
 



 به نام خدا

409 -مائده محمدي  

  "دريا در چشمانش  "

(فصل اول)  

:كارولين  

كارولين ! بيا و فقط بني رو بردارببر. هيچ كسي برگه هاي جويده شده ي ترجمه ي  يه كتاب  _

 نصفه كاره رو از من قبول نمي كنه.  

خودم را به طبقه ي باال فهميدم كار بيخ پيدا كرده است پس پله ها را دوتا يكي باال آمدم و 

با دو كاغذ پُرِ نوشته اما خيس و پاره و بعد با چهره ي سرخ و پف آلود مادرم مواجه قتي رساندم . و

سنجاب كوچولو و گرسنه ي من بايد روي ميز تحرير مادرم  خودم را سرزنش كردم كه چراشدم ، 

  باشد! 

و آن پا كردن هايم ، مادرم از خجالت  با صدايي كه به زور از گلويم بيرون مي آمد و اين پا

 فروكش كرد . آرام گفتم : معذرت ميخوام.  زدگي ام پي برد و عصبانيتش  

فوري برگه هاي پاره شده كه باعث ميشد دستم مرطوب شود را كنار هم چيدم ولي چند تكه اش 

نبود . به احتمال زياد بني از خوردن تكه هاي كاغذي كه روي آن مطالب علمي نوشته شده بود ، 



 و با چشم هاي براقش به من نگاه مي كرد.افتخار مي كرد. همانطور ايستاده بود 

  

اتاق  درِ نمي رسيد. برگه هاي كنارِ هم چيده شده را رها كردم و به سمتِذهنم  ديگر چيزي به

.رفتم . زمزمه اي من را به خود آورد: ممنون 

به طبقه ي پايين برگشتم و بعد در اتاق خودم خزيدم . كار جمع كردن روزنامه هايم نصفه كاره 

بسته مغز و دانه باز كردم و روي قفسه ي اتاقم ريختم و بني را آن باال روي قفسه  مانده بود . يك

گذاشتم . با قيچي تكه اي از روزنامه را جدا كردم. فقط پنج ماه از آخرين باري كه لين را ديدم، 

 گذشته بود. 

بر پيشاني تكه ي روزنامه را به دست گرفتم . مي دانم كه او هنوز زنده است . قطرات درشت عرق 

گرفتگيِ صورت و سوزش شديد چشمم ، خبر از سرازير شدن  . احساس گُرام نقش بسته بود 

هميشه از اين حس  قطرات ريزي از اشك كه آرام آرام پهناي صورتم را احاطه خواهند كرد، ميداد.

  تنفر داشتم . بغضم را فرو خوردم و به آشپزخانه و بعد از آن به حياط دويدم . 

اي آتش در مقابل چشمانم زبانه مي كشيدند و حسي لذتبخش از دروغين بودن خبرِ شعله ه

 روزنامه مرا در خود فرو مي برد. 

با خود زمزمه كردم : او هنوز وقتي قسمتي از روزنامه كه مربوط به آن خبر بود كامل سوخت ، 

تكه اي از روزنامه روي ، نفس مي كشد ، نفس مي كشد . اما يك آن قبل از خاموشيِ آتش 



شدنش شعله ي خشم ؛ بلكه با خاموش  . با پا رويش مي زدمزمين افتاد. تمام وجودم لرزيد

  .من هم فروكش كند

اثري از آتش نمانده بود ، پاهايم را عقب كشيدم . به خودم وانمود كردم كه اتفاقي وقتي ديگر 

دوباره به آشپزخانه برگردانم . اما گذاشتم تا نيافتاده است. فندك را آرام در سوييشرتم 

ايستاده بود و دنبال فندك مي گشت تا براي خودش با آب جوش قهوه مادرم همانجا 

مادرم  ش بيفتد ، به طبقه ي باال رفتم.شمانم به چشم هايدرست كند . بدون اينكه چ

ي رفت.صدايم كرد و پرسيد كه چيزي ميخورم يا نه. در آن لحظه چيزي از گلويم پايين نم  

زنگ صدايش در سرم مي  خودم را روي تخت انداختم . سعي كردم صداي لين را به خاطر بياورم.

هر وقت مي خواستم سعي كنم آن را به ياد آورم،  مدتي ميشد كه مبهم بود. پيچيد اما

با آب اطراف در هم مي آميزد،  و كه در بركه اي فروريخته مثل قطره ي شفافِ آب

نكند مرا  يعني االن كجاست؟ نگران بودم آن را فراموش كنم. .شفافيتش محو ميشد

به من نمي دهد  شفراموش كند! من هنوز هم منتظرش هستم. نكند چون خبري از خود

. بله اگر مرا دوست داشت با من اين كار را نمي كرد. هيچ يعني ديگر برايش مهم نيستم

هيچ ه او نمي رساندم و اي كاش وقت او را نخواهم بخشيد. كاش هيچ وقت نامه ها را ب

.ه نميشدكشيد وقت جريان آن كتاب پيش  

 



(فصل دوم)  

:كارولين مادرِ  

شلوار  ك دست لباس تيره ، يك هودي بنفش وي چوب لباسيهايي كه رويشان از وقتي كارولين با

ديگر كتان جذب آويزان شده بود از پشت رگال مغازه ي آقاي بلك وود به سمتم آمد ، فهميدم كه 

نميتوانم سارافون هايي كه رويشان گل هاي گلبهي رنگ وپروانه هاي رنگي ست را كه مرا به ياد 

كوچكيش مي اندازد ، برايش بخرم و به تنش كنم . ديگر به جاي كفش هاي براق و خوشرنگ لج 

م ، وقتي به آرايشگاه رفتي را مي پسنديد . با پاشنه ي كوتاه دار ، كتاني هاي ساده و تك رنگ

را جلو مي خودش كارهايش دوست داشت موهاي خرماييش را برايش كوتاه و پسرانه بزنند. ديگر

برد و مستقل شده بود؛ اين را ميشد از اينكه مرا براي كمك كردن به او براي انتخاب لباس در 

  به راحتي تشخيص داد. :( ده بود و چندين و چند نشانه ي ديگرمغازه صدا نز

و نه تنها ناراحت نبودم بلكه شور خاصي را در تك تك بندهاي بدنم احساس ميكردم.از اين تغيير ا  

انگار شاهد اين بودم كه قدمي رو به جلو برداشته است ؛ حتي از اين تغيير كوچكش هم خوشحال 

 مي شدم. 

البته وقتي كه اولين بار بعد از اينكه بدون در زدن وارد اتاقش شدم ، شگفتي و دلخوري را در 

اگر ممكن است از اين به >چشمانش ديدم و صدايي از عمق وجودش كه به من خيره شد و گفت 

گفتم باشه عزيزم! و به با لبخندي  .احساس غريبي مرا در خود فرو برد را شنيدم ، < بعد در بزن

داشتم  (همان اتاق كارمباال ) تاهي كه تا رسيدن به طبقهسرعت از اتاقش خارج شدم . در راه كو

با خودم به اتفاق چند لحظه ي گذشته فكر كردم و از اينكه چطور ،  خودم را جمع و جور كردم

 اين همه مدت بدون اينكه حتي خبر بدهم كه دارم به اتاقش ميروم، وارد ميشدم ، تعجب كردم و

  زدم.بعد لبخند ديگري به پهناي صورتم 



وره اي ديگر از زندگيش پا مي گذاشت ، احساس همه ي تغييراتش را پذيرفتم چون از اينكه به د

 رضايت مي كردم اما برايم گاهي سخت و سنگين بود.

موقع برگشتش از  وقتيفندك آشپزخانه به آن بزرگي را در زير سوييشرتش پنهان كرد و  امروز

ذشت و به با خونسردي از بحث گم شدنش گ گفتم ، به او درباره ي گم شدن فندك حياط خلوت

را در پيش گرفته ام ديگر به ديگري مقاله  فكر ميكرد حاال كه من ترجمه يباال رفت ،  يطبقه 

پنهان كردن خيلي از احساسات مبهمش و اقدامهايي كه براي  .اطرافم هيچ توجهي ندارم

   سركوبشان ميكرد هم جزيي از ويژگي هايش شده بود.

بخاطر حادثه اي كه براي دوستش، لين من از كنترل ديگران خوشم نمي آيد اما دخترم اين مدت 

 ، افتاده است ، در الك تنهاييش فرو رفته و هيچ كس و هيچ چيز او را نميتواند از آن بيرون بكشد.

انش نمايان حتي وقتي كه لبخند بر لب دارد و از ته دل ميخندد هم ، غباري از اندوه در چشم

اما  لوت بروم يا نه. من به او اعتماد داشتم .است .  مدام با خودم كلنجار مي رفتم كه به حياط خ

  مسئوليتي كه براي محافظت از او بر گردنم بود شك مرا به يقين تبديل كرد و به آنجا رفتم.

