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ب،  ادۀ ذهن نویسنده است و جنبۀ ح ی ی این کتا
 ندارد.

وجود هرگونه تشننننابه به صننننورت ات اقی اسننننت؛ 
همچنین قصننننننند توهین به هی  کشنننننننور و ملیتی 
وجود نداشننننته و معرفی  وکیشننننن، صننننرفا  برای 

تر بوده بینان بهتر ات ناقنات در فضننننننننایی ملموس
 است.
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 ای از ابهامدر هاله –فصل اول 

 فصل اول

 ای ا  ابهامدر ها ه

به آرامی ا  جا برخاسنننننننت و در کنج اتا  جای 
 گرفت.

منتظر بود؛ منتظر بود تا بیاید و او را با خودش 
ر دسننننننتش فشننننننرد، به جسننننننم ببرد. گردنبند را د

های جاِن روی تخت خیره شنننننند و مابین دندانبی
 اش  م مه کرد:شدهکلید

اید بیای، باید بیای و من رو ببری، باید راه رو ب-
به من نشننون بدی، من منتظرم، منتظر... تو باید 

ای بیننای، من کننارهننام رو انجننام دادم، کننار دیگننه
ی اومدن ندارم، اگر تو نمیای که خودم راهی برا

 پیدا کنم!



ناگاه صننننننندایی ظری ، سنننننننکوت اتا  را در هم 
 شکست.

اید  ندگی کنی،  ندگی! اما چگونه  یسنننننننتن، ب-
 تعری ش با توست!

 میالدی 2018سال 

 انگلستان/ لندن

کنم، چون قضنننناوت کار من من قضنننناوتت نمی»
کنم تا را ن د می« َمنَم»نیسننت؛ مِن نویسنننده، ف ط 

 ن دیک شننننوم و تویی که این منِ ام به مِن آرمانی
 دگر هستی؛« من»خوانی، یک نوشته را می
 جدا ی است...ها، چه جدال بیو بین این من

 «مانم!می« من»دانم اما من، تو را نمی
 

برای سنننننننومین مرتبه متنی را که بر روی یک 
کاغذ ضنننخیم و قدیمی نوشنننته شنننده بود،  یر  ب 

 خواند.



مل جمنمی کا ند،  لهتوانسننننننننت م هوم  را درک ک
ای ا  ابهام گویی آن چند جمله برای او در ها ه

 بود!
اش داد که برای تمرک  بیشنننتر، چینی به پیشنننانی

 ناگاه صدای توماس، تمرک ش را بر هم  د.
 مک کنی؟تیامدا، چرا نمیای ک-

 توماس به خواهرش ن دیک شد.
  نی؟را کنج اتا  نشستی و حرفی نمیچاصال  -

رنگش را ا  جلوی چشننمان یتیامدا موهای مشننک
خود کنننار  د و بننا احتینناط کنناغننذ را بننه تومنناس 

رنک و قدیمی اینشنننننان داد. به صنننننندوقچۀ قهوه
 اشاره کرد که کنج اتا  قرار داشت.

ین تکه کاغذ رو داخل این صندوقچه پیدا کردم ا-
ته توجهم رو  و متن عجیبی که روی اون نوشننننننن

مورد رو « من»جلب کرده. یک متن مت اوت که 
 رو جمع بسته!« من»خطاب قرار داده و حتی 

شمان آبی رنگش را در حدقه چرخاند و توماس چ
من که متوجه نشنندم چی »حوصننلگی گ ت: با بی

گ تی، فعال  بیا کمک مادر. درسننته وسننایل  یادی 
نننداشنننننننتیم کننه بننه این خونننۀ جنندینند بینناریم، و ی 



به  مادر  کار داره و  تمی کردن همین خونه کلی 
خوام برم و ا  ا  پسننننش بر نمیاد، منم می تنهایی

فروشنننننی که ابتدای خیابونه به پدر  نک تل ن گل
 «ب نم.

تیننامنندا ابرویی بنناال انننداخننت و خطنناب بننه برادر 
با پدر »ب رگترش گ ت:  یل خودت  با موبا چرا 

 «گیری؟تماس نمی
 توماس دستی به موهای بورش کشید و دمغ شد. 

برم و به خانم وان  خواستم به طب ۀ باالوقتی می-
ها ا  ب یه بلندتر بود.  مان سالم کنم، یکی ا  پله

اومدن حواسنننننننم نبود،  یر پام خا ی شننننننند، پایین
تلوتلوخوران چند پله رو پایین اومدم، موبایل ا  

شید. فعال  برای تل ن ستم افتاد و ا  هم پا  دن به د
رم، چون آشنننننایی مختصننننری با فروشننننی میگل

 صاحبش دارم.
بر شکستن موبایل توماس، باعث شد که تیامدا خ

ها، نی  دمغ شننننود،  یرا در خانوادۀ چهارن رۀ آن
ف ط توماس موبایل داشنننت که همه برای کارهای 

کردند. ا  آنجا که ضنننننروری ا  آن اسنننننت اده می
وضننننننع ما ی چندان مسنننننناعدی نداشننننننتند، تعمیر 



برد و ا  سننوی دیگر، موبایل او  مان  یادی می
ل تنها راه ارتباط سریع با پدرش بود که آن موبای

 کرد.در بندر بریستول کار می
ناراحتی گ ت:  با  مدا  یا ماس »ت پدر ت با  تو برو 

خواسنننت باهاش صنننحبت بگیر، منم خیلی د م می
 «کنم، و ی فعال  باید به مادر کمک کنم.

ننناگنناه بننه ینناد خننانم وان افتنناد، بننا کنجکنناوی بننه 
 توماس خیره شد.

 فتی؟ تی به دیدن خانم وان رتوماس، تو گ-
 رفت.گاش را ا  دیوار توماس تکیه

 ربونیه...آره، پیر ن خیلی مه-
 خندید و چشمکی  د.

تاقش پر ا  کتاب بود. فکر کنم تو عاشننننننن ش ا-
 بشی دختر!

سننا ی ا  توماس بیسننت و چهار سننال داشننت. پنج 
مدا ب رگ یا کار ت تر بود و در یک رسنننننننتوران 

کرد. او کننه ا  اتننا  خننارت شننننننننند، تیننامنندا می
 ده به دنبال راهی بود تا به اتا  خانم وان هیجان
 برود!



های با ذهنی مشغول، ا  اتا  کوچکی که  یر پله
طب ۀ باال قرار داشنننننننت، بیرون آمد. هنگامی که 

ت، بعنند ا  مبلغ اجننارۀ خننانننۀ قبلیشننننننننان بنناال رفنن
وجوهای فراوان توانسنننتند این خانۀ قدیمی جسنننت

را پیدا کنند که دو اتا  و یک پذیرایی به نسننننبت 
کوچک داشننننننت. آشننننننپ خانۀ آن با طب ۀ باال، که 

بود، « وان»سنناکنش یک پیر ن تنها به نام خانم 
 به صورت مشترک قرار داشت.

خانم وان شرط کرده بود که وقتی ا ی ابت، مادر 
رود، برای او نی  خرید کند و به خرید میتیامدا 

غننذا بپ د؛ اینگونننه مبلغ اجننارۀ خننانننه را تننا حنند 
  یادی کاهش داده بودند.

یننامنندا، بیننا این ظر  غننذا رو برای خننانم وان ت-
 ببر.

تیامدا با شنننننیدن صنننندای مادرش ا  فکر و خیال 
بیرون آمد و به آشنننننپ خانه رفت، که در ن دیکی 

وچک آشننپ خانه گذشننت در ورودی بود. ا  در ک
هننای غننذا را روی و مننادرش را دینند کننه ظر 

 گذاشت.سینی می



ای بود که مشننننرب و با سننننلی ها ی ابت  ن خوش
ها ساخت، به فروشندهدر خانه وسایل ت یینی می

شنننننند. خرت خانواده میداد و ا  این راه کمکمی
کرد، هر ا بتنه اغلنب تینامندا نی  بنه او کمنک می

 قات در حال خواندن کتاب بود!چند که بیشتر او
باهت   توماس ا   حاظ ظاهری به مادرش شننننننن

داشنننت و چشنننمان آبی و موهای بورش را ا  او 
پدرب رگ  تۀ  به گ  مدا  یا ما ت به ارث برده بود، ا

اش، شننبیه به مادرب رِگ پدرش بوده که شنندهفوت
 اصا تی ایرانی داشته است.

قامتی در این میان، تیامدا و توماس ا  ارثیۀ بلند
 نصیب نمانده بودند!مادر و پدرشان، بی

تیامدا با خوشننننحا ِی  یرپوسننننتی، سننننینی غذا را 
برداشننننننننت، با شنننننننع  ا  در خروجی که کنار 

های طب ۀ آشننننپ خانه قرار داشننننت، گذشننننت و پله
 باال را در پیش گرفت.

رنگش ا  ذو  ایدرحننننا یکننننه چشنننننننمننننان قهوه
درخشنننید، سنننینی را با یک دسنننت گرفت و با می

ت دیگر، چند ضنننننربه به دِر قدیمی و  وار دسننننن
 دررفته کوبید.



اندکی تعلّل کرد و با  هم در  د، اما کسنننننننی در 
 را با  نکرد!

مأیوسانه برگشت و قصد داشت که سینی غذا را 
بننه مننادرش برگرداننند؛ مثننل اینکننه خننانم وان در 

 خانه نبود یا شاید خوابیده بود.
ه سننننینی تیامدا به طب ۀ پایین برگشننننت و درحا یک

خانم وان نبود، »داد، گ ت: غذا را به مادرش می
 «منم غذا رو برگردوندم.

 ا ی ابت با تعجب سینی غذا را ا  تیامدا گرفت.
 فته بیرون، و ی چطور ما متوجه نشدیم؟رشاید -

ای به نشننانۀ نداسننتن باال انداخت و ا  تیامدا شننانه
آشنننننننپ خانه خارت شننننننند که ناگاه ا ی ابت گ ت: 

، کنار در اتا  خانم وان یک گلدونه که تیامدا»
فروشننی باید ا ش مراقبت کنیم. توماس هم ا  گل

خننناک و کود میننناره، تو برو گلننندون رو بینننار 
 «پایین.

تیامدا که قصننند داشنننت به سنننراز وسنننایل ت یینی 
برود، تغییر مسنننیر داد و ا  خانه خارت شننند. ا  

هننا بنناال رفننت و چشنننننننمش بننه گلنندان ر هننای پلننه
لیسنننننننی افتنناد. بننا  بخننند گلنندان را صنننننننورتی انگ



هنننا را عمیق بوییننند. در حنننال برداشنننننننننت و آن
ها بود که ناگاه  یر پایش خا ی آمدن ا  پلهپایین

شننند و به  مین افتاد. تیامدا نتوانسنننت تعاد ش را 
ای به پایین پرت شننند و به د یل ح ظ کند، چند پله

 هوش شد!اصابت سرش با  مین، بی

*** 

مدا با صنننندای گریۀ مادرش، صننننبز رو  بعد، تیا
 چشمانش را با  کرد.

ها به پایین پرت شننده بود، او را دیشننب که ا  پله
به بیمارسنننننتان برده و سنننننرش را باندپیچی کرده 

ضربه جدی نبوده است »بودند، اما به گ تۀ دکتر 
 « یابد.و با کمی استراحت در من ل، بهبود می

که سنننننننرش گیج می با این مدا  یا فت، ا  روی ت ر
اش که در اتاِ   یر پله قرار داشنننت، تخت چوبی

برخاسنننننت و ا  اتا  خارت شننننند. صننننندای گریۀ 
رسنننننننید، مادر، ا  اتا  انتهای خانه به گوش می

تلوتلوخوران به آن سنننننو رفت و صننننندای توماس 
 باعث شد ا  حرکت بایستد.

 تیامدا!-



تیامدا به طر  توماس برگشننننننت که روی کاناپۀ 
تننا  پننذیرایی ادر  ای رنننک و قنندیمی واقعقهوه

 نشسته بود.
 «حا ت چطوره؟»توماس با ناراحتی گ ت: 

 تیامدا چند مرتبه پلک  د.
 کنه؟ر چرا گریه میف ط بگو ماد من خوبم،-

تا توماس دهانش را با  کرد که صنننننننحبت کند، 
ا ی ابت با سنناکی در دسننتش ا  اتا  خارت شنند و 

دخترم، حننا ننت »بننه محد دینندن تیننامنندا گ ننت: 
 «خوبه؟

رفت، تیامدا که اکنون، ف ط اندکی سرش گیج  می
حال من خوبه، »دسننتی به سننرش کشننید و گ ت: 

 «ف ط بگید اینجا چه خبره؟
توماس ا  جا برخاست و به سوی مادرش رفت، 
سننننننناک را ا  دسنننننننتش گرفت و خطاب به تیامدا 

فروشی رفتم و با دیرو  عصر که به گل»گ ت: 
بود و یکی  ن تم، خودش  تمنننناس گرف ا  پنننندر 

که  جای اون جواب داد و گ ت  به  تانش  دوسننننننن
دیوید نایتینگل در حین کار آسننیب دیده و منت ل »

شنننده به بیمارسنننتان، مثل اینکه آسنننیبش هم خیلی 



خواد بنننه ، بنننا این حنننال منننادر می«جننندی نبوده
تونم اون رو تنها بذارم، بریسنننتول بره و منم نمی

دیشنننب درگیر تو بودیم و حاال که حا ت خوبه ما 
 « ریم.یم

اش تشدید شد، به همین د یل روی کاناپه سرگیجه
هایش را پاک نشننسننت. ا ی ابت با ناراحتی اشننک

مدا گ ت:  یا به ت طاب  باش »کرد و خ حت ن نارا
ریم تا پدرت رو برگردونیم. خانم دخترم، ما می

 «وان هم طب ۀ باال هست و تنها نیستی.
تیامدا برای مهار بغضنننی که در گلویش نشنننسنننته 

خطر، سننن ر بی»، ن س عمی ی کشنننید و گ ت: بود
 «خبر نذارید!اما من رو بی

ا ی ابت دخترش را در آغوش گرفت و بوسنننید و 
خانم وان تل ن داره، »حین خروت ا  خانه گ ت: 

به محد رسنننننننیدن به بریسنننننننتول باهات تماس 
 «گیرم.می

ا ی ابت و توماس ا  خانه خارت شننننننندند و تیامدا 
آشنننننپ خانه رفت. ا  برای خوردن صنننننبحانه، به 

آنجایی که توماس گ ته بود آسنننننننیب پدرش خیلی 
جدی نیسنننننننت، ت ریبا  خیا ش راحت شنننننننده بود و 



دانسننننننت که چشننننننمان مادرش همیشننننننه آمادۀ می
 گریستن است، حتی برای یک موضوع کوچک!

اش ت ریبا  ا  بعد ا  خوردن صننننبحانه، سننننرگیجه
صندوقچۀ قدیمی  بین رفته بود، به اتاقی رفت که 

آنجا قرار داشنننننننت. ناگاه چشنننننننمش به تخت  در
خوابش افتاد که کنار دیوار گذاشننننننته شننننننده بود. 
هنگام بیدارشدن، متوجه نشده بود که روی تخت 

 خودش خوابیده است!
ا  خوشنننحا ی که ناشنننی ا  تثبیت حضنننورش در 
آن اتا  بود، به سننننراز صننننندوقچه رفت، اما هر 
 چه گشت، نتوانست آن کاغذ قدیمی را که دیرو 

 دیده بود، پیدا کند.

*** 

کنم خواهش می»صندایی آشننا در گوشنش پیچید: 
هات رو با  کن، بذار با هم صحبت کنیم، تا چشم

جا کافی نیست؟ اصال  هر چی تو بگی، هر همین
هننا رو دم. من اونکنناری کننه تو بگی انجننام می

کنم تا ا  اینجا خارت بشننی، اون وقت راضننی می



تنننا آر وی اون رو کنم خودم بنننه تو کمنننک می
 «برآورده کنی!

 و او با سکوتش پاسخ آن صدای آشنا را داد!
حد و آشننننننا رفت و با  هم او بود و سنننننکوت بی

 مر  اتا !

*** 

در صنننننننندوقچه را با  کرد. چندین کتاب قدیمی  
در آنجا بود. او ین کتاب را برداشننت و دسننتی به 
روی آن کشننننید تا خاکی که نام کتاب و نویسنننننده 

 دوش کرده بود، پاک شود.را مخ
 «مارگارت میچل –بر باد رفته »

  ده چند کتاب دیگر را بیرون آورد.تیامدا هیجان
 «جروم دیوید سا ینجر –ناتوِر دشت »
 «هرژه -گل آبی»
 «یکتور هوگوو -گوژپشت نوتردام »

 را با  کرد و شکه شد!« بر باد رفته»کتاب 
نی  ها را نویس بود! ب یه کتابیک کتاب دسنننننننت

 نویس هستند.ها نی  دستچک کرد و دید همۀ آن



در هر صننننورت او بسننننیار خوشننننحال بود، چون 
توانسننت در این چند رو ی که کسننی در خانه می

 ها سرگرم کند!نیست، خودش را با این کتاب
 ناگاه موضوعی را به خاطر آورد.

 ها متعلق به کیست؟این کتاب
ان را های توماس، راجع به اتا  خانم وصنننننحبت

به خانم به خاطر آورد؛ پس این کتاب ها متعلق 
 وان هستند!



 آغاز آشنایی –فصل دوم 

 فصل دوم

 آغا  آشنایی

تیامدا تصننننمیم گرفت تا به اتا  خانم وان برود و 
ها را روی تختش ا  او کسنننننننب اجا ه کند. کتاب

های طب ۀ باال شننننننند. پلهانداخت و ا  خانه خارت 
یاط باال  به با احت را در پیش گرفت، اما این مرت

ها را گرفت تا حادثۀ دیرو  تکرار رفت و نرده
 نشود!

ن س عمی ی کشننننید،  بخند ملیحی به  ب نشنننناند و 
 آرام به در ضربه  د.

 ای گذشت، اما خبری ا  خانم وان نبود!چند دقی ه
واسننننت ا  تیامدا مأیوسننننانه برگشننننت. همین که خ

ها پایین برود، صننندای با شننندن در اتا  خانم پله
 وان آمد؛ به سرعت به ع ب برگشت.



تر خانم وان ت ریبا  پنجاه سال داشت، ح ی تا  جوان
 ا  آن بود که پیر ن خطابش کنند!

درخشنننننننیننند و حتی چشنننننننمننناِن سنننننننب رنگش می
بودن پوست س یدش، در  یبایی او خللی چروکیده

اش را که بسنننننته های طالییایجاد نکرده بود. مو
دادننند. چننندان تر نشننننننننان میبود، سننننننننش را کم

 بلندقامت نبود و کمی چا  بود، ا بته نه  یاد! در
هننای قنندیمی و رنننک و رورفتننۀ این  مننان  بنناس

 خانم وان باعث تعجبش شد! 
 تو باید تیامدا باشی!-

صننننننندای گیرای خانم وان، باعث شننننننند تیامدا ا  
ش ست بک سی چهرۀ او د شدید وار د،  بخندش را ت

مدا »کرد و گ ت:  یا له من ت سنننننننالم خانم وان، ب
 «هستم، دختر همسایۀ طب ۀ پایین شما.

 خانم وان  بخندی  د و ا  درگاِه در کنار رفت.
 بیا داخل دختر  یبا.-

تیامدا با شع  ناشی ا  دیدار خانم وان که بسیار 
 رو بود، وارد اتا  او شد.مهربان و خوش

ب رگی بود، دیوارهای آن پوشنننیده ا   اتا  ت ریبا  
های قدیمی بود و در گوشۀ اتا  یک ق سۀ عکس



پر ا  کتنناب وجود داشننننننننت. چننند کنناننناپننۀ  وار 
دررفته نی  در اتا  بود. درکل، اتا  یک فضای 

 قدیمی و گرفته داشت!
ها تیامدا با تعار  خانم وان، به سنننننننمت کاناپه

 رنکهای  رشنننننننکیرفت و روی یکی ا  کاناپه
جای گرفت. خانم وان، کنار تیامدا نشنننننننسنننننننت و 

 «نام  یبایی داری... تیامدا!»گ ت: 
 تیامدا  بخندی  د.

تشننننننکرم ا   ط  شننننننما. مادرب رِگ پدر من، م-
ایرانی بوده و چون خودش دختری نداشنننننننته، ا  
پدرب رگم خواسته بود تا اگر پدر یک دختر شد، 

بگذاره. پدرب رگ من « تیامدا»نام دخترش رو 
دختردار نشند و به پدرم سنپرد. برخره من به  هم

 «دنیا اومدم و نامم تیامدا شد.
 خانم وان با اشتیا  سری تکان داد.

 چیه؟« تیامدا»دونی معنی نام می-
تکان « نه»تیامدا با نارحتی سنننرش را به نشنننانۀ 

 داد.



دونسننننننت. دونم. پدرم هم نمیه، متأسنننننن انه نمین-
چک کردم، اما  های ایرانی رونامهحتی فرهنک

 معنی اون رو پیدا نکردم!
 خانم وان ن س عمی ی کشید.

 دونم معنی نام تو چیه!من می-
  تیامدا با تعجب به او خیره شد و مشتاقانه پرسید:

 «تونید به من بگید معنیش چیه؟جدی؟ می»
ا بتنه... ننام منادرب رِگ »خنانم وان  بخنندی  د: 

رانی بود و پنندِر مننادِر من، تیننامنندا بود... اون ای
متعلق به یک ناحیۀ خاص ا  ایران که یک  بان 

« تیام» بان بودند؛ «  ُر»ها خاص داشنننتند. اون
به  بان « دا»و « هاچشنننننم»به  بان  ری یعنی 

 «. مادر» َکی یعنی 
ست و یعنی  شمان مادر»نام تو تیامدا مادرم «. چ

کرد! ا بته من ا  همیشننننه من رو تیامدا صنننندا می
درش آموخته بود، تا حدودی  بان مادرم که ا  پ

ها هم  بانفارسنننننننی رو یاد گرفتم. درمورد  ک
باید بگم، در  رسننننتان که بیشننننترین جمعیت  رها 
در اونجا م یم هسنننننتند، یک  بان دیگه هم وجود 

 «داره که اون هم  بان  َکی هست.



مدا حیرت یا به خانم وان ت ه شننننننننده بود. خیر ده 
های ب رگش دانسنننتن معنی نامش یکی ا  دغدغه

ه بود و حاال، نه تنها معنی آن را فهمیده بود، بلک
متوجننه شنننننننننده بود کننه ریشنننننننننۀ نننامش بننه کجننا 

 گردد!برمی
 گی؟مینچیه دختر؟ چرا چی ی -

تیامدا بعد ا  اندکی فکرکردن، پرصنننننندا خندید و 
 ا  خانم وان تشکر کرد.

رای من دغدغه تشکرم، همیشه بواقعا  ا  شما م-
بود تا بدونم معنی نامم چیه و حاال شنننننننما به من 

 کمک ب رگی کردید.
دسنننننننتانش را در هم قالب کرد و با کنجکاوی به 

 او نگریست.
ها بیشتر «  َک»ها و «  ُر»تونید در مورد می- 

 به من بگید؟
تما ، خوشنننننننحا م که تونسنننننننتم بهت کمک کنم. ح-

اننند کننه ت ریبننا  در غرب  نیهننا ا  اقوام ایرااون
ای کهن ها ا  پیشننینهایران سنناکن هسننتند؛ این قوم

و غنی برخورداراند و پیرو دین اسنننالم و مذهب 
 شیعه هستند.



تیامدا در حال تحلیل اطالعات جدیدی بود که در 
مورد اصا تش به دست آورده بود. اندکی سکوت 
کرد، نگنناهش را روی دیوارهننای اتننا  کننه ا  

 ی به تیرگی متمایل بودند، گرداند و شننننننندت کثی
تونم ا  شننننننما یک سنننننن ال خانم وان، می»گ ت: 

 «دیگه بپرسم؟
تونی؛ ا بته که می»خانم وان سنننننننری تکان داد: 

 «بپرس.
خانم  به  فت و  ها گر گاهش را ا  دیوار مدا ن یا ت

 وان خیره شد.
 نام شما چیه؟-
  ورا رانسوم.-

 تیامدا با تعجب ابروهایش را باال داد.
 گن خانم وان؟پس چرا به شما می-

  ورا آهی کشید.
«  جرت وان»ین خوننه متعلق بنه همسنننننننر من ا-

ها پیش فوت شده، برای همین همه هست که سال
 کنند!من رو خانم وان صدا می

 با شرمندگی  ب گ ید.
 یتتون کردم!آه، ببخشید اگر اذ-



 خانم وان  بخندی  د.
 مشکلی نیست.-

یار  مدا که دختر بسننننننن یا عد ا  ت کنجکاوی بود، ب
تونم خانم وان، می»اندکی سنننننکوت مجددا  گ ت: 

 «یک س ال دیگه هم بپرسم؟
 این مرتبه  ورا با صدای بلند قه هه  د.

و دختر کنجکاوی هسننننننتی و من این کنجکاوی ت-
تو رو دوسننت دارم، چون شننبیه به خودم هسننتی. 

 دم!هر س ا ی داری بپرس، من جواب می
 بخندی  د.تیامدا، با خجا ت  

 ؟هست«  ورا»چرا اسم شما -
ماندۀ قه هۀ چند  حظه قبلش  ورا با  بخندی که ته

پدر من با اینکه یک کشنننننناور  بود، »بود گ ت: 
اما به تحصنننیل خیلی عالقه داشنننت و ا  این بین 

ها بود. شنناعر مورد عالقۀ شننی تۀ ادبیات ایتا یایی
پندرم ففرانچسنننننننکو پترارکف بود. در اشنننننننعنار 

به وفور دیده «  ورا»نام دختری به نام پترارک 
شه و گ ته شده که  ورا محبوب پترارک بوده.  می
به همین د یل پدرم با دیدن نام  ورا تصمیم گرفت 
تا نام من رو هم  ورا بذاره. همین نام باعث شنننند 



شنننننند، من هم به که هر چه سننننننن من بیشننننننتر می
مند بشم! ا بته اینکه خواندن و نوشتن بیشتر عالقه

قافیه اسننننننننت، ا  نظر مادرم نام  ورا با  ُرها هم
نام  دور نمونده بود و اون رو برای انتخاب این 

 «مصمم کرده بود.
چه جا ب! راسنننننننتی خانم »تیامدا با هیجان گ ت: 

 «چیه؟« نوشتن»وان منظور شما ا  
به من بگو  ورا، » ورا ا  جا برخاسنننت و گ ت: 

من رو راحت باش! حتی  یا و مارک، فر ندانم، 
 «کنند! ورا خطاب می

تیامدا که شننی تۀ رفتار خاص  ورا شننده بود گ ت: 
 «چشم  ورا!»

 ورا با خنده به سنننوی انتهای اتا  رفت و ا  بین 
های کتاب، کاغذی را بیرون کشننننننید و به ق سننننننه

 دست تیامدا داد.
 نه!منظور من ا  نوشتن، ای-

 تیامدا با صدای بلند متن را خواند.
کنم، چون قضننننناوت کار من من قضننننناوتت نمی-

کنم تا را ن د می« َمنَم»نیسننت. مِن نویسنننده، ف ط 



ام ن دیک شننننوم و تویی که این مِن به مِن آرمانی
 دگر هستی؛« من»خوانی، یک نوشته را می
 جدا ی است...ها، چه جدال بیو بین این من

 مانم!می« من»دانم اما من، تو را نمی

یرت به کاغِذ در دسننننننتش خیره شنننننند، تیامدا با ح
دقی ا  شنننبیه همان کاغذی بود که دیرو  دیده بود، 

 اما قدیمی نبود.
جب و م طع گ ت:  این... این... این متن »با تع

 «رو شما نوشتید؟
  ورا سرش را به نشانۀ مثبت تکان داد.

های منه که له، این متن، م دمۀ یکی ا  کتابب-
نه .. که متأسنننننن اهسننننننت.« مانممن می»نام اون 

 هنو  موفق به چاپ اون نشدم!
یعنی شنننننما نویسننننننده » ده پرسنننننید: تیامدا هیجان

نویسید؟ اون هم در این سطز و هستید؟ کتاب می
چنین نگنننناه پیچیننننده امننننا ملموسنننننننی؟ پس چرا 

 «هاتون چاپ نشده؟کتاب
  ورا با ناراحتی آهی کشید.



هاسننت ه، من نویسنننده هسننتم، اما با اینکه سننالبل-
هننام نویسنننننننم، هنو  موفق بننه چنناپ کتننابکننه می

 نشدم!
تیامدا که به شدت کنجکاو شده بود که ا   ندگی 

گشنننت  ورا سنننر در بیاورد، به دنبال جمالتی می
های ذهنش را بیان کند، اما که با آن مشنننننننغو ی

کشید چون ا  او  یاد س ال کرده بود، خجا ت می
 که با  هم بپرسد.

 رای چه به طب ۀ باال آمدهناگاه به یاد آورد که ب
 است!

صندوقچۀ طب ۀ ورا، پس اون کتاب - هایی که تو 
 پایینه، متعلق به شماست؟

  ورا تأیید کرد.
ها متعلق به منه، اما اگر دوسننننت له، اون کتابب-

ها رو مطا عه کنی، من مشنننننننکلی داری که اون
 ندارم.

  بخند عمی ی بر چهرۀ تیامدا ن ش بست.
هننا ون کتنناباشنننننننکرم، امننا چرا واقعننا  ا  تو مت-

 نویسن؟دست
  ورا ن س عمی ی کشید.



ثل اینکه تو دوسنننننننت داری جریان  ندگی من م-
 رو بدونی.
  ده شد.تیامدا شرم

ید، من نمیببخ- ما شننننننن خواسنننننننتم تو  ندگی شننننننن
 دخا ت...

 کالمش را قطع کرد.
کردن با تو شکلی نیست دخترم، من ا  صحبتم-

وسنننننننت دارم، دو برم و کنجکاوبودنت ر ذت می
اما فعال  باید غذا درسننننت کنم، چون یک سنننناعت 

گرده. دیگه مارک، پسننننننرم، ا  سننننننر کار بر می
صحبت کنیم و من  صبز بیا تا با  هم با هم  فردا 

 با  ا   ندگیم برای تو بگم.
مگر شنننننننما تنها  ندگی »تیامدا با تعجب گ ت: 

کردید و به مادرم نگ ته بودید که براتون غذا نمی
 «بپ ه؟

  ورا  بخند  د.
به خونه میاد و  یاد ارک چند وقت یکم- بار 

نه و من  نار م ته ک ما این ه  پیش من نیسننننننننت، ا
 کنم.خودم غذا درست می

 بله...-



تیامدا ا  جا برخاسنننننننت و بعد ا  خداحافظی با 
 ورا، به خانۀ خودشنننننننان رفت. برای ناهار یک 

تا بپ د، بعد ابلمه گذاشننت  مینی را درون قسننیب
به پذیرایی رفت و تلوی یون را روشنننن کرد، اما 

مه نا به نظرش جا ب نمیهی  بر مدام ای  مد و  آ
 در فکر  ورا بود.

خواسننننت عصننننر ا  خانه بیرون برود و د ش می
اطرا  را ببیننند، پس تصنننننننمیم گرفننت کننه چننند 
سننننننناعت بعد ا  خوردن ناهار این کار را انجام 

 بدهد.

*** 

وهایش را در آغوش گرفته بود در کنج اتا   ان
سته به تیک شمانی ب صدای و با چ ساعت و  تاک 

 داد.های خودش گوش مین س
گذشنننننت و پر ا  گویی هی  چی ی در ذهنش نمی

 هی  بود!
صدای تیک ساعت بلندتر میهر  حظه  شد، تاک 
در این سننکوت گوش فرا » یر  ب  م مه کرد: 

 تاک سننننننناعت، تا شننننننناید رو یدهم، به تیکمی



فرسننننننا را های تو این سننننننکوت جانصنننننندای قدم
ام به فرسننننایش داند که راضننننیبشننننکند و خدا می

 «جانم!

 *** 

ها را حوا ی عصنننر، موهایش را شنننانه کرد و آن
پشننت سننرش بسننت. تابسننتان بود و هوا گرم، اما 

 قدرها هم گرم نبود.ساعت ه ت عصر، هوا آن
رنگی بننه تن کرد و ا  خننانننه پیراهن  رشنننننننکی

قیمت ها در یک محلۀ ار اند. خانۀ آنخارت شننننن
 و خیابانی باریک قرار داشت. 

قدم مدا  یا تا سنننننننر ت یاده،   نان ا  میان عابران پ
فروشنننننی خیابان رفت و ناگاه چشنننننمش به آن گل

 افتاد که توماس گ ته بود. تیامدا به آنجا رفت تا
یک شننناخه گل بخرد و فردا صنننبز به  ورا بابت 

ن به او اجا ۀ خوا ها را داده بود، دن کتاباینکه 
 هدیه بدهد.

