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 از فردارمان گذر 

 
دختری جاا مااناده در تااریاک ن رنشااان 
رنزهای گذشااته ن گش شااده در دیتن    

بناد هاا بنادآغوش ماادری هاه سااااا 
ر خااورده  ر  نجااودش از درد دنری تاا 

گاذرد ن  هاا در ی  هش م ساااا .اسااا 
دنخته ساارنوشاا  ناهه به ناهه به هش 

ی  از ترسم  ساازد  هایش م شاود ن یل
هااا یااک منج   در هااای ااد نااافرجااام 

خیزد ن یک ییوند ابدی در بح وحه برم 
دناند  دی اخت   هه تعارضاا  ریهاه م 

در یس نقاب یک شاورشا  تنیده شاده 
اسااا   جِنشک یاک خواب آشااا تاه  هاه 

شااود  جنونک  ه ه آه م ساارانجاچ ه ه
اچ ای هااه نهان تاماا یااایاس ههااایااده

های یک انتخاب اس   انتخابک ناخوش 
 .آرامشک نخستین ن اه

امیرعی   یسر نوزده سایه 
دانهاااجوی رشاااتاه ی 
حقوق  توی ینج سااای   
ماااماااناش خاودههااا   

هناه ن باا باابااش باه م 
ِاران مایااان   امایارعایا   تا

مالااا باااباااش جانا ایارچ 
هسااا  ن ات اا اات  توی 

گیری  خوناه یاا توی جن
 .افتهبراش م 

در ظاااهار در آراماش  یاز هامااه ها 
ن  یواناساااا   فق  در ظااهر  ا

با یهااا  سااار گذاشاااتن  یحاافر
 یر ن ز  زندگ ینسااان  یهاهایش

هاا  حاا  یاا گاذاشاااتن خ   رمز 
اند  فق  در آراچ گرفته ساا  مدت

آرامش  ینا یسا ظاهر  اما  رار ن
داشاته باشاد   یادیدناچ ز یظاهر

من ور  یاز گذشاته یم خوناب عظ
افتاد ن گاذشاااتاه هناان  باه راه م
  ییوندد ن به حا  م شاود زنده م

را در ههاااش باه هش  یز هاه هماه ه
  ش ند در هش م  زدن
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 یژه: وتگ 

 

 

 :خالصه

م یان  م عشق   دوارد  نقاش و ا  و در  یالدیشصت م یدر دهه یگیر ماه یلی  ا 
که مردمش   ی. زمان و مکان شودیفرانسه، شکوفا م یبرون  کوچک ک  ییرهجز 
 .یرندبروزش را بگ یتا جلو کوشندیو م کنندیم یاحساسات را گناه تلق  ینا

 

 

 :مقدمه

تن  مادرش را  دادیگند  لباسش، اجازه نم  یبود که بو یفروش یماه  پدرش،
بعد از کار خواهرش را داشته  یی  آمد گوخوش یبوسه یابه آغوش بکشد و 

دوارد برا یشد که وقت  ینباشد؛ ا  یکاف   ی»داشتن« به اندازه یاحساس کرد ا 
 گذاشت و گفت:  یشهاشانه یبزرگ شده است، دستش را رو

 یکن. ماه   یرو نقاش یکه دوست دار  ینقاش شو پسرم و لبخند اون کس -
 ها حق  عاشق شدن ندارن!فروش

که پدرش گفته   ی! همان کسیجسد هزاران ماه  یان  م یی. جایدشاو د اما
 بود حق  عاشق شدن ندارد.



 

 
5 

 رمان یکبرتر انجمن  یسندهسرمد نو ینرمان بر آب رفته | مت
 

*** 

 از چشمانم! تر یاول: باران  فصل»

. پس دانستندیرا همه م ین. اشدیزشت م بارید،یم یوقت  یبرونک  یجزیره
 یپتوها یر نبود. همه به ز هایاباندر خ یچکسه آمد،یکه باران م یزمان 

 یان به پا  یچا  یوانیداشتند، روزشان را با ل  ی. اگر همسر بردندیپناه م  گرمشان
 !ندکه داشته باش  کردندیو اگر نه، آرزو م رساندندیم

و جمع  هاین. امروز راکردیم فرق یگیر،ماه ین  را یامروز اوضاع  خانواده اما
 احترام یادا یگیر ماه ین  را یبه جنازه یدنپوش یاهبا س یگیران،از ماه یریکث
 .کردندیم

دوارد، قاب عکس ین،ارشد را پسر   یرواز پدرش را در آغوش داشت و روبه یا 
در عکسش  یرمردپ یهاگونه یبود. قطرات باران رو یستادهسنگ قبرش ا

 .ریزدیم . انگار که اشک چکیدیم

 ادوارد گذاشت و گفت: یشانه یرو یدست  یگیر، ماه  چارلز  آقای

 بود. یمرد خوب  -

 .دانستیم یرا به خوب  ینادوارد ا بود!  قطعا  

مانده بودند.  هاینقبرستان را ترک کردند و حاال، فقط را کمکم هاماهیگیر 
د  .کردینم یهگر   یچکسو مادرش. ه یناادوارد، خواهرش ا 

 آرام گفت: ینرا خانم  

 خونه. گردیمیبرم -
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قبرستان   یو به سمت دروازه  یدندچرخ  زمانمکث، هر سه هم  یااز لحظه  بعد
 وز همانجا بود. کنار قبر پدرش! روحش را کنار قاببه راه افتادند. ادوارد اما هن

ها رفتند و ادوارد را کنار تمام وجودش. آن  یعنی  ینجا گذاشته بود و ا  یرمردپ
 نوشته شده بود، جا گذاشتند. یخیتنها اسم و تار یشکه رو  یسنگ 

 یانشاز اطراف یک  یچبه پدرش وابسته نبود. در واقع، ادوارد به ه ادوارد
که  ییهاها داشت. انساننداشت. تنها عادت به کاوش انسان یوابستگ 
بود که  ییهاجذاب با خود داشتند و پدرش، از آن دسته آدم ییهاداستان

 ادوارد جذاب بود. یداستانش برا

ها آن یحت  یداهرش جدا شد. شاراهش از مادر و خو ینشد چه زمان  متوجه
 هم متوجه نشدند.

 یحکرده بودند و ذهنش، پدرش را و ادوارد ترج  ادوارد، اسکله را انتخاب  پاهای
 نکند. یدخالت  یمات،تصم یندر ا دادیم

کرده   یپدرش ط   یبود که ادوارد آن راه را برا  یادفعه  ینروز گذشته، آخر   ظهر 
 بود. ناهارش را خورده ینو او هم، آخر 

 هایشانیافهق  خورند،یناهارشان را م  ینآخر   یچه زمان   دانستندیها مآدم  اگر 
 یمثال ینخارج از آب. ا یماه  یک باز  یهااز چشم تر یدنی. دشدیم یدنید

 !یز چهمه یبرا یبا  تقر  زد،یم یشبرا یشهبود که پدرش هم

از  یدپدرش گرفته بود. شا یهااز حرف یرویبه پ یمتصم یاز ک  دانستنمی
 .سوزاندندیرا م یرمردپ یکه جنازه  یزمان 
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 گفته بود:  یگیر چارلز  ماه یلدل ینبه هم شاید

 .یهشیشب یلیپدرت در آرامش باشه ادوارد؛ تو خ یدوارمام -

مادرش را به  دادیگند  لباسش، اجازه نم  یبود که بو یفروش یماه  پدرش،
بعد از کار خواهرش را داشته باشد.   یی  گوآمدخوش  یبوسه  یاآغوش بکشد و  

دوارد برا یشد که وقت  ینا بزرگ  یکاف   ی»داشتن« به اندازه یاحساس کرد ا 
 گذاشت و گفت:  یشهاشانه یشده است، دستش را رو

 یکن. ماه   یرو نقاش یکه دوست دار  ینقاش شو پسرم و لبخند اون کس -
 ها حق  عاشق شدن ندارن!فروش

که پدرش گفته   ی! همان کسیجسد  هزاران ماه  یان  م یی. جایدشاو د اما
 بود حق  عاشق شدن ندارد.

ادوارد  یایدن ید  که ماه و خورش  یاطلس، زمان  یانوسکنار اسکله و اق  همانجا
 کهیدرحال  کرد،یهوا را مسموم م  هایجسد ماه   یخط قرار گرفتند و بو  یک در  
. یدرا د خواستیکه م  یزیچ ینتر داشت، بزرگ یانامواج آب جر  یر ز یزندگ 
 !یگیر ک ماهدختر  یهاخنده

*** 

 حرف بزنند. توانستندیها مدوم: اگر چشم فصل

 

 .ینجاستا ینهم یتازه فوت شده، حتما  برا -
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ها از آن  یده متر   یکه در فاصله  یدان آرام گفت و دوباره هردو به پسر   آقای
 د.شدن یرهخ حرکتیبود، ب  یستادها

 برخورد کردم. یرمردفکر کنم فقط چندبار با اون پ -

را که به خاطر باد و باران در هوا  یسشبلند قرمز و خ یگفت و موها  امیلی
 .یددان خند یکوچک بست. آقا  یشناور بودند، با بند

 بچه. یما چندبار برخورد کرد یتو کال  با همه -

 :یدکش  یادافراد فر  یگر بعد رو به د و

 باال. ینتور رو بکش -

که   هایییاز ساحل را تور گرفت و ماه  ینسبتا  بزرگ  یفضا یه،از ثان یکثر   در 
اطراف تور   هایگیر ماه  یافتادند. همه  ینزم  یشده بودند، رو  یدر بندش زندان 

 کرده، خالص شود.  یر تور گ یان  م یزیتا اگر چ دادندیرا گرفته و تکانش م

با هر تکان، خودش هم از تور  توانستیکاش م  کردیم با خود فکر  امیلی
نبودند که بتواند   یزیها، چهو درشت پسر خالص شود. آن نگا  یچشمان  عسل

 .یدبگو یها عادبه آن

پسر گره خورد.   ی  در چشمان  عسل  اشیسرش را چرخاند و نگاه مشک   ایلحظه
 .کردینگاهش م یشتریب یها نشسته بود و با حوصلهشن یحاال رو

 .ینشخوبه، حاال ببند -

جلوتر  ینگاهش را به سرعت از پسر گرفت. همگ  یلیزد و ام یاددان فر  آقای
 تر شد.جمع  رفتند و تور 
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 تموم شده باشه و رفت. اکثر  یازده. تا ساعت یدجمع کن یدرو با هایماه  -
بعد، فقط   ییقهپنج دق  یجه. در نتسپردندیترها مکار را به جوان  ینا  یرمردهاپ

 مانده بودند. ینفره باق  ینه نفر از آن ارتش س

 ینه ول یاتوهم زده  دانستیکند. نم  یداسرش را برگرداند تا پسر را پ امیلی
که پسر چه   کردیفکر م ینبه ا یشده است. وقت  تر یک نزد کردیاحساس م

 یتشکه اذ  یزیاما چ  پیچیدیبا او داشته باشد، دلش به هم م تواندیم یکار
ش که هرگز مشابه  یز یپسر نبود. نوع نگاهش بود! چ  ییرهتنها نگاه خ  کرد،یم

 نبود. هم یدارانهخر  یعزادار نبود اما نگاه  یبود. آن نگاه، نگاه  یدهرا ند

منحرف کردن افکارش، مشغول شد.  یزد و نگاهش را گرفت. برا پلک 
نبود که دلش  یزیچ ینبود و ادستش افتاده  یرو یادیکوچک ز  یهاجنازه

مهم  یش. چون اگر واقعا  براکردیهم فقط تظاهر م ید. شایاوردرا به رحم ب
 :کردیبا خودش زمزمه م یدنبود، چرا بعد از هر ص

 !«یستنکه انسان ن  هااین»

که   یا. تنها گونهدیدیم یزندگ  یقفقط انسان را ال رحمی،یدر کمال ب  ذهنش
ها را به دست او جنازه ها،ینا ینبود اما با همه یزهااز چ یلیخ یقال یدشا
 یهااز مرده یباتر ها، ز. از نظرش جسدکشیدیبلکه به آغوش م گرفت؛ینم

 .کردیصدق نم هایماه  یفقط برا ینمتحرک بودند و ا

 یکدرامات یصحنه یه یو از چندتا ماه  یتکون بخور یکم تونییم یلیام -
 ی؟درست نکن
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در  ینگاه کرد که هفت ماه  یشروروبه ی  مک غر زد و به دختر کک  آلفرد
 کرده بود.  یسآغوشش گرفته و باران تمام وجودش را خ

 یبغلت گرفت  یرو تو هایماه  جورییهو تو  کنهیم یسبارون داره ما رو خ -
 تو رو ببوسن! یگهد یایدن یتو خواییهاتن و ازشون ممعشوقه که انگار 

 در حدقه داد و از کنار پسر رد شد. اشیه چشمان  مشک ب یچرخ  امیلی

 آل! یاحمق  یادیتو ز -

 رفت. هایماه  ی  نگهدار یافتاد به سمت کلبه یر ز یسر  با

به تنش  اشیو شلوار آب  یدسف یراهنشده بودند و پ یسخ هایشپوتین
 بود. یدهچسب

 .یدد  اشیو قدمدر د  بار ینرا ا  یگیر ماه  ینسرش را باال آورد و پسر را  ایلحظه

شروع به حرف زدن  یدپسر با آن ید. شایستادا یشنشد. تنها در جا شوکه
نگاهش  یرهکه پسر فقط خ  یبتواند کنارش بزند اما تا زمان  یلیتا ام کردیم
 .یفتدب ینبود اتفاق  قرار  کرد،یم

 یکیپسر در تار  ی  عسل  یهاچشم  یدن  شن  یبرا  یلیاما ام  کشیدیم  یادفر   ادوارد
 .دادیم یحشب، کر بود. او سکوت را ترج

 !یگمم یتتسل -

جمله را   ینا  یدکه با  یکس  یدمتعجب شد. شا  یکم  یلیزمزمه کرد و ام  ادوارد
 گفت، خودش بود.  یم
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 ی؟چ  یبرا -

که   یتر زمزمه کرد اما انگار جنگ  زمزمه در سکوت، زمان آرام ییبا صدا دختر 
 یانیدختر را کر کرد، قرار نبود پا یهاممکن گوش یاصد ینتر ادوارد با آرام
 داشته باشد.

 .یگمم یتنداشتنت، تسل یبرا به خودم -

*** 

 .کندیم یادآوریدرخشش تو را  یز چسوم: همه فصل

کوچک و زرد رنگ  پدرش  ی  شخص یققا یادادوارد را به  ها،یمرغاب  آواز 
 .انداختیم

. انگار که کردیم یگیریهم ماه یحتفر  یعالوه بر شغلش، برا یگیر ماه راین  
 شده بود. ینعج هایبا ماه  اشیزندگ 

. رفتی. با تور نمکردینم  یدص  یزیچ  رفت،یم  یانوسبه اق  یقشکه با قا  زمانی
 .شدیم و از ساحل دور  داشتیرا برم اشیگیریقالب ماه

 گرفتیکه م  هایییدرش تمام  ماه که پ  دیدیبا او رفته بود و م  بار یک   ادوارد
. انداختیم  یانوسو دوباره به اق  کردیخودش از قالب آزاد م  یهارا، با دست

 که کشته و خورده بود را، جبران کند.  هایییانگار که بخواهد تمام  ماه 

 و او پاسخ داد: یدکارش را پرس  یلدل ادوارد

 .یدمم یادرو  یدارم بهشون آزاد -
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اون قالب با  دوننیم یدبشن. شا یر ها دلشون بخواد اساون یداما شا -
وقت باشن و تموم بشن. اون یر اس خوانیم ید. شاکنهیم یکار چ یشونزندگ
 ی؟چ 

 یستن  قرار   یرنبگ  یاد  یدرو ازشون سلب کردم. با  یکارم آزاد  ینوقت با ااون  -
 برسن. خوان،یکه م  یزیبه هر چ

 وجود ندارد. یبه نام آزاد یزیچ ید،روز بود که ادوارد فهم همان

را پوشانده بودند.  یبرونک  ی  آسمان  آب  یبزرگ  یو ابرها درخشیدیم خورشید
روستا را از کوچه و  ی  که قرار بود تمام  اهال یبود و از باران  یباییصبح ز

 نبود. یبدهد، خبر  یفرار هایابانخ

 باعث یلی،فل شده بود. چرا که نگاه کردن به امغا هایاز آواز مرغاب  ادوارد
 یزیچ یشبرا یلیداشت و نداشت را مرور کند. ام یادهر چه که به  شدیم

 . مانند مرگ!یانبود مانند پا

صبح را از  اش،ینگاه  مشک  یکی  تار یول درخشید؛یآور! مدلهره یبود؛ ول زیبا
آور سرسام یادهاییاما در ذهن ادوارد فر  خندیدی. مگرفتیادوارد م

 داشت، زنده است.  یدبود که تأک  یادوارد جسد  یداما در د  جهیدی. مکشیدیم

 تور  یر نشسته و مشغول تعم یاکنار در یلجا بود. در روز تعطآن امیلی
 بود. یگیریماه
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نبود تا  یگریاحمق د یچمزخرفشان، ه یمکه در ت  کردیفکر م ینبه ا ادوارد
و لطافت آب بودند،  یکه به نازک   یلیام یهاکند؟ چرا دست  یر آن تور را تعم

 شدند؟یم هایزمخت  یر درگ یدبا

محدود  یگیر هفته قبل، به دخترک مو قرمز و ماه یک ادوارد از  هایدرگیری
 . فقطدانستیجذاب بود، نم یشدر آن دختر برا یزیشده بودند. چه چ

 توانستندیبودند که م یمعدن احساسات  اش،یمشک که چشمان    دانستیم
 مشتاقو  یفتهبود که ش یها را داشته باشند و ادوارد، کسداستان یباترینز

 ها بود.داستان یدنشن

 تو! -

مقدس   یشهاو احساس کرد گوش  یداز افکارش دست کش  یی،صدا  یدنشن  با
 اند.شده

فکر کردن به وجودش   یر درگ  یقدرنگاه کرد. آن  یلیرا باال گرفت و به ام  سرش
 ید نور خورش یر آمده است. دختر ز یکشنزد یبود که متوجه نشد چه زمان 

 .درخشیدیم

 آوره.در حد مرگ عذاب ی؟نش یرهبهم خ یگهد یشهم -

 و گفت: یستاداز جا برخاست. به موازات دختر ا ادوارد

 .خوامیمعذرت م -

 دانستیساده را نداشت، پس در قدم اول نم ی  عذرخواه  یکانتظار  امیلی
 .یدبگو یزیچچه یدبا
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 برو. ینجااز ا ی،ندار یخوبه. حاال...اگر کار -

 .متوقفش کرد پسر  یگفت و پشت به ادوارد کرد تا برود که صدا  دختر 

 کارت دارم.  -

 تر یقدق  بار ینبرگشت و ا  یلیبه سمتش برداشت. ام  یزمزمه کرد و قدم  ادوارد
 نگاه کرد. اشیدهپر رت رنگ به صو

 بله؟ -

 ی؟لطفا  بخند تونییم -

 دختر از تعجب گرد شدند. ی  مشک  یهاو چشم یدصادقانه پرس ادوارد

 کنم؟  یکار چ -

متعجب و کوتاه کرد. ادوارد  یااش، خندهجمله یان  گفت و همراه با ب  امیلی
 شد. یرهاش خنشاند و به خنده اشیدهپر صورت رنگ  یرو یالبخند ساده

 . ممنونم!ینآره هم -

آن سکوت را  خواستندینم کدامیچبرقرار شد. ه یانشانم ینیسنگ سکوت
و  یستپسر چ ی  حرف بعد دانستیچون نم ترسید،یم یلیبشکنند. ام
 دانستیچون نم ترسید،یو ادوارد م دهدیرا آزار م یشهاچگونه گوش
 .گیردیو چگونه قلبش را هدف م یستدختر چ ی  حرکت  بعد

 .یگمم یتتسل یول گفتم؛یزودتر م یدبا -

 تر جوابش را داد:آرام گفت و ادوارد آرام امیلی
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 نداره. یرادیا -

 .ینجاا یایب یگاه   تونییم -

و درشت  پسر،  یعسل یهاتر جواب داد و از نگاه کردن به چشمآرام امیلی
 طفره نرفت.

 .یدیاجازه رو م ینه اممنونم ک -

 دختر را نوازش کرد. یهاتشکر و گوش یبا لحن نرم ادوارد

 به هر حال. یستمن ن یبرا یادر -

را  یانشانجو م توانستیم یشوخ  یبا کم یدزد. شا یگفت و لبخند  امیلی
 تر کند.سبک 

 من باشه. یبرا یدنتد یالحظه یدینبود. ممنون که اجازه م یامنظورم در -

و  یدقرمز دختر رقص یموها یان  سکوت کرد. باد م یلیجواب داد و ام ادوارد
و درشت    یعسل  یهادختر را به چشم  ی  مک درخشش پوست  کک   ید،نور خورش
 کرد.  یادآوریادوارد 

*** 

 وجودت. یکن، بر رو  امیچهارم: نقاش فصل

 

صبح   یبازگشت برا  ینبه ساحل، شش صبح بود. ا  یگیرهابرگشت ماه  ساعت
 نداشت. یقیبعدازظهر، بازگشت دق یدبود و ص
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از  تر یقدق یصبح را انتخاب کند تا زمان  یدگرفت بازگشت از ص  یمتصم ادوارد
 داشته باشد. یلیام یدند

تا   شدند،یم  یادهپ  یقاز قا  یقهساعت شش و پنج دق  یگیرهاکه ماه  یزمان   مثال  
 یپسر قلمو را طور بیند،یادوارد را م یلیکه ام  یقهساعت شش و هشت دق

 تر جلوه کند.که جذاب  یرددر دستش بگ

 هایگیر تا ماه کردیمساعد هم کمک م یهواوبود و آب یقیدق یزی  ر برنامه
 زودتر به ساحل بازگردند.

را  یاگرفته بود در  یمنگاه کرد که اواخرش بود. تصم یشروبه بوم روبه ادوارد
 ینقاش است. همه یک آمد، متوجه شود که او  یلیکه ام یبکشد تا زمان 

 .یدتا درخواستش را بگو دادیرا به پسر م یفرصت  هاینا

بازگشت  ی  و سمفون  کردندیبرخورد م یکدیگر چندان نرم به نه یا،در هایموج
 را به اجرا گذاشته بودند.

وجورتر است؛ پس خودش را جمع  یک نزد یلیبازگشت ام دانستیم ادوارد
 آماده باشد. ییروروبه یبرا کرد تا

 دانستیاست اما م  یدنیجالب و د  یشدر آن دختر برا  یزیچچه  دانستنمی
 یابوم و رنگ، ساعت پنج صبح به در یه،پاارزشمند هست که با سه یقدرآن

 شود. یدار از خواب ب هایکوچ کند و زودتر از مرغاب 

گرفته بود ساحل  یمبودند و قلب ادوارد، تصم یدهبه ساحل رس هاقایق
 از حد ترک کند. یشب ییهاوجودش را با تپش
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 یبر خودش مسلط باشد و به چهره  ها،یختگیر  از به هم  یکرد با انبوه   سعی
دست خدا  یو امکان نداشت ساخته زدینفس منفس یکه از خستگ   یسیخ

 باشد، توجه نکند.

 بود. یبااز حد ز یشب ادوارد، یهاچشم یبرا امیلی

 .یر کلبه حقوقت رو بگ  یاغروب ب یلیام -

 بله. -

برقرار شد، او را به خودش آورد   یلیدان و ام یآقا یان  که م  یکوتاه   یمکالمه
 فرو برود. «ینجایینداره تو ا یتیمن اهم یکرد در نقش »برا  یو سع

به  یشتر . ناخودآگاه سرش را بشودیم یکشنزد یکس  یهاکرد قدم  احساس
 یلیها خکرد تا نشان بدهد که سخت مشغول است اما آن قدم  یک بوم نزد

 یلیاز ام یکه ادوارد سرش را باال آورد، اثر   یاز کنارش رد شدند و زمان  یع سر 
 .یدند

نگاه کرد و  کرد،یکه پشت به او ساحل را ترک م  یبه قامت مرد یدیناام با
که مرد در دلش انداخته بود،   یدت استرس و اضطراب ش یبرا یدر دل لعنت 
 فرستاد.

 کنی؟یم یکار چ -

 !یحپناه بر مس -

 یبه عقب برداشت و گفت. دستش را از ترس رو  یاز شدت شوک قدم  ادوارد
 بود. یدهگوشش شن  یر را ز یلیام یکه صدا  یقلبش گذاشت، زمان 
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 هاییغ ها، ته. آن خندیبادکنک  ی  ماه  یک درست مثل  ید،آرام خند امیلی
بدنش در برابر حرکات ادوارد بودند تا نشان ندهد که پسر قلبش را  ی  دفاع 

 لرزانده است.

 !ی؟داره از پشت سرم ظاهر بش یلیچه دل -

 اشیگرفت تا شلوار گل  یلیام  یهانگاهش را از لبخند  یگفت و به سخت   ادوارد
 یو ادوارد حس زدندیروشنش چشمک م ینشلوار ج یها رورا نگاه کند. لکه
 یمک آن صورت کک  یروشن رو ییلبخندها توانستیم ینداشت. تا وقت 

 نداشت. یبکارد، حس

 و به بوم نگاه کرد. یستادسرش را تکان داد. کنارش ا امیلی

 !یپس نقاش -

 مثبت تکان داد. یسرش را به نشانه ادوارد

 نقاشم. -

 سرش را کج کرد و گفت: امیلی

 کردمیم فکر  ی،که تو دار  ییبا اون بازوها یقت. در حقکردمیکرش رو نمف -
 .یباش یزیچ ینهمچ یا یک مکان

 متعجب سرش را چرخاند و به دختر نگاه کرد. ادوارد

تکان داد و  یرا با دستپاچگ  یشهامکث کرد و ناگهان دست یالحظه امیلی
 .یدخند
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خب تو  یست؟ط، مشخصه. نبهت توجه کرده باشم، نه! فق یلیخ ینکهنه ا -
 ... .یلیبازوهات...خ

 خارج کرد. اشینیب یهارا خورد و نفسش را با شدت از پره حرفش

و  یادوارد نشست و چشمان عسل ییدهپر صورت رنگ  یرو یمرموز لبخند
 از شرارت گرفتند. یدرشتش رنگ 

پسر قد بلند  یعنی، ینکه اشتباه کرده و ا یدآن لبخند فهم یدنبا د امیلی
 حرف زدن بدهد. یاز قبل به خودش اجازه یشقرار بود ب یشروروبه

 ییرهعوض کردن بحث و فرار کردن از چشمان  خ  یبه جلو گذاشت و برا  قدمی
 :یدپسر پرس

 مونده که تموم بشه؟ یلیخ -

و   یمیقد  یداریتابلو خم شد و با دقت نگاهش کرد که انگار خر   یرو  یطور  و
 متخصص است.

رنگ را از  هاییوپاز ت یکیاز قبل معذبش نکند.  یشتر کرد ب یسع ادوارد
 ها برداشت و پاسخ داد:شن یرو ی  چوب  یجعبه

 کم داره.  چیزییهتموم شده و فقط  ینهزمپس -

 بود. یرههمچنان به تابلو خ امیلی

 کم داره؟  یچ  -

 کند.  یبها را ترکتا رنگ  یدکش  یپالت چوب  یقلمو را رو ادوارد
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 تو. -

 .یستادسرش را چرخاند. متعجب پلک زد و صاف ا دختر 

 من؟ -

 یچهره یه خوامی. میایو ب یدص یمنتظرم تا بر ینجاراستش از صبح ا -
 خسته رو بکشم. یگیر ماه یهاز  یعیطب

 .یختقرمزش را بهم ر یسرش را تکان داد و باد موها امیلی

 .یه...نه مثل بقدونیی...میستمن یگیر من...ماه یول -

ت؟ خوایینم یعنی - َشم  ک   ب 

 بلند خودش را قانع کند.  ییکرد با صدا  یسردرگم به بوم نگاه کرد و سع  امیلی

 یبعج  یزهایو چ گردنیکه اطراف رو م  یگردنقاش دوره یهخب تو حتما     -
 داشته باشه. یرادی. فکر نکنم اکننیم یرو نقاش یباو ز

خطاب کرده بود، زد  «یباو ز یبخودش را »عج یلیام ینکهاز ا یلبخند ادوارد
 نگفت. یزیو چ

 الزمه به خودم اضافه کنم؟ یزیچ -

 پاسخ داد: کرد،یم یبها را ترکرنگ  کهیو ادوارد درحال یدپرس امیلی

 مرگ. یکم  -
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 ترینیبا عاد یلیکه ام یانتظار داشت دختر متعجب شود اما زمان  ادوارد
در آغوشش  یآن روز رفت و با چند ماه  یدهایحالت ممکن به سمت ص

 .فهمندیرا م یکدیگر ها که آن  یدفهم یستاد،ا یشروبرگشت و روبه

 خوبه؟ ینجاا -

 جا شد.جابه یکم  یلیبه چپ اشاره کرد و ام یبا دست کم ادوارد

در   یلی،بومش ثبت کرد و ام  یرو  یقهدق  یستمشغول شد و دختر را در ب  پسر 
 نزد. یلبخند یچتمام مدت ه

*** 

 کوچک من، دروغ بگو.  ی  پنجم: ماه  فصل

 

بمونم، من باهات   یمجبورم کن  شدی. کاش میمز ج  یمجبورم کن  شدیکاش م  -
. فقط کاش یلوله راحتم کنگ  یهو با    یبهم رحم نکن  یامخالفت کنم و تو لحظه

. یستباشه ن  یدکه با  یطوراون  یچیه  یرم،اما حاال که من با خودم درگ  شد؛یم
 شد برم!یندارم. کاش م یهم حضور ینجاا یو حت  یستممن خودم ن

دختر نگاه کرد. خسته شده از  ی  مک و به صورت کک  یدکالفه کش  یآه  یمز ج
 گفت:  حوصلگییجمله، با ب  یک تکرار مکرر 

 .یارمتو ب یرو به جا یگهنفر د یه تونمی. میبر  تونییتو م یلیام -

قرمزش را چنگ   یکلبه گذاشت. موها  ی  چوب   یشخوانپ  یاش را روچانه  امیلی
 زد و عاجزانه گفت:
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 .یدهروحم رو عذاب م ینو ا تونمیبرم. نم تونمینم من یمز،نه ج -

اش را . انگشت اشارهیستادا یشروبلند شد و روبه یشاز جا یتبا جد جیمز 
 به سمت صورت دختر گرفت.

