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 :اول فصل

 به نام ترس يابانيخ

 

 :زدم ادياتاقم فر رونيرفتم كه بازش كنم، به سمت ب يكه با چتر بسته كلنجار م يحال در

 .مامان اومدم ـ

. كه به شدت ازش وحشت داشتم يسپتامبر، روز كي. بود ديجد يليامروز روز اول از سال تحص. به سمت چتر خراب برگشتم ديباز هم ناام اما

باز هم . كار همون اولش بود يِتونستم به خودم مسلط باشم؛ اما سخت يهر چند بعد از اون م. انداخت يروز اول مدرسه منو به وحشت م شهيهم

 يدر حال. تختم برداشتم يرو از رو ميو بارون دميكوب نياز سرِ خشم چتر رو به زم ياديبا فر. ديبه گوشم رس نييمادرم بود كه از پا اديفر يصدا

 .با سرزنش نگاهم كرد. ستادميمادرم ا يپا يجلو. كردم يپله ها رو ط گرميدر دست د يكردم، به سرعت با كوله ا يكه اون رو به تن م

 گم كه زودتر بلند شو؟ يسارا؟ مگه من نم ـ

 .كردم ياخم

 .چتر سابقم خراب شده. يريبگ ديمامان من ازت خواسته بودم كه چتر جد ـ

 .را به تنم كنم يرو از دستم گرفت تا راحت تر بتونم بارون كوله

جا  نيداشتم از ا رانيكه به ا ييجا بودم و تا به حال جز مسافرت ها نياومدم هم ايبه دن ياز وقت. در لندن. كنم يم يدر شهر بارون زندگ من

 يساله م جدهيمن باالخره ه. انتخاب نداره؛ اما امسال فرق داشت يبرا ياديتر هفده ساله حق زدخ هي. تونم يكه نخوام، نم نينه ا. خارج نشدم

 .هر چند كه مادرم مخالف باشه. تونستم كه آزاد باشم يآره، م. تونستم يشدم و م

 .سرم انداختم يرد كردم و كالهش رو رو يبارون نيزور دستم رو از آست به

 .برم مامان ديمن با ـ

كنارِ هم،  يخونه ها. زد يم يكيابرا به تار يخلوت بود و از گرفتگ ابونيخ. رونياز خونه زدم ب عيسر. كولم را به دستم داد يحرف چيه بدون

مدرسه باعث شد قدم هام رو  سِياتوبوسِ زرد رنگ سرو. بودم ابونمونيعاشقِ خونه و خ. دوست داشتم يليرو خ نيا. بودند يروانيهم و ش هيشب

 يبا لبخند به جوزف راننده . باز شد سيدرِ سرو س،يبه سرو دنيبا رس. دميدو يداشتم م بايتقر دميكه رس سيسرو يِكيتر كنم به نزد ندت

 حيترج شهيمثلِ هم. زدن يداشتند با هم حرف م سيسرو يكردم كه تو ييبه دختر و پسرا ينگاه. متقابل جوابم رو داد. سالم كردم سيسرو

با قدم . غرور رو ازش بدزدن يِتونستن گو ينم گريد يكه دخترا يشركت نكنم و بشم همون دخترِ مغرور خودشونيب يها حثب يدادم كه تو

. شناختنش يمعروف بود كه تمومِ شهر م يها ياسياز س يكيپدرم . دادم يرفتار رو نشون م نيا دميبا. رفتم يصندل نيبه سمت آخر نيمع يها

 كيدارن بهم نزد يباشه كه سع ييها باعث شده بود كه دور و برم پر از دختر و پسرها نيا. بودم بايز بايتقر يشرق مهين يا افهيخودم هم با ق

باعث شده بود كه بگن سارا توماس مرموزه؛ اما  نيا. دم كه تو خلوت خودم بمونم يم حيكه جلب توجه كنم متنفرم و ترج نيشن؛ اما من از ا

تازه االن . بزرگمون نگه داشت يمدرسه  ياتوبوس جلو. زونميگر يوجود نداره؛ فقط از شلوغ يچ مرموز بودنيدونستم كه ه يحداقل خودم م

 .برام سخت بود يجا شروع كنم كم نيسالم رو در ا نيكه بخوام آخر نيا. جا تنگ شده بود نيا يكه چه قدر دلم برا دميفهم يم
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شده بودم تندتر بود و  سيكه سوار سرو يباران نسبت به زمان. يميمات شدم به ساختمون قد. شدم ادهيپ سيبچه ها از سرو ي هيهمراه بق به

قدم هام رو هماهنگ كردم تا به داخل ساختمون برم . دميچيبه خودم پ شتريرو ب ياز سرما كردم و بارون يسرفه ا. خورد يوار به صورتم م انهيتاز

 يآشنا هم م يچهره ها يگاه. روز به مدرسه برگشته بودند نياول يبود كه برا يهرو ها انبوه از شاگردانرا. حداقل از گزند سرما در امان باشم ات

 نسرِ جاشاهاشو سيبود كه خ ييكه پر از آدم ها يدر حال دم،يرس يباالخره به سالنِ غذاخور. كردم يو با تكون دادن سر بهشون سالم م دميد

با اون ها كرد؛ اما من  ينياز گوشه كنار، منو دعوت به هم نش ييصداها. چرخوندم؛ اما همه جا پرِ پر بود چشم يخال ييبه دنبال جا. نشسته بودند

 دايپ د،يبا هرو ك ييباالخره جا. زمان كه از سرما دندون هام به لرزه افتاده بودن نيحداقل نه در ا. كس رو نشنوم چيه يدادم صدا يم حياالن ترج

. رفتم زشيشونم جا به جا كردم و به سمت م يرو رو فميك. بود ييجا يباالخره بهتر از ب. پسرِ منفور و مرموزِ مدرسه وانس،يا نيكنارِ كال. كردم

 يكم. گرم شم ياكه ذره  نياز ا غيگرم شم؛ اما در يخودم رو تو آغوش گرفتم كه كم. و نشستم دميكش رونيرو ب يي يبدون توجه به اون صندل

 ديشا. آدم وحشت داشتم نيدونم چرا انقدر از ا ينم. هم بلند شد نيهمزمان با من كال. رفتنِ برنامه هام از جام بلند شدمگ يكه گرم شدم، برا

با . رد شدم كنارشاز  يآب دهنم رو به زور قورت دادم و به تند. مطمئنا بخاطرِ همون بود. گفتن يبود كه راجع به اون م ييها عهيبخاطرِ شا

 يخواست برا يوقت دلت نم چيمشاورِ جوانِ مدرسمون كه ه. رفتم وميل زهيبه دنبالِ دفترِ دوش. دميكش ياهرو نفسِ راحتر يدوباره  دنِيد

 يمختلف اون جا سرك م يبود كه به بهانه ها ييدفترش پر از پسرها يجلو شهيهم. دخترها بود يفقط درباره  نيالبته ا ؛يبر ششيمشاوره پ

 :ديچيجوانش در گوشم پ يِكه صدا دينكش يطول. و در را به صدا در آوردم ستادميپشت درِ اتاقش ا. دنيكش

 .دييبفرما ـ

كنارِ پنجره بود و  يكوچك زِيم. شده بود دهيچ قهيبود؛ اما با سل ياتاقِ كوچك. گذاشتم وميدر رو باز كردم و قدم به دفترِ نوسازِ خانومِ ل يمعطل يب

 رونيب يايدنكه اون رو به  يتلفن يبود، به عالوه  ادداشتيپر از عكس و دفترچه  زيم يرو. انده شده بودپوش ميضخ يپرده ا ي لهيپنجره به وس

 يكي. لم داده بود شيدر صندل يرسم رِيغ يچشم دوختم كه در لباس وميل زهيگرفتم و به دوش زهايچ نيباالخره نگاه از ا. كرد ياز مدرسه وصل م

دانش آموزان  ااگر به سنش نبود، مطمئنا ب. بود دنشيطرزِ لباس پوش نيكردند هم يم يپسرها با او احساسِ راحت شتريكه بچه ها و ب يلياز دال

 .به چهره نشوند يمن لبخند دنِيبا د. شد ياشتباه گرفته م

 .توماس زهيدوش ـ

 .زدم يلبخند متقابل

 .وميجام خانوم ل نيگرفتنِ برنامم ا يبرا ـ

 .ديكش رونيانبوه كاغذها ب نِيرو از ب يرو باز كرد و در حال گشتن باالخره كاغذ زشيم يِكشو

 .جاست توماس نيا ـ

 .رفتم و كاغذ را از دستش گرفتم جلوتر

 .وميممنون خانوم ل ـ

 .افتادمراه  خ،يتار يعنيكالسم؛  نيدر رو بستم و به سمت اول عيسر. نداشتم گهيانتظار رو د يحوصله . نشدم يجواب منتظرِ

ها رو  نيسال ها بود كه ا! رميبگ اديرو  يدونستم قراره چ يكه م يدر حال خ،يروزِ اول سخت بود كه بخوام باز هم برگردم تو كالسِ تار ي واسه
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هنوز هم باورم  .ها هيقبل از اومدن سا. بودند شتريكه با حاال فرق داشت و تعداد انسان ها ب يزمان. كه جهان بزرگ تر بود ياز زمان. دميشن يم

در . ما ينه در انسان ها م،يديد يم ياضيفقط در ر ديعدد رو شا نيزمان ا نيما تو ا. داشته تيجمع ارديليجهان شش م يگن زمان يشه كه م ينم

تا  يتونستم تصور كنم كه زمان ينم يحت. داد يسال شمار ما االن سال هزار و پنجاه را نشون م. هزار نفر باشند ديجهان شا يحال حاضر انسان ها

 .امتحان گوش بدم يرو برا زهايچ نيرفته بوده باشه؛ اما مجبور بودم كه ا شيدو هزار و دوازده تمدن پ

به ما حمله كرده بودن و حاال  يزمان هي ايلعنت. ها بود هيزدم درس راجع به سا يهمون جور كه حدس م. كالس باز بود كه قدم درونش گذاشتم درِ

اَه خسته شده . ميداد يگوش م ديدر آورد و ما هم با شيشگيهم يرو از جا ويديادموند رفت و و يآقا. ميسال ها درس هاشون رو بشنو ديباما 

 .درس شروع شد قهيبعد از پنج دق. يدرسِ تكرار نياز ا گهيد بودم

. را كشف كنند تيكه واقع نيهمه كنجكاو از ا. ديچيبر اتمامِ جهان در سراسرِ جهان پ يمبن ييها عهيبود كه شا يالديسال دو هزار و دوازده م ـ

 ها هيسا. هستند كه دارند ييزهايچ نيتر كيكه بفهمن دشمنانشون نزد نيا يدشمنانشون، ب انِيدر م. كردند يم يها زندگ هيسا انِيآن ها در م

 .ها شدند ينيزم يباعث نابود ،يآمدند و جز تعداد نيانسان ها به زم يتباه يها براآن . بودند كه از سال ها حبس خسته شدند شانيهمزادها

 اتفاقا افتاده؟ نيا يزمان هيدونن كه  ياز كجا م نايمزخرفات قرار نبود تموم شه؟ ا نيا. دستام ونِيرو گرفتم م سرم

 .مقابلِ ما هستند يها نقطه  هيسا. شدن ييشناسا يبعد از مدت يهمزاد ها به راحت ايها  هيسا ـ

 .قبل نبود طونِياون پسرِ ش گهيد. كرد رييتغ هويشد كه  يم يدوستام بود؛ اما سه سال نيتر يمياز صم يكي نيكال. نيرفتم تو فكرِ كال ناخودآگاه

دونم  يدونم، م ياستش مر! ها هيسا. داده بودند ادمي نايكه ا يذهنم پر شد از مزخرفات يفكرا رو از ذهنم دور كنم، عوضش تو نيكردم ا يسع

اون ها  مگه. همزادها يِايها، به دن هيسا يِايبه دن. كنم دايراه پ يمواز يِايخواد به دن يدلم م. ها آشنا شم هيخواد با سا ياما دلم م ه؛يوونگيكه د

سپتامبر هزار و پنجاه، . كالس كردم يگوشه  مِيبه تقو يآروم نگاه. شهيكه مالِ سال ها پ نياما ا م؛يتون يخب حتما ما هم م ان؟ينتونستن ب

 يم لمد. برن شيپ يميخوان به صورت قد يگفتن كه م يم. فقط ماه هامون فرق داشت. بود يكي رانيو ا سيانگل يِها خيتار! دوباره يشروع

 .ستميخودم ن گهيكه د ييايها كجاست؟ دن هيسا يايكه دن رميبگ اديرو  نيگذشته فقط ا خِيخواست از تار

ادموند بود كه به من زل  يآقا نيكه تموم شده باشه سرم رو باال گرفتم؛ اما نه، فقط ا نيا الِيبه خ لميبا سكوت ف. ضرب گرفتم زيم يدستم رو با

حنه ص. دوباره نوار رو به كار انداخت. بزنه يشد كه بخواد بهم حرف اليخ ياون هم ب. نگفتم يچيو ه دميپس كش زيم يدستم رو از رو. زده بود

كه از  نيبه ا. ها نگا كردم هيبه سا. برام جالب بود نيا. كه از گذشته به جا مونده بود رو هنوز داشتند ييها لمياز كشتارها، ف دميد يرو م ييها

ادموند  يآقا. كه دكشتار كردن شتريدادند؟ آدم ها ب ينم يچرا به اون ها فرصت. كشتند يكه مردم اون ها رو م نيبه ا. اومدند يم رونيها ب واريد

 .رو نگه داشت ويديو

نگه داشته  كيتار شهيشهر هم. كنه جاديا هينرفت كه سا ييبه جا ياز اون سال كس. گم يبار هم م نيرو هر سال به شما گفتم، ا نيبچه ها من ا ـ

 ...كه رفته ينفر نيآخر. توش نرفته يسال كس انِيكه سال يابونيخ. ابونيخ هيجز  هيطور نيدونن همه جا ا يهمه م. شد

 :شد و عاقبت گفت رهيبه همه خ نيكال. در ته كالس برگشت نيسرها به سمت كال ناخودآگاه

 .ستمين هيمن سا ـ

كه بخاطرِ  يابانيخ. بود) fear( ريف ابانِيخ ابان،يخ! يمواز يايدن ا،ياتصال به اون دن ابونِيخ. بود ابونيخ هيآره . جواب بودن نيانگار منتظرِ ا همه
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 .اسم رو روش گذاشتن نيكنن، ا شيسا يعنوان ب چيتونستن به ه يكه نم نيا

جا  نيا. دميفهم يبود، من نم ميكن يريافته جلوگ يم هيكه سا ييو از رفتن جاها ابونياون خ يتو ميكه نر نيكالس به صحبت راجع به ا ي هيبق

فكر  نيو به ا دميكش يقينفسِ عم. نفر بودم كه از كالس خارج شدم نيا خوردن زنگ اولها؟ ب هينجات دادن خود از سا يراه ها اي خهيكالس تار

. بود كيما تار يايدن. بمونم كيتار يراهرو يدادم تو حيترج. فكر باز داشت نيبرم؛ اما ازدحام باران من رو از ا اطيبتونم به ح ديشا. افتادم

نور رو از  امِبه ن يزيما چ. عادت كرده يكياومده باشه، به تار ايبه دن ايدن نيبتونه تحمل كنه؛ البته اگه مثلِ ماها تو ا يكه كس يزيتر از چ كيتار

جوره از  چيبزرگ كه ه ي هيسا هي. بود هيوجود نداشت؛ اما سا يترس هم نور ابانِيخ يتو. مينيب ينور رو م يها گاه لميف يتو. ميديند كينزد

پسرِ  هي نيكال. شيدوستام بود؛ البته پنج سال پ نيتر يمياز صم يكي نيكال. اومد دوختم يسمت م نيكه به ا نينگاهم رو به كال. رفت ينم نيب

اون  يكه رفت تو نياون من رو دوست داشت، من هم عاشقش بودم، تا ا. نبود يما عاد يالبته رابطه . از دستش آرامش نداشت يشر بود كه كس

اما كم  اره؛دوستم ند گهيتا مدت ها تو شوك بودم كه چرا د. راحت با من به هم زد يليكه خ يپسرِ منزو هي. گهيد نِيكال هيدش شد بع ابون،يخ

 نيها اعتقاد داشتند كه من بعد از ا يليخ. ميبا هم نبود م،يايبا هم كنار ب ميشد يكه مجبور م يبعد از اون جز مواقع گهيد. كنار اومدم هيكم با قض

. شده بود كينزدبهم  يكم. نكردم، ساكت موندم دايپ يدوست گهيمن فقط چون د. درست نبود نيكه اون با من به هم زد افسرده شدم؛ اما ا

 .كه صدام كرد فتميتوجه به سمت كالس راه ب يخواستم ب

 ـ سارا؟ نيكال

 .منتظر حرفش موندم. باشم دهيكردم درست شن يفكر نم. تعجب بهش نگاه كردم با

 !تو سرته يدونم چ يـ من م نيكال

 .ستيسرم ن يتو يزيمن چ ـ

 .يبر ابونيبه اون خ يـ تو حق ندار نيكال

 ابون؟يبه كدوم خ ـ

 .دونم يحاشا نكن سارا، من م! ترس ابونِيـ خ نيكال

 .نيكال يدون ينم يچيتو ه ـ

 .ستيتو ن يجا ابونيـ اون خ نيكال

 .بهش براق شدم يعصب

 !بد يبرام خوبه و چ يدونم چ يمن خودم بهتر م ـ

 نيتموم طول روز به ا. ادياومد؛ اما به هر حال بهتر بود كه ب ينفسم سرِ جاش نم. ستادميدور شدم، ا درسشياز د يوقت. ازش دور شدم يتند به

ه يسا كي نينست؟ نكنه واقعا كالدو يم ياز اون جا چ نيرفتم؟ كال يم ابونيبه اون خ ديباشه؟ چرا من نبا يطور نيا ديكردم كه چرا با يفكر م

 يايخواد به دن يمن فقط دلم م. كنم يوارد نم ياتهام بود؛ اما، اما من كه اتهام هي نيا. كردم يبهش فكر م ديبود كه نبا يموضوع نيبود؟ نه، نه، ا

 .نيكنم، هم دايها راه پ هيسا
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 ابانيخ. رفتم يم شيقدم زنان پ. بشم سيبرم تا سوارِ سرو ادهيدادم كه پ يم حيكالس به سمت خونه به راه افتادم، ترج نيتموم شدن آخر با

 يم. كردم؛ اما وسوسش مثلِ خوره به جونم افتاده بود يم ديشد، نبا يكه برم توش سخت بود؛ اما نم نيا يوسوسه . مدرسه بود كيترس نزد

 يم ييها هيسا جادياومد، باعث ا يكه از تهش م ييمتروكه كه نورِ كم سو يابونيخ. كردم ينگاه ابونيبار به خ نيآخر يبرا. اشتباهه كهدونستم 

 نيوقت ا چيه. رونينفسم رو پر صدا دادم ب. دميخودمون رس ابونيباالخره به خ. تندتر از كوچه گذشتم ييدستام رو مشت كردم و با قدم ها. شد

 .ساده بوده و بس يِكنجكاو هيدونم كه فقط  يم... ها برم؛ اما االن هيسا يايخواست به دن يوقت دلم نم چيه. نبود يجور

كردم و وارد  يسالم. بعد در باز شد و من با مادرم مواجه شدم قهيدق كي. و در رو به صدا در آوردم دميكش نيدرِ خونه كفشم رو به زم يجلو

. كهنمون داشت خِيبه تار يخاص يدر كل پدرم عالقه . شده بود يزبازسا يميقد يساختمان ها يما دو طبقه بود كه از رو يخونه . خونه شدم

 .مادرم به طرفم برگشت. خراب بشند يميقد يذاشت بناها يكه نم نيا. بود نيمردم محبوب بود هم هم انِيكه م ييها ليدل زا يكي

 سال مدرسه چطور بود؟ نيروز از آخر نياول ـ

 .يتكرار ـ

 .ستين يتكرار زيچ چيـ ه مادر

 .نيها تكرار هيسا ـ

 .ارميرو در ب ميجلو و كمكم كرد تا بارون اومد

 .حفاظت از خودتونه يها برا هيكه درس سا يدون يـ م مادر

 :لب گفتم ريز

 .دونم يم ـ

 رانيكه در ا تفاوت نيبا ا. بود نيهم هم رانيا يوضع تو. كرد يمخالفت نم زهايچ نيمسلم بود كه مادرم هم با ا. به سمت پله ها رفتم عيسر و

لپ  زِيم يكه رو يتختم انداختم و به عكس يرو رو فميك. نسبت به انگلستان داشت رانيبود كه ا يي يبرتر نيوجود نداشت و ا يترس ابونِيخ

فهمم چرا االن بعد سه  ينم. ميبا هم بود ياز بچگ نيمن و كال. هم بود نيدر كنارم كال. اون عكس فقط ده سالم بود يتو. بود نگاه كردم اپمت

خواستم  يبخواد كه من به اون كوچه برم؟ نم دياون مهم باشه؟ چرا نبا يبرا ديبود؟ چرا با يحرف امروزش چ يسال به فكرِ اون افتادم؟ معن

 هيكنم سا يفكر م كه بهش بگم نيخواستم باهاش حرف بزنم؛ اما نه ا يم. خونشون يبهتر بود برم جلو. به سرم زد يفكر. بهش فكر كنم النا

 يكردم، صدا يكه پله ها رو ط نيهم. رو به تنم كردم ميبارون گريبارِ د هي. قدم شدم شيدوباره پ يِدوست يدادم فكر كنه برا يم حيترج. س

 .اومد درمامانم 

 ؟يبر يخوا يسارا؟ كجا م ـ

 .رو مشت كردم و برگشتم سمتش دستم

 .دوست سر بزنم هيخوام به  يجا، فقط م چيه ـ

 .كرد زيرو ر چشماش
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 كدوم دوست؟ ـ

 .خوام برم يم يك شِيمجبور بودم بگم پ. نداشتم يكه مادرم اطالع داشت، من دوست يياون جا تا

 .نيكال ـ

 .دفعه چشماش گشاد شد نيا

 !ن؟يكال ـ

 .پا اون پا كردم نيا

 .نيآره مامان، كال ـ

 .به نفعِ من بود يكل ارهيونست به زبون بت يكه نم نيفكرشه؛ اما هم يتو يدونستم چ يم

 .يبر يتون يتو نم ـ

 مامان؟ هيچ لشيدل ـ

مدار  استيس كيكه همسرِ  يكس ينوع، برا نيتهمت زدن، اون هم از ا. تونست بگه يذهنش بود رو نم يكه تو يليمطمئنا دل. مكث كرد بازم

 .رونيگفتن نداره، از در خونه زدم ب يبرا يمادرم حرف دميكه د يزمان. نبود نديبود، اصال خوشا

حال پاهام  نيبا ا. رفته بود ادميكم رو هم  ينبود؛ اما انگار من همون فاصله  يچندان يفاصله  نيكال يهام رو تند كردم، از خونمون تا خونه  قدم

خونه  نيا يدلم برا. طرات بود كه به مغزم اومدهجومِ خا ،يروانيش يخونه  دنِيبا د. در اون جا بود نيكال يبرد كه خونه  يم يريمن رو به مس

 ايحرف بكشم  نيتونم از زبونِ كال يكردم كه م يفكر م نيبه ا دياالن فقط با. هام فكر كنم ينبود كه به دل تنگ نيتنگ شده بود؛ اما االن وقت ا

در رو به صدا در . كردم يكار رو م نيا دياما باالخره با ست؛ياز تعجب ن يخونه خال نيا يمطمئن بودم بودنم تو. كردم يخونه مكث ينه؟ جلو

حدسم . باز شد يدر به تند. تعجبش باشم يخودم رو آماده كردم تا آماده  نيهم يبرا. كنه يدر رو باز م نگزيستيمطمئن بودم خانومِ ه. آوردم

 .بود نگزيستيدرست بود، خانومِ ه

 .سالم ـ

 :كه از صورتش معلوم بود گفت يتعجب با

 .سالم سارا ـ

 .جام نيا نيكال دنيد يبرا ـ

 :رفت گفت يدر كنار م يكه از جلو يحال در

 .تو ايالبته، البته، ب ـ

 :ديكه پرس دميرو شن نيكال يوارد خونه شدم، صدا عيسر

 بود؟ يمامان ك ـ

 .نيكال نيبب ايـ خودت ب نگزيستيه خانوم

 دميتا د. كردم، االن زود بود يفكر م نيبه ا دياالن نبا. باشه؟ نفسم رو فوت كردم هيسا نيشد كه كال يم يعني د،يچيقدم هاش در پله ها پ يصدا



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا دهشتياكاربر  انجمن نو ~mehrnaz~ –  به نام ترسخياباني               

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩ 

 .سرعتش رو كم كرد نيكال. به چهرم نشوندم ياومد، لبخند نييپا

 سارا؟ ـ

 ؟يانتظار نداشت ـ

 :با لبخند گفت نگزيستيه خانوم

 .رم به كارام برسم يمن م زم،يخب عز ـ

 :بودم؛ چون باالخره گفت روزتريانگار من پ. منتظر موندم تا دعوتم كنه. چشم دوختم نيبه كال نگزيستيرفتنِ خانومِ ه با

 .اتاقم يتو ايب ـ

 يهم باعث م نينكرده بود، هم يتفاوت چندان ميخونشون نسبت به قد. كردم و باهاش به سمت باال رفتم شيهمراه ياز سر بدجنس يلبخند با

. وارد اتاقش شدم نيپشت سر كال. رفتم دوختم يكه ازش باال م يينگاهم رو از اطراف گرفتم و به پله ها. اديب ادميجا رو  نيطراتم تو اشد من خا

 .خواستم باهاش حرف بزنم يمن فقط م. هينكردم كه چ يكنجكاو اديز. رو جلو روم برعكس كرد يبه سرعت قاب

 ؟يكن يجا چه كار م نيـ ا نيكال

 !يتقبال گرمچه اس ـ

 ه؟يجا بودنت چ نيا ليـ طفره نرو سارا، دل نيكال

 .رو حبس كردم نفسم

 .تازه يِدوست يبرقرار يجا برا نياومدم ا. ميرو تموم كرد مونيدوست يالك يليمن و تو خ ـ

 .بهم كرد يبا شك نگاه نيكال

 بوده؟ نيفقط هم يمطمئن ـ

 .رو تكون دادم سرم

 باشه؟ ديبا يا گهيد زِيچه چ ـ

 ؟يزن يحدس نم يزيدونم، خودت چ يـ نم نيكال

 ...يدوستم اومدم، اگه ناراحت دنِيد يمن فقط واسه  ـ

 .با دست سرِ جام نگهم داشت. برم رونيرو كردم كه از در ب پشتم

 .نگفتم، بمون يزيچ نيمن همچ ـ

 .اتاقش يِصندل يرو نشستم

 ؟يشه حداقل باهام دوستانه رفتار كن يپس م ـ

 .دميفهم يرو نم لشيخوره؛ اما دل يدونستم داره حرص م يم. هم فشار داد يرو رو دندوناش

 ه؟ييدوستانه رفتار كردن به چه معنا يشه به من بگ يـ م نيكال

 .يكه االن هست نياز ا ريغ يزيهر چ ـ



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا دهشتياكاربر  انجمن نو ~mehrnaz~ –  به نام ترسخياباني               

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠ 

 ؟ياومد يـ واسه چ نيكال

 برم؟ يخوا يم ـ

 .شد يعصب

 .رو نگفتم؛ فقط خواستم بدونم نيـ من ا نيكال

 نه؟ ايداره  تيدونستم واقع يزدم نم يكه م يحرف يبگم؟ حت يچ ديدونستم با ينم

 .تنگ شده بود ميميدوست قد يدلم برا ـ

 همه سال؟ نيـ حاال؟ بعد ا نيكال

 .براق شدم بهش

 !تمومه مونينبودم كه گفتم دوست يمن كس ـ

 .ـ قبول دارم كه من بودم؛ اما سه سال گذشته نيكال

 .ستين ريد يدوست يشروع دوباره  يبرا! چه سه سال، چه هزار سال ـ

تخت  يبا خنده نشست رو نيكال. خودم بودم كه خودم رو مجبور به دروغ كرده بودم نيدر اصل ا يعني. گفتم؛ اما مجبور بودم يدروغ م داشتم

 .دميد ياون رو م ير بعد از سه سال بود كه خنده با نياول نيا. من يرو به رو

 م؟يپس دوست ـ

 .دوباره باشه يِدوست هيتونه  يم نيا ـ

كه اون  نياز دخترها از ا ياريبس. رفت يبه شمار م بايز بايتقر يخاكستر يو چشمان يقهوه ا يقدش شش فوت بود و با موها. نگاه كردم بهش

 يصدا. انهيدر م هيسا ي هيسراغش نرفت؟ مطمئن بودم قض يكه باهاش تموم كردم كس يكردن، فقط من در عجبم چرا وقت يبا منه حسادت م

 .شد انيچارچوبِ در نما يتو نگزيستيخانومِ ه. شد سرم رو بچرخونم ثدرِ اتاق باع

 .آوردم كياومدم بچه ها، براتون ك ديببخش ـ

كه  نينبود، مخصوصا ا نديخوشا اديمطمئنا نبود من ز. دن نبود، هر لحظه امكان داشت بابا به خونه برسهمون يبرا يزمان. نگاه به ساعت كردم هي

 .از جام بلند شدم. اومده بودم نيكال يخونه  ديفهم يم

 .پدرم هر لحظه امكان داره برسه خونه نگز،يستيتونم بمونم خانوم ه ينم ـ

 ...ـ اما نگزيستيه خانومِ

 :بخش گفتم نانياطم يلحن با

 .امي يبازم م ـ

 .هم از جاش بلند شد نيكال

 .امي يباهات م ـ

 .زد يبه اجبار لبخند نگزيستيخانوم ه. سرم رو تكون دادم نيهم ينداشتم منصرفش كنم، برا ميتصم
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 .هستم دنتيمنتظرِ د زم،يباشه عز ـ

كه به  يدر حال. هم به دنبالم اومد نيكال. كونِ سر به سمت پله ها رفتمبا ت. رفتم يمطمئنا باز هم اون جا م. گم يبار رو دروغ نم نيدونستم ا يم