ها سرمستش کرد. فروشی شد و بوی گلوارد گل
 بخند عمی ی به  ب نشنناند، چشننمانش را بسننت و 

 درپی، عطر گل را به جان کشید.با چند ن س پی



ای داشنننننننت، او روحیۀ خاصنننننننی ا عادهحال فو 
 داشت.

هننایش بیش ا  بننا نو ده سننننننننال سنننننننن، دغنندغننه
کردن ود. تشنۀ دانستن و کش هایش بوسالسنهم

بود، رویاپردا ی را دوسننننننت داشننننننت و به گ تۀ 
شنننر ی فعال در اش، یک آنجو یا، دوسنننت قدیمی

 درونش داشت!
شنند او ای میتیامدا به یاد جو یا افتاد که یک ه ته

شنننننننان جایی خانهرا ندیده بود، چون درگیر جابه
گرفت و او را به بودند. باید ا  او سنننننننراغی می

 کرد.نۀ جدیدشان دعوت میخا
خواسننت جو یا را با  ورا آشنننا کند. حتی د ش می

مطمئن بود که او نی  شنننننننی تۀ اخال  و مهربانی 
 شود! ورا می

 خانم...-
 ناگاه به خاطر آورد که کجاست!

به سرعت چشمانش را با  کرد و با مرد جوانی 
رو شنند که پشننت پیشننخوان ایسننتاده بود و با روبه

 نگریست.می  بخند به او
 ها هستید!ینکه شما هم مثل من شی تۀ گلامثل -



 جا ت سرخ شد.خهای تیامدا ا  گونه
 ب... ببخشید!-

 چار ی با صدای بلند خندید.
 خواید؟ت، ب رمایید چه گلی میمشکلی نیس-

خواسننننننت هر چه  ودتر ا  آن تیامدا که د ش می
دو »فروشنننننی خارت شنننننود، بدون تعلّل گ ت: گل

 «شاخه ر !
رو بود، با چهره و گشننادهچار ی که جوانی خوش

طمننأنینننه بننه انتهننای مغننا ۀ کوچکش رفننت و دو 
شننناخه گل ر  به او داد. تیامدا به سنننرعت ه ینه 

فروشننننی خارت شنننند و با را پرداخت کرد، ا  گل
شنننننان رفت. همین که های بلند به سنننننوی خانهگام

خواست وارد خانه شود، چشمش به چار ی افتاد 
اش خارت شنننننننده بود، به دیوار تکیه مغا هکه ا  

 نگریست! ده بود و با  به او می
 داند!ا  ِکی؟ خدا می

 ده وارد خانه شنننند و در را بسننننت. تیامدا شننننتاب
 ها را بویید.همان  حظه به در تکیه  د و گل

  نی تو دختر؟ن س میچرا ن س-
 تیامدا با ترس به  ورا نگاه کرد.



 هیع!-
 خندید. وها پایین آمد  ورا ا  پله

 هات سرخ شده؟چرا گونه-
 ها را به  ورا داد.تیامدا ن س عمی ی کشید و گل

ها برای شماست، بابت اینکه اجا ه دادید ین گلا-
 ها رو بخونم!اون کتاب

ها را که در دست تیامدا  ورا با  بخندی محو، گل
، تو خوام برم بیرونمن می»بود، بویید و گ ت: 

 «ها رو بذار داخل گلدون تا من برگردم.این گل
 تیامدا  بخندی  د.

تونم ا  تل ن اتاقتون با دوسنننننننتم شنننننننم. ف ط میچ-
 تماس بگیرم؟

 چرا که نه! -
 ممنونم، خدانگهدار.-
 خدانگهدار دخترجان.-

له مدا پ یا فت. ا  ت باال را در پیش گر های طب ۀ 
به ع  مدا  یا مد، ت یا که صنننننننندای در ن جایی  ب آن

برگشنننننننت تا ببیند چرا  ورا نرفته، اما  ورا رفته 
 بود!

 چرا صدای در را نشنیده بود؟ 



ا  بس حواسننش پرت بود و ذهنش درگیر چی ی 
دانسننننننت چیسننننننت، متوجه رفتن  ورا بود که نمی

 نشده بود!
وارد اتا   ورا شننننند و در ابتدا چشنننننمش به مرد 
جوان و بلننندقننامتی افتنناد کننه روی کنناننناپننه درا  

بود. تپش قلب گرفت. تیامدا مطمئن بود کشنننننننیده 
هایی آرام ا  که آن فرد پسنننننر  ورا اسنننننت. با قدم

کنارش گذشنننننت و  یرچشنننننمی نگاهی به پسنننننر 
انداخت. یک آن حس کرد که چشننننمان پسننننر با  

اش خیره شنننننند، اینگونه شنننننند، اما وقتی به چهره
 نبود!

چهرۀ پسر برای او بسیار آشنا بود. حس عجیبی 
، چندین مرتبه پلک  د و نسنننننننبت به او داشنننننننت

اش را با چشننم با  تجسننم کرد، گویی او را چهره
 قبال  دیده بود!

کرد پسر چهرۀ  یبایی داشت و تیامدا تصور می
های پسر رنک است.  باسکه چشمان پسر عسلی

 هم ت ریبا  رنک و رورفته بودند. 
تیامدا نگاهش به گردنبند چوبی پسنننننننر افتاد که 

شنننده بود. نوشنننته به  بانی نامی روی آن نوشنننته 



توانسننننت آن را بخواند. سننننرش بود که تیامدا نمی
را جلوتر برد که پسنننننننر تکانی خورد و به ادامۀ 
خوابش پرداخت. تیامدا ترسنننننننید که پسنننننننر بیدار 

گرفتن به شود، ا  او فاصله گرفت و برای تماس
سنننننننوی تل ن انتهای اتا  رفت و روی صنننننننند ی 

 مخصوص کنار تل ن نشست.
ای غر  در افکارش، به مارک خیره قی هچند د

کرد که به خاطر آورد که او شده بود و سعی می
را کجا دیده. به دنبال تعبیر حس عجیب و تپش 

 پرسرعت قلبش بود.
با  با کالفگی سنننننننرش را تکان داد،  سنننننننرانجام 
دسننننتانی  ر ان شننننمارۀ جو یا را گرفت و هنگام 

 دن تل ن،  یرچشنننننننمی نگنناهی بننه کنناننناپننه بو 
نداخت و در کمال حیرت متوجه شننننند که پسنننننر ا

 نیست!
هنو  ا  شننننننک خارت نشننننننده بود که هم مان با 

شننندن دِر طب ۀ پایین، صننندای جو یا صننندای بسنننته
 نی  در گوشش پیچید.

 ا و...-



حداقل خیا ش راحت شنند که پسننر ا  خانه خارت 
با خیال راحت می یا شننننننننده و حال  با جو  ند  توا

 صحبت کند.
 ؟ا و، جو ی خودتی-

جو یا مکثی کرد، اما به محد شنننناختن صننندای 
 تیامدا جیغی کشید.

دونی چ در د م ای... تیامدا خودتی؟ دختر نمیو-
معرفتی، چرا ا  وقتی برات تنک شنننده! خیلی بی

کننه رفتی یننه  نننک هم بننه من ن دی؟ من هی  
خواسنننننتم ای ا ت نداشنننننتم. وای دیگه میشنننننماره

و بگم تیتر او شون بنویسن آگهی بدم به رو نامه 
معرفت به نام تیامدا گم شنننننده یک عدد رفیق بی»

 «.است
 تیامدا با خوشحا ی عمیق شروع به خندیدن کرد.

تر حر  ب ن، ن س کم ی جو ی، یکم آرومه-
 نیاوردی؟

نه! معلومه که ن س کم »جو یا با اعتراد گ ت: 
نیننناوردم؛ تو کنننه جنننای من نبودی ببینی تو این 

 «ی کشیدم!مدت من چ



شش بود،  تیامدا با  بخندی که تتمۀ قه هۀ چندی پی
ما »گ ت:  منم خیلی د م برای تو تنک شننننننننده، ا

کردن دونی این چند رو  درگیر مرتبخب، می
 خونه بودیم و ا  طر  دیگه پدرم در بریستول...
 تیامدا ات اقات این چند رو  را با آب و تاب برای

رفت تا حتما  به جو یا تعری  کرد و ا  او قول گ
کم با هم به گردش  ودی به دیدنش بیاید، یا دست

 بروند.
او بعنند ا  خننداحننافظی تمنناس را قطع کرد. رد 

شننننننند، محوی ا  عطری قدیمی در اتا  حس می
درپی کشنننید و بعد ا  اندکی چند ن س عمیق و پی

تعّلل ا  اتا   ورا خارت شنننننننند. هنو  خبری ا  
خودشنننان رفت   ورا و پسنننرش نبود، پس به خانۀ
 تا برای شام غذایی درست کند. 

حرارت اجننا  گننا  را تنظیم کرد و بننه اتنناقش 
ها، وجو میان جعبهرفت. بعد ا  اندکی جسننننننننت

توانسنننننننت دفتر و قلمش را پیدا کند. روی  مین 
نشننننننسننننننت و دفترش را با  کرد.  ورا درسننننننت 

گ ت که تیامدا به او شنننننننباهت دارد،  یرا او می
نوشنننننننت. شننننننناید به خوبی او ینی  همانند  ورا م



نبود، امنننا حنننداقنننل هر آنچنننه را کنننه بنننه ذهنش 
 نوشت.رسید، میمی

شننننمار رنک دارد و هر  مان رنگی  ندگی بی»
ها آن را دهد، گاه ما انسنننننننانرا به ما نشنننننننان می

پننننداریم و گننناه هی  تمنننایلی بنننه آن مطلوب می
آینند رنگی بشنننننننود کننه نننه نننداریم. ا بتننه پیش می

 و نه، نداریم!دوست بداریم 

این رو هننا بننا آمنندن بننه این خننانننۀ جنندینند، رنگی 
دیگر ا   ندگی را به چشنننننننم دیدم، رنگی که به 

آید، اما چی ی برای من عجیب نظرم مطلوب می
پندارم هنو  تمام و کمال با این اسننننننت، اینکه می

هایی ام، گویی هر  حظه به رنکرنک آشنا نشده
 شود...دیگر مبدل می

بینم و گننناه در خینننال غر  ا میگننناه ح ی نننت ر
 «شوم، دقی ا  مثل حسی که به مارک دارم!می

تیامدا با حیرت خط آخر را یک مرتبه دیگر  یر 
  ب خواند؛ مگر او چه حسی به مارک داشت؟

سنننرش را به نشنننانۀ ندانسنننتن تکان داد و دوباره 
 دست به قلم شد.

 یست!چدانم منظورم ا  حس نمی»



 آشنایی باشد؟ یا شاید...شاید منظورم همان حس 

کم تننا دینندن رنننک دانم، امننا دسنننننننننتح ی تننا  نمی
 «چشمانش باید صبر کنم!

تیامدا هر چه که نوشنننته بود را مرور کرد، ن س 
مشغو ی برای سرکشی ا  عمی ی کشید و با ذهن

 غذا، به آشپ خانه رفت.

های  ورا بعد ا  خوردن غذا، به سنننننننراز کتاب
« پیرمرد و دریا» رفت و مشنننغول خواندن کتاب

 شد.

*** 

 ای نداشت!بودنش در آن اتا  هی  ثمره
انتظننار بود و همنندمش در آن او همچنننان چشنننننننم

سننننننکوت، همان صنننننندای ظری ی بود که سننننننعی 
کرد بنننه  نننندگی امیننندوارش کنننند، امنننا گویی می

ای نداشنننت، آن هم  مانی که خودش مسنننبب فایده
 حال خراب او بود!

 پیونده!می وقوع هر ات اقی به وقتش به-

*** 



 تیامدایی دگر! –فصل سوم 

 فصل سوم

 تیامدایی دگر!

سننناعت ده شنننب بود که صننندایی به گوش رسنننید. 
مد و  به خودش آ تاب بود،  که غر  در ک مدا  یا ت

شان سرش را باال آورد،  ورا را دید که وارد خانه
 شده بود.

یومدی به اسننننت با م؛ ندخترجان، هر چه در  دم -
 نگرانت شدم.

با خنده به کتابی که در دسنننننت تیامدا بود اشننننناره 
 کرد.

 ر خوندن کتابی!دبینم که غر   میو ی حاال-
 ده ا  جا برخاسننت و به تیامدا با  بخندی خجا ت

ببخشید، » ورا اشاره کرد که بنشیند، سپس گ ت: 
نویسننننه و با این کتاب خیلی جذابه و اینکه دسننننت



ین خط  یبایی نوشننته شننده به جذابیتش اضننافه چن
 «کنه!می

  ورا ن س عمی ی کشید.
ها تما  خیلی کنجکاوی تا بدونی چرا این کتابح-

 نویسن!دست
تیامدا کنار  ورا نشست و سرش را به نشانۀ تأیید 

 تکان داد.
 بله، واقعا  کنجکاوم!-
 تا من ا   ندگیم بگم! خب پس گوش کن-

شتیا   شروع به تیامدا با ا به  ورا خیره شد و او 
 صحبت کرد.

در من کشنننناور  بود و م رعه داشننننت. ما در پ-
یکی ا  روسنننننننتنننناهننننای اطرا   ننننندن  ننننندگی 

کردیم. با اینکه پدرم کشننناور  بود، اما عالقۀ می
ها داشنننننننت. همونطور که قبال  هم  یادی به کتاب

بهت گ تم، د یل انتخاب اسننننم من هم، عالقۀ پدرم 
 رارک بوده.به ادبیات پت

من ه ت سننا ه که بودم، خواندن و نوشننتن رو ا  
هنننای پننندرم بنننه پننندرم آموختم و در کننننار آمو ه

رفتم. ا بته مادرم هم وقتی مدرسنننننننۀ روسنننننننتا می



اشننتیا  من در آموختن رو دید،  بان فارسننی رو 
 هم به من یاد داد که برام خیلی جذاب بود.

فارسنننننننی  با هم  تا  مادرم در روسننننننن وقتی من و 
های کس متوجه صننحبتکردیم و هی ت میصننحب

 شدم! ده میشد، ذو ما نمی
خوند و من مادرم برای من شننعرهای فارسننی می

بان ها رو ح ظ میاون به   تاب  ندین ک کردم. چ
فارسنننی داشنننت که من بارها خونده بودمشنننون و 

ها رو ح ظ شنننننننده بودم. این بین کامال  اون کتاب
 گ ت.ا برام میهپدرم هم ا  ادبیات ایتا یایی

گذشتند و عالقۀ من به کتاب رو ها در پی هم می
شد، تا اینکه در ده سا گی، به بیشتر و بیشتر می

های  یادی های پدرم رفتم. اون کتابسراز کتاب
ها نداشننت که متعلق به خودش باشننه؛ اغلب کتاب

مانت می تا ا پدرم ا  رو ا  معلم روسننننننن گرفت. 
خوندن کتاب شنننننند،  وقتی که متوجه عالقۀ من به

هایی که مناسنننننب سنننننن من بودند رو هم ا  کتاب
ها گرفت تا من بخونم، اما من اون کتابمعلم می

هایی که خواست کتابرو دوست نداشتم و د م می
 خونه رو بخونم!پدرم می



واقعا   ندگی خیلی خوبی داشننتیم و با اینکه خیلی 
ثروتمننند نبودیم، بننا عشنننننننق و شنننننننننادی  ننندگی 

 م.کردیمی
من شننی تۀ مادر و پدرم بودم، مادر و پدری که با 

سواد و فرهیخته تمام وجود سعی می کردند من با
ها بود و در همون دوران بشنننننم. این آر وی اون

 کودکیم، آر وی خود من هم شد!
ها بود که مادرم باردار شنننننند و ه ت همون  مان

یا رفت، حتی بچه  مان ا  دن گام  ای عد، هن ماه ب
 وند!هم  نده نم

اون موقع بود که پدرم خیلی افسنننننرده شننننند. چی  
عجیبی نبود، اون شنننننننی تننننۀ مننننادرم بود. منم 

 شدم.تر میرو  من ویرو به
اصننننال  اوضنننناع روحی خوبی نداشننننتم، یک حس 

 حسی...خالء، یا شاید بی
ت ریبننا  یننا ده سننننننننا م بود و چننند منناهی ا  مرگ 

گذشننننننننت. اون رو ، رو  تو د مادرم مادرم می
تر بود؛ نه حرفی درم ا  همیشننننننه افسننننننردهبود. پ

 خورد! د و نه چی ی میمی



دست بر قضا، همون رو  هم عمۀ پدرم به خونۀ 
 ما اومد تا ا  پدرم بخواد که ا دوات کنه!

پدرم به شننندت عصنننبانی شننند و شنننروع به داد و 
وقنننت دوبننناره من هی  »گ نننت فریننناد کرد، می

و  کردعمه آ یس اصنننننرار می« کنم!ا دوات نمی
پدرم انکار. من ف ط به یاد نامادری سنننننننیندرال 

مادرم برام تعری  می تانش رو  که داسننننننن تادم  اف
 کرده بود!

پدرم خسته ا  بحث با عمه آ یس ا  خونه بیرون 
 رفت و من هم به اتا  پدرم رفتم.

ا شاید کتاب بخونم تخواست که اون موقع د م می
خودی دسننت ا  سننرم بردارند. او ین فکرهای بی

 کتابی رو که روی می  دیدم، برداشتم.
ذهنم به شنندت درگیر مادرم بود، مادری که حتی 

 د کننه بچننۀ نو ادش رو  حظننۀ مرگش فرینناد می
نجات بدن. قلم رو برداشننننننتم و در صنننننن حۀ اول 

 نوشتم:
 دنیای مادرانه»

 پر شد   آه و نا ه
 



 در فکر کودک خویش
  د به خوش خود نیش

 
 در فکر فرداهاست

 «فردای خود را فداست
چندین مرتبه اون رو  یر  ب خوندم و در کمال 
حیرت متوجه شننننننندم که چند مصنننننننرعی شنننننننعر 

 سرودم، اون هم به  بان فارسی!
هام مثل اینکه وصننننننن  حال مادرم بود. اشنننننننک

«.  تیامدا»جاری شننننند و در پایان شنننننعر نوشنننننتم 
، اون بننه  بننان «تیننامنندا»گ ننت بننه من می مننادرم

که بخشنننی ا  اصنننا تش «  ُری»فارسنننی و ا بته 
تو چشننننم و »گ ت بود، خیلی عالقه داشننننت و می

چراز منی، پس من تو رو چشنننمان خودم خطاب 
 «کنم ع ی کم!می

اون رو  هر چ در عمه آ یس اصرار کرد، پدرم 
نه و می که ا دوات ک فت  بار نر من »گ ت  یر 

کردن  ورا م تمام عمرم رو صر  ب رگخوامی
 «های جسیکا بود!بکنم که نور چشم



جسنننننیکا، مادرم،  ن مهربانی بود. اصنننننال  مگر 
اش مهربان ها و خانوادهشنننه مادری برای بچهمی

 نباشه؟
در شنننننر  دوا ده سنننننا گی بودم و بیش ا  پیش 

خوندم. در این میان هر ا  گاهی متن یا کتاب می
ها رو یادداشننت رسننید که اونشننعری به ذهنم می

 کردم.می
یک رو  پدرم با حیرت به سراغم اومد و پرسید 

همون چند مصرعی « این شعر رو تو نوشتی؟»
رو در دسنت داشنت که برای مادرم نوشنته بودم. 
وقتی گ تم بله، پدرم با شننننننع  من رو در آغوش 

تو تیامدا هسننننننتی، همین نیروی »کشننننننید و گ ت 
ند مصننننرع برای مادر، تیامدابودن و سننننرودن چ

گ ت، من با ؛ راسننننننننت می«آغا گر تو هسننننننننت
 نیروی مادرم شروع کردم، با نیروی تیامدا!

مننادرم بننه تبعیننت ا  نننام مننادرب رِگ پنندرش کننه 
 کرد.تیامدا بود، من رو هم تیامدا خطاب می

 
تان   ورا سنننننننکوت کرد و تیامدا غر  در داسننننننن
 ننندگی  ورا بود. برایش جننا ننب بود کننه چگونننه 



ین شننننعرش را سننننروده و اینکه  ورا را تیامدا او 
 کردند!خطاب می

ا  سوی دیگر به شدت خوشحال بود که اشعاری 
سی می شعار را را به  بان فار شنود و  ورا آن ا

 کند.برایش ترجمه می

خترجان، سنننننننناعت یک بامداده. بهتره که تو د-
بخوابی و منم برم بننناال، بعننندا  بنننا  هم برای تو 

 کنم.تعری  می
تیامدا  بخندی به  ب نشننناند و قدرشنننناسنننانه گ ت: 

کردن با شنننننننما رو ممنونم، من واقعا  صنننننننحبت»
دوسننننننننت دارم، چی هننای  یننادی ا  شنننننننمننا ینناد 

 «گیرم. در واقع دوست دارم شبیه شما باشم!می
  ورا چینی به پیشانی داد.

ای تا تکرار کسنننی باشنننی؛ تو تو به دنیا نیامده»-
یا آمده مله را اشنننننننی! این جای که خودت ببه دن

همیشنننننننه به خاطر داشنننننننته باش، ا   ندگی همۀ 
ها را ها عبرت و نکات مثبت  ندگی آنانسنننننننان

به هی  یه  به هی  قیمتی شنننننننب ما  کس فرا بگیر، ا
 نشو!



مگر اینطور نیسنننت که هر انسنننانی اثر انگشنننت 
مختص به خود را دارد؟ حتی دو قلوهای همسان 

  است! پس نی  اثر انگشتشان نسبت به هم متمای
با  بال درهایی بگردی که  به دن ید  با بدان که تو 

شنننوند، این همان اسنننتعداد اثر انگشنننت تو با  می
شد، تو تا ابد خود را یک  توست؛ اگر اینگونه نبا

دانی؛ چون دسنننننننننت داری، امننا هنو  احمق می
ای که وقتی اندا ۀ انگشنننننننتان تو با هم نیاموخته

متعلق به  یکسننان نیسننتند و اثر انگشننت تو صننرفا  
خود توست، پس مسیر موف یت و پیشرفت تو ا  
دیگری کامال  متمای  اسننت؛ شنناید وجه اشننتراکی 
داشنننننننته باشنننننننند، اما تکرار و مشنننننننابه یکدیگر 

 «نیستند!
تیامدا غر  در کالم  ورا بود. دوست داشت  ورا 

 با  هم برای او حر  ب ند، اما دیروقت بود!
 سرش را ناباورانه تکان داد.

ها ا  دونم چی بگم! تمام این متنن... من نمیم-
 خود شماست؟

  ورا تأیید کرد.



های من هسننننتند ها جمالتی ا  کتابله، این متنب-
 اند!که هنو  به چاپ نرسیده

های شما چاپ باید کتاب»تیامدا با افسوس گ ت: 
بشنننن، شنننما خیلی سننناده و روان، مباحثی رو ا  

خیلی ملموس  کنید، کهسننننننا ی می ندگی سنننننناده
 «شن. دوست دارم بیشتر با شما صحبت کنم.می

  ورا ا  جا برخاست و به سوی در رفت.
نم همینطور، فعال  بخواب. فردا با هم صنننحبت م-

 کنیم.می
ست.  ش  ورا که رفت، تیامدا با حیرت ک  خانه ن

ای کننه ا  نظرش  ورا یننک نننابغننه بود، نننابغننه
 نشان دهد! نتوانسته بود نبوز خود را به جهانیان

همین که برای خواب به اتاقش رفت، چشنننننننمان 
مارک را در ذهنش تجسنننننننم کرد. با کالفگی ا  
این پهلو به آن پهلو شننند. مارک که چشنننمانش را 

دانست که چشمان بسته بود، پس تیامدا چطور می
 او چه رنگی است؟

هننای ا،ن، هننای دفترش و فکر و خیننالنوشنننننننتننه
چنین ا به حال اینعجیب او را کالفه کرده بود. ت

ای که به درگیر موضوعی نشده بود؛ شاید عالقه



 ورا داشنننننننت، باعث شنننننننده بود که ا  مارک هم 
 خوشش بیاید!

 با کالفگی سرش را تکان داد.
 گ ته که من ا  مارک خوشم میاد؟ اصال  کی-

 ا  این پهلو به آن پهلو شنند و با این فکر که حتما  
خودش ثابت کند  باید با  هم مارک را ببیند و به

شتباه کرده است،  که در مورد رنک چشمان او ا
 به خواب رفت.

*** 





 ادوارد -فصل چهارم 

 فصل چهارم
 ادوارد

صنننبز رو  بعد تیامدا با صننندای بلندی ا  خواب 
 پرید!

کمی طول کشید تا به خودش بیاید و متوجه شود 
سننت،  ده ا  جا برخاکه صنندای در اسننت. شننتاب

 ا  خانه خارت شد و در را با  کرد.
 چار ی بود!

 د، با دیدن چهرۀ ترسیده ن س میچار ی که ن س
ببخشننید » ده شنند و گ ت: و آشنن تۀ تیامدا خجا ت

خننانم نننایتینگننل، تومنناس بننا من تمنناس گرفتننه و 
خواد با شنننننننما صنننننننحبت کنه. گ ت که  یاد می

کردن، برای فرصننننت نداره برای تل نی صننننحبت
 « ده به سراز شما اومدم!ن شتابهمین م



سنننپس موبایل هوشنننمندش را به تیامدا داد. او که 
چار ی  یل را ا   با مده بود، مو به خودش آ تا ه 

 گرفت.
 ا و...-

ا و تیننامنندا، من  ینناد »تومنناس بننا عجلننه گ ننت: 
فرصننننت ندارم تل نی صننننحبت کنم، چون ا  تل ن 

 نم، هر چ در شننمارۀ بیمارسننتان به تو  نک می
خانم وان رو گرفتم کسی برنداشت...  نک اتا  

 دم که بگم حال پدر خوبه و ف ط پاش شکسته و 
بننندنش کوفتگی داره، شنننننننننایننند چنننند رو ی در 
بریسنننتول بمونیم و با پدر برگردیم. راسنننتی حال 

 «تو خوبه؟
 تیامدا صدایش را صا  کرد.

مراقب خودتون ا هم آره، حال من خوبه. شنننننننم-
 ای شد بهم بگید.باشید و اگر خبر دیگه

اشننننننننه حتمننا ، اوه من دیگننه بنناینند برم، مراقننب بنن-
 خودت باش؛ خدانگهدار.

 خدانگهدار.-



یل را به چار ی  یامدا تماس را قطع کرد، موبا ت
متشننکرم ا  شننما، واقعا  » ده گ ت: داد و خجا ت

 «به من  ط  کردید.
 چار ی  بخندی به  ب نشاند.

ها قبل وظی ه بود، آشنننایی من و توماس به مدت-
ترین کاری هست گرده و واقعا  این کوچکبر می
 جام بدم.تونم برای اون انکه می

شتن موبایل،  تیامدا ناراحت ا  اینکه به خاطر ندا
  ده شده بود، سر به  یر شد.اینگونه خجا ت

 ما ممنونم.شبه هر حال ا   ط  -
پنننا کرد و بنننا ینننک چنننار ی کمی این پنننا و آن 

  خداحافظی مختصر رفت.
 

تیامدا ن س عمی ی کشنننننننید و به خانه برگشنننننننت. 
 نگاهی به ساعت انداخت.

 بود.« هشت صبز»
چرا  ورا تل ن را جواب نننننداده بود؟ ا  روی 

ای باال انداخت و برای خوردن ندانسننننننتن شننننننانه
صبحانه به آشپ خانه رفت. تا ظهر خودش را به 



غول کرد، در حا یکه سننناخت وسنننایل ت یینی مشننن
 بخشی ا  ذهنش با  هم مشغول بود.

بعد ا  خوردن یک ناهار مختصنننر، به طب ۀ باال 
به در  رفت تا جویای حال  ورا شود. چند ضربه

 د و بالفاصله در اتا  با  و قامت مارک، پسر 
  ورا، نمایان شد.

ا  کنار تیامدا گذشت و « ببخشید»مارک با یک 
 رفت.

ده بود چشنننمانش را ببیند، ا  او که فرصنننت نکر
 عصبانیت دستانش را مشت کرد.

 را نمیای داخل؟چسالم، دخترجان، -
تیامدا که عجیب در فکر فرو رفته بود، با صدای 

  ورا به خودش آمد و وارد اتا   ورا شد.
 حم شدم!ببخشید، فکر کنم م ا-

 ها اشاره کرد. ورا به کاناپه
ود مارک ا  ه حرفیه؟ قرار ببیا بشنننننننین، این چ-

 قبل بره بیرون، ربطی به اومدن تو نداره!
ها نشست،  بانش را به تیامدا روی یکی ا  کاناپه

هم فشنننننننرد تا به یاد بیاورد که چرا به اینجا آمده 



امرو  تل ن اتاقتون  نک »اسننننت، سننننپس گ ت: 
 «نخورد؟

روی تیننامنندا  ورا ابرویی بنناال انننداخننت و روبننه
 نشست.

روی رفته بودیم پیادهمن و مارک صننننننبز برای -
بیرون، تا ه برگشننننتیم تا صننننبحانه بخوریم، حاال 

 هم مارک چون کار داشت رفت بیرون.
تیامدا  یرچشنننننننمی نگاهی به اتا  انداخت، اما 
اثری ا  خوردن صبحانه ندید. برایش س ال بود 

ها صنندای در دن چار ی را نشنننیده که چطور آن
 بودند، پس در خانه حضور نداشتند!

دخترجان، تمایلی به شنننننیدن ادامۀ  ندگی  خوب-
 من داری؟

تیامدا ا  فکر و خیال دسننننت کشننننید، سننننعی کرد 
ای ا  ذهنش ب رسنننننننتد و با مارک را به گوشنننننننه

 اشتیا  به  ورا خیره شد.
 بله، خیلی خیلی مشتاقم!-

  ورا با  بخندی محو سری تکان داد.
 پس گوش کن...-



هسنننت من دسنننت وقتی پدرم متوجه شننند که مدتی 
ام، انگار ا  افسننننردگی اون کم شنننند! به قلم شننننده
های مختل ی فراهم کرد برای من کتابسنننننعی می

 ها با  شه.کنه تا ذهن من با خوندن اون کتاب
های پدرم رو ا  متأسننن انه اون سنننال، آفت کشنننت

بین برد و وضع ما ی ما به شدت وخیم شد. پدرم 
م  ننننده ا بتونیتنننهنننا رو فروخنننت تعننندادی ا  دام

بمونیم. در اون مدت، هر وقت پدرم به شنننننننهر 
گرفت رفت، ا  کتابخونه کتابی به امانت میمی

 آورد. و برای من می
رو که اثر « مون ب رگ»یک رو  پدرم کتاب 

هست رو برای « آ ن فورنیه»نویسندۀ فرانسوی 
نه بود من آورد؛ یک کتاب فو  ا عاده و هنرمندا

کشید. به تصویر می و انگار رویاهای جوانی رو
حتی سرنوشت نویسندۀ کتاب هم عجیب بود؛ آ ن 
یک سننننننال بعد ا  چاپ کتابش در جنک کشننننننته 

شننننننه! اون کتاب اون در به نظر من جا ب بود می
خواست برای خودم تا ابد نگهش دارم، که د م می

 پذیر نبود!اما این امکان



خواستم من به هر قیمتی که شده اون کتاب رو می
صننورت ناگهانی به ذهنم رسننید که ا  روی و به 

 اون کتاب بنویسم...
 و نوشتم!

رسید این آغا ی بود تا هر کتابی که به دستم می
رو برای خودم بنویسنننننننم، با این کار کامال  غر  

 شنندم. من مدت  یادی به مدرسننهها میدر نوشننته
نرفتم، ف ط در حدی که خوندن و نوشنننننتن رو بلد 

مین د یل بود که به  بان باشنننننننم رفته بودم، به ه
 گ تم!فارسی شعر می

های متعدد، تسنننننننلطم بر ا بته بعد ا  خوندن کتاب
تونسنننننتم  بان انگلیسنننننی بیش ا  پیش شننننند و می

هایی به انگلیسنننننی بنویسنننننم. پان ده سنننننا ه که متن
شننننندم، روسنننننتا پر شننننند ا  خبر اومدن یک معلم 
جوان به روسنننننننتا که تمام اها ی رو به یادگیری 

 کرد.و نوشتن تشویق میخواندن 
من به شننندت مشنننتا  بودم که اون مرد جوان رو 
ببینم، پس به مدرسننۀ کوچک روسننتا رفتم. صننبر 
کردم تا کالسنننننننش تموم شنننننننه و بیرون بیاد. اون 



ش انگننار اون ابیرون اومنند و من بننا دینندن چهره
 شناختم!ها میرو سال

ادوارد که مردی جوان و حدودا  بیسننننننت و سننننننه 
ا دیدن من ا  حرکت ایسنننننتاد و یک سنننننا ه بود، ب

ش به وضنننننننو  اابروش رو باال داد، هنو  چهره
 هام هست!جلوی چشم

هوا سننننالم کردم، انگار من هول شننننده بودم و بی
که با صننندای من به خودش اومده باشنننه، اون هم 

هوا سالم کرد. هر دو خندیدیم و اون به طرفم بی
 تونم بننهخننانم جوان، چطور می»اومنند و گ ننت: 

ِمن کردم و دسنننننت و، کمی ِمن«شنننننما کمک کنم؟
راسنننتش من در مورد شنننما ا  اها ی »آخر گ تم: 

 یاد شننننیدم و برای همین کنجکاو شننندم شنننما رو 
 «ببینم!

