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 *توجه

 اب، زادۀ ذهن نویسنده است و جنبۀ حقیقی ندارد.های حقیقی و حقوقی و تمام وقایع این کتتمام شخصیت

وجود هرگونه تشابه به صورت اتفاقی است؛ همچنین قصد توهین به هیچ کشور و ملیتی وجود نداشته و معرفی لوکیشن، صرفاً 

 تر بوده است.برای بیان بهتر اتفاقات در فضایی ملموس
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 فصل اول

 ای از ابهامدر هاله

 در کنج اتاق جای گرفت. به آرامی از جا برخاست و

جانِ روی تخت خیره شد و منتظر بود؛ منتظر بود تا بیاید و او را با خودش ببرد. گردنبند را در دستش فشرد، به جسم بی

 اش زمزمه کرد:شدههای کلیدمابین دندان

تو باید بیای، من کارهام رو انجام باید بیای، باید بیای و من رو ببری، باید راه رو به من نشون بدی، من منتظرم، منتظر... -

 ای ندارم، اگر تو نمیای که خودم راهی برای اومدن پیدا کنم!دادم، کار دیگه

 ناگاه صدایی ظریف، سکوت اتاق را در هم شکست.

 باید زندگی کنی، زندگی! اما چگونه زیستن، تعریفش با توست!-

 میالدی 2018سال 

 انگلستان/ لندن

ام نزدیک شوم کنم تا به منِ آرمانیرا نقد می« مَنَم»چون قضاوت کار من نیست؛ منِ نویسنده، فقط کنم، من قضاوتت نمی»

 دگر هستی؛« من»خوانی، یک و تویی که این منِ نوشته را می

 جدالی است...ها، چه جدال بیو بین این من

 «مانم!می« من»دانم اما من، تو را نمی

 

 ر روی یک کاغذ ضخیم و قدیمی نوشته شده بود، زیر لب خواند.برای سومین مرتبه متنی را که ب

 ای از ابهام بود!توانست مفهوم کامل جمله را درک کند، گویی آن چند جمله برای او در هالهنمی

 اش داد که ناگاه صدای توماس، تمرکزش را بر هم زد.برای تمرکز بیشتر، چینی به پیشانی

 تیامدا، چرا نمیای کمک کنی؟-

 ماس به خواهرش نزدیک شد.تو

 زنی؟اصالً چرا کنج اتاق نشستی و حرفی نمی-

رنگش را از جلوی چشمان خود کنار زد و با احتیاط کاغذ را به توماس نشان داد. به صندوقچۀ تیامدا موهای مشکی

 رنگ و قدیمی اشاره کرد که کنج اتاق قرار داشت.ایقهوه

یدا کردم و متن عجیبی که روی اون نوشته توجهم رو جلب کرده. یک متن متفاوت این تکه کاغذ رو داخل این صندوقچه پ-

 رو جمع بسته!« من»رو مورد خطاب قرار داده و حتی « من»که 
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من که متوجه نشدم چی گفتی، فعالً بیا کمک مادر. »: حوصلگی گفترنگش را در حدقه چرخاند و با بیتوماس چشمان آبی

م که به این خونۀ جدید بیاریم، ولی تمیزکردن همین خونه کلی کار داره و مادر به تنهایی از درسته وسایل زیادی نداشتی

 «فروشی که ابتدای خیابونه به پدر زنگ بزنم.خوام برم و از تلفن گلپسش بر نمیاد، منم می

 «گیری؟س نمیچرا با موبایل خودت با پدر تما»تیامدا ابرویی باال انداخت و خطاب به برادر بزرگترش گفت: 

 توماس دستی به موهای بورش کشید و دمغ شد. 

اومدن حواسم نبود، ها از بقیه بلندتر بود. زمان پایینخواستم به طبقۀ باال برم و به خانم وان سالم کنم، یکی از پلهوقتی می-

زدن به م پاشید. فعالً برای تلفنزیر پام خالی شد، تلوتلوخوران چند پله رو پایین اومدم، موبایل از دستم افتاد و از ه

 رم، چون آشنایی مختصری با صاحبش دارم.فروشی میگل

ها، فقط توماس موبایل داشت خبر شکستن موبایل توماس، باعث شد که تیامدا نیز دمغ شود، زیرا در خانوادۀ چهارنفرۀ آن

لی چندان مساعدی نداشتند، تعمیر موبایل او زمان کردند. از آنجا که وضع ماکه همه برای کارهای ضروری از آن استفاده می

 کرد.برد و از سوی دیگر، آن موبایل تنها راه ارتباط سریع با پدرش بود که در بندر بریستول کار میزیادی می

ر خواست باهاش صحبت کنم، ولی فعالً باید به مادتو برو با پدر تماس بگیر، منم خیلی دلم می»تیامدا با ناراحتی گفت: 

 «کمک کنم.

 ناگاه به یاد خانم وان افتاد، با کنجکاوی به توماس خیره شد.

 توماس، تو گفتی به دیدن خانم وان رفتی؟-

 اش را از دیوار گرفت.توماس تکیه

 آره، پیرزن خیلی مهربونیه...-

 خندید و چشمکی زد.

 اتاقش پر از کتاب بود. فکر کنم تو عاشقش بشی دختر!-

کرد. او که از اتاق خارج شد، تر بود و در یک رستوران کار میسال داشت. پنج سالی از تیامدا بزرگتوماس بیست و چهار 

 زده به دنبال راهی بود تا به اتاق خانم وان برود!تیامدا هیجان

بلیشان باال های طبقۀ باال قرار داشت، بیرون آمد. هنگامی که مبلغ اجارۀ خانۀ قبا ذهنی مشغول، از اتاق کوچکی که زیر پله

وجوهای فراوان توانستند این خانۀ قدیمی را پیدا کنند که دو اتاق و یک پذیرایی به نسبت کوچک داشت. رفت، بعد از جست

 بود، به صورت مشترک قرار داشت.« وان»آشپزخانۀ آن با طبقۀ باال، که ساکنش یک پیرزن تنها به نام خانم 

رود، برای او نیز خرید کند و غذا بپزد؛ اینگونه مبلغ اجارۀ ، مادر تیامدا به خرید میخانم وان شرط کرده بود که وقتی الیزابت

 خانه را تا حد زیادی کاهش داده بودند.

 تیامدا، بیا این ظرف غذا رو برای خانم وان ببر.-
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ی بود. از در کوچک تیامدا با شنیدن صدای مادرش از فکر و خیال بیرون آمد و به آشپزخانه رفت، که در نزدیکی در ورود

 گذاشت.های غذا را روی سینی میآشپزخانه گذشت و مادرش را دید که ظرف

خرج داد و از این راه کمکها میساخت، به فروشندهای بود که در خانه وسایل تزیینی میمشرب و با سلیقهالیزابت زن خوش

 ند که بیشتر اوقات در حال خواندن کتاب بود!کرد، هر چشد. البته اغلب تیامدا نیز به او کمک میخانواده می
توماس از لحاظ ظاهری به مادرش شباهت داشت و چشمان آبی و موهای بورش را از او به ارث برده بود، اما تیامدا به گفتۀ  

 اش، شبیه به مادربزرگِ پدرش بوده که اصالتی ایرانی داشته است.شدهپدربزرگ فوت

 نصیب نمانده بودند!از ارثیۀ بلندقامتی مادر و پدرشان، بی در این میان، تیامدا و توماس

های تیامدا با خوشحالیِ زیرپوستی، سینی غذا را برداشت، با شعف از در خروجی که کنار آشپزخانه قرار داشت، گذشت و پله

 طبقۀ باال را در پیش گرفت.

ت گرفت و با دست دیگر، چند ضربه به درِ قدیمی درخشید، سینی را با یک دسرنگش از ذوق میایدرحالیکه چشمان قهوه

 و زوار دررفته کوبید.

 اندکی تعلّل کرد و باز هم در زد، اما کسی در را باز نکرد!

 مأیوسانه برگشت و قصد داشت که سینی غذا را به مادرش برگرداند؛ مثل اینکه خانم وان در خانه نبود یا شاید خوابیده بود.

 «خانم وان نبود، منم غذا رو برگردوندم.»داد، گفت: رگشت و درحالیکه سینی غذا را به مادرش میتیامدا به طبقۀ پایین ب

 الیزابت با تعجب سینی غذا را از تیامدا گرفت.

 شاید رفته بیرون، ولی چطور ما متوجه نشدیم؟-

تیامدا، کنار در اتاق خانم وان »ت گفت: ای به نشانۀ نداستن باال انداخت و از آشپزخانه خارج شد که ناگاه الیزابتیامدا شانه

 «فروشی خاک و کود میاره، تو برو گلدون رو بیار پایین.یک گلدونه که باید ازش مراقبت کنیم. توماس هم از گل

ها باال رفت و چشمش به تیامدا که قصد داشت به سراغ وسایل تزیینی برود، تغییر مسیر داد و از خانه خارج شد. از پله

ها بود که آمدن از پلهها را عمیق بویید. در حال پایینزهای صورتی انگلیسی افتاد. با لبخند گلدان را برداشت و آنگلدان ر

ای به پایین پرت شد و به دلیل ناگاه زیر پایش خالی شد و به زمین افتاد. تیامدا نتوانست تعادلش را حفظ کند، چند پله

 هوش شد!اصابت سرش با زمین، بی

*** 

 ح روز بعد، تیامدا با صدای گریۀ مادرش، چشمانش را باز کرد.صب

ضربه »ها به پایین پرت شده بود، او را به بیمارستان برده و سرش را باندپیچی کرده بودند، اما به گفتۀ دکتر دیشب که از پله

 « یابد.جدی نبوده است و با کمی استراحت در منزل، بهبود می
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اش که در اتاقِ زیر پله قرار داشت، برخاست و از اتاق خارج شد. رفت، از روی تخت چوبییتیامدا با اینکه سرش گیج م

رسید، تلوتلوخوران به آن سو رفت و صدای توماس باعث شد از حرکت صدای گریۀ مادر، از اتاق انتهای خانه به گوش می

 بایستد.

 تیامدا!-

 گ و قدیمی واقع در اتاق پذیرایی نشسته بود.ای رنتیامدا به طرف توماس برگشت که روی کاناپۀ قهوه

 «حالت چطوره؟»توماس با ناراحتی گفت: 

 تیامدا چند مرتبه پلک زد.

 کنه؟من خوبم، فقط بگو مادر چرا گریه می-

تا توماس دهانش را باز کرد که صحبت کند، الیزابت با ساکی در دستش از اتاق خارج شد و به محض دیدن تیامدا گفت: 

 «حالت خوبه؟دخترم، »

حال من خوبه، فقط بگید اینجا چه »رفت، دستی به سرش کشید و گفت: تیامدا که اکنون، فقط اندکی سرش گیج  می

 «خبره؟

دیروز عصر که به »توماس از جا برخاست و به سوی مادرش رفت، ساک را از دستش گرفت و خطاب به تیامدا گفت: 

دیوید نایتینگل »نبود و یکی از دوستانش به جای اون جواب داد و گفت که  فروشی رفتم و با پدر تماس گرفتم، خودشگل

خواد ، با این حال مادر می«جدی نبوده   در حین کار آسیب دیده و منتقل شده به بیمارستان، مثل اینکه آسیبش هم خیلی

 « ریم.حالت خوبه ما میتونم اون رو تنها بذارم، دیشب درگیر تو بودیم و حاال که به بریستول بره و منم نمی

هایش را پاک کرد و خطاب به تیامدا اش تشدید شد، به همین دلیل روی کاناپه نشست. الیزابت با ناراحتی اشکسرگیجه

 «ریم تا پدرت رو برگردونیم. خانم وان هم طبقۀ باال هست و تنها نیستی.ناراحت نباش دخترم، ما می»گفت: 

 «خبر نذارید!خطر، اما من رو بیسفر بی»لویش نشسته بود، نفس عمیقی کشید و گفت: تیامدا برای مهار بغضی که در گ

خانم وان تلفن داره، به محض رسیدن به بریستول »الیزابت دخترش را در آغوش گرفت و بوسید و حین خروج از خانه گفت: 

 «گیرم.باهات تماس می

دن صبحانه، به آشپزخانه رفت. از آنجایی که توماس گفته بود آسیب الیزابت و توماس از خانه خارج شدند و تیامدا برای خور

دانست که چشمان مادرش همیشه آمادۀ گریستن است، حتی پدرش خیلی جدی نیست، تقریباً خیالش راحت شده بود و می

 برای یک موضوع کوچک!

دوقچۀ قدیمی در آنجا قرار داشت. ناگاه اش تقریباً از بین رفته بود، به اتاقی رفت که صنبعد از خوردن صبحانه، سرگیجه

چشمش به تخت خوابش افتاد که کنار دیوار گذاشته شده بود. هنگام بیدارشدن، متوجه نشده بود که روی تخت خودش 

 خوابیده است!
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از خوشحالی که ناشی از تثبیت حضورش در آن اتاق بود، به سراغ صندوقچه رفت، اما هر چه گشت، نتوانست آن کاغذ 

 می را که دیروز دیده بود، پیدا کند.قدی

*** 

جا کافی نیست؟ ر با هم صحبت کنیم، تا همینهات رو باز کن، بذاکنم چشمخواهش می»صدایی آشنا در گوشش پیچید: 

کنم تا از اینجا خارج بشی، اون وقت خودم به ها رو راضی میدم. من اونبگی انجام می اصالً هر چی تو بگی، هر کاری که تو

 «کنم تا آرزوی اون رو برآورده کنی!تو کمک می

 و او با سکوتش پاسخ آن صدای آشنا را داد!

 حد و مرز اتاق!آشنا رفت و باز هم او بود و سکوت بی

*** 

در صندوقچه را باز کرد. چندین کتاب قدیمی در آنجا بود. اولین کتاب را برداشت و دستی به روی آن کشید تا خاکی که نام  

 نویسنده را مخدوش کرده بود، پاک شود. کتاب و

 «مارگارت میچل –بر باد رفته »

 زده چند کتاب دیگر را بیرون آورد.تیامدا هیجان

 «جروم دیوید سالینجر –ناتورِ دشت »

 «هرژه -گل آبی»

 «ویکتور هوگو -گوژپشت نوتردام »

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

 نویس هستند.ها نیز دستها را نیز چک کرد و دید همۀ آنیه کتابنویس بود! بقیک کتاب دست

ها توانست در این چند روزی که کسی در خانه نیست، خودش را با این کتابدر هر صورت او بسیار خوشحال بود، چون می

 سرگرم کند!

 ناگاه موضوعی را به خاطر آورد.

 ها متعلق به کیست؟این کتاب

 ها متعلق به خانم وان هستند!به اتاق خانم وان را به خاطر آورد؛ پس این کتابهای توماس، راجع صحبت

 فصل دوم

 آغاز آشنایی

ها را روی تختش انداخت و از خانه خارج شد. تیامدا تصمیم گرفت تا به اتاق خانم وان برود و از او کسب اجازه کند. کتاب

 ها را گرفت تا حادثۀ دیروز تکرار نشود!احتیاط باال رفت و نرده های طبقۀ باال را در پیش گرفت، اما این مرتبه باپله
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 نفس عمیقی کشید، لبخند ملیحی به لب نشاند و آرام به در ضربه زد.

 ای گذشت، اما خبری از خانم وان نبود!چند دقیقه

ن آمد؛ به سرعت به عقب ها پایین برود، صدای بازشدن در اتاق خانم واتیامدا مأیوسانه برگشت. همین که خواست از پله

 برگشت.

 تر از آن بود که پیرزن خطابش کنند!خانم وان تقریباً پنجاه سال داشت، حقیقتاً جوان

اش بودن پوست سفیدش، در زیبایی او خللی ایجاد نکرده بود. موهای طالییدرخشید و حتی چروکیدهچشمانِ سبزرنگش می

های د. چندان بلندقامت نبود و کمی چاق بود، البته نه زیاد! در این زمان لباسدادنتر نشان میرا که بسته بود، سنش را کم

 قدیمی و رنگ و رورفتۀ خانم وان باعث تعجبش شد! 

 تو باید تیامدا باشی!-

سالم خانم وان، بله »صدای گیرای خانم وان، باعث شد تیامدا از وارسی چهرۀ او دست بکشد، لبخندش را تشدید کرد و گفت: 

 «یامدا هستم، دختر همسایۀ طبقۀ پایین شما.من ت

 خانم وان لبخندی زد و از درگاهِ در کنار رفت.