 :ديپرس ميرفت يم نييطرف پا

 ؟ياي يجا م نيباز هم به ا يمطمئن ـ

 ...يمطمئن باشم؟ راست ديچرا نبا ـ

 :دياومد پرس يآخر رو م يكه دو سه تا پله  يبهم برسه، در حال نيتا كال سادميپله ها وا نِييپا

 بله؟ ـ

 .ميفردا هم منتظرم تا با هم به مدرسه بر ـ

 .شييهم همان لبخند جادو باز

 !حتما ـ

 .خوشحال هم بودم ييجورها كياجبار  نيقبولوندم كه مجبورم؛ اما از ا يكه به خودم م نيدونم چرا با ا ينم. ميهم از خونه خارج شد با

. مينبود يجور نيكدوم ا چياما ه م؛يكرده بود يرو با هم ط ريمس نيبارها ا. بود بيعجبرام  نيا. مياما ساكت بود م؛يزد يدو با هم قدم م هر

 يوقت از خداحافظ چيه. كنه يمنتظر موندم كه خودش خداحافظ. ميديرس يم ميكم كم داشت گهيد. ميهر دومون در حالِ سر و صدا بود شهيهم

پرسشگر به طرفش برگشتم و ساكت  يبا صورت. دادم كه دستش رو تو دستم حس كردم يادامه م ريداشتم به مس. اومد ينم خوشمكردن 

 .موندم

 .هيفكر كنم وقت خدافظ ـ

 :به طرف خونمون روانه كرد و ادامه داد گهينگاه د هي

 ...كه يدون يم. شن يمن خوشحال نم دنِياز د اديز نايمامانت ا ـ

 .زل زد تو چشمام دوباره

 .ستمينخوشنام  ادميمن ز ـ

 :رو گفتم نيدونم چرا، اما ا ينم

 .نيكنن كال يعادت م دنتياونا به د ـ

 عادت بكنن؟ ديـ با نيكال

 .يالبته، تو دوست من ـ

 .دميفهم يرو نم لشياما بازم دل دم؛يد يرو م نيا. استرس داشت. رو مشت كرد دستاش

 .باشه يخوب تيفكر نكنم االن موقع. گهيد يدفعه  هيباشه،  ـ

خاطر  نيبه هم. از خونه مشكل داشت رونياز رفتنِ من به ب يكه مادرم حت نيمخصوصا ا. مناسب نبود تياالن اصال موقع. گفت يرو راست م نيا

 .كردم نيرو به كال گهيبارِ د كي
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 .باشه، پس بهتره، بهتره كه من برم ـ

 .رو تكون داد سرش

 .نمتيجام كه بب نيبهتره، فردا هم يجور نيآره ا ـ

 .زدم يندلبخ

 .نمتيب يم ـ

تكون دادم  يبراش دست. عقب عقب ازش دور شدم م؟يباز هم با هم باش نيشد من و كال يباورش م يك. داشت ميخواه يبودم فردا بساط مطمئن

دمِ در . بودم يكه كرده بودم راض يها هم فراموش شده بودن، انگار، انگار من از كار هيانگار سا ييجورا هي. و روم رو به سمت خونه چرخوندم

 نيا. حبس كردم و در رو به صدا در آوردم نهيس ينفسم رو تو. گم شده بود يكيتار انِياما در م نمش،يبار بب نيآخر يخونه برگشتم تا برا

م رو مشت كردم تا با صحنه دستا. نبود كه بشه راحت ازش گذشت يزيمامان چ تيعصبان. رميتونستم توش قرار بگ يبود كه م يتيموقع نيبدتر

تونم به  ينم. بزنه رفت سمت آشپزخونه يكه حرف نيمامانم بدونِ ا. رفتم داخل. باز شد يدر بدونِ حرف. مواجه بشم فتهياتفاق ب بودكه قرار  يا

راحت شد  الميخ دمياتاقم رو كه د. بازخواست بشم به سمت پله ها رفتم ستيمطمئن شدم كه قرار ن يوقت. شدم دواريكم ام هيخودم دروغ بگم، 

در آوردنِ لباسم بودم،  رِيكه درگ يدر حال. دفعه قصر در رفته بودم نيمطمئنا مادرم قصد بحث كردن باهام رو نداشت و من ا. ستين يزيچ گهيد

بدونِ نور  نميتونستن ا ياگه م. نداشت هيعنوان سا چيشد كه به ه يگذاشته م يطور نميا يحت. رفتم و روشنش كردم وترميبه سمت كامپ

به سرعت لباسم . دميپوش يكردم كه اكثرا م دايپ يشرتيت. به سمت لباسام رفتم. راحت شدم يلعنت يِباالخره از دست بارون. كردن يدرستش م

مطالب كه از اجدادمون  نيتر يميقد يبود كه حت نيبرام ا نترنتيا يخوب. وصل شدم نترنتيبه سرعت به ا. وتريرو عوض كردم و رفتم جلو كامپ

دونستم و بارها راجع بهشون خونده  يبود كه م ييزهايچ نيهم يدرباره  شتريكه باال اومد ب يمطالب. shadowسرچ كردم  وردآ يبود هم برام م

مطلبِ ساده نظرم رو جلب  هي. هيسرچ كردم سا يدفعه فارس نيدوباره دست به كار شدم ا نيواسه هم. خواستم يم شتريب يزيچ هيبودم؛ اما من 

 .دلنوشته بود هي شتريب ديشا. كه اطالعات نبود يجمله ا. بودم دهينشن كه تا حاال يزيچ. كرد

 ".گذاشته اند ميكه همه تنها يحكم دوست را دارد، زمان ميبرا يام هم گاه هيسا"

 هيمطمئنم . صبر كردم يكم تيتا باال اومدنِ سا. تيسا يرفتم تو. حرف نزده بود يجور نيا شيسا كس راجع به چيتا حاال ه. برام جالب بود نيا

اونا  ديشا. عوض شد مميتصم. خورد هيكمتر چشمم به سا گريصورت بود، گرچه د نيمطالب همه به هم. دونستن ياونا نم ديشا. هست يزيچ

كه برام جالب تر بود،  يزيبود؛ اما چ يمطالبِ مختلف. كردم همزاد پيبازم دست به كار شدم و تا. ها همون همزاد هان هيكه سا تندونس ينم

اما اون دو سه نفر نبودن فقط كه همزاداشون رو  نن؛يخواستن كه همزادشون رو بب يدو نفر همه م يكيجز . بود كه داده شده بود ييجواب ها

 .پس زده بودن

 

 .رو خاموش كردم وتريكامپ يحبس كردم و فور نهياز شدنِ در نفسم رو تو سب يصدا با

 .از جام به سرعت بلند شدم. رو بهش گفته يسخت نبود كه بفهمم مامان همه چ يليخ. سرش رو از درِ اتاق داخل كرد بابام

 .سالم بابا ـ
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 .كرد زير يرو كم چشماش

 م؟يحرف بزن ميتون يسالم سارا، م ـ

 .رو تكون دادم سرم

 .البته ـ

 .تختم جا خوش كردم يعقب رفتم و رو عقب

 ؟يسارا؟ امروز كجا بود ـ

 تيبود كه از واقع نيكار ا نيبهتر. هم گفت يشد دروغ ينم گهيحرف زده بود كه من ازش وحشت داشتم؛ اما د يزيمامان از همون چ قايدق بله،

 .كردم يبه نفعِ خودم استفاده م

 .بابا نيكال يخونه  ـ

 .تاسف تكون داد يرو از رو سرش

 .ستياون پسر خوشنام ن يدون يتو كه م. يرو بگ نيكه هم دميترس يم ـ

 .وارد عمل شم ييجا بود كه از راه سود جو نيا

. زدم ينداشت اگه با اون حرف نم ياصال صورت خوش. جهان يمدارها استيس نياز معروف تر يكي. درسته بابا؛ اما، اما من دخترِ شمام ـ

 درسته؟

 .تر نييكم صدام رو آوردم پا هي. ذاره يم ريكه حرفام داره روش تاث دميفهم يخوب م. كم فكر كرد هي

 .گهيد نيرو به من گفت نيخودتون ا. ميدامن بزن عاتيبه شا ديما نبا ـ

 .رو تكون داد سرش

 ...رو گفتم نيدرسته، من ا ـ

 .نكرد، دوباره حرفش رو تكرار كرد دايپ يزيچ يت كه حرف خودش رو نقض كنه؛ اما وقتگش يم يزيچ دنبالِ

 .رو گفتم نيدرسته، درسته، من ا ـ

 .باهاش بلند شدم يمنم فور. جاش بلند شد از

 .مادرت شام رو حاضر كرده. نييپا ميبر ايب ـ

 .شدم ريسراز نييرو تكون دادم و به دنبالش به سمت پا سرم

 

*** 

 هيكه هنوز شب بود  يكه صبح شده، در حال نيباور ا. دميكش يا ازهيجام نشستم و خم يتو. گهيشبِ د هي يادامه  ديشا اي گهيروزِ د هي دوباره

 كه رو به روم بود، شباهت يدختر. كنم دايخودم رو پ تيتا بهتر موقع نهيينگاهم رو دوختم به آ. عادت كرده بودم گهيكم سخت بود؛ اما من د

و  دميكش گهيد ي ازهيخم هي. شده بودم رهيپف كرده به رو به روم خ يبا چشمان. صورتم ول بود يآشفتم رو يموها. به خودم داشت يكم يليخ
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حركت برس  نيدوم. منجالب نجات بدم نيرفتم تا بتونم خودم رو از ا يا شهيش زِيبه سمت م. تخت بلند شم يخودم رو مجبور كردم كه از رو

 نياما من به ا ؛يچيه. نبود يزيبرگردوندم؛ اما چ يسرم رو تند. پشت پنجره حركت كرد يزيكرده بودم كه حس كردم چ ادهيموهام پ يرو رو

بهتر بود االن به عكس العمل بچه . دميكش ينفسِ محكم. رو اون جا حس كردم يزيچ هيمطمئن بودم كه حركت . داشتم مانيا دميد يزيچ هيكه 

كه من امروز از  نيكنه، غافل از ا دارميخواست ب يمامانم اومد كه تازه م يصدا دميكه كش يبرس نيبعد از آخر. زايچ نينه ا ،كردم يها فكر م

از  يامروز خبر. انداختم رونينگاه به ب هي. كنم دايپ يبه درد بخور زيبه سمت كمد لباسام رفتم تا چ. بودم داريشد كه ب يم ياسترس چند ساعت

كه  ييلباس ها نياز بهتر يكي. سالنِ بسته سر كنم يتو اي يدوست نداشتم امروز هم با بارون. كرد يموضوع خوشحالم م نيا. نبود باد و بارون

 نيآخر يبرا. انيكه داشتن در ب يحالت پف نيبه دست و صورتم بزنم تا از ا يرفتم تا آب ييدر همون حال به سمت دستشو. داشتم رو تنم كردم

مامانم  يباز هم صدا. خودم راحت ترم يطور نيكه ا دميرس جهينت نيامتحان موهام رو بردم باال و به ا ينگاه كردم، برا نهييآ يتوبار به خودم 

 يياتاقم؛ اما جز شاخ و برگ ها يموند به پنجره  رهيباز هم نگاهم خ. به سرعت به اتاقم برگشتم و كولم رو برداشتم. دميشن نييپا يرو از طبقه 

 ختنِيمامانم در حالِ ر. رفتم آشپزخونه. رونيبازم نفسم رو حبس كردم و از اتاقم زدم ب. شد ينم دهيد يا گهيد زِيچ چيخوردند ه يم ونكه تك

 .من ساكت شد دنِيمن رو صدا كنه؛ اما با د گهيبارِ د كيآماده بود كه  ،ييچا

 ؟يشد داريب يسارا ك ـ

 .ديهمون موقع كه صدام زد ـ

 .صبحونت رو بخور ايـ بله، خب االن ب مادر

 .نشده بودم داريب يزود نيوقت به ا چيدر تعجب بود؛ چون من ه مطمئنم

 :گفتم يتند به

 .زودتر برم ديبا. تونم ينه مامان، نم ـ

 ...اما ـ

زدم و به  يلبخند. ازش جدا شده بودم روزيبود كه د ييهمون جا قايدق. رفتم رونيبه سمت ب يسرسر يخداحافظ هيمهلت ندادم و با  بهش

. تماشا كنم ميكه ما دوباره با هم نيرو از ا گرانيدوست داشتم عكس العمل د نمش،يكه دوست داشته باشم كه بب نياز ا شتريب. سمتش رفتم

 :زد گفت يكه لبخند م يدستش رو آورد جلو و در حال

 .سالم ـ

 .سالم ـ

 :گفت ميافتاد يكه با هم به راه م يحال در

 .يزود اومد ـ

 :گفتم نيهم يمنم كه هلم، واسه  نيخواستم نشون بدم ا ينم

 .يتو زودتر اومد ـ

 :رو گره زد دورِ كمرم و گفت دستش
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 .عجول بودم شهيمورد من هم نيا يرو قبول دارم كه تو نيخب آره، ا ـ

سرم رو بلند كردم و . اشيبخاطر بدقول ميبا هم دعوا داشت هشيهم. وقت عجول نبود چيشناختم ه يكه من م ينيخودم فكر كردم كه نه، كال با

 .بهش لبخند زدم

 زنه؟ يچشمات برق م يخند يم يوقت يدونست يـ م نيكال

 .رو جمع كردم خندم

 .ينگفته بود يزيچ نيقبال همچ ـ

 .بودم دهيحتما ند ـ

اتوبوسِ زرد رنگ مدرسه از كنارمون عبور كرد و من . ميمونده بود و من دل تو دلم نبود كه زودتر به مدرسه برس گهيمدرسه تنها دو بلوك د تا

بعد به . ميرفتن نگاه كرد يسالن م يكه به سو يتيو به جمع ميبعد ما هم در مدرسه بود قهيحدود ده دق. با حسرت بهش نگاه كردم بايتقر

 كيدستش رو به دورم تنگ تر كرد كه باعث شد من بهش نزد يحلقه  نيكال. ما نشده بودن يتا به حال متوجه كه مطمئنا  اطيداخلِ ح تيمعج

 :آروم زمزمه كرد. تر بشم

 .نترس ـ

كردن، بعد  يتفاوت نگاه م ياول ب. كم كم توجه همه جلب شد. ميبچه ها بر ونِيبود تا آروم شم و باهاش هم قدم شم تا به م يحرف كاف نيهم

 اورب نيبه ا بايهه، تقر. باشه؛ البته دوباره نگزيستيه نيهمه سخت بود كه سارا مورگان با كال يمطمئنا باورش برا. شد يتر م قينگاهشون دق يكم

 .ديبه گوشم رس ييصدا. ميبودن كه ما از هم متنفر دهيرس

 .سالم، سارا ـ

 نيكه ا ميرفت يمكتيبه سمت ن. آشفته شدم شتريب شيصدا رِيچون از تحق ديچرا؛ اما شا دونم ينم. زحمت جواب دادن رو به خودم ندادم يحت

 :ديپرس نيكال. نشستم ديكه دمِ دستم رس يصندل نياول يرو. گذروند ياون م يرو نيروزها رو كال

 ؟يكالفه ا ـ

 :و گفتم دميكش يقيعم نفسِ

 .كم نه ـ

مطمئن  ييبا چشما. خنده رو دوست داشتم نيخنده هاش برام آزار دهنده بود؛ اما االن ا شهينداشتم، هم اديكرد كه از اون به  ينيدلنش ي خنده

 :بهم كرد و گفت ينگاه

 .ندارن ينگران يبرا يزيمردم چ نيا. نگران نباش ـ

 .كنه يم خوان بزنن همه من رو نگران يكه م يينباشن؛ اما حرفا يبر نگران يليخودشون دل ديبهم اعتماد كن، شا ـ

 .اميها كنار ب نيمنم كه عادت كردم با حرف هم نيا ديدونم؛ اما شا يم ـ

 .مطمئن باش. يخوب كنار اومد يليتو خ ـ

 !نيبود، هم تيواقع نيدرِ كالس؟ نه ا يداشتم؟ فرشِ قرمز تا جلو يبود اون روز شكوه مند بشه؟ چه انتظار قرار
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 :شوند گفت يم مكتين يكه من رو كنار خودش رو يدر حال نيكال

 .كردم؛ اما تو نه يعادت م ديمن با ـ

 .بهش نگاه كردم يجد

 آزاردهنده باشه، درسته؟ اديز دياالن با تو تنها باشم نبا. تنها بودم شهيوجود نداره كه بخوام بهش عادت كنم؟ من هم يزيچ ـ

 .روم رو كردم به سمتش. رميچشمم رو بگ نيفرانك منو به خود آورد و باعث شد كه از كال يصدا. سرش رو تكون داد نيكال

 بله فرانك؟ ـ

 :داد گفت يكه دندوناش رو به هم فشار م يدر حال فرانك

 .باهات حرف بزنم ديبا ـ

 :تكون دادم و گفتم يجيسرم رو با گ. ميبا من حرف بزنه؟ من و اون عمال از هم متنفر بود ديچرا فرانك با. تعجب بهش نگاه كردم با

 ...االن ـ

. به دنبالِ فرانك رفتم. اومد ينم شيپ يداشت به من نگاه نكنه؛ اما مطمئنا براش مشكل يسع. كردم ينگاه نيبلند شدم و به كال مكتين يرو از

 .به صدا در اومدم ميدور ش اديكه ز نيقبل از ا

 ؟ير يكجا م ـ

 :كالفه ادامه دادم. سمتم برگشت به

 ؟يباهام حرف بزن يبخوا ديچرا با ؟يكارت رو بهم بگ نيا ليدل ستيقرار ن ـ

 .سمت خودش ديرو گرفت و منو كش بازوم

 ؟يباش نيداره كه دوباره با كال يليچه دل ؟يگرد يچرا با اون م ـ

 .رونيب دميبازم رو كش يعصب

 !نداره فرانك يبه تو ربط نيا ـ

 ربط داشته باشه؟ ديچرا نبا ـ

 .يا گهيكسِ د چينه به تو، نه به ه. نداره كه من برگشتم با دوست پسرِ سابقم يبه تو ربط نيا ـ

 ؟يديگن رو نشن يكه پشت سرش م ييزايتو انگار اون چ ـ

 .كنم يرو باور نم زهايچ نيمن ا. اما من با شماها فرق دارم دم؛يشن ـ

بودنشه كه منو  هياحتمالِ سا نيكه منو جذب كرده، ا ستين نيكال خود نيگم؛ اما الزم نبود كه همه جا جار بزنم ا يدونستم دارم دروغ م يم

 .كرده كه باهاش هم قدم بشم بيترغ

 .كنه يكه با اخم به فرانك نگاه م دميرو د نيكال. به سمت باال نگاه كردم. شد دهيبازوم كش يرو يدست

 .نميب يبه دخالت تو نم يازين م؟يكن يدگيموضوع رس نيمن و سارا خودمون به ا يد ياجازه م ـ

شه؛ اما  رستانمونيتونسته بود معروف دب نيكه بعد از كال يكس. رفته بود رو مخم شيفضول نيا ييجورا هي. فرانك باال انداختم يرو برا ابروم
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 نيه معروف شدنِ كالپرتاب واسه دوبار يسكو هيتونستم  يحقم داشت بترسه؛ چون من م. رو داشت، نه اخالقش رو نيكال ينه چهره  ييخدا

 .باشم

 :كرد گفت يكه منو هم قدمِ خودش م يدر حال نيكال

 گفت؟ يم يچ ـ

 !مشت مزخرف هي ـ

 .بهم نگاه كرد جيگ نيكال

 ه؟يمنظورت چ ـ

 :داده بودم گفتم ريمس رِييكه تغ يدر حال. بردارم مكتين يرو از رو فميزنگ باعث شد كه ك يصدا

 .كالس ميبر ديبا ـ

 :اومد گفت يكه دنبالم م يدر حال نيكال

 ؟يجواب بد يخوا ينم ـ

 !نه ـ

 !باشه ـ

 .حركت لبخند رو مهمونِ لبام كرد نيا. راحت قبول كرد يليبود كه خ بيعج

كه من  ينيبا كال زشيس؛ چون همه چ هيكردم كه اون سا يم داياعتقاد پ شتريگذروندم ب يم نيكه با كال يشتريو هر چند ساعت ب شتريب يچ هر

نگاه  هيسا ي هيقض نيبه ا شتريهر چه قدر ب. فرق هاش بخاطر بزرگ شدنش هم نبود، وگرنه منم بزرگ شده بودم نيا. شناختم فرق داشت يم

تو صورتم زد  نيكه كال يبشكن يبا صدا. ها هيانسان ها بودن تا سا ،يباشه مقصر واسه نابود هيسا هي نيشدم اگه كال يمطمئن م شتريب ،كردم يم

 :ديبا لبخند پرس نيكال. به خودم اومدم

 ؟ييكجا ـ

 :كه هنوز منگ بودم گفتم يحال در

 .جام نيجا، هم چيه ـ

 :ذاشت گفت يكه به دهانش م يظرف غذا برد و در حال يرو تو چنگالش

 .گه يم يا گهيد زِياما چشمات چ ـ

 .زنن ياضافه حرف م شهيمن هم يچشما ـ

 .دفعه نينه ا ـ

بود كه همه راجع  يفكر نيحداقل ا ايبود،  هيسا هيامكان داشت بازم محبوب بشه؟ آره داشت؛ اما اون  نيكال. رو تو حدقه چرخوندم مامچش

 يسابق هم انجام نم نِيكال يكه حت يكار. نياونم با مسخره كردن كال. بود كه اومده بود جلو نيكال يِريبا گوشه گ يفرانك لعنت. كردن يبهش م

 .باال انداخته نگاه كرد ييبهم با ابروها نيكال. ظرف غذام رو زدم كنار! ازش نفرت داشتم نميواسه هم ديدونم، شا ينم. ادد
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 ؟يخور ينم ـ

 .خوردنش پرداخت يسمت خودش و به ادامه  ديمنو كش يسرش رو تكون داد و ظرف غذا. رو به دو طرف تكون دادم سرم

 !شما ين ممن نگرا يخور يانقدر م نيكال ـ

روزِ اولِ مدرسه  ادي. خورد يمنم م يخورد؛ اما االن داشت غذا يغذا نم يطور نيوقت ا چيه دمشيد يكه م يچند وقت نيتو ا. بود بيعج واسم

 شِيداشت كه پ يآرامش هياون بودن  شِيرفته بود؟ برعكس انگار پ نيتمامِ ترسم از ب هويجدا چرا . بودم دهيترس يچطور دنشيافتادم كه با د

 نيشناختم بپردازم خسته شدم؛ واسه هم يكه م ينيدو تا كال ي سهيو به گذشته و مقا نميجا بش نيكه همش ا نياز ا. نداشتم يا گهيچ كسِ ديه

 .رو هم گرفتم و با خودم بلندش كردم نيشدم دست كال يكه بلند م يدر حال

 :كرد گفت يكه ظرف غذاش رو ول م يدر حال نيكال

 سارا، چته؟ يه ـ

 .هم فشردم يرو رو دندونام

 .شم يم وونهيفقط دارم از دستت د ست؛ين يچيه ـ

 .قدم هاش رو هماهنگ كرد نيكال

 كار كردم؟ يمگه چ ه؟يچ ـ

 .سادميجام وا سرِ

 ؟يد يچرا انقدر طول م ـ

 مگه من طول دادم؟ ـ

 .چشم غره رفتم بهش

 .ادينه ز ـ

 .ديببخش. باشه، قبول، طول دادم ـ

 .كه به خودش گرفته بود خندم گرفت يمظلوم ي افهياز ق. نييرو انداخت پا سرش

 .پسرِ هجده ساله هيهشت ساله طرفه، نه  يبچه  هيكنه با  يفكر م نهيتو رو بب ياالن هر ك ـ

 .تا بناگوشش باز شد ششين

 سرِ كالس؟ ميبر هينظرت چ ـ

 ...يهنوز كل ؟يمنو گرفت ـ

 :مغرورانه گفت يبا لبخند نيكال. زنگ به صدا در اومد يزمان مونده، صدا ياومدم بگم كل تا

 ؟يبگ يخواست يم يچ ـ

 :تمام گفتم يِبدجنس با

 .كمتيتو ش يزيغذا مونده بر يخواستم بگم هنوز كل يم ـ
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 .بود يتالشِ خوب ـ

 .دستاش رو برد باال نيكال. شدم كيو بهش نزد نيرو زم دميپاهام رو كوب. كنه يداره منو مسخره م دميتازه فهم. بهش نگاه كردم هنگ

 !ميتسل ـ

 سادهيخانومِ شلدون وا رمونيمد. دميد يپشت سرش رو م. رفت عقب يدونه م هيبا هر قدمِ من اون . رفتم يطور چشم در چشمش جلو م همون

 .به عقب رفتن ادامه داد نياما كال سادم؛يكه من وا نيبا ا. بود

داشتم  يكه سع يدر حال. صحنه خندم گرفته بود نيا دنِياز د گهيپشت سرشه؛ اما از طرف د ريبگم كه مد نيخواستم به كال يطرف م هي از

 .خندم رو كنترل كنم صداش كردم

 !نيكال ـ

 .بود ستادهيتو بغل خانومِ شلدون ا قايدق نياقدام كردم؛ چون كال ريكم د هيانگار  اما

 .چشماش رو، رو هم گذاشت و به عقب برگشت نيكال. كردم كه خودم رو نگه دارم يم يهم گذاشته بودم و سع يوشدت خنده دندونام رو ر از

 !خانوم شلدون ـ

 .مدرسه بود اشاره به در كرد يقدرتش تو يشلدون با اون خط كشِ معروفش كه نشون دهنده  خانوم

 .نگزيستيه يسرِ كالستون آقا نيبر ـ

كه خانومِ  نيهم. منم پشت سرش عبور كردم تا بهش برسم. گذشت يندونست و از كنارِ خانومِ شلدون به آروم زيموندن رو جا شتريب نيكال

 :گفت يبا دلخور نيكال. مهار شدم رو آزاد كردم يخنده  ميشلدون رو پشت سر گذاشت

 شدنِ من خنده داره؟ عيانقدر ضا يعني ـ

 يتو بغلِ خانومِ شلدون بود خندم م نيكه كال ياون صحنه ا يِادآوريهمش با . نداشت دهيآزارش ندم؛ اما فا شتريتا با خندم ب دميرو گز لبم

 :منحرف كردنِ بحث گفت يبرا نيكال. گرفت

 .ميباش ميمثلِ قد ايب ـ

 .تعجب نگاهش كردم با

 ؟يچ ـ

 ادته؟يهامون  يخراب كار ـ

 .به لبم نشست يزيآم طنتيلبخند ش ميكرد يكه قبال با هم م ييكارها يِادآوري با

 بره؟ ادشيكه  هيك ـ

 .خسته شدم ينيجا نش هيمن از سه سال  يدون يم ـ

 .طور نيمنم هم ـ

 .نفر به انتخابِ تو نياول ـ

 .رو گفتم كه تا سر حد مرگ ازش نفرت داشتم يكه واسه انتقام داشتم به جستجو پرداختم و در آخر كس ييبلند باال ستيل از
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 .فرانك ـ

 :كرد و گفت يخنده ا نيكال

 .كهيافكارمون به هم نزد ـ

 پس؟ ـ

 باشه؟ م،يكن يما بهش فكر م يخونه  يامروز بعد از مدرسه تو ـ

مدرسم  انِيتا زمانِ پا. دونم؛ اما راجع به متفاوت بودنش مطمئن بودم يرو نم شيحاال چه جور. امسال قرار بود متفاوت شه. رو تكون دادم سرم

 يبه فكرِ انتقام گرفتن فرو م شتريو ب ديكش ينفرتم زبانه م شتريكردم ب يبه فرانك فكر م شتريب يهر چ. شده بود نيحرف كال رِيدرگ فكرم

 نيبا به صدا در اومدنِ زنگ خونه به كال. ببرن و فقط به تمسخرِ فرانك بپردازن اديرو از  نيكنم كه تمامِ مدرسه كال يتونستم كار يفردا م. رفتم

و اون در  ميهمزمان از جا بلند شد. لبم اومد يكارش لبخند رو نياز ا. به من كرد و چشمك زد ياونم نگاه. جلو بود نگاه كردم فيكه در رد

 .رو به دست گرفته بود به طرفم اومد فشيكه ك يحال

 سارا؟ يحاضر ـ

 تيوضع نيزود به ا يليخ. داد يمثلِ صبح آزارم نم گهيبود؛ اما د رهيهنوز هم نگاه بچه ها خ. رو برداشتم فميحركت سر موافقت كردم و ك با

 همدرسه ك يبه محوطه . دادم يم حيترج نيكال يرو به گمنام بودنِ ب نيمركزِ توجه بودنِ با كال. راحت تر بودم ييجورا هيعادت كرده بودم و 

بود كه  يخاموش جانِيه هياز  شتريب. لرز از سرما نبود. فتهيتنم ب يزود گذر تو يكارش باعث شد لرزه ا نيا. دستم رو گرفت نيكال ميديرس

كه  يكسل كننده ا يدختر نيبودم، نه ا شيكه سه سالِ پ يگردوند به همون دختر يداشت منو برم نيكال. كردم يداشتم تو خودم سركوب م

 .دنشيد يبود م الهمه سه س

مثال . ميكرد يم گهيكار د هياما كاش  م؛يفكر كن ميفرانك رو سرِ جاش بشون يكه چطور نيبود كه راجع به ا نيا ميكرد يم ديكه با يكار تنها

فكرشم  يكرد؟ حت يكار م يتو فكرِ منه چ يچ ديفهم يم نياگه كال. دميكش يترس؟ از دست خودم با حرص پوف ابانِيبه خ ميچطور بود كه بر

كه در دورانِ  ييكارها نيبهتر. رو ندارن يها، قدرت ذهن خوان هيشم كه چه انسان ها، چه سا يخوشحال م قيعم يگاه. نداختيبه لرزه م روتنم 