این »اش گ ت: پرصنندا خندید و بعد ا  اتمام خنده
کدوم ها برای دیدن من میان، اما هی رو ها خیلی

اوی کنجک گن که ا  رویبه صنننراحت شنننما نمی
 «اومدن!



 ده  بخندی  دم. من رو به نشننسننتن روی خجا ت
من »تنۀ درخت کنار مدرسه دعوت کرد و گ ت: 

 «ادوارد بنسون هستم و شما؟
 «من  ورا رانسوم هستم.»گ تم: 

ا  آشننننایی با من اظهار خوشنننحا ی کرد و گ ت: 
حاال که با هم آشننننننا شننننندیم، هر سننننن ا ی داری »

 «تونی ا  من بپرسی.می
دونسنننننننتم چرا هول شنننننننندم. او ین وقع نمیاون م
چرا »ای که به ذهنم رسنننننید رو بیان کردم؛ جمله

 «به این روستا اومدید؟
خنننده بود و آرامش بننا  هم خننندینند. خیلی خوش
شد. در جواب به من خاصی در رفتارش دیده می

 کشم!فمن ا  سودمندبودن دست نمی»گ ت: 
 « ئوناردو داوینچی.»ناگهانی گ تم: 

هام خیره شننننننند، در یک نظر رت به چشنننننننمبا حی
تو »های روشنش به نظرم  یبا اومد. گ ت: چشم

 «یه؟کدونستی اون جمله ا  می
بله، بعضنننی ا  جمالت داوینچی رو ح ظ »گ تم: 

 «کردم، چون برام خیلی جا ب هستند!



تو واقعننا  آدم »تر شنننننننند و گ ننت:  بخننندش عمیق
جا بی هسننننتی، خیلی رک و راحت گ تی که چرا 
به دیدن من اومدی؛ یک سننادگی جا بی در رفتار 
تو مشهوده، ا بته به قول داوینچی، سادگی نهایت 

 «کمال است.
ای که گ ت، به نظرم عجیب  یبا اومد. اون جمله

 ا  من به صورت غیرمست یم تعری  کرده بود.
 دن با ادوارد رو دوسننت داشننتم. اون رو  حر 

ها صنحبت د در مورد کتابها من و ادوارسناعت
کردیم. عالوه بر داوینچی، اون  مان به ادبیات 

 مند شدم.شکسپیر هم عالقه
خیلی ا  جمالت شنننننننکسنننننننپیر رو در مکا ماتش 

که منم میبا گو می ید  نویسنننننننم، کرد. وقتی فهم
 ویق کرد. ده شد و من رو تشذو 

گذشننننت و چند ماهی ا  آشنننننایی من و ادوارد می
و پدرم کتاب اون هر ا  گاهی ا  شهر برای من 

آورد. پنندرم ادوارد رو دوسننننننننت داشننننننننت و می
یک مدت «. انسانی باسواد و محترمه»گ ت: می

ادوارد به روسننننتا نیومد و من به شنننندت کنجکاو 
 بودم که چرا نمیاد.



 شاید اون حس من، کنجکاوی نبود!
همون موقع بود که چند مصنننننننرع دیگه به  بان 

 فارسی شعر گ تم.
 
 بهاریست که یاد تو در دل من همچو»

 امان ریختهدر خ ان برگ و گلش، بی
 

 من بهار بودم و با عشق تو پردرد شدم
 فصل گرمای وجود بودم و با  سرد شدم

 
 کشم عطر تو بسدر هوایی که ن س می

 «تو بخند، این همه شع  تو، برایم ن س
 

خیلی برام جا ب بوده و هسنننننت، که چرا من ف ط 
 بگم! تونستم به فارسی شعرمی

شنندم.  ریبا  داشننتم به شننان ده سننا گی ن دیک میت
اون  مان دخترها در روسننتا و حتی شننهر،  ود 

کردننند، امننا پنندرم هی  وقننت من رو ا دوات می
 مجبور به ا دوات نکرد.



بود کننننه ا  ادوارد بی بودیم، دو منننناهی  خبر 
قراریم رو ها هم تعطیل بودند. د یل بیمدرسنننننننه

 بود!خبر نیبدونستم، اما پدرم نمی
خوندم و گاهی چند ها تا دیروقت کتاب میشنننننننب

ها به این امید بیدار نوشنننتم. صنننبزای هم میجمله
شنندم که خبری ا  ادوارد به دسننتم برسننه، اما می

 هی  خبری نبود.
یک رو  پدرم گ ت که باید آماده شنم، چون شنب 

 مهمان داریم.
پدرم به من یک پیراهن داد که برای مادرم بود. 

باس مادرم بود. دیگه مطمئن شنننننده بودم بهترین  
که امشننب یک مهمانی معمو ی نیسننت. شننب فرا 
رسنننننننید و من متوجه شننننننندم که ادوارد و پدر و 
منننادرش برای خواسنننننننتگننناری ا  من اومننندن؛ 

  ده بودم!متعجب، د گیر و هیجان
تونم حسنننننم رو توصنننننی  کنم، اما حس دقی ا  نمی

ی انگی ی بود؛ مثل اینکه یک مخاطب براشگ ت
 اشعارم پیدا شده بود!

 اش به من گ ت.اون شب ادوارد ا  عالقه 
 توانی ستارگان را انکار کنیمی»اون گ ت: 



 رشید را انکار کنیتوانی حرکت خومی
 وز بخوانیتوانی ح ی ت را درمی

 «در عشق من اما، تردیدی نداشته باش!
اش ا  اشننعار شننکسننپیر با  هم برای ابرا  عالقه

 است اده کرد.
 و من هم برای اون شعر خوندم:

 بودنت چه  یباست»
 بینم نه رو نه شب می

 
 حا م با تو خوب است
 این هم عشق و برو 

 
 همه گویند هوا سرد است

 «آید نه سو اما، نه باران می
سی بلد نبود. وقتی  شعر رو براش اون فار معنی 

گ تم، خیلی خوشننحال شنند و ا  من قول گرفت تا 
  بان فارسی رو به اون هم یاد بدم.

جنگننل نگنناهم، »در نهننایننت حر  د م رو گ تم: 
خواهد تا در نگاهم ف ط آهوی چشنننننننمانت را می

 «بدود.



ای روشن بود، های ادوارد که به رنک قهوهچشم
 ت: درخشنننید و سنننپس با تمام وجودش خندید و گ

خوش به حال من که تو شاعری! ا  این به بعد »
 «اشعار تو ورد  بان منه.

های ادوارد به اشنننننعار من قوی نبودند، اما حر 
 ویسم.داد تا بهتر بنمن انگی ه می

های من و ادوارد قرار شنننننند که بعد ا  صننننننحبت
یک ماه بعد، مراسنننم ا دوات ما در شنننهر  ندن و 

 بشه. در عمارت خانوادۀ بنسون برگ ار
جذوب  مدم و م ندن او به شنننننننهر   به  ندین مرت چ
 یباییش شننندم. وقتی وارد عمارت بنسنننون شننندم، 
همننننه چی  فراتر ا  تصنننننننور من بود، پر ا  

هایی که ا  این سننننننو به اون گرایی و خدمهتجمل
 رفتند.سو می

وقتی اونجا و اها یش رو دیدم، متوجه شننننننندم که 
ته؛ سنننننبک  ندگی من و ادوارد چ در با هم مت او

در تعجننب بودم کننه چطور ادوارد برای تنندریس 
 به روستای ما اومده بود.

بننا این همننه، ادوارد و مننادرش اون نندر مهربون 
دادنننند بنننا دیننندن سنننننننبنننک بودنننند کنننه اجنننا ه نمی



ترین بودن بکنم. جا بشننننننون احسنننننناس کم ندگی
ات ا  اون  مان برام این بود که،  مانی که من 

ها و میان شنننننننلوغیرفتیم، و ادوارد به خرید می
هننای اطرا ، بننه جننای اینکننه بننه فکر ننناآرامی

خریدهای مراسننم ا دواجمون باشننیم، وقتمون رو 
 گذروندیم.ها میدر کتاب روشی

ادوارد کتاب رومئو و ژو یت رو به من هدیه داد 
و با اینکه خودش قبال  اون کتاب رو خونده بود، 
 وقتی به روسنننتا برگشنننتیم، با  هم با من اون رو

 خوند.
ته تا مراسنننننننم ا دواجمون مونده بود و دو ه  ای 

عالقننۀ من و ادوارد هر  حظننه بیشنننننننتر ا  قبننل 
شننننننند، تا حدی که اگر چند سننننننناعت ا  اون می
 شد!یخبر بودم، حا م بد مبی

رو های خوشنننننننی بود. رو هایی که هنو  حس 
خوب  حظنناتش رو در خنناطر دارم. ادوارد مثنل 

دگی در کنار من بود، عاشننننننق خوندن کتاب و  ن
 بخش بود.اون واقعا   ذت

ها و شننعرهای من تعری  کرد، اون در ا  نوشننته
تننا من بننه فکر چنناپ کتنناب افتننادم. اون  مننان 



تصمیم داشتم یک داستان جنایی بنویسم و ماجرا 
 شد!ا  یک قطار مسافربری شروع می

طی چهار رو ، سی ص حه ا  داستان رو نوشتم 
ا دواجمون باقیمونده و حاال پنج رو  تا مراسنننننم 

 بود.
من و ادوارد اون در غر  در کتاب من بودیم که 
به عهده  پدرم و خانوادۀ ادوارد  کارها رو  یه  ب 

خواسنننننننننت کننه من کننامال  بر گرفتننند. ادوارد می
داستانم مسلط باشم، برای همین به دنبال من اومد 

 و به ن دیکی یک ریل قطار رفتیم.
باال پل ا   به صنننننننورت  طار  یل ق یک درۀ ر ی 

گذشنننت. ما ا  مسنننیر باریکی که به سنننرسنننب  می
دره راه داشت، به اونجا رفتیم و  یر یک درخت 

 نشستیم.
با فاصننننلۀ  مانی  یاد، قطارها ا  باالی سننننر ما 

گذشتند و شنیدن صدای بو  قطارها ذهن من می
انننداخننت. اون نندر بودن در اون رو بننه تکنناپو می

نگام غروب فضا روی من تأثیر گذاشت، که تا ه
 بیست ص حۀ دیگه نوشتم!



من در حننال فکرکردن بودم و ادوارد بننه کنننار 
گذشنننننننت. با رودی رفت که دقی ا  ا   یر پل می

 بخند به ادوارد خیره شننننده بودم که صنننندای بو  
باعث شنننننننند که  بخندم  ممتد یک قطار اومد و 

 تر بشه.عمیق
دونم اون  حظننه بننه صنننننننورت ننناگهننانی چننه نمی

که قسمتی ا  پل خراب شد و آخرین  ات اقی افتاد،
 واگن ذغال سنک به پایین پرت شد!

 ده بننه ادواردی خیره شننننننننندم کننه نیِم من بهننت
ها تا حدودی سنننننننکبیشننننننتری ا  تنش  یر ذغال

 ناپدید شده بود. 
 ده به سننننمت ادوارد رفتم. چهرۀ  یبایش شننننتاب

خونین بود، مثل اینکه قلب من ا  حرکت ایستاده 
ماهی بودم که ا  آب به بیرون بود. شننننننناید یک 

هایش پرت شده بود، شاید یک پرنده بودم که بال
رو ا ش گرفته بودند، شنننناید یک آیینه بود که به 
طرفش سننننننننک پرتاب کرده بودند و شننننننناید یک 

 انسان بودم که  نده به گور شده بود!
 ادوارد نا ید...



با عج  و ناتوانی، م طع و با تن سی که ا  حا ت 
پس ا  مرگم در »ت شنننننننده بود گ ت: عادی خار

سننننننوگ من منشننننننین؛ آن هنگام که بانک ناقوس 
 شنویمرگ را می

 «ام!کند، من رها گشتهکه دنیا اعالم می
این رو گ ت و چشننننننمانش رو تا ابد بر روی من 

 بست!
 

هرۀ چخیره شننننننند. حا ت  ورا تیامدا به چهرۀ بی
 ده شد. حا ت بود که تیامدا وحشت ورا آن در بی

پریده بود که گویی مرده به حدی صننورتش رنک
 است!

ای خیره شنننننده بود و هی   دن به ن طهبدون پلک
ترین  حن ممکن رو  د. ناگهان با بیحرفی نمی

 وار گ ت:  م مه
 پس ا  مرگم در سوگ من منشین»

وشنننننننایند ناقوس مرگ را آن هنگام که بانک ناخ
 شنوی،می

  ام،کند: من رها گشتهکه به دنیا اعالم می



ترین ا  این دنیای پسنننننننت، ا  این مأمن پسنننننننت
 هاکرم

 خوانیو حتی وقتی این شعر را نی  می

 به خاطر نیاور دستی که آن را نوشت؛ 
 خواهمچرا که آن در تو را دوست دارم که می 
  ...در افکار  یبایت فراموش شوم 

 مبادا که فکرکردن به من تو را اندوهگین سا د،

 حتی اسم مِن مسکین را هم به خاطر نیاور!

 ام،اک گور یکی شدهخهنگام که با آن

 هر چند ا  تو بخواهم این شعر را نگاه کنی...

بلکه بگذار عشنننننننق تو به من، با  ندگی من به 
   وال بنشیند

ندیش متوجه ع ادارمبادا که رو گار کج ی تو ا
 شود...

ته که من رف عاشنننننننق و ا  این جدایی دو  ام و ا  
 «خوشحال شود!

 «ویلیام شکسپیر»
 

پریده شده  ورا آن در ا  یادآوری خاطراتش رنک
تر ا  قبل کرده بود.  دهبود، که تیامدا را وحشت



 ده به آشنننپ خانۀ طب ۀ پایین رفت و تیامدا شنننتاب
 نبود!یک  یوان آب برای  ورا آورد، اما  ورا 

ن س عمی ی کشننننننید و خودش  یوان آب را سننننننر 
دانسنننت  ورا به کجا رفته بود، آن هم کشنننید. نمی

 به این سرعت!
تیامدا به خانۀ خودشننننان برگشننننت و روی کاناپه  

نشست. ناراحت بود که با یادآوری خاطراتش او 
 خاطر کرده است! را آ رده

ماندۀ  یوان آب را سننر کشننید و داسننتان  ورا و ته
 مانی »وارد را به خاطر آورد.  ورا گ ته بود اد

 «که ادوارد را دیده بود، به نظرش آشنا آمده بود
دانسننننت که چرا خودش و مارک را با ح ی تا نمی

 کند! ورا و ادوارد م ایسه می
 خواست انکار کند!دانست و میشاید می

با کالفگی سنننرش را تکان داد، افکارش پر شنننده 
 بود ا  مارک!

یاده با کالفگی برای پ یت،  ها نه در ن خا روی ا  
 بیرون  د.



 شناخت یک اصالت –فصل پنجم 

 فصل پنجم

 شناخت یک اصا ت

صننبز رو  بعد تیامدا تصننمیم گرفت که به دیدار 
جو یا برود. صنننننننبحانۀ مختصنننننننری خورد و به 
م صنننند خانۀ دوسننننتش، ا  خانۀ خودشننننان بیرون 

ابتدای خیابان رفت و  یرچشنننننننمی  د. تیامدا تا 
فروشنننننننی انداخت و در همان  مان نگاهی به گل

 تاکسی جلوی پایش ایستاد.
بدون تعلّل در تاکسنننننی نشنننننسنننننت و به فکر فرو 

شناخت و تا ها قبل میرفت. او جو یا را ا  مدت
اش بود. وضع ما ی خانوادۀ دبیرستان همکالسی

اندن خوجو یا خوب بود و گاهی تیامدا برای درس
تاپ جو یا اسننت اده رفت و ا   پها میبه خانۀ آن

خواسننننننت تا در کرد. حاال به شنننننندت د ش میمی



به قوم  عاتی راجع  گل اطال «  َ ک»و «  ُر»گو
 پیدا کند.

تیامدا بخشنننننی ا  مسنننننیر را با تاکسنننننی گذراند و 
منناب ی راه تننا خننانننۀ جو یننا را کننه خیلی هم دور 

 نبود، با پای پیاده طی کرد.
هننا واقع در یننک آپننارتمننان  وکس بود. آنخننانننۀ 

تیامدا با آسنننانسنننور به طب ۀ هشنننتم رفت و بعد ا  
رنک به انتظار فشنننننننردن  نک، پشنننننننت در کرم

ایسنننننتاد. بعد ا  چند  حظه در با  شننننند، جو یا به 
سنننننرعت و بدون تعلّل او را در آغوش کشنننننید و 

دونی چ نندر د م برای تو وای تیننام، نمی»گ ننت: 
خواسنننت  ودتر ببینمت.  م میتنک شنننده بود و د

خواسننننننتم بیام خونۀ شننننننما، اما مادرم اصننننننال  می
جننایی نگننذاشننننننننت و گ ننت کننه فعال  درگیر جننابننه

 «تون هستید!خونه
با اینکه خودش خیلی  به شنننننننندت خندید.  مدا  یا ت

های جو یا را دوسننننت پرحر  نبود، اما پرحرفی
داشنننننت. جو یا دختری با قدی متوسنننننط و اندامی 

حنایی و پوسنننتی به رنک سننن ید  ظری ، موهایی
نه که روی گو هایش کک و مک داشننننننننت. بود 



های سنننننب رنگش همیشنننننه ا  خوشنننننحا ی چشنننننم
درخشننننننیدند و به ندرت کسننننننی او را غمگین می
 دید.می

ا  آغوش او بیرون آمند و بنا ح ظ  بخنند عمی ی 
منم خیلی د م برای تو »که به  ب داشنننننت، گ ت: 

، دیگه تنک شنننننننده بود و مشنننننننتا  دیدارت بودم
 «امرو  د م طاقت نیاورد و به دیدنت اومدم.

حدشننننننننان  تا وارد وا مایی کرد  یا او را راهن جو 
شنننننان نبود. او روی شنننننود. گویا کسنننننی در خانه

ست و جو یا کاناپه ش س یدرنک کنار پنجره ن های 
کرد، سننپس کردن ا  او پذیرایی میحین صننحبت

دیگه »کنار تیامدا جای گرفت و با اشننتیا  گ ت: 
قتش شننننننننننده کنننه تو حر  ب نی و بگی چنننه و

 «هایی افتاده، راستی حال پدرت چطوره؟ات ا 
 ای ا  شربت پرت ال نوشید.تیامدا جرعه

داروشنننننننکر حا ش خوبه، چند رو  دیگه بر خ-
گردننند. این رو تومنناس در آخرین تمنناس بهم می

 گ ت.
گرفته ا  جو یا با ح ظ  بخند محوی که نشننننننننأت

 و میوه تعار  کرد.حضور تیامدا بود، به ا



وب، خودت تنهنننایی تو خوننننه چی کنننار چنننه خ-
 کنی؟می

  ده شد.تیامدا با فکر به  ورا هیجان
نها نیسنننننننتم، همسنننننننایۀ ما که طب ۀ باال  ندگی ت-

کنه، یک خانم تنهاسننننت که ا بته ا،ن پسننننرش می
ره. خیلی خانم کنارشنننننننه، و ی به  ودی اونم می

که  ورا  ترین بخشننش اینهمهربونی هسننت. جا ب
یک نویسننننده اسنننت که متأسننن انه نتونسنننته تا حاال 

هاش رو به چاپ برسنننننننونه. طی این چند کتاب
ندگیش  یان   به تعری  جر رو  شنننننننروع کرده 

 برای من!
جو یا که عاشننننق هیجان و کشنننن  چی های جدید 

وای چه جا ب شننننند، »بود، با خوشنننننحا ی گ ت: 
 «کنی؟داستان  ندگیش رو برای منم تعری  می

 دا سرش را به نشانۀ مثبت تکان داد.تیام
ما ، ف ط قبلش اگر میح- یار تونی  پت تاپت رو ب

 وجو کنم.که باید یک چی ی رو در گوگل جست
تاپش را آورد. آن را به تیامدا جو یا رفت و  پ

ید:  با کنجاوی پرسننننننن خوای چی کار می»داد و 
 «کنی؟



مدا  پ یا تاریخ ت با  کرد و برای رم ،  تاپ را 
 جو یا را نوشت. تو د

عنی نامم رو فهمیدم، تیامدا یعنی چشمان مادر. م-
هسنننننت که «  ُری و  َکی»این اسنننننم به دو  بان 

دونی که... مادرب رگ متعلق به اقوام ایرانیه؛ می
 پدرم ایرانی بوده!
خواسننننت معنی ها بود د ش میجو یا نی  که مدت

 نام تیامدا را بداند، خوشحال شد.
«  تیننامنندا»وه، چننه جننا ننب. من خیلی ا  معنی ا-

خوای خوشننم اومد، واقعا   یباسننت! حتما  حاال می
 درمورد قوم  ُر و  َک تح یق کنی؟

 تیامدا خندید و وارد ص حۀ گوگل شد.
 بله دقی ا !-

با مطا ب جا بی در گوگل جسننننننننت وجو کرد و 
 رو شد.روبه

 ُر قومی ایرانی اسنننننننت که در غرب و جنوب »
ای کهن کنند و پیشنننننننینهی ایران  ندگی میباختر
 دارند.
های ترین گویشهای  بان  ُری ا  ن دیکگویش

 ایرانی به  بان فارسی هستند.



صد  شش در سال دو ه ار و نه میالدی،  ُرها  تا 
 شدند.ا  جمعیت ایران را شامل می

حدود صد و چهل و چهار ه ار  ُر ساکن عرا ، 
ن ایاالت متحده هشت ه ار و چهار صد ن ر ساک

آمریکا و پنج ه ار و نه صننننند ن ر سننننناکن عمان 
 هستند.

 « ُرها مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند.
 
 اوه، چه پیشینۀ جا بی!-

واقعا  » ده، در پاسخ به جو یا گ ت: تیامدا هیجان
 «خوندن این اطالعات برای من خیلی جذابه!

َ ک نام یکی ا  اقوام ایرانی اسننننننننت که محل »
آنان در مناطق غربی ایران و اکثرا  در  سنننکونت

های کرمانشنننناه،  رسننننتان، ایالم و همدان اسننننتان
ها  کی، مذهب اکثریت اسنننننننت.  بان مادری آن

امامی و برخی نی  پیرو آیین ها شنننننیعه دوا دهآن
 یارسان یا اهل حق هستند.

 ک در فارسی به معنی صد ه ار بوده و احتمال 
خاطر جمعیت خانوار ها به گذاری  کرود ناممی



ای ا  قبایل باشننننند. این جمعیت اتحادیه ها بودهآن
 اند. ]نیا مند منبع[رو بودهکوچ

همچنین موارد مشننننننننابه دیگری در جهان با این 
اسنننننننم موجود هسنننننننتند، ا  جمله:  ک واحد پول 
جمهوری آ بننانی،  ننک در هننند بننه عنوان یکننای 
عددی صنننند ه ار، قوم  ک یا الک در جمهوری 

 ستان. ]نیا مند منبع[داغ

 تاریخ:

 نشینها و مناطق  کگستره حکومت اتابک

برخی ا  طوای   ک در اوایل حکومت ص ویه، 
خان، آخرین اتابک  رستان، بعد ا  قتل شاهوردی

شاه عباس ا  نواحی ماهی ستور  شت برای به د د
عباس حمایت ا  وا ی جدید که به دسننننننتور شنننننناه

 ان وارد شدند.گماشته شد بود، به شمال  رست

اند ا : گراوند، ترین ایالت  ک ایران عبارتمهم
ونننند، عثمنننانونننند، ایننل کننناکننناونننند، ایتیونننند، آدیننننه

یوسننننننن وننند، ایننل کلیوننند، جلیلوننند، حسننننننننوننند، 
آ ادبخت، ترکاشننوند، کاوشننوند )کاوه شنناهوند( و 
 ردالن، جال ونند، قیناسنننننننونند، طنای نۀ مسنننننننت ل 

وند، ایل عثمانوند، بخش شننننناهیوند، طای ۀ خواجه



مافی، ایل باجالن، باالوند و ایل بیرانوند که در 
 اند.نواحی ایالم و کرمانشاه و  رستان مأوا داشته

 برخی نظریات:

ا تواریخ معینی، کننه مربوط بننه در کتنناب منتخننب
.  اسنننننت،  ک یکی ا  طوای   ر ه ۸۱۶سنننننال 

 است.معرفی شده 

  یدی شل، مح ّق انگلیسی، در کتاب نگاه اجما ی
به  ندگی و آداب سننر مین پارس،  ک را قومی 

کننند و ا بتننه بننا خون اصنننننننیننل ایرانی معرفی می
های فراوانی ها و کردها شباهتنویسد بین آنمی

 شوند.هست، و ی یک دسته محسوب نمی

شننننننناس مشننننننهور، در کتاب هنری فیلد، انسننننننان
اکنون فر  بین هم»نویسد: شناسی ایران میمردم

 «.ط  بانشان استها ف  رها و  ک

 
جو یا نی  ا  کسننننب این اطالعات جدید خرسننننند 

 بود.
رای منم همینطور بود! نظرت چیه بیشنننننتر در ب-

 این مورد مطلب بخونیم؟



پیشنهاد »تیامدا حر  جو یا را تأیید کرد و گ ت: 
 «خوبیه!

وجو کردند. ا  ها مدت  یادی در گوگل جستآن
یدن کردند ر و َ ک دهای محلِی قوم  ُ  باس عکس

ها و مناظر دیدنی  رسننننننتان و ا  دیدن این عکس
ای در  ننذت بردننند. توجننه آن دو بننه عکس قلعننه

و « االفالکفلک» رسنننننتان جلب شننننند که نامش 
متعلق به سنننال شنننشنننصننند و پنجاه و یک میالدی 

 بود.
یدن عکس با د یا  با شنننننننگ تیهای آن جو  عه،   قل

ا عاده اسنننننننت. با اینکه اوه، این قلعه فو »گ ت: 
این همه سننننال گذشننننته، و ی همچنان باشننننکوه و 

 «استواره!
های تیامدا حرفش را تأیید کرد و به دنبال عکس

 بیشتری گشت.
جو یننا و تیننامنندا تننا غروب در کنننار هم بودننند و  

 صحبت کردند.
خانوادۀ شننننننندن بود که هوا ت ریبا  در حال تاریک

هنننا جو ینننا بنننه خننناننننه برگشنننننننتنننند. تینننامننندا بنننا آن



سپس تصمیم به رفتن گرفت احوال پرسی کرد و 
 آید.ها میکه جو یا اظهار کرد امشب به خانۀ آن

هننا را بننه خننانننۀ خننانوادۀ نننایتینگننل پنندر جو یننا آن
ها وارد خانه شدند. جو یا روی رساند و رفت. آن

به اطرا   کنجکاوی ها نشست و بایکی ا  کاناپه
 نگریست.

 ید.تیامدا خونۀ جا بی دار-
تیامدا برای او قهوه آورد، کنارش نشنننننننسننننننننت، 

 «متشکرم.» بخندی به  ب نشاند و گ ت: 
خواسننننت تا در مورد مارک تیامدا خیلی د ش می

دانسننننننت دقی ا  چه با جو یا صننننننحبت کند، اما نمی
 بگوید.

 درخشید.چشمان جو یا ا  کنجکاوی می
دوسنننت دارم  برو دنبال  ورا، خیلیتیام،  ودتر -

 ببینمش!
تیامدا که ا  پیشنننننننهاد جو یا خوشننننننش آمده بود، 
ترجیز داد تننا بعنند ا  آشننننننننننایی او بننا  ورا، در 

 موردش صحبت کند.
 ات رو بنوش تا من برم دنبا ش.تو قهوه-



پله شنننند و دید که  ورا و مارک کنار در وارد راه
تاده ند و میخروت ایسننننننن ند بیرونا ند.  خواه برو

تیامدا با دیدن مارک، دسننننننتپاچه شنننننند و ناگهانی 
 «سالم...»گ ت: 

  ورا  بخندی به  ب نشاند.
 سالم دخترجان.-

مارک بدون کالم، ف ط سنننننننرش را تکان داد. در 
این  مان تیامدا در کمال تعجب مطمئن شننننننند که 

 رنک چشمان مارک عسلی است!
 «کاری داشتی با من؟» ورا گ ت: 

مارک ناراحت شنننننننده بود، گ ت: او که ا  رفتار 
خواسنننتم ببینم چه نه، ف ط صننندای در اومد، می»

 «خبره!
  ورا سری تکان داد.

خوایم برای شنننننننام بریم بیرون، ن و مارک میم-
 تو نمیای؟

 تونم چون مهمان دارم.منون، اما من نمیماوه -
  ورا به سمت در رفت.

 خوش باشید.-



شت تیامدا که حا ش گرفته شنده بود، به خا نه برگ
 و دمغ، کنار جو یا نشست.

 «چی شد؟ نیومد؟»جو یا با تعجب گ ت: 
 ای باال انداخت.تیامدا شانه

خواد با پسنننننننرش بره بیرون! با اون پسنننننننر یم-
 ادبش!بی

 جو یا ابرویی باال انداخت.
 ادبش؟پسر بی-

نیست سالم کنه! آره، حتی بلد »با کالفگی گ ت: 
 «شه تا ا،ن صداش رو نشنیدم!باورت می

 منظورت چیه؟-
 حوصلگی دستی در هوا تکان داد.تیامدا با بی

ر وقت دیدمش، سرش رو انداخت پایین رفت، ه-
حاال حتی جلوی مادرش، به خودش  حمت نداد 

 سالم کنه!
 جو یا خندید.

 .خیلی کنجکاو شدم ببینمش-
اد، همچنین چار ی سننننپس چشننننمکی  د و ادامه د

 فروش رو!گل



تیامدا با حیرت به چشننننمان پر ا  شننننیطنت جو یا 
 خیره شد.

 ا،ن منظورت چیه؟-
 ای باال انداخت.جو یا شانه

نظوری نننندارم، امنننا این خوننننۀ جننندیننند چنننه م-
 ماجراهای جا بی برای تو به ارمغان آورده!

تیامدا پشنننننننت چشنننننننمی نا ک کرد و کنار جو یا 
سی ا  شب با هم بگو و بخند نشست. آن دو تا پا

 کردند و تا دیروقت بیدار بودند.

*** 





 زندگی ادامه دارد –فصل ششم 

 فصل ششم

  ندگی ادامه دارد

صنننننننبز رو  بعد، جو یا بدون دیدن  ورا به خانۀ 
خودشننننان برگشننننت. ا بته قرار شنننند که یک رو  

 هماهنک کنند و با هم به گردش بروند.
ظهر که شننند، صننندای در خانه آمد. تیامدا  حوا ی

 رو شد.در را با  کرد و با  ورا روبه
  ورا با  بخند به او خیره شد.

 طوره؟سالم دخترجان، حا ت چ-
 تیامدا  بخندی به  ب نشاند.

 یید داخل.ممنون، خوبم. ب رما-
 ورا تشننننننکر کرد. وارد خانه شنننننند، روی کاناپه 

 نشست و  یرچشمی به اطرا  نگریست.
 ذشته مهمان داشتی!مثل اینکه شب گ-



تیننامنندا بننه آشنننننننپ خننانننه رفننت و بننا فنجننان قهوه 
 با گشت.

له، جو یا بهترین دوسننتم بود و دیشننب رو اینجا ب-
 گذروند.

  ورا با  بخند سرش را تکان داد.
 ک دوست صمیمی داری.یخیلی خوبه که -

ند دقی ه ندی  د و چی ی نگ ت. چ مدا  بخ یا ای ت
د تا اینکه  ورا گ ت: در سنننننننکوت سنننننننپری شننننننن

دوسنننننننت داری ادامۀ داسنننننننتان  ندگی من رو »
 «بشنوی؟

تیامدای کنجکاو، به شننننننندت منتظر ادامۀ ماجرا 
 بود.

 بله، خیلی!-
  ورا سرش را تکان داد.

 پس گوش کن...-
کدوم ا  ت ریبا  ه ده سنننننننا ه شنننننننده بودم، اما هی 

 حاالت من شبیه به دختران ه ده سا ه نبود!
دم. منندام صنننننننحنننۀ مرگ ادوارد انگننار مرده بو

بسننت و یادآوری صنندای هام ن ش میجلوی چشننم
فشننننننرد. پدرم من رو درک دردمندش قلبم رو می



دونسنننتم که کرد و کاری به کارم نداشنننت، میمی
کنه، اما دیدن حال و رو  من چ در ناراحتش می

 تونستم مثل سابق باشم!نمی
اوضننناع روحیم خیلی بد بود. حتی در اون  مان 

تونسنننننننتم کتنناب بخونم، ف ط کتنناب رومئو و نمی
گرفتم و بنندون اینکننه ژو یننت رو در دسننننننننت می

ماتش خیره  به کل باشنننننننم،  متوجه محتوای کتاب 
 شدم.می

نوشننتم. یکی ا  شنندم و میگاهی قلم به دسننت می
 هایی که اون  مان نوشتم این بود:متن

 
 تو بودی...»