ناخودآگاه در حياط خلوت با چشم دنبال ماده اي دودزا مي گشتم اما بعد از فكر خودم درباره اش 

سبزه  از بين را به خودش جلب كند ، دستم را خجالت كشيدم . وقتي چيزي نيافتم كه توجهم

تربچه هاي براق دراز كردم ودسته اي از آن ها جدا كردم تا هاي تازه ي درون باغچه به سمت 

استفاده كنم . موضوع فندك و حياط خلوت كم كم از خاطرم پاك ميشد كه با  ساالدبراي تزيين 

. تكه ي ديدن تكه از برگه ي سوخته كه زير پايم خش خش كرد ، به خود آمدم و دوال شدم 

كه ظاهرا به خاطر برخورد شعله هاي  چكي از كاغذ بود كه سوخته و سياه شده بود  و كلماتيكو

به صورتم به خوبي حس سوختگي كاغذ با نزديك كردنش  بوي ورد.به چشم ميخ ،بود محو آتش

ته گلويم را سوزاند ، گلويم خشك شده  تازه سوخته است،انگار آن بو كه نشان ميداد كاغذ  ميشد .

دي خانه وبا دلخوري به سمت در ور ه بود؛ پسچيزي دستگيرم نشد تك سرفه اي كردم. بود.

  .فتمر



كه مشغول خوردن بستني بود با ديدنم در طبقه ي پايين چشمانش  ديدمكارولين را در آشپزخانه 

ه روي خودش نياورد و همچنان به خوردن ادامه داد . من هم گرد شده بود . اما طبق معمول ب

مشغول شستن تربچه ها شدم . او هم با ظرف بستني از آشپزخانه رفت. طبق پيش بيني ام فندك 

  ر نمي دانستم چطور به آنجا آمده!رش را هم نميكردم. البته اگدر جايي ازآشپزخانه بود كه فك

شده است. خيلي وقت است كه او را مي افتم . دلم برايش تنگ مادر لين،  امروز مدام به ياد لو ،

خوش . او هميشه ميشناسم . او و دخترش هر دو زيبا بودند ، اما لين به زيبايي لو نميرسيد 

رفتارش با اطرافيانش تغيير نميكرد. هميشه انگار همه چيز تحت كنترلش برخورد بود و هيچ وقت 

گذشته نبود. چند ماه گذشته ضربه ي بدي به او وارد شد. ديگر خبري از لوييزاي  طي بود . اما در

و آسيب پذير شده بود؛ وقتي آخرين بار با هم صحبت كرديم ميگفت همه ي شبانه روز را شكننده 

گوشه  با حرف زدن با لين ميگذراند . در جمع هم حواسش به اطراف نبود.و  به ديوار زل ميزند

  نشيني اش تا حدي زياد شد كه اينجا را ترك كرد.

تنها خبري كه از او به دستم رسيده اين است كه در دهكده اي در شمال شرقي حوالي دهكده ي 

. اما هيچ كس نمي داند دقيقا كجاست  گريس رفته  

 

 

 

 

 

 

 



(سوم)فصل   

  <آشناييم با لين >كارولين:  

خواندن كتاب يا متني از يك مجله مي كردم ، سرم به كه هر وقت شروع به  يك هفته اي مي شد

.  ؛ انگار همه چيز دور سرم به چرخش در مي آمد و ناگهان متوقف مي شد  شدت درد مي گرفت

تخته در ا انگشتان تپلش روي اما وقتي آن روز خانم هيل سر كالس از من خواست كلمه اي كه ب

و گنگ پشت حروف تار را تلفظ كنم ، به جاي حروف درشت و شفاف هميشگي ،  بود نحال نوشت

عيف شده است. تعداد بچه هايي كه در كالس عينك مي فهميدم چشمانم ض، سر هم رديف شدند 

بردم ، حس كردم ول كه به ضعيفي چشم هايم پي ، بنابراين در لحظه ي اانگشت شمار بود  زدند

  اتفاق بدي افتاده است.

اما من بعد از لحظه اي تعجب بچه ها و سكوت سنگين معلم ، همه خنديدند. غلطم  با تلفظ كردن

به من ميخندند؛ با صورت سرخ سر جايم برگشتم و در نيا دارند فروريختم.حس ميكردم همه ي د

  صندليم فرو رفتم. 

خانم كالرك از خانم هيل  جلب كرد. از من به سمت خودتوجه همه را  در همان لحظه صدايِ

چ شدند و همه مشغول پچ پ ،خواست كه بيرون كالس با هم صحبت كنند. بعد از خروج خانم هيل

تنها ديگري افتاده بود و من طبق معمول در كالس تا در كالس رويم خيره شدم. آنيمن به روبه 

مي شناخت و بچه هاي مدرسه را  همه ي. او به هم نمي خورد  ماندم . البته هيچ چيز من و اومي 

بهترين نمره ي هر كالسي كه در آن بود ، متعلق به او بود اما  هيچ . يا دشمن  با آنها يا دوست بود

م با معلم ها بحث احساس راحتي نداشت چون او به طور غيرمستقيمعلمي با حضور او در كالسش 

  د و آنها را دست مي انداخت . مي كر

 از به روزترين اخبار ه زدن در حياط مدرسه ،به جاي پرس با اين حال دوستي با او باعث ميشد

و من برايش كرد  كمك مي باشم . او مرا در درس جغرافيا مدرسه و گاهي حتي شهرمان باخبر

  با هم صميمي نشديم. هيچ وقت  اما ناگفته نماند كه تاريخ فالسفه را توضيح مي دادم .



بار براي ياد دادن قسمتي از  يي بود كه از كودكي جمع كرده بود. وقتي اولينعاشق كارتپستال ها

در نگاه اول  از كرد ،وزمان به خانه اش رفته بودم ، در اتاقش را كه بدرس فلسفه ي كالس آن ر

باور نمي كردم اتاق او آنجا باشد ، از رنگ هاي ماليم و چشم نواز براي وسايل اتاقش استفاده شده 

شت . چشمان بود و تابلويي از خود او در اتاقش نصب شده بود كه به كودكي اش بر مي گ

مرتب شده بود. روي ميزش درخشان و نافذ او با كودكي اش مو نمي زد. البته كه نبايد هم مي زد! 

اتاق او را شلوغ و بي نظم متصور شده بودم و تصوراتم زير سوال رفته بود . درست در مقابل قاب 

كارت پستال  ده بود و با گيره هاي چوبي ،عكسش، طنابي از يك سر اتاق به سر ديگر وصل ش

. وقتي بودتزيين شده با قلب هاي مقوايي كوچك ،  ند،ختلف پست شده بودهايي كه از جاهاي م

چشمم به نام فرستنده افتاد اما نام فرستنده ي كارت ، ناخودآگاه  داشتم تماشايشان مي كردم

. اما با توجه به تاريخ ارسالشان سر در تاپدر آنياحتماال پستال ها با هم يكي بود ، آنتوني ماركز، 

او جاي  زمان حالِنياوردم كه چرا هنوز اين كارت پستال هاي قديمي اينجا مانده و عكس هاي 

 آنها را نگرفته است!

بچه ها امروز دوست جديدي قرار  و صداي رساي او مرا به خود آورد :خانم هيل از در وارد شد 

 است به ما بپيوندد . سعي كنيد مثل هميشه با او رفتار مناسبي داشته باشيد . 

دانش آموز اين درس مي خوانده است اما حاال قرار است  يكي از بهترين دبيرستان هادر  او قبال

.دبيرستان باشد  

روز نتوانستم جواب دادن به سواالت بچه ها شد ولي متاسفانه كل  او دوباره مشغول درس دادن و

.چ چيز از روي تخته ببينمهي  

 آماده خانم هيل كه گويا از قبل خود راكه صداي در زدن كسي به گوش رسيد. اواخر كالس بود 

شنيدن اين صدا كرده بود ، با قدم هاي موزون و شمرده به سمت در رفت و آن را باز كرد. لين  ي

 ميلِر گفت: سالم،روز بخير :( لين رب به نظر مي رسيد اما با متانتپشت در ايستاده بود. مضط

بود بنشيند.هستم . خانم هيل هم از او استقبال كرد و از او خواست روي صندلي كه از قبل خالي   



بود كه در بدو  "رفتار مناسبي  "او اصال وجود ندارد. اين همان كه انگار همه طوري رفتار كردند

  شامل حالشان مي شد.  ورود دانش آموزان جديد ،

به حالت هاي لين نگاه مي  سپري شد. تمام مدت زيرزيركيدقايق پاياني كالس هم به كندي 

  از پس اين جوِجديد منتقل شده ، آيا بهتر از من مي تواند كردم تا ببينم وقتي به مدرسه ي 

مي  بربيايد؟، انگار بچه هاي اين مدرسه وقتي كسي به غير از خودشان به آنها اضافه مي شود،

كنند.خواهند او را تنبيه   

بودند، من هم بي صدا و به  هاي خروجيدر راهرو، آن  دا در آمد و همه تا تمام شدنزنگ به ص

خارج شدم. بي آنكه به اطرافم توجهي داشته باشم، از كالس ،آرامي  

ود به جاميزي ام نگاهي بياندازم. اما وقتي برگشتم و به انقدر غرق در افكارم بودم كه حواسم نب

، اما من ميخكوب شده بودهمان جا انگار  پشت سرم نگاه كردم، لين هنوز سر جايش نشسته بود.

