضوع قابل انکار نبود    نیداشت. البته ا یغم و شاد نیماب  یزده بود، حسبهت  امدایت
او را باور کرده بود و قصد کمک داشت، آن   یچارل نکهیبود؛ شاد از ا  شتریاو ب یکه شاد
 اعتماد نداشت.  زین ایبه ل یحت امدا ی که ت یهم زمان

در رفت و در   یافتاده به سو  ییها و از جا برخاست، با شانه دیکش ی قینفس عم یچارل
 شد.  رهی خ امدایبارش به تو با همان چشمان غم  ستادیآن ا  ۀآستان

 تونمی م  یکه چه کار یبد حی بهم توض دیبا ام،یو عصر به سراغ تو م  رمی من م امدا،یت-
 انجام بدم. 

لب زمزمه    ریبه خنده باز و چشمانش غرق در اشک شد، ز  امدایت ی هاکه رفت، لب  یچارل
 !«نمیبی تو رو م یمن، به زود  یکرد: »خسرو 

داستان    اتیکه از جزئ دیدر افکار نامعلومش غرق بود. ناگاه به ذهنش رس یاقه یدق چند
تاپش به بخواهد تا با لپ  ای از جول نکهینبود جز ا  یراه چیآگاه شود، ه نیری خسرو و ش

 .دیا یب نجایا
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  ۀ. خانوادردی تماس بگ ا یتوماس با جول لی برود و با موبا رونیگرفت که از اتاق ب میتصم
از همه جا، خوشحال شدند که  خبریدر غم و اندوه بودند، ب شیپ ید که تا چن نگلیتینا

 دوستانش دارد!  داریبه د لی آمده و تما رونیاز انزوا ب یبألخره دخترشان تا حدود 

از اعماق قلب   نکهی. با ا دیها رسآن ۀبه خان یناشدنوصف   یبا شوق ایساعت بعد، جول چند
در   یتحول دیخودش را شاد جلوه داده تا شا  کردی م  یناراحت بود، اما سع امدا یت یبرا 

 رخ دهد. امدا یحال ت

کردن لبش بسنده کرد و با  برده بود، به کج و معوج  ادیرا از   یقی حق ۀکه خند امدایت
حال و روز دوستش بغض در گلو   دنیکه با د  ای را در آغوش گرفت. جول ای جول یحالیب

انجام   یدار یتاپم رو آوردم، هر کاربرات لپ  ام، ی ت ایزان گفت: »بلر  ییداشت، با صدا 
 بده.« 

هوشمندش،  لی تاپ به موبا با اتصال لپ  ای تشکر کرد و جول فیضع ییبا صدا  امدایت
  ۀکرد »خالص پی لرزان تا یبا دستان امدایگذاشت. ت امدایت اریگوگل را در اخ ۀصفح

 و خسرو«.  نی ری داستان ش

 : نیر یداستان خسرو و ش ۀخالص

است، که در سال پانصد و هفتاد و   یمنظومه از خمسه نظام ن یدوم نیری و ش »خسرو 
 دارد!  تیاست و شش هزار و پانصد ب دهیرس انیشش به پا

  گریاست و مانند د  یاواخر عهد ساسان   یهااز جمله داستان  یداستان  ۀمنظوم  نیا
 ت. به زبان هنر سروده شده اس ینظام یهای مثنو 

  نیاست. ا آوری و شاد  یگرفته و خوش رنگ  یو ماد   یعاد یاز زندگ ن یری خسرو و ش 
 بانو،هن یم  ۀبرادرزاد ن،یریبه ش یرانیا  ۀخسرو، شاهزاد یمنظومه داستان، عشق پرماجرا 

شاپور، خدمتکار خسرو، به دنبال   ییجوو چاره   ییپادشاه ارمنستان است که به راهنما
 .رسندی سرانجام به هم م  ،یقهر و آشت یماجرا   نیدو بعد از چن  گردندی م  گری کدی
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باز  ن یر یو شکر )از طالبان خسرو بودند(، خسرو را از عشق ش م یمر   یها ییدلربا  نه
ا  بوده، ت نی ریش ۀفتیکن به شدت شکن )فرهاد کوه فرهاد کوه  از یو نه درد و ن داردی م

را، که دلش به مهر خسرو   ن یری که به خاطر او درصدد حفر کوه بر آمده است(، ش  یحد
 .اندازدی بسته است، به دام وسوسه م

 یدارد که قصه عشق بزرگان را چاشن یسرنوشت دو دلداده، سوز و درد زیانگغم  انیپا
که در دل  یبه دست فرزند ن،ی ریهنگام درکنار ش. خسرو شب دهدی م یعشق واقع

جان   یامواج خون خود به سخت  انی و درم شود ی او هست، کشته م بیرق شیخو
 . دهدی م

. کندی نم داریمعشوق است که او را از خواب خوش ب  شیآنچنان در بند آسا  خسرو 
به   ی)پسر خسرو( در طلب او است، وقت هیرو یش شودی هم که روز بعد متوجه م  نیریش

و آرام درکنار خسرو   ُبردی خود را م یپهلو  یزیانگشگفت  یبا وفادار رود،ی اتاق خسرو م
 !«دهدی جان م

 * ی سینوو ساده   ریتغ  ی*برگرفته از وبالگ نطق قلم با اندک

 

داستان را خوانده   امدایت یپاکه پابه  زین ای شده بود. جول رهیتاپ خلپ   ۀبه صفح امدایت
  نی اجازه داده بود ا امدایبه ت تاپشبا آوردن لپ   نکهیبود، با وحشت از جا برخاست، از ا

 شده بود. مانیداستان را بخواند، پش

زده از اتاق خارج شد. شتاب  د،ی از او ند یالعملعکس یمرتبه او را تکان داد و وقت چند
کار به رستوران رفته بود. در   یبرگشته بود و توماس هم برا  ستولیکار به بر  یبرا  دی وید

.  کردی تماشا م  ونی کاناپه نشسته بود و تلوز  یدر خانه بود، که رو زابتیحال حاظر فقط ال
او رفت و با ترس گفت:   یاز جا برخاست و به سو   ایجول ۀزدوحشت   ۀچهر دنیبا د
 افتاده؟«  یاتفاق  ا،ی»جول
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  دونستمیاله، من... من نم چشمانش به اشک نشسته بود، گفت: »خ  گر یکه حال د  ا یجول
  انیگذاشتم. به پا ارشیتاپم رو در اختوجو کنه و لپ گوگل جست   یتو یچ خوادی م  امیت

 کرد!«  یدختره به خاطر مرگ عشقش خودکش  م،ید یداستان که رس

  نیشد. تمام ترس  ا  رهیخ ا ی به جول یافتاد و با ناباور زابتی از دست ال ونی تلوز  کنترل
  دنیبزند و حال با شن یکار  ن یدست به چن امدایبود که ت نیا  نگلیت ی نا ۀخانواد یروزها 

 برابر شده بود!  نیچند  زابتی ترس ال ان،ی جر نیا

به سراغ   د،یآی از دست توماس بر نم  یکار دانست ی در لندن نبود و م  دیو یکه د  ییآنجا از 
 تماس گرفت.  یشان رفت و با چارلخانه  دیتلفن جد

زد. از   رونی را خاموش کرد و از خانه ب وترشیباخبر شد، فورًا کامپ انیجر  از   یوقت  یچارل
فروخته بود،   امدایدرمان ت یهانه یبه خاطر هز  یرا به صورت پنهان اشی فروشکه گل  یوقت

تا گذران   دادی را انجام م ی وتریکامپ ی کارها ری ترجمه و سا  پ،ی اش فقط کار تادر خانه
 کند. یزندگ

ها راند. در راه خودش را بارها لعنت کرد که در مورد آن  آن  ۀبه سرعت به طرف خان 
 صحبت کرده. امدایداستان با ت

و   رفتیم   دنشیهر روز به د یچارل برد،ی به سر م مارستانیدر ت امدایکه ت  یآن مدت در
ودش  توجه او را به خ کردیم  یسع د،ی ایاو را متقاعد کند که به خودش ب  کردی م یسع