 آن در بودی، که تصور نبودنت، مرگ شد...
 چه  ود موعد مرگ من فرا رسید!و 

کند، این آنچه مرا بیشنننننننتر ا  هر چی  آ رده می
 است که

 فاصله است!« تو»میان من و تو، یک 
 آورم کهدر نبودنت به خاطر می

 دنیای من بوم ن اشی بود؛
 تو که آمدی، دست و د م  ر ید...



 «ها تیره شد!و ترکیب تمام رنک
 

 اوتی اوضنننننننناع من همین بود، رو  و شننننننننب ت
 نداشت.

شنننناید باور نکنی، اما من سننننه سننننال و تا بیسننننت 
بردم، تا سننننا گی، در سننننکوت مطلق به سننننر می

گ تند که من حدی که تمام اها ی و اطرافیان می
بعد ا  دیدن صحنۀ مرگ نام دم، ا  شدت شوک 

 الل شدم!
با  و در ذهنمهام اما اینطور نبود، من در تنهایی

کردم و شنننننننعر  دم، گالیننه میادوارد حر  می
خوندم، با این ت اوت که اون بعد ا  شننننننننیدن، می

 کرد!ا  شعرهام تعری  نمی
 ایدل که عاشق شد، برو، آواره»

 ایدانم تو هم دیوانهمن که می
 

 آنکه دل بسته در این رو  چو شب
 همدم رو  و شبش این است چو تب

 
 د ش حاکم بَُودآن که ع لش بر 



 خنده بر روی  بش دائم بَُود
 

 آن که دل بست و همی دل بسته شد
 «ا  همه به غیر د بر، خسته شد
ها در خواب من و رو ها در خیال من بود، شننب

 در ح ی ت انگار همیشه بود، اما نبود!
 ها همینطور بوده!همیشه حکایت همۀ عاشق

  ورا با ناراحتی عمی ی که در وجودش داشننننننت،
 به چشمان تیامدا خیره شد.

 گم...اینجاست که من می-
 اینکه رفتی، خوب شد، با  هم برو»

 کنم واژه ِدروم، میروی، شاعر شدمی
 

 اینکه تو نیستی، برایم خوب شد
 «خنده بر این  ب، د ی آشوب شد

نوشنننته طی اون سنننه سنننال، یک دفتر شنننعر و دل
برای خودم ثبت کردم، تا اینکه تصنننننننمیم گرفتم 

تابی رو که به خاطرش ادوارد رو ا  دسنننننننت ک
 داده بودم، تکمیل کنم.



شروع به نوشتن کردم. پدرم که فهمید، ا  شدت 
خوشنننننننحا ی اشنننننننک ریخت و اون  مان بود که 

 فهمیدم من چه ظلمی در حق پدرم کردم!
کردم با خواسنننتم آ ارش بدم. سنننعی میدیگه نمی

حرکت دسنننننننت، چهره و ا بته نوشنننننننتن، باهاش 
 برقرار کنم. مثل اینکه واقعا   بانم برایارتباط 

 صحبت سنگین شده بود!
سومین  شدم،  صبز که ا  خواب بیدار  یک رو  
سننننننننا گرد مرگ ادوارد بود. طی یک تصنننننننمیم 
ناگهانی صبز  ود ا  خونه بیرون  دم و تصمیم 
گرفتم تا به کوهسنننننننتان و به ن دیکی ریل قطار 

 برم!
فتنننادم و بننا افکننناری درهم و نننام هوم، بننه راه ا

ن دیک به ظهر ت ریبا  به اونجا رسیدم. شاید اگر 
کردم، به ریل روی میبیسننننننننت دقی ۀ دیگه پیاده

 رسیدم.می
صنندای حرکت قطار به صننورت گنک به گوشننم 
شده  سخ  ستم، م شد ا  حرکت بای سید که باعث  ر

 بودم.



هننام ن ش تمننام خنناطرات اون رو  جلوی چشنننننننم
 بست.

صنننننندای بو  ممتد قطار اومد. انگار قطار داخل 
کرد، در مغرم احسننننناس درد مغ  من حرکت می

 کردم.می
بو  پشنننننننت بو ؛  حظه به  حظه صننننننندای بو  

 شد.بیشتر می
جیغ  دم، با تمام وجود جیغ  دم و فریاد کشننننیدم 

بسه، بسه... قطار  عنتی خ ه شو، خ ه شو، تو »
کردی کننه ادوارد رو ا  من گرفتی... تو کنناری 

منم مثل پدرم تنها بشنننننم، درد بکشنننننم... صننننندای 
 «ها رو قطع کن... عنتی این بو 

من جمالتی که به  بان آورده بودم رو در خاطر 
نداشننننتم، مثل اینکه یکی ا  اها ی اون منط ه من 

 دن و فریادکشنننننیدن، رو دیده بود که بعد ا  جیغ
 هوش شده بودم!بی

ان شننننننده بود، پدرم که ا  غیبت طوالنی من نگر
حدس  ده بود که به کجا رفته باشنننننننم و به دنبا م 

 اومده بود.



وقتی به هوش اومدم، خا ی ا  هر حسننننننی بودم. 
پنندرم رو بنناالی سنننننننرم دینندم و در پنناسنننننننخ بننه 

ا  اون رو  به «. خوبم!»اش گ تمپرسننننننیاحوال
 دن کردم، ا بته در حد چند بعد، شروع به حر 

دسننننت شنننندم و جمله در رو . همون رو  قلم به 
 نوشتم.

 ن است...تو نی  در جریا ندگی بی»
  ندگی ادامه دارد!

 ام!حس شدهشود، اما دیگر من بینبودت حس می
حسننننی، که منشننننأ آن، حِس ام ا  حِس بیپر شننننده

 نبودن توست...
 سا م...یسا م، با نبودنت ممی
سننننا م و سننننوخت این سننننا ش، سننننوختن من می

 «است!
با یک خانم ت ریبا  سننننننی  چند رو  بعد عمه آ یس
 سا ه، به خونۀ ما اومد.

فهمیدنش سنننننننخت نبود که چرا اون خانم رو با 
سر عمه آ یس  سلنا خواهر ادۀ هم خودش آورده. 
بود، که چند سنننال قبل همسنننرش فوت شنننده بود. 



خواسننننننننت کننه اون بننا پنندرم حنناال عمننه آ یس می
 ا دوات کنه.

 این بننار من هم ا  عمننه آ یس تبعیننت کردم و ا 
پدرم خواسنننننتم با سنننننلنا ا دوات کنه. ح ی تش این 

رسنننننننید. سنننننننلنا یک بود که  ن بدی به نظر نمی
دختر پنج سننا ه به نام جسننیکا داشننت که به شنندت 

 بام ه بود.
نننام مننادرم بود، بننه د م شنننننننناینند چون دخترش هم

 نشست!
طی یک مراسنننننم مختصنننننر، پدرم و سنننننلنا با هم 
ند. سنننننننرگرمی شننننننننب و رو  من،  ا دوات کرد

 کا شده بود.جسی
اون خیلی بنناهوش بود و من بننه اون خوننندن و 
نوشنننننننتن رو یناد دادم. برای اون کتنناب قصننننننننه 

رفتیم. اون باعث خوندم و با هم به گردش میمی
شد که من خیلی کمتر درگیر افکار من ی بشم. می

سنننننننلنا هم با پدرم خوب بود و هی  شنننننننباهتی با 
 ها نداشت!های توی قصهنامادری

د، من در آسننننننتانۀ بیسننننننت و چهار چند سننننننال بع
سننننننننا گی بودم و حاال عمه آ یس به من فشننننننننار 



وجه تمایلی آورد تا ا دوات کنم، اما من به هی می
 به ا دوات نداشتم.

تمام وقت من با خوندن کتاب و بودن با جسننننننیکا 
 شد!پر می

ای اصنننیل و خانوادۀ همسنننر سنننابق سنننلنا، خانواده
کردننند. می ثروتمننند بودننند کننه در  ننندن  ننندگی

گاهی به فکر و منط ی بودند و گهخیلی روشنننننننن
 اومدند تا جسیکا رو ببینند.روستای ما می

شته ا   سون، در گذ سیکا، جناب وات پدرب رگ ج
ارشدان ارتش انگلستان بوده و در کل مرد بسیار 

مشنننربی بود. وقتی که ا  جسنننیکا فهمیده و خوش
نویسنننننننم، خیلی مشنننننننتا  شننننننند تا شننننننننید من می

 های من رو بخونه.نویسدست
اینطور بود که آشنننننننایی من و خانوادۀ واتسننننننون 
قا و خانم واتسنننننننون  یدا کرد. یک رو  آ مه پ ادا

خواستند جسیکا رو به مدت یک ه ته به  ندن می
ببرند و ا  من هم دعوت کردند تا با جسننننننیکا به 
اونجا برم. من  ندن رو خیلی دوسننت داشننتم و ا  

ری خسننننننته شننننننده طر  دیگه ا  رو های تکرا
 بودم، پس با کمال میل این دعوت رو پذیرفتم!



وقتی به عمارت خانوادۀ واتسون رسیدم، مجذوب 
 شکوهش شدم.

عمارتی که نمای بیرون اون کامال  سننننننن ید بود و 
در وسنننط اون یک باز ب رگ قرار داشنننت. کلی 

ها کامال  خدمه و نگهبان داشنننننننتند و  ندگی اون
ام افراد خننانوادۀ اشنننننننرافی بود، بننا این حننال تمنن

 کردند.واتسون با مهربانی و تواضع برخورد می
ها بسنیار مهربون و محترم بودند و اون در با اون

می خورد  بر ترام  ح کردننننند کننننه اصننننننننال  د م ا
 ت بشم!خواست ا  اونجا خارنمی
ها یک اتا  مجلل در اختیار من گذاشننننتند که اون

در مجاورت اتا  جسننیکا و عمۀ کوچکش سننوفیا 
د که بیسنننت سنننا ی داشنننت. رو  اول و دوم با بو

دیدن شهر  ندن سپری شد. شب که به اتا  رفتم، 
ذهنم به شنندت درگیر بود، ا  روسننتا خسننته شننده 

خواسنننننننت که در  ندن  ندگی کنم، بودم و د م می
 خواست کار کنم!حتی د م می

شمم به آقای  صبز رو  بعد وقتی به باز رفتم، چ
دست داشت. با  بخند به واتسون افتاد که پیپ در 

رویی جوابم رو داد: اون سننالم کردم که با گشنناده



یدی؟» مدا؟ خوب خواب یا برام « حا ت چطوره ت
جا ب بود که اون همیشنننننننه من رو تیامدا خطاب 

کرد. ا  اون تشنننننننکر کردم و بعننند ا  کمی می
خواسننتم آقای واتسننون، می»کردن، گ تم: وِمنِمن

کامی « کنم.درمورد یک چی ی با شننما صننحبت 
ا  پیِپ در دسنننننننتش گرفت و نگاه نافذش رو به 

 «بگو دختر.»هام دوخت: چشم
من »هام رو در هم قالب کردم و گ تم: دسننننننننت

ای چند  حظه« خوام در  ندن بمونم و کار کنم.می
رو داشننننتم انتظارش »سننننکوت کرد و بعد گ ت: 

که چنین چی ی ا  تو بشنوم. تو حق داری، چون 
ها رو به کار استعدادهای  یادی داری و باید اون

بگیری، اما پیداکردن کاری که برای تو مناسننننب 
 «کنم.باشه دشواره، اما من سعی خودم رو می

با خوشحا ی ا ش تشکر کردم و به اتاقم برگشتم. 
سال چندین کتاب نوشته  بودم و در طی اون چند 

ستم با کارکردن، پول چاپ کتابواقع می هام خوا
 رو به دست بیارم!



هام برام مهم شننننننننده بود، چون خیلی چاپ کتاب
خواسننننتم کاری کنم برای ادوارد مهم بود. من می

 که ادوارد خوشحال باشه!
 

 ورا سنننکوت کرد و به تیامدا خیره شننند که غر  
سننننکوت اش بود. تیامدا که ا  در داسننننتان  ندگی

 ورا متوجه شننننننده بود که داسننننننتان برای امرو  
من واقعا  ا  شننننیدن »کافی اسنننت، با  بخند گ ت: 

برم. شننما با ج ئیات داسننتان  ندگی شننما  ذت می
شعرهایی که کامل تعری  می کنید و حتی متن و 

 «اون  مان گ تید رو به خاطر دارید!
جا  ند و ا   به  ب نشننننننننا  ورا نی   بخنندی محو 

 برخاست.
ن اون  حظات رو  ندگی کردم و هر آنچه که م-

هننای عمیق درونیم در اون  مننان نوشنننننننتم، حس
هننننای عمیق درونیم رو تونم حسبوده. من نمی
 فراموش کنم!

یامدا کماکان سنننننننر جای قبلی اش  ورا رفت و ت
 نشسته و در فکر فرو رفته بود.



برایش خیلی عجیب بود که چطور  ورا تمام آن 
دانسننننت اطر دارد. ا بته او میها را به خصننننحنه

که  ورا یک نویسننننده اسنننت و اغلب نویسنننندگان 
 ای بسیار قوی دارند.حافظه

های  یادی نوشنننته به خصنننوص که  ورا داسنننتان
بود و هر داسننتان، یک داسننتان  ندگی نی  برای 

 خود  ورا رقم  ده بود!
یامدا میل داشننننننننت تا  ورا  ودتر  در این میان ت

ا تعری  کند و به رو هایی اش رداسننننتان  ندگی
 برسد که مارک هم ن شی در ماجرا داشته است!

*** 



 دا –فصل هفتم 

 فصل ه تم

 دا

هوا تاریک شنننده بود. حوا ی سننناعت یا ده شنننب 
گشنننت تا با  هم ای میبود و تیامدا به دنبال بهانه

به سننراز  ورا برود. بعد ا  اندکی فکرکردن، به 
اش به طب ۀ باال رفت. در تماس با خانوادهبهانۀ 

ها اتا   ورا بسنننته بود و مارک روی یکی ا  پله
نشننسننته بود. تیامدا با دیدن مارک دسننتپاچه شنند و 
بعد ا  اندکی سننننکوت برای تسننننلط بر رفتارش، 

 «آقا...»گ ت: 
 مارک حرفش را قطع کرد.

 من مارک هستم!-
 لّل کرد.تیامدا با تعجب ابرویی باال انداخت و تع

 آقا...-]



ن مارک هسنننننتم، بارها به تو گ تم من رو ف ط م-
 مارک صدا کن![

دانسننننننننت این مکننا مننۀ کوتنناه چرا بننه ذهنش نمی
خطور کرده اسنت. سنرش را به شندت تکان داد، 

مارک، من به دیدن »پروایی گ ت: سنننننننپس با بی
 « ورا اومدم.

اش گ ننت: مننارک بنندون تغییری در حننا ننت چهره
 «نیست!»

 تیامدا که ا  رفتار مارک کالفه شده بود، با  حنی
خوام بنننا من می»کنننه چنننندان آرام نبود، گ نننت: 

 «ام تماس بگیرم.خانواده
مارک ا  جا برخاسننت و در چشننمان تیامدا خیره 
شننننننند. تیامدا چینی به پیشنننننننانی داد. مارک گ ت: 

 «بریم!»
ها را به سنننننننوی طب ۀ پایین در این را گ ت و پله

یامدا دیگر خیلی ا  دسنننننننت مارک پیش گرفت. ت
عصنننننبانی شنننننده بود، این مرتبه با صننننندایی بلند 

هی، تو چرا اینطور بننننا من رفتننننار »گ ننننت: 
 دن تا کنی؟ با من مشکلی داری؟ واقعا  حر می

 «این حد برای تو مشکله؟



 ]با خنده به او خیره شد.
شننی،  یباییت هت گ ته بودم وقتی عصننبانی میب-

 شه؟[هم دو چندان می
 ورا »مارک بدون اینکه به ع ب برگردد، گ ت: 

خونه نیسنننت، من هم ا  خونه خارت شننندم، وقتی 
تونم برگشننتم متوجه شنندم که در بسننته شننده و نمی

ات باید ا  وارد خونه بشم. برای تماس با خانواده
تل ن عمومی اسننت اده کنی. این وقت شننب هم تنها 

س رفتن در این محله اصنننال  امن نیسنننت، پبیرون
 ریننننننننننننننننم!بننننننننننننننننا هننننننننننننننننم مننننننننننننننننی

اش ای ا  خننانوادهتیننامنندا جننا خورد. او شنننننننمنناره
خواسننت ها تماس بگیرد، اما نمینداشننت که با آن

جانب به ده شود، پس حقدر م ابل مارک خجا ت
رم کلید من می»به سنننننننوی مارک رفت و گ ت: 

تونیم برای تمننناس بنننه بیرون بینننارم و بعننند می
 «بریم.

شان   مارک به خانهتیامدا بدون دریافت پاسخی ا
رفنننت. کلیننند را ا  روی جننناکلیننندی کننننار در 

هایی که برداشننننت. به شنننندت به خاطر آن مکا مه
شننندند، سنننردرگم شنننده بود. در ذهنش پررنک می



ا  سنننننننوی دیگر برایش عجیننب بود کننه چطور 
مان می ندارد. گ یل  با ید مارک مو که شننننننننا کرد 

 موبایلش را در خانه جا گذاشته است!
در سننکوت ا  خانه خارت شنندند.  تیامدا و مارک

خیننابننان بننه شنننننننندت خلوت بود و ج  صنننننننندای 
شان، صدایی به گوش نمیقدم سید. تیامدا به های ر

های مارک گوش سنننننننپرد، گویی صنننننننندای ن س
 شناخت.هایش را میصدای ن س
کرد که قبال  کنار او قدم  ده اسننننت و تصننننور می

 حننننننننتننننننننی بننننننننا او  ننننننننندگننننننننی کننننننننرده!
  کجا سنننرچشنننمه دانسنننت این حس آشننننایی انمی
شد، اما گویی می شاید خیال واهی با گیرد. اصال  

 خیال واهی نبود، او برایش آشناترین آشنا بود!
آورد، او مطمئن بود مکا ماتی را که به خاطر می

دقی ا  بین خودش و مارک اسنننننننت، اما هر چه با 
آورد کننه این اننندیشنننننننینند، بننه ینناد نمیخودش می

ورت گرفته ها صنننننننمکا مات چه  مانی بین آن
 است!

هننا تننا انتهننای خیننابننان قنندم  دننند تننا بننه یننک آن
چهارراه خلوت رسنننننننیدند. خانۀ خانوادۀ وان در 



مد  یادی محله قدیمی بود که رفت و آ ای خیلی 
 نداشت.

تینننامننندا همچننننان ذهنش درگیر مردی بود کنننه 
 د. ا  کنننارش ایسنننننننتنناده بود و هی  حرفی نمی

اش چهرهرو  بود و نظرش نگاه مارک خیلی بی
نداشننننننننت، برعکِس چار ی که چهره اش انرژی 

 بشاش بود!
دانسنننننننت که چرا دارد چار ی و مارک را با نمی

 کند!هم م ایسه می
به کیوسنننک قدیمی تل ن که رسنننیدند، تیامدا وارد 
اتاقک فل ی شننند و در را بسنننت. گوشنننی تل ن را 
برداشننت، شننمارۀ سنناختگی را وارد و تظاهر به 

 صحبت کرد.
ای خود را سرگرم به این با ی کرد که چند دقی ه

با سر و صدایی به خودش آمد. نگاهی به بیرون 
پوش که صورتش را پوشانده انداخت، مردی سیاه

 د!کرد در را با  کنبود، سعی می
نگریست تا مارک تیامدا با وحشت به اطرا  می
 را بیابد، اما خبری ا  او نبود!



کیوسننک  ۀ محکم درپوش با چند ضننربمرد سننیاه
خواسننننننت تیامدا را ای که میرا با  کرد و  حظه

بگیرد، به ع ب پرت شننند. مرد دیگری که تیامدا 
پوش درگیر اش را ندیده بود، با مرد سننننننیاهچهره

پوش پا به شنننند و به حدی او را  د که مرد سننننیاه
 فرار گذاشت.

ریخت، به تیامدا که ا  شنننندت شننننوک اشننننک می
ند، اما در سننننننوی مارک رفت تا ا  او تشننننننکر ک

 کمال حیرت متوجه شد که آن مرد چار ی است!
 دگی به چار ی خیره شد که چشمانش ا  با بهت

درخشید. چار ی با عصبانیت فریاد  د: خشم می
 «کنی؟این ساعت، تنها اینجا چی کار می»

دانست مارک کجا تیامدا  بانش بند آمده بود، نمی
 غیبش  ده اسنننننت و چار ی کی به دادش رسنننننیده

 بود!
چار ی که ا  سکوت تیامدا خسته شده بود، گ ت: 

 «اوه، تو برای تماس به اینجا اومدی!»
 تیامدا با  هم چی ی نگ ت.



خوای حر  ختر چرا سنننننننناکتی؟ حاال که نمید-
ب نی، اصننننراری نیسننننت، ف ط بذار من تو رو تا 

 خونه همراهی کنم.
تیامدا هر چ در چشنم گرداند، در اطرافش خبری 

بود. با کالفگی سننننری تکان داد و در ا  مارک ن
سنننکوت به دنبا ش راه افتاد. چار ی بعد ا  اینکه 
مطمئن شد که تیامدا وارد خانه شده، رفت. تیامدا 
وارد خانه شننند و بعد ا  نوشنننیدن یک  یوان آب، 
 روی کاناپه نشست، که بالفاصله صدای در آمد.

 ای؟هی تیامدا، خونه-
 صدای مارک بود!

م ا  جا برخاست و با شتاب به سوی تیامدا با خش
در رفت، همین که در را با  کرد، با عصنننبانیت 

تو بننه همراه من »در صنننننننورت مننارک غرینند: 
اومدی که برام ات اقی نیوفته، ها؟ کم مونده بود 

 «ا  شدت وحشت سکته کنم!
مارک با تأسننن  سنننرش را پایین انداخت و گ ت: 

 ا  یک کوچه صنننندای فریاد یک دختر اومد که»
با یک فرد ناشنننننناس درگیر شنننننده بود، من برای 



کمک به اون رفتم، اما وقتی برگشتم اثری ا  تو 
 «نبود!

تیامدا چی ی نگ ت، در را بسنننننت و برای خواب 
 به اتاقش رفت!

منندام در ذهنش چننار ی و مننارک را م ننایسنننننننننه 
کرد. محاسننننننن چار ی بسننننننیار بود، اما تیامدا می

 قصد داشت مارک را ارجحیت دهد!
 و همینطور هم شد، مارک ا  چار ی بهتر است!

دانسنننننننت که چرا آن در در ذهنش ا  اصنننننننال  نمی
کند. نه، شنننناید هم د یل این داری میمارک جانب

دانسنننننننننت، امننا هننا را بننه خوبی میداریجننانننب
بسته شده خواست بپذیرد که به این  ودی دلنمی

 است!
با کالفگی ا  این پهلو به آن پهلو شننننننند، با  هم 
به خواب  یاد او  با  خاطر آورد و  به  مارک را 

 رفت.

*** 

صنننننننبز رو  بعد، تیامدا قصنننننننند رفتن به خرید 
داشننننننننت. در راه برگشننننننننت بندون توق  ا  در 



های فروشی چار ی گذشت و حتی به صدا دنگل
رو، او نی  توجننه نکرد. بننه محد ورود بننه راه

ها نشننننسننننته بود.  ورا ا   ورا را دید که روی پله
سنننننالم دخترجان، حا ت »ت و گ ت: جا برخاسننننن

 «خوبه؟
ممنون، »رویی به  ورا پاسننخ داد: تیامدا با خوش

 «حا م خوبه. ب رمایید داخل.
 ورا و تیامدا وارد خانه شننننننندند و تیامدا بعد ا  

روی گذاشنننننننتن خریدهایش در آشنننننننپ خانه، روبه
 ورا نشننننسننننت.  ورا ن س عمی ی کشننننید و گ ت: 

چه ات اقی راسنننننتش مارک به من گ ت دیشنننننب »
 «افتاده، واقعا  متأس  بود!

تیامدا که با شنننیدن نام مارک به شنندت هول شننده 
راسنننننتش، راسنننننتش مارک م صنننننر »بود، گ ت: 

ای رفته بود و نبود، اون به کمک شننننننخص دیگه
 «خداروشکر من هم نجات پیدا کردم!

خواسنننننننت د یل  ورا خندید، اما تیامدا با  هم نمی
و با خودش صننننننناد  هایش را بپذیرد داریجانب

هایش را در هم قالب نبود.  ورا با  بخند دسنننننننت
 «ادامه بدم؟»کرد و گ ت: 



هایش را کنار گذاشنننننت و با مشنننننغو یتیامدا ذهن
 اشتیا  به  ورا خیره شد.

 امه هستم!بله، خیلی مشتا  اد-
  ورا با  بان  بش را تر کرد.

ند رو  بعد ا  صنننحبتم با آقای واتسنننون، اون چ-
فروشنننننی کار پیدا کرد که ر یک کتاببرای من د

نۀ خانم  یانسننننننننال بود. خو به یک خانم م متعلق 
فروشی قرار داشت و جون  در طب ۀ باالی کتاب

ا  اونجایی که من جایی برای خواب نداشننننتم، با 
کردم. پنندرم ا  اینکننه من تمننایننل اون  ننندگی می

 ندگی جدیدی رو شنننننننروع کنم،  پیدا کرده بودم
 خوشحال بود.

گذشت و جسیکا ای ا  کارکردن من میتهیک ه 
هنو  در خونننۀ پنندرب رگش بود. یننک رو  بننه 

 همراه عمۀ کوچکش سوفیا، به گردش رفتیم.
بعد ا  گردش، سنننننوفیا من رو به صنننننر  شنننننام 
دعوت کرد و حوا ی غروب به عمارت برگشتیم. 
به محد ورود به باز چشنننننمم به یک پسنننننربچۀ 

ش سیار  سا ه افتاد که ب سه  یطون بود و در ت ریبا  
دوید. به صنننورت ناگهانی به من خورد و باز می



به  مین افتاد. پاش  خم شننننننننده بود، اما اون در 
 آورد.تخس بود که به روی خودش نمی

کنارش نشننسننتم، کمکش کردم که بلند شننه. با اخم 
تو حتی اگر به »هام خیره شنننند و گ ت: به چشننننم

شننننننننندم کردی هم خودم بلنننند میمن کمنننک نمی
های عسنننلیش خیره با حیرت به چشنننم«  ل!مادما

 درخشیدند.شدم که ا  شیطنت می
گ ت که اون بچه عجیب به د م نشست. سوفیا می

شه  سرهای قدیمی پدر سر، فر ند یکی ا  اف این پ
گنناهی بننه همراه پنندرش بننه اینجننا مینناد. هر و گننه

کردند تا  خم پای پسنننر رو چ در خدمه تالش می
داد که کاری ا  نمیپانسنننننننمان کنند، اون اجا ه 

به پیش بره. وقتی دیدم کاری ا  پیش نمی برن، 
کمکشون رفتم و کنار پسر که روی  مین نشسته 

کردم تو پسننر من فکر می»بود، نشننسننتم و گ تم: 
بینم که اینطور خیلی شجاعی هستی، اما حاال می

 « نیست!
چرا شننجاع نیسننتم؟ من »بیشننتر ا  قبل اخم کرد: 

سرم رو به نشونۀ « هستم! خیلی هم پسر شجاعی



نه اینطور نیسننت، اگه شننجاع »من ی تکون دادم، 
 «گذاشتی تا  خمت رو پانسمان کنن!بودی می

 خم پام رو تو پانسننمان »کمی فکر کرد و گ ت: 
کن، و ی بعدش باید بگی که من پسر خیلی خیلی 

جلوی خندیدنم رو گرفتم و « شنننننننجاعی هسنننننننتم!
ۀ شنننیطون رو پای پسنننربچ«. باشنننه، قبول»گ تم: 

پانسننننننمان کردم که صنننننندای نگران مردی اومد: 
 «مارک، پسرم چه ات اقی افتاده؟»

سنننننرم رو که باال آوردم با یک مرد ت ریبا  سنننننی 
رو شنندم. اون جرت بود، پدر سننا ۀ بلندقامت روبه

جرت »منننارک. اون رو  من برای او ین بنننار 
 ، همسرم رو دیدم!«وان

 
و پرسنننننننید: تیامدا با تعجب به  ورا خیره شننننننند 

 «مارک، پسر شما نیست؟»
 ورا بننا جنندیننت نگنناهی بننه تیننامنندا کرد و گ ننت: 

مارک پسنننننر منه! من اون رو ب رگ کردم، به »
هایی که بیمار بود تا صبز مدرسه فرستادم، شب

هننای اون در کنننار بننا ینش بودم، برای ننناراحتی
 اشک ریختم و با خندیدنش، خندیدم!



دم، اون برای کشنننیکشنننید، من درد میدرد که می
های من بود و من بود. اون چشنننننننم« تیامدا»من 

مادرش. مادربودن چی ی فراتر ا  به دنیاآوردن 
ما ا   ته، ا یک نو اده.  اد و و د ا  قوانین خل 

 نظر من مادربودن چی ی فراتر ا  قوانینه!
توجهی چه مادرهایی که فر ندانشنننننننون رو با بی

ایی که با هرها کردند و چه به اصطال  نامادری
 «تمام وجود مادری کردند.

تیامدا مسننننخ کالم  ورا شننننده و  ورا به یک ن طۀ 
 نامشخص خیره شده بود.

مام اون چی هایی که ما شننننننننیدیم و دیدیم، تمام ت-
هایی رو ح ی ت ح ی ت نیسنننت! چه بسنننیار دروز

 هایی رو که انکار کردیم!پنداشننننننتیم و چه ح ی ت
هایی دادیم که هی  در تمام  ندگی تن به کلیشنننننننه

پایه و اسناس درسنتی ندارند. من هی  وقت خودم 
رو نامادری مارک ندونسننننتم، مارک فر ند منه! 
فر ندی که صننندای قلبم رو ا  درون نشننننید، اما 
صنننندای شننننکسننننتنم رو بعد ا  هر غمش، با تمام 

هسنننننننتم، یننک « دا»وجود حس کرد؛ من یننک 
 بر این ادعا استوارم!و تا ابد « مادر»



 
توانسنننننننت حس مادرانۀ  ورا به تیامدا هنو  نمی

مارک را درک کند. او روابط توماس و مادرش 
 ها کجا!ها کجا و اینرا دیده بود، اما رابطۀ آن

کرد  ورا با تعصننبی  یاد ا  مادربودنش دفاع می
سی عمیق و  بخندی بر  ب،  سا و چندی بعد با اح

کرد و بننا ا بننا گو میخنناطرات کودکی مننارک ر
  د!هایش قه هه مییادآوری شیطنت

حنال دیگر تیننامندا منادربودن  ورا را بناور کرده 
بود. شع  در نگاهش،  بخند روی  بش و دستان 

 اش.تنیدهدرهم
 ورا، تیننامنندای مننادرش بود و مننارک، تیننامنندای 

 «. ورا»
کرد که نامش تا گاه به ذهن تیامدا خطور نمیهی 

ندگی چندین ن ر تأثیرگذار باشننننننند و این حد در  
 با گو شود.

بعد ا  محبت » ورا ن س عمی ی کشننننننید و گ ت: 
مارک که در د م جوونه  ده بود، تنها د یلی که 

یب می با جرت ترغ به ا دوات  کرد، این من رو 
بود که اون شی تۀ همسر ساب ش بود. با یادآوری 



شننند، اون هم یک همسنننرش ا  این دنیا خارت می
 واقعی بود! عاشق

توننننه کننننار معت ننند بود کنننه بعننند ا  مرگش می
همسنننرش باشنننه و این برای من که ف ط به مرگ 

 «مشتا  بودم، به قیمت دیدار ادوارد عا ی بود!
  ورا به چشمان تیامدا خیره شد.

 به نظر من...-
شنننود، این هاسنننت که شنننی ته میاین رو  انسنننان

رو  انسننننان اسننننت که حتی با نبودن معشننننوقش، 
 آید.هنش در فراخنای بودنش به پروا  در میذ

ماند، حتی در عدم این رو  اسنننت که عاشنننق می
 حضور معشو !

جسم، ف ط متعلق به این جهان است و در موهبتی 
 ا هی به نام عشق، هی  جایگاهی ندارد!

 
 تیامدا دیگر متعجب نبود،  ورا خاص بود!