 بیا داخل دختر زیبا.-

 رو بود، وارد اتاق او شد.تیامدا با شعف ناشی از دیدار خانم وان که بسیار مهربان و خوش

در گوشۀ اتاق یک قفسۀ پر از کتاب وجود داشت. چند های قدیمی بود و اتاق تقریباً بزرگی بود، دیوارهای آن پوشیده از عکس

 کاناپۀ زوار دررفته نیز در اتاق بود. درکل، اتاق یک فضای قدیمی و گرفته داشت!

رنگ جای گرفت. خانم وان، کنار تیامدا های زرشکیها رفت و روی یکی از کاناپهتیامدا با تعارف خانم وان، به سمت کاناپه

 «یی داری... تیامدا!نام زیبا»نشست و گفت: 

 تیامدا لبخندی زد.

متشکرم از لطف شما. مادربزرگِ پدر من، ایرانی بوده و چون خودش دختری نداشته، از پدربزرگم خواسته بود تا اگر پدر یک -

نامم  بگذاره. پدربزرگ من هم دختردار نشد و به پدرم سپرد. بألخره من به دنیا اومدم و« تیامدا»دختر شد، نام دخترش رو 

 «تیامدا شد.

 خانم وان با اشتیاق سری تکان داد.

 چیه؟« تیامدا»دونی معنی نام می-

 تکان داد.« نه»تیامدا با نارحتی سرش را به نشانۀ 

 های ایرانی رو چک کردم، اما معنی اون رو پیدا نکردم!نامهدونست. حتی فرهنگدونم. پدرم هم نمینه، متأسفانه نمی-

 قی کشید.خانم وان نفس عمی
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 دونم معنی نام تو چیه!من می-

 «تونید به من بگید معنیش چیه؟جدی؟ می»تیامدا با تعجب به او خیره شد و مشتاقانه پرسید: 

البته... نام مادربزرگِ پدرِ مادرِ من، تیامدا بود... اون ایرانی بود و متعلق به یک ناحیۀ خاص از ایران که »خانم وان لبخندی زد: 

 «. مادر»به زبان لَکی یعنی « دا»و « هاچشم»به زبان لری یعنی « تیام»زبان بودند؛ « لُر»ها اص داشتند. اونیک زبان خ

کرد! البته من از مادرم که از پدرش آموخته بود، مادرم همیشه من رو تیامدا صدا می«. چشمان مادر»نام تو تیامداست و یعنی 

ها هم باید بگم، در لرستان که بیشترین جمعیت لرها در اونجا مقیم زبانرد لکتا حدودی زبان فارسی رو یاد گرفتم. درمو

 «هستند، یک زبان دیگه هم وجود داره که اون هم زبان لَکی هست.

های بزرگش بود و حاال، نه تنها معنی آن را زده به خانم وان خیره شده بود. دانستن معنی نامش یکی از دغدغهتیامدا حیرت

 گردد!بلکه متوجه شده بود که ریشۀ نامش به کجا برمی فهمیده بود،

 گی؟چیه دختر؟ چرا چیزی نمی-

 تیامدا بعد از اندکی فکرکردن، پرصدا خندید و از خانم وان تشکر کرد.

 واقعاً از شما متشکرم، همیشه برای من دغدغه بود تا بدونم معنی نامم چیه و حاال شما به من کمک بزرگی کردید.-

 ا در هم قالب کرد و با کنجکاوی به او نگریست.دستانش ر

 ها بیشتر به من بگید؟« لَک»ها و « لُر»تونید در مورد می- 

ها از اند که تقریباً در غرب  ایران ساکن هستند؛ این قومها از اقوام ایرانیحتماً، خوشحالم که تونستم بهت کمک کنم. اون-

 دین اسالم و مذهب شیعه هستند. ای کهن و غنی برخورداراند و پیروپیشینه

تیامدا در حال تحلیل اطالعات جدیدی بود که در مورد اصالتش به دست آورده بود. اندکی سکوت کرد، نگاهش را روی 

 «تونم از شما یک سؤال دیگه بپرسم؟خانم وان، می»دیوارهای اتاق که از شدت کثیفی به تیرگی متمایل بودند، گرداند و گفت: 

 «تونی؛ بپرس.البته که می»سری تکان داد: خانم وان 

 تیامدا نگاهش را از دیوارها گرفت و به خانم وان خیره شد.

 نام شما چیه؟-

 لورا رانسوم.-

 تیامدا با تعجب ابروهایش را باال داد.

 گن خانم وان؟پس چرا به شما می-

 لورا آهی کشید.

 کنند!پیش فوت شده، برای همین همه من رو خانم وان صدا می هاهست که سال« جرج وان»این خونه متعلق به همسر من -

 با شرمندگی لب گزید.
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 آه، ببخشید اگر اذیتتون کردم!-

 خانم وان لبخندی زد.

 مشکلی نیست.-

 «تونم یک سؤال دیگه هم بپرسم؟خانم وان، می»تیامدا که دختر بسیار کنجکاوی بود، بعد از اندکی سکوت مجدداً گفت: 

 لورا با صدای بلند قهقهه زد.این مرتبه 

تو دختر کنجکاوی هستی و من این کنجکاوی تو رو دوست دارم، چون شبیه به خودم هستی. هر سؤالی داری بپرس، من -

 دم!جواب می

 تیامدا، با خجالت لبخندی زد.

 هست؟« لورا»چرا اسم شما -

من با اینکه یک کشاورز بود، اما به تحصیل خیلی عالقه پدر »ماندۀ قهقهۀ چند لحظه قبلش بود گفت: لورا با لبخندی که ته

بود. در اشعار پترارک نام دختری  "فرانچسکو پترارک"ها بود. شاعر مورد عالقۀ پدرم داشت و از این بین شیفتۀ ادبیات ایتالیایی

م با دیدن نام لورا تصمیم گرفت به وفور دیده میشه و گفته شده که لورا محبوب پترارک بوده. به همین دلیل پدر« لورا»به نام 

مند شد، من هم به خواندن و نوشتن بیشتر عالقهتا نام من رو هم لورا بذاره. همین نام باعث شد که هر چه سن من بیشتر می

 «ده بود.قافیه است، از نظر مادرم دور نمونده بود و اون رو برای انتخاب این نام مصمم کربشم! البته اینکه نام لورا با لُرها هم

 «چیه؟« نوشتن»چه جالب! راستی خانم وان منظور شما از »تیامدا با هیجان گفت: 

 «کنند!به من بگو لورا، راحت باش! حتی لیا و مارک، فرزندانم، من رو لورا خطاب می»لورا از جا برخاست و گفت: 

 «چشم لورا!»تیامدا که شیفتۀ رفتار خاص لورا شده بود گفت: 

 های کتاب، کاغذی را بیرون کشید و به دست تیامدا داد.ه سوی انتهای اتاق رفت و از بین قفسهلورا با خنده ب

 منظور من از نوشتن، اینه!-

 تیامدا با صدای بلند متن را خواند.

وم و ش کیام نزدیآرمان کنم تا به منِیرا نقد م «مَنَم»، فقط نویسندهمنِ  .ستیکنم، چون قضاوت کار من نینمت قضاوت من-

 ؛یدگر هست «من» کی ،یخوانینوشته را م منِ نیکه ا ییتو
 ...است یجدالیچه جدال ب ،هامن نیا نیب و

 !مانمیم «من»دانم اما من، ینم را تو

 تیامدا با حیرت به کاغذِ در دستش خیره شد، دقیقاً شبیه همان کاغذی بود که دیروز دیده بود، اما قدیمی نبود.

 «این... این... این متن رو شما نوشتید؟»ت: با تعجب و مقطع گف

 لورا سرش را به نشانۀ مثبت تکان داد.
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 نوز موفق به چاپ اون نشدم!ههست... که متأسفانه « مانممن می»های منه که نام اون له، این متن، مقدمۀ یکی از کتابب-

ن هم در این سطح و چنین نگاه پیچیده اما نویسید؟ اویعنی شما نویسنده هستید؟ کتاب می»زده پرسید: تیامدا هیجان

 «هاتون چاپ نشده؟ملموسی؟ پس چرا کتاب

 لورا با ناراحتی آهی کشید.

 هام نشدم!نویسم، هنوز موفق به چاپ کتابهاست که میبله، من نویسنده هستم، اما با اینکه سال-

های ذهنش گشت که با آن مشغولیه دنبال جمالتی میتیامدا که به شدت کنجکاو شده بود که از زندگی لورا سر در بیاورد، ب

 کشید که باز هم بپرسد.را بیان کند، اما چون از او زیاد سؤال کرده بود، خجالت می

 ناگاه به یاد آورد که برای چه به طبقۀ باال آمده است!

 هایی که تو صندوقچۀ طبقۀ پایینه، متعلق به شماست؟لورا، پس اون کتاب-

 رد.لورا تأیید ک

 ها رو مطالعه کنی، من مشکلی ندارم.ها متعلق به منه، اما اگر دوست داری که اونبله، اون کتاب-

 لبخند عمیقی بر چهرۀ تیامدا نقش بست.

 نویسن؟ها دستواقعاً از تو متشکرم، اما چرا اون کتاب-

 لورا نفس عمیقی کشید.

 مثل اینکه تو دوست داری جریان زندگی من رو بدونی.-

 زده شد.امدا شرمتی

 خواستم تو زندگی شما دخالت...ببخشید، من نمی-

 کالمش را قطع کرد.

برم و کنجکاوبودنت رو دوست دارم، اما فعالً باید غذا درست کنم، کردن با تو لذت میمشکلی نیست دخترم، من از صحبت-

باز هم با هم صحبت کنیم و من باز از زندگیم برای گرده. فردا صبح بیا تا چون یک ساعت دیگه مارک، پسرم، از سر کار بر می

 تو بگم.

 «کردید و به مادرم نگفته بودید که براتون غذا بپزه؟مگر شما تنها زندگی نمی»تیامدا با تعجب گفت: 

 لورا لبخند زد.

 کنم.ست میبار به خونه میاد و زیاد پیش من نیست، اما این هفته کنار منه و من خودم غذا درمارک چند وقت یک-

 بله...-

زمینی را درون قابلمه گذاشت تا تیامدا از جا برخاست و بعد از خداحافظی با لورا، به خانۀ خودشان رفت. برای ناهار یک سیب

 آمد و مدام در فکر لورا بود.ای به نظرش جالب نمیبپزد، بعد به پذیرایی رفت و تلویزیون را روشن کرد، اما هیچ برنامه
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ست عصر از خانه بیرون برود و اطراف را ببیند، پس تصمیم گرفت که چند ساعت بعد از خوردن ناهار این کار را خوادلش می

 انجام بدهد.

*** 

 داد.های خودش گوش میتاک ساعت و صدای نفسدر کنج اتاق زانوهایش را در آغوش گرفته بود و با چشمانی بسته به تیک

 پر از هیچ بود!گذشت و گویی هیچ چیزی در ذهنش نمی

تاک ساعت، تا دهم، به تیکدر این سکوت گوش فرا می»شد، زیر لب زمزمه کرد: تاک ساعت بلندتر میهر لحظه صدای تیک

 «ام به فرسایش جانم!داند که راضیفرسا را بشکند و خدا میهای تو این سکوت جانشاید روزی صدای قدم

 *** 

قدرها هم ها را پشت سرش بست. تابستان بود و هوا گرم، اما ساعت هفت عصر، هوا آنحوالی عصر، موهایش را شانه کرد و آن

 گرم نبود.

 قیمت و خیابانی باریک قرار داشت. ها در یک محلۀ ارزانرنگی به تن کرد و از خانه خارج شد. خانۀ آنپیراهن زرشکی

فروشی افتاد که توماس گفته بود. تیامدا به ه چشمش به آن گلزنان از میان عابران پیاده، تا سر خیابان رفت و ناگاتیامدا قدم

 ها را داده بود، هدیه بدهد.آنجا رفت تا یک شاخه گل بخرد و فردا صبح به لورا بابت اینکه به او اجازۀ خواندن کتاب

درپی، عطر فس پیها سرمستش کرد. لبخند عمیقی به لب نشاند، چشمانش را بست و با چند نفروشی شد و بوی گلوارد گل

 گل را به جان کشید.

 ای داشت، او روحیۀ خاصی داشت.العادهحال فوق

کردن بود، رویاپردازی را دوست داشت هایش بود. تشنۀ دانستن و کشفوسالسنهایش بیش از همبا نوزده سال سن، دغدغه

 شرلی فعال در درونش داشت!اش، یک آنو به گفتۀ جولیا، دوست قدیمی

شان بودند. باید از او سراغی جایی خانهشد او را ندیده بود، چون درگیر جابهای میبه یاد جولیا افتاد که یک هفته تیامدا

 کرد.گرفت و او را به خانۀ جدیدشان دعوت میمی

 شود!خواست جولیا را با لورا آشنا کند. مطمئن بود که او نیز شیفتۀ اخالق و مهربانی لورا میحتی دلش می

 انم...خ-

 ناگاه به خاطر آورد که کجاست!

 نگریست.رو شد که پشت پیشخوان ایستاده بود و با لبخند به او میبه سرعت چشمانش را باز کرد و با مرد جوانی روبه

 ها هستید!مثل اینکه شما هم مثل من شیفتۀ گل-

 های تیامدا از خجالت سرخ شد.گونه

 ب... ببخشید!-
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 ید.چارلی با صدای بلند خند

 خواید؟مشکلی نیست، بفرمایید چه گلی می-

 «دو شاخه رز!»فروشی خارج شود، بدون تعلّل گفت: خواست هر چه زودتر از آن گلتیامدا که دلش می

رو بود، با طمأنینه به انتهای مغازۀ کوچکش رفت و دو شاخه گل رز به او داد. تیامدا به چهره و گشادهچارلی که جوانی خوش

شان رفت. همین که خواست وارد خانه های بلند به سوی خانهفروشی خارج شد و با گامه را پرداخت کرد، از گلسرعت هزین

 نگریست!اش خارج شده بود، به دیوار تکیه زده بود و باز به او میشود، چشمش به چارلی افتاد که از مغازه

 داند!از کِی؟ خدا می

 ها را بویید.بست. همان لحظه به در تکیه زد و گل زده وارد خانه شد و در راتیامدا شتاب

 زنی تو دختر؟نفس میچرا نفس-

 تیامدا با ترس به لورا نگاه کرد.

 هیع!-

 ها پایین آمد و خندید.لورا از پله

 هات سرخ شده؟چرا گونه-

 ها را به لورا داد.تیامدا نفس عمیقی کشید و گل

 ها رو بخونم!ه دادید اون کتابها برای شماست، بابت اینکه اجازاین گل-

ها رو بذار داخل گلدون خوام برم بیرون، تو این گلمن می»ها را که در دست تیامدا بود، بویید و گفت: لورا با لبخندی محو، گل

 «تا من برگردم.

 تیامدا لبخندی زد.

 تونم از تلفن اتاقتون با دوستم تماس بگیرم؟چشم. فقط می-

 چرا که نه! -

 م، خدانگهدار.ممنون-

 خدانگهدار دخترجان.-

های طبقۀ باال را در پیش گرفت. از آنجایی که صدای در نیامد، تیامدا به عقب برگشت تا ببیند چرا لورا نرفته، اما تیامدا پله

 لورا رفته بود!

 چرا صدای در را نشنیده بود؟ 

 متوجه رفتن لورا نشده بود!دانست چیست، از بس حواسش پرت بود و ذهنش درگیر چیزی بود که نمی
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وارد اتاق لورا شد و در ابتدا چشمش به مرد جوان و بلندقامتی افتاد که روی کاناپه دراز کشیده بود. تپش قلب گرفت. تیامدا 

هایی آرام از کنارش گذشت و زیرچشمی نگاهی به پسر انداخت. یک آن حس مطمئن بود که آن فرد پسر لورا است. با قدم

 اش خیره شد، اینگونه نبود!ان پسر باز شد، اما وقتی به چهرهکرد که چشم

اش را با چشم باز تجسم چهرۀ پسر برای او بسیار آشنا بود. حس عجیبی نسبت به او داشت، چندین مرتبه پلک زد و چهره

 کرد، گویی او را قبالً دیده بود!

های پسر هم تقریباً رنگ و رورفته رنگ است. لباسکرد که چشمان پسر عسلیپسر چهرۀ زیبایی داشت و تیامدا تصور می

 بودند. 

