
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :خالصه

 !جهنم پشت این دیوار است

 !هایی که هرگز برنگشتنددهد؛ بوی خون انساناش بوی خون میبا نقش فریبنده

 !چرخندکردند و حال تماشا کن؛ چه سردرگم میکشیدند، زندگیشان را میهایی که مانند ما نفس میانسان

 !ردتو تنها خواهی مُ دوی؛ای یا به دنبال آرزوهایت میشدهات سیر اهمیت ندارد تو که هستی، از زندگی

 !مرگ؛ در تقاص با جاودانگی

 :مقدمه

 .ناخواسته دستم را به سوی تاریکی دراز کردم

 !کنددانستم روزی مرا در خود غرق میای که نمیتاریکی

 .انداختمشاید باید قبل از خواستن و انتخاب تاریکی، نگاه به سمت راستم؛ به روشنایی می

ه بای که سعی در برگرداندنم به سمت خود داشت؛ اما من باز هم تاریکی را انتخاب کردم! بی توجه روشنایی

 !روشنایی

بود ست که باز هم تاریکی را ناراهی که شاید سخت، دشوار و خطرناک باشد؛ اما راهی ا. اما شاید راهی باشد

 !کندرویم باز می کند و دری از روشنایی ِمطلق بهمی

*** 

 .خوننسخنی از نویسنده: سالم به تک تک عزیزانی که دارن این پاراگراف رو می

خوام یک تشکر کامالً ویژه از کسانی کنم که ابتدا و حتی انتهای رمان هوای منو داشتن؛ ناظرانم، این اول، می

 .کردنمیمدیران مربوطه، دوستان عزیز و خوانندگان گل که منو همراهی 

 .دونم رمانم از نظر شما چطور بوده اما امیدوارم خوشتون اومده باشه، چون نظراتتون برام مهم و ارزشمندهنمی

شاید آخر رمان کمی بد شده باشه؛ چون این آخرها رو کمی هول هولکی نوشتم. سعی داشتم بعد از فاش شدن 

کنم آخر رمان خیلی جالب شد متأسفانه و احساس میحقایق کمی بیشتر رمان رو کِش بدم، اما بنابر دالیلی ن

 .نشده. اما امیدوارم ببخشید منو

http://forum.roman98.com/


 و نمونید منتظر لطفاً پس! نداره ایدیگه جلد جاودانان نسل انقراض ی مهم هم من بگم و اونم اینکه،یک نکته

 !هشروزی جلد دومش هم تایپ بشه؛ چون نمییک _وقتی د که شاید یکنگی خودتون با یکوقت

 .شهمی محسوب سایت در رمانم اولین اما نبود، من رمان اولین انقراض نسل جاودانان

 .باشید (آشاماَبَر خون) ناممنتظر رمان بعدی من به

 {به امید روز های پرفعالیت دیگرم}

 دوستدار شما، کیمیا وارثی

*** 

 «استانبول-ترکیه»

 داد: جواب و گرفت باال را سرش خورد، در به که ایتقه با

 بله؟-

 گفت: در پشت از صدایی

 منم.-

 بیا داخل راوون.-

 نگریست. او به شد؛ داخل راوون و باز در

 چیزی شده؟!-

 داد: جواب راوون

 آره؛ کارت دارن.-

 کار؟!چی-

 خودت برو.-

 شد. خارج و رفت در سمت به سری، دادن تکان از بعد و شد بلند

 رفت. کلبه سمت به و شد اردوگاه ساختِ درحال یمحوطه داخل



 شد. داخل و زد دری

 رئیس؟ داشتین کاری من با سالم،-

 داد: جواب و کرد بلند حیوان یالشه الی از را سرش

 آره!-

 گفت: کرد،می پاک را دهانش دور هایخون و رفتمی شمیز سمت به که طورهمان و شد بلند

 بدی. انجام کاری باید چون بشینی؛ کنمنمی تعارفت-

 کاری؟ چه-

 داد: پاسخ و نشست میزش پشت

 باید به مخفیگاه بری و اجساد رو جمع کنی.-

 چرا؟-

 گاه.قتل یه نه بشه، تبدیل تفریحی محل یه به قراره جااین. گممی من چون-

 کنم.می جمعشون و رممی االن چشم،-

 خوبه!-

 رفت. جنگل به و شد خارج کلبه از

 د.ش سوراخ یه به تبدیل و باز هم از و داد صدایی که زد درخت وسط به ایضربه ایستاد؛ درخت مقابل

 مانند! تونل و بزرگ سوراخی

 یافت. تاریکی آن در را خونین اجساد هایبدن بینَش،تیز چشمان با و شد داخل

 برداشت. را اجساد از تا دو

 برد. خودش یکلبه به را هاآن بنابراین باشد؛ ترراحت کردنِشان نابود تا کردمی تکهتکه را هابدن باید



 رفت. میز روی مخصوص خنجرِ سمت به و انداخت زمین روی را اجساد

 افتاد. راه به دریاچه سمت به و ریخت پالستیکی داخل را بدن هایتکه کارش، انجام از بعد

 برگشت. و انداخت دریاچه داخل را پالستیک

 پرسید: و رفت کارگری سمت به

 ره؟می پیش چطور کارها! هی-

 داد: پاسخ و انداخت او به نگاهی کارگر

 آقا. شهمی ساخته جااین و آماده چیز همه کم کم. اتمامه به رو-

 کنیم. تحمل این از بیشتر بتونیم نکنم فکر دیگه خوبه؛-

 دوخت. چشم محوطه داخل به و رفت چوبی یدروازه سمت به

 نشست. ـبش*لـ کنج لبخندی

 رسیدند.می خواستندمی که چیزی به زودی، به هاآن و رفتمی پیش برنامه طبق داشت چیز همه

 شد. نخواهد منقرض دیگر جاودانان نسل

*** 

 «تهران - ایران»

 تاریکه؟ کامل اتاق-

 تاریک. تاریکه-

 هست؟ ویجا تخته-

 هست.-

 عود؟-



 داریم. اونم-

 که؟ ترسیننمی-

 کرد: محوی اخم آتنا

 بابا! ببند! عموته ترسو-

 نرگس: سمت کردم رو

 چی؟ تو-

 داد: جواب تردید با

 نه.-

 خب...-

 بیان. تا کردم اشاره هم نرگس و آتنا به و نشستم ویجا تخته رویروبه

 نشستیم. هم کنار

 سارا؟-

 نرگس: سمت کردم رو

 بله؟-

 گفت: و داد قورت رو دهنش آب

 نمیاره؟! پیش مشکلی... نداریم مدیوم ما اینکه نظرت به... نظرت به-

 گفت: خیالبی آتنا

 مشکلی؟ چه بابا؛ نه-

 کردم: نگاه نرگس به اطمینان با



 نمیاد. پیش مشکلی خواهری؛ نترس-

 بزنه چشمامون تخم از خون بعدش. بدنمون داخل بیاد و کنه حمله بهمون و بشه عصبانی روحه اینکه مگر آره؛-

 نترس. اصالً نیست، مشکلی خواهر آره. همین بیرون بیاد سیاه هایمایع دهنمون از و بیرون

 غریدم: آتنا به رو

 آتنا...-

 چیه؟!-

 گفتم: و کشیدم پوفی

 ن؟هستی آماده حاال. نشن بیدار بابام مامان وقت یه تا باشیم ساکت باید! دیگه بسه خب؛ خیلی-

 کرد. نگاهم فقط هم نرگس و داد تکون رو سرش تند تند زدههیجان آتنا

 بستم. رو چشمام و کشیدم عمیقی نفس

 کردم. قدر یسوره خوندن به شروع بعد و فرستادم مردگان برای فاتحه یه اول

 نکردم. تمرکز نفر یه رو همین خاطر به کنم؛ احضار رو خاصی شخص روح نداشتم قصد

 کردم. باز رو چشمام و خوندم بودم، کرده حفظ که رو روح احضار مخصوص دعای

 کردم: زمزمه و ویجا تخته به زدم زل

 بده. ما به اینشونه لطفاً داره، حضور اتاق این در روحی اگر-

 نیوفتاد. اتفاقی

 سکوت!

 بود. نرگس تند هاینفس و خودم قلب تپش صدای شنیدم،می که صدایی تنها

 لطفاً!-

 هیچی. هم باز



 کنیم.می هم ما کنن،می روح احضار همه! رو ما شانس پوف،

 نبود. خبری اما ویجا؛ تخته به بودیم زده زل نفرمون سه هر

 کردم: لمس رو تخته و کشیدم پوفی

 بده. نشون رو خودش خوادنمی اینکه یا نیست روحی اصالً یا نخیر؛-

 همین؟!! وا-

 گفتم: نرگس جواب در و شدم بلند و برداشتم رو تخته

 آره انگاری!-

 نالید: آتنا

 یه. بودم هکرد خرج بودم؛ دیده تدارکات. بودم چیده لحظه این برای برنامه کلی من شانس؛ خشکی به... اه-

 داشتم. روحه از سوال عالمه

 گفتم: و میز روی گذاشتم و برداشتم رو عودها و تخته

 بوده. این صالح یا نبوده قسمتمون یا-

 انداخت: باال ایشونه نرگس

 شاید.-

 اه!... بابا گمشین برین-

 برق. پریز سمت رفتم و خندیدم

 اومد. سرم پشت از صدایی یهو که کنم روشن رو برق خواستم

 انداختم. نگاهی و برگشتم

 داد.می تکون آروم رو پرده باد و بود شده باز پنجره

 کردم. نگاه آتنا و نرگس به متعجب



 کرد.می نگاه رو اطراف مضطرب هم آتنا و دادمی تکون رو هاشدست هی ترس از نرگس

 کردم: زمزمه و دادم قورت رو دهنم آب

 کرد! اثر کنم فکر-

 :زده گفتنرگس وحشت

 !اث... اثر کرد؟! یا خودِ خدا! آقا من پشیمون شدم-

 .تخته ویجا، روی میز شدم خواستم چیزی بگم که متوجه

 .کردفلش داشت حرکت می

 .فکر کنم آتنا و نرگس هم فهمیدن؛ چون با من به سمت تخته هجوم بردن

 .دور میز حلقه زدیمبا هم 

 .کردایستاد؛ فقط داشت حرکت میفلش نمی

 :نرگس مضطرب گفت

 !خب... یه چیزی بپرسین-

 :آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

 !خب تو... شما... کی هستین؟-

 .فلش چرخید و چرخید و روی کلماتی مکث کرد

 .تونم هر چیزی باشممی« خوندم»

 :داختم و بعد پرسیدممتعجب نیم نگاهی به آتنا و نرگس ان

 !منظورتون... چیه؟-

 .فلش چرخید

 .تونم مثل یک اخطار دهنده باشممی «کلمات رو در ذهنم کنار هم چیدم»

 .کردمدیگه واقعاً داشتم وحشت می

 «.یه اخطار که باعث بشه از تصمیمتون منع بشید»خواستم سؤالی بپرسم که یهو فلش خود به خود حرکت کرد

 :لرزونی گفتآتنا با صدای 

 !کد... کدوم تصمیم؟-

 .فلش حرکتی نکرد



 !رفت؟-

 .جوابی نداشتم که در سؤال نرگس بدم

 !یعنی فقط اومد و یه اخطار داد و رفت؟ حتی نگفت کی هست

 !فکر کنم واقعاً رفت-

 :آتنا نالید

 .شدنه! تازه داشت باحال می-

 :نرگس بهش تشر زد

 ...وقت؟ البد اخطشد؟! چیش اونباحال می-

 .توالت با شدت به سمتمون پرت شد یهو وسط حرفش، صندلی کوچیک میز

 .جیغی زدیم و سریع جاخالی دادیم

 .خودم رو پرت کردم کنار در

 .سرم رو بلند کردم و موهام رو از صورتم زدم کنار و نگاهی به سمت آتنا و نرگس انداختم

 .ودریخت و آتنا یه گوشه کز کرده بنرگس آروم آروم اشک می

 .نگاهی به سمت جایی که صندلی پرت شده بود انداختم

 .با دیدن اون صحنه، هین بلندی از دهنم بیرون اومد و دستم رو گذاشتم جلوی صورتم

 !خدایا-

 :   روی دیوارِ همون سمت، خون غلیظی راه گرفته بود و فقط یه جمله نوشته بود

 «اخطار دادم!»

*** 

 !سارا؟ سارا کجایی؟-

 .های نرگس به خودم اومدمزدنبا صدا 

 :نگاهش کردم

 !بله؟-

 خوبی؟-

 ...آره-



 !آخه چند بار صدات زدم، توی هپروت بودی-

 .نفسم رو دادم بیرون و روی تـ*ـخت دراز کشیدم

 .توی هپروت نبودم، توی فکر بودم-

 :آتنا شونم رو گذاشت روی میز. برگشت سمتم و گفت

 کردی؟ورد چی فکر میشونت کرک موهام رو نگرفت. خب؛ درم-

 :زل زدم به سقف

 ...دیشب-

 :نرگس گفت

 .کنم در موردش فکر نکنمدیشب؟ من که سعی می-

 .اما از نظر من که باحال بود-

 :نگاهش کردم و گفتم

 .این پیشنهاد تو بود که برای گذروندن تعطیالت احضار روح کنیم؛ و قطعاً هم از نظرت باحال بود-

 :ادامه دادمدوباره نگاهش کردم و 

 .و درضمن، اون مجسمه رو بذار پایین-

رفت ای که یادگیری بود و خیلی روش حساس بودم و داشت باهاش ور میبا حرفم، نیشش بسته شد و مجسمه

 .رو گذاشت روی میز

 .نگاهم رو ازش گرفتم و دوختم به همون دیواری که دیشب خونی بود

 .وقتی از اتاق رفتیم بیرون و دوباره برگشتیم، خونی رو دیوار نبود دونم توهممون بود یا واقعی؛ اما دیشبنمی

 .ذهنم کشیده شد سمت اون اخطار

 !اخطار

 اخطار چی؟

 :ی افکارم با داد مامانم از هال پاره شدرشته !شاید

 .دخترا، بیاین صبحونه-

 .نگاهی به نرگس و آتنا انداختم

 چی؟ کِشه؛ شماهامن که اشتهام االن به صبحونه نمی-

 .منم سیرم االن-



 :آتنا نشست روی تختم و گفت

 .ره تَـهها؛ ولی تنهایی نمیگشنمه-

کننده بود؛ اما حداقل حوصلمون سر رفتیم دانشگاه با اینکه خسته موقع که میکار کنیم؟ اون خب پس چی-

 .رفتنمی

 :گفتم

 .کردیم ی بهتری برای تعطیالت پیداچرا نمیاین بازم فکر کنیم؟ شاید ایده-

 :هم کوبیدآتنا دستاش رو به 

 !آره ایول-

 :جدی نگاهش کردم و گفتم

 .هاالبته با حذف بعضی-

 :هاش رو آویزون کرد و بهم زل زدلوچه

 .خوام نظر بدمسارا، خب منم می-

 .خورهدرد خودت میوای آتنا ول کن توروخدا. نظراتت به -

 .خیلی فالن فالنی به خدا-

 :کردم سمت نرگستوجه بهش، رو بی

 خب، نظر؟-

 ...اِم-

 :یکم فکر کرد و بعد گفت

 ...تونیم بریمآهان. می-

 :یهو وسط حرفش، دوباره صدای مامان اومد

 دخترا؟-

 :داد زدم

 .مامان سیریم-

 .چیزی نگفت

 :دوباره به نرگس نگاه کردم

 خب؟-



 :نگاهش رو از در گرفت. نگاهم کرد و گفت

 .م... کالسای آموزشیخب، با خودم گفتم مثالً بری-

 کالسای آموزشی؟-

 :آتنا بلند گفت

دیدیم، باز بریم اه بشین سر جات بابا، کالسای آموزشی؟ ما تا دو روز پیش داشتیم توی دانشگاه آموزش می-

 تعطیالتم آموزش ببینیم؟

 .رسهای به ذهنم نمیخب فکر دیگه-

 .فکرگه بیاون وقت سارا به من می-

 .بذارین منم بفکرم هادقیقه بچه یه-

 .نگاهی به هم انداختن و ساکت شدن

 .دستم رو الی موهام فرو کردم و زل زدم به زمین

 تونه برامون یه تعطیالت متفاوت بسازه؟خب، چی می

 .هرچیزی ممکنه باشه؛ اما مهم اینکه بتونه امسال رو متفاوت بسازه

 .های آموزشی؟ نه معموالًکالس

 .ورزش؟ متفاوته؟ نه

 .نیست بدک د رفتن به سفر؛شای

 :بهشون نگاه کردم و گفتم

 سفر چطوره؟-

 :آتنا متعجب نگاهم کرد

 سفر؟-

 کجا مثالً؟-

 .یکم فکر کردم

 .تونه باعث بشه تعطیالتمون باحال بشهسفرها معموالً فقط چند روزن و یه سفر چند روزه نمی

 .بشه حتی مکانش، مکانش باید جایی باشه که باعث بشه امسال متفاوت

 .یهو چیزی توی ذهنم جرقه زد

 !آره، آره؛ خودشه



 :از جام پریدم و تقریباً داد زدم

 ...یافتم-

*** 

 .بابا خواهش-

 !نه سارا! نه-

 .عمو توروخدا-

 :آروم زدم به پهلوی آتنا و دم گوشش گفتم

 !بیشعور، تو هم منت بکش دیگه-

 :اون هم دم گوشم گفت

 کشِ باباتم؟مگه من منت-

 :ش کردم و دوباره رو کردم سمت باباچپ نگاه

 بابا چرا؟-

 :جدی نگاهم کرد و گفت

 .خوام دخترم بره خارج برای گذروندن تعطیالتچرا؟ چون نمی-

 !س دیگه؛ استانبولورِ دنیاس. ترکیهگی خارج، انگار اونوا بابا! همچین می-

 :نرگس گفت

 .آره دیگه عمو، اجازه بده دیگه-

 کشین؟مامان و باباتون قبول کردن که اومدین دارین به خاطرِ سارا منت من رو میشما اصالً خودتون -

 :آتنا دم گوشم گفت

 بنده؟چرا بابات جمع می-

 :آروم غریدم

 !آتنا ساکت-

 :نرگس گفت

 .دن. شما خیلی حساسیعمو، مامان و بابای ما اجازه می-

 .ه واسه خودشخری شد آره دیگه عمو جون. سارا االن بیست سالشه، نَره-



 :چپ چپ نگاهش کردم

 .خواد منت بکشیآتنا، گلم؛ من غلط کردم. نمی-

 .پشت چشمی برام نازک کرد

 :رو کردم سمت بابا

موقع هم یه اردوگاه تفریحیِ که خیلی هم  نیم. گفتم اونریم کارِ بدی کجا که نمیبابا به خدا مراقبم. بعد اون-

 .جاریم اونتعریفش رو کردن، می

 .با فقط نگاهم کردبا

بلند کنم که یهو مامان از آشپزخونه اومد  صورتم رو توی هم جمع کرد و خواستم طبق عادتم دوباره یه ناله

 :بیرون و گفت

دونم و تو! خیلی خب برو. پاشو برو توی اتاقت، باشه باشه. سارا به خدا اگه اون حرکت رو انجام بدی، من می-

 .وسایلت رو جمع کن

 .ک، آتنا و نرگس با دهن باز و بابا متعجب به مامان خیره شدیممن با شو

 :بابا صداش رو بلند کرد

 !ساجده-

 :منم با شوق و ذوق جیغ زدم

 .ایول-

*** 

 

 .بعد از کلی نصیحت و دعا، به همراه نرگس و آتنا توی سالن فرودگاه شروع به دوییدن کردیم

 .هابریم توی سرامیکقدر هول بودیم که هر آن ممکن بود با کَله اون

 .ها رو گرفتیم و نشستیمباالخره بعد از انجام کارهای معمول، شماره صندلی

 .ام رو دادم به صندلی و نفسم رو فوت کردم بیرونتکیه

 .زده بودمترسیدم؛ فقط هیجاننه استرس داشتم، نه می

 .اردوگاه در خارج از کشور رفتم به یهزده بودم؛ چون داشتم با دوستام برای تعطیالتم میهیجان

 .خواستم یه سفر و یه تعطیالت متفاوت رو تجربه کنمچون می

 چی بهتر از این؟



تر هستش تا مامان. متعجب نبودم که مامان اجازه داد به این سفر برم، به سفر خارج از کشور. اصوالً بابا حساس

 .تر بار بیاره و منم از این بابت خیلی خوشحال بودممستقلگرده تا من رو هایی میمامان همیشه دنبال موقعیت

 .های من متنفرههمچنین مامان از غرغر کردن

 .کمربندها رو بستیم و کمی بعد هواپیما بلند شد

 یی!و-

 .با صدای نرگس رو کردم سمتش

 .های صندلی رو محکم گرفته بودسیخ نشسته بود. تکیه داده بود به صندلی و دسته

 نرگس؟چیه -

 :نفسش رو پر استرس داد بیرون و گفت

 .هیچی؛ فقط... فقط یکم استرس دارم-

 استرس داری؟-

 :آتنا پوزخند زد و گفت

 .ترسهدونی یعنی تو؟ بابا از هواپیما مینمی-

 :دوباره رو کردم سمت نرگس

 آره؟-

 .آب دهنش رو فرو داد تو و سرش رو تند تند تکون داد

 .کنم به چیزای خوب فکر کنیاین شرایط کسی رو آروم کنم؛ اما فقط توصیه مینرگس من بلد نیستم توی -

 :خندی زدآتنا نیش

 ی کی بودی تو؟وای دایی، توصیه کننده-

 .بهش توجهی نکردم

 .خیره شدم به نرگس

 :نیم نگاهی بهم انداخت و آروم سرش رو تکون داد

 .باشه-

 .لبخندی زدم و دستش رو گرفتم

 .رون و چشمام رو بستمنفسم رو دادم بی

*** 



 .افتادمدونم چرا در طول راه مدام به فکر اون اخطار عجیب مینمی

 .وقتی داخل هواپیما خوابم برد، خواب اون شب و اون اتفاقات رو دیدم

 .سوار تاکسی هم که شدیم، همش توی ذهنم بود

ی ماشین به هل دادم و از شیشه وقتی راننده گفت که نزدیک هستیم، اون افکار ترسناک و پوچ رو به عقب

 .بیرون خیره شدم

 .ی راه بودیمنزدیک به یه ساعت بود که تو

 .چون توی جنگل بود، کمی از شهر فاصله داشت و دور بود

 .با فکر کردن به اینکه قراره اوقاتم رو داخل جنگل و یه محیط باز بگذرونم، کلی انرژی گرفتم

 .وقف کردای تکمی بعد، ماشین کنار دروازه

 .راننده پیاده شد و ما هم از ماشین اومدیم پایین

 .جا و به داخل محوطش زل زدمی چوبی اونرفتم سمت دروازه

 !خدای من

 .جا دور شدجا بودم که حالیم نشد کِی پول رو حساب کردن و ماشین از اونقدر محو اوناون

 .به همراه بابام رفته بودیم صرافی خوشبختانه نرگس به زبون ترکی مسلط بود. قبل از اومدن هم

 .با هم از دروازه گذشتیم و داخل شدیمم. آتنا و نرگس اومدن سمت

 .نگاهی به اطراف محوطه انداختم

 !واقعاً محشر بود

 .محیط خیلی بزرگ و سرسبزی داشت، با کلی درخت و گل و گیاه

 .جااومدن اینمیهایی هم که اطراف بود، برای اقامت کسایی بود که فکر کنم سوئیت

 .ی نسبتاً بزرگجا و یه اسکلهی اوننگاهم افتاد به رودخونه

 .یهو آتنا جیغی زد و چمدونش رو ول کرد و دویید سمت آالچیق بزرگ و جالب وسط محوطه

ای ی بزرگ بود که منقار بازی داشت. داخل منقارش سطح صافی داشت و میز و صندلیآالچیق شکل یه پرنده

 .وجود بودجا ماون

 :نرگس کنارم ایستاد و گفت

 !چه باحاله-

 .آره-



 .هاش رو درآورد و سعی کرد از سره پرنده باال برهآتنا کفش

 :داد زدم

 .تونی بری باال. لیزهخودی سعی نکن. نمیآتنا بی-

 :رفت باال، داد زدخورد و باز میطور که هی لیز میاونم همون

 .توانمخیر زاخار من. من می-

 :پوفی کشیدم و نگاهی به اطراف انداختم

 کار کنیم؟حاال چی-

 کار کنیم؟یعنی چی، چی-

 ...یکی نیست که بیاد و-

 .اومدوسط حرفم، چشمم افتاد به مَردی که داشت سمتمون می

رود ها فای که رفته بود رو یهو لیز خورد و با سر روی چمنآتنا با دیدن اینکه کسی داره میاد، هول کرد و نصفه

 .اومد

 !آبروریز

 .نامحسوس بهش اشاره کردم تا بلند شه

 .وجور کردهاش رو پاش کرد و خودش رو جمعسریع بلند شد. کفش

 .نگاهی به من انداخت و با انگشتش، سرش رو ماساژ داد و اوف آرومی کشید

 .اومدچشم دوختم به همون مردی که داشت سمتمون می

 .نستم جذابیتش رو ببینمبا نزدیک شدنِش بهمون، کامالً تو

، خیره ش گرفتم و به موهای تقریباً بلندش که پشتش بسته بود و به رنگ طالیی بودهای تیرهنگاه از چشم

 .شدم

 .مقابلمون ایستاد و لبخند زیبایی زد

 :به ترکی گفت

 .سالم، روز بخیر-

 :نرگس جواب سالمش رو داد و گفت

 ...ببخشید-

 :مَرده وسط حرفش گفت



 نم کمکتون کنم؟تومی-

 :آروم دم گوش نرگس گفتم

 ازش بپرس فارسی بلده؟-

 :یهو مَرده گفت

 .بله بلدم-

 :نگاهش کردیم و قبل از اینکه نرگس چیزی بگه، مَرده به فارسی گفت

 فارسی بلدم. شما باید ایرانی باشید درسته؟-

 !زد و این تعجب برانگیز بودای حرف میترین لهجهبدون کوچک

 :داد نرگس جواب

 .خوایمهستیم. سوئیت می بله ما ایرانی-

 :لبخندی زد و گفت

 .جابله حتماً! من آتاش هستم؛ مربی شنای این-

 :بدون اینکه چشم از چشماش بردارم، گفتم

 شه لطفاً سوئیتامون رو مشخص کنین؟خوشبختیم. می-

 :لبخند زد بهم و گفت

 .البته؛ اما قبلش باید کارایی انجام بشه-

 ؟مثلِ-

 .جا، پر کردن فرم مخصوص و آزمایش خوننام در اینثبت-

 :آتنا اومد سمتمون و متعجب پرسید

 !آزمایش خون؟-

 .گیریمبله آزمایش خون. ورود افراد معتاد ممنوعه؛ بنابراین ما آزمایش هم قبل از ورود می-

 :نرگس گفت

 ...اما ما-

 .شه. حاال دنبالم بیایدبعد از آزمایش خون مشخص می-

 .نیم نگاهی به همدیگه انداختیم و پشت سرش راه افتادیم

، سوئیتمون رو «آتاش»نام، باالخره اون مرد بعد از دادن آزمایش خون و پر کردن فرم عجیب و غریبشون و ثبت



 .مشخص کرد و رفت

 .قدر شیک و بزرگ باشنها اینهای اردوگاهکردم اقامتگاهفکر نمی

 .های یه نفره و خیلی چیزای دیگهابه و متناسب با تـ*ـختپذیرایی بزرگ، دو خو

 .استانبول بود دیگه

 .ها رفتمجا که نمای زیبایی داشت، برداشتم و به سمت یکی از اتاقچشم از تراس بزرگ اون

 .این اتاق مال من-

 :های گرد گفتآتنا با چشم

 !جان؟! یعنی من و نرگس با هم توی یه اتاق بخوابیم؟-

 .شخصیتوا! بی-

 :گفتم

 !گی؟جوری میمگه قراره با جن یا هیوالیی، چیزی بخوابی که این-

 .دمخب... جن و هیوال رو به این بز ترجیح می-

 .های من مساوی شد با جیغ زدن نرگس و افتادنش دنبال آتناگرد شدن چشم

 .پوفی کشیدم

 .از دست این دو تا

 .رفتم توی اتاق و در رو بستم

 .م روی تـ*ـخت و نشستم روشساکم رو گذاشت

 .چسبهاالن یه دوش می

 .نگاهم افتاد به دو تا درِ توی اتاق

 .محمو هم بعدی بلند شدم و یکیشون رو باز کردم. دستشویی و

 .هام رو درآوردم و رفتم سمت اون دربنابراین رفتم سمت ساکم و لباس

 .بازش کردم و داخل شدم

 .خب، حموم بزرگ و خوبی بود

 .هامبستم و شروع کردم به درآوردن لباسدر رو 

 .وان رو پر کردم و روی آب شناور شدم

 .نفسم رو دادم بیرون. سرم رو به دیوار پشت سَریم تکیه دادم و چشمام رو بستم



 .ناخودآگاه فکرم رفت سمت آتاش

 .مرد جذابی بود

 .ی جالبی داشت و در این کنار، خوش برخورد هم بودجذبه

 .موقع بهم لبخند زد، شاد شد اینکه اونتَهِ قلبم از 

 !آتاش

 .خندیدم و سرم رو تکون دادم

 .کنمها رفتار میخدایا! دارم شبیه این عاشق

 .خودم رو شستم و بعد از خشک کردنم، لباسام رو تنم کردم و اومدم بیرون

 .از اتاق خارج شدم و رفتم توی هال

 .کردای تلویزیون رو باال و پایین میهرفت و آتنا شبکهنرگس داشت با گوشیش ور می

 :نرگس با دیدنم گفت

 .صبح صبحونسجا اومد گفت که روزا ساعت نُه اِ اومدی؟ چیزه... یه نفر از کارکنان این-

 کجا؟-

آهان؛ بعد گفت که بعد از صبحونه، ساعت دَه کالس شنا داریم و نیم ساعته.  .توی محوطه، یه رستوران هست-

ا ساعت یکِ ظهر که ناهاره. بعدش ساعت دو یه کالس تاریخ شناسی، یه همچین چیزی بود کاریم تبعدش بی

 .فکر کنم با یه پرفسور داریم که نیم ساعته. ساعته دَه شب هم شامه و دوازده همه باید خواب باشن

 جا؟ای، چیزی دارن اینمغازه. بندیشون قابل تحمله خب تا حدودی زمان-

 .اهیه بوفه و یه فروشگ-

 :یهو آتنا با ذوق گفت

شناسی اجباری نیست. منم که عاشق سواری هم دارن؛ اما مثل شنا و تاریخراستی سارا، گفتن کالس اسب-

 .سواریاسب

 !خوش به حالت-

 :نرگس طوری که انگار چیزی یادش اومده باشه، گفت

 .امکان گم شدن زیاد اوه راستی! طرف خیلی تأکید کرد که از اردوگاه خارج نشیم؛ چون جنگله و-

 :روی مبل نشستم و گفتم

 .اوکی-



 :آتنا گفت

 .خواین، بگیریم بخوابیم. من خوابم میاداگه شام نمی-

 .نگاهی به ساعت انداختم

 .ساعت مونده تا شام آتنا فقط نیم-

 .خوابم میاد-

 .باشه پس بلند بشین تا جاها رو آماده کنیم-

***                                                                               

 .شب خوبی بود و راحت خوابیدم

 .فقط تنها مشکل این بود که مدام خواب آتاش رو دیدم

 .اونم نه یه خواب معمولی ازش. خوابی که شاید فکر کردن بهش باعث بشه ذره ذره ذوب بشم

 .دم فکرم رو منحرف کنمبنابراین سعی کر

 .نفرمون آماده شدیم و داخل محوطه به دنبال رستوران گشتیم هر سه

 :آتنا نالید

 اه؛ پس کو؟-

 .یهو چشمم افتاد به یه ساختمون نسبتاً بزرگ با در کشویی در محوطه

 :جا اشاره کردم و گفتمبه اون

 .جاستفکر کنم اون-

 .باهم رفتیم اون سمت

 .ل شدیمدر رو کشیدم و داخ

 .حدسم درست بود؛ رستوران

 :نگاهی به اطراف انداختم

 !چقدر شلوغه-

 :نرگس به میز خالی وسط سالن اشاره کرد

 .جا خالیه. زود باشین تا پر نشدهاون-

 .ریم غذا بیاریمتو برو جا رو بگیر. من و آتنا هم می-



 .سری تکون داد و رفت

 .به آتنا اشاره کردم و رفتیم سمت میز اردو

 .نگاهم افتاد به انواع پنیرها

 . ...تولوم، کاشار، ازینه، سبزی و

ها رو مزه باشن که دیگه چشمم چیزی رو نگرفت و همونخورد خوشقدر باحال بودن و بهشون میاون