یده بود،  حال د به  تا  که  مام افرادی  مای  ا  ت مت
ت کراتش، رفتار و کالمش، همه و همه نشننان ا  

 بودن است.خاص



 ورا که رفت، تیامدا عمیق در فکر فرو رفت و 
 تیتر اول افکارش مارک بود!

خواسنننت بداند که چرا این در به اصنننال  دیگر نمی
کند. سنننننننکوت مارک، رفتارهای مارک فکر می

بودنش، مکا مات عجیبی را که به عجیب و آرام
اش، برای ورد و حتی گردنبننننند چوبیآینننناد می

 تیامدا جا ب شده بود.
در نهایت آن همه فکر و خیال تصنننننننمیم گرفت 

 فکری به حال شام کند.
حتی هنگام پخت و پ  هم، ذهنی مشغول داشت، 
جسننننننمش نبود، اما در باالترین ن طۀ قلب تیامدا، 

 کرد!محبت مارک فرمانروایی می



 پایانی در آغاز - فصل هشتم

 فصل هشتم
 پایانی در آغا 

مدا در حال  یا تاریک نشننننننننده بود و ت هوا هنو  
سنناخت وسننایل ت یینی بود که صنندای در آمد. در 

رو شننننننند، با تعجب را که با  کرد با مارک روبه
 «ات اقی افتاده؟»پرسید: 

 مارک قدری در چشمان تیامدا خیره شد.
 بیا باال...خواد تو رو ببینه،  ورا می-

 این را گ ت و به سرعت رفت!
گاه را  گاه مارک بود و آن ن ماِت ن مدا هنو   یا ت
بارها در ذهنش مرور کرد. او با قلبی که تعداد 
ضننننننربانش ا  حا ت عادی خارت شننننننده بود، به 

 طب ۀ باال رفت.



هر بار دیدنت ضنننننننربان قلبم ا   گ ته بودم با-]
 شه؟حا ت عادی خارت می

ا عشننننق به چشننننمان تیامدا خیره مارک خندید و ب
 شد.

دونسنننننننتم، چون منم گ تی هم خودم میگر نمیا-
همین حس رو دارم، پس اگر گنناهی ا  تو فرار 

 کردم، بدون من رفتم تا قلبم ا  جا کنده نشه![
ها نشنننننننسنننننننته بودند و  ورا و مارک روی کاناپه

صال در این دنیا روی آنتیامدا روبه ست، ا ش ها ن
 د دید.هش را ا  مارک مینبود و مدام نگا

آمدگویی، با طمأنینه دسننننننتانش  ورا بعد ا  خوش
خب، تمایل نداری »را در هم گره کرد و گ ت: 

 «ادامۀ داستان  ندگی من رو بشنوی؟
تیامدا که با حس سننننننننگینی نگاه مارک خیلی به 
احواالتش مسننلط نبود، سننرش را به نشننانۀ مثبت 

 «...بله، خیلی مشتاقم»تکان داد و گ ت: 
  ورا با  بخندی محو شروع به صحبت کرد.

وآمنننندهننننای جننرت بننننه عنننند ا  منننندتننی، رفننننتبنن-
کردم، ای که من در اون کار میفروشنننننننیکتاب

  یاد شده بود.



من هم ا  اینکه هر ا  گاهی اون پسنننربچۀ تخس 
اومنند. یننک رو  دینندم، بنندم نمیو پنندرش رو می

به  هار  نا به صنننننننر   ناب واتسنننننننون من رو  ج
ت کرد. بعد ا  رفتن به اونجا عمارتشنننننننون دعو

متوجننه شنننننننندم کننه جرت و مننارک هم در اونجننا 
 هستند.

 ده شنننند. به طرفم دوید مارک با دیدن من هیجان
و و در آغوشننم جای گرفت. اون به قدری اظهار 
خوشنننننحا ی کرد که همه متعجب شننننندند. ا  اون 

هایی ا  طر  خانوادۀ واتسون رو  به بعد حر 
ت ا  گار جرت قصد داشرسید که انبه گوشم می

 من ت اضای ا دوات کنه.
کم جدی شد و خود جناب من اهمیتی ندادم، اما کم

واتسنننون با پدرم صنننحبت کرد و پدرم و سنننلنا به 
 ننننندن اومنننندننننند. اون رو  جرت و مننننارک بننننا 

هایی آراسننننته به عمارت واتسننننون اومدند و  باس
به صنننننننورت  جرت درخواسننننننننت ا دواجش رو 

خوشننحال بود و شننادی رسننمی بیان کرد. مارک 
 شد.اون باعث شادی من هم می



های  یادی را تحمل کرده بودم، ا  من سنننننننختی
های  یادی نوشنننننننته بودم و با طر  دیگه کتاب

فروشنننننننی، تننا آخر عمر هم پول کننار در کتنناب
 هام کاری انجام بدم!تونستم برای چاپ کتابنمی

عا  مرد محترمی بود و  در این میان جرت هم واق
باید اون گذشتۀ تلخ و شیرین رو فراموش من هم 

اومدم. اون شنننننننب که نه، اما باید باهاش کنار می
من پننذیرفتم کننه بننا جرت ا دوات کنم. مننارک ا  

شنننناخت و من هم حس خوشنننحا ی سنننر ا  پا نمی
 خوبی داشتم.

من بننا جرت ا دوات کردم. اون ا  من حمننایننت 
هام رو به ثمر برسننونم. دو سننا ی کرد تا کتابمی

کردم، هام بودم و مطا عه میدرگیر ویرایش کتاب
خواسنننتم درسنننم رو هم ادامه بدم. رو ها حتی می

نوشتم. در کردم و عصرها میبا مارک با ی می
کل  ندگی خوبی داشنننتیم، تا اینکه جرت در یکی 

 هاش کشته شد!ا  عملیات
تر جرت، دیوینننند و اون  مننننان برادر کوچننننک

وت شننندند و همسنننرش جنی ر، در یک تصننناد  ف
 یا، که برادر ادۀ جرت بود و یک سنننال داشنننت، 



اش به عهدۀ ما بود. مرگ جرت برای سننرپرسننتی
من خیلی سنننننننگین بود و چی ی که شننننننرایط رو 

کرد، این بود که مسئو یت دو کودک تر میسخت
 هم با من بود!

ریخته بود. مارک من وی شننننده هماوضنننناع ما به
ت داشنننننننت و بود،  یا به مراقبت بیشنننننننتری احتیا

 اوضاع ما ی مساعدی هم نداشتیم.
  ورا ن س عمی ی کشید.

بینی، ما ا  همون موقع در ای که میین خونها-
اینجا مسننننت ر هسننننتیم. من عصننننرها در این اتا  

 نوشتم.می
اندا هام تموم شنننند و بعد ا  گذشننننت چند ماه، پس

خواسنننننننت به کردم. اصنننننننال  د م نمیباید کار می
گی پدرم و سنننلنا رو آشننن ته روسنننتا برگردم و  ند

ها مبنی بر کنم. با وجود تمام اصنننننننرارهای اون
برگشتنم به روستا، من دوباره به سر کار رفتم و 

 فروشی مشغول شدم.در کتاب
نوشننننتم و ها به این منوال گذشننننت و من میسننننال

هام رو نوشننننننتم، به امید رو ی که بتونم کتابمی



، کار به چاپ برسنننننونم. من مادر دو کودک بودم
 نوشتم.کردم و میمی

کردم، فروشنننننننی کننننار میوقتی کننننه در کتنننناب
هننننایی رو کننننه بننننه نظرم خیلی جننننذاب کتنننناب

اومدند، برحسنننننننب عادت قدیمی که داشنننننننتم، می
ها رو کردم تا برای همیشننننننه اونرونویسننننننی می

حب  گاهی صننننننننا ته هر ا   باشنننننننم. ا ب ته  داشننننننن
 داد.فروشی به من کتابی هدیه میکتاب

 ه شننند، به دنبال کار رفت. همه مارک که ده سنننا
فروشننننننی گرفته تا داد، ا  دسننننننتکاری انجام می

 دستیاری.
سا گی ها به این ترتیب گذشت و  یا در نو دهسال

ا دوات کرد. خوننننۀ اون در ن دیکی منننا بود و 
اومد. ت ریبا  همون موقع  ود به  ود به اینجا می

های من شنننننده بود که چندین ناشنننننر متوجه کتاب
ها رو به سنننرقت ببرند. خواسنننتند اوند و میبودن

های من رو پنهان برای همین مارک تموم کتاب
کرد تا وقتی اوضننننناع ما ی ما خوب شننننند، برای 

 چاپ به سراغشون بریم!



ای نامعلوم خیره شننننده تیامدا در سننننکوت به ن طه
به حر  که های  ورا گوش میبود و  داد،  ورا 

االن باید به سننراز و »سنناکت شنند، مارک گ ت: 
 «ها بریم!اون کتاب

 ره شد. ده به مارک خیتیامدا تعجب
 ها رو بیارید؟ی، ا،ن باید برید اون کتابیعن-

 مارک سرش را به نشانۀ مثبت تکان داد.
ن اون کتنناب رو کنننار گور پنندرم دفن کردم، م-

 امشب تو همراه من میای؟
توانسننننت درک  ده بود. اصننننال  نمیتیامدا حیرت

هنا را پنهنان کنند کنه چرا بنایند چنین جنایی کتناب
خواسنننننننننت همراه کردننند. بننه هر حننال او میمی

پنداشنننننننت که اگر مارک مارک برود. با خود می
چا ه ب رگ هم بگوید با او به درون یک سنننننننیاه

 رود!برود، او می
 

]مارک به چشنننننننمان تیامدا خیره شنننننننند و گ ت: 
 «تعری  تو ا  عشق چیه؟»

 خندید.تیامدا به آرامی 
 اول تو بگو...-



 مارک سرش را به نشانۀ مثبت تکان داد.
ه نظر من عشق به هر چی ی مثل پروا کردن ب-

گیری،  ذت مونه، هر چ در بیشنننننننتر اوت میمی
 شه!تماشای ژرفای اون، د نشین و  یباتر می

اما نباید فراموش کرد، هر چ در ارت اعی که در 
یه  مانی کنی، بیشننننتر بشننننه، اگر اون پروا  می

سننننننن وط کنی که احتما ش هم کم نیسننننننننت، حس 
 تره!شدنش هم وحشتناکمتالشی

تیننامنندا مننات کالم مننارک بود، کننه او ادامننه داد: 
 «حاال تو بگو تعری ت ا  عشق چیه؟»

مه مدا  م  یا با »وار گ ت: ت تو، حتی سننننننن وط، 
 «[تو!

 تیامدا چند مرتبه پلک  د و گ ت:
 و مهیا کنم.رم پایین تا اب ار ال م رمن می-

خوبه، من هم » ورا  بخندی  د و مارک گ ت: 
 «مونم.بیرون ا  خونه منتظرت می

تیننامنندا بننه خننانننۀ خودشنننننننننان رفننت و ا  دینندن 
 اش شوکه شد!خانواده

پنندرش روی کنناننناپننه خوابیننده بود و ا ی ابننت و 
نوشننننیدند. توماس با دیدن تیامدا، توماس چای می



نده گ ت:  مدت»با خ یام؟ این  ما  چطوری ت که 
 «نبودیم بهت خوش گذشته؟

تیامدا بر رفتارش مسلط شد و با خوشحا ی گ ت: 
 «حال پدر خوبه؟ کی رسیدید؟»

ا ی ابت ا  جا برخاسننت و دخترش را در آغوش 
 گرفت.

عتی هسنننت که رسنننیدیم. حال پدرت هم یک سنننا-
 خوبه.

 تیامدا را در آغوشش فشرد.
 ر این مدت کوتاه هم د م برات خیلی تنکحتی د-

 شده بود دخترم.
تیامدا نی  اظهار د تنگی کرد، سنننننپس به سنننننراز 
پدرش رفت که غر  در خواب بود. خیلی د ش 

اش را بوسنننید و برای او تنک شنننده بود، پیشنننانی
 کنار کشید.

خیلی »اندکی این پا و آن پا کرد و سننننننپس گ ت: 
دونم ا،ن خیلی د م برای پدر تنک شنننده، و ی می

 «کنم.یخسته هست، پس بیدارش نم



اش انداخت و بندی شننندهسنننپس نگاهی به پای آتل
مادرش گ ت:  به  طاب  ید برم بیرون، »خ با من 

 «خانم وان درخواستی ا م داشت...
رفت، گ ت: ا ی ابت که به سنننننوی آشنننننپ خانه می

 «برو دخترم...»
د یل تابش آفتاب به تیامدا ا  خانه خارت شنننند. به 

چشنننمانش، صنننورتش را جمع کرد و با ناراحتی 
 نگاهی به مارک انداخت.

 م رو بیارم.نتونستم وسایل ال -
 مارک ابرویی باال انداخت.

 انت بگیری؟تونی بیلچه امفروشی میا  گل-
 تیامدا با یادآوری چار ی گ ت:

 گه.طمئنم اگر ا ش خواهش کنم، نه نمیمبله، -
 تره بریم.خب، پس به-

فروشنننننننی چنننار ی رفنننت. ا  او تینننامننندا بنننه گنننل
درخواسننننننننننت ینننک بیلچنننه کرد و چنننار ی بنننا 

رویی بیلچه را به او داد. تیامدا خوشنننحال گشننناده
شد و ا  آنجا بیرون رفت، سپس به همراه مارک 
 به سوی گورستان رفتند که چندان هم دور نبود. 



رفتند، در مسنننننیری که به سنننننوی گورسنننننتان می
اون »ا  اندکی تعلّل ا  مارک پرسننید:  تیامدا بعد

 «شه؟گردنبندت... معنیش چی می
چندان طوالنی گ ت: مارک بعد ا  سنننننننکوتی نه

 «به  بان فارسی نوشته شده تیامدا.»
تیننامنندا ا  تعجننب ا  حرکننت ایسنننننننتنناد، سنننننننپس 

 ده به مارک ن دیک شنننننند. گردنبند او را هیجان
نام روی آن  به  با تمرک ،  در دسننننننننت گرفت و 

 ه شد.خیر
کرد، خندید همانطور که گردنبند را وارسنننننی می

واقعننا  جننا بننه، حنناال این رو ا  کجننا »و گ ننت: 
 «خوام یه دونه ا شون بخرم.آوردی؟ منم می

مارک که پاسخی نداد، تیامدا سرش را باال آورد. 
خیلی به مارک ن دیک شننننده بود و نگاه عجیبش 
 او را معذب کرد. به صورت ناگهانی گردنبند را

رها کرد و ا  او فاصنننننننله گرفت. نگاهش را به 
هایی دوخت که با سرعت ا  کنارشان رد ماشین

 شدند.می
گذشنننننننتند، با رهگذرانی هم که ا  کنارشنننننننان می

شنننندند. تیامدا با تعجب به حرکات تیامدا خیره می



اش به کالفگی به راه افتاد و مارک شانه به شانه
  این ال م نیسنننننننت تو ا»حرکت در آمد و گ ت: 

گردنبندها بخری، من عهد کردم این گردنبند رو 
 «به ع ی ترینم هدیه بدم!

تیامدا مات کالم مارک شننننده بود، اما سننننعی کرد 
به روی خودش نیاورد که در این مدت اندک چه 

 ها آمده است!به رو  هر دوی آن
آوری که خواسنننننننت به خاطرات حیرتد ش نمی

ها و ؛ این حساصننننال  ات ا  نی تاده بودند فکر کند
 خاطرات عجیب و غریب آشنا!

]مارک گردنبندش را در دسننننتش فشننننرد و گ ت: 
تو عجینننب ترین بخش  نننندگی من هسنننننننتی، »

شی تهنمی شد که اینطور  شد، چطور   ٔ  دونم چی 
 «تو شدم!

تیامدا ن س عمی ی کشنننننننید و کنار مارک، روی 
برای منم »چمن هننننا جننننای گرفننننت و گ ننننت: 

خواد! یننک ل نمیهمینطور بود، امننا عشنننننننق د ینن
بینی، عش ت حتی ا  مرتبه به خودت میای و می

 «[خودت برات مهم تره!
 



دیگر به گورستان رسیده بودند. وارد آنجا شدند. 
کرد تیامدا چند قدمی جلوتر ا  مارک حرکت می

و ذهن و قلبش بننه شننننننننندت درگیر بود. چشنننننننم 
های سننننگی چرخاند. گورسنننتان پر بود ا  تندیس

 ختان بلند.شکل و درصلیبی
به ع ب برگشت تا با مارک صحبت کند، اما در 
به اطرا   گاهی  ید. ن ند مارک را  مال تعجب  ک
انداخت و ج  چند مرد و  نی که در آنجا بودند، 

 چی ی دیگر نیافت.
ها تکیه ن س عمی ی کشنننننننید و به یکی ا  درخت

داد. بیلچه را روی  مین رها کرد و چشننننمش به 
تر، کنننار آن طر  پیر نی افتنناد کننه چننندمتری

گوری ایسنننننننتاده بود. به طرفش رفت تا ا  اون 
بپرسننننننند که آیا مردی که همراه او بوده را دیده 

 است یا نه!
به سننوی پیر ن رفت. او چشننمانش را بسننته بود 

گ ت. تیامدا سننننکوت کرد تا و چی ی  یر  ب می
پیر ن چشنننمانش را با  کند، نگاهی به نام روی 

 «جرت وان»سنک انداخت، 



یامدا با تعجب جلو رفت. روی سننننننننک بعدی  ت
و روی سنک سوم « دیوید وان»نوشته شده بود 

 حک شده بود!« جنی ر جیم »نی  نام 
دو گور هم با فاصلۀ اندکی ا  این سه گور قرار 
داشنننننننتند. تیامدا به سنننننننوی آن گورها رفت و نام 

 روی آن دو گور را  یر  ب خواند.
 «مارک وان» –«  ورا رانسوم»-
توانسننننننت ن س  دگی نمیامدا ا  شنننننندت حیرتتی

 بکشد. با بهت به نام آن دو خیره شده بود.
توانسننننت باور کند، با این حال جلو رفت. ا  نمی

تننناریخ فوت آن دو فرد ت ریبنننا  پنجننناه سننننننننننال 
شید تا مطمئن کدست گذشت. روی آن دو نام می

شنننود که درسنننت دیده اسنننت. دسنننتش را روی آن 
شننده کشننید و مطمئن شنند که درسننت های حکنام

 دیده!
 انوهایش سننسننت شنند، به  مین افتاد و چشننمانش 

 بسته شد!

*** 



 حقیقت نامعلوم –فصل نهم 

 فصل نهم

 ح ی ت نامعلوم

 میالدی 2019سال  –زمان حال 

ای نامعلوم خیره شنننننننده بود. دکتر تیامدا به ن طه
موریس ن س عمی ی کشننننید و سننننعی کرد با  هم 

 تیامدا را ترغیب به صحبت کند.
عد ا  اینکه متوجه شنننننننندی که مارک و  ورا ب-

ن دیک به پنجاه سنننننال پیش و در یک رو  فوت 
شننننننننده بودند، چه ات اقی افتاد؟ اون پیر ن...  یا 

 وان به تو چی گ ت؟ 
 امدا پاسخی به او نداد.تی

خنننناننننم دکنننتنننر منننورینننس، سننننننننننه سننننننننننا نننی ا  
شنننناس گذشنننت و روانشننندنش میا تحصنننیلفارز



ت ریبننا  موف ی بود، امننا طی این چننند سننننننننال بننه 
موردی مانند تیامدا برخورد نکرده بود. تیامدا با 

کرد که او چنان اطمینان و شننواهدی صننحبت می
شننت که را هم به شننک انداخته بود. ا بته تردید دا

شاید او به بیماری اسکی وفرنی دچار شده است، 
  یرا که تمام عالئمش با آن یکی است!

تواند ا  او که متوجه شنننننده بود امرو  دیگر نمی
چی  بیشننننتری سننننر در بیاورد، عینکش را روی 

گذاشننننننننت و گ ت:  خب، برای امرو  هم »می  
 «تونی بری!کافیه، می

ماهی در تی ند  مدا چ یا که ت عد ا  آن تان ب مارسننننننن
بسنننننننتری شنننننننده بود و درمان بر حال او تأثیری 

اش او را نداشنننننت، به اصنننننرار چار ی و خانواده
نی کننننه در  یرا  مننننا بودننننند،   کرده  مرخص 
تیمارسننننتان بسننننتری بود، مدام ا   ورا صننننحبت 

گ ت که  ورا کرد که به دیدنش آمده، حتی میمی
 اش ادامه دهد!ا  او خواسته به  ندگی

برد، در تیمارسنننتان به سنننر می در تمام مدتی که
انتظننار مننارک بود و حتی همچنننان ادعننا چشنننننننم



کند، همچنین ا  کرد که با  ورا صنننننننحبت میمی
 گ ت!خاطراتش با مارک می

تیامدا بدون کالمی ا  مطب خارت شننننننند. چار ی 
های سننا ن نشننسننته بود، با دیدن که روی صننند ی

اش پر تیامدا ا  جا برخاسننننت و در حا یکه چهره
 «چی شد؟»  نگرانی بود، پرسید: ا

ساده ا  تیامدا کوچک ترین توجهی به او نکرد و 
کنارش گذشنننت. چار ی آن در عاشننن ش بود که با 

دانسننت این رفتار ا  او ناراحت نشننود و ا بته می
که در حال حاضنننننننر او اوضننننننناع روحی خوبی 

های منشی که توجه به صدا دنندارد، پس به بی
رفت و  د، دنبال تیامداخواسننننننت بایسننننننتا  او می

 د. های  ندن قدم اش در خیابانشانه به شانه
تیامدا در افکار نامعلومش غر  بود و چار ی به 

اندیشید که تا چه حد شی تۀ تیامدا است. ا  این می
همان رو ی که او را دیده بود و حال ت ریبا  یک 

گذشنننت، تصنننور  ندگی بدون او برایش سنننال می
  جرآور بود!

مین د یل با آگاهی بر اینکه تیامدا مشنننننکوک به ه
به بیماری اسننکی وفرنی اسننت، او را رها نکرده 



به امید  بال مداواکردن او بود،  به دن بود و مدام 
اینکه رو ی حال او خوب شننود و به درخواسننت 

 ا دواجش پاسخ مثبت دهد!
 دن خسننته شننده بود، روی تیامدا که دیگر ا  قدم

تو »ر ی گ ت: نیمکت یک پارک نشننننننسننننننت، چا
 «اینجا بشین تا من برم ماشین رو بیارم.

رویش خیره تیامدا که در سکوت به درختان روبه
دانسننننت شننننده بود، چی ی نگ ت و چار ی نی  می

یامدا وقتی به این حال دچار می شنننننننود، تا که ت
خورد، پس چندین سنناعت ا  جای خود تکان نمی

 به سراز ماشینش رفت.
هیاهوی پارک، چشمانش را تیامدا بدون توجه به 

بسننننت. بعد ا  چند دقی ه حس کرد که شننننخصننننی 
 کنارش نشسته، اما توجهی نکرد.

اش برایش آشنا کشیدن شخص کناریصدای ن س
بود، تا خواست چشمانش را با  کند، جسمی در 
دسننتش قرار گرفت، به سننرعت چشننمانش را با  

 کرد، اما اثری ا  کسی نبود!
ه و بدون اینکه به جسننننننم در دسننننننتش خیره شنننننند

 متعجب شود، خندید.



جسنننم در دسنننتش همان گردنبند مارک بود که به 
 «.تیامدا» بان فارسی روی آن حک شده بود 

 تیامدا با تمام وجودش قه هه  د!
گردنبند را دسنننتش فشنننرد، چندین مرتبه به قلبش 
کوبید و در حا یکه حدقۀ چشنننننمانش ا  حد عادی 

تو اومدی، تو به » د: گشننننادتر شننننده بود، فریاد 
دیدنم اومدی، تو هسنننننننتی، تو هم د ت برای من 
تنک شده و این یعنی من دیوونه نشدم! من عاشق 
یک مرده نشنندم! رو  تو  نده اسننت، تو هسننتی، 

 «تو هستی!
یِت تمام قه هه مانش در نها ها و فریادها، چشننننننن

 باران شد.اشک
های پارک افتاد، به  مین چنک  د و روی چمن

پس کجایی؟ چرا نیسنننتی؟ اصنننال  چرا من »: نا ید
 «بری؟رو پیش خودت نمی

چار ی که تا ه رسنننیده بود و ماشنننینش را گوشنننۀ 
 ده به سوی تیامدا آمد، پارک گذاشته بود، شتاب

 کنارش نشست و سعی کرد او را آرام کند.
 کنی؟ده؟ چرا گریه میتیامدا چی ش تیامدا،-



ت چار ی را تیامدا اصال  حا ش خوب نبود. با شد
پس  د و ا  جا برخاسننننننت، اما با حس ضننننننع  

 هوش شد.روی  مین افتاد و بی

*** 

چند سننننننناعت بعد تیامدا که به هوش آمد، متوجه 
شنننند در اتا  خودش اسننننت. چندین مرتبه دهانش 
را با  و بسته کرد، اما صدایی ا  گلویش خارت 

 نشد.
ننناگهننان گردنبننند مننارک را بننه خنناطر آورد و 

ست. اطرا  را نگریست،   ده ا شتاب جا برخا
هنننای روی می ش افتننناد و چشنننننننمش بنننه قرص

پو خندی به  ب نشننناند. در کمال ناامیدی دسنننتی 
 به گردنش کشید، آن را حس کرد!

پالک گردنبند را در دسنننتش فشنننرد و سنننر جایش 
درا  کشنننید. ن س عمی ی کشنننید و در سنننکوت به 

کرد، او سننن   اتا  خیره شننند. باید راهی پیدا می
 دید!اید مارک را میب

او مطمئن بود کننه بننا مننارک و  ورا حنندود یننک 
ه ته  ندگی کرده اسنننت. با گذشنننت این چند ماه، 



بت  ثا به دیگران  حتی دیگر برایش مهم نبود که 
کند که به اسنننننننکی وفرنی دچار نشنننننننده و ف ط به 

 دنبال راهی بود که به مارک برسد.
دانسننننننت که ف ط تصننننننور کرده یا خودش هم نمی

 ننننت بوده. برای او مهم نبود، او ف ط ی ین ح ی
داشنننننننت که مارک و  ورا را دیده، ی ین داشنننننننت 
که در  ندی  مارک او را دوسننننننننت دارد و گردنب

 کرد!گردنش بود، همه چی  را برای او ثابت می
یکی ا  جمالت  ورا را به خاطر آورد و آن را 

تر ا  آن  ندگی تو کوتاه» یر  ب  م مه کرد: 
دوسننننت داشننننتنم را ت دیمت کنم، پس بود که تمام 

نهایت، تو نهایتم امیدوارم به مرگ، تا شنناید تا بی
 «باشی!

تیامدا با  هم ن سنننننی عمیق کشنننننید و در د ش ا  
های  ورا را چاپ خدا خواسنننننننت که بتواند کتاب

کرد تنها مأموریت او در دنیا همین کند. فکر می
تواند به ن د کردن آن میاسننننننننت و بعد ا  عملی

 رک برود!ما
همانجایی که  ورا و ادوارد بودند، همانجایی که 

 جرت و همسرش بودند!



ا  این پهلو به آن پهلو شننننننند و با  هم به رو ی 
 اندیشید که  یا را برای او ین مرتبه مالقات کرد.

*** 

 بک به روز دیدار لیا و تیامدافلش

پیر ن بننا صننننننننندای برخورد تیننامنندا بننا  مین،  
به طر  تیامدا رفت و به  چشننمانش را با  کرد،

 اش خیره شد.چهره
 شناخت!گویی او را می

بطری آبی را ا  کی ش بیرون آورد و به صورت 
ای کرده و چشننننمانش را تیامدا پاشننننید. تیامدا نا ه

بننا  کرد. پیر ن کمی آب بننه خوردش داد، نیمننه
ضعی   صدایی  حال تیامدا ت ریبا  جا آمده بود. با 

 «تید؟ش... شما کی هس»گ ت: 
پیر ن که در صورتش اثراتی ا  خوشحا ی دیده 

 یا »من »شنننند، کنار تیامدا نشننننسننننت و گ ت: می
 «هستم و تو باید تیامدا باشی!« وان



تیامدا با شننننننیدن نام  یا، شنننننوکه شننننند، این مرتبه 
سنننننرش را با شننننندت تکان داد و چند مرتبه پلک 

  د.
ید ن... من نمیم- با یا وان ا،ن  باور کنم،   تونم 
 ک  ن جوان باشه!ی

 با ناباوری سرش را تکان داد.
مارک نیمچ- نه  ورا و  قرن پیش مرده طور ممک

 باشن؟ اوه خدای من!
 یا ن س عمی ی کشننید و دسننتان سننرد تیامدا را در 

 دستش گرفت.
شننما و کسننی خانۀ صنناحب من خانم وان هسننتم،-

ما  ندگی می کنه. مدتی که در طب ۀ باالی شننننننن
برای سنر دن به دخترم ا   ندن خارت شنده بودم 
و امرو  برگشنننننننتم، این چننند گور هم متعلق بننه 
ندن برگشنننننننتم  خانوادۀ منه. امرو  هم وقتی به  

 ترجیز دادم اول به اینجا بیام.
حاال، تو بگو که چرا ان در شوکه شدی؟ هر چند 

  نم!هایی حدس میکه یک چی 
درپی کشید. اندکی بر تیامدا چند ن س عمیق و پی

احواالتش مسنننننننلط شننننننننده بود، دیگر باید حر  



 د، آب دهننانش را قورت داد،  ننب گ ینند و می
شنننه که دارم با من قریب به یک ه ته می»گ ت: 

کنم!  ورا تمام داسنننننننتان  ورا و مارک  ندگی می
با مارک  ندگیش رو برای من تعری  کرده! من 

بیرون رفتم، حتی امرو  هم من بننه همراه اون 
 «به اینجا اومدم!

 اش را رها کرد. یا ن س حبس شده
س تو تیامدایی هسننتی که من پنجاه و یک سننا ه پ-

 منتظرشم!
 اش را تر کرد.شدههای خشکتیامدا  ب

 چیه؟ منظور شما ا  این حر -
ا  ورتیامدا ناگاه به یاد آورد که او وقتی به اتا  

رفت، هوا تاریک بود، اما وقتی ا  خانه خارت 
شننننننند، ظهر بود! او به یاد آورد که مارک هنگام 

پوش چگونننه درگیری چننار ی و آن مرد سنننننننینناه
ناپدید شننده بود. حتی رو  اول دیدارشننان چگونه 

  دن ا  اتا  خارت شده بود.در یک چشم برهم
گنناه ننندیننده بود کننه  ورا چی ی بخورد یننا او هی 

ها آمد، خبری شد، رو ی که جو یا به خانۀ آنبنو
 ا   ورا و مارک نبود!



ها ناپدید رو ی را به خاطر آورد که  ورا در پله
شنننننننند. همین امرو  وقتی بننا مننارک در خیننابننان 

هننا بننه او کرد، مردم مثننل دیوانننهصنننننننحبننت می
های رو   ورا و  باسهای بینگریسنننتند. نگاهمی

پا ِل درون ذهنش های مندرسنننش. مثل اینکه تکه
گرفت و واقعیت اینکه  ورا و کنار هم قرار می

 ساختند!مارکی وجود نداشته را برایش نمایان می
درپی چشننننمانش را بسننننت، چند ن س عمیق و پی

کرد تا بتواند ات اقات کشید، باید ذهنش را آرام می
هاسنننننننت که به من مدت»را تحلیل کند،  یا گ ت: 

پشون اقدام م تا برای چاهای  ورا هستدنبال کتاب
 «ها کجان!دونم اون کتابکنم، اما نمی

با  بان  بش را تر کرد، چند ن س عمیق  مدا  یا ت
اش به د یل باالبودن کشننننید و با حا ی که پیشننننانی

ابروانش ا  شنننننننننندت تعجنننب چین افتننناده بود، 
چشننمانش را با  کرد و به  یا نگریسننت و بعد ا  

ام توضیز بدید،  ط ا  بر»اندکی فکرکردن، گ ت: 
 «توضیز بدید که چی شده!

کرد با افکارش کنار او شنننننوکه بود و سنننننعی می
خواسننننننننت بننا  یننا بینناینند. در حننال حنناظر ف ط می



ها و صنننننننحبت کند تا شننننننناید اندکی ا  این ابهام
 مجهوالت ذهنش کاسته شود.

خوام با شنننننننما صنننننننحبت کنم خانم . من میمن..-
 وان.