چ پچ كردن هايشان و پاز كالس خارج مي شدم تا همهمه ي بچه ها  اگر به جاي او بودم اولين نفر

جلويشان راه مي روم را نشنوم. دقيقا وقتي پشت سر من   

 شايد مثل خودم دلش ميخواست به مدرسه ي قبلي خودش برگردد. شايد هم دليل ديگري داشت.

ت : لين ، اسمت را درس هر چه بود ، به بهانه ي قبلي ام به كالس برگشتم تا با او هم صحبت شوم

؟ هنوز اينجايي؟گفتم  

مستقيم به چشم هايم خيره شد و گفت : مدرسه ي افتضاحي ست! بهتر نبود من شماها را به  _

 مدرسه ام مي بردم؟!

 خنده ام گرفت ولي جدي تر از آن بود كه بتوانم به حرفش بخندم. فقط لبخند زدم . 

 

 



فصل چهارم()  

:كارولين  

نور ماليم خورشيد از البه الي پرده ها به داخل اتاق نفوذ مي كرد و كف اتاق رگه هاي طاليي 

رنگ آن به چشم مي خورد. به بني كه روي قفسه ي كتابخانه جا خوش كرده و چشم هايش بسته 

 بود ، خيره شده بودم. دمش دور بدنش را احاطه كرده و حالت مظلومانه اي به خود گرفته بود. 

ر حال بهانه د مي توانستم با لين دوست شوم شايد هم ديگر دوست محسوب مي شديم. به هشاي

رختخوابم بود. ي خوبي براي بيرون آمدن از  

در راه مدرسه آنيتا را با سارا و الي ديدم كه به هركسي از كنارشان رد ميشد ، بي دليل سالم مي 

دم چطور مي توانستند صبح ها انقدر سرحال كردند و بلند بلند ميخنديدند .هيچ وقت سر در نياور

باشند . وقتي به مدرسه رسيدم، لحظه اي مكث كردم چون لين زودتر از من آنجا رسيده بود و 

جلوتر كه رفتم ، مرا ديد و با  جلوي در ورودي ايستاده بود و به نقطه اي نامعلوم نگاه مي كرد.

م. من روي ميزي نزديك به تخته و او چند با هم داخل كالس شديم و نشستيلبخند سالم كرد . 

رديف آن طرفتر، ته كالس. هميشه جاهايمان ثابت بود و حاال من و لين مانند دو غريبه بي صدا 

   نشسته بوديم.

نسبت به رزي كه پشتم نشسته بود نا اميد بودم چون اصال از جايش تكان نمي خورد .توقع 

 نداشتم به خاطر من بخواهد جايش را عوض كند تا با لين در يك رديف باشيم . 

رسه زل زده بود.مثل لين هم كه صندليش كنار پنجره ي كالس نشسته بود، به فضاي بيرون مد

برايم مهم نبود اگر پيشش مي نشستم ، نمي توانستم با چشمان  لحظهدر آن  باشد. كسي كه اسير

ضعيفم هيچ چيز از نوشته هاي روي تخته را ببينم.پس از سارا كه كنارش مي نشست خواستم 

جايم بنشيند. او هم قبول كرد. وقتي من جايش نشستم،لين هنوز سرش را برنگردانده بود اما 



برق ميزد اما خودش را بي تفاوت نشان ميداد ؛ ولي باالخره برگرداند، چشم هايش  وقتي رويش را

زد.لبخند   

آن روز كالس خيلي زود تمام شد. البته از نظر من. چيزي از روي تخته نمي ديدم. اما همه را از 

سخت بود.  را يادداشت كرده بود ، نوشتم . كارم خيلي كه خيلي هم مرتب و تميز مطالبدفتر لين 

. روي تخته نوشته ميشد را در ذهنم تحليل ميكردمبايد كلمات تاري كه  هيلموقع تدريس خانم 

موقع بود كه تازه ميفهميدم  م و آنكردميبعد موقع نوشتن هم از روي دست لين مطالب را  وارد 

، چه بود!زهايي كه تدريس ميشدمفهوم چي  

گفت،  ادربزرگشدرباره ي م بي مقدمه لين نمي دانم چه شدكه اما به زنگ تفريح هايش مي ارزيد.

انگار  قنديل هاي سردِ وجودش به طورِ ناگهاني آب شدند. عادت هاي مادربزرگش خيلي خنده  

نزديك بود كه از خنده روي زمين بيفتم. او درباره ي دوستش ليا هم گفت و اينكه  مندار بود و 

دم.چون فرصتي براي من هم بيشتر گوش داد. عدي را سه بعدي مي كشيچطور نقاشي هاي دو ب

 حرف زدنم نمي گذاشت .

هنوز هم با خودم ميگويم كه خيلي بهتر بود آن  فهاي لين فقط ديگران بودند .آن روز موضوع حر

مي زد.  حرفدرباره ي خودش با من بيشتر روز   

به خانه شان بروم. من هم با كمال ميل  بالفاصله از من دعوت كرد براي عصرآن روز بعد از مدرسه 

روز دوم قرار بود كه من  دقيقا پا گذاشته بود و دبيرستانقبول كردم. روز دومي بود كه لين به 

ما آنقدر آن روزم براي عصرانه به خانه شان بروم. طبيعي بود كه مادرم از رفتنم استقبال نكند ا

تجربه  كرد. هيچ وقت دوستي اي را كه بايد ،هيچ چيز از آن كم نمي برايم اهميت داشت كه 

پس بدون معطلي، بهترين لباسم  نكرده بودم. احساس ميكردم شايد بتوانم آن را با لين تجربه كنم

  را تنم كردم و راه افتادم.



ن راه را هيچ وقت ايبين خانه ي ما و لين، راهي پر از درخت بود كه به رودخانه اي منتهي ميشد.  

چقدر با شتاب مسير خانه مان تا رودخانه را پيمودم تا به رودخانه برسم . اما هر  ه بودم.تنها نيامد

بدن مرا به لرزه  بودم. نسيم خنكي مي وزيد . اما همان باد ماليم مي دويدم، انگار جاي اولم

صداي تلنبه ي داخل بدنم  با . كم كم درياچه را مي ديدم و بي هيچ مكثي مي دويدم.انداخته بود 

احساس مي كردم صداي دويدنم با صداي دويدن شخص  تكان مي داد،  با هر ضربه تنم راكه 

ندارد.   كه بيش از نيم متر با من فاصله دومي تركيب ميشود  

خودم را آماده كرده بودم كه وقتي به رودخانه رسيدم، بي هيچ توقفي خودم را در قايق كوچكي 

ندازم و با هر قدر قدرتي كه در بدنم دارم پارو بزنم.طناب به چوب وصل شده بود، بيبا  كه هميشه  

گاهي وقتي داشتم با سرعت هر چه بيشتر مي دويدم، به پشت سرم نيم نگاهي ميكردم اما دوباره 

خيره به من در  جودي در پشت سرم ،رويم را برميگرداندم تا هم به مانعي بر نخورم و هم اگر مو

يدن بود ، از ديدنش غافلگير نشوم. حال دو  

كه بود به قايق رسيدم و خودم را در آن انداختم. با هر چه توان در بدن داشتم ، به هر زحمتي 

اعث شد بي اختيار به پشت بصدايي  پارو زدم ولي قبل از آنكه از انبوه درخت ها خيلي دور شوم،

بدتر است و گاهي وحشتناكتر. اين مكث كردم . بنظرم صداي سكوت از هر صدايي سرم نگاه كنم. 

رويم را برگرداندم وبه پارو زدن ادامه دادم. .كه پشت سرم موجودي نبود مرا بيشتر نگران مي كرد  

، با قيافه ام در آينه ديدم  را خودم خانه ي لين نصب شده بود آينه اي كه به در وروديِ وقتي در

م هنگام آمدن به اينجا تفاوت داشت.رنگ پريده تر بودم و موهايم روي پيشاني ام كمي ي اتاق

را از صورتم كنار زدم و با لين همراه شدم.  مپخش شده بود. دسته ي موهاي خرمايي رنگ  

برايم خيلي جالب بود كه در خانه شان يك عنصر اضافي هم ديده نمي شد. معلوم بود هر وسيله 

با حساب انتخاب شده بود.   ده بود ، با دقت ، سليقه وشاي كه خريداري   



پنجره هاي سرتاسري خانه به آن نماي خاصي بخشيده بودند و پرده ها كامل كنار زده شده بود و 

، مغز پسته اي ، گلبهي  ي كرمبيشتر از رنگ ها گياه هايي از پنجره به بيرون آن آويزان شده بود .