 .برداشتم

 :ریختم توی ظرف و رو کردم سمت آتنا

 .واسه نرگسم از این پنیرا بردار-

 .باش-

 .گذاشتیم توی سینی و سمت میز حرکت کردیم آبمیوه هم ریختیم و همه رو

 .کردکل مینگاهم افتاد به نرگس که دم میز داشت با سه تا پسر کل

 .پوف، باز شروع شد

 .ایکل با پسرای ترکیهبار کلاما این

 .قدم تند کردم سمتشون

 :ای بهشون رفتم و رو به نرگس پرسیدمکنار نرگس ایستادم. چشم غره

 .خوان؟می غول بیابونیا چی-

 به زبان ترکی( «خانم»)تشبیه جالبی نبود هانیم -

 .متعجب برگشتم سمت پسرا

 :نرگس لـ*ـبش رو گاز گرفت و آروم گفت

 !اونا ایرانیَن احمق-

 .هام گرد شدچشم

 .اومدآخه بهشون نمی

 .بهشون دقیق شدم

ی کوچیک هم روی بازوش رندهتا پ داشت. یه خالکوبی سه های تقریباً روشن و موهای مشکییکیشون چشم

 .بود

 .این همونی بود که بهم یه جورایی تیکه انداخت



 :نگاهم کرد. خندید و گفت

 گفتین بانو؟چی می-

 .هام رو به هم فشار دادملـ*ـب

 .خدایا گند زدم

 :گفت آبی داشت، با لحن جدی -های سبزاونی که موهای مشکی و چشم

 .بسه بهنام-

 :بعد رو کرد سمت من

 .طبع هستن خیلی ببخشید خانوم. این رفیق من کمی شوخ-

 .زدم لبخند خجالتی

 :ها. گفتهای آبی روشن و زیبایی داشت، و بور بود و مثل اروپایینفر بعدی که چشم

 .گردیم. همه پر هستنما قصد اذیت و مزاحمت نداشتیم؛ فقط دنبال میز می-

 .نگاهی به اطراف انداختم. حق با اون بود

 :ا کنارم ایستاد و گفتآتن

 .شینین؟ خنک هم هستچرا روی زمین نمی-

 .مشتی به بازوش زدم

 :اون پسری که خالکوبی داشت گفت

 چه زبون داری ابرو کلفت. ببرمش؟-

 :آتنا اخم کرد و خواست چیزی بگه که سریع گفتم

 .تونین بشینینمی-

 .و خودم زودتر از همه نشستم رو صندلی

 .روموننشستن و پسرا روبهآتنا و نرگس کنارم 

 :پسر چشم آبی رو بهم پرسید

 اسمتون چیه؟-

 :آتنا غرید

 ...به شما ربطی-

 :گفتم



 .سارا صابری-

 .منم آرشا راد هستم-

 .های آبی روشنشفقط کمی سرم رو تکون دادم و زل زدم به چشم

بهنام »اشت خودش رو و اونی که خالکوبی د «مهراد غالمی»آبی بود خودش رو  -هاش سبزپسری که چشم

 .معرفی کردن «خراسانی

 .زور اسمش رو به زبون آورد ی من به پاش، بهنرگس خودش رو معرفی کرد و آتنا هم با ضربه

 :مهراد گفت

 جا؟شما هم برای تعطیالت اومدین این-

 :نرگس جواب داد

 .بله-

 .دیگه حرفی زده نشد

 .زور شروع به خوردن صبحونم کردمبه 

 .شدمذوب می «آرشا»نگاه آبی رنگ اون پسره  داشتم زیر

 .بعد از صبحونه، پسرا رفتن و ما هم به سوئیت برگشتیم تا برای کالس شنا آماده بشیم

 .رفتیم سمت سوئیت

 :ی راه گفتآتنا تو

 سواری؟ها، نظرتون چیه اول بریم اسببچه-

 !االن؟-

 .ساعت وقت هم داریم آره دیگه. االن نیم-

 :نرگس گفت

 .سواری حال بدهساعت اسب اما فکر نکنم نیم-

 .آتنا دیگه چیزی نگفت

 .عیبی نداره آتِن؛ بذار واسه بعد-

 .آروم فقط سرش رو تکون داد

 .مستقیم رفتم سمت اتاقم .نرگس کلید رو در آورد و بعد از باز کردن در داخل شدیم

 آماده و آوردم در ایپوشیده تقریباً هایلباس بنابراین ها؛رنگ این خارجیخواستم سبک باشم و زیادی همنمی



 .ـخت*تـ روی گذاشتم

 .به یاد این افتادم که کالس شنامون با آتاشه

 .دونستمخوشحالم بودم؛ هر چند که دلیلش رو دقیق نمی .لبخند محوی نشست روی لـ*ـبم

 .تامون آماده شدیم و به سمت اسکله راه افتادیم ساعت سریع گذشت و هر سه نیم

 .هاشون بودن، چشم دوختمها نشستم و به بقیه که در حال عوض کردن لباسروی چمن

 .مشتاق دوباره دیدنش بودم. حوصلم سر رفته بود و منتظر آتاش بودم

 .پوفی کشیدم و صورتم رو به دستام تکیه دادم

 .یهو چشمم افتاد به پسرایی که صبح دیدمشون

 .های خوبی نداشته باشنبود که چنین پسرایی هیکل واقعاً توقع باالیی. نیشخند ریزی زدم

 :یهو با داد آتنا پریدم و متعجب نگاهش کردم

 !وای ننه-

 .کمی از اون نداشتآتنا با دهن باز خیره شده بود به پسرها. نرگس هم دستِ 

 !ها؟بچه-

 :آتنا با همون حالتش گفت

 من یه چیزی بگم؟-

 !بفرما-

 .بهنام مال منه-

 :کردمای خندهتک

 !چی؟-

 :نرگس هم گفت

 .منم بدجور از مهراد خوشم اومده-

 :هام گرد شدچشم

 !دخترا-

 .العملی نشون ندادنعکس

 .آرشا به دوختم رو نگاهم نفسم رو دادم بیرون و

 نیست؟ راضی من دل چرا پس یعنی االن این به من افتاده؟



 .ه سمتمون میادبرگشتم و دیدم که آتاش داره ب. با صدای کسی به خودم اومدم

 .ناخودآگاه باز دوباره محوش شدم

 .به همه سالم کرد. دم اسکله ایستاد و توی یه حرکت لباسش رو در آورد

 .خواستم بیشتر از این محوش بشمنمی. روم رو سریع برگردوندم

 .ی چوبی ایستاد و شروع به توضیح دادن کردرفت و روی اسکله

 .فهمیدمهیچی از حرفاش نمی

 .زداستانبولی حرف میجا همه استانبولی بودن، داشت به زبون ترکی خاطر اینکه نصف اینبه 

فقط تنها  .ای تمرکز کنمقدر افکارم درگیرش بود که باعث بشه نتونم روی حرفاش و چیزه دیگهاز طرفی، اون

 :یه جمله رو فهمیدم، اونم این بود

 مراهم شنا کنه؛ کسی هست؟خوام تا بیاد و هخب، حاال من یه داوطلب می-

منم کالً استرس داشتم برم توی دریاچه؛ بنابراین کنار . نگاهی به جمعیت انداختم. انگار کسی داوطلب نبود

 .کشیدم

 .خندید و چیزی به ترکی گفت

 :بعد رو کرد سمت من و به فارسی گفت

 شین؟شما چی خانم سارا؟ داوطلب می-

 :سیخ ایستادم و نگاهش کردم

 !ن؟م... م-

 :خندید و گفت

 .بله؛ شما-

 .بدجور هول شده بودم .آب دهنم رو قورت دادم

 .ترسمخب من... من یکمی از آب... می-

 .اشکالی نداره، من هستم-

 ...آخه من-

 .نگاهم افتاد به دستش که سمتم دراز شده بود

 .نفسم رو دادم بیرون

 .بله، چشم-



 .ی اسکلهفت و کشیدم لبهدستم رو گر .دستش رو گرفتم و رفتم روی اسکله

 .ایستادم و از داخل آب نگاهی به انعکاس خودم و آتاش که پشت سرم بود انداختم

 واقعاً چرا من باید توی چنین موقعیتی قرار بگیرم؟

 خب اول تو شیرجه بزن، بعد منم پشت سرت میام؛ خب؟-

 .سرم رو تکون دادم

 .یهو دستاش دورم حلقه شد و بدنم رو حصار گرفت

 :ریع کشیدم کنار و گفتمس

 .چیزه... اِم... من خودم بلدم شیرجه بزنم-

 .کمی خیره نگاهم کرد و سرش رو تکون داد

 .بهش پشت کردم بعد از کمی مکث شیرجه زدم

 .دور خودم کمی چرخیدم و منتظر آتاش موندم .نفسم رو حبس کردم و پریدم داخل آب

 .بودم؛ پس مشکلی نداشتم خوشبختانه رکورد رو در حبس کردن نفس شکونده

 .یکم بعد صدای پریدن کسی داخل آب اومد

 .روم رو برگردوندم و نگاهی انداختم

 .کسی نبود

 .جا رو با دقت گشتم هام رو داخل آب به گردش در آوردم و همهچشم

 نیست؟ کسی چرا توهم زدم؟

 .من خودم صدای شیرجه زدن رو شنیدم

 .یکم وول خوردم و دست و پا زدم .کردم کسی من رو چسبیده خواستم سمت باال شنا کنم که احساس

 شه؟اَه؛ پس چرا نمی

 .فایده بودخودم رو سمت باال کشیدم؛ اما بی

با دیدن چیزی که من رو نگه داشته بود، نزدیک بود  .م انداختم تا بفهمم کی من رو گرفتهتنهنگاهی به پایین 

 .دهنم رو باز کنم و جیغ بزنم

 .ی جلوی خودم رو گرفتمواقعاً خیل

دو تا دست استخونی رنگ با ناخن های بلند و سیاه و پوستی سبز رنگ و پر از چین و چروک من رو نگه داشته 

 .بود



 .جیغ توگلویی کشیدم و سریع خودم رو ازش جدا کردم

 .شروع کردم به شنا کردن

 .شد و بَد نفس کم آورده بودمم باال و پایین میی سـ*ـینهقفسه

 .خوردهم میحالم داشت به 

 .برگشتم و نگاهی به عقب انداختم؛ اما اون دو تا دست سبز رنگ نبود

 .خواستم برگردم که یهو سرم محکم به چیز سفتی برخورد کرد

 .ی بلندی از تهِ گلوم در اومدناله

 .درد وحشتناکی توی کل سرم پیچیده بود

 .کشیدم پس سریع اما دستی روی پیشونی سمت چپم کشیدم؛

 .فرسا بود دردش طاقت

 .یهو مایع قرمز رنگی که کمی داخل آب پخش شده بود توجهم رو جلب کرد

 .نفس نفس زنان دستم رو نگاه کردم

 !خون

 .آن ممکن بود از حال برم شد و هرحالم داشت بد می

 .حال به سمت باال شنا کردمبی

 .طاقتم کرده بودتهوع بی سرگیجه و حالت

 .سمت باال شنا کردمتند تند 

 .خیز برداشتم و سرم رو بردم بیرون آب

 .نفسم رو به شدت دادم بیرون و به سرفه افتادم

 .جا پر از همهمه بود شد و همهاطرافم تار دیده می

 :صدای جیغ نرگس رو شنیدم

 !...جاستاوناهاش... اون-

 .به زور به سمت اسکله شنا کردم و خودم رو انداختم روش

 .اومدن و کمکم کردن بیام باال چند نفر

 .های چوبی اسکله دراز کشیدمنفس نفس زنان، طاق باز روی تخته

 .نرگس و آتنا رو باالی سرم دیدم



 :نرگس کنارم زانو زد

 .وای خدا سارا! سارا خوبی؟ یا خدا! دکتر خبر کنین-

 :آتنا از باالی سرم گفت

 .کردهسارا سعی کن طاقت بیاری. خدایا! خیلی خونریزی -

 :صدای مهراد رو شنیدم که داد زد

 .آرشا؟ بیا کمک-

 .یکم بعد توسط بازوهای کسی از روی زمین برداشته شدم

 .سرم رو به چیز سفتی تکیه دادم

 .شدمی بهتر حالم جوریاین شاید خواست دهنم رو باز کنم و محتویات معدم رو باال بیارم؛فقط دلم می

 :صدای آرشا از کنار گوشم اومد

 سارا؟ حالت خوبه؟-

 قدر گیج و خنگ بود که توی این شرایط چنین سوال چرتی ازم پرسید؟یعنی این

 .اومدنفسم اصالً باال نمی. ای کردمتک سرفه

 :دوباره صداش اومد

 .شهتحمل کن سارا! حالت خوب می-

 .بگیرمتونستم جلوی بسته شدن چشمام رو تونستم تحمل کنم؛ اما دیگه اصالً نمیشاید می

*** 

 .دیدمدیگه تار نمی .چشمام رو باز کردم

 .روی تـ*ـخت داخل اتاقم بودم .سرم رو گردوندم و نگاهی به اطراف انداختم

 .روم رو برگردوندم و آرشا رو دیدم که روی صندلی خوابش برده بود. هایی میادیهو احساس کردم صدای نفس

 تا این حد نگرانمه یعنی؟ .لبخند محوی زدم

 شه؟پس بقیه کجان که سر و صدایی ازشون بلند نمی. خیز شدم و زل زدم به درمنی

آروم بلند شدم و خواستم حرکت کنم که یهو سرم تیر کشید و نزدیک بود پخش زمین بشم؛ اما همون لحظه 

 .آرشا از جا پرید و بازوهام رو گرفت و از افتادنم جلوگیری کرد

 :آروم نشوندم روی تـ*ـخت و گفت

 وبی؟ چرا از جات بلند شدی؟خ-



 :نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم

 شده؟خوبم. چی-

 .چیزی نشده-

 شد؟بقیه کجان؟ من سرم چی-

 .ی نسبتاً بدی خورده و حاال باندپیچی شدهآهان. نترس حالت خوبه؛ فقط سرت ضربه-

 دخترا و دوستای تو کجان؟-

 .شناسیکالس تاریخ-

 تو چی؟-

 .موندم پیش تو دیگه-

 ...وای متاسفم که-

 .مهم نیست، خودم نخواستم برم-

 :سرم رو تکونی دادم و آروم زمزمه کردم

 .ممنون-

 .فقط سر تکون داد

 .آروم دستی روی پیشونی سمت چپم کشیدم

 .فکرم کشیده شد سمت اون اتفاق

 !شد؟خواستم خودم رو با فکر کردن به اینکه فقط توهم بوده قانع کنم؛ اما مگه میمی

 .من واقعاً اون دو تا دست رو دیده بودم .تونستم خودم رو گول بزنممن که نمی

 :صدای آرشا من رو از افکارم بیرون آورد

 االن خوبی؟-

 .خوام برم حمومآره؛ فقط می-

 !حموم؟ االن؟-

 :نگاهش کردم

 آره، اشکالش چیه؟-

 :سرش رو تکون داد

 ...خوای بیام کمکت کُهیچی. می-



 .ی حرفش رو نزده بهش انداختم ادامهبا نگاه چپی ک

ده قشنگ گاهی شه فکر کنم خارجیه. این رفتارا هم که از خودش نشون میش باعث میهمینجوری چهره

 .شم اروپاییهها مطمئن میوقت

 .اونم بلند شد و کنارم ایستاد .آروم بلند شدم

 خوای؟کمک می-

 .نه مرسی-

 .خواستم رو به همراه حوله برداشتم و رفتم سمت حموملباسایی که می .های آروم به سمت چمدونم رفتمبا قدم

 :نگاهم کرد و گفت .نگاهی به آرشا انداختم

 .رم توی هال، منتظرتممن می-

 .سری تکون دادم و اونم از اتاق رفت بیرون

 .در حموم رو بستم و لباسام رو آویزون آویز کردم

 .هامروع کردم به در آوردن لباسآب رو باز کردم تا وان پر بشه و خودمم ش

 .آشغال جلوی آینه ایستادم و آروم باند دور سرم رو باز کردم و انداختم توی سطل

 .هاش کبود بودهای خون دورش بودن و کنارهی یه کف دست بود. لـ*ـختهاندازه .نگاهی به زخمم انداختم

 .صورتم جمع شد

 !اَه

 .داغ فرو کردم رفتم توی وان و بدن سردم رو داخل آب

 .ی سرامیک و ذهنم درگیر اون اتفاق بوددستام دورم شناور بود. نگاهم خیره

 .شد بدنم بلرزهفکر کردن بهش باعث می

 .یهو یاد آتاش افتادم

 !آتاش

 !پس چرا شیرجه نزد؟

 .اصالً وقتی اون اتفاق برام افتاد، اون کجا بود؟

 .از وان اومدم بیرونخودم رو با ذهنی درگیر و پر از سؤال شستم و 

 .موها و بدنم رو خشک کردم و لباسام رو پوشیدم

 .جلوی آینه ایستادم و به زخمم چشم دوختم



 .شد اون اتفاق توی ذهنم تداعی بشهنگاه کردن بهش فقط باعث می

 .های خاکستریم زل زدمپس نگاهم رو ازش گرفتم و از داخل آینه به چشم

 کسی شدنمی باعث ها برای زیباییم بس بودن؟های سرخم؛ این، لـ*ـبموهای طالیی روشنم، پوست سفیدم

 بشه؟ جذبم

 .دونستم تهِ دلم، قصدم از این سواالت چیه و منظورم از اون فرد کیهمی

 .ممحو تماشای خودم از داخل آینه بودم که یهو احساس کردم کسی دستش رو گذاشت روی شونه

 .م دست کیهاز داخل آینه نگاهی انداختم تا ببین

 .ای ایستادی دیدن اون دستای شیطانی، نفسم حبس شد و قلبم برای لحظهاما با دوباره

 .جیغ بلندی کشیدم و سمت در خیز برداشتم

 .دستگیره رو به شدت دادم پایین و پریدم بیرون

 .روی زمین افتادم

 .نفس نفس زنان به داخل حموم خیره شدم

 .ل صاحبشون رو ببینمها و یا حداقتوقع داشتم اون دست

 .جا نبوداما چیزی اون

 :یهو آرشا پرید داخل اتاق و تقریباً داد زد

 !شده؟چی-

 .حموم بودم اما من هنوز خیره

 جا نیست؟خدایا، من خودم دیدمش! پس چطور االن اون

 :آرشا نگاهم کرد. اومد و کنارم نشست و گفت

 خوبی؟-

 .اصالً خوب نبودم خواستم دروغ بگم؛ چوننمی .جوابی ندادم

چشماش رو ریز کرد و با دقت نگاه کرد.  .دم، خط نگاهم رو دنبال کرد و رسید به حمومآرشا که دید جواب نمی

 .وقتی چیزی ندید، رو کرد سمتم و دوباره نگاهم کرد

 چیزی شده؟-

 .نه-

 .فقط همین رو گفتم و بلند شدم



 .ای سوختههای قهوهروی کاناپه نشستم و زل زدم به پارکت .نیم نگاهی هم به حموم ننداختم و رفتم داخل هال

 :آرشا باالی سرم ایستاد و گفت

 !چرا جیغ زدی و خودت رو پرت کرد بیرون؟ سکته کردم-

 :دستی به صورتم کشیدم

 .ببخشید؛ برای یه لحظه کنترلم دستم نبود-

 :کنارم نشست و پرسید

 شد؟چرا؟ مگه چی-

 .آب دهنم رو قورت دادم

 گفتم دو تا دست سبز رنگ چندش دیدم که معلوم نیست متعلق به کیه؟گفتم؟ مییچی م

 دیگه چی بگه؟« توهم زدی چیزی نیست»خواد به غیر از گفتن می

 .به خودم اومدم و دیدم آرشا دستم رو گرفته و با شصتش درحال نوازششه

 .نباید بیشتر از این خودم رو لوس و ضعیف جلوه بدم

 :گفتم. ش کشیدم بیرون و ایستادمدستم رو از دست

 .تونی بریخب؛ من خوبم... ممنون. می-

 .بلند شد و ایستاد. خواست چیزی بگه که در باز شد و نرگس و آتنا و پسرها ریختن داخل

 .من رو کشید توی بـ*ـغلش و شروع کرد به چلوندنم .نرگس با دیدنم جیغ کشید و دویید سمتم

 :اشهدستام رو گذاشتم روی شونه

 !نرگس... نرگس من خوبم؛ وای! ولم کن توروخدا-

 .کردم. داخل کالس تمام فکرم پیش تو بودخداروشکر که خوبی. داشتم سکته می-

 !حاال که خوبم. ولم کن خواهشاً-

 :بهنام خندید و گفت

 .نرگس خاتون دوستت رو قشنگ تبدیل کردی به ربِ سارا فرنگی-

 :به بهنام گفتنرگس اخم کرد و ازم جدا شد و رو 

ی نمک بریزنت توی اوالً که دیگه به من نگو نرگس خاتون، دوماً هم که تو خودت مواظب باش نیان جای گوله-

 .خواد نگران سارا فرنگی شدنِ دوست من باشیغذا. نمی

 .هممون ریز خندیدیم و بهنام اخم کرد



 :مهراد به شوخی؛ اما محکم زد به پشت بهنام و با خنده گفت

 .کل نکنیتو باشی با دخترها کل تا-

 :آتنا گفت

 .خب آقایون فکر کنم دیگه باید رفع زحمت کنین-

 :بهنام ابرو باال انداخت و گفت

 .ما که مزاحم نیستیم-

 .البد مراحمین-

 .آها دقیقاً ابرو کلفت-

 :آتنا غرید

 .قدر به من نگو ابرو کلفتاین-

 شتری خوبه؟خب ابروهات کلفته دیگه. چی بگم؟ لـ*ـب -

 :آرشا رو کرد سمت بهنام

 خواد نه؟بازم دلت می-

 :بهنام با ذوق رو کرد سمت آرشا

 ...چی؟ ایول منظورت یدونه بو-

 .کتک-

 .بهنام نیشش رو بست و روش رو اونور کرد

 :مهراد گفت

 .خب دیگه ما بریم-

 .بعد از خداحافظی، پسرها رفتن و من ولو شدم روی مبل

 :زیون نشست و رو بهم پرسیدروی تلویآتنا روبه

 خب بگو ببینم، قضیه چیه؟-

 :متعجب نگاهش کردم

 هوم؟ قضیه؟-

 :نرگس نشست و جوابم رو داد

 .جا چه اتفاقی افتادی اینکه دقیقاً اونقضیه-



 ...آها؛ خب-

 .سکوت کردم و سرم رو انداختم پایین

 ...خب-

 :آتنا کالفه گفت

 خب چی؟-

 :دادم آب دهنم رو قورت دادم و جواب

 .جا... من فقط سرم خورد به یه سنگ... همینخب من اون-

 :نرگس یه تای ابروش رو داد باال

 !همین؟-

 .کردم و منتظر آتاش بودم که یهو سرم خورد به یه سنگآره همین... داشتم شنا می-

 :آتنا گفت

 .رسیدینظر میزده بهاما وحشت-

 .لـ*ـبم رو گاز گرفتم

 دم دیگه. واقعاً انتظار داشتی با اون اتفاقی که برام افتاد وحشت نکنم؟خب... خب توی شوک بو-

 .آتنا چیزی نگفت. نرگس هم فقط آروم سر تکون داد

 :رفت که یهو آتنا با شیطنت پرسیدکم کم فضامون داشت داخل یه سکوت بد فرو می

 اوه راستی بال گرفته! بگو ببینم با آرشا خوش گذشت تنهایی؟-

 :کردممتعجب نگاهش 

 بگذره؟ چه خوشی باید بگذره؟ خوش-

 .آتنا فقط ریز و با شیطنت خندید

 .خندیدور بود و داشت آروم میرو کردم سمت نرگس، اونم روش اون

 .خدا شفاتون بده-

 .بلند شدم و روی مبل پشت به اونا نشستم

 .منن خوبِ دوستای بازم خب، ولی واقعاً این دو تا کم دارن؛

 .گرفته بودم برای اینکه بهشون دروغ گفتمعذاب وجدان 

 .اما خب یه جورایی مجبور بودم



 کردن؟گفتم یه دست سبز رنگ ترسناک دیدم، باور میاگه می

 .گفتم دروغ بهشون بنابراین این کامالً غیرمعقوالنه هست؛

 .هر چند که مال من خیلی بد شده .شهجوری ذهنشون هم الکی درگیر نمیاین

 .اومدصدایی از دخترا در نمی .م اومدم بیروناز توی افکار

 .م رو دادم به پشتی مبلکالفه تکیه

 شده؟! الل شدین؟پوف... هان چی-

 .اومدجوابی ازشون در نمی

 .نیشخندی زدم و برگشتم سمتشون

 ...آهان پس حتماً-

 .ی حرفم رو خوردماما با چیزی که دیدم بقیه

 .ون گرد شده بود و مستقیم به من زل زده بودنهر دو تاشون سیخ نشسته بودن. چشماش

 .بدون هیچ حالتی

 !دخترا-

 .کشیدنانگار نفس نمی

 .یکمی ترسیده بودم

 ...شماها-

 :یهو آتنا، با صدایی کلفت که هیچ شباهتی به صدای خودش نداشت گفت

جاودانان هرگز منقرض دست میاریم و در نهایت، نسل باالخره به چنگت میاریم. اون مایع جاودانگی رو به -

 .نخواهد شد

 .دهنم باز مونده بود

 !اینا همه یه بازی بود دیگه؛ درسته؟

 .خواستم چیزی بگم که یهو نرگس از جاش پرید و این مساوی شد با شوکه شدنم و تکیه دادنم به پشتی مبل

 .های گرد نگاهش کردمبا چشم

 .داومد و دستش پشتش بوهایی آروم داشت سمتم میبا قدم

 .روی مبل ایستادمقابلم، روبه

 .رو قورت دادم آب دهنم



 .یهو دستش رو از پشتش آورد بیرون و من تونستم ببینم که توی دستش چیه

 !یه خنجر

 .از سطح برّاقش معلوم بود که تیزه

 .زده نگاهش کردموحشت

 .خودم رو کشیدم کنار و تقریباً فرو رفتم توی مبل

 .ل تراس نظرم رو جلب کردیهو چیزی، پشت سر آتنا داخ

 .نگاهی انداختم

 .با دیدنش نفسم گرفت

 !همون دست لعنتی شیطانی

 !بار خونی بوداما این

 .دیگه واقعاً از وحشت داشتم جون می دادم

 .ی حرکت ناگهانی نرگس شدمی زشتش رو یه دور حرکت داد و من متوجهیهو دست، انگشت اشاره

 این که  سمت قلبم فرود بیاره که سریع از پشت مبل خودم رو پرت کردمخنجر رو برد باال و خواست دقیقاً

 .زمین بیافته همراهم هم مبل شد باعث

 .هاافتادم روی سرامیک

 .ای کردم و بلند شدمناله

 .دوئن سمتمیهو دیدم نرگس و آتنا دارن می

 .زده، با پام مبل رو طرفشون هل دادموحشت

 .دویید سمتمچنان داشت میهمنرگس خورد زمین؛ اما آتنا 

 .هلش دادم و دوییدم سمت در

 .رو گرفت و افتادم زمین اما پام

 :جیغ زدم

 .ولم کن-

 .بهش لگد پروندم و سریع بلند شدم

 .دوییدم سمت در و قبل از اینکه من رو بگیره، پریدم بیرون و در رو بستم

 .ی بزرگ اردوگاه کردمشروع به دوییدن داخل محوطه



 .در دوییدم تا نفسم گرفت و باالخره ایستادم تا نفسی تازه کنمقاین

 .برگشتم و نگاهی به پشت سرم انداختم. خبری نبود

 .نفسم رو دادم بیرون. صاف ایستادم و دستام رو توی جیبم فرو کردم و شروع کردم به قدم زدن داخل محوطه

 .زدن نگاه کردمهایی که داخل محوطه قدم میبه آدم

 .جا بشینم و بزنم زیر گریهخواست هموندلم می

 .شممی دیوونه دارم نکنه ها چیه؟ کابوس؟ توهم؟این کوفتی

 .من دختری نیستم که زود کنار بکشم .مباید به خودم مسلط باشم. من قوی

 .ای نیست که بخوام باهاش راحت کنار بیامالبته اینم مسئله

 رو ترس واقعاً دیگه دوستام، شدنِ جنی با اتفاقات، اون با امروز اام طور نترسیده بودم؛تا حاال توی عمرم این

 .کردم حس

 .رفت و این خالف قوانین بودداشت از اردوگاه بیرون می .کسی شدم رفتم که متوجهچنان راه میداشتم هم

 چوبی پیراهن بلند سفیدی مثل کفن تنش بود. کیفی دستش بود و داشت به سمت دروازه .نگاهش کردم

 .رفتمی

 .صورتش معلوم نبود. پیراهن عجیبش کاله بلندی داشت که تا زیر چشماش بود

 .اما از اندامش مشخص بود مَرده

 .ره بیرون از اردوگاهکنجکاو شده بودم که چرا داره می

 .شدم نمینگاهی به اطراف انداختم. خلوت بود و کسی متوجه

 .رش از اردوگاه زدم بیرونهای تند؛ اما آروم رفتم سمتش و پشت سبا قدم

 .ی نسبتاً زیادی ازش شروع به دنبال کردنش کردمبا فاصله

 .ربع راه رفتن، به یه کلبه رسیدیمبعد از یک 

 .رفتم و پشت درختی قایم شدم

 .اونم رفت سمت کلبه. داخل شد و در رو بست

 .آروم رفتم و پشت پنجره ایستادم

 .خیص بودپنجره کثیف و چرک؛ اما داخل قابل تش

 .داخل شبیه یه آزمایشگاه بود

ی باریکی که داخلش مایع قرمز رنگی قرار جا بود رفت و از داخل کیفش شیشهای که اونمَرده سمت میز کهنه



 .داشت، بیرون آورد

جا هم دقیقاً یه شیشه مثل اون بیرون آورد؛ با این تفاوت که از اون .گذاشتش روی میز و کشویی رو باز کرد

 .ع داخل اون کمی قرمزتر بودمای

 .گردوند داخل کشوی قبلی ریخت و برشرو داخل شیشه چند قطره از اون

 .بعد اون مایع رو داخل یه بشر ریخت

محو تماشای کارهاش بودم که حواسم پرت شد. دستم رو فشار دادم روی قاب چوبی پنجره و اون با صدای 

 .بدی شکست

 !...وای-

 .رفتملـ*ـبم رو محکم گاز گ

 .مرد سرش رو باال آورد و نگاهی به بیرون انداخت

 .ی آخر تونستم صورتش رو ببینمسریع کشیدم کنار؛ اما لحظه

 !اون آتاش بود

 .از داخل کلبه اومد بیرون و نگاهی به اطراف جنگل انداخت

 .چند بار تکرار و دوباره برگشت داخل. به زبون ترکی چیزی رو داد زد

 .زدمیقلبم تند تند 

 .خیال شدم و برگشتم به اردوگاهی کارش رو ببینم؛ اما بیدوست داشتم برم و ادامه

 .وقتی رسیدم، با کلی اضطراب به سمت سوئیت قدم برداشتم

 .در رو آروم باز کردم و داخل شدم

 .مبل سرجاش بود. اطراف مرتب بود و اثری هم از نرگس و آتنا نبود .نگاهی به اطراف انداختم