اسننننت تا ا  جا  یا با اشننننارۀ دسننننتش ا  تیامدا خو
برخی د. تیامدا با  ر ش بلند شنننند.  یا دسننننتش را 

شنننه، مایلی به کافه اینجا که نمی»گرفت و گ ت: 
 تریا ر  که در ن دیکی اینجاست بریم؟

تیامدا بدون کالمی سنننننننرش را تکان داد و با  یا 
کرد همراه شننننند. در طول مسنننننیر ف ط سنننننعی می

خودش را آرام کند. ا  سنننوی دیگر حسنننی که به 
مارک داشنننت، او را به مر  جنون رسنننانده بود، 

 ذهنش آن در درگیر بود که  بانش بند آمده بود!
بعد ا  بیسنننننت دقی ه به آنجا رسنننننیدند که محیطی 

های مات و نور کم، آرام و خلوت داشت و شیشه
عد ا  سننننننن ارش دو دنج ترش کرده بود. آن دو ب

روی ای ا  کافه تریا، روبهفنجان قهوه، در گوشه
 کدیگر جای گرفتند.ی

 یا دسنننننننتانش را در هم قالب کرد و به او خیره 
شد. تیامدا ابتدا به دستان پیر و چروکیدۀ  یا خیره 



تا به چهرهشنننننننند و آن ند  اش ها را ا  نظر گذرا
رسید. به راحتی متوجه شد که در جوانی دختری 

دانسنننننننت که چرا حس  یبا بوده، با این حال نمی
 بدی نسبت به  یا دارد!

شنندن ها که روی می  گذاشننته شنند، با سننپریقهوه
یا قهوه ند دقی ه،   م ه کرد و گ ت: اش را م هچ

خب، حاال به من بگو چی دیدی تا من هم بتونم »
 «بهت توضیز بدم!

تیامدا با دسنننننننتان  ر انش، موهایش را ا  روی 
صنننننننورتش کنار  د و تمام ات اقات این مدت را 

ورد مکننانی کننه برای  یننا تعری  کرد، امننا در م
 های  ورا دفن شده بود، چی ی نگ ت!کتاب

هایش، به خودش آمد و دید هوا در پایان صنننحبت
 اش سرد شده!تاریک و قهوه

 یا در سنننکوت و دسنننت به سنننینه، به تیامدا خیره 
شده بود. سکوت تیامدا که طوالنی شد، او گ ت: 

هننا در انتظننار بودم تننا بننه طری ی بننه را  منندت»
های  ورا پی ببرم. اون شننننننندن کتابمکان پنهان

خوام آر وهای هاست که میمادر منه و من سال
اون رو به ح ی ت تبدیل کنم. حاال بعد ا  گذشنننت 



بیش ا  نیم قرن،  ورا ا  طریق تو را ش رو 
ها آشننننکار کرد، تو باید به من بگی که اون کتاب

 «کجا هستند!
توانسننننت کامال  با خودش تیامدا  ر  داشننننت، نمی

جا  ید، ا   که اوضنننننننناع او را د یا  ید.   یا نار ب ک
بهتره به خونه برگردیم، فردا »برخاست و گ ت: 

 «کنیم.با  هم با هم صحبت می
دتی تیامدا و  یا به خانه برگشتند و تیامدا بعد ا  م

 اش، به اتاقش پناه برد.ماندن در کنار خانواده
کرد. حال خوشنننی نداشنننت، در تنش حس  ر  می

ای نامعلوم خیره شننده شننسننته و به ن طهکنج اتا  ن
امکنننان »کرد: بود، مننندام  یر  نننب  م منننه می

نداره، امکان نداره مارک مرده باشنننننننه، مارک 
 «نمرده، اون  نده است، اون نمرده!

ا  جا برخاست، چند بار به دور خودش چرخید. 
شده بود.  شادتر  شمانش ا  حا ت عادی گ حدقۀ چ

به مارک و  ورا را  کات  مام حر خاطر آورد؛  ت
رو   ورا، های بیهای مندرسنننننشنننننان، نگاه باس

 رفتارهای مرمو  مارک!
 چطور اینگونه شی تۀ مارک شده بود؟



آورد چننه آن خنناطرات عجیبی کننه بننه خنناطر می
 بود؟

توانسنننننت درک کند که چطور تا این اصنننننال  نمی
 بسته شده بود.اندا ه دل

 داد، صدایی آمد.با ناباوری سرش را تکان می
 باور کن!-

 ده ا  حرکت ایسننننننتاد. تمام اتاقش را تیامدا بهت
کس نبود. تصنننننننور ا   یر نظر گنننذرانننند، هی 

کرد کسننننی پشننننت سننننرش اسننننت، بوی عطر می
قیمت مارک را حس کرد، تپش قلبش تندتر ار ان

ا  قبل شننننند. به سنننننرعت به ع ب برگشنننننت، اما 
 کس نبود!هی 

ا   انوهایش سست شد و به  مین افتاد. دهانش ب
 شد!شد، اما صدایی تو ید نمیو بسته می

هنگام که س ا  مرگم در سننوگ من منشننین؛ آنپ-
شنننننننوی، که دنیا اعالم بانک ناقوس مرگ را می

 ام!کند من رها گشتهمی
تیامدا، دیگر حا ی نداشت که ا  شنیدن این صدا 

حس شننده بود، دیگر اثری شننوکه شننود. گویی بی
م دگی در چهرها  وحشننننننننت با اش ن یان نبود.  ا



حا ت ا  اتاقش خارت شد. ساعت ا  ای بیچهره
نیمۀ شنننب گذشنننته بود و ف ط توماس روی کاناپه 
خوابیده بود. با کمترین صننننننندای ممکن ا  خانه 

 خارت شد و به اتا   یا رفت.
 یا با شننننیدن صننندای پاهای تیامدا، در را برایش 
بنننا  کرد، گویی برای  منننان طوالنی انتظنننار 

 تیامدا به سنننننننراغش بیاید. او بدون کشننننننند تامی
کالمی وارد اتا   یا شننند و روی یک کاناپه جای 

 گرفت.
وآمدهایش کرد به رفتبا تمام وجودش سننننعی می

به این اتا ، هنگامی که  ورا و مارک در اینجا 
 اند، فکر نکند!بوده

رویش نشست و بعد ا   یا با دو فنجان قهوه روبه
 حبت کرد.ع به صچندان طوالنی شروسکوتی نه

دونم که این سنناعت ا  شننب برای چی وب میخ-
یه رم رفتن میبه اینجا اومدی، پس بدون حاشننننننن

 سراز اصل ماجرا...
  یا ن س عمی ی کشید و شروع به تعری  کرد.



ال ه ار و نه صننند و چهل، با حملۀ آ مان به سننن-
بریتانیا، عدۀ  یادی در  ندن کشته شدن، خانوادۀ 

 ج و اون دسته بودن. من و عمو جرت هم
سننرپرسننت بودم و  ورا مراقبت ا  من رو من بی

های سننننننختی بود، اون به به عهده گرفت. سننننننال
کرد. ت ریبا  چهار سختی من و مارک رو سیر می

سننننننا ه بودم که پدر  ورا فوت شنننننند، حال روحی 
 ورا اصنننننننال  خوب نبود و شنننننننب تا صنننننننبز کار 

 نوشت!کرد و میمی
های  ورا ود و ا  سختیتر بمارک ا  من ب رگ

کشنید که  ورا این همه شند. عذاب میناراحت می
شنننه. وقتی من شنننش سنننا ه سنننختی رو متحمل می

شنندم و مارک ده سننا ه، مارک به سننر کار رفت. 
کرد و فروشنننننننی می د، دسننننننننتک ش واکس می

 اومد!خالصه هر کاری که ا ش بر می
کشید و دید  ورا چ در  حمت میمارک وقتی می

گذاشت، ها نوشتن رو کنار نمیمام این سختیبا ت
رویننای بچگیش این شننننننننده بود کننه اون نندر پول 

هننای  ورا رو بننه چنناپ دربینناره تننا بتونننه کتنناب
 برسونه.



من،  ورا و مارک، شننناید ا   حاظ خونی مادر و 
 فر ند و خواهر و برادر نبودیم، اما با تمام وجود

بودیم همدیگر رو دوست داشتیم و ی ین پیدا کرده 
 که یک خانوادۀ صمیمی هستیم.

  یا به چشمان تیامدا خیره شد.
تونی به من ای هسنننننننتی، میا عادهو دختر فو ت-

 کمک کنی تا آر وی مادرم رو برآورده کنم؟
تیامدا که حال و رو  خوبی نداشت، بدون کالمی 

 به  یا خیره شده بود.
هجده سنننننال داشنننننتم که » یا ن س عمی ی کشنننننید: 

ای متوجه شنننده بودند که  ورا . عدهآشنننوب شننندیم
یک نویسندۀ نابغه است. اول سعی کردند آثارش 

 رو ا ش بخرند، اما اون قبول نکرد!
مارک بیسنننت و دو سنننال داشنننت و به تا گی در 
یک کارخانۀ ا وار چوب شنننننننروع به کار کرده 

هاش رو روی یک کاغذ خاص بود.  ورا کتاب
و به  نوشننت که قیمت به نسننبت  یادی داشننتمی

گ تۀ خودش ماندگاری  یادی هم داشنننننت. مارک 
ها رو در جایی که من خبر نداشنننننننتم پنهان کتاب

کرد. سال بعدش من ا دوات کردم، اما مارک می



وجننه راضنننننننی بننه ا دوات نبود، اون در بننه هی 
 انتظار تیامدای خودش بود!

هایش تیامدا  ب گ ید تا شننننننناید ا   ر ش دندان
رک را بننه خنناطر جلوگیری کننند. چشنننننننمننان مننا

آورد، چطور ممکن بود شنی تۀ یک رو  شنده می
 باشد؟

و در پاسخ، یکی ا  جمالت  ورا را به یاد آورد: 
شننود، این هاسننت که شننی ته میاین رو  انسننان»

اش، رو  انسننان اسننت که حتی با نبودن معشننوقه
  آید.ذهنش در فراخنای بودنش به پروا  در می

د، حتی با نبوِد ماناین رو  اسننننت که عاشننننق می
 جسِم معشو .

جسم ف ط متعلق به این جهان است و در موهبتی 
 «ا هی به نام عشق، هی  جایگاهی ندارد!

تیامدا با صننندای بلند شنننروع به خندیدن کرد، در 
 ورا گ ت،  ورا »چشننننمان  یا خیره شنننند و گ ت: 

ها هستند که عاشق رو به من گ ت، گ ت که این 
شنننن! عجیب نیسنننت، پس عجیب نیسنننت و من می

 «هم ا  این قاعده مستثنا نیستم!



به سنننننننکوت  مدا را  یا باالپریده، ت با ابروانی  یا   
 هایش پرداخت.دعوت کرد و به ادامۀ صحبت

ارک یا ده سنننننننال در اون کارخانۀ ا وار کار م-
کرد و در سن سی و سه سا گی قادر شد ه ینۀ 

های  ورا رو مهیا کنه. ما ند تا ا  کتابچاپ چ
ا  این بابت خوشنننننننحال بودیم تا اینکه یک رو  

 ترین خبر ممکن به گوش ما رسید.وحشتناک
تیامدا با  بخندی که روی  بش ماسنننننننیده بود، به 

 دهان  یا خیره شد.
وا ی غروب، یکی ا  همکارهای مارک برای ح-

یر مننا خبر آورد، کننه اون  یر یننک بننار ا وار گ
 کرده.

 چشمان  یا سرخ و  بانش خشکیده شده بود.
ن و  ورا به کارخانۀ ا وار رفتیم و در م ابل م-

 دۀ من و  ورا جنا ۀ خونین مارک چشنننمان بهت
 رو ا   یر ا وار بیرون کشیدند!

اش، شنندههای خشننک یا سنناکت شنند، ا  ترک  ب
بارید، با رد خون مشننننخص بود و چشننننمانش می

 ورا که اون صننننحنه رو » صنننندایی  ر ان گ ت:
دید، حتی اشنننننننک نریخت، ف ط با بهت به مارک 



خیره شننننننننده بود. ناگهان با  انو به روی  مین 
 هاش بسته شد.افتاد و چشم

ها رو به بیمارسنننننننتان رسنننننننوندیم، هر دوی اون
مارک فوت شننننده بود و  ورا سننننکته کرده بود و 
در نهایت همون شننننننب  ورا و مارک با هم فوت 

 «شدند!
ریخت و تیامدا مبهوت در سننننکوت اشننننک می یا 

یاد می به  مان مارک را  نده بود. چشننننننن آورد، ما
 های  ورا را...خنده

عشننننق میان مادر و فر ندی را که ارتباط خونی 
 نداشتند، اما مادر و فر ند بودند!

ها سننتودنی بود، فراتر ا  آنچه که عشننق میان آن
 به ذهن آدمیان برسد.

دهد که جا رخ میاصننننال اعجا  عشننننق در همین
انگی ، ای اعجابدر هر جایگاه و نسبتی، به شیوه

 دهد!خود را نشان می
تواند دانسنننت که چرا نمیدر این  مان تیامدا نمی

به  یا اعتماد کند. میان یک دنیا تردید، شنننننننک و 
ها صنننندا ا  اتا   یا بیرون آمد. ا  پلهشننننوک، بی

ی آن رفت، چی ی نمانده بود که روکه پایین می



ها بلندتر بود، با  هم  مین ای که ا  سننایر پلهپله
بخورد، امنننا تعنننادل خودش را ح ظ کرد و بنننه 

 سالمت به اتاقش رسید.
حوا ی پنج صبز بود و آثار خورشید نمایان شده 
بود. تیامدا به آشننننپ خانه رفت و بعد ا  نوشننننیدن 
یک  یوان آب، کنار پنجره آشپ خانه نشست و به 

 یره شد.خیابان خا ی خ
ن س عمی ی کشننننید و با صنننندایی آرام شننننروع به 

 صحبت با خودش کرد.
شنننننننانسنننننننی که مارک دونی، تو واقعا  خوشیم-

اون در دوستت داشته که حاضر شده تا سی و سه 
سننننا گی با کسننننی ا دوات نکنه و پنجاه سننننال هم 

 منتظرت باشه!
تیامدا خندید و با صنننننننندایی بلندتر ا  قبل گ ت: 

امدا که یک ن ر این در دوستت خوش به حا ت تی»
داره! ا بته خوش به حال مارک هم هسننننننننت که 

 «تیامدا این در دوستش داره!
تیامدا به حا ت هیسنننتریکی خندید. اصنننال  کنتر ی 
روی رفتارش نداشننت و با صنندای بلند با خودش 

شننند که توماس ای میکرد. چند دقی هصنننحبت می



حیرت و در آسننتانۀ در آشننپ خانه ایسننتاده بود. با 
نگریسننت. ا ی ابت که  دگی به خواهرش میبهت

های تیامدا ا  خواب پریده بود، با صننننننندای خنده
شپ خانه شد. تیامدا را که دید، با حا ی که  وارد آ
حدقۀ چشننننمانش ا  حا ت معمول گشننننادتر شننننده 

اینجا چه خبره؟ تیامدا »بود، ا  توماس پرسنننننید: 
 «خنده؟چرا می

 ده شننننده، خواب»: توماس به خودش آمد و گ ت
گه. کمک کن تا اون رو به اتاقش داره هذیون می

 «ببریم.
 باشه...-

 توماس و ا ی ابت با وان تیامدا را گرفتند.
خترم، امرو  خیلی خسنننننننته شننننننندی، بهتره به د-

 اتاقت بری و استراحت کنی!
ید و گ ت:  ند با  هم خ مدا  یا مادر، من خیلی »ت

میاد ا  ظرت مارک بدش نپریده شنننننندم؟ به رنک
 «پریده؟صورت رنک

توماس همانطور که خواهرش را به سمت اتاقش 
 «مارک کیه؟»کرد، با تعجب گ ت: راهنمایی می

 اش را در هم کرد.تیامدا چهره



 شه مارک رو نشناسی.مگر می-
 خندید.

گم حتما به دیدنت بیاد،  ی مشنننکلی نیسنننت، میو-
 برخره شما هم باید با هم آشنا بشید!

بار، دخترش را روی ا ی ابت با چشنننمانی اشنننک
دخترم چی »تخننت خوابنناننند و بننه تومنناس گ ننت: 

 «گه؟می
ها رفت دیوید نی  ا  خواب پریده بود، به ن د آن

 «چرا همننه بینندار شنننننننندیند؟»و بنا تعجننب گ ننت: 
تیامدا که تا ه روی تخت درا  کشنننننننیده بود، با 

 ده ا  جا برخاسننننننت و گ ت: دیدن پدرش هیجان
پدر، باید یه چی  خیلی جا ب بهت بگم. من اوه »

معنی نننامم رو فهمینندم! تیننامنندا یعنی چشنننننننمننان 
 «مادر.

 خندید.
ه  بان فارسننی نام من روی گردنبند مارک هم ب-

خواد گردنبندش رو به من نوشننننته شننننده. اون می
 گم؟بده! عا یه، درست می



که شننننننننده بود،  مدا شنننننننو یا تار ت که ا  رف ید  دیو
ها ا... چرا تیامدا مثل دیوانهچر»باناباوری گ ت: 

 «کنه؟رفتار می
بار، سرش را به نشانۀ ا ی ابت با چشمانی اشک

تا   با کالفگی ا  ا ندانسنننننننتن تکان داد. توماس 
بخش برگشنننننت، خارت شننننند و با یک قرص آرام

قرص را به خورد تیامدا دادند و او بعد ا  مدتی 
 گ تن، به خواب رفت.هذیان





 شیرین  -فصل دهم 

 فصل دهم
 شیرین

 2019پاییز سوووووووال  –بازگشوووووووت به زمان حال 

 میالدی

*** 

 و، جناب... من ا  مطب دکتر موریس با شنننما ا-
 گیرم.تماس می

 منشی وقتی پاسخی دریافت نکرد، ادامه داد.
ما تماس گرفتم که بگم، ب- ه هر حال من با شننننننن

ت با دکتر دارید، باید دارو امرو  شما وقت مالقا
 مصر  کنید، دکتر گ تند امرو  باید...
 مرد پو خندی  د و تل ن را قطع کرد!



*** 

صنننننننبز رو  بعد، چار ی با یک شننننننناخۀ گل در 
ا آسنننتانۀ در خانۀ خانوادۀ نایتینگل ایسنننتاده بود، ت

 اینکه توماس در را با  کرد.
 بارید.ا  چشمان توماس اندوه می

 خوش اومدی!سالم چار ی، -
نه  ماس، او را مردا به تو چار ی برای د گرمی 

 ای به کمرش  د.در آغوش گرفت و چند ضربه
وسنننننننت دارم حا ت خوب باشنننننننه توماس! این د-

گذره و تو باید قوی باشی تا پدر و رو ها هم می
 مادرت به تو تکیه کنن!

تومننناس چی ی نگ نننت و چنننار ی را بنننه داخنننل 
دانسننت که چار ی راهنمایی کرد. او به خوبی می

مند اسنننننننت که با وجود تا چه حد به تیامدا عالقه
این شنننننننرایط هم او را ترک نکرده بود. چار ی 

 برای خانوادۀ نایتینگل بسیار مورد احترام بود.
پرسنننننننی، چار ی یک م ا ه را که بعد ا  احوال

درمورد بیماری اسکی وفرنی نوشته شده بود، به 
آن دخترش را  ا ی ابننت داد تننا بعنند ا  مطننا عننۀ

 بیشتر درک کند.



انم، من این م ا ه رو برای شنننننننما گرفتم. االن خ-
 بخونیدش و اگر س ا ی دارید بپرسید.

به  تانی  ر ان، آن را گرفت و  با دسننننننن بت  ا ی ا
 همراه توماس شروع به خواندن کرد.

که  اسنننننننکی وفرنی  یک اختالل روانی اسننننننننت 
 معموال  در اواخر نوجوانی یا اوایل ب رگسنننننننا ی

توان به شنننننود. ا  مشنننننخصنننننات آن میظاهر می
وهم، توهم و مشکالت شناختی دیگر اشاره کرد. 

تواننند یننک مشنننننننکننل اسنننننننکی وفرنی اغلننب می
 ا عمر باشد.مادام

 اسکی وفرنی چیست؟
اسننکی وفرنی در سنننین شننان ده تا سننی سننا گی، 

دهد و بیشنننترین آسنننیب را به خود اختصننناص می
سن کم سبت به عالیم آن در مردان نی  در  تری ن

یاری ا   نان خود را نشننننننننان می دهد. در بسننننننن
سته سعه میموارد، اختالل به طر  آه یابد، ای تو

ها اسننت شننود که سننالتا جایی که فرد متوجه نمی
که دچار این بیماری شننننده. با این حال در موارد 

تواند به صنننننننورت ناگهانی به این دیگر، فرد می
سننرعت در  بیماری دچار شننده باشنند و بیماری به



او پیشننرفت کند. اسننکی وفرنی حدود یک درصنند 
دهد. ا  ب رگساالن جهان را تحت تأثیر قرار می

کارشناسان بر این باور هستند که اسکی وفرنیا، 
های مختل  را در غا ب های بیماریگاهی جنبه

دهنند. این عالئم شننننننننامننل یننک بیمنناری برو  می
تصنننننورات، توهم و افکار ناخوشنننننایند اسنننننت و 

دهد یص اسنننکی وفرنی، تنها  مانی رخ میتشنننخ
 که بیماری دیگری ا  بین رفته باشد.

 های مت اوتی دارد.اسکی وفرنیا نشانه

 ها و عالئم بیماری اسکی وفرنی:نشانه 

تعداد قابل توجهی ا  افراد مبتال به اسننکی وفرنیا 
ها قادر به باید به دیگران متکی باشننننننند،  یرا آن

ا  خود نیستند. بسیاری نی  انجام کار یا مراقبت 
ممکن اسننننننننت در م ابل درمان م اومت کنند و 

ها هی  مشنننننننکلی وجود اعتراد کنند که در آن
ننندارد. برخی ا  بیمنناران ممکن اسنننننننننت عالئم 
واضننننننحی را نشننننننان دهند، اما در موارد دیگر، 

که متوجه خللی بشنوند، به ممکن است تا  مانی 
ارند. نظر برسنننند که خوب هسننننتند و مشننننکلی ند



های اسننننکی وفرنی بسننننته به فرد عالئم و نشننننانه
 مت اوت است.

 شوند:این عالئم به چهار دسته ت سیم می 

عالئم مثبت: که همچنین به عنوان عالئم روانی  
اند. به عنوان مثال، اعت ادات غلط و شننناخته شننده

 دروغین و توهمات.

عالئم من ی: این مسئله به عناصری اشاره دارد  
شننننننود. به عنوان مثال، عدم رد گرفته میکه ا  ف

 تجلی حاالت چهره یا عدم انگی ه.

عالئم شناختی: این عالئم بر فرآیند ت کر شخص  
ها ممکن اسننننت عالئم مثبت یا گذارد. آنتأثیر می

من ی داشننننته باشننننند، به عنوان مثال: ضننننع  در 
 تمرک ، یک عالمت من ی است.

انننننند عالئم عنننناط ی: معموال  عالئم من ی منننن 
 احساسی هستند.بی

 عالئم اصلی اسکی وفرنی:
های اصنننننننلی بیماری هذیان و توهم ا  نشننننننننانه

 اسکی وفرنی هستند.

سکی وفرنی را   ستی ا  عالئم اصلی ا در  یر  ی
 کنید:مشاهده می



 هذیان: 

دهنند کننه بیمننار اعت ننادات دروغینی را ارائننه می
تواند اشنننننننکال مختل ی داشنننننننته باشننننننند، مانند می

آ ار و اذیننت و یننا توهمننات عرفننانی و توهمننات 
عظمننت و شنننننننکوه. ممکن اسننننننننت این بیمنناران 
احسنننناس کنند که دیگران در تالش هسننننتند تا ا  

ها را کنترل کنند یا ممکن اسنننت فکر راه دور آن
 ای دارند.ا عادهکنند که قدرت و توانایی فو 

 توهمات: 

شنیدن صداهای بسیار که وجود خارجی ندارد و 
یدن  این امر ا  یا احسنننننننناس، م ه و بوی دیدن و 

تر اسننننت، اما افراد مبتال به اسننننکی وفرنی شننننایع
ای ا  توهمات را ممکن اسنننننننت طی  گسنننننننترده

 تجربه کنند.

 اختالل فکر: 

 دن ا  یک سننوژه به فرد ممکن اسننت در حر 
شتن د یل  شد، بدون دا شته با سوژه دیگر پرش دا
منط ی برای این کار. سنننننننخنران ممکن اسنننننننت 

 روی سخت و غیرمع ول داشته باشد.هدنبا 
 عدم انگی ه:



دهننند و بیمنننار محرکنننه خود را ا  دسننننننننننت می
های رو مره، مانند شننسننتن و پخت و پ ، فعا یت

شننوند. بیان ضننعی  احسنناسننات، نادیده گرفته می
یا  به شنننننننرایط شنننننننناد  پاسنننننننخ مناسننننننننب  ف دان 

 کننده.ناراحت

 نشینی اجتماعی:ع ب

ی وفرنی ا  اجتماع وقتی که بیماِر مبتال به اسنننننک
شنننود، اغلب به د یل این اعت اد اسنننت که دور می

 را دارد. رساندن به اوکسی قصد آسیب

 عدم آگاهی ا  بیماری:

هنگننامی کننه هننذیننان و توهمننات بننه طور واقعی 
ها ممکن اسننننت شننننوند، بسننننیاری ا  آنظاهر می

بیماری اسنت. باور نکنند که این مسنئله یک نوع 
این افراد ممکن اسنننت ا  مصنننر  دارو به د یل 

 ترس ا  عوارد جانبی آن خودداری کنند.

 مشکالت شناختی:

توانایی بیمار برای تمرک ، به یادآوردن چی ها، 
ها رو و سننننا ماندهی  ندگی آنری ی پیشبرنامه

گیرد و ارتباطات دشننننننوارتر تحت تأثیر قرار می
 شود.می



هننای بیمنناری حیطی محرکژنتیننک و عوامننل م
  اسکی وفرنی:

 علل اسکی وفرنی چیست؟
کارشننننناسننننان اعت اد دارند که عوامل متعددی در 
ایجاد ابتال به اسنننکی وفرنیا م ثر اسنننت. شنننواهد 

دهند که عوامل ژنتیکی و محیطی با هم نشان می
شنننننوند. این برای ایجاد اسنننننکی وفرنی همراه می

اما برده دارد، وضنننننننعیت یک عنصنننننننر به ارث
های محیطی نی  به طور قابل توجهی بر محرک

گذارند. در ادامه  یسننننننتی ا  عواملی آن تأثیر می
رسننننننننند در ایجنناد آورده شنننننننننده کننه بننه نظر می

 کننده باشند.اسکی وفرنی کمک

 ارثی ژنتیکی:

نی در اسننننننکی وفرای ا  بیماری اگرهی  سنننننناب ه
یک خانواده وجود نداشته باشد، شانس توسعۀ آن 
کمتر ا  یک درصننننننند اسنننننننت. با این حال، اگر 
وا دین به عنوان بیمار تشنننخیص داده شنننوند، این 

 کند.خطر تا ده درصد اف ایش پیدا می

 عدم تعادل شیمیایی در مغ :



عادل  که عدم ت ند  باورا ناسننننننننان بر این  کارشننننننن
ۀ عصنننننننبی، در شنننننننروع دهننننددوپنننامین، انت نننال

های دهندهاسنننکی وفرنیا دخیل اسنننت. دیگر انت ال
عصبی، مانند سروتونین نی ، ممکن است درگیر 

 باشند.

 روابط خانوادگی: 

شننواهدی وجود ندارد که اثبات کند یا حتی نشننان 
دهند کنه روابط خنانوادگی ممکن اسننننننننت بناعنث 
اسننننکی وفرنی شننننود، اما برخی ا  بیماران مبتال 

اری معت داند که تنش خانوادگی موجب به این بیم
 شود.تشدید آن می

 فاکتورهای محیطی: 

اگرچننه هی  نوع اثبننات قطعی وجود ننندارد، امننا 
های احتما ی قبل ا  ها و آسیببسیاری ا  ضربه

های ویروسنننننننی، ممکن اسنننننننت به تو د و ع ونت
توسننعۀ بیماری منجر شننود. تجربیات اسننترسننی، 

آیند. ی پیش میاغلب پیش ا  ظهور اسننننکی وفرن
قبل ا  اینکه عالئم حاد آشننکار شننود، افراد مبتال 
به اسنننننننکی وفرنی معموال  بداخال ، عصنننننننبی و 

تواند به برو  شنننوند. این مسنننئله مینامتمرک  می



مشننننکالتی در روابط، طال  و بیکاری بیانجامد. 
این عوامل اغلب در شروع بیماری دخیل هستند، 

رسنننننند که بتوانند در حا یکه در واقع به نظر نمی
ست  باعث بحران شنوند. بنابراین بسنیار دشنوار ا
که بدانید آیا اسنننننکی وفرنی باعث ایجاد اسنننننترس 
شنننننننده و یا به عنوان یک نتیجه ا  آن، رخ داده 

 است.

 جوانا و اسکی وفرنی:ماری

جننوانننننا یننکننی ا  عننلننننل بننننه وجننودآمنننندن منننناری
 آید.اسکی وفرنی به شمار می

ودآمدن اسکی وفرنی مواد مخدری که سبب به وج
جوانا و حشنننننیش هسنننننتند که ا  شنننننوند، ماریمی
هنننا بنننه عنوان عودکننننندۀ اسنننننننکی وفرنی یننناد آن

 شود.می

دارو و مشاورۀ روانشناسی، درمان اسکی وفرنی 
 است.

 درمان اسکی وفرنی:

توانند به سننننننمت با درمان مناسننننننب، بیماران می
تواند به  ندگی سنننننننودبخشنننننننی بروند. درمان می

یاری ا  عالئم اسکی وفرنی کمک کند، کاهش بس



بننا این حننال اکثر بیمنناران مبتال بننه اختالل، بنناینند 
برای  نننندگی ا  عهننندۀ این عالئم بر بیننناینننند. 

موثرترین درمان برای »گویند: روانپ شننکان می
بیماران اسنننننکی وفرنی معموال  ترکیبی اسنننننت ا  
دارو، مشنناورۀ روانشننناسننی، منابع کمک به خود 

روانپ شنننکی، که با اسنننت اده ا   و داروهای ضننند
هننا، اکثر بیمنناران قننادراننند در جننامعننه  ننندگی آن

کنند و نیا ی به بسننننتری در بیمارسننننتان نداشننننته 
 باشند.

 منبع: نمناک
 

بغد ا ی ابت شنننکسنننت و توماس که خودش نی  
شننننوکه شننننده بود، مادرش را در آغوش کشننننید و 

فهمم حاال می»سنننننننپس با صننننننندایی  ر ان گ ت: 
کشننه! اون حتی باور نداره دردی می خواهرم چه

 که خودش بیماره!
ا  وقتی که در تیمارسننننتان بسننننتری شنننند، انگار 

فهمیدم که مغ م ا  کار افتاده بود. اگه خودم می
بیماریش چیه، اون وقت شنناید بهتر باهاش رفتار 

 «کننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننردم!مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننی



چاه بیرون  ته  که انگنار صنننننننندایش ا   بت  ا ی ا
وقتی بننا » آمنند، تومنناس را پس  د و گ ننت:می

خننندینند و د یننل می د، وقتی بیخودش حر  می
 «کرد...گریه می

 د.هایش شدت یافت و نا یاشک
کاری ا  دسنننننننتم برای اون بر - که من هی   آخ 

 اومد!نمی
به اتا  تیامدا رفت. چار ی احساس تأس  کرد و 

تیامدا طبق معمول روی تختش نشنننسنننته بود و به 
چار ی ساقۀ گلی ده بود. شای نامعلوم خیره ن طه

را که خریده بود شننننننکسننننننت و گل را به موهای 
تیامدا وصنننل کرد، کنار تختش نشنننسنننت و بعد ا  

 ر یدند، مدتی، در حا یکه مردمک چشننمانش می
 سکوت را شکست.

یننامنندا، من ا  وقتی فهمینندم کننه تو ت ریبننا  یننک ت-
رگ ایرانی هم داری و حتی نننام تو فننارسنننننننی 

 یق کردم...هستش، خیلی درمورد ایران تح 
سننننننکوت کرد تا تأثیر کالمش را در چهرۀ تیامدا 

رو ببیننند، امننا او همچنننان در سنننننننکوت بننه روبننه
دیشننب »نگریسننت، بنابراین چار ی ادامه داد: می



 دم، با یک ن اشنننی که توی اینسنننتاگرام چرخ می
رو شنننننننندم، تصنننننننویر مرد و  نی بنا  یبنا روبنه

 هایی  یبا در یک کاخ بود. باس
خواسنننننننتم داسنننننننتان  یرش رو بخونم که دیدم به 
 بان فارسی نوشته شده، متن رو ترجمه کردم و 

 «انگی  مواجه شدم!با یه داستان شگ ت
کرد تا توجه تیامدا را به خودش چار ی سننعی می

 افتاد.جلب کند، اما چنین ات اقی نمی
ام داستان خسرو و شیرین بود. ماجرای عشق ن -

 به، اون دو یکدیگر رو ندیده این دو ن ر خیلی جا
بودن و ف ط ا  روی تعری  دیگران و دیننندن 

 شن!ن اشی یکدیگر عاشق هم می
وقتی که این ماجرا رو خوندم یاد یکی ا  جمالت 

فتننننادم کننننه می تو ا ین رو  پرتکرار  تی، ا گ 
شه، حتی با ندیدن جسم هاست که عاشق میانسان

 معشو ...
م چار ی جلب شنننده حاال دیگر توجه تیامدا به کال

بود، گویی در خینننال خویش خود را شنننننننیرین 
 !پنداشت و مارک را خسرومی



سر و کلۀ مردی به نام د- ر این  مان یک مرتبه 
شننننننه که اون هم شننننننی تۀ شننننننیرین فرهاد پیدا می

شه، اما شیرین و خسرو عاشق واقعی هستن. می
ها فرهاد هم عاشننق واقعی بود، اما جایی بین اون

بور بود که نباشنننننننه، اما این د یل نداشنننننننت و مج
 نکنه! شد که به شیرین کمکنمی

 دن به چار ی خیره شننننننند، مثل تیامدا بدون پلک
 اینکه فرهاِد قصۀ تیامدا نی  پیدا شده بود!