 نداشت. یا ده یجلب کند، اما فا 

به نظر خودش،   ی. حتآمدی از دست او بر نم  یدر آنجا نبود، باز هم کار گر یکه د  حاال
 بود!  دهیرا به گند کش امدای ت یخالص را زده و زندگ ری امروز ت

 بود!  یهمراه  د،یرسی که به ذهنش م یزی . تنها چکردی م  دایپ یراه دیبا

شد. به   ادهیپ نیرا پارک کرد و به سرعت از ماش نی بود. ماش دهیها رسآن  ۀبه خان گرید
شان  کوتاه، به در خانه یعذرخواه کی برخورد کرد و بعد از  شد،ی که از آنجا رد م یعابر
 و زنگ زد.  دیرس
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 شد. ان ینما  زابتی ال ۀزدغم ۀو چهر دهیبعد قامت خم ۀقیدق چند

 داخل پسرم. ایب-

 وارد خانه شد.   یعذرخواه ک یو با    دیش کشبه صورت یدست یچارل

که از   ییکه خواست وارد خانه شود، صدا  نیهم یزودتر از او وارد خانه شد. چارل  زابتیال
باال رفت و پشت در   ۀتعّلل به طبق یتوجهش را جلب کرد. بعد از اندک آمد،ی باال م ۀطبق

 .ستادی اتاق خانم وان ا

 دایلورا رو پ ی هاتا کتاب   میکه صبر کرد  شهیم  یاد یما مدت ز  ا،یآمد: »ل  یمرد  یصدا 
 !« ینکرد   یکار چیکه ه شهیماه م  نی تو چند م،ی کرد  دایسرنخ بزرگ پ کی حاال که  م،یکن

باهاش   شهی شده، اصالً نم وانه یدختر د  نیا  ان،ی : »برادیچیدر اتاق پ ایل  یعصب یصدا 
 حرف زد.

  نکه یکلمه هم با من صحبت نکرده! با ا کی  گهیتم، داون گف یکه ماجرا رو برا  یاون شب از 
کردم   یمرتبه سع  نیاما چند ،یدون ی رو خوب م لشیو تو هم دل  خورهی حالم ازش بهم م

 !« گهینم یچ یکنم، اما ه دایها رو پکتاب  یتا باهاش صحبت کنم و جا 

 زد. یپوزخند صدادار انیبر

 دختر واقعًا مسخره است!  نیبعد از پنجاه سال، نفرت تو از ا -

 شد. نیغمگ ایل  یصدا 

  دی از عمرم نمونده، شا  یادیز   زیچ نکهی. به هر حال من با ا یمن رو درک کن یتونی تو نم-
بتونم خودم رو آروم کنم تا   گه،ید ی هاسنده ی لورا به اسم نو یها رسوندن کتاب با به چاپ 
 بشه که از لورا انتقامم رو گرفتم! راحت  المیحداقل خ

به   ی. تو هم پول خوبخوامی ها رو متو به خودت مربوطه، من فقط اون کتاب  یزندگ ا،یل-
دخترت رو، حاال که شوهرش رهاش کرده و   یهایجراح  ۀنیهز  یتونیو م  رسهی دستت م
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کار و با اون دختره صحبت کن.   ن یهم ی. پس فقط تمرکزت رو بذار رو یکن نیرفته، تأم
 . دهیواقعًا روح د   ای است  وانهی اون دختر د دونمی من نم

همونطور که  ده،یها رو داون  امدای پرنفرت گفت: »ت یکالمش را قطع کرد و با لحن ایل
 !« ادیم  امداشیت داریگفت به د  شیها پمارک سال 

ها  کن. اون   داشونیودتر پپس ز  خوامی ها رو مبس کن. من از تو اون کتاب  ایهوف، ل-
 ! شهی م ساز ی شگفت ایهستند و چاپشون در کل دن یاالعاده آثار فوق 

خونه رو    نیکه کف ا  ی. تو گفتمیگردی رو م ادیکه به نظرمون ب ییخودمون هم هر جا ما
 .می بر گهید یبه سراغ جاها  دینبوده، با  ی زی و چ  یکامل کند

  یحرکت کرد که رو نی زده به طرف پاشتاب  ی شد، چارل یها که طوالنآن  نیب سکوت 
حدودًا هفتادساله    یکه مرد  انی و برا  ایخورد، سپس قامت ل نیبه زم ییکذا  ۀهمان پل
 شد!  انیسرش نما   یبود، باال

 ۀسالم مختصر، بدون حرف اضافه وارد خان ک ی به سرعت از جا برخاست. با   یچارل
رفت و بدون درزدن وارد اتاق شد.  امدایتاق تا  یبه سو  یشد. فور نگلیتینا  ۀخانواد

که   ای . جولستی نگری بود و به سقف م دهیتخت خوابش دراز کش یطبق معمول رو امدایت
 رفت.  رونیجا برخاست و از اتاق ب ز اتاق نشسته بود، با ورود او، ا ۀگوش

شده، مشت   یسپس با دستان  د،یکش قیعم یچند مرتبه با شدت پلک زد و نفس یچارل
. من  میلورا بر  یهابه سراغ کتاب  ایب امدا،یآرام گفت: »ت ییجلو رفت و با صدا  یچند قدم

  یزیچ کی  ای  یانوشته دست   دی شا ا ی م،یهاش رو چاپ کنتا کتاب  فروشمی رو م نمیماش
 ها باشه!« کتاب  اون  نیکنه، ب ییکه ما رو راهنما

 شد.  رهیبه او خ رتی و با حبه سرعت از جا برخاست   امدایت

 ؟ یهام رو باور کرد تو حرف -

 تکان داد. دی تأ ۀتخت نشست و سرش را به نشان یبه طرفش رفت، کنارش رو  یچارل
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مرد صحبت   کی خانم وان با   شدم،ی شما م ۀآره، باور کردم. االن که داشتم وارد خون -
دور از چشم اون،   دیو ما با  ست یبهت بگم که اون اصالً مورد اعتماد ن قدرن ی. همکردی م

 ! هیسخت یلیکه کار خ میلورا رو به چاپ برسون  یهاکتاب 

 .کا« ی»جس دیرس امدای به گوش ت ییصدا 

 !« کا یگفت: »جس یبه صورت ناگهان زین او

 ه؟« یک کایبا تعجب گفت: »جس یچارل

 شد.  رهیرو خمحو به روبه  یبا لبخند  امدایت

لوراست. اگر زنده باشه که مطمئنم زنده است، االن نود    یواتسون، دختر  نامادر  کایجس-
  لی خاندان اص کی . اون از کنهیبه ما کمک م میسال سن داره و قطعًا اگر به سراغش بر 

 باشه!  یکار دشوار داکردنشیبدونم پ دیو ثروتمنده و بع

 کرد.  دی تأ یچارل

  یکار دشوار دینبا ،یلیخاندان اص نیچن داکردنیباشه، قطعًا پ یگی طور که تو ماگر همون -
 جان یها برم و به همامشب به سراغ کتاب  دیبا  یول کنم،ی رو م می باشه. من تمام سع

خودت باشن، اونا   شیوجو هستند. اگر پمنتقلشون کنم. اونا به شدت در حال جست 
 کنن.   داشون یپ توننینم

 !شهی جا م نی ترجا، امن  نیترمشخص  مشون،یاریب جان یامشب به هم  دیره، باآ-

  یالزم رو برا  لیو وسا  رونیب م یاز جا برخاست و گفت: »پس حاال حاضر شو تا بر  یچارل
 .«  میکن هیامشب ته

توانسته بود حواس   نکهیمثبت تکان داد و او خوشحال از ا  ۀسرش را به نشان امدایت
 پرت کند، از اتاق خارج شد. نیری را از داستان خسرو و ش امدایت
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رفتند تا   یاز دوستان چارل  یکی کارگاه   یشان رساندند و سپس به سو را به خانه ایجول اول
پارک کرد و   ابانیرا کنار خ نی ماش ی. چارلرندیاز او بگ  نیحفر زم یرا برا  یتری اابزار حرفه 
 شدند.  هادیبا هم پ