توانست آن را تیامدا نگاهش به گردنبند چوبی پسر افتاد که نامی روی آن نوشته شده بود. نوشته به زبانی بود که تیامدا نمی

ر بیدار شود، از او فاصله گرفت پسر تکانی خورد و به ادامۀ خوابش پرداخت. تیامدا ترسید که پس بخواند. سرش را جلوتر برد که

 گرفتن به سوی تلفن انتهای اتاق رفت و روی صندلی مخصوص کنار تلفن نشست.و برای تماس

کرد که به خاطر آورد که او را کجا دیده. به دنبال تعبیر ای غرق در افکارش، به مارک خیره شده بود و سعی میچند دقیقه

 حس عجیب و تپش پرسرعت قلبش بود.

زدن تلفن، زیرچشمی نگاهی به نجام با کالفگی سرش را تکان داد، با دستانی لرزان شمارۀ جولیا را گرفت و هنگام بوقسرا

 کاناپه انداخت و در کمال حیرت متوجه شد که پسر نیست!

 شدن درِ طبقۀ پایین، صدای جولیا نیز در گوشش پیچید.هنوز از شک خارج نشده بود که همزمان با صدای بسته

 الو...-

 تواند با جولیا صحبت کند.حداقل خیالش راحت شد که پسر از خانه خارج شده و حال با خیال راحت می

 الو، جولی خودتی؟-

 جولیا مکثی کرد، اما به محض شناختن صدای تیامدا جیغی کشید.

وقتی که رفتی یه زنگ هم به من معرفتی، چرا از دونی چقدر دلم برات تنگ شده! خیلی بیوای... تیامدا خودتی؟ دختر نمی-

یک عدد رفیق »خواستم آگهی بدم به روزنامه و بگم تیتر اولشون بنویسن ای ازت نداشتم. وای دیگه مینزدی؟ من هیچ شماره

 «.معرفت به نام تیامدا گم شده استبی

 تیامدا با خوشحالی عمیق شروع به خندیدن کرد.

 نیاوردی؟ تر حرف بزن، نفس کمهی جولی، یکم آروم-

 «نه! معلومه که نفس کم نیاوردم؛ تو که جای من نبودی ببینی تو این مدت من چی کشیدم!»جولیا با اعتراض گفت: 

دونی این چند منم خیلی دلم برای تو تنگ شده، اما خب، می»تیامدا با لبخندی که تتمۀ قهقهۀ چندی پیشش بود، گفت: 

 ف دیگه پدرم در بریستول...کردن خونه بودیم و از طرروز درگیر مرتب
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تیامدا اتفاقات این چند روز را با آب و تاب برای جولیا تعریف کرد و از او قول گرفت تا حتماً به زودی به دیدنش بیاید، یا 

 کم با هم به گردش بروند.دست

درپی کشید یق و پیشد، چند نفس عماو بعد از خداحافظی تماس را قطع کرد. رد محوی از عطری قدیمی در اتاق حس می

و بعد از اندکی تعلّل از اتاق لورا خارج شد. هنوز خبری از لورا و پسرش نبود، پس به خانۀ خودشان رفت تا برای شام غذایی 

 درست کند. 

 .کند دایها، توانست دفتر و قلمش را پجعبه میانوجو جست یبعد از اندک .کرد و به اتاقش رفت میحرارت اجاق گاز را تنظ

 .نوشتیهمانند لورا م زیاو ن رایبه او شباهت دارد، ز امدایگفت که تیلورا درست م .نشست و دفترش را باز کرد نیزم یرو

 .نوشتیم ،دیرسیکه به ذهنش م را اما حداقل هر آنچه بود،او ن یبه خوب دیشا
 یلیتما چیو گاه ه میپنداریها آن را مطلوب مدهد، گاه ما انسانیرا به ما نشان م یشمار رنگ دارد و هر زمان رنگیب یندگز»

 !میو نه، ندار میبشود که نه دوست بدار یرنگ دیآیم شیالبته پ .میبه آن ندار
 یبرا یزیاما چ د،یآیکه به نظرم مطلوب م یرنگ دم،یرا به چشم د یاز زندگ گرید یرنگ د،یجد ۀخان نیروزها با آمدن به ا نیا

 ...شودیمبدل م گرید ییهاهر لحظه به رنگ ییام، گورنگ آشنا نشده نیارم هنوز تمام و کمال با اپندیکه مایناست،  بیمن عج
 «!که به مارک دارم یمثل حس قاًیشوم، دقیغرق م الیو گاه در خ نمیبیم را قتیحق گاه

 به مارک داشت؟ یمگر او چه حس ؛لب خواند ریز گریمرتبه د کیخط آخر را  رتیح اب امدایت
 .قلم شد دوباره دست بهندانستن تکان داد و  ۀرا به نشان سرش

 !ستیدانم منظورم از حس چینم»
 ...دیشا ایباشد؟  ییمنظورم همان حس آشنا دیشا
 «!کنم صبر دیرنگ چشمانش با دنیکم تا ددانم، اما دستینم قتاًیحق

 به آشپزخانه رفت. ی از غذا،سرکش یبرا یلمشغوو با ذهن دیکش یقیکه نوشته بود را مرور کرد، نفس عمچه  هر امدایت

 شد.« پیرمرد و دریا»های لورا رفت و مشغول خواندن کتاب بعد از خوردن غذا، به سراغ کتاب

*** 

 ای نداشت!بودنش در آن اتاق هیچ ثمره

ارش کند، اما کرد به زندگی امیدوانتظار بود و همدمش در آن سکوت، همان صدای ظریفی بود که سعی میاو همچنان چشم

 ای نداشت، آن هم زمانی که خودش مسبب حال خراب او بود!گویی فایده

 پیونده!هر اتفاقی به وقتش به وقوع می-

*** 

 فصل سوم
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 تیامدایی دگر!

ساعت ده شب بود که صدایی به گوش رسید. تیامدا که غرق در کتاب بود، به خودش آمد و سرش را باال آورد، لورا را دید که 

 شان شده بود.خانهوارد 

 دخترجان، هر چه در زدم نیومدی به استقبالم؛ نگرانت شدم.-

 با خنده به کتابی که در دست تیامدا بود اشاره کرد.

 بینم که غرق در خوندن کتابی!ولی حاال می-

کتاب خیلی جذابه و ببخشید، این »زده از جا برخاست و به لورا اشاره کرد که بنشیند، سپس گفت: تیامدا با لبخندی خجالت

 «کنه!نویسه و با چنین خط زیبایی نوشته شده به جذابیتش اضافه میاینکه دست

 لورا نفس عمیقی کشید.

 نویسن!ها دستحتماً خیلی کنجکاوی تا بدونی چرا این کتاب-

 تیامدا کنار لورا نشست و سرش را به نشانۀ تأیید تکان داد.

 بله، واقعاً کنجکاوم!-

 کن تا من از زندگیم بگم!خب پس گوش -

 تیامدا با اشتیاق به لورا خیره شد و او شروع به صحبت کرد.

کردیم. با اینکه پدرم کشاورز بود، اما پدر من کشاورز بود و مزرعه داشت. ما در یکی از روستاهای اطراف لندن زندگی می-

 انتخاب اسم من هم، عالقۀ پدرم به ادبیات پترارک بوده.ها داشت. همونطور که قبالً هم بهت گفتم، دلیل عالقۀ زیادی به کتاب

رفتم. البته مادرم های پدرم به مدرسۀ روستا میمن هفت ساله که بودم، خواندن و نوشتن رو از پدرم آموختم و در کنار آموزه

 هم وقتی اشتیاق من در آموختن رو دید، زبان فارسی رو هم به من یاد داد که برام خیلی جذاب بود.

 شدم!زده میشد، ذوقهای ما نمیکس متوجه صحبتکردیم و هیچوقتی من و مادرم در روستا با هم فارسی صحبت می

کردم. چندین کتاب به زبان فارسی داشت که من بارها ها رو حفظ میخوند و من اونمادرم برای من شعرهای فارسی می

 گفت.ها برام میدم. این بین پدرم هم از ادبیات ایتالیاییها رو حفظ شده بوخونده بودمشون و کامالً اون کتاب

های پدرم رفتم. شد، تا اینکه در ده سالگی، به سراغ کتابگذشتند و عالقۀ من به کتاب بیشتر و بیشتر میروزها در پی هم می

گرفت. پدرم از وقتی که یها رو از معلم روستا امانت مهای زیادی نداشت که متعلق به خودش باشه؛ اغلب کتاباون کتاب

گرفت تا من بخونم، اما من اون هایی که مناسب سن من بودند رو هم از معلم میمتوجه عالقۀ من به خوندن کتاب شد، کتاب

 خونه رو بخونم!هایی که پدرم میخواست کتابها رو دوست نداشتم و دلم میکتاب

 کردیم.وتمند نبودیم، با عشق و شادی زندگی میواقعاً زندگی خیلی خوبی داشتیم و با اینکه خیلی ثر
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ها بود کردند من باسواد و فرهیخته بشم. این آرزوی اونمن شیفتۀ مادر و پدرم بودم، مادر و پدری که با تمام وجود سعی می

 و در همون دوران کودکیم، آرزوی خود من هم شد!

 ام زایمان از دنیا رفت، حتی بچه هم زنده نموند!ها بود که مادرم باردار شد و هفت ماه بعد، هنگهمون زمان

 شدم.تر میروز منزویاون موقع بود که پدرم خیلی افسرده شد. چیز عجیبی نبود، اون شیفتۀ مادرم بود. منم روزبه

 حسی...اصالً اوضاع روحی خوبی نداشتم، یک حس خالء، یا شاید بی

تر بود؛ نه گذشت. اون روز، روز تولد مادرم بود. پدرم از همیشه افسردهم میتقریباً یازده سالم بود و چند ماهی از مرگ مادر

 خورد!زد و نه چیزی میحرفی می

 دست بر قضا، همون روز هم عمۀ پدرم به خونۀ ما اومد تا از پدرم بخواد که ازدواج کنه!

عمه آلیس اصرار « کنم!ره ازدواج نمیوقت دوبامن هیچ »گفت پدرم به شدت عصبانی شد و شروع به داد و فریاد کرد، می

 افتادم که داستانش رو مادرم برام تعریف کرده بود!کرد و پدرم انکار. من فقط به یاد نامادری سیندرال میمی

 پدرم خسته از بحث با عمه آلیس از خونه بیرون رفت و من هم به اتاق پدرم رفتم.

خودی دست از سرم بردارند. اولین کتابی رو که روی میز دیدم، کرهای بیخواست که کتاب بخونم تا شاید فاون موقع دلم می

 برداشتم.

زد که بچۀ نوزادش رو نجات بدن. قلم رو برداشتم و ذهنم به شدت درگیر مادرم بود، مادری که حتی لحظۀ مرگش فریاد می

 در صفحۀ اول نوشتم:

 دنیای مادرانه»

 پر شد ز آه و ناله

 

 در فکر کودک خویش

 به خوش خود نیشزد 

 

 در فکر فرداهاست

 «فردای خود را فداست

 چندین مرتبه اون رو زیر لب خوندم و در کمال حیرت متوجه شدم که چند مصرعی شعر سرودم، اون هم به زبان فارسی!

، اون به «اتیامد»گفت مادرم به من می«. تیامدا»هام جاری شد و در پایان شعر نوشتم مثل اینکه وصف حال مادرم بود. اشک

تو چشم و چراغ منی، پس من تو رو »گفت که بخشی از اصالتش بود، خیلی عالقه داشت و می« لُری»زبان فارسی و البته 

 «کنم عزیزکم!چشمان خودم خطاب می
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خوام تمام عمرم رو صرف من می»گفت اون روز هر چقدر عمه آلیس اصرار کرد، پدرم زیر بار نرفت که ازدواج کنه و می

 «های جسیکا بود!کردن لورا بکنم که نور چشمزرگب

 اش مهربان نباشه؟ها و خانوادهشه مادری برای بچهجسیکا، مادرم، زن مهربانی بود. اصالً مگر می

رسید که خوندم. در این میان هر از گاهی متن یا شعری به ذهنم میدر شرف دوازده سالگی بودم و بیش از پیش کتاب می

 کردم.دداشت میها رو یااون

همون چند مصرعی رو در دست داشت که برای « این شعر رو تو نوشتی؟»یک روز پدرم با حیرت به سراغم اومد و پرسید 

تو تیامدا هستی، همین نیروی تیامدابودن »مادرم نوشته بودم. وقتی گفتم بله، پدرم با شعف من رو در آغوش کشید و گفت 

 گفت، من با نیروی مادرم شروع کردم، با نیروی تیامدا!؛ راست می«غازگر تو هستو سرودن چند مصرع برای مادر، آ
 کرد.مادرم به تبعیت از نام مادربزرگِ پدرش که تیامدا بود، من رو هم تیامدا خطاب می

 

ینکه لورا را لورا سکوت کرد و تیامدا غرق در داستان زندگی لورا بود. برایش جالب بود که چگونه اولین شعرش را سروده و ا

 کردند!تیامدا خطاب می
 کند.شنود و لورا آن اشعار را برایش ترجمه میاز سوی دیگر به شدت خوشحال بود که اشعاری را به زبان فارسی می

 کنم.دخترجان، ساعت یک بامداده. بهتره که تو بخوابی و منم برم باال، بعداً باز هم برای تو تعریف می-

کردن با شما رو دوست دارم، چیزهای زیادی از ممنونم، من واقعاً صحبت»نشاند و قدرشناسانه گفت: تیامدا لبخندی به لب 

 «گیرم. در واقع دوست دارم شبیه شما باشم!شما یاد می

 لورا چینی به پیشانی داد.

شه به خاطر داشته باش، از ای که خودت باشی! این جمله را همیای تا تکرار کسی باشی؛ تو به دنیا آمدهتو به دنیا نیامده»-

 کس نشو!ها را فرا بگیر، اما به هیچ قیمتی شبیه به هیچها عبرت و نکات مثبت زندگی آنزندگی همۀ انسان

مگر اینطور نیست که هر انسانی اثر انگشت مختص به خود را دارد؟ حتی دو قلوهای همسان نیز اثر انگشتشان نسبت به هم 

شوند، این همان استعداد توست؛ اگر باید به دنبال درهایی بگردی که با اثر انگشت تو باز می متمایز است! پس بدان که تو

ای که وقتی اندازۀ انگشتان تو با هم دانی؛ چون دست داری، اما هنوز نیاموختهاینگونه نباشد، تو تا ابد خود را یک احمق می

پس مسیر موفقیت و پیشرفت تو از دیگری کامالً متمایز است؛ یکسان نیستند و اثر انگشت تو صرفاً متعلق به خود توست، 

 «شاید وجه اشتراکی داشته باشند، اما تکرار و مشابه یکدیگر نیستند!

 تیامدا غرق در کالم لورا بود. دوست داشت لورا باز هم برای او حرف بزند، اما دیروقت بود!

 سرش را ناباورانه تکان داد.

 ها از خود شماست؟! تمام این متندونم چی بگممن... من نمی-



 

 

کاربر انجمن نودهشتیا معصوم ترکان_تیامدا  WWW.98IA3.IR 20 
 

 لورا تأیید کرد.

 اند!های من هستند که هنوز به چاپ نرسیدهها جمالتی از کتاببله، این متن-

کنید، سازی میهای شما چاپ بشن، شما خیلی ساده و روان، مباحثی رو از زندگی سادهباید کتاب»تیامدا با افسوس گفت: 

 «ارم بیشتر با شما صحبت کنم.شن. دوست دکه خیلی ملموس می

 لورا از جا برخاست و به سوی در رفت.

 کنیم.منم همینطور، فعالً بخواب. فردا با هم صحبت می-

ای که نتوانسته بود نبوغ خود را به جهانیان لورا که رفت، تیامدا با حیرت کف خانه نشست. از نظرش لورا یک نابغه بود، نابغه

 نشان دهد!

واب به اتاقش رفت، چشمان مارک را در ذهنش تجسم کرد. با کالفگی از این پهلو به آن پهلو شد. مارک که همین که برای خ

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

وضوعی نشده بود؛ شاید چنین درگیر مهای اآلن، عجیب او را کالفه کرده بود. تا به حال اینهای دفترش و فکر و خیالنوشته

 ای که به لورا داشت، باعث شده بود که از مارک هم خوشش بیاید!عالقه

 با کالفگی سرش را تکان داد.