 تونییکه تو م  یلی،ام ینجاستمشکل کجاست؟ مشکل ا یبدون  خواییم -
دوتا رو باهم اشتباه نکن دختر! حاال برگرد سرکارت.  ین! اخوایینم یول یبر 

 .یرمبه خاطر سگ ارباب بم  خوادیمهمه و من دلم نم  یلیامشب خ  یمحموله

از  یکیرا دور زد و پشت در  یشخوانپ یگریحرکت د ینتربدون  کوچک  پسر 
 شد. یدکلبه ناپد  یهااتاق

را  ییتنها یالحظه رحمشیرا تنها گذاشت اما دختر با وجود ذهن ب  امیلی
 .کردیاحساس نم

داشت،  اشیسال زندگ  ۲۶که از خودش در  یبود. با شناخت  یلیام او
که   یبهغر  یک به  ید. حاال چرا باکندیکه او به خودش هم رحم نم  دانستیم

لبخند بزند و نشان بدهد که از کنارش  یشده بود لطف کند، گاه  یکشنزد
 برد؟یبودن لذت م

جز  یزیچ یتادر نه یدهابا ین. ایدنبا یول بردیاز کنارش بودن لذت م او
مثل  یدیبا یلیام یو برا گذاشتندیبه جا نم یشمتعدد برا هاییمانیپش

 یزندگ  ین. حداقل نه در اگذاشتیبه جا نم یخوب  چیز یچادوارد، قطعا  ه
 .کشیدیکه لقب سگ ارباب را درش به دوش م  یامسخره
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نار ک  یشبرا یمز افتاد که ج  یاو از جا برخاست. نگاهش به اسلحه  یدکش  آهی
بست.   یقرمزش را جمع کرد و با بند  یبه اسلحه، موها  توجهیگذاشته بود. ب 

 یشاز غروب را به نما یریکه تصو  یانوسیاز کلبه خارج شد و در امتداد اق
 شود. مادهآ  ییجاجابه یحرکت کرد تا برا یگذاشته بود، به سمت کشت 

*** 

 .ینلنگر رو باال بکش -

آلود خواب  یهاچشم  یکه سکوت شب را در ساحل شکاند، برا  یادیفر   صدای
کرده و در راه انتظار به   یهساحل تک یهاادوارد حکم تلنگر را داشت. به سنگ 

 خواب رفته بود.

 شدند،یم یادهپ ینسبتا  بزرگ  ی  که از کشت   یادیز یتجا برخاست و با جمع از 
ه اسکله نرفته و در ب یباربر  ی  متعجب شد که چرا کشت  یرو شد. کمروبه

 یاو را از هر سوال  یتجمع  یانم  ییهاراه توقف کرده است اما چشم  هاییمهن
و  یمشک  ریدهایاز مروا یاگوشه ی  که نگاهش به کبود یمنع کردند. زمان 

 ی  بودند افتاد، روحش فراموش یشهتر از همکه سرخ  ییهاو لب یلیام یابکم
 کرد.  یهرا به ذهنش هد یالحظه

 یتر از هزاران مرگ بود و مرگ شدن نفس، دردناک  یدهبر   یادوارد لحظها  برای
ساخت،  یشها برامرگ یاز همه تر یگنبار غمهزاران یبا نگاه  یلیکه ام

 بود. ینتر دردناک

 یکه فاصله یستادا یاو لحظه یددست خودش نبود. دو یشپاها اختیار 
 یلیو ام یستاد. ایستادپر کرد، اما فقط ا یابا بوسه شدیرا م یلیبدنش تا ام
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چال  هایشتفاوتییزنده در قبر ب از کنارش شد و ادوارد را زنده تفاوتییبا ب 
 کرد.

 پلک زد و ناباورانه گفت: یبه سخت  ادوارد

 .یساوا -

را  یلیقرمز و رقصان ام یشب، موها یکی  چرخاند و در تار را به عقب سرش
 .شدندیاو دور مقدم از  به که قدم  یدد

 !یلیام -

 یلیام شوند،یم تر یع خودش سر  یهاافتاد و متوجه شد که هرچه قدم راه
    ی مشک  یراهنپ یو به بازو ید. پس دستش را کشگیردیاز او فاصله م یشتر ب

 چنگ زد. دختر 

 شنوی؟ینم -

. شب شکست و ادوارد سکوت  یانوساق یهازد، بلندتر از خروش  موج فریاد
 .یدرا به وضوح شن یانوسقرمز  درون  اق ایهیماه 

 :یدکش  یاددستش را پس زد و در صورتش فر  یتبا عصبان امیلی

 خوای؟یم یچ  -

 به صورتت خورده؟ یدست ک  -

 یو سع  چرخیدیتر بود. نگاهش در صورت دختر مآرام  یش. صدایدپرس  ادوارد
 بدهد. یصتشخ یکیرا در تار هایداشت کبود
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 .کسیچه -

خودش را سد راهش   بار ینرا برگرداند تا برود اما ادوارد ا  یشگفت و رو  امیلی
 کرد.

 بهم بگو. یلی؟بوده ام یک   -

 یصبح تو یک نداره. راحتم بذار! ساعت  یکه بوده، به تو ارتباط   یهر کس -
نداره! از  یارتباط  یچدعوا کردم؟ به تو ه یبا ک  پرسییاز من م یساحل دار

 سر راهم برو کنار.

 کشیدیم یاد. دختر فر زدیحرف م یلیسکوت کرده بود و در عوض ام ادوارد
 ی  که چشمانش به آن عادت کرده بود، کبود  اییرگیو ادوارد تنها در سکوت و ت

 .کردیرا نگاه م یشهاچشم یر ز

 چشمام گمشو! یاز جلو یگمبهت م ی؟احمق  -

 زد و ادوارد آرام زمزمه کرد: فریاد

 هاتو ببند.چشم -

تر از هر متعجب بود. پسر آرام  ادوارد،  یرفتارها  ی  متعجب بود. از تمام  امیلی
 ینو هم شنیدیرا نم یلیام یادهای. انگار فر زدیم با او حرف یگریشب د
ادوارد   خواستیزدن را از دست بدهد. نم  یادبه فر   یلکه دختر م  شدیم  باعث

 خواست که کنارش بماند.یدلش م  چارگی،یرا از خودش دور کند و در کمال ب 

 پس ببندشون. لرزن،یم هات دارنچشم -
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شب   یکی  گمشده در تار یهاچشم یرا رو یشهاگفت و کف دست ادوارد
 پنهان کرد. یاها را از تمام  دندختر گذاشت و آن

 ادوارد، قطره اشک را. یهاکرد و لبرا نوازش یلیام یگونه  یاشک  قطره

 توانستیم یو به سخت  دادیم یرونداغش را از دهان ب یهانفس امیلی
جنون   و او را به مرز   دادی. اگر ادوارد ادامه میاوردب  یادمفهوم  زنده بودن را به  

 کند.  یداادامه پ توانستیبود که نم یلیام ینا کشاند،یم

 گوشش زمزمه کرد:  آرام کنار  ادوارد

. کنییم  یدامو پ  یایکه تو م  دونمیماما    یشمم  هات رو باز نکن. من گمچشم  -
 ست!ساده ی  باز یه ینا

بود او را  یکه مدت کوتاه  ینداشتن  نگاه  پسر  یااز فکر به لحظه یلیام و
 .یدبه خودش لرز شناخت،یم

*** 

 من! یبایز شد،یم ششم: کاش فصل

 

 ی،بود  یااز در  یاباشمت. انگار که باد آورده  یدهد  یاجز در  ییندارم جا  یادبه    -
نشستن  یاز ساحل را برا جایییچ. حاال که هآمدییاز جنگل م ینکهبا ا

نگرانم که  ی،انشده یرهدستانت به من خ یانم یو با کتاب  یاانتخاب نکرده
 ی قصد داشت   گونهینزده؟ از  غمیعز   شومینم  یدار چرا ب  ام! پسنکند خواب بوده

 ی؟را در بازار بفروش یمو لبخندها یمتعدد به ثبت برسان  یهابوم یرا رو من



 

 
27 

 رمان یکبرتر انجمن  یسندهسرمد نو ینرمان بر آب رفته | مت
 

به آن   یمن کف اتاقت رها شده و تو حت  یشده  یصورت نقاش  بندمیم  شرط
 یایدر در یاما تو به آسان  بردیباد آورده را باد م گویندی. مکنیینم نگاه هم

 .یوجودم بر آب رفت 

 یخوب   یانقدرت نوشتن نداشت اما در عوض بزمزمه کرد و زمزمه کرد.    امیلی
را  گذشتیم آنچه که در ذهنش ینتوانسته بود همه وقتیچداشت. ه

 یآرامش بار یناما ا شدیم و آرام کردی. پس فقط با خودش زمزمه میسدبنو
 بود. دهذهنش، آرامشش را با خودش بر  یایدر کار نبود؛ چرا که طوفان  در

 رفتی؟یود مانقدر ز  یدواقعا  با -

 گفت!  زد. فقط هم یادزمزمه کرد و نه فر  نه

 یک  یدشدند. شا  یشهاگوش  یزجرآور برا  ینیها، طنبا موج  هایمرغاب   صدای
صحرا  ی  به خشک  یلیام یهاپاسخ بود اما گوش یشههم یانوسپاسخ! اق
 بودند.

گرفته   یادمثل رفتن  ادوارد اما    منتظرش باشد،  یلینبود که ام  یزیچ  تلفن  زنگ 
 .ترندیک هم به او نزد یشهالب یان  از نفس لرزان  م ها،یرمنتظرهبود که غ

 کلبه رساند.  یو گوشه یچوب  یز کنار رفت و خودش را به م  پشت  پنجره از 

 را فراموش کرد. یز چگوشش قرار گرفت، همه  یکه رو  تلفن

 یلی؟ام -

 بله قربان! -
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 یهاچوب ییره. نگاهش خیستادخارج شد و صاف ا یدهحالت خم از 
 یرشانتعم یدسرشان با یشدن کلبه رو یرانکلبه بودند. قبل از و  ییدهپوس
 .کردیم

 ی؟مطمئن چقدر از اون آدم -

 یفکث  یکدر از پشت پنجره  یانوسکلبه گرفت و به اق  ییوارهرا از د نگاهش
 .کردیم حس نکرده نوازشش یا،در یمنس یداد. خنک 

 ی؟هست  یها رو کامل بهش سپردم. نگران چ که جعبه  یاونقدر -

ها رو اون جعبه یدنکنار کش  یقسمت احمق  وجودت. تو که برا نگران اون -
 ی؟کرد  ی،واگذار نکرد

 طوریینها رو اسال  ینو تو جواب ا  کنمیساله که دارم برات کار م  یازدهمن    -
 یدی؟م

هم بدم دختر، اگه  یبدتر  یهاها رو به روشسال ینجواب ا تونمیم من -
 !یگند بزن   یز چقرار باشه به همه

را متقاعد کند. چشمان   یتر از آن که بخواهد کسکالفه بود. کالفه امیلی
 ماساژ داد و گفت: یرا کم اشیمشک 

 کردم.ها رو واگذار  خراب نشدن کار، اون یحالم خوب نبود و برا -

که   ینتغمگ  یهابه اون چشم  ی! حت یزچ. به همهیلیحواسم بهت هست ام  -
 .کشنینم دست از انتظار  یارو به در
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 ممتد در گوش دختر  یهابوق یخشن گفت و بالفاصله صدا یبا لحن مرد
 .یچیدپ

 یبه ذهنش هم دستبرد زده بودند و او حت   یحت   هایتنها نبود. آن عوض  امیلی
 یهاتر از چشمترسناک  یمرگ و حت   تر ترسناک  یزینداشت. چ  فکر هم  ی  آزاد
 از آب. یرونب یماه  یک باز 

و به محض خروج از کلبه،  ید. چرخیدکش  یگذاشت و آه   یشجارا سر  تلفن
 یکی  را به پا کرد و تا نزد هایشین. پوتیدقرمزش دو یموها یان  م یمنس
فاصله را با  یشترینو ب درخشیدیاواسط آسمان م یدرفت. خورش یانوساق
 داشت. یانوساق

 سخت شده و از بودن خسته شده بود. یشبرا یانوساق تحمل

ها و موج هایمرغاب  یچشمانش را بست. اجازه داد صدا یلحظات  برای
هم که شده  بار یک  یبرا کردیها آرزو مگوشش را پر کنند. مثل احمق

. یندبب  یشروشود. چشمانش را باز کند و ادوارد را روبهها  مثل کتاب  اشیزندگ 
و خودش را در  یردرا پس بگ یشهاکه تمام  حرف خوردیوقت قسم مآن

 رها کند. یبمرد عج آغوش آن

 .کردیآرزو م یلیبود که ام یاز آن  تر یواقع یارا باز کرد اما دن هایشچشم

ها را محکوم آن یاکه دن  یللد ینادوارد را داشته باشد. نه به ا توانستنمی
 یلها، به »ما« تبدآن یانم لفظ خواستیبود که نم یلیام ینکرده باشد. ا

 شود.
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اما  یدکش  یگیرهاماه یرا به سمت کلبه یشهارو برگرداند و قدم یانوساق از 
 نماند. بود، دور  یستادها یشروکه حاال روبه  یچشمانش از قامت مرد

 .یممکث کن یه -

 یلی،زد و ام یلیام یهابه چشم یاطآرام گفت و دستش را با احت ادوارد
 چشمانش را بست.

 .یکن  یدامپ ینتونست  -

 یبرا یلیکه اگر تمام  وجود ام یزمزمه کرد. طور یشهتر از همآرام ادوارد
 گم  یانوساق یهاموج یان  گوش نشده بودند، کلماتش م یشصدا یدنشن
 .شدیم

 متاسفم. -

 تر از ادوارد زمزمه کرد.و آرام یدبا چشمان  بسته، فکش لرز امیلی

 قرمز دختر گفت: یبه موج موها یرهزد و خ یلبخند محو ادوارد

 من. یز  نداره عز  یرادیا -

 .یتمام مدت...پشتم...پنهان شده بود -

 یهاباشد که آب به لب یقرمز  ی  ماه  . انگار زدیلب م بریدهیدهبر  امیلی
 بود! یانوس. ادوارد اقیدهاش رستشنه

 برم. یدور یجا تونمینم -
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 ینبود که برا یکسان  یهشب یشانهاشد و زمزمه کرد. حرف تر یک نزد ادوارد
در کار نبود!  یباشند. قصد یدهد یک را از نزد یکدیگر چهارم  یاسوم و  یدفعه
. ادوارد با اعتماد به شناسندیرا م یکدیگر  کردندیها فقط حس مآن

 خودش را به پسر  یطور یلی،و ام زدیدختر از خودش حرف م یهادانسته
 اوست. ییانهکه انگار پناهگاه  سال  باختیم

 . اما چرا... .یکنم، خودت اومد  یداتپ ینکهو حاال قبل از ا -

چشمانش کنار زد   یها را از روادوارد گذاشت و آن  یهاستد  یرا رو  دستش
 یر غ یکم یلی،ام ی  زندگ  یقت  حق یشد. او برا اشیچشمان  عسل ییرهو خ
 بود. یواقع

 چرا چشمام؟ -

 یو لبخند کردندیم یجها و رفتار ادوارد او را گزمزمه کرد. حرف یجگ  امیلی
 ییکرد. آن پسر با لبخندها  سردرگمش یشاز پ یشکه ادوارد در جواب زد، ب

 آرامشش شده بودند. یانوس  نداشتند، اق یبه شور یشباهت  یچکه ه

من  جوریین. اگردمیبهشون برم یشهکه من هم انییتو جا یهاچشم -
 م.برنده یشههم

را بست و از ته  دل قهقهه زد. حاال او بود که با  یشها. چشمیدخند امیلی
 .دادیرا م هایو مرغاب  یانوسجواب اق یش،هاخنده

 .شدیم طور ینا یدکردند. نبا  یسرا خ یشهاگونه  یش،هااشک  رفتهرفته
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و اجازه داد اشک  یدجسم لرزان را در آغوش کش جلو رفت. آن آرام ادوارد
 داد. یاندو روزه پا ی  بود که به آن باز یلیلرزان  ام یصدا ینو ا یزدبر 

 احساسات  من! یبرنده ی،تو برنده شد -

 گم شد.  هایمرغاب  یصدا یان  م یده،پر رنگ  پسر  یزمزمه و

*** 

 قرمز! یگویآواز بخوانند، م یتبرا یبرونک  یهاهفتم: بگذار پرنده فصل

 

 .یدخسته نباش یهمگ  -

گفتند.   یدو افراد در جواب خسته نباش  یدکش  یاددان بلند و رو به همه فر   آقای
 یجانو با ه  یدگفت، خند  یدزد، خسته نباش  یادهم فر   یلینبود که ام  یباور کردن 

 .یددو یگیرهاماه یبه سمت کلبه

 یاز گرما یلی. امتابیدیم یانوسبه سطح اق یگرم بود و آفتاب یخوب  روز 
هم، از درون شاد  خندیدیماگر ن ی. حت خندیدیمتنفر بود اما امروز م یبهار
 بود.

جمع شده  یدستانش را باال آورد و بعد از بو کردنشان، با صورت  یدندو حین
 فاصله داد. اشینیها را از بآن

 !یدمجنازه م یبو -
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لباس کارش را از تنش  یع و سر  یدکرد. به کلبه رس  یشتر زد و سرعتش را ب غر 
کلبه، به   یسخ  ینزم  یورد و روپا درآ   یرا با پاشنه  یشها. کفشیدکش  یرونب

 اش قدم برداشت.سمت قفسه

 ی  سطح چوب  یسی  خ یمتنفر بود اما امروز با لذت رو یششدن پاها یسخ از 
 ینروز، تا ا  یک  شودیم باعث  یزیچچه  کردیفکر م  ینو به ا  زدیکلبه قدم م
 روزها تفاوت داشته باشد؟ ییهحد با بق

و به پا کرد. کمربند  یدکش یرونرا ب اشیساک درون قفسه شلوار مشک  از 
را از سرش  یدشسف یشرتسفت کرد و سپس ت یکشرا دور کمر بار یاقهوه

را  یراهنشبست و دست برد تا پ یدار قرمزش را با بندنم یرد کرد. موها
از   لو قب  یداش قرار گرفت. هل شده و ترسان چرخشانه  یرو  یبردارد که دست 

 .یدپشت سرش چسب یخوردن، به قفسه یز ل

 !یحپناه بر مس -

 یشدسته گندم در دستش، جلو یکزده با و ادوارد، بهت یدکش  یادفر  امیلی
 .یردگرفته بود تا اگر دختر افتاد، او را بگ  یو حالت دفاع  یستادها

 بترسونمت. خواستمیمتاسفم، نم -

خودش را جمع کرد و نگاه  یلیماز دختر فاصله گرفت. ا یگفت و کم  ادوارد
و درشت ادوارد  یانداخت اما چشمان  عسل یگریرا به سمت د اشیمشک 

قرار داد و  یچوب  یز م یرو یگندم را به آرام  یاو بودند. دسته ییرههنوز خ
 گفت:  یلیام
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 یماه   یبو  ینجا؟ا  یبه قرارمون مونده باشه. چرا اومد  یقهدق  یستفکر کنم ب  -
 .گیرییم

 یراهننشاند و دستش را دراز کرد. پ  اشیدهپر صورت رنگ   یرو  یلبخند  ادوارد
 دختر بازش کرد. یروپشت سرش برداشت و روبه یدختر را از قفسه

 بهش عادت کردم. یست،ن یمشکل -

پشت به ادوارد، دست  یلیرا رد کرد و ام هایناز آست یکیدختر را از  دست
وارد دختر را رو به خودش چرخاند و کرد. اد یراهنرا هم درون پ یگرشد

 شد. یشهامشغول بستن دکمه

 تو باشه! یرو دوست دارم، اگر رو یزیهرچ یمن بو ینکهو ا -

را دور دختر نگه  یشهاها را بسته و دستگفت. دکمه یفتگیبا ش ادوارد
 داشته بود.

 شک ینگاه کرد. ب  اشیدختر و چشمان  مشک  ی  مک و کک  یپوست گندم به
موضوع، به  ینبا فکر به ا یلیو ام مردیم یباییحجم از ز ینبه خاطر ا یروز

 نبود. یدارخنده یز خنده افتاد. هرچند مرگ  ادوارد چ

بودند که ادوارد بعد از آن جمله  یزیچ یندوم یلی،ام یرنگ گرفته هایگونه
. یداش بود. پس ادوارد هم در جواب خندزدهلبخند خجالت یز،چ ین. اولیدد
 یلیام  ی  . به خوشحالیداما خند  یستن  یلیام  یهاخنده  یبایی  به ز  دانستیم

 .یدخند

 یم؟کن  یکار امروز چ یدوست دار -
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 کرد.  را نوازش یلیام ی  استخوان  یگفت و گونه  ادوارد

آدم  یهتو  یعنیشت، با تو. اگر بهم خوش گذ یول یشگیهم یهمون کارها -
 .یخاص

 :یدپرس مقدمهیبا لبخند گفت و ادوارد ب  امیلی

 ببوسمت؟ تونمیم -

 نه. -

 اشیصورت گندم یرو جواب داد و لبخند هنوز هم یتبا قاطع امیلی
 .درخشیدیم

را  هایشینرا در شلوار فرو کرد. پوت یراهنشپ یینادوارد فاصله گرفت و پا از 
 از کلبه، از کنار ادوارد رد شد. و به قصد خروج یدپوش

 آمد. یرونمکث کرد و سپس با لبخند به دنبالش از کلبه ب یالحظه ادوارد

 یه؟چ کنییکه بعد از برگشتن م  یکار عاد  یناول -

 .شینمیکنار ساحل م  -

 و؟ -

هنوز هم  یلی. امداندیجواب را م که انگار   یاما به طور یدپرس یسوال ادوارد
 .رفتیم یانوسجلوتر و پشت به او به سمت اق

 زنم؟یم با خودم حرف -

 و ادامه داد: یدزده گفت اما به سرعت چرخو خجالت یر ز ییبا صدا امیلی
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 .یامروز رو ساکت باشم چون تو قراره کنارم باش تونمیاما م -

 یفظر   یهااش گرفت. دستش را به سمت دستخنده  یلیاز صداقت ام  ادوارد
 ها را گرفت.برد و آن یلیام

 یهامن! چون گوش  یز  عز   ی،حرف بزن   خوادیهرچقدر که دلت م  تونییتو م  -
 ن.تو آماده یصدا یدنشن یبرا یشهمن هم

 .یدرا بوس اشیشانیآرام گفت و پ ادوارد

 زمزمه کرد: امیلی

 کنیم؟یم یکار چ یمما...دار -

 درهم دختر زد و گفت: یبه چهره یلبخند ادوارد

طور که تو، من نمن. همو ی  ماه  شیمیم یک احساساتمون رو شر  یمما، دار -
 .کنییو تو رو »ما« صدا م

 یو من درباره  دونیینم  من  یدرباره  چیز یچدرسته؟ تو ه  ینا  کنییم  و فکر   -
 کنییم . فکر ستیگهدست همد یهاشون توکه دست  یمتو. ما فقط دو نفر 

لروزن  ما  یهابا چشم کنییم فکر  کنن؟یبا ما چطور برخورد م ینجامردم ا
 ادوارد؟ کننیچطور برخورد م

بود که  یزیچ یناش نشست و اادوارد محو شد اما آرامش در چهره لبخند
 درونش شنا کند. توانستیم که  یآرامش یانوس  معتادش شده بود. اق یلیام
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 ما رو به خاطر احساساتمون محکوم کنه؟ من یکس  مذارییم کنییم فکر  -
 ذاریی. ساده به دستت آوردم که ساده از دستت ندم. تو میزمعز  ذارمینم
 یره؟احساسات من نسبت به تو رو بگ یجلو یکس

ها آن دست  ترسیدیم  که انگار   یفشرد؛ طور  ادوارد را محکم  یهادست  امیلی
 کنند.  یشرها

 نه. -

و ادوارد تنها آنچه را که دوست  دادیدروغ م یبو یشاما صدا گفت  امیلی
 داشت بشنود، استشمام کرد.

 خم شد. یلیبه سمت ام یو کم یدخند صدایب  ادوارد

 ببوسمت؟ تونمینم هنوزم -

 دهان ادوارد گذاشت و گفت: یو دستش را رو یدخند امیلی

 نه. -

 یهاگذاشت. خنده  یلیامنوک انگشت   یرو  یازد و بوسه  یلبخند نرم  ادوارد
 .یدلبش خشک یدختر رو

 .یزمباشه عز  -

کرد   یراه افتاد و سع یلی. جلوتر از امخندیدیگفت و حاال او بود که م  ادوارد
 یرا برا  یاآن دختر کوچک، لحظه  دانستی. چرا که میردبه سرعت فاصله بگ

 .کندیانداختنش تلف نم یر گ
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 جوابت رو بدم. یدصبر کن. با ی،ه  -

نشان داد که حدسش درست است. پس   اشیو لحن حرص  یلیبلند ام  صدای
 کرد.  یشتر را ب یشهابه دنبالش سرعت قدم یلیو ام یددو

! یدنشاندو یصدا ی. حت یانوسو اق هایمرغاب  یبود. صدا صدایب  چیز همه
 یلیبه حال خوب ام  توانستیم  یعتبود که طب  اییههد  ترینیرینسکوت، ش

 بدهد.

 ید. شایندازدب  یر در ساحل، گ  یزرد و کوچک   یقتوانست آن مرد را کنار قا  امیلی
 .یفتدخود ادوارد بود که به دام ب یخواسته ینهم ا

 یکه کوچک بود و برا یقیقا یادوارد را که به لبه یشهابا دست امیلی
 انداخت. یر داده بود، گ یهو تک کردیم زانوانش را خم یدبا یشنشستن رو

 یهابه چشم یرهخ یو با سرخوش یدخند زد،ینفس منفس کهیدرحال ادوارد
 دختر گفت: ی  مشک 

 .یقرمز سرخ شد یگویم یهمثل  -

 یو سع  دادیم  را قورت  یشهاجلوه کند، پس نفس  یفضع  خواستینم  امیلی
 .دآور یقلبش را منظم کند اما همچنان نفس کم م یهاتپش کردیم

 با تشکر از...تو. -

 خوب نفس بکشه! تونهینم ینجاا یکی -

 یدنبلع  یکه برا  یلیام  یهاگفت و با چشمانش به لب  یموذ  یبا لبخند  ادوارد
 اشاره کرد. شدند،یبه سرعت باز و بسته م یژناکس
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 من رو از خودش دور کرد. یانوسچون اق -

برق شرارت را در   یبه راحت   توانستیمند گفت اما ادوارد مگله  یبا لحن  امیلی
 .یندبب اشیچشمان  مشک 

عقب رفت اما  یمتقابال  کم یلی. امیستادکرد و ا  یداپ یشتریجرئت ب ادوارد
 کار را نداد و دستش را دورش حلقه کرد.  ینا یپسر اجازه

 زشتم؟ یگویم یه یانوس  من اق یگیم یدار -

که قلبش به پا کرده بود،   ییو سروصدا یجانآب دهانش را از شدت ه  امیلی
 قورت داد و گفت: یبه سخت 

 بدون تو سخته! یدنکه نفس کش  یگمم دارم -

 یلیصورت ام  یفقط به اجزا  یادوارد خشک شد و لحظات   یهالب  یرو  لبخند
 نگاه کرد.

 ... .ینکن حاال فکر  -

 یکنزد  عطل نکرد و تا حد ممکن به دختر با هول ادامه داد اما ادوارد م  امیلی
 و باعث شد حرفش را قطع کند.