 بمون تا من برم و برگردم.  نیکنار ماش جا ن یتو هم امدا،یت-

 . دیبه صورتش کش یدست امدایت

 .مونمی م جان یباشه، تو برو، من هم-

 در فکر فرو رفت.  امدایکه رفت، ت یچارل

را به او گفت. به  کا« یکه نام »جس دیلورا در اتاق به گوشش رس یبود که صدا  مطمئن
به  یبه او اعتماد کند. چارل تواندی زنده است و م کایکه جس دانستی م  لی دل نیهم

 رفتند.  ای کافه تر  کیهمراه ابزار الزم برگشت و بعد از آن به 

مشکالت خودش    گریرا خوب کند. د امدا یکه حال ت کردی م یبا تمام وجود سع یچارل
  خواهدی گونه که مآن را  امدایت  تواندی وقت نم چیه  دانستی م  نکهیمهم نبود. با ا  شی برا

 !دیجنگی آرامش او سرسختانه م ی کنار خود داشته باشد، برا

 اعتراف به خودش بود! نی ترسخت   نیا  و

تر نشسته بودند. دخترک  آن طرف زیشده بود که چند م رهیخ یدر سکوت به زوج امدایت
 یباساز ی عمل ز  ۀنیمضحک همسرش را قانع کند که هز ی هال ی داشت با دل یسع
 را بدهد.  شیهالب 

ها،  آن لب  انی قرار نباشد از م  یدستش را دور فنجان قهوه حلقه کرد و گفت: »وقت امدایت
 !« کندی م ینبودنشان چه فرق ای تر بودن برجسته د،یا یب رونیب  دیو مف با یز  یکلمات

 . ستی نگر امدای به ت دهیباالپر ییبا ابروها یچارل

 ! ادیمسخره ب هیبق دی به د دیکه شا شهیحالش خوب م  یزی چ  کیبا   یهر کس-



 دا امتی

103 
 

 تکان داد.  دی تأ ۀسرش را به نشان امدایت

 مختلف، متفاوته!«  ی هاها، از واژه انسان  فی به قول لورا »تعر-

 *** 

 

 ا ی رو کیتحقق  –  ازدهمی  فصل

 ازدهم ی  فصل

 ا ی رو کی  تحقق

او    نیزد و سوار ماش رونیاز خانه ب یطبق قرارش با چارل امدایساعت دو بامداد، ت  یحوال
 بود، شد. ستادهیدر ا  یکه جلو

 م؟ یبر-

 کرد.  دی تأ امدایت

 . میبر-

و با تمام   شدیپاک نم امدایت یها لب   یلبخند از رو ،یچندان طوالننه  ر  ی طول مس در
. مارک دنده را  کندی مبدل م  قتیلورا را به حق ی ای وجودش خوشحال بود که دارد رو

واتسون بگرده، گفت    کایام تا به دنبال جساز دوستانم سپرده  یکیعوض کرد و گفت: »به 
 هستند.«  یسرشناس یلیخ ۀخانواد نکهیمثل ا ده،ی کار رو انجام م نیتا فردا عصر ا  تینها

و در دلش با او و   فشردی دو چندان شد، گردنبند مارک را در دستش م امدایت  یخوشحال
 ! کردی لورا صحبت م

شد و ابزار را از صندوق عقب   ادهیزودتر از او پ یبودند. چارل دهیبه گورستان رس  گرید
  ،یوارد گورستان شد. طبق انتظار چارل یشد و به همراه چارل ادهیپ  زین امدایبرداشت. ت

 !دیرسی به گوش نم یزی باد، چ یمطلق فرو رفته بود و جز صدا   یکیهمه جا در تار 
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روشن کرد   ی قوه تا حدود راه را با چراغ  یلرز کرد و خودش را در آغوش گرفت. چارل  امدایت
 . دندیوان رس ۀخانواد ی به گورها امدای ت ییو با راهنما 

 . دیکش  یقینفس عم یبا کالفگ یچارل

 م؟ یدور تا دور گور جرج وان رو بکن دیحاال با-

 قدم برو جلو«  »دو

طبق معمول    کهیو در حال دیمارک، چند بار به دور خودش چرخ   یصدا  دنیبا شن امدایت
 !« نمیتا خودت رو بب  ایب ست،ین یگفت: »مارک، صدات کاف فشرد،یگردنبند را دستش م 

ررفتن با خودش، گفت:  کلنجا یو بعد از اندک دی به صورتش کش یدست د،یلب گز   یچارل
 م؟« یبکن دی»از مارک بپرس کجا رو با 

اشاره کرد   شی پاها  ریبرگشت و دو قدم جلو رفت، به ز  اشی با لبخند به حالت قبل امدایت
 من.«   یپاها  ریز  قاً ی و گفت: »دق

لورا    یبه کنار گورها زین امدایو شروع به کندن کرد. ت  میتنظ نیزم یقوه را روچراغ  یچارل
 کرد.  زیها را تمو مارک رفت و با دست آن 

 لب زمزمه کرد.  ریکنار گور مارک نشست و نام او را ز  سپس

 مارک...-

  قاً یگور که دق کی  یخال یکه وجود داشت، به جا ینکرد. در نور اندک  افتیدر  یپاسخ اما
د، گفت: که بر لبش نقش بسته بو  یبیشد. با حفظ لبخند عج رهیدر کنار گور مارک بود خ

 خودم بخرم!«  ی پول جمع کنم تا بتونم اون گور رو برا  ی کاف ۀبه انداز  دی»با

و در همان نور اندک به  دی از کار دست کش یا هیحرف، چند ثان نی ا  دنیبا شن یچارل
نبود، فقط در دلش، به شدت به  بیعج ش یرفتار او برا گریشد. د  رهی خ امدایت رخ مین

 ! کردی مارک حسادت م
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 شده بود!  بیعج ز ی ن یا چارلروزه نیا

 ...امدایت-

 به خودش آمد. یچارل  یبا صدا  امدایت

 بله؟ -

 شد!  دایپ ا،یب-

  انی صندوقچه نما ک ی  یرفت. سطح باال یبه سرعت از جا برخاست و به کنار چارل امدایت
  یآوردند. چارل رونیبا زور و ضرب آن را ب امدایدور آن را کند و با کمک ت یشده بود. چارل

 در صندوقچه را باز کرد.  امدایمشغول پرکردن چاله شد و ت

  یکاغذها، از جنس همان کاغذ و جنس آن  سی نودست  یها صندوقچه پر از کتاب  تمام 
 بود. ده یآمده بودند، د د یجد ۀکه به خان یروز اول  امدایبود که ت

 کرد، کتاب خاطرات لورا بود!  یکتاب را بررس  نیاول

  نجایهر چه زودتر از ا دیکار من هم تموم شده، با شه،ی داره روشن م گهیهوا د  امدایت-
 . میبر

انتقال   نیصندوقچه و لوازم را به داخل ماش گریکدی کرد و با کمک   دی حرفش را تأ   امدایت
را به خانه رساند و خودش   امدای ت یدفتر خاطرات لورا را برداشت. چارل امدای دادند، فقط ت

 راند. یعموم نگ یپارک یبه سو 

تا صبح در  خواستی م  لی دل نیاو بود، به هم ن یدر صندوق عقب ماش صندوقچه
  کایبه دوستش اعتماد کامل داشت که فردا آدرس جس گری د یسر کند. از سو   نشیماش

 .دهدی واتسون را به او م

پدربزرگش برود که چندان   ۀ زد که به خانناگهان به سرش  د،یکه رس  نگیپارک یکینزد به
سؤال ذهنش را به    کیداد.  ری مس ری پدربزرگش تغ ۀهم دور نبود، پس به سمت خان

 .داندی پدربزرگش، پاسخ آن را م  کردی شدت مشغول کرده بود که تصور م
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  نانیکوچک پدربزرگ پارک کرد و بعد از اطم ۀدر خان یرا جلو  نشیبود. ماش یخلوت ۀمحل
را درون خانه گذاشت،   شیکه پا نیچرخاند و وارد خانه شد. هم دیبودن اطراف، کلاز امن 

 انداخت. یخود را به دور گردن چارل یعصا یطبق معمول پدربزرگ گود

 ؟ یکنی کار م  یچ نجایپسر، ساعت چهار صبح ا  یه-

 به لب نشاند.  یلبخند زور  یچارل

 شما!  دن یاومدم به د-

 . دیکش یشتریرا با شدت ب عصا

 ؟ یزد  یزیچ یباور کنم؟ گند  یانتظار دار-

 نه!-

 »نه« قاطع، عصا را از گردن او فاصله داد.  دنیبا شن پدربزرگ

 ! گهیداخل د  ایب-

 ۀپدربزرگش برگشت و به چهر یبه سو  داد،ی که گردنش را فشار م کهیدر حال یچارل
 از قبل شده بود!   رتریپ نکهیشد، مثل ا رهیاو خ ۀدیچروک

 پدربزرگ!  یشد  رتریپ-

کنار   یصندل  یها را روشن کرد و رو اش فاصله گرفت، المپ لرزان از نوه  ییهابا گام  رابرت
 پنجره نشست. 