 .هی به ساعت انداختم؛ وقت نهارهنگا

 .رفتم توی اتاقم تا لباس تنم کنم

 .م شدمچیزی روی شونه وقتی لباسم رو در آوردم؛ متوجه

 !یه زخم به شکل یه دست استخونی .با دقت از داخل آینه بهش نگاه کردم

 !این چیه؟ !خدای بزرگ

 .مدستش رو گذاشته بود روی شونه همون دست شیطانی! داخل حموم، وقتی .چیزی توی ذهنم جرقه زد

 .تازه به خاطر آوردم



 .اما عجیب بود که چرا نه خونی اومده و نه درد یا سوزشی حس کردم

 .چشمام رو روی هم فشار دادم

 .خیال این موضوع بشم و بعداً با کسی صحبت کنمباید بی

 .حاضر شدم و رفتم سمت رستوران

 .جا شلوغ بود همه .داخل شدم

 .باالخره نرگس و آتنا و پسرا رو پیدا کردم گشتم تا

 .رفتم سمتشون و بعد از سالم کردن نشستم

 :آتنا گفت

 .اومدیدیگه نمی-

 غذا گرفتین واسم؟-

 :نرگس ظرفی جلوم گذاشت

 آره بخور. راستی؛ کجا بودی؟-

 ها چیزی از اون جنی شدنشون به خاطر نمیارن؟به این فکر کردم که یعنی اون

 .حوطهآم... تو م-

 :آتنا پرسید

 پس چرا ما ندیدیمت؟-

 .خب... چون این اطراف نبودم-

 :مهراد گفت

 دقیقاً کجا بودی؟-

 :چپ نگاهش کردم

 شه بیخیال بشین؟اصال شاید دستشویی بودم، یا داشتم... خدایا؛ می-

 .دیگه چیزی نگفتن و بهنام دلقک هم ریز خندید

 .شروع به خوردن غذا کردیم

 .رو درگیر کردیهو سوالی ذهنم 

 :ها پرسیدمرو به بچه

 راستی؛ وقتی اون بال سرم اومد آتاش کجا غیبش زد؟-



 :با لحنی طلبکار گفت .با این سوالم، آرشا سرش رو بلند کرد و چپ چپ بهم نگاه کرد

 منظورت مربی شناست؟-

 :گیج بهش خیره شدم که آتنا گفت .تعجب کردم

 .کار داشت-

 کار داشت؟-

 :ردمهراد تایید ک

 .وقتی تو شیرجه زدی، اونم خواست بزنه که یهو یکی صداش کرد و رفت-

 .آها-

 :ای گفتبهنام با لحن مسخره

 .آره رب سارا فرنگی. حاال غذات رو بخور تا مجبور نشدیم بریزیمت داخلش-

 .زمان با من، نرگس و آتنا هم گفتن؛ اما هم«شوخفه»عصبی شدم. اخمی کردم و خواستم بگم 

 .هم نگاه کردیم متعجب به هر سه

 .ش رو کنترل کنهکشید تا خندهخندید و مهراد هم مدام به دور لـ*ـبش دست میآرشا آروم می

ش گرفته، تقریباً خم شد زیر میز و آروم زد زیر بهنام که کالً استاد دلقک بازی بود و معلوم بود به شدت خنده

 .خنده

 فهمیم؟کر کنه االن ما نمیتر هم هست که فواقعاً آدم از این خنگ

 :مهراد زد روی پشتش و گفت

 االن مثال رفتی زیر میز که ما نبینیمت؟-

 :بهنام قطع شد. اومد باال و صاف نشست و متعجب بهمون خیره شد و گفت یهو صدای خنده

 شنیدین مگه؟-

 .ی بهنامکله یهو آرشا و مهراد همزمان، هر دو زدن پس

 .نخندم لـ*ـبم رو گاز گرفتم تا

 :داد، غرغر کردطور که گردنش رو ماساژ میای کرد و همونبهنام ناله

 ...جوری شدین؟ همه هماهنگن. خب یکیتون با من هماهنگ شه بزنه زیربابا چرا شماها امروز این-

 :آرشا وسط حرفش گفت

 .کنیمهمین کار رو میزدی، حتماً  ی خوبیه، ممنون. پس اگه حرف اضافیبزنه زیر شکمت؟ آره بهنام ایده-



 .بهنام کالً دیگه الل شد

 ...راستی-

 :رو به دخترا پرسیدم. ی نگاهم کردنهمه

 ساعت بعد ناهار نبود؟ شناسی یکمگه کالس تاریخ-

 :مهراد گفت

 مگه آرشا بهت نگفت؟-

 :و رو به آرشا ادامه داد

 نگفتی بهش؟-

 :آرشا سری تکون داد و رو بهم گفت

 .ساعت بعدش افتاد شناسی یکوقتی اون بال سرت اومد کالس شنا هم کنسل شد و تاریخیادم رفت. هیچی. -

 .کاریم؟ خیلی بده کهیعنی از االن تا شام بی-

 :آتنا گفت

 .جور چیزابرنمون توی شهر؛ فروشگاه و اینساعت دیگه بعد از ناهار مییک -

 .آهان؛ پس خوبه-

 .ا کسی چیزی نگفتدیگه کامل بینمون سکوت شد و تا پایان غذ

ساعت بعدش رو برگردیم سوئیت برای آماده  بعد از نهار، با پسرها کمی اطراف محوطه چرخ زدیم تا نیم

 .شدن

 .بعد از آماده شدن، همراه با پسرها سوار اتوبوس مخصوص اردوگاه شدیم و راه افتادیم

این پیشنهاد پسرها . ردیف نشسته بودیم آتنا و بهنام کنار هم، نرگس و مهراد با هم و من و آرشا هم توی یه

 .بود و نرگس هم استقبال کرد؛ اما من و آتنا خیلی راضی نبودیم

 .م به پشتی صندلی بود و سرم به شیشهتکیه

 .اومدخواست آتاش هم میدلم می. غرق افکارم بودم

 !ای مثل منبنده؟ قطعاً یه دیوونهآخه کی به معلمش دل می. مسخره بود

جیغ خفیفی کشیدم و جای ضربه که همون زخم پیشونیم . ارم بودم که یهو سرم محکم خورد به شیشهتوی افک

 .بود رو چسبیدم

 !آخ-



 .چشمام رو روی هم فشار دادم

 :صدای آرشا از کنار گوشم اومد

 شد سارا؟ خوبی؟چی-

 :پیشونیم رو ماساژ دادم و آروم گفتم

 .فقط زخمم درد گرفت-

 :بود، بلند شد و خودش رو ولو کرد روی صندلیم و گفت آتنا که پشت ما نشسته

 !شد باز؟ گیجِ خداچی-

 :رو بهش غریدم

 .اندازخب من که کف دستم رو بو نکردم که قراره بریم رو دست-

 :صدای نرگس از پشت اونا اومد

 .چسبیدی به شیشهقدر نمیالاقل این-

 :بهنام خندید و گفت

 .شودی سارا فرنگی رب میو کله-

 :آرشا و مهراد غریدن

 .خفه-

 .باز اینا هماهنگ شدن-

 .بهنام این رو گفت و سر جاش صاف نشست

 :گفت آرشا

 خوبی؟ زخمت باز شد؟-

 :صاف نشستم تا دستش رو از پشتم برداره و گفتم

 .خوبم؛ فقط یکم درد گرفت-

 .استراحت کن تا برسیم شهر-

 .سری تکون دادم

 .چشمام رو بستم سرم رو چسبوندم به پشتی صندلی و

 تر باشی؟خوای سرت رو بذاری روی شونم تا راحتچیزه... می-

 .کردموقت با کمال میل قبول میگفت؛ اونته قلبم دوست داشتم االن آتاش بود و این رو می



 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .نه ممنون، راحتم-

 :فقط آروم گفت

 .باشه-

 حرف و کردمی برخورد جوریاین که بود بازی پرو خب اما ؛حس کردم شاید بهش برخورد یا ناراحت شد

 .زدمی

 .سعی کردم به این چیزا فکر نکنم و یکم به مغزم استراحت بدم

 .ها خاموش شدصدای بچه و سر و کم کم چشمام گرم

*** 

 :آتنا غرید

 .ابله، چرا بچه بازی در میاری میمون؟ بیا بریم ببینم-

 :گفتای بهنام هم با لحن مسخره

 .بابا من دوست دارم. اصالً به تو چه هان؟ درضمن، ابله خودتی و میمون قیافت-

 :آتنا کالفه گفت

 .رم با یکی دیگه هاکنم و مینفهم... پوف؛ ببین اگه نیای ولت می-

 .سعی کردم خندم رو کنترل کنم

 :خیال گفتبهنام بی

 .مهم نیست. خیلیا دوست دارن با من باشن-

 :آتنا عصبی گفت

 دی هان؟پس اون تیرکمون بچگونه رو به من ترجیح می-

 .معرفتاین تیرکمون بچگونه صد تای تو معرفت داره بی-

 .چشمای آتنا گرد شد و ما زدیم زیر خنده

 .تیرکمون رو خرید و راه افتادیم. بهنام هم رفت سمت فروشنده

 :بهنام با خنده رفت سمت آتنا و گفت

 ...ه تیرکمونم، قراره با همهی آنتن، ببین چقدر خوشگل-



 :آتنا داد زد

 !ریختته خاک تو سری بیآنتن اون قیافه-

 :یهو بهنام ایستاد و گفت

 نه بابا؟-

 :بعد رفت سمت مهراد، سرش رو برد جلوی صورت مهراد و گفت

 .مهراد، خاک رو سرمه؟! اگه هست بتکون بدو-

 :مهراد محکم زد روی سر بهنام و هلش داد جلو

 .و حرکت کن دلقکببند -

 .جا کردمی سمت چپم رو سمت راست جابهم رو از روی شونهخندیدم و کوله

 :آرشا اومد کنارم و گفت

 چته؟-

 :متعجب نگاهش کردم

 !یعنی چی چمه؟-

 :خندید و گفت

 کنی. مشکلی داری؟ سنگینه؟ور میور و اونکیفت رو هی این-

 .کنهما انگار فقط داره شونم رو خرد میشه؛ اوپرت نیازمون میکردم یکم خرتفکر می-

 .بده من بیارمش-

 ...نه ممنون، قابل تحمل-

 .ی خودشوسط حرفم، کوله رو کشید و انداخت روی شونه

 .خندید و چشمکی زد .چپ نگاهش کردم

 کنی؟حرکتت به دور از ادب بود؛ فکر نمی-

 :نیشخندی زد و گفت

 کنی؟طور دروغ گفتن، فکر نمیو همین-

 .اونم خندید و رفتیم سمت بقیه .نتونستم لبخندم رو کنترل کنم و آروم خندیدم

 .هاشروع کردم به بررسی لباس .داخل یه بوتیک زنونه شدیم

 .بهنام طبق معمول درحال ور رفتن با تیرکمونش یا به قول خودش هَووی آتنا بود



 .گس و مهراد هم در حال صحبت کردن بودنی من پشتش بود و نرچنان کولهگشت و همها میآرشا بین لباس

 :یهو آتنا کنارم ظاهر شد و گفت

 هی سارا، به نظرت کدوم به من میاد؟-

 .ها نگاه کردمبرگشتم سمتش و به لباس

 مجلسی؟-

 :جواب داد

 .دونم کدوم بهم میادآره. خوشگلن نه؟ من عاشق رنگای مشکی و صورتیم؛ اما نمی-

 .یفهمخب تا پرو نکنی که نمی-

 .سری تکون داد و رفت سمت اتاق پرو

 .بار آرشا اومد سمتمها که این خواستم برگردم سمت لباس

 .رو ببین، فکر کنم این لباس خیلی بهت میاد جا رو. اینسارا این-

 .برگشتم سمتش و نگاهی به لباس داخل دستش انداختم

 .بممنون اما من توی فکرم بود یه لباس اسپرت بخرم، نه لباس ش-

ش سفیدی پوستت رو تونی درکنار این اسپرت هم بخری. به نظرم این خیلی بهت میاد. رنگ تیرهآره خب؛ می-

 .ش هم خیلی جذابهده. این مدل توری باالتنهبیشتر نشون می

 :نگاهی به لباس انداختم

 .خب، از روبان دور کمرش خوشم اومده-

 .خندید و لباس رو گرفت سمتم

 .لباس رو از دستش گرفتم و رفتم سمت اتاق پرولبخند محوی زدم. 

نظیره. انگار واقعاً ی آرشا بیلباس رو تنم کردم و نگاهی به خودم داخل آینه انداختم. باید اعتراف کنم سلیقه

 .دونه چی به من میادمی

 .کش موهام رو باز کردم و پخششون کردم دورم

 !عالی

 .گم خیلی پروئهکه میآرشا اومد داخل. اینه محو خودم بودم که در اتاق پرو باز شد و 

 :نگاهم کرد. دستش رو الی موهاش فرو کرد و گفت

 .تونه توصیفت کنهوای دختر! االن هرچی بگم بازم نمی-



 .لبخندی زدم

 :آرشا دستم رو گرفت و با هم رفتیم بیرون اتاق پرو. آرشا به من اشاره کرد و رو به بقیه گفت

 .س مد روزکنم؛ پرنسمعرفی می-

 .العملی نشون دادنرگس و پسرها برگشتن سمتمون. بهم نگاه کردن و هرکس عکس

 :مهراد گفت

 .ت عالیهگم آرشا. سلیقهبهت تبریک می-

 .گیج نگاهش کردم. منظورش من بودم یا لباس؟ قطعاً لباس دیگه .و به من نگاه کرد

 :ذوق گفت ای اومد بیرون و باهمون موقع آتنا با لباس مجلسی ضایع

 خب من چطور شدم؟-

 :یهو بهنام زد زیر خنده

 .های ابرو کلفت شدیوای ننه بزرگ! شبیه این کولی-

 .و دوباره قهقه زد. آتنا که بهش بر خورده بود، عصبی رفت سمت بهنام و محکم زد توی شکمش

 :بهنام از شوک دهنش رو بست و متعجب آتنا رو نگاه کرد. آتنا عصبی غرید

 دیگه بگو شبیه چی شدم؟ باریه -

 :ی مظلومی به خودش گرفت و گفتبهنام چهره

 .االن شبیه کولی عصبانی ابرو کلفت شدی-

 .و دوباره قهقه زد. آتنا جیغی کشید و خواست بیافته به جون بهنام؛ اما آرشا و مهراد و نرگس جلوش رو گرفتن

کنم، . هر چه قدر اصرار کردم خودم حساب میزور مال من رو حساب کردموقع حساب کردن لباسم، آرشا به 

 .خواد حسابش کنهس و خودش هم میقبول نکرد و گفت که این هدیه

زور یه کت و شلوار رو اجبار کردم پرو کنه و خودمم منم تالفی کردم. وقتی رفتیم یه بوتیک مردونه، منم به 

 .حساب کردم

 .خندیداونم فقط می

 .کل بین آتنا و بهنام، سوار اتوبوس اردوگاه شدیم و برگشتیم سمت اردوگاهکلباالخره بعد از کلی خرید و 

*** 

وپنج دقیقه رسیدیم اردوگاه. بعد از یکمی استراحت کردن، رفتیم رستوران برای شام و بعد وسیساعت شش



 .هامونهمه برگشتیم به سوئیت

 :دخترا گفتم رو به .کتابی که در حال خوندش بودم رو بستم و گذاشتم روی میز

 .ها حوصلم سر رفته. بیاین کاری، چیزی کنیمبچه-

 :ش توی گوشیش بود، گفتطور که کلهآتنا همون

 .برو پیش بهنام خان با اون تیرکمون جیگرش بازی کن-

 .خندیدم. این آتنا هنوز توی کف اون شوخی بهنام و تیرکمونش بود

 .رم توی محوطه قدم بزنمباشه؛ پس من می-

 :تعجب نگاهم کردنرگس م

 .االن؟! این وقتِ شب؟ ساعت یازدهه سارا-

 :زخم پیشونیم رو ماساژ دادم و گفتم

 .گردمعیبی نداره. هوا خنکه. یه کوچولو سرم باد بخوره، برمی-

کرد تنم طور که کمکم میلباسی و پالتوم رو برداشت و اومد سمتم. هموننرگس بلند شد. رفت سمت چوب

 :کنم، گفت

 .اما مراقب باش سرما نخوری. گوشیت هم ببر که چشمات ببینه توی تاریکی اوکی؛-

 :روش ایستادم. چشمکی بهش زدم و گفتمروبه

 .من تیزبینم-

 .و رفتم سمت در

 :صدای آتنا اومد

 .سالم من رو توی راه به جناب آتاش برسون-

 :متعجب برگشتم سمتش. خندید و برام زبونش رو در آورد. عصبی گفتم

 .دارم برات-

 :خندید و گفت

 چی داری برام؟ آو! لواشک؟-

 :دادم، گفتمطور که توی هوا تکون میدستم رو شل کردم و همون

 !کتک-

 .نیشش بسته شد. خندیدم و از سوئیت زدم بیرون



هاشون. کم کم همه داخل محوطه کم شدن و رن سوئیتتوی محوطه خیلی شلوغ نبود. بعد از شام همه می

 .ودم موندم و خودمباالخره خ

دستام رو داخل جیب پالتوم فرو کردم و به آسمون سیاه شب خیره شدم. تاریک و سیاه بود و نقاط ریز و 

 .های ریزی که توی دل تاریکی و سیاهی فرو رفته بودنزدن. نقطهروشنی داخلش سوسو می

هست که باعث  کی، یه روشناییکنم توی دل سیاهی و تاریکنم، همیشه احساس میبه آسمون شب که نگاه می

های روشن و شه ما هنوزم امید داشته باشیم و نترسیم. درست مثل آسمون شب، توی دل تاریکی ستارهمی

 .قدر سیاه نباشهشه شب اونسوسو زنی هست که درش فرو رفته و باعث می

 .فقط کافیه دقت داشته باشی

 !بخشهآروم کنه. واقعاً لـ*ـذتچشمام رو بستم و اجازه دادم نسیم خنک شب من رو 

 .شن آروم باشم و ذهنم از هرچیزی رها شههوای آزاد، خنکی، سکوت، آرامش و غیره و غیره که همه باعث می

ها دورتر توی سکوت شب غرق بودم که احساس کردم صدایی میاد؛ یه صدای ناآشنا. صدایی که انگار از فرسخ

 .اومدمی

 :تربار کمی واضحه اومد؛ شاید اینهام رو تیز کردم. دوبارگوش

 ...سارا-

 سارا؟! من رو صدا زد؟

 :جواب دادم

 بله؟ کیه؟ تو کجایی؟-

 .صدایی نیومد

 هی؟ تو کجایی؟-

 .«...سارا»-

 .اومدچاه بیرون می ای بود که انگار از تهدوباره اومد. خیلی ضعیف. صدای دخترونه

 :داد زدم

 آهای؟ تو کی هستی؟ کجایی؟-

 .سکوت

 :پوفی کشیدم و زمزمه کردم

 .وای خدا! توهم زدی دختر-



 .«...فرار کن»-

 .جیغ خفیفی کشیدم و پریدم. برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم، هیچی نبود

 !همون صدا بود. چی گفت؟ گفت فرار کن؟

 .زده به اطرافم نگاه کردموحشت

 :بار بلندترباز همون صدا اومد؛ اما این

 .«...فرار کن»-

 !ده؟های عجیبش من رو سکته میمن! این صدای دخترونه چیه که داره با اخطار دادن خدای

آب دهنم رو قورت دادم و به اطراف نگاه کردم. تاریک بود؛ اما نه در حدی که چیزی نبینم. پراژکتورهای 

 .اطراف محوطه رو تاحدودی روشن کرده بود

م. انتهای محوطه، جلوی حصارهای محافظ یه چیزی بود. چیزی شد کردم که متوجهداشتم اطراف رو بررسی می

 .شد؛ شاید در حد یه سایهواضح دیده نمی

 .رفتم جلوتر تا ببینمش

 !موقعهای بیپیچید؛ اما امان از دستِ کنجکاویهرچند استرس و اضطراب وحشتناکی داشتم و دلم توی هم می

 .با پاهایی لرزون نزدیک درختی ایستادم

 .ر بودحاال دیدم بهت

 .تونستم اون چیز رو ببینم

 !اون یه دختر بود

 .ش معلوم نبودبماند که چهره

 .پیراهن بلندی تا پایین پاهاش به رنگ سفید تنش بود

 .شد نتونم صورتش رو ببینمش دورش بود و باعث میهم ریختهموهای آشفته و به 

د که روی پیراهن سفیدش بود و از موهای های بزرگ و پررنگ خونی بواما چیزی که کامالً واضح بود، لکه

 .بلندش راه گرفته بود

 .شدم کوبیده میی سـ*ـینهامون به قفسهقلبم بی

 .م از هم جمع شده بودچهره

 :باصدای لرزونی آروم زمزمه کردم

 !تو... تو کی هستی؟-



 .پیچیدهای بلندش توی گوشم میصدای نفس

 .یهو به سمتم حرکت کرد

 !اوه خدای من

 .ون پا نداشت، روی هوا شناور بودا

 .روم توقف کردروبه

 .رنگ؛ اما خونیش رو ببینمهای بینسیم خنکِ شب موهاش رو تکون دادن و من تونستم لـ*ـب

 :هاش از هم باز شد و چیزی رو زمزمه کردلـ*ـب

 «هم.احضارم کن... حقیقت رو بف»-

 .نظم شده بود و دهنم خشک بودهام بینفس

موقع بود که من عالوه بر دیدن صورتش، صدای  نکی وزید. موهای اون رو تابی داد و کنار زد و اونیهو باد خ

 :جیغ گوش خراشش هم شنیدم

 .«...فرار کن»-

 .و ناپدید شد

 .جیغ آرومی کشیدم و دستم رو روی قلبم گذاشتم

 .اومدنفسم باال نمی

 .رفتاون صحنه از یادم نمی

 .م نشستیهو دستی روی شونه

 .جیغ بلندی زدم و از جا پریدم

 :کسی گفت

 آروم باش، مگه روح دیدی؟-

 «!اون که بله. اونم روحی که اصرار داشت احضارش کنم»توی دلم گفتم:

 .نفس عمیقی کشیدم و برگشتم سمت اون یارو

 :گفتم

 کنین؟کار میجا چیمتاسفم! شما این-

 :آتاش گفت

 .متجا دیدخواستم بیام دنبالتون که اینمی-



 :متعجب گفتم

 !دنبال من؟-

 .بله. خواستم بیام حالتون رو بپرسم، شنیدم توی دریاچه سرتون ضربه دیده-

 .بله-

همین االن بودم؛ اما متاسفانه کاری پیش اومد و اومدم و مواظب میمن واقعاً متاسفم! تقصیر من بود. من باید می-

 .خوامبرگشتم. واقعاً عذر می

 .احتیاطی کردمیست. خودم بینه نه، تقصیر شما ن-

 :یکم بینمون سکوت شد که آتاش گفت

 کنین؟کار میجا چیشما این موقع شب، این-

 .کرد، اومدم هوا بخورمآم... خب سرم درد می-

 ترسین؟تنهایی، این موقع شب نمی-

 از چی باید بترسم؟-

 «همون روحی که چند دقیقه پیش دیدی»باخودم گفتم:

 :عوض کرد آتاش سریع بحث رو

 .خب، امیدوارم تا فردا حالتون بهتر بشه و بتونین باهام شنا کنین-

 :لبخند محوی زدم و گفتم

 .خب من تا مجبور نشم عمراً دیگه شنا کنم-

 :خندید و گفت

 .باشه؛ اما اگه نظرتون عوض شد به خودم بگین. من مراقبتونم-

 .لبخندی زدم و سری تکون دادم

 :کرد. بعد دستش رو سمتم دراز کرد و گفتآتاش کمی خیره نگاهم 

 .بینمتون. خوشحال شدمخب، من دیگه باید برم. فردا می-

 :باهاش دست دادم و گفتم

 .همچنین-

 .لبخند زد و رفت

 .چیزی داخل دستم شدم. مشتم رو باز کردم نگاهی انداختم خواستم منم برم که متوجه



 .چشمام گرد شد

 .یه انگشتر طال داخل دستم بود

 .مروارید کوچیک؛ اما خوشگلی هم روش کار شده بود

 .انگشتر ظریف؛ اما زیبایی بود

 .دادیم این رو گذاشته داخل دستمفهمیدم که کار آتاشه. قطعاً وقتی داشتیم دست می

 .انگشتر رو داخل انگشتم فرو کردم. خیلی قشنگ بود

 .شدلبخند از لـ*ـبم پاک نمی

 .مشابه من داشته باشه، برام شیرین بود. خیلی هم شیریناینکه آتاش هم شاید بهم حسی 

 .خندیدم و راه افتادم سمت سوئیت

 .اون دختر شدم. کنار درختی ایستاده بود و بهم خیره بود توی راه متوجه

 .ایستادم و نگاهش کردم

 :لـ*ـب باز کرد و زمزمه کرد

 .«...احضارم کن»-

 .دیگه طاقت نیاوردم و دوییدم سمت سوئیت

*** 

 :خطی کرددوباره صدای آتنا اعصابم رو خط

 سارا؟ ساری؟ سارا خره؟ سارای خر؟-

 :ی آخر رو جیغ زد که منم داد زدمجمله

 !هان؟-

 .بخوره به جونت. خب بیا بیرون دیگه-

 ...اهللاحمق خب دارم... بسم-

 !االن برای من این مؤمن شد. بیا بیرون ببینم-

 :داد زدم

 .رو بکنمخب نفهم بذار کارم -

 خواد؟مگه دستشویی رفتن چقدر زمان می-



 .کشهوقتی یه گوسفند نفهم باشه که بیاد دم در دستشویی و یه بند ورور کنه، خب معلومه دو ساعت می-

 :صدای نرگس اومد

 .کنی یا ریلکس؟ بیا بیرون دیگه، پسرا اومدنفالن میسارا داری توی دستشویی فالن-

 :و در رو باز کردم. هول گفتمبا این حرف، سریع پریدم 

 !پسرا اومدن؟-

 :آتنا متعجب گفت

 !کردی؟تو االن داشتی دقیقا چیکار می-

 :خندیدم و گفتم

 .فقط رفتم داخل در رو بستم تا تو رو آزار بدم-

 !حمال-

 .داداشته-

 :آتنا دوباره غر زد .اومدم بیرون و رفتم روی تـ*ـخت نشستم

 !مسارا باز تمرگیدی؟ پاشو ببین-

 پاشم؟ پاشم چیکار کنم؟-

 .پاشو حاضر شو-

 !حاضر بشم؟-

 !پَ نَ پَ؛ پاشو بمیر-

 :نرگس رو بهش غرید

 .اِ آتنا-

 .جیغ زدم و از جا پریدم. دوئیدم و چپیدم توی دستشویی. موقع پسرها اومدن داخل همون

 :زدم از داخل دستشویی داد .ی وزغ شده بودهاشون اندازهدونستم که االن همه چشممی

گین دختره لـ*ـخته یا تاپی، کشین؟ سرتون رو انداختین پایین و میاین داخل اتاق یه دختر؟ نمیخجالت نمی-

 چیزی تنشه؟

 :صدای بهنام اومد

 .اه، چقدر لوس-

 .برین بیرون ببینم-



 .یکم بعد صدای در اومد و من در دستشویی رو باز کردم

 :نرگس گفت

 .شوبدبختا گرخیدن. بدو بیا حاضر -

 .های نرگس آماده شدم و همراه با پسرا راه افتادیم سمت رستورانبا غرغرهای آتنا و خندیدن

 ...تو محوطه بودیم که

 .«سارا؟»-

 .بقیه هم با من برگشتن سمت صدا

 .کردآتاش بود. کمی دورتر از ما ایستاده بود و به من نگاه می

 :نرگس گفت

 .کارت داره انگار-

 .ببینم چیکارم دارهها برم آم... بچه-

 :آتنا گفت

 .باشه برو؛ اما زود برگرد-

 .ها جدا شدم و رفتم سمت آتاشاز بچه

 .سالم، صبح بخیر-

 :لبخند زد و گفت

 .سالم، صبح شما هم بخیر-

 کارم داشتین؟-

 مزاحم که نشدم؟-

 .نه اصالً-

 .پس لطفاً تشریف بیارین اتاق کارم-

 .سری تکون دادم و دنبالش راه افتادم

 .داخل اتاقش شدیم. پشت سرش رفتم داخل و نگاهی به اطراف انداختم، اتاق شیک و مرتبی داشت

 .بهم اشاره کرد بشینم. نشستم و اون هم روی صندلی پشت میز کارش نشست

 .بهش منتظر نگاه کردم

 :هاش رو توی هم روی میز قالب کرد و نفسش رو فوت کرد بیرون. با لحن آرومی گفتدست



 .چینی و حاشیه نیستمدونم از کجا شروع کنم. راستش زیاد اهل مقدمهقعاً نمیخب، وا-

 :خندیدم و گفتم

 .منم آدمِ صبوری نیستم که صبر کنم-

 .های کفاونم خندید و خیره شد به سرامیک

 آقای آتاش؟-

 :گفتم .بدون اینکه سرش رو بلند و نگاهم کنه، فقط سرش رو سوالی تکون داد

 خواین با کی راحت باشین؟م. اگه با شاگردتون راحت نباشین، پس میمن شاگرده شما-

 :سرش رو آورد باال و یکمی خیره نگاهم کرد. بعد صاف نشست و گفت

 کنم به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؛ درسته؟بسیار خب. فکر می-

که االن توی وجودم داره  کردم یه ساعت قورت دادمزد. احساس میدلیل داشت تند میدونم چرا قلبم بینمی

 .کنهتاک میتیک

 !، تاک! تیک، تاکتیک

 .کردشد و این من رو بیشتر هول میمتوقف نمی

 :صدای آتاش من رو به خودم آورد

 سارا؟-

 .نگاهش کردم

 جواب سوالم رو ندادی. حالت خوبه؟-

 :سر تکون دادم و گفتم

بینن که اون اعتقاد تنها چیزی جز وهم و اما بعد میدونم. خیلیا به خیلی چیزا اعتقاد دارن؛ راستش نمی-

خیالشون نبوده. گاهی هم برعکس، اعتقاد نداری؛ اما بعد چنان رویدادی برات پیش میاد که تا آخر عمر 

 .شه واضح گفت به چی اعتقاد داری و نداریکنی. نمیفراموشش نمی

 .خندید جا شد. بهم نگاه کرد و دوبارهآروم خندید و توی جاش جابه

 بود؟ دارخنده حرفم جدی قاط زده؟

 :باالخره گفت

اوکی باشه. قرار بود خیلی حاشیه نسازیم. یه کلوم، من ازت خوشم اومده. آره، شاید زوده و زمان زیادی -

 .خوام نظر و احساست رو در مورد خودم بدونمس دیگه. حاال مینگذشته؛ اما خب عالقه



 .های گرد بهش خیره شدمبا چشم

 شد االن؟چی

 .قدر سریع حرفاش رو زد که برای چند لحظه هنگ موندماون

 خواستم؟اما، این موضوعی هست که نتونم بپذیرم؟ مگه من همین رو نمی

 .قدر اتفاقات عجیب و ترسناک برام افتاده که این در برابرشون هیچهی ورودم به اردوگاه، اوناز لحظه

 .ردم. منتظر بهم زل زده بودنگاهم رو کشیدم باال و بهش نگاه ک

 .گفتم؟ خب منم همین حس رو داشتم. از وقتی دیدمش، همون اولین مالقاتچی می

 !شهشه، معلومه که میشه؟ میخب مگه این عشق در نگاه اول محسوب نمی

 :بهش نگاه کردم و محکم گفتم

 ...ای کهمنم همین حس رو دارم. همون لحظه-

 :روم زانو زد. دستام رو توی دستش گرفت و گفتشد. اومد سمتم و روبه یهو وسط حرفم، از جاش بلند

