
 

 

 



 

ماشین از کوچه فرعی خارج می شد، دانش آموزان سال آخر در سرویس مدرسه 

جوان ت و آرام بودند حتی آویژه دختر نشسته و برخالف روزهای دیگر همه ساک

هفده ساله ای که با سن کمی که داشت در بین تمام هم سرویسی هایش بزرگتر به 

 نظر میرسید!

وش خنده ای معروف بود و خیلی کم پیش می آویژه در تمام سرویس به پر حرفی و خ

آمد روزی که او آرام سرجایش می نشست و یا حرف نمیزد و نمیخندید یا سر و صدا 

نمیکرد ولی این حالت محزون عجیب یک هفته بود که در آویژه بوجود آمده و همه را 

 کمی متعجب کرده بود.

د را نزده دوست صمیمی اش ماشین وارد خیابان اصلی شد و چند دقیقه بعد آویژه خو

 افسون که بعدازمدت ها در کنار وی نشسته بود رساند و گفت:

گوش کن افسون می خوام یه چیزی بهت بگم و نظرت و بپرسم.. -  

 افسون لبخندی زد و گفت:

بپرس..! -  

 ـ میگم نظرت در مورد یک اتفاق خارق العاده چیه؟

حالت متفکرانه ای گفت: افسون یکی از ابرو هایش را باال انداخت و با  

تا چی باشه..! -  



ـ یک اتفاق خارق العاده یک اتفاقی که باعث بشه در زمان و در مکان باهم سفر 

 کنیم..

چیز دیگری بود ولی افسون با هیجان زیادی گفت:« باهم»با اینکه منظور آویژه از   

یک جایی دیگه خیلی خوب میشه اگه مثال با یه چیزی بر بخوریم که من و تو رو به  -

 و در یک زمان دیگه بفرسته فرقی نمیکنه به آینده یا گذشته ولی یه جایی که این

.این آدم ها دور و برمون نباشند..  

در همان لحظه نفس که دوست صمیمی هر دویشان بود و عضو مسلم آن گروه سه نفر 

 به حساب می آمد موبایلش را در پوش آن جای داد و گفت:

فاق خارق العاده ای صحبت میکنید جزغاله ها؟!درمورد چه ات -  

 افسون به جای آویژه جواب داد:

داشتیم در مورد یک اتفاقی صحبت میکردیم که با اون بتونیم در زمان و در مکان  -

 سفر کنیم.

 نفس با هیجان گفت:

ست؟ورت تلپورت شدن به یک زمان دیگه منظ -  

 افسون با همان هیجان جواب داد:

بله -  



ی عالیه تصور کن که بریم به آینده و با ماشین های رو به رو بشیم که پرواز ـ خیل

 میکنند!

 آویژه میان حرف آن دو پرید و گفت:

منظور من سفر به گذشته بود سفر به آن زمانی بود که این همه امکانات نبوده و  -

یک در  کنارهمهمه چیز خیلی ساده و راحت بوده، جایی که سه دوست می توانستند 

زندگی کنند. ر میان درختان لب ساحل قرار داشتکلبه چوبی کوچیک که د  

 نفس جواب داد:

برای یک لحظه خیلی خوبه ولی منم با این حرفت موافقم که  یا گذشته دیدن آینده -

در یک زمانی زندگی میکردیم که چنین افکار زشتی وجود نداشت وهمه مردها و زن 

.ها طور دیگه ای زندگی میکردن.  

 افسون ادامه داد:

جور دیگه ای لباس می پوشیدن و هیچ قید و بندی برای اینکه چرا تنها زندگی  -

 میکنی نبود.

 آویژه به دوستاش لبخند زد و گفت:

پس موافقین اگه یه همچین اتفاقی بیوفته خیلی عالی و هیجان انگیز خواهد بود؟ -  

ه را گرفت و کشید و گفت:ـ هر جایی که باشیم با هم باشیم..بعد گونه آویژ   

مخصوصا تو چون میخوام دائم جلوی روم باشی تا این گونه رو بکشم..! -  



 آویژه بعداز اینکه افسون خوب گونه اش را کشید جای آن را کمی مالش داد و گفت:

انشاهلل که تا آخر سال آب میشه و دیگه چیزی نمی مونه اگه همین طوری تو به  -

بدی.کشیدن گونه من ادامه   

 ـ ببخشید ولی خیلی خوشگلن..