 ! مهیباباته، من تازه اول جوون ریپ-

  خوادینشست، رابرت ادامه داد: »نم نیزم یاو، رو  یزد و کنار پا  یجانی لبخند ب  یچارل
 نجا؟« یا  یفقط راستش رو بگو، چرا اومد ،یکن فی من داستان تعر یبرا 

 پدربزرگش کرد و گفت:  ی شروع به ماساژدادن پاها هیبا طمأن یچارل
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 .«ن یکردیرو اداره م یفروش که خودتون گل  یبپرسم... از زمان هام یاز قد  خوامی »م 

 .دیکش  یقینفس عم رابرت

 ؟ ی اآلن بدون یخوا ی رو م یکردم، چ فی تعر ادیتو ز  یبرا -

 گفت:  حال یب  یو با لحن ستادی لبش را تر کرد، دستش از حرکت ا  یچارل

 د؟« یشناسی رو به اسم مارک وان م یکس ،ی»کس 

 بله!-

 .فشردی عصا را در دستش م ۀشد که دست رهیبا تعجب به رابرت خ یچارل

 ! شناسمی ... خوب هم مشناسمی م-

 خورد.  یتکان یچارل

 از کجا؟ چطور؟ -

  ی وان تو  ۀخانواد ۀو گفت: »خون  دیکش یقیداد، نفس عم  هیتک اش ی به صندل رابرت
که  یحداقل تا زمان یعنیازدواج کنم،   ایبود. قرار بود من با ل یفروشگل   ابونیهمون خ

و   دیهم به مارک نرس ایبودم، اما ل دهینرس ایمارک بوده! من به ل ۀفتیاون ش   دونستمینم
که با مادربزرگت ازدواج کردم،  یاز وقت یعنیها، اون سال  از مرگ شد! بعد مارک جوون 

 ازشون ندارم.   یخبر گهید

  شیقیپسر حق  نکهیازدواج کرد و خانم وان بعد از مرگ مارک، با ا  ا یکه ل دونمی م  فقط
  هینبود، به وضوح خاطرم هست که مارک از جونش ما  بیمرد. البته عج  نبود، دق کرد و

 بودند.«  یبیعج ۀکه لورا خوشحال باشه! خانواد گذاشتی م

 کهن ی روشن کرد و هم یگاری. رابرت سفشردی هم م  یرا رو  شیها ناخودآگاه دندان  یچارل
ش گرفت و  را به سمت  گاری افتاد، س  یچارل ۀچشمش به چهر رد،یخواست از آن کام بگ

 !« یدار اجیاز من بهش احت  شتریتو ب  کنمی فکر م ر،یتو کام بگ ا،یگفت: »ب
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را از او گرفت. از جا برخاست، از   گاری س د،یلرز ی نهفته دستانش م  یکه از خشم یچارل
 گرفت.  یو کام  ستی نگر دیپنجره به طلوع خورش

همسرش   ی تور عروس اش،یمی قد  لی وسا نیاز جا برخاست و به اتاقش رفت. از ب  رابرت
 افتاد.  یمی عکس قد کی کرد، ناگاه چشمش به  دایرا پ

از   یرابرت گرفته شده بود. در آن عکس رابرت، مارک و چند یفروشگل  یکه جلو  یعکس
 نیند به دورببودند و با لبخ  ستادهیکنار هم ا  یفروشاطراف گل  ی کسب و کارها نیصاحب

توجه را نسبت به    نیشتریپهن مارک، ب یها . در آن عکس قامت بلند و شانهستندینگری م
 . کردی به خودش جلب م یمابق

ماجرا   نی بود، که ا دهیضربدر کش کی عکس مارک   یرو  تیرابرت با عصبان شیپ هاسال 
 یو به نزد چارل  دیکش یبود. آه دهی»نه« شن ای که از ل یبه همان زمان گشتی بر م

مادربزرگته. قرار بود   یتور عروس  نیپسر، ا  ریبگ ایبرگشت، تور را به دستش داد و گفت: »ب
نبود، اون رو نگه  لشیازدواج پدر و مادرت مطابق م  چون یاون رو به مادرت بده، ول

و زمان  ری رو بگ نی. ایتو عاشق گمی من م  ،یکه دار یحال نی داشت. امشب با ا
 کن.«  میهش تقدب یخواستگار

 در دست او گذاشت.  زیتور را از پدربزرگش گرفت و رابرت عکس را ن یچارل

برات جالب باشه عکسش   دیگفتم شا  یول  ،یدیچرا امشب در مورد مارک پرس دونمینم-
 !ینیرو بب

شد، تصور  ره یجوان مارک خ ۀبه چهر د،یلرز ی مردمک چشمانش م کهیدر حال یچارل
 شده!  رهیکه در عکس به او خ کردی م

کوتاه، با شتاب از خانه    یخداحافظ کیو با    دی هم سا  یرا رو شی هابدون کنترل، دندان  
 خارج شد!

 *** 
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دفتر را   عی تختش نشست. سر ی به اتاقش رفت و رو سروصدایب د،یکه به خانه رس امدایت
در آن دفتر نوشته شده   کرده بود، فی تعر شیکه لورا برا  ییزها یهمان چ  باً یباز کرد. تقر 

به او   یز یکه لورا در موردش چ دیرس یکرد تا بألخره به صفحات یبود. آنقدر دفتر را وارس
 نگفته بود! 

را احساس نکنند، اما   یو مارک کمبود  ای را کرده بودم تا ل امی از فوت جرج، تمام سع »بعد
 است. یگری د  زیاآلن مشکل چ

  یازدواج کند، اما تمام روز و شبش با آن گردنبند چوب  دیگذشته و با ست یمارک از ب سن
 او را به حال خودش رها کنم.  توانمی او را منع کنم و نه م توانمی. نه مشودی م  یسپر

 کجاست؟  کند،یکه او از آن صحبت م  ییامدا یت دانمینم

نم و به مارک برسانم.  ک دای تا او را پ گشتمی به دنبالش م ایتا آخر دن  دانستمی اگر م که
 .دیآی قلبم به درد م  د،یگو ی نم یزیحد آشفته است و چ نیاو تا ا  نمیبی م  یوقت

  کی نزد یسالگ  ستیبه ب زی. او نشودی م ای ام لکه به کنار بروند، دغدغه هان یا  تمام 
 ! ستیمشکل دخترم چ دانمیمن که م  دهد،یبه ازدواج نشان نم یلی تما چیو ه شودی م

و شب   کنمی ها خواب راحت ندارم. صبح تا شب کار مشب  ز،یاو ن ۀطرف کی درد عشق  از 
 مراقب حال آن دو باشم.  دی تا صبح با

  ایاز سر مارک افتاده شود   یال یخ یامدا ی فکر ت ای چه کار کنم که،  دیبا دانمینم دانم،ینم
 شود!  رونیب ای عشق مارک از دل ل

نشده.   ایل   یرفتارها  ریغرق است، که اصالً متوجه تغ االتشیکه مارک آنقدر در خ دانمی م
 است. ای مانده، آن هم دورکردن مارک از ل  میراه برا  کیاوصاف فقط   نی با ا

از   دیپس حداقل با زند،یرا نم اشی الیعشق خ  دیق وجهچ یکه مارک به ه دانمی م خوب
 کنم.  یریجلوگ  ایل  یشدن زندگتباه 
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. پس از او  دیگو یخانه را ترک کند، نه، نم یکه اگر از مارک بخواهم مدت دانمی م
 باشد. یدور از تنش روح  یمدت  زی ن ایتا از خانه برود، تا ل خواهمی م

 *** 

 دانمی که م ییبه شدت افسرده شده است. از آنجا ایو ل گذردی از رفتن مارک م یروز  چند
 کند!  دای پ لی به آنتوان تما ز ین ایکنم تا ل دایپ یراه  دیآنتوان چقدر او را دوست دارد، با

که به او جواب رد   دمیامروز فهم  یبا رابرت ازدواج کند، ول ایل  خواستی چند که دلم م هر
 داده است. 