 ...گی دیگه؟ االن جدی هستی یا داری باهام شوخیسارا، جدی می-

 .من هرگز اهل شوخی نبودم و نیستم-

 .لبخند عمیقی زد

 .بزرگ برای منه خدایا، این یه هدیه

 !ممنونم! ممنونم

 :که آتاش گفت ای توی همین حالت بودیمچند دقیقه

 .کنیمدوستات منتظرت هستن. بهتره بری. بعداً باهم خلوت می-

 .ای زدم و ازش جدا شدم. بلند شدم و اون هم ایستادلبخند خجالتی

 .م رو تر کردخواستم برم که دستم رو گرفت و خیلی ناگهانی گونه

 .تر امکان نداشت بشماز این داغ

 .تورانخداحافظی کردم و راه افتادم سمت رس

 .گنجیدمتوی پوست خودم نمی

 .شون نخورنخاطر دیر کردنم من رو جای صبحونه ها بهولی خب امیدوارم بچه

 .توصیف حالم دشوار بود. هم خوشحال بودم، هم استرس داشتم؛ اما دلیلش برام مبهم بود

 .ها گشتم. پیداشون کردم و رفتم سمتشونداخل رستوران شدم و با نگاهم دنبال بچه



 .ها فقط سر تکون دادن و نرگس هم سالم آرومی کردسالم دادم و نشستم؛ اما اون

 تعجب کردم، چشونه اینا؟

 خاطر دیر کردنم بازخواستم کنن؟ خوان بهوای! نکنه می

 :بینمون سکوت بود که آتنا با لحن طلبکارانش اون رو شکست

 .قدر دیر کردی؟ گفتی زود میامچرا این-

 .یکمی پیشش طول کشید اوم... خب کارم-

ی بهنام نبود و آرشا هم بدون هیچ حرفی و با های مسخرهبا این حرفم، مهراد پوزخند زد. خبری هم از شوخی

 .خوردش رو میمن اخم داشت صبحونهیه 

 خاطر دیر کردنِ من این جوری شدن؟ واقعاً به

 :صدای آتنا دوباره اومد

 سارا؟-

 .سوالی نگاهش کردم

 :گفت

 پرسیدم چرا دیر کردی؟-

 :گفت قبل از اینکه جواب بدم، آرشا یهو با لحن عصبی

 نه، بهتره بپرسیم چیکارت داشت؟-

 بله؟-

 پرسیدم چیکارت داشت؟-

 .گفت برم اتاقشخب باید در جوابتون بگم که به شما ربطی نداره. این شخصیه. اگه نبود، خودش نمی-

 :نرگس متعجب گفت

 !اتاقش؟-

 .، اتاق کارشآخ ببخشید-

 :آتنا گفت

 .تونی بگیباشه به آرشا نگو؛ اما به من و نرگس که دوستات هستیم می-

 .تونم بگم. چون یه چیز کاملًا شخصیه و به کسی ربط ندارهمتاسفم؛ اما به شما هم نمی-

 :تر تکرار کردهمه متعجب نگاهم کردن که آتنا کمی عصبی



 در یهویی شنگول شدی؟قسارا، بگو اون چی بهت گفته که این-

 دین؟گه بهتون ربطی نداره چرا گیر میها وقتی میبچه-

 :گفت آتنا با لحن عصبی

 طور زیر و رو شده یا نه؟نرگس ما باید بدونیم اون مربی شنا چی به دوستمون گفته که یهویی این-

 .نرگس چیزی نگفت و سرش رو انداخت پایین

 :گفت بلند و عصبانیبار آرشا با صدای تقریباً  این

 ی عوضی چی بهت گفته؟سارا بگو اون مرتیکه-

 کرد درسته؟از حد خودش داشت رد می

 .منم تا حدودی تحمل دارم؛ اما به بعدش نه

 :عصبی بلند شدم و داد زدم

 گم. صحبت خصوصی ما به هیچ کس ربط نداره؛ مخصوصاً شماشین. یه بار گفتم بازم می شو! همتون خفه خفه-

 !جناب آرشا

 .های بلند و عصبی از رستوران زدم بیروناین رو گفتم و با قدم

هام از عصبانیت زیادم به شمارش افتاده بود. کنترلم دست خودم نبود. نتونستم جلوی خودم رو وقتی که نفس

 .کرد بگیرم. شاید عادیه، باالخره آتاش معشوق منهداشت به آتاش توهین می

 .زدم و روی یه نیمکت نشستمخندی به افکارم نیش

 معشوق؟! این خیلی از نظرم دور نیست خب؛ اما، آتاش چی؟

داد. اون خودش پاپیش گذاشت. خودش اون هم قطعاً همین نظر رو داره. اگه نداشت پس بهم پیشنهاد هم نمی

 .بهم اعتراف کرد دوستم داره

گیرم؛ وجدان می ر نکردم؛ چون بد عذاباما پس آرشا چی؟ بیخیالش بشم؟ من هرگز کسی رو از خودم دلخو

 .اما االن آرشا ازم دلخوره

 نه؟ مگه تونم حس کنم که بهم عالقه داره؛ اما من چی؟ خب باالخره نظر من هم مهمه؛می

 شه؟شه عشق و عالقه یه طرفه باشه، مینمی

 .طور که معلومه بین من و آتاش دوطرفه هستاما عشق و عالقه، این

شه خوشحالیم کاذب باشه. کنم و از این بابت خوشحالم؛ اما موضوعی هم هست که باعث مییکامالً حسش م

 !آرشا



خیال تونم فداکاری کنم و بیجورم؛ اما از طرفی هم نمیتونم ناراحتی و غمش رو ببینم، نسبت به همه ایننمی

 .آتاش بشم. حاال نه، حاال که بهم ابراز عالقه کرده

 .م نشستفتم که دستی روی شونهسرم رو بین دستام گر

قدر این مدت برام اتفاقات ترسناک افتاده که با یه چیز کوچیک قلبم از تنم سریع جیغ زدم و سیخ نشستم. این

 .شهکنده می

کرد. حق داشت خب با اون وحشی بازی که من برگشتم که آتاش رو دیدم. با چشمای گرد داشت نگاهم می

 .درآوردم

 :تمنگاهش کردم و گف

 ...متاسفم! ترسیدم یه لحظه-

 :خندید و گفت

 تونم بشینم؟خوام که ترسوندمت. میبله متوجه شدم. معذرت می-

قدر مسلط به زبون فارسی صحبت سوالش نشدم. چون توی فکر فرو رفته بودم. چطوره که آتاش این متوجه

 .شنای باش نصفی ایرانی و نصفی ترکیهس؟ شاید خانوادهکنه؟ دورگهمی

 :با صداش به خودم اومدم

 سارا؟-

 :روم رو کردم طرفش

 بله؟-

 :متعجب نگاهم کرد. به کنارم اشاره کرد و گفت

 !تونم بشینم؟می-

 :لبخند هولی از حواس پرتیم زدم

 .اوه! ببخشید. آره بشین-

 .لبخندی زد و کنارم نشست

 .وجور کردم و بهش نگاه کردمخودم رو جمع

قدر به زبون فارسی مسلط هست رو کنار بزنم. بماند که کمی سخت بود؛ اما چطور اینسعی کردم فکر اینکه 

 .پرسیدمحتما بعداً ازش می

 :سوالی پیدا کردم و پرسیدم



 کاری داشتی؟-

 :سر تکون داد و گفت

 جا دیدمت. مگه االن نباید سر صبحونه باشی؟کردم که ایننه؛ داشتم اطراف رو بررسی می-

 :واوم گفتمخاریدم و با اِم باالی ابروم رو

 .خب... ام... چیز شده. شاید... شاید فقط یه دعوای دوستانه پیش اومده باشه-

 :نگاهم کرد و پرسید

 با دوستات دعوات شده؟-

 .گفتم؟ اون عالوه بر اینکه مربیم هست، کسی هم هست که دوسش دارمچرا باید بهش دروغ می

 :بنابراین گفتم

 .ن داد کشیدم، سر همشونخب، راستش... سرشو-

 .و حاال عذاب وجدان داری-

 :برگشتم و نگاهش کردم

 دونی؟دقیقا. و تو از کجا می-

 :خندید و گفت

 .کنهقدر سخت باشه. خب چهرت کامال این رو مشخص میفکر نکنم این-

 :دستی به صورتم کشیدم

 .آها-

 .جاو تکیه دادم به نیمکت سرد اون

قصد شکسته شدن نداشت. خب، این حداقل موقعیت خوبیه که به افکار درهمم  بینمون سکوت بود و انگار

 .سروسامون بدم

 ن و من چقدر قدرت تحمل و درک کردنشون رو دارم؟ولی همه و همه گیج کننده

 قدر اتفاق عجیب برام بیافته و من از هیچکدوم سر در نیارم؟شاید فقط چهل درصد، و این نامردیه! چرا باید این

این حد خنگم یعنی؟ البته این ربطی نداره. ربطی به خنگ بودن نداره، ربط به درک باالی من داره. که اون رو تا 

 .دارا نیستم

 :ی افکارم رو پاره کردصدای آتاش رشته

 کنی؟تونم بپرسم به چی فکر میمی-



ه روح اون دخترک که اصرار به همه چیز. به تو، به آرشا، به اتفاقات ترسناک این مدت، ب»خواست بگم:دلم می

داشت احضارش کنم، به اون دست سبز رنگ که قصد آسیب زدن بهم رو داره، به این رازهایی که هیچ راهی 

 « !...برای کشف کردنشون نیست و

 .کدوم رو بگم بهتره؟ مسلماً هیچکدوم

 :گفتم

 .س، همینفقط یکم حالم گرفته-

 :پرسید

 کنم یه موضوعی هست که ذهنت رو درگیر کرده؟فکر میهمین؟ مطمئنی سارا؟ پس چرا من -

گم تا حاال دروغ نگفتم. گفتم؛ اما حتی حاال هم بخوام دروغ بگم، هیچی به ذهنم کم آوردم، آخه چی بگم؟ نمی

 .رسهنمی

 .خب... موضوعات زیادن، خیلی زیاد. بستگی داره تو کدوم رو بخوای بشنوی-

 :ید و گفتخندید. بهم نزدیک شد و لپم رو کش

 .کنیگی داری به من فکر میخواد بشنوم که میدلم می-

 .ای بود؟ نه فکر نکنماین شیطنت داخل صداش چیز عادی

 خواد؟نکنه این مربی من دلش شیطنت می

 !اوه

 .جاش خشک شدم با این فکر، متعجب برگشتم سمتش تا حرفی بزنم؛ اما به

 .شایدم بهم شوک وارد شد

 .کرد که تا این حد ضعیفمکنم و این من رو عصبی می تونستم حرکتینمی

 .باالخره ازم فاصله گرفت و نگاهم کرد

 :ی آتاش بلند شد و گفتقهقه

 .من رو ببخش. نتونستم جلوی خودم رو بگیرم-

 .گیج نگاهش کردم

 .گرفت. این تَهِ پررویی بود به گمونمکرد، یا حتی اجازه میشاید بهتر بود ازم درخواست می

 شد و حاال من کامالً منگ شدم. ین اولین بارم محسوب میا

 :تر شد و دستم رو گرفتی خندونش نگران شد. بهم نزدیکآتاش که حالم رو دید، چهره



 ...خواستمسارا؟ خوبی؟ من واقعا متاسفم! نمی-

 :سر تکون دادم و گفتم

 .نه ولش کن؛ فقط برای چند لحظه شوک زده شدم-

 :د پرسیدخیالش راحت شد و بع

 ...اولین بارته درسته؟ اولین باری که مردی لمس-

 :بده و وسط حرفش گفتم خواستم بیشتر ادامهنمی

 .آره... آره-

 !متاسفم-

 .خواستمخواستم. گیج شده بودم؛ شاید فقط یکی دیگه هم میعذر خواهیش رو نمی

 ...؛ اما حاالها رو رد کنمخط قرمزکه بخوام  دیوونه شده بودم. آره من واقعاً دیوونه شده بودم. من دختری نبودم

 آتاش؟-

 :روش رو طرفم کرد

 بله؟-

 .نفسم رو دادم بیرون؛ اما نگاهش نکردم

 :وار گفتمزمزمه

 اولین تجربه چطوریه؟-

 :گیج گفت

 ...منظورت راب-

 :سریع گفتم

 ...نه...! منظورم... منظورم-

چیزی نبود. تازه پی بردم تا چه حد خجالتیم و ازش متنفر هم واقعا سختم بود این کلمه رو بگم؟ اینکه واقعاً 

 .هستم

 :گفت

 ...خوای باهامسارا تو که نمی-

 :منظورش رو تا حدودی متوجه شدم و متعجب نگاهش کردم. گفتم

 .البته که نه! من تازه بیست سالمه-



 .سر تکون داد و بهم نزدیک شد

 .نوازش کردهم ریخت و  دستش رو الی موهام فرو کرد و به

 :زمزمه کردم

 ...نکن آتاش-

 :نگاهم کرد و گفت

 خواد؟چرا؟ دلت نمی-

 .و موهام رو داد زیر گوشم

 :گفتم

 ...چرا؛ اما-

 .بود «آره»براش به معنای  «چرا»ی ی حرف زیادی بهم نداد. شاید کلمهاجازه

 .جا ثابت موند یهو نگاهم رو یه

 !اوه خدای من

 .یومد سمتمون؛ اما با دیدن ما توقف کرد. با نگاهی عصبی و متعجب نگاهمون کردآرشا! آرشا بود که داشت م

 .سریع از آتاش جدا شدم و خواستم برگردم سمت آرشا؛ اما نبود

 .هم کالفه بودم هم عصبی

 ...آرشا، آرشا، با این وضعیت ما

 :صدای متعجب آتاش اومد

 !شده؟چی-

 :آب دهنم رو قورت دادم و برگشتم سمتش. گفتم

 .هیچی فقط... فقط، سرم تیر کشید-

 .سالبد به خاطر اون ضربه-

 .حتما-

 .و جای زخم رو لمس کردم

 :آتاش بلند شد. دستم رو گرفت و بلندم کرد و گفت

 .بینمتبهتره برگردی. منم برم به کارام برسم. بعد می-

 .و چشمکی هم زد



 .بار پیشونیم بوددوباره من رو داغ کرد. اینای زدم و ازش دور شدم؛ اما قبلش، اون لبخند ساختگی

 .ازش فاصله گرفتم و راه افتادم

 .مشدم. عصبی بودم. از خودم و کارهای احمقانهتر از این نمیکالفه

قدر یهویی تغییر کردم؟ واقعاً از خودم متعجبم. منی که هرگز دل کسی رو نشکونده بودم، مغرور چرا این

 .ال ببین چی شدمنبودم، خودخواه نبودم؛ حا

 .شناسمکنم خودم، خودم رو نمیبرای خودم گنگ شدم. حاال احساس می

هم کوبیدم. عصبی رفتم توی اتاق و نفهمیدم چطور لباس عوض کردم. رفتم داخل  داخل سوئیت شدم و در رو به

 .رو روی مبل پرت کردم هال و خودم

 ن؟وز سر صبحونهنگاهی به اطراف انداختم. دخترا نبودن؛ پس کجان؟ هن

 .ای کشیدمپوف کالفه

 !آتاش، آتاش

 .کنه یا یه همچین چیزیهم ریخته. اصالً انگار، انگار ذهنم رو کنترل میتمام افکارم رو به 

 .دونم که قلبم، ذهنم و افکارم حاال متعلق به اون شدهاما این رو خوب می

 .و باز کردم، نرگس و آتنا بودنتوی افکارم سردرگم بودم که کسی در زد. بلند شدم و در ر

 .هر دو نیم نگاهی ریزی بهم انداختن و رفتن توی اتاقشون

کشیدم که باهام آشتی کنن؛ اما این کار رو رفتم نازشون رو میرو روی هم فشار دادم. االن قطعاً باید می چشمام

 .کنمکنم تغییر کردم. تغییری که اصالً درکش نمینکردم. چون احساس می

 .ترا لباساشون رو عوض کردن و اومدن توی هالدخ

 .ها اصالً توجهی بهم نکردننگاهشون کردم؛ اما اون

ای رفتم و روی مبل نشستم. سعی کردم بفهمم که به خاطر فریادم توی رستوران ناراحتن یا قضیه چیز دیگه

 :هست. پرسیدم

 ها، طوری شده؟بچه-

 :نکه این سوال رو پرسیدم، آتنا سرش رو بلند کرد و عصبی گفتدن؛ اما به محض ایفکر کردم جوابم رو نمی

دونن شه این سوال رو بپرسی هان؟ طوری شده؟ هِع! یعنی خانوم نمیطوری شده؟! واقعاً چطور روت می-

 !شدهچی

 :گیج شدم. پرسیدم



 ...شه درست حرفآتنا می-

 :وسط حرفم، بلند شد و تقریباً داد زد

طور توقع داری باهات مثل آدم حرف بزنم، هان؟! بگو دیگه. تو بودی که با اون درست حرف بزنم سارا؟ چ-

مربی شنامون عشق بازی کردی نه من! نه نرگس! پس توقع نداشته باش باهات ریلکس باشم و بیام بگم وَاو 

 سارا، چه کار خوبی کردی. ایول به تو! چطور بود؟ توقع داری اینا رو بگم؟

 :ش رو فهمیدم. مبهوت پرسیدماون حرفایی که زد، فقط یه کلمه هنگ بودم. از بین تموم

 ...دونی من وتو... تو از کجا می-

 :پوزخند زد و گفت

دونم؟ آرشا گفت. بیچاره اومده بود ازت معذرت خواهی کنه؛ اما چیه؟ تعجب کردی اون غلطت رو از کجا می-

 ...تورو درحالِ

 :مکث کرد و بعد گفت

 .خیلی عصبانی شد-

 :خیال گفتمخم کردم و بیا

 .مهم نیست-

 :حاال نوبت نرگس بود. متعجب نگاهم کرد و گفت

 .قدر سنگ نبودیاین حرفت درست نیست سارا. تو که این-

 .کرد. نبودم؛ اما حاال انگار شدمآره؛ آره نبودم؛ اما داشت از فعل گذشته استفاده می

طور زیر و رو به خاطر مردی که فقط دو روزه دیدمش، اینتونم جا رسیدم؟ چطور میشد به ایناما چطور؟ چی

 بشم؟

که دوستام رو ناراحت کردم؛ اما حاال! زدم زیر گریه. به خاطر ضعیف بودنم، به خاطر اینجور مواقع میاین

 .اهمیتهدونم که چقدر برام این قضیه بیخیالم و فقط این رو میبی

 :صدای آتنا حواسم رو معطوف خودش کرد

 .ون انگشترم سر میز دیدیما-

 :و خودش انداختم و گفتمی داخل دستم اشاره کرد. نگاهی به حلقه و به حلقه

 که چی؟-

 جوری حرف زدم؟ش رنگ تعجب گرفت. حق داشت. من کِی تا حاال اینچهره



 :نرگس متعجب گفت

 !سارا؟ تو خوبی؟-

 :نگاهش کردم

 !عالیَم، چطور؟-

 .رو مطمئن بودم چیزی نگفت. هنگ بود و من این

 :بلند شدم و ایستادم. نگاهشون کردم و رو بهشون گفتم

گم. من و آتاش هم رو دوست داریم؛ فهمیدین؟ همدیگه رو دوست داریم. پس لطفاً دیگه گیر ندین. اوکی می-

 .و درضمن، به پسرا هم نگین. این موضوعی نیست که بهشون مربوط باشه

 .زه بدم حرفی بزنن، رفتم توی اتاقم و در رو بستمها رو گفتم و بدون اینکه اجااین

***                                                                            

 .گوشیم رو پرت کردم روی مبل

 .شکالفه، عصبی، حال ندار، مریض! کدوم برای توصیف حالم مناسبه؟ فکر کنم همه

کالس شنا به غیر از من. واقعاً دیگه قصد رفتن نداشتم؛ اما حاال دارم از  رفتم. همه رفته بودنکاش منم می

 .شمتنهایی کالفه می

تونم این موضوعات که چطور میاما خب، شاید االن موقعیت مناسبی برای فکر کردن باشه. فکر کردن به این

 هم ربط بدم؟ مختلف رو به

اخل کلبه و اون آزمایش، اون روح که اصرار داشت اون اتفاقِ تو دریاچه، اون دست سبز رنگ، آتاش د

 احضارش کنم و حقیقت رو بفهمم. حقیقت؟! چه حقیقتی؟! اصالً حقیقتِ چی؟

 !نکنه، نکنه این اردوگاه نفرین شده باشه؟

 دم. نفرین شده؟! مگه داستان یا فیلم تخیلیه؟اوه خدای من! واقعاً دارم عقلم رو از دست می

شه به جواب سواالتم برسم، چرا ون روح رو احضار کنم. روح اون دخترک، اگه این باعث میشاید واقعاً الزمه ا

 که نه؟

 !هر چند که این اصالً معقوالنه نبود؛ اما خب من یه بار این کار رو کردم. چرا دوباره نکنم؟ اونم تنهایی

جا کتابی، شد. و تازه، اصالً این اما چطور پیداش کنم؟ اون دختر فقط یه بار خودش رو بهم نشون داد و ناپدید

 مورد داره؟ چیزی در این



جا اصالً ایران نیست، وقتی تعداد کمه و مدیومی هم نیست، مجبورم از روی کتاب پیش برم؛ به خصوص که این

 .پس خوندن سوره و فاتحه روی مردگانش هم کارساز نیست

 مورد یه مُرده این مهمه؟ولی از کجا باید بدونم اون روح اهل کجاست؟ البته، در 

 .بدنم با فکر اینکه قراره یه روح، یه مُرده رو ببینم مورمور شد

 !خدایا؛ این شدنی نیست

 :م نشست. غریدمزدم که یهو دست کسی روی شونهداشتم با خودم سر و کله می

 ...دونم بابت رفتار امروز صبحت اومدی منت بکشی یاهان چیه؟ آتنا تویی؟ ببین نمی-

 :ای که زخمی شده بود. جیغ زدم و دستش رو پرت کردم. داد زدمم آورد. همون شونهو فشاری به شونهیه

 ...بیشعور داری چه غلطی-

 .برگشتم تا رو به صورتش داد بزنم؛ اما سرجام خشک شدم

 !اون

 !اون

 .با تکون خوردنش به سمتم، جیغ بلندی کشیدم و خودم رو از پشت مبل پرت کردم

 .ها و مبل با اون وزنش بیافته روماعث شد بیافتم روی سرامیکاینکارم ب

 .جیغ بلندی کشیدم

 .نگاهم به اون دست افتاد

 !همون دست سبز رنگ

طور که خون ازش تونستم ببینم که از ساعد قطع شده و همونبار پشت چیزی پنهان نشده بود و من میاما این

 .اومد و من زیر مبل گیر افتاده بودمش به سمتم میهاجاری بود، داشت با کمک انگشت

 .جیغ زدم؛ با تمام توانم که شاید کسی صدام رو بشنوه و بیاد کمکم

کردم بیام بیرون تا آزاد بشم و با تمام توانم بدوئم و از این خوردم و تقال میمدام زیر اون مبل سنگین وول می

 .سوئیت لعنتی دور بشم

 .شدتر میلحظه بهم نزدیکاون دست سبز چندش هر 

 .کردم از زیر اون مبل کوفتی بیام بیرونبود که هنوزم داشتم تالش می واقعاً امید واهی

 .رسیدتوی این لحظه قطعاً زندگیم به سر می

 بمیرم؟ بهتر یا نباشم؟ زدهوحشت مرگم از قبل شدنمی بمیرم، زود قدراین بود قرار اگر اما خدایا! واقعاً



 .زمانی که منتظر شدم تا بهم برسه، نگاهم افتاد به کنار دردقیقاً 

 !اون

 بینم یا موقع مرگم توهم زدم؟دارم درست می

 !اما اون خودشه

 !آره؛ خودشه

 !روح اون دخترک

 :جیغ زدم

 !کنم کمکم کنهی؟ توروخدا کمکم کن! لطفاً! خواهش می-

 .لحظه، احمقانه هیچ معنایی نداشتس؛ اما اون درخواست کمک از یه روح، خب مسلماً احمقانه

 :دوباره التماس کردم

 .کشهلطفاً کمکم کن! االن من رو می-

 .دیدم که اون دست کامالً بهم نزدیک شدهی آخر رو داد زدم، چون داشتم میجمله

 .م به اون خیره شدمزدهبا نگاه وحشت

 .و باال آورد و به مبل اشاره کردهای خونینش ربعد به وضوح دیدم که چطور دست الغر با اون آستین

 .گیج شدم و متعجب بهش نگاه کردم

 .هاش به سمتم میادتر با اون انگشتشه. هرلحظه سریعخدایا اون دست داره بهم نزدیک می

 .گریون به اون نگاه کردم

 :ش تا حدودی کنار رفتن و من حرکت لبای خونیش رو دیدمموهای ژولیده

 .«...پرتش کن»-

 .زنان، گنگ نگاهش کردم؛ اما اون خیلی ناگهانی ناپدید شدنفس نفس 

 :جیغ زدم

 .نه صبر کن! برگرد! بیا کمکم کن-

 !اما اون رفته بود

آلودم به اون دست که بهم نزدیک بود افتاد، دیگه فکر نکردم. پام رو از زیرم رد کردم، وقتی نگاه اشک

 .آوردمش باال و با تمام توانم هولش دادم

 .از روم کنار رفت. لیز خورد و افتاد روی اون دست سبز رنگ مبل یهویی



 .سریع بلند شدم و متعجب به مبل که دست زیرش بود نگاه کردم

حال بشم و باال و پایین بپرم، دست از زیر مبل اومد بیرون و این بار کامالً پر سرعت به قبل از اینکه بخوام خوش

 .طرفم حرکت کرد

 .طرف درجیغ بلندی زدم و دوییدم 

 .قبل از اینکه دستم به دستگیره برسه، اون دست پام رو چسبید

رو باال آوردم. با انزجار به اون دست که دور پام بود نگاه کردم و شروع کردم پاهام رو تکون  ایستادم و پام

 .دادن

 :فریاد زدم

 ...!شو! عوضی... چندشگم-

 .دادمبین هرکلمه؛ پام رو به شدت تکون می

 .انگشتاش از دور پام باز شد؛ اما شلوارم رو خونی کرده بود باالخره

که دستم دستگیره رو لمس کرد، چیزی از باالی اهمیت به شلوار خونیم، برگشتم سمت در؛ اما به محض اینبی

 .روم پرت شد و من به شدت افتادم رو زمین

که دیدم، جیغ بلندی کشیدم و با انزجار و ای کردم و سرم رو باال گرفتم تا ببینم چی بوده؛ اما با چیزی ناله

 .ای کز کردمگریون خودم رو کشیدم عقب و گوشه

 .قلبم واقعاً برای چند لحظه ایستاد

های بازش بهم شباهت به من نبود، افتاده بود و چشمش بیی غرق در خونی که چهرهروم، سر قطع شدهروبه

 .دوخته شده بودن

های گرد داشتم به اون العملی؛ فقط سیخ و با چشمهیچ حرکتی، هیچ عکس زده فقط بهش زل زده بودم.شوک

 .کردمچیزِ غرق در خون نگاه می

های من بود، کامالً باز بودن و خیره به رنگ چشمهای سرخش دورش بودن و رنگش هم همهاش که رگهچشم

 .من

 .نشسته بودم کشیدم عقب طور کهای اشک بریزم، خودم رو همونکه قطرهبغض کردم و قبل از این

 .رفتم. باید این قضایا رو به آتاش بگم جا هر چه زودتر بیرون میباید از این

 .هنوز نگاهم به اون سر بود. با هر حرکتم اون سر رو هم زیر نظر گرفته بودم

 از خون ی،ناگهان خیلی چشمم، جلوی یهو خیز شدم تا بلند بشم؛ امابه مقدار کافی از اون سر دور شدم. نیم



 شده خشک لبای بعد و هاشگونه روی افتاد و زد بیرون شحدقه از چشماش. زد فواره کله یشده بریده گردن

 :رنگش از هم باز شد و چیزی رو فریاد زدبی و

 .«...سارا»-

 .ی گوشام پاره شدقدر بلند جیغ زد که پردهاون

 .صداش درست مثل صدای من بود

 .کشیدم و سرجام سیخ پریدمزده جیغ بلندی وحشت

 .خواستم بدوئم سمت در که دوباره چیزی افتاد روم. دو تا چیز بود. از سنگینیشون واضح بود

 .جیغ کشیدم و پرت شدم روی کف سرامیک

نفس نفس زنان سرم رو آوردم باال. از الی موهام که جلوی صورتم بودن، تونستم سرهای غرق در خونِ آتنا و 

 .زدنه مثل سر خودم اسمم رو بلند فریاد مینرگس رو ببینم ک

 .هام دیگه از دستم در رفته بودزد. نظم نفسقلبم واقعاً داشت بیرون می

 .بودمهرآن ممکن بود از هوش برم؛ اما باید قوی می

 .خواستم عقب گرد کنم که چیزی رفت زیر پام و صدای خرد شدن چیزهایی مثل استخوون رو شنیدم

 .جمع کردم و برگشتمصورتم رو از هم 

 .هام راه افتاددستام رو گذاشتم جلوی دهنم و اشک

 .اون دست سبز رنگ؛ اون رو زیر پام لِه کردم

 .دیگه نتونستم بغضم رو نگه دارم و زدم زیر گریه. در همون حال هم دنبال راه فرار بودم

 .بیرونها جلوی در رو سد کرده بودن و راهی هم نبود تا از سوئیت برم اون کله

 .نفس نفس زنان به اطرافم نگاه کردم

 !نه وای تونستم شیشه رو بشکونم و بعد،نگاهم به پنجره افتاد. می

 .های محافظ داشتنرده

 .ها تمرکز کنمهای اون کلهکنان نگاهم رو گردوندم و سعی کردم بین فریادها و سارا سارا زدن ناله

 .ر اتاقم افتادچکیدن که نگاهم به دطور میهام هموناشک

 .اتاق نرده نداره آره؛ پنجره

 .سریع دوییدم اون سمت و توی یه حرکت دستگیره رو دادم پایین و پریدم داخل

 .اما به محض داخل شدنم، محکم با چیزی برخورد کردم و چند قدم عقب رفتم



 .سرم رو بلند کردم و نگاهی انداختم

 !اوه خدای من

 .تر رفتمدیگه عقب صورتم از هم جمع شد و چند قدم

 .تر باشهشه توصیفش کرد، زامبی شاید مناسبروم خیره شدم. آدم که نمیبا انزجار به آدم روبه

ش گرفتم و متعجب به سرش که مثل یه تیکه گوشت از گردنش آویزون شده بود وپورههای پارهنگاه از لباس

 .نگاه کردم

 .م خیره شده بودش بهخون از گردنش ریخته و با اون صورت لهیده

 .بود شکسته کامالً فکش ی چشمش خالی بود وبینی نداشت. کاسه

 د!صورتش کامالً نابود شده بو

 .جا تاریک شد رفتم که یهو همهداشتم عقب عقب می

 !شد؟! مگه روز نبود؟چی

 .ی بلندی کشیدروم نعرهکردم که اون زامبی روبهسردرگم به تاریکی اطراف نگاه می

 .کردمدیگه واقعاً باید فرار می

ی جیغ زدم و توی یه تصمیم آنی، دوییدم سمت جلو. اون زامبی رو کنار زدم و توی تاریکی گشتم دنبال پنجره

 .داخل اتاق

 !آها؛ پیداش کردم

ی پنجره با صدای دوییدم سمتش. عسلی سبک و ست تـ*ـخت رو برداشتم و پرتش کردم سمت پنجره. شیشه

 .پاشید اطراف بدی شکست و

های ی بدون شیشه، پریدم بیرون و افتادم روی سنگعسلی رو از جلوی راهم کنار زدم و از قاب پنجره