کم کم  یانوساق  یو صدا  رسیدیم  به گوش  هایمزغاب   به جز   ییهاپرنده  صدای
گفتن داشتند. همه   یبرا یحرف  ی. انگار همگ کردیم را نوازش یشانهاگوش

د که شده بو یرهخ یو درشت  مرد یکه در چشمان  عسل یلیبه جز ام
 .شدیم یتلق  اشیبخش زندگ  ترینیبعج

 .گفتییم یخب...داشت  -
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 یلیگذاشت و ام دختر  یگونه یاز دستانش را رو یکیزمزمه کرد و  ادوارد
 حرف بزند. توانستیخشکش زده بود. نم

 ...که... .گفتمیم داشتم -

مشتاق  ادوارد،  یهافرار از چشم یممکن گفت و برا یتن صدا ترنیینپا با
سرش   یکه رو  یاپسر پنهان کرد اما بوسه  یینهانداخت و در س  یینسرش را پا

 ییرهکه خ  یو نگاه   ینشست، دختر را وادار کرد تا به باال نگاه کند. مکث طوالن 
 متعجبش کرد. یادوارد شد، کم ی  چشمان  عسل

 بینی؟یم صورتم یتو یزیچ -

 یگویبه همان م یلسرخ که او را تبد ییهابا گونه یلیو ام یدپرس ادوارد
 که ادوارد گفته بود، پاسخ داد:  کردیم یسرخ 

 .یبپرس یسوال یه...خواییکه...م  بینمیصورتت م یتو -

 :یدگذاشت و پرس  اشیدهپر صورت رنگ  ینما رودندان یلبخند ادوارد

 ببوسمت؟ تونمیم -

 د:چشمانش را بست و زمزمه کر  امیلی

 آره. -

درخت   بارید،یم یشجا یرو یبرونکاشت که اگر باران ک  یاادوارد بوسه و
 .زدیم جوانه یبلند ی  ماه 

 !یلیام یباییتو ز -



 

 
41 

 رمان یکبرتر انجمن  یسندهسرمد نو ینرمان بر آب رفته | مت
 

 .یدخند یلیگفت و ام  ادوارد

 .دونمیم -

را از نظر گذراند  یلینشست و با چشمانش تمام  ام یققا یباز هم لبه ادوارد
 یرو یگر د یابسته، بوسه یو با چشمان  یداما در انتها گردنش را جلو کش

 گذاشت.  اشیشانیپ

هزاران  یق  بودند. تزر اشیشانیپ یادوارد رو یهابوسه یلی،آرامش ام منبع
 زمان  به وجودش.احساس  هم

 یسپرد و صدارا به ادوارد    جانشیمهبدن  ن  یلیادوارد باز شدند و ام  هایچشم
را در  یانوسآرام  اق یهاموج ینبودند، صدا یمرغاب  که  ییهاپرنده یهمهمه

و خون  یدبه گوش رس یاگلوله  یک شل یکه صدا  یگم کردند، زمان   وجودشان
 را غرق کرد. یققا

*** 

 فهمد؟یم یرا، چه کس یادر یر نهنگ  ز یهاهشتم: اشک  فصل

 

اگر   یترن، حت دردناک  یلمها از هزاران کاست  فپسرم. مکان  یبنها عجمکان  -»
که باعث درد قلبت شده   یزیچ تونییواضح نباشن و درد اونجاست که نم

 یبود یمکان با خاطرات! کاش ماه  یر . تسخیر تسخ یعنی، ینو ا ینیرو بب
 ی،آوردن داشته باش یادبه  یمکان هم برا یهاگر  یوقت حت پسرم. اون

 .«کنییرو با خودت حمل نم یاخاطره
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مشغول کرده   یشاز پ  یشذهن  ادوارد را ب  یگیر،ماه  ین  را  یهاروزها حرف  این
ها تا چه اندازه نداشت اما ادوارد متوجه بود که آن حرف یسواد  یرمردبود. پ

 درست بودند.

 به ساحل برگشته بودند. هایگیر هشت شب بود و ماه ساعت

 یکتا فقط    گشتیرا م  یترشتش تمام جمعد  یها. با چشمگشتیم  ادوارد
 نبود. ییاز روشنا یاثر  یچکند؛ اما نبود. ه  یداپ یشتنها یز  اثر از عز  یکاثر، 

 :زدیم یادکه فر   شنیدیدان را م یآقا صدای

 .ینبر  تونینیم ین،خسته نباش -

 دان؟ یآقا -

 یوقت   یت. در نهازدیو اسمش را صدا م  دویدیم  یرمرداز دور به سمت پ  ادوارد
 یز چ تر از هر واضح یگیر،ماه یاش برادرمانده یچهره ید،دان رس یبه آقا

 بود. یگرید

 دوباره تو، ادوارد. -

 .زدینفس منفس یجان،چرا اما از شدت ه دانستینم ادوارد

 دان. یبله...دوباره من...آقا -

 یقیکرد. نفس عم  یکوتاه   یزوگفت و سپس چشمانش را بست و آر   ادوارد
 :یدو پرس یدکش

 ... .یخبر  یلیاز ام -
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 ندارم. -

 کوتاه، ادامه داد:  یآه  یدندان گفت و پس کش آقای

اگر   ی. حت کنهینم  ییریحرفم تغ  ینندارم ادوارد و ا  یخبر  یچاز اون دختر ه  -
. یرو بپرس ینا یدکنار ساحل و بعد از هر ص  یایهم هر روز ب یگهماه د یک 

 !کنمینم یدص یلیام یاخدا پسر، من که از در یمحض رضا

تر پسر را راحت یش،هادان با حرف یو شکسته بود. آقا یختهفرو ر ادوارد
 .کردیخالص م

و اگر  شناسهیاون رو نم یبرونک  یتو ینداره. کس یاخانواده ینجااما اون ا -
. خانواده، ینبدون ید. شما باکنهیم شما کار  یکه برا دونهیبشناسه، م هم

 !یمحل تولد، هرچ  ی،کار  یسابقه

 از کنارش رد شد. تفاوتیدان ب  آقای

 .دونمینم یزیمن چ -

 با لجاجت دنبالش کرد. ادوارد

 .دونینیشما م -

 یسرش برداشت. ادوارد با لحن  یو کالفه کاله برتش را از رو  یستاددان ا  آقای
 درمانده ادامه داد:

ندارم. من بردمش درمانگاه. من...من   یروزه که ازش خبر   من سه هفته و دو  -
رو گزارش دادم. خودم تا صبح   یز چرو پر کردم و خودم همه  یسخودم فرم پل

 یدار ب یو وقت  یدمخواب یقهدق یستتختش نشستم و من...من فقط ب کنار 
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بره. اگر   یراه  دور  تونستیدان، نم  یبود آقا  ینبود. اون زخم  یگهاون د  شدم
 ی؟سرش اومده باشه چ  ییبال

پشت سر  یکه بتواند جمالت را به خوب تر از آندرمانده بود. درمانده ادوارد
 هم ادا کند.

 یاپدر  یاکرده تا براتون کار کنه. مادر  یرو بهتون معرف  یلیکه ام یکس -
 دان. ی...لطفا  آقایخانواده، اصال  هرکس

نگاه کردن  یبرا یتالش آنکهیبود، ب  یستادهدان هنوز پشت به ادوارد ا آقای
 به پسر کند، گفت:

تو و اون.  یتموم بشه. برا جاینهم یدداستان با یندنبالش نرو ادوارد. ا -
 یلیگرفتن و ام  یلیرو از ام  چیزییهها  ها گرفت، اونرو از اون  چیزییه  یلیام
پسر. تو که  یمداستان رو تموم کن یسادگ  ینبه هم یارو از تو. ب چیزییه
 هات بشه؟چشم یمتوجه احساسات  تو یکس  خوایینم

 .یدکه نبا  یوقت  یحت  زنند،یم حرف یشهها هم! چشمهاچشم

 یهم کاف  یندان را متوجه شد و هم یآقا یهاحرف  فقط قسمت آخر  ادوارد
 کند.  یر در گلو گ یشبود تا صدا

 درسته؟دان،  ینرفته آقا یلیام -

بود که ادوارد از  یزی. سکوت چیماه  یک مرگ   ی  به آرام ید،آرام پرس ادوارد
 .شدیم یمشتقد یرمردو حاال، هر لحظه از جانب پ ترسیدیمآن

 رو با خودشون بردن، درسته؟ یلیها اماون -
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دان پشت به ادوارد لبخند  یماند. آقا و منتظر جواب یدتر پرسمحکم ادوارد
 زد. یزیترحم برانگ

 یشهادوارد. پدرت هم یباهوش بود یادیبودن ز یگیر ماه یبرا یشهتو هم -
 .گفتیرو م ینا

 نکرد و ادامه داد: یادوارد توجه اما

ها کرده. اون  یاشتباه  یهقبال   یلیچون ام رسوننیم یبها بهش آساون -
 .گیرنیمهم رو ازش م چیز یه

 دان در جواب زمزمه کرد: یآقا و

 .یتو نباش یز،چ اون یدوارمدرسته ادوارد و ام -

را  ینیسنگ مشخص از  یحجم یش،. زانوهاتوانستینم یگر د ادوارد
تر از جسم و روحش شده ادوارد، بزرگ ی  تحمل کنند و درماندگ  توانستندیم

 و او را از پا درآورده بود.

 افتاد. یسخ یهاشن یزانو به رو با

ادوارد  بارید،یم بود که هر وقت باران یاجمله ینطلسم شده بود. ا کیبرون
 .آوردیبه زبان م

دوست نداشت اما حاال او   کسیچباران را دوست نداشت. ه  یر شدن ز  خیس
 .یانوسکنار اق  ی،ماه  یک  یرها شده یباران بودند. مثل جنازه یر ز یرمردو پ

 یلیام یمن به جا اون شب دونستن،یم ن. اگهدا یآقا دوننیها نماون -
 .شدمیم یدناپد
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واهمه   کشیدند،یرا به دوش م  یقتکه بار حق  یاز به زبان آوردن جمالت   ادوارد
 داشت.

 .کنهیم  یمخف   داره من رو ازشون  یلی...چون امخبرنیب   ها از وجود مناون  -

 .مردینفس زد. داشت مگفت و نفس  ادوارد

اش، از آفتاب سوخته یرا به سمت ادوارد گرفت. چهره رخشیمدان ن آقای
پسر،   ادوارد بود. آن  ییدهکش  یها. نگاهش به نفسزدیم باران برق  یسی  خ

 .شدیم یتلق  یدرماندگ  یزنده ینمونه

از  یبرا یزیها فکر کنن چتا اون کنهیداره من رو ازشون پنهان م یلیام -
 جز خودش! یزیدست دادن نداره. چ

را بست و   یشهاباران کم نکرد. چشم  یاز سرما  یاداغ  ادوارد، ذره  هاینفس
 جا به دست  باران کشته شود.آرزو کرد همان

 گرفته باشد، گفت:  یشرا پ یعاد یمکالمه یک  دان که انگار  آقای

 .یممکنه سرما بخور برو خونه ادوارد، -

 رفت. و

 .زدیم یادفر  یشهتر از همکه ساکت  یانوسیماند و باران و اق ادوارد

به  یشهاشده بود و تمام لباس یسجا برخاست و به سمت آب رفت. خ از 
آب  یر ز یاخفه یادانداخت. فر  یانوسبودند. خودش را در اق یدهتنش چسب

به آب از جا بلند  یهبا تک خواستی. میاورداما کم ن یدکه نفسش را بر   یدکش
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 اییماه  یازه. مثل جنلرزیدیم آب یاز سرما خورد،یم ینشود. هربار که زم
 به آب بازگردد. خواهدیشده بود که با لجاجت م

 شده بود. نهنگ  یک به سمت ساحل هلش داد. حاال  آب

 یلیام  شود،یم  یدار ب  یها، چشمانش را بست و آرزو کرد وقت شن  یرو  خوابیده
 .گشتیبازم یانوس،به سمت اق گشت؛یوقت بازم. آنیندبب یانوسدر اق را

*** 

 .برندیشان آنان را به خانه مشوند، معشوقه ینااگر ناب یاننهم: آبز  فصل

 

ساعت شش، پنج صبح طلوع کند.   یگرفته بود به جا  یمتصم  یدروز خورش  آن
را  یشها بکوبد و صداتر به صخرهگرفته بود محکم  یمتصم یانوسآن روز اق

درمانده قصد داشت در کنار امواج ساحل قدم  یامنعکس کند. آن روز الشه
 برساند.  یزرد رنگ  کوچک   یی  پارو  یقبزند و رأس ساعت هفت، خودش را به قا

به گوشش  یشهبود که هم ییصدا یانوس،اق یهاخروش  موج صدای
اتاقش را باز نگه دارد و تا  یپنجره گرفتیم یمتصمخصوصا  اگر  رسید،یم

 هم نگذارد. یصبح، پلک رو

باشد   یسگ  شکار  یکو الزم نبود ادوارد    دادیخون م  یبو  یبروز آب، عج  آن
 تا آن را احساس کند.

کوچک روستا معلوم بود،   یهاخانه یان  که از م  یتخت نشسته و به آب  روی
 .کردینگاه م
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رفت.  یزشآوسرد گذاشت و به سمت رخت ینزم یا رواش ر برهنه پاهای
دستش انداخت. از اتاقش  یرا رو اشیو کت مشک  یدپوش یمشک  یشلوار

روشن شده بود. خانه در سکوت   یکم  ید،خارج شد. درون خانه با طلوع خورش
به محل   یدنزودتر رس  یکه خواهرش، برا  دادینشان م  ینمطلق فرو رفته و ا

 یخانه را ترک کرده و مادرش هم رو یددر شهر، قبل از طلوع خورش رشکا
 خوابش برده بود. یراییتک مبل درون  پذ

 خارج شد. یتر از هوا از در ورودنکردن  مادرش، ساکت یدار ب یبرا ادوارد

هجوم آورد،  اشیدهپر و صورت رنگ  یمشک  یکه به موها  ینسبتا  تند نسیم
 خواب را از سرش پراند.

که به  یکیبار یخانه، در کوچه یاط  را به تن کرد و پس از ترک  ح کتش
 به راه افتاد. شد،یم یمنته یانوساق

 یتوسط کس ید. شاکندیکجاست و چه م ینکه. به اکردیفکر م یلیام به
صورت، ادوارد  ینخودش رفته بود اما در ا ینشده و خودش با پا یدهدزد
رفته بود؟  یم نداشت؟ با چه کسرا ه یخداحافظ  ینامه یک  یاقتل یحت 
 یبرونرا در ک  یکس  یبود؟ وقت   یرفتار  ینچه کرده بود که مستحق همچ  یلیام

 خوابید؟یها کجا مشب نداشت،

 ی  زندگ  یاتاز جزئ کدامیچکه چقدر احمقانه به ه  کردیفکر م ینبه ا ادوارد
 یدرس  یجهنت  ینداده بود و به ا یتنکرده و فقط به بودنش اهم یدختر توجه

که ممکن است باعث   یلیبه دال وقتیچرا در کنارش دارد، ه یزیچ یکه وقت 
 .کندینم نبودنش شوند، فکر هم
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. انگار گشتیبه سمتش بازم یشهبود که قلب ادوارد هم ییجا اقیانوس،
جسد   یان  ساخته شده بودند که بازگردند و م ینا یبرا یشدست و پاها

 وجو کنند.از قلبش آب را جست یبه دنبال جسد ی،ان ماه هزار 

به   یدبا  یشههم  گرفت؟یرا در نظر نم  هاینبهتر   وقتیچچرا ذهنش ه  جسد؟
 ی  بود که واکنش احساس  یلدل  ینبه هم  ید. شاشدیم  یمنته  یزهاچ  ترینیدپل

آمده نداشت. احساسات  ادوارد قبل از وقوع   یشنسبت به اتفاقات پ  یچندان 
 .رسیدندیه، در قلبش به اتمام محادث

 یانوسکم از اق یکتش کرده، با فاصله یبرا در ج یشهادست کهدرحالی
و رو  یر تمام تنش را ز یصبحگاه  یز تند و ت یمنس دادیبود و اجازه م یستادها

 کند.

و  یباتر را ز یانوسو اق رقصیدیقبل م هاییهاز ثان تر یدهر لحظه شد باد
 .دادیاز قبل نشان م تر رحمیب 

 یلیکه ام  ییافتاد. جا  ییزرد رنگ  آشنا  یقمتر دورتر و قا  یستادوارد به ب  نگاه  
 افتاد. یانوسخورد و به اق یز از دستانش ل یماه  یک  ی  به راحت 

و با  یدلرز یادر آغوشش، لحظه یلیام ین  و خون جانیبدن  ب  یادآوری   با
 .یدکش  یچشمان  بسته آه 

 کشاند.  یقه سمت قارا ب هایشقدم
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آرام   یمنتظرش بود و نه آنقدر  یتند بودند که انگار کس  یها، نه آنقدرقدم  آن
ها، از قبل هماهنگ شده بودند و است. آن قدم یکه انگار خودش منتظر کس

 .یچه کس یا یزیچبا چه دانستیادوارد نم

. دستش را آرام جلو برد یستادمکث کرد و فقط ا یالحظه ید،که رس  یققا به
 اش را لمس کرد. سرد بود.و لبه

 یلی؟وجود  ام یدگرمش کند؟ شا  توانستیم چیزیچه

 نشاند. اشیدهپر صورت رنگ  یرو یسرد لبخند

ادوارد را  یهااز کفش یکم  یرساند که حت  یقبه قا یو موج  یدلرز اقیانوس
 کرد.  یسهم خ

هنگام  زود به تفاوتی  یاز ب  یدباشد. شا ینآب هم خشمگ رسیدینظر م به
 ادوارد.

 ی. ذهن  احمق کردیفکر م  یققا  یک  ی  اش رفته بود و ادوارد به سردزدهغم  عزیز  
 داشت!

ها را باز کوتاه، آن  ییبست و پس از آرزو  یانوسرا رو به اق  اشیعسل  چشمان
 نبود.ادوارد  یبرآورده کردن  آرزوها یبرا یاکارخانه  یاکرد اما دن

لرزان از حداقل  یقامت  ییه. توهم  ساکردیبود که توهم کمکش م خوشحال
 یکه حت  رحمیاما چه ب  یلیبه ام یهشب یپانزده متر دورتر. توهم  قامت 

برهنه و رد  یپاره و پاها یراهنیبود. پ ینتوهماتش هم از آن دختر، غمگ
 .وریبه آن د یااز فاصله یحت  شد،یم یدهآن توهم د یجاکه همه  یخون 
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که آن توهم،   یدر هم گره خورد، زمان   اشیرهت  یشد و ابروها  یرهخ  یگر د  کمی
 .رسیدیتوهم به نظر نم

اما خودش را نگه داشت. حاال وقت   یدلرز یاشل شدند و لحظه زانوهایش
 .آمدیم شکسته به سمتش یکه قامت   یشکسته شدن نبود. نه زمان 

 .یدرد شد و دو یق. از کنار قایدکش  یناباور یاز رو نفسی

کشتن  کره   یدامپزشک برا کردیکه فکر م  ی. مثل اسب مادردویدیم ادوارد
 یلی؛ام  یکشتن  شاهد و مثل ادوارد برا  یبرا  یشده، مثل قاتل  یکشاسبش نزد

 .یدخورد اما همچنان دو یز ها لشن یرو ی. چندباردویدیفقط م

برف، قبل از شروع  یاتکه یزشمثل ر د،شیم یک نزد یلیکه به ام  هرچقدر 
 .ریختیکه قاتل خودش بود. قلبش م  شدیم یبهمن

 کرد:  یشفقط پنج متر فاصله داشت که بلند صدا حاال

 !یلیام -

صدا، بغضش شکست. انگار که تمام راه را با خودش صحبت   یدنبا شن  امیلی
 .یدنلغز   یشهاگونه  یرو  ی. بغضش شکست اما اشک یزدکرده باشد که اشک نر 

 شد. یدهدر آغوش سرد  ادوارد کش یلیو ام یدطول کش یهسه ثان فقط

بدون   یلیکند. ام یلرا تحل دیدیبا ذهنش آنچه که م توانستینم ادوارد
که   ییهامکرر، پوست کنده شده و دست هاییپر از کبود ی،سالم ی  جا یچه

اش زخم برهنه ی. پاهالرزیدیچشمانش بودند، در آغوشش از سرما م یجلو
 بود. یدهشده بودن و شن به تمام  وجودش چسب
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بلرزد اما نه حاال  یلیاز ام یشتر ب یحت  توانستیم یتش،وضع یدن  با د ادوارد
 ش بازگشته بود.اش به آغوشزدهغم یز  که عز 

 .یددختر گذاشت و بوس  یس  قرمز و خ  یموها  یرا رو  یشهالب  یدبا ترد  ادوارد

 !یزمعز  ینجامن ا -

 کرد.  یصورتش را از مخف  یشاز پ یشب یلیکرد و ام  زمزمه

 .یستمادوارد، خوب ن یستممن خوب ن -

و صورتش مچاله   یدکش  یهم فشرده شدند. از درد آه   یاز بغض رو  هایشلب
 شد.

 درد دارم ادوارد. یلیدرد دارم. خ -

که با   یکرد شدت درد یناله کرد و ادوارد چشمانش را بست و سع امیلی
 بزند. ینبه قلبش نشسته بود را تخم یلیام یجمله

 .یزمدرمونگاه عز  ریمیاالن م -

کنار چشمانش بود را    یکه رو  یلیگفت و دستش را جلو برد تا دست  ام  ادوارد
 و لرزان زمزمه کرد: یدخودش را عقب کش یلیبزند اما ام

 نه. -

 ساکت ماند و نگاهش کرد. یازده لحظهبهت ادوارد

 قرمز. ی  ماه  ینمتشده؟ بذار بب یچ  -
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 یلی  . حاال که امیدشد و خودش هم لرز یلیلرزان  ام یهامتوجه لب ادوارد
 توانستیه بود، چگونه مرقم زد  یشفراتر از مرگ را برا  یزیچ  اشدیدهیبآس

 مقاومت کند؟

لرزانش  یهاجمالت ادوارد، دست یدن  بعد از شن توانستیم چگونه یلیام و
 صورتش نگه دارد؟ یتر از قبل رورا سفت

 جایب  یاما مقاومت  باختیدر برابر ادوارد م یشه. مثل همباختیم امیلی
نداشت. در اصل، بردن در  یابرنده یچها هآن یان  م ی  . در اصل بازکردیم
 بود. معنایب  عشق ی  باز

 یرا خالف  ادوارد گرفت و آن را هل داد. از شدت ضعف کج شد و حت   صورتش
 اما با چند قدم تعادل خودش را حفظ کرد. یفتدبود ب یکنزد

 تونمیچرا نم ی؟حرف نزن  تونیینزن ادوارد. باهام حرف نزن. چرا نم حرف -
 ؟یزماشک بر 

را  یشتر صحبت ب یدارش، اجازهگرفته و خش یاما گلو زدیم یادفر  امیلی
 .دادینم

 .یدتر از قبل شنرا آرام یلیام یصدا یشد وقت  تر یفضع ادوارد

 درد دارم. یلی. درد دارم ادوارد، خکننیهام درد مچشم -

 یارا لحظه  یشهادست  آنکهی. ب شدت گرفت  هایشیهگر   یکرد و صدا  اعتراف
 آب را حس کند.  ی  عقب رفت و توانست سردصورتش کنار بزند، عقب  یاز رو

 هم عقب رفت. یگر و چند قدم د خندید
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 و تو. یانوسدورم کنن. از اق ینجاقراره از ا کردمیفکر م -

 .ترساندیادوارد را م یننبودند و ا یباز هایشخنده

. گذاشته است  یشفکر کرد ادوارد رفته و تنها یلیساکت ماند که ام قدریآن
که داشت را هم   یتنها قدرت  یلیو ام یدترس  نبود  پسر، تمام وجودش را بلع

خودش   یشاز پ  یشب یانوسها نشست و اجازه داد اقشن یاز دست داد. رو
 را به او برساند.

 را  یشهاو از جا برخاست. به سمتش رفت و شانه یدکش  یقعم  ینفس  ادوارد
 گرفت.

 یزم؟عز  کنییکار رو م  ینچرا ا -

 یاز ک  لرزید؟یم ی. از ک یدلرزان کلمات را ادا کرد و لرز ییبا صدا ادوارد
 یرو یدهاوضاع را کنترل کند؟ احساساتش را؟ قطره اشک چک توانستینم

 را؟ یلیام یبرا یدناش را؟ لرزگونه

 یندتا آخر عمر نب توانستیکه نم  یزیرا در آغوشش چرخاند و چ یلیام آرام
 .یدرا، د

 .یددختر را د یکدیگر دوخته شده به  یدسف هایصدف

 .یدرا هم د  شدیدختر ختم م  یردشان به سمت گونه  یکه حت   هاییسوختگی

 پوستش را در هم بسته بود.  رحمییرنگ، با ب   یاهس  یهاکه چطور آن نخ  دید

 رنگش بودند. یاهس هاییدمروار ید،که ند  یزیتنها چ و
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اش، پنهان شده بودند و سوخته و دوخته شده یهاپلک  یر که ز  مرواریدهایی
 نبودند. یحت  یدشا

*** 

نگاهت را ندارم، هر زمان که دلتنگ شدم، به کجا  یگر دهم: حال که د فصل
 بوسه بزنم؟

 

در  یداس یدنصبح، علت مرگ: پاش 11:51واالد، ساعت مرگ:  یلی: امبیمار»
 .«ینخبر بد یمار سر. به همراه  ب ییهاز ناح زییچشم و خونر 

 .یدرا در هم کش اشیرهت یپشت سرش فشرد و ابروها یوار را به د سرش

 .شدیبه بلندگو، قاتل تمامش م یهشب یابا اسلحه یذهن  ادوارد، روز قطعا  

اسمش  یکه حت   یرا در قسمت  یلیکه ام  شدیم اییقهساعت و پانزده دق یک 
و عبارت  شدندیکرده بودند. پرستارها رد م یبستر  ست،دانینم را هم

را رد   ینا  اشیذهن  هاییچشاما پ  دادندیرا به خوردش م  «شودی»درست م
 .دهندبار  انتظار، عذابش بلحظات  رقت ینتا در ا کردندیتالش م یو حت 

ساعت و شانزده  یک فکر کند و تمام آن  یلیبه نجات  ام توانستینم ادوارد
نبود؛ فقط  یو روان  یضآدم  مر  یکگذرانده بود.   یلیمرگ  ام را، با خبر  یقهدق

 یبه نکات  مثبت توجه توانستیبود و نم ینبدب یادیدر برابر مشکالت، ز
 نشان بدهد.
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هم گذشت و پوست  شست  ادوارد کنده شده بود.  یگر د یقهدق یک 
 .کردیر که ذهنش نمطوبه خودش رحم کند، همان توانستینم

روح ادوارد   یش،پ  ییقهساعت و هفده دق  یک لحظات     یری  و تصو  یصوت   نوار  
 یمنداشت تا زمان  مرگ به خدا تقد  یروح   یگر و ادوارد د  کردیم  یز را با چاقو ر

 نداشت. چیز یچکند. در واقع، ه

 شیهااش نگاه کرد. قرمز شده بودند و رد  ناخندر هم قفل شده  یهادست  به
 .شدیم یدهاز پوستش د یاهر گوشه

زمان کجا پنهان  داد،یذره از دست مرا ذره اشیکه ادوارد داشت زندگ   زمانی
 شده بود؟

 ین؟ادوارد را یآقا -

حامل  یستاده،ا یشروکه روبه یسرش را باال گرفت. پرستار جوان  ادوارد
 .کردیها آماده مآن  یدنشن  یخودش را برا  بایستیبود که ادوارد م  ییخبرها

مرده.  یلیمرده. ام یلیمرده. ام یلیمرده. ام یلیمرده. ام یلیمرده. ام امیلی»
مرده.  یلیمرده. ام یلیمرده. ام یلیمرده. ام یلیمرده. ام یلیمرده. ام یلیام
 مرده.« یلیمرده. ام یلیمرده. ام یلیام

 خفه شو! -

 ار متعجب شود.باعث شد پرست ینبا عجز زمزمه کرد و هم ادوارد

 ین؟با من بود -
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 تر یختهها را هم رو آن  یدکش  اشیمشک   یدرون  موها  یدست   یبا کالفگ   ادوارد
 از قبل کرد.

 .یننه خانم، حرفتون رو بزن -

حرف  یچگرفت بدون  ه یمو تصم یدادوارد را د یختگی  به هم ر پرستار 
 فقط به کارش برسد. ی،ااضافه

. ین. از ایننفترشون ببد یشما رو تو خوانیدکتر م -  طرف لطفا 

 جلوتر از ادوارد راه افتاد. و

شده.  یزیشچ یه یلیشده. ام یزیشچ یه یلیشده. ام یزیشچ یه امیلی»
شده.  یزیشچ یه یلیشده. ام یزیشچ یه یلیشده. ام یزیشچ یه یلیام
 شده.« یزیشچ یه یلیام شده. یزیشچ یه یلیشده. ام یزیشچ یه یلیام

 ین؟بخش دارشما...آرام -

 زمزمه کرد و پرستار به سمتش برگشت. یتبا عصبان ادوارد

 اومده؟ یشپ یمشکل -

 سردرد! -

 پرستار، باال. یک ادوارد کوتاه بود و توقعش از فهم   پاسخ  

 .یمکن  ینتونتا معا یایندکتر ب یدن  بعد از د -

 و ادامه داد: یستادا یگفت و کنار در  پرستار 

 داخل. ینبر  ینجاست،ا -
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تکان داد و پس از در زدن، وارد اتاق دکتر شد. مرد  جوان  نشسته   یسر   ادوارد
دست، از ادوارد دعوت کرد  یتکان داد و با اشاره یبا حوصله سر  یز،پشت  م
 .یندتا بش

ها نبود که ادوارد دلش بخواهد با آن یزیدعوت به آرامش، چ تشریفات  
 .دادیم  چارگییو ب   یبدگمان   یبرا  یشتریمواجه شود، چون به ذهنش قدرت ب

مشکل  یعا  سر  یاید،از دور زدن خوشش ن یاکه انگار عجله داشته باشد و   دکتر 
 کرد.  یانرا ب

 .ینرا یرو از دست داده آقا یناییشب یمارتونب -

 یو سکوتش، نشانه کردیادوارد طلوع نم  یهرگز برا  یگر د یدشد. خورش  تمام
 تن دادن به مرگ بود.