 .کشمی که چقدر درد م  فهمدی روزها حال مرا نم نیا  کسچیه

. از نمیها را بباز آن  کی چیحال بد ه  توانمیو مارک هر دو فرزندانم هستند و من نم  ایل
. من  شودی روز بدتر مروزبه ا یحال ل   گری د یام و از سو سو مارک را از خانه دور کرده   کی

 جهنم است.  میها براآن  یسخت  دنیمادرشان هستم و د 

  نیکنم و من هم هم بیبا آنتوان ترغ را به ازدواج ای ل د یکه فقط با دی گو ی مدام م  کایجس
 هدف را دارم! 

 *** 

  نی غمگ گری با آنتوان عوض شد، نگاهش د داریبعد از د ایرفتار ل یآوربه طرز شگفت  امروز 
 در چشمانش نهاده بودند. خیدو تکه  یینبود و گو

  ری تغ یبا آنتوان ازدواج کند، رفتارش به حد  خواهدی به خانه برگشت، گفت که م یوقت
 .شناختمی کرده بود که انگار اصالً او را نم

  داریامروز قبل از د ای به اتاقش رفت، او به من گفت که ل ای ل یبه خانه برگشت. وقت مارک
 ۀفتیبه مارک گفته بود که ش  ای را گفته است. ل زی او رفته و همه چ داریبا آنتوان، به د

 زد! خ ی زده کرد و تنم مرا شگفت  دنش،یبه او گفته بود که شن یز یاوست و مارک چ

 خواهم ماند.«  امدایو تا ابد منتظر ت  رمیمی م ام ی و سه سالگ یگفت :»من در س مارک
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زمان ممکن تدارکات ازدواج او را فراهم  نیتر ع یخود من در سر  یعنیازدواج کرد،    ایل
 ام که حد ندارد! فرو رفته  یروزها در چنان ترس نیردم. ا ک

آن حرف مارک، دلم   دنیاعتراف کنم که بعد از شن د یبخواهم با خودم صادق باشم، با  اگر
  یبا مارک تنها شوم و جلو شتر یهر چه زودتر ازدواج کند تا خودم ب ای که ل خواستی م

 ! رمیرا بگ وارشوانه ی د یعشق واه

که به من و   یاز من تمام شد. برق نفرت نگاهش زمان  ایمتنفرشدن ل مت یاتفاق به ق  نیا
 !لرزاندی هر روز تمام بدن من را از ترس م شود،ی م رهیمارک خ

دست به    گاهچ ی: »من هگفتی با مارک صحبت کرده بودم تا قانعش کنم، اما او م بارها
  یامدا یو تا ابد منتظر ت رمیمی م  یو سه سالگ یکه در س دانمی اما م زنم،ی نم یخودکش

 خودم خواهم ماند!« 

.  دیدفتر لورا را بست، گردنبند مارک را در دست فشرد و چند مرتبه به قلبش کوب امدایت
  یوقت ی: »مارک، تو چطور عاشق من شد دیلب نال  ریحال ز  نی گرفته بود، با ا شیصدا 
  «یی»تو  گنی تو شدم، حاال که همه م ۀفتیحد ش ن یوجود نداشته؟ و  من چطور تا ا  یمن

 وجود نداره!« 

 *** 

 قرار گرفته است. اشی شانیپ یرو  یزی کرد، چ حس

از  ییصدا چیتخت را چنگ زد. ه یرو  ۀکرد، ناخودآگاه مالف یاحساس خفگ  سپس
 .دیچیپیممتد در اتاق م   یبوق یو فقط صدا  شدی خارج نم شیگلو

 از بند تن رها شده بود!  یینداشت، گو  یحس خفگ گریبعد، د ۀلحظ چند

 فقط او بود و مارک!  د،یدیرا نم یگری د زیدر آن اتاق نبود، چشمانش چ گریبعد، د یۀثان

 بود! ده یبه او رس گرید

  *** 
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 روز بعد  صبح

  چیه گری که د یآورکرده بود، صبح روز بعد به طرز شگفت  یرا سپر  یکه شب بد  یچارل
خارج شد. به  لی نبود، از فروشگاه موبا دایاش پدر چهره  شبید  یهای خراباز حال  یاثر

 ۀخانواد  ۀخان یرا قطع کرد و به سو  لی موبا  نترنتیا  ن،یمحض سوارشدن در ماش
 راند. نگلیتینا

بود و به   ر یداشت، با خودش درگ یبیروزها حال عج نیبه شدت مشغول بود. ا ذهنش
 ! دیرسی نم یاجه ینت چیه

هر چه زودتر عصر بشود و به سراغ   خواستی را در دستش فشرد. دلش م نی ماش  فرمان
  قشیکرده و تا عصر آدرس دق دا یدوستش برود. چون به او گفته بود خاندان واتسون را پ

 .دهدی را به او م

ها کمک کند. به نظرش  به آن  تواندیواتسون م  کایمطمئن بود که جس  گری د یچارل
 را با تمام وجود باور کرده بود. امدای ت یها که حرف  آمدی دار مخنده

هر    خواستی بود، دلش م دهی که عکس مارک را د یبود که از زمان نی از همه ا ترب یعج
 را به مارک برساند!  امدای چه زودتر ت

  امدایت ی که برا  یلیخودش و توماس را در موبا   ۀپارک کرد، شمار اناب یرا کنار خ نیماش
  دیرا د  زابتیها رفت، الآن ۀدر خان یکه به سو  نی شد. هم ادهیکرد و پ رهیبود، ذخ دهیخر

 !« دیلحظه صبر کن  کی که در حال ورود به خانه بود. او را صدا زد: »مادرجان، 

 داخل.«  ای او برگشت با لبخند گفت: »سالم پسرم، ب یو به سو   ستادی از حرکت ا   زابتیال

 تکان داد.  یمنف ۀسرش را به نشان  یچارل

 . دیبد  امدایبسته رو به ت نیا  دیچون عجله دارم. فقط لطف کن امینه، داخل نم-

و گفت:   ستیبه بسته نگر  دهی باالپر ییبا ابرو زابتیسپس بسته را به دست او داد. ال و
 »حتمًا.« 
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  دیشا نکهیداد. او با فکر ا  امدای وارد خانه شد و بسته را به ت  زابتیال ،یفظاز خداحا  بعد
 کرد و بسته را باز کرد.  رونیمادرش را از اتاق ب ع یباشد، سر  یاز جانب چارل  یخبر

  یبه او دست نداد. با کالفگ یحس خاص یعنی اصالً خوشحال نشد،   لی موبا  دنید از 
به صورتش   یبلند شد. دست شی تخت انداخت که همان لحظه صدا یرا به رو  یگوش
 برداشت. امیکردن پچک  یرا برا  یو گوش دیکش

. آماده باش، بهت زنگ رسونهی تا پنج عصر بهم م  ت یرو نها  قیگفت آدرس دق  »دوستم
 .« امیو به سراغت م زنمی م

زود مارک   ی که به زود کردی داشت، تصور م یبیبه خنده باز شد، حس عج امدای ت یهالب 
 !ندیبی را م

  کایداشت که جس نیقی ییبود. گو  زدهجان یه  گرید  یآرام و قرار نداشت. از سو قلبش
 !کندی مبدل م  قتی لورا را به حق یآرزو