تونست عمقِ نفرت  يكدومشون نم چيشد سرِ فرانك آورد؛ اما به نظرِ من ه يرو كه م ييبالها نيبهتر. ميرو با هم مرور كرد ميداد يقبل انجام م

كدوم تا به حال  چيكه ه يكار هي. كرد ديكارِ جد هيشد  يم ديشا. اومد يهمه برام بچه گونه م شيسه سال پ يِكارها. به فرانك نشون بده منو

 :برگشتم و گفتم نيبه سمت كال. ميبهش دست بزن ميجرات نداشت

 م؟يبار خطرِ اخراج رو به جون بخر نيا يحاضر ـ

 .مشكوك نگاهم كرد نيكال

 ؟يچ يعني ـ

 .تو جام نشستم صاف

 .نره ادشونيكدوم از بچه ها  چيطور ه نينره، هم ادشيوقت از  چيكه ه مياريسرِ فرانك ب ييو بال ميبچه گونه رو كنار بذار يكارا نيا يعني ـ

 ؟يباشه؛ اما چطور ـ
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 :زدم و گفتم يلبخند

 .ميش ياخراج م ميفتيب رياگه گ نهيكه هست ا يزيمورد رو خودش برامون آسون كرده؛ فقط چ نيخوشبختانه ا ـ

 .ابروهاشو انداخت باال نيالك

 مگه تا چه حد خالفه؟ ـ

 .اديز ـ

 .دم يبگو، گوش م ـ

سرش رو بلند  ينتونه جلو كس گهيكنم كه د يخواستم كار يكه م نياز ا. داد ياونم به دقت گوش م. رو گفتن اتيكردم براش تمامِ جزئ شروع

 نيآخر. شه يكه همش سرش خال ميكن يكار نيدونستم كه قراره با كال ياومد؛ اما م يهمه نفرت از كجا م نيدونم ا ينم. كنه خوشحال بودم

. كردم ينم دايجملم پ يتو يخنده دار زِيكردم چ يهر چه قدر بهش فكر م. با تعجب بهش نگاه كردم. خنده ريزد ز نيگفتم كال هجملم رو ك

 :دميبهش زل زدم و پرس

 ه؟يچ ـ

 ؟يديكش يهمه نقشه رو ك نيفهمم ا يكنم نم يفكر م يهر چ ـ

 .گهيخب االن د ـ

 .كنم يمن جدا به مغزِ فعالت افتخار م ـ

 .شد شترشيب يدستم هلش دادم كه باعث خنده  با

 .نخند ـ

 .رو برد باال دستش

 .حتما ـ

 :و گفتم دميكش يپوف. دنيخند يهنوز م طنتيچشماش با ش اما

 .يبرس تيدبستان يرو نگم و بذارم به نقشه ها يزيتا من باشم به تو هر چ ـ

 .رو گشاد كرد چشماش

 .دمينخند گهيمن كه د ـ

 .خنده ياما تمامِ صورتت داره م د؛يلبات نخند ـ

 .رو اخمو نشون داد خودش

 .خندن يصورتم م ي گهيد يدونستم اجزا يشرمنده، من نم ـ

 د؟يخند يگفتم م يكه م يزيدونم چرا امروز هر چ ينم. ازش گرفتم ضيرو با غ چشمام

 ؟يگ يم يبه هر حال چ ـ

 .دم يلوت م فتميب ريگم گ ياما من از االن م م؛ياريب يهوشمندانه حرف ينقشه  نيرو ا ميتون يما كه نم ـ
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 .ممنونم ـ

 .نييسرش رو آورد پا متواضعانه

 .كنم يخواهش م ـ

 :شدم گفتم يكه از جام بلند م يرو چرخوندم و در حال چشمام

 .نمتيب يبرم، فردا م گهيمن د ـ

 ام؟يهمراهت ب يخوا يم ـ

 .رو آوردم باال دستم

 .رم ينه، خودم م ـ

 .سرش رو تكون داد نيكال

 .نمتيب يباشه، پس، فردا م ـ

 

*** 

. كردم يدر همون حال خودم رو مجبور به فكر كردن م. دادم يپاهام رو تكون م يو من داشتم عصب ميدفترِ خانومِ شلدون نشسته بود يتو

 يضربه . بود من بودم دهياحمقانه رو كش ينقشه  نيكه ا يكرده بود؛ اما كس ياطياحت يب نيدرسته كه كال. مقصر بودم ميجا بود نيباالخره اگه ا

 .باعث شد از جا بپرم زيم يشلدون رو مِخانو

 .نيديكش يم شيه رو به آتمدرس نيشلدون ـ شما داشت خانومِ

 .دست هاش رو مشت كرد نيكال

 .مقصر من بودم خانومِ شلدون ـ

 .كردم دخالت

 .بود من بودم دهيكه نقشه رو كش ياما كس ـ

 :گفت يبزنه خانومِ شلدون عصب يخواست حرف نيكال تا

 نيدونست يبود كه شما م نيتونم بگم ا يكه م يزيتنها چ ن؟يديكدومتون نقشه كش ايو  نيكدومتون خراب كرد نميكه بب ستميجا ن نيمن ا ـ

 رو داره؟ اشيفوب ايترسه و  يفرانك از ترقه م

 :صادقانه گفت نيكال

 .دونستم يمن نم ـ

 .به سمت من كرد تيشلدون نگاهش رو با عصبان خانومِ

 سارا؟ يتو چ ـ

 .زيرو م ديباز هم كوب. افتاده بودم ريناجور گ. نييرو انداختم پا سرم
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 ؟يدونست يتو م ـ

تا لميم برخالف تكون دادم دييسرم رو به عالمت. 

 

*** 

 "دو ساعت قبل"

 يكه م نيبا ا. نيحركت هلش دادم به كنار كال هينه؟ در  ايبا من هماهنگه  نمينگاه كردم تا بب نيرفتم به كال يكه به سمت مدرسه م يحال در

كه هنوز نگرانش  يدر حال. رو از من نداشت يدفعه ا كيحركات  نيفكر كنم توقعِ ا. بشه؛ اما با شك بهم نگاه كرد يجور نيدونست قراره ا

مقدمه گرفتم و به سمت  يدستش رو ب. بود سادهيرفتم كه فرانك با دوستاش وا يبه سمت. و از كنارش گذشتم نيبه زم دميپاهام رو كوب ودمب

 .رفتم يخلوت تر

 .بودحق با تو  ـ

 ؟يـ چ فرانك

 :دادم گفتم يكه خودم رو ناراحت نشون م يرو كردم سمتش و در حال روم

 .كردم يم نانيبه تو اطم ديمن با. يگفت يم نيكه راجع به كال يهر چ ـ

 :شونم و گفت يدستش رو گذاشت رو يمشهود يِخوشنود با

 .كنه رييممكن بود نظرِ همه راجع بهت تغ يموند يم شترياگه ب يدون يم. يكم باهاش موند يليخوبه، خ ست،يمهم ن ـ

شد  يم كيكه نزد نيآروم سرم رو تكون دادم و به كال. نبود تشيكم مونده بود كه خودم رو لو بدم؛ اما االن موقع. حرفش حرصم در اومد نيا از

 .نگاه كردم يواسه لحظه ا

 .تر كرد كيخودش رو نزد فرانك

 .يبه من اعتماد كن يتون يتو م. ستنيهمه مثلِ اون ن يدون يم. ناراحت نباش ادميالبته ز ـ

 .نگاهش كردم هنگ

 ؟يچ ـ

با  نايشه كه ا يم. پسرِ مدرسه بگرده نيدخترِ مدرسه با بدتر نيطور بهتر نيهم. بگرده يمعمول يپسرِ مدرسه با دخترا نيبهتر ستيخوب ن ـ

 هم باشن، درسته؟

 نيدر آخر. و ازش دور شدم دميكش يقينفسِ عم. نقشه بود يوقت اجرا. پسرِ مدرسه دوستم نياالنشم با بهتر نيبگه من هم نينبود كه به ا يكي

 :لحظه گفتم

 .باشم فرانك نيجز كال يمن با كس ينيتو خواب بب ـ

 .چهارده ساله انداخت يدخترا اديفرانك كه منو  غِيانفجار و ج يبعد صدا و

 

*** 
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 :م كردشلدون با تعجب نگاه خانومِ

 ؟يدونست يتو واقعا م ـ

 .دادش رفت هوا. رو تكون دادم سرم

 ؟يكار رو كرد نيا يپس واسه چ ـ

 .ديبود كه به ذهنم رس يزيتنها چ. من از فرانك متنفرم. تونم بهتون دروغ بگم ينم ـ

 زنه؟ يحرف م يجور نيسهام دارامون داره ا نياز بزرگتر يكيدخترِ  ـ

 :بار از ته دل گفتم نيا

 .خوام يمن معذرت م ـ

 :مكث ادامه دادم يكم با

 .شد يم دهيكش شيكه مدرسه داشت به آت ـ

 .رو برد باال دستاش

 .من بعد با شما كار دارم. رونيبه تو بگم؟ هر دو ب يمن چ ـ

. بود نيدر گردش بود و اون ا زيچ كيپارچه  كي رستانيبود كه تو دب نيشده بود، مهم ا يمهم نبود كه چ. مياومد رونياز دفتر ب نيكال با

 .كامل واسه قلدرِ مدرسه يِسر افكندگ هي. ديترس يترقه م يفرانك مورگان از صدا
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 :گفتم نيذاشتم به كال يرو كنار م يكه ت يحال در

 .متنفرم هيتنب نيمن از ا ـ

 .ساكت نگاه كرد نيكال

 .طور نيمنم هم ـ

 .كنن يم هشيدارن تنب يطور نيدوازده سالم كه ا يبچه  هيكنم  ياحساس م ـ

 :چشمام رو گذاشتم رو هم و گفتم. به كارش ادامه داد يحرف چياما بدونِ ه د؛يخند نيكال

 .خوام يمعذرت م ـ

 .يبابتش معذرت بخوا يوجود نداره كه بخوا يزيچ ـ

 .دادم هيتك يدرِ توالت عموم به

 .اما من ناراحتم ـ

 .هم بذاره يرو بود كه چشماش رو نيدفعه نوبت كال نيا

 .ميبد انيپا همونيبه تنب ايكارا ب نيا يحاال به جا. كنه يتو مقصر م يمنو به اندازه  نيدادم سارا؛ اما هم يبه حرفت گوش م ديقبول دارم كه نبا ـ
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فكر كردن  يكه حت يهيتنب. ميداشت همونيدر تموم كردنِ تنب يسع م،يمونده بود نيكه من و كال يمدرسه بود و در حال يِليساعت بعد از تعط كي

 :رو گرفتم دستم و گفتم يت. ميكه كرده بود يبا كار يناعادالنه بود حت نيا. كل مدرسه دنيكش يت. كرد يم ميبهش عصب

 .رم به كالسا برسم يمن م ـ

 م؟يبا هم بر يخوا يم ـ

 .آخر برگشتم سمتش يلحظه . گذاشتم رونيقدمام رو به سمت ب. جا رو برس بهش نيرم، تو ا ينه تنها م ـ

 .نمتيب يجا، م نيگردم هم يبر م گهيساعت د ميتا ن ـ

كم  هيخلوتش  يساعت ها يمدرسه تو. رفتم توش دميرو كه د يكالس نياول. اومدم رونيدختران ب ييرو تكون داد و من از دستشو سرش

و شرط  ديق يبود كه منو ب ييزهايترسوند؛ اما سكوت از اون دسته چ يمنو م يزيكه كمتر چ نيبا ا. دوست نداشتم اديرو ز نيا. شد يترسناك م

كردم درست بود؟  يكه م ييكارها نيا. معلم نشستم و با خودم فكر كردم زِيم يبپردازم، رو دنيكش يت يكه به ادامه  نيا يبه جا. ترسوند يم

 ياز كجا نور م! نور. شوك زده چشمام رو پوشوندم. انسان ايبود و  هيچه سا. گرفته بودم يرو هم به باز نيبه هدفم كال دنيكه بخاطرِ رس نيا

 .دميدخترا دو ييِكه ازم به جا مونده بود به سمت دستشو يو هر چ يت الِيخ يب. نيياومدم پا زيم ياومد؟ به سرعت از رو

 ن؟يكال ـ

 :ادي يدنبالم م شتريكردم نور هر لحظه ب يم احساس

 .نيكالـــــــــ ـ

 .ديدو رونيهراسون ازش ب نيباز شد و كال ييدستشو درِ

 شده سارا؟ يچ ـ

 .دميرو گرفتم و با خودم كش دستش

 !نور ن،يكال ـ

 .شد يتر م كينور هر لحظه نزد. با شتاب نگاهش كردم. ستاديا نيكردم كال احساس

 ؟ياي يچرا نم نيكال ـ

 :گفت شيشگيبا آرامشِ هم نيكال

 .سارا يكه ازش بترس ستين يزيچ ـ

 .دميكوب نيپاهام رو به زم تيجد با

 .ادي ينور داره م نيكال ـ

 .رو به هم فشار داد دندوناش

 سارا؟ يخب كه چ ـ

ترس در حالِ گسترش  ابانِينورِ خ. وجود داشت هينظر هيتنها  اد؟ي يتونستم بفهمم كه از كجا م ينم يحت. شد يم كينزد شتريهر لحظه ب نور

 .بود
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 .اني يها هم دارن م هيسا اد،ي ينور داره م يفهم يتو نم. ادي ينور داره م نيكال ـ

 .كردم ياصرار م نيمن كه تا االن همش به ا دميچرا خودم نفهم. دميآرامشِ چشماش ترس از

 .يا هيسا هيتو هم ... تو ـ

 :آغوشش گرفت يمنو تو يقدم به جلو گذاشت و با حركت نيكال

 .ندارن يها كار هيسا ـ

تر  انينور كه هر لحظه چهره شون نما انيدر م ياهيس يآدم ها. دميد يبار اطراف خودم م نياول يها رو برا هيسا. مينور فرو رفت انِيما در م و

كه مطمئن  يزيتنها چ. گهيد يها يليفرانك و خ نگز،يستيخانومِ شلدون، مادرم، پدرم، خانومِ ه. تونستم بشناسمشون يشد و من كم كم م يم

 .شن يتر م كيهاشونن كه هر لحظه به من نزد هيبلكه سا ستن؛يبود كه اونا خودشون ن نيا بودم

. بود بيتوش واسم عج دنيحاال د. بودم دهيترس ند ابانِيخ يشد كه چشمام رو ببندم، تا حاال نور رو جز از دور، اون هم تو يباعث م شتريب نور

 .دميها دورتر شن ليرو انگار از ما نيكال يصدا

 .ات رو باز كن ساراچشم ـ

 :گفتم يسخت به

 .تونم ينم ـ

 .تونستم بهش عادت كنم يكردم نم يهم م يهر كار. گرفت يم شيداشت آت ييروشنا يتو چشمام

 .محكم تر شد نيكال يصدا

 .كن سارا يسع ـ

 .كورمال كورمال بردم جلو دستم رو. چشمم نشست و بعد حركات اطرافم فرق كرد يتار تو يرياول تصاو. زور چشمام رو باز كردم به

 ن؟يكال ـ

 .جام سارا نيمن ا ـ

 .كنم داشيدستش بهم كمك كرد تا بتونم پ با

 ؟ينيبب يتون يم ـ

 .نه ـ

مطلق  يِكيتار يتو يآدمِ كور بودم كه بعد از سال ها زندگ هيانگار . شدن يداشتن واسم واضح تر م ريتصاو. هم فشردم يچشمم رو رو دوباره

 .دادم صيرو به وضوح تشخ نيكال رِيتصو. واضح شدن و چشم درد منم به مرور كمتر و كمتر شد ريباالخره تصاو. نهيكرد كه بب يم يحاال سع

 ن؟يكال ـ

 .شد كيبودم نزد دهيكه روش خواب يتخت به

 بله سارا؟ ـ

 من كجام؟ ـ
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 .ايمشترك دو تا دن ابونِيخ. ترسه ابونِيجا ته خ نيا. سارا يخواست يم شهيكه هم ييهمون جا ـ

 يحرف نيتا اومدم به كال. جيگ يليخ. بودم جيمن فقط گ. يطور نيها برم؛ اما نه ا هيسا يايخواست به دن ينفسم بند اومد، من دلم م دنشيشن از

 .كردم يمبه هر دوشون نگاه  رتيبود و من فقط با ح نيرو به روم دو تا كال. فلجم كرد يا هيثان ياومد كه برا شيپ يزيبزنم چ

 :من اومد و گفت ياومده بود جلو دتريكه جد ينيكال

 .يميسالم دوست قد ـ

 :تخت بلند شدم و گفتم ياز رو. شناختم يعمرم م يكه تو ينيتا كال دو

 جا چه خبره؟ نيا ـ

 .اومد جلو هيكيكه مطمئن نبودم كدوم  ينيكال

 سارا، درسته؟ يخواست يبوده كه تو م يزيهمون چ نيا ـ

 ؟يديآره؛ اما تو از كجا فهم يعني! نه ـ

 .جلو اومد نيكال يكي اون

 ...بهتره بگم اي ،يديخودت فهم م،يديما نفهم ـ

 .كه اومد باعث شد چشمام رو باز كنم ييصدا

 .دميمن فهم ـ

 دونستم؟ ياون دور و بر بود و من نم نهييآ ايخدا

 .دميكش داد

 ن؟يهست يشماها ك ـ

 .اومد جلو دختر

 .تو ي هيم، سامن سارا هست ـ

 .تر به من بود كيكرد كه نزد ينيبه كال اشاره

و سه چهار روزه  شيشناس يكه سه ساله م هينيهمون كال نيكال نيانسان و ا نِيبه قولِ ما كال اي يباهاش بزرگ شد يكه تو از بچگ هينيكال نيا ـ

 .يزن يباهاش حرف م

. ميكرد ينگاه م يكيبه انعكاسِ اون  ميبزرگ رو به رومون بود و هر كدوم داشت يليخ ي نهييآ هيانگار . به رو به روم نگاه كردم رهيخ ينفس با

 .بدتربود هم  وستهيپ قتيبه حق خودميب يِكه آرزو نيا. ترسوند يبدتر منو م زيآنال نيا. اديخوشم ب زيآنال نينبودم كه از ا يتياالن تو موقع

 .صدا كردم عاجزانه

 ن؟يكال ـ

 .آدم حرف بزنم هيدادم با  يم حيرو قبول داشتم؛ اما ترج هيسا نِيكه تو اون لحظه فقط كال نيبا ا. دو نفر به سمتم برگشتن هر

 .شناختمش يم يكه از بچگ ياون ـ
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 .كجاست نيبودم كه كدوم كال دهيباالخره فهم. ختيكه دورتر بود قلبم ر ينيبرگشتنِ كال با

 نيكال شتريرفته بود رو ب رونيكه ب يكس. بدونم نيتونستم اون رو كال يدونم چرا؟ اما نم ينم. به كنارم اومد نيكال رفتن و رونيها از اتاق ب هيسا

 .بود ستادهيمن ا يكه رو به رو نياز ا شتريب. دونستم يم

 ن؟يكال ـ

 بله سارا؟ ـ

 كنم؟ يكار م يجا چ نيمن ا ـ

 !سارا ،يباش دهيفكر كنم فهم ـ

 .چپ بهش نگاه انداختم چپ

 .گن يبه ما م شهيكه هم ستنين يزيچ نيها ا هيخب سا. توئه ي هيكه سا ييسارا. ـ خب، باشه نيكال

 .دميرو بر حرفش

 كنم؟ يم يجا چه غلط نيخوام بدونم من ا يفقط م. هستن يها چ هيسا ستيبرام مهم ن نيكال ـ

 :پوزخند زد و گفت نيكال

 .اون ذهنِ تو رو خوند. گه يدونم كه سارا دروغ نم يمن م ـ

 .جام بلند شدم از

 .كنه يغلط نياون حق نداشت چن ـ

 .رو گرفت بازوم

 ...دم يسارا اجازه نم ـ

 .اتاق گذاشت يدادم پا تو يم حشيكه ترج ينيباز شد و كال در

 .نيدستت رو بكش كال ـ

 ...هل دادم و به سمت يرو به كنار نيكال

 .ترسم ياز نور م. ادي يجا بدم م نيشناختم؟ من از ا يرو م يمن تا حاال ك ن؟ينيكدومتون واقعا كال. نيشم كال يتر م جيمن دارم هر لحظه گاَه،  ـ

 :بود گفت كميكه نزد ينيكال

 .مييها خود ما هيجا سا نيا ،يكه بترس ستين يزيجا چ نيا ـ

 .فهمم ينم يچيمن ه ـ

 .تازه وارد نگاه كردم نِيسمت كال به

 .نيجا باشم كال نيخواستم ا يمن نم ـ

 .به حرف در اومد كمينزد نِيكال

 ...اما ـ
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 .ديحرفش پر ونِيكه كنارِ در بود م ينيكال

 .نيكرده كال يكار م يكه سارا چ ستيواسه ما مهم ن ـ

 ...كه من ستيمهم ن يعني ـ

 .گم يرو م تيدارم سا. گم سارا يـ تو رو نم) هيسا( نيكال

افتاده بودم و از  ريهم بودن گ هيدو نفر كه كامال شب ونِيم. ديرس يمن نم يِوونگيكردن به د يجا جمع م هيعالم رو با هم  يها وونهيتمومِ د اگه

بودم  نه حاال مطمئك ينيكال. شم يتر م جيهر لحظه گ يلعنت. زد يبود كه با من حرف م يانعكاس هياز اون بدتر . اسم داشتن كيور هر دو  نيا

 .نگاهش كردم يجيبا گ. س به جلو اومد و دستم رو گرفت هيسا

 .خودم آشنات كنم يايخوام با دن يم ـ

از . دميترس يم شتريانسان ب نيمن از كال. داشتم يا گهيآرامشِ د هي ششيبود؛ اما پ هيسا نيكه كال نيبا ا. به دنبالش رفتم يحرف چيه بدونِ

بودم  دهيمن شن. داشت يراديا هيكه بود انگار  ينبود؛ اما نور بيعج اديبرام ز نيشهر خلوت بود و ا. مياومد رونيب ميكه توش بود يساختمون

 :دميپرس. بود ينور مصنوع نيشن؛ اما ا يساطع م دميوقت ند چيكه ه يديكه قبال نورها از خورش

 ...نور چرا نيا نيكال ـ

ما هم  يِايدن نيكرد ياستفاده م ديكه شماها از نورِ خورش يتا وقت يدون يم. مينور رو به وجود آورد نيهامون ا دهيچرا فرق داره؟ خب ما از شن ـ

 هيم شبيما مجبور شد ن،يكنه؛ اما تا شما اون نور رو نابود كرد يم دايما راه پ يِايشما به دن ياياز دن يزيهر چ يدون يآخه م. شد يروشن م

 .ستيگرم ن نيواسه هم ديشا. ميكن شيساز

 :زمزمه كردم صادقانه

 .فهمم ينم يچيمن ه ـ

 .ستاديسرِ جاش ا نيكال

 .دم يم حيرو واست توض زيمن همه چ ـ

 .نگاه به اطرافش انداخت و شروع كرد هي

آدم  يايدن ايدن نياول. مشونيشناس يكه ما م ييايهفت تا دن. وجود داره ايهفت تا دن. ستيها ن هيسا يايدن يعني ست؛يمن ن يِايجا دن نيا ـ

 .ها هيما سا يايدن ايدن نيهاست، دوم

 .ديكش يقيعم نفسِ

غول  يايدن ا،يدن نيپنجم. كه صورت ماها رو دارن يكروسكوپيموجودات م يايدن ايدن نيچهارم. نابود شده يايدن. ميهست ايدن نيسوم يما تو ـ

كس  چيه... ايدن نيو هفتم يكن يبا صداش زندگ ديبا يفرد دنِيصداهاست كه بدونِ د يايدن ايدن نيششم. ما رو دارن يهاست كه باز هم چهره 

 .كنه يبه اون جا سفر م يگاه سيدارن كه ابل دهيعق يسر كي. بگه قيتونه دق ينم يراجع بهش هست؛ اما كس ياديز يحرف ها. دونه يمن

 .شدم بهش رهيخ يجيگ با

 س؟يابل ـ
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 .جا نبودن نيگه اون نبود انسان ها هم تو اا. اهايدن نيسر منشاء ساخت ا ـ

 :گفت ديكش يكه دستم رو م يدر حال نيكال. ديچيگوشم پ يتو يمبهم يصدا

 .ارواحِ گذشتگانمون هم هست يِجا محلِ زندگ نيكه ا نهيهست و اون ا ميكه توش هست ايدن نيراجع به ا يا گهيد زِيچ ـ

 .رو حبس كردم نفسم

 ارواح؟ ـ

 كنم؟ يكار م يجا چ نيكه من ا دمياما من هنوز نفهم ن؛يكال يهمه رو كه گفت ـ

 .زد يلبخند نيكال

خودش دست بكشه و به  يايشه از دن يمثلِ من و سارا حاضر نم يا هيسا چيه. ميستين يخب انگار عاد يعني. ميستين گرانيما چهار تا مثلِ د ـ

ازت  مياخو يخوام و م يحاال م. ميكار رو كرد نيآشنا بشه؛ اما ما چهار تا ا هيسا هيخواد با  يدلش نم يانسان چيطور ه نيهم. اديانسان ها ب يِايدن

 .سارا ميكن يدرخواست هي

 :نگاهش كردم و اون ادامه داد منتظر

 م؟ينيجهان ها رو بب يهمه  ميچرا نتون م،ينيسه تا از جهان ها رو بب ميحاال كه ما تونست نيبب ـ

 .رو گرفتم مميآخر تصم. اومد يدر م ينواخت كي نياز ا ميد نبود حداقل، حداقل زندگحرف فكر كردم ب نيا به

 م؟يكن يرو ط اهايقراره دن يچطور ـ

كه  ييترس بود و جا ابانِيشما خ يايدن يتو. كجاست اهايدن يِكه محلِ تالق ميدونست يشما و ما آسون بود؛ چون ماها م يايراستش، عبور از دن ـ

 .نهيچهارم، مسئله ا يِايبه دن ميبر يجا چه طور نيكوه ها؛ اما ا يتو ييجا هيشد  يجا وصل م نيما به ا يِايتو دن

 ؟يكنه چ دايما رو پ ياگه كس ـ

 .خبر نداره يجز ما چهار نفر از محلِ تالق يكس ـ

 ي هيكه سا نيزنم و هم يكه با تو دارم حرف م نيهم. پا گذاشتم رِيرو ز اميدن يمن االن تمامِ استانداردا يعني. دونم يجدا نم ن،يدونم كال ينم ـ

 .پا بذارم رِياستانداردام رو ز گهيكم د هيبد نباشه  ديشا. نميب يخودم رو م

 .صورتش نشوند يرو يلبخند نيكال

 .ميكه با انسانا حرف بزن ميما هم حق ندار. ميكن يكار رو م نيا ميماها هممون دار ـ

 هيكه  ينيبا كال يليمن بود خ يكه االن رو به رو ينيكال. شدم يرو كنارِ هم داشتم، متوجه تفاوت ها م نياالن كه هر دو كال. لبخند زدم متقابل

 نيابود؛ اما  يفرانك عوض نِيع نيكال يكياون  ييجورا هي. سكوتش رو هم. كردم يدرك م شتريرو ب نيكال نيا. شناختم متفاوت بود يم يزمان

 .بهش لبخند زدم. كه رو به روم بود با اون فرق داشت ينيكال

 .كدومشون اعتماد ندارم جز تو چيبه ه... يو سارا يعوض نِيراستش من به اون كال. من هستم ميكار با هم نياگه تا آخرِ ا ـ

 .طور نيبهشون نگو، اما منم هم ـ

كه به سمت  يدر حال. شناختم يم يزمان هيكه  ينيكال يو برا ميسا يبرا ن،يكال يمن، برا يشروعِ تازه بود برا هي نيا. رو قورت دادم خندم



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا دهشتياكاربر  انجمن نو ~mehrnaz~ –  به نام ترسخياباني               

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣١ 

 :رفتم گفتم يم ميكه ازش اومده بود يساختمون

 ...كه بخوام صداتون كنم نيفهمم؛ اما ا يم يعني ن؟ينيتونم بفهمم كدومتون كال ينم. شم يم جيدارم گ يجد يمن جد نياما كال ـ

 .به اسمِ خودم ميبه اون اسم صدام كن؛ اما تنها كه باش ميياون ها شِيپ يوقت ياگه بخوا. هم دارم گهياسمِ د هيراستش من  ـ

 :گفتم مشتاق

 .بگو ـ

 ينم قيبود كه دق يواسه موقع نيگفتم كه، البته ا. دم يم حيرو ترج ميمن اسمِ انسان. ها هيهمون اسمِ خودمه؛ اما به زبانِ سا يدون يم. مورگان ـ

 .يدم كه مورگان صدام كن يم حياالن جدا ترج. كنه ياسم رو با من تحمل م نيداره ا يدونستم چه احمق

 .زدم لبخند

 .دم يم حيمنم مورگان رو ترج ـ

 ي هيسا من از. شده بود ريتونستم از خودم متنفر باشم؛ اما انگار امكان پذ يمن نم... عمال از. ميتا تندتر به ساختمون برگرد دميرو كش دستش

 .نه، با مورگان حرف بزنم نيمن دوست داشتم كه با كال. كرد يدر مورد همه صدق نم نيداد؛ البته ا يبهم نم يحسِ خوب. اومد يخودم بدم م

سه بار به ساختمون نگاه كردم و متوجه شباهتش به مدر نياول يو من برا مياومده بود رونيكه ازش ب ميگذاشت يقدم به ساختمون گهيهمد با

 .نگاهم رو دوختم به مورگان. شدم

 مدرسه س؟ هيجا چرا انقدر شب نيگم ا يمورگان م ـ

 .راحت تر بود شيبازساز نيبخاطرِ هم م،يخاطرمون رو ازش داشت نيبه صورت مشترك آخر نيبود كه من و كال ييجا جا نيـ ا مورگان

 .گرفت خندم

 م؟يساز يرو خودمون م زيجا همه چ نيكه ا يبگ يخوا ينم ـ

 :گفت يجد مورگان

رو كه تصور  يزيكه هر چ نهيجا ا نيا يِوجود نداره؛ اما خوب گهيشه، د يكه نابود م يزياكثرا چ. نابود شده س يِايجا دن نيگفتم كه، ا قا،يدق ـ