 یناییشونب یهاهاش نفوذ کرده و تمام عصبچشم یتو یداس یادیمقدار ز -
برسن  ینجابه ا ینکهتر از اقبل یلی. خیمانجام بد یکار یمسوخته. نتونست

 .گیریمیر مهفته قبل در نظ یک رو از دست دادن. ما زمان رو  یناییشونب

بشنود اما گوش  تواندیم دارد. آدم یریبا گوش دادن تفاوت چشمگ شنیدن
گوش بدهد اما مرگ در گوشش آواز  خواستیو م شنیدیندهد. ادوارد م

را  ی. زندگ گرددیبرنم اشیبه حالت قبل چیزییچکه ه  گفتیو م خواندیم
 .دانستیتمام شده م
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موضوع   ینکه ا  ینتوجه داشته باش  یدمتوجهم که درکش براتون سخته اما با  -
 تونهیشما متوجه بشه، م یرو تو یسخت  یندوبرابره! هرچند اگر ا یمار ب یبرا

 تر هم بشه.براش سخت

 ببرمش؟ تونمیم یک   -

 .دادیگند م  یبو  کرد؛یاش ماتاق خفه  یبلند شد. هوا  یشگفت و از جا  ادوارد

 برود و ادوارد را به آرامش دعوت کند.  یشبا منطق پ  کردیم  یان سعجو  دکتر 

نظر پزشک   یر رو ز  یداره چند روز  یاز ن  یمار که ب  یریندر نظر بگ  یدبا  ین،را  یآقا  -
 کنه،ینم یدشتهد یجد که عفونت و خطر   یممطمئن بش یدبگذرونه. ما با

 پس بهتره که... .

و کنارش  ینمشدوست دارم بب. بهوش اومده، درسته؟ ینمشبب خوامیم -
 نشم. یدار ب خوامیبخش بزنن. مبهم آرام ینبگ یشه. اگه مبخوابم

 یشگفت و بالفاصله در اتاق را باز کرد و از آن خارج شد. دکتر از جا  ادوارد
 بلند شد و به دنبالش رفت.

 ین؟بهشون بگ یچ  خواینیم دونینی. شما مینرا یآقا ینصبر کن -

من رو از  تونهینم چیز یچبهش بگم که دوستش دارم و ه خوامیبله، م -
 دوست داشتنش منع کنه.

 یعنی.  شدیبه تن دکتر انداخت. دکتر متوجه نم  یاادوارد، لرزه  یصدا  جدیت  
 بشود. خواستیاما نم شدیم

 بال رو سر دوستتون آورده؟ ینا یک   یندار اییدها یچه ین،را یآقا -
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ندهد اما ادوارد که  روییشپ یکرد به تفکراتش اجازه  یو سع دیپرس دکتر 
 ی. به سمت دکتر برگشت و با لحنیستادا یشباشد، سر جا یدهانگار ناسزا شن

 آرام و سرد گفت:

 ام آورده.بال رو سر معشوقه ینا یندارم ک  اییدها یچه -

تر نبود که دک یزیمعشوقه، چ یکلمه یرو یدشآرام بود اما تاک صدایش
 متوجهش نشود.

که  یرهجز  از  یآن هم در قسمت  کند،یکار را م ینچرا ا دانستینم ادوارد
با  ییهاو مسخره، آدم اندازهیب  یفقط احمق نبودند، بلکه با افراط  یانبوم
 یاما برا کردندیم یطاناز ش یرا، محکوم به داشتن  قسمت  یاحساسات  ینچن

 :زندب یادفر  ینکهنمانده بود، جز ا یباق  یگرید یز ادوارد چ

از وجودم  یجزو یروز یه یستن،سر جاشون ن یگهکه د ییهاچشم این»
 بودن.«

 یتاهم یگرید یز ادوارد، چ یاز وجودش را گرفته بودند و برا یها جزوآن و
 نداشت.

 .ینینشبب تونینیم -

 مد چرا.بفه  توانستیگفت و به دنبالش نرفت و ادوارد م  یبا لحن سرد  دکتر 

 یزشعز   یدن  د  یناخواسته، قلبش برا  یارا تندتر برداشت. خواسته    هایشقدم
افتاد که  ی. زمان  عبور از راهرو، چشمش به همان پرستار جوان زدیتند م
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را در چشمانش   یمهربان   یاو ادوارد ترحم و    کردیکرده بود. نگاهش م  یشصدا
 . از آن نگاه متنفر بود.دیدیم

تختش   یو در اتاق را باز کرد. پرده  یدکش  یقینفس عم  ید،که رس  یلیاتاق ام  به
 .رسیدیپرستار به گوش ادوارد م یشده بود اما صدا یدهکش

 .ین. ممکنه خودتونو بسوزونینبدون  کمک غذا بخور تونینینم -

 باد سکوت اتاق را شکست. یتر از صداآرام یلی،ام یصدا و

 .یرونبرو ب -

 به ناچار جواب داد: پرستار 

 .ینصدام کن ینداشت یاز ن یزیچ -

 یآمد. بعد از احترام کوتاه  یرونغذا از پشت پرده ب ی  خال ینی  سپس با س و
 رفت. یرونبه ادوارد که وارد اتاق شده بود، ب

شود که  یادآوریقدرها هم وقتش نبود که به ذهنش غذا بود اما آن وقت
 غذا بخورد. یبه راحت  تواندینم

 نگاه کرد. یلیچند قدم جلو رفت و به ام صدا،یآهسته و ب  ادوارد

ادوارد   یماه اتفاق افتاده بود که حت   یک و در آن    یلیدر وجود ام  ییر تغ  آنقدری
 بشناسد. یآن را به خوب  توانستینم هم



 

 
62 

 رمان یکبرتر انجمن  یسندهسرمد نو ینرمان بر آب رفته | مت
 

شده بود،   یخون   یکه کم  یشده و به سرش گاز بزرگ   یچیباندپ  یشهاچشم  دور 
تر را بزرگ یز چکه به دست کبودش متصل بود، همه  یموصل کرده بودند. سر 

 .دادینشان م تر یو جد

داشت قاشق را  یو سع چرخیدیم یشجلو یز م یآرام رو یلیام هایدست
 کند.  یداپ

»بذار من بهت غذا  یاکمکت کنم«   تونمیم »من یدبگو توانستینم ادوارد
از ترحم و   یلیچون مطمئن بود ام  ،«سوزونییخودت رو م ینطوری»ا  یابدم«  

 هرگونه کمک متنفر است.

به سمتش   یشهامتوجه شود، قاشق را با انگشت  یلیام  آنکهیآرام و ب   ادوارد
 .یردتوانست آن را لمس و در دستانش بگ یلیسر داد و ام

و قاشق را داخل ظرف گذاشت. پرش کرد و   یدکش  یاز سر آسودگ   ینفس  دختر 
که بسوزد.   یقدرنه آن  یول  یختر  یراهنشپ  یرو  یکمبه سمت دهانش برد.  

 بفرستد. یینبغض پا ی  را با چاشنتوانست آن  یلیبود اما ام مزهیغذا ب 

 یالحظه آنکهیکند و ادوارد ب   یدارا پ یزیچرخاند تا چ یز م را اطراف دستش
 را کنار دستش گذاشت. یوانل یرد،نگاهش را از او بگ

را  یواناحساس کرد، ل یشهش یآب را از رو یسی  که دستش سرما و خ  زمانی
 یکم  اشیقه. به خاطر لرزش دستش، گردن و  یدنوش  یدر دستش گرفت و کم

 شد. یسخ

 .یدگردن و دهانش کش  یبرداشت و آرام رو یز م یاز رو یدستمال ادوارد
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 ماند. حرکتیمکث کرد و دست ادوارد ب  یالحظه امیلی

لرزش دستش   بار ینقاشقش را در ظرف برد و پر از سوپ کرد اما ادوباره    امیلی
 .یختخودش ر یبود و تمامش را رو یشتر ب

 یهالکه یکرد با دستمال  یو سع یدبه سرعت قاشق را از دستش کش ادوارد
 را پاک کند. یراهنشپ یرو

. هزاران هزار کردینم یشاما ذهنش رها یدنگو یچه دادیم یحترج ادوارد
 .خوردیم  یلیس  یک و در جواب هر کدام،    گذشتیم  از ذهنش  ربطیب   یکلمه

را در دستش گرفت و قاشق را از دستش درآورد اما دستش   یلیدست ام  آرام
 نه. یگر را رها نکرد، د

دهانش را باز  یلیدهانش گرفت اما ام یپر کرد و جلو از سوپ یرا کم قاشق
. آن فشاردیهم م یرا سفت کرده و رو یشهاکه لب  فهمیدینکرد. ادوارد م

نقش  اشیصورت گندم یپژمرده رو یکه حاال مثل رزها  یکیبار هاییصورت 
 .شناختیم یبسته بودند را به خوب 

 !یلیام -

و  بستیم به طناب کرد،یاش مخفه کشت،ی! سکوت ادوارد را مسکوت
 دختر.  یهاخنده  یدی  مگر با سف  برد،یجان  سالم به در نم  یاهیاز آن سادوارد  

و قاشق را به دهانش  یدرا که در دستانش بود باال آورد و بوس یلیام دست
 یهالباس  یو تمام سوپ را رو  یدبه دستش کوب  یلیام  یگر چسباند که دست د

 .یختادوارد ر
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 .یرونبرو ب -

 اشیمشک   یهالباس  یز،تم  یکوت با دستمال. در سیدگفت و ادوارد نشن  امیلی
 کرد.  یز را تم

 .یادهات منفس یصدا ینجایی،هنوز که ا -

 نشست. یشتخت و جلو یرو بار ینو ادوارد ا یدغر  امیلی

که من  یبد یصتشخ تونییم یزهاییچاز چه یگهد یلی؟ام یچ  یگهد -
 ینجام؟ا

همراهش بود و  یفرستاد. بغض بزرگ  یینآب دهانش را به زحمت پا امیلی
 .کردیسخت م یشرا برا یدننفس کش

 هات هست.لباس یرو یشهداغ هم یر ش یبو -

 را به همراه داشت. یتاز عصبان یهنوز موج  یشگفت و صدا  امیلی

 من؟ یز  عز  یچ  یگهد -

 دهانش گرفت. یپر کرد و جلو و دوباره قاشق را از سوپ یدپرس ادوارد

 .یاگر حرف نزن  یلرزش صدات رو حس کنم، حت  تونمیبغض. م یصدا -

 یشهالب یاز سوپ را که از کناره یگفت و سوپ را خورد. ادوارد کم  امیلی
 با قاشق گرفت. خوردیم یز ل

 سرم اومده؟ ییچه بال ینیبب تونییم ی؟مرگم رو چ  یصدا -

 .که گفت، شد  یو ادوارد متوجه مزخرف  سکوت
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 ادوارد. ینمبب تونمیمن نم -

تر از آن ترسناک چیز یچگفت و از نظر ادوارد، ه یابا لبخند احمقانه امیلی
 لبخند وجود نداشت.

 .ینمبب تونمیگفتم نم  یدی؟شن -

کند که  یدناشنوا تاک آدم یک به  خواستیم گفت که انگار  یطور امیلی
 .یناستناب

قدرت سر هم کردن  آن مرد  کسیچ. هیختو ادوارد فرو ر یدرا کش دستش
انتظارش را  یانوسدر اق اییاییدر یماه  یگر را نداشت. نه حاال که د

 .کشیدینم

 ادوارد؟ شدیچ  یبدون  یدوست دار -

 .یدپرس یبا خونسرد امیلی

 نه. -

چرا  یرد؟را بگ یشلرزش صدا یجلو توانستینم با مشقت گفت. چرا ادوارد
 که انگار قرار است نابود شود؟  لرزیدیم ی»نه« کوچک، آنقدر یک  یان  در ب

ادوارد. از  یحال سه هفته و شش روز نبود . به هر یبدون  یدمن، با یز  نه عز  -
 .یخبر ندار یزهاچ یلیخ

بود! پس بهتر بود قبل   یدهادوارد؟ رس  یر برسد؟ تحق  خواستیبه کجا م  امیلی
 .کردیم تمامش یش،رومرد نشسته روبه ی  از نابود
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هات برام طلوع  و چشم یادب اییگهصبح د یستکه قرار ن دونستمیم -
ادوارد.   دونستمینم  یچی. من هشنینم  ینم،بب  خوامیکه هر روز م  یدیخورش

من  رفتینم که انتظار   یطور. هموندونستمینم یچیمن ه یشه،مثل هم
طول  یلیخ ییتنها ینبشم، تنها! البته ا یدار بسرد از خواب  ینزم یصبح رو

و من  رفتیم یشچهار هفته به سرعت پ ینکتکم زدن. تمام ا  یوقت  یدنکش
تا تو رو از دست ندم. احمقانه  دادمیاز خودم رو از دست م یکهت یههر روز 

 .دونستمینم یچیبود که من ه

چطور   دانستیمن  ادوارد هم  یچطور ادامه بدهد. حت   دانستیکرد، نم  مکث
 .سوختیدرون  مغزش م ییگوش بدهد. جا

 یادنم یادم یق. دقیختنچشمم ر هر  یتو یدقطره اس یهاز  یشتر اون روز ب -
 رفته بود. یادماسم خودم رو هم  یاول حت  یچندتا، چون قبل از قطره

 و ادامه داد: یدته  دل خند از 

 یادن  خوامیم  چشمام. من هنوز   به جز   ییهر جا  زدمیکه داد م  یادم  یادماما    -
 .ینمتو رو بب خوامیم . هنوز ینمرو بب

وجود نداشت.  یشهاخنده یبرا یحی. توضزدیم و حرف خندیدیم امیلی
 .دیدیم وقوعش را به چشم یابودند که دن یاتفاق  ینتر ها، پوچآن خنده

. شنوییهامو مکه تو چشم  دونستنیها نم. اونخندیدنیهام مبه حرف -
هامو با نخ دوختن. . بالفاصله پلک کشمیم یکه دارم چه درد  دونستنینم
 هامو کامل بسوزونه.چشم ییهقرن یدنذاشتن اس یحت 



 

 
67 

 رمان یکبرتر انجمن  یسندهسرمد نو ینرمان بر آب رفته | مت
 

 اما گرفته بود. لرزیدیگرفته بود. نم  یشخم کرد. حاال صدا یینرا به پا سرش

 سوختمیم . منسوختمیم ! داشتمیغ ج یحت  یدشا زدم؛یداد م دویدم؛یم -
ارباب رو  یمن بچه گفتمیکه بهشون م ی. مثل وقت خندیدنیها مو اون

 .خندیدنیها ممثل اون موقع  یقا  دق کردیم،یم یباز یمنکشتم، ما فقط داشت

 یدکش  یقعم یکرد حضور ادوارد را حس کند. نفس  یساکت شد و سع امیلی
 داغ را تنفس کرد. یر ش یو بو

پس   مونمیفرار نکردم. خودشون گذاشتن برم. گفتن فقط تا چند روز زنده م  -
بدتر از اون  چیزییه کشهیمن رو نم یدبهتره برم و ازش لذت ببرم. گفتن اس

. کشهی. درد قلبم من رو میگنرو م یچ  یدم. فکر کنم فهمکنهیکار رو م  ینا
 .خندمیاون م یکنم، پس به جا  یهر گ  یدبا یچطور دونمینم یگهد یحت 

 یانباز پا یهاکه با چشم  یدهمرگ  چند موجود زنده را د دانستینم ادوارد
 دختر   یروکه از خودش روبه  یاجنازه  گذاشت،یماما اگر همه را کنار    اندیافته

سرشار  یو حال «یخالص از جنس »ندانم کار ینگه داشته بود، تعفن و کثافت 
 داشت. «یاز »آسم روح 

از قد  یاش، چند سانت خم شده ینفس بکشد. زانوها یبه خوب  توانستنمی
اتاق پخش شده بود، به تن  یکه در هوا  «خاصیتییو عطر »ب  زدیبلندش م
 .کردیو آن را از آن خودش م چسبیدیاش مدرمانده

بود  یاهس یددو مروار ی  خال یجا یان،که پا  دیدیم با چشم یجه،اوج  سرگ در 
 .کردیرا سرافکنده م یانوساق اش،یاییدر یکه با باز شدن  زبان  ماه 
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 .ایستادیجا ممحض بود اگر آن شرمی  بی

صورتش پاک کند، که  یرا از رو حالشیهتوانست لبخند  گر  یزمان  یلیام و
 .یدبسته شدن  در را شن یصدا

*** 

 .یستچ وسیاناق دانستیاصال  نم یرکش،ت: دخترک  هفتیازدهم فصل

 

 فرانسه یبرون،در ک ییسال قبل/ جا15

 .یرو داشته باش یسنقش رئ تونییتو م -

کرد و آن را با دست به   یگفت و اسلحه را به دستش داد اما دختر اخم  پسر 
 عقب راند.

 دزد باشم. خوامیو من نم ینهسنگ یلیخ ین. اخوامینم -

تر از بزرگ ییهاو در مقابل بچه هایدر باز خواستیآرام گفت. نم دختر 
 یاو برا یقتجلوه کند اما از بد بودن متنفر بود. در حق یخودش، نازک نارنج 

ساله بودن،  یازده ی. او براکردیفکر م یکمان   ینروشن و رنگ یادیبد بودن، ز
 از حد پنج ساله بود. یادز

 یدازهبه ان کسیچکرد قانعش کند. به هر حال قلب ه یتر سعبزرگ پسر 
 صاف و ساده نمانده بود. یش،رودختر روبه
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. یتو کنارش طورییناما ا یگهد یکیبه  یدمباشه، پس من اسلحه رو م -
 .یقرارش بد یر تحت تاث تونییم

 شد و با زمزمه در گوشش ادامه داد: تر یک نزد پسر 

 ی؟دار یاز بشه و فکر کنه که تو به مراقبت ن یساون رئ خواییتو که نم -

 .دانستیخجالت، نم یابود  یتدختر قرمز شدند. از عصبان هایهگون

اگر  یباشم. حت  یسرئ خوامیمن نم یول کنمیم مراقبت منم که ازش ینا -
 !یهباز یه

 کنارش زد.  یتگفت و با عصبان  دختر 

که بود   یزیتر از چقرمز رنگش که صورتش را کوچک  یو موها یفظر  یجثا
رودخانه   یهامثل سنگ   اییهبود! روح  یانتخابش نبودند. قو  دادند،ینشان م

 ین. هرچند که هرگز چنکنار ساحل یپرتگاه  ی  به بلند یداشت و روح 
 بود. یدهند را به چشم ییهامنظره

 یهااز ساختمان یدور یو نما یمیکوچک  قد  یهافقط ساختمان یبرونک  از 
و سواحلش، وقت  یانوساق بردنش به یبود. پدر و مادرش برا یدهبزرگ د

 یشکه به آن تعلق داشت، برا اییآب  یایدن یشهنداشتند اما هم یکاف 
 .کردندیم یرسازیتصو

دزد.  یمز و ج یهر  یلی،و ام یسیمکه من، سوزان و الکس پل  طوریهینا یباز -
! یستونهرئ ی. هر کنیمیم یبتونتعق یمو ما دار ینبانک سرقت کرد یهشما از 
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 یر . اسلحت رو بگینکن  یک پس راحت شل ان،یمشق  یهاز گلولهها پر اتفنگ 
 .یینشما یباز یبرنده ی،و اگر کرد کنییم یکبه من شل ینتو با ا ی،هر 

 تا کجاست شان؟ یباز یمحدوده -

 نگاه کردند.  تر به پسر بزرگ  یهم باشد، همگ   یهو انگار که سوال بق  یدپرس  جیمز 

 .ینهمه پنهان بش یشه،شروع م یما. با شمارش ده باز یتا کنار خونه -

مختلف پنهان   یهاپراکنده شده و پشت خانه  تر، همهحرف  پسر بزرگ  یان  پا  با
پشتش پناه گرفته بود،  یکه هر   یابه خانه خانه ترینیک نزد یلیشدند. ام

 انتخاب کرد.

 !یاییدر یگوم -

 بردندیبه کار م یشکه برا  یلقاب . از ادادیناخودآگاه واکنش نشان م امیلی
 قرار داشت. یشهااول برنامه یفبودن، در رد یهر  ییوانهمتنفر بود اما د

 ... .یک با شمارش من!  -

هوا  یش،هانفس یکه برا  کردیفکر م ینبه ا یلیزمزمه کرد و ام آرام هری
 شود.

 دو... . -

 .کشیدینم یانوسکارش به اق  وقتیچه شد،یم غرق یشهاتنفس یان  م اگر 

 سه. -

 شده بود؟ اشیاییدر یگویکه او، م  ماندیزنده م یدر خشک  یگوییم کدام
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 بدو! -

 وقتیچکه ه  اییاییدر  هایی. درست مثل پر یدندزد و هر دو دو  یادفر   هری
عشق  گفتند،یکه م یاالتیخ یا شوندیم یتلق  یتاز واقع یجزو یدند،نفهم

 .یباستز

 !یسپل یست،ا -

 یکه تصورات  یاکودکانه یهامحله را پر از جنگ  ی،مشق  هاییک شل صدای
 بزرگ داشتند، کرده بود.

تا هجده  یازده یهابچه یهاخنده یان  را م یافسردگ  توانستیم یکس  چه
 ی،و افسردگ  کردیم یدامرگ ادامه پ یبرا یز چبدهد؟ همه یصساله تشخ

 بود. یزندگ  یف  نهال  ضع یر ز یکود

لمس شدند، گرفته شدند، فشرده   یهر   یهابا دست  یلیکه دست  ام  ایلحظه
به خدا التماس کرد تا زمان  یلیبود که ام یاشدند، لحظه یدهشدند و کش
 نقض شود.

 قرمز، تندتر! یگویتر بدو متند -

را گرفته بود. او بود که خودشان   ی. حاال او بود که دست هر یدو دو  یددو  امیلی
شان بود، نجات خورده گره  یهاکه هدفشان دست  اییق مش یهارا از گلوله

 .دادیم

. خندیدندیهمه م یها پناه گرفته بودند. جنگ بود ولاز خانه یکی پشت  
 .شدیم یدهشن یاسلحه، به خوب  هاییک شل یان  م یشانهاخنده یصدا
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 ی؟ناراحت  -

 و با تعجب نگاهش کرد. یدپرس یلیاز ام یشهاخنده یان  م هری

 توانست پاسخ بدهد. یبه سخت  امیلی

 نه. -

 آشنا، درد گرفته بود. ییهاخنده یدن  نبود. فقط سرش از شن ناراحت

 را نگاه کرد. یهبق یوار،سرش را برگرداند و از پشت د هری

 .ینمبب تونمیشان رو م -

 یجهنت  یندرون  دستش را محکم گرفت. انگار او هم به ا  یگفت و اسلحه  پسر 
 است. تر ینسنگ یمعمول یهااسلحه بود که از  یدهرس

 بدش به من. -

تا ثابتش کند،   دیدینم  یازیبود و ن  یچرا. او قو  دانستیآرام گفت. نم  امیلی
 .یندخالفش را به چشم بب ینکهمگر ا

 ی؟کن  یک شل خواییم -

 مکث ادامه داد: یهو پس از چند ثان یدمتعجب پرس هری

 بهتر باشه که... . ید. شاینهسنگ یکمبرات  -

تمام  یحرف  ینچن گذاشتیم یدنگذاشت حرفش تمام شود. چرا با امیلی
 شود؟
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 رو بذار کنار. خورهیات نمو به جثه ینهبرات سنگ -

پر از »نه« را به  ییهاصفحه توانستیم فقط یلیها، امحرف ینجواب ا در 
 اشینهس  یبود که رو  تنها قلبش  یناش آشنا بود و اکند. او با چثه  یمها تقدآن
 .کردیم ینیسنگ

 یروناز بدنش را از پشت  ساختمان ب یمی. نیدکش  یرا از دست  هر  اسلحه
 کرد.  یک تمرکز، شل اییهو بعد از ثان یدکش

 یابان  خ  یهاسنگفرش  یشان بود که رو  یخاموش شد و خون و جنازه  هاخنده
 .یگر د یزینه چ شد،یم یدهد ۲۶

*** 

 کنه؟  یخودکش خواستیم یگیم یدار -

 .یدرا سر کش یدنینوش یوانشتعجب، از ل یگفت و با کم  مرد

داده   یواقع  یگلوله  یهاسلحه با    یه  ینهم  یجرئتش رو نداشته، برا  یآره ول  -
 یکیمرگ خودش  یبرا یدچرا با فهممیکنه. نم  یک بچه تا بهش شل ینبه ا
 .انداختیم رو به دردسر  یگهد

گذاشت؛   لبش یرا گوشه یگارشس رسید،یبه نظر م یعصب یدوم که کم مرد
 با فندک روشنش کرد و ادامه داد:

 !یرهبم یپدر ینبا وجود همچ خواستیاگر م کنمیدرکش م -

 ارباب صدات رو بشنوه؟ خواییخفه شو! م -
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 .یداش کوباول با ترس گفت و به شانه مرد

 دردسر انداخت؟  یرو تو  ینا  یچ   یجرئتش رو نداشت برا  ی. وقت یستمهم ن  -

 تکان داد. یکرد و سر   یوار د یمچاله شده گوشه یبه جسم یاچشم اشاره با

 اول به دختربچه نگاه کرد. مرد

 .کشتشینم -

 کرد:  ییدتا یتدوم با قاطع مرد

 .کشتشینم نه، -

 را با تاسف از دختربچه گرفت. نگاهش

 .کشتشیکاش م  -

چشمانش را   ی. مرد دوم با کالفگ رفتیاال مکم بآرام دختر، کم  ییهگر   صدای
 بست.

 ! زنهینم  بلند حرف  یبا صدا  یکس  ینجاا  فهمیدیکتک م  همهینکاش بعد از ا  -

 از قبل شده بود، گفت: یارتر ناهوش یاول که کم مرد

 !کنه؟یم یهاون...داره گر  یول -

انداخت و پس از له  یخال یکلبه ی  چوب  ینزم یرا رو یگارشدوم س مرد
 کردنش، به سمت دختربچه رفت.

 بدتره! ینو ا -
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تظاهر کرد که انگار قصد دارد از   یخم شد و گوش دختر را گرفت اما طور  آرام
 جا بکندش.

 بود؟ یقانون اول چ  -

 رسا جواب داد: ییآرام زمزمه کرد اما دختربچه برخالف مرد با صدا خیلی

 خفه بشم. -

باشد،  تر یقدق خواستیم . اگر دادیم یانوساق ید بو. مر یدکش  یقیعم نفس
 .دهدیمرده م ی  ماه  یمرد بو گفتیم یدبا

 .یچاندتر پزد و گوشش را محکم یشخندیدور از چشمش ن مرد

 آره؟ یشی؟خفه م طوریینا -

 .زدیمبه سرش  یا، ضربهاز هر جمله بعد

 یری؟بم یدوست دار یری؟بم خواییم -

خواب باشد.  خواستیصورتش گذاشت. دلش م یرا رو یشهادست دختر 
را  اتاقش یبسته یشهرا که برداشت، در  هم یشهادست خواستیدلش م

اتاقش   یوار د  یرو  یهاشود و چشمش به پوستر   یدار ب  خواستی. دلش میندبب
 یشهابه گونه تر یمضخ یدست  رفت،یم که کنار  یشهااما دست یفتدب
 .کردیم قرمزشانکه   خوردیم

 .یرم...بمخوامینم -
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بلند حرف بزند و   ترسیدیتر شده بود. مآرام  یشصدا  گفت.  هایشیهگر   میان
همان لحظه دست به   یکس  یدوقت شا. آنیردبم خواهدیبفهمد که نم  یکس

 .زدیکشتنش م

 بچه؟ فهمییم کنن،یرو زمزمه م یز چهمه ینجاا -

 ... .یآقا! باور کن خوامی. معذرت مفهممیآقا، م فهممیم -

 دختر کرد.  ی  مک کک   یهاگونه  تر نثار محکم  یادستش را باالتر برد و ضربه مرد

 نه؟ یا یشیخفه م -

بود.  یکوچک کاف   یآن جثه یدن  لرز ینزد، فقط گفت؛ اما همان هم برا داد
سرد پناه   یهاخم شود و به آن تکه چوب  ینزم  یرو  یشتر بود تا ب  یهمان کاف 

 ببرد.

 .یدببخش یشم،م -

. مهربان نبود و دلش یدکش  یو آه  تر از باد نگاه کردبه آن جسم لرزان مرد
 درکش کند. یکم  کردیاما سع سوختینم یکس  یهم برا

 ی؟نفر رو کشت  یهکه   یمتوجه -

فرارش شده  یها. ذهنش، قبر راهشده بود ید! ذهن دختر، قتلگاه  امسکوت
سر آن قبر  ینبود تا باال یخروار خاک دفن شده و کس یک یر ز یز چهبود. هم

 !یگرد وقت  یچکند. نه حاال و نه ه

 منه؟ یساون آدم پسر رئ یمتوجه -
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 کرد و ادامه داد:  مکثی

 مواد و انسانه؟ ی  من قاچاقچ  یسرئ یمتوجه -

ها وقت و داستان هایلماز ف یر غ یمسئله در قالب ینباور ا ی. برایدلرز دختر 
 داشت. یاز ن یشتریب

 .یدگونه و بعد گردنش کش  یآرام دستش را رو مرد

 ی؟متوجه -

جواب بدهد که متوجه است.  خواستی. نمیدخودش را عقب کش دختر 
نداشت  یاو ارتباط  یعمق فاجعه را بفهمد. هر چند به خواسته خواستینم

 شده بود. یقحاال هم عم ینو هم

خودش را  یدادامه نداد. چرا با ید،دختر را د یمرده یهاواکنش یوقت  مرد
 داد؟یاز آنچه که بود نشان م تر یفکث

 یک اون اسلحه رو بهت داد و تو هم شل یعنی ی؟کرد  یک خودت تنها شل -
 ی؟کرد

 بله! -

سوال و جواب را بارها در  ینجواب داد. انگار که ا یعدفعات قبل سر  برعکس
 ذهنش تکرار کرده باشد.