 .ی اردوگاهمحوطه

ها االن ها رفته بودن توی بدن و دست و پاهام؛ اما اینسرم به خاطر این ضربه درد گرفته بود و خرده شیشه

 !اهمیت نداشتن؛ فقط فرار

ه حتی نگاهی به پشت سرم و سوئیت بندازم، پا گذاشتم به فرار و به سمت جمعیت کنار اسکله کبدون این

 .دوییدم

هایی که زدن و قلبم از سرعت زیادم واقعاً درد گرفته بود. هر آن ممکن به خاطر صحنههای سرم نبض میرگ

 .دیده بودم یا حالِ االنم غش کنم. واقعاً زیادی خودم رو نگه داشتم



دوییدم که خیلی ناگهانی سرگیجه گرفتم. دلم توی هم پیچید و چند قدم مونده به اسکله پخش زمین م میداشت

 .شدم

 .کردهام درد میهام خم شده بود و دستکف دستام رو گذاشتم روی زمین و وزنم رو انداختم روشون. آرنج

شد و مایع سبز رنگی از داخلش فواره زد. به  شه، دهنم بازکردم وضعیتم از این بدتر نمیدقیقاً زمانی که فکر می

 .گلوم چنگ زدم و تمام محتویات معدم رو باال آوردم

زد و بعد صدای دویدن. یهو صدای جیغ کسی رو شنیدم. همچنین شخصی که داشت به ترکی چیزی رو فریاد می

 .زدن زانو کمی بعد نرگس و آتنا کنارم

 :هام رو گرفت و گفتزده شونهآتنا وحشت

 شده؟! چه بالیی سر خودت آوردی؟سارا؟! سارا چی-

 هم های گرد بهم زل زده بود. همون موقع پسراپرسید؛ اما نرگس فقط با چشمزد و سوال میآتنا مدام حرف می

 .شد نزدیک بهم متعجب و زدهوحشت آرشا اما شدن؛ متوقف سرجاشون دیدنم با بهنام و مهراد. رسیدن

 :گفت پرت کرد. بهم زل زدودش رو کنارم خ

 .وای دختر! معلوم هست چه بالیی سر خودت آوردی؟ سکتم دادی-

ای. با صدای توجه به حرفاش، با آستینم دور دهنم رو پاک کردم. ازش جدا شدم و روم رو کردم طرف دیگهبی

 :ضعیفم پرسیدم

 پس آتاش کجاست؟-

نرگس و آتنا نگاه کردم. چیزی نگفتن. مهراد به اطراف های آرشا اهمیت ندادم و سوالی به به سرخ شدن و اخم

 :نگاه کرد و گفت

 .دادهمین اطراف بود. داشت آموزش می-

 :بهنام هم سرش رو خاروند و به دور و ور نگاه کرد و گفت

 .زنهمونه. یهویی غیبش میعینِ جن می-

 :نرگس بهم نزدیک شد و گفت

 .سارا پاشو بریم توی سوئیت-

 :روم رو کردم طرفش و چشمام گرد شد با حرفش سریع

 چی؟-

 :از حرکت ناگهانیم یه اینچ رفت عقب و متعجب نگاهم کرد



 .چته؟! باید بری توی سوئیت استراحت کنی-

 :بهنام اضافه کرد

 .شد یهوهمچنین وقتی حالت جا اومد، باید بگی چی-

 :ز شد سمتم و گفتخیالعملی به حرفش نشون ندادم و سعی کردم بلند بشم. آرشا نیمعکس

 .تریخوای بلندت کنم؟! راحتمی-

 :زور بلند شدم و گفتم نگاهش نکردم. به

 .تونمنه؛ خودم می-

لنگون و جلوتر از همه به سمت سوئیت حرکت کردم و توی دلم فقط  کرد. لنگونپاهام به خاطر افتادنم درد می

دونستم فقط منم که این جهنمی نبینم. هر چند که میها رو توی اون سوئیت دعا کردم تا دوباره اون صحنه

 .بینه و این اتفاقات براش میوفته. با وجود بودنِ بقیه توی اون سوئیت، جای منم امنههای کریه رو میصحنه

وقتی داخل سوئیت شدیم، هیچ خبری از اون موجودات کریه، اون سرها و دست و زامبی نبود. هیچ خونی، هیچ 

 !ای. هیچیی شکستهشیشه

مونه. شاید بهتر بود بگم آب از سرم تعجب کرده بودم؛ اما حاال و با این وضع و موقعیتم، جایی برای تعجب نمی

 .گذشته. من که این همه چیزای عجیب توی این مدت کوتاه دیدم؛ اینا هم روش

از اتاق بودن. باید قدردان وَری  روی تـ*ـخت دراز کشیده بودم. دخترا کنارم نشسته بودن و پسرها هرکدوم یه

 .این محبت و نگرانیشون باشم. چیز بزرگیه

تونم نسبت بهش نگاهم روی آرشا ثابت موند، آرشا؛ من دلش رو شکوندم و حاال اون بازم نگرانمه. چطور می

 تونم احساسش رو سرکوب کنم و بهش اهمیت ندم؟تفاوت باشم؟ چطور میبی

 :روی آرشا بگیرمصدای نرگس باعث شد نگاهم رو از 

 سارا، خوبی؟-

 :ی نگرانش نگاه کردم. لبخند محوی زدم و گفتمبه چهره

 .قدر استرس نداشته باشخوبم نرگس. این-

 .اونم یه لبخند؛ اما پر از نگرانی زد

تونم طوری رفتار کردم و حاال ببین چقدر نگرانم هستن. چطور میخدایا، من چند ساعت پیش باهاشون اون

 شعور باشم؟بیقدر این

 :سعی کردم جو رو عوض کنم. لبخند زدم و گفتم



گن هر وقت که ما کالس شنا داشتیم، این دختر یه بال سرش اومده و های اردوگاه با خودشون میاالن این بچه-

 .باعث کنسلی کالس شده

 :ی اتاق بود، زمزمه کردطور که نگاهش به قالیچهآتنا همون

 .خورنشکر اضافی می-

 :خندی زدم که مهراد گفتنیش

 شد یهو؟تونی برامون تعریف کنی چیحالت بهتره؟ حاال می-

زده. آرشا من رو با اون وضعیت همراه با آتاش دیده و به بقیه گفته؛ اما هیچ هم ممنونشون بودم هم حیرت

 .ش نزدن. انگار نه انگار همچین اتفاقی افتادهکدوم، هیچ حرفی درباره

 :سوالش من رو به خودم آورد. گفتممهراد با تکرار 

 .خب، حالم بهتر از اون موقعس؛ اما بازم نیاز به خواب دارم-

 :نرگس بلند شد و دست آتنا هم گرفت و بلندش کرد. نیم نگاهی به من انداخت و رو به بقیه گفت

 .کنه. بریم بیرونبذارین یکم بخوابه، بعد برامون تعریف می-

خواد از اتاق بره بیرون؛ اما سکوت کرد و رفت. همه از اتاق رفتن بیرون. و نمیمعلوم بود مهراد کنجکاوه 

 :نرگس رفت سمت در و گفت

 .بندَنِت به سیلی از سوالحاال یه کوچولو بخواب که به محض بیدار شدنت، می-

 .خندیدم و اونم چشمک زد و در رو بست و رفت

کردم دوباره تنها بشم؟ البد با فکر کردن به اینکه االن نفسم رو دادم بیرون و زل زدم به سقف. چطور جرعت 

 .ها توی هال هستن و من تنهای تنها نیستم البدبچه

دستم رو توی موهام فرو کردم و چشم از سقف برداشتم، به در نگاه کردم و یاد اون زامبی افتادم. صورتم از 

 .ایانزجار جمع شد و روم رو بردم طرف دیگه

رفت سمت ناپدید شدنِ یهویی آتاش. کالفه شده بودم دیگه. منحرف کنم؛ اما باز می سعی کردم فکرم رو

 .ای این بین وجود داره که ذهنم رو درگیر کنهخوام فکرم رو از موضوعی تغییر بدم؛ اما باز یه موضوع دیگهمی

 .خب، فکر کنم همون خواب بهتر باشه

ه خواب راحت داشته باشم. یه خواب به دور از موجودات چشمام رو بستم. توی جام وول خوردم و سعی کردم ی

 .ترسناک توی واقعیت



*** 

 .سه روز گذشته بود. سه روز بدون هیچ اتفاقی. هیچ خبری نبود. نه از روحی، نه دستی، نه سر و زامبی

 .رفتمحالم بهتر شده بود و سرحال بودم؛ اما هنوزم به کالس شنا نمی

کنه که بار دیدم و آرشا، باهام سرسنگین نیست. طوری رفتار می آتاش رو توی این سه روز، نزدیک به پنج

دونم از این موضوع خوشحالم باشم یا ناراحت. اون بهم انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده و هیچی ندیده. و من نمی

 .عالقه داره و من جلوش با آتاش

 .م رو روی هم فشار بدماین فکر باعث شد عصبی بشم و چشما

تونم برم یه دوش بگیرم. جا شدم و نگاهی به ساعت انداختم؛ شش شب. هنوز تا شام مونده و میروی مبل جابه

 .طوری ذهنمم آزاد بشهشاید این

 :ی نرگس بودن، کردم و گفتمه هر دو درگیر گوشی خراب شدهکرو به نرگس و آتنا 

 .رم یه دوش بگیرمها من میبچه-

 :بلند شدم. هر دو سرشون رو بلند کردن و آتنا گفت و

 االن؟-

 آره، بَده؟-

 :دوباره سرش رو انداخت پایین. باتری گوشی رو درآورد و گفت

 .نه، برو و زود بیا. و خواهشاً دوباره بال سر خودت نیار. من اعصاب ندارم-

 .بررسی کردم و بعد کامل داخل شدم باشه گفتم و رفتم توی اتاقم. طبق عادت این سه روزم، اول اطراف رو

هام، بدنم رو داخل آب ها و حوله رو برداشتم و رفتم داخل حموم. بعد از پر کردن وان و درآوردن لباسلباس

 .سرم و زل زدم به در چوبی طالیی حموم سرم رو چسبوندم به دیوار پشت .داغ فرو کردم

 .اینه نظری و نه ایده ذهنم پوچ بود و نگاهم فقط خیره به در. نه فکری،

 .کار کنمدونم چطور این اتفاقات رو کنار هم بچینم و برای رهایی ازشون چیانگاری واقعاً کم آوردم. نمی

 .سرم رو تکون دادم و نگاهم رو از روی در برداشتم

وهام رو خودم رو شستم و از وان اومدم بیرون. بدنم رو خشک کردم. حوله رو تنم کردم و داشتم با کالهش م

 .جا افتاده بود. یه چیزی روشون بود؛ یه چیزی اونحموم خیس هایسرامیک به افتاد نگاهم کردم کهخشک می

 .دارم کنجکاو و متعجب خم شدم تا برش

 .تازه فهمیدم چی بود. یه کاغذ لوله شده



 .هام و خواستم بلند شم که چشمم بهش افتادمگرفتمش بین انگشت

 .باالی سرم

 .پیراهن سفیدشبا اون 

 .نفسم رو شمرده دادم بیرون و آروم بلند شدم. صاف ایستادم و زل زدم بهش

 .موهاش رو چشماش بودن؛ اما صورتش معلوم بود

کردم. شاید به خاطر این بود که جونم رو نجات داده دونم چرا؛ اما هیچ حس ترسی توی وجودم حس نمینمی

 .بدم شکست رو ت سبز رنگبود. اون راهنماییم کرد که چطور اون دس

 :آروم زمزمه کردم

 .سالم، باز اومدی؟ سه روز بود که ندیدمت-

 :العملی نشون نداد. دوباره زمزمه کردمهیچ عکس

 ...من یه تشکر بهت بدهکارم. ممنونم! تو باعث شدی اون دست-

 :ای ترسیدم. آب دهنم رو قورت و ادامه دادمبا تکون ریزی که خورد، برای لحظه

 .ای نزنهاعث شدی اون دست... اون دست بهم صدمهب-

 .العملیبازم هیچی، هیچ عکس

 ...تو-

 :وسط حرفم با اون صدای دخترونه و ضعیفش، زمزمه کرد

 «.احضارم کن، حقیقت رو بفهم»-

 !و بعد ناپدید شد. جلوی چشمم غیب شد

 .ها مثل یه خوابه. شایدم کابوسواقعاً تمام این

 :افتادم. بازش کردم و متنش رو خوندم یاد کاغذ داخل دستم

 «.احضارم کن »

*** 

ها توی آسمون های سرو. پرندههای سرسبز و درختهای الله. اطراف پر بود از چمنیه دشت سبز رنگ با گل

 .زدنهای اطرافش شیرجه میها توی دریاچهکردن و ماهیصاف و آبیش پرواز می

حالتش موهای خوش. ها نشسته بود و منتظر من بوددریاچه روی چمنور، دیدمش. کنار روم رو که کردم اون



 .دورش بودن و زیباترش کرده بودن

 :حضورم شد. سرش رو بلند کرد و بهم لبخند زد. گفت لبخندی زدم و رفتم سمتش. متوجه

 .بشین-

 :منم لبخندی زدم و کنارش نشستم. به دریاچه زل زدم و پرسیدم

 !جا کجاست؟این-

 .ذهن تو-

 :خندیدم و گفتم

 .چقدر ذهنم جذابه-

 :و اونم خندید. گفت

 .شایدم خوابت. به هر حال، تو االن خوابی-

 !خواب

هام طور که معلومه، خوابام خیلی بهتر از بیداریدم همیشه خواب باشم. ایناگه تمام خوابام اینه، ترجیح می

 .دنیای واقعی نشم تا دیگه اصالً متوجه خوام تا ابد خواب باشم. خوابِ خوابهست؛ پس چرا که نه؟ می

 :هاست من رو درگیر کرده، ازش پرسیدماز فکر و خیال اومدم بیرون. روم رو کردم طرفش و سوالی که مدت

 !تو کی هستی؟-

 :نفسش رو آروم داد بیرون و گفت

 .گم کیَم و اسمم چیه؛ اما توام باید بیرون از این تصور احضارم کنیباشه، بهت می-

 :ب دهنم رو قورت دادم و گفتمآ

 .باشه-

 .اسمم کاترینه-

 ...کاترین؟ تو-

 .آمریکاییم-

 :متعجب پرسیدم

 زنی؟پس چطور فارسی حرف می-

ها قابل باید تا االن متوجه شده باشی سارا. من یه روحم. مگه زبون فارسی و غیر زبون فارسی هم برای روح-

 اهمیته؟



 منظورت از احضارم کن و حقیقت رو بفهم؛ چیه؟تو واقعاً یه روحی؟! ببینم، -

 .واضحه. روح من رو احضار کن تا حقیقت رو بهت بگم-

 :گیج پرسیدم

 حقیقت؟-

 :روش رو طرفم کرد و گفت

خوای سر از رازهای خوای بدونی این بالها چیه سرت میاد؟ نمیخوای بدونی این اتفاقات برای چیه؟ نمیتو نمی-

 !راهش اینه؛ من رو احضار کن، روحم رو این اردوگاه در بیاری؟

تونستم حرف بزنم. ذهنم درگیر شده بود. یعنی تنها راه اینکه بتونم دلیل این اتفاقات رو بفهمم، این بود که نمی

 !این دختر مُرده رو احضار کنم؟

 :نگاهش کردم و پرسیدم

 دونی این اتفاقات برای چیه؟تو کی هستی؟! چطوره که می-

جا اومده بود؛ اما بعد... ببین، تمام این بودم که با دوستاش برای تفریح به این دختر هیجده ساله من فقط یه-

جا اومده بودم. تو باید ها پیش که زنده بودم و به ایناتفاقاتی که برای تو داره میوفته، برای منم افتاده. سال

ی من افتاد برای تو نیوفته. چندین بار سعی کردم احضارم کنی و من حقایق رو برات روشن کنم. تا اتفاقی که برا

 .با نشونه بهت بفهمونم من رو احضار کنی؛ اما نکردی. منم مجبور شدم بیام به خوابت

 :متعجب نگاهش کردم و پرسیدم

 !گی؟جا و همین االن نمیخب چرا همین-

تونم همه چیز رو بهت بگم. چون برای تعریف همه چیز نیست؛ اما وقتی احضارم کنی، می تو خواب وقت کافی-

 .وقت مناسب و کافیه. حاالم باید دیگه بیدار بشی

 .های منم ناخودآگاه بسته شدقبل از اینکه فرصت کنم چیزی بگم، همه چیز دورم محو و چشم

*** 

شتی بهدا ای کشیدم. بلند شدم و به سمت سرویسچشمام رو باز کردم. نگاهی به اطراف اتاق انداختم و خمیازه

رفتم و بعد از کارهای معمول، اومدم بیرون. لباس پوشیدم و از اتاق رفتم بیرون. دخترا حاضر و آماده روی مبل 

 :بودن. سالم دادم و گفتم

 بریم؟-



 .و نرگس بلند شد. داخل محوطه شدیم و به سمت رستوران حرکت کردیم« بریم » آتنا جواب داد: 

کردم کتاب بود. کتابی که در مورد ها چیزی که االن داشتم بهش فکر میذهنم خیلی درگیر اون خوابم نبود. تن

 .احضار روح توضیح داده باشه و من باید از کتابخونه بدزدمش

 .ربع بعد از نشستنمون، پسرا هم اومدن داخل رستوران شدیم و یک

تم برای دزدی؟ رفخوردن. ذهن من هنوزم مشغول بود. کِی باید میشون رو میهمه توی سکوت صبحونه

 ساعت چند برای قراره فقط تو. نه که البته »دزدی؟! یعنی من واقعاً قراره دزدی کنم؟! صدایی توی گوشم گفت:

 «!همین. گردونیبرش بعد و بدی انجام رو کارت برداریو اجازه بدون رو کتاب اون

 :رو به همشون پرسیدمنفس عمیقی کشیدم. سعی کردم آرامش داشته باشم و بعد سرم رو بلند کردم و 

 جا کتابی در مورد احضار روح داره یا نه؟ی ایندونه که کتابخونهکسی از شماها می-

به محض اینکه این سوال رو پرسیدم، غذا پرید توی گلوی مهراد و همه دست از خوردن برداشتن و متعجب 

 :نگاهم کردن. آتنا با چشمای گرد گفت

 !االن این سوال بود تو پرسیدی؟-

 .خب... برام پیش اومد یهو-

 :ش بند بیاد و رو به من گفتآرشا زد پشت مهراد تا سرفه

حتی اگه یهویی هم برات پیش اومده باشه قطعا دلیلی هم داشته. یه چیزی بوده که ذهنت رو مشغول کرده و -

 اون چیه؟

این خیلی اهمیت نداره. من فقط  کنه. هر چند کهم میها این اخالقش دیوونهباز این آدم فوضول شد. گاهی وقت

 .تا چند ماه دیگه قراره ببینمش و تحملش کنم

 :گفتم

توی نت یه چیزی در مورد کتاب احضار روح خوندم. کنجکاو شدم بدونم اینجام اون کتاب رو داره یا نه؛ -

 .همین

 !دروغ از این بهتر امکان نداشت دیگه

بار  دونم و یهی کافی در مورد احضار روح و کتابش میدازهدونست که من به اننرگس اول چپ نگاهم کرد. می

ها االن داشتن کردم؛ البته درستش این بود که اونسوالی بازی می انجامش دادیم؛ اما باز انگار داشتم بیست

 :کردن. نرگس رو بهم گفتپیچم می سوال

 پیدا نشه؟ شه چیزیفکر کنم داشته باشه. قطعا داره. استانبوله دیگه. مگه می-



فقط سر تکون دادم و دیگه چیزی نگفتم. پس اگه کتابخونه همچین کتابی داره، چه زمانی بهتر از االن که همه 

 توی رستورانن برای دزدیدن کتاب؟

 :ی میز آوردم و صندلی رو کشیدم عقب. گفتمبا دستام فشاری به لبه

 .خب دیگه، من برم-

 :آتنا نگاهم کرد و پرسید

 کجا؟-

 .تسوئی-

 سوئیت چرا؟ تو هنوز صبحونت رو نخوردی کهو-

 .هم سیر شدم و هم... اِم... شماره دارم-

 .آتنا ابروهاش پرید باال و بقیه متعجب نگاهم کردن. سریع عقب گرد کردم و از رستوران زدم بیرون

وی خودم رو بردم؛ اما شه. آبراوه خدایا! واقعاً دلیل بهتری نتونستی پیدا کنی دختر؟! جدیداً عقلم داره کم می

کردم. پس ذهنم رو آزاد کردم و به سمت کتابخونه ها مهم نبود. االن باید رو برداشتن کتاب تمرکز میحاال این

 .قدم تند کردم

هام بودن که انگار شده فکر کنم خوددرگیری گرفته بودم؛ چون مدام درطول طی کردن مسیر کتابخونه، ناخون

 .اً باید دلیلش ذهن پر از افکارم و اعصابی باشه که جدیداً خیلی ضعیف شدهی غذاییم. قطعبودن وعده

دونستم کتابخونه کجاست. برای به تابلوی کناریم نگاهی انداختم و پیچیدم سمت راست محوطه. دقیق نمی

داشت و استانبولی، انگلیسی هم  _ گرفتم و خوشبختانه عالوه بر زبون ترکیهمین از تابلوهای راهنما کمک می

 .برای من قابل فهم بود

 .زده از جام پریدم و برگشتم. آرشا بودطبق تابلوی بعدی مستقیم رفتم که یهو کسی دستم رو گرفت. وحشت

 :دستم رو روی قلبم گذاشتم و گفتم

 .اوه خدایا! تویی؟! سکتم دادی-

 :شرمنده نگاهم کرد و گفت

 .کردم بترسیببخشید، فکر نمی-

 کاری داشتی؟-

 :ی به دور و ور انداخت و پرسیدنگاه

 جا؟کار که... اول باید بپرسم چرا اومدی این-



 :نگاهش رو از اطراف برداشت. به من نگاه کرد و ابرویی باال انداخت

 !خب؟-

 :سرم رو سوالی تکون دادم

 !خب؟-

 خوای بیای دستشویی؟تو مگه نگفتی می-

 .خب اومدم دستشویی دیگه-

 :حرفم رو ادامه دادمابروهاش پرید باال و من 

 .بهداشتی بگردم منظورم اینه که... اومدم دنبال سرویس-

 :ش گفتبا همون ابروهای باال رفته

 اوه! و اینکه مگه توی سوئیتتون دستشویی نیست؟-

بنده به سیلی از سواالت؟ هر چند شدم. یعنی چی که همش من رو میدیگه واقعاً داشتم از این بازی خسته می

 .گو شدمر بودم. جدیداً واقعاً دروغمنم مقص

 :کالفه گفتم

 !هست؛ اما ترجیح دادم بیام توی محوطه. فعالً جناب آرشا-

 :عقب گرد کردم و خواستم برم که مچ دستم رو گرفت

 !وایسا-

 :گردنم رو چرخوندم و سوالی نگاهش کردمو گفت

جوری شدی؟ سرد کرده؟ چرا جدیداً باهام اینقدر تغییر سارا من واقعاً گیج شدمو چرا... چرا رفتارات این-

 .شدی

جوری شدم؟! سرد شدم؟! مگه قبالً باهاش چطوری بودم؟ اصالً مگه چند از حرفش تعجب کردم. باهاش این

 شناسیم؟وقته که هم دیگه رو می

 :کامل برگشتم سمتش و گفتم

 مگه قبالً چطوری بودم؟-

 .جوری نبودیدونم که ایندونم؛ اما فقط این رو مینمی-

 :متعجب نگاه کردم که دوباره گفت

خندیدی؛ اما حاال... حاال که با اون مرتیکه هستی، انگار تغییر کردی. از کنارم بودی و باهام خوش بودی، می-



 ...وقتی که توی اون وضعیت با اون آشغال دیدمت

 :صحبت کنه. عصبی گفتم طورداد، عصبی شدم، اون حق نداشت اینهایی که داشت به آتاش میاز لقب

 .ذارمطور صحبت کنی. حداقل من نمیساکت شو؛ خب؟! فقط ساکت شو! تو هیچ حق نداری در مورد آتاش این-

 :وار پرسیدمتعجب و گنگ نگاهم کرد. کمی سکوت کرد و بعد آروم و زمزمه

 !تو... تو دوسش داری... درسته؟-

 :عصبی، تقریباً صدام رو بردم باال

 ...وقت مزاحممدوسش دارم... فهمیدی؟! دوسش دارم؛ پس دیگه هیچآره، آره -

زده و با دهن باز به آرشا نگاه کردم که ازم فاصله م داغ شد. بهتدرست وسط حرفم، خیلی ناگهانی گونه

 .گرفت

 ...وقتعصبی شدم. خیلی هم عصبی. اون حتی حق نداشت لمسم کنه. اون

 :توی صورتش براق شدم و داد زدم

 ...ی تو به چه حقیعوض-

 :وسط حرفم، کسی گفت

 !اتفاقی افتاده؟-

 :هر دو نفرمون برگشتیم و آتاش رو دیدیم. آرشا با دیدنش عصبی گفت

 .به شما ربطی نداره-

 :آتاش گفت

 .با سارا بودم-

 :آرشا آروم غرید

 !سارا خانوم. حاالم بفرمایید-

 :کشیدم بیرون و گفتمبعد دست من رو گرفت و کشید. عصبانی دستم رو از دستش 

 .من جایی با تو نمیام-

 :برگشت سمتم و کالفه گفت

 .تمومش کن سارا، بیا بریم-

 :و دوباره دستم رو گرفت. خواستم دهن باز کنم که آتاش گفت

 .به نفعته ولش کنی-



 :آرشا روش رو کرد سمت آتاش و گفت

 !اگه نکنم چی؟-

ای کرد. زیاد سرش رو برگردوند طرفی و با انگشتش اشارهآتاش برای چند ثانیه به آرشا خیره موند. بعد 

 .نگذشت که دو تا مرد هیکلی و کچل اومدن سمتمون

وحشت کرده بودم که یهو آتاش دستم رو گرفت. من رو کشید سمت خودش و با دستش کمرم رو به خودش 

جلوش رو گرفتن. آرشا رو قفل کرد. آرشا با این حرکت، اخم کرد و خواست بیاد سمتمون که اون دو تا کچل 

 :بهشون داد زد

 .غوال! بذارین برمبرین کنار نره-

 .ها مشت محکمی به شکم آرشا زد که آرشا فریاد بلندی کشید و خم شداما یکی از اون

 :رو کردم سمت آتاش و بازوش رو گرفتم. نگران گفتم

 .این کارا الزم نیست آتاش-

تفاوت به آرشایی که زیر دست اون دو تا در حال فریاد کشیدن بود بیطور که که نگاهم کنه و همونبدون این

 :کرد، گفتنگاه می

 !چرا هست-

برن. کامل برگشتم سمت آتاش و با استرس کشون می روم رو کردم طرفشون که دیدم دارن آرشا رو کشون

 :گفتم

 .آتاش... آتاش بگو ولش کنن-

 :بار نگاهم کرد و گفتاین

 .ه سارااون باید ادب بش-

 :بازوش رو چسبیدم و گفتم

 برنش؟کارش کنی؟ کجا میخوای چیمی-

 .انفرادی-

 :متعجب پرسیدم

 انفرادی؟-

 :گفت

 .جور افراد آماده کردیم. انتهای محوطهاتاقای تنگ و تاریکی که برای تربیت این-



 مونه؟جا میتا چه مدت اون-

 .تا وقتی که ادب بشه-

 :ی لـ*ـبم رو تر کرد و ازم کمی فاصله گرفت و گفتوشهاین رو گفت و سمتم خم شد. گ

 .حاال بهتره برگردی-

 .فقط سر تکون دادم و ازش جدا شدم. خداحافظی کردم و سمت سوئیت حرکت کردم

 ...رفتم کهداشتم می

ی انجام تونستم کارم رو یواشکی و بدون هیچ خطایاوه! کتاب. کتابخونه! پاک فراموشش کردم؛ اما االن واقعاً نمی

 .بدم. االن تمام فکرم درگیر آرشا بود

 .چشمام رو روی هم فشار دادم و رفتم سمت سوئیت

کلید نداشتم؛ بنابراین در زدم و بعد از چند دقیقه باز شد. داخل شدم که همه رو توی پذیرایی دیدم. نرگس و 

ار پنجره ایستاده بود و بهنام هم روی همراه مهراد و بهنام. دخترها روی کاناپه نشسته بودن. مهراد کن آتنا به

 .ی مبل نشسته بود و همشون جور خاصی بهم خیره شده بودندسته

 .سالم آرومی دادم که فقط با سر جوابم رو دادن. رفتم و نشستم روی مبل

 :نگاهشون کردم و پرسیدم

 چیزی شده؟-

 :آتنا با لحن طلبکاری گفت

 کجا بودی تا االن؟-

 :نگاهش کردم

 !پرسی؟ن سوال رو میچرا ای-

 :یهو مهراد با طعنه گفت

 .البد پیش معشوقش بوده. خیالش راحت شده مزاحمش رو انداختن انفرادی-

 !دونن؟ها از کجا میهام گرد شد. اینبا این حرفش، چشم

 ...شماها-

 :مهراد وسط حرفم گفت

 دونیم؟چیه؟! از کجا می-

اشت. محکم کوبیدش جلوم روی میز و رفت سرجاش. نگاه اومد جلوتر و خم شد و کاغذی از روی میز برد



س. انگار یه اعالمیه برای داشتمش. نگاهی بهش انداختم و متوجه شدم اعالمیهمتعجبم رو دوختم به کاغذ و بر

رسانی کردن که شخصی به اسم آرشا راد افتاده انفرادی؛ ی افراد اردوگاه پخش کرده بودن و بهشون اطالعهمه

 .عبرت بشه چون برای بقیه درس. اید اینکار رو بکنن؟! با خوندن متن پایین کاغذ، دلیلش رو فهمیدماما چرا ب

 .سمسخره

 !قدر زود تونستن این رو چاپ و پخش کنن؟اما چطور این

 :کاغذ رو گذاشتم روی میز و سرم رو انداختم پایین. بهنام جدی گفت

 .دختری مثل تو خوشش اومدهبرای آرشا متاسفم، خیلی هم متاسفم که از -

 .طور حرف نزده بود؛ اما اون حق داشتکس باهام اینبا این حرفش، انگار نابود شدم. تا حاال هیچ

 !از طرفی، تعجب هم کرده بودم. آرشا واقعاً تا چه حد از من خوشش میاد آخه؟

د شدم و بدون نگاه کردن به بغض وحشتناکی توی گلوم نشسته بود و هرآن ممکن بود بشکنه. سریع از جام بلن

 .هیچکدومشون، رفتم توی اتاق و در رو بستم

 .ریختصدا مینشستم روی تـ*ـخت و سرم رو بین دستام گرفتم. اشکام حاال آروم و بی

شم؛ از همه لحاظ. ذهنی، روحی، جسمی و عاطفی. واقعاً داشتم کم ذره نابود میکردم دارم ذرهاحساس می

 .آوردممی

که وارد اردوگاه شدم، هر چی اتفاق بوده برای من افتاده؛ فقط برای من! مگه من چقدر گنجایش دارم؟ از وقتی 

خوان روی سرم آوار بشن و آخر سر من رو فهمن، فقط میمن یه دخترم، حساسم؛ اما انگار این اتفاقات نمی

 .نابود کنن

شه جلوی وقوع تونستم بکنم. مگه مینمی تونستم در برابرشون چیکار کنم؟ هیچی! قطعاً هیچ کارو من می

 اتفاقات دنیا رو گرفت؟

 .بینیم رو باال کشیدم و با پشت دستم اشکام رو پاک کردم. آروم روی تـ*ـخت دراز کشیدم و زل زدم به سقف

 .نفس عمیقی کشیدم و کم کم چشمام گرم شد

*** 

در نیمه باز سرکی به داخل پذیرایی کشیدم.  گیره رو آروم کشیدم پایین. از الینفسم رو دادم بیرون و دست