 .ادي يبه وجود م يكن

 .شونم گذاشت يمورگان به كنارم اومد و دستش رو رو. جمع شد و سرم رو تكون دادم خندم

 سارا؟ يتو خوب ـ

 .رو بشنوم و تعجب نكنم زهايچ نيقراره ا يكنم كه تا ك يدارم فكر م ـ

 .يبه همش عادت كن ديبا ،يايسفر ب نيبه ا يخوا ياگه م ـ

 .هيخال يهستم كه از هر سكنه ا ييايدن هياالنم تو . نميب يم ديجد زِيچ هي قهيكنم؛ اما من دارم هر دق يم يسع ـ

 .ياوردياشتباه نكن، ارواح رو به حساب ن ـ

 .پشتش ضربه زدم به

 مورگان؟ ـ
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 :كه گفتم دميخودم رو شن يصدا

 ن؟يباالخره اومد ـ

 :شدم گفتم يكه از كنارش رد م يدر حال. خودم نبودم، سارا بود. اشتباه كردم نه،

 .ميكه اومد نيمثل ا ـ

 قايدونستم دق يخودمم نم. ياز خود راض يدختره . كار رو انجام بدم نيحاضر نباشم ا گهيفكر كنم د. چشماش رو در حدقه چرخوند سارا

كم داشتم  هي. به من، رو به روم راه بره و بدتر از اون اسمِ منم داشته باشه هيشب قايدق يكي ادي ياما راستش اصال خوشم نم ه؛يمشكلم با سارا چ

 كار كنم؟ يكردم؛ اما خب چ ينگاه م دخواهانهخو

 .ديپر نييپا زيم يما از رو دنِيبا د. خورد نشسته بود يمعلم م زِيكه به م يزيم يرو) انسان( نيكال

 ؟يبهش گفت ـ

 :سرش رو تكون داد و گفت مورگان

 .معلومه كه گفتم ـ

 م؟يرو بفهم اهايدن نِيقراره مرزِ ب يچطور. مونه يم يجا باق نيا يمهم يمسئله  هياما  ـ

 :با غرور سرش رو باال گرفت و گفت نيكال

 .كار رو بكنه نيتونه ا يسارا راحت م ـ

 .با نفرت دندوناش رو به هم فشرد مورگان

 !نيكال ـ

 .انداخت يبه سمت مورگان نگاه ياليخ يبا ب نيكال

 بله؟ ـ

 .ـ ببند مورگان

 :به سمت من برگشت و گفت بعد

 .از اون به بعد راحته. ميكن دايرو پ مونيقبل يِاياول مرزِ دن هيكاف يبعد يِايكردنِ مرزمون با دن دايپ يواسه  ـ

 زيبه سمت م هيسا يِسارا م؟يكن دايرو پ يقبل يِايقراره مرزمون با دن يبود كه چطور يمسئله ا هياما هنوز  دم؛يفهم يعنيرو تكون دادم كه  سرم

 :و به سمت من برگشت و گفت ديرفت و خودش رو باال كش

 .يباش زايچ نيتو نگرانِ ا ستيالزم ن ـ

 :زنه، با پرخاش به سمتش گفتم يحرف رو م نياالنم ا تيدونستم بخاطرِ ذهن يم

 .يذهنِ منو بخون يتو حق ندار ـ

 :به سارا گفت تيبه عصبان مورگان

 .ميتو گوش بد يخواد به حرفا يما دلمون نم. لطف كن و دهنت رو ببند يخون يسارا اگر هم م ـ
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به سمت . ميرفت تا آخرِ عمرمون به دعوا مشغول بود يم شيپ يطور نينداشت، اگر ا يا دهيفا. بزنه يه گرفت تا به مورگان حرفجبه نيكال

 :داد زدم نيكال

 .سوال كردم هيمن فقط . شماها گوش بدم اتيتا آخرِ عمرم به نظر ستيقرار ن د،يبس كن ـ

 

 :دوم فصلِ

 نابود شده يايدن

 

 :حبس كردم و رو به سارا گفتم نهيرو تو س نفسم

 م؟يبگرد ديبا يتا ك ـ

 .يگ يرو م نيدونستم االن هم يم ـ

 .رو به هم فشردم دندونام

 ...انقدر به روم يتون يم ـ

 .و فكرت رو بخونم يباش شميكه پ زهيانگ جانيه يليتونم، آخه خ يخونم؟ نه، نم يكه فكرت رو م ـ

 :گفتم. كرد يداشت كالفم م يده و دست برنم يكارش عذابم م نيداره ا ديفهم يكه م نيكار رو دوست داره؛ اما ا نيدونستم ا يم

 .ميكن داشيپ ميكه بتون ستين يچيجا ه نيولش كن سارا، ا ـ

 :رفت گفت يكه جلوتر م يحال در

 .جا بود نيهم كينزد ييجاها هيمن مطمئنم  ـ

 ستادمياز حركت ا. و مورگان به گوشم خورد نيكال يصدا. وصل كنه گهيد يايبود كه ما رو به دن ييجا يِو در پ وارهايرو د ديكش يرو م دستش

تونستم  يهنوز هم نم. شد داشونيپ واريباالخره از پسِ د. اومدن نگاه كردم يكه بچه ها ازش م يو به سمت سهيو سارا رو هم مجبور كردم كه وا

 .مسئله توجه نكنم نيدادم كه به ا يم حيو كدوم مورگان؛ اما ترج نهيبدم كه كدوم كال صيتشخ

 ن؟يكرد دايپ يزيچ ـ

 .رو تو دستش باال آورد يزيمورگان چ اي نيكال

 .يچيه نيجز ا ـ

 كي سيچوب بود، چوبِ خ. پرداختم شيبه بررس. پس مورگان بود. رو گرفته بود لهيبا دست چپش اون وس. رفتم و از دستش گرفتم جلو

 .رختد

 خب؟ ـ

 :رو از دستم گرفت و گفت چوب

 .درخته هياز  نيا ست،ين يچوبِ عاد نيا ـ

 .همه چوبا از درختن ،يرعاديغ ـ
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 :كرد و گفت يا خنده

 .وجود نداره يدرخت. نابود شده ينابود شده همه چ يايتو دن م؟ييما االن كجا يدون يسارا تو اصال م ـ

 .اُه ـ

 .بود كه از دهنم خارج شد ييصدا تنها

 هاست؟ هيسا ياياز دن نيخب االن ا ـ

 .باشه يبعد ياياز دن دميمهمه، شا نيـ هم مورگان

 .رو خاروندم چونم

 ن؟يكرد داشيخب از كجا پ ـ

 .چوب رو از دستم گرفت سارا

 .اومده باشه ييچوبه، ممكنه از هر جا كهيت هيسارا  ـ

 .رفتن باشه يبرا ياما ممكنم هست اون جا راه ـ

كه تمامِ  يمخصوصا من. ميبمون رونيب ميكدوممون جرات نداشت چيه يبعد از خاموش. شدن يم شتريبود و صداها هر لحظه ب يدر حالِ خاموش نور

مورگان هم مثلِ من به . دميترس يم فتهيكه ممكن بود ب يبترسم، از اتفاقات يكيكه از تار نيكردم، نه ا يم يزندگ يكيتار يسال ها رو تو نيا

 :نگاه كرد و گفت طرافا

 .ميتر بر عيبهتره هر چه سر ـ

. سادميشد و سرِ جام وا مهينفس هام نصفه ن. قرار داده بودن يتيخواستن بفهمن كه منو تو چه وضع يانگار نم نايا. ميهامون رو تندتر كرد قدم

 .ساديوا يورود كيمورگان هم پشت سرشون رفت؛ اما نزد. وارد ساختمون شدن نيسارا و كال. بودم دهيترس. شه يم ريكردم داره د يفكر م

 ؟ياي يشده سارا؟ چرا نم يچ ـ

با بسته شدنِ در . رفتم دنبالش يدندونام رو بهم سفت كردم و بدونِ حرف. اومد يجا بدم م نياز ا. دارم يبيتونستم بهش بگم كه حسِ عج ينم

 .ميكرد، انگار به موقع وارد شده بود دايپ شيصداها افزا

 .در ياومد جلو نيكال

 ن؟يشما دو تا خوب ـ

 .رو تكون دادم سرم

 .ميآره، خوب ـ

 ن؟يـ چرا معطل كرد نيكال

 :رفت گفت يم يمكتيكه به سمت ن يدر حال مورگان

 .بود سادهيدونم، سارا وا ينم ـ

 ـ سارا؟ نيكال
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 .حدقه چرخوندم يرو تو چشمام

 هم جرمه؟ سادنيوا ايدن نيا يتو. نيهم سادم،يفقط وا سادم؛يهم نشد كه وا يزيمشاور؟ من خوبم، چ نيون شدچرا همت ـ

 .از جاش بلند شد سارا

 .جرمه نينيبب بيآس گرانيد ايآره، اگه باعث شه خودت و  ـ

خودش هم سر جنگ  ي هيآدم اگه با سا. ميافتاده بود ريكه گ يتيموقع نيمخصوصا تو ا. تونستم با نظرش مخالفت كنم ينم. دمينفس كش قيعم

 .هم فشردم و رو به مورگان كردم يلبم رو رو. شد يسنگ رو سنگ بند نم گهيداشته باشه د

 ...اون چوب ـ

 .مورگان به صدا در اومد يبه جا نيكال

بعد  يايبه دن يا چهيكه اون اطراف در نهيا شيده، دوماوم يقبل يايچوب با خودمون از دن نيكه ا نيا يكي. وجود داره هيسارا، سه نظر نيبب ـ

 ...ادي يازش خوشم نم اديسوم كه من ز ي هيبوده و نظر

 :ادامه داد مورگان

 .اطراف هست نيهم ا يا گهيكه كسِ د نهيا نشيبدتر ـ

 :دميپرس جيگ

 بد باشه؟ ديبا نيچرا ا ـ

 يباشه از ما استقبال نم هيسا ايس؟ اگه هم انسان  گهيد يايس؟ اصال از دن هيانسانه سا ه،يكه طرف كدوم ور ميستيـ چون ما مطمئن ن مورگان

 .رو مطمئنم نيا. كنه

 .لبام رو به هم فشار دادم. ميانسان ها و همنوع هامون نداشت نِيب ييجا گهيكه د ميبود يكار انتيخ هيما از نظرِ همنوعامون  گهيد حاال

 .رو داره يهر چند اونم خطرات. رميدوم رو در نظر بگ ي هيدم كه نظر يم حيمن ترج ـ

 .حرف من به صدا در اومد دييدر تا سارا

 .ميش يم كينزد يبعد يِايكه به دن ميش يطور، حداقل مطمئن م نيمنم هم ـ

 .نگاه كردم رونيبه ب يها به لرزه در اومدن و من با نگران پنجره

 سارا؟ يخوب ـ

 .نگاه كردم نيسمت كال به

 .صداها عادت بكنم نيوقت به ا چيفكر نكنم ه ـ

 .نهيهم ميجا رو ترك نكن نيكه ا يطور؛ اما تا وقت نيـ ما هم هم سارا

 يكه تصوراتم به صورت واقع نياز ا. دادم يمواقع انجام م شترِيبود كه ب يكار نيچند روز ا نيتو ا. رو بستم و تصور كردم، فقط تصور چشمام

از  يشد؛ البته جز سارا كه جزء جدا نشدن ينم كيشر اهاميتو رو يخواستم كس ينم يبود كه تا وقت نيا شيخوب. بردم يباشن لذت م شميپ

 .بود اهاميرو
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 ديصداها انقدر شد نيوقت ا چيه. به دور و بر نگاه كردم دهيترس. كه تصور كرده بودم از اطرافم برن يپنجره باعث شد هر چ ديشد ي لرزه

آورد؛  يكه دستشو م يسارا در حال. كنم يريگرفتم تا از افتادنِ خودم جلوگ زيخودم رو به م. دنيمدرسه شروع كرد به لرز. امشب نبودن، نه مثلِ

داشتم خواهرم رو . دميد يرو نم ميلرزه ها سا ونِيم. ميهم زل زد يبه چشم ها. زود به هم چفت شد يليدستامون خ. رهيكرد دستم رو بگ يسع

دست مورگان  انِيو مورگان برگشتم و دستم رو به م نيبه سمت كال. كرده بودم داشيپ يكه همسانِ من بود و من به تازگ يخواهر. دميد يم

شد و  يم دترياما لرزه ها هر لحظه شد م؛يبود ستادهيدست در دست هم ا مياز جامون تكون نخور ميكرد يم يكه سع يدر حال ييهارتادادم چ

 شهيكه از رفتنِ ش ميخم شد نيبا هم به طرف زم يهمگ. اطرافمون شكستن يها شهيتمامِ ش يوحشتناك يا به بار نشستن و با صداباالخره لرزه ه

 :ديسارا داد كش. شد ياطراف كم كم داشت سرد م يهوا. ميكن يريبه صورتمون جلوگ

 .نيبدو ـ

 :دنيكش اديمورگان فر اي نيكال. باد مانند گم شده بود يصداها ونِيهممون م اديفر يصدا. ميكرد دنيبه صورت هم زمان شروع به دو هممون

 .نيزم ريبه سمت ز نيبر ـ

انگار كه . شد يم شتريپشت سرمون هر لحظه ب يقدم ها. ميكه گفته بود بدو يو به اون سمت ميداشته باش يهدف هيباعث شد هممون  اديفر نيا

 چيه ونِبد. اما من افتاده بودم دن؛يدو يهمه جلوتر از من م. عقب افتادم هيلحظه از بق هيدر . ميرار گرفته باشنابود شده ق يِايدن نِينفر ونِيما م

 .با هراس به سمتم اومد. ساديافتادن تمامِ تالشم رو ازم گرفته بود، مورگان سرجاش وا نيا يديام

 سارا؟ ـ

 .نزدم يحرف چيه

 ؟يخوب ـ

 :گفت. رو آروم تكون دادم سرم

 .بودن آشنات كنم هيسا يها ياز خوب يكيخوام با  يم ـ

 .اومده بود نيبودنِ كال هيكه از سا يي يكيتار. فرو رفته بودم يكيتار ونِيزدم، م يبعد زل نم يچشماش زل زدم؛ اما لحظه ا تو

 .دميمورگان رو شن يصدا. ميستاديحركت ا از

 سارا؟ يخوب ـ

 .دميفقط ترس ـ

 ـ از ارواح؟ مورگان

 .رو تكون دادم سرم

 .و كنجكاوم... و... نه از تو ـ

 :مكث گفت يمورگان با كم. هم اومد نيسارا و كال يصدا

 ؟يراجع به چ ـ

 .تو مورگان تيراجع به ماه ـ
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 .رونيسارا باعث شد از بغلِ مورگان خودم رو بكشم ب يصدا

 بچه ها؟ نييكجا ـ

 :كردم كنترل شده باشه گفتم يم يكه سع ييصدا با

 ...جا نيا ـ

 شوك؟ ايمعلوم نبود از سرِ ترس بود . هنوز صدام گرفته بود اما

كرده بودم؛ اما  يرو تو نور زندگ يدرسته چند روز. رو به دست آوردم ميعاد ديد هياما كمتر از چند ثان م؛يفرو رفت يكيدر رو بست و در تار سارا

 :سارا گفت. بودم يكيرو تو تار يدر آخر عمر

 نه؟يب يم يزيچ يكس ـ

 .نمتيب يمن دارم االن واضح م ـ

 .به صدا در اومد نيكال

 .نميب يمنم درست نم ـ

 .نميب ياما منم م ؛يرو تو نور بود ياديـ چون مدت ز مورگان

 .بود نيريرو از سارا جلو بزنم واسم ش يزيچ هيكه  نيا. بود يخوب يِسرگرم

 .ستيمطمئنا اون قدر هم بد ن. كه كورن دستات رو تكون نده ييسارا مثلِ كسا ـ

 !ـ ببند دهنت رو تا بازم نرفتم تو ذهنت سارا

 .گه يرو م نيدونستم از حرصش ا يم

 .خورم سارا يمن حرص نم ـ

 :خودم تكرار كردم با

 .دونم يكامال معلومه، من كه م ـ

 .ينكن متيسارا و انقدر با افكارت اذ يكن تمومش كن يـ سع سارا

 :با خودم تكرار كردم بازم

 .يبه ذهنم گوش ند يتون يخب م ـ

 .به خودم مربوطه گهيد نيـ ا سارا

 :ذهنم گفتم در

 .پس تحمل كن ـ

 :گفت نيكال

 .نيصحبت كردنتون رو تمومش كن يتلپات نيخدا ا يمحض رضا ـ

تونستن ذهنِ انسانِ  يها فقط م هيبود كه سا نيا شيخوب. بدم نبودا يباهاش حرف بزن يطور نيتا ا يرو داشته باش يكه كس نيا. زدم شخندين
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 :زمزمه كردم. به لرزه در اومده بود نيرزميدرِ ز. خودشون رو بخونن

 .متنفرم ايدن نياز ا ـ

 .دميسارا رو شن ي دهيرنج د يصدا

 .طور نيمنم هم ـ

. فكر كردم كه ما رو در امان نگه داره يزيچ يانگار كه دست خودم نباشه، چشمام رو بستم و رو. كنم يكار م يدارم چ دميلحظه نفهم هي تو

بود؛ اما كم كم  بيواسه خودم هم عج. بودمشون دهينشن يكه تا به حال حت ييلب شروع كردم به خوندنِ حرف ها رِيباال اومد و ز ارِياخت يدستم ب

 ديطول نكش يليخ. تونستم باهاش ارتباط برقرار كنم يشد و منم راحت تر م يم شترينور هر لحظه ب. نيرزمينور شروع كرد به پخش شدن در ز

 نيكنن؛ اما ا يكه بچه ها دارن با تعجب به من نگاه م نميتونستم بب يم. تونستم كه از كارم دست بكشم يروشن شد؛ اما من نم نيرزميكه كلِ ز

سرم  شتريب يسرم به شدت درد گرفته بود، هر چ. داشتن كه تمركزم رو از دست بدم يها سع ياهيس. شد تمركزم رو از دست بدم ينم عثبا

 هيثان كيدر كمتر از . و ارتباط قطع شد دميكش ياديدر آخر فر. سخت تر يليشد، خ يها سخت تر م ياهيگرفت، مقاومت در برابرِ س يدرد م

 .به نام ترس نبود، منبع نور خودم بودم يابانيمنبع نور خ. رو بفهمم يزيچ هيتونستم  يحاال م. فرو رفت يكيدر تار نيزم ريز

 .دميدار از همه شن هيسارا رو طال يصدا. كه هر سه تا به كنارم اومدن ديطول نكش يليخ

 سارا؟ يخوب ـ

 :گفت دهيترس نيكال. كرد يكردم سرم رو تكون بدم؛ اما هنوز به شدت درد م يسع

 بود؟ يچ گهياون د ـ

 تيقابل نيكردم كه انسان ها هم بتونن ا يوقت فكرشم نم چيها رو دارم؛ اما ه تيقابل يسر هي ميكردم چون سا يدونم، من فكر م يـ نم مورگان

 .ها رو داشته باشن

 :گفت يريز يبا صدا سارا

 .تونن يها هم نم هيسا ـ

 .به گوشم خورد نيكال يصدا

 ه؟يمنظورت چ ـ

 يبشن؛ اما نم هيتونن سا ياونا م. ها ندارن هياز سا كي چيكه مورگان داره رو ه يتونم ذهن بخونم، قدرت يكه من فقط م نهيـ منظورم ا سارا

 ...تونن

 :حرفش رو گرفت يِپ مورگان

 .رو خاموش كنن ييروشنا ـ

 :زد گفت يكه شمرده شمرده حرف م يدر حال نيكال. مقابلِ من بود ينقطه  قاياالن مورگان دق يعنيبود؛  جالب

 م؟يالخلقه در سفر بيما دو تا با دو تا عج يبگ يخوا يم يعني ـ

 .كه خالفش ثابت بشه نيالبته تا قبل از ا. شه گفت يهم م يطور نيـ امــــم، خب آره، ا سارا
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مورگان دستم رو گرفت و كمكم كرد تا . رو نداشتم يسارا زدم؛ اما مطمئن نبودم كه حسش كرده باشه؛ چون هنوز زورِ كاف يدونه به بازو هي

 .نميبهتر بش

 .دميرو فهم يزيچ هيكنم؛ اما  يكار م يدارم چ دميمن خودمم نفهم ـ

 ؟يـ چ مورگان

 درسته؟. با افكارم. كرده بودم ييشد رو من راهنما داشيمدرسه پ يكه اون روز تو ينور ـ

 درسته بچه ها؟. كرده بودن يياون رو راهنما نيسارا و كال. ـ نه سارا، من فكر نكنم مورگان

 :دو همزمان تكرار كردند هر

 !نه ـ

 .دادم يرو گردش چشمام

 گفتم؟ يديد ـ

 .ميالخلقه ا بيخواست به اون دو تا ثابت كنه كه ما چه قدر عج يحتما نم. كرد موضوع رو عوض كنه يسع

 ؟يبلند ش يتون يم ـ

 .روننيهنوز ب زمونياجداد عز. نداره مورگان يا دهيـ بلند شه هم فا سارا

تو . بترسم شتريشد كه ب يباعث م نيا. اومد يم رونيمردگان هنوز هم از ب يها غيج يصدا. باز هم شروع كرد به كار كردن در اطراف چشمام

 ياز ارواح م هيسا هيبودم كه با  يتياالن تو موقع. نزده بودن يوقت راجع به ارواح حرف چيه م،يها بترس هيداده بودن از سا ادمي ميتمامِ طول زندگ

 .دميترس

 م؟يبر رونيكه ب ستين يـ راه سارا

 .كه روز بشه يـ نه تا وقت نيكال

 سارا، مگه نه؟ يكمك كن يتون يـ اما تو هم م سارا

 .سرم بدجور درد گرفته اد،ياز دستم بر ب يادينه، فكر نكنم كمك ز ـ

 :تكوندم گفتم يكه لباسم رو م يدر حال. شدم ستادنيدستش رو دراز كرد و من باالخره مجبور به ا مورگان

 شد؟ يطور نيداره كه چرا امشب ا ينظر يكس ـ

 .فكش رو سفت كرد مورگان

 .من فكر كنم بدونم ـ

 .و بهش نگاه كردم دمياز پاك كردنِ لباسم كش دست

 خب؟ ـ

 !ترسم كه بگم؛ اما فكر كنم من باعثش شدم يم. دهاز ما باعث ش يكيـ انگار  مورگان

 .تو هم دميرو كش اخمام
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 ...چطور ه؟يمنظورت چ ـ

 .مياهيو منم منبعِ س نياهيـ اونا دنبالِ س مورگان

 كار رو نكرده بودن؟ نيا ن،يپس چرا تا قبل از ا ـ

 .به صدا در اومد نيكال

 .ده بودچون تا قبل از امروز مورگان از قدرتش استفاده نكر ـ

 كه؟ ياز قدرتت استفاده كرد يمزخرف الك لِيدل هيكه واسه  يبگ يخوا ينم ه،يعال ـ

 .رو تكون داد سرش

 !ديدونم، شا ينم ـ

 .واسه حفاظت بوده ده،يرو د يـ اون فكر كرد كس نيكال

 م؟ييجا نيكه ما ا ديفهم يم ياگه كس ؟يچ ديد يما رو م ياگه كس. كارش افتضاح بود نيبگم؛ اما به نظرم ا يزيچ نيخواست به كال ينم دلم

 .سارا انگار ذهنِ منو خوند. خواستم يرو نم نيشد و من ا يمحافظتش به ضررِ ما تموم م نيهم

 .گه يسارا راست م ـ

 :با حرص گفت نيكال

 .ميش يممنون م نيكن ميگه؟ اگه ما رو هم در افكارش سه يم يچ قايدق ـ

 :گفت ارهيخودش ب يبه رو يزيكه چ نيبدونِ ا سارا

 .بوده به سمت ما جلب شده يكارِ مورگان بدتر اگر هم دشمن نيبا ا ـ

 .رو دادم باال ابروهام

 .نگفتم يطور نيمن ا ـ

 .ـ منظور رو رسوند سارا

 .رو چرخوندم چشمام

 ؟يباش اوردهيبوده باشه رو به سمت ما ن يآره، از كجا معلوم كه اگه هم كس ـ

 .از خودش دفاع كرد مورگان

 .نه، من مطمئنم سارا ـ

 .دهيو ترس دهيژول يدختر. به سمتمون اومد يدختر يكيتار ونِيزود گم شد و م يليصداش خ اما

 يكه سفت نشونش م يبا صدا. همسنِ خودمون باشه ديرس يكه به نظر م ميبود دهيترس يدختر هيچهار نفر از . ميبه سمت عقب رفت ناخودآگاه

 :دادم گفتم

 ؟يهست يتو ك ـ

 .شدم رهيمات بهش خ. بودم دهيكه تا به حال نشن يكرد به صحبت به زبون شروع
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 ؟يگ يم يچ ـ

 .انگار سردرگم بود و كالفه. رو به هم فشرد لبهاش

به . زدم يكه داشتم حرف م يزبون نيكه چشم باز كرده بودم به ا يمن از وقت. عنوان چيبه ه. دميفهم يهم شروع كرد به حرف زدن؛ اما نم باز

 دميفهم يم. رنگش رو به دست گرفت و باز هم به صدا در اومد يمشك يدختر موها. نيمردمِ زم يهمه  نِيب. بود كسانيهمه  نِيزبون كه ب نيا

كردم با زبونِ اشاره باهاش  يسع. دميفهم يكدوم رو نم چيزنه؛ اما باز ه يمختلف حرف م يبه زبون ها يعني. كنه يم رييصداش تغ زِينوكه 

 .با دستم شروع به اشاره دادن كردم. حرف بزنم

 ".فهمم ينم... يچيه... من"

 .شد و بعد مثلِ من دستش رو باال آورد رهيلحظه به من خ كي يبرا

 "...ديبا... اما... فهمم ينم... هم... من"

 .چهرم رو سخت كردم. دميفه يرو نم هيبق

 "؟يچ... ديبا"

 .به هم فشرد رو چشماش

 ".شدم يزندان... جا نيا... من"

 .به حرف در اومد مورگان

 .استيدن نيمنظورش ا ديجا؟ شا نيا ـ

 "ا؟يدن...  نيا...  اي... جا نيا"

 .شد رهيدقت به حركات دستم خ به

 ".ايدن نيا"

 .زدم پوزخند

 ".ما... مثل"

 .سمت من اشاره كرد به

 "...تو"

 .حرفش رو نزد ي ادامه

 "؟يمن؟ چ"

 ".كن... نگاه... من... به"

بار  نيا. يمنبع چيبدونِ ه خت،ير رونيدست هاش آب ب ونِياز م يكرد و بعد در كمالِ ناباور ياشاره ا يكيبه سمت تار. رو تكون دادم سرم

 .مورگان بازوم رو گرفت. بدونِ ترس به سمت جلو رفتم

 .خطرناك باشه ديشا ؟ير يسارا؟ كجا م ـ
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 .الخلقه س بيخودمون عج نِيفقط ع ست؛يخطرناك ن ـ

 :دميپرس. كردم يباهاش ارتباط برقرار م يشده بودم كه به راحت كينزد يبه قدر. رو آزاد كردم و رفتم جلو بازوم

 "ه؟يچ... اسمت "

 .مكث سرش رو تكون داد يكم با

 ".سايوا"

مكث كرد و  يكم. زود نور به دستاش خورد يليدستم رو به كار انداختم و خ. هيدونستم منظورش چ يم. نشست و به من اشاره كرد نيزم يرو

 .يمر. در آخر اسمش رو نوشت

 .دميرو پرس نيازش هم. طور راحت به زبونِ ما نوشته نيتونست به زبانِ ما حرف بزنه، ا يبود كه اون كه نم بيعج واسم

 "؟يسيبنو... زبون... نيا.... به... يتون يم... يچطور... تو"

 .دقت شروع كرد به اشاره دادن يكم با

 ".ساختم... رو... زبون... نيا... خودم... من"

 

*** 

كرد شروع كرد  يكه چشماش رو باز م يدر حال. رو بلندش كردم يمر. ميجا سالم در بر نيكه از ا ميتونست يباالخره م. صبح شده بود باالخره

 .مبهش اشاره كرد. به صحبت كردن به زبونِ خودش

 ".فهمم ينم... من"

 .رو تكون داد سرش

 يبياز هر آس ميخواست يكه انگار م يجور. ميرفت يراه م يمن و مورگان اطراف مر. ميرفت رونيو هر پنج نفر به ب ميرو باز كرد نيزم ريز درِ

 سه؟ينوزنه؟ چرا بلد بود به زبانِ ما ب يكه چرا به زبانِ ما حرف نم نيمثال ا م؛يبود دهيرو دربارش فهم زهايچ يليحاال كه خ. ميكن يريبهش جلوگ

عنصر خودش موجب شده بود تا  نيكه ا نيمخصوصا ا. ميآشنا شده باش ايعناصرِ برگردوندنِ دن نيتر ياز اصل يكيكه با  يليخ. جالب بود يليخ

كه  بود دهيرو فهم نيبوده كه هزاران سال قبل ا يبه هم وصل بشن و مر نداشتند كه يراه چيه ليدر اوا اهايدن. اديشكل به وجود ب نيبه ا ايدن

سوم  يايدن ياون خودش هم تو يكنن؛ ول دايآدم ها و بالعكس راه پ يايها به دن هيوجود داره و خودش هم باعث شده بود كه سا يياياصال دن

نابود  ياينفر كه تو دن هي. نفر با هزاران سال سن هي. نفر بود هيما چهار نفر؛ اما باز هم اون  يبرا يدياز ناام يشد نقطه ا يم نيا. افتاده بود ريگ

كه  نيا يواسه . اون مونده يكه رو ينينفر. باشه نينفر نيكرد ا يالبته خودش فكر م. موند يجوون م شهيهم يكرد و برا ينم يرييتغ چيشده ه