 *** 

ارسال کرد   امیپ کی  امدایت یشد. برا  نشیسوار ماش زابت،یبا ال یبعد از خداحافظ یچارل
 را به حرکت درآورد.  نیو ماش

پشت سرش در   درنگیسف  نی. مطمئن بود که ماشکردی عقب را چک م نه،ی از آ مدام
 است!  انی دشوار نبود که بفهمد کار برا شیاوست. چندان برا   بیحال تعق

. آنقدر که دیچیپ ابانیمرتبه با شدت پلک زد و پدال گاز را فشرد. در چند کوچه و خ  کی
  امدایو بعد با ت  دیبه صورتش کش یدست یپشت سرش او را گم کرد. با کالفگ نیماش

 بوق، پاسخ داد: »الو...« نیتماس گرفت. بعد از چند

چند   نیلورا با منه. تا هم ی هاکتاب  دوننی م  انیو برا  ایل  امدا،یبه سرعت گفت: »ت یچارل
و برو به سمت در  ای ب رونیاز خونه ب  یعاد یل یبودم. تو خ بیتحت تعق شیپ ۀلحظ
 من اونجا منتظرت هستم!  ا،ی جول ۀخون
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 .« رسونهی م ای جول ۀو تو رو به خون ادی به سراغت م یتاکس  کی اآلن  نیهم

 کلمه گفت: »باشه...« کی خشک شده بود،  ش یکه سر جا  امدایت

  مهیسراس  زی ن امدایراند و ت ایجول  ۀکارانه به سمت خانمحافظه   یکه قطع شد، چارل تماس
  ۀرفت. طبق گفت رون یشان ببرخورد کند، از خانه یعاد  کردی م یسع کهی حاضر شد و در حال

 منتظر بود.   یتاکس ،یچارل

از شدت استرس   امدایت کهیرا به راننده داد. در حال  ای جول ۀسوار شد و آدرس خان امدایت
به عقب انداخت و گفت: »خانم،  ینگاه نهی دستانش را در هم قفل کرده بود، راننده از آ

 ماست!«   بیدر حال تعق یعقب نیماش

 فشرد.  شتریبه شدت پلک زد و دستانش را ب امدایت

 .دیکه گفتم برسون یمن رو به همون آدرس  تیما رو گم کنند و در نها  دیکن یکار هیلطفا  -

  امدایبه ت نهی به لب در آ یچهل و پنج ساله بود، با لبخند  باً ی تقر  یکه مرد  هرانند
 و دنده را عوض کرد.   ستی نگر

رو   جانشینشد. ه یبشم، ول سیپل خواستمیراحت، من جوان که بودم م  التونیخ-
 که جا بمونن. کنمی م یکار  عی دارم، اآلن سر

 نگفت.  یزیفقط سرش را تکان داد و چ امدایت

 

  ی کیکه در همان نزد یرا پارک کرد و از فروشگاه نشیماش  ایجول ۀخان یکیدر نزد  یچارل
در   یکه چارل  یساعت سه، در حال یساعت بعد، حوال می. ندیخر  کی و ک یدنیبود، نوش

 . دیرس امدا ینشسته بود، ت نشیماش

چشمش به  یآمد. ناگاه چارل یچارل  نیماش  یرا پرداخت کرد و به سو  ن یماش  یۀکرا
که   نیداشبورد بود، با شتاب آن را چنگ زد و مچاله کرد هم یعکس مارک افتاد که رو
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  کایها رو به دست جسکتاب  نیهر چه زودتر ا   دیسوار شد، با استرس گفت: »با  امدایت
 !« میلورا محافظت کن راثیاز م میتونینم نی از ا  شتریمن و تو ب م،یواتسون برسون

داد و گفت:   امدای به دست ت یکیو ک وهیممثبت تکان داد، آب ۀسرش را به نشان  یچارل
من   یتا دوستم آدرس رو برا  میمونیم جان ی. تا ساعت پنج هممیکنی کار رو م نی»هم

 ارسال کنه.« 

 و عکس مارک را پرت کرد.   دیکش نی را پا شهیشدن حرفش، شاز تمام  بعد

را به حرکت در آورد. دل در دل   نیکرد و ماش افتی رآدرس را د یساعت پنج، چارل  یحوال
 .کردی را تر م اشده یخشک ی هاو با زبان لب   فشردی نبود. دستانش را در هم م امدایت

 .دندیساعت شش بود که به عمارت خاندان واتسون رس  باً یتقر 

 اوه...-

که  ییشد. از آنجا  ادهیپ ن یبه خودش آمد و به سرعت از ماش یچارل  یبا صدا  امدایت
برد و همانجا پارک کرد،   ابانیرا به سر خ نشیماش  ینبود، چارل نیپارک ماش یبرا  یمکان

 در را فشرد. ۀشرفتیرساند و زنگ فوق پ امدایخود را به ت عیسپس سر 

گفت: »لطفًا   تی شد. نگهبان با جد انینما  پوشاه یس  یعمارت که باز شد، قامت نگهبان در
 د؟« یکار دار یکه با چه کس دیو بگ دیکن یخودتون رو معرف

 کالمش را قطع کرد.  امدای خواست صحبت کند که ت یچارل

من از طرف    دیواتسون کار دارم. لطفًا بهشون بگ  کایهستم، با خانم جس  نگلیتیمن نا -
 لورا اومدم! 

 با تعجب سرش را تکان داد.  نگهبان

 . رمیورود بگ ۀتا از خانم بزرگ اجاز  دیمنتظر بمون جان ی شما هم-
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 ۀشدند. محل رهی عمارت خ ۀشدبه در  بسته  زین یو چارل  امدای در را بست و رفت، ت نگهبان
 نبود! یرهگذر چ یه باً یتقر  کرد،ی لوکس عبور م  نیماش  کی  یبود و فقط گاه یخلوت

 من صحبت کنم؟  یچرا نذاشت  امدا،یت-

و به    دیکش  یقینفس عم زین ینگفت. چارل ی زی به او انداخت و چ ینگاه یرچشمیز 
 داد. هیشده بود، تک دهی پوش متیقگران  یهاکه از سنگ  یوارید

خانم که لباس خدمه به تن داشت   کی مرتبه   نیبعد در عمارت باز شد. ا  قهیده دق حدود
 بود. ستادهی در کنار نگهبان ا

  رهیخ امدایکوتاه بود، با تعجب به ت یدر حدود هفتاد ساله و با قد  یخدمه که زن خانم
 د؟« یکه از طرف لورا اومد دیشد و گفت: »شما گفته بود

 مثبت تکان داد.  ۀدستانش را در هم قالب کرد و سرش را به نشان امدایت

 واتسون صحبت کنم. کایبا خانم جس خواستمی بله و م-

 از تعجب مشخص بود، به داخل عمارت اشاره کرد.   یاش ردکه هنوز در چهره  خدمه

 داخل، خانم بزرگ منتظرتون هستند.  دی بفرما-

و   بایبه باغ ز  یرچشمیز  یتشکر کردند و به دنبال او به راه افتادند. چارل یو چارل  امدایت
 ر فکر فرو رفته بود.به شدت د امدای اما ت ست،ی نگری م کنندهره یخ

ها را  . خدمه آن دندیعمارت رس یفرش شده، به در ورود سنگ  ری مس ک ی  کردنیاز ط بعد
که در گوشه و کنار خانه گذاشته شده   ییهاقه ینقش و نگارها و عت ییبا یکرد. ز  ییراهنما 

 بود! زیانگبودند، اعجاب 

گرفته بود. آن عکس،  سالن قرار ۀنقط ن یشد که در بهتر رهیخ یبه عکس بزرگ  امدایت
عکس    نیگمان کرد که ا  امدای بود. ت یمرد حدودًا شصت ساله با لباس نظام  کی  ری تصو
 باشد.  کایمتعلق به جناب واتسون، پدربزرگ جس  دیبا
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شدند. از   ییسالن قرار داشت، راهنما   یکه در انتها یاشه یآسانسور ش  کی به سمت  هاآن 
به   یسوم رساند. چارل ۀها را به طبقها همراه شد و آن با آن  گرید ۀخدم کی آنجا به بعد 

متعجبم،   گه ی شدم! از طرف د ب یعجا  نی وارد سرزم کنمی گفت: »حس م امدایبه ت یآرام
چاپ    یداشته، چرا همون زمان ازش برا  یثروتمند ۀرخواندخواه   نیلورا همچ  یوقت

 هاش کمک نخواسته؟« کتاب 

نگفت. همان موقع در  آسانسور   یزی خت و باز هم چرا پشت گوش اندا شی موها  امدایت
  یاتاق بزرگ و اشراف کی خدمه، بعد از کسب اجازه وارد  یهایی باز شد و باز هم با راهنما 

 شدند.