 آویژه به نفس نگاه کرد و با گره دادن ابروهایش گفت:

نفس به نظرت من خیلی مظلوم نیستم؟ -  

 نفس نیز گونه اش را کشید و گفت:

اگه تو اینقدر مظلوم نمی بودی ما گونه های کی رو می کشیدیم؟ خوبه که تو  -

 هستی.

 آویژه با آهی ساختگی گفت:

میدونم همه رو به خودشون جذب میکنند تا یک بارم که شده اونا رو بکشن بی بله  -

خبر از حال بدبخت من که یک نفر پیدا نمیشه یک بار حداقل به جایی کشیدن 

 ببوستشون..!

 افسون سریع گونه آویژه را بوسید و گفت:

راضی شدی.. -  

 آویژه درحالی که بلند بلند میخندید گفت:



س نگاه کرد و گفت:آره خیلی..به نف -  

تو چی انگار تو هم یک بار کشیدیش! -  

 نفس چادرش را جلوی صورت خودش و آویژه گرفت و آرام گونه وی را بوسید و گفت:

نا محرم ها نبینن بهتره.. -  

در همان لحظه ماشین دم خانه افسون ایستاد و او از سرویس خارج شد و با همه 

نه دست تکان داد.رای آویژه و نفس جداگااشخاص باقی مانده خداحافظی کرد و ب  

فردای آن روز زمانی که افسون سر صبح سوار ماشین شد سریع خودش را کنار آویژه 

 جا داد و دستش را دور دست وی حلقه کرد و حرف آویژه را با نفس قطع کرد و گفت:

گوش کن آویژه یه چیزی خواب دیدم که اصال باورت نمیشه! -  

گفت: آویژه لبخندی زد و  

منم دیشب هنگ کرده بود یک خواب عجیب دیدم نفسم شبیه خواب من دیده  -

 ولی بازم اول تو بگو..

 

 زمانی که ماشین حرکت  کرد افسون خوب جا به جا شد و گفت:

ببین دیشب شام خیلی سبکی هم خورده بودم ولی شب خواب یک جزیره رو دیدم  -

ی که درخت های نخل مانندی دارند یادته یک روز داشتی در مورد یک سری جزایر



 حرف میزدی..چی بودن؟..

 تا آویژه میخواست جواب افسون را بدهد خود وی جواب داد:

بله کارائیب فکر کنم جزایر کارائیب بود کنار یک ساحل رو خواب دیدم جایی که  -

هیچ کسی نبود ولی کمی اون طرف تر قریه ای بود که صدای مردم از آن می آمد می 

ستم برم سمت قریه که متوجه شدم تو هم کنارمی ازم پرسیدی که ما کجایم و خوا

 من جواب دادم نمی دونم...

آویژه با چشمانی که هر لحظه امکان داشت از حدقه خارج شود به افسون و بعد به 

 نفس نگاه کرد و گفت:

منم همین خواب رو دقیقا دیدم و ازت پرسیدم کجایم و تو جواب دادی که  -

دونی..!نمی  

 نفس که از تعجب خشکش زده بود گفت:

منم همین خواب رو دیدم شما ها داشتین با هم صحبت میکردین و من داشتم شما  -

 رو صدا میزدم ولی خیلی دور بودم صدای من رو نمی شنیدید..!

 هرسه  با شگفتی به هم نگاه کردن و افسون با خنده گفت:

یک اتفاق خارق العاده..! -  

ا  نزدیکی مدرسه با هم می گفتن و میخندیدن که ناگهان اتفاقی سه تایی ت

 افتاد..انگار تمام کهکشان دست به دست هم دادند که دو ماشین با هم برخورد کنند..