 اصالً کی گفته که من از مارک خوشم میاد؟-

رنگ چشمان  از این پهلو به آن پهلو شد و با این فکر که حتماً باید باز هم مارک را ببیند و به خودش ثابت کند که در مورد

 او اشتباه کرده است، به خواب رفت.

*** 

 فصل چهارم

 ادوارد
 صبح روز بعد تیامدا با صدای بلندی از خواب پرید!

زده از جا برخاست، از خانه خارج شد و در را باز کمی طول کشید تا به خودش بیاید و متوجه شود که صدای در است. شتاب

 کرد.

 چارلی بود!

ببخشید خانم نایتینگل، توماس با »زده شد و گفت: زد، با دیدن چهرۀ ترسیده و آشفتۀ تیامدا خجالتنفس میچارلی که نفس

زده کردن، برای همین من شتابخواد با شما صحبت کنه. گفت که زیاد فرصت نداره برای تلفنی صحبتمن تماس گرفته و می

 «به سراغ شما اومدم!

 او که تازه به خودش آمده بود، موبایل را از چارلی گرفت. سپس موبایل هوشمندش را به تیامدا داد.
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 الو...-

زنم، هر الو تیامدا، من زیاد فرصت ندارم تلفنی صحبت کنم، چون از تلفن بیمارستان به تو زنگ می»توماس با عجله گفت: 

کوفتگی  پاش شکسته و بدنشچقدر شمارۀ اتاق خانم وان رو گرفتم کسی برنداشت... زنگ زدم که بگم حال پدر خوبه و فقط 

 «داره، شاید چند روزی در بریستول بمونیم و با پدر برگردیم. راستی حال تو خوبه؟

 تیامدا صدایش را صاف کرد.

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

 گهدار.باشه حتماً، اوه من دیگه باید برم، مراقب خودت باش؛ خدان-

 خدانگهدار.-

 «متشکرم از شما، واقعاً به من لطف کردید.»زده گفت: تیامدا تماس را قطع کرد، موبایل را به چارلی داد و خجالت

 چارلی لبخندی به لب نشاند.

انجام  تونم برای اونترین کاری هست که میگرده و واقعاً این کوچکها قبل بر میوظیفه بود، آشنایی من و توماس به مدت-

 بدم.

 زده شده بود، سر به زیر شد.تیامدا ناراحت از اینکه به خاطر نداشتن موبایل، اینگونه خجالت

 به هر حال از لطف شما ممنونم.-

  چارلی کمی این پا و آن پا کرد و با یک خداحافظی مختصر رفت.

 

 تیامدا نفس عمیقی کشید و به خانه برگشت. نگاهی به ساعت انداخت.

 بود.« حهشت صب»

ای باال انداخت و برای خوردن صبحانه به آشپزخانه رفت. تا ظهر خودش چرا لورا تلفن را جواب نداده بود؟ از روی ندانستن شانه

 را به ساخت وسایل تزیینی مشغول کرد، در حالیکه بخشی از ذهنش باز هم مشغول بود.

به در زد و بالفاصله در اتاق باز و قامت  حال لورا شود. چند ضربهبعد از خوردن یک ناهار مختصر، به طبقۀ باال رفت تا جویای 

 مارک، پسر لورا، نمایان شد.

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

 او که فرصت نکرده بود چشمانش را ببیند، از عصبانیت دستانش را مشت کرد.

 سالم، دخترجان، چرا نمیای داخل؟-

 کر فرو رفته بود، با صدای لورا به خودش آمد و وارد اتاق لورا شد.تیامدا که عجیب در ف

 ببخشید، فکر کنم مزاحم شدم!-
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 ها اشاره کرد.لورا به کاناپه

 بیا بشین، این چه حرفیه؟ قرار بود مارک از قبل بره بیرون، ربطی به اومدن تو نداره!-

امروز تلفن »ا به یاد بیاورد که چرا به اینجا آمده است، سپس گفت: ها نشست، لبانش را به هم فشرد تتیامدا روی یکی از کاناپه

 «اتاقتون زنگ نخورد؟

 روی تیامدا نشست.لورا ابرویی باال انداخت و روبه

روی رفته بودیم بیرون، تازه برگشتیم تا صبحانه بخوریم، حاال هم مارک چون کار داشت رفت من و مارک صبح برای پیاده-

 بیرون.

ها صدای درزدن رچشمی نگاهی به اتاق انداخت، اما اثری از خوردن صبحانه ندید. برایش سؤال بود که چطور آنتیامدا زی

 چارلی را نشنیده بودند، پس در خانه حضور نداشتند!

 خوب دخترجان، تمایلی به شنیدن ادامۀ زندگی من داری؟-

 از ذهنش بفرستد و با اشتیاق به لورا خیره شد.ای تیامدا از فکر و خیال دست کشید، سعی کرد مارک را به گوشه

 بله، خیلی خیلی مشتاقم!-

 لورا با لبخندی محو سری تکان داد.

 پس گوش کن...-

های کرد برای من کتابام، انگار از افسردگی اون کم شد! سعی میوقتی پدرم متوجه شد که مدتی هست من دست به قلم شده

 ها باز شه.ندن اون کتابمختلفی فراهم کنه تا ذهن من با خو

ها رو فروخت های پدرم رو از بین برد و وضع مالی ما به شدت وخیم شد. پدرم تعدادی از داممتأسفانه اون سال، آفت کشت

 آورد. گرفت و برای من میرفت، از کتابخونه کتابی به امانت میتا بتونیم زنده بمونیم. در اون مدت، هر وقت پدرم به شهر می

العاده و هست رو برای من آورد؛ یک کتاب فوق« آلن فورنیه»رو که اثر نویسندۀ فرانسوی « مون بزرگ»ز پدرم کتاب یک رو

کشید. حتی سرنوشت نویسندۀ کتاب هم عجیب بود؛ آلن یک سال بعد هنرمندانه بود و انگار رویاهای جوانی رو به تصویر می

خواست برای خودم تا ابد نگهش نقدر به نظر من جالب بود که دلم میشه! اون کتاب اواز چاپ کتابش در جنگ کشته می

 پذیر نبود!دارم، اما این امکان

 خواستم و به صورت ناگهانی به ذهنم رسید که از روی اون کتاب بنویسم...من به هر قیمتی که شده اون کتاب رو می

 و نوشتم!

شدم. من مدت ها میای خودم بنویسم، با این کار کامالً غرق در نوشتهرسید رو براین آغازی بود تا هر کتابی که به دستم می

زیادی به مدرسه نرفتم، فقط در حدی که خوندن و نوشتن رو بلد باشم رفته بودم، به همین دلیل بود که به زبان فارسی شعر 

 گفتم!می
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هایی به انگلیسی بنویسم. تونستم متنو میهای متعدد، تسلطم بر زبان انگلیسی بیش از پیش شد البته بعد از خوندن کتاب

پانزده ساله که شدم، روستا پر شد از خبر اومدن یک معلم جوان به روستا که تمام اهالی رو به یادگیری خواندن و نوشتن 

 کرد.تشویق می

ش تموم شه و من به شدت مشتاق بودم که اون مرد جوان رو ببینم، پس به مدرسۀ کوچک روستا رفتم. صبر کردم تا کالس

 شناختم!ها میش انگار اون رو سالابیرون بیاد. اون بیرون اومد و من با دیدن چهره

ش اادوارد که مردی جوان و حدوداً بیست و سه ساله بود، با دیدن من از حرکت ایستاد و یک ابروش رو باال داد، هنوز چهره

 هام هست!به وضوح جلوی چشم

هوا سالم کرد. هر دو خندیدیم سالم کردم، انگار که با صدای من به خودش اومده باشه، اون هم بیهوا من هول شده بودم و بی

راستش »مِن کردم و دست آخر گفتم: و، کمی مِن«تونم به شما کمک کنم؟خانم جوان، چطور می»و اون به طرفم اومد و گفت: 

 «م شما رو ببینم!من در مورد شما از اهالی زیاد شنیدم و برای همین کنجکاو شد

گن کدوم به صراحت شما نمیها برای دیدن من میان، اما هیچاین روزها خیلی»اش گفت: پرصدا خندید و بعد از اتمام خنده

 «که از روی کنجکاوی اومدن!

من ادوارد بنسون هستم و »زده لبخندی زدم. من رو به نشستن روی تنۀ درخت کنار مدرسه دعوت کرد و گفت: خجالت

 «ما؟ش

 «من لورا رانسوم هستم.»گفتم: 

 «تونی از من بپرسی.حاال که با هم آشنا شدیم، هر سؤالی داری می»از آشنایی با من اظهار خوشحالی کرد و گفت: 

 «چرا به این روستا اومدید؟»ای که به ذهنم رسید رو بیان کردم؛ دونستم چرا هول شدم. اولین جملهاون موقع نمی

من از سودمندبودن »شد. در جواب به من گفت: خنده بود و آرامش خاصی در رفتارش دیده مییلی خوشباز هم خندید. خ

 "کشم!دست نمی

 «لئوناردو داوینچی.»ناگهانی گفتم: 

 «دونستی اون جمله از کیه؟تو می»های روشنش به نظرم زیبا اومد. گفت: هام خیره شد، در یک نظر چشمبا حیرت به چشم

 «بعضی از جمالت داوینچی رو حفظ کردم، چون برام خیلی جالب هستند! بله،»گفتم: 

تو واقعاً آدم جالبی هستی، خیلی رک و راحت گفتی که چرا به دیدن من اومدی؛ یک سادگی »تر شد و گفت: لبخندش عمیق

 «جالبی در رفتار تو مشهوده، البته به قول داوینچی، سادگی نهایت کمال است.

 به نظرم عجیب زیبا اومد. اون از من به صورت غیرمستقیم تعریف کرده بود.ای که گفت، جمله

ها صحبت کردیم. عالوه بر داوینچی، اون ها من و ادوارد در مورد کتابزدن با ادوارد رو دوست داشتم. اون روز ساعتحرف

 مند شدم.زمان به ادبیات شکسپیر هم عالقه
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 زده شد و من رو تشویق کرد.نویسم، ذوقکرد. وقتی فهمید که منم میازگو میخیلی از جمالت شکسپیر رو در مکالماتش ب

آورد. پدرم ادوارد رو دوست گذشت و اون هر از گاهی از شهر برای من و پدرم کتاب میچند ماهی از آشنایی من و ادوارد می

 ن به شدت کنجکاو بودم که چرا نمیاد.یک مدت ادوارد به روستا نیومد و م«. انسانی باسواد و محترمه»گفت: داشت و می

 شاید اون حس من، کنجکاوی نبود!

 همون موقع بود که چند مصرع دیگه به زبان فارسی شعر گفتم.

 

 یاد تو در دل من همچو بهاریست که»

 امان ریختهدر خزان برگ و گلش، بی

 

 من بهار بودم و با عشق تو پردرد شدم

 فصل گرمای وجود بودم و باز سرد شدم

 

 کشم عطر تو بسدر هوایی که نفس می

 «تو بخند، این همه شعف تو، برایم نفس

 

 تونستم به فارسی شعر بگم!خیلی برام جالب بوده و هست، که چرا من فقط می

کردند، اما پدرم هیچ شدم. اون زمان دخترها در روستا و حتی شهر، زود ازدواج میتقریباً داشتم به شانزده سالگی نزدیک می

 قت من رو مجبور به ازدواج نکرد.و

 خبر نبود!دونستم، اما پدرم بیقراریم رو نمیها هم تعطیل بودند. دلیل بیخبر بودیم، مدرسهدو ماهی بود که از ادوارد بی

رد شدم که خبری از ادواها به این امید بیدار مینوشتم. صبحای هم میخوندم و گاهی چند جملهها تا دیروقت کتاب میشب

 به دستم برسه، اما هیچ خبری نبود.

 یک روز پدرم گفت که باید آماده شم، چون شب مهمان داریم.

پدرم به من یک پیراهن داد که برای مادرم بود. بهترین لباس مادرم بود. دیگه مطمئن شده بودم که امشب یک مهمانی 

رش برای خواستگاری از من اومدن؛ متعجب، دلگیر و معمولی نیست. شب فرا رسید و من متوجه شدم که ادوارد و پدر و ماد

 زده بودم!هیجان

 انگیزی بود؛ مثل اینکه یک مخاطب برای اشعارم پیدا شده بود!تونم حسم رو توصیف کنم، اما حس شگفتدقیقاً نمی

 اش به من گفت.اون شب ادوارد از عالقه 
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 توانی ستارگان را انکار کنیمی»اون گفت: 

 خورشید را انکار کنی توانی حرکتمی

 توانی حقیقت را دروغ بخوانیمی

 «در عشق من اما، تردیدی نداشته باش!

 اش از اشعار شکسپیر استفاده کرد.باز هم برای ابراز عالقه

 و من هم برای اون شعر خوندم:

 بودنت چه زیباست»

 بینم نه روزنه شب می

 

 حالم با تو خوب است

 این هم عشق و بروز

 

 هوا سرد است همه گویند

 «آید نه سوزاما، نه باران می

اون فارسی بلد نبود. وقتی معنی شعر رو براش گفتم، خیلی خوشحال شد و از من قول گرفت تا زبان فارسی رو به اون هم یاد 

 بدم.

 «خواهد تا در نگاهم بدود.جنگل نگاهم، فقط آهوی چشمانت را می»در نهایت حرف دلم رو گفتم: 

خوش به حال من که تو »ای روشن بود، درخشید و سپس با تمام وجودش خندید و گفت: رد که به رنگ قهوههای ادواچشم

 «شاعری! از این به بعد اشعار تو ورد زبان منه.

 داد تا بهتر بنویسم.های ادوارد به من انگیزه میاشعار من قوی نبودند، اما حرف

اه بعد، مراسم ازدواج ما در شهر لندن و در عمارت خانوادۀ بنسون برگزار های من و ادوارد قرار شد که یک مبعد از صحبت

 بشه.

چندین مرتبه به شهر لندن اومدم و مجذوب زیباییش شدم. وقتی وارد عمارت بنسون شدم، همه چیز فراتر از تصور من بود، 

 رفتند.هایی که از این سو به اون سو میگرایی و خدمهپر از تجمل

اهالیش رو دیدم، متوجه شدم که سبک زندگی من و ادوارد چقدر با هم متفاوته؛ در تعجب بودم که چطور ادوارد وقتی اونجا و 

 برای تدریس به روستای ما اومده بود.
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بودن بکنم. شون احساس کمدادند با دیدن سبک زندگیبا این همه، ادوارد و مادرش اونقدر مهربون بودند که اجازه نمی

های اطراف، به ها و ناآرامیرفتیم، میان شلوغیق اون زمان برام این بود که، زمانی که من و ادوارد به خرید میترین اتفاجالب

 گذروندیم.ها میجای اینکه به فکر خریدهای مراسم ازدواجمون باشیم، وقتمون رو در کتابفروشی

 اون کتاب رو خونده بود، وقتی به روستا برگشتیم، باز ادوارد کتاب رومئو و ژولیت رو به من هدیه داد و با اینکه خودش قبالً

 هم با من اون رو خوند.

شد، تا حدی که اگر چند ساعت از ای تا مراسم ازدواجمون مونده بود و عالقۀ من و ادوارد هر لحظه بیشتر از قبل میدو هفته

 شد!خبر بودم، حالم بد میاون بی

خوب لحظاتش رو در خاطر دارم. ادوارد مثل من بود، عاشق خوندن کتاب و زندگی روزهای خوشی بود. روزهایی که هنوز حس 

 بخش بود.در کنار اون واقعاً لذت

ها و شعرهای من تعریف کرد، تا من به فکر چاپ کتاب افتادم. اون زمان تصمیم داشتم یک داستان جنایی اونقدر از نوشته

 د!شبنویسم و ماجرا از یک قطار مسافربری شروع می

 طی چهار روز، سی صفحه از داستان رو نوشتم و حاال پنج روز تا مراسم ازدواجمون باقیمونده بود.

خواست که من من و ادوارد اونقدر غرق در کتاب من بودیم که بقیه کارها رو پدرم و خانوادۀ ادوارد به عهده گرفتند. ادوارد می

 من اومد و به نزدیکی یک ریل قطار رفتیم. کامالً بر داستانم مسلط باشم، برای همین به دنبال

گذشت. ما از مسیر باریکی که به دره راه داشت، به اونجا رفتیم و زیر یک ریل قطار به صورت پل از باالی یک درۀ سرسبز می

 درخت نشستیم.