شما رو    خواستندی هستند که م یخانم و آقا همون کسان نیگفت: »خانم بزرگ، ا  خدمه
 .«نندیبب

که کنار پنجره قرار   اشی اشراف یصندل یکه حدودًا نود سال داشت، با صالبت رو  رزنیپ
  ای انداخت و گفت: »ب امدایبه ت ی قیبود. نگاه دق زنقشیداشت، نشسته بود. الغراندام و ر 

 جلو دخترجان...« 

او   ۀرا برداشت و در چهر نکشیکنار دستش ع زیاز م   کایچند قدم جلوتر رفت. جس امدایت
 شد. ترقیدق

 !یباش  امدای ت دیتو با -

 مثبت تکان داد.  ۀسرش را به نشان امدایت

 بله... -

 .دیخند یبه آرام کایجس

هرگز باورم   دم،یدی نم کی ! اگر تو رو از نزدیمارک هست  یاپس تو همون عشق افسانه -
 داشته باشه! قتیکه تصورات مارک حق شدینم
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لرزان گفت: »اگر شما   یینام مارک، چشمانش پر از اشک شد و با صدا  دنیبا شن امدایت
رو متحمل   یای که من هم اآلن چه سخت دیبدون  دیبا  د،یاز تصورات مارک خبر داشت

 !«شمی م

  یو دستانش را مشت کرد. از شدت ناراحت  دیقلبش لرز  امدای حال و روز ت دنیبا د یچارل
را به مارکش   امدایبود که ت  یبه دنبال راه هم فشرد، در ذهنش فقط یرا رو  شیهالب 

 برساند! 

 اشاره کرد.  شی روروبه یو به صندل  دیکش یق ینفس عم کایجس

 . نیلطفا بنش-

 نشست. یصندل  یرا پاک کرد و رو شی هااشک  امدایت

البته فکر    ؟ی اومد  نجا یبه ا یچ  یبرا  قاً یکه دق یبه من بگ یتونی خب دخترجان، حاال م-
 لورا باشه! یها که مسئله در مورد کتاب  کنمی م

 !« وندهیپی م  قتی من با تو به حق  یای رو ،یاومد »درست

  نیاو ا  تی کرد که مأمور  دایپ  نانیلورا خوشحال شد، چون اطم  یصدا دنیاز شن امدایت
 بسپارد.  کایها را به جسبوده که کتاب 

  فیتعر  کای جس یرا برا  انیبا اشک و آه تمام جر امدا یتا ت دیبه دو ساعت طول کش ب یقر
که هر   نهیمن ا ی ها رو به شما بسپارم، تنها آرزوکتاب  نکهیگفت: »بعد از ا انی کرد، در پا

 طور شده به مارک برسم!« 

از جا برخاست و   یبا کالفگ د،یشنی را م هاان ی جر نیبار بود ا  نیچندم  یکه برا  یچارل
 .« ریتماس بگ ی داشت یاگر با من کار امدا یت رون،یب رمی گفت: »من م

 رفت.  ینگفت و چارل ی زیچ امدایت

وارد اتاق    ییرایپذ  زیبا دستان لرزانش، زنگ کنار دستش را فشرد و خدمه با م کایجس
و گفت:   دی آب نوش یاجرعه  زی ن کایرا پاک کرد، جس شی هابا دستمال اشک  امدایشدند. ت
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ها منتظر  سال   نیا  یدارم و ط یاد یخبرم. سن ز با یکه گفت ییهاان یجر  نیاز ا   باً ی»تقر 
 !« یتو اومد از لورا بودم و حاال  یرد

سپس ادامه داد: »حتمًا برات سؤال شده که   د،یکش یقیو نفس عم دی نوش گرید یا جرعه
 لورا بهش کمک نکردم!«   یهاچاپ کتاب  یچرا من در گذشته برا 

ادامه داد: »لورا   کایشد. جس  رهیزن خ ۀد ینگفت و به صورت چروک ی زیچ امدایت
کنه. بعد از مرگ پدرش،   نیهاش رو تأمچاپ کتاب  یهانه یخودش هز خواستی م
کار رو نکرد، چون   نیخودشون رو بفروشه، اما به خاطر مادرم ا  ۀخون تونستی م
 «کنه... ی ندگعمارت ز  نیدر ا یبه راحت تونهیمادرم نم  دونستی م

 .دی کش یقیعم نفس

خودمون   یها بعد از مرگ مادرم، من اون خونه رو فروختم و پولش رو در کارخانه-
و قصد داشتم تا   کنمی م دایلورا رو پ  ی هاروز کتاب  کی که   دونستمیکردم. م  یگذارسهام 

 هاش رو چاپ کنم!با پول خودش، کتاب

 خواهرم!«  »ممنونم

 ممنونم خواهرم! -

  یکه چند قطره اشک شوق از چشمش جار امدای ت ست،ی نگر امدایبا تعجب به ت کایجس
 شده بود، گفت: »لورا از خواهرش ممنونه!«

.  اوردی ها را بداد که کتاب  ام یپ یبه چارل زین امدایتلخ به لب نشاند. ت  یلبخند  کایجس
 . رندیتماس بگ  لشیها خواست تا با وکخدمه را صدا زد و از آن  زین کایجس

 !میکنی چاپ رو شروع م یاآلن کارها نی خترجان، از همد-

 تعّلل، گفت: »خانم واتسون...«   یبعد از اندک امدایت

 باال انداخت.  ییابرو  کایجس
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 ؟ ی خوای عکس از مارک م ک ی-

  کایتکان داد. جس دی تأ ۀهم فشرد و سرش را به نشان  یرا رو شی هابا بغض لب  امدایت
 برگشت.  یمیعکس قد کی کمد اتاقش رفت و با  یلرزان به سو   یهابا گام 

 شد. رهیعکس رنگ و رورفته را در دستش گرفت و به عکس خ امدایت

شده بود. قامت   رهیخ نیبه دورب تیّ بود و با جد  ستادهی ا  سمسی کنار درخت کر  مارک
  یرللحظه چا  نیکه در هم ستی گری آشکارا م گریمشهود بود. د زیدر عکس ن یبلندش حت

نشان داد و   یاز رفتارش، عکس را به چارل یبدون آگاه امدایبا صندقچه وارد اتاق شد. ت
  یتو  شیعسل یهاکه رنگ چشم  ف یشده. ح رهیخ  نیببه دور یچقدر جد نشیگفت: »بب

 !« ستیعکس مشخص ن

انداخت و گفت: »من داخل   امدای به ت یروحینگاه ب یشدت گرفت. چارل امدایت یها اشک 
 منتظرت هستم...«   ابونیسر خ  ن،یماش

 را گفت و رفت.  نیا

   ؟ی [چرا اون شخص رو به قتل رسوند 

گفت: »منطق   یبعد از لحظات فشرد، ی شد که سخت مچ دستانش را م  رهی خ یدستبند به
به محبوبم   دیباشه، من با  یگر یشخص د ی فتهیکه، اگر محبوب من، ش گهی عشق من م

رو در کنار محبوبش داشته باشه و اما اگر محبوبش زنده   یزندگ ن یک کنم تا بهتر کم
  چیتا بدون ه کشمی اون به عشقش برسه، محبوب خودم رو م نکهینباشه، من به خاطر ا

 رسهی ... محبوب من به محبوبش مهیکی جهیبره! در هر دو صورت نت ا یدن نیاز ا   یدردسر
 !« کشمیو من تا ابد عذاب م 

 !]شدینم ده ید یگرید  زیدر چهره آرامش جز جنون چ ست،ی به او نگر یزدگبا بهت  افسر

 نشیکه در ماش  نیرفت. هم نشیماش یبه سرعت از عمارت خارج شد و به سو  یچارل
 از دوستانش تماس گرفت.   یکیگرفت، با  یجا
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زمان ممکن   نی ترکوتاه  یو ط  متیق نیتر رو به ارزون  نمیماش  خوامی من م  چاردیالو، ر-
 بفروشم.