از پاکتش  یدیجد یگار کوتاه، نخ س  یو پس از آه  یدبه سرش کش یدست  مرد
 خارج کرد.
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 یه؟اسمت چ -

 گرفت.  یگار س یر و فندکش را ز پرسید

 واالد. یلی...امیلیام -

 یندمتوجه شد که مرد لبخ  یگفت و به مرد نگاه کرد. عمق فاجعه را زمان   دختر 
 آرام زمزمه کرد: یزد و با همان صدا

 !یلیام یریبم یستکه قرار ن  دونییم -

 یفکوچک و ضع  یادیز  یقت،با حق  ییروروبه  یچشمانش را بست. برا  امیلی
 .شناختیسن و سال نم یقتبود اما حق

 از مرد زمزمه کرد: تر آرام 

 .دونمیم -

خانه با زمزمه و او...او در دفن شدند. در خاک با گلوله، در  هایلیروز خ آن
 یزرد اما چه کس  ی  گل مغرب   یک .  ییداز قبرش رو  یقلبش دفن شد و شاخه گل

زنده   ی  ماه   که او تنها  یزمان   روید،ینم  اییاییکه از قبر او جلبک در  دانستیم
 ید؟شکیرا به دوش م یاییبود که لقب در یخشک  یرو

*** 

 گردی؟یبرم یانوسبه اق یزده، ک  غم یز  دوازدهم: عز  فصل
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. خواهدیم یاست و همراه  یدنها، مرگ در حال رقصموج ینا یانتها -
 ینباشم. اگر بخواه  ی! اگر بخواه یهمراهش شوم، اگر تو بخواه  توانمیم

 یتبرا یروز . از دیستکار من ن  یدن،که رقص  یبدان  یداما با ینمبودنت را نب
اما  یباش توانستیی! میوز قبل از آن؟ نبودر  یاروز قبلش؟  یاگفتم؟ 
 یاورم بدون تو هم دوام ب توانمی. میمن کرد یهابودن  یمرا تقد  یتهانبودن
. از نبودنم ینددر مرگ نب یختهآم یهارا با موج یدنمرقص یکس  یدوارماما ام

 .کشمیکنار تو، خجالت م

انتظار   ینهم  ی. براشدیبر کج نبودن  خلق ابرها نم  یلصاف بود اما دل  آسمان
 داشت. شدیرا م یدنشانبار

 یر را درگ  اشیبود که تمام زندگ   یزیبه خانه برود اما نخواستن، چ  توانستمی
 بود. یشهاز هم تر یجگ  یلیکرده و ام

 ... .یشیم یرهخ یانوسبه اق یادتو ز -

 زدیم  یادفر   یدآرام که فقط زمان بازگشت از ص  یرا برنگرداند. آن صدا  سرش
از   یدناش نداشت. هر چند دچهره  یدن  به د  یازیکه ن  شناختیم  یرا به قدر
 ممکن نبود. اشیدهچسب بهم یهاپس پلک 

 !بینیشینم یگهد یوقت  یحت  -

 گفت و آرام کنارش نشست.  پیرمرد

 تموم شده. کردمیفکر م -

 نکرد. از آرامشش کم یالحظه اش،یقو یگفت و صدا  امیلی
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اون مقدار  یبا دوتا چشم تونست  کنیینم ! تو که فکر یلیتازه شروع شده ام -
 ی؟پول رو پرداخت کن

پول برام  ارزشش از اون مقدار  ین. اینمهاش رو ببخنده تونمینم یگهمن د -
 .یشترهب

 ارزش از نظر تو مهمه؟ کنییفکر م -

 نبود که انگار انتظار جوابش را داشته باشد.  یاما طور  یدبا تمسخر پرس  پیرمرد

 !یشهتو نم یخیالب هایراحت  ینارباب به ا -

نه. فکر   خواستین؟یمن رو م  یجی  جز مرگ  تدر  یزیمعلومه که مهمه! شما چ  -
نه. فکر   خواست؟یاز زجر دادن من رو م  یشتر ب  یزیاحمق چ  یرمردپ  اون  یکرد
به پسر  یمثل دخترش رفتار کرده و بهم توجه کرده چون حس با من یکرد

کار رو کنترل   ننفر بوده تا بعد از او یهش نداشته و فقط دنبال کشته شده
 یر اتاق ز یکه تو یباشه. همون موقع یادت یدبا هامیهگر یکنه؟ نه. صدا

ما فقط بود و  یبازکه اون اسلحه اسباب  گفتمیو م زدمیم یادفر  یروونیش
 یدوتا حفره ینو حاال ا یار ب یادرو به  هایه! اون گر کردیمیم یباز یمداشت

 .ینرو بب یستمشخص ن شونیاهیکوچک که س

 یرو یاه  س ینک نزد، فقط گفت و ع یادو بلند گفت. فر  نفسیک  یلیام
 دیدیچرخاند. نم یرمردپ یچشمانش را برداشت. صورتش را به سمت صدا

 .کردیم اش حسرا به چشمان  بهم دوخته شده یرمردپ ییرهاما نگاه  خ

 .ینجاییمنم گفتم که ا گشت،یدنبالت م -
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را  یلیام یها صدازمزمه کرد. آن زمزمه یشهمثل هم ی،پس از مکث  پیرمرد
 .بلعیدندیها کل وجودش را مآن زمزمه ی،. مهم نبود چه سالخوردندیم

 بشه. یداشپ یدبا یگهد -

 شلوارش تکاند. یها را از روبلند شد. شن و ماسه یشگفت و از جا  پیرمرد

 .ینبود یرهجز  ینجز ا ییاگر هر جا ساختین،یم یقشنگ  یداستان  عاشقانه -

 کرد و راه افتاد.  یلیرا به ام پشتش

 دان! -

مشت کرده  یسرد به طور یهاشن یرا رو یشها. دستکرد  یشصدا امیلی
 حس کند. یشهاناخن یر را ز یشانهانهدا توانستیبود که م

که   یدمم یدستور رو من یندستوره! و ا یه ین،بزن ید. نباینبهش دست نزن -
 .یدمرو د یانوساق ای،یاز هر ماه  یشتر ب

 یت  وجود خواستینگرفت. انگار که م یانوسگفت و صورتش را از اق  محکم
 باشد. یشهاحرف یبه رو ییدیمهر تا یان،تمام  آبز 

قشنگ بود. در  یبرونجز ک ییعشق هرجا ینا یلی،طور که گفتم امهمون -
 .یانوسدور از اق ییاصل، هرجا

نشان از دور شدنش   یش،هاقدم  یشدن  صدا  یدهشن  یگفت و به سخت   پیرمرد
 .دادیم
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 یشهاگذاشت و لبش را در چنگ دندان یشزانوها یسرش را رو امیلی
زبانش شد اما  یر گس  خون ز و منتظر طعم انداخت. محکم فشارشان داد

 .شدینم حس یزیچ

 .افتادینم  اشطبق خواسته  یاتفاق   ماند،یم  هرچقدر هم که منتظر   یلیام  انگار 

هام که قراره چشم گفتییو م دونستمی. کاش میزمعز  یبود ینجاکاش ا -
 .یباش

را از هم   یشهاها را شکاند. سرش را باال آورد و لبکرد و بغضش موج  زمزمه
 اما فقط کوتاه مکث کرد. ید. لرزیدبگو یزیباز کرد تا چ

رو به   یدسف  یدهایقشنگت، چندتا از اون مروار  یهاخنده دونستمیم  کاش  -
 یون  که از م یو به هر تعداد شمردمشونیموقت . اونذارنیم یشنما
جرئت داشت   یوقت ک . اونبوسیدمتیمعلوم بودن، م  تیدهرنگ پر   یهالب

 احساساتمون رو سرکوب کنه؟

ترک  یهالب یان  گفت و سپس نفس همراه با بغضش را از م یسخت  به
 .انداختیم داد. بغضش حاال به چشمانش چنگ  یروناش بخورده

 رها نکن، ادوارد! یسادگ  ینت رو به ازدهغم یز عز  -

 بگذارد. اش،یفعل گاه  یهزانوانش، تنها تک یرا خم کرد تا رو سرش

و  بینهیآسمون م یکه تو  ییهابه تعداد ستاره تونهینم یرهاش نکن وقت  -
 ببوستت. بینه،ینم
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زانوانش  یتر از باد رورا گاز گرفت و محکم فشارش داد. سرش را آرام لبش
 .دادینبود را م یگر که د  یگذاشت اما آن زانوها، حس دست 

 .یاییدر یماه  ی،برگشت  یانوسکه به اق  بینمیم -

بود  یبودند. فقط کاف  تر یقو دید،یو نم دیدیم یلیکه ام  یزیچ از آن صداها
مرده  ی  ماه  یزبانش مزه کند. مزه یر ها را زها گوش و سپس آنخوب به آن

 یدن  که حاصل جو  یبه طعم  گس آن برسد. طعم گس  یدن  جو  یو با کم  را حس
است. از دهانش  یشهادندان یانزنده م ی  ماه  ییدهدر یهاششآب
نگاهش را از  تواندیآور است اما نمبکشد و به آن نگاه کند. دلهره یرونشب

است که   یاکه ندارد، متعلق به جنازه  ینگاه   . دلش آشوب است امایردآن بگ
 که خودش ساخته است.  یااست. جنازه یشروروبه

ساخته  اشیچشمان  خال یبرا ینااببود که دختر  ن یاادوارد، جنازه یصدا و
 بود.

*** 

 یم؟که عاشق  یمبگ یدمن، با یز  : ماه  عز یزدهمس فصل

 

 یم؟بزن یاداگه دوست داشتنمون رو فر  یشهم یچ  -

و  شنوهیصدامون رو نم کسیچوقت همن. اون یبایز یشن،ها کر مآدم -
 یها! آدمزنهیم  یادکه فقط فر   زدهیجانآدم  ه  یه.  بینهیرو م  یرمونفقط تصو
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ها با رو دوست ندارن. اون زننیم یادو فر  انزدهیجانکه ه  ییهاآدم ینجا،ا
 بزنه. یادفر  یدنبا یکه کس  کننیتمام فکر م عقلی  یب 

از ذهن دختر خارج  هایراحت  یننبود که به ا یزیچ یلی،ادوارد و ام مکالمات
 یدعوت شده بود و تا حد  هاینرا  یحاال که به صرف ناهار به خانه  یشود. حت 

. ادوارد تمام  ذهنش را به خودش مشغول کرده بود. رسیدیم  مضطرب به نظر 
 .کردیشنا م یوجودش به راحت  یانوس  در اق یب،نهنگ  عج آن

 .یزمعز  یخوشحالم که دعوتمون رو قبول کرد یلیخ -

 نشست.  یغذا خور  یز ن گفت و آخر از همه، پشت ممهربا  یبا لحن  ینرا  خانم  

 ارزشمنده! یلیبرام خ ین. اینخانم  را ینمن از شما ممنونم که دعوتم کرد -

 یداد. مدت   یشهابه لب  ییانحنا  یگفت و به سخت   یمیبعد از تکان مال  امیلی
 لبخند بزند. یبه راحت  توانستیکه نم  شدیم

 شدیم ها صرفها و بشقابد قاشقبرخور  یصدا ی  در سکوت و همراه  ناهار 
 نداشت. یاعتراض کسیچو ه

 گفتن نداشت.  یبرا  ی. او حرف یلیبه جز ام  زدند،یحرف م  یشانهابا نگاه  همه

 ی؟آب بهم بد یوانل یه یشهادوارد، م -

از دختر   ییادوارد زمزمه کرد و پسر که انگار فقط منتظر صدا  یک آرام نزد  امیلی
 را به سرعت به دستش داد. آب خودش یوانبود، ل

 .یزمعز  یاب -
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معذب  یلبه دل یشهاگر گرفتند و شانه  یلیو گندمگون  ام یمک کک   هایگونه
 باال رفتند. یبودن، کم

اما  دانندیم یزهاییچ ینرا یحدس بزند که خانواده توانستیم امیلی
اشاره کند  خواستینم کسیچه یقت،به آن اشاره کنند. در حق خواهندینم

 !یلی. برعکس  امکردیعمل م پروایاما ادوارد ب 

 بلند شد. یز آب، از پشت م یدن  تشکر کرد و پس از نوش آرام

 ممنون بابت غذا. -

 را گرفت و متوجه شد که ادوارد هم بلند شده است. یز م یلبه

 .ینبهم بگ ینداشت یاز ن یزی. راحت باش! اگر چیزمعز  کنمیهش مخوا -

 ادوارد زمزمه کرد: یک تکان داد و نزد یسر  امیلی

 غذات رو تموم کن. -

 .خورمینم یگهد -

 .یدرا به دنبال خودش کش یلیگفت و دست ام  ادوارد

گذارد اما متوجه   یم  یانرا با دخترش درم  یزیچ  ینکه خانم  را  شنیدیم  امیلی
 او را به داخل اتاقش کشاند. ی. ادوارد به تندشدینم

 یه؟چه کار ینا -

به  ینگاهش کرد و دست  . پسر دانستیرا م ینبود و ادوارد ا یعصب امیلی
 .یدگردنش کش
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 ی؟چ  -

 زده بود. یجیگ  فقط خودش را به یست،منظورش چ دانستمی

 حوصله ندارم. که  دونیینکن؛ م یادوارد با من باز -

 ییگفت. دستانش را باز و در اتاق به راه افتاد تا جا  حسیو ب  خیالیب   امیلی
 کند اما در عوض دستانش به دستان  ادوارد برخورد کردند.  یدانشستن پ  یبرا

به  خواست،یهر چه م یلی. امافتادیاتفاق م ینا یشهمدت کوتاه، هم این
. آب رسیدیبه دست  ادوارد م ست،خوای. تختش را مرسیدیدست  ادوارد م

و حاال دوباره دست  ادوارد آنجا بود.  رسیدیبه دست  ادوارد م خواست،یم
 یبرا یشهکه هم یو دوباره دست  ادوارد خواستینشستن م یبرا ییجا
 کردنش حاضر بودند.  یتهدا

 دراز بکش. -

 تخت نشست. یشد و رو کشیده

 ادوارد! یبحث رو عوض کرد -

اش را از ادوارد گرفت . نگاه  نداشتهیدتخت خواب یبا حرص گفت و رو امیلی
 پنجره باشد، دوخت. زدیم که حدس  ییمخالفش، جا و به طرف

 یهنوز آماده یلیبحث را ادامه ندهد. ذهن  ام ینبود ادوارد ا امیدوار 
از حدش   یشب  منطقی  یکه ادوارد به ب   کردینبود و آرزو م  یمنطق   یهاصحبت

 نداشته باشد. یکار
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که دارن   یهروز یناول یبارون  طوالن  ینها گوش کن. بعد از اپرنده یبه صدا -
 .خوننیآواز م

در وجودش  یکه اگر خصلت   دادیم یلیرا به ام یناناطم ینا یشههم ادوارد
 یاحساس  بد یچه یلیدو برابر آن را داشته باشد تا ام تواندیهست، او م
 یااز خودش نداشته باشد و حاال ادوارد بود که با جمله  یزیچ  یچه  نسبت به

 بحث را عوض کرد. یلی،از ام تر منطقیب 

 خارج کرد. یشاز ته  گلو ییتنها صدا امیلی

 تونیمینم یگهکه د  یشهسرد م یقدران یادبرف ب یتر شده. وقت هوا خنک  -
 .یانوسکنار اق  یمبر 

 اش گرفت.دختر خنده ین  گفت و ادوارد از لحن غمگ  امیلی

 .ریمیم یول -

را گرفت و پس از  یلیتخت نشست. دست ام یگفت و کنارش رو ادوارد
 نوازشش کرد. یش،به رو یابوسه

 !ریمیم -

محسوس داد. انگار  یدر هم قفل کرد و فشار یشانهاگفت و انگشت  امیلی
 دانستیادوارد اندازه باشد اما نمدستان   یبرا یشهادست خواستیکه م

که آن   کردیفکر م ینبه ا زد،یکه ادوارد هر زمان دستانشان را در هم گره م
به لرزه  یبااند و تمام  وجودش از آن تناسب  زهم ساخته شده یها برادست

 .افتادیم
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 دوست دارم. -

 جان زمزمه کرد:کم  یبا لبخند یلیگفت و ام  ادوارد

 .دونمیم -

 ی؟دوستم دار -

 !دونییم -

 مچ دست ادوارد گذاشت و نوازشش کرد. یرا رو یگرشدست د امیلی

 !یدوستم دار -

 تر شده بود.اش پررنگ حاال خنده یلیگفت و ام  ینانبا اطم ادوارد

 .یازش بترس یدکه با  ی! اونقدریزمعز  یادز -

 !ترسمیالبته که م -

به آن صورت   یچرخاند. نگاه  یلیکرد و بدنش را به سمت ام  ییدتا ادوارد
قرار  یشروروبه یالسشاخه گ یککه انگار   یانداخت. نگاه  یگندم  یشههم

 بود. یلیدوست داشت اما او عاشق ام یالسداشت. ادوارد گ

 .یری. بهتره از من فاصله بگینرا کنمیرو حس م تیرهنگاه  خ -

 زد. یشآرام به بازو یاگفت و ضربه  امیلی

 .یکن  یناراحت شدم واالد! بهتره عذرخواه  ی؟تصور کرد یمن رو چ  -
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احمقانه  یهاآن مکالمه یاز درون برا توانستیبود اما نم یلحنش جد پسر 
 است. یفتادهن یاتفاق  یچخوشحال نباشد. انگار که ه

 کنی؟یخودت رو لوس م یدار -

ادوارد را  یلمس، توانست گونه یو با کم یدپرس حاال نشسته بود. امیلی
 بکشد.

بود. به صورت  یبارا قاب کرد. او ز یلیو با دست صورت ام یدخند ادوارد
 باشد.  یباتا ز  کشیدیم  نفس  یلیکه ام  دانستیبود و ادوارد م  یباز  یاناعادالنه

 .یرمکه بم  یدیقدرت رو م ینواالد، تو بهم ا یلیام -

 کاشت و ادامه داد:  اشیشانیپ یرو ایبوسه

 احمق! یبایز -

 .یدکوب  اشینهجان به سکم  یبا مشت  یلیو ام یگر د یابوسه و

من استفاده   یکردن برا  یدر راه  زندگ   یدمکه بهت م  یاز قدرت   یر بگ  یاداحمق!    -
 !یکن

 اش را قورت بدهد.کرد بغض احمقانه  یزد و سع غر 

از آن متنفر بود. از هر  یلیانه بود اما اماحمق یابراز عالقه یکجمله، فقط  آن
 متنفر بود. شد،یکه به نبودن  ادوارد متصل م  یزیچ

در آن  یشهاتمام  نبودن یکه ادوارد باشد. به اندازه خواستیم امیلی
 ادوارد لغت »نبودن« را بلد نباشد. خواستیها، باشد. مسال
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 .یدذاشت و بوسقرمز دختر گ یموها یرا رو یشهاآرام لب ادوارد

 .یاییدر یباشه ماه  -

قطعا  آن   یستد،با  یچشمانش را با آرامش بست. زمان اگر قرار بود روز  امیلی
 موقع وقتش بود.

 سکوتشان را شکست: ینخانم  را صدای

 داخل. یانم و دارن یننادوارد. قصد دارن شما رو بب ینجان،ا ینپدر بل -

کند. چه   یرا بررس یتشانان  گرد وضعبود تا ادوارد با چشم یجمله کاف   همین
 یاید؟شان ببه خانه یلروز تعط یک  ظهر  یحیپدر مس یکداشت  یلیدل

 و گفت: یدرا جلو کش یلیعجله دست ام با

 .ینتخت بش یلبه یاب -

 ینداتاق بش  یگوشه  ی  تک صندل  یاز جا برخاست تا رو  یخودش هم به تند  و
 ید،خودشان د یکه در باز شد و نگاه  نه چندان متعجب  پدر را رو  یاما زمان 

 است. یزیچچه یشده برا یینقرار از قبل تع ینمتوجه شد که ا

 سالم ادوارد. -

از هرگونه احساسات به بندگان خدا بود، گفت و  یخال کهیدرحال پیرمرد
 وم باشد.که انگار نفسش را حبس کرده است. انگار که هوا مسم  یستادا  یطور

 کمکتون کنم؟  تونمی. میر پدر، ظهرتون بخ سالم -

 تر از نگاهش به نظر برسد.کرد لحنش دوستانه  یو سع یدبا شک پرس ادوارد
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 یو با نگران  یستادهچشمش به مادر و خواهرش که پشت پدر ا ایلحظه
 افتاد. کردندینگاهش م

که به دردسر  دیتکان داد و ادوارد فهم یمنف  یسرش را به نشانه ادینا
 اند.افتاده

 سوال منه، پسرم. ینا -

نگاه   یت  بر تثب یاجمله، نشانه ینگفت که انگار ا یگفت و طور پیرمرد
 .یطوالن  یار بس یخواهد بود؛ زمان  یطوالن  یزمان  یها، برازارش بر آنلجن

*** 

 .خواستیما رو نم وقتیچکه خدا ه  یگنها مچهاردهم: اما اون فصل

 

که با قدرت،   کنمیگناهکارم. اعتراف م  یکه شخص  کنمیخداوندا، اعتراف م -
کنم و رستگار شوم.   یدانجات پ توانمینم یی،خود به تنها  یکن  یاراده و کارها

کشته شد، در   یبصل  یگناهان  من رو  یلبه دل  یح،دارم که فرزند تو مس  یمانا
دارم که او زنده  یمان. اقبر نهاده شده و پس از سه روز، از مردگان برخاست

تو  یشگاهگناهان من را ببخشد و من را در پ  قدرت را دارد که یناست و ا
. تمام  قلب کنمیگناهان  خود توبه و بازگشت م  یبشمارد. من از همه  یکوکار ن

 یرویعمر از تو پ یانتا پا دهمیو قول م کنمیتو م یمخود را تسل ی  و زندگ 
و طبق  یریمن را بپذ یکنم. تقاضا دارم توبه  یزندگ  تو یکرده و مطابق اراده

 !ین. آمیرا به من ببخش ینینو ی  ات، زندگ وعده
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در درگاه   یهمگ  ی،چه مسافر و چه بوم یسا،حاضر در کل یحیان  مس تمامی  
شامل  ینکرده و خواستار بخشش شدند. ا یر معرف خود را گناهکا یحمس

ها آن یجلو یفتنها در رد یلی  و ام هایآخر صندل یفدر رد هاینرا یخانواده
 .شدیهم م

داشت   یمانموضوع ا  ینبه ا  ین. خانم  رابخشیدیها را مآن  یدبا  یحمس  امروز 
 .کردیم یحاش به درگاه  مسبرگشت  خانواده یبرا یو هر کار

 کردیم یکه دختر سع  ین. ادیدیرا نم یلیجز ام یزیاما چشمانش چ ادوارد
مخمصه خالص  یننشان بدهد تا خودشان را از ا اییرا آدم  مذهب خودش

 کند، به نظرش جالب بود.

 دهدیم ینرا چ یشهاکه با چشمان  بسته لب  یذهن  ادوارد گذشت زمان  از 
 اش بود.احمق، برازنده یبای. زشودیم یباز کند،یجمع م رااشینیو ب

 یز سر م گرفتیم یمدکتر تصم یک که  یبود. زمان  یکوچک  ییرهجز  کیبرون
حرف بزند، مادر و  کردیمواظبت م یکه از دختر  یماریشام راجع به مراقب ب

فرانسه راجع   یخو سر کالس تار  هایماه   خواهرش فردا زمان  پاک کردن  پولک 
 که عاشق است.  زنندیبرادر و پسر پزشکشان حرف م یضبه مر 

موضوع  ینمتوجه ا هایگیر ماه یهازن ییهاستادان  مدرسه و بق کمکم
 ییرفتارها یبرونک ییرهکوچک  جز  یمارستاندر ب یمار که از دو ب شوندیم

 نامعقول سر زده است.
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ندارد چند   یادبه    یکه حت   یگیر ماه  یرمردیتا پ  پیچدیم  یآنقدر  هایعهشا  این
 یاکردن  دختره  در انحراف یکه سع  یدساله بگو ۲۵ یبا  تقر  ینوه دارد، از پسر 

 داشته است. یرهجوان  جز 

داشته با  یساله سع یس یبا  تقر  یکند که دختر   یادآوری ییخانم  سن باال یا
 سال سن دارد! ۷۵برقرار کند. همسرش  یک نزد یارتباط  یگیرشهمسر ماه

 یحفظ آبرو  ینمانده بودند و او برا  دور   ینخزعبالت از گوش  خانم را  ینا  تمام  
نجات را از   یآن دعا  خواستیاش هم که شده، مخودش و همسر فوت شده

 .یایداعماق  قلبش بخواند تا خداوند به کمکش ب

 ی. دختر خوب سوختیدلش به حال او م یقت،متنفر نبود. در حق یلیاز ام او
 .ماندیم که از پسرش دور   یبود اما تا زمان 

 ادوارد. یمبر  -

عا گفت. از جا برخاست و به همراهش دخترش هم پس از اتمام  د  ینرا  خانم  
 .یستادا

 گفت:  یلیگوش ام  یر سر تکان داد و از جا بلند شد. سرش را خم کرد و ز  ادوارد

 .یمبر  خوایمیم یزم،بلند شو عز  -

 گوشش حرف زد:  یر ز و آرام یدادوارد را از پشت کش ییقه ینرا خانم  

 نه. یابلند بشه  خوادینداره که اون م یبه تو ربط  -

 یبو ین. اکردیو بو م شنیدیم یشده بود اما به خوب  یناناب یدشا امیلی
 بود. اعتمادییب  یترس به همراه  صدا یز انگتعفن
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 ی  صندل ییهبه پا یشزد تا پا ینزم یرا رو یدشجد یاز جا بلند و عصا آرام
 جلو نخورد. یفرد

 خودم. یخونه یرممن م ید،شما زودتر بر  -

 .کردیاحساس خجالت م دلیلیگفت. ب   یآرام یبا احترام و صدا امیلی

 پس فعال. یزم،باشه عز  -

هر دو  یفرصت بود، دستش را دور بازو ینر منتظر همکه انگا ینرا خانم  
 کرد.  یلیفرزندش انداخت و پشت به ام

 صبر کن مامان. -

 برگردد. یلیستش را آزاد کرد تا به سمت امگفت و د  ادوارد

 خطرناکه. یزم،عز  یعادت نکرد یرها. هنوز به مسیتنها بر  تونیینم -

که حاال به   هایییرزنو پ یرمردهابه پ یآخر را آرام زمزمه کرد و نگاه  یکلمه
 بودند؟ یز حد تنفر برانگ ینبودند انداخت. در ا یرهها خآن

 تره!ما. امن ینهبرو خو ینابا مامان و اد -

به مرگ کرد اما  یدصورت ادوارد را تهد یمیک با زبان دست و م ینرا خانم  
قرمز دختر را  یبودند، آرام موها شانیرهخ یبه تمام کسان  توجهیادوارد ب 

 نوازش کرد و گفت:

 باشه؟ یایی،در یم بمون ماه بخرم. خونه منتظر  یلهوس یسر  یه یرممن م -

 تکان داد و گفت: یز خجالت ساکت بود، آرام سر که تمام مدت ا  امیلی
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 باشه. -

کرد. رو به   یترا گرفت و آن را به سمت  مادرش هدا یلیام یهاشانه ادوارد
چشم  یشکه مادرش برا»مراقبش باش« را لب زد و پس از آن یجمله یاادن

 خارج شدند. یساکل  باال انداخت و خواهرش سر تکان داد، از  ییو ابرو

*** 

ها را به کوچه  یلی،ام یبابونه برا یو چا یدنینوش یکم  یدبعد از خر  ادوارد
 گرفت.  یششان در پسمت خانه

خودشان نگه داشته بود،  یدر خانه یرا به سخت  یلیکه ام یریروز اخ دو
 ترسدی. مپردیم  و از خواب  بیندیم  س. کابوخوابدینم  متوجه شده بود خوب

 یادهایو فر   بردیها سرش را در بالش فرو مکند، ساعت  یهگر  تواندیو چون نم
 یشهاتمام  مدت فقط شانه دنکند و ادوار  یدار خانه را ب ی  تا اهال زندیخفه م

که در کنارش است. کنارش بودن   دادیرا به او م  یناناطم  ینو ا  دادیرا فشار م
 از روح و بدنش؟ یگر د یاز دست دادن  قسمت  یمتی؟به چه ق

بخش است. ادوارد خواب خوب و آرامش یبابونه برا یچا گفتیم مادرش
و قبل از خواب   یوانکه در ل  یزیخودش آرامش دختر باشد، نه چ  خواستیم

 نداشت. یاتا بنوشد اما حاال چاره دهدیبه او م

 یی بود. اکثر دکترها یهقرن یاهدا یبرا یو به دنبال راه  کردیم یقتحق ادوارد
خطرناک  گفتندی. مدادندیبه او م یها تماس گرفته بود جواب منف که با آن

 یدهچسب  یهارا سوزانده و جدا کردن پلک   یشهاتمام  عصب  یداست، چون اس
تا  خواستیارانه میدواست اما ادوارد ام یسکیر یادیتا حد ز یکدیگرشبه 
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در  یمارستانیدارند، در ب یاز ن یوندپ ینکه به ا یکسان  یستدر ل یلیام امن
 باشد. یو مارس   یسپار یشهرها

 یرهجز  ینکه ادوارد به همراه مادر و خواهرش به ا  شدیچهار سال م فقط
شان خانواده خواستندیو خودش که م ینابازگشته بودند. آن هم به اصرار اد

 ینرا یآقا یرا دوست داشت ول ینرا یآقا ین،رادوباره با هم باشند. خانم  
 یبه شهر برا شتبود. مسلما  بازگ یانوساز حد در اق یادمحبت، ز ینا یبرا

 هم باشد. یلیام یادوارد چندان سخت نبود. چه بسا برا

 !گفتیهمون آقاست که بابام م ینها ابچه -

دختر و  یسکوت کوچه را شکست و ادوارد با گروه  یاپسر بچه یادفر  صدای
راهش را ادامه  خیالییساله مواجه شد اما با ب  پسر تخس  هشت تا چهارده

 داد.