انداخت. اونقدر تکاپو میگذشتند و شنیدن صدای بوق قطارها ذهن من رو به با فاصلۀ زمانی زیاد، قطارها از باالی سر ما می

 بودن در اون فضا روی من تأثیر گذاشت، که تا هنگام غروب بیست صفحۀ دیگه نوشتم!

گذشت. با لبخند به ادوارد خیره شده بودم که من در حال فکرکردن بودم و ادوارد به کنار رودی رفت که دقیقاً از زیر پل می

 تر بشه.ندم عمیقصدای بوق ممتد یک قطار اومد و باعث شد که لبخ

دونم اون لحظه به صورت ناگهانی چه اتفاقی افتاد، که قسمتی از پل خراب شد و آخرین واگن ذغال سنگ به پایین پرت نمی

 شد!

 ها تا حدودی ناپدید شده بود. سنگزده به ادواردی خیره شدم که نیمِ بیشتری از تنش زیر ذغالمن بهت

رۀ زیبایش خونین بود، مثل اینکه قلب من از حرکت ایستاده بود. شاید یک ماهی بودم که زده به سمت ادوارد رفتم. چهشتاب

هایش رو ازش گرفته بودند، شاید یک آیینه بود که به طرفش سنگ از آب به بیرون پرت شده بود، شاید یک پرنده بودم که بال

 پرتاب کرده بودند و شاید یک انسان بودم که زنده به گور شده بود!

 وارد نالید...اد
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پس از مرگم در سوگ من منشین؛ آن هنگام که »با عجز و ناتوانی، مقطع و با تنفسی که از حالت عادی خارج شده بود گفت: 

 شنویبانگ ناقوس مرگ را می

 «ام!کند، من رها گشتهکه دنیا اعالم می

 این رو گفت و چشمانش رو تا ابد بر روی من بست!

 

پریده زده شد. به حدی صورتش رنگحالت بود که تیامدا وحشتلورا خیره شد. چهرۀ لورا آنقدر بی حالتتیامدا به چهرۀ بی

 بود که گویی مرده است!

 وار گفت: ترین لحن ممکن زمزمهروحزد. ناگهان با بیای خیره شده بود و هیچ حرفی نمیزدن به نقطهبدون پلک

 نیس از مرگم در سوگ من منشپ»
 ی،شنویناقوس مرگ را م ندینگ ناخوشاهنگام که با آن
  ،امکند: من رها گشتهیاعالم م ایبه دن که
 هاکرم نیترمأمن پست نیاز ا ،پست یایدن نیا از
 یخوانیم زیشعر را ن نیا یوقت یحت و

 ؛را نوشت که آن یدست اوریبه خاطر ن 

 خواهمیم هم ککه آنقدر تو را دوست دار چرا 

  ...وش شومفرام تیبایدر افکار ز 
 ،سازد نیکه فکرکردن به من تو را اندوهگ مبادا

 !اوریرا هم به خاطر ن نیمسک اسم منِ  یحت
 ،امشده یکیهنگام که با خاک گور آن
 ی...شعر را نگاه کن نیچند از تو بخواهم ا هر

  ندیمن به زوال بنش یبا زندگ، بگذار عشق تو به من بلکه
 ...تو شود یعزادارمتوجه  شیاندکه روزگار کج مبادا

 «!خوشحال شود و از جدایی دو عاشقام من رفته نکهیاز ا و

 «ریشکسپ امیلیو»

 

زده به آشپزخانۀ تر از قبل کرده بود. تیامدا شتابزدهپریده شده بود، که تیامدا را وحشتلورا آنقدر از یادآوری خاطراتش رنگ

 لورا نبود! طبقۀ پایین رفت و یک لیوان آب برای لورا آورد، اما
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 دانست لورا به کجا رفته بود، آن هم به این سرعت!نفس عمیقی کشید و خودش لیوان آب را سر کشید. نمی

 خاطر کرده است! تیامدا به خانۀ خودشان برگشت و روی کاناپه نشست. ناراحت بود که با یادآوری خاطراتش او را آزرده

زمانی که ادوارد را دیده بود، به نظرش »و ادوارد را به خاطر آورد. لورا گفته بود  ماندۀ لیوان آب را سر کشید و داستان لوراته

 «آشنا آمده بود

 کند!دانست که چرا خودش و مارک را با لورا و ادوارد مقایسه میحقیقتا نمی

 خواست انکار کند!دانست و میشاید می

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

 روی از خانه بیرون زد.ر نهایت، با کالفگی برای پیادهد

 فصل پنجم

 اصالت یک شناخت

صبح روز بعد تیامدا تصمیم گرفت که به دیدار جولیا برود. صبحانۀ مختصری خورد و به مقصد خانۀ دوستش، از خانۀ خودشان 

 خت و در همان زمان تاکسی جلوی پایش ایستاد.فروشی اندابیرون زد. تیامدا تا ابتدای خیابان رفت و زیرچشمی نگاهی به گل

اش بود. وضع شناخت و تا دبیرستان همکالسیها قبل میبدون تعلّل در تاکسی نشست و به فکر فرو رفت. او جولیا را از مدت

کرد. حاال ه میتاپ جولیا استفادرفت و از لپها میخواندن به خانۀ آنمالی خانوادۀ جولیا خوب بود و گاهی تیامدا برای درس

 پیدا کند.« لَک»و « لُر»خواست تا در گوگل اطالعاتی راجع به قوم به شدت دلش می

 تیامدا بخشی از مسیر را با تاکسی گذراند و مابقی راه تا خانۀ جولیا را که خیلی هم دور نبود، با پای پیاده طی کرد.

رنگ به سور به طبقۀ هشتم رفت و بعد از فشردن زنگ، پشت در کرمها واقع در یک آپارتمان لوکس بود. تیامدا با آسانخانۀ آن

دونی نمی وای تیام،»انتظار ایستاد. بعد از چند لحظه در باز شد، جولیا به سرعت و بدون تعلّل او را در آغوش کشید و گفت: 

، اما مادرم نگذاشت و گفت شما ۀخونخواستم بیام می اصالً  .بینمتخواست زودتر بچقدر دلم برای تو تنگ شده بود و دلم می

 «تون هستید!هجایی خوندرگیر جابه که فعالً 

های جولیا را دوست داشت. جولیا دختری با قدی ه خودش خیلی پرحرف نبود، اما پرحرفیبا اینک .خندید به شدت تیامدا

سبزرنگش های هایش کک و مک داشت. چشمسفید بود که روی گونهبه رنگ متوسط و اندامی ظریف، موهایی حنایی و پوستی 

 دید.درخشیدند و به ندرت کسی او را غمگین مییه از خوشحالی مشهمی

شتاق ممنم خیلی دلم برای تو تنگ شده بود و » بیرون آمد و با حفظ لبخند عمیقی که به لب داشت، گفت: از آغوش او

 «دیدارت بودم، دیگه امروز دلم طاقت نیاورد و به دیدنت اومدم.



 

 

کاربر انجمن نودهشتیا معصوم ترکان_تیامدا  WWW.98IA3.IR 29 
 

پنجره نشست  گ کنارهای سفیدرنوی کاناپهشان نبود. او رکسی در خانه گویا .دراهنمایی کرد تا وارد واحدشان شوجولیا او را 

که تو  دهدیگه وقتش ش» کنار تیامدا جای گرفت و با اشتیاق گفت: کرد، سپسمیکردن از او پذیرایی بتو جولیا حین صح

 «هایی افتاده، راستی حال پدرت چطوره؟و بگی چه اتفاق حرف بزنی

 ای از شربت پرتقال نوشید.تیامدا جرعه

 این رو توماس در آخرین تماس بهم گفت. .گردندخداروشکر حالش خوبه، چند روز دیگه بر می-

 به او میوه تعارف کرد.گرفته از حضور تیامدا بود، تأجولیا با حفظ لبخند محوی که نش

 کنی؟چه خوب، خودت تنهایی تو خونه چی کار می-

 زده شد.تیامدا با فکر به لورا هیجان

ی اونم ، ولی به زودن پسرش کنارشهتنهاست که البته اآل یک خانم کنه،زندگی می باال ۀطبقما که  ۀهمسایتنها نیستم، -

هاش سفانه نتونسته تا حاال کتابأسنده است که متیلورا یک نو ترین بخشش اینه کهجالب .ره. خیلی خانم مهربونی هستمی

 رو به چاپ برسونه. طی این چند روز شروع کرده به تعریف جریان زندگیش برای من!

وای چه جالب شد، داستان زندگیش رو برای منم » ق هیجان و کشف چیزهای جدید بود، با خوشحالی گفت:جولیا که عاش

 «کنی؟تعریف می

 مثبت تکان داد. ۀنشانتیامدا سرش را به 

 کنم. جووجستت رو بیار که باید یک چیزی رو در گوگل تاپتونی لپ، فقط قبلش اگر میحتماً-

 «خوای چی کار کنی؟می» آن را به تیامدا داد و با کنجاوی پرسید: .ش را آوردتاپجولیا رفت و لپ

 .نوشتد و برای رمز، تاریخ تولد جولیا را تاپ را باز کرتیامدا لپ

دونی ایرانیه؛ می هست که متعلق به اقوام« و لَکی لُری»زبان  دو رو فهمیدم، تیامدا یعنی چشمان مادر. این اسم بهنامم  معنی-

 ه!گ پدرم ایرانی بودکه... مادربزر

 خواست معنی نام تیامدا را بداند، خوشحال شد.ها بود دلش میجولیا نیز که مدت

 تحقیق کنی؟و لَک خوای درمورد قوم لُر حاال می زیباست! حتماً واقعاًخوشم اومد،  «تیامدا»من خیلی از معنی  .اوه، چه جالب-

 گوگل شد. ۀصفحتیامدا خندید و وارد 

 !بله دقیقاً-

 رو شد.روبه یکرد و با مطالب جالب جووجستدر گوگل 

 ای کهن دارند.کنند و پیشینهکه در غرب و جنوب باختری ایران زندگی می لُر قومی ایرانی است»

 های ایرانی به زبان فارسی هستند.ترین گویشنزدیکاز های زبان لُری گویش

 شدند.میالدی، لُرها شش درصد از جمعیت ایران را شامل می هزار و نه تا سال دو
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فر تحده آمریکا و پنج هزار و نه صد نصد نفر ساکن ایاالت م حدود صد و چهل و چهار هزار لُر ساکن عراق، هشت هزار و چهار

 هستند. ساکن عمان

 «.لُرها مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند

 

 !یجالب ۀپیشیناوه، چه -

 «!ن این اطالعات برای من خیلی جذابهخوند واقعاً» زده، در پاسخ به جولیا گفت:انتیامدا هیج

 المیکرمانشاه، لرستان، ا یهاو اکثراً در استان رانیا یاست که محل سکونت آنان در مناطق غرب یرانیاز اقوام ا یکیلَک نام »

اهل حق  ای ارسانی نییآ رویپ زین یو برخ یامامدوازده عهیها شآن تیمذهب اکثر ،یها لکآن ی. زبان مادراستو همدان 

 .هستند

 تیجمع نی. اباشد ها بودهخانوار آن تیها به خاطر جمعلک یگذارنام رودیصد هزار بوده و احتمال م یبه معن یک در فارسل

 منبع[ ازمندی]ن .اندرو بودهکوچ لیاز قبا یاهیاتحاد
لک در هند به  ،یآلبان یاز جمله: لک واحد پول جمهور ،هستنداسم موجود  نیدر جهان با ا یگریموارد مشابه د نیهمچن

 منبع[ ازمندی]ن داغستان. یالک در جمهور ایصد هزار، قوم لک  یعدد یکایعنوان 
 :خیتار

 نینشها و مناطق لکحکومت اتابک گستره
 یبه دستور شاه عباس از نواح ،اتابک لرستان نیآخر ،خانیبعد از قتل شاهورد ،هیحکومت صفو لیلک در اوا فیاز طوا یبرخ

 .به شمال لرستان وارد شدند ،عباس گماشته شد بودکه به دستور شاه دیجد یاز وال تیحما یبرا دشتیماه
حسنوند،  لوند،یجل وند،یکل لیا وسفوند،ی لیعثمانوند، ا وند،نهیآد وند،یتیگراوند، کاکاوند، ا ند از:اعبارت رانیلک ا التیا نیترمهم

 ۀفیطا وند،یمستقل عثمانوند، بخش شاه ۀفیطا اسوند،یجاللوند، ق وشوند )کاوه شاهوند( و زردالن،آزادبخت، ترکاشوند، کا

 .اندو کرمانشاه و لرستان مأوا داشته المیا یکه در نواح رانوندیب لیباجالن، باالوند و ا لیا ،یماف لیوند، اخواجه
 :اتینظر یبرخ
 .است شده یلر معرف فیاز طوا یکیلک  ،.ق استه ۸16که مربوط به سال  ،ینیمع خیالتوارکتاب منتخب در

 یمعرف یرانیا لیبا خون اص یک را قوم، لپارس نیو آداب سرزم یبه زندگ یدر کتاب نگاه اجمال ،یسیق انگلشل، محقّ یدیل

 .شوندیدسته محسوب نم کی یول ،هست یفراوان یهاها و کردها شباهتآن نیب سدینویالبته م و کندیم
 «.ها فقط زبانشان استلرها و لک نیاکنون فرق بهم» :سدینویم رانیا یشناسدر کتاب مردم ،شناس مشهورانسان ،لدیف یهنر

 

 جولیا نیز از کسب این اطالعات جدید خرسند بود.
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 بخونیم؟ین مورد مطلب ابرای منم همینطور بود! نظرت چیه بیشتر در -

 «پیشنهاد خوبیه!» یید کرد و گفت:أتیامدا حرف جولیا را ت

ها و عکساین دیدن کردند و از دیدن  و لَک قوم لُر محلیِ یهالباس از عکس .جو کردندوها مدت زیادی در گوگل جستآن

و متعلق به سال  «فالکاالفلک»تان جلب شد که نامش ای در لرستوجه آن دو به عکس قلعه مناظر دیدنی لرستان لذت بردند.

 ششصد و پنجاه و یک میالدی بود.

شته، ولی همچنان با اینکه این همه سال گذ .سته االعاداین قلعه فوق ه،او» های آن قلعه، با شگفتی گفت:جولیا با دیدن عکس

 «باشکوه و استواره!

 های بیشتری گشت.به دنبال عکس و یید کردأتیامدا حرفش را ت

 جولیا و تیامدا تا غروب در کنار هم بودند و صحبت کردند. 

رفتن تصمیم به  پرسی کرد و سپسها احوالتیامدا با آن .جولیا به خانه برگشتند ۀخانوادکه شدن بود در حال تاریک هوا تقریباً

 آید.ها میآن ۀخانکه جولیا اظهار کرد امشب به  گرفت

ها نشست و با جولیا روی یکی از کاناپه .ها وارد خانه شدندل رساند و رفت. آننایتینگ ۀدخانوا ۀخانا را به هپدر جولیا آن

 کنجکاوی به اطراف نگریست.

 جالبی دارید. ۀخونتیامدا -

 «متشکرم.» برای او قهوه آورد، کنارش نشست، لبخندی به لب نشاند و گفت: تیامدا

 چه بگوید. دانست دقیقاً در مورد مارک با جولیا صحبت کند، اما نمی تا خواستتیامدا خیلی دلش می

 درخشید.جولیا از کنجکاوی میچشمان 

 ، زودتر برو دنبال لورا، خیلی دوست دارم ببینمش!متیا-

 بعد از آشنایی او با لورا، در موردش صحبت کند. تا داد شنهاد جولیا خوشش آمده بود، ترجیحتیامدا که از پی

 دنبالش.برم ات رو بنوش تا من وهتو قه-

با دیدن مارک، دستپاچه شد  اخواهند بیرون بروند. تیامداند و میپله شد و دید که لورا و مارک کنار در خروج ایستادهوارد راه

 «..سالم.» و ناگهانی گفت:

 ه لب نشاند.لورا لبخندی ب

 .سالم دخترجان-

عسلی  ن مارکچشما رنگ که در کمال تعجب مطمئن شد تیامدا این زماندر  .بدون کالم، فقط سرش را تکان داد مارک

 !است

 «کاری داشتی با من؟» لورا گفت:
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 «خواستم ببینم چه خبره!نه، فقط صدای در اومد، می» که از رفتار مارک ناراحت شده بود، گفت:او 

 لورا سری تکان داد.