و توسي در وسايل خانه استفاده شده بود و در مجموع هيچ چيز به چشم نمي زد. اتاق لين هم 

سه  را از خانه متمايز ميكرد ، تصويريچينشي مثل فضاي كلي خانه داشت اما چيزي كه آن 

  م مي خورد : ليا.بعدي بود كه از لين كشيده شده بود. روي آن نوشته ي ريز و تحريري اي به چش

توجهم به آن عكس جلب شده بود كه متوجه شدم لين در اتاق نيست.بعد از چند ثانيه صداي 

 لطيفي به گوش رسيد. صداي پيانو بود.  

مشتاق بودم او را از نزديك پشت پيانو مشغول نواختن پيانو ببينم. پس داخل اتاق بزرگي شدم كه 

يش حلقه حلقه روي كمرش ريخته بود و دست هايش روي درش باز بود و لين را ديدم كه موها

 صفحه هاي سياه و سفيد پيانو به نرمي به حركت در مي آمدند.  

همانجا روي صندلي نشستم . خيلي آرام از او پرسيدم ميتوانم از اتاقش  قلم و كاغذ بردارم؟در 

حالي كه غرق در نواختن بود با سر جواب مثبت داد. با چابكي به طرف اتاقش رفتم تا از او 

تصويري بكشم. تا به حال بصورت جدي نقاشي نكرده بودم اما آن روز بهترين طرحي را كه مي 

ستم ، زدم.  توان  

كه از لين زده بودم با فضاي اطرافش آميخته بود . موهاي حلقه حلقه اش و چشماني كه طرحي 

. طوري نقاشي ام را كشيده بودم كه وقتي مي درخشيدند به طرحم جلوه ي خاصي داده بودند 

اش كسي آن را مي ديد، احساس ميكرد كه در همان فضاست. آن را بعد از اتمام آخرين قطعه 

جلوي رويش گرفتم. با تعجب تصوير را وارسي كرد . انگار هيچ وقت همچنين چيزي نديده بود. 

بعد نگاهش را از آن گرفت و به من معطوف شد . شگفتي او را مي شد به راحتي احساس 

ه بودم. از صندلي پيانو بلند شد رو از نزديك نديد اين عاليه . هيچ وقت همچنين چيزي كرد.گفت :

اين را با جديت گفت  اگر اين نقاشي را قاب نكني آن را از تو نمي پذيرم.ير را به من داد : و تصو



اما معلوم بود خيلي خوشحال است . گفت: دوست داري كنارم بشيني و با زدن بخشي از اين قطعه 

 من را همراهي كني ؟ 

شت. در كنارش احساس قبول كردم ؛ با اينكه از پيانو زدن هيچ چيز نمي دانستم ، اهميتي ندا

. ساعت ها سپري شده بودند ولي ما نفهميديم كه چگونه ثانيه شمارها حركت راحتي مي كردم 

 كردند و جاي خود را به ساعت شمار دادند. 

از كرد . مادر لين در را بخانه ي لين به صدا درآمد.  به اين گذشت زمان تازه وقتي پي برديم كه درِ

بود. وقتي به داخل خانه پا گذاشت و مرا ديد، براي لحظه اي با كنجكاوي به من و  لين پشت در

اين دوست جديدم  .نابعد به دخترش نگاه كرد. انگار منتظر بود تا لين مرا به او معرفي كند : مام

كتش را برداشت و به اتاق رفت و بعد با  ((خوشبختم.:))كارولين است . مادرش لبخند زد . گفت

ت لباس كرم رنگ بيرون آمد و با گذشت چند دقيقه با يك دسر تازه شكالت كه بوي ميوه يك دس

، عزيزم. يه ويل :»همان زمان تلفن زنگ زد. مادرِ لين گوشي را برداشت  هم مي داد برگشت .

    به آشپزخانه رفت. ما هم با  با سر به ما اشاره كرد و با تلفن «لحظه گوشي دستت باشه...

به اتاق لين رفتيم و مشغول خوردن شديم . وقتي صداي خرد شدن تكه هاي شكالت  رهمديگبا 

زير دندان هايم را مي شنيدم و تكه هاي ميوه زير دندانم مزه مي كرد ، با خودم رازم را مرور مي 

متوجه يك اليه پارچه ي وقتي سمت پنجره رفتم، ناخودآگاه كردم. واقعا لين مي توانست بداند؟ 

پس از چند دقيقه دوباره درمسير خانه  كه آسمان را پوشانده بود، شدم. بايد بر مي گشتم. كاربني

. نمي خواستم لذت بودن با لين را با ترس هميشگي ام از آن جنگل لين تا خانه ي خودمان بودم

 به سرعت برق و باد داخل قايقز نگه داشتم. ااز بين ببرم. با سرعت دويدم و چشم هايم را نيمه ب

پارو زدم تا رودخانه را رد كنم. از قايق بيرون پريدم و  ،م داشتمم و با هر چه توان در دست هايرفت

به ازاي هر دقيقه كه خودم را در آن فضا مي ديدم ، احساس  . با عجله جنگل را رد كردم دوباره

د آتش فشان خوشبختانه تا قبل از آن كه مانن مي كردم چند درجه به دماي بدنم اضافه مي شود .

و متوقف شدمفوران كنم ، خانه مان را در مقابلم ديدم   



(پنجم )فصل   

:كارولين  

ي كه لين از من دعوت كرد  به خانه شان بروم، تصميم گرفتيم هميشه مسير خانه هايمان از روز

 تا مدرسه را با هم باشيم. بعد از گذشت چند روز ،ديگر خبري از آنيتا و دوستانش نشد. انگار از

شان به مردم ناشناس خسته شده بودند و مشغول ريختن نقشه ي سالم كردن هاي صبحگاهيِ

 اشت ؛ همانطور كه ظاهرا براي آنيتاجديدي بودند. هر چه كه بود ، ديگر برايم اهميت چنداني ند

 دوستي من با لين بي اهميت بود.

مي كردم و سفارش هايش  چند روزي بود كه داشتم طرحي كه آن روز از لين زده بودم را كامل

براي تهيه ي قاب براي نقاشي را اجرايي مي كردم. آن روز عصر قرار بود كه او به خانه مان بيايد. 

 براي اولين بار! 

احساس كردم او هم بايد  مطمئن مي شدم.هر چقدر مي گذشت، بيشتر به گفتن رازم به لين 

نامه ها را براي پست مي بردم و هميشه قبل از كه من بعضي روزها به جاي آقاي ريچارد  بداند

كي به داخل پاكتها مي كشيدم و اول خودم نامه ها را مي خواندم.رَسَرساندن نامه ها    

كارم را تاييد كند. شايد هم فقط مي خواستم نظرش را بدانم. به هر حال  شايد مي خواستم لين

رد ؛ فقط باعث مي شود احساس بهتري فكر مي كردم كارم تاثيري روي زندگي ديگران نمي گذا

اسراري كه فكر مي كردم ميتوانم پيدا كنم. اينكه رازهاي ديگران را بدانم ولي آنها را فاش نكنم ، 

رازدار خوبي هستم. با اين تفاوت كه  باعث مي شد احساس كنمآنها را در اعماق وجودم دفن كنم .

و حتي اجازه ي دانستن  بود چيزي را پيش خودم نگه دارم نخواسته از من رازداري بودم كه كسي

  بود !  به من ندادهآن را 

مشغول تدارك عصرانه شدم و بعد از انجام تكاليف آن روز ، ظاهرم را مرتب كردم. مادرم هم طبق 

معمول طبقه ي باال بود و مشغول ترجمه ي يك مقاله ي جديد. هرازگاهي پايين مي آمد و براي 



راكي مي برد و برميگشت ؛ يك بار هم تعارف كرد كه كمكم كند اما مي دانستم خودش خو

حسابي درگير است . بني هم به سرعت از اين سر اتاق تا سر ديگر آن را همراه با من كه خانه را 

 سر و سامان ميدادم، طي مي كرد.  

رنگ و  ميكردم، اول مراهيشآمد. در را برايش باز كردم و همينطور كه به داخل هباالخره لين 

 حكاكي شده ي روي آن طالييِقلبِ  در وسط و با كليد كوچكيدستبندي كه بعد  وطرح لباسش 

  توجهم را به خود جلب كرد. تزئين شده بود، 

 بسته اي كه در دستش بود را به من داد. كنجكاو بودم ببينم داخلش چيست .

او بي حركت به نقاشي ام نگاه تصويري كه از او كشيده بودم را قاب كرده بودم.آن را به لين دادم و 

 كرد. من هم رفتم تا برايش كيك بستني كه پخته بودم را بياورم.  