 ما برو. یآقا از روستا یه   -

 افتاد. یشپا یسنگ جلو ایتکه

 ما برو. یاز روستا ،یستین یتو آدم خوب  یگهآره! بابام م -

ندهد. در عوض  یجاخال ها را هماز آن سنگ  یکی یحت  گرفت  یمتصم ادوارد
 یبه صدا یلیکند و به خانه برسد تا در آغوش  ام یشتر سرعتش را ب

 گوش بدهد.  یشهانفس

بود و حاال چند تکه سنگ قرار نبود  یشهاتمام  زخم یبود که دارو یلیام این
 .یردرا بگ یشهاخنده یجا
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به خانه  یچد،بپ یابود که از هر کوچه ینستا ارو یک در  یزندگ  هاییخوب  از 
 .رسدیم

 من اومدم. -

 را از پا دراورد و داخل خانه شد. یشهاکرد و کفش  اعالم

 ... . یمدار یاادوارد زود ب -

زدن   یادخروج از آشپزخانه گفت اما حرفش را خورد و شروع به فر   ینح  ادنیا
 که چشمش به برادرش افتاد.  یکرد، زمان 

 سرت اومده ادوارد؟ ییچه بال -

 هم از آشپزخانه خارج شود. ینبود تا خانم  را یکاف   ینااد یادفر  صدای

 ینا؟اد شدهیچ  -

کل روستا را   یادشفر  یپسرش، صدا یدن  بود که پس از د ینحاال خانم  را و
 پر کرد.

 ی،تو دو متر قد دار ی؟دادوارد؟ چرا کتک خور  ی! کتک خوردیحپناه بر مس -
 ی؟کتک خورد  یچطور

فشرد و وارد آشپزخانه شد تا  هم یرا عاجزانه رو اشیچشمان  عسل ادوارد
بود!  یسبز شد. عال یشجلو یلیدرون دستش را آنجا بگذارد که ام ییسهک

 آور!مثلث  مرگ یکمثلث برمودا داشت.  یک آن خانه خودش 

 ی؟کتک خورد  شده؟یچ  -
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را در هوا تکان داد. صورت   یشهاگفت و دست  یو عصب  یجد  یصدابا    امیلی
 .یداش را در هم کشها، چهرهادوارد را لمس کرد و با حس کردن  زخم

 !کنییم یزیخونر  یدار -

را در هم   یشابروها  پسر   یادوارد زد و به جا  ی  زخم  یشانی  را آرام به پ  دستش
 .یدکش

 ی؟شد طوریینا یچ  یبرا ی؟بهت گفته کتک بخور یمن! ک  یخدا -

و  دادیبابونه صدا م یچا یکبود. پالست یرهخ یلیاما ساکت به ام ادوارد
 .لرزیدیدستش م

 یرم؟بم یدوست دار ی؟بگ  یزیچ خوایینم -

 یکی تواندیکه چگونه م  دانستیاما ادوارد م کشیدیم یادفر  هم یلیام حاال
 خطرناک را ساکت کند.مثلث  ینا یهااز ضلع 

 اشیها حرکت کند. با دست خالآن یو آرزو کرد زمان فقط برا بوسیدش
 را به خودش فشرد. یلیام

بزرگ  یادوارد در ذهنش زمزمه کرد. ترس رفتنش آنقدر رفت،یم یدنبا او
 .پیچیدیم ذهنش یواری  در چهار د یدنبا یبود که حت 

 من! یمادرت...خدا احمق، به حرف یپسره -

 یرونرا از آغوشش ب یلیو ادوارد، ام یستادندا یشانسرجا یناو اد ینرا خانم  
 نکرد. یشاما رها یدکش
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 ی؟بابونه آماده کن یبرامون چا یشهمامان م -

 کرد و ادامه داد:  را نوازش یلیام یساده و آرام گفت، سپس شانه ادوارد

 یزم؟نه عز  بنده،یهام رو مهم زخم یلیام -

 به سرعت از ادوارد فاصله گرفت و کنارش زد. امیلی

آن بوسه و  خواستیم ید؛بگو یزیچ خواستیشده بود! م یوانهد شک بی
 یکند اما موجود  یترا اذ  یناو اد  ینخانم  را  خواستیرا جمع کند. نم  یتموقع

را به  یانجام  کار یابه نام ادوارد آنجا حضور داشت که مجال فکر کردن و 
شدن در  تهبس یو بعد از صدا یدهلحظه دستش کش یک . در دادیمن دختر 
 که در اتاق ادوارد هستند.  یدفهم

 ادوارد را به عقب هل داد. یو کم یددلخور دستش را کش امیلی

 ولم کن. -

 بود. یرا کنار بدنش مشت کرد. عصب یشهاکالفه گفت و دست  یلحن با

و سپس  یزیو بسته شدن چباز    یقرار گرفت. صدا  یانشانسکوت م  ایلحظه
 یشهامتوجه شد که ادوارد قصد دارد زخم  یلیکه آمد، ام  یکخش پالستخش
 کند.  یز را تم

ها بودن ها باشن. اگر اوناون یادبه نظر نم یروستا؟ ول یزدت؟ مردها یک   -
 ت.جنازه کنار   امدمیم یدکه با

کند، از  یداپ یشبرا یحلراه توانستیبود و نم یعصب یوقت  امیلی
 نبودنش. یا. مثال  مرگ  ادوارد و زدیم حرف یشهاکابوس
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 .یدآره، شا -

 کند.  یز را تم یشهاکرد زخم  یسع یاساده جواب داد و پا بنبه ادوارد

 حرص . از درونجویدیرا م یشهاو از حرص لب یستادها یااما گوشه امیلی
 .کردیارد ممحکم نثار ادو ییمشت و لگدها و در ذهنش خوردیم

 دیدییچرا زدنت؟ بذار حدس بزنم، به خاطر امروز؟ م یها نزدنت! ولاون -
 ی؟کن  یفبرام توص یشهم دیدم،ینم من کنن؟یر نگاهمون مچطو یهبق

 .ترسیدیم بحث یننگفت. از باز کردن ا یچه ادوارد

 که خدا ما رو از اول یگنها مبذار دوباره حدس بزنم، با نفرت. اون -
. اونجا یشهر بود ی. تو توخوامیها رو نماون یمنم خدا یول خواستینم

 ست!بود؟ فکر نکنم. مسخره جوریینهم ا

را  یشهاکند. دستش که شانه  یداکرد ادوارد را پ  یو سع یددست کش امیلی
درون  دستش   یتا پنبه  یدگرفت و تا نوک انگشتانش کش  یشلمس کرد، از بازو

 کند.  یز را تم یشهاو خودش زخم یردرا بگ

 نه؟ شدیم بهتر  یز چهمه یمبود یمارس   یاگر تو یدشا -

 و ادامه داد: یدباشد کش یزخم زدیکه حدس م  ییرا به جا پنبه

 ی؟نهنگ  زخم یگینم یزیچ -

چشمان   زدیم که حدس  ییصورتش را از جا یزمزمه کرد و با ناراحت  امیلی
 نشست. یشهالب یرو یبعج ی. در عوض لبخندیدارد باشند دزدادو
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 درد داره نه؟ -

 ادوارد را نوازش کرد و ادامه داد: یگونه

 بخواب. یکم -

 !یلیام -

 اشیدهبهم جسب یهانگاهش را به پلک  اییهکرد و ثان یشصدا ادوارد
 بودند؟ یستادهداستانشان ا یدوخت. کجا

 .یگمنم یزیچ یگهباشه د -

دلتنگ  ادوارد به او  یهافاصله گرفت اما دست  یساده جواب داد و کم  امیلی
 ندادند. یفرصت دور

 .یستن یزیچ یزم،من خوبم عز  -

 .یدبوس یانوساق ی  قرمز دختر را به دلتنگ  یگفت و موها  ادوارد

 ادوارد. یمفرار کن یاب -

درد  یلیام دانستیدار شده بود. ادوارد مو بغض ینسنگ یلیام صدای
 کند.  یهگر   تواندیچون نم کشدیم

 یایی  در  یهم ماه   یخشک   یتو  تونمیم  . منیمبر   یرهجز   ینو از ا  یمفرار کن  یاب  -
از دستت  یانوسو کنار اق ینجاا خوامینم . منیمجهنم بر  یناز ا یاتو باشم؛ ب

 بدم.

 .یزداشک بر  تواندینم یدکه د  یتاد زمان نفس افگفت و به نفس  امیلی
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 سرش را به خودش فشرد و گفت: ادوارد

 !یلیداد بزن ام -

. حاال زانوانش یو چهارم یسوم یاد،دو فر  یاد،فر  یک زد.  یادفر  یلیام و
 .کردیو اگر ادوارد نبود، حتما  سقوط م لرزیدندیم

من رو ببوس. بذار  یساکل  یجلو یه،که هوا بارون  یها و زمان آواز پرنده یون  م -
 یزیچ یگهد طوریینزمان باشه. اشدنمون هم یکیناقوس  مرگ و  یصدا
 .چیز یچمن، ه ی  از دست دادن ندارم ماه  یبرا

مرگ را درون   یهاموج یقت،حق یکرد. زمزمه  گوشش زمزمه  آرام کنار  ادوارد
 وجودش غرق شود.  یق  تنها قا  که  یدکشینم  یقلبش به خروش انداخت و طول

 ها را به زمان حال آورد.اتاق آن یاز پشت در بسته ینخانم  را صدای

 ست.بابونه آماده یحالت خوبه ادوارد؟ چا -

*** 

 نبودنت. رحمی  یپانزدهم: به ب  فصل

 

را داخلش گذاشته  یشکه ادوارد پا  یروز یناول رحمی  یبه ب  یبرونک  یجزیره
 .رسیدیر مبود، به نظ

 یپدر ادوارد برگشته و آقا  یلب به خانه  یبه رو  یکه مادرش با لبخند  زمانی
 بود. یماه  یهادر حال کندن  پولک  یی،گوآمدخوش یبه جا ینرا
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 گفت:  ینرا خانم

 ها!فقط به خاطر بچه -

 جواب داد: ینرا یآقا و

 یدین؟من رو ند یچاقو -

 ینو به ا  کردینگاه م  یانوسبود و ادوارد از پنجره به اق  یدهخواب  یاگوشه  ادینا
سطح آب شناور  یرو تواندیتا چقدر م یماه  یک  یکه جنازه اندیشیدیم

 بماند.

 ی. دختر کردیجلوه م  یشهمان روز برا  ینی  به سنگ  یلی،حاال ترس  نبودن  ام  و
 شده بود. یزشچ را گرفته و خودش هم یزشچکه همه

 یسی،به ع  یکیادوارد در جلسات  »نزد  ییانهمخف  یهاکردن  کتماه از شر   یک 
بهتر نشده  چیز یچگذشته و ه  شدند،یبرگزار م یسابه خود« که در کل یکینزد
 بود.

که   ییاکثر مواقع خودش را در اتاق  ادوارد حبس کرده و بودند روزها امیلی
 .کردیو فقط آب طلب م خوردیغذا هم نم یوعده یک  یحت 

 توانستی. مکردیشرکت م یساخوب نبود اما ادوارد در جلسات  کل اوضاع
. کردیکار وادار م  ینرا به ا  یلیام  منظور یصورت انگار ب   ینشرکت نکند اما در ا

تا زنده  کردیم اش اعترافبه گناه  نکرده یدها بااز آن یکیبه هر حال 
 .ماندندیم
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را  یلیام یچهره توانستیم یت ادوارد به سخ یمتی؟ماندن به چه ق زنده
اوقات  یگاه   که  دیدیبدهد. افسرده و ناتوان شده بود. ادوارد م یصتشخ
ها خودش ساعت رفت،یم یاما وقت  رفتیهفته هم به حمام نم یک تا  یحت 

 .کردیم یرا در آن زندان 

و  پرسیدیو حالش را م زدی. پس در مکردیموضوع ادوارد را نگران م این
آمدن، موها و  یرونکه کارش رو به اتمام است اما پس از ب  گفتیم یلیام

 .کندیکه زمان را احساس نم  گفتیبدنش خشک بودند و م

 شدیاما متوجه نم کردیم از قبل فکر  یشتر ب یلیجواب ام ینهربار به ا ادوارد
 .کندینم را احساس یزیچزمان  چه یلیکه ام

 توانستیمشاوره دادن نداشت و ادوارد نم یرا برا یکوچکشان کس  روستای
به  یدرمان به شهر ببرد. چندبار یرا برا یلیمادر و خواهرش را رها کند تا ام

ها فکر افتاد که مادر و خواهرش را هم با خودش ببرد اما با مخالفت آن ینا
بود. خودش  لییام فتنرفتنشان، مخال ی  اصل یل  رو شده بود. هرچند دلروبه

 .کردیبا شدت آن را رد م یااما پس از لحظه دادیرفتن را م یشنهادپ

بود. ادوارد  یدهبه اتمام رس یساکل  یجلسه ینشش بعد از ظهر، آخر  ساعت
لبانش به خانه  یبه رو یابکم یدر دستش و لبخند یخوراک  اییسهبا ک
 یغذا خورده است؛ اتفاق  یلیگفته بود که ام  ینا. قبل از ترک  خانه، ادرفتیم
 .کردیم خوشحالو ادوارد را  افتادیم یشهروزها کمتر از هم ینکه ا  یابنا

کرده بود و غذا خوردن   یداحاال هم مشکل معده پ ینهم یزشعز  یمعشوقه
غذا خورده بود،  ی. حاال که کمشدیم تر سخت یشبرا یقهبا گذشت هر دق
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 تر یک بودن نزد یبه عاد یکرومتر م یک  یز چکه همه کردیادوارد احساس م
 شده است.

 ید. بایدکش یقیدر بخورد، نفس عم ییرهاز آنکه دستش به دستگ قبل
در خانه در صورتش باز شد و  یزیلبخند بزند اما قبل از هر چ توانستیم

 یکه انگار از عطرش متوجه شده بود چه کس  یدرا د  یلیام  یاخم کرده  یچهره
 پشت در است.

 وقت از روز... . ینا تونیینم یلیام -

 کرد.  یداپ یشتریاش بازتر شد و جرئت بادوارد چهره یدن  با د ادینا

 برو. یو بعد هرجا خواست  ینادوارد اومده خونه. با هم صحبت کن یدی؟د -

 ی؟بر  خواییکجا م  -

شد،  یدشکه تنها سکوت عا  یاما زمان  یدپرس یلیاز ام آرام ییبا صدا ادوارد
 رو به خواهرش کرد.

 بره؟ خوادیکجا م  -

بود  یستادها یشروکه روبه  یلیکارش، ام  ینخودش را داخل کشاند و با ا و
 و برگشت به خانه شد. ینینشمجبور به عقب هم

 :یچیددر گوشش پ یبا شرمندگ  ینااد یدر را بست و صدا ادوارد

 .یساکل  -
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زده نگاه کرد و پس از نفس خجالت ینایگر به ادسرزنش یبا چشمان  ادوارد
 گفت:  یقیعم

 .زنیمیم داخل، راجع بهش حرف یمبر  -

کند اما دختر به سرعت دستش را پس   یترا هدا  یلیکرد با دست ام  یسع  و
 زد.

 ولم کن. -

 یتداع   یشرا برا  یمارس    یهازمستان  یخبندان  یش،صدا  ی  گفت و سرد  امیلی
 کرد.

کند اما ادوارد زودتر دستش را   یدادر را پ ییرهرا جلو برد تا دستگ دستش
 .یدگرفت و کش

 .یمصحبت کن یاب -

ادوارد  یت. عصبانیدترس یناگفت و اد  یعصب یکالفه و تا حد  یبا لحن ادوارد
درهم  ی  مشک  یابروها یدن  اش کند و تنها دنبود که بخواهد مزه یزیچ

 کند.  بود تا احساس  ترس یکاف   اشدهیکش

 شنوی؟یگفتم ولم کن، نم  -

کرد و از خانه   یدارا پ یره. دستگهل داد یزد و ادوارد را به کنار یادفر  امیلی
 شد. یاطخارج و وارد ح
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درون دستش را به سمتش  ییسهانداخت و سپس ک ینابه اد ینگاه  ادوارد
 در گوشش ینااد یزد که صدارنگش را چنگ  یمشک  یموها یاگرفت. لحظه

 .یچیدپ

مامان  خواب باشه!  کردیمی. فکر میدآشپزخونه شن یمامان رو تو یصدا -
که  ید. شنگفتیم یسامردم و اتفاقات کل یهاداشت از حرف

 .یگن...بهت میزهاییچچه

و خونسرد   یدهپر  به صورت  رنگ  یآخرش را با شک گفت و نگاه  یجمله
 ادوارد انداخت.

 .یبد یحازت نخواستم توض -

زد   یشبه رو  یلبخند  ینگاه کرد. به سخت   اشیدهگفت و به خواهر ترس  ادوارد
 رفت و در را بست. یرونگذاشت. از خانه ب  ینزم یرا رو یسهک  و

چشمانش سوسو  یبه جا یش،بود و پاها یستادها یاطوسط ح امیلی
 که به کدام سمت بروند.  کردندیم

 سمت راست. -

 رفت. تر یک آهسته نزد ییهاگفت و با قدم  ادوارد

 .یبر  خواییسمت راست اگه م -

و به سمت راست  یختر یشزد و سرعتش را درون  پاها یپوزخند امیلی
 یوار که کمتر از د  یزیبا آغوش  ادوارد مواجه شد و چ  ی،خروج   یرفت اما به جا

 نبود، متوقفش کرد.
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 نثارش کرد. یمحکم و بعد مشت یرا در آغوشش سپر  ایلحظه

 .یلعنت  -

 .یدکوب  تر را محکم یبعد مشت

 دروغگو. ی  لعنت  -

 توانستی. نمداشتیتر نگه مو ادوارد خودش را محکم زدیمشت م امیلی
ادوارد   یینهرا گاز نگرفت و در س  یشهالب  بار یناما ا  کشیدیکند و درد م  یهگر 
 خفه نزد. هاییادفر 

 احمق. ی  لعنت  -

و به صورت ادوارد مشت زد. ادوارد که توقعش را نداشت  یدکش  یادفر  بلند
تعادلش را از دست داده  یلیرها کرد و ام ینزم یعقب رفت و خودش را رو

 و افتاد.

 یزیتنها چ صدا،یآرام و ب  یگریبلند و نامنظم و د یکی یشانهانفس صدای
 .خوردیبه گوش م یاطدر حبود که 

 یرم؟بم یچرا نذاشت  -

. احساس تنفر تمام  وجودش را فرا گرفته پیچیدیو به خودش م زدیم فریاد
 یمسموم  یو هوا  پیچیدیم  یشهاخون در رگ  یبود. نفرت از خودش، به جا

بود که مردم   یاحساسات   یون  را مد  یجیمرگ  تدر  ین. اشدیم  یشهانفس  یبرا
 .کردندیم یشتباه تلق آن روستا ا

 درآورد. یشهدستش را مچاله و از ر یر ز یهاادوارد سبزه مشت
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 یحرف  یلیام ینکهکند. ا  یفنبود که بتواند ادوارد را کامال  توص یزیچ خستگی
سال  جنگ  ینکه در چند دهم  یادوارد را مثل سرباز زد،یاز نبودن  خودش م

 .کردیم یقرار دارد و منتظر اتمامش است، خسته، شکسته و عصب

 .یستدمتحرک، حاال نفسش را حبس کرده بود تا از تحرک با یاجنازه امیلی،

اما هر دمش از باز و بسته شدن  دستان   کشد؛یم که نفس  یانسان  یفایده
 یست؟است، چ یشگلو  یسرنوشت به رو یگره شده

و  یمک را دنبال کرد و به صورت کک  یلینگاهش سکوت امبا  ادوارد
 ی. چشمانش را بست و آه یدگندمگونش که حاال سرخ و کبود شده بود، رس

. زدیم رقم یشروزانه برا یمرگ  یتکرار یصحنه ین. ایدکش  یاز سر درماندگ 
 دردناک و نو!

 نفس بکش. یلی،بسه ام -

 یدختر گاه   هاییکان داد اما لجبازاش را تجلو رفت. شانه  گفت و آرام  ادوارد
 .بریدیاوقات نفسش را م

 !کشییم من رو هم یدار یلی،نفس بکش ام -

دختر  یدستش که گونه ینبود. جا ینزد اما تمام واکنشش هم یادفر  ادوارد
نفس  یلیپرت شد، توانست نفس بکشد. ام یرونرا لمس کرد و نفسش به ب

 .از کار افتادن  روحش یمت  به ق یحت  کشید،یم
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افتاد.  یکدیگر به سمت مخالف  یشانهااز او فاصله گرفت و نگاه یکم  ادوارد
 یان  م ی  فرض یوار موضوع کمک کردند و حاال د ینهم به ا یشانهابدن یحت 
 .کردیعمل م یزیاز هر چ تر یها، قوآن

 !یمن رو زد -

 .مشخص نبود یاحساس یچگفت و از لحنش ه  یخنث  ییبا صدا امیلی

 متاسفم! -

باز   یادن  ینرا به ا  یلیکه ام  یگفت، اما به دروغ. متاسف نبود. نه تا وقت   ادوارد
 گردانده بود.

 ینهم  یول  ینمتهرگز بب  خوامینم  یگهبگم که د  شدیدهنت رو ببند! کاش م  -
 ت رو بشنوم.هرگز صدا خوامینم یگهپس به جاش د تونم،یحاال هم نم

و  یبه راحت  بار یننبود و ا یوار رفت، د ی. به هر سمت یستادزد و ا یادفر  امیلی
 ادوارد را ترک کرد. یتدر واقع

انگار که مرگش را  کرد،یرا پر م یاطادوارد ح ییدهبلند و بر  یهانفس صدای
. هر لحظه شدیو فشرده م آمدیهم فرود م یرو یشها. دندانساختیم
. انگار خون  توانستیبزند و برش گرداند اما نم یادبزند. فر   یادفر   خواستیم

 بودند. هبست یخ یشکه در ذهنش کشته بود، در گلو  ییهاتمام آدم

 یش،هاکه نبودن  دیدیم  یدکه چه کرده بود. با  دیدیم  یدبا  دید؛یم  یدبا  امیلی
لحظه اتفاق افتاده   یک همه فقط در  توان  روحش را گرفته بود. توان  بودن را و  

 بود.
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عاشق حاال خسته اما هنوز هم محتاج بود.  ترینیر ناپذ یبود. خستگ  خسته
روزانه و در کنار  یهادر تلمبار کثافت اش،یاییدر ی  بوسه از ماه  یک محتاج 
افکار پوچ به خاک سپرده   یر اما تقدسش را ز  شدیکه مقدس صدا م  یساختمان 
 بودند.

*** 

 یک یحکم مرگ در فاصله یش،هاملخ یبا صدا یبرونک یک  تار هایشب
 داشت. یلیام یرا برا یاز زندگ  یقدم

که چقدر   کردیفکر م ین. فقط به ارودیبه کجا م دانستینم یلیشب ام آن
شود و  یدنبودن، ناپد یکلمه  ی  واقع یبه معنا توانستیاگر م شدیخوب م
 .شدیتمام و فراموش م یز چبعد همه

ها آن یداشتند، همه یمانکه به آن ا  یاحساس یو حت  یدرد، خوشحال زمان،
 ی. حت کردیم یرا عاد یز چزمان، همه یقتشده بود. در حق یعاد یشانبرا

 کردن را.  یزندگ 

 یناز ا یدتا شا یمانجام داد یدکه با  ی. هر کاریمبکن تونیمینم یکار  یگهما د -
 برن. یرهجز 

را متوقف کرد و باعث شد   یلیساله بود که ام  ۳۳  یگیر مونتو، ماه  یآقا  صدای
صدا   ی  دور  یزانم  توانستیاما م  دیدینشود. نم  یدهپناه ببرد تا د  یابه گوشه

 اش را حفظ کند.را حدس بزند و فاصله

 .یمنکرد ینه ما هر کار -
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آن جمع  خواستیحرفش م ینو ناآشنا گفت. انگار که با ا تفاوتیب  صدایی
 گوش کنند.  یشهاکند تا به حرف  یبرا ترغ

 گناهه!  کار   یننه. ا یگیمو ما هم م یگیرو م ینا یدار یکه اومد  یاز وقت  -

 هم گناهه! کننیها مکه اون  یکار  -

 یزیچهکه چ  کردیفکر م  ینبه ا  یلیدر جواب گفت و ام  تفاوتیب   یقبل  صدای
روزمره از آن  یمکالمه یک مثل  یبهغر  ینراحت است که ا یگفتنش آنقدر

 کند؟یصحبت م

هم اعتقاداتشون   یو برخ   شنیزده ماز مردم روستا وحشت  یمین  طوریینا  -
 .یدناز دست م یسارو نسبت به کل

که چطور انجامش   ینهمشکل ا  یست،کار درست ن  ینکه ا  یستن  ینمشکل ا  -
 ست جلوه کنه.که در   یمبد

 یکشنبهبود که هر  یی. همان صداشناختیم یآخر را به خوب  یصدا امیلی
 .خواندیم یسارا در کل یربان  یدعا

 همه بدشگونه! یبرا یرهجز  یاما پدر، کشتن دو تا جوون تو -

مسخره کردن،   ی،. دزدکردندیبودند که گناه م  یره! هزاران جوان در جز کشتن
 یکدیگر ها، راجع به دو جوان که که بحث آن  کردیآرزو م یلیآزار دادن و ام

 را دوست دارند، نباشد.
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را نداشتند  یینبودند؟ مگر خدا ها آدممگر آن کشتند؟یرا م یکس  یدبا چرا
 آوردند؟یم یشرا برا یمنطق  یلیدل یگراند ی  دخالت در زندگ  یبرا یدکه با

 گرفت؟یم یشیعقل پ چرا قضاوت بر 

که انگار هرگز وجود نداشتن   یرهصورت بگ  یعمل طور  ینا  یگینشما م  یعنی  -
 و رفتن؟

انسان به  یبر عالقه یدنبا یاعالقه یچه دونین،یطور که مدرسته. همون -
 یرو دارن که جلو یچون کس کننیها گناه م. اونیرهبگ یشیپ یحخدا و مس

. کننیانسان م  یک و اون احساسات رو صرف    گیرهیرو م  یکیعالقه و نزد  ینا
 یینتع  یشهمه از پ  وبا عالقه ازدواج نکرده    یکس  یره،جز   ینکه تو ا  دونینیم

 ها گناهکار از خدا و عدم عالقه داشتن به اون گناهه! اون یشده بودن. دور
 خونشون مباحه. یختن  پس ر یشن،محسوب م

و هر لحظه امکان داشت تمام   انداختیم یلیلرزه به بدن  امپدر،  توصیفات  
 شود. یخال یبدنش از زندگ 

 ی. احساس  خفگ یدکش  یقعم ییهادهانش گذاشت و نفس یرا رو دستش
ادوارد و گفتن   یدن  کند و قبل از بوس  یجادا ییصدا خواستیاما نم کردیم
 .یردمدت آزار دادنش متاسف است، بم ینچقدر بابت  ا ینکها

 یمانسان تصم یک  ی  زندگ  یکه برا دادیحق را م ینها ابه آن چیزیچه
 یخدا یزیچچه شد؟یم یدهکه مقدس نام  یغلط از کتاب  یرات  تفس یرند؟بگ

 کنند؟  یکار  ینچن یدبا کردندیکرده بود که فکر م  رحمیب  یذهنشان را آنقدر
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 یترس و دلزدگ   ییهما  طوریینباشه، ا  یرهدور از جز   کنمیم  یشنهادپدر من پ  -
 .یشهنم

 کشور.  ینخارج از خاک  ا ییمن جا یشنهادپ -

که   شناختیم یآنقدر یلیکه ام  ییآخر را گفت. صدا یآشنا جمله صدایی
را فکر کند و مطمئن شود که همان  یشتریمدت زمان ب خواستیمغزش م

 .شناسدیم یاز هر کس یشتر است که ب یرمردیپ

شد و ترس را به دلش  یادمحکم، مانع از فکر ز یشدنش توسط دست  کشیده
 انداخت.