 ميكه تشنه بش نيا ايم و يكه غذا بخور نيبدونِ ا مياومده بود ايدن نيكه به ا يچون ما هم از زمان د؛يد يطور نيشد ا يرو باز كرده؛ اما نم اهايدن

به صدا در  نيكال. سادهيماها وا يواسه  ايدن نيا يداد كه زمان تو ينشون م نيا. ميبه سر گذرانده بود ميكن دايبه خواب پ ياديز ازِين يحت ايو 

 .اومد

 م؟يندار ييروين نيچرا من و سارا چن ن،يدار رويسه نفر ن بچه ها، اگه شما ـ
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هم وجود داره كه شماها  گهياحتمالِ د هيو  نيخودتون كشفش كن ديتون يم يزمانِ خاص ياما مثلِ ما تو ن؛يوجود داره كه شما هم دار هينظر هي ـ

 .نينداشته باش يقدرت چيكال ه

 .كرد ياخم سارا

 .من مطمئنم كه قدرت دارم ـ

 .رو انداختم باال ابروهام

 نه؟ياز ا ريمگه من گفتم غ ـ

 

*** 

 "يمر"

شناختم؛ فقط  يكه م يا گهيزبونِ د چيو نه ه ينه ترك ،يسيبود، نه انگل ينه مثلِ زبونِ خودم فارس. دميفهم يزدن نم يكه م يياز حرف ها يچيه

 نيا يراحت شده كه الاقل زبونِ اشاره تو المينِ اشاره با من حرف بزنه خكه سارا تونسته بود به زبا ياز وقت. زنن يكه دارن حرف م دميفهم يم

زدن و من  يحرف م دميفهم يكه من نم ييبه زبون ها يچهار نفر. رو زهايچ يليخ. رو نگفتم زهايچ يليالبته من خ. نكرده رييصد هزار سال تغ

كه  مفكر كرد لياوا. شده بودم داريدو سال بود كه ب ديشا. گذشت ينم ياديشده بودم زمانِ ز داريب ياز وقت! تر جيگ يليشدم، خ يتر م جيفقط گ

 چيكردم ه يكه فكر م ييايدن يتو. هستم يا گهيد يايدن يمن تو دميچهار نفر بود كه فهم نيخودمونه كه نابود شده؛ اما بعد با ورود ا يايدن

 اصداه. شدم گذشته هوشيكه ب يبودم كه نه چند روز؛ بلكه چند هزار سال از روز دهيبود كه فهم نيتر از اون ا بيكنم و عج يوقت كشفش نم

 .دادن يذهنم جلون م يتو

تمامِ صورتم رو اشك گرفته بود، . رفتند يفرو م نيمذابِ زم ونِيتمامِ مردم داشتند م. دستم رو به سمت مادرم دراز كردم مهرنـــــــــــــــاز،

 :با ناله گفتم. اومد ياز دستم بر نم يكار يول

 مامان؟ ـ

 ينم يدادم و كار يگشتن م يدر ذهنم اجازه  التميفقط به تخ شهياگه مثلِ هم. شدم يبود كه من باعث مرگشون م نيعذابش ا شتريهمه ب از

تونستم  يده بودم؛ اما نمكه خودم درست كر ييها تيبودم با شخص سادهيجا وا نيحاال ا... آوردمشون يكاغذ نم يبشن، اگه رو يكردم كه واقع

انگار صاف پرت شده بودم . دميفهم ينم يزندگ نياز ا يچيكردن و من بودم كه ه يم ياالن اونا بودن كه داشتن زندگ. عنوان بفهممشون چيبه ه

 زيهمه چ. من خودم به تفكراتم اجازه داده بودم كه بزرگ شه. رمان نبود نيفرق داشت، ا نينوشتم؛ اما ا يكه م يمزخرف ياز رمان ها يكي يتو

 .شيباز هم رفتم به هزار سال پ. رو نابود كرده بودم اميمن بودم كه دن نيو در آخر ا هبزرگ بش

 ؟ياون پاش ياز پا يخوا يـ مهرناز نم "

 .شيدوست داشتن يبه قسمتا دميمامان، تازه رس سايوا ـ

 .شد داشيرچوبِ در پچها يتو مامانم

 "؟يرس ينم گتيد يكم به كارا هيچرا . هيقسمتاش دوست داشتن نياگه به تو باشه تمامِ ا ـ
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. بود نيآره، جوابش هم. جاست؛ اما نه، همه از وجود خودم بود نيكردم جادو از ا يفكر م لياوا. بود شيكه تونستم جادو كنم دو سال پ يروز

 .اما باالخره صداها برام واضح شدن د؛يكم طول كش هي. زدم يدستم رو به كنارِ گوشم بردم و بشكن. جادو

 :اومد گفت يبود و كنارم راه م دهيپوش يكه لباسِ قهوه ا يپسر

 !فهمه ياز حرفامون نم يچيكه ه نيا م؟يزن يچرا آروم حرف م ه؟ياداها واسه چ نيفهمم سارا، ا يمن نم ـ

 

*** 

 "مورگان"

 .رو سفت كردم فكم

 م؟يگ يم يفهمه چ يكه نم نيا ن؟يزن يداره؟ چرا آروم حرف م يخب چه فرق ـ

 .بازوم رو گرفت) هيسا( سارا

 .ادي يبرم يزيرو نابود كرده هر چ اهايكه زده كلِ دن نياز ا. كم فكر كن برادرِ من هي ـ

 .فكر كرد نيكال

 .فهمن ينم قيرو دق يزيچ چيوقت ه چيدخترا ه نيا. قيرف الشيخ يب ـ

 .سارا به كنارم اومد. شد يبد م يرو خوندن هم گاه نيفكر كال. كه جواب بدم مينبود يطيزدم؛ اما در شرا يپوزخند

 مورگان؟ ـ

 بله؟: به سمتش جلب شد حواسم

 .اعتراض كنه نيباالتر كه درِ گوشم حرف بزنه كه باعث شد كال اديكرد ب يسع

 فقط قراره من نفهمم؟. فهمه يهم م تيكه سا ياگه درِ گوشش حرف بزن ا سارا، تو ـ

 :به چهرش نشوند و گفت ياخم سارا

رسه انگار مغزِ  ياما به نظرم م فه،يضع يليخ ادي يكه به نظر م يحال نِيدختر در ع نيا. دختر دارم نيبه ا يحسِ خاص هيدونم چرا؛ اما  يمن نم ـ

 .باشه زيمتفكرِ همه چ

 .نكن سارا ريخودت رو درگ ـ

 :گفت لجبازانه

 .تونم ينم ـ

 :تا همه وارد بشن و گفتم ستادميكنار ا. ميو واردش شد ميكالسِ دمِ دست رفت نيسمت اول به

 .مهمه يليخ ميفكر كن ميكه بخوا ستين يزيچ نيسارا؟ ا يتون يچرا نم ـ

 :رو سفت كرد و گفت فكش

 .باشه ـ
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 .شد ينم الشيخ يآورد ب يسر در نم يزيسارا بود كه تا از چ تيخاص نيكال ا. نشده اليخ يدونستم كه ب يم اما

 :با تحكم گفتم. نشست زيم يبا تمامِ قدرت رو نيكال

 شكست، اون چه طرزِ نشستنه؟ ـ

تو  يزيچ هي. گفت يمتوسط؛ اما انگار سارا راست م يو قد يبلند فرِ مشك يدختر بود با موها هي. نگاه كردم يرو برام باال انداخت، به مر شونش

 :با شك بهش نگاه كردم و به سمت سارا گفتم. اديز يليخ د؛يفهم يبار م نيانگار ا. به نظرِ من متفاوت شده بود يعنيچهرش متفاوت بود؛ 

 .اطراف رو بازم نگاه كنم نيرم ا يمن م ـ

 .كرد ديچشماش تهد با

 .فاده نكناز قدرتت است گهيد نيكال ـ

 :گفتم يمثبت تكون دادم و به سمت مر يرو به نشونه  سرم

 ".ايب... من... با ... يمر"

به  يوونگيكار د نيافتاده بود، ا روزيكه د يبه نظرِ خودم كه با اتفاق. ميمثبت تكون داد و هر دو با هم به خارج از اتاق رفت يرو به نشونه  سرش

در  هك يدو سال نيمطمئنا ا. كرد يجلوتر از من حركت م يمر. بزرگ تر برخورد نكرد يكرد كه به خطرا يوونگيد ديبا ياما گاه د؛يرس ينظر م

 .جا رو بلد بوده نيا يبود كه چطور بيجا بوده باعث شده همه جا رو بلد باشه؛ اما برام عج نيا

 .كردم صداش

 .سايوا ـ

 :لب گفتم ريز. تو وجود اون فرق داره يزيچ هيدونستم  يدونستم، م يم. ستاديكمالِ تعجب ا در

 .دونستم يم ـ

 .چسبوندمش واريد به

 ؟يچرا دروغ گفت ـ

 .در آخر به حرف اومد يهاش رو به هم چسبوند؛ ول لب

 ؟يراجع به چ ـ

. كرده باشن يرو صداگذار يلميانگار كه ف. شد فرق داشت يكه از دهنش خارج م يگفت با حرف يكه م يزيچ. كردم و آهسته عقب رفتم ولش

 :گفتم

 چطور ممكنه؟ ـ

 .رو باال انداخت ابروهاش

 .جادو ي لهيبه وس ـ

 جادوگر هم بود؟ يعنيبود؟  يك گهيد نيا

 ؟يتو جادوگر ـ



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا دهشتياكاربر  انجمن نو ~mehrnaz~ –  به نام ترسخياباني               

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٦ 

 .رو تكون داد سرش

 .داستانم نيا ي سندهينه، من فقط نو ـ

 

*** 

 "مهرناز"

 .مخالفت تكون دادم يرو به نشونه  سرم

 .داستانم نيا ي سندهينه، من فقط نو ـ

كه من  ميبذار نيآره، اگه قرار رو بر ا. وونميكردن من د يهمه فكر م حتملي. ديفهم يكس نم چيه يعني. دهياز حرفم نفهم يچيبودم ه مطمئن

 .اني ياز آب درم وونهيكه پرداختم هم د ييها تيخب شخص وونم،يد

 ه؟يـ منظورت چ مورگان

 .بغض كردم ناخودآگاه

 .مفصله ـ

 :دمينال بايتقر. ميخواست رفت يكه م يو به سمت ديپشت سرش نگاه كرد و دستم رو كش به

 كجا؟ ـ

 :گفت ريفكش رو سفت كرد و با تغ مورگان

 .يبد حيتوض يكه بتون ييجا ـ

 .رونيكردم دستم رو بكشم ب يسع

 .نيولم كن كال ـ

 .و به سمت من برگشت ساديجاش وا سرِ

 .نينه كال سنده،يرفته كه من مورگانم نو ادتيانگار  ـ

 .چهرم رو پوشاند يشخندين

 يم نيكه خودت و كال يمورگان صدات كنن، در حال يخوا يدونم كه چرا م يمن م. نيكال يريگ يبه خودت سخت م ياديانگار خودت ز ـ

 .يدون يهم نم هيخودت رو سا يتو حت. يدون

 .نوشته بودمش يقو يطور نيخودم ا. خودم بود رِيتقص. اشكم در اومده بود بايتش تقرفشار داد و من از قدر شتريدستم رو ب مچِ

 ؟يدون يم يچ گهيـ د مورگان

 .دميخند يعصب

 ...كه نيا ،يآدم ها قدم گذاشت يايكه تو با تصورِ اون به دن نيا اد،ي يكه از سارا خوشت م نيا زا،يچ يليخ ـ

 .به آرامش نشست نگاهش
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 .زيعز ي سندهينو يجا رو اشتباه كرد نيا ـ

 .نگاهش كردم يكنجكاو با

 يكه مثلِ خواهرم م يكس ؟يشناس يرو كه م ايفر. اسيكنم، بخاطرِ فر يم تياگه ازش حما. ميمن و اون فقط دوست. ادي يمن از سارا خوشم نم ـ

 .مونه

 .دهنم رو قورت دادم آب

 .دونم، من مطمئنم يسارا، اما، اما من م ي هيسا ـ

 .كرد به راه رفتن و من به اجبار باهاش همقدم شدم شروع

 ؟يرو مطمئن يچ ـ

 .داشت يخواه ،ياگه همه نداشته باش. يدونم كه تو سارا رو دوست دار يمن تو رو نوشتم، من م ـ

 .ساديو اون وا مياز مدرسه خارج شد باالخره

حاال . ميرو عوض كن يزيهر چ ميتون يماها م ؟يرو مطمئن يتو چ. يساديوا ين كه خودت نوشترما هيتو االن درست وسط  ؟يرو مطمئن يتو چ ـ

 .شه يعوض م زيتو عوض شده، پس همه چ گاهيكه جا

 .دميكوب نيرو به زم پاهام

 .شه يعوض نم زيچ چيشه، ه ينم ـ

 .دونستم چرا ينم. پرِ درد شد صورتش

 ديبا. دوست منه ايفر. خوام يرو نم نيره، من ا يم نياز ب ايهمون طور كه اگه عوض نشه، فر ز،يشه، همه چ يـ آره مهرناز، عوض م مورگان

 .ميعوضش كن

 .برد ماتم

 ؟يدون يتو از كجا م ـ

 .دردش پوزخند زد ونِيم

 .ييشگويكه من قادرم به پ يدون ينم. يدون يهم نم يمن ي سندهيتو كه نو يحت ؟ينيب يم ـ

 ريهام گ تيشخص يِزندگ ونِيمن م. اون نداشتم رييبه تغ يدسترس چيه گهيكه د يرمانم بودم، در حال ونِيم من. لحظه درك كردم كي يبرا

 مهه نيكه االن ا نيكردم تنهام، با ا ياالن بود كه كامال حس م. رفتم كه تنها باشم يمن بودم كه قدم برداشتم و به سمت نيدفعه ا نيا. افتاده بودم

 .مورگان دنبالم اومد و بازوم رو گرفت. كه خودم ساخته بودمشون ييدوستا. دوست داشتم

 شد مهرناز؟ يچ ـ

 :صدا گفتم يب بايافتادن نگاهش كردم و تقر يم هيكه هر لحظه به گر ييچشما با

 .دونم ينم ـ

 .چشمام نگاه كرد تو
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 عوضش كنم؟ يمن چطور ـ

 .رو تكون دادم سرم

 .دونم ينم نميا ـ

 :هم گذاشت يرو رو چشماش

 .كمكم كن ـ

 ؟يچطور ـ

 .ميكن يريبگو كه ازش جلوگ. رو بگو فتهيخواد ب يم يدون يكه م يهر اتفاق ـ

 :رو از چشمام خونده بود گفت زيمورگان كه همه چ. و با ترس به مورگان نگاه كردم ارميرو به دست ب تياطرافم دقت كردم كه موقع به

 شده؟ يچ ـ

 .رو حبس كردم نفسم

 ...شه و يم يپاش خال رِيز. جلو شيكش يره و تو با دست م يسارا عقب م. نيكرد يو بحث م نيبود سادهيجا تو و سارا وا نيرمانم ا يتو ـ

 :مورگان بودم گفتم يدست ها يكه تو يدر حال. شد كه مورگان گرفتم يپام خال رِيموقع ز همون

 .ميكن يم دايچهارم راه پ يايو ما به دن ـ

 

 :سوم فصل

 دهكوچك ش يايدن

 

 "مورگان"

افراد  نيكه در رفت و آمد بودن؛ اما ا يافراد. خودش بود. ميشده بود نگاه كرد جاديكه ا يو به سوراخ ميباال و هر دو خم شد دميرو كش مهرناز

. ميداشته باش ييتوش جا ميتونست يكه م ميرفت يم ييجا مياما ما داشت دن؛يرس يكوچك تر به نظر م يليجا هم خ نياز ا! يليكوچك بودن، خ

 :زمزمه كرد هرنازم

 .وريمثلِ گال ـ

 .زدم بهش زل

 ؟يچ ـ

 :به خودش اومده باشه گفت انگار

 !يچيه ،يچيه ـ

 .جاش بلند شد و خاك لباسش رو تكوند از

 م؟يبه اونا بگ ديبه نظرت با ـ

 .شد رهيبه من خ منتظر
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 .ننيوقته دنبالِ ا يلياونا خ م،يبگ ديبا ـ

 :اومد گفت يكه جلو م يدر حال نيكال. اومدن رونياز مدرسه ب شونييداخل، هر سه تا ميما بر ميكه بخوا نيقبل از ا اما

 .ميديصدا شن هي مياحساس كرد ـ

 :اومد گفت يجلو م يكه با ناباور يسارا در حال. شد و اونا هم رد نگاهش رو گرفتن رهيپاش خ رِيكه حرف بزنه به ز نيبدونِ ا مهرناز

 .هارمچ يايدن ـ

 .ناخواسته به حرف اومد مهرناز

 .كوچك شده يايآره، دن ـ

 .به چهرش نشوند ياخم ايفر. به مهرناز نگاه كردن رتيسه تاشون با ح هر

 ؟يزن يتو حرف م ـ

 .ديخند بايتقر مهرناز

 .زدم يمن از اولم حرف م ـ

 :گفتم يبا كم حوصلگ. داشت به اونا نگاه نكنه يمدت مهرناز سع نيا تمومِ

 .ميجهنم خالص ش نياز ا دياما االن با م؛يبد حيبراتون توض ديهست كه با ييزايچ هي ـ

 .خواستم يرو نم نيبودن و من ا يكياطرافم به سرعت رو به تار يهوا

 :ديپرس سارا

 م؟يبپر ـ

 .اخم آلود نگاهش كرد مهرناز

 .نه ـ

 :ديكش اديكرد و فر دايبعد راه پ يايخره به دنبا دست هاش خودش رو كنترل كرد و به باال. رفت نييپا چهياز در آروم

 .ديايب ـ

هر . شده بود شتريسرد ب يهوا. بازم به اطرافم نگاه كردم. رفتم يم ديمن بودم كه با نيرفتن و در آخر ا نييپا كيبه  كياز اون بچه ها  بعد

نابود شده نگاه كردم و  يايبار به دن نيآخر يبرا. راحت نبود ادياما ز ن؛ييكردم از سوراخ برم پا يسع. بود سكير هيموندم  يكه م يلحظه ا

كه هر كدوم داشتن با  دمينگاه كه كردم، مردم رو د. اومد يم ياديفر يصدا. كوچك شده قدم گذاشتم يايدستم رو رها كردم و باالخره به دن

 :دميكنارِ دخترا رفتم و پرس. كردن يوحشت به ما نگاه م

 ن؟يخوب ـ

 .جلوتر رفتم. از خودشون در آوردن، اما مهرناز نه ييهر كدوم صدا ايو فر سارا

 مهرناز؟ ـ

 .كرد يخنده ا رتشيح انيبهم نگاه كرد و در م رتيح با
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 .كه خلق كردم يهمون طور. كه نوشتم هيهمون طور قايدق ـ

 .رو حبس كردم نفسم

 م؟يكار كن يچ ديحاال با ـ

 .نيافراد مهربون نايمن باشه كه ا ينوشته  ي هيـ اگه بر پا مهرناز

 .بهش نگاه كردم تيعصبان با

 و اگه نباشه؟ ـ

 .شد رهيخ بهم

 .منتظرِ مرگت باش ـ

 .با خشم مچِ دستش رو گرفتم. كرد يم ميو رفتاراش عصب كارا

 ...مهرناز نيبب ـ

 :گفت دهيبر دهيبكشه و در همون حال بر رونيكرد دستش رو از دستم ب يسع

 ...كنم... خلقت... بتونم... هم... زبا... اگه ـ

 .داد ياما با درد مچش رو مالش م رون؛يب ديرو باالخره كش دستش

 .يمورچه رو بزن هي يحت يكنم كه نتون يم يبار كار نيا ـ

 حيترج. و سارا رفتم ايبه سمت فر. ستيدست اون ن يچيه گهيخواست باور كنه كه د يانگار نم. دادم لشيتحو يرو باال بردم و پوزخند ابروهام

 .بشم يمهرناز باشم و با استدالالش عصب شِيدادم با اونا باشم و اعصابم آروم باشه تا پ يم

 

*** 

 "سارا"

 .حالت پرسشگر به مورگان نگاه كردم با

 مورگان؟ ـ

 .پرت به سمتم برگشت حواس

 بله؟ ـ

 .كردم يدستم باز يانگشتا با

 شده؟ يزيچ ـ

 .كه مهرناز بود نگاه كرد و در آخر به من نگاه كرد يبه سمت يكم

 .ميكرد دايچهارم رو پ يايكه ما دن نينشده؛ جز ا يزينه، چ ـ

 .كردم يپافشار
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 .يكه خوبه؛ اما تو انگار ناراحت نيا ـ

 :و گفت ديكش يپوف

 .ستميسارا، ن ستمين ـ

 :مورگان به سمت سارا رو كرد و گفت. بزنه يخواست به من حرف يخب معلوم بود نم. انداختم نييرو پا سرم

 ا؟يفر ـ

 :سرش رو بلند كرد و گفت سارا

 بله؟ ـ

 :به اطرافش كرد و گفت يدوباره نگاه مورگان

 كجاست؟ نيكال يدون يتو م ـ

بود كه بفهمم اونم مثلِ سخت ن اديخطاب كرد؟ هر چند ز ايچرا مورگان سارا رو فر سا،ينبود؛ اما وا نيآره، انگار كال. اطراف نگاه كردم به

 .صدام در اومد. مختص به خودش رو داره ،يا هيمورگان اسمِ سا

 ست؟ين نيآره بچه ها، چرا كال ـ

 :مورگان با شك به مهرناز گفت. هم به طرف ما اومد مهرناز

 ؟يدون يتو م ـ

 :گفت شخنديكم فكر كرد و در آخر با ن هيكرده بود؟ مهرناز  رييبود، چرا امروز اسمِ همه تغ يكه اسمش مر نميا يراست

 .فكر كنم بدونم ـ

به ناچار . ميمهرناز به راه افتاد و ما هم پشت سرش رفت. متفاوت بود ميديشن يكه ما م يزيگفت با چ يكه م يزيحاال دقت نكرده بودم؛ اما چ تا

به كنارش  يوقت. هام رو به سمت مورگان تندتر كردم قدم. دميد يم يدتريجد يزهايگذشت چ يهر چه م. پشت سرِ هر سه به راه افتادم

 :دميپرس يبا ناچار دميرس

 مورگان؟ ـ

 :سرش رو تكون داد و من ادامه دادم آروم

 كجاست؟ نيدونه كه كال يكه اون م يكن يفكر م يواسه چ ـ

 :به فكر فرو رفت و عاقبت گفت يكم

 .شگوئهيپ هيچون، چون اون  ـ

 هست؟ يچ شگويپ شگو؟يپ هي! واو ـ

 .با تعجب بهم نگاه كرد مورگان

 ؟يدون ينم يعني ـ

 .رو گردوندم چشمام



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا دهشتياكاربر  انجمن نو ~mehrnaz~ –  به نام ترسخياباني               

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٢ 

 !گفتم كه يدونستم كه به تو نم ياگه م ـ

 .شگويگن پ يم نهيب يرو م ندهيكه آ يباشه، باشه، به كس ـ

 :دفعه واقعا گفتم نيا

 .واو ـ

 يرو م شگويپ يِفهمم كه معن يم ادي يم ادمياما االن كه . شده ديزم ناامفكر كنم به كل ا. بهم انداخت و رفت سمت مهرناز ينگاه مين هي مورگان

 .خودم باال انداختم ياون لحظه؟ شونم رو برا ومدين ادميدونستم، پس چرا 

 .ستيبه هر حال مهم ن ـ

 :كرد و گفت يبهم نگاه. مجبور نبودم بهش بگم سارا گهيچقدر خوب بود كه د. به كنارم اومد ايفر

 خبر داشته باشه؟ نيكال يمهرناز از جا ديبه نظرت چرا با ـ

 .با اخم نگاهم كرد. كنه يم يسخت نبود كه بفهمم داره حسود اديتونستم ذهنش رو بخونم؛ اما ز ينم. كرده بود زيرو ر چشماش

 .يحسود خودت ـ

 :زدم و گفتم لبخند

 .شگوئهيپ هيبه هر حال انگار دختره  ـ

 !ـ اُه چه جالب ايفر

 .رفت تو هم خماما

 ه؟يچ شگويپ يدون يتو م ايفر ـ

 :به من انداخت و گفت يهينگاه عاقل اندر سف ايفر

 .دونن يرو همه م نيخب معلومه، ا ـ

 

*** 

 "مهرناز"

 .خودش رو به من رسوند مورگان

 سارا چشه؟ ـ

 .رو باال انداختم شونم

 خبر داشته باشم؟ زياز همه چ ديچرا من با ـ

 .هم گذاشت يرو رو چشماش

 .حق با تو باشه ديشا ـ

 .مكث به سارا نگاه كردم يكم با
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 اصال سارا چشه؟ ـ

بودم؛ اما االن از دست  دهيكش ريبه تصو يشكل نيپسر رو خودم ا نيا. كار رو كردم نيمنم هم. نزنه يداد حرف حيصدا موند و ترج يب مورگان

داد ما باالخره به  ياومد نشون م يكه م ييصداها. بشر به من آزار نرسونده بود نيا يكس به اندازه  چيبودم؛ چون تا به حال ه يخودم عصبان

شد چهره  يدقت م يكه با كم يافراد. كه در حالِ رقص و آواز بودن يافراد كوتوله ا. كرد دايرو توش پ نيشد كال يكه م ميبود دهيرس يياج

 نيداستان ا يعني دم؛يرس يم ايدن نيهر چه زودتر به آخر ديمن با. ميكار نداشت نيا يابر يكرد؛ اما ما وقت چندان دايهم توشون پ ييآشنا يها

 يطور نيا. ذاشتم يكنه من نم ريياگه هم قرار بود تغ. بود ريناپذ رييتغ نيبده؛ اما ا رشييخواست تغ يدرسته كه مورگان م. گفت يم يطور

 هي ونِيكه م يدر حال م،يكرد دايرو پ نيباالخره كال. سوال بره رِيخواستم ز ينم نياز ا شيرفت و من ب يسوال م رِيكه نوشته بودم ز يسرنوشت

صحنه سرم رو باال گرفتم و  نيا دنِيبا د. درست مثلِ كتاب. كرد يم فيبود تعر دهيكه د يياهايبود و داشت از دن ديجد يآدم ها نياز ا يرس

 :گفت ديكش يكه به صورتم دست م يدر حال. من اومد و من خم شدم ياز دخترها جلو يكي. زدم يا روزمندانهيلبخند پ

 .بودم دهيند ييآدم ها نيتا به حال چن ـ

 :بهش گفتم نانياطم با

 .طور نيمنم هم ـ

 .رو آورد جلو دستش

 .هستم يمن سرنا نمتون،يب يبه هر حال خوشحالم كه م ـ

خودم گرفتم و گفتم ونِيكوچكش رو م دست دست: 

 .خوشبختم ـ

 :از جام بلند شدم و گفتم. تفاوت كالمم نشه يجملم بهش نگاه نكنم تا متوجه  يبود كه هنگامِ ادا حواسم

 !ماست زِيهم سا يمنظورم انسان ست؟ين يانسان چيجا ه نيا يگ يم يعني ـ

 :گفت يسرنا

 .چون اون برادرِ منه. ماهاست يمشكل تو هيكه اون  ميكرد يو راستش ما فكر م ديهست ديچرا هست؛ اما خب شما در نوعِ خودتون جد ـ

 :ديبزنم مورگان پرس يكه حرف نينگاه كردم و قبل از ا بهش

 اون كجاست؟ ـ

 :نگاهش رو معطوف به مورگان كرد و گفت يسرنا

 .اون از همه جدا شده. كنه يم ياون طرف زندگ ياون تو كوه ها ـ

 .رفت نيبه طرف كال مورگان

 .ميبر ديخاطرات بسه، با نيكال ـ

 :معترضانه گفت نيكال

 .ميديما تازه رس ،يه ـ
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 .به سمتش رفت و دستش رو محكم گرفت و از جاش بلندش كرد مورگان

 !كه گفتم، بجنب نيهم ـ

 .كردن و جلو رفتن، مورگان رو صدا كردم يبا اون موجودات خداحافظ بايكه همه تقر يوقت. با غرغر از جاش بلند شد نيكال

 ...مورگان ـ

 .سمت من برگشت و اومد به

 ه؟يچ ـ

 .رو مهمونِ لبانم كردم يپوزخند

 !يكن يريجلوگ ندهياز آ يخوا يكردم م يفكر م ـ

 .ميافت يجلو م يروز از همه چ هي مياگه االن بر. كنم؛ اما با جلو انداختنش يم يريدارم جلوگ ـ

 فتهيروز عقب ن هينكنم كه رفتنمون  يمن اگه كار. ميان بگرد تا بگردطوره، مورگ نيحاال كه ا. موندم يخودم باق يمن مات و مبهوت بر جا و

 .ستميداستان ن نيا ي سندهينو

 

*** 

 "مورگان"

جا  نيبه ا دياصال چرا با. ميو به سمتش رفت ميديساعت بعد بود كه غار رو د مين بايتقر. رفتم هيبق شِيو پ دميتوجه به مهرناز راهم رو كش يب

 ياتفاق چهواسم مهم نبود . ميكن دايراه پ يبعد يايهرچه زودتر به دن ميباشه كه ما بتون يراه ديپسر با نيدونم؛ اما مطمئن بودم كه ا ينم م؟يايب

مهرناز رو  تيو من به عقب برگشتم كه وضع ميساديدمِ غار همه وا. كه نوشته شده دست ببرم يسرنوشت يخواستم كه تو يفقط م فته؛يقراره ب

 :تمگف هيبه سمت بق ديباالخره اون هم به ما رس يوقت. اومد يدرهم رفته به سمت غار م يكه با چهره ا دمياون رو د. بكنم يبررس هيهم 

 تو؟ ميبر ـ

 .به محضِ ورود مهرناز صدا كرد. ميو داخل رفت ميشد دهيمنو كنار زد و خودش وارد شد و ما هم به دنبالش كش يبا بدخلق مهرناز