ي را زمزمه ميكرد .با خود چيزهاي چشم از عكس بر نداشتهوقتي برگشتم متوجه شدم لين هنوز 

چند جمله از حرف هايش را به زحمت فهميدم. يد.گويا اصال مرا نمي د.  

ليا اون مثل تو نقاشي ميكشه .شايدم بهتر. اما من ميخواستم فقط تو نقاشيم رو بكشي. _  

  .اين حكم رو صادر كردي به فراموش كردنت محكوم شدم. تو بودي كه  ديگه

(فكر ميكنه لين ديوونه ست. اگر بياد االن بسه ديگه خودتو جمع و جور كن . وگرنه  

خود به خود از چشمهايش سرازير شده بود را پاك كرد . من دوباره چند قطره اشكي را كه لين 

 پاورچين به آشپزخانه رفتم و بعد با صدايي كه شنيده شود به سمت لين رفتم.  

را رو به نقاشي ام  يه نگاه انداختن به او كافي بود كه متوجه حضورِ قبل ترِ من در اتاق شود. سرم

 گرفتم و گفتم: نظرت چيه؟ خيلي افتضاحه كه اونجوري بهش نگاه مي كردي؟ بعد خنديدم.

نه . تا حاال همچنين پرتره اي نديده بودم.   _  



  . ميشه بگي ليا كيه؟ دوستته؟ي عكس تو اتاقت يه نوشته ديدميه سوالي دارم. رو _

دوست نداري كادوتو باز كني؟  _  

سوالم با سوال جواب داده شده بود. تمايلي به جواب دادن به سوالم نداشت و نمي خواستم معذب 

را  پس بلند شدم و بستهشود. از طرفي سماجتم روي گرفتن جواب باعث ميشد به من شك كند. 

را پاره كردم، يك جعبه داخلش بود. درون جعبه كتاب ظريف و آوردم تا باز كنم. وقتي كاغذ كادو 

  را پر كرده بود!نصف جعبه  ي بود كه فقطم قطرك

لين چشمانش گرد شده بود و ابروهايش باال رفته بود. گفت: ) اشتباهي پيش اومده. اين كتابي 

(كادو كرده .اشتباه  اينو احتماال الينيست كه برات گرفته بودم.   

دوست داشتي با هم به  با خريد يكي ديگه جابه جا شده؛ فردا درستش ميكنيم. اصال اگهشايدم  _

ميگيريم.{ جعبه را گوشه اي گذاشتم.  وكتابي كه برام گرفتي رو ازش مي ريم اش مغازه  

تا هوا تاريك نشده بيشتر كيك بستني مان آب شده بود اما تغييري در مزه اش بوجود نيامده بود. 

خواستم به او كه  . داشتم در مورد دوران كودكي ام ميگفتم ولي وقتيخلوت رفتيم بود به حياط

 رام، آنجا نبود. ولي در عوض سايه اي بلند را ديدم كه قسمتي از حياط نَدر پشت سرم بود روكَُ

  االي درخت قديمي.ب لند كردم او آنجا بود؛احاطه كرده بود. سرم را كه ب

را باالي درخت ببينم. هيچ وقت اواصال فكر نمي كردم كه  شديدمباري كه  اولين  

كم از ارتفاع وحشت داشتم. فكر اينكه بخواهم به دنبالش باالي درخت بروم ترسناك  از سن خيلي

اولين باري كه از ارتفاع نسبتا زيادي . ر امتحان كنمبود . اما وقتش بود تا دير نشده يك بار ديگ

، از درخت رها شدم، در مسير كوتاهي كه تا خوردن به باالرفتم و با كوچكترين لغزش انگشتانم 

  ن داشتم ، تعليقم بين زمين و هوا را در بند بند وجودم حس كردم. زمي



صداي لين رشته ي افكارم رو متزلزل كرد. بيا كارولين . دوباره مثل چند سال گذشته ام دستم را 

دور درخت حلقه كردم و همانطور كه تالش ميكردم آن را بچسبم، خود را باال مي كشيدم . با 

خوب پيش مي رفت كه بي هوا به پايين پايم نگاهي انداختم و احساس  كمال ناباوري داشت خيلي

دوباره بين زمين و هوا گير افتاده بودم. دستي را كه با قدرت مرا كردم دارم دور خودم مي چرخم. 

نگه داشته بود را حس كردم. دست لين بود كه سعي ميكرد مرا روي شاخه ي بلند و ضخيمِ 

شيدنم را حس كردم . روي شاخه ايستادم و سعي كردم تعادلم را درخت بكشاند. دوباره نفس ك

 حفظ كنم. حاال پايم روي شاخه ي كلفتِ درختي محكم بود  و زمين زير از من فاصله گرفته و

انگار كلِ زمينِ حياط زيرپايم بود. تقال خسته مان كرده بود. همانجا روي شاخه ي درخت نشستيم 

شد و رنگ هاي بنفش و نارنجي در پالتِ آسمان با هم در  تا زماني كه خورشيد كم كم محو

  آميختند. 

هرچه بيشتر با خود كلنجار مي  تادم و غرق در افكارم شدم.وقتي لين رفت ، خسته روي مبل اف

لين دختر متفاوتي بود كه در زندگيش دختري رفتم بيشتر آنچه بايد بكنم برايم مشخص مي شد. 

شايد دوست و شايد عضوي از خانواده اش بود ، به نحوي از دست داده بود و قرار  به نام ليا را كه

بود جايگزيني برايش باشم. نمي دانستم ليا كيست. ولي خوب مي دانستم نمي خواهم جايگزين يا 

  انتخابِ دومش باشم. نميتوانسم براي او ليا باشم.

ي دختري اشتباهي. بسته ي كادوي لين را برداشتم : هديه اي اشتباهي برا  

نامه اي از بينِ صفحات كتاب افتاد.   .همان زمانبا عصبانيت آن را داخل كمد پرت كردم  

ي نامه را برداشتم. پشتش نوشته نشده بود از طرف چه چه كسي ست . فقط نام گيرنده با بي تفاوت

 با حروف بزرگ التين نوشته شده بود .  

Dear L,K,K,D(It’s for the first person who receives it!) 

 )براي اولين نفري است كه نامه به دستش برسد.(



-آدرس فرستنده :   

   - آدرس گيرنده :

پس يعني من بايد نامه را باز مي كردم. شايد هم لين. درست ترين راه اين بود كه با هم نامه را باز 

  نمي توانستم تا فردا صبر كنم. كنيم. با اين حال تصميم گرفتم نامه را خودم بخوانم. 

 خيلي متاسفم؛ 

نمي خواستم تو رو هم وارد اين قضيه كنم . آخه گناهي نداري . اما بِدون كه بيگناهي بدترين 

  قرباني شدم ؛ قربانيِ مرگِ پدر و مادرم. م وليبود منم مثل تو بيگناه آخه گناهته.

!  حاال نوبت توئه  

 يا ميتوني با پاي خودت بياي و حقيقت رو بشنوي. يا من ميام. 

اما بدون شنيدن واقعيت وقتي من بيام سراغت به همين آسوني ها برات تموم نميشه. حواستو 

 جمع كن كه صداي اين نامه رو درنياري و منتظر نامه هاي بعدي باش.   

مثل من! ولي دلم ميسوزه اگر دوبار  اگر پاي نفر دومي كشيده بشه وسط، دو بار قرباني ميشي.

 بخواد اين اتفاق بيفته. يه بار برات كافيه. 

  !  دين و چند بار بخوني تا كار اشتباهي ازت سر نزنهبه نفعته اين نامه رو چن

   "من"از طرفِ 

گيج و سردرگم بودم. احساس مي كردم اين نامه براي من فرستاده شده است. اما كسي كه اين 

فرستاده بود، از كجا مي دانست حتما به دستِ من ميرسد؟ نامه را   

ر نامه ساختگي نباشد ، اگ  



مه را داخل اگر نامه براي لين باشد چطور؟ ممكن است فرستنده لين را در مغازه ديده باشد و نا

  كتاب گذاشته باشد. 

رهايم نمي كرد.تادم. در خواب هم كلمات نامه و تهديدهاي پياپي اش غذا خوردم و روي تخت اف  

م كه فردي با صداي بلند نامه را برايم مي خواند. صدايي كه از عالمِ وهم در خواب مي شنيد

نا آشنا بود و با تاكيد و مقطع جمالت را بازگو مي كرد.   بود . صدايِ خوانندهاسته برخ  

بعد از لحظاتي كه صداي خواننده قطع شد، حس كردم در تخت خودم هستم. اما هر چه تالش 

مي كردم نمي توانستم تكان بخورم.گويا با نيرويي پنهان به تخت قفل شده بودم . همه جا تاريك 

. اسارت و تنهايي و صدايِ  بودو مه گرفته بود . تختم در جنگلي كه مرا به خانه ي لين مي رساند 

كه آن روز در راه  سكون مرا مي آزرد . نقطه ي در روبه روي تخت ذره ذره روشن ميشد. همانجايي

بحي از اليه بوته ها پديدار شد خانه ي لين مرا بيشتر از هر زماني به وحشت انداخته بود. ش

    .ه شكل گرفت. صداي مادرم كه تكانم ميداد ، مرا از جا پراند ذره ذر ظاهرش

 

 

 

 

 

 

 

 



م(ششل )فص  

:كارولين  

شدم. دليلش خواب زدگيِ شب قبلش بود.  دير از خواب بيدارآن روز صبح براي اولين بار   

شدم، خانم هيل گفت : دير كردن خالف  مدرسه را دويدم و وقتي وارد كالس تمام راه خانه تا

 قوانين مدرسه است .پس لطفا دفعه ي بعدي در كار نباشد!