 یست،بدهد که ک یصتشخ توانستینم یلیرا گرفته بود و ام ینشآست فرد
 .رودیاز کجا آمده و به کجا م کند،یچه م

 ی؟هست  ی...ک یک   -

 نکرد. یلیبه ام یکمک   یچبود. سکوت  ترسناک  فرد، ه ترسیده

مثل  که آن آدم  کردیدعا م یلی. امکشیدیرا م یلیو آن آدم ام دویدندمی
 صفت متنفر بود. یننباشد، هر چند از ا یناخودش ناب

بار دوم  یبودند و آن آدم هنوز هم دستش را گرفته بود. برا یستادها حاال
 .زدینفس منفس یکم  بار ینو ا یدپرس

 شنوی؟ی...نمیهست  یگفتم...ک   -
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فکر  ینبه ا یلیو ام یقعم یابوسه یدش؛مکث، آن آدم بوس اییهاز ثان بعد
 یشداغ آن بدن برا یر بود که عطر ش یدترس تا چه حد شد یکه هوا  کردیم
 استشمام شده بود. یرقابلغ

جادو عمل  یک شان مثل که بوسه  کردیآرزو م یلیکرد، ام  یشکه رها  زمانی
 برده باشد. یبرونکنقطه از   ینها را به دورتر کرده و آن

 نکن. ترکم طوریینا یگهد -

 یکی،و در تار یکه او اتفاق   فهمیدیم یلیادوارد حاال پر از هوا بود و ام صدای
بود   یپر از ترس و نگران   یشنکرده است. صدا  یدایشقاتل پ  یتجمع  یک کنار  
 از خودش نفرت داشت. یلیو ام

 !دونستییتو م -

 یشانکه ممکن بود برا  ی. از تصور اتفاق یدلرز یشبا بغض گفت و صدا امیلی
 گرفته بود.  اشیهگر   یفتد،ب

لرزان باشد.  یلی  ام یبرا توانستیبود که م یجواب  ینادوارد، بهتر آغوش
 بود که قصد داشت بپرسد.  ییهاجواب به تمام  سوال  ینترکه درست  یآغوش

آغوش نباشد.  یک جوابش  خواستیم یلیهم که شده، ام بار یک  یبرا حاال
 بدهد. یخداحافظ  یکه بو  یآغوش

 ! یمفرار کن یاادوارد ب -

 .کنیمیمن، فرار م یز  باشه عز  -

 داد. ینانبدون  مکث گفت و به او اطم ادوارد
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 توانستیکند. م  یداکرد صورتش را پ  یآمد و سع یروناز آغوشش ب امیلی
 خواستی. دلش نمشودیم  یشکل  چه  گوید،یکه ادوارد دروغ م  یبفهمد زمان 

 سرش خراب شود. یرو یادروغ بشنود. نه حاال که امکان داشت هر لحظه دن

دستش نشست. گرم بود، مثل  یکرد، دست ادوارد رو  یدارا که پ صورتش
 .یشههم

 یزم؟عز  یبه من اعتماد ندار -

 آورد. یینصورتش پا یرا از رو یلیگفت و دست ام  ادوارد

. داشت، اما حاال نه. یدنداشت که بگو  یزیچ  یقت،نگفت. در حق  یزیچ  امیلی
اش را که دست معشوقه یدرحال یادهپ یبا پا خواستیحاال فقط دلش م

 گرفته، به ناکجا آباد فرار کند.

 :یدآمد و سپس ادوارد پرس ینزم یخش کفش روخش صدای

 من؟ یایی  در یماه  کنی،یبا من ازدواج م -

نشسته   یشزانوها  یحدس بزند که رو  توانستیم  یدهزده بود. ندبهت  امیلی
 است.

 ی  نهنگ آب  یهاها ساقدوشگوش کن، اون  هایو مرغاب  هایماه  یبه صدا -
 کنن.  یو سرزندگ  یشاد یآرزو یمونزندگ یکه برا  خوانی. میزمتوئن عز 

 یردبم یهزاران ماه  یبه اندازه توانستیکه م  یخوشحال بود. آنقدر امیلی
 به نظر برسد که انگار زنده است. یاما با چشمان  باز طور

 !اندیستادهکجا ا  دانستیم حاال
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 یبا بو یرمردمشت پ یک که  یبودند و زمان  یستادها یساکل یروروبه هاآن
 ینابخشودن  یو احساساتشان را گناه  کشیدندیقتلشان را م یجنازه نقشه

 نبود. یر کردن د  یزندگ  یهنوز هم برا دانستند،یم

را بردارد و به  شانیخانوادگ  ی  موروث  یحلقه ینب یندر ا توانستیم ادوارد
 کار را کرده بود.  ینازدواج بدهد و حاال ا یشنهاداش پمعشوقه

 ین؟را کنییم یاز من خواستگار یدار -

 یکه چند ماه   کردیفکر م یناز ته دل گفت و ادوارد به ا یابا خنده امیلی
 ین  با طن اشیواقع یهابود. خنده یدهرا ند یشهاخنده ینکه ا شدیم
 .دمیدهدر سپ هایپر زدن  مرغاب  یو صدا یانوساق

کنم   یدارم تا آخر عمر فقط ازت خواستگار یمتصم خندی،یم یحاال که دار -
 ازدواج بشم. خیالیو ب 

 ادوارد خورد. یدر هوا پراند که به شانه یو مشت  یدخند امیلی

 ست!کار جذابه؟ احمقانه  ینا کنییفکر م -

 خواستندیکه م  یبه آن روز  یز چدوباره شروع شده بود. همه  یز چکه همه  انگار 
متفاوت جلوه کند،  کنار هم یدن،نفس کش یحت  یشان،کارها ترینیعاد

 برگشته بود.

 کنی؟یوجود، باهام ازدواج م ینبا ا -

 نه؟ کنی،یم یشوخ  یدار -
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کرد با قورت دادن  آب دهانش، بغضش را هم   یو سع یدپرس یجد امیلی
 بفرستد. یینپا

 .زنمیپاهات زانو نم یجلو یشوخ  یه یمن برا -

 .یدشگفت و دست دراز کرد. دست  زبر دختر را گرفت و آرام بوس  ادوارد

 حاال اجازه هست؟ -

 یری؟گیتا حاال اجازه م یاز ک  -

نشسته باشد، زانو زد و  کردیکه حس م ییجا یش،و جلو یدپرس امیلی
 .یدکش  اشیدهپر صورت  رنگ  یدستش را رو

متوقفمون  یساکل  یها من رو ببوس. نذار ناقوس  شبانهحرف ینا یبه جا -
خودخواه  یهتو رو مثل  یمتموم  زندگ یمن برا یزم،من. ادوارد، عز  یبایکنه ز

 . آره!خوامیم

ادوارد   یشهابا اشک   توانستیکه نم  ین. ایدپشت دست چشمانش را مال  با
 غرق کند، درد داشت. اشیرا در خوشحال

بود  یازیرا، داشت، ن ینشغمگ یشههم یبایرا، ز یلیام یادوارد تا وقت  اما
 .وقتیچغرق شود. ه

وجودش را گرفت.  سابقهیب  ییحلقه دور انگشتش، گرما یحس سرما با
 پارادوکس بود. یک  یشبرا یشهوارد هماد

تر از قبل قرمزش زد، دلش را گرم یکه به موها  یگرم  یادوارد و بوسه آغوش
 کرد.
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 !یاییدر یخوشحالم که دارمت، ماه  -

 کاشت.  اشیقهشق یرو یگر د یاگوشش زمزمه کرد و بوسه  کنار   آرام

کوچکش را   ی  از حد معمول ماه   یشب  ترسید،یکه م  یو زمان   ترسیدیم  ادوارد
بد هست اما  یز چخودش را قانع کند که همه خواستی. انگار که مبوسیدیم

 یز چهمه یلیخوب بودنش هست. ام یهم برا خواستیکه م  یزیچ یهمه
 بود.

که چشم   دونمیم ی؟ما رو که بلد یراه خونه یلی،خوب به من گوش کن ام -
بکن.  یکه دوست دار  یزهاییکوله رو پر از چ  یه! برو اونجا و یبسته هم بلد

. کنهیکمکت م  ینامن هم هست. اد یهات براکه تمام  مورد عالقه  دونییم
 گردمی. برمنمنتظرم بمو  خودمون، پس  یبخرم برا  یلهوس  یسر   یه  یرممن م

که خودت   ییمونترو و هرجارن،  ی،مارس   یس،به پار ریمی. مریمیم و با هم
دور از  ییجا یه ریمیو بعد م گردیمیم یگهو همه رو با هم د ریمی. میبگ 
کلبه  یهخودمون  یها و من براجنگل یو سواحلش، تو یانوسو اق یادر
از قبل هم دوستت خواهم  تر یمی. قدیشمم یر جا کنارت پو همون سازمیم

 حاال فقط برو. برو و کوله رو آماده کن. یول یزمعز  یدمداشت. بهت قول م

را محکم گرفته بود،   یلیام  ی  مک کک   یهاگونه  یشهابا دست  کهیحالدر   ادوارد
 .یدرا بوس اشیشانیگفت و پ

 لباسش انداخت و با بغض زمزمه کرد: ییقهبه  یچنگ  امیلی

 کنی؟یکه نم  یخداحافظ  -
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 .یاییدر یداشت ماه  یما معن یکاش برا  -

 ی  . موهایددختر را بوس یهر دو پلک بسته یگفت و رو  ینانبا اطم ادوارد
نشاند، هرچند  یشهالب یرنگ روکم یسرخش را نوازش کرد و لبخند

 .بیندیآن را نم یلیکه ام  دانستیم

که کرد، لبخندش هم از   یشدستش را گرفت و لبخند زد. رها یالحظه امیلی
اعتماد داشته باشد.   یبود که به کس  یاز آن   تر یدهپاک شد. ترس  یشهالب  یرو

 آخرش شکست. یاعتماد را با جمله یابود که همان ذره یو ادوارد کس

 قرمز. ی  دوستت دارم ماه  -

 .کردیحس م یرهجز  جای  یمرگ را از جا یبو امیلی

 یکرده بودند و نهنگ   ینکم  یرهجز  یایی  در یدانه ماه  یک  یبرا یوحش آبزیان  
که  دانستیم یلیاما ام یردرا بگ یشانتنه جلو یک  خواستیبود که م

 از آن است که توان مقابله را داشته باشد. تر ینهنگش، زخم

*** 

 شانزدهم: بر آب رفتگان. فصل

 

 یند،خارج از بدنش باشد، انگار که بداند و انگار که بب  یعضو  یشکه پاها  انگار 
 یهاو ستون  یوار که به د  یزمان   ی. حت ایستادینم  یاو لحظه  دویدی. مدویدیم

 .دویدیم کرد،یها هم برخورد ماز خانه یبرخ  ی  خارج 
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و  یاد...مریمی...میاد...مکنمیرو...جمع م یلمون...وسایرمم -
 .ریمی...مریمی...مریمیم

 یاز صدا ن یک . انگار که به گفتیبا خودش م دوید،یم کهیو درحال بریده
 .شودیم یعاد یروز یز چههم یدداشته باشد تا بگو

در طول روز  یاغروب نکند، قورباغه یدکه خورش  ی. روزشدیم یکه عاد  البته
 یدانه ماه  یک یبرا یانکند، دن یدر ساحل خودکش ینخورد و نهنگ  یاپروانه

 که ادوارد بود!  یایی. دنشدیم یعاد یره،جز  یایی  در

خانه برخورد کرد و محکم در زد. پس از   ینبه اول  ید،که رس  یدگیبر   ینآخر   به
 در باز شد. اییقهدق

 بله؟ -

 هم. ینخانم را ینبود، صدا ینااد صدای

 ؟۷۵وا...واحد  -

 رو بزن. یدر کنار -

 .اش اضافه کردجمله یان  هم به پا «بینییپاسخ داد و با زمزمه، »مگه نم مرد

کدام سمت است   یکنار  یکرد بفهمد که خانه  یسع  یزی،بدون  گفتن  چ  امیلی
 متوقفش کرد. ییکه صدا

 .یلیام ینجاا یاب -
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 یدستش را گرفته و از مرد عذرخواه   یگر بعد، دختر د  اییهبود و ثان  ینااد  صدای
 .کردیم

 نگرانت شدم! -

 .یدرا به سمت خانه کش یلیگفت و دست ام  ادینا

 حاال. ینهم ینا،رو جمع کنم اد یلمونوسا یدبا -

بعد  اییهثان ی. انگار که برالرزیدیم یشو عجله گفت. صدا یبا نگران  امیلی
 .شدیم یر د یز چهمه

 ین؟بر  خواینیم یاما ک   کنمیکمکت م  یزم،عز  دونمیم -

 درآورد. یشرا از پا یلیام یهاو داخل شدند. خم شد و کفش یدپرس ادینا

 شده. یر حاال هم د ینهم یحاال! حت  -

پشت سرش، به تخت  یناوارد شد و اد ید؛مت اتاق دوبا عجله به س امیلی
 .یدکش  یرونآن ب یر بزرگ را از ز یاادوارد هجوم برد و کوله

 ببرد. به سمتش هجوم یلیباعث شد ام ین،زم یافتادن کوله رو صدای

 .یارهاش رو بلباس -

 کوله را باز کرد.  یپگفت و ز  امیلی

 آروم باش. کدوم؟ یلی،باشه ام -

 ادوارد رفت. یهابه سمت کمد لباس ادینا
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. به شهر یهشلوار کاف یهبا  یراهنپ یهبپوشه خوبه.  یزی. اون هر چدونمینم -
 یتاذ خوامیکوله سبک باشه. نم  یداالن با ی. براکنیمیم یدخر  یدیمکه رس

 هام خوب و راحتن.. لباسخوامینم یزیخودم هم چ ی. برایمبش

 یاناز م یبا معن یاچند کلمه کردیم یسع ینااما اد زدیودش حرف مخ با
 کند.  یداپ یشهاحرف

 گذاشت و گفت:  یلیام یشانه یها را آورد، دستش را روکه لباس  زمانی

 .یاریکن به خودت فشار ن  یاما سع  یازده  یجانه  دونمی. میلیآروم باش ام  -

 کند.آرامش   کردیم یسع ی،منطق  یبا لحن ادینا

 ی؟چ  یگهداغ بده. د یر ش یبو یشهکه باعث م  یعطرش رو هم بذار. اون  -

 باشد. یدهرا نشن ینااد یهاکند، انگار که اصال  حرف  فکر  کردیم سعی

دندونش کدومه؟ اون  یر که خم دونییمهمه. م یلیمسواک! مسواک خ -
 حالش بد بشه. یشه. باعث مزنهینم یینعنا وقتیچه

صحنه  یرو یگری. انگار که بازگفتیگرفتن م  نفسیو ب  بندیک را  جمالتش
 .کردیم یباز یداشتن  ادوارد را به خوب  یلیباشد. ام

 قرمزش را نوازش کرد. یموها یگرفت و روناچار دختر را در آغوش ادینا

 .یستن یدنترس یبرا یزیآروم باش، چ -

 از دست دادن هست! یاما برا -



 

 
124 

 رمان یکبرتر انجمن  یسندهسرمد نو ینرمان بر آب رفته | مت
 

رنگ کم  یو لبخند  یدکش  یرونب  یناودش را از آغوش اددر جواب گفت. خ  امیلی
 کاشت.  اشیصورت گندم یرو

. اگه اومد خونه بهش بگو که اونجا مونمیمنتظرش م یانوسکنار اق -
. بهش بگو منتظرشم. مطمئن ینرا یزرد آقا یی  پارو یقمنتظرشم. کنار قا

 که منتظرشم؟  یگیبهش م یعنیباشم؟ 

 .یزمعز  یگمبهش م -

 فقط همان دو کلمه را داشت. یلی،و مضطرب ام یدهدر جواب لحن ترس ادینا

ها و از حرف یزیکه چ  ی. مخصوصا  لحظات آوردیاوقات کم م یگاه   ذهنش
وقت است که دست به آسمان و . آنفهمیدینم یگر انسان د یک احساسات  

آن   یاناکند و پ  یدادادن به بحث پ  یانپا  یمناسب برا  یاتا کلمه  زندیم  ینزم
 بود. یرو شدن با زندگ روبه یبرا یمارگونهتوهم  ب یک بحث، 

 یرو یاکوله رفت. یروناز خانه ب یلیبود که ام یپنج صبح، زمان  ساعت
 ییخودش گرفته بود تا به جا  یجلو  یناکه به اصرار اد  ییدوشش بود و با عصا

 .رفتیم یانوسبرخورد نکند، به سمت اق یکس  یاو 

 یرممکنکه رفتن به ساحل غ  دانستیم یلیو ام رسیدیم بعد زمستان ماه
ها موج  یکه از رو  یسوزناک   یمهم تحمل  نس  ییز حاال در پا  ینهم  ی. حت شودیم
 سخت بود. وزید،یم

 یانوسدور از اق ییکه ماه  بعد را با ادوارد، جا کردیفکر م ینبه ا امیلی
روشن کنند   یطور که ادوارد خواسته بود به جنگل بروند. آتشبگذرانند. همان
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اند، بخندند و با مچاله شده یکدیگر از سرما در آغوش  یو چادر بزنند. وقت 
به ادوارد بچسبد که   یطور  یلیام  یکی،گرگ در نزد  یاشغال    یک   یزوزه  یصدا

قلب را هم  یجا یحت  یااز بدن ادوارد شود و  یدیانگار قرار است عضو جد
 .یردبگ یبآن مرد عج یبرا

کرد. باعث شد شالگردن  یتشاذ یصبحگاه  یمنس ید،که رس یانوساق به
به  یشو با دهانش بخار درست کند تا گرما یرددهانش بگ یقرمزش را جلو

 بخورد. اشزدهیخصورت 

 هنوز در ساحل و یلیام آمد،یباال م یانوسآرام از پس اق یدکه خورش  زمانی
آن اطراف  یاییمرغ در یچ. هزدیقدم م ینرا یآقا یی  پارو یققا یکی  در نزد

 یزیچ یک احساس را بدهد که  ینا یلیپر زدنش حداقل به ام ینبود تا صدا
 است. یعیطب

نشده بود. انگار  بینییشو پ یرطبیعیاحساسات  آن دختر، غ یبرا چیز همه
 .داشتیها را به خنده وا مبود که آدم یشرط  اش،یکه داستان  زندگ 

 یبرا یکمد  یبرنامه یک اشیزندگ  یدکه شا  کردیم فکر  ینبه ا یگاه   حتی
 یهاخنده یلحظات صدا ینتر که در تلخ خوردیم خدا باشد و قسم

 .شنیدیمزاحمش را م یهافرشته

 یبو یرهبفهمد که جز  یلیبود تا ام یدر ساحل کاف  ساعت سرگردان بودن یک 
 .دهدیمرگ م

دست   یهاخراش  توانستیم  یلیام  سوزناک بود.  یگریآن روز، جور د  سرمای
 پوستش را حس کند. یخون رو یو گونه و گرما
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 توانستیکه اگر م گذاشتیپوستش به جا م یرو هایییدگیباد بر  وزش
. از نور خسته شده بود، با دوختیو بهم م کردیها پنهان مخودش را در آن

 .دیدینم را به چشم ینور یچه ینکها

 را انتخاب  یینی. اگر عدد پاگرددیفکر کرد که تا چند بشمارد، ادوارد برم  ینا  به
 یع احساساتش را ضا خواستی. نمشدیدلسرد م رسید،یو ادوارد نم کردیم

 را انتخاب کرد. ییکند پس عدد باال

بشمارد. البته که آن مقدار   نهایتیتا ب   تواندی! به خودش گفت که مایتنهبی
 نهایتیحد خودش را قانع کند که ب   ینبا باالتر   خواستیرقم را بلد نبود اما م

خودش را زودتر از اتمامش برساند.  تواندیتنها عدد ممکن است که ادوارد م
 صبر کند. یشبرا نهایتیحاضر بود تا ب 

. از ذهنش گذشت یدرا به ساحل شن یقیشدن  قا یک و نزد یدنرس صدای
برگشته بودند اما آن صدا،  یصبحگاه  یدبودند که از ص یگیرهاییحتما  ماه

 یلیاما ام رسیدیتر به نظر منبود. کوچک  یگیریماه یشگی  هم یققا یصدا
 .کردیرا از آن استشمام م یبزرگ  یداز دست رفتن  ص یبو

 یکرد از صدا  ی. سعیستادبرداشت و ا یانوست اقرا به سم یشهاقدم آرام
 را بشناسد. یگیرهاها، ماهقدم

 !یلیام -

 ها بود.قدم ییهاز بق تر یک صدا نزد این

 دان! یآقا -
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. چرا انتظار داشت ادوارد همراه با یستادآرام گفت و ا ییبا صدا امیلی
 آن را پس بدهد؟ یانوسبرگردد؟ چرا انتظار داشت اق یانوساز اق یگیرهاماه

 حقوقت رو بدم. خوامی. میمحرف بزن یدبا -

 با شک پاسخ داد: یلیگفت و ام  پیرمرد

 .کنمیتو کار نم یبرا یگهاما...من که د -

 بود؟ یار ناهوش یرمردقرمزش را در هم گره زد. آن پ ابروهای

 دان. یآقا گردیمیما برم -

با انزجار،  یشهاو اخم یدسرش را عقب کش ید،که شن  ییاز صداآزرده  امیلی
کشتنشان   یای  که از مزا  یساکل  یپدر روحان  یاز قبل در هم شدند. صدا یشتر ب

 .شناختیرا م زدیحرف م

 خدا به همراهتون پدر. -

 یلی ها، امقدم یسکوت و دور شدن  صدا یهدان گفت و پس از چند ثان آقای
 زد. یشخندین

نکنه فکر  بری؟یم یانوسرو با خودت به اق یروحان  یتا حاال پدرها یاز ک  -
 !یصحر  یرمردپ یشه؟م یدحضور مقدسش باعث پربار شدن  ص یکرد

 .یمنرفته بود یدص یبرا -

آمده بودند، باالتر رفت و  یرونکه تازه ب  هایییمرغاب  یگفت و صدا  پیرمرد
 را آزرد. یشهاگوش
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 یدبا  تر یعوض  ی  روحان   یک با    یعوض  یرمردپ  یک کرد بفهمد که چرا    یسع  امیلی
 بروند. یانوسپنج صبح به اق

 ین؟رفته بود یچ  یبپرسم برا یداالن با -

 نهایتیباشد و تا ب   یخیالکرد ب  یمهم نباشد. سع  یشکرد برا  یاما سع  پرسید
 بشمارد.

 ...دو...سه...چهار...پنج...شش...هفت...هشت.... .یک 

 یری؟م ییجا -

. دانستیرا م ینهم ا یلیبه پرسش نبود. ام یهاما شب یدپرس پیرمرد
 پرسید؟ی. پس چرا مداندیسوال را م ینکه دان جواب ا دانستیم
 کند؟  یرشتحق خواستیم

 آره. -

 یری؟م ییتنها -

 .یدبالفاصله پرس پیرمرد

 نه. -

 یتشو سواالتش اذ  یگذشت. خونسرد  یرمردساده جواب داد و از کنار پ  امیلی
 .دانستیم یلیرا بهتر از ام یشهاکه جواب سوال  . انگار کردیم

 کنی؟یفرار م -
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 یه یرم! دارم باهاش میرمنه. فقط م ی،نه! نه، نه، نه! خدا لعنتت کنه عوض -
اشه. دست از گناه نب یدنشکه گرفتن دستش و بوس ییجا یهدور.  یجا

 سرمون بردار!

 .یدها کوبشن یرا رو یشزد و پاها یادبلند فر  امیلی

 آروم باش! -

 رفت تا بدن لرزانش را نگه دارد. تر یک زمزمه کرد و نزد پیرمرد

از دستش دادم  بار یه یآروم باشم؟ چطور آروم باشم؟ چطور آروم باشم وقت  -
روستا دارن  ینا یهمه تو یوقت  چطور آروم باشم یفته؟و دوباره داره اتفاق م

به  یچ  ینمبب تونمینم یچطور آروم باشم وقت  کشن؟یقتلمون رو م ینقشه
 یتو بهم گفت  که  یوقته غرق شدم! از همون روز یلیمن خ یاد؟سرش داره م

روستا اومدم و  ینقاچاق به ا یکه با تو برا  ی. از همون روزیرمبم یستقرار ن
خسته  یگهم بهم یدکه هر روز بعد از ص  یرمردیپ دونستیی. مدونستییتو م
رفتار نکن  جورییه! پس دونستییرو م یز چدخترم، پدر اونه. تو همه ینباش

 یمن برات جالبه. ادا  ی  زندگ   یشده  فرینو با من حرف نزن که انگار داستان ن
زبون   رو از  یز چهمه خوادیاما م بینهیرو م یز چکه همه یار رو درن ییخدا
 هاش بشنوه.آدم

مشت  یهازد. صورتش سرخ شده بود و دست یادنفس گفت و فر  بدون  
نداشت و اگر هم داشت،  یانجر  یشهادر رگ یزده بودند. خون  یخاش کرده
 جمع شده بودند و باعث شده بود داغ کند. در سرش جایک 
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و تو فقط  میدیکه هم رو د  یروز ین! از اولیلیرو بهت گفتم ام یز چمن همه -
و  یدختر بزرگ  یهکه مرتکب قتل شده بود، تا حاال که تو   یدختر بچه بود یه

بار بهت گفتم که تمومش که مرتکب هزاران قتل شدم. من هزاران  یمن مرد
من   یهاحرف  دی،هات رها کر که از گوش  یزی! اما تو تنها چیرهاش کن  ی،کن

. االن فقط ذهنت مونده یش کنوجود نداره، بهتره تموم  چیز یچبود. حاال که ه
 .یاز ذهنت پاکش کن یدتو با یلی،ام

 .بردیرا باال م یشصدا یرمردبود که پ باریاولین

 ی. زمان کندیزمزمه م یدنکش  یگار هنگام س یرمردکه پ  دیدیم یشههم امیلی
 کشید،یم یادفر  یرمردکه پ ی. تنها موقعکندیزمزمه م دهدیم که دستور 

مثل ناقوس  مرگ   ها،یماه   یکه برا  یادی. فر گشتندیبرم  یدبود که از ص  یزمان 
 بود.

 یشجز ادوارد برا یزیچ کرد؟یرها م یدرا با یزیچبه فکر افتاد. چه امیلی
 مانده بود؟ یباق 

تو رو کشتم. من از  ی  لعنت  یسپسر رئ یوقت  یرمرد،پ گذشتم  یممن از زندگ -
 ... .تو یهاکه آدم  یگذشتم وقت   یمزندگ

 نبودن!من  یهاها آدماون -

 بلندتر از او ادامه داد: یلیحرفش را قطع کرد اما ام یاددان با فر  پیرمرد

 یهام خالچشم  یرو تو  یداس  یهاتو قطره  یهاآدم  یبذار حرفم رو بزنم! وقت   -
 یزیچ یگه! حاال دینگذشتم اما شما اون رو نگرفت  یم. من از زندگکردنیم
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و  ینمن رو نگرفت ارزشیمونده؟ پوست  روح  من کنده شده اما شما نفس  ب 
 کنی؟یم یدتهد یو من رو به چ  یستادیمن ا یروحاال تو، روبه

 و تنهاتر. تر ی. قوکردیم تر یع را سر یانوساق یهاموج فریادهایشان

 اتفاق افتاده! کنم،ینم یدتهد -

و   لرزیدی. مرسیدیبه نظر نم  یقو  یشصدااما    زدیم  یادحاال بلندتر فر   پیرمرد
 ثبات نداشت.

 ی؟اتفاق افتاده عوض یچ  -

 .لرزیدیم هم یلیام یصدا حاال

 یبه صدا یهشب یزیچ یش. صدایدشن یانوسرا از اق اییهگر   یصدا ایلحظه
 جنازه بود. یک و  یماه  یک  ییهگر 

 یآب برد. همه یر شد و روستا را ز یلس هایهمان لحظه بود که اشک ماه  و
که مرگ زنده   یدحادثه، شن  ینا  یرا کشت و دخترک، تنها بازمانده  ییانروستا

 یشههم یبرا بار یک . کاش افتدیانسان اتفاق نم یبرا بار یک است و فقط 
به تکرار  قهاما مرگ عال گذاشتینم یباق  یاو شبهه شدیم یدهنفس بر 

تا  یاوارد شده بود و تمام  دن یمرگ در قالب زندگ بودن!  یشگیداشت. به هم
 زمزمه کرد: یرمردکه پ  یمرگ  او تکرار شد، زمان  یبرا نهایتیب 

 «ادوارد مرده!  -

*** 

 .دانستیمیکه نم  یزهاییهفدهم: تمام  چ فصل
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انداختم و منتظر جوابش بودم،   یصندوق پست   یکه تو  یبود  یاتو مثل نامه  -
باد، مثل  یتو یرودخونه رها کردم، مثل موشک  یتوکه  یکاغذ یقیمثل قا
 ینا یها رو گذرونده بودم. به هر جاساحل یآب. من همه یرو یاجنازه

 ینا که  کردمیالتماس م ی. گاه یبش یداداشت سر زدم تا پ یکشور که ساحل
که   یدورتر از اون  یلی. خیاما تو دور یو برگرد یرو تموم کن رحمانهیب  ی  باز
 یشههم ی. برایزمرو ترک کردم عز  یره. من اون جز یصدام رو بشنو یبتون 

ات جنازه  یحت   یدهاجازه نم  یانوسکه اق  دونستمیرفتم! درسته، بدون  تو اما م
 یشهمشکل شده و سخت م ماحساساتم برا یان  هم به اون ساحل برگرده. ب

حالم رو  ییادز یهاروزها آدم ین. اینمذهنم بچ یکلمات  درست رو تو
رو بدونن. البته که دونستنش تنها   یمداستان زندگ  خوادی. دلشون مپرسنیم

جالب بشه که بخوان   یآه بکشن و بعد براشون اونقدر  یالحظه  یشهباعث م
عشق ما  یاقت  که ل  کنمیفکر م اینکنن اما من به   یفشهزاران نفر تعر  یبرا

 یم؟ها جا بشآدم ی روزمرهمکالمات   یچند جمله و تو یتو ینکهانقدر بود؟ ا
ست ادوارد؟ حد ساده  ینست؟ مرگ  تو، در احد ساده  ینداستان تا ا  ینا  یعنی

چرا  ی؟برگرد کنیینم یچرا سع گی؟یو نم شیینم یدار چرا خودت ب
و  ینجامن ا زدی؟یم ازش حرف یشهکه هم یبش یهمون نهنگ  خوایینم
 ینشونه ینجاا کنی؟یم یکار چ یآب  یانوساق یساحل منتظرتم و تو تو یتو

از  شدیهاست، نه عطر که باعث مزوج یهاو خنده هایمرغاب  یطلوع، صدا
زود  یلیخ یلدل یننداره، به هم یاظهرها نشونه ینجابشم، ا یدار خواب ب

 یاز صدا یخبر  ینجاتا بخوابن اما ا یرنم های. مرغاب یشهو غروب م گذرهیم
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که قبل از   ییهابوسه  ی  سوز داره، نه گرم  ینجاا  یها. شبیستتو ن  یهاخنده
و ذهن من باور   یدهخبر از نبودنت م  یز همه چ  ینجا. ازدییام مخواب به گونه

ه. فکر کنم کنینم اما اون باور  ینجاییکه تو ا  یگمم . منیستیکه تو ن  کنهیم
 ی. گاه یدیخواب یانوساق ینهم یتو ییجا یهکه   یو بگ  یایب یدخودت با
 شمیخودم. من از خودم متنفر م  یا  کنمیتو بغض م  یکه برا  دونمیاوقات نم

 هستن تا من... . یلیدال هاینا یبفهمم همه اگر 

 ی؟نسبت به خودت داشته باش یحس خوب  -

 .یدو پرس یدپر  یشهاحرفش میان

 !یشهمحسوب م دور از ادب ینا ی،وسط حرفم بپر  یدنبا -

کتاب گذاشت. در همان حالت   یصفحه یان  زمزمه کرد و دستش را م امیلی
 بستش و ادامه داد:

 باشه. یامروز کاف  یبرا کنمیفکر م -

بدونم که  دوست دارم یلیادامش رو بدونم. خ خوامی. مخوامینه، عذر م -
 سرش اومد. ییچه بال یها سرگردون بعد از ماه

 جا بدهد. یشرا درون  صدا یکنجکاو  یکاف   یاندازه کرد به  یو سع گفت

 ادامش رو برات بخونم. یستن الزم یگهدکتر، د دونییتو داستان  من رو م -

که  یرا به دستخط  درهم اییهکتاب را باز کرد. ثان یگفت و صفحه دختر 
کنار   یانداخت و دو صفحه  یشد. ناگهان مشت   یرهبود، خ  یسیحاصل از تندنو
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هم را پاره کرد. بعد از مچاله کردنش به سمت سطل زباله پرتابش کرد، هرچند 
 .یفتادکه به داخلش ن

 یه؟بعد از ظهر چ یباشه! نظرت راجع به داروها -

 نکرد و آرام به سمتش رفت. اصرار  مرد

 .یدبلند خند کرد،یم مرتب یشپاها یپتو را رو کهیدرحال امیلی

 !یادم یبه نظر عال -

داد و سه  یلیپر از آب کرد، آن را به دست ام یوانیرا باز و ل یدر بطر  دکتر 
 کپسول را در دهانش گذاشت.