 جا هست؟ نيا يكس ـ

از  يدر كسر. پرواز كرد اياز آتش به سمت فر يبعد گلوله ا ينشد؛ اما لحظه ا دهيباشه د دهيصداش رو شن يكه كس نينشون از ا يحركت چيه

رخاستند بود خاك ها به هوا ب ستادهيا ايكه فر يو از سمت ختيبه هم ر زيهمه چ يناگهان يليخواستم به سمتش برم و نجاتش برم؛ اما خ يم هيثان

به  ينشستن و اون با ناباور نيبا خاموش شدنِ آتش خاك ها به زم. ايخود فر يحت م؛يبود ستادهيخود ا يِهمه مات در جا. و به سمت آتش رفتن

 .زد نيپاهاش رو به زم نيكال. ميما متعجب بود يهمه . كرد يخودش نگاه م يدست ها

 .كه فقط سالمِ جمعتون منم نيمن، نگ ياُه خدا ـ

 .نشست و شروع كرد به دست زدن نيغار به زم ي گهياز جانبِ د يا هيسا

 .نيآفر ـ
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 نيمن ا. تر بود فياومد؛ چون اون از همه ضع يمسخره به نظر م نيحفاظت كنه؛ اما ا يكسان اي يانگار بخواد از كس. به جلو گذاشت يقدم مهرناز

 .رو مطمئن بودم

 :فتمبهوت گ ايفر

 .منم ـ

 :به سمتش گفت پسر

 .عناصر نِيتر يمن آتشم، قو. ياز عناصر گهيد يكيتو هم  ـ

 .بودم كه اشتباه كرده باشم دواريام يول دم؛يمهرناز د يرو تو چشما يبرق

 .نه ـ

 .نظرش جلب شد پسر

 .عناصر آبه نِيتر يقو ،يستين نيتر يتو قو ـ

 .به سمتش اومد پسر

 رو دارم؟ يبا ك ييافتخار آشنا ـ

 .ـ مهرناز، عنصرِ آب مهرناز

 .دستش رو جلو آورد پسر

 ...نيتر يعنصرِ آتش، قو وتم،يمنم ال ـ

 .اخم كرد مهرناز

 .آبه نيتر يگفتم كه قو ـ

 ؟يحرف بزن نانيبا اطم يطور نيباعث شده كه ا يچ ـ

 نداره، داره؟ يامتحانش برات ضرر ـ

 .رو گرفتم بازوش

 .ميكارا وقت ندار نيمزخرف نگو مهرناز، ما واسه ا ـ

 .رو آزاد كرد دستش

 .ميكن يم دايپ ـ

 .يكه منو معطل كن نهيبه حالت اگه بفهمم قصدت ا يوا ـ

 :بكنه گفت يآنكه به من نگاه يب

 .حرف نزن كه مجبور شم بترسم يطور ـ

 .رو مخاطب قرار داد وتيال بعد

 ؟يقرار بد شيقدرتت رو مورد آزما يخوا يم ؟ينگفت ـ
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 :شد گفت يدوال م يشيكه به صورت نما يمكث كرد و بعد در حال يكم وتيال

 .مادام ليبا كمالِ م ـ

 

*** 

 "مهرناز"

 نيا مشخص شده بود؛ پس هر موقع كه من بخوام از ايكه انتظارش رو داشتم قدرت فر ييجا قايحاال كه دق. لبم نشست يرو يلبخند ناخودآگاه

 يمبارزه  ياومد تو يبدم نم. شده يكه از بخت بد من واقع يليتخ تيشخص كيجز  يستين يزيتو چ. زيرو بفهم مورگانِ عز نيا. مير يجا م

امتحان دستم  يبرا. كردم يرو ثابت م نيا ديپس با. شد، چون من گفته بودم كه آب برتره، نه جادو ياز جادو استفاده كنم؛ اما نم يرو كم شيپ

 :كردم و با لبخند گفتم ديرو از آب تول يتوپ يشيرو باال آوردم و به صورت نما

 .اولشه نيا ـ

ها به سمت  ليآب ها به صورت هماهنگ باال اومدن و بعد كم كم قند. اطرافم رو به خدمت خواستم يو تمامِ آب ها دميخودم چرخ يجا در

! بود كه آب همه جا بود؛ اما آتش نبود نيآب ا يها ياز برتر يكيكار رو با آتش ها كرد؛ اما  نيو همزد  يلبخند وتيال. نشانه رفتن وتيال

 :ردمزمزمه ك

 .شروع ـ

صورتش  يبه سرعت دست به كار شد و دست هاش رو جلو. تمامِ آب ها به سمتش به پرواز در آمدن. وتيكردم به سمت ال ليرو حا دستم

نشون نداده بودم كه آب  يبود و هنوز به طور كاف يهنوز وقت باق. به صورت محافظ در مقابلش قد علم كرد؛ اما هنوز هم كم بود يگرفت و آتش

كرد و  يخودش م يجادو داشت منو برا. كردم ياز جادو هم استفاده م يدست خودم نبود؛ حت گهيد. دميكوب نيپاهام رو به زم. ستيبرتر يروين

زدم به پرواز در  نيكه به زم يضربه ا نيبا اول. من يِدرونِ من بود و خشمِ من و حسِ برتر نيكرد، ا يم يبودم كه داشت كارمن ن نيا گهيد

 روزمندانهيپ يدستم رو اطراف بدنم گرفتم و با حالت. غار ضربه زد و باالخره به باال اومد يها وارهيبهم نگاه كرد و با پا به د يمك وتيال. اومدم

 .كردم نگاهش

 :زد اديخشم فر با

 .هنوز تموم نشده ـ

. رو زمزمه كردم يورد اديكه كرده بود با فر يدادم و در عوضِ كار يبه سرعت جا خال. زد رونيرو به سمتم گرفت و از اون آتش ب مشتش

شد و  يبرف م يِديرنگم به سف يچشمانِ مشك. شد يشد، كامل آزاد م يبود، اگر جادو آزاد م نيهم شهيهم. بودم دهيكه تا به حال نشن يورد

خواستم به  يبودم؛ اما برام مهم نبود؛ فقط م دهيحالت د نيدونستم؛ چون قبال خودم رو تو ا يرو خوب م نيا. اومدن يبه پرواز در م اموهام در هو

خشم در چهرش تعجب  يمن نگاه كرد؛ اما به جا داد و با خشم به يبه موقع جاخال وتيال. گهيكسِ د چيمنم، نه ه سيهمه ثابت كنم كه رئ

در . دادم و اون فقط فرصت فرار رو داشت يبه اون فرصت مقابله نم يخورده شروع كردم به ورد فرستادن و حت ديكل ييها نبا دندو. نشست

از اون خارج  چيبه صورت مارپ شيآتهم دستش رو دراز كرد و  وتيال. از اون خارج شد چيآخر با خشم دستم رو گرفتم و آب به صورت مارپ
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بود كه از  نيو بدتر از همه ا ميكرد ياون رو حس م وتيبه وجود اومده بود كه هم من و هم ال يديدو عنصر فشارِ شد نيا يِدر محلِ تالق. شد

كه  يدر حال وتيال. بودم رفتهيشكست رو پذ يطور نيتونستم؛ وگرنه ا يم ديشد؛ اما من با يگذشت توانِ مقابله كمتر م يفشار هر چه م نيا

 :كنه گفت يمن ياديداد تالشِ ز ينشون م

 .يريو شكست رو بپذ يبهتره خودت رو خسته نكن ـ

 :گفتم نيخشمگ ييصدا با

 .هرگز ـ

 .باز هم وردها شروع به كار كردن كردن. كردم شتريدادم ب يرو كه م يفشار و

 ...المونگومرو ـ

تا باالخره آتش و آب در هم ادغام شدند و از . نشده بودم روزيبه آتش فشار آورد؛ اما باز هم من پ شتريهمراه شد و ب تهيالكترس انِيبا جر آب

به سمتش بخونم؛ اما قبل از هر كار اون بود كه دست به كار شد و  يگرينگاه كردم و دستم رو آماده كردم تا ورد د وتيبا خشم به ال. رفتن نيب

 نيغار برخورد كردم و بعد محكم به زم ي وارهيخورد و من به د نميآتش درست وسط قفسه س يگلوله . تش رو به سمتم فرستاداز آ يگلوله ا

 .كرد يكه تمامِ بدنم درد م يخوردم، در حال

 

*** 

 "ايفر"

 .مورگان بود كه ما رو به خودمون آورد يصدا م،يكه همه تو بهت بود يحال در

 !يلعنت ـ

كردم كه  يفكر م نيمونده بود، من بودم كه داشتم به ا يخودش باق يكه سرِ جا يتنها كس. سرعت راه خودش رو به سمت مهرناز باز كرد به

 .شونم گذاشت يدستش رو رو نيكال رم؟يبگ يبتونم خاك رو به باز ديچرا با

 ؟يخوب ـ

 :صداقت كامل گفتم با

 !نه ـ

 .هم گذاشت يرو رو چشماش

 .سرِ مهرناز اومده ييچه بال مينيبهتره بب. درسته، نترس زيهمه چ ـ

 شدم نبود؟ يم وونهيكس نگرانِ من كه داشتم د چيچرا همه نگرانِ مهرناز بودن؛ اما ه. نگاه كردم يناراحت با

 :ديكه خم شده بود از مهرناز پرس يمورگان در حال. نميرفتم تا مهرناز رو بب جلو

 ؟يخوب ـ

 :به مورگان انداخت و گفت يزيآم رينگاه تحق يبه سخت مهرناز
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 .معلومه كه نه ابله ـ

 :و با خشم گفت رونينفسش رو فوت كرد ب مورگان

 .حداقل االن دهنت رو ببند ـ

 :ديپرس دهيترس مهين ياومد و با حالت نيبه زم وتيال

 حالش چطوره؟ ـ

 .ديبهش پر بايتقر سارا

 باشه؟ ديچطور با ـ

 :شد و گفتاز جاش بلند  مورگان

 .مونم يمهرناز م شِيو منم پ نيباش يبعد يايدن يبهتره شماها به دنبالِ دروازه . شه ينم يطور نيا ـ

 .در آخر سارا زودتر از همه موافقت كرد. بهش نگاه كردم ديترد يبا كم همه

 .شه يصرف م يزمانِ كمتر يطور نيموافقم، بهتره هر كس به صورت جداگونه به دنبالِ دروازه باشه، ا ـ

 :اعتراض گفتم به

 .كار ممكنه طول بكشه نيا ـ

 .فكش رو سفت كرد سارا

 .ميذار يپا م رِيرو ز ايما تمامِ دن ر،يشه، چه د دايچه زود پ. ايفر ستيمهم ن ـ

 .منو بخونهلحظه كامال خدا رو شكر كردم كه اون قدرت نداره كه افكارِ  كي يو برا "ياز خود راض ي وونهيد"خودم فكر كردم  با

 :گفتم بلندتر

 م؟يخبر بد گهيبه همد ديبا يچطور ميكرد دايخب اگه پ ـ

 .ديخش دارِ مهرناز به گوشمون رس يصدا

ما سارا با  قِيبه مورگان منتقل كنه و بعد از طر ديكه اگه اون فهم يبر نيبهتره تو با كال ،ياما اگه تو بفهم ؛يفهم يكرد كه تو م داياگه سارا پ ـ

 .خبر شه

 .اما باشه دم؛يهرچند نفهم ـ

 .ميهم با هم رفت نيبدونه به همراه سارا رفت و من و كال ياديز زِيكه چ نيبدونِ ا وتيشد كه ال بيترت نيا به

 :دميپرس ميرفت يم شيپ نيكه با كال يحال در

 باشم؟ بيمن عج يكن يتو كه فكر نم ـ

 .بهم زد يلبخند نيكال

 .منم بهيكه عج يكنم كه كس يشمام، احساس م يو من فقط فرد ساده  نيدار يقدرت هيكه همتون  يطور نيا ـ

 :چون شونه هام رو گرفت و گفت د؛يانگار خودش هم فهم. رميباعث نشد كه آرامش بگ حرفش
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 .رو مطمئن باش نيسارا، ا ينكرد يفرق چيتو ه ـ

 :اخم گفتم با

 .دم يم حيرو ترج ايراستش من فر. ايفر يبهم بگ يتون يتو هم م ـ

 .رو تكون داد سرش

 ه؟يچند اسمه بودن ها چ نيكه ا دمياما من هنوزم نفهم ـ

 .هم فشردم يهام رو رو لب

 .ايدن نيطور تا آخر نيكه كوچكه هم با تو فرق داره و هم يتو مورگان شده، كس ي هيهمون طور كه سا. اسمت فرق داره ايهر دن يتو تو ـ

 :ديتكون داد و پرس دنيفهم يِرو به معن سرش

 وت؟يمثلِ مهرناز و ال ؟يتوپ درست كن هيبا خاك  يتون يم ا،يفر يه ـ

 اره؟ياسمِ اون دختر رو ب ديچرا همش با! يلعنت

 

*** 

 "مورگان"

 .ديصداش به گوشم رس. موفق شده بود كه كارمون رو لنگ كنه. ميبعد برس يايبه دن رتريكارش باعث شده بود كه ما د نيبا ا مهرناز

 .يبهتره تو هم باهاشون بر ،يو به من اخم و تخم كن ياگه قراره بمون ـ

 :كه زده بود گفتم يتوجه به حرف يجام بلند شدم و ب از

 .شب يبرا ارم،يكم چوب ب هيرم  يمن م ـ

 .جاش نشست يتو

 .برو ـ

 يِايتونستم زودتر از اونا به دن يم ديشا. كردم يبه اطرافم هم نگاه م نيح نيدر هم. چوب جمع كرد سيغارِ خ يشد تو ينم. رونيغار رفتم ب از

فقط  ندهيشد؛ چون آ ياما نم نم؛يرو بب ندهيشد االن آ يكاش م. نبود يزيزدم؛ اما نه، اون جا هم هنوز چ نيسر به ذهنِ كال هي. كنم دايراه پ يبعد

 .خواست يشد كه م يده منشون دا يزمان

 شتريب ميرو كشف كن اهايدن ميگرفته بود ميتصم ياز وقت. اما االن فرق داشت. نداشتن تياهم اديداد كه ز يرو نشونم م ييزهايمواقع هم چ اكثرِ

 .و مهم تر هم بودن اتفاقا دميد يرو م ندهيآ يا گهياز هر وقت د

 .از درگاه ار وارد شدم و صداش زدم. تنها مونده بود يكاف يمهرناز به اندازه . خشك رو به دست گرفتم و به سمت غار برگشتم يِها چوب

 .مهرناز ـ

 .ديرس ياومد كه به نظر بهتر م صداش

 .ميقبل يهمون جا ـ
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 :دميذاشتم پرس يم نيكه چوب ها رو، رو زم يدر حال. جاش نشسته بود يتو

 ؟يبهتر ـ

 .بزنه هيتك ينرم تر يكمكش كردم كه به جا. رو تكون داد شسر

 اد؟يمن اشتباه در ب يها يزيكه برنامه ر يكن يكار يخوا يمهرناز، فقط واسم سواله چرا م يدون يم. خودته رِيتقص ـ

 .خشم بهم نگاه كرد با

 .يچون تو خودخواه ـ

 ؟يكنم، اما تو چ يكار رو م نيمن واسه دوستام ا. مهرناز ستميكه خودخواهه من ن يتو؟ كس ايمن  ـ

 .كنم يكار رو م نيمنم دارم واسه سرنوشت ا ـ

 .زدم پوزخند

 .يكه خودت نوشت يآره، سرنوشت ـ

 داره؟ يچه فرق ـ

 .شدم رهيبه چشماش خ ميمستق

 يليخ يخودت سرنوشت رو نگه دار يكه برا نيا اي يدوستات تو سرنوشت دست ببر يكه تو واسه  نيا. يليفرق داره مهرناز، خ يليخ ـ

 .متفاوته

 .يفهم يتو نم ـ

 كه بفهمم؟ يگ يچرا نم ـ

 .هم گذاشت يرو رو چشماش

كه  يكه هزار سالت باشه در حال نيا. مورگان گهيد زيچ هي يكه هزار سال بعد از خواب پاش نيا زه،يچ هيچشمات نابود شه  يجلو ايكه دن نيا ـ

 هم نيسارا و كال ست،يخانوادت ن ايفر. گهيد زيچ هي يكه تمامِ خانوادت رو از دست داده باش نيا زه،يچ هي يدون يساله م جدهيهنوز خودت رو ه

خوابه كه  هيانگار . نيفهم يكدومتون نم چيه. يفهم يدارم؟ نم يچه انتظار يفهم يم. دهيدستام لغز انِيمامانم از م يطور؛ اما من دست ها نيهم

 ممباعث شدم كه تمامِ مرد اهايدن يتو يمن با فضول. كه من باعث شدم نيمورگان؟ ا هيچ يدون ياز همه بدتر م. خواد تموم شه يوقت نم چيه

كه  يفهم يم. از سرنوشتت يياالن خودم شدم جز. رو سرنوشتت تمركز كرده بودم شيكنارِ تو كه تا چند وقت پ سادميجا وا نيحاال ا. رنيبم

 .شم يم وونهيدارم د. با سارا ن،يجا باشم و با تو حرف بزنم؟ با كال نيكه ا نيتا ا رميخوام بم يفقط م

 .ميمن واقع ـ

 .هم گذاشت يرو رو چشماش

 .مردم يم ايدن انِيكاش منم با پا. يكاش نبود ـ

 .از اشك رو داشت يچشماش هنوز نم. رو بفهمم تيخواستم واقع يم ديشا. شدم رهيچونش و به چشماش خ رِيرو گذاشتم ز دستم

 م؟يستين يماها واقع يكن يچرا فكر م ـ
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 .چون خودم نوشتم؛ اما نشد كه سرنوشتتون كامل شه ـ

 .رو گذاشتم رو هم چشمام

 .ميستين يكه تو نوشت ييكه ما كسا ميفكر كن ايب ـ

 .مخالفت تكون داد يرو به نشونه  سرش

 ...يشه، تا االن هر چ ينم ـ

 .ميشكن يم رو ناشيتر ياز اصل يكي ـ

 .تعجب نگاهم كرد با

 ؟يچ ـ

لبانش  يرو يبوسه ا. نداشت تيمن اهم حِيبوسه با سارا باشه؛ اما االن ترج نيدادم كه ا يم حيترج ديشا. خواست ينبود كه دلم م يبوسه ا ديشا

انگار تونسته بودم . خارج شد يتپشِ قلبم از حالت عاد. كردم يكه فكر م يزيبرعكسِ اون چ. موند يخود باق يگذاشتم و اون شوك زده در جا

 .بود رفتهيبكنم و بعد اون به سرعت پذ يرو مجبور به كار قلبم

 .كه داشت به عقب هلم داد يقدرت نيآخر با

 ؟يكرد يتو با خودت چه فكر! يلعنت ـ

 .پوزخند زدم يشيحالت نما هي با

 ؟يبا من باش يحاضر ـ

 :خشم گفت با

 .يا وونهيد تو ـ

 .يليهر طور ما ـ

 .يتو از من كوچك تر ـ

 .امي يبزرگ تر به نظر م ـ

 :گفت نيخشمگ

 .تو رو من خودم نوشتم ـ

 فرق دارم، نه؟ يليخ يكه تو نوشت يمن با اون مورگان. قرن ها گذشته ياز اون موقع كه تو منو نوشت. ينه، تو ننوشت ـ

 .ادي يتو هنوزم از سارا خوشت م. كنه ينم جاديا يتفاوت هيتو اصلِ قض نياما ا ـ

 .اما من االن از تو خوشم اومده اد؛ي يخوشم م يگ يخودت م ـ

 .خودش بلند شد يجا از

 .پست يدروغگو ـ

 .صدا زدم دانهيناام. غار رفت رونِيبه سرعت به ب و
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 مهرناز؟ ـ

 .بوداون بد برداشت كرده  ايبد وارد عمل شدم و  ايفكر كنم . اون رفته بود اما

 

*** 

 "وتيال"

 ديرو كه با يكرده بودم، كسان داشونيباالخره بعد از مدت ها پ. ميباهاش آشنا شده بودم به راه افتاده بود يكه به تازگ يهمراه همون دختر به

 .بود كه بهشون اعتماد كرده بودم نيواسه هم ديشا. كه مثلِ من بودن يكسان. كردم يم دايپ

كه  ييبودم كه از خودم حفاظت كنم، از خودم و از بالها يكرد، اگه اون ها خطرناك بودن، كه نبودن، من اون قدر قو يهم نم يهر حال فرق در

 :دميرفت پرس يكه جلوم راه م ياز دختر. اديممكن بود به سرم ب

 ؟يتو هم قدرت دار ـ

 .تكرار كردم. كر و الل حرف بزنم يانگار بخوام با آدم. تعجب نگاهم كرد با

 .نيمثلِ ا ؟يدون يم. درت، قدرتق ـ

 .بهم اخم كرد. در دستم درست كنم يزدم كه باعث شد آتش يبشكن

 مهم باشه؟ ديكه چرا با نهيدونم ا يكه نم يزيتنها چ! هيدونم قدرت چ يخودم م ـ

 .هام رو باال انداختم شونه

 .يصرفا جهت كنجكاو ـ

 .فرو رفت ييغار در روشنا كيتار مهين يفضا ناگهان

 .نهيقدرت من ا ـ

 همه؟ هيمن و تو شب يقدرت ها يدونست يم ،يه ـ

 .وقت قصد نداشت كه باز شه چياخمش ه يانگار گره . اخم نگاهم كرد با

 به ذهنت خطور كنه؟ يمزخرف نيباعث شده همچ يچ ـ

 .هم بكشم يبار نوبت من بود كه اخمام رو تو نيا

 .جزء عناصر باشه ييكردم كه روشنا يوقت فكر نم چيالبته من ه. كنه يم جاديا ييروشنا يعنيكنه؛  يم ليقدرت ها نور تبد نيا يهر دو نيبب ـ

 عناصر؟ ـ

 .دادم حيبراش توض يشتريب جانِيكنجكاو شده، با ه دميد يوقت

 بود؟ ياون دختره كه باهاش دعوا كردم اسمش چ نيبب ـ

 .زمزمه كرد ياليخ يب با

 .مهرناز ـ
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 .ارهيكنه و به حركت درش ب يتونه با آب باز يم يعني. اون قدرتش آبه. درسته، مهرناز ـ

 .رو تكون داد سرش

 .دونستم يرو كه م نيا ـ

 .نشدم ديناام

هر تونه  يعنصر كه م كيمونه تنها  يم. سه تا از عناصر ميش يم شهيپس با من كه قدرتم آت. توئه، اون قدرتش خاكه هيكه شب يكيخب اون  ـ

 .باشه يكس

 :رو كشف كرده باشم گفتم يخودم نكته ا شِيانگار پ بعد

 ندارن؟ يكدوم قدرت چيهمن، ه هياون دو تا پسره كه شب يراست ،يه ـ

 :گفت يحواس يب با

 .نه نيمورگان داره؛ اما كال ـ

 كدوم؟ نيمورگان كدومه؟ كال ـ

 :و گفت ديكش يآه

 .رفت ايكه با فر هياون نيمهرناز موند و كال شِيمورگان همونه كه پ ـ

 ه؟يآهان، خب مورگان قدرتش چ ـ

 :دونستم، گفت يرو نم لشيدل يمن حت د،يرس يكه كالفه به نظر م يدر حال سارا

 .ارهي يرو به ارمغان م يكياون برعكسِ منه، اون تار ـ

 .فوق العاده س نيا ،يهـــــــــــ ـ

 ؟يچ ـ

 .خشن شده بود يكم لحنش

 .كه اونا هم درست مثلِ ما هستن نيا ـ

 ا؟يك ـ

 .شن يم يكياونا باعث تار م،يش يم ييو باعث روشنا ميهم هياونا همون جور كه ما شب. گهيمورگان و مهرناز د ـ

 .كه خودم درست كرده بودم و بعد به اون اشاره كردم يشيدست به آب اشاره كردم و بعد به آت با

 :حرص گفت با

 .يگ يم يچ دميمن االن كامال فهم ـ

 

*** 

 "سارا"
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 :شدم گفتم يم وونهيهمه حرف زدن د نيكه داشتم از ا يحال در

 .يگفت يمن االن كامل متوجه شدم چ ـ

 .ديباال پر به

 .نور يعنيشه؛  يتو م يِهم باعث خاموش يكيتار. من يعنيشه؛  يم شيآت يآب باعث خاموش ن،يبب ـ

 :طعنه گفتم با

 .وقت خاموش نشم هيبه بعد مواظب باشم  نيا؟ پس بهتره از ا ـ

 :و گفت ديهم اصال نفهم ديگرفت، شا دهيصدام رو نشن ي طعنه

 .شه يمن نم فيدختره حر نيدونم ا يهر چند من م. يآره، بهتره مواظب باش ـ

 .خودم فكر كردم شِيپ

 .كامال مشخصه ـ

كه  نيا يِكردم به جا يسع. ارهيزده بود و قصد هم نداشت درش ب زياون رو به پر يكيزد؟ انگار  يقدر حرف م نيپسر ا نيچرا ا! ـــايخدا يوا

 ايدو دن نِيب ي چهيبودم كه در دهيوقت ند چيهرچند ه. كرد يبعد وصل م يايباشم كه ما رو به دن ياون توجه بكنم به دنبال نشونه ا يبه حرفا

 .شه يبودمش كه چطور باز م دهيبار د كي يشد؛ فقط وقت يباز م يچطور

 .خودش رو به من رسوند وتيال

 ن؟يهست يشماها دنبالِ چ ـ

 :زمزمه كردم. تعجب كردم يكم دهيپرس ريسوال رو چرا انقدر د نيكه ا نيا از

 .كم خطر هيكم گشت و گذار و  هي ـ

 .ديرو به هم كوب دستاش

 .جان، من عاشقِ خطر كردنم يا ـ

 يم يكوفت يجا نيا يما تو يبود كه هر چ نيا تيواقع. بود گهيد زِيچ هي تيطور؛ اما واقع نيمنم هم يعنيتكون دادم كه  يكار يرو از رو ب سرم

ساده شروع شده  ييزهايبا چ لياوا. داد يآزارم م نيكرد و ا يبا پاك كن حافظم رو پاك م يكيانگار . اومد يحافظم كمتر به كمكم م م،يموند

 يآه. نداشتن يبا هم همخون اديو ذهن ز ييانگار روشنا. كردم يرو حس م نيشد و من ا يم دتريگذشت شد يم يساده؛ اما االن هرچ يليبود، خ

 يحت. شدم يازشون دور م شتريكنم ب داياعتماد پ گرانيكه به د نيا يگذشت به جا يم يهر چ. ادامه دادم رميو به مس دميكش يدياز سرِ ناام

 قايدق يعنيوقت نبود؛  چيكه بهش اعتماد داشتم مورگان بود كه اون هم ه يكنم؟ تنها كس يپسر رو تحمل م نيمم كه چرا دارم ابفه تونستم ينم

هم  وتيخوشبختانه ال. مغزم جا خوش كرده بود يتو گهيد يسوال ها يليسوال و خ نيچرا؟ ا. زد يم بشيداشتم غ اجيكه بهش احت ييزمان ها

 گهيكردم د يكه فكر م يباز هم درست زمان. شدم يخودم م يِمانع از فراموش ديشا. بود كه با خودم فكر كنم يفرصت يطور نيا. ودساكت شده ب

 .اومد وتيال يصدا ستين يسكوت خراب شدن نيا

 م؟يهست يدنبالِ چ قايخب االن ما دق ـ
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 .برسونه يبعد يايكه ما رو به دن يزيچ ـ

 رسونه؟ يم يبعد يايدنما رو به  يچ قايدق ح،يآهان، صح ـ

 .يبهره ا يكم ذهنِ عاقل كه تو از داشتنش ب هي ـ

 .ديغر بهم

 !يه ـ

 :رو در حدقه چرخوندم و گفتم چشمام

 .غول ها رو نشون بده يايكه بتونه به ما دن ميا چهيدر هيدنبالِ  ـ

 .چه جالـــــــــــــــب ح،يصح ـ

 .من يباشه؛ اما نه برا ديانگار با ـ

 .با تعجب به اطرافم نگاه كردم. اومد يكوبش م يصدا

 ؟يشنو يتو هم م ـ

 .مكث كرد يكم وتيال

 رو؟ يچ ـ

 .رو دنبال كردم صدا

 .كوبش رو يصدا نيا ـ

 .فقط غول ها بودن. زدن؛ اما نه، طبل نبود يداشتن طبل م رشيانگار هزاران نفر ز. ديپر يبه باال م اچهيدر آبِ

 

*** 

 "مهرناز"

حال به  نِيدر ع. گردوندم يدادم و باز هم به سر جاشون برم يبا چشمام آب ها رو تكون م. رو به روم سرگرم كرده بودم يرو با چشمه  خودم

 د؟يكرد منو بوس يبه سارا ابرازِ عالقه م ديجا كه مورگان با نيباعث شد االن درست ا يكه چ نيبه سرنوشتم، به ا. كردم يخودم فكر م

 .ر كردمخودم غر غ با

 .ناشونياز كوچكتر يكيخورد، نه  يبه تورم م تاميشخص نياز بهتر يكيكاش حداقل  ـ

بود كه من  نيمسئله ا. دميكش يآه سرد. شد يم وونهيتو بود د يهم جا يهر ك. مهرناز يشد وونهيتو د. افكارم رو از ذهنم دور كردم عايسر

 هيدونستم؛ چون خودم نوشته بودم، اما  يكه اون رو متعلق به سارا م نيچك تر بود، با اكه مورگان ازم كو نيبا ا. اون بوسه رو دوست داشتم

كه موقع نوشتنِ به مورگان  يحس. هم گذاشتم يچشمام رو رو. رو روش داشتم تيكه به نگارشش در آوردم حسِ مالك يانگار از وقت ييراجو

چون دوستش داشتم؛ اما نه به  سمش؛يداشته باشه رو به كار گرفتم تا بنو نيبه كال ديكه سارا با يتمامِ عشق. تمامِ عالقم. ختيداشتم به ذهنم ر