لين سرحال بود و با دقت به حرف خانم هيل گوش مي داد. برخالف او من كالس را با نگاه كردن 

 به ساعت و در انتظار زنگِ تفريح سر كردم. 

به صدا در آمد، لين را با خودم به سمت حياطِ مدرسه كشاندم. بايد جايي امن وقتي زنگ تفريح 

وقتي به نيمكتِ خاليِ زير درخت شاه توت  پيدا مي كردم كه نامه را از جيبم در مي آوردم.

، آنيتا و چندتا از بچه هاي ديگر به سمتمان آمدند. رسيديم  

  مهمون نمي خوايد؟ _

مدتي مي شد كه زنگ تفريح هايم را با لين مي گذراندم و خبر زيادي از آنيتا نبود. او و بچه هاي   

 گروهش در بين خودشان آتش مي سوزاندند!  

 من و لين بدون كوچكترين حرفي جمع و جور نشستيم تا بتوانند روي نيمكت جا شوند. 

 ليزي به من و لين كه كنارهم نشسته بوديم با دست اشاره كرد كه ميخواهد بينمان بنشيند. 

كارولين نميخواي به گروهت ملحق شي؟ ليزي :  

نداز ميكرد . نميداستم براي دوستي با لين را برانگاه  نطور خيره به من نگاه مي كرد. آنيتا باهمي

 من هم رقابت مي كند.

 لين گفت : ما راحتيم . اگر خواستيم....



 ليزي حرفش را قطع كرد:

نچ نچ  تو تازه كاري و ما با تازه  چرا فكر كردي ميتوني خودتو باهامون جمع ببندي.چي؟! ما؟_ 

كارا كاري نداريم. چون در سطح گروهمون نيستي. داريم عضو گروهمون رو دعوت مي كنيم كه به 

جايي كه بهش تعلق داره برگرده. اگر نخودمغزيت بهت اجازه نميده بفهمي چي ميگم، كمكت 

 كنم. :/  

فشار مياري . مي ترسم يهويي بتركي .  كرد و گفت: داري به خودت زياديلين نگاه معني داري 

برو رد كارت. اگر كارولين واقعا نسبت به گروهتون احساس تعلق مي كرد ، منو بهتون ترجيح نمي 

  داد. 

اريد. اگر مي خواستن گفت : بچه ها بيخيال، راحتشون بذآنيتا كه تا آن لحظه ساكت ايستاده بود، 

 خودشون مي اومدن. 

اخت و راهش را گرفت و رفت. گروهش هم پشت سرش راه افتاد. بعد به من نگاهي اند  

نامه را از جيبم درآوردم و در دست لين چپاندم و ماجراي نامه ي داخل كتاب را برايش تعريف 

كردم. تا زنگ آخر در اين فكر بوديم كه آيا ممكن است اين نامه اتفاقي بدستمان رسيده يا يك 

باشد؟شوخي بي مزه از يك ناشناس بوده   

اگر واقعا اين نامه براي يكي از ما بود، براي كداممان ميتوانست باشد؟ آيا تهديدهاي فرستنده اش 

 قرار بود عملي شود؟ اصال از طرف چه كسي بود؟

 اين افكار حتي در راه مدرسه تا خانه هم همراهمان بودند.  

بود كه بي شك از خودش وقتي به خانه رسيدم، يك كاغذ بين در ورودي و ديوار گذاشته شده 

 بود؛ فرستنده ي قبلي. روي آن فقط دو كلمه تايپ شده بود : كتاب بخوان. 



قطعا فرستنده به دنبال افزودن به دانشِ من نبوده است ! جريان چيز ديگري بود. ياد كتابي افتادم 

 كه آن نامه بين برگه هايش بود . احتماال منظورش همان كتاب بود.  

جواب سوالم يك جمله مي توانست باشد : تعقيبم كرده بود! را از كجا بلد بود؟او خانه ي ما   

جعبه را از كمد در مي آورم. وقتي كتاب را باز ميكنم ، صفحه ي يك راست به داخل اتاقم دويدم . 

  اولش خالي است. 

ي برگه صفحه ي دوم را باز ميكنم ؛ به آن پاكتي چسبانده شده است كه داخلش برگه اي است. تا

 را باز ميكنم . 

دختر عزيز و نازنينم  }}  

اين نامه وقتي به دست تو خواهد رسيد كه فرشته ي مرگ بر تنم سايه افكنده است و كار از كار 

 كشتم. مردي به نام ويليام ميلِرنفقط دروغ هاي آنها را نپذير . من هيچ گاه خودم را  گذشته است.

قصد جان من را كرده است و مرا تهديد ميكند اگر كار ناجوانمردانه اي را كه ميخواهند برايشان 

  مرا از بين خواهند برد. من هيچگاه نمي پذيرم كه آن كار را برايشان انجام دهم. انجام ندهم، 

 بدان كه هميشه دوستت دارم و داشته ام.

ممكن است بعد از مرگ من اخبار غلطي به گوشت برسانند. هيچ گاه حرفهايشان را باور نكن. آنها 

 دروغ ميگويند كه از زير بار گناه خود شانه خالي كنند. 

  {{ .ت، پدردوست دارِ هميشگي ا

عميقي كشيدم و روي تختم   . نفسِكتاب چسبيده به پاكتِ ونِنامه را سرجايش گذاشتم ؛ در

  جدي تر از قبل است، خيلي جدي تر.  احساس مي كردم ماجراي نامه هانشستم. 

. فقط دروغ هاي آنها را نپذير . من هيچ گاه خودم را نكشتم. به جمله هاي نامه فكر كردم : ...

  مردي به نام ويليام ميلِر قصد جان من را كرده است و مرا تهديد ميكند ... 



! ميلرويليام  در جا خشكم زد،    

 شباهت نام خانوادگي اش با لين! 

نامِ فاميليِ لين مي خواهد از او انتقام   حسابِبه  فقط ي تهديد آميزنامه هااين يعني فرستنده ي 

        بگيرد؟ 

! يعني كه اسمشان هم ويليام نيست دنميليونها ميلِر دراين منطقه و كشورهاي ديگرِ دنيا وجود دار

بهتر است بداند كه  ابلهانه است. ؟نامه فرستاده كه فاميليشان ميلر است،او به همه ي دختراني 

  نمي رسد! لهم دستشان به قات شبعد اينطوري ده نسلِ

 ويليام ميلر ربطي به لين نمي توانست داشته باشد.اصال اسم پدر لين كه ويليام نيست. 

م. آخَر دليلي نداشت. بوده به اسم پدرِ لين فكر كردم. هيچوقت اسم پدرش را از او نپرسيد  

روزي كه به خانه ي لين رفتم را به خاطر آوردم. ناگهان به فكري كه كرده بودم شك كردم. يادم 

آمد كه وقتي مادر لين تلفن را برداشت، نامِ ويل را به زبان آورد. ويل همان ويليام بود و به احتمالِ 

 زياد نامِ پدرِ لين!  

  ي نامه درباره اش حرف ميزد، پدرِ لين بود؟ او دليلِ مرگش بود؟  يعني واقعا مردي كه نويسنده

 دخترش واقعا مي خواهد انتقام پدرش را بگيرد؟آن هم از لين؟! 

  قاتل باشد! د پدرشيچ كس گمان نميكره نمي توانستم بپذيرم. قطعا لين هم نخواهد پذيرفت .

 

 

 

 



م(هفت)فصل   

ويليام ميلِر:، ۱۹۹۱سال مِيِ ۷  

سكوت همه جاي كشتي را فرا گرفته بود . پرنده ها در فاصله ي كمي از ما باالي سرمان در حال 

 پرواز بودند و ماهي ها هم زير كشتي به كف آن برخورد مي كردند. 

هوا آرام تر از آنچه كه بود، نمي توانست باشد. در فاصله ي كمي از من مردي ايستاده بود كه به 

احساس مي كردم انعكاس تصوير امواج دريا در چشمانش به آن جذبه ي  دريا خيره مانده بود.