 .کسی نبود

های تند؛ اما آروم به سمت در نفس عمیقی کشیدم و از اتاق خارج شدم. اطراف رو نگاهی انداختم و با قدم



 .خروجی رفتم. از سوئیت زدم بیرون و توی محوطه قدم تند کردم

کنم. حقایق رو زدم. روح کاترین رو احضار میمیتصمیمم حاال کامالً قطعی بود. من کتاب رو از کتابخونه 

 !فهمم و بعد؛ بعد چی؟می

 .یهو سر جام متوقف شدم

 !فکری بیاوه! من اصالً به بعدش فکر نکرده بودم. وای سارا! سارا، سارا، دختره

 کردم؟کار میحاال باید چی

کمک بگیرم. یعنی وقتی حقایق رو بهم دوباره راه افتادم و مشغول فکر کردن هم شدم. شاید باید از کاترین 

 های مخفی این اردوگاه، چی بشه؟کنه؟! اصالً کمکِ چی؟ مگه قراره بعد از فهمیدن حقیقتگفت، کمکم می

نشون، یه تصمیم کامالً منطقی و خوب بهم از شنید خوام درموردش فکر کنم. شاید بعددونم و حاال هم نمینمی

 !الهام شد؛ شاید

ریق تابلوها، به کتابخونه رسیدم. نگاهی به اطرافم انداختم. ما ناهار رو خورده بودیم و االن قطعاً باالخره از ط

تونستم توی کردن. البته ناگفته نمونه که من اصالً برای ناهار نرفتم. نمیهمه داشتن استراحت ظهرشون رو می

 .کدومشون نگاه کنمهای هیچچشم

ی چوبیش رو لمس کردم. دادمش پایین و در باز شد. نزدیک شدم و دستگیرهی کتابخونه ای سوختهبه در قهوه

 .کردم االن قفل باشهکردم باز بشه. تصور میدر واقع اصالً فکر نمی

ی سالن نسبتاً رفتم داخل و در رو بستم. برگشتم و نگاهی به فضای کتابخونه انداختم. میز کوچیکی گوشه

ی نقلی های پر از کتاب دور تا دور کتابخونه بودن و یه پنجرهد. قفسهبزرگش بود که چند تا کتاب روش بو

 .روی دیوار سمت چپ قرار داشت

 :با خودم زمزمه کردم

 !حاال چه جوری پیداش کنم؟-

 «.بخش تجربی»ی کناریم رو خوندم:ها نزدیک شدم و متن قسمت باالیی قفسهبه قفسه

 .نکنم این کتاب توی این بخش باشهقسمت انگلیسیش رو خوندم و فهمیدم. خب فکر 

 !نه، اینم نه. «بخش علمی»ی بعدی:قفسه

 «.بخش هنر»بعدی:

زده رفتم سمتش و شروع به گشتن افتاد. شاید خودش باشه. هیجان «مذهبی»پوفی کشیدم که چشمم به بخش 

گفت قدیمی. حسم میها کردم. تند تند در حال گشتن بودم که یهو چشمم افتاد به یه کتاب بزرگ و بین کتاب



 !خودشه. کشیدمش بیرون وَ بله؛ خودشه

 .اومدلبخند پهنی روی لـ*ـبم نشست که با صدایی که شنیدم، سریع پاک شد. کسی داشت این سمتی می

رفتم که صدای چرخیدن کلید توی در رو شنیدم. سر جام ور میور و اونمثل مرغ سرافکنده مدام داشتم این

 .کردن، داشتن در رو قفل میخشک شدم، داشتن

 .جا ایستادمکردن و حاال من همین جوری مبهوت اینکار کنم. لعنتی داشتن در رو قفل میمونده بودم چی

تر برداشتم. کتاب دونه کتاب با سایز بزرگ دونم یهویی چجوری این تصمیم رو گرفتم؛ اما برگشتم و یهنمی

هاش و سریع راه افتادم سمت دری که حاال چ بود رو گذاشتم الی برگهاحضار روح رو که در برابر اون کتاب هی

 :قفل شده بود. تند تند شروع کردم به در مشت زدن و داد کشیدم

 !جامهی؟ وایسین... صبر کنین، نرین. من این-

رو دستام به شدت درد گرفته بود که یهو صدای چرخیدن کلید اومد و در باز شد. چند قدم رفتم عقب و سرم 

 .ی آتاش رو دیدمباال گرفتم. در باز شد و من چهره

 :های متعجب من نگاه کردم و خودش هم با تعجب گفتبه چشم

 !کنی؟جا چیکار میسارا، معلوم هست این وقت روز این-

 :سعی کردم خونسرد باشم و طبق عادت این مدتم، یه دروغ دیگه ببافم. گفتم

 خواد؟خونه؟ بعد مگه اومدن به کتابخونه زمان میخب... خب، مردم برای چی میان کتاب-

 :این رو گفتم و ابرویی مثالً سوالی باال انداختم. آتاش متعجب جفت ابروهاش رو باال انداخت که پرسیدم

 تو چی؟-

 !من چی؟-

 کنی؟کار میجا چیخودت این-

 :دستی به گردنش کشید و گفت

 .مرفتم سمت دفترم که صدای تو رو شنیدداشتم می-

 !کلید رو داشتی؟-

 .های اردوگاه رو داشته باشنکلید تمام مناطق و اتاق جا باید دستهمعلومه. استادای این-

 :این رو گفت و نگاهش رو دوخت به کتاب داخل دستم. ابرویی باال انداخت و پرسید

 ؟ای به موضوعات و دریافت اطالعات از سیستم بدن بانوان در زمان قاعدگی داریعالقه-

 !با حرفش چشمام گرد شد و نگاهی به کتاب بزرگ و قطور داخل دستم انداختم. اوه خدایا



کنه. کنم این کلمه کالً دیگه در مورد من صدق نمیهم فشار دادم. آبرو، آبرو، اصالً فکر میچشمام رو محکم به 

 !خواستم بردارم دقت نکردم؟جداً چرا به کتابی که می

 :دادم بیرون و سعی کردم ریلکس باشم. نگاهش کردم و گفتم نفسم رو پر از حرص

 .مند باشن نه دخترا؟! واقعاً سوال عجیبی پرسیدی آتاشیعنی باید پسرا به این موضوعات عالقه-

و خواستم از کنارش رد بشم که بازوم رو گرفت. برگشتم و متعجب نگاهش کردم که سرش رو بهم نزدیک 

 :کرد و شیطون گفت

 .اشه وقتی زمان بیماریت تموم شد، باید این مدت رو جبران کنیحواست ب-

 .که حرفی بزنم، اون رفته بودچشمام گرد شد و قبل از این

 .خدایا! واقعاً هنگ کرده بودم

سرم رو تکون دادم تا این افکار مزخرف ازش بره بیرون. کتاب رو توی دستم سفت گرفتم و سعی کردم متن 

زور با اون وزن کتاب از جیبم در آوردم و  ه سمت سوئیت حرکت کردم. کلید رو بهعنوانش معلوم نباشه و ب

 .وقتی در رو باز کردم، رفتم داخل و آروم در رو بستم

ها رو قرار دادم زیر تـ*ـخت و منتظر یه ها. سرم رو تکون دادم و رفتم سمت اتاقم. کتابخوابن اینچقدر می

 .دموقت مناسب برای عملی کردن کار مون

احضار رو  تونستم راحت پروسهوقت میکردم تا نرگس و آتنا برن بخوابن، اونشماری میبعد از شام فقط لحظه

 .انجام بدم

خاطر  دونستم که بهجای دیگه نشسته بودن. می موقع شام، پسرها نیومده بودن یا شایدم اومده بودن و یه

دونم چرا؛ اما دلم برای آرشا تنگ شده بود و این ارن. نمیی آرشا، از من عصبانین و چشم دیدنم رو ندقضیه

 .برام عجیب بود

 .عادت کرده بودم به هر روز دیدنش؛ اما حاال

هام کالفه شده ها و ضعیف بودننفس عمیقی کشیدم و از روی تـ*ـخت بلند شدم. از خودم و این گیج بودن

ز این سردرگمی بیام بیرون. امشب شبی بود که تمام چیز برام روشن بشه و ا بودم؛ اما قرار بود امشب همه

 .شدحقایق برمال می

بلند شدم و رفتم سمت در و بازش کردم. وقتی مطمئن شدم خبری نیست و هر دو خوابن، برگشتم داخل اتاق و 

 .در رو بستم. رفتم سمت تـ*ـخت و کتاب احضار روح رو از زیرش بیرون آوردم

 .م. نشستم روی زمین و شروع کردم به مطالعه کردنشنفس عمیقی کشیدم و بازش کرد



های مختلفی داشت و من از بین انگلیسی و ترکی و...، عربی رو انتخاب کردم و خوندم. خب، اول از همه زبان

 !باید دو تا شمع بردارم بیارم؛ اما، شمع از کجا بیارم؟

 ی اردوگاه؟اوه نه! نکنه باید برم توی محوطه و تا آشپزخونه

هو با چیزی که به ذهنم رسید، سریع بلند شدم و از اتاق آروم رفتم بیرون. به سمت عسلی هال رفتم و از داخل ی

زور کبریت هم که مامانم به ی چوبهاش رو برداشتم. رفتم توی اتاقم و بستهجاشمعی دکوری، دو تا از شمع

 .چپونده بودش توی چمدونم، آوردم بیرون

ی بعد رو ها رو هم دورم گذاشتم. کتاب رو برداشتم و مرحلهنشستم روی زمین و اونها رو روشن کردم. شمع

خوام احضار کنم، مسلمونه باید قرآن کنارم بذارم یا اگه مسیحیه، باید صلیب بذارم یا خوندم. اگه فردی که می

 .ایبودا و هر دین دیگه

 «.شاید مسیحی باشه»م گفتم:پوفی کشیدم. کاترین متعلق به کدوم کشور بود؟ کالفه با خود

 .از اسمش حدس زدم و البته باید این هم در نظر گرفت که این هیچ ربطی نداره

 حاال صلیب از کجا بیارم؟

های گل رو شکوندم. دوباره از اتاق رفتم بیرون. به سمت یه گلدون حرکت کردم و طفلکی دو تا از شاخه

ها رو عمودی و افقی قرار هم و طوری اون رو چسبوندم به هابرگشتم توی اتاق و به کمک چسب، تیکه شاخه

 .دادم که شبیه صلیب شد

 .شهی بعد کتاب، یه متن کوتاه بود که بعد از خوندنش، باالخره روح فرد مورد نظر احضار میاینم از این. مرحله

 .اوف! خداروشکر

وندم؛ اما هیچی. دور بعد هم خوندم و زمزمه بار دیگه هم خ شروع کردم به خوندن متن؛ اما اتفاقی نیوفتاد. یه

 :کردم

 !کاترین، پس کجایی؟ بیا دیگه-

 .خبری نشد

بار دیگه کامل پروسه رو از داخل کتاب مطالعه کردم.  نکنه پروسه رو اشتباه رفتم؟ نه، من مطمئنم درسته. یه

 کامالً دقیق بود. پس مشکل چیه؟

 .نیوفتاد دو دوره دیگه متن رو خوندم و بازم اتفاقی

همه  همه مکافات، این همه استرس، این کالفه کتاب رو محکم بستم و پر حرص کوبیدمش روی زمین. این

 !تالش؛ هیچی؟



 :بلند شدم و رو به اتاق تاریک گفتم

هی؟ پس کجایی؟ هان؟ من رو مسخره کردی؟ مگه نگفتی من رو احضار کن و حقیقت رو بفهم؟! خب منم -

 شد؟کردم؛ پس چی

 !چ صدایی، هیچ نشونی، هیچ خبری، هیچیهی

پشتیم و کتاب رو هل دادم  کالفه و عصبی خم شدم و وسایل رو جمع کردم. همه رو پر حرص چپوندم توی کوله

 .زیر تـ*ـخت. خودم رو عصبی شوت کردم روی تختم و با اخم زل زدم به سقف

 پس چرا جواب نداد؟ چرا کار نکرد؟

 .یدم چطور خوابم بردعصبی چشمام رو بستم و نفهم

*** 

نگاهم فضای زیبا و آشنای محیط اطرافم رو دنبال کرد. همون دشت، همون زیباییش، همون رودخونه و کاترینی 

 .ها نشسته بودجا روی چمنکه اون

هام رو شنید و سرش رو بلند و نگاهم کرد. بهم لبخند زد و اشاره کرد لبخندی زدم و رفتم سمتش. صدای قدم

 .بشینمکنارش 

 .درست مثل سِری قبل

 .سالم-

 :این رو گفتم و کنارش نشستم. رو کرد سمتم و گفت

 .سالم سارا. منتظر بودم تا بخوابی-

 :سوالی نگاهش کردم و پرسیدم

 ...ات؛ اما هیچ اتفاقی نیوفتاد و حاالاما... اما من احضارت کردم. طبق خواسته-

 .تو واقعاً روحم رو احضار کردیخودم خواستم. خواستم بیام به خوابت؛ ولی -

 !ولی چرا؟-

 :پرسید

 چی چرا؟-

 :گفتم

 !جاش اومدی توی خوابم؛ برای چی؟ با اینکه احضار شدی؛ اما به-



 .اوهوم-

 :شد، گفتروش خیره میی روبهطور که به منظرهاین رو گفت و همون

 .تر باشیمکردم هر دو تامون راحتدونم؛ اما احساس مینمی-

 !چطور؟-

زنی و من با یه انسان زنده، شاید برای هر دو نفرمون یکم سخت باشه؛ اما که تو داری با یه روح حرف میاین-

جام، دیگه روح نیستم. چون تو توی دنیای رویا هستی، نه وقتی تو خوابی، یعنی توی رویایی و وقتی من این

 .چیز رویاست، به دور از واقعیتن همه دنیای واقعی؛ بنابراین منم توی این دنیا توی جسم خودمم. چو

 :که تا حدودی گیج شده بودم، گفتمابرویی باال انداختم و با این

 .آها-

 .رومون خیره شدیم و سکوتی بینمون ایجاد شدهر دو تامون به دشت سرسبز و زیبای روبه

. در حالی که من داشتم از ای نداشتخواست زودتر در مورد اون حقایق بهم بگه؛ اما انگار هیچ عجلهدلم می

 .شد بهش بگمدادم و روم نمیکنجکاوی جون می

 :باالخره خودش سکوت رو شکست و گفت

 .خب، حاال وقت روشن کردن حقایق مخفی و ترسناک این اردوگاهه-

 :بدون هیچ حرفی و منتظر و کنجکاو بهش چشم دوختم. دوباره نگاهش رو دوخت به دشت و گفت

 !اول کنم سارا؛ از اولِت شروع میاز اولِ اولش برا-

 :بازم حرفی نزدم و فقط منتظر موندم. کاترین نفس عمیقی کشید و شروع کرد به تعریف

جا اومده بودیم. همه چیز عالی بود. ما خب، منم مثل تو بودم. من و یکی از بهترین دوستام برای تفریح به این-

بعدش... بعدش، خیلی ناگهانی همه چیز تغییر کرد؛ همه چیز! گذروندیم؛ اما جا میبهترین لحظات رو این

که جهنم پشت این اردوگاه دیگه مثل روزای قبل برام جذاب نبود. برام ترسناک شده بود؛ مثل جهنم! مثل این

 .زنهش همه رو گول میدیوارا باشه؛ اما با طرح و نقش فریبنده

 :ای گفتبرگشت طرفم و چشم تو چشمم، با لحن جدی

 !جا خودِ جهنمهسارا، این-

 .آب دهنم رو قورت دادم. دروغ چرا؟ از طرز حرف زدن و لحنش حسابی ترسیده بودم

 !ده؛ یعنی چی؟ش، همه رو فریب میجهنم پشت این دیواره که با نقش فریبنده

 .کردمجا، خود جهنمه؟! واقعاً داشتم هنگ میاین



بزنه بیرون. کف دستام عرق کرده بود و استرس عجیبی گرفته  زد و انگار هر لحظه ممکن بودقلبم شدید می

 .بودم

 .جوری شدم. من که هنوز چیزی نشنیدمدونم چرا یهویی ایننمی

 :رو به کاترین پرسیدم

 .بعد؟ بعدش چه اتفاقی افتاد؟ کامل برام بگو کاترین-

 :روش خیره شد و نفسش رو بیرون داد. گفتبه روبه

 .افتاد؛ یه روز آتاش اومد پیشمتفاقاتی که برای تو میوفته، برای من میبا فاکتور تمام این ا-

 :متعجب پرسیدم

 !آتاش؟-

 :سر تکون داد

آره، آتاش. بهم گفت کار واجبی باهام داره و باید برم به دفترش. دنبالش رفتم و هنوز پام رو نذاشته بودم -

ی بهوش اومدم، دست و پاهام بسته بود. انگار توی ای که به سرم وارد شد از هوش رفتم. وقتداخل که با ضربه

 .یه کلبه بودم، داخل جنگل

 .دادناخودآگاه یاد اون کلبه داخل جنگل افتادم که آتاش داشت داخلش یه جور آزمایش انجام می

 :کاترین ادامه داد

بود که آتاش داخل کلبه  خیلی تقال کردم تا فرار کنم؛ اما نتونستم. چند ساعتی گذشته بود و من واقعا حالم بد-

لرزوند. وقتی فریاد زدم آزادم کن و بذار برم، بلند خندید و گفت شد. با یه لبخند مرموز که بندبند بدنم رو می

شی. اول منظورش رو نفهمیدم؛ اما وقتی با یه خنجر تیز و بزرگ اومد سمتم و جلوی زودی از جسمت آزاد میبه 

 .و صورتم پر خون شد، منظورش رو فهمیدم ذره بریدچشم خودم دستم رو ذره

 :العملی نشون بدم، دوباره شروع کردکه من عکسمکث کرد و قبل از این

دونم دلش رو نداری؛ اما من با چشمای خودم ش رو توصیف کنم سارا؛ چون میخوام برات لحظه لحظهنمی-

 .تیکه کرددیدم که چطور جلوی خودم، تمام بدنم رو تیکه

 .فهمیدمشنیدم و میور کردم. تحمل نداشتم بشنوم؛ اما باید میرو به هم فشار دادم و روم رو اونلـ*ـبام 

 :ادامه داد

 .تیکه کرد و نگه داشت؛ توی همون کلبهاون بدن من رو کامالً تیکه-

 !ای منظورشه که من دیدم؟کلبه! کلبه! نکنه همون کلبه



 :رو کردم سمتش و گیج گفتم

 .کار رو بکنه آخه؟! اون مرد خوبیه، قاتل نیستترسونی کاترین. چرا باید آتاش اینمن رو می تو واقعاً داری-

 :کاترین سر تکون داد و گفت

کنه. اون باطنه که اصل آدم رو برات توصیف سارا، اون چهره و ظاهر نیست که یه آدم رو برات توصیف می-

اضحه؛ اما باید بدونی، جون تو هر لحظه در خطره. هر کنه. تو بدجور فریب ظاهر آتاش رو خوردی و این ومی

 .لحظه که کنار آتاشی، جونت در خطره

 :مبهوت پرسیدم

 !منظورت چیه؟-

 :کاترین دوباره روش رو از من گرفت. گفت

جا در عذاب موندگار شد. جا از بین رفت و روحم همینبعد از مُردنم، روحم به آرامش ابدی نرسید. جسمم این-

 .شد سارا؟ من فهمیدم! همه چیز رو؛ حقایق این اردوگاه رو. من حقیقت رو فهمیدمدونی چیمیبعدش 

 :مضطرب پرسیدم

 حقیقت... چیه؟-

 :هام و گفتمستقیم زل زد به چشم

 ...آتاش و تک تک کارکنان این اردوگاه، همشون سارا! همشون-

 .م کردی دیگه، بگوهمشون چی کاترین؟ دیوونه-

 :ید و گفتنفس عمیقی کش

 ...یه نسل از موجودات جاویدان هستن-

 :زل زد به چشمام و ادامه داد

 .ها هستناونا همه یه نسل از جن-

 !به گوشام اعتماد نداشتم. شاید اشتباه شنیدم؛ شایدم

 !جا جن، جن هستن؟نه نه، قطعاً اشتباه شنیدم. این غیرممکنه. امکان نداره اصالً. آتاش و تمام کارکنان این

 !ها؟آتاش کسی که بهش عالقه دارم، کسی که بهم ابراز عالقه کرده؛ یه جنِ؟! یه نسل از جن

 :با صدای کاترین، از شوک و افکارم بیرون اومدم

 سارا؟ سارا معلوم هست کجایی؟! سارا؟-

 :که چیزی بگم، گفتزده نگاهش کردم و قبل از اینشوک



بار اومدین اردوگاه، ازتون آزمایش خون  اب بدی. وقتی برای اولینپرسم و توام باید جوحاال ازت یه سوالی می-

 !گرفتن؟

 :زور دهن باز کردم و جواب دادمبه 

 .گیرنآ... آره؛ گفتن برای اطمینان از اینکه یه وقت اعتیاد نداشته باشیم. از همه می-

 :دست به سـ*ـینه شد و نگاهم کرد، گفت

س. اونا برای یه که یه وقت اعتیاد نداشته باشین، فقط یه بهونهطمینان اینکه گفتن برای اخب... باید بگم این-

 .دلیل دیگه از شما و کسای دیگه آزمایش گرفتن

 :متعجب پرسیدم

 !چی؟-

تر بگم. بعضی افراد هستن که توی خونشون موادی شاید ندونی؛ اما... خون همه یه جور نیست سارا. بذار واضح-

ای هاست؛ اما نیست. بعضی افراد خونشون به افراد دیگهکیه و همش توی افسانهوجود داره. شاید بگی ال

ها یه جور مایع جاودانگی رو در فهمی منظورم رو؟ جاودانگی.... خون بعضی انسانبخشه. میجاودانگی می

 .جاودانگی بده های فانیتونه به انسانهمه یه جاودانگی بزرگ رو ببخشه. می به تونهای که میخودش داره. مایع

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 .ببخشید؛ اما گیجم کردی-

های این منطقه، نسل جاودانشون درحال انقراضه؛ خب؟ و برای جلوگیری تر بگم. جناوکی، بذار برات خالصه-

رو  از این انقراض، به اون خونی که درش اون مایع جاودانه هست، نیاز دارن. برای همین میان و این اردوگاه

ها اون آزمایش رو بگیرن و بفهمن که کدوما جا بکشَشون. اونکنه. به این ها رو جلبسازن تا توجه انسانمی

کِشن کشن و کل خون بدنش رو میاون خون رو دارن و بعد... هرکسی که اون خون رو داشته باشه رو می

ای همین اون بال رو سرم آوردن و خونم بیرون. منم جزء همون افراد بودم. خون منم همون مایع رو داشت؛ بر

شدی؟ چون افتاد؟ چرا همش زخمی میرو بیرون کشیدن و حاال تو سارا... چرا اون اتفاقات ترسناک برات می

تر بکشتت و خونت رو از بدنت ها دنبال توان. آتاش بهت نزدیک شد تا راحتتوام اون خون رو داری و حاال اون

دی تا بتونن حداقل کمی از خونت رو داشته باشن. سارا، اونا به کل خون توام بیرون بکشه. هربار زخمی ش

 .احتیاج دارن؛ چون خون من کافی نیست

ها رو کرد اونپیچید و مغزم تالش میزد. توی سرم میها و جمالتش داشت توی گوشم زنگ میتمام حرف

 شد؟تجزیه و تحلیل کنه؛ اما مگه می



 !ه، یه کابوسموند یا نمثل یه خواب می

 !هم ربط پیدا کرده بود؛ همه چیز همه چیز حاال به

 .های این پازل ترسناک که انگار طرح روش این اردوگاه جهنمی بود، کنار هم چیده شدنتیکه

زانوهام رو خم کردم و سرم رو بین دستام گرفتم و فشار دادم. تا حدی که حتم دادم هرآن لِه بشه؛ اما فکر 

 .در حد فشاری باشه که این حقایق بهم وارد کردننکنم این فشار 

کردم با این قضایا وجه فکر نمیخوام تمام حقایق رو برات روشن کنم، اصالً و به هیچوقتی کاترین بهم گفت می

هستن، که این اردوگاه فقط  جا جنهاست، که بفهمم تمام کارکنان اینمواجه شم که بفهمم آتاش یه نسل از جن

 !آوری جهنمیه. از یه مکان مرگجور ظاهرسازی از یه منطقهیبا، یهیه نمای ز

بعدش بفهمم که قصد آتاش از نزدیکی به من، فقط و فقط آسیب زدن به منه. که من رو بکشه و از طریق کل 

 .ش جلوگیری کنهخون بدنم، از انقراض نسل جاودانه

و سنگین مواجه شدم. نتونستم جلوی بغضم رو بگیرم،  م لرزید، گلوم سوخت و من با بغضی بدناخودآگاه چونه

تونست االن حال بدم رو خوب کنه؟ هیچی؛ فقط خواستم جلوش رو بگیرم. چی میطور بگم، نمییا بهتر بود این

 .شاید گریه کمی بتونه بهترم کنه

 .هام چکیداشکام بدون هیچ صدایی روی گونه

 :برگشت سمتم و با دیدن اشکام متعجب گفت ی سکوت طوالنیم شده بود،کاترین که متوجه

 !کنی؟سارا، جدی داری گریه می-

هام رو ور کردم؛ اما بازم نتونستم جلوی اشکبدون حرفی، با پشت دستم اشکام رو پاک کردم و روم رو اون

 .بگیرم

 :کاترین گفت

 ت چیه؟گریهتونم بپرسم دقیقاً دلیل کنی. میشه داری گریه میخدای من سارا، باورم نمی-

دونستم. شاید به خاطر حجم این اطالعات گفتم؟ در حالی که حتی خودمم دلیل این اشکای لعنتی رو نمیچی می

 .زدمطوری فقط داشتم خودم رو گول میهای ترسناک؛ اما اینو حقایق بود و دونستن این حقیقت

ها برام افتاده که ها دیدم و خیلی اتفاقتر بودن؛ چون این مدت خیلی چیزدونستن این حقایق برام کمی راحت

 .خوام باور کنم، آتاش بودها رو باور کنم. چیزی که باهاش کنار نیومدم و نمیبتونم حاال این

منده. شخصی که بهم حلقه داد. کسی که از موقع ورودم به اردوگاه تمام فکر آتاش، شخصی که گفت بهم عالقه

ش بهم دروغ بوده و که عالقهکه اون یه جنه. اینشنیدم؟ اینحاال من چی میو ذهنم رو تصاحب کرده بود و؛ اما 



 .که قصدش کشتن منهمن رو فریب داده. این

 داد. حاال همهای افتادم که داشت توی اون کلبه، اون آزمایش رو با اون دو تا مایع قرمز انجام میموقع یاد اون

اونا خون بودن. خون کاترین و خون من که مسببش اون اتفاق و اون چیز برام روشن شده بود و االن فهمیدم که 

 .کرد تا بفهمه خونم تا حدِ کافی بوده یا نهبال بود که توی دریاچه سرم اومد. آتاش داشت با هم مخلوطشون می

جن  دونم که متعلق به یهو اون دست سبز رنگ استخونی. شاید ندونم دقیقاً مالک اون دست کیه؛ اما حاال می

 .بوده که قصدش صدمه زدن به من بود

زد. البته، معلومه اون یه جنه و یه جن قدر مسلط به زبون فارسی حرف میکه آتاش چطور ایناوه! یادم اومد. این

 .ی زبان و اون هم کامالً مسلط صحبت کنهتونه به همهمعموالً می

 .ودن و فرمان گرفته بودن تا من رو بکشنروز، اون اتفاق؛ وحشی شدن دوستام. اونا تسخیر شده باون 

دست  باالخره به چنگت میاریم، اون مایع جاودانگی رو به »اون حرف، حرفی که آتنا موقع تسخیرش بهم زد:

 «.میاریم و در نهایت، نسل جاودانان هرگز منقرض نخواهد شد

 .فهمیدمحاال معنیش رو می

 !خدایا! من چقدر ساده بودم؛ چقدر ساده

 ؟سارا-

 :با صدای کاترین، با همون صورت خیسم برگشتم سمتش. نگران نگاهم کرد و بعد گفت

بینتون کامالً اشتباهه؛ یه اشتباه بزرگ. وام باید بدونی این عالقتون، دونم بین تو و آتاش چیه؛ اما تمن خوب می-

ت رو نابود کنی؛ وگرنه اونه هتو هر لحظه در کنارش، در خطری سارا. این رو باید بفهمی. باید این عشق و عالق

 .کنهکه نابودت می

 .ها برام سخت بود؛ خیلی سختهم فشار دادم. قبول کردن تمام اینهام رو به سرم رو انداختم پایین و چشم

 .ره سمت اونسارا، به من نگاه کن. ذهنت رو روی من متمرکز کن؛ وگرنه دوباره ذهنت می-

 :و نالیدم هم فشار دادم چشمام رو محکم به

 !تونمتونم کاترین، نمیتونم... نمینمی-

 :دوباره بغض کردم. کاترین گفت

ری جلو. در حالی که االن باید با کنی و میهیچ کاری نشد نداره سارا. االن داری با قلب و احساسِت فکر می-

 .منطق و عقلت تصمیم بگیری. بهش فکر کن

 :. کاترین دوباره گفتچیزی نگفتم. در واقع چیزی نداشتم که بگم



 ...سعی کن از آتاش فاصله بگیری و... به آرشا نزدیک بشی-

 :با این حرفش، متعجب سرم رو بلند کردم و بهش زل زدم. از حالتم لبخندی زد و گفت

یعنی تا حاال متوجه نشدی که آرشا بهت عالقه داره؟ دوست داره. خیلی جاها هوات رو داشته و مراقبت بوده. -

بینی؟ شدی، آتاش باالی سرت بوده یا آرشا؟ هوم؟! فرق این دو تا رو میشده. وقتایی که زخمی می نگرانت

 .شیمعنی واقعی عشق هم می ی این فرق و تفاوت شدی، متوجهوقتی متوجه

حرفش برام سنگین؛ اما قابل فهم بود. درعین حال، حقیقت هم داشت. این یه حقیقت بزرگ بود که من هرگز 

 .جه نکردمبهش تو

 .ای به روشنایی بکنممن ناخواسته دستم رو به سمت تاریکی دراز کردم، بدون اینکه حتی توجه

جوری حتی امنیتِت هم تضمینه. چون کسی پس فهمیدی سارا؟ از آتاش فاصله بگیر و به آرشا نزدیک شو. این-

 .ای بکنهش هرکار و هر فداکاریشه آدم برای معشوقهست که واقعا دوست داره و دوست داشتنه که باعث می

تونستم خوب فکر کنم؛ اما فقط آرومی گفتم و سرم رو انداختم پایین. االن نمی نگاهی بهش انداختم. باشهنیم

دونستم و در موردش مطمئن هم بودم. باید از آتاش فاصله بگیرم، به آرشا پناه ببرم و بعد به االن این رو می

 .شده از این اردوگاه مرگ نجات پیدا کنیمکمک دوستام هرجوری که 

 :رو کردم سمت کاترین. بغضم رو محکم فرو دادم و با اعتماد به نفس و اطمینان رو بهش گفتم

جا برم. دم که این عشق مسخره رو فراموش کنم و هرچه زودتر از ایندم. قول میکاترین... من بهت قول می-

 .ذارم اونا به هدفشون برسننمی

ن لبخند مهربونی بهم زد. به سمتم خم شد و دستم رو گرفت و با نگاهی پر از خواهش بهم خیره شد و کاتری

 :گفت

 .جواب بمونهم بیکه اجازه ندی خونم پایمال بشه، نذاری خون ریخته شدهسارا، یه قول دیگه هم بهم بده. این-

 :بخشی گفتممنم سمتش خم شدم. دستم رو روی دستش گذاشتم و با لبخند اطمینان

 .گیرمدم کاترین که انتقامت رو ازش میقول می-

 .این رو محکم گفتم و جوابم، یه لبخند غمگین؛ اما امیدوار از طرف کاترین بود

*** 

 .هام آروم از هم باز شد و من با دیدن نوری که توی اتاقم افتاده بود، فهمیدم که صبح شدهچشم

تم. معموالً باید االن شوکه باشم از دونستن اون حقایق؛ اما نبودم. بلند شدم و نشستم. هیچ حس خاصی نداش



 .دونمها رو میکه من از خیلی وقته که اینخونسرد بودم. انگار که هیچ اتفاقی نیوفتاده و یا این

از روی تـ*ـخت اومدم پایین و بعد از کارهای معمول و آماده شدنم، کتاب احضار روح رو الی اون کتابِ... 