*** 

کودکی دست در دست برادر بزرگترش کنار خیابان اصلی ایستاده بود و درحالیکه 

است خرید توپی را می کرد که در گریه میکرد باال و پایین می پرید از برادرش درخو

همان نزدیکی توسط یک دست فروش فروخته میشد اما برادرش فقط به او ناسزا 

میگفت و سعی داشت او را آرام کند ولی ناگهان کودک خود را به پالستیکی که پر از 

کنسرو های ماهی بود زد و پالستیک پاره شد و تمام کنسرو ها در خیابان پخش 

سوار از روی یک از کنسرو ها رد شد و قوطی کنسرو ترکید موتور از شدند، موتور 

حالت تعادلش خارج شد و کمی این طرف و آن طرف رفت ولی در آخرین لحظه ای که 

میخواست چپ شود موتور سوار خود را پایین انداخت موتورش کمی دورتر از او 

ه نبود و با ایستادنش متوقف شد وقتی موتور سوار که بر روی زمین افتاده بود متوج

به شیشه کبابی کنار خیابون برخورد کرد و آن را شکاند تمام جیگر های خام نقش بر 

زمین شد کباب فروش و موتور سوار با هم به دعوا برخواستند بحثشان به اندازه ای به 

درازا کشید که عده ای بسیار زیادی از مردم دورشان حلقه زده  و به تماشای آنها می 

اختند ، حتی بعضی ها دکان هایشان را رها کرده  و آن دو را تماشا میکردند در پرد

همان لحظه معتادی با دیدن پیکنیک کوچکی که دم یکی از دکان های که صاحبش 

به تماشای معرکه رفته بود قصد دزدیدن پیکنیک را کرد و همین که آن را پسر جوان 

صاحب دکان بود صدا زد ولی معتاد پسر ساله ای دامنش را گرفت و پدرش را  14ـ 13

را پس زد و شروع کرد به دویدن ولی درست سر چهار را پیکنیک از دستش افتاد و 



چرخ ( با برخورد به آن کنترلش را از  18غلت خوران به وسط خیابان رفت و الری )

 دست داد ..

ری حمل سرویس مدرسه میخواست از چهار راه بدون اینکه بوق بزند بگذرد ولی ال

گازی از سمت راست به طرفشان آمد و برخورد شدیدی با آنها کرد ماشینشان به 

شدت شروع کرد به قلت زدن تمام شاگردان داخل ماشین داشتن به هم می پیچیدن 

آویژه در بین همه دست افسون  را محکم در دستش گرفته و مانتوی نفس که طرف 

یک لحظه چشمان وحشت زده شان به دیگرش قرار داشت را گرفته بود و همین که 

 هم افتاد انفجار بسیار قوی رخ داد  که ماشین حمل گاز مسبب آن بود.

با اینکه ماشین آنها از ماشینی که با آنها برخورد کرده بود بسیار دورتر افتاده بود و  

کامال وارونه می نمود و آویژه و افسون درحالی که دستانشان را گرفته و تنها اعضای 

اخل ماشین که کمی هوشیاری داشتند بودند به هم نگاه کردن آویژه با انگشتان بی د

قوتش مانتوی نفس را می کشید و سعی داشت او را از بین جمعیتی که کامال به هم 

پیچیده بودن خارج نماید ولی داشت از حال می رفت حتی دست افسون  را دیگر 

یشان خون جاری بود، آویژه دست نگهداشته نمی توانست و از سر و صورت هر دو

 افسون را با آخرین قدرتش فشار داد و گفت:

به هوش باش با من باش االن نجات پیدا می کنیم.. -  

 افسون درحالی که انگار داشت به خواب می رفت گفت:



..هآویژه جزیر -  

لی صدای انفجار بسیار بلند و ترسناک بود با اینکه ماشین حمل گاز از آنها دور بود و

آتش آن و خورد آهن های ماشین به سمت آنها آمد و یک میله دراز داخل ماشین 

شد و مستقیم در بند پای آویژه  فرو رفت، او با آخرین توانش جیغی کشید و در بین 

 ناله ها و نفس های بریده اش زمزمه کرد:

خدایا من نمی خوام بمیرم! -  

*** 

@SH_shafaq 
  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