چنننار ی جلوی قطره اشنننننننکی کنننه قرار بود ا  
چشننننمش جاری شننننود را گرفت و با صنننندایی که 

 اشته باشد، گ ت:کرد  ر شی ندسعی می
کنم که کنم، باور میهات رو باور میر من ح-

مارک و  ورا وجود داشننتن، عشننق شننما رو باور 
 کنم!می

  ر ید.حاال صدای او به وضو  می
خوام فرهاد قصننۀ تو باشننم، با این ت اوت ن میم-

کنم به خسنننننننروی خودت که من به تو کمک می
 برسی!

های تیامدا را باور کرده همین که چار ی حر 
 ا  یک جنون داشت!بود، نشان 



 ده بود، حسنننننننی مابین غم و شنننننننادی تیامدا بهت
داشننننننت. ا بته این موضننننننوع قابل انکار نبود که 
شننادی او بیشننتر بود؛ شنناد ا  اینکه چار ی او را 
باور کرده بود و قصننننننند کمک داشنننننننت، آن هم 

  مانی که تیامدا حتی به  یا نی  اعتماد نداشت.
سننننت، با چار ی ن س عمی ی کشننننید و ا  جا برخا

هایی افتاده به سوی در رفت و در آستانۀ آن شانه
بارش به تیامدا خیره ایستاد و با همان چشمان غم

 شد.
رم و عصنننننر به سنننننراز تو میام، یامدا، من میت-

تونم انجام باید بهم توضنننیز بدی که چه کاری می
 بدم.

با  و چار ی که رفت،  ب به خنده  مدا  یا های ت
 یر  ب  م مه  چشنننمانش غر  در اشنننک شننند،

 «بینم!خسروی من، به  ودی تو رو می»کرد: 
ای در افکار نامعلومش غر  بود. ناگاه چند دقی ه

به ذهنش رسننید که ا  ج ئیات داسننتان خسننرو و 
شننننیرین آگاه شننننود، هی  راهی نبود ج  اینکه ا  

 تاپش به اینجا بیاید.جو یا بخواهد تا با  پ



د و بننا تصنننننننمیم گرفننت کننه ا  اتننا  بیرون برو
موبننایننل تومنناس بننا جو یننا تمنناس بگیرد. خننانوادۀ 
نایتینگل که تا چندی پیش در غم و اندوه بودند، 

خبر ا  همه جا، خوشنننننحال شننننندند که برخره بی
دخترشان تا حدودی ا  ان وا بیرون آمده و تمایل 

 به دیدار دوستانش دارد!
ناشدنی به چند ساعت بعد، جو یا با شوقی وص 

ی سنننننننید. با اینکه ا  اعما  قلب براها رخانۀ آن
کرد خودش را تیامدا ناراحت بود، اما سنننننعی می

شنناد جلوه داده تا شنناید تحو ی در حال تیامدا رخ 
 دهد.

 تیامدا که خندۀ ح ی ی را ا  یاد برده بود، به کج
حا ی جو یا کردن  بش بسنده کرد و با بیو معوت

را در آغوش گرفنت. جو ینا کنه بنا دیندن حنال و 
رو  دوسننننتش بغد در گلو داشننننت، با صنننندایی 

تاپم رو آوردم، بیا تیام، برات  پ» ر ان گ ت: 
 «هر کاری داری انجام بده.

تیامدا با صننندایی ضنننعی  تشنننکر کرد و جو یا با 
تاپ به موبایل هوشنننننمندش، صننننن حۀ اتصنننننال  پ

با  مدا  یا گذاشننننننننت. ت مدا  یا یار ت گل را در اخ گو



ستان شیرین خالصۀ دا»دستانی  ر ان تایپ کرد 
 «.و خسرو

 الصۀ داستان خسرو و شیرین:خ
خسنننننرو و شنننننیرین دومین منظومه ا  خمسنننننه »

شش  نظامی اسنت، که در سنال پانصند و ه تاد و 
صد بیت  شش ه ار و پان ست و  سیده ا به پایان ر

 دارد!

های اواخر این منظومۀ داسننتانی ا  جمله داسننتان
های عهد سننننناسنننننانی اسنننننت و مانند دیگر مثنوی

 به  بان هنر سروده شده است. نظامی

خسنننننننرو و شنننننننیرین ا   ندگی عادی و مادی  
آور اسنننننت. این گرفته و خوشنننننی و شنننننادیرنک

منظومه داسننننننتان، عشننننننق پرماجرای خسننننننرو، 
بانو، شنناه ادۀ ایرانی به شننیرین، برادر ادۀ میهن

پادشننننننناه ارمنسنننننننتان اسنننننننت که به راهنمایی و 
 جویی شننننناپور، خدمتکار خسنننننرو، به دنبالچاره

گردند و بعد ا  چندین ماجرای قهر یکدیگر می
 رسند.و آشتی، سرانجام به هم می

های مریم و شنننکر )ا  طا بان خسنننرو نه د ربایی
دارد و بودند(، خسرو را ا  عشق شیرین با  می



کن بننه کن )فرهنناد کوهنننه درد و نیننا  فرهنناد کوه
شدت شی تۀ شیرین بوده، تا حدی که به خاطر او 

کوه بر آمده اسننت(، شننیرین را، که درصنندد ح ر 
د ش به مهر خسننرو بسننته اسننت، به دام وسننوسننه 

 اندا د.می
انگی  سرنوشت دو د داده، سو  و دردی پایان غم

دارد که قصنننه عشنننق ب رگان را چاشننننی عشنننق 
هنگام درکنار شیرین، دهد. خسرو شبواقعی می

یب او  که در دل خویش رق به دسننننننننت فر ندی 
و درمیان اموات خون خود شود هست، کشته می

 دهد.به سختی جان می
خسرو آنچنان در بند آسایش معشو  است که او 

کند. شننننیرین هم که را ا  خواب خوش بیدار نمی
شننود شننیرویه )پسننر خسننرو( رو  بعد متوجه می

رود، در طلب او اسننت، وقتی به اتا  خسننرو می
بُرد پهلوی خود را میانگی ی با وفاداری شننگ ت

 «دهد!و آرام درکنار خسرو جان می
*برگرفتننه ا  وبالگ نطق قلم بننا اننندکی تغییر و 

 نویسی*ساده
 



تاپ خیره شده بود. جو یا نی  تیامدا به ص حۀ  پ
به پا با که  نده بود،  تان را خوا مدا داسننننننن یا پای ت

وحشنننننننت ا  جا برخاسنننننننت، ا  اینکه با آوردن 
ود این داسننننننتان را ا ه داده بتاپش به تیامدا اج پ

 بخواند، پشیمان شده بود.
کان داد و وقتی عکس به او را ت ند مرت ا عملی چ

 ده ا  اتا  خارت شنننند. دیوید ا  او ندید، شننننتاب
برای کار به بریسننتول برگشننته بود و توماس هم 
برای کار به رسنننتوران رفته بود. در حال حاظر 

ناپه نشسته ف ط ا ی ابت در خانه بود، که روی کا
کرد. بنا دیندن چهرۀ بود و تلو یون تمناشننننننننا می

 دۀ جو یا ا  جا برخاسننت و به سننوی او وحشننت
 «جو یا، ات اقی افتاده؟»رفت و با ترس گ ت: 

جو یا که حال دیگر چشنننمانش به اشنننک نشنننسنننته 
یام خا ه، من... من نمی»بود، گ ت:  دونسنننننننتم ت

تاپم وجو کنه و  پخواد چی توی گوگل جسنتمی
رو در اختیارش گذاشنننننننتم. به پایان داسنننننننتان که 
رسیدیم، دختره به خاطر مرگ عش ش خودکشی 

 «کرد!



کنترل تلو یون ا  دسنننننننننت ا ی ابننت افتنناد و بننا 
نننابنناوری بننه جو یننا خیره شنننننننند. تمننام ترِس این 
رو های خانوادۀ نایتینگل این بود که تیامدا دست 
به چنین کاری ب ند و حال با شنننیدن این جریان، 

 رس ا ی ابت چندین برابر شده بود!ت
دانسنننننننت ا  آنجایی که دیوید در  ندن نبود و می

ست توماس بر نمی سراز تل ن کاری ا  د آید، به 
 شان رفت و با چار ی تماس گرفت.جدید خانه

چنننار ی وقتی ا  جرینننان بننناخبر شنننننننننند، فورا  
کننامپیوترش را خنناموش کرد و ا  خننانننه بیرون 

اش را به صنننننورت فروشنننننی د. ا  وقتی که گل
های درمان تیامدا فروخته پنهانی به خاطر ه ینه

اش ف ط کار تایپ، ترجمه و سنننننایر بود، در خانه
داد تننا گننذران کننارهننای کننامپیوتری را انجننام می

  ندگی کند.
ها راند. در راه به سنننننننرعت به طر  خانۀ آن 

خودش را بنننارهنننا  عننننت کرد کنننه در مورد آن 
 رده.داستان با تیامدا صحبت ک

در آن مدتی که تیامدا در تیمارسنننننننتان به سنننننننر 
رفننت و برد، چننار ی هر رو  بننه دینندنش میمی



به خودش سنننننننعی می که  کرد او را مت اعد کند 
کرد توجه او را به خودش جلب بیاید، سننننننعی می

 ای نداشت.کند، اما فایده
حنناال کننه دیگر در آنجننا نبود، بننا  هم کنناری ا  

مرو  انظر خودش،  آمد. حتی بهدست او بر نمی
تیر خالص را  ده و  ننندگی تیننامنندا را بننه گننند 

 کشیده بود!
کرد. تنها چی ی که به ذهنش باید راهی پیدا می

 رسید، همراهی بود!می
ها رسنننیده بود. ماشنننین را پارک دیگر به خانۀ آن

کرد و به سننرعت ا  ماشننین پیاده شنند. به عابری 
د ا  شنننننننند، برخورد کرد و بعکه ا  آنجا رد می

شنننان رسنننید و یک عذرخواهی کوتاه، به در خانه
  نک  د.

 دۀ چنننند دقی نننۀ بعننند قنننامنننت خمینننده و چهرۀ غم
 ا ی ابت نمایان شد.

 بیا داخل پسرم.-
چار ی دسنننننننتی به صنننننننورتش کشنننننننید و با یک 

 عذرخواهی وارد خانه شد.



چار ی  نه شنننننننند.  خا بت  ودتر ا  او وارد  ا ی ا
یی که ا  همین که خواست وارد خانه شود، صدا

آمد، توجهش را جلب کرد. بعد ا  طب ۀ باال می
اندکی تعّلل به طب ۀ باال رفت و پشنننننننت در اتا  

 خانم وان ایستاد.
شننننه  یا، ما مدت  یادی می»صنننندای مردی آمد: 

های  ورا رو پیدا کنیم، که صننننننبر کردیم تا کتاب
حاال که یک سنننرنخ ب رگ پیدا کردیم، تو چندین 

 «اری نکردی!شه که هی  کماه می
برایان، این »صننندای عصنننبی  یا در اتا  پیچید: 

شننننه باهاش حر  دختر دیوانه شننننده، اصننننال  نمی
  د.

ا  اون شنننبی که ماجرا رو برای اون گ تم، دیگه 
یک کلمه هم با من صننحبت نکرده! با اینکه حا م 

خوره و تو هم د یلش رو خوب ا ش بهم می
ا باهاش دونی، اما چندین مرتبه سننننعی کردم تمی

ما صنننننننحبت کنم و جای کتاب یدا کنم، ا ها رو پ
 «گه!هیچی نمی

 بریان پو خند صداداری  د.



عد ا  پنجاه سننننال، ن رت تو ا  این دختر واقعا  ب-
 مسخره است!

 صدای  یا غمگین شد.
تونی من رو درک کنی. به هر حال من و نمیت-

با اینکه چی   یادی ا  عمرم نمونده، شنننناید با به 
سچاپ سندهوندن کتابر سم نوی های های  ورا به ا

یا م  قل خ حدا تا  گه، بتونم خودم رو آروم کنم  دی
 راحت بشه که ا   ورا انت امم رو گرفتم!

یا،  ندگی تو به خودت مربوطه، من ف ط اون  -
خوام. تو هم پول خوبی به دسننتت ها رو میکتاب

های دخترت تونی ه ینۀ جراحیرسنننننننه و میمی
شنننننننوهرش رهنناش کرده و رفتننه، رو، حنناال کننه 

تنننأمین کنی. پس ف ط تمرک ت رو بنننذار روی 
همین کننار و بننا اون دختره صنننننننحبننت کن. من 

دونم اون دختر دیوانه اسننننننننت یا واقعا  رو  نمی
 دیده.

 یا کالمش را قطع کرد و با  حنی پرن رت گ ت: 
هننا رو دیننده، همونطور کننه مننارک تیننامنندا اون»

 «مداش میاد!تیا ها پیش گ ت به دیدارسال



هننا رو و ،  یننا بس کن. من ا  تو اون کتننابه-
یداشنننننننون کن. اونمی ثار خوام پس  ودتر پ ها آ

عادهفو  یا ا  ند و چاپشنننننننون در کل دن ای هسنننننننت
 شه!سا  میشگ تی

نظرمون بیاد رو ما خودمون هم هر جایی که به 
گردیم. تو گ تی کننه ک  این خونننه رو کننامننل می

کندی و چی ی نبوده، باید به سنننراز جاهای دیگه 
 بریم.

هننا کننه طوالنی شنننننننند، چننار ی سنننننننکوت بین آن
 ده به طر  پایین حرکت کرد که روی شنننننننتاب

همان پلۀ کذایی به  مین خورد، سنننننپس قامت  یا 
د، باالی و برایان که مردی حدودا  ه تادسننننننا ه بو

 سرش نمایان شد!
چار ی به سننرعت ا  جا برخاسننت. با یک سننالم 
مختصننر، بدون حر  اضننافه وارد خانۀ خانوادۀ 
نایتینگل شننند. فوری به سنننوی اتا  تیامدا رفت و 
بدون در دن وارد اتا  شننننند. تیامدا طبق معمول 
روی تخت خوابش درا  کشننننیده بود و به سنننن   

نشسته بود، با گوشۀ اتا   نگریست. جو یا کهمی
 ورود او، ا  جا برخاست و ا  اتا  بیرون رفت.



چار ی چند مرتبه با شننننننندت پلک  د و ن سنننننننی 
شنننده، چند عمیق کشنننید، سنننپس با دسنننتانی مشنننت

تیامدا، »قدمی جلو رفت و با صننندایی آرام گ ت: 
های  ورا بریم. من ماشننینم رو بیا به سننراز کتاب

شننننناید  ، یاهاش رو چاپ کنیمفروشنننننم تا کتابمی
ای یا یک چی ی که ما رو راهنمایی نوشننتهدسننت

 «ها باشه!کنه، بین اون کتاب
تیامدا به سنننرعت ا  جا برخاسنننت و با حیرت به 

 او خیره شد.
 هام رو باور کردی؟تو حر -

چنننار ی بنننه طرفش رفنننت، کننننارش روی تخنننت 
 نشست و سرش را به نشانۀ تأیید تکان داد.

م وارد خونۀ شننما الن که داشننتآره، باور کردم. ا-
کرد. شننندم، خانم وان با یک مرد صنننحبت میمی

قدر بهت بگم که اون اصنننننننال  مورد اعتماد همین
های  ورا نیست و ما باید دور ا  چشم اون، کتاب

 رو به چاپ برسونیم که کار خیلی سختیه!
 «.جسیکا»صدایی به گوش تیامدا رسید 

 «جسیکا!»او نی  به صورت ناگهانی گ ت: 
 «جسیکا کیه؟»با تعجب گ ت:  چار ی



 رو خیره شد.تیامدا با  بخندی محو به روبه
سننیکا واتسننون، دختِر نامادری  وراسننت. اگر ج-

 نده باشننه که مطمئنم  نده اسننت، االن نود سننال 
سنننننننن داره و قطعا  اگر به سنننننننراغش بریم به ما 

کنننه. اون ا  یننک خنناننندان اصنننننننیننل و کمننک می
دنش کار دشننننننواری ثروتمنده و بعید بدونم پیداکر

 باشه!
 چار ی تأیید کرد.

طور کنننه تو میگی بننناشنننننننننه، قطعنننا  گر همونا-
پیننداکردن چنین خنناننندان اصنننننننیلی، نبنناینند کننار 

کنم، و ی دشنننواری باشنننه. من تمام سنننعیم رو می
جا ها برم و به همینباید امشنننننب به سنننننراز کتاب

وجو منت لشننون کنم. اونا به شنندت در حال جسننت
تونن ت باشننننننن، اونا نمیهسننننننتند. اگر پیش خود

 پیداشون کنن. 
جننا بینناریمشنننننننون، ره، بنناینند امشننننننننب بننه همینآ-

 شه!ترین جا میترین جا، امنمشخص
پس حنناال »چننار ی ا  جننا برخنناسننننننننت و گ ننت: 

حاضنننننر شنننننو تا بریم بیرون و وسنننننایل ال م رو 
 « برای امشب تهیه کنیم.



تیامدا سننننننرش را به نشننننننانۀ مثبت تکان داد و او 
ینکه توانسنننته بود حواس تیامدا را خوشنننحال ا  ا

ا  داسننننتان خسننننرو و شننننیرین پرت کند، ا  اتا  
 خارت شد.

شننننان رسنننناندند و سننننپس به اول جو یا را به خانه
سننننننوی کارگاه یکی ا  دوسننننننتان چار ی رفتند تا 

تری را برای ح ر  مین ا  او ایاب ار حرفننننه
بگیرند. چار ی ماشین را کنار خیابان پارک کرد 

 پیاده شدند.و با هم 
جا کنار ماشننننین بمون تا من برم یامدا، تو همینت-

 و برگردم.
 تیامدا دستی به صورتش کشید.

 مونم.جا می، من همینباشه، تو برو-
 چار ی که رفت، تیامدا در فکر فرو رفت.

مطمئن بود که صنننندای  ورا در اتا  به گوشننننش 
را به او گ ت. به همین « جسنننیکا»رسنننید که نام 

تواند دانسننت که جسننیکا  نده اسننت و مید یل می
بننه او اعتمنناد کننند. چننار ی بننه همراه اب ار ال م 

 برگشت و بعد ا  آن به یک کافه تریا رفتند.



کرد که حال تیامدا چار ی با تمام وجود سننعی می
را خوب کند. دیگر مشننکالت خودش برایش مهم 

ند وقنت نمی دانسننننننننت هی نبود. بنا اینکنه می توا
خواهد کنار خود داشنننننننته گونه که میآنتیامدا را 

 جنگید!باشد، برای آرامش او سرسختانه می
 ه خودش بود!بترین اعترا  و این سخت

تیامدا در سننننننکوت به  وجی خیره شننننننده بود که 
تر نشسته بودند. دخترک سعی چند می  آن طر 

های مضحک همسرش را قانع کند داشت با د یل
 یش را بدهد.هاکه ه ینۀ عمل  یباسا ی  ب

یامدا دسنننننننتش را دور فنجان قهوه حل ه کرد و  ت
ها، وقتی قرار نبناشنننننننند ا  مینان آن  ب»گ نت: 

تر بودن کلماتی  یبا و م ید بیرون بیاید، برجسننته
 «کند!یا نبودنشان چه فرقی می

 چار ی با ابروهایی باالپریده به تیامدا نگریست.
شنننه که میا ش خوب حهر کسنننی با یک چی ی -

 شاید به دید ب یه مسخره بیاد!
 تیامدا سرش را به نشانۀ تأیید تکان داد.

های ها، ا  واژهتعری  انسننننننننان»ه قول  ورا ب-
 «مختل ، مت اوته!



*** 



 تحقق یک رویا –فصل یازدهم 

 یا دهم فصل
 تح ق یک رویا

 ار ی ا  خانه بیرون  دحوا ی سننننناعت دو بامداد، تیامدا طبق قرارش با چ
 و سوار ماشین او که جلوی در ایستاده بود، شد.

 بریم؟-
 تیامدا تأیید کرد.

 بریم.-
شد های تیامدا پاک نمیچندان طوالنی،  بخند ا  روی  بدر طول مسیِر نه

و با تمام وجودش خوشنننننننحال بود که دارد رویای  ورا را به ح ی ت مبدل 
ام کی ا  دوسنننتانم سنننپردهیبه »د و گ ت: کند. مارک دنده را عود کرمی

 تا به دنبال جسننیکا واتسننون بگرده، گ ت نهایت تا فردا عصننر این کار رو
 «خانوادۀ خیلی سرشناسی هستند. ده، مثل اینکهانجام می

فشرد و در خوشحا ی تیامدا دو چندان شد، گردنبند مارک را در دستش می
 کرد!د ش با او و  ورا صحبت می

ا رگورسننتان رسننیده بودند. چار ی  ودتر ا  او پیاده شنند و اب ار  دیگر به
ا  صننننندو  ع ب برداشننننت. تیامدا نی  پیاده شنننند و به همراه چار ی وارد 
گورسنننننتان شننننند. طبق انتظار چار ی، همه جا در تاریکی مطلق فرو رفته 

 رسید!بود و ج  صدای باد، چی ی به گوش نمی
قوه ش گرفت. چار ی راه را با چرازتیامدا  ر  کرد و خودش را در آغو

خانوادۀ وان  های  به گور مدا  یا مایی ت با راهن حدودی روشنننننننن کرد و  تا 
 رسیدند.



 چار ی با کالفگی ن س عمی ی کشید.
 حاال باید دور تا دور گور جرت وان رو بکنیم؟-

 «دو قدم برو جلو»
یکه تیامدا با شنیدن صدای مارک، چند بار به دور خودش چرخید و در حا 

مارک، صنننندات کافی »فشننننرد، گ ت: طبق معمول گردنبند را دسننننتش می
 «نیست، بیا تا خودت رو ببینم!

چار ی  ب گ ید، دسننتی به صننورتش کشننید و بعد ا  اندکی کلنجاررفتن با 
 «ا  مارک بپرس کجا رو باید بکنیم؟»خودش، گ ت: 

به حا ت قبلی با  بخند  یامدا  بهت  یر  اش برگشننننننننت و دو قدم جلو رفت، 
 «دقی ا   یر پاهای من.»پاهایش اشاره کرد و گ ت: 

قوه را روی  مین تنظیم و شننروع به کندن کرد. تیامدا نی  به چار ی چراز
 ها را تمی  کرد.کنار گورهای  ورا و مارک رفت و با دست آن

 سپس کنار گور مارک نشست و نام او را  یر  ب  م مه کرد.
 مارک...-

اما پاسنننننخی دریافت نکرد. در نور اندکی که وجود داشنننننت، به جای خا ی 
یک گور که دقی ا  در کنار گور مارک بود خیره شنند. با ح ظ  بخند عجیبی 

باید به اندا ۀ کافی پول جمع کنم تا »که بر  بش ن ش بسنننننننته بود، گ ت: 
 «بتونم اون گور رو برای خودم بخرم!

ای ا  کار دسننننت کشننننید و در همان انیهچار ی با شنننننیدن این حر ، چند ث
رخ تیامدا خیره شننننننند. دیگر رفتار او برایش عجیب نبود، نور اندک به نیم

 کرد!ف ط در د ش، به شدت به مارک حسادت می
 این رو ها چار ی نی  عجیب شده بود!

 تیامدا...-

 تیامدا با صدای مارک به خودش آمد.
 بله؟-
 بیا، پیدا شد!-

  جا برخاسننت و به کنار چار ی رفت. سننطز باالی یک تیامدا به سننرعت ا
صننندوقچه نمایان شننده بود. چار ی دور آن را کند و با کمک تیامدا با  ور 



و ضنننرب آن را بیرون آوردند. چار ی مشنننغول پرکردن چا ه شننند و تیامدا 
 در صندوقچه را با  کرد.

جنس کاغذها، ا   نویس و جنس آنهای دسننننتتمام صننننندوقچه پر ا  کتاب
همان کاغذی بود که تیامدا رو  او ی که به خانۀ جدید آمده بودند، دیده 

 بود.
 او ین کتاب را بررسی کرد، کتاب خاطرات  ورا بود!

شنننه، کار من هم تموم شنننده، باید هر چه تیامدا هوا دیگه داره روشنننن می-
  ودتر ا  اینجا بریم.

ه و  وا م را به تیامدا حرفش را تأیید کرد و با کمک یکدیگر صنننننننندوقچ
داخل ماشنننننننین انت ال دادند، ف ط تیامدا دفتر خاطرات  ورا را برداشنننننننت. 

 چار ی تیامدا را به خانه رساند و خودش به سوی پارکینک عمومی راند.
خواسنننت تا صنننندوقچه در صنننندو  ع ب ماشنننین او بود، به همین د یل می

شت صنبز در ماشنینش سنر کند. ا  سنوی دیگر به دوسنتش اعتماد کا مل دا
 دهد.که فردا آدرس جسیکا واتسون را به او می

به ن دیکی پارکینک که رسید، ناگهان به سرش  د که به خانۀ پدرب رگش 
برود که چندان هم دور نبود، پس به سننننمت خانۀ پدرب رگش تغییر مسننننیر 

کرد داد. یک سنننن ال ذهنش را به شنننندت مشننننغول کرده بود که تصننننور می
 داند.میپدرب رگش، پاسخ آن را 

محلۀ خلوتی بود. ماشینش را جلوی در خانۀ کوچک پدرب رگ پارک کرد 
بودن اطرا ، کلید چرخاند و وارد خانه شنننننننند. و بعد ا  اطمینان ا  امن

پدرب رگ گودی  گذاشننننننننت، طبق معمول  نه  پایش را درون خا که  همین 
 عصای خود را به دور گردن چار ی انداخت.

 کنی؟چی کار می هی پسر، ساعت چهار صبز اینجا-
 چار ی  بخند  وری به  ب نشاند.

 اومدم به دیدن شما!-
 عصا را با شدت بیشتری کشید.

 انتظار داری باور کنم؟ گندی چی ی  دی؟-
 نه!-



 قاطع، عصا را ا  گردن او فاصله داد.« نه»پدرب رگ با شنیدن 
 بیا داخل دیگه!-

پدرب رگش برگشت  داد، به سویچار ی در حا یکه که گردنش را فشار می
 و به چهرۀ چروکیدۀ او خیره شد، مثل اینکه پیرتر ا  قبل شده بود!

 پیرتر شدی پدرب رگ!-
ها را روشننن کرد اش فاصننله گرفت، المپهایی  ر ان ا  نوهرابرت با گام

 و روی صند ی کنار پنجره نشست.
 پیر باباته، من تا ه اول جوونیمه!-

کنار پای او، روی  مین نشست، رابرت ادامه جانی  د و چار ی  بخند بی
خواد برای من داسنننتان تعری  کنی، ف ط راسنننتش رو بگو، چرا نمی»داد: 

 «اومدی اینجا؟
 چار ی با طمأنیه شروع به ماساژدادن پاهای پدرب رگش کرد و گ ت:

فروشننی رو اداره ها بپرسننم... ا   مانی که خودتون گلخوام ا  قدیممی» 
 «کردین.می

 ابرت ن س عمی ی کشید.ر
 خوای ا،ن بدونی؟برای تو  یاد تعری  کردم، چی رو می-

 حال گ ت:چار ی  بش را تر کرد، دستش ا  حرکت ایستاد و با  حنی بی
 «شناسید؟کسی، کسی رو به اسم مارک وان می» 
 بله!-

 فشرد.چار ی با تعجب به رابرت خیره شد که دستۀ عصا را در دستش می
 شناسم!... خوب هم میشناسممی-

 چار ی تکانی خورد.
 ا  کجا؟ چطور؟-

خونۀ خانوادۀ »اش تکیه داد، ن س عمی ی کشننید و گ ت: رابرت به صننند ی
فروشنننننننی بود. قرار بود من با  یا ا دوات کنم، وان توی همون خیابون گل

دونسنننننننتم اون شنننننننی تۀ مارک بوده! من به  یا یعنی حداقل تا  مانی که نمی
مرگ شنند! بعد ا  ودم، اما  یا هم به مارک نرسننید و مارک جووننرسننیده ب



ها، یعنی ا  وقتی که با مادرب رگت ا دوات کردم، دیگه خبری اون سننننننال
 ا شون ندارم.

دونم که  یا ا دوات کرد و خانم وان بعد ا  مرگ مارک، با اینکه ف ط می
خاطرم  پسننننر ح ی یش نبود، د  کرد و مرد. ا بته عجیب نبود، به وضننننو 

گذاشت که  ورا خوشحال باشه! خانوادۀ هست که مارک ا  جونش مایه می
 «عجیبی بودند.

فشرد. رابرت سیگاری روشن هایش را روی هم میچار ی ناخودآگاه دندان
که خواسننننت ا  آن کام بگیرد، چشننننمش به چهرۀ چار ی افتاد، کرد و همین

کنم تو ر، فکر میبیا، تو کام بگی»سنننننننیگار را به سنننننننمتش گرفت و گ ت: 
 «بیشتر ا  من بهش احتیات داری!

 ر ید، سننیگار را ا  او گرفت. ا  چار ی که ا  خشننمی نه ته دسننتانش می
 جا برخاست، ا  پنجره به طلوع خورشید نگریست و کامی گرفت.
اش، تور رابرت ا  جا برخاسنننننت و به اتاقش رفت. ا  بین وسنننننایل قدیمی

 اه چشمش به یک عکس قدیمی افتاد.عروسی همسرش را پیدا کرد، ناگ
فروشی رابرت گرفته شده بود. در آن عکس رابرت، عکسی که جلوی گل

فروشنننی کنار هم مارک و چندی ا  صننناحبین کسنننب و کارهای اطرا  گل
نگریستند. در آن عکس قامت بلند و ایستاده بودند و با  بخند به دوربین می

بت به ماب ی به خودش جلب های پهن مارک، بیشننننترین توجه را نسننننشننننانه
 کرد.می

ها پیش رابرت با عصننبانیت روی عکس مارک یک ضننربدر کشننیده سننال
شت به همان  مانی که ا   یا بود، که این ماجرا بر می شنیده بود. « نه»گ

بیا »آهی کشننننید و به ن د چار ی برگشننننت، تور را به دسننننتش داد و گ ت: 
ار بود اون رو به مادرت بگیر پسنننننر، این تور عروسنننننی مادرب رگته. قر

بننده، و ی چون ا دوات پنندر و مننادرت مطننابق میلش نبود، اون رو نگننه 
گم تو عاش ی. این رو بگیر و داشت. امشب با این حا ی که داری، من می

 « مان خواستگاری بهش ت دیم کن.
چار ی تور را ا  پدرب رگش گرفت و رابرت عکس را نی  در دسننننننت او 

 گذاشت.



ا امشب در مورد مارک پرسیدی، و ی گ تم شاید برات جا ب دونم چرنمی-
 باشه عکسش رو ببینی!

 ر ید، به چهرۀ جوان مارک چار ی در حا یکه مردمک چشنننننننمانش می
 کرد که در عکس به او خیره شده!خیره شد، تصور می

هایش را روی هم سنننایید و با یک خداحافظی کوتاه، با بدون کنترل، دندان 
 خارت شد!شتاب ا  خانه 

*** 

اقش رفت و روی تختش نشست. سروصدا به اتتیامدا که به خانه رسید، بی
سریع دفتر را با  کرد. ت ریبا  همان چی هایی که  ورا برایش تعری  کرده 
بود، در آن دفتر نوشننته شننده بود. آن در دفتر را وارسننی کرد تا برخره به 

 ته بود!ص حاتی رسید که  ورا در موردش چی ی به او نگ 
ام را کرده بودم تا  یا و مارک کمبودی را بعد ا  فوت جرت، تمام سنننننعی»

 احساس نکنند، اما ا،ن مشکل چی  دیگری است.
سن مارک ا  بیست گذشته و باید ا دوات کند، اما تمام رو  و شبش با آن 

توانم او توانم او را منع کنم و نه میشنننود. نه میگردنبند چوبی سنننپری می
 حال خودش رها کنم. را به
 کند، کجاست؟دانم تیامدایی که او ا  آن صحبت مینمی

گشنننننننتم تا او را پیدا کنم و به دانسنننننننتم تا آخر دنیا به دنبا ش میکه اگر می
گوید، بینم او تا این حد آشننن ته اسنننت و چی ی نمیمارک برسنننانم. وقتی می

 آید.قلبم به درد می
شود. او نی  به بیست سا گی ام  یا میبروند، دغدغهها که به کنار تمام این

دانم دهد، من که میشننننننود و هی  تمایلی به ا دوات نشننننننان نمین دیک می
 مشکل دخترم چیست!