 خوایم برای شام بریم بیرون، تو نمیای؟من و مارک می-

 تونم چون مهمان دارم.اوه ممنون، اما من نمی-

 لورا به سمت در رفت.

 خوش باشید.-

 تیامدا که حالش گرفته شده بود، به خانه برگشت و دمغ، کنار جولیا نشست.

 «چی شد؟ نیومد؟» جولیا با تعجب گفت:

 ای باال انداخت.تیامدا شانه

 ادبش!خواد با پسرش بره بیرون! با اون پسر بیمی-

 جولیا ابرویی باال انداخت.

 ادبش؟پسر بی-

 «ن صداش رو نشنیدم!شه تا اآلآره، حتی بلد نیست سالم کنه! باورت می» با کالفگی گفت:

 منظورت چیه؟-

 حوصلگی دستی در هوا تکان داد.تیامدا با بی

 الم کنه!به خودش زحمت نداد س ،هر وقت دیدمش، سرش رو انداخت پایین رفت، حاال حتی جلوی مادرش-

 جولیا خندید.

 .خیلی کنجکاو شدم ببینمش-

 !رو فروشهمچنین چارلی گل و ادامه داد، چشمکی زدسپس 

 شیطنت جولیا خیره شد.از تیامدا با حیرت به چشمان پر 

 ن منظورت چیه؟اآل-

 ای باال انداخت.جولیا شانه

 ارمغان آورده!جدید چه ماجراهای جالبی برای تو به  ۀخونمنظوری ندارم، اما این -

 آن دو تا پاسی از شب با هم بگو و بخند کردند و تا دیروقت بیدار بودند. .تیامدا پشت چشمی نازک کرد و کنار جولیا نشست

*** 

 فصل ششم

 ادامه دارد زندگی



 

 

کاربر انجمن نودهشتیا معصوم ترکان_تیامدا  WWW.98IA3.IR 33 
 

یک روز هماهنگ کنند و با هم به گردش  که البته قرار شد .خودشان برگشت ۀخانن لورا به جولیا بدون دید ،صبح روز بعد

 بروند.

 رو شد.تیامدا در را باز کرد و با لورا روبه .حوالی ظهر که شد، صدای در خانه آمد

 لورا با لبخند به او خیره شد.

 سالم دخترجان، حالت چطوره؟-

 تیامدا لبخندی به لب نشاند.

 داخل. بفرمایید .ممنون، خوبم-

 تشکر کرد. وارد خانه شد، روی کاناپه نشست و زیرچشمی به اطراف نگریست.لورا 

 مثل اینکه شب گذشته مهمان داشتی!-

 تیامدا به آشپزخانه رفت و با فنجان قهوه بازگشت.

 بله، جولیا بهترین دوستم بود و دیشب رو اینجا گذروند.-

 لورا با لبخند سرش را تکان داد.

 .یک دوست صمیمی داری خیلی خوبه که-

داستان زندگی  ۀادام دوست داری» ای در سکوت سپری شد تا اینکه لورا گفت:چند دقیقه .تیامدا لبخندی زد و چیزی نگفت

 «من رو بشنوی؟

 ماجرا بود. ۀاداممنتظر  به شدتی کنجکاو، تیامدا

 بله، خیلی!-

 لورا سرش را تکان داد.

 پس گوش کن...-

 کدوم از حاالت من شبیه به دختران هفده ساله نبود!، اما هیچمهفده ساله شده بود تقریباً

پدرم  .فشردبست و یادآوری صدای دردمندش قلبم رو میهام نقش میمرگ ادوارد جلوی چشم ۀصحنمدام  .انگار مرده بودم

تونستم مثل کنه، اما نمیچقدر ناراحتش میدونستم که دیدن حال و روز من کرد و کاری به کارم نداشت، میمن رو درک می

 شم!اسابق ب

و  گرفتمرومئو و ژولیت رو در دست میتونستم کتاب بخونم، فقط کتاب حتی در اون زمان نمی .اوضاع روحیم خیلی بد بود

 شدم.م، به کلماتش خیره میمحتوای کتاب باش همتوجبدون اینکه 

 :ی که اون زمان نوشتم این بودیهامتناز یکی  .نوشتمشدم و میدست می گاهی قلم به
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 تو بودی...»

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

 و چه زود موعد مرگ من فرا رسید!

 کند، این است کهآنچه مرا بیشتر از هر چیز آزرده می

 فاصله است! «تو»میان من و تو، یک 

 آورم کهدر نبودنت به خاطر می

 دنیای من بوم نقاشی بود؛

 تو که آمدی، دست و دلم لرزید...

 «!ها تیره شدرکیب تمام رنگو ت

 

 .روز و شب تفاوتی نداشت ،اوضاع من همین بود

بردم، تا حدی که تمام اهالی و اطرافیان بیست سالگی، در سکوت مطلق به سر می تا شاید باور نکنی، اما من سه سال و

 از شدت شوک الل شدم!مرگ نامزدم،  ۀصحنمن بعد از دیدن  که گفتندمی

خوندم، با این تفاوت که اون کردم و شعر میه میزدم، گالیبا ادوارد حرف می و در ذهنم هامیاما اینطور نبود، من در تنهای

 کرد!بعد از شنیدن، از شعرهام تعریف نمی

 ایدل که عاشق شد، برو، آواره»

 ایدانم تو هم دیوانهمن که می

 

 روز چو شبآنکه دل بسته در این 

 همدم روز و شبش این است چو تب

 

 آن که عقلش بر دلش حاکم بُوَد

 خنده بر روی لبش دائم بُوَد

 

 آن که دل بست و همی دل بسته شد

 «از همه به غیر دلبر، خسته شد

 انگار همیشه بود، اما نبود! در حقیقتها در خواب من و روزها در خیال من بود، شب
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 همینطور بوده! هاعاشق ۀهمهمیشه حکایت 

 .مان تیامدا خیره شدشلورا با ناراحتی عمیقی که در وجودش داشت، به چ

 ..گم.اینجاست که من می-

 هم برو اینکه رفتی، خوب شد، باز»

 کنم واژه دِروروی، شاعر شدم، میمی

 

 اینکه تو نیستی، برایم خوب شد

 «خنده بر این لب، دلی آشوب شد

که به خاطرش ادوارد رو  رو تصمیم گرفتم کتابی، تا اینکه برای خودم ثبت کردمته شونو دل ی اون سه سال، یک دفتر شعرط

 تکمیل کنم. ،از دست داده بودم

پدرم که فهمید، از شدت خوشحالی اشک ریخت و اون زمان بود که فهمیدم من چه ظلمی در حق  .شروع به نوشتن کردم

 پدرم کردم!

 واقعاً مثل اینکه  .قرار کنمباهاش ارتباط برت دست، چهره و البته نوشتن، با حرک مکردسعی می .خواستم آزارش بدمنمیدیگه 

 زبانم برای صحبت سنگین شده بود!

طی یک تصمیم ناگهانی صبح زود از خونه بیرون زدم  .دم، سومین سالگرد مرگ ادوارد بودیک روز صبح که از خواب بیدار ش

 به نزدیکی ریل قطار برم! و تصمیم گرفتم تا به کوهستان و

کردم، روی میدیگه پیاده ۀدقیقشاید اگر بیست  .به اونجا رسیدم با افکاری درهم و نامفهوم، به راه افتادم و نزدیک به ظهر تقریباً

 رسیدم.میبه ریل 

 صدای حرکت قطار به صورت گنگ به گوشم رسید که باعث شد از حرکت بایستم، مسخ شده بودم.

 هام نقش بست.اون روز جلوی چشم تتمام خاطرا

 کردم.مغرم احساس درد می درکرد، انگار قطار داخل مغز من حرکت می .صدای بوق ممتد قطار اومد

 .شدبوق پشت بوق؛ لحظه به لحظه صدای بوق بیشتر می

تو  ادوارد رو از من گرفتی...، خفه شو، تو بسه، بسه... قطار لعنتی خفه شو» جیغ زدم، با تمام وجود جیغ زدم و فریاد کشیدم

 «...ها رو قطع کنکاری کردی که منم مثل پدرم تنها بشم، درد بکشم... صدای لعنتی این بوق

 زدنبود که بعد از جیغ ی اون منطقه من رو دیدهلااطر نداشتم، مثل اینکه یکی از اهمن جمالتی که به زبان آورده بودم رو در خ

 دم!هوش شده بو، بیو فریادکشیدن

 ه بود.و به دنبالم اومد ه به کجا رفته باشمغیبت طوالنی من نگران شده بود، حدس زده بود کاز پدرم که 
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از اون  «.!خوبم»ش گفتماپرسیرو باالی سرم دیدم و در پاسخ به احوال پدرم. اومدم، خالی از هر حسی بودموقتی به هوش 

 همون روز قلم به دست شدم و نوشتم. .چند جمله در روززدن کردم، البته در حد روز به بعد، شروع به حرف

 تو نیز در جریان است...زندگی بی»

 دارد! ادامه زندگی

 ام!حس شدهشود، اما دیگر من بینبودت حس می

 نبودن توست... حسی، که منشأ آن، حسِبی حسِ م ازاهپر شد

 سازم...سازم، با نبودنت میمی

 «سوختن من است!سازم و سوخت این سازش، می

 ما اومد. ۀخونسی ساله، به  با یک خانم تقریباًیس آلچند روز بعد عمه 

که چند سال قبل همسرش بود، لیس آهمسر عمه  ۀخواهرزادسلنا  .سخت نبود که چرا اون خانم رو با خودش آورده فهمیدنش

 خواست که اون با پدرم ازدواج کنه.میلیس آحاال عمه  .فوت شده بود

 .رسیدحقیقتش این بود که زن بدی به نظر نمی .تبعیت کردم و از پدرم خواستم با سلنا ازدواج کنهلیس آمن هم از عمه  ربااین 

 سلنا یک دختر پنج ساله به نام جسیکا داشت که به شدت بامزه بود.

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

 سرگرمی شب و روز من، جسیکا شده بود. .ازدواج کردند، پدرم و سلنا با هم طی یک مراسم مختصر

 .رفتیمخوندم و با هم به گردش میبرای اون کتاب قصه می .اون خیلی باهوش بود و من به اون خوندن و نوشتن رو یاد دادم

های توی ادریسلنا هم با پدرم خوب بود و هیچ شباهتی با نام .شد که من خیلی کمتر درگیر افکار منفی بشماون باعث می

 ها نداشت!قصه

ازدواج کنم، اما من به  آورد تابه من فشار میلیس آسالگی بودم و حاال عمه  چهاربیست و  ۀآستانمن در چند سال بعد، 

 وجه تمایلی به ازدواج نداشتم.هیچ

 شد!و بودن با جسیکا پر میب کتا خوندن تمام وقت من با

فکر و منطقی بودند و خیلی روشن .کردنداصیل و ثروتمند بودند که در لندن زندگی میای همسر سابق سلنا، خانواده ۀخانواد

 اومدند تا جسیکا رو ببینند.گاهی به روستای ما میگه

 مشربی بود.و خوش فهمیده بسیاررد و در کل م دهدر گذشته از ارشدان ارتش انگلستان بو ،واتسون جناب ،پدربزرگ جسیکا

 های من رو بخونه.نویسنویسم، خیلی مشتاق شد تا دستید من میوقتی که از جسیکا شن
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خواستند جسیکا رو به مدت یک یک روز آقا و خانم واتسون می .واتسون ادامه پیدا کرد ۀخانواداینطور بود که آشنایی من و 

از طرف دیگه از  دوست داشتم ومن لندن رو خیلی  .هفته به لندن ببرند و از من هم دعوت کردند تا با جسیکا به اونجا برم

 پذیرفتم! میل این دعوت رو روزهای تکراری خسته شده بودم، پس با کمال

 واتسون رسیدم، مجذوب شکوهش شدم. ۀخانوادوقتی به عمارت 

 کلی خدمه و نگهبان داشتند و زندگی .یک باغ بزرگ قرار داشت ونا سفید بود و در وسط عمارتی که نمای بیرون اون کامالً

 کردند.واتسون با مهربانی و تواضع برخورد می ۀخانواداشرافی بود، با این حال تمام افراد  امالًها کاون

 از اونجا خارج بشم! خواستدلم نمی کردند که اصالًاونقدر با احترام برخورد می و ها بسیار مهربون و محترم بودنداون

 .یست سالی داشتب که کوچکش سوفیا بود ۀعمیکا و در مجاورت اتاق جس تاق مجلل در اختیار من گذاشتند کهها یک ااون

شب که به اتاق رفتم، ذهنم به شدت درگیر بود، از روستا خسته شده بودم و  .شهر لندن سپری شد اول و دوم با دیدن روز

 خواست کار کنم!خواست که در لندن زندگی کنم، حتی دلم میدلم می

با لبخند به اون سالم کردم که با  .رفتم، چشمم به آقای واتسون افتاد که پیپ در دست داشتصبح روز بعد وقتی به باغ 

کرد. برام جالب بود که اون همیشه من رو تیامدا خطاب می «؟تیامدا؟ خوب خوابیدیحالت چطوره » :رویی جوابم رو دادگشاده

 «.خواستم درمورد یک چیزی با شما صحبت کنمواتسون، میآقای » :کردن، گفتمومِنناز اون تشکر کردم و بعد از کمی مِ

 «.بگو دختر» :هام دوختدر دستش گرفت و نگاه نافذش رو به چشم کامی از پیپِ

 :ای سکوت کرد و بعد گفتچند لحظه «.خوام در لندن بمونم و کار کنممن می» :هام رو در هم قالب کردم و گفتمدست

رو به کار بگیری،  هاتو حق داری، چون استعدادهای زیادی داری و باید اون .ی از تو بشنومانتظارش رو داشتم که چنین چیز»

 «.کنماما پیداکردن کاری که برای تو مناسب باشه دشواره، اما من سعی خودم رو می

خواستم با چند سال چندین کتاب نوشته بودم و در واقع می ونطی ا .با خوشحالی ازش تشکر کردم و به اتاقم برگشتم

 هام رو به دست بیارم!کارکردن، پول چاپ کتاب

 شه!اخواستم کاری کنم که ادوارد خوشحال بمن می .هام برام مهم شده بود، چون برای ادوارد مهم بودخیلی چاپ کتاب

 

داستان  که ه بودمتوجه شداز سکوت لورا  که تیامدا .بوداش خیره شد که غرق در داستان زندگی لورا سکوت کرد و به تیامدا

با جزئیات کامل تعریف  شما .برماز شنیدن داستان زندگی شما لذت می واقعاًمن » گفت:با لبخند است،  برای امروز کافی

 «ی که اون زمان گفتید رو به خاطر دارید!یی متن و شعرهاتکنید و حمی

 است.از جا برخ نیز لبخندی محو به لب نشاند و لورا

های تونم حسمن نمی .های عمیق درونیم بودهزندگی کردم و هر آنچه که در اون زمان نوشتم، حسمن اون لحظات رو -

 عمیق درونیم رو فراموش کنم!
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 اش نشسته و در فکر فرو رفته بود.قبلی و تیامدا کماکان سر جایلورا رفت 

ده است و اغلب دانست که لورا یک نویسنو میبته اال .ها را به خاطر داردبرایش خیلی عجیب بود که چطور لورا تمام آن صحنه

 ای بسیار قوی دارند.نویسندگان حافظه

 های زیادی نوشته بود و هر داستان، یک داستان زندگی نیز برای خود لورا رقم زده بود!به خصوص که لورا داستان

روزهایی برسد که مارک هم نقشی در ماجرا اش را تعریف کند و به تیامدا میل داشت تا لورا زودتر داستان زندگی در این میان

 داشته است!

*** 

 فصل هفتم

 دا

دکی بعد از ان .تا باز هم به سراغ لورا برود گشتمیای تیامدا به دنبال بهانهده شب بود و یازحوالی ساعت  .هوا تاریک شده بود

تیامدا  .ها نشسته بودو مارک روی یکی از پلهبود بسته لورا  قدر اتا .باال رفت ۀطبقاش به ادهنوتماس با خا ۀبهانفکرکردن، به 

 «آقا...» گفت: ،برای تسلط بر رفتارش بعد از اندکی سکوتبا دیدن مارک دستپاچه شد و 

 مارک حرفش را قطع کرد.