كه  يياز آهنگا يكيخواست  يچقدر دلم م. خودم خندم گرفت ضِياز افكارِ ضد و نق. دونم ينم... هم ديشا. گفت يكه مورگان م ورتاون ص
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 :با خودم زمزمه كردم. دادم رو االنم گوش بدم يگوش م شهيهم

 برام تموم شده؟ زيچرا همه چ ـ

داشتم  دميشا اي. اومد يكه از شروعش بدم م يشروع هي. شروعِ دوباره بود هيفقط  نيا. اصال درست نبود. جمله درست نبود نيكه ا يحال در

 د؟يخودش رس يِهست يِبه انتها زيچرا انقدر زود همه چ يوا. زدم يخودم رو گول م

كردم از جام بلند  يگونم پاكشون م يكه با سرعت از رو يدر حال. خودم شدم سيخ يگونه  يمورگان منو به خودم آورد و تازه متوجه  يصدا

 :دميپرس يي يشدم و با لحنِ جد

 ه؟يچ ـ

 :اومد گفت يم رونيغار ب يكه از دهانه  يخواست، در حال يرو م نياز وجودم ا يا مهياومده، ن يمعذرت خواه يكردم برا يم فكر

 .كرده دايرو پ چهيدر ياالن خبر داد كه سارا جا نيهم نيكال ـ

 .كردم مچِ دستم رو گرفت يكه از كنارش عبور م يدر حال. رو تكون دادم و به سمت غار راه افتادم سرم

 .كه گفتم راست بود يمن هر چ ـ

 .دميغر بهش

 .ستيبرام مهم ن ـ

 .اخم نگاهم كرد با

 .باشه ديبا ـ

 .دادم لشيتحو يپوزخند

 .ستيبد، هنوزم مهم ن يخبرا ـ

 .شد كيخشم بهم نزد با

 .كنم يمهمش م ـ

 .رونيب دمينفرت مچم رو از دستش كش با

 ه؟يهمه نفرت چ نيا لِيدل ـ

 .شد رهيبهم خ رتيح با

 .ستينفرت ن ـ

 :گفتم. كه بهش اعتراف كنم متنفرم نيافتادم، هر چند از ا هيبه گر دوباره

 ،يزمانِ اشتباه هيكه  نيجز ا ه؟يگناه من چ. يكن يمنو نابود م يدار يكه از همه دفاع كن نيتو واسه ا. فهمم مورگان يرو م نيچرا، نفرته، من ا ـ

 هستم؟ ياشتباه يجا هي يتو

 دهيرو نفهم نيجا بود كه از من قد بلندتر بود و من ا نيا شيجالب. اخمش از هم باز شد و به طرفم قدم برداشت و در آغوشم گرفت ي گره

 :كنارِ گوشم زمزمه كرد. بودم
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 .خواستم ناراحتت كنم يمن نم ـ

 :گرفته بود گفتم ميزدم بدتر گر يحرف رو م نيكه داشتم ا نيكه از ا يحال در

 .پس از تظاهر به دوست داشتنِ من دست بردار ـ

 :رو تكون داد و گفت سرش

 .وقت چيه. گم ينم هگيباشه، د ـ

 :و گفت ديرو بوس ميشونيدستاش اشكام رو پاك كرد و پ با

 .بعد رو از دست بدم ياياز دن يزيخوام چ ينم. اون چهار نفر شِيپ ميبر دياالن با ـ

 هيگر ششيبود كه پ يپسر نيمورگان آخر. خودم رو بچه نشون دادم احساسِ تنفر كردم يطور نيكه ا نيرو تكون دادم؛ اما ته دلم از ا سرم

 :بهش گفتم. خورم يخودم قسم م يرو برا نيا. كردم يم

 م؟ياستفاده كن روياز ن دنيشه واسه زودتر رس يم ـ

 .بهم نگاه كرد رتيح با

 ؟يمگه تو هم دار ـ

 :و گفت ديخند. رو تكون دادم سرم

 !دو، سه ك،ي! من يسه  يپس با شماره  ـ

 .ميگم شد يكيهر دو در تار و

 

 :ارمچه فصل

 يباز آخر

 

 "مورگان"

 .به سمتش داد زدم دميرو د نيكه كال نيهم. متفاوت يايدو دن يِبه محلِ تالق ميديرس باالخره

 ن؟يرو داغون كرد يدفعه چ نيا ـ

 :با خنده گفت نيكال

 .ميرو داغون نكرد يچيبار ه نيجاست كه ما ا نيجالب ا يمسئله  ق،يرف يه ـ

به چهرم نگاه كرد و . اومد دست هام رو دراز كردم يكه عقب تر از من م دنشيبا د. مهرناز گشتم يِبه پشت نگاه كردم و در پ. زدم يپوزخند

 هيدورتر از بق يكم. برگشتم و با چشمم به دنبالِ سارا گشتم گرانيبه سمت د. دستش رو در دستم قرار داد ديكاملِ منو د يِتفاوت يب يوقت

 :دميپرس. دبو ستادهيا

 نه؟ اياون جا  ميبر نيحاال قصد دار ـ

 .كنجكاو به خودش گرفت يا افهيق وتيال



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا دهشتياكاربر  انجمن نو ~mehrnaz~ –  به نام ترسخياباني               

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٨ 

 .رسه يجالب به نظر نم اديز ق،يرف يه ـ

 .ابروهاش رو برد باال مهرناز

 برگشت جالب بوده؟ يتا حاال نابود كردنِ راه ها ياز ك ـ

 :كوتاه گفتم يبا اخم. ها رو نگه داره من بودم هيخواست روح يكه م يگفت؛ اما انگار تنها كس يبد هم نم اديز! هوم

 .اول من و مهرناز. ميگم بهتره دو به دو بپر يم. ميباش ديناام ستيقرار ن ـ

 .با خشم نگاهم كرد مهرناز

 .منو داوطلب نكن ـ

 .رو باال انداختم ابروهام

 .يحاال كه شد ـ

 :گفتم يتفاوت يبا ب. د كه از سرِ لطف باشهاوم ياما به نظر نم دم؛يزد كه نفهم يلب حرف ريز

 .يخودت نان،ياما محضِ اطم ؛يگفت يچ دميمن كه نشن ـ

 .ديرو به سمت چشمه كش دستم

 .ميبر ـ

 دميكش يقينفسِ عم. ميشد يافراد له م نيا يپا رِيمخصوصا اگه ز. ديرس يآره، اصال جالب به نظر نم. مينگاه كرد نييو به پا ميساديچشمه وا لبِ

و  ميدادبعد هر دو سرمون رو تكون  ؟يآماده ا ميانگار هر دو با چشم از هم سوال كرد. همزمان با من، اون هم نگاه كرد. و به مهرناز نگاه كردم

ناله  يصدا. ما مثلِ درخت بودن كلِيبود كه در مقابلِ ه ييچمن ها يِسيخ. آب نبود يِسيخ ،يسياما خ م؛يافتاد يسيخ يرو. ميديآب پر انِيبه م

 .دميمهرناز رو شن ي

 .انقدر از خودم متنفر نبودم ميوقت تو زندگ چيه ـ

 :لب گفتم ريز

 .نطوريمنم هم ـ

 .تعجب نگاهم كرد با

 ؟يتو هم از خودت متنفر ـ

 :جام بلند شدم و به اون هم كمك كردم بلند شه و گفتم از

 ...نه، من از تو متنفر ـ

 .نگاهم كرد يظياخمِ غل با

 !مزاج ننوشتما يمن تو رو دمدم ـ

 .مهمونِ لبم شد يشخندياخمش نگاه كردم و ن به

 م؟يبرگرد يبه اصلِ قبل يخوا يم ـ
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 .ديپاش رو پس كش عيسر. به جلو گذاشتم يقدم نانيبا اطم و

 .راحت ترم، ازم متنفر باش يطور نينه، من هم ـ

 :كردم زمزمه

 .اُه ـ

 :فكش رو سفت كرد و گفت. دستش رو ول كردم و

 .ستيمورگان قصدم ناراحت كردنِ تو ن ـ

 :خشم گفتم با

 .يكن يكار رو م نياما ا ـ

 :دميپرس. سارا بود؛ چون لباسِ سارا تنش بود. و سارا كنارمون ظاهر شدن نياومد و كال يتاالپ يبده صدا يكه جواب نياز ا قبل

 كوشن؟ وتيو ال ايفر ـ

 :به باال انداخت و گفت يتكوند نگاه يكه خودش رو م يدر حال نيكال

 .بشه داشونيپ ديبا ـ

 .دميشن ييصدا

 .اُه ـ

 :اوضاع رو چك كنم برگشتم

 شده؟ يزيچ ـ

 .به من بود پشتش

 .ستين يمهم زِينه، چ ـ

 .شونش به من نگاه كرد يسرش رو چرخوند و از رو يكم بعد

 .گردم يرم و برم يم ييجا هيمن تا  ـ

 .دادم دستور

 .دور نشو اديز ـ

بعد  يو كم ديطول نكش اديانتظارم ز. بودم ايو فر وتيال وستنِيشدم و هر لحظه منتظرِ پ رهيتوجه به حرف من از ما دور شد و من به آسمون خ يب

 .اون ها به ما ملحق شدن

 

*** 

 "مهرناز"

روم رو . اومده بودن نيبگم؛ چون همون موقع سارا و كال يزيتونستم چ يكرد؛ اما نم يكه مورگان از دستم دلخوره ناراحتم م نيا دنِيفهم
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 :بود گفتم دهيچيپ نميس يكه تو ياز درد ارياخت يب. نميبب ساينشم؛ اما وا مياستقبالِ دوستانه سه نيا يبرگردوندم تا تو

 .اُه ـ

 :كه گفت دميمورگان رو شن يصدا

 شده؟ يزيچ ـ

 .شده بود رو پاك كنم يكه از دهنم جار يكردم خونِ كم يهمون حال كه پشتم بهش بود سع در

 .ستين يمهم زِينه، چ ـ

 :شونم گفتم يسرم رو چرخوندم و از رو بعد

 .گردم يرم و برم يم ييجا هيمن تا  ـ

 .دميرو شن صداش

 .دور نشو اديز ـ

 يتو شتريكه هر لحظه ب يكه باعث آزارم شده بودن، از خودم، از درد يندادم و فقط به فكر كردن و دور شدن از اون ها، از كسان تياهم اما

تونستم از اون  يرو نم يزيچ چيباالخره انقدر دور شدم كه ه. كنه فكر كردم يكنه كه اشكام رو جار يخواست كار يم بايو تقر ديچيپ يم نميس

 :خودم زمزمه كردم شِيكردم و پ يا گهيد يسرفه  نميبخاطرِ درد س. زدم و به فكر فرو رفتم هيتك يميه درخت عظب. نميجا بب

 !يلعنت ـ

 يزيچ هيبود،  يدونم؛ اما هرچ ينم. فكر كنم كه شش هام رو سوزنده بود. انداخته بود ياون آتشِ احمق من رو به چه روز. رو كم داشتم نيهم

 هي اي يزيچ هيمن،  يِبا خودم فكر كردم خدا. كرد يم فيداشت منو ضع يكس هي اي يزيچ هي. فتميروز ب نيجا موجب شده بود كه من به ا نيا

داشته  قتيامكان داشت حق نيبعد با خودم فكر كردم چرت نگو مهرناز؛ اما نه، ا. اول سارا، حاال هم من. كرد يم ضيهممون رو مر داشت يكس

باز . دونم، اما امكان داشت يخواست ما رو تك تك نابود كنه؟ چراش رو نم ياگه م ؟يچ ميبعد برس يايخواست ما به دن ينم يزيچ اگه. باشه

 :ردمهم زمزمه ك

 !يلعنت ـ

و  دميكش يقينفسِ عم... يو حت ايسارا، فر ن،يكال وت،يال. رو داشتم يهر كس دنِيانتظارِ د. با شتاب برگشتم. دميرو شن يدست زدنِ كس يصدا

از پشت منو به  ييباالخره صدا. دميد يمن نم ديشا. بود دياون جا نبود؛ اما شا يكس چيمورگان؛ اما نه، ه. مجبور كردم كه به اسمش فكر كنم

 .برگردوند عقب

 زم؟يعز ي سندهينو يباالخره اومد ـ

 فرياون جا مقابل من لوس. اون رو نوشته بودم يسلول ها من تك تك. جا خودش بود نياون ا. كردم يمن، باور نم يخدا. سرعت برگشتم به

 !سيابل! فريلوس! فريلوس! فريلوس. قرار داشت

 :عجز گفتم با

 تو؟ ـ
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 يبا تمسخر نگاهم كرد و با همون صدا! يلعنت! يلعنت. بود كه من نوشته بودمش يهمون قايبدنِ مو و شنل دق يالغر، با كله ا يبلند و بدن يقد با

 :گفت شيسلطنت

 ؟يمكان نداشت نيمرا در ا دارِيانتظار د ايقصه ات به پا خواستند؟ و  يفقط آدم خوب ها يكرد يچه شده بنده؟ فكر م ـ

 .رميلرزشِ بدنم رو بگ يكردم جلو يسع

 .برو به جهنم ـ

 .سر داد يمستانه ا ي خنده

 بنده؟ ادي يم ادتي ،يتو منو آزاد كرد. آمدم رونيسال از اون جا ب نيبعد چند. من ينه بنده  گهينه، د گهيد ـ

 !يبود، لعنت يكابوس تموم نشدن نيكابوس تموم بشه؛ اما ا نيانتظار داشتم هر لحظه ا. هم فشردم يرو رو چشمام

 .فرينكردم كه تو رو برگردونه لوس يمن كار ـ

 .هاش رو به هم زد دست

 .دعوت كرد ايدن نيتو منو به ا ياما نوشته ها ـ

 .بمونم يحركت باق يب يشد و باعث شد كه من به صورت مجسمه ا كينزد بهم

در ازاش خودم رو . يكه نوشته بود يزيها و هر چ تيشخص نيا ا،يدن نيا. دادم هيرو هد ايدن نيو من به تو ا يتو منو آزاد كرد اد؟ي يم ادتي ـ

 .هم آزاد كردم بنده

 .زدم اديفر بايتقر

 !نــــه ـ

 .تنفر داشتم نيو من از دونستنِ ا دنيصورتم لغز يهام رو اشك

 .كنم يكار رو نم نيوقت ا چيمن ه. كار رو نكردم نينه، من ا ـ

گوش هام در . بود ينبود، آتشش جهنم وتيآتشش مثلِ آتشِ ال. فرينداشت به جز لوس يمنبع چيآتش ه نياطرافم در آتش فرو رفت و ا ناگهان

 .سوختن يم نيآتش ادياون فر انِيم

 ن؟يهفتم بر يايبه دن نيخوا يچرا م ن؟ير يا نمپس چر ـ

 .دو زانو خم شدم يگوش هام گذاشتم و رو يرو رو دستام

 .خوام بشنوم يخوام بشنوم، نم يبرو، نم ـ

به . بود فتادهين ياتفاق چيجزغاله شده باشن؛ اما ه شيآت يانتظار داشتم از شعله ها. به دست هام نگاه كردم. آروم گرفت زيهمه چ گهيد بار

 يغار هينبود جز  يچيه. از اون چمن زار و درخت نبود يخبر گهيد. عوض شده بود زيكردم برگشتم؛ اما همه چ يم داياون رو پ ديكه با يسمت

 .داد زدم. گشت يبرم شيهر طرف به مذابِ پر از آت ازكه 

 من كجام؟ يلعنت ـ

 .كه بدونم مقابلم بود نيا بدونِ
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 رسن؟ يكه دوستانت تا قبل از مرگت به تو م مينيبب ايخوبه؟ ب م؟يرو امتحان كن نيا ايب. بنده نيتات مستحقش هستكه تو و اون دوس ييجا ـ

 .دميكش ياديفر

 !نـــه ـ

 .من يحداقل برا. بود انشيپا گهيجا د نيا. تموم شده بود زيهمه چ. غار انعكاس داده شد و به گوشِ خودم برگشت يتو ادميفر

 

*** 

 "سارا"

 يتو شترياز همه ب. نداختيم هيهممون سا يچهره  يكم كم تو ينگران. از مهرناز نبود يهوا گذشته بود؛ اما هنوز هم خبر يِكياز تار يكم

 :دميو پرس اوردميآخر سر طاقت ن. صورت مورگان

 م؟يكه دنبالش بر ستيبچه ها بهتر ن ـ

 .ديمورگان به گوشم رس ياظهار نظر كنه، صدا يكه كس نياز ا قبل

 .گرده يبرم يخواد، اون خودش به زود ينم ـ

كه دلم  نيا رغمِيعل. بعد از جاش بلند شد و از ماها دور شد يكم. رو مطمئن بودم نيا. نداشت نانيزد اطم يكه م يخودش هم به حرف يحت اما

خب انگار مشخص بود كه مورگان خودش رو مسئولِ  يعنيكنه؟  يم يطور نيآوردم كه چرا ا يسر در م ديبا. خواست دنبالش برم؛ اما رفتم ينم

 يفكر م يطور نينبود و فقط من ا شتريهم ب ديشا. بود شتريمهرناز ب يحالت برا نيدونم چرا؛ اما ا ينم. دونست يافتاد م يكه م ييها تفاقهمه ا

 .مكم صدام رو صاف كرد هي. زد يپشتش به ما بود قدم م يدر حال. كردم داشيباالخره پ. كردم

 مورگان؟ ـ

 .روش رو كرد به من يطورِ ناگهان به

 بله؟ ـ

 .زدم يلبخند اطياحت با

 ؟يخوب ـ

 .تو هم ديرو كش اخماش

 ؟يبگ يتا تو به خوب چ ـ

 .به جلو گذاشتم يقدم

 شده؟ يچ ـ

 .نشه داشيرفت كه تا مدت ها پ ينره، جور يدور يِكه گفتم جا نيهم. حرف من حرف بزنه يخواد رو يفقط م يمهرنازِ لعنت ـ

 ؟يبراش افتاده باشه چ ياگه اتفاق ـ

 .كرد اخم
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 .فتادهين ـ

 :با تحكم گفت بايبزنم؛ اما تقر يرو باز كردم كه حرف دهنم

 .برو سارا ـ

 .دميزد؟ آروم به سمت عقب چرخ يحرف م يطور نيا يبخاطرِ چ. برخورد بهم

 .كردم يدخالت م دينبا د،يببخش ـ

 .دميبه سمتش توپ. شد داشيپ وتيرفتم، ال كه جلوتر

 ؟يكن يكار م يجا چ نيتو ا ـ

زد يمحو لبخند. 

 .اومدم دنبالِ تو ـ

 .رو تكون دادم سرم

 ...داشتم ـ

 نيبود ا ادميكه  يزيتنها چ. كار كرده بودم ياومد كه چ ينم ادمي. بود دهيفا ياما ب ارم؛يكردم به ذهنم فشار ب يكردم؟ سع يكار م يچ داشتم

 .خودم بلند شده بودم يبود كه از جا

 !كردم؟ يكار م يدونم داشتم چ ينم ـ

 .رو گذاشت رو شونم دستش

 حالت خوبه؟ ـ

 .رو تكون دادم سرم

 ره؟ يم ادميداره  زيچرا همه چ. شم يم وونهينه، دارم د ـ

 .ميبر ايـ ب وتيال

 .ميآره، انگار بهتره كه بر ـ

 :گفت نيكال. ميو كنارش نشست ميبرگشت شيتبه سمت آ وتيهمراه ال به

 گفت؟ يسارا، مورگان چ يه ـ

 .جواب داد ايمن فر يبه جا مورگان؟

 .خواد بره دنبالِ مهرناز يكه نم نينگفت، جز ا يچيه ـ

 :گرفته گفتم ييبا صدا! دونم يداشت رو نم يچه انتظار. نگاه كرد بهم

 !رو يحرف نيهمچ ادي ينم ادمي ـ

 .پشت دستم رو نوازش كرد يبا ناراحت ايفر

 سارا؟ يخوب ـ
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 .رو گفتم راستش

 .نه ـ

 .حرفم رو بزنم، مورگان به سرعت اومد هياومدم بق تا

 !بچه ها ـ

 .به تك تكمون نگاه كرد يبا ناراحت. ميبه سرعت به طرفش برگشت همه

 .من اشتباه كردم ـ

 :گفت ميبزن يكه هر كدوممون حرف نياز ا قبل

 .افتاده ريگ ييجا يكه تو دميمن اون رو د. اون رو گرفته يزيچ هي اي يكياز خودش نرفته، مهرن ـ

 .با تعجب نگاهش كرد ايفر

 ؟يديتو د ـ

 

*** 

 "وتيال"

 .مورگان رو متهم كرد ايفر

 ؟يديتو د ـ

 :گفت هيبزنه به بق يكه حرف نيبدونِ ا مورگان

 .به نفعِ هممونه نيا م،يكن داشيبهتره پ ـ

 .از جاش بلند شد تيبا عصبان ايفر

نشدنِ اون دختر به نفعِ همه  ايشدن  دايپ دياصال چرا با. يكن يم يطور نيا هوينه، حاال هم كه  يگ يدنبالش، م ميكه بر ميگ يكه بهت م يوقت ـ

 باشه؟

 :كرد و گفت ينگاه ايبه فر مورگان

 .گهيبه هر كسِ د اي ايكه بتونم به تو بگم فر ستين يزيچ. فهمه يرو م زيچون اون همه چ ـ

 .به صدا در اومدم. گوش بدن يگريكدوم بخوان به حرف د چيكه ه نيبدونِ ا. شد يم شتريگذشت دعوا ب يم شتريب يهر چ. براق شد ايفر

 .باشه ها يخوب ي دهيفكر نكنم االن دعوا ا ـ

 .خوام يم ليـ من دعوا ندارم؛ فقط دل ايفر

 :شد در آخر گفت يعصب يكم مورگان

 .رفتنش بخاطرِ من بوده ـ

 :ديپرس نيدفعه كال نيا



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا دهشتياكاربر  انجمن نو ~mehrnaz~ –  به نام ترسخياباني               

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٥ 

 شه بپرسم چرا؟ يم ـ

 بحث تموم شد؟. دمشيكه من بوس نياون غار دعوامون شده بود، بخاطرِ ا يمن و اون تو. كردم تشيـ چون من اذ مورگان

 .شد يمثل مجسمه ا ايفر

 ؟يچ ـ

 .نيهم م،يفقط بهتره بر ا؛يفر يديـ شن مورگان

 .شد نيخشمگ ايفر

 .مورگان امي يجا نم چيمن با تو ه ـ

 .ـ مجبورت نكردم مورگان

 .باالتر رفت صداش

 .نيباش يبعد يايبه فكرِ دن زهايچ نيا يشما هم بهتره به جا. كنم داشيتونم پ يخودم م. اديخوام باهام ب يكس نم چيمن از ه ـ

 .به زور حرف زدم. ميديد يهم م ديشا. ميكرد يگم شد و همه در سكوت به رفتنش فكر م يكيتار انيمورگان در م هياز ده ثان كمتر

 .ميزد يباهاش حرف م يطور نيا دينبا ديشا ـ

هر . نشستم شيآت يكنارش رو به رو. ميتنها من و سارا مونده بود گهيد. نيبه من انداخت و اون هم رفت و بعد از اون كال ينينگاه خشمگ ايفر

 .كردم يسرما نم چند احساسِ

 .دميرو شن صداش

 م؟يرفت يبا مورگان م ديبه نظرت ما با ـ

 .دادم نانياطم بهش

 !ادي ياون از پسِ خودش برم ـ

 .تنها بره نگرانم يطور نيكه ا نيدونم؛ اما از ا يم ـ

 شن؟ يم يچ ايو فر نيكال م،ياما اگه ما هم باهاش بر ـ

 .رو تكون داد سرش

 .دونم ينم ـ

 .هم فشردم يرو رو چشمام

زودتر  ديبا ميبر مياما اگه بخوا م؛يبذار ادداشتي هيواسه اون دو تا  ميتون يم. امي يمنم باهات م. ميبر ميتون يم ،يخب، اگه تو نگران يليخ ـ

 .ميبر

 .لبش نشست يرو يلبخند

 واقعا؟ ـ

 .دادم نانيدر مقابلش لبخند زدم و بهش اطم منم
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 .آره ـ

 .ديجاش پر از

 م؟يبذار ادداشتيبراشون  يپس چطور ـ

 .شروع به نوشتن كردم ايفر لِياز وسا يكي يبعد رو. كردم لشيبه ذغال تبد يا هيتكه چوب انداختم و در كمتر از ثان هيبه  ينگاه

 .دنبالِ مورگان ميما رفت ـ

 :به سمت سارا گفتم. بهشون ندادم ياضافه ا حِيتوض چيه گهيد! نيهم

 .ميكن داشيدور بشه پ يليكه مورگان خ نيقبل از ا ديبلند شو، با ـ

 :ديپرس يسوال يبا حالت. تا با من هم قدم شه ديسرعت از جاش پر به

 م؟يبر ديخب از كدوم طرف با ـ

 .به سمت حركت مورگان نگاه كردم. رفته بود ادشيهم  يمهم تر و بزرگ تر يزهايتعجب نكردم؛ چون اون چ اديز

 .طرف نيا ـ

 

*** 

 "ايفر"

در . نهيسخت نبود كه كال دنشيفهم. هم پشت سرم اومد يا گهيد يكس يقدم ها يكه صدا دينكش يطول. سمت مخالف مورگان به راه افتادم به

 .شد كيكه بهم نزد دمشيانداختم و د يبه پشت سرم نگاه. كرد تا افكارم آروم بشه يكمك م شهيمواقع اون بود كه هم نيا

 ا؟يفر يخوب ـ

 .تكون دادم و گفتمرو  سرم

 حرف زدنم با مورگان بد بوده؟ يكن يتو كه فكر نم ـ

 :در جواب دادن مردد شد و در آخر گفت نيكال

 .تند بوده باشه؛ اما بد نبوده دينه، شا ـ

برادرِ من  شهياون هم. خواست كه با حرفام مورگان رو ناراحت كنم يوقت دلم نم چيه. منو آروم كرده بود نيحداقل حرف كال. دميكش ينفس

هر چند االن . دميدو تا بوده به خودم لرز نيا نِيب يكه رابطه ا نياز فكرِ ا. با هم داشتن نيكه سارا و كال يدرست برعكس رابطه ا. بوده و هست

ناگهان تمامِ افكارم . قابل انكار بود رياون ها غ يگذشته  يكه رابطه گذشت  نيشد از ا ياما باز هم نم ست؛ين نشونيب يزيمطمئن بودم كه چ

 :دميپرس. قرار گرفت وتيال نيكال يدر كنارم به جا. ختيذهنم مكان به هم ر يعوض شدن و تو

 سمت رفت؟ نياز ا يمطمئن ـ

 .با لبخند بهم نگاه كرد وتيال

 .شد رهيطرف خ كيبعد به . ميبهش برس ميبر گهيكم د هيجا رفت، فكر كنم  نيآره از هم ـ
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 .انگار اونه ـ

 .گفت نگاه كردم يكه م يهمون سمت به

 مورگان؟ ـ

 :ديبه ما نگاه كرد و بعد پرس رهيخودش بود، مورگان بود، مورگان خ. برگشت پسر

 ن؟يكن يكار م يجا چ نيشما ا ـ

 :جواب داد يبا لودگ وتيمن ال يجا به

 .ميگت كندق مر يسفرِ اكتشاف نيتو ا مياومد ـ

 .ابروهاش رو داد باال مورگان

 .يچه سعادت ـ

 .باز هم مكث بعد

 ن؟يكال ا؟يكجان؟ فر هيپس بق ـ

 :اما در عوض گفتم ام؛يخواستم بگم كه من فر يم

 .ميگذاشت ادداشتيما رفته بودن، ما هم براشون  شِياز پ نيو كال ايفر ـ

 .به شدت منو تكون داد يكس

 ا؟يفر ـ

 .نگاه كردم نيرو از هم باز كردم و با وحشت به كال چشام

 .اون رفته ـ

 .شد رهيمتعجب بهم خ يا افهيبا ق نيكال

 ؟يك ـ

 !يلعنت. اونا رفتن وت،يطور ال نيهم. سارا، سارا رفته ـ

 !نه ـ

 .من فيك ياز ذغال رو ينبود جز نوشته ا يچياما ه م؛يرفت ميكه بود ييدو به سرعت به سمت جا هر

 كردن؟ فيرو كث فميچرا ك گهيحاال د! ايعنتل ـ

 .كج نگاهم كرد نيكال

 ؟يفتياونا رفتن و تو به فكرِ ك ـ

 كار كنم؟ يچ يگ يخب م ـ

 دنبالشون؟ ميما هم بر ستيبهتر ن ـ

 .كردم داغ
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 .يبعد يايرفتن به دن يباشم واسه  يدم كه به دنبالِ راه يم حيمن ترج. برو يبر يخوا يتو اگه م ـ

 ...اما ـ

 .يا گهيد زِينه چ م،يباش ايدن نيرفته ما قرار بوده كه دنبالِ سفر به آخر ادتيانگار تو هم  ـ

 .ديكش يقينفسِ عم نيكال

 .آروم باش ا،يباشه فر ـ

 م؟يخب بر ـ

 .امشب تموم شه، بعد سايحداقل وا ـ

 

*** 

 "نيكال"

 :گفتم يعصب

 .حداقل بذار امشب تموم شه، بعد ـ

 .چشمام نگاه كرد يتو

 .باشه ـ

 .و نشست لشيسمت وسا رفت

 .نيسوال دارم كال هيـ  ايفر

 .نشستم كنارش

 .بپرس ه؟يچ ـ

 يباشه م ياما هر چ ستم؛يالبته من با سارا هم راحت ن م؟يماجرا باز شد؟ مگه قرار نبود ما چهار نفر باش نيو مهرناز به ا وتيال يچرا پا ـ

 .شناسمش

 .فكر كردم يكم

 .ميدار اجيكار ما به اونا هم احت نيتو ا. باشن ديخب معلومه كه با ه؟يحرفا چ نيا ايرف ـ

 م؟ياياز پسش بر ب ميتون ياما مگه ما نم ـ

 .ايتمومش كن فر ـ

 :شكمش و آهسته گفت يرو جمع كرد تو پاهاش

 .باشه ـ

 .بهش نگاه كردم ناراحت

 .نبود كه ناراحتت كنم نيمنظورم ا ـ
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 .و روش رو برگردوند ديدراز كش نيزم يرو