شب ا  درد عشنق یک طرفۀ او نی ، شنب ها خواب راحت ندارم. صنبز تا 
 کنم و شب تا صبز باید مراقب حال آن دو باشم.کار می



نم باید چه کار کنم که، یا فکر تیامدای خیا ی ا  سننر مارک دادانم، نمینمی
 افتاده شود یا عشق مارک ا  دل  یا بیرون شود!

دانم که مارک آن در در خیاالتش غر  اسنننننت، که اصنننننال  متوجه تغییر می
یا نشننننننننده. با این اوصننننننننا  ف ط یک راه برایم مانده، آن هم  رفتارهای  

 دورکردن مارک ا   یا است.
 ند، پس اش را نمیوجه قید معشنننو  خیا یدانم که مارک به هی خوب می

 شدن  ندگی  یا جلوگیری کنم.حداقل باید ا  تباه
نه را ترک کند، نه، نمیمی گوید. دانم که اگر ا  مارک بخواهم مدتی خا

خواهم تا ا  خانه برود، تا  یا نی  مدتی دور ا  تنش روحی پس ا  او می
 باشد.

*** 

گذرد و  یا به شنندت افسننرده شننده اسننت. ا  ا  رفتن مارک میچند رو ی 
ست دارد، باید راهی پیدا کنم تا  یا آنجایی که می دانم آنتوان چ در او را دو

 نی  به آنتوان تمایل پیدا کند!
خواسنننننننت  یا با رابرت ا دوات کند، و ی امرو  فهمیدم هر چند که د م می

 که به او جواب رد داده است.
 کشم.فهمد که چ در درد میین رو ها حال مرا نمیکس اهی 

ها یک ا  آنتوانم حال بد هی  یا و مارک هر دو فر ندانم هستند و من نمی
ام و ا  سنننوی دیگر حال را ببینم. ا  یک سنننو مارک را ا  خانه دور کرده

سختی آنرو  بدتر می یا رو به ستم و دیدن  شان ه ها برایم شود. من مادر
 .جهنم است

گوید که ف ط باید  یا را به ا دوات با آنتوان ترغیب کنم و جسننننننیکا مدام می
 من هم همین هد  را دارم!



*** 

آوری رفتار  یا بعد ا  دیدار با آنتوان عود شنننند، امرو  به طر  شننننگ ت
 نگاهش دیگر غمگین نبود و گویی دو تکه یخ در چشمانش نهاده بودند.

خواهد با آنتوان ا دوات کند، رفتارش وقتی به خانه برگشننننننت، گ ت که می
 شناختم.به حدی تغییر کرده بود که انگار اصال  او را نمی

مارک به خانه برگشنننننننت. وقتی  یا به اتاقش رفت، او به من گ ت که  یا 
امرو  قبل ا  دیدار با آنتوان، به دیدار او رفته و همه چی  را گ ته اسنننت. 

ت و مارک چی ی به او گ ته بود که  یا به مارک گ ته بود که شننننی تۀ اوسنننن
  ده کرد و تنم یخ  د!شنیدنش، مرا شگ ت

میرم و تا ابد منتظر تیامدا ام میمن در سنننی و سنننه سنننا گی:»مارک گ ت 
 «خواهم ماند.

ترین  مان ممکن تدارکات ا دوات  یا ا دوات کرد، یعنی خود من در سریع
 ام که حد ندارد!و رفتهاو را فراهم کردم. این رو ها در چنان ترسی فر

اگر بخواهم با خودم صنننناد  باشننننم، باید اعترا  کنم که بعد ا  شنننننیدن آن 
خواسنننننننت که  یا هر چه  ودتر ا دوات کند تا خودم حر  مارک، د م می

 وارش را بگیرم!بیشتر با مارک تنها شوم و جلوی عشق واهی دیوانه
بر  ن رت نگاهش  مانی این ات ا  به قیمت متن رشدن  یا ا  من تمام شد. 

شنننننننود، هر رو  تمننام بنندن من را ا  ترس کننه بننه من و مننارک خیره می
  ر اند!می

من »گ ت: بارها با مارک صنننننننحبت کرده بودم تا قانعش کنم، اما او می
دانم که در سننی و سننه سننا گی  نم، اما میگاه دسننت به خودکشننی نمیهی 
 «ماند! میرم و تا ابد منتظر تیامدای خودم خواهممی

تیامدا دفتر  ورا را بسننت، گردنبند مارک را در دسننت فشننرد و چند مرتبه 
مارک، تو »به قلبش کوبید. صننندایش گرفته بود، با این حال  یر  ب نا ید: 

چطور عاشننق من شنندی وقتی منی وجود نداشننته؟ و  من چطور تا این حد 
 «وجود نداره!« تویی»گن شی تۀ تو شدم، حاال که همه می



*** 

 اش قرار گرفته است.حس کرد، چی ی روی پیشانی
سنننپس احسننناس خ گی کرد، ناخودآگاه مالفۀ روی تخت را چنک  د. هی  

شننننننند و ف ط صننننننندای بوقی ممتد در اتا  صننننننندایی ا  گلویش خارت نمی
 پیچید.می

 چند  حظۀ بعد، دیگر حس خ گی نداشت، گویی ا  بند تن رها شده بود!
دید، ف ط او نبود، چشمانش چی  دیگری را نمی ثانیۀ بعد، دیگر در آن اتا 

 بود و مارک!
 دیگر به او رسیده بود!

 *** 

 صبح روز بعد

چار ی که شننننننننب بدی را سنننننننپری کرده بود، صنننننننبز رو  بعد به طر  
اش پیدا های دیشب در چهرهخرابیآوری که دیگر هی  اثری ا  حالشگ ت

شننندن در ماشنننین، نبود، ا  فروشنننگاه موبایل خارت شننند. به محد سنننوار
 اینترنت موبایل را قطع کرد و به سوی خانۀ خانوادۀ نایتینگل راند.

ذهنش به شننننندت مشنننننغول بود. این رو ها حال عجیبی داشنننننت، با خودش 
 رسید!ای نمیدرگیر بود و به هی  نتیجه

خواسننت هر چه  ودتر عصننر فرمان ماشننین را در دسننتش فشننرد. د ش می
چون به او گ ته بود خاندان واتسنننون را  بشنننود و به سنننراز دوسنننتش برود.

 دهد.پیدا کرده و تا عصر آدرس دقی ش را به او می
ها کمک کند. به تواند به آنچار ی دیگر مطمئن بود که جسیکا واتسون می

که حر دار مینظرش خنده مد  باور کرده آ مام وجود  با ت مدا را  یا های ت
 بود.



که عکس مارک را دیده بود، د ش تر ا  همه این بود که ا   مانی عجیب
 خواست هر چه  ودتر تیامدا را به مارک برساند!می

ماشننین را کنار خیابان پارک کرد، شننمارۀ خودش و توماس را در موبایلی 
که برای تیامدا خریده بود، ذخیره کرد و پیاده شنننند. همین که به سننننوی در 

انه بود. او را صنندا ها رفت، ا ی ابت را دید که در حال ورود به خخانۀ آن
 «مادرجان، یک  حظه صبر کنید!» د: 

سننننالم »ا ی ابت ا  حرکت ایسننننتاد و به سننننوی او برگشننننت با  بخند گ ت: 
 «پسرم، بیا داخل.

 چار ی سرش را به نشانۀ من ی تکان داد.
نه، داخل نمیام چون عجله دارم. ف ط  ط  کنید این بسنننننننته رو به تیامدا -

 بدید.
دسنننننت او داد. ا ی ابت با ابرویی باالپریده به بسنننننته و سنننننپس بسنننننته را به 

 «حتما .»نگریست و گ ت: 
بعد ا  خداحافظی، ا ی ابت وارد خانه شننننند و بسنننننته را به تیامدا داد. او با 
فکر اینکه شنننناید خبری ا  جانب چار ی باشنننند، سننننریع مادرش را ا  اتا  

 بیرون کرد و بسته را با  کرد.
ال نشد، یعنی حس خاصی به او دست نداد. با ا  دیدن موبایل اصال  خوشح

کالفگی گوشننی را به روی تخت انداخت که همان  حظه صنندایش بلند شنند. 
 کردن پیام برداشت.دستی به صورتش کشید و گوشی را برای چک

رسننننونه. آماده دوسننننتم گ ت آدرس دقیق رو نهایت تا پنج عصننننر بهم می»
 « نم و به سراغت میام.باش، بهت  نک می

کرد که به های تیامدا به خنده با  شننند، حس عجیبی داشنننت، تصنننور میب 
 بیند! ودی  ود مارک را می

 ده بود. گویی ی ین داشت قلبش آرام و قرار نداشت. ا  سوی دیگر هیجان
 کند!که جسیکا آر وی  ورا را به ح ی ت مبدل می



*** 

ی تیامدا یک چار ی بعد ا  خداحافظی با ا ی ابت، سننوار ماشننینش شنند. برا
 پیام ارسال کرد و ماشین را به حرکت درآورد.

کرد. مطمئن بود که ماشین س یدرنک پشت مدام ا  آیینه، ع ب را چک می
سنننننرش در حال تع یب اوسنننننت. چندان برایش دشنننننوار نبود که ب همد کار 

 برایان است!
یک مرتبه با شنندت پلک  د و پدال گا  را فشننرد. در چند کوچه و خیابان 

ید. آن در که ماشننننین پشننننت سننننرش او را گم کرد. با کالفگی دسننننتی به پیچ
صورتش کشید و بعد با تیامدا تماس گرفت. بعد ا  چندین بو ، پاسخ داد: 

 «ا و...»
های  ورا با دونن کتابتیامدا،  یا و برایان می»چار ی به سنننننننرعت گ ت: 

تا همین چند  حظۀ پیش تحت تع یب بودم. تو خیلی عادی ا   خونه منه. 
 بیرون بیا و برو به سمت در خونۀ جو یا، من اونجا منتظرت هستم!

 «رسونه.همین ا،ن یک تاکسی به سراغت میاد و تو رو به خونۀ جو یا می
 «باشه...»تیامدا که سر جایش خشک شده بود، یک کلمه گ ت: 

کارانه به سمت خانۀ جو یا راند و تیامدا تماس که قطع شد، چار ی محافظه
کرد عادی برخورد کند، ا  ی  سراسیمه حاضر شد و در حا یکه سعی مین

 شان بیرون رفت. طبق گ تۀ چار ی، تاکسی منتظر بود.خانه
تیامدا سننوار شنند و آدرس خانۀ جو یا را به راننده داد. در حا یکه تیامدا ا  

راننده ا  آیینه نگاهی به شننندت اسنننترس دسنننتانش را در هم ق ل کرده بود، 
 «خانم، ماشین ع بی در حال تع یب ماست!»ع ب انداخت و گ ت: 

 تیامدا به شدت پلک  د و دستانش را بیشتر فشرد.
 ط ا یه کاری کنید ما رو گم کنند و در نهایت من رو به همون آدرسی که -

 گ تم برسونید.
ندی به  ب در آیینه به راننده که مردی ت ریبا  چهل و پنج سنننننا ه بود، با  بخ

 تیامدا نگریست و دنده را عود کرد.



خواسننننننتم پلیس بشننننننم، و ی نشنننننند. خیا تون راحت، من جوان که بودم می-
 کنم که جا بمونن.هیجانش رو دارم، ا،ن سریع کاری می

 تیامدا ف ط سرش را تکان داد و چی ی نگ ت.
 

شینش را پارک کرد و ا   فروشگاهی که چار ی در ن دیکی خانۀ جو یا ما
در همان ن دیکی بود، نوشنننننننیدنی و کیک خرید. نیم سننننننناعت بعد، حوا ی 

 ساعت سه، در حا ی که چار ی در ماشینش نشسته بود، تیامدا رسید.
کرایۀ ماشننین را پرداخت کرد و به سننوی ماشننین چار ی آمد. ناگاه چار ی 

نک چشمش به عکس مارک افتاد که روی داشبورد بود، با شتاب آن را چ
باید هر چه » د و مچا ه کرد همین که تیامدا سننوار شنند، با اسننترس گ ت: 

ها رو به دسننت جسننیکا واتسننون برسننونیم، من و تو بیشنتر  ودتر این کتاب
 «تونیم ا  میراث  ورا محافظت کنیم!ا  این نمی

شانۀ مثبت تکان داد، آب سرش را به ن ست تیامدا چار ی  میوه و کیکی به د
مونیم تا جا میکنیم. تا سنننننننناعت پنج همینمین کار رو میه»داد و گ ت: 

 «دوستم آدرس رو برای من ارسال کنه.
شنننندن حرفش، شننننیشننننه را پایین کشننننید و عکس مارک را پرت بعد ا  تمام

 کرد. 
حوا ی سنننناعت پنج، چار ی آدرس را دریافت کرد و ماشننننین را به حرکت 

فشننننننرد و با  بان م میدر آورد. دل در دل تیامدا نبود. دسننننننتانش را در ه
 کرد.اش را تر میهای خشکیده ب

 ت ریبا  ساعت شش بود که به عمارت خاندان واتسون رسیدند.
 اوه...-

تیامدا با صنندای چار ی به خودش آمد و به سننرعت ا  ماشننین پیاده شنند. ا  
آنجایی که مکانی برای پارک ماشنننننین نبود، چار ی ماشنننننینش را به سنننننر 

ا پارک کرد، سنننپس سنننریع خود را به تیامدا رسننناند و خیابان برد و همانج
  نک فو  پیشرفتۀ در را فشرد.



پوش نمایان شننننند. نگهبان با در عمارت که با  شننننند، قامت نگهبانی سنننننیاه
 ط ا  خودتون رو معرفی کنید و بگید که با چه کسنننننننی کار »جدیت گ ت: 

 «دارید؟
 چار ی خواست صحبت کند که تیامدا کالمش را قطع کرد.

من نایتینگل هسننتم، با خانم جسننیکا واتسننون کار دارم.  ط ا  بهشننون بگید -
 من ا  طر   ورا اومدم!

 نگهبان با تعجب سرش را تکان داد.
 جا منتظر بمونید تا ا  خانم ب رگ اجا ۀ ورود بگیرم.شما همین-

شننندۀ عمارت نگهبان در را بسنننت و رفت، تیامدا و چار ی نی  به دِر بسنننته
کرد، محلۀ خلوتی بود و ف ط گاهی یک ماشین  وکس عبور می خیره شدند.

 ت ریبا  هی  رهگذری نبود!
 تیامدا، چرا نذاشتی من صحبت کنم؟-

 یرچشنننننننمی نگاهی به او انداخت و چی ی نگ ت. چار ی نی  ن س عمی ی 
 قیمت پوشیده شده بود، تکیه داد.های گرانکشید و به دیواری که ا  سنک

در عمارت با  شننند. این مرتبه یک خانم که  باس خدمه  حدود ده دقی ه بعد
 به تن داشت در کنار نگهبان ایستاده بود.

خانم خدمه که  نی در حدود ه تاد سنننننننا ه و با قدی کوتاه بود، با تعجب به 
 «شما گ ته بودید که ا  طر   ورا اومدید؟»تیامدا خیره شد و گ ت: 

 ا به نشانۀ مثبت تکان داد.تیامدا دستانش را در هم قالب کرد و سرش ر
 خواستم با خانم جسیکا واتسون صحبت کنم.بله و می-

اش ردی ا  تعجب مشخص بود، به داخل عمارت خدمه که هنو  در چهره
 اشاره کرد.

 ب رمایید داخل، خانم ب رگ منتظرتون هستند.-
به دنبال او به راه افتادند. چار ی  یرچشمی تیامدا و چار ی تشکر کردند و 

نگریست، اما تیامدا به شدت در فکر فرو رفته کننده میبه باز  یبا و خیره
 بود.



فرش شنننننننده، به در ورودی عمارت کردن یک مسنننننننیر سننننننننکبعد ا  طی
هایی ها را راهنمایی کرد.  یبایی ن ش و نگارها و عتی هرسننیدند. خدمه آن
 انگی  بود!ر خانه گذاشته شده بودند، اعجابکه در گوشه و کنا

تیامدا به عکس ب رگی خیره شنننننند که در بهترین ن طۀ سننننننا ن قرار گرفته 
بود. آن عکس، تصننویر یک مرد حدودا  شننصننت سننا ه با  باس نظامی بود. 
تیامدا گمان کرد که این عکس باید متعلق به جناب واتسنننننننون، پدرب رگ 

 جسیکا باشد.
ای که در انتهای سننا ن قرار داشننت، سننانسننور شننیشننهها به سننمت یک آآن

ها ها همراه شننند و آنراهنمایی شننندند. ا  آنجا به بعد یک خدمۀ دیگر با آن
کنم حس می»را به طب ۀ سنننننننوم رسننننننناند. چار ی به آرامی به تیامدا گ ت: 

وارد سنننننر مین عجایب شننننندم! ا  طر  دیگه متعجبم، وقتی  ورا همچین 
داشنننننننتننه، چرا همون  مننان ا ش برای چنناپ خواهرخواننندۀ ثروتمننندی 

 «هاش کمک نخواسته؟کتاب
تیامدا موهایش را پشنننننت گوش انداخت و با  هم چی ی نگ ت. همان موقع 

های خدمه، بعد ا  کسننب اجا ه دِر آسننانسننور با  شنند و با  هم با راهنمایی
 وارد یک اتا  ب رگ و اشرافی شدند.

مه گ ت:  قا »خد که خانم ب رگ، این خانم و آ ند  همون کسننننننننانی هسنننننننت
 «خواستند شما رو ببینند.می

شرافی صند ی ا صالبت روی  شت، با  سال دا اش که پیر ن که حدودا  نود 
کنار پنجره قرار داشت، نشسته بود. الغراندام و ری ن ش بود. نگاه دقی ی 

 «بیا جلو دخترجان...»به تیامدا انداخت و گ ت: 
می  کنار دستش عینکش را برداشت  تیامدا چند قدم جلوتر رفت. جسیکا ا 

 تر شد.و در چهرۀ او دقیق
 تو باید تیامدا باشی!-

 تیامدا سرش را به نشانۀ مثبت تکان داد.
 بله...-

 جسیکا به آرامی خندید.



ای مارک هسنننننننتی! اگر تو رو ا  ن دیک پس تو همون عشنننننننق افسنننننننانه-
 باشه! شد که تصورات مارک ح ی ت داشتهدیدم، هرگ  باورم نمینمی

تیامدا با شنننیدن نام مارک، چشننمانش پر ا  اشننک شنند و با صنندایی  ر ان 
اگر شننننما ا  تصننننورات مارک خبر داشننننتید، باید بدونید که من هم »گ ت: 

 «شم!ای رو متحمل میا،ن چه سختی
چار ی با دیدن حال و رو  تیامدا قلبش  ر ید و دستانش را مشت کرد. ا  

ی هم فشنننرد، در ذهنش ف ط به دنبال راهی هایش را روشننندت ناراحتی  ب
 بود که تیامدا را به مارکش برساند!

 رویش اشاره کرد.جسیکا ن س عمی ی کشید و به صند ی روبه
  ط ا بنشین.-

 هایش را پاک کرد و روی صند ی نشست.تیامدا اشک
تونی بننه من بگی کننه دقی ننا  برای چی بننه اینجننا خننب دخترجننان، حنناال می-

 های  ورا باشه!کنم که مسئله در مورد کتابه فکر میاومدی؟ ا بت
 «پیونده!درست اومدی، رویای من با تو به ح ی ت می»

تیامدا ا  شنننننیدن صنننندای  ورا خوشننننحال شنننند، چون اطمینان پیدا کرد که 
 ها را به جسیکا بسپارد.مأموریت او این بوده که کتاب

ه تمام جریان را برای قریب به دو سنناعت طول کشننید تا تیامدا با اشننک و آ
ها رو به شنننننننما بعد ا  اینکه کتاب»جسنننننننیکا تعری  کرد، در پایان گ ت: 

 «بسپارم، تنها آر وی من اینه که هر طور شده به مارک برسم!
شننننننننید، با کالفگی ا  ها را میچار ی که برای چندمین بار بود این جریان

ن کاری داشنننننتی رم بیرون، تیامدا اگر با ممن می»جا برخاسنننننت و گ ت: 
 «تماس بگیر.

 تیامدا چی ی نگ ت و چار ی رفت.
جسننننیکا با دسننننتان  ر انش،  نک کنار دسننننتش را فشننننرد و خدمه با می  

هایش را پاک کرد، جسیکا پذیرایی وارد اتا  شدند. تیامدا با دستمال اشک
عه ید و گ ت: نی  جر یان»ای آب نوشننننننن با  ا  این جر که گ تی ت ری هایی 

ها منتظر ردی ا   ورا بودم و  یادی دارم و طی این سننننننالباخبرم. سننننننن 
 «حاال تو اومدی!



حتما  برات »ای دیگر نوشننید و ن س عمی ی کشننید، سننپس ادامه داد: جرعه
های  ورا بهش کمک سنننن ال شننننده که چرا من در گذشننننته برای چاپ کتاب

 «نکردم!
ه داد: تیامدا چی ی نگ ت و به صورت چروکیدۀ  ن خیره شد. جسیکا ادام

هاش رو تأمین کنه. بعد ا  های چاپ کتابخواست خودش ه ینه ورا می»
تونسننت خونۀ خودشننون رو ب روشننه، اما به خاطر مادرم مرگ پدرش، می

توننه بنه راحتی در این دونسننننننننت منادرم نمیاین کنار رو نکرد، چون می
 «عمارت  ندگی کنه...

 ن س عمی ی کشید.
خونننننه رو فروختم و پو ش رو در بعنننند ا  مرگ مننننادرم، من اون -

های دونستم که یک رو  کتابگذاری کردم. میهای خودمون سهامکارخانه
هاش رو چاپ کنم و قصنننند داشننننتم تا با پول خودش، کتاب ورا رو پیدا می

 کنم!
 «ممنونم خواهرم!»
 ممنونم خواهرم!-

 جسنننیکا با تعجب به تیامدا نگریسنننت، تیامدا که چند قطره اشنننک شنننو  ا 
 « ورا ا  خواهرش ممنونه!»چشمش جاری شده بود، گ ت: 

ها جسننننیکا  بخندی تلخ به  ب نشنننناند. تیامدا نی  به چار ی پیام داد که کتاب
ها خواسنننت تا با وکیلش را بیاورد. جسنننیکا نی  خدمه را صننندا  د و ا  آن

 تماس بگیرند.
 کنیم!دخترجان، ا  همین ا،ن کارهای چاپ رو شروع می-

 «خانم واتسون...»بعد ا  اندکی تعلّل، گ ت: تیامدا 
 جسیکا ابرویی باال انداخت.

 خوای؟یک عکس ا  مارک می-
هایش را روی هم فشرد و سرش را به نشانۀ تأیید تکان تیامدا با بغد  ب

های  ر ان به سننننننوی کمد اتاقش رفت و با یک عکس داد. جسننننننیکا با گام
 قدیمی برگشت.

 را در دستش گرفت و به عکس خیره شد. تیامدا عکس رنک و رورفته



مارک کنار درخت کریسننمس ایسننتاده بود و با جدیّت به دوربین خیره شننده 
گریست بود. قامت بلندش حتی در عکس نی  مشهود بود. دیگر آشکارا می

که در همین  حظه چار ی با صندقچه وارد اتا  شد. تیامدا بدون آگاهی ا  
ببینش چ در جدی به »ن داد و گ ت: رفتارش، عکس را به چار ی نشنننننننا

های عسننلیش توی عکس مشننخص دوربین خیره شننده. حی  که رنک چشننم
 «نیست!

روحی به تیامدا انداخت و های تیامدا شننننندت گرفت. چار ی نگاه بیاشنننننک
 «من داخل ماشین، سر خیابون منتظرت هستم...»گ ت: 

 این را گ ت و رفت. 
 چرا اون شخص رو به قتل رسوندی؟ [
فشننرد، بعد ا   حظاتی ه دسننتبندی خیره شنند که سننخت م  دسننتانش را میب

گه که، اگر محبوب من، شنننننی ته ی شنننننخص منطق عشنننننق من می»گ ت: 
دیگری باشنننننه، من باید به محبوبم کمک کنم تا بهترین  ندگی رو در کنار 
محبوبش داشنننته باشنننه و اما اگر محبوبش  نده نباشنننه، من به خاطر اینکه 

کشم تا بدون هی  دردسری ا  برسه، محبوب خودم رو میاون به عش ش 
این دنیا بره! در هر دو صنننننننورت نتیجه یکیه... محبوب من به محبوبش 

 «کشم!رسه و من تا ابد عذاب میمی
 دگی به او نگریسننننننننت، در چهره آرامش ج  جنون چی  افسنننننننر با بهت

 ]شد!دیگری دیده نمی
سننوی ماشننینش رفت. همین چار ی به سننرعت ا  عمارت خارت شنند و به 

 که در ماشینش جای گرفت، با یکی ا  دوستانش تماس گرفت.

ترین قیمنننت و طی خوام مننناشنننننننینم رو بنننه ار ونا و، ریچنننارد من می-
 ترین  مان ممکن ب روشم.کوتاه

 «ای؟چطور ان در عجله»ریچارد با تعجب گ ت: 
 چار ی با کالفگی سرش را تکان داد.

 واستم رو انجام بده!تو ف ط کاری که ا ت خ-
تماس را قطع کرد و ا  آیینۀ ماشننین به چشننمان خودش خیره شنند،  یر  ب 

 «رسونم!من تیامدا رو به مارک می» م مه کرد: 



خندید، بعد به صورت ناگهانی شروع به گریستن کرد. اصال  کنترل حا ش 
: بار تیامدا را به خاطر آورد، با صدایی بلند گ ترا نداشت، چشمان اشک

های مارک شننننننیرین های تیامدا رو با عسننننننل چشننننننممن قهوۀ تلخ چشننننننم»
 «کنم!می

رو نگریسنننننننت. تیامدا در حا یکه به هوا کامال  تاریک شنننننننده بود، به روبه
آمد. برای یک عکسننی که در دسننت داشننت خیره شننده بود، به سننوی او می

  حظه، گویی ذهن چار ی ا  کار ایستاد.
د، دنده را عود کرد، پدال گا  را تا حد  حظۀ بعد، ماشینش را روشن کر
 آخر فشرد و به سوی تیامدا راند!

تیامدا با صنندای ماشننین، سننرش را باال آورد و به ماشننینی خیره شنند که به 
 آمد، اما بدون حرکت، به عکس مارک خیره ماند!سرعت به سمتش می

جان خیره ماند و  حظۀ بعد، جسننننننم بینگاه چار ی به قامت کشننننننیدۀ تیامدا 
 تیامدا ا  شدت ضربه به باال پرت شد و به  مین برخورد کرد!

ا  آنجایی که محله بسننننیار خلوت بود، کسننننی متوجه تصنننناد  نشننننده بود. 
روحش را به جسننم غر  در شننده ا  ماشننین پیاده شنند. نگاه بیچار ی مسننخ

رداشننننت و در خون دوخت. سننننپس عکس مارک را که خونی شننننده بود، ب
 جیبش گذاشت.

ری ی تیامدا بیشنننننننتر داد و هر  حظه خونکارهایش را به آرامی انجام می
شد. به سوی تیامدا رفت، او را ا   مین برداشت و روی صند ی ع ب می

 ماشینش خواباند و تور عروسی مادرب رگش خونی شد!
وچ چندان  یاد، به سنننوی بیمارسنننتان حرکت کرد، افکارش پبا سنننرعتی نه

اش ایجاد نکرد، شده بود. حتی صدای موبایلش نی  تغییری در حا ت چهره
 موبایلش روی حا ت ضبط مکا مه رفت.

جناب چار ی، برای بار دوم ا  مطب دکتر موریس با شننما تماس گرفتم، »
تر شننده و حتما  باید داروهاتون رو مصننر  کنید بیماری روحی شننما وخیم

 ا  هر وقت این پیغام رو گوش دادید، به تا به رفتارتون مسننننننلط بشننننننید،  ط
 «اینجا بیاید.



دیگر به بیمارسننتان رسننیده بود، ا  ماشننین پیاده شنند و با صنندایی گرفته به 
ستار با کمک  ست. پر شینش ا سی در ما ستار گ ت که یک بیمار اورژان پر
همکارانش، با برانکارد تیامدا را به داخل بیمارسننتان انت ال دادند و سننریع 

  عمل منت ل کردند. چار ی بدون حر  و پنهانی ا  بیمارسنننننننتان به اتا
خارت شنند، با توماس تماس گرفت و گ ت که تیامدا تصنناد  کرده و او را 

 اند.به بیمارستان منت ل کرده
تماس را قطع کرد، تور خونین را دسنننتش فشنننرد و کنار یکی ا  درختانی 

 بش در آورد.که پشت بیمارستان بود، نشست و عکس مارک را ا  جی
اش خیره شننننننننند،  یر  ننب  م مننه کرد: عکس را تمی  کرد و بننه چهره

 «رسی!خوشحال باش، به  ودی به تیامدا می»
 قریب به شش ساعت، بدون هی  حرکتی همانجا ماند!

پوشنننی به خودش شنننب ا  نیمه گذشنننته بود، که چار ی با صننندای مرد ژنده
 آمد.

 و!هی پسر، اینجا پاتو  منه، ا  اینجا بر-
چار ی بدون کالمی ا  جا برخاسننت و به بیمارسننتان برگشننت. ا  پرسننتار 

 «حال تیامدا نایتینگل چطوره؟»پرسید: 
پرسنننتار که پشنننت می  پذیرش بود، تور خونی را در دسنننت مارک ندید و 

عملش تموم شننننننده، حال خوبی نداره و با کپسننننننول اکسننننننیژن  نده »گ ت: 
ما هم اگر می یدش، مونده، شننننننن ید ببین باال برید، انتهای خوا به طب ۀ  ید  با

 «راهرو، تو یک اتا  مخصوصه!
های چار ی سنننننننری تکان داد و به طب ۀ باال رفت. ا ی ابت روی صنننننننند ی

راهرو خوابش برده بود و توماس نی  برای پیداکردن علت تصننننننناد  به 
صننندا وارد اتا  تیامدا شننند، نگاهی به سنننر ادارۀ پلیس رفته بود. چار ی بی

رنگش انداخت. با طمأنینه و در حا یکه به او ه و صننورت سنن یدشنندپانسننمان
خیره شنننننننده بود، به سنننننننمتش رفت، عکس مارک را ا  جیبش در آورد و 

 روی قلب تیامدا گذاشت.
اش خیره پریدهسنننپس تور را روی سنننر او گذاشنننت و مدتی به چهرۀ رنک

 شد. خواست دستش را بگیرد، اما پشیمان شد.



خواست تو رو با  باس عروس د م می»رامی گ ت: دار، به آبا صدایی خش
شننم و با این تور، در بهترین شننرایط ممکن ببینم، اما حاال سنناقدوش تو می

 «تا به مارک برسی!
سننپس با دسننتانی  ر ان و درحا یکه حدقۀ چشننمانش ا  حد معمول گشننادتر 
شننده بود، کپسننول اکسننیژن را قطع کرد. صنندای بو  دسننتگاه بلند شنند، چند 

 ده وارد اتا  شنننندند. ا ی ابت با  ه بعد پ شننننکان و پرسننننتاران، شننننتابدقی
وحشننت ا  خواب پرید، به سننرعت به سننوی اتا  رفت، اما نگذاشننتند وارد 
سعی کردند تا  ستاران  شروع کردند و پر شکان کار خود را  شود. پ  اتا  

شد. اوضاع تیامدا به چار ی را ا  اتا  خارت کنند که مانع ا  کارشان می
 دت وخیم شده بود و شوک ا کتریکی نی  مانع ا  مرگ او نشد!ش

من اکسنننننننیژن رو قطع کردم، بذارید بمیره، اون آر و »چار ی فریاد  د: 
 «داره بمیره! من قول دادم، قول دادم که اون رو به مارک برسونم!

قابل »یکی ا  پ شننننکان پارچۀ سنننن ید را روی سننننر تیامدا کشننننید و گ ت: 
 «برگشت نیست!

ها وارد اتا  شدند تا چار ی را ا  اتا  خارت کنند، چار ی با شنیدن اننگهب
های دکتر به صورت هیستریکی خندید، سپس با صدای بلند فریاد صحبت

تینامندا، مناشنننننننینم رو فروختم، همون قبر کننار منارک رو برای تو » د: 
 «خرم!می

*** 
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