 من مارک هستم!-

 ل کرد.ب ابرویی باال انداخت و تعلّتیامدا با تعج

 آقا...-]

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

مارک، » پروایی گفت:سپس با بیسرش را به شدت تکان داد،  است. کوتاه چرا به ذهنش خطور کرده ۀمکالمدانست این نمی

 «من به دیدن لورا اومدم.

 «نیست!» اش گفت:مارک بدون تغییری در حالت چهره

 «.م تماس بگیرماهخوام با خانوادمن می» با لحنی که چندان آرام نبود، گفت: ،رفتار مارک کالفه شده بودا که از تیامد

 «بریم!» مارک گفت: .تیامدا چینی به پیشانی داد .است و در چشمان تیامدا خیره شدمارک از جا برخ

لی از دست مارک عصبانی شده بود، این مرتبه با تیامدا دیگر خی .پایین در پیش گرفت ۀطبقسوی به ها را این را گفت و پله

 «؟زدن تا این حد برای تو مشکلهحرف واقعاً  با من مشکلی داری؟ کنی؟هی، تو چرا اینطور با من رفتار می» صدایی بلند گفت:

 ]با خنده به او خیره شد.

 [شه؟شی، زیباییت هم دو چندان میبهت گفته بودم وقتی عصبانی می-
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وقتی برگشتم متوجه شدم که در نه نیست، من هم از خونه خارج شدم، لورا خو» گفت:مارک بدون اینکه به عقب برگردد، 

ا این وقت شب هم تنه .استفاده کنیت باید از تلفن عمومی اهبرای تماس با خانواد .تونم وارد خونه بشمنمی وبسته شده 

 ریم!هم می با پس امن نیست، رفتن در این محله اصالً بیرون

، زده شودخواست در مقابل مارک خجالتها تماس بگیرد، اما نمیاش نداشت که با آنای از خانوادهاو شماره .تیامدا جا خورد

 «م.یتونیم برای تماس به بیرون بررم کلید بیارم و بعد میمن می» جانب به سوی مارک رفت و گفت:بهپس حق

به شدت به خاطر آن  .کلید را از روی جاکلیدی کنار در برداشت .شان رفتمارک به خانه تیامدا بدون دریافت پاسخی از

 .ود که چطور مارک موبایل نداردبرایش عجیب باز سوی دیگر  .شدند، سردرگم شده بوددر ذهنش پررنگ می که هاییمکالمه

 !است کرد که شاید موبایلش را در خانه جا گذاشتهن میگما

 .رسیدنمی ان، صدایی به گوشهایشلوت بود و جز صدای قدمخ خیابان به شدت .خانه خارج شدند در سکوت ازتیامدا و مارک 

 شناخت.هایش را می، گویی صدای نفسهای مارک گوش سپردا به صدای نفستیامد

 زده است و حتی با او زندگی کرده! مقد او کنار قبالً  که کردتصور می

شاید خیال واهی باشد، اما گویی خیال واهی نبود، او برایش  اصالً .گیردکجا سرچشمه می دانست این حس آشنایی ازنمی

 آشناترین آشنا بود!

به یاد  ،اندیشیدچه با خودش می بین خودش و مارک است، اما هر دقیقاً ،آورداو مطمئن بود مکالماتی را که به خاطر می

 !است صورت گرفتهها آورد که این مکالمات چه زمانی بین آننمی

ای خیلی قدیمی بود که رفت و در محله وان ۀخانواد ۀخان .تا انتهای خیابان قدم زدند تا به یک چهارراه خلوت رسیدند هاآن

 .زیادی نداشتآمد 

روح بود از نظرش نگاه مارک خیلی بی .زدو هیچ حرفی نمی بود یر مردی بود که کنارش ایستادهذهنش درگ همچنان تیامدا

 اش بشاش بود!چارلی که چهره اش انرژی نداشت، برعکسِچهره و

 کند!دانست که چرا دارد چارلی و مارک را با هم مقایسه مینمی

 را ساختگی ۀشمار گوشی تلفن را برداشت، .، تیامدا وارد اتاقک فلزی شد و در را بستبه کیوسک قدیمی تلفن که رسیدند

 وارد و تظاهر به صحبت کرد.

پوش نگاهی به بیرون انداخت، مردی سیاه .ای خود را سرگرم به این بازی کرد که با سر و صدایی به خودش آمددقیقهچند 

 کرد در را باز کند!که صورتش را پوشانده بود، سعی می

 نبود! مارک را بیابد، اما خبری از او انگریست تمدا با وحشت به اطراف میتیا

مرد  .خواست تیامدا را بگیرد، به عقب پرت شدای که میکم در کیوسک را باز کرد و لحظهمح ۀضربپوش با چند اهیمرد س

 پوش پا به فرار گذاشت.پوش درگیر شد و به حدی او را زد که مرد سیاهاش را ندیده بود، با مرد سیاهدیگری که تیامدا چهره
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تشکر کند، اما در کمال حیرت متوجه شد که آن مرد ریخت، به سوی مارک رفت تا از او تیامدا که از شدت شوک اشک می

 چارلی است!

این ساعت، تنها اینجا چی » :چارلی با عصبانیت فریاد زد .درخشیدمی زدگی به چارلی خیره شد که چشمانش از خشمبا بهت

 «کنی؟کار می

 رسیده بود! دانست مارک کجا غیبش زده است و چارلی کی به دادشتیامدا زبانش بند آمده بود، نمی

 «!یاوه، تو برای تماس به اینجا اومد» که از سکوت تیامدا خسته شده بود، گفت: چارلی

 تیامدا باز هم چیزی نگفت.

 ار من تو رو تا خونه همراهی کنم.ذخوای حرف بزنی، اصراری نیست، فقط بدختر چرا ساکتی؟ حاال که نمی-

 .در سکوت به دنبالش راه افتادسری تکان داد و  با کالفگی .مارک نبودافش خبری از تیامدا هر چقدر چشم گرداند، در اطر

چارلی بعد از اینکه مطمئن شد که تیامدا وارد خانه شده، رفت. تیامدا وارد خانه شد و بعد از نوشیدن یک لیوان آب، روی 

 کاناپه نشست، که بالفاصله صدای در آمد.

 ی؟اهی تیامدا، خونه-

 صدای مارک بود!

تو به » در صورت مارک غرید:از کرد، با عصبانیت با خشم از جا برخاست و با شتاب به سوی در رفت، همین که در را ب تیامدا

 «کم مونده بود از شدت وحشت سکته کنم! همراه من اومدی که برام اتفاقی نیوفته، ها؟

ومد که با یک فرد ناشناس درگیر شده از یک کوچه صدای فریاد یک دختر ا» و گفت: سرش را پایین انداخت سفأبا تمارک 

 «اثری از تو نبود! کمک به اون رفتم، اما وقتی برگشتممن برای  ،بود

 تیامدا چیزی نگفت، در را بست و برای خواب به اتاقش رفت!

 هد!دا قصد داشت مارک را ارجحیت دچارلی بسیار بود، اما تیام محاسن .کردی و مارک را مقایسه میمدام در ذهنش چارل

 و همینطور هم شد، مارک از چارلی بهتر است!

ها را به خوبی دارینه، شاید هم دلیل این جانب .کندداری میدانست که چرا آنقدر در ذهنش از مارک جانبنمی اصالً

 بسته شده است!خواست بپذیرد که به این زودی دلدانست، اما نمیمی

 هم مارک را به خاطر آورد و با یاد او به خواب رفت. با کالفگی از این پهلو به آن پهلو شد، باز

*** 

فروشی چارلی گذشت و حتی به در راه برگشت بدون توقف از در گل .صبح روز بعد، تیامدا قصد رفتن به خرید داشت

سالم » است و گفت:برخلورا از جا  .ها نشسته بودلهلورا را دید که روی پ ،روبه محض ورود به راه .توجه نکرد او نیز هایصدازدن

 «دخترجان، حالت خوبه؟
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 «بفرمایید داخل. .ممنون، حالم خوبه» رویی به لورا پاسخ داد:تیامدا با خوش

روی لورا نشست. لورا نفس عمیقی کشید از گذاشتن خریدهایش در آشپزخانه، روبه لورا و تیامدا وارد خانه شدند و تیامدا بعد

 «سف بود!أمت واقعاًدیشب چه اتفاقی افتاده، راستش مارک به من گفت » و گفت:

 اینبود، اون به کمک شخص دیگه مقصر راستش، راستش مارک» ، گفت:هول شده بودتیامدا که با شنیدن نام مارک به شدت 

 «رفته بود و خداروشکر من هم نجات پیدا کردم!

ش هایدست با لبخند لورا .ذیرد و با خودش صادق نبودهایش را بپداریخواست دلیل جانبنمی باز هم لورا خندید، اما تیامدا

 «ادامه بدم؟» را در هم قالب کرد و گفت:

 با اشتیاق به لورا خیره شد.هایش را کنار گذاشت و مشغولیذهنتیامدا 

 بله، خیلی مشتاق ادامه هستم!-

 لورا با زبان لبش را تر کرد.

 .فروشی کار پیدا کرد که متعلق به یک خانم میانسال بودبرای من در یک کتاب ، اونقای واتسونچند روز بعد از صحبتم با آ-

. کردمفروشی قرار داشت و از اونجایی که من جایی برای خواب نداشتم، با اون زندگی میباالی کتاب ۀطبقخانم جونز در  ۀخون

 بود.زندگی جدیدی رو شروع کنم، خوشحال  ینکه من تمایل پیدا کرده بودمپدرم از ا

به  سوفیا، کوچکش ۀعمپدربزرگش بود. یک روز به همراه  ۀخونگذشت و جسیکا هنوز در ای از کارکردن من مییک هفته

 .گردش رفتیم

چشمم به یک  به محض ورود به باغ .عمارت برگشتیم لی غروب بهاسوفیا من رو به صرف شام دعوت کرد و حو، د از گردشبع

پاش  .ین افتادبه زمو به صورت ناگهانی به من خورد  .دویدکه بسیار شیطون بود و در باغ می افتادسه ساله  تقریباً ۀبچپسر

 آورد.نقدر تخس بود که به روی خودش نمیزخم شده بود، اما او

کردی هم تو حتی اگر به من کمک نمی»: ام خیره شد و گفتهبا اخم به چشم .کنارش نشستم، کمکش کردم که بلند شه

 .نددرخشیدهای عسلیش خیره شدم که از شیطنت میچشمبه حیرت  با «شدم مادمازل!خودم بلند می

گاهی به همراه پدرش و گه گفت که این پسر، فرزند یکی از افسرهای قدیمی پدرشهسوفیا می. م نشستاون بچه عجیب به دل

. که کاری از پیش بره داداون اجازه نمیسمان کنند، نم پای پسر رو پازخ کردند تامیتالش هر چقدر خدمه . جا میادبه این

کردم من فکر می»: برن، به کمکشون رفتم و کنار پسر که روی زمین نشسته بود، نشستم و گفتمکاری از پیش نمی وقتی دیدم

  «بینم که اینطور نیست!تو پسر خیلی شجاعی هستی، اما حاال می

نه اینطور »، منفی تکون دادم ۀنشونسرم رو به  «!پسر شجاعی هستم چرا شجاع نیستم؟ من خیلی هم»: بیشتر از قبل اخم کرد

 «!رو پانسمان کنن گذاشتی تا زخمته شجاع بودی مینیست، اگ
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جلوی  «!زخم پام رو تو پانسمان کن، ولی بعدش باید بگی که من پسر خیلی خیلی شجاعی هستم»: کمی فکر کرد و گفت

مارک، پسرم »: رو پانسمان کردم که صدای نگران مردی اومد شیطون ۀپای پسربچ «.باشه، قبول»و گفتم:  م رو گرفتمیدنخند

 «؟چه اتفاقی افتاده

من برای اولین بار  زاون رو .اون جرج بود، پدر مارک .رو شدمبلندقامت روبه ۀسالسی  سرم رو که باال آوردم با یک مرد تقریباً

 همسرم رو دیدم! ،«جرج وان»

 

 «مارک، پسر شما نیست؟» لورا خیره شد و پرسید:تیامدا با تعجب به 

هایی که بیمار ! من اون رو بزرگ کردم، به مدرسه فرستادم، شبمارک پسر منه» لورا با جدیت نگاهی به تیامدا کرد و گفت:

 خندیدم! های اون اشک ریختم و با خندیدنش،ر بالینش بودم، برای ناراحتیبود تا صبح در کنا

مادربودن چیزی فراتر  .های من بود و من مادرشاون چشم .بود «تیامدا»کشیدم، اون برای من می من دردکشید، درد که می

 !چیزی فراتر از قوانینه نزاد و ولد از قوانین خلقته، اما از نظر من مادربود .از به دنیاآوردن یک نوزاده

 «.کردند یهایی که با تمام وجود مادراصطالح نامادریتوجهی رها کردند و چه به که فرزندانشون رو با بی یچه مادرهای

 .نامشخص خیره شده بود ۀنقطتیامدا مسخ کالم لورا شده و لورا به یک 

یی هاهایی رو حقیقت پنداشتیم و چه حقیقتتمام اون چیزهایی که ما شنیدیم و دیدیم، تمام حقیقت نیست! چه بسیار دروغ-

 که انکار کردیم! رو

دری مارک ندونستم، من هیچ وقت خودم رو ناما .هایی دادیم که هیچ پایه و اساس درستی ندارندتن به کلیشه در تمام زندگی

! فرزندی که صدای قلبم رو از درون نشنید، اما صدای شکستنم رو بعد از هر غمش، با تمام وجود حس کرد؛ مارک فرزند منه

 ستوارم!و تا ابد بر این ادعا ا «مادر»هستم، یک  «دا»من یک 

 

کجا و  هاآن ۀرابطرا دیده بود، اما  شاو روابط توماس و مادر .لورا به مارک را درک کند ۀمادرانتوانست حس تیامدا هنوز نمی

 کجا! هااین

خاطرات کودکی مارک را  ،لب بعد با احساسی عمیق و لبخندی بر کرد و چندیاز مادربودنش دفاع می زیاد لورا با تعصبی

 زد!قهه میهایش قهکرد و با یادآوری شیطنتبازگو می

 اش.تنیدهف در نگاهش، لبخند روی لبش و دستان درهمعش .تیامدا مادربودن لورا را باور کرده بودل دیگر حا

 «.لورا»لورا، تیامدای مادرش بود و مارک، تیامدای 

 ثیرگذار باشد و بازگو شود.أنفر تکرد که نامش تا این حد در زندگی چندین گاه به ذهن تیامدا خطور نمیهیچ
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یب لی که من رو به ازدواج با جرج ترغبعد از محبت مارک که در دلم جوونه زده بود، تنها دلی» لورا نفس عمیقی کشید و گفت:

شد، اون هم یک عاشق واقعی با یادآوری همسرش از این دنیا خارج می .همسر سابقش بود ۀشیفتکرد، این بود که اون می

 بود!

به قیمت دیدار ادوارد  ،من که فقط به مرگ مشتاق بودمتونه کنار همسرش باشه و این برای بعد از مرگش میکه معتقد بود 

 «عالی بود!

 .به چشمان تیامدا خیره شدلورا 

 به نظر من...-

بودنش به پرواز نای شود، این روح انسان است که حتی با نبودن معشوقش، ذهنش در فراخهاست که شیفته میاین روح انسان

 آید.در می

 !معشوق ماند، حتی در عدم حضوریاین روح است که عاشق م

 فقط متعلق به این جهان است و در موهبتی الهی به نام عشق، هیچ جایگاهی ندارد! ،جسم

 

 تیامدا دیگر متعجب نبود، لورا خاص بود!

 بودن است.مه و همه نشان از خاصرفتار و کالمش، هکه تا به حال دیده بود، تفکراتش، متمایز از تمام افرادی 

 لورا که رفت، تیامدا عمیق در فکر فرو رفت و تیتر اول افکارش مارک بود!

مکالمات بودنش، سکوت مارک، رفتارهای عجیب و آرام .کندخواست بداند که چرا اینقدر به مارک فکر مینمیدیگر  اصالً

 برای تیامدا جالب شده بود. ،اشگردنبند چوبی حتیآورد و عجیبی را که به یاد می

 در نهایت آن همه فکر و خیال تصمیم گرفت فکری به حال شام کند.