که آبروت پیش کسی رفته به درک! مگه دیگه مهمه؟ این»بار با خودم گفتم:؛ دوباره یاد آبروم افتادم و اینپوف

 «خواد بکشتت؟که می

کتاب رو الی اون یکی گذاشتم و از اتاقم زدم بیرون. دخترها توی هال و اتاق نبودن و این یعنی اینکه بدون خبر 

 .گین بودنکردنم رفتن صبحونه. هنوز باهام سرسن

وتوک آدم بود؛ اما کلید سوئیت رو از روی میز برداشتم و رفتم بیرون. نگاهی به اطراف محوطه انداختم. تک

 .ها برای صبحونه رفته بودنبیشتری

کردم آتاش رو توی راه نبیبنم. باالخره رسیدم و به سمت کتابخونه راه افتادم و توی دلم فقط خدا خدا می

ایین و داخل شدم؛ اما همین که چشمم به چند نفر که برای کتاب گرفتن اومده بودن افتاد، دستگیره رو دادم پ

نویسن و خشک شدم. از دست تو سارا! واقعاً انتظار داری کتابخونه خلوت باشه؟ پس برای چی کتاب رو می

 «وَاو! »و ببینن و یه های داخلش رها به عنوان موزه بیان و کتابمکانی به اسم کتابخونه ساختن؟ که فقط آدم

 .بگن و برن. واقعا که خنگم

ی مذهبی. به مکافاتی، یواشکی کتاب رو از الی جا بودن، زدم و رفتم سمت قفسهیه لبخند به چهار نفری که اون

ی ی علمی رفتم و اون کتاب کوفتی رو بین بقیهاون یکی در آوردم و چپوندمش توی قفسه. بعد به سمت قفسه

 .شتمها گذاکتاب

نفس راحتی کشیدم و از کتابخونه زدم بیرون. خواستم برگردم و برم که چیزی سمت چپم، انتهای محوطه و 

 .م رو جلب کردکنار حصارهای محافظ، توجه

جا بود، هین بلندی کشیدم و دستم رو گذاشتم جلوی دهنم. اون، کنجکاو رفتم سمتش که با دیدن چیزی که اون

 .اون، آرشا بود

 .هوش افتاده بود روی زمینوپوره و کثیف و صورت و بدنی زخمی. بیهای پارهخراب، لباس با وضعی

 :نگران رفتم سمتش. روی زانوهام خم شدم و تکونش دادم

 !آرشا؟ آرشا خوبی؟ آرشا-

 .هوش بودنه، واقعاً بی

ه نبود. اوه خدایا! حاال من طرف محوطبلند شدم و نگاهی به اطراف انداختم تا بلکه کمکی پیدا کنم؛ اما کسی این

 چجوری این رو بلند کنم؟



هم خورد  پوفی کشیدم و رفتم سمتش. دست انداختم زیر بـ*ـغلش و کشیدمش سمت خودم که یهو تعادلم به

 .و از پشت خوردم زمین. آخی گفتم و پشتم رو ماساژ دادم

ادلم رو حفظ کنم و تقریباً موفق هم بودم. به هر زوری که بار سعی کردم تعبلند شدم و دوباره گرفتمش. این 

بود، تا سوئیت کشوندمش و در رو با کلید باز کردم. کشوندمش داخل و در رو با پام بستم. کلید رو با دهنم 

 .شوت کردم روی مبل و آرشا رو کشوندم تا اتاقم

های اولیه رو از ی کمکرفتم جعبهزنان بهش خیره شدم. باید میـ*ـخت و نفس نفسانداختمش روی ت

 .آوردمی اردوگاه میآشپزخونه

 ...عقب گرد کردم و دوییدم سمت در سوئیت. در رو به شدت باز کردم و با عجله خواستم برم که

 .«!آی...! چته بیمار وحشی؟»-

گذاشته بودم، سرم رو آوردم باال. آتنا بود که نعره کشیده بود و  طور که دستم رو روی سرمآخی گفتم و همون

 .داد و نرگس و بهنام و مهراد با ابروهای باال رفته پشت سرش بودنداشت سرش رو ماساژ می

 :متعجب گفتم

 !شمایین؟-

 :آتنا غرید

 .پَ نَ پَ، اوناییم. معلوم هست چته روانی؟ زدی سرم رو داغون کردی-

 .داشتمببخشید، عجله -

 :نرگس سوالی نگاهم کرد و بهنام پرسید

 !عجله؟-

 .باید از یه نفر پرستاری کنم-

 :مهراد ابرویی باال انداخت

 !وقت؟کی اون-

 .آرشا-

 :های گرد نگاهم کردن. با دستم به داخل اشاره کردم و گفتماین رو که گفتم، همه با چشم

 ...توی اتا-

کنم، همشون هجوم بردن داخل و صدای داد و فریادشون بلند شد. منم  م رو تکمیلکه بخوام جملهقبل از این

 .م ایستاده بودمجا با دست خشک شدهطور، همونهمون



 !ن؟دیوونه

ش رفتم. های اولیه رو بیارم. داخل رستوران شدم و به سمت آشپزخونهی کمکسر تکون دادم و رفتم تا جعبه

خواست توی اون محیط با اون کارکنان از نسل جن برم. دلم نمی خواست زودتر کارم رو بکنم وفقط دلم می

 .باشم

ها پیدا کردم و سریع برگشتم. در سوئیت رو بستم و رفتم داخل اتاق که دیدم جعبه رو داخل کابینت ظرف

 .ها همه باالی سرش هستنحال رو تخته و بچهآرشا بهوش اومده و بی

 :با دیدنش، نگران رفتم سمتش و گفتم

 رشا... بهوش اومدی؟ حالت خوبه؟آ-

 .روم نیاوردم که بهم نگاه کنه، فقط سر تکون داد. بهم برخورد؛ اما بهبدون این

هاش رو ضدعفونی کردیم و بعد از مالیدن بتادین به های اولیه، من و مهراد زخمبا کمک وسایل کمک

 .هاش هوا بخورههاش، بستیمشون و گذاشتیم بدون لباس یکمی زخمزخم

 :وسایل رو جمع کردم و بلند شدم. نرگس پرسید

 تموم شد؟-

 :جواب دادم

 .آره خدا رو شکر-

 :بعد رو کردم سمت آرشا و پرسیدم

 کنه؟دیگه جاییت درد نمی-

 :چشماش رو باز کرد. جدی نگاهم کرد و با لحن غمگینی گفت

 .چرا-

 !کجات؟-

 .مسمت چپ سـ*ـینه-

 :کالفه گفتم

 .شده؟ من که چیزی ندیدمچیجات دیگه اون-

 .یه نفر قلب داخلش رو شکونده-

 :متعجب نگاهش کردم که گفت

 .کار خودته سارا؛ کار تو. بد قلبم رو شکوندی و خارم کردی-



 :های گرد گفتمبا چشم

 ...گی آرشا؟! من کِیچی می-

 :وسط حرفم، دستش رو بلند کرد و گفت

دردناک رو توی قلبم فرو کردی و حاال قصد ترمیمش رو داری؛ اما هیس؛ هیچی نگو! تو فقط یه چاقوی تیز و -

 !شه؛ هرگزباید بهت بگم خانوم سارا صابری که این چاقویی که بهم زدی، هرگز جای زخمش خوب نمی

ناخودآگاه بغض کردم. از حرفش خیلی ناراحت شدم. بدون هیچ حرفی جعبه رو گذاشتم روی میز و بدون نگاه 

 .متعجب بقیه، دوییدم توی هال و رفتم توی اتاق نرگس و آتنا هایکردن به چشم

های جا روی تـ*ـخت نشستم و اشکام مهمون چشمکردم دیگه برم توی محوطه؛ بنابراین همونجرعت نمی

 .سرخم شدن

ا و هبار تندتند راه خودشون رو پیدا کردن. دلم گرفته بود از حرف هام اینصورتم رو با دستام پوشوندم و اشک

 !لحنش. من قصد داشتم بهش نزدیک بشم و حاال اون

که االن و توی این موقعیت، اون قهر در اتاق یهویی باز شد و نرگس و آتنا نگران اومدن داخل. از این

 .قدر بد بود که نتونم خوشحالیم رو بروز بدمهاشون رو کنار گذاشتن خوشحال بودم؛ اما حالمم اونکردن

 :و نگاهشون کردم، نرگس آروم گفتسرم رو آوردم باال 

 ...سارا، آرشا منظوری نداشت؛ فقط کمی عصبی-

 :سریع گفتم

 .خوام یکم تنها باشمخیالش نرگس. ولش کن. فقط لطفا برین بیرون. میبی-

 :آتنا گفت

 ...ولی سارا-

 .کنمخواهش می-

 .روندیگه چیزی نگفتن، نرگس سر تکون داد و دست آتنا رو گرفت با هم رفتن بی

قدر از خودم ضعف نشون بدم. حداقل توی این موقعیت. االن باید فقط و فقط رو نفسم رو دادم بیرون. نباید این

 .جا تمرکز کنمفرار کردن از این

*** 

نرگس و آتنا به همراه مهراد و بهنام رفته بودن کالس شنا. منم مونده بودم پیش آرشا توی سوئیت. به دو دلیلی 



که دیکه روی کثیف اون مرتیکه آتاش رو نبینم و کامالً قانع کننده بود نرفتم. یک، به خاطر اینکه برای خودم 

 .که بمونم پیش آرشا و تالشم رو کنم تا از دلش در بیارمدو، این

های ترسناک این که شاید تمام این قضایا و حقیقتای هم بود که در موردش خیلی مطمئن نبودم. اینچیز دیگه

 .ارزهکنه؛ اما به امتحانش میرو هم بهش بگم. مطمئناً باور نمی اردوگاه

 .نفسم رو دادم بیرون و لم دادم رو مبل

تونه کمکم کنه. البته بعد از اون اتفاق شاید؛ نه! من از دلش در میارم ارزه. آرشا قطعاً میالبته که به امتحانش می

 .ذارهنار میو اونم با دونستن حقایق، این سر سنگین بودنش رو ک

جوری هممون با دونستن آره خودشه. باید همه چیز رو براش تعریف کنم و اون هم برای بقیه تعریف کنه. این

 .ریمحقیقت، از این جهنمی که اسمش رو اردوگاه تفریحی گذاشتن در می

 :با این فکر، محکم بلند شدم و رفتم سمت اتاق. در زدم و آروم گفتم

 آرشا؟ بیداری؟-

 :اومد صداش

 .خوام ببینمتحتی اگه بیدار هم باشم نمی-

گفتم. ای دو دل شدم برم یا نه؛ اما من باید این قضایا رو براش میاین رو چنان محکم گفت که برای لحظه

 :تر باشهبار لحنم محکمبنابراین دوباره در زدم و سعی کردم این

 .اما من باید ببینمت. باید چیزی رو برات تعریف کنم-

 :وباره صداش اومدد

 ...خوای کار اون روزت رو توجیح کنی؛ اما من بهت گفتم سارا که هرگزالبد می-

دیگه صبر نکردم. در رو باز کردم و رفتم داخل. دهنش رو بست و متعجب نگاهم کرد. جدی رفتم و باالی 

 :تـ*ـخت ایستادم و گفتم

خواهی هم بهت بدهکارم. کار من کامالً اشتباه بود عذرتخوام کارم رو توجیح کنم؛ اما یه مآرشا، ببین من نمی-

 .ذاشتم تو رو ببرنگرفتم. نباید میو باید جلوش رو می

 :با اخم نگاهم کرد و گفت

 ...تو به خاطر ترحمت داری اینا رو-

 :سریع گفتم

 چه ترحمی آرشا؟ منظورت چیه؟-



 پس قصدت از زدن این حرفا چیه؛ هان؟-

 :جدی گفتم

خواد دوباره بخندی. دوباره فهمی؟! خوشحال دیدنت. دلم میم فقط و فقط خوشحال دیدن تو؛ میقصدم؟ قصد-

دونم نگام کنی. با اون چشمای آبیت بهم زل بزنی. توی دردام کنارم باشی. وقتی ناراحتم باهام حرف بزنی. می

م به یکی دیگه بود و نفهمیدم دل بودم. چون تمام توجهتموم اینکارا رو کردی؛ اما من توجه نکردم. چون سنگ

کنی تا توجه من رو به خودت جلب کنی. من اشتباه بزرگی کردم آرشا. خیلی بزرگ که تو چقدر داری تالش می

 .قدر تو رو ندونستم

گفت؛ اما نگاهش دیگه مثل قبل نبود. زدم، توی سکوت بهم خیره شده بود و چیزی نمیتمام مدت که حرف می

 .ش شدمو چیزی شبیه اون عشق بود. آره، عشق بود و من بعد از این همه مدت متوجه نگاهش حالت دلسوزی

                              م. کنارش روی تـ*ـخت نشستم. های غمگین آبیش ریخت روی گونهاشکام با دیدن اون چشم

 .با لـ*ـبام تر کردم ش رو گرفتم و در کمال تعجبش، پشت دستش رو، روی اون زخم بزرگ رودست خراشیده

 :های خیسم، زل زدم بهش. زیر لـ*ـب گفتدستش رو توی بـ*ـغلم گرفتم و با چشم

 .فریبت اخم کنمی دلچطور وقتی چشمای خیس از اشکت رو ببینم، بازم به روی این چهره-

وی اون لحظه فقط لبخند تلخی زدم که اون هم جوابم رو با لبخند داد. این کار خوبی نبود. درست نبود؛ اما ت

ای این رو ازشون محروم کرده بودم و اجازه داده بودم کس دیگه خواستم که خودم، خودمحصار دستاش رو می

 :نفس عمیقی کشید و موهام رو نوازش کرد. گفت .کار رو بکنه

 .ای رو داشتم سارااز وقتی که دیدمت، آرزوی چنین لحظه-

 .انگار بهش رسیدی-

 :عد با لحن غمگینی گفتآروم خندید؛ اما ب

 گیریش؟تو که ازم نمی-

 :لبخندی زدم. بازوش رو نوازش کردم و گفتم

 !هرگز-

لبخند قشنگی چاشنی صورت جذابش شد و من با خودم گفتم کاش زودتر این لبخند زیبا رو روی لـ*ـباش به 

 .فهمم که چقدر خوشحال بودنش برام ارزش دارهوجود آورده بودم. حاال می

وام پیش خودم یه اعتراف کنم که شاید کمی عجیب باشه. انگاری من، واقعاً عاشق آرشا هستم. انگار هرگز خمی

مهر آتاش توی دلم ننشسته بود و این مهر آرشا بوده که تَه دلم نشسته بود و منتظر یه تلنگر بود که بزنه 



 .بیرون و خودش رو نشون بده

کردم واقعاً موند. من خیلی زود عشق آتاشی که فکر میمثل یه حقیقت میگم؛ اما واقعاً عجیب بود که این رو می

دوسش دارم و اون هم دوسم داره رو فراموش کردم. خیلی زود و این باعث خوشحالی من بود. حاال انگار عشق 

 .آرشا توی دلم زنده شده. عشقی که کامالً درست و پاکه

م رو نوازش کرد و نگاهش کشیده شد به... اوه! شتش گونهم نشست. با سر انگدست نوازشگر آرشا روی گونه

رو تجربه کرده بودم؛ اون هم با اون  کار این بار یه که منی. بود عجیب من برای این و گرفتم استرس ناخودآگاه

 .عوضی

رو کنه، نگاهش رو گرفت و نفسش کردم سرش رو میاره جلو و این فاصله رو تموم میدقیقاً زمانی که فکر می

 .فوت کرد بیرون

 تعجب کردم، پس چرا پیش نرفت؟ چرا عقب کشید؟

 :انگار نگاه پر از سوال و متعجبم رو دید، چون توی گلو خندید و گفت

 .خوام تا وقتی که نامحرمم هستی، دست از پا خطا کنمنمی-

ی اش حتی بدون اجازهزده شدم. اون واقعاً باشخصیت و بافهم بود. در حالی که آتاز این وقار و فهمش حیرت

 .من، من رو لمس کرد

ها رو براش تعریف کنم. چنان هول کرده از جام یهو یادم اومد که برای چی اومدم پیشش و باید اون قضیه

پریدم که سرم محکم خورد به تاج تـ*ـخت و آخ بلندی گفتم. آرشا هم ترسیده از فریاد من، یه متر از جاش 

 .و شکمش رو چسبیدپرید که آخ اون هم بلند شد 

ی های تو هم و سر و شکم چسبیده روی تـ*ـخت نشسته بودیم که یهو در اتاق باز و کلههر دو تامون با قیافه

بهنام نمایان شد. هر دو نفرمون نگاهش کردیم که متعجب با چشمای گرد بهمون خیره شد. با دهن یه متری 

 :بازش گفت

 ...اوه! نکنه وسط صحنه سازیتون مزاحم شُ کردین؛ هان؟کار میدقیقاً داشتین چی-

وسط حرفش، فریاد بلندی زد که باعث شد سیخ بشم و یه متر بپرم. نگاه کردم و دیدم آرشا بالش روی 

 .تـ*ـخت رو سمتش پرت کرده

 :بهنام سرش رو مالید و رو به ما پرسید

اومدم دیدم هر دو تاتون شبیه  حاال چتون هست شماها؟ صدای آختون رو شنیدم، فکر کردم نیزه خوردین.-

 .کنینای کله و شکمتون رو گرفتین و دارین آه و ناله میمجروح شدگان جبهه



 :آرشا عصبی گفت

 .ت پیدا شداول تو بگو از کجا سر و کله-

 .من؟ آها، خب طبق درخواست رئیسم اومدم چیزی بردارم براش ببرم-

 :آرشا ابرویی باال انداخت و پرسید

 !رئیست؟-

 .ابرو کلفت-

 :منم متعجب پرسیدم

 !ابرو کلفت؟-

 :بهنام کالفه جواب داد

 .بابا جان، آتنا دیگه-

 :من اوهومی گفتم و آرشا سری تکون دادم. بهنام رو به من پرسید

 !حاال این تابش کجاست؟-

 :سرم رو بلند کردم و متعجب پرسیدم

 !چیش کجاست؟-

 .تابش-

 :آرشا هم پرسید

 !چی؟-

 :بلندتر کردبهنام صداش رو 

 !تاب... بابا جون، تاب-

 :م رو بگیرم و آرشا با پوزخند گفتسعی کردم جلوی خنده

 احیاناً منظورت تاپ نیست؟-

 :بهنام گیج گفت

 !هان؟-

 :های خنده توش بود، گفتمدستم رو توی هوا تکون دادم و با صدایی که رگه

 .توی چمدونشه. اون یکی اتاق و چمدون صورتیه-

 :خند زدبهنام نیش



 .صورتی... هِع، تمساح گنده-

هم گره خورد و دوباره من یادم اومد که و از اتاق رفت بیرون. خندیدم و آرشا هم همراهم خندید. نگاهمون به 

باید اون قضیه رو بهش بگم. باید تمام حقایق این اردوگاه رو براش تعریف کنم؛ ولی اول باید سوالی که 

 :سیدمپرکنجکاوم کرده بود رو می

 !ی اردوگاه درآوردی؟راستی؛ تو مگه توی انفرادی نبودی؟ پس چطور زخمی سر از محوطه-

 :با سوالم، لبخندش رو خورد و سرش رو انداخت پایین. نفس عمیقی کشید و گفت

تونستم های آشغال برای کتک زدن و تنبیه کردنم اومده بودن. واقعاً دیگه نمیطبق معمول، اون گنده-

ون رو تحمل کنم و توی یه تصمیم آنی از زیر دستشون در رفتم و فرار کردم. زخمی بودم و توان هاشضربه

 تو بعدش و رفتم هوش از انگار بعد اما جا ایستادم؛ی کافی ازشون دور شدم، یه دوییدن نداشتم. وقتی به اندازه

 کردی؟ پیدا رو من

 .سر تکون دادم. این هم جواب سوالم. حاال نوبت من بود

 :نفس عمیقی کشیدم و جدی رو بهش گفتم

حاال نوبت منه یه چیزی رو بهت بگم. آرشا، یه سِری قضیه هست که باید برات تعریف کنم. کامالً مهمن و هیچ -

یاج دارم؛ پس لطفاً با دقت به حرفام گوش هستن؛ کامالً واقعی. من به کمکت احت سرشون ندارم. واقعی شوخی

 .کن و هیچی نگو

 :نگران شد و گفت نگاهش

 !شده مگه؟کنی. چیسارا داری نگرانم می-

شد مو ها باعث مینفس عمیقی کشیدم و چشمام رو بستم. سعی کردم خونسرد باشم. هرچند که مرور تمام اون

 :هاش خیره شدم و گفتمبه تنم سیخ بشه. چشمام رو باز کردم و مستقیم به چشم

 ...جاجا، اینآرشا... این-

 :بار بدون هیچ لکنتی گفتمای کشیدم و این ق دیگهنفس عمی

 .جا، همشون یه مشت جن هستنتمام کارکنان این-

جزءشون رو براش گفتم. هیچی بههمه چیز رو براش تعریف کردم؛ همه چیز. از اولین اتفاق تا آخرینش. جزء

 .دونستقضیه هم می کرد؛ پس باید تمام ریز و جزء اینرو از قلم ننداختم. آرشا باید کمکم می

ً خواستم فعالوقتی همه چیز رو بهش گفتم، سکوت کردم و نفسی گرفتم. سرم رو انداختم پایین؛ چون نمی

 .م یا توهم زدم؛ اما در آخرش باید کمکم کنهالعملش رو ببینم. شاید فکر کنه دیوونهعکس



شدم و همین که تصمیم گرفتم چیزی سکوت سنگینی بینمون بود و قصد شکستن هم نداشت. داشتم کالفه می

 :بگم، صداش در اومد

 ...سارا-

 :سریع وسط حرفش پریدم و هول کرده گفتم

دونم... اِم؛ یا این میم کنی یا بگی که رد دادم و چه خوای چی بگی. مسخرهدونم االن میآرشا ببین... نمی-

 ...فکر کن و بعد گم یکم بیشتر در مورد حرفامخل شدم. به هر حال، من می ...که

 :ش گفتوسط حرفم پرید و با ابروهای باال رفته

 .قدر یهو هول شدی؟! خب بذار منم حرفم رو بزنم بعدوایسا وایسا... چرا این-

 :لـ*ـبم رو گزیدم و سرم رو انداختم پایین. آرشا نفسی گرفت و گفت

 .شده بودماین موضوعات  خب، راستش... چطور بهت بگم؟ منم یه جورایی متوجه-

 :که بخوام چیزی بگم، اون گفتهای گرد نگاهش کردم و قبل از اینسرم رو گرفتم باال و با چشم

زده از جوری وحشتتعجب کردی، هوم؟ خب بذار بهت بگم. من از اون روزی که ما کالس شنا بودیم و تو اون-

هایی که سرت میاد و این دونستم این بالسوئیت اومدی سمت ما. با اون وضع، خب من شک کردم. می

که اهمیت یا کوچیک باشه. مطمئن بودم که یه چیزی هست تا این تونه یه چیزه کمزدگیات، دلیلش نمیوحشت

 ...ها رو توی کیفت دیدم وسازت با اون شمعامروز اون صلیب چوبی دست

 :ی تسلیم باال برد و گفتسریع سرم رو گرفتم باال که دستاش رو به نشونه

تونم چیزی پیدا کنم که مطمئنم کنه تو... تو، آتاش رو خواستم ببینم میرمنده، رگ فوضولیم زده بیرون. میش-

 .دوست داری

دونستم ناراحت که این رو گفت، سرش رو انداخت پایین و نفسش رو آه مانند بیرون فرستاد. میبه محض این

 !و ببینم؟تونستم ناراحتیش رشده و حاال منم دلم گرفت. چطور می

 :هام گرفتم. نگاهش کردم و با اطمینان گفتمسمتش خم شدم و دستش رو توی دست

که... شخصی به اسم آتاش هرگز توی زندگی من نبوده؛ خوام یه چیزی رو بهت بگم و اونم اینآرشا، می-

اسمش رو هم فهمیدی؟! مردی به این اسم و مشخصات، هرگز توی دنیای من نبوده و نیست. حتی من تا حاال 

 .نشنیدم

 :خواست چیزی بگه که انگشتم رو روی لـ*ـبش گذاشتم و گفتم

مونه؛ باشه؟! چرا باید در مورد فردی حرف زد که برام وجود خارجی هیس. آرشا، هیچ جای سوالی باقی نمی-



 !وقت در موردش حرفی بزنیم؛ خب؟خوام هیچنداره؟! دیگه نمی

 .کِش اومد. منم لبخندی بهش زدم و انگشتم رو برداشتمسری تکون داد و لـ*ـبش به لبخند 

 خب، ادامش؟-

 :شروع کرد

دونستم که تو هیچ احتیاجی به شمع و مخصوصاً صلیب هام بیشتر شد. میها رو دیدم، شکوقتی صلیب و شمع-

 .نداری

 :سر تکون دادم

 خب؟-

 .کامالً مطمئن شده بودم خبری هست تا االن که تو همه چیز رو گفتی-

 پس یعنی االن... االن حرفام رو باور کردی؟-

 .سارا من همیشه باورت دارم، حتی حرفات-

 :بهش لبخند زدم زدم. دهن باز کردم تا چیزی بگم؛ اما یهو انگار که چیزی یادش اومده باشه، هول کرده گفت

 .اوه راستی، باید یه چیزی رو بدونی سارا-

 !چه چیزی؟-

 :پته گفتبا تته

 .من، من اینا رو برای مهراد و بهنام هم تعریف کردم خب؛ آم...-

 :هام گرد شد و اون ادامه دادچشم

 .گفتمکردم، به اونا هم میهر بار که چیز جدیدی پیدا می-

 :پوفی کشیدم و گفتم

 .صورت، باید خیلی عجیب باشه که نرگس و آتنا هم این قضیه رو ندونن خب پس در این-

 :گردنش کشید که گفتمآرشا شرمنده دستی به 

 .البته چه بهتر. کارم رو آسون کردی آرشا. دیگه الزم نیست سیر تا پیاز رو براشون تعریف کنم-

 .با ذوق این رو گفتم و با یه ایول، بشگنی تو هوا زدم

 :آرشا سوالی نگاهم کرد و پرسید

 !خوای این قضیه رو به اونا هم بگی؟مگه... مگه می-



*** 

 !زارت-

 :ای بود که بهنام در جواب حرف من داد. آرشا اخمی کرد و گفتکلمهاین هم 

 !کنه؛ اما خیلی مشتاقه تا فرود بیاد توی حلقت. یعنی چی زارت؟که دستم هنوز درد میبهنام با این-

 :بهنام گفت

 .یعنی زارت دیگه-

 :بعد رو به من ادامه داد

جا. قصد این همه اتفاق، این دروغای آتاش و کارکنان اینای نداری؟ این همه بال سرت اومده، خدایی هیچ ایده-

 جا نداری؟گی هیچ ایده و نظری برای فرار از اینگردی مینشون به تو. بعد بر میآسیب زد

 :عصبی غریدم

 خودت تو مشنگ، آخه خب. فیلسوف ذارممی اشتراک به م رو اولِ اول با توکنم و بعدش حتماً نظریهفکر می-

 !زِری؟می قدراین که داری ایده

 :انگشتش رو باال گرفت و گفت

 ...زِهوی! مشنگ اون ابرو کلفت زیادی می-

 :صدای داد آتنا بلند شد

 .تزنم تا اون دماغت فرو بره توی کلیهبهنام، همچین می-

و بهنام که دهنش باز و انگشتش خشک مونده بود، گلوش رو با صدا صاف کرد. با اهم گفتنی، خودش ر

 .جور کرد و روش رو ازمون گرفتوجمع

 :مهراد کالفه گفت

 .تونیم از این جهنم خارج بشیمجای این بحث چرت، بیاین فکر کنین ببینیم چطور می به-

 :نرگس گفت

 .جا موندگار بشیممونه. تا پایان تعطیالت باید همینکمپ می جا مثل یهشه اصالً؟ اینمگه می-

 :فتآتنا رو به نرگس گ

تیکه کنن و کل خونش رو ی قبلی تیکهتا پایان تعطیالت موندگار بشیم؟ که بگیرن سارا رو مثل اون دختره-

 ...بِکشن بیرون و بعد

 :هاش رو چسبید و تشر زدنرگس گوش



 !اَه! بسه آتنا، بسه-

 :آرشا کالفه دستی به صورتش کشید. پوفی کرد و گفت

 .شم دیگهدیوونه میرسیم. دارم جوری به جایی نمیاین-

ها که هر کدوم یه طرف اتاق ولو من که کنارش روی تـ*ـخت نشسته بودم، پشتش رو نوازش کردم و رو به بچه

 :بودن، گفتم

 .جا رفته باشیمدونم که ما باید تا فردا از ایندونم تصمیمتون چیه؛ فقط این رو میمن نمی-

 :بهنام پوزخند زد

 هِع، غیب گفتی؟-

 :صداش رو بلند کردمهراد هم 

 !بهنام خفه-

 .یهو بگو بهنام الل بمان-

 .این هم حرفیه-

 :ور کرد. نرگس یهو گفتبهنام پشت چشمی نازک کرد و روش رو اون

 جا فرار کنیم؟خوایم بریم توی جنگل گردش، از اینی اینکه مینظرتون چیه به بهونه-

 :مهراد گفت

 .شهاگه خودشونم باهامون بیان که نمیذارن تنهایی بریم توی جنگل. اونا نمی-

 :نرگس پوفی کشید و من گفتم

کنن. و وقتی محیط شلوغ باشه، پیشنهاد بدیم که کل اردوگاه رو ببرن اطراف جنگل برای تفریح. حتماً قبول می-

 .تونیم در بریمما بهتر می

تونم ازش انتقام چی؟! من چطور میکردن. بد فکری هم نبود؛ اما آتاش کسی چیزی نگفت. انگار داشتن فکر می

 ...ی آخر این کار رو انجام بدم یابگیرم؟ شاید بتونم در لحظه

 :صدای آرشا من رو از افکارم بیرون آورد

 .بد فکری هم نیست-

 :مهراد گفت

 .به نظر منم بد نیست؛ اما باید خیلی دقت داشت-

 :آتنا گفت



های مورد نیاز کنن وسیلههامون. اونا فکر میبریزیم توی کولهتونیم تمام وسایل مهمی که نیاز داریم، و می-

 .تفریح رو برداشتیم

 :نرگس پرسید

 ره بهشون پیشنهاد بده؟خب، حاال کی می-

 :ها چرخید سمت من. هول کردم و پرسیدمی نگاهاین سوال رو که پرسید، همه

 !هان؟ چیه؟-

 :بهنام گفت

 .کنه. تو برو بهش پیشنهاد بدهد نمیتره. درخواست تو رو رآتاش با تو گرم-

آب دهنم رو قورت دادم و به آرشا نگاه کردم. اون هم نگاهم کرد و من نگران سر تکون دادم. دستم رو از زیر 

 .پتو گرفت و فشرد

 دادم. شایدکار رو انجام می جا بریم من حتماً اینشد ما هرچه زودتر از ایناشکالی نداشت اگه این کار باعث می

دیدمش؛ رو شدن با مردی که قصد کشتنم رو داره؛ اما بعدش مهم بود که دیگه هرگز نمیسخت بود روبه