خاصي بخشيده بود . عكس زيبا و كوچكي را در كف دستانش ديدم . دختر كم سن و سالي بود 

كه چشم هايش شبيه خود او بود اما بنظر مي رسيد عكس مربوط به چند سالِ گذشته است. به 

ي شد كه او را نديده بودم. يادِ دخترم، لين افتادم . يك ماه م  

كنار مرد ايستادم. اوكه تازه متوجه من شده بود، از فكر بيرون آمد و عكس را در جيبش قرار داد. 

لحظه اي متوجه نيم نگاه او به خودم شدم . فاصله اش را از من كمتر كرد. با هم مشغول گپ زدن 

لش پرسيدم. او هم جواب هاي كوتاه شديم؛ گپي نسبتا كوتاه. در بين حرف هايمان درباره ي شغ

مي داد. به قدري كوتاه و خالصه شده كه انگار تك تك كلمات مكالمه مان را از قبل در ذهنش 

 آماده كرده بود. 

امواج دريا كشتي مان را به آرامي با خود همراه مي كرد . او مدت طوالني به آب شفاف و هاله اي 

شيد ، چشم دوخت. ذره ذره ابروهايش در هم كشيده تر از نور خورشيد كه روي سطح آن مي درخ

شد و امواج دريا در چشمانش متالطم شد . گويي حسرتي در دلش زبانه مي كشيد و با خشم آن 

 را فرو مي برد. ناگهان از تغيير حالت چهره اش  به وحشت افتادم. 

عث مرگ آنا شدم. مادر شروع به فرياد زدن كرد : آره ! من سزاوار همينم. همين زندگي. من با

دختر تنها و بي گناهم را من كشتم. حاال بايد تقاصش را پس بدهم. تقاص چشمان اشك بارش را 

وقتي با بي شرمي گفتم كه مادرش من و او را ترك كرده است. او بهترين مادر دنيا براي دخترم 



دخترش را بچشد ، پس  بود و حاال بخاطر من نيست . اگر او ديگر نميتواند لذت در آغوش كشيدن

 من هم نبايد بتوانم.

اين آخرين جمله اش بود. بعد خود را با سرعت به عرشه ي كشتي رساند و خود را از همانجا رها 

 كرد. تنها چيزي كه شنيدم صداي برخورد جسم نسبتا سنگينش با آب بود و بعد سكوت. 

به آبي دريا چشم دوخته بود و حاال در جا خشكم زده بود . چند لحظه پيش كنارم ايستاده بود و 

فضاي اطرافم پر از خالي شده بود . خودم را به سرعت به ملوان كه در اتاقك بود رساندم و عرشه را 

به او نشان دادم و با خود به همان سمت كشاندم. ملوان از كشتي پريد و بارها همه ي اطراف 

ديگر زمان نمي توانست به عقب برگردد .  كشتي را شنا كرد . باالخره آن مرد را پيدا كرد اما  

 آن مرد به حالتي كه چشمانش به دريا خيره مانده بود ، زندگي خود را به پايان رسانده بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )فصل هشتم(

 كارولين: 

ند.گرفته بود! هم تند مي گذشت ؛ هم كآن روز زمان مرا به بازي   

قدم هايم را بلندتر كرده بودم تا زودتر خود را به مدرسه برسانم. بايد به لين ميگفتم. در نامه ي 

لين آن مردِ به قتل رسيده ، اسمي از ويليام ميلر به ميان آمده بود. چه ويليام ميلرِ قاتل همان پدر 

ن آن مرد را كشته اگر پدر ليبرايم مهم نبود كه حتي ، جان لين در خطر بود. باشد و چه نباشد

حرف  باشد و لين به قضيه پي ببرد چه احساسي نسبت به پدرش پيدا ميكند. چون در اولين نامه

  بود و من نمي خواستم آن قرباني، لين باشد. از قرباني شدن زده شده

وقتي وارد كالس شدم، لين آنجا نبود . پلك هايم را روي هم فشار دادم و نشستم. دقيقا روزي كه 

د، به موقع نيامده بود. ثانيه شمارها به زحمت خود را جلو مي كشيدند و حركت ميكردند. خانم باي

هيل پيدايش شد ولي خبري از لين نبود. هر چه بيشتر مي گذشت ، نگراني هاي بيشتري بر من 

 هجوم مي آوردند: اگر دختره باليي سر لين بياره چي؟ 

ز هم جدا كرد. خانم هيل در را باز كرد. لين پشت در صداي در رشته ي كالفِ سردرگمِ ذهنم را ا

ولي چيزي بود. نفس راحتي كشيدم . وقتي نشست و به من نگاه كرد، نگاهش عجيب شده بود. 

  دستگيرم نشد. آن روز زودتر از هميشه گذشت.

 در راه برگشت هيچكداممان حرفي نمي زد. سكوت بينمان را شكستم.

  بازي...چي شده؟ چرا انقدر مرموز  _

 حرفم را قطع كرد: امروز صبح يه نامه ي كوتاه برام اومد! 

  از طرفِ كي؟ نكنه... _ 

  ناشناس . آره احتماال از طرف همون دخترست ._ 



خب پس بگو چي نوشته.   _  

لين از كوله اش تكه اي كاغذ تايپي درآورد كه رويش نوشته شده بود : لين، چقدر پدرتو دوست 

 داري؟

اشك جمع شده بود.مانِ لين درشت تر از هميشه بود و در آنها چش  

نگران نباش. هيچ كاري نميتونه بكنه.        _  

بايد نامه ي روز قبل را زودتر نشانش مي دادم. وقتي آن را هر چند به حرفم هيچ اعتقادي نداشتم! 

چرا؟كامل خواند گفت : يعني اون فكر ميكنه پدرِ من باباش رو كشته؟ دقيقا   

 شانه باال انداختم . اخم كرد ؛ 

هيچ كدوممون حوصله ي يه ماجراي تازه رو نداريم. _  

 بعد ساكت شد .

اين بود كه اتفاقاتِ ديگري هم در زندگي اش افتاده بود!  "ماجراي تازه"معنيِ   

ا داخل آن روز عصر قرار بود من به جاي آقاي ريچارد نامه ها را به دستِ مردم برسانم . نامه ها ر

و به حياط خلوت رفتم . بعضي از آنها اصال برايم جذابيتي نداشت. آن روز حوصله ي كيفم چپاندم 

كنجكاوي در نامه ها را نداشتم . داشتم يكي يكي نام گيرنده ي نامه ها را از زير چشم مي 

  گذراندم كه به اسمِ لين ميلر رسيدم.

 فرستنده: نينا رايت

ردم. بعد بالفاصله آن را باز كردم.با ترديد به نامه نگاه ك  

 

 



لينِ عزيزم }  

مي دونم اين روزها كه داري به ميفرستي. دلم برات خيلي تنگ شده ن خيلي وقته كه برام نامه

نداري. دركت ميكنم. اولين سالگرد ليا نزديك ميشي ، حال خوبي  

.به هر حال اميدوارم هرجا كه هستي حالت خوب باشه  

نينا.{دوست دارَت ،   

لين خواهرش را از دست داده بود. اين فكر حالم را بد مي كرد. پس براي همين به اينجا آمده 

 بودند. 

وقتي كار رساندن نامه ها تمام شد ، به خانه برگشتم.اگر يك نامه ي تايپي ديگر به در چسبيده 

 شده بود، اصال تعجب نمي كردم اما خبري از كاغذ يا يك نامه ي مسخره نبود.

به ياد نامه اي كه براي لين آمده بود افتادم : دوباره   

 

 

 

 

 

 

 

 



 )فصل نهم(

 كارولين: 

هيچ كدام درباره ي چند روز خبري از نامه ي جديد نشد . من هم پيشِ لين از ليا حرفي نزدم. 

نامه ها به خانواده هايمان حرفي نزده بوديم. ديگر هم لزومي نداشت. چون بنظر مي رسيد ماجرا 

تقريبا تمام شده است. اما گاهي اوقات ترسم بيشتر از قبل مي شد . چون حس مي كردم اين 

كرد. آرامش قبل از توفان است و آن دختر تهديدهايش را عملي خواهد   

قرار بود از خانه ي لين به مغازه ي شيريني فروشي برويم تا شيريني بخريم و همزمان آن روز 

حرف بزنيم.  مه ي مدرسه و برنامه هايمان درباره اشدرباره ي سالنا  

چون آنها هميشه سه دوستِ  در راه سارا و الي را ديديم . اينكه آنيتا همراهشان نبود تعجب آور بود

ايي كه مي دانستم  يك تفاوتِ اساسي با بقيه ي اعضاي گروهِ آنيتا ي بودند ولي تا ججدانشدن

 داشتند : خود را وارد جريانِ قلدري هاي آنيتا و بقيه ي افراد گروهشان نمي كردند.  

 پرسيدم آنيتا كجاست . 