مارک فرمانروایی محبت ، قلب تیامدا ۀالترین نقطشغول داشت، جسمش نبود، اما در بامحتی هنگام پخت و پز هم، ذهنی 

 کرد!می

 فصل هشتم

 در آغاز یانیپا

رو شد، در را که باز کرد با مارک روبه .ینی بود که صدای در آمدیهوا هنوز تاریک نشده بود و تیامدا در حال ساخت وسایل تز

 «اتفاقی افتاده؟» با تعجب پرسید:

 مارک قدری در چشمان تیامدا خیره شد.

 باال...خواد تو رو ببینه، بیا لورا می-

 رفت! به سرعت این را گفت و
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او با قلبی که تعداد ضربانش از حالت عادی خارج شده  .بود و آن نگاه را بارها در ذهنش مرور کرد مارک نگاه تیامدا هنوز ماتِ

 باال رفت. طبقۀ بود، به

 شه؟گفته بودم با هر بار دیدنت ضربان قلبم از حالت عادی خارج می-]

 ق به چشمان تیامدا خیره شد.مارک خندید و با عش

ون منم همین حس رو دارم، پس اگر گاهی از تو فرار کردم، بدون من رفتم تا قلبم از چدونستم، گفتی هم خودم میاگر نمی-

 جا کنده نشه![

ا از مارک ، اصال در این دنیا نبود و مدام نگاهش رها نشستروی آنها نشسته بودند و تیامدا روبهلورا و مارک روی کاناپه

 دزدید.می

داستان زندگی من رو  ۀادامخب، تمایل نداری » گفت:نینه دستانش را در هم گره کرد و أبا طمآمدگویی، لورا بعد از خوش

 «بشنوی؟

بله، خیلی » مثبت تکان داد و گفت: ۀنشانتیامدا که با حس سنگینی نگاه مارک خیلی به احواالتش مسلط نبود، سرش را به 

 «مشتاقم...

 لورا با لبخندی محو شروع به صحبت کرد.

 کردم، زیاد شده بود.که من در اون کار می ایفروشیوآمدهای جرج به کتاببعد از مدتی، رفت-

یک روز جناب واتسون من رو به صرف  .مدوادیدم، بدم نمیتخس و پدرش رو می ۀگاهی اون پسربچ از من هم از اینکه هر

 بعد از رفتن به اونجا متوجه شدم که جرج و مارک هم در اونجا هستند. .دناهار به عمارتشون دعوت کر

اظهار خوشحالی کرد که همه  یقدر به اون .و در آغوشم جای گرفتبه طرفم دوید و  .زده شدمارک با دیدن من هیجان

ج قصد داشت از من جرانگار رسید که اتسون به گوشم میو ۀخانواداز طرف  یهایه بعد حرفاز اون روز ب .متعجب شدند

 .کنهتقاضای ازدواج 

روز جرج  ناو .کم جدی شد و خود جناب واتسون با پدرم صحبت کرد و پدرم و سلنا به لندن اومدندمن اهمیتی ندادم، اما کم

مارک  .هایی آراسته به عمارت واتسون اومدند و جرج درخواست ازدواجش رو به صورت رسمی بیان کردو مارک با لباس

 شد.ال بود و شادی اون باعث شادی من هم میخوشح

تا آخر  ،یفروشپول کار در کتاب با های زیادی نوشته بودم و، از طرف دیگه کتابهای زیادی را تحمل کرده بودمتیمن سخ

 انجام بدم!هام کاری تونستم برای چاپ کتابعمر هم نمی

تلخ و شیرین رو فراموش که نه، اما باید باهاش کنار  ۀگذشتمحترمی بود و من هم باید اون مرد  واقعاًجرج هم  در این میان

 شناخت و من هم حس خوبی داشتم.مارک از خوشحالی سر از پا نمی .اون شب من پذیرفتم که با جرج ازدواج کنم .اومدممی
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هام بودم و ش کتابیدو سالی درگیر ویرا .مر برسونمهام رو به ثکرد تا کتاباون از من حمایت می .من با جرج ازدواج کردم

در کل زندگی  .نوشتمکردم و عصرها میروزها با مارک بازی می .خواستم درسم رو هم ادامه بدمکردم، حتی میمطالعه می

 هاش کشته شد!خوبی داشتیم، تا اینکه جرج در یکی از عملیات

 و یک سالجرج بود  ۀبرادرزادکه در یک تصادف فوت شدند و لیا،  ،جنیفر و همسرش ، دیویدتر جرجاون زمان برادر کوچک

این بود  ،کردتر میو چیزی که شرایط رو سخت مرگ جرج برای من خیلی سنگین بود .ما بود ۀعهد اش بهداشت، سرپرستی

 دو کودک هم با من بود! که مسئولیت

 به مراقبت بیشتری احتیاج داشت و اوضاع مالی مساعدی هم نداشتیم.مارک منزوی شده بود، لیا  .ریخته بودهماوضاع ما به

 .لورا نفس عمیقی کشید

 نوشتم.من عصرها در این اتاق می .مهستیبینی، ما از همون موقع در اینجا مستقر ای که میاین خونه-

به روستا برگردم و زندگی پدرم و  خواستدلم نمی اصالً  .کردماندازهام تموم شد و باید کار میپس ،بعد از گذشت چند ماه

فروشی م به روستا، من دوباره به سر کار رفتم و در کتابنها مبنی بر برگشتبا وجود تمام اصرارهای اون .سلنا رو آشفته کنم

 مشغول شدم.

من مادر دو  .هام رو به چاپ برسونمنوشتم، به امید روزی که بتونم کتابنوشتم و میها به این منوال گذشت و من میسال

 نوشتم.کردم و میکودک بودم، کار می

 برحسب عادت قدیمی که داشتم، ،داومدنجذاب می خیلی به نظرم کهرو ی یها، کتابکردمکار میفروشی وقتی که در کتاب

 داد.می فروشی به من کتابی هدیهگاهی صاحب کتاب از هر البته. داشته باشم ها روبرای همیشه اون کردم تارونویسی می

 تا دستیاری. گرفته فروشیداد، از دستهمه کاری انجام می. مارک که ده ساله شد، به دنبال کار رفت

 تقریباً  .اومداون در نزدیکی ما بود و زود به زود به اینجا می ۀخون .سالگی ازدواج کردگذشت و لیا در نوزده ترتیبها به این سال

برای همین مارک  .رو به سرقت ببرند هاخواستند اونهای من شده بودند و میه کتابوجهمون موقع بود که چندین ناشر مت

 به سراغشون بریم!برای چاپ های من رو پنهان کرد تا وقتی اوضاع مالی ما خوب شد، تموم کتاب

و االن » مارک گفت: داد، لورا که ساکت شد،های لورا گوش میعلوم خیره شده بود و به حرفای نامتیامدا در سکوت به نقطه

 «ها بریم!باید به سراغ اون کتاب

 زده به مارک خیره شد.تیامدا تعجب

 ها رو بیارید؟ن باید برید اون کتابیعنی، اآل-

 مثبت تکان داد. ۀنشانمارک سرش را به 

 من اون کتاب رو کنار گور پدرم دفن کردم، امشب تو همراه من میای؟-



 

 

کاربر انجمن نودهشتیا معصوم ترکان_تیامدا  WWW.98IA3.IR 46 
 

خواست به هر حال او می .کردندها را پنهان میکتابتوانست درک کند که چرا باید چنین جایی مین اصالً  .زده بودتیامدا حیرت

 رود!یبزرگ هم برود، او م هچالپنداشت که اگر مارک بگوید با او به درون یک سیاهبا خود می .همراه مارک برود

 

 «تعریف تو از عشق چیه؟» مارک به چشمان تیامدا خیره شد و گفت:]

 تیامدا به آرامی خندید.

 اول تو بگو...-

 مثبت تکان داد.نشانۀ مارک سرش را به 

فای اون، دلنشین و گیری، لذت تماشای ژرمونه، هر چقدر بیشتر اوج میمثل پروازکردن می به هر چیزی به نظر من عشق-

 شه!زیباتر می

کنی که احتمالش هم کم  سقوطاگر یه زمانی ، بیشتر بشه کنی،ه در اون پرواز میاما نباید فراموش کرد، هر چقدر ارتفاعی ک

 تره!شدنش هم وحشتناکتالشیحس م نیست،

 «حاال تو بگو تعریفت از عشق چیه؟»: تیامدا مات کالم مارک بود، که او ادامه داد

 [«تو، حتی سقوط، با تو!» وار گفت:تیامدا زمزمه

 گفت: چند مرتبه پلک زد و تیامدا

 الزم رو مهیا کنم. رازتا اب رم پایینمن می-

 «مونم.خوبه، من هم بیرون از خونه منتظرت می» زد و مارک گفت: لورا لبخندی

 اش شوکه شد!خودشان رفت و از دیدن خانواده ۀخانتیامدا به 

؟ این مچطوری تیا» نوشیدند. توماس با دیدن تیامدا، با خنده گفت:چای میالیزابت و توماس  پدرش روی کاناپه خوابیده بود و

 «نبودیم بهت خوش گذشته؟مدت که ما 

 «حال پدر خوبه؟ کی رسیدید؟» گفت: یتیامدا بر رفتارش مسلط شد و با خوشحال

 است و دخترش را در آغوش گرفت.الیزابت از جا برخ

 حال پدرت هم خوبه. .یک ساعتی هست که رسیدیم-

 .آغوشش فشرد تیامدا را در

 .تنگ شده بود دخترم خیلی هم دلم براتحتی در این مدت کوتاه -

ش اخیلی دلش برای او تنگ شده بود، پیشانی .در خواب بودغرق  هتنگی کرد، سپس به سراغ پدرش رفت کتیامدا نیز اظهار دل

 را بوسید و کنار کشید.
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س بیدارش پ ،تخسته هسن خیلی دونم اآلشده، ولی میتنگ  ی پدرخیلی دلم برا» اندکی این پا و آن پا کرد و سپس گفت:

 «کنم.نمی

من باید برم بیرون، خانم وان درخواستی ازم » اب به مادرش گفت:اش انداخت و خطبندی شدهبه پای آتل سپس نگاهی

 «داشت...

 «برو دخترم...» رفت، گفت:الیزابت که به سوی آشپزخانه می

 را جمع کرد و با ناراحتی نگاهی به مارک انداخت. ه چشمانش، صورتشبه دلیل تابش آفتاب ب .انه خارج شدتیامدا از خ

 نتونستم وسایل الزم رو بیارم.-

 ابرویی باال انداخت. مارک

 چه امانت بگیری؟تونی بیلفروشی میاز گل-

 تیامدا با یادآوری چارلی گفت:

 گه.بله، مطمئنم اگر ازش خواهش کنم، نه نمی-

 خب، پس بهتره بریم.-

 شد تیامدا خوشحال .به او داد را چهرویی بیله کرد و چارلی با گشادهچاز او درخواست یک بیل .چارلی رفتفروشی تیامدا به گل

  گورستان رفتند که چندان هم دور نبود.سوی ، سپس به همراه مارک به بیرون رفتآنجا  و از

 «؟شهش چی میاون گردنبندت... معنی» :ل از مارک پرسیدرفتند، تیامدا بعد از اندکی تعلّدر مسیری که به سوی گورستان می

 «.به زبان فارسی نوشته شده تیامدا» چندان طوالنی گفت:مارک بعد از سکوتی نه

به نام روی  ،را در دست گرفت و با تمرکز او نبنددگر .زده به مارک نزدیک شدتیامدا از تعجب از حرکت ایستاد، سپس هیجان

 .خیره شد آن

م یه دونه ازشون خواین رو از کجا آوردی؟ منم میجالبه، حاال ا واقعاً» کرد، خندید و گفت:ی میوارسنبند را دهمانطور که گر

 «بخرم.

به صورت  .او را معذب کرد بود و نگاه عجیبش شده خیلی به مارک نزدیک .مارک که پاسخی نداد، تیامدا سرش را باال آورد

 .شدندرد میاز کنارشان  هایی دوخت که با سرعتا به ماشیننگاهش ر .فاصله گرفت د را رها کرد و از اونگهانی گردنبنا

تیامدا با کالفگی به راه افتاد و مارک شانه  .شدندگذشتند، با تعجب به حرکات تیامدا خیره میکه از کنارشان میرهگذرانی هم 

 د رو به عزیزترینمنکردم این گردنب نبندها بخری، من عهددالزم نیست تو از این گر» اش به حرکت در آمد و گفت:به شانه

 «بدم! هدیه

ها آمده آن یتیامدا مات کالم مارک شده بود، اما سعی کرد به روی خودش نیاورد که در این مدت اندک چه به روز هر دو

 است!
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 ریب آشنا!غها و خاطرات عجیب و این حس؛ اتفاق نیفتاده بودند فکر کند آوری که اصالًخواست به خاطرات حیرتنمی دلش

ور شد که شد، چط چی دونمزندگی من هستی، نمی شتو عجیب ترین بخ»]مارک گردنبندش را در دستش فشرد و گفت: 

 «و شدم!ت ٔ  اینطور شیفته

 خواد!برای منم همینطور بود، اما عشق دلیل نمی»: و گفت مارک، روی چمن ها جای گرفت کنارتیامدا نفس عمیقی کشید و 

 [«بینی، عشقت حتی از خودت برات مهم تره!یک مرتبه به خودت میای و می

 

و ذهن و قلبش به شدت  کردحرکت میتیامدا چند قدمی جلوتر از مارک . ددند. وارد آنجا شدندیگر به گورستان رسیده بو

 شکل و درختان بلند.های سنگی صلیبیورستان پر بود از تندیسگ .چشم چرخاند .رگیر بودد

نگاهی به اطراف انداخت و جز چند مرد و زنی که  .به عقب برگشت تا با مارک صحبت کند، اما در کمال تعجب مارک را ندید

 یافت.ند، چیزی دیگر ندر آنجا بود

چشمش به پیرزنی افتاد که چندمتری آن بیلچه را روی زمین رها کرد و  .ها تکیه دادنفس عمیقی کشید و به یکی از درخت

 یا نه!را دیده است  آیا مردی که همراه او بوده که رفت تا از اون بپرسد به طرفش .کنار گوری ایستاده بود تر،طرف

تیامدا سکوت کرد تا پیرزن چشمانش را باز کند،  .گفتاو چشمانش را بسته بود و چیزی زیر لب می .به سوی پیرزن رفت

 «جرج وان» ،نگاهی به نام روی سنگ انداخت

حک شده  «جنیفر جیمز»روی سنگ سوم نیز نام و  «دیوید وان»بعدی نوشته شده بود  روی سنگ .تعجب جلو رفتتیامدا با 

 بود!

 تیامدا به سوی آن گورها رفت و نام روی آن دو گور را زیر لب خواند. .نداندکی از این سه گور قرار داشت ۀفاصلبا  هم دو گور

 «مارک وان» – «لورا رانسوم»-

 دو خیره شده بود. با بهت به نام آن .وانست نفس بکشدتزدگی نمیت حیرتتیامدا از شد

روی آن دو نام دست کشید  .گذشتپنجاه سال می از تاریخ فوت آن دو فرد تقریباً  .با این حال جلو رفت ،توانست باور کندنمی

 !شد که درست دیدهشده کشید و مطمئن های حکدستش را روی آن نام .است تا مطمئن شود که درست دیده

 شمانش بسته شد!و چ به زمین افتادزانوهایش سست شد، 

 

 

اثر، فایل کامل رمان رو به قیمت ایت از در نشر ارشدان به چاپ رسیده، لطفا برای حم 1400دوستان عزیز، این کتاب در بهار 

 روش های زیر خریداری کنید....به  –پنج هزار تومان  –

 ممنون از همراهی شما؛
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 ایدی برای خرید در تلگرام:

tarcan1@ 
 

 

 ایدی برای خرید در روبیکا:

mahgolbano@ 

 

 :ستاگراماینآدرس پیج 

 
@masoomtarcan 

 

 

 معرفی دیگر آثار چاپی نویسنده:

 رمان چاپی خورشید سیاه که به صورت رایگان در گوگل موجود است.

 

 و کتاب من می مانم.

 به ویراستاری معصوم ترکان.همچنین کتاب آبی به رنگ کبودهایم 

 
 

 پایان!
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 معصوم ترکان

 درس پیج اینستاگرام نویسنده:آ

@masoomtarcan 

 سایت نویسنده:وب آدرس 

www.tarcan.ir 
 مراجعه کنید.  .IR3ia98www. جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس

@98IA.IR 

www_98iia_com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tarcan.ir/
http://www.98ia3.ir/
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