 .هرگز

 :پس رو کردم سمت بقیه. سر تکون دادم و گفتم

 !قبوله-

*** 

شناسی کنسل شد. آتاش مثالً به قول خودش به خاطر من این پیشنهاد رو قبول کرد و حاضر شد کالس تاریخ

 !س؛ مردک عوضیسل کنه. هِع! مسخرهکالس رو کن

ها حرف زدیم که باالخره قبول کرد برم پیش قدر من و بچهوقتی گفتم قبوله، آرشا اولش مخالفت کرد؛ اما اون

 .رویی باهاش برام دشوار بود؛ اما انجامش دادمآتاش. روبه

لرزه؛ اما دیدن عشقشون دلشون میهایی که با وقتی دیدمش، دوباره دلم یه جوری شد. انگار لرزید. مثل عاشق

طوری کشتنم خواد با این روش من رو مجنون خودش کنه و اینس که میدونستم که این یه حقهمن خوب می

 .شهتر میبراش آسون

نفس عمیقی کشیدم و دست آرشا رو توی دستم بیشتر فشار دادم. متوجه شد. سرش رو برگردوند سمتم و 

 :نگاهم کرد



 خوبی؟-

 :ون دادمسر تک

 .فقط قول بده تا آخرش باهام باشی-

 :لبخندی زد. دستم رو فشرد و گفت

 .من تا آخرش کنارتم سارا؛ تا آخرش. تا وقتی که توام کنارم باشی-

 .منم کنارتم آرشا، تا ابد-

این ها رو که پشت سرمون بودن ببینم. آتنا که شاهد خندیدم و سرم رو برگردوندم تا بچه. لبخندی به روم زد

 .صحنه بود، نگاهش با نگاهم قفل شد با لبخند شیطونی بهم چشمک زد

 .ور کردملبخندی زدم و روم رو اون

جا کردم که نگاهم افتاد به آتاش نگاهم رو که دید، خودش رو زد به اون راه و رفت م جابهم رو روی شونهکوله

 .س گرفته بودمسمت بقیه برای راهنمایی. آب دهنم رو قورت دادم. یهویی استر

های اطراف چشم دوختم. فقط امیدوار بودم بتونیم راحت فرار کنیم و برای همیشه رنگ این ها و گیاهبه درخت

 .جهنم رو نبینیم

 :آتاش به استانبولی چیزی رو بلند رو به همه گفت. از آرشا پرسیدم

 فهمیدی چی گفت؟-

 .ایستیمجا می گفت کم کم برای زدن چادرا یه-

 .ماوهو-

ها رفتن ها به کمک چند تا از کارکنان، چادرها رو زدن. بعدش بعضیی بچهکنار یه دریاچه توقف کردیم و همه

 .های دیگه هم رفتن تا اطراف قدم بزننها بیرون موندن و بعضیداخل چادرها. بعضی

 :ها کنار دریاچه روی زمین نشستیم. نرگس گفتمن و آرشا و بچه

 شیم؟یخب، کِی وارد عمل م-

 :بهنام نیشخندی زد

 مگه مأموریته؟-

 :آتنا مشتی به بازوش زد و گفت

 .ی باباتهپَ نَ پَ، جشن تولد ننه-

 :گفتم



 .بسه دیگه. فعالً آتاش حواسش بهمون نیست. کم کم باید بلند بشیم-

 :نرگس آب دهنش رو قورت داد و مضطرب گفت

 .من... من اضطراب دارم-

 :مهراد رو بهش گفت

 .همین هستیم؛ اما تا کنار هم باشیم اتفاقی نمیوفته هممون-

نرگس سر تکون داد و هممون بلند شدیم. نگاهی به دور و ور انداختیم و وقتی مطمئن شدیم کسی حواسش 

 .بهمون نیست، حرکت کردیم

وع کردیم به هایی تند از بینشون گذشتیم. کم کم سرعتمون افزایش پیدا کرد و شرها رفتیم و با قدمبین درخت

 :زنان پرسیددوییدن. نرگس نفس نفس

 ریم؟االن دقیقاً کجا داریم می-

 :دویید، جواب دادطور که میمهراد هم همون

ریم شهر. بعد فرودگاه و مقصد آخرمون شیم و میاولین اتوبوس یا ماشینی توب جاده پیدا کنیم، سوارش می-

 .هم ایرانه

ی امنمون هستم، سرعتم بینم و باالخره توی خونهالخره کشور خودم و پدر، مادرم رو میبا فکر کردن به اینکه با

 .رو بیشتر کردم

قدر دوییدیم که مطمئن شدیم از بقیه دوریم، ایستادیم تا نفس بگیریم. روی زانوهام خم شده بودم و وقتی اون

 :ای گفتزدهگرفتم که نرگس با صدای لرزون و وحشتداشتم نفس می

 !ها...؟بَچ... بچه-

قدر به وحشت انداخته؛ اما با چیزی که دیدم، وحشت سر تا پای صاف ایستادم تا ببینم چه چیزی نرگس رو این

 .منم فرا گرفت

ی روی ورودی اردوگاه بودیم و آتاش با چند تا موجود کریه و زشت پشت سرش، مقابل دروازهما دقیقاً روبه

 .چوبی ایستاده بود

و خشک شده، متعجب زل زده بودم آتاش. به آتاشی که با اون لبخند عجیب، شیطانی و مرموزش زده وحشت

 .فقط به من زل زده بود

هایی که آدم رو یاد شیطان دادم جن هستن، نگاه کردم. پوست سبز و چهرهبه اون موجودات کریهی که حتم می

های بلند و های سبز رنگ و ناخنحمی. اون دسترهای توی نگاهشون مملوء بود از بینداخت. اون خباثتامی



 .هام سراغم اومده بودنداخت. همون دستی که از ابتدای کابوسسیاهشون من رو کامالً یاد اون دست می

 :ی مهراد گوشم رو پر کردصدای زمزمه

 .نمون در بریمتمام قدرتتون رو بریزین توی پاهاتون که باید با تمام توا-

 :که بخوایم چیزی بگیم یا کاری کنیم، آتاش قدمی جلو برداشت و با همون لبخندش گفتاینقبل از 

 .هامونهگذرونیتشریف ببرین؟ چرا آخه؟ تازه شروع خوش-

 :پوزخندی نشست رو لـ*ـبم

تیکه کردن بدن و خوردن خون برای جاودانگی، هاا تیکهکنم برای جنگذرونی؟ چه جالب! تصور میخوش-

 !گذرونی؛ هوم؟شیعنی خو

 :لرزوند. گفتی بلند که بدن آدم رو میخندید. یه خنده

 ...که دوست قدیمی من و صاحب ایناوه! سارا، مثل این-

 :ها گرفت و مقابل ما باال برد و ادامه دادبطری بزرگی رو از دست یکی از اون جن

 .ی تمام اسرار این اردوگاه رو برات فاش کردهتکه شدهبدن تکه-

ای های گوشت چندش و گنده گرفتهبودن و تیکههای سیاه خون اطرافش گاه متعجبم رو دوختم به بطری. لکهن

های بدن کاترینه، عُق زدم و توی یه آن هم زن، تیکه های حال بهکه این تیکه گوشتداخلش بود. با فکر این

 .م رو روی زمین خالی کردممحتویات معده

 :ها نگران اومدن سمتم. آتاش بلند خندید و گفتمرم رو گرفت و بچهآرشا سمتم خم شد و ک

 !اوه چه لوس-

 :بعد بطری رو پرت کرد و ادامه داد

 .خب عزیز دلم، باید دنبالم بیای. قراره یکم دکتر بازی کنیم-

 :دونستم منظورش از دکتر بازی چیه. رو بهش غریدمنفس گرفتم و با کمک آرشا صاف ایستادم. خوب می

تونین خونم رو از بدنم دست بیارین؟ می تونین من رو مثل اون کاترین بیچاره بههات میفکر کردی تو و جن-

 بیرون بِکشین؟

 :ریلکس جواب داد

 .به راحتی گلم-

ی تیز خنجر رو دست کشید و با لبخند پلیدش رو بهم بعد یهو خنجر تیز و بزرگی توی دستش نمایان شد. لبه

 :گفت



 .دنبال بازی کنیم بهتره کمی-

 :تر شد و با اون برقی که توی چشماش بود، گفتخنجر رو مقابل صورتش گرفت. لبخندش عمیق

 .رهبه نظرم وقتشه یکم بدویی سارا؛ چون اگه ندویی، این خنجر مستقیم توی قلبت فرو می-

 :ها که مهراد داد زدزده سریع برگشتم سمت بچهوحشت

 !نباش، فقط بدو. بدوسارا فرار کن... نگران ما -

ی بزرگ اردوگاه شدم. ها رو پس زدم و داخل محوطهدیگه هیچی نگفتم و فقط شروع کردم به دوییدن. اون جن

 :اومدی بلند آتاش از پشت سرم میصدای خنده

 .آفرین دختر خوب. بدو، فرار کن-

های کریه درگیر شدن و جنها با اون زنان دوییدم سمت رستوران و در آخرین لحظه دیدم بچهنفس نفس

 .آتاش هم در حال دنبال کردنِ منه

زنان نگاهی به اطراف انداختم و به رستوران نزدیک شدم. درش رو به شدت هل دادم و پریدم داخل. نفس نفس

 :همین که خواستم دوباره بدوئم، صدای آتاش از پشت سرم گفت

 .طوریقدر عجله؟ من یه چیزی گفتم همینحاال چرا این-

م، خندید و بهم زدهی وحشتجیغ بلندی زدم و پریدم. برگشتم و توی چند سانتی خودم دیدمش. با دیدن چهره

 .تر شدنزدیک

سریع ازش فاصله گرفتم و صندلی یکی از میزها رو سمتش پرت کردم. صندلی با دستش کنار زد و دنبالم راه 

 .افتاد

 :دوییدم و ازش فاصله گرفتم. داد زد

 .تونی از دست من در بریدت رو امیدوار نکن سارا؛ چون مطمئن باش نمیخیلی خو-

 :کردم، داد زدمطور که فرار میمنم همون

 ...این تویی که نباید خودت رو امیدوار کنی آتاش. تو و نسل جاودانت هرگز موفق-

 :ی صندلی گیر کرد و خوردم زمین. آتاش خندید و گفتوسط حرفم، پام به پایه

کنی سارا. پاک در اشتباهی. بذار یه چیزی رو بهت قول بدم. انقراض نسل جاودانان هرگز اتفاق شتباه میداری ا-

 !فهمی؟ انقراض نسل جاودانان هرگز اتفاق نمیوفتهنمیوفته سارا؛ می

 :نیم خیز شدم تا بلند بشم و زمزمه کردم

 .کنیاین تویی که داری اشتباه می-



 .د بدی توی کمرم پیچید و نفسم رفتبه کمک دستام بلند شدم که در

 .خواستم قدمی بردارم که یهو سالن توی تاریکی بدی فرو رفت. از ترس یهویی جیغ بلندی کشیدم

است دونستم دقیقاً کجهای هیستریک آتاش توی کل سالن پیچیده بود و من رو گیج کرده بود. نمیصدای خنده

 .و این من رو خیلی ترسونده بود

قدمی به جلو برداشتم که پام رفت روی یه چیز لزج. از احساسش صورتم جمع شد و سعی کردم پر استرس 

ش رو روشن کردم و انداختم پایین. با بفهمم چیه. گوشیم رو از توی جیب شلوارم بیرون آوردم و چراغ قوه

ی آدمی که ته شدهدیدن چیزی که پام روش رفته بود، از ته دلم جیغ زدم. پام فرو رفته بود توی شکم شکاف

جلوم غرق در خون بود. پام رو از الی اجزای بدنش بیرون آوردم و صورتم جمع شد. پام خونی شده بود و 

 .های بدنش به شلوارم چسبیده بودتیکه

خواستم تکونی بخورم که کسی من رو از پشت هل دادم و مستقیم فرود اومدم روی اون جسد. صورتم مماس 

 .ش بود و من از وحشت و دلهره و حالِ بدم، دوباره جیغ زدم و از جام پریدمرنگ و خونینصورت بی

 .گوشیم از دستم افتاده بود و قطعاً هم شکسته بود

کردم برای پیدا کردن راه هام جاری شده بود و من گریون و درمونده به اطراف نگاه میاز وحشت زیاد اشک

 .نجاتی

تونستم بهتر اطراف رو ببینم. در خروجی رستوران رو دیدم و بود و میهام تقریباً به تاریکی عادت کرده چشم

 .دوییدم سمتش؛ اما یهو از پشت کشیده شدم

همون دست سبز رنگ لعنتی شدم  جیغ زدم و سعی کردم چیزی که من رو گرفته رو پس بزنم؛ اما بعد متوجه

 .اومدکشید و تا صورتم میودش رو باال میکه دور پام پیچیده شده بود و داشت مثل یه عنکبوت از روی بدنم خ

 .کشیدجیغ زدم و سعی کردم بندازمش کنار؛ اما مثل چی چسبیده بود بهم و داشت خودش رو باال می

 :داد زدم

 .ولم کن. از روم برو کنار چندش کثیف-

 .اثر بودنداختم؛ اما انگار کافی نبود و بیهام مدام بهش چنگ میبا دست

های زشتش رو روی صورتم حس کردم، جیغ بلندی کشیدم و با دستم ذشت و وقتی اون ناخناز روی گردنم گ

 .بهش چنگ انداختم

 .ورشو اونلعتنی، گم-

ور شد و من رو پرت کرد روی زمین. با در حال چنگ انداختنش از روی صورتم بودم که آتاش از جلو بهم حمله



 .حال چرخش دور سرم بودهای ریزی در سر فرود اومدم روی زمین و ستاره

آتاش پشت سرم ایستاد و موهام رو گرفت و کشید. سرم به شدت عقب رفت و چشم چرخوندم تا باالی سرم 

 .ببینمش

ش دیگه جذاب نبود. حاال تبدیل شده بود به یه اما با دیدنش خشک شدم. آتاش، دیگه مثل قبل نبود. چهره

های عمیقی روی پوست چندش و رنگ ترک برداشته، خراشهای بیموجود کریه. پوستی چروکیده و لـ*ـب

 .های سیاه روشون معلوم بودهایی که لکهلـ*ـب

 .انگیز، صورتم جمع شدی نفرتاز دیدن اون چهره

 :زشت خندید و با تن صدای کلفتی گفت

 .شد؟ چرا چندشِت شد؟ هان؟ تو که عاشقم بودیهان، چی-

 :جیغ زدم

 .م آشغالِ پستشو. ولم کن. بذار بر خفه-

 .های سالن که احساس کردم شکافته شد و مغزم افتاد بیرونعصبی سرم رو چنان کوبید به سرامیک

 :جیغی از سر درد کشیدم و آتاش غرید

 .خوام بهم بدیخوای بری؟ باشه حرفی ندارم؛ اما قبلش باید چیزی رو که میمی-

 .و بعد خنجرش رو باال آورد

 .هام پیچیده شدهام هلش بدم که اون دست لعنتی دور دستزده خواستم با دستوحشت

 .خودم رو تکون دادم و تقال کردم تا از زیر دست آتاش نجات پیدا کنم

باالخره تونستم با پام لگدی به صورت چندشش بزنم و عقب برم. اون دست لعنتی رو پرت کردم طرفی و به 

ی سمت چپش فرو رفته . فکش کامل خرد شده بود و گونهآتاش نگاه کردم. حاال صورتش کامالً لهیده شده بود

 .بود

 :دستی به صورتش کشید و رو بهم فریاد زد

 .کشمتکار کردی. میی آشغال! ببین با صورتم چیدختره-

 .و شروع کرد به دنبالم دوییدن. هول کرده شروع کردم به فرار و دوییدم سمت در خروجی

های میز دورم رسه، آتاش من رو گرفت. بلندم کرد و کوبیدم روی میز. شیشهکه دستم به دستگیره بقبل از این

خرد شد و من پخش زمین شدم. از درد صورتم جمع شد و خون بود که از سر و صورت و دستم کنارم 

 .ریختمی



 .های زخمی و ناتوانم بلند بشمکردم به کمک دسترفت و سعی مینفسم مدام می

 :د فرمش، شکل پوزخند به خودش گرفت و گفتآتاش سمتم اومد. لـ*ـب ب

 ای، چیزی کنی؟خوای قبل از مرگت توبهنمی-

 :نفس نفس زنان و بریده گفتم

 .شاید... شاید این تویی که باید... توبه و طلب بخشش کنی-

 :ای زد و گفتقهقه

 م؟جاودانهمیرم و ای! من؟ من طلب بخشش کنم؟ منی که هرگز نمیاوه سارا! واقعاً باعث خنده-

 :حاال من پوزخند زدم

خوار فهمی؟ یه خونخوار عوضی هستی آتاش؛ میسِری افراد؟ تو فقط یه خونجاودانه؟ از خوردن خون یه -

 .عوضی

 طور نفرات بعدیاینا برام مهم نیست. این عمر جاودانه که برام ارزش داره و تو قراره اون رو بهم بدی و همین-

 .شن و اون مایع جاودانگی رو دارنمیکه وارد این اردوگاه 

 :خندی زدمنیش

خورن؟ محیطی که خود تونی آدما رو گول بزنی؟ فکر کردی همه فریب این محیط زیبا رو میفکر کردی می-

 جهنمه و فقط پشت دیوار پنهان شده؟

 :پوزخند زد و گفت

 !فعالً که همه خوردن، حتی تو-

 .رسیخوای نمیهم بکشی، بازم به چیزی که میفقط این رو بدون که حتی اگه من رو -

 .اوه واقعاً؟ خواهیم دید-

 :م کشیدی تیز خنجر رو روی گونهو سمتم خم شد و لبه

 .چه حسی داره؟ هوم؟ قراره این فرو بره توی قلبت سارا-

 :کسی از پشت سرش فریاد زد

 ...مگر تو خواب-

ند. سرم رو بلند کردم که آرشا رو دیدم. دستم رو و بعد یهو آتاش به سمتی پرت شد و صدای فریادش بل

 .گرفت و بلندم کرد

 :مضطرب نگاهم کرد و پرسید



 !سارا خوبی؟-

 :نگاهی به سر تا پاش انداختم و گفتم

 .من خوبم، تو چی؟ بازوت زخمیه-

 :بازوش رو چسبید

 .جا بریمخوبم. باید سریع از این-

 .یدیمسر تکون دادم و هر دو به سمت در خروجی دوی

 .از رستوران زدیم بیرون و با تمام توان و سرعتمون دوییدیم سمت دروازه

ها هم روی زمین افتاده دیدم که با هم درگیر بودن هنوز. بعضی از اون جنیها رو از دور مها و اون جنبچه

 .بودن و معلوم بود مُردن

 :درحال دوییدن بودیم که صدای آتاش از پشت سرمون اومد

 .کشم تا تو رو به چنگ بیارمجا رو به آتیش میطمئن باش حتی اگه الزم باشه اینسارا، م-

 :یهو ایستادم. آرشا با توقفم ایستاد و متعجب نگاهم کرد

 .شد سارا؟! زود باش، باید سریع باشیمچی-

 :زدم داد و آتاش طرف برگشتم. نشست ـبم*لـ روی لبخندی و محوطه یآبدارخونه نگاهم رو دوختم به

 ندازی؟جا رو به آتیش بکشی؟ چرا زحمتش رو گردن من نمیخوای اینپس می-

العملی نشون بده یا آرشا چیزی بگه، دوییدم سمت آبدارخونه. داخلش شدم و هول کرده و قبل از اینکه عکس

 .نگاهم رو اطراف گردوندم و چشمم افتاد به کپسول بزرگ گاز زیر یه میز

 .لبخندی رو لـ*ـبم نشست

جا هم هست. رفتم سمت کشوها و شروع کردم ال فقط یه چیز دیگه نیاز داشتم و یه جورایی مطمئن بودم اینحا

شویی ها و... . و باالخره زیر سینک ظرفها، زیر کابینتجا رو گشتم. داخل کشوها، کابینتبه گشتن. همه

 .پیداش کردم

 .لبخندی روی لـ*ـبم نشست و گذاشتمش الی کمربند شلوارم

 .رفتم سمت کپسول و به هر زور و مکافاتی که بود، با دستای زخمیم بلندش کردم و کشوندمش سمت بیرون

ریخت متعجب بهم زل های بیها که حاال با اون جنانداختمش زمین، جلوی چشمای متعجب آرشا و آتاش و بچه

 .زده بودن

 :ی کپسول. خطاب به آتاش داد زدمنفس نفس زنان، اسلحه رو از الی کمربندم در آوردم و گرفتم جلو



 .کشمجا رو به آتیش بکشی؟ آره؟ خب من برات زحمتش رو میخواستی اینمی-

ها انداختم و اشاره کردم سریع از محوطه خارج شن. آرشا خواست سمتم بیاد؛ اما مهراد نگاهی به آرشا و بچه

 .جلوش رو گرفت و با سرعت از اردوگاه زدن بیرون

 .دوئه سمتمهاش میتاش که دیدم داره به همراه جنرو کردم سمت آ

ی کافی که فاصله گرفتم، اسلحه رو گرفتم سمت دیگه معطل کردن کافی بود. شروع کردم به دوییدن. به اندازه

 :کپسول و رو به آتاش داد زدم

 .شو به جهنمگم-

 !وَ شلیک

منفجر شدن کپسول، انفجار، آتیشی که مملوء ها از جلوی چشمام رد شد. اصابت گلوله به کپسول، تمام صحنه

ها و آتاش و سوختنشون. همه و های قرمز و نارنجی و زرد، پرت شدنم به سمت عقب، فریاد جنبود از رنگ

 .همه مثل یه فیلم بود و اتفاق افتاد

 .سوختدیگه هیچ جونی برام نمونده بود. حالم بد بود و تمام بدنم کوفته و می

 .ی اون آتیش و انفجار و اردوگاه در حال سوختن، در گردش بودحالم تونگاه بی

 .همه چی زیر اون آتیش بزرگ درحال سوختن بود؛ همه چی

ای نفسم چشمام رو روی هم فشار دادم و سعی کردم بلند بشم. از درد لـ*ـبم رو به دندون گرفتم و برای ثانیه

 .گرفت

هاش همه از درد که در حال جزغاله شدن بود انداختم. جن صاف؛ اما خمیده ایستادم و نگاهی به سمت آتاشی

 .کشیدن و خودش با اون همه ادعا، در حال سوختن بودفریادهای گوشخراش می

 .لنگون به سمتش رفتم و باالی سرش ایستادم. نگاهش که پر از درد بود رو بهم دوخت

 :پورخندی زدم و گفتم

 !بسوزبسوز... تو آتیش جهنمی که خودت ساختیش، -

 .ای خاکستر هیچی نمونده بوددهنش باز شد؛ اما فرصتی برای حرف نداشت؛ فقط توی یه لحظه، به جز گرده

 .لبخندی که حاصل از پیروزی بود روی لـ*ـبام نشست

ی چوبی که دیگه چیزی ازش های ضعیفم به سمت دروازهاز بین آتیشی که شعله کشیده بود، گذشتم و با قدم

 .منمونده بود رفت

 .ازش رد شدم. برگشتم و نگاه آخرم رو به اردوگاه دوختم



بخش دیدمش. با اون پیراهن بلند و یه دست سفیدش، با اون موهای باز دورش. دیدمش که یه لبخند رضایت

 .زدروی لـ*ـبش بود و از بین اون دود و خاکستر بهم لبخند می

 :جونی زدم و زمزمه کردملبخند بی

 .ابدی بری. حاال راحت بخواب و فرو برو توی خوابکاترین. حاال در آرامش ابدی به سر میانتقامت رو گرفتم -

 .لبخندش پررنگ شد و سرش برام تکون داد و بعد دیگه نبود. توی اون آتیش ناپدید شد

 شد. اطراف و صداها برام گنگ و غیرمفهوم شد و من با فرود اومدنم رویلبخندی زدم و بعد دیگه نفهمیدم چی

 .هوشیزمین، فرو رفتم توی عالم خواب و بی

*** 

 .زنمت که با دیوار و کف یکی بشیابهنام همچین می-

 :بهنام خندید و گفت

خوام تا رسیدیم ایران بیام خواستگاریت. البته بماند که لیاقت من رو گم واال. میخب چیه مگه؟ دروغ نمی-

 .نداری

طور که پس بهداشتی فرودگاه. بهنام همون سمت سرویسآتنا محکم زد پس گردنش و بلند شد و رفت 

 :مالید، خندید و گفتگردنش رو می

که قراره برم خواستگاریش، رفته دستشویی و داره به پهنای ابروهای کلفتش عر بینین؟ از خوشی اینمی-

 .زنهمی

 :مهراد رو بهش غرید

 بندی یا ببندم؟بهنام می-

 چی رو؟-

 .دهنت روو-

 :تخندید و گف

 .گیاِ؟ من فکر کردم دهن خودت رو می-

 .بعد بلند خندید که با پس گردنی همزمان آرشا و مهراد نیشش بسته شد

 :نرگس دستی به صورتش کشید و گفت

 .پوف... حوصلم سر رفت-



 :لبخند محوی زدم و گفتم

 .کننخب منم؛ اما یکم دیگه صبر کنیم. باالخره پروازمون رو اعالم می-

 :و گفتبرگشت سمتم 

 .گفتی خوابم میاد، خوابم میادتو دیگه خوابت نمیاد؟ از وقتی که از بیمارستان مرخص شدی، هی می-

 :لبخندی زدم و گفتم

 .بخش داده بودننه دیگه، خوابم نمیاد. زیادی بهم آرام-

 .خندید و اوهومی گفت

یدن صفحه، گرفتش جلوی من. جا شدم که موبایل نرگس زنگ خورد. درش آورد و بعد از دروی صندلی جابه

 :پرسیدم

 کیه؟-

 .مامانت-

 :ابرویی باال انداختم و گوشی رو گرفتم. جواب دادم

 الو؟-

 :ور خط اومدصدای مامان از اون

 الو؟! سارا خودتی دیگه؟-

 .سالم مامان. آره خودمم-

 :صداش از شک در اومد و گفت

 زنی؟سالم دخترم. خوبی؟ چرا بهم زنگ نمی-

 .جا. آخه آنتن نداشت اونخوبم مرسی-

 .نداشت؟ من به گوشیت زنگ زدم، خاموش بود-

 :یادم اومد که گوشیم شکسته. لـ*ـبم رو گاز گرفتم و گفتم

 !گوشیم خراب شده مامان. حاال اینا رو ول کن. خودت خوبی؟ بابا چطور؟-

 خوبیم ما هم عزیزم. نرگس و آتنا خوبن؟-

 .رسوننخوبن، سالم می-

 :اهی بهم انداخت و مامان پرسیدنرگس نیم نگ

 االن کجایی که آنتن داری؟ -



 :نگاهی به اطراف انداختم و گفتم

 .فرودگاهیم-

 :متعجب گفت

 !فرودگاه؟-

 .گردیم ایرانآره، داریم بر می-

 :تر شدصداش متعجب

 .مونینقدر زود؟! من فکر کردم تا پایان تعطیالت میگردین؟ چرا ایندارین برمی-

نیده بود، لبخند محوی زد و آتنا هم که تازه از دستشویی اومده بود، اومد سمت ما و هر دو تاشون نرگس که ش

 .گوششون رو چسبوندن به موبایل

 :خندیدم و گفتم

 .نه دیگه. دلمون تنگ شده بود، گفتیم دیگه برگردیم-

وجشون سمت ما جلب شده آتنا و نرگس ریز خندیدن و من با پام کوبیدم به پای هر دو نفرشون. پسرها که ت

 .بود، برگشتن سمت ما

 :ور خط گفتمامان از اون

 ...آهان. خب عیبی نداره. ایشاهلل سال دیگه تا آخر تعطیالت موندگار-

 :وسط حرفش، من و نرگس و آتنا هول کرده باهم داد زدیم

 .نه نه اصالً-

گذاشت جلوی دهنش. چند نفر هم های گرد نگاهمون کردن و بهنام با نیش باز دستش رو پسرها با چشم

 .اومدمتعجب برگشتن سمتمون و صدایی از مامان در نمی

من آب دهنم رو قورت دادم و نرگس سرش رو خاروند و کشید عقب. آتنا هم گلوش رو صاف کرد و خودش 

 .رو سرگرم کیفش کرد

 :صدای متعجب مامان اومد

 .عقلتون و کامل احیاء کردین سارا مطمئنی خوبی؟! دوستات خوبن؟ به سالمتی انگار-

ش حاال دیگه قشنگ فرو رفته بود توی کیفش و نرگس هم بینیم رو خاروندم و نگاهی به آتنا انداختم. کله

 .شدهاش خرد میسرش داشت الی دست

 :گلوم رو صاف کردم و گفتم



 !زنم؛ فعالاِم چیزه مامان... من... من رسیدم بهت زنگ می-

 .نفسم رو دادم بیرون و سریع قطع کردم و

 .حرف گوشی رو دادم دست نرگس و خواستم صاف بشم که آرشا بهم اشاره کرد بلند بشمبی

بلند شدم و اون هم بلند شد و رفت سمتی از سالن. منم دنبالش راه افتادم. ایستاد و منم کنارش ایستادم. 

 :پرسیدم

 بله؟ کاری داری؟-

 :گفت یکم این دست و اون دست کرد و باالخره

 ...تونم وقتی رسیدیم ایران، یه چند شب بعدش بیامسارا... آم... من... من می-

 :خواد بگه و گفتمسریع گرفتم چی می

تونی. اصالً همون شبش بیا خواستگاریم. من که حرفی ندارم. تازه مطمئنم مامان بابامم ازت حتماً! معلومه که می-

 .خوششون میاد

 :لبخند بزرگی زد

 !جدی؟-

 :ندیدمخ

 .جدی-

 :ی پر ذوق و بعد بازوهام رو گرفت و گفتخندید. یه خنده

 .شه که دیگه آتاشی وجود نداره تا سر راهم باشه و حاال تو تا آخرش باهامیشه سارا! باورم نمیباورم نمی-

 :زدگیش و دستام رو روی بازوهاش گذاشتممنم خندیدم از ذوق 

 .وم شد و حاال هممون کنار همیممنم خوشحالم. خوشحالم که همه چی تم-

 .لبخندی زد و پیشونیم رو به پیشونیش چسبوند

 .خوشحال بودیم. نه فقط من، نه فقط آرشا؛ بلکه همه و حتی کاترین هم خوشحال بود

تونست ها نابود شده بودن. همه در امان بودن و با این وجود، کی مینسل جاودانان منقرض شده بود. جن

 !ناراحت باشه؟

 !اومداید فقط آتاش که توی عذاب بود. عذابی که هرگز ازش بیرون نمیش

 .دونستم که میوفتهانقراض نسل جاودانان اتفاق افتاد و من می



کنه و حاال، نسل جاودانان برای همیشه منقرض شده و دیگه هرگز خونی همیشه خوبیه که بر بدی غلبه می

 !زهرگ .ریخته نخواهد شد

*** 

 {پایان}

 (دی ماه _ ۱۳99/۱۰/۲9)

*** 

شود آدم آید که باعث میمن از این رمان آموختم...: که هرگز نباید ناامید شد... شاید گاهی مسائلی پیش می

اری درست رود؟ آیا با ناله و گالیه، کدرگیر و گرفتار شود، اما آیا با نشستن و غمبرک گرفتن، کاری از پیش می

 شود؟می

 !اراده داشته باشد انسان باید یاد بگیرد

هرچقدر سخت، هرچقدر  _رود؛ پس باید در مشکالتی قوی پیش میما آموختیم که کار، با تالش و اراده

شود ما در دشوار و هرچقدر ترسناک و خطرناک، شجاع بود و نترسید. دلیر بودن است که گاهی باعث می

 .زندگی پیروز و موفق باشیم

 !مان بدویمیم و با شجاعت تمام، به سمت ترسپس، بیاید ترسیدن را کنار بذار

 خب، شما از این رمان چه آموختید؟

 

 

 

 

 

 

 

 