د. ب نيست و عصرها با ما بيرون نمي ياچند روزه خيلي حالش خو_   

وقتي به شيريني فروشي رسيديم، راهمان از آنها جدا شد. آنها به طرف كتابخانه رفتند وما به 

شيريني فروشي. داخل رفتيم و دوتا شيريني خامه اي خريديم . وقتي خواستيم از آنجا بيرون 

 برويم، ديديم به در شيشه ايِ ورودي كاغذي چسبيده شده است. 

ه شده بود : امروز روزشه. گوش به زنگ باش ! طبق معمول تايپي بود. رويش نوشت  

همانجا جلوي در خشكمان زد و چون سد راه مشتريانِ شيريني فروشي شده بوديم، به كناري 

 رفتيم. 

مي دانستيم چه در انتظارمان است.اصال ن  



ي : بيا زودتر شيريني هامون رو بخوريم چون من بايد به خونه برگردم اصال نم لين با قاطعيت گفت

رو ببينم و رو دَر  اين ماجرا كني تاحاالشم زيادي بود.من بايد اين دختروقاطيِ ذارم خودت رو 

ديگه بايد بيخيال بازي  ت روشن نميشه.اينطوري حقيقت هيچ وق بهش بگم كه منو اشتباه گرفته.

 خسته كنندش بشه ولي ترجيحم اينه تنها برم . خودت ديدي كه تو نامه چي نوشته بود.

ذاره حرفي بزني يه باليي سرت مياره ولي اگر دو ه .اگر تنها بري بدون اين كه بامكان ندار-

نفر باشيم ميفهمه كه لو مي ره پس ميذاره حرفمون رو بزنيم.وقتي اونقدر تو نامه اول 

تهديد كرده و روي تنها اومدنت اصرار ميكنه يعني اگر تنها نري دستش به جايي بند 

ميترسه باليي سرت بياره . نيست يا اين طوري  

نه بهت گفتم كه نمي ذارم با من بياي .همين جا اين بحث رو تموم ميكنيم. -  

تو براي خودت تموم ميكني.حرف من هنوز تمام نشده ... -  

گفتم كافيه. -  

لين، اگر همه اين ها يه دام باشه چي؟ -  

در خوردن همراهي كردم.لين شروع به خوردن شيريني كرد.من هم گرسنه بودم پس او را   

؛گفتم : لين من بايد باهات بيام.مدوباره شانسم را امتحان كرد  

گفتم كه نه!-  

 به من چشم غره رفت. بعد از مدت كوتاهي خداحافظي كرديم و به سمت خانه اش رفت.

مدتي همان جا ايستادم بعد به سمت خانه حركت كردم.هرچه مي گذشت ترديدم بيشتر 

او مي رفتم.آن دخترمي دانست خانه لين كجاست. او مدام درحال تعقيب مي شد. بايد با 

 كردنمان بود.باور داشتم كه او به طور ناگهاني لين را غافلگير خواهد كرد.

پس برگشتم و به راه طوالني پشت سرم كه طي كرده بودم تا به نقطه اي كه ايستاده بودم 

يشتر كردم به روبرو نگاه ميكردم و برسم، نگاه كردم و برگشتم.سرعتم را بيشتر و ب

 مي دويدم. به قدري تند كه تمام تصاوير اطرافم تار شده بود.

 



فصل دهم()  

 كارولين: 

پاهايم كم كم رمقشان را از دست داده بودند.اين را وقتي فهميدم كه به خانه لين رسيده 

ز ميشد . بودم. محكم در زدم .كسي در را باز نكرد .كم كم داشت كاسه صبرم لبري

 دوباره با هرچه توان در دست داشتم در را كوبيدم. در باز شد.مادر لين بود.

سالم عزيزم -  

روز به خير ممكنه بگيد لين بياد دم در؟-  

 مادر لين لبخند ترديد آميزي زد و گفت: با هم رفتيد. مگه با هم نبوديد؟

گفتم چرا ...-  

 ديگر به مكالمه مان ادامه ندادم.

سمت جنگل دويدم. فرياد مي زدم: لين كجايي؟تو رو خدا برگرد.دوباره به   

صدايم با صداي حشراتِ مزاحمِ جنگل در آميخته مي شد.همان طور پيش ميرفتم.حواسم 

 نبود كه در سوت و كور ترين مناطق جنگل قدم مي گذارم. لييييين

افتادم.آنجا وقتي صدايم در جنگل ميپيچيد، از انعكاس صداي خودم بيشتر به وحشت مي 

پر از سكوت بود.همه جا شبيه هم بود و نمي دانستم به لين نزديك ميشوم و يا 

 دورتر.

لين، لين، جواب بده، لين !-  

همانطور كه پيش ميرفتم به كلبه متروكه اي رسيدم. صداي خش خش درون كلبه آزارم 

 داد.

اگر لين در آن كلبه حبس شده باشد چه؟-  

خودم از كلمه اي كه در دهانم پيچيد متنفر شدم. تكه اي چوب اصال اگر مرده باشد ،  

برداشتم و به سمت كلبه رفتم.درِ كلبه با ضربه كوچكِ پايم باز شد . حالم به هم 

 خورد.بوي بدي از كلبه خارج شد.تركيب بوي گوشت فاسد ونم.



 ديدي از داخل كلبه نداشتم همه جا تاريك بود. تاريكِ تاريك.

ميگفت نبايد داخل كلبه بروم .فرياد زدم لين لين جواب بده .يه صدا؛ فقط يه حسي به من 

 صدا كافيه . فقط بگو اون جايي . بايد بفهمم.

ديگر نميتوانستم همان جا بايستم.داخل شدم. صداي زنبورهايي كه در چند قدمي ام بودند 

 در سرم پخش مي شد.چند ثانيه بعد سرم گيج رفت و چشمم سياهي رفت.

آخرين  دست  در جنگل، لين را صدا مي زد ، از دوركه داي جيغ و فريادِ مادر لين ص

 صدايي بود كه شنيدم.

از آن زمان هيچ خبري از لين نيست.تنها اثري كه از او باقي مانده است دست بندش با چند قطره 

  .خون روي آن است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )فصل يازدهم(

آنتوني ماركز:  ،۱۹۹۱سال مِيِ ۶  

از بدترين معايبِ سفر كردن با دريازدگي بنظرم شوم .  آخرين باري است كه سوارِ كشتي مي اين

بعد از مرگِ آنا، سالي چند بار آنيتا  تجربه كردم.آن را  براي دومين بار كشتي است كه همين امروز

م چون به سفر نبردتنهايي با خودم فر مي كردم. هيچ گاه آنيتا را را به خاله اش مي سپردم و س

مي ترسيدم نتوانم از او محافظت كنم و به سرنوشتِ آنا دچار شود. با اينكه تا به حال به سفرهاي 

  سوار كشتي شوم.  بدونِ آنا هيچگاه به خود اجازه ندادمزيادي رفته ام، اما 

 به سالگرد مرگ همسرم قبل از مرگِ او هيچ گاه فكر نمي كردم سالگرد ازدواجمان جايش را

نوز هم نپذيرفته ام كه ديگر هيچگاه نمي توانيم او را ببينيم. اگر من او را به آن سفر ه بدهد.

 دريايي نمي بردم ، اگر به او اصرار نمي كردم كه با آن كشتي سفر كنيم ، او كنارمان بود.  

  آنا را به آن سپردم. حاال به اينجا آمده ام كه خودم را به همان دريايي بسپارم كه

؛ با مرگ من اين راز سر به مُهر خواهد يد هيچگاه بفهمد مقصر مرگ مادرش، پدر اوستآنيتا نبا

   .ه استداد كه پدرش به زندگيِ خود خاتمه نبايد پي ببرد آنيتا .شد

پس نامه اي مي نويسم و ويليام ميلِر، همسفرم در كشتي را مقصرِ مرگم معرفي ميكنم. تنها راهي 

كه دارم همين است. آنيتا هيچ وقت دستش به ويليام ميلر نخواهد رسيد و من هم از اتهامِ 

 خودكشي نزدِ دخترم تبرئه خواهم شد.  

هميشه  است.نشسته آنا روبه رويم  آنيتا نگاه ميكنم، احساس ميكنم هميشه وقتي به چهره ي

نگرانم آنيتا، دومين كسي باشد كه به خاطر خطاي من جانش را از دست خواهد داد. ديگر از اين 

 حس خسته شده ام.  

 



 كاغذي بر مي دارم تا وصيت نامه اي بنويسم كه بعد از مرگم، نامه ام به دستِ آنيتا برسد. 

. سفر با كشتي مخاطراتِ خودش را دارد}  

از شما خواهشمندم اگر در طول سفر برايم اتفاقي ناگوار افتاد، نامه اي كه اينجا قرار مي دهم را به 

در همين اطراف بفرستيد تا به  دخترم، آنيتا برسانيد. اگر بي سر و صدا نامه را به اداره ي پستي

  . آدرسي كه روي پاكتِ نامه نوشته ام ارسال شود، لطف بزرگي در حقم كرده ايد

 با احترام، آنتوني ماركز.{

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 پايانِ فصل اول

 