 متوجه نشدم! اما هنوز  -

 بود. یجگفت. واقعا  گ  یجگ  یبا حالت  مرد

کنار تخت گذاشت   یز م  ی. آن را رویدداروها سر کش  یآبش را رو  یوانل  امیلی
 مرد شد. ییرهو با لبخند خ

مزه کردنش   یکه هر لحظه وسوسه  یرینش  یزهر خالص بود، با طعم  لبخندش
 .افتادیبه دل م

 ... .یشینگران نباش دکتر دان، باالخره متوجه م -

 .یدخودش کش یو پتو را رو خوابید

 چرا ادوارد رو کشتم. ینکها -

*** 
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 که هرگز وجود نداشت.  ییما یبرا ست،یانیخط پا ینهجدهم: و ا فصل

 

 دکتر. یآقا یدلطفا  از روند درمانش بهمون بگ -

 مسن گفت و دست همسرش را فشرد.   خانم

حال  یننبوده که بخواد بهتر بشه خانم  واالد. با ا یمهرگز وخ یلیاوضاع ام -
. ینهفضا بب ینا یتورو  یبآس ینما تمام  حواسمون بهش هست تا کمتر 

از  یادینوشتن  داستانش گذاشته. بخش ز یفعال  تمام  حواسش رو رو یلیام
اون   یدکه شا  ردهموضوع اشاره ک  ینبه ا  بار یک   یمن خونده و حت   یاون رو برا

 ! انگار که بخواد دوباره به جامعه برگرده.یهخوب یشرفتپ ینرو منتشر کنه. ا

را با چشم گذراند. انگار که به دنبال  یزشم یرو یهادان گفت و برگه دکتر 
 باشد. یزیچ

داستانش با  هاییتکردم، شخص  یادداشتکه من   یزهاییبر اساس اون چ -
که تمام  داستانش   یستمعنا ن یندارن. به ا یارتباط خاص یشزندگ یت  واقع

داره.  یثابت  هاییتشخص حالیناما با ا یدهکش  یر به تصو یشرو مثل زندگ
 یوارد داستانش کرده و زمان  یگیر ماه یهمثال اون من رو هم به عنوان  یبرا

 یرابطه یگیر ماه یرمردمن و اون پ ینچرا، در جوابم گفت که ب یدمکه پرس
هست و متوجه   یشاون متوجه تمام  گذران  زندگ  یعنی  ینوجود داره! ا  یخاص

 .یشهم
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چرا هر زمان بحث   دانستیاما نم  نبرد  یادرا از    یزیچ  کردیم  یدان سع  دکتر 
 .انداختیماجرا را جا م یقتاز حق یمین شد،یآن دختر م

 از... . یدان، اون که حرف  یآقا -

از سه ماه   یلیواالد. اوضاع روان  ام یحرفتون رو قطع کنم آقا یناجازه بد -
 یمدونیاما ما م  یماون رو مرخص کن  یمبوده که بتون  یگذشته تا به حال، در حد

 یادوجود نداره که اون پسر رو به  یزیهست و چ یدرمان  یطمح ینجاکه ا
اون   یلی،ام  یپسر جلو  اونکه آوردن اسم    گذریمینم  هم  ینبندازه. از ا  یلیام

 یشه،با دوز باال حالش خوب م  ییو فقط با مصرف دارو  ریزهیم  هم  رو کامال  به
راجع به  یکس  یدهاما اجازه نم زنهیپس بله! اون هنوز هم از ادوارد حرف م

اتمام  داستانش،   یبه بهانه  یناجازه بد  کنمیاون حرف بزنه. ازتون خواهش م
 .یمباش داشتهنظر  یر ما اون رو ز

 دادنش داشت. یندر تسک یو همسرش سع کردیم یهواالد حاال گر  خانم  

 ینه؟ما رو بب خوادیدکتر اون هنوز...نم یآقا -

بحث  ینا یبرداشت. ادامه یز م یرا از رو یشهاپرونده دان بلند شد و آقای
 .دانستیم فایدهیرا ب 

 پس... . یدم،اجازه رو نم ینمتاسفم چون اگر خودش هم بخواد، من ا -

رفت.  یرونخم کرد و سپس از اتاقش ب یاحترام کم یرا به نشانه سرش
 کرد درکش کند.  یخانم  واالد باال رفت و دکتر سع ییهگر   یصدا
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 وقتیچمشغول به کار شده بود، ه یمارستانکه در آن ت  یهشت سال یط  در 
 بگذارد. یر هم تاث اشیشخص ی  برنخورده بود که در زندگ  یبه مورد

 ینکه. اکردیفکر م یلیام یکه در اتاق  کارش بود، فقط به پرونده زمانی
 یشگاهآسا یک تخت  یانسان رو یک که   شودیدر عشق، باعث م یزیچچه

 بخوابد.

داستانش   یحاال به کجا  یلیکه ام  کردیفکر م  ینکه در راه  خانه بود، به ا  زمانی
خودش هنوز  ی  که زندگ   یتمامش کند، زمان  خواهدیم چطور  یااست  یدهرس

 است؟ یدهبه اتمام نرس

ها را راحت شب یلیکه ام کردیم فکر  ینبه ا رسید،یکه به خانه م زمانی
 یادر جنگ باشد؟ آ  یبشعج یاهایها و رواست با کابوسقرار  یا خوابد؟یم

 کند؟یم یهدر کنارش، گر  یکس  یدنپس از برخاستن از خواب و ند

 یلیو او هم کنارش بود. حضور ام کردیفکر نم یلیجا بود که به ام یک  تنها
 نفر فکر کند و او هم ادوارد بود. یک و  یز چ یک تنها و فقط به  شدیباعث م

دختر   یک روان     یختن  به هم ر  یرا برا  یزیچکه آن پسر چه  کردیفکر م  ینا  به
 ساله داشته است؟ ۲۱

به  یها براانسان ترینیدر عاد یزهاچ ترینیعاد یلی،ام یکه به گفته  البته
است و ادوارد، به  یها کاف انسان ترینیبجنون در عج یدن  شعله کش

 بود. یکاف   یلیام یشکل ممکن تا ابد برا ترینیعاد
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درش نداشت اما آنچه که دان  یشک  یچدچار جنون شده بود و دان ه امیلی
ادوارد در  یدن  کش  یر به تصو ینحوه کرد،یمتعجب م یزیاز هر چ یشتر را ب

 دختر بود. یهانوشته

وفادار بود، درست برعکس  یمرموز و عاشق  یفرد یلی،ام یهانوشته ادوارد  
 خواهدیتناقض فاحش، م ینبا ا یلیکه ام فهمیدیو دان نم اشیواقع
 را به خودش ثابت کند. یزیچچه

کرد و   یمکث  آمد،یم یرونب یلیکه از اتاق ام  یبا چرخ دست  یپرستار یدن  د با
 :یدپرس

 یده؟خواب -

 کردم تا بخوابه.  یقآرامبخش بهش تزر یه. یدارهنه ب -

 تکان داد و از کنارش رد شد. یسر  دان

 !یرصبح بخ -

 یدنرا بدون  خواب  یگر شب د  یکآن دختر که    یدن  و د  یلیباز کردن  در اتاق ام  با
 بود که به ذهنش خطور کرد. یاگذرانده، تنها جمله

 .یاورددفترش باال ن یسرش را هم از رو ینداد و حت  یجواب  امیلی

 یتادب رو رعا تونییدختر اما م ییست ن زدهیجانمن ه یدن  از د دونمیم -
 !یکن

 !یدیتو وسط داستان خوندن  من پر  -
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 مشغول نوشتن شد. قفهیرا ورق زد و ب  یازمزمه کرد. صفحه امیلی

امروز اومدم تا فقط   یلدل ینبه هم ی،که هنوز ناراحت   دونمی! مخوامیعذر م  -
 به داستانت گوش بدم.

 هنوز تموم نشده. -

سرش را  یکم  بار ینوارش جواب داد و اآرام و زمزمه یشههم یبا صدا امیلی
 به دکتر انداخت. نگاهییمباال گرفت و ن

 ی؟مرخصم کن خواییم -

 یمنف  یسرش را به نشانه یاما دکتر دان با لبخند یدپر از شک پرس ینگاه  با
 تکان داد.

 حاال نه. یلی،نه ام -

نازک و شکننده باشد و به  اییشهکه از ش  آرام دفترش را بست؛ انگار  امیلی
. آن یندنبود که دان بخواهد در چشمانش بب یشد. آن نگاه، نگاه  یرهدان خ

 توانستیکه آغازگر جنونش بود و دان م  یبود. نگاه  یلینگاه، نگاه  متنفر ام
 .تاس یزیراجع به چه چ شانیبعد یهاحدس بزند که صحبت

رو  یآزاد برسه، نفرتم هم آزاد یمن به هوا یدکتر. پا کنییم یکار درست   -
 بهش نه بگم! یستمو من بلد ن کنهیطلب م

اش بود را به دقت شانه یکه رو  یی مو  نشست و تار  یشهالب یرو لبخندی
 کرد.  یشبرداشت و رها
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اما با دستبند و دوتا افسر که من رو از بازو گرفتن.   گردمیوقت دوباره برماون  -
و مرگ  ادوارد رو به گردن  من  یدهرو نشون م یمکالت روانکه مش  یبا حکم

 خون غرقش  یدکتر. من تو گردمیبرم یخون  یهاانداخته. من با دست
 یی  الال یه یدم، شاخونیم یی. براش الالخوابمیاش مو کنار جنازه کنمیم

 !یروس

و  یصورت  گندم یکه رو یترسناک  ینمامتوجه لبخند دندان یلیام قطعا  
نرم، مشغول   ی. دستش را باال آورد و با حالت شدینشسته بود، نم  اشیمک ک ک

 نوازش صورت خودش شد.

و سرم   بوسمیهاش رو مهاش رو. چشم! موهاش رو و گونهکنمینوازشش م  -
 ... . برمیرو کنار گوشش م

حرف  یرا پر از هوا کرد. انگار که کنار  گوش کس یشو صدا رخیمرا ن صورتش
 .زندیم

و دوباره  یشتپ یامم ی. به زودذارمیمن تنهات نم یزم،اصال  نترس عز  -
 یه. حاال تو یشتپ یامو من دوباره م یشی. تو دوباره متولد مکشتمتیم

. یعسل یدرشت و بسته یهانوزاد پاک و بدون  شرارت با چشم یه! ینوزاد
 کنییم مزهرو  یبستن ین. اولکنییو شروع به راه رفتن م یشیم بزرگ یکم

 .یاستطعم دن ینتر که خوشمزه  کنییو فکر م

را مزه  ی. انگار که خودش آن بستنفشاردیهم م یرا با لذت رو چشمانش
 کرده باشد.
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 خونییدرس م یری،. مدرسه میبزرگ شدن عجله دار یبرا دوی؛یکم مکم  -
و  کنییم ی. تو طراح یشیم یغاتیشرکت تبل یهکارمند   ی،سالگ  ۲۳ یو تو
و  یکن  یانسان رو طراح  یهکه   خوانی. حاال از تو مکننیم یغشها تبلاون

 یرهخ تنگاهم به ترینروحینشستم و با ب  یصندل یه ی! روبینییمن رو م
قبل از  یز چهمه یدهم یحخستم که ترج یسالهدختر هجده  یهشدم. من 

به خودم اضافه کنم؟ و تو  یزیکه الزمه چ  پرسمیشروع، تموم بشه. از تو م
سالت  ۲۴دوستت دارم.  یگهحاال د زنم،ی! لبخند میزندگ  یکم  یدیم جواب

. یزمعز  یرو دار هادهخن ترینیبااما کنارتم. تو ز یر د یکمشده و من کنارتم. 
 ینگوش کن، ا یگهد یکم بدنت درد داره اما یتو یچاقو دونمی! میشه

 !یمونهداستان زندگ

کردن    یفزمان  تعر  یلیام یفخف یهاو لرزه شدیم یلینگران  ام کمکم  دان
 یلیام  یکه وقت   دانستی. دان مکردیداستانشان، اوضاع را بهتر نم  یهزارباره
. به بیندیآن لحظه را به وضوح م زند،یدرون  بدن ادوارد حرف م یاز چاقو

ه ادوارد در ذهنش گفته بود، بار ینپس کشتن  چندم یلیام بار یک دارد که  یاد
 .کردینم ها فکر آن یبایی  به ز کرد،یکه چاقو را در چشمانش فرو م  یزمان 

 چطوره... . یلیام -

 ادامه داد: یبا سرسخت  یلیکرد دختر را متوقف کند اما ام  تالش

رو نقض کنه. من   ینا  تونهینم  خدا هم  یو حت   یها رو دارخنده  یباترینتو ز  -
 یمن برا که انگار   یطور ی؛تو شدم و تو وجودم رو از آن خودت کرد یمتسل

که   یتو، زمان  ی  سالگ  ۲۵ یتو یدتو بودن، من شده بودم اما پس چرا...چرا با
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ه سمت اتاقمون و ب تمگذاش  یز م یشام رو رو یلدر خونه رو باز کردم و وسا
تو پرتر از  یرو رفع کنم، جا یمتو دراز بکشم و دلتنگ ی  خال یجا یاومدم تا رو

 یکنارت خال  یبامن هم با وجود اون دختر ز یجا یگهد یبود؟ حت  یشههم
 نبود... .

 وجود داشت که مانع دکتر  چیز یک تنها  یزشانگرعب یلرزش و صدا میان  
 یذرهکه ذره  ییهابودند. اشک  یشهاآن هم اشک  یرد؛بگ یشتا جلو شدیم

 .کردندیم یجنونش را از چشمانش خال

 یمزندگ یشه؛م همون سال متوقف یساله و سن من تو ۲۶ یشیو تو م -
 یکادو  یبرا کنمیفکر م  ینتولدته! دارم به ا  ییگههفته د یک.  یشهمتوقف م

. یباش یت عوضزنده کنم که داخلش کمتر از   یمترو تقد یاتولدت، نوشته
 یشتر ب الههزار س یالشه یک از  یزندگ  یتو ینداره، وقت  یرادیا یچمردن  تو ه

 .یدیبو م

 یف،و دوباره تظاهر به نوازش کرد. لمس  آن پوست  لط یدرا عقب کش سرش
 .کردیدستش حس م یر و آغشته به خون را ز یدهپر  رنگ 

ر دو صورت  بودن اما نبودن  و من من بدون  تو، در ه یان  من، پا یز  و حاال عز  -
 خوامیطور که نمکنارت نباشم. همون یآب  یایاون دن یدارم که تو یمتصم
وجود  ید،ند یانوسرو از ما کنار اق یاخاطره یچخشک که ه یایدن ینا یتو

 داشته باشم.

 یق،و عم ینسنگ یو پس از نفس یدتخت خواب یسرش را عقب برد و رو آرام
 چشمانش را بست.



 

 
143 

 رمان یکبرتر انجمن  یسندهسرمد نو ینرمان بر آب رفته | مت
 

 ی  . به خستگ یختدر برابر  باد، فرو ر  یستادنا  یکوه پس از عمر   یک   ی  خستگ   به
 به ساحل پناه برد. یش،هامحاصره شدن توسط اشک  نهنگ از  یک 

طعمه رو قالب، طعمه را برداشت و در آب  یدن  خسته، با د ی  ماه  یک حاال
 آب رفت. یوقالب قلبش را سوراخ کرد و به ر  یزی  رها کرد. با ت

 یکبه دفترش انداخت که حاال  یتختش شد و نگاه  یک دان آرام نزد دکتر 
 باالخره تمامش کرده بود! یلی. امآمدیم داستان  کامل به نظر 

نگاه کرد و متوجه شد که   یاز اتاق رفت. به چرخ دست   یرونتکان داد و ب  سری
به   یعصب  یک شو   یاها تشنج  پس از آن حرف  ترسیدیاست. م  ینشوقت  مورف

 دختر دست بدهد، پس به سرعت با چرخ به اتاق برگشت.

به آن وصل کند   یدجد  یبه سمت تخت رفت و دستش را گرفت تا سرم  آرام
نگاه  کوتاه  یکاز حدش شد. آرام نبضش را گرفت و  یشب یکه متوجه سرما

 یبود تا بفهمد چه اتفاق  یبود، کاف  یستادهکه از تحرک ا  اشینهس یبه قفسه
 افتاده است.

کرد تا به قلبش شوک   یتخت را زد و با دو دست سع  یباال  یسرعت دکمه  به
روانپزشک بود. کارش را بارها تکرار  یک نداشت، او صرفا   یوارد کند. تخصص

 شده است. یر نشان داد که د گشت،یکه برنم  یکرد اما نفس

فرستاد.  یینخشکش پا یگلو و آب دهانش را از  یداز کارش کش دست
را  یاصحنه ینچن یهم در زندگ  بار یک  یبست. حت  یاچشمانش را لحظه

مثل طلوع   یا. لحظهدیدیم  لحظه را به چشم  ینکه آشناتر   بود اما انگار   یدهند
 .کندیم احساسش یاو  بیندیکه هر روز م  یدغروب  خورش یاو 
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نوشته دست یاچشمش به برگهکنار تخت را باز کرد که   یدر کشو هدفبی
 کرد آن دستخط  لرزان را بخواند.  یافتاد. کاغذ کوچک را برداشت و سع

 هم.« یدنمد یبرا ی،کرد  یر دادنش د برای»

 گرفته بود.  یزندگ  یتخت بود که حاال پس از مرگ، بو یرو ایجنازه

تمام  یز چ. انگار همهگشتیدار مادامه یزیبود و دنبال چ یستادهدان ا دکتر 
که از  یشده و شروع دوباره فقط توهم بود. به دفتر نگاه کرد؛ به صفحات 

 پر شده بود. هایخشک  یایی  در یماه  دانه یک نهنگ و  یک یجنازه

 زدیدر آن صفحات بود، پس ورق م  یلیاز ام  یابود که به دنبال ادامه عجیب
که اگر  دانستیم بود و دکتر را نوشته  یادی. او صفحات  زخواندیاما نم
 یلیدرستشان را بفهمد. ام یمعنا تواندینم ها را بخواند،ها هم آنسال
 پنهان کردن داشت. یبرا چیزییک  یشههم

 یلیام یادوارد، مرگ را برا یلبخندها یبایی  در انتها ز کردیخودش فکر م با
 یلیام  یاآ   داد؟یمبه دوست داشتنش ادامه    یدبه همراه آورده بود. پس چرا با

دوست داشتن  خودش نگذاشته بود که تمامش را ادوارد گرفته  یرا برا  ییجا
 بود؟

. نصف صفحه نوشته شده بود و در آخر یدرس یشهانوشته آخر  یصفحه به
 .یلیام ی  بود. مثل حاال و زندگ  یدهکوچک، به اتمام رس  یانیبا پا
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و من در برابرش، خودم   یدتو را بلع  یانوسکه اق  یمبگو  یدبا  یانپا  ینآغاز  ا  در »
غرقم کرد،  ینبودنت به سادگ  یایدر یقت،کردم. در حق یدرا به آب تبع

 بودم. یآبز  ترینیامن حرفه کهیدرحال

است که  ینو آن هم ا دهدیو عشق به وجودم درد م یزندگ  یان  م چیزییک 
کند؟ درست است   یلتبد یرینش یاییمرگ  تو را به رو توانستیم یزیچچه
 یبیغر  یبا زندگ  یمهاو نفس میرمیروز م من، من در نبودنت شبانه یز  عز 
باشد، اگر دوست داشتنم در  یرینش یاییرو توانستیاما مرگ  تو م کنندیم

 .رسیدیم یبه خفگ  یپسران  شهر یتنگنا

ات به قهعال  یخود به اندازه  ینو ا  کشمیو در تلمبار اجساد نفس م  ینجاا  من
 باور است. یرقابلنبودن، غ

درخت خواهم شد که  یر ز یو کود شومیساحل خشک م ینمن در ا حاال
 زندیم  چنگ   تویب   ین  که به زم  اییشههم ر  یدبود. شا  یخواه   یماه   اشیوهم

به عشق  اتیبعد ی  که تو در زندگ  یشاخه گل یدشا یا شود؛یم یو درخت 
 .کنییم یههد یستم،ن که من  اییاییدر ی  ماه  ات،یابد

دوست داشتن  تو  چنینینا یه  تنب ینتو ندارم و ا ی  بعد ی  در زندگ  ییجا من
 یاو قطره  یتهاکفش  یر شن ز  یادانه  یت،هالب  یان  گذرا م  یاست. من، نفس

 خواهم شد. یانوسآب در اق

 که هرگز آغاز نخواهد شد.«  یانمپا ینا یمن تنها بر آب رفته و
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 21:45ساعت  /یکشنبه

 .•یشهابماند با نهنگ  یانوساق هاست،یما ماه  ی  خودکش وقت•

 پایان

 

 
 

 

 رمان حریر آب 

 

 

 

 شوی  م یمانرمان یه

 

 رمان نقاش نقش

 

 

ن   یساات  یایعاده اساا   در هن امهان فوق
ان بااه ج ران  اش  جوان  زناادگ یبیناادا

باه  زناد  هاه بر دیش جواناه نم   عهاااق
  ن  در    رند م  ینیوشااای   درت  یسااودا

باشااد    یر دساا  ن یاگ  یهااه رار اساا  هم
  آن زماان هاه ان در منج ب گرگاان  حت

رنبااه  یباه ساااو یااریدرناده  دساااا  
 دهد  م یبند  ان فرههاا  م هایش نقاشا 

ن در نقشک   دارد دنس  م  شود  م  رحش ب
از نقش  انادازد هاا  ان یرده منقااشک نقش

ِرشااااان در  ی بر رازهاا  یشمو یش هاه مل
ِرها هاسا  ن بر  ایماس ی  به هه گش   ی مک
ن  رنباااه یهااا گایاویااه ی  شااااونااد ما 

جِنش   یمی ه یرنز یدصاا تان  ان شااا گرگ
هش هدفش همان باشاد   یدخود شاود ن شاا 

باه  یاا بتواناد باا خود ت رار هناد  آ  یهاه رنز
 اس ؟"ایعاده"ان فوق  راست

شاوی  رنایت ر دختریسا  هه رمان یهایمان م 
دن ساا  تماچ بخارر ار  ن میرای  هه یدربزرگ 

هناد  هماه هیز را از یرنتمنادش باه ناامش م 
ها م  دساا  م  دهد ن راه  هوهه ن خیابان

شاااود  دختری هاه بخاارر دخاایا  هاای بیجاا ن 
سااواساات اده از احساااسااا  ان  تا مرز نابودی 

شاود  اما در ازای ات ا ا  گذشاته با ههایده م 
هند  هایش با همک هسااا  فرار م تماچ دارای 

ن ب   در رنزی از رنزها هه مانند همیهااه آناره
یناه اسا  ن دنباره در هن ا  آنِا افتاده اسا   

هند هه ه   ساا  اسا  به مردی برخورد م  
همساارش اساا   هساا  هه حت  یک عزادار  

رنزی ف رش را نم  هنند ساریناه ب  هسا  اش 
ی شااود  حا  با یناه آنردن به مرد رنج ههاایده

تواند بازهش فرار هند ن خودش را ی ما م  صااه
ِاان هناد؟ یاا باازهش خاانواده اش  از عاایش ن آدچ ین
باه دن اایش م  رنناد؟ سااارانجااچ یریاای دا  

سارنوشاتش به ی   شاود؟ اگر ی ما هه م دیده
های گذشاته گره خورد ساریناهش از همان آدچ

 را ترر م  هند؟

تااری    تااری    تااری    
ایان حام مان نایساااا   

ای ندارچ  باید هساا  هاره
را جز خودچ در این باات ق 
غرق هنش  غاافاا از این اه ان 

ی نجا  من اسا   فرشاته
ای از حریر آب  هه فرشااته

هاای هلی  از جنا  باا  یاب
ییرنز شاده  آیا حم انسا   
هاه دنبااره یاا باه میادان 

 جن  ب ذارد؟

 مطایعه  مطایعه  مطایعه  

https://forum.1roman.ir/threads/189443/
https://forum.1roman.ir/threads/193984/
https://forum.1roman.ir/threads/193984/
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 یک رمان ، مرجع دانلود رمان

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می 
خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر 

 شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید.

 

 

 
 

 

 سپید به رن  آرامش بِارمس 

 

 بایماس ه
تااارگاااا باااا ازدنا   
زندهانا اااما  هااه داره   
نارد یک مسااایر جدیدی  

یهااه با ات ا ا ک عجی    م
از ساوی همسارش مواجه  
میهه  در گیر ن دار ر ق  
هساا  هه با مرد جوان   
در دانها اه آشانا میهاه ن  
ایان خاودش سااارآغااازک  

 .هاس شرنعک  ضان 

ب داسااااتااان زناادگاا   ایاان هااتااا
سا  هه به همراه دنساتانش  دختری

در بِزیسات  بزرگ شاده ن اهنون در  
ای  اادیم  بااا آنِااا زناادگ   خااانااه

هند   رار اساا  ساارنوشاا  هر م 
هاداچ باه نحوی ر ش بخورد هاه در  
خ   داستان به آنِا یرداخته خواهد 
شاد  سارنوشا  ایینا  دختر صا وری 

ِاایا   ی ش برای مح ا  باه  هاه ب  ن
تپاد نیز در حاا  تحوی   ن آن م این 

رحمانه مورد  شااا رس اسااا  هه ب 
هجوچ آفا  حسااد  ن رم  دی ران  
ِاا  رار خواهاد  ن ترس از م اافاا  آن

 .گرف 

ی متوسا  ن  ا»بِارمسا   داساتان خانواده
ی خوش آب ن عاادیسااا  هاه در منطقاه

هوای دماانناد در خااناه بااغ  دن ر قاه ن  
هین   زندگ  آراچ ن رنتین  دارند  داساتان 

ای با رفتار  شاود هه غری هاز جای  شارنع م 
ن ظاهری خاص ن مرموز به عنوان مساتاجر 

 هناد ههااا  م ی دنچ اسااا اابباه ر قاه
از رارفا  یا ا  از دخاتاران هاناجا ااان ایان 

ی شاااش ن ره بیش از دی ران باه خاانواده
این مرد مهااا ور اسااا  ن ارمینان دارد 

رگ  به ه هاش اسا   در گیر ن دار ری  بز 
ههااا  حقیقا  ن ای تاه مهااا    ریز ن 

ی هین    برخوردهاای  بین درشااا  خااناه
دهاد ن مااجراهاای  ییش این دن رخ م 

آید هه گاه  خناده را به ی تاان میادنرد ن  م 
هناد ن ای تاه آن دن تاان م زدهگااه  هیجاان

 هند ن…را نس   به هش دهار سؤت اهش م 

 خرید  خرید  خرید 

https://bookstore.1roman.ir/product/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%87/


 

 
148 

 رمان یکبرتر انجمن  یسندهسرمد نو ینرمان بر آب رفته | مت
 

 

bookstore.1roman.ir Yek_roman 

mousavir1@gmail.com forum.1roman.ir 

yek_roman1 1roman.ir 

file:///C:/Users/Markazi/Documents/www.bookstore.1roman.ir
http://t.me/yek_roman
mailto:mousavir1@gmail.com
https://forum.1roman.ir/
mailto:www.instagram.com/yek_roman1
http://www.1roman.ir/