 ؟« ی ابا تعجب گفت: »چطور انقدر عجله چاردیر

 سرش را تکان داد.   یبا کالفگ یچارل

 که ازت خواستم رو انجام بده!  یتو فقط کار-

لب زمزمه کرد:   ری شد، ز  رهی به چشمان خودش خ نیماش ۀنی را قطع کرد و از آ تماس
 !« رسونمی رو به مارک م امدای »من ت

کرد. اصالً کنترل حالش را نداشت،  ستنی شروع به گر یبعد به صورت ناگهان د،یخند
  یها تلخ چشم ۀبلند گفت: »من قهو ییرا به خاطر آورد، با صدا امدایبار تچشمان اشک 

 !«کنمی م نی ری مارک ش یها رو با عسل چشم امدایت

که در دست   یبه عکس کهیدر حال  امدای. تستیرو نگر شده بود، به روبه  کی کامالً تار  هوا
از کار    یذهن چارل ییلحظه، گو کی  ی . براآمدی او م  یشده بود، به سو رهیداشت خ

 . ستادی ا

را روشن کرد، دنده را عوض کرد، پدال گاز را تا حد آخر فشرد و به   نشیبعد، ماش ۀلحظ
 راند!  امدای ت یسو 

شد که به سرعت به  ره یخ ینیسرش را باال آورد و به ماش ن،یماش   یبا صدا  امدایت
 ماند!  رهی اما بدون حرکت، به عکس مارک خ آمد،ی سمتش م

از شدت   امدا ی ت جانیبعد، جسم ب ۀماند و لحظ ره ی خ امدایت ۀدیبه قامت کش یچارل نگاه
 برخورد کرد!  نیضربه به باال پرت شد و به زم

شده از  مسخ   یمتوجه تصادف نشده بود. چارل یخلوت بود، کس  اریکه محله بس ییآنجا از 
را به جسم غرق در خون دوخت. سپس عکس مارک را   روحشیشد. نگاه ب ادهی پ نیماش

 گذاشت. بشیشده بود، برداشت و در ج یکه خون
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  یسو . به شدی م شتریب امدایت  یزیرو هر لحظه خون  دادی انجام م یرا به آرام  شی کارها
  یخواباند و تور عروس نشیعقب ماش یصندل یبرداشت و رو  نیرفت، او را از زم امدایت

 شد! یمادربزرگش خون

  یحرکت کرد، افکارش پوچ شده بود. حت  مارستانیب یبه سو  اد،یچندان ز نه  یسرعت با
حالت ضبط   یرو  لشینکرد، موبا جادیاش ادر حالت چهره  یریتغ ز ین لش یموبا   یصدا 

 مکالمه رفت.

  یروح یماریبا شما تماس گرفتم، ب سی بار دوم از مطب دکتر مور  یبرا  ،یچارل »جناب
 د،یتا به رفتارتون مسلط بش دیداروهاتون رو مصرف کن دیشده و حتمًا با  ترم یشما وخ

 .« دیای ب نجایبه ا د،یرو گوش داد  غامیپ نی لطفًا هر وقت ا

گرفته به پرستار گفت که   ییشد و با صدا  ادهیپ ن ی، از ماشبود دهیرس مارستانیبه ب گرید
را به   امدای است. پرستار با کمک همکارانش، با برانکارد ت  نشیدر ماش  یاورژانس ماری ب کی

بدون حرف و   یبه اتاق عمل منتقل کردند. چارل عی انتقال دادند و سر  مارستانیداخل ب
تصادف کرده و   امدایخارج شد، با توماس تماس گرفت و گفت که ت مارستان یاز ب یپنهان

 اند.منتقل کرده   مارستانیاو را به ب

که پشت   یاز درختان  یکیرا دستش فشرد و کنار   نیرا قطع کرد، تور خون تماس
 در آورد. بشیبود، نشست و عکس مارک را از ج مارستانیب

  یب زمزمه کرد: »خوشحال باش، به زودل ریشد، ز  رهیاش خکرد و به چهره  زیرا تم عکس
 !« یرسی م امدایبه ت

 همانجا ماند!  یحرکت  چیبه شش ساعت، بدون ه ب یقر

 به خودش آمد. یپوشمرد ژنده   یبا صدا یگذشته بود، که چارل مهیاز ن شب

 برو! نجایپاتوق منه، از ا نجایپسر، ا یه-

: »حال  دیبرگشت. از پرستار پرس مارستانیاز جا برخاست و به ب ی بدون کالم یچارل
 چطوره؟«  نگلیتینا  امدایت
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و گفت: »عملش    دیرا در دست مارک ند یبود، تور خون رشیپذ ز یکه پشت م پرستار
  دی خوای زنده مونده، شما هم اگر م ژنینداره و با کپسول اکس یتموم شده، حال خوب

 اتاق مخصوصه!«  کی راهرو، تو  ی انتها د،یر باال ب ۀبه طبق د یبا دش،ینیبب

راهرو خوابش برده   یهای صندل  یرو  زابتی باال رفت. ال ۀتکان داد و به طبق یسر  یچارل
  صدایب ی رفته بود. چارل سی پل ۀعلت تصادف به ادار داکردنیپ یبرا  زیبود و توماس ن

انداخت. با   رنگشد یشده و صورت سفبه سر پانسمان  یشد، نگاه امدای وارد اتاق ت
در  بشیره شده بود، به سمتش رفت، عکس مارک را از جیبه او خ کهیو در حال نهیطمأن

 گذاشت.  امدایقلب ت یآورد و رو 

شد. خواست   رهیخ اشده یپررنگ  ۀبه چهر یسر او گذاشت و مدت  ی تور را رو سپس
 شد. مانیاما پش رد،یدستش را بگ

تور،  نیتو رو با لباس عروس و با ا  خواستی گفت: »دلم م یدار، به آرامخش  ییداص با
 !« یتا به مارک برس شمی اما حاال ساقدوش تو م نم،یممکن بب  طیشرا  نیدر بهتر

چشمانش از حد معمول گشادتر شده بود،  ۀحدق   کهیلرزان و درحال یبا دستان سپس
بعد پزشکان و   قهیبلند شد، چند دق بوق دستگاه یرا قطع کرد. صدا ژنیکپسول اکس

  یبه سرعت به سو  د،یبا وحشت از خواب پر زابتیزده وارد اتاق شدند. الپرستاران، شتاب 
 یاتاق رفت، اما نگذاشتند وارد اتاق شود. پزشکان کار خود را شروع کردند و پرستاران سع

به شدت  امدای . اوضاع تشدی را از اتاق خارج کنند که مانع از کارشان م یکردند تا چارل
 مانع از مرگ او نشد!  ز ین یکیشده بود و شوک الکتر میوخ

! من قول  رهیاون آرزو داره بم ره،یبم دیرو قطع کردم، بذار ژنی زد: »من اکس ادی فر یچارل
 دادم، قول دادم که اون رو به مارک برسونم!« 

 !« ستیو گفت: »قابل برگشت ن  دیکش امدایسر ت   یرا رو دیسف ۀاز پزشکان پارچ  یکی

  یهاصحبت  دنیبا شن یرا از اتاق خارج کنند، چارل یوارد اتاق شدند تا چارل  هانگهبان 
رو  نمیماش  امدا،ی زد: »ت ادیبلند فر  یسپس با صدا  د،یخند یکی ستریدکتر به صورت ه

 !« خرمی تو م  یفروختم، همون قبر کنار مارک رو برا
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