 .ستيمهم ن ـ

 .من مهمه يبرا ـ

 .رو به خودم برگردوند حرفم

 .نيتمومش كن كال ـ

 هيدونم  ينم. دميدراز كش شيمنم اون سمت آت نيهم يبرا. تونستم مجبورش كنم يخواست با من حرف بزنه، نم ياون نم يوقت. موندم ساكت

 يكه به سرعت از جام بلند م يدر حال. كردن اريمنو هوش ييصداها دنِينگذشته بود؛ اما شن يزياصال چهم  ديشا ايدو ساعت  ايساعت گذشت 

 .رو صدا زدم ايفر يتگشدم به آهس

 .ايفر ـ

 .من به سرعت چشماش رو باز كرد يصدا با

 شده؟ يچ ـ

 :دميپرس يمانند سيه يگذاشتم و با صدا مينيب يرو رو دستم

 ؟يشنو يتو هم م ـ

 :ديپرس يكرد و بعد از كم زيرو ت گوشاش

 ه؟يچ يصدا ـ

 .دونم ينم ـ

اونا رو به  شيحتما نور و دود آت! يلعنت. انداختم شيبه آت ينگاه. ازش حفاظت كنم ازيشدم تا مواقع ن كيبهش نزد. ميدو از جامون بلند شد هر

. افتادم يدر فكرِ محافظت م شتريشد و من ب يم شتريگام ها هر لحظه ب يصدا. كردم يقبل از خواب خاموشش م ديبا. بود دهيسمت كش نيا

 :داد زدم ايبه سمت فر. شد دايقامت غول آساشون پ رهباالخ

 .ايبدو فر ـ

. كردم يم شييراهنما ميرفت يم ديكه با يرو گرفته بودم و با دست به هر سمت ايفر يبازو. ميديدو يكيتار يو تو ميرو برداشت ليسرعت وسا به

 :دميپرس. ميبا ترس به هم چشم دوخت. باالخره تمامِ راه ها بسته شد

 ؟ينيب يم يراه ـ

 .نفس نفس بهم نگاه كرد با

 .نه ـ

اومد؟ اونا خودمون  يبود؛ اما چرا من خوشم نم يجالب م ديبا يعنيجالب بود؛  نيا يه. كه پشتمونن ميديو غول ها رو د ميدو به عقب برگشت هر

 :دميپرس. بودن نيخشمگ شتريب. اومدن يمن و سارا بودن؛ اما اصال به نظر دوستانه نم يدر اصل غول ها. بودن

 ا؟يفر ميبكن ميتون يكار م يچ ـ
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 بشه از قدرتم استفاده كنم؟ ديشا ـ

 ؟يبكن يتون يكار م يچ ييتو تنها ـ

 .با خشم نگاهم كرد. ودشه رو دور كنمخ رِيتقص تيموقع نيكه ا نيكردم سرزنشِ ا يسع

 .نيو بب سايوا ـ

 يبه چشم م يكم يليچمن زار خاك خ نيا يكه تو نياونم ا. بود يمشكل هيبسته شروع كرد به جادو كردن؛ اما  يكرد و با چشم ليرو حا دستاش

همون كار  قايكه خودم بفهمم ازش اطاعت كردم و دق نيبدونِ ا. نيزد نوبت توئه كال اديدر ذهنم فر يزيچ. شد به اون كمك كنه يخورد كه نم

. ميو هر دو با هم فرار كن مياون دو غول پرت كن يچشم ها يتو يو در حركت ميجا جمع كن كيتمامِ خاك ها رو  ميو با سارا تونست كردمرو 

 .الخلقم بيمنم عج ،يه. بودم دهيباالخره فهم

 :گفتم يشتريبا بهت ب. ستادياون هم ا. ستادميحركت ا از

 .الخلقم بيمنم عج ،يلعنت. الخلقم بيمنم عج يوا ـ

 .ديبه آغوشم پر ايجمله رو تكرار كنم فر نيكه دوباره ا نياز ا قبل

 .تموم شده يكردم همه چ يفكر م ن،يكال يوا ـ

 .ذهنم تكرار كردم يتو

 .منم قدرت دارم، منم هوام م،يمنم مثلِ بق ـ

 .دستش رو از كمرم باز كردم ي گره

 ه؟يچ يدون يم ـ

 بله؟ ـ

 .اون رو از خودم دور كردم و آوردم مقابلم يكم

 .باد جالبه، باحاله ،يدر ضمن، ه. درست مثلِ شما م،يعاد ريخوشحالم كه غ ـ

 .اما من خوشحالم كه زندم ـ

بود منو جذب  يدونم؛ اما هر چ ينم. يحسِ شوخ طبع ديبود، شا يدونم چ ينم. داشت كه سارا نداشت يزيچ هي ايفر. چشماش نگاه كردم به

 .لباش كاشتم يرو يطوالن يبوسه ا يبدونِ اخطار قبل. كرد يخودش م

 

*** 

 "مورگان"

از ته دل خوشحال بودم . ميكرد يم دايبود كه مهرناز رو پ نيمهم ا. اما مهم نبود اد؛يهم ب ايانتظار داشتم كه فر. شدم ديكم ناام هيحرف سارا  با

 :ديمكث پرس يبا كم وتيال. نكرده بودن و فقط همراهم شده بودن يمن كنجكاو دنِيفهم يِكه اونا راجع به چگونگ

 مهرناز كجاست؟ يدون يتو م ـ
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 .خواست بپرسن يكه دلم نم يزيهمون چ قايدق خب

 .ستميدونم؛ اما مطمئن ن يم بايتقر ـ

كرده بود و به دنبالِ كمك به هر طرف  ريگ يغار يبه سمت مهرناز نگاه كردم كه تو". ارميب اديابِ كوتاه رو به اون خو يكردم كه خاطره  يسع

وجود  يريانكار ناپذ يكه غار بود؛ اما گرما نياون جا با وجود ا". كه كمكم كنه ياتيجزئ. ارميب اديبه  يشتريب اتيكردم جزئ يسع ".كرد ينگاه م

 :به سمتشون گفتم. نبود يزيچ نياز ا شترياما ب ".داشت

 .فتهيبراش ب يچند ساعت اتفاق نيا يفكر نكنم كه تو. ميو فردا به دنبالِ مهرناز بر ميجا بمون نيفكر كنم بد نباشه كه امشب هم ـ

 يرو م،يروشن كرد يشيدر آخر آت يوقت. ميبگذرون ميكه امشب رو بتون ييبه درست كردنِ جا ميهر دو سرشون رو تكون دادن و شروع كرد ـ

 يقينفسِ عم نم؟يبهتر بگم االن رو بب ايو  نميرو بب ندهيبار هم كه شده با خواست خودم برم و آ كيشه  يفكر كردم كه م نيولو شدم و به ا نيزم

و غار  شياز آت يخبر دميكه د ييفكر غرق شدم كه خوابم برد؛ اما جا ياون قدر تو. هم گذاشتم و به مهرناز فكر كردم يچشمام رو رو دميكش

 :ناخودآگاه صدا كردم. بودم تا به حال دهيرو ند هشيكه من شب يخونه ا هي. خونه بود هي. نبود

 مهرناز؟ ـ

چاق تر بود و  ياز االن كم. بودم نبود دهيكه من د يدختر نيا. شد؛ اما انگار فرق داشت داشيكه صداش اومد و بعد خودش پ ديطول كش يكم

 .با تعجب بهش نگاه كردم. نبود يكه رنگشون مشك نيطور ا نيه تر بود، همموهاش هم كوتا

 مهرناز؟ ـ

جا خوابِ مهرناز  نيا. نبود كه مهرناز توش بود ييجا جا نيا! شده يچ دميتازه فهم. زدنِ اطراف كردم ديبهم نگاه كرد و من شروع به د يكم

. نداشتم ييزمان من جا نيا يپس تو. زمانِ خودش بود يانگار برا. االن هم نبود يتونست باشه و خوابش برا ينم نياز ا ريغ يزيچ يعنيبود؛ 

 .كردم اون رو به سمت االن برگردونم يسع

 مهرناز؟ ـ

 .هم كالفه نگاهم كرد و در آخر به زبانِ خودش حرف زد باز

 !يگ يم يفهمم چ يمن نم ـ

 .تونستم به زبانش حرف بزنم، باز هم تعجب نكردم يوقت. ممكن بود يزيد و هر چبو اهايرو يايجا دن نينداشت؛ چون ا يتعجب. دميمن فهم اما

 ؟يبد رييخوابت رو تغ يتون يم. يدارم كه به االن برگرد ازيمن ن ـ

 ه؟يمنظورت از حاال چ ـ

 :دميپرس. ادي ينم ادشي رونشياز زمانِ ب يزياون اصال چ ،يلعنت

 امروز چندمه؟ ـ

 .زد يپوزخند

 بازم بگم؟. دسامبر ستميآذر، ب يخب معلومه، س ـ

 .از پشتم منو از جا پروند ييصدا. كرده بود ريگ ايدن يِروز قبل از نابود هي ياون تو اُه،
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 .از منه مورگان يرياون فقط تصو ـ

 :دميشناختم، پرس يكه م يمهرناز. جا بود خود مهرناز بود نيكه ا نيا. سمتش برگشتم به

 م؟يكن يكار م يجا چ نيما ا ـ

 .رو تكون داد سرش

 .گذشته بگردم يايتو دن يزيچ هيدونم كه اومدم دنبالِ  يدونم؛ اما خودم رو م يتو رو نم ـ

 .اخم به چهرم نشوندم يكم

 ؟ييتو كجا ـ

 :هم گذاشت و گفت يرو رو چشماش

 .جا نيا يتو ـ

اون  يبود كه مهرناز تو نيكه داشت ا يبودم؛ اما فرق دهيبود كه من د يزيكه رو به روم به وجود اومده بود، همون چ يريبه تصو. كردم نگاه

 .خواب بود ريتصو

 دنبالت؟ اميب ديكجا با يدون يتو م ـ

 .رو تكون داد سرش

 .ندارم ينظر چيه ـ

 تو رو اون جا انداخته؟ يك ـ

 .فريلوس ـ

 ه؟يك فريلوس فر؟يلوس ـ

 .سيابل. گم يرو م طانيش ـ

 م؟يكار كن يچ دياُه، حاال با ـ

 كه من كجام؟ ميكن دايپ ديدعوت كردم؟ بعد هم با ايدن نيمن اون رو به ا يبفهمم كه چطور دياول با ـ

 .رو تكون دادم و رفتم جلوش سرم

 .يفكر كردم كه از من فرار كرد ـ

 :زد و گفت يلبخند

 .تونم يگردم؛ اما نم يخودم باشه برم لِياگه االن به م يعنينه، من فرار نكردم؛  ـ

 .كردم يا خنده

 اته؟ياز رو ييجز ايشه  ياگه االن ببوسمت حساب م ـ

 ؟يكن يفكر م يتو چ ـ
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 :گفتم

 ؟يكن يفكر م يتو چ ـ

 .رو باال انداخت ابروهاش

 .دونم، بهتره امتحان كنم ينم ـ

 شيمن هم همراه يتر شد و در كمالِ ناباور ياول طوالن ياز دفعه  يكم. لبام گذاشت يرو يخم شد و بوسه ا يبه جلو گذاشت و كم يقدم

 :احساس كردم ازم دور شد و گفت. كردم

 .من بوده يايرو نيباشه، تا االن بهتر اياما اگه هم رو ه؛يبه نظرِ من كه واقع ـ

مركزم رو از دست دونستم چرا؛ چون داشتم ت يم. شد يكم كم داشت محو م) من رِيتصو(كه پشت سرِ مورگان بود  يريتصو. لبخند زدم بهش

 :و گفتم دميبه سمت مورگان چرخ. دادم يم

 .ميتر برگرد عيبهتره سر ـ

مردد موندم؛ اما بعد  يكم. زدم يلبخند دم،يرو به همون شكل د زيكه همه چ يوقت. ميرفت ميميرو تكون داد و با هم به سمت اتاقِ قد سرش

به . بود كه از زمانِ خودم داشتم يي يادگاري نيهم آخر ريتصو نيا. ه از پدرم داشتمك يادگاري نيآخر. نگاه كنم اليچشم هام باعث شد به دان

 يكه م يزيباالخره به چ. گردوند يبرم نايرو ع زيبود كه همه چ نيبا جادو ا يايرو يِخوب. ها رو باز كردم ليفا. بود  وترميرفتم كه كامپ يتسم

 .رمان رو باز كردم شروع كردم به خوندنش لِيفا نيو آخر دميخواستم رس

با . انداختم نيبه مورگان و كال ينگاه. كردم يباور م ديبود؛ اما با بيخودم هم عج يكه تموم شده بود، برا نيا. انداختم روزيبه جمعِ پ ينگاه"

 :گفتم يلبخند

 .باالخره تموم شد ـ

 ".بازگشت نيبه زم فريرد و لوسك دنيشروع به لرز نيهنوز حرفم تموم نشده بود كه زم اما

. برق ها رفته بود. فرو رفت يكيتا اومدم جمله رو پاك كنم اتاق در تار. رو برگردونده بودم فريبود كه لوس يجمله همون جمله ا نيا. بود خودش

 .با وحشت به مورگان نگاه كردم

 .بدبخت شدم ـ

 .تعجب نگاهم كرد با

 چرا؟ ـ

 .ميرو بفهم يكياون  ميبر ايب ،يچيه ـ

قبال  يجور هيكه بودم و  ييدونستم اون جا يم. رونيب دميكردم و كش دايخواستم پ يرو كه م يكتابام و باالخره عكس نِيكردم به گشتن ب شروع

 .رونيب ديمورگان عكس رو از دستم كش. چشمام رو محكم به هم فشار دادم. هفتم استفاده كردم يايدن يبرا ريتصو نيمن از ا. بودم دهيد
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 .يكه تو توش هيهمون هيجا شب نيا ـ

 :رو تكون دادم و گفتم سرم

 .همونه ـ

 ...تو كه ـ

 ...كه نيا يعني... يعنياستفاده كردم؛  نيهفتم از ا يايدن دنِيكش ريبه تصو يمن برا ـ

 .يهفتم يايتو االن تو دن يعني ـ

 .رو با شدت تكون دادم سرم

 .هفتمم يايآره، تو دن ـ

 .و سردرگم نگاهم كرد جيگ

 مهرناز؟ ميكار كن يحاال چ ـ

 .رو تكون دادم سرم

 .دونم ينم ـ

 :نگاهم كرد و در آخر گفت رهيخ يكم

 ؟يخودت رو تو خواب نگه دار ميكن يم داتيكه ما پ يتا وقت يتون يتو م ـ

 .رو تكون دادم سرم

سخته كه دوباره خودم رو  گهيپرم و د يشه و من از خواب م يم ليخوابم به كابوس تبد ايدن يِمورگان، با نابود ميفرصت ندار ادياما ما ز ـ

 .بخوابونم

 .ششم يايبه دن ميپنجم بر ياياز دن ديگردم؛ اما اول با يبرم يمن فور ـ

 .نگاهش كردم يناراحت با

 .شم يم داريتا اون موقع من از خواب ب ـ

 .گونم گذاشت يرو رو دستش

 شه؟ يم يچ يش دارياگه ب. سوال دارم هياون جا بكشه؛ اما  ذارم كه به ينم ـ

 .نييرو انداختم پا سرم

 .كشه ياگه از خواب بپرم اونم منو م. بهم فرصت داده ايرو نيهم يبه اندازه  فريلوس ـ

 :لبانم زد گفت يكه به رو يكوتاه يهم گذاشت و بعد از بوسه  يرو رو چشماش

 .بشه تيزيذارم چ ينم ـ

 .دهيدونستم كه از خواب پر يم. محو شد جيبه تدر بعد

 



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا دهشتياكاربر  انجمن نو ~mehrnaz~ –  به نام ترسخياباني               

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٥ 

*** 

 "مورگان"

و سارا  وتينگاه كردم كه ال يبه سمت. طور از مهرناز نيهم. از اون خونه نبود يخبر گهيد. جام نشستم و به اطرافم نگاه كردم يچند تكون تو با

 .ا كردمهر دو رو صد مينابود كردن نداشت يبرا يكه زمان نيبا توجه به ا. بودن

 سارا؟ وت؟يال ـ

 :و گفت ديچشماش رو مال يسارا كم. شدن داريتكون خوردن اون ها هم ب يكم با

 شده مورگان؟ يچ ـ

 :كردم گفتم ياندكمون رو جمع م لِيشدم و وسا يكه بلند م يحال در

 .ميبر ديما با ـ

 ـ كجا؟ وتيال

 .دوشم انداختم يرو رو كولم

 .بعد يايدن ـ

 .سرِ جاش نشست اريهوش سارا

 م؟يكن دايمگه قرار نبود مهرناز رو پ ـ

 .ميكن دايرو پ نيو كال ايفر دياما فعال با م؟يكن ينم داشيمگه من گفتم پ ـ

 .شد بفهمم كجاست يبود؛ اما م ختهيبود و افكارش به هم ر دنيدر حالِ دو. متمركز بشم نيكردم رو كال يسع

 .رو به اون دو نفر كردم عيسر

 .ميندار يما وقت ن،يبجنب ـ

 :گفت زياعتراض آم يبا حالت سارا

 شده؟ يكه چ يشه حداقل به ما بگ يم ـ

 .ميكن دايگم؛ اما اول اونا رو پ يگم، م يم ـ

باالخره صداش . نشد رميدستگ ياديز زِيكنم؛ اما چ دايرو پ نيذهنم كال قِيكردم از طر يبازم سع. دو پشت سرِ من شروع به راه رفتن كردن هر

خودم رو همراه با  يصدا! يدنياما چه د دم؛يو جلوتر رفتم و باالخره د دميكش يپوف. زن كيدرست مثلِ . كرد يغرغر م شهيداشت مثلِ هم. اومد

 .دميو سارا شن وتيال يصدا

 !اُه ـ

و از هم  دنياز جا پر نيو كال ايفر. ميو ناخوش كرددو تا جوون ر يِخوش ميزد. از عكس العملِ خودم خندم گرفت شتريعكس العمل اونا ب از

 .كه دستپاچه شده بودن به ما نگاه كردن يفاصله گرفتن و در حال

 ...خوام بگم كه يم يعني ن؟يجا بود نيا شماها ا ـ
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 .مياما برگشت م؛يرفته بود ـ

 .نيكردم برگرد يـ فكر نم ايفر

 .گهيد ميخب ما هم قراره بر م؟يبعد بر يايبه دن يخواست يمگه نم ـ

 ...پس چرا ،يكن دايمهرناز رو پ يخوا يكردم كه م يـ من فكر م نيكال

 .نپرس ـ

 .دخالت كرد سارا

 مورگان؟ هيچ هياالن قض م،ينپرسه؟ مگه ما قرار نبود دنبالِ مهرناز بر يچ ينه، برا ـ

 .اومدن يجا نم چيدادم؛ وگرنه باهام ه يم حيبراشون توض ديبا. بن بست خورده بودم به

 ن؟يرو بشنو زيكه همه چ نيدار ياالن شماها آمادگ ـ

 .محكم به گوشم خورد يصدا چهار

 !كامال ـ

 .و شروع كردم به حرف زدن دميكش يقيعم نفسِ

 جود داره؟و يسرنوشت يعني ن؟يكن يكه شما فكر م ستين يزياون چ يبهتون گفته كه زندگ يتا حاال كس ن،يدون يم ـ

 .كه سرنوشت وجود داره ميدون يـ تفره نرو مورگان، ما همه م ايفر

 .كردم آروم باشم يسع

سرنوشتا از قبل نوشته  نيهم اعتقاد دارن كه ا يسر هيكنن،  يم نييدارن خودشون سرنوشتشون رو تع دهيكه عق يدسته ا هي. آدما دو دستن ـ

 .ميستيكدوم از دسته ها ن چيشده؛ اما بهتره بگم كه ما جزء ه

 ؟يچ يعنيـ  وتيال

ما  نِيخودش هم افتاده ب يليفرشته كه بنا به دال هيو نه  يموجود آسمان هيبوده، نه  يكه موجود فان يا سندهينو. ميداشت سندهيكه ما نو نيا يعني ـ

كه اون  ياون جامع عمل پوشونده، در حال يته ها و نوشته هابه خواس ا،ينجات خودش از جهنم دن يهفتم بوده كه برا يايدن سِيابل ل،يو اون دل

 .خواسته يرو نم نيا

 .بود كه اون رو شكوند نيسكوت برقرار شد و در آخر كال يقيدقا

 ه؟ياون ك ـ

 .هام تكون خورد لب

 .مهرناز ـ

 .سرم رو باال گرفتم و به همشون نگاه كردم بعد

 .هيكيجفتش  ميو چه دنبالِ مهرناز بگرد ميبعد بر يايچه به دن. ميبهش برس ديهفتمه و ما با يايدن ياون االن تو ـ

 ؟يديرو فهم نايا يكه تو چطور نيا. مونده زيچ هياما هنوز  ؛يها رو گفت نيا يـ تو همه  ايفر
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 .رو فوت كردم نفسم

 .كه اون توش بود ييجا. كردم دايمن مهرناز رو از خواب پ. من بودم. داشته، مهرناز نبوده ينيب ندهيكه قدرت آ يكس ـ

 .تونستم صداهاشون رو بشنوم يم

 خواب؟ ـ

 

*** 

 "ايفر"

 !خواب؟. كردم كه حرفش رو هضم كنم يسع

 :نگهش دارم گفتم نييداشتم پا يكه سع ييصدا با

 ...خواب؟ اصال ؟يگ يم يدار يچ ـ

 .بر اومد حيدرصدد توض مورگان

 .آره، معلومه كه خواب ـ

 ؟يهست يمن، تو چ يخدا ـ

 .هيسا هيـ  مورگان

 ؟يچرا تو فرق دار م،يسا هيخب منم  ،يلعنت ـ

 .كرد ياز مورگان طرفدار وتيال

 .ستيهم كوتاه ن نيكوتوله هستن؛ اما قد من همچ هيكه پدر و مادرِ منم  يدون يخب م ـ

بق. بهش انداختم ينيخشمگ نگاه نگاه كردم هيدوباره به سمت. 

 ن؟يگ ينم يزيچرا چ ـ

 .انداخت ينگاه هيبه بق مورگان

 .ميبحث كردن فقط بر يبهتره به جا ـ

 يقدم ها يصدا هيدر عرض چند ثان. ميرفتم كه ازش اومده بود يرو كه كنارم افتاده بود با خشم برداشتم و به سمت لمونيوسا. كه علنا بوقم منم

 .نكردم ياما توجه دم؛يرو هم شن گرانيد

 

*** 

خودم  يصدا. مامانم و بابام بود يصدا دنِيشن شيكي. كرد يم دوارميكه منو ام ييزايچ هي. هم داشت ييزايچ هيبود؛ اما  بيصداها برام عج يايدن

حرف  نياما ا م؛يجا بر نيخواست زود از ا يدلم نم. دمشونيد يجا نم نيحداقل ا دمشون،يد ينم گهيدوستانم كه د يصدا. نيكال يو صدا

. فتهيبه عقب ب دنيكردم كه رس يم يبار كار هي قهيهر چند دق. نشستم يافتاده بود دست اون؛ اما منم ساكت نم يامروز همه چ. بود انمورگ

 .نيهم. پدر و مادرم يصدا دنِيشن يعقب افتادن تنها برا. عقب افتادن رو دوست داشتم
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*** 

 هيبه سمت بق. شه كالفه شده بودم يكه تموم نم نيرفتم و از ا يدونستم كه فقط داشتم راه م يرو م نياما ا. شتريهم ب ديشا ايساعت بود  دو

 .هشدار دادم

 م؟يريجا بم نيا ستيما كه قرار ن ـ

 :به من انداخت و گفت ينگاه اخم آلود مورگان

 .زنن يتو خسته شدن؛ اما مثلِ تو غر نم يهم به اندازه  هيبق ياگه دقت كن ـ

 .كنن يكار م يچ هيبق ستيبرام مهم ن ـ

 .يزن يغر م يدار يكه تو چته و واسه چ ستيما هم مهم ن يبود؛ چون برا يخوب ينكته  ـ

كه  نيبدونِ ا. وتيسارا و ال تيدر انتظارِ حما. با خشم به بچه ها نگاه كردم. در اصل جلوتر از همه. و جلوتر از من حركت كرد ديرو كش راهش

 .حوالم كرد و اومد جلو يدر جوابم نگاه. نگاه كردم نيهم كه شده به كال نانياطم يرابار ب نيا. نگاهم رو جواب بدن به سمت مورگان رفتن

 .ستيخوب ن اديمورگان ز. توجه نكن اديز ـ

اون . كشوندم ينبودم كه گروه رو دنبالِ خودم م يبه هر حال من كس. ميآروم تر جلو رفت. شد سرِ من غر بزنه ينم ليدل نيدونستم؛ اما ا يم

 :گفتم يبا درموندگ. ميبچه ها باعث شد كه ما دو تا تندتر راه بر يصدا .مهرناز بود

 اون ور؟ ميبر ديبا يچه طور گهيبار د نيا ـ

 :گفت ديكش يم واريد هي يكه دستش رو رو يدر حال وتيال

 م؟يچرا ما از قدرتامون استفاده نكن ـ

 .نگاهش كرد ينيبا بدب مورگان

 ه؟يمنظورت چ ـ

 .ديكش يهم دست م واريبده به د حيكرد توض يم يكه سع يدر حال وتيال

 م؟يريرد شدن ازش كمك بگ ياز قدرتمون برا ديچرا نبا. بعده يايدن نيكنم كه ا يمن دارم حسش م ؟ينيب يجا رو م نيا نيبب ـ

 .ديزود پا پس كش يليقدم برداشت؛ اما خ واريكم فكر كرد و در آخر به سمت د هي مورگان

 .طور نيكنه، نورم هم ينم يكمك چيه يكيتار ـ

 .به صدا در اومد وتيال

 .تونه بكنه ينم واريد هيدر مقابلِ  ياديكارِ ز شيآت. ستياز دست منم ساخته ن يكار ـ

 :گفتم يبا ناراحت. به سمت من برگشتن همه

 .ببرم نشيتونم از ب يجا تلنبار كنم؛ اما نم هيتونم خاك رو  يمن فقط م ـ

 اد؟ي ياز دست باد بر م يـ بچه ها كار نيكال
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 كه باد باشه؟ ميرو دار ياما خب ك. طوفان چرا هياما  ؛يباد معمول هيـ نه  مورگان

 .ختيفرو ر واريد يناگهان يبعد از لرزش. كننده هوا رو از سرِ انگشتانش خارج كرد وانهيد يرفت و با سرعت واريزد و به سمت د يلبخند نيكال

 

*** 

 "مورگان"

روز وقت  هيتنها . ايدن نيدر ا سادنيوا يتعجب وقت داشتم، نه برا يبعد گذاشتم؛ اما نه، برا يايكه هنوز تو شوك مونده بودم، پا به دن يحال در

 هيبه سمت بق. شد يم خيكه هر كدوم از اون ها رو از دست بدم مو به تنم س نياز فكرِ ا. اينجات فر ينجات مهرناز، چه برا يچه برا. داشتم

 :ستور دادمد

 .ميبر ديبا ـ

 .جلو اومد تيبا عصبان ايفر

 .ميديمورگان؟ ما تازه رس يچ يعني ـ

 .سرش داد زدم بايتقر

 .ميبر دياالن با م،يديرس يك ستيبرام مهم ن ـ

 .بودم كه به اون گوش بدم يتر از اون يبه جلو گذاشت كه باز هم مخالفت كنه؛ اما من عصبان يقدم ايفر

داشتم كه با مهرناز  اجياحت قهيچند دق يواسه . كردم يم دايرو پ ييجا هيهر چه زودتر  ديبا. رفتم شيو به جلو پ دميپام چرخ يسكوت رو در

 :گفتم هيبه سمت بق. حرف بزنم

 .قهيخوام بخوابم؛ فقط چند دق يم قهيچند دق يبرا ـ

هام  فياز ك يكي يكوفتم و سرم رو رو نيرو به زم ليوسا تيبا عصبان. زنم يدارم حرف م يا گهيانگار به زبونِ د. مات به من نگاه كردن همه

 .به خواب فرو رفتم هيكمتر از ده ثان. گذاشتم

 

*** 

 .لبخند زد دنميبا د. چمباتمه زد واريكه كنارِ د دميمهرناز رو د. چشم باز كردم يقبل يهمون جا بازم

 .يتو اومد ـ

 .به لبخندش جواب دادم. شده باشه ريكه د دميترس يم يعنيشده باشه؛  رياشتم كه دانتظار د. آسوده نگاش كردم ياليخ با

 .ييجا نيتو هم هنوز ا ـ

 .كرد يادآوري بهم

 .تونم برم ينم ييجا ـ

 .جام نشستم يتو

 ؟يديفهم يشتريب زِيچ ـ
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 .تكون داد يرو به آروم سرش

 .ستيتنها ن فريهفتم لوس يايكه تو دن نيآره، ا ـ

 .شه يكم سخت تر م هيپس كارمون  ـ

 ...نيشه، مورگان، اگه نرس يسخت تر م يليخ ـ

 .ايهم بخاطرِ تو، هم بخاطرِ فر. مهرناز ميرس يما م ـ

 .ديكش ينفس

 .ميرو از دست بد ايفر ديما نبا. آره، اونم هست ـ

 .كردم بحث رو عوض كنم يسع

 م؟يكردنِ دروازه بش دايكه معطلِ پ نيبدونِ ا م؟يرو رد كن ايكه زودتر دن ميكن يكار هيشه  يمهرناز م ـ

 .كم فكر كرد هي

 ...خواستم خب يامتحانش نكردم كه نم نيمن واسه ا. آره، فكر كنم باشه ـ

 .دونم؛ اما بگو يم ـ

 .شه يكارِ تو سخت م ستميشه؛ فقط چون من ن يم ميكن يهممون با هم سع ميفكر كنم اگه بتون ـ

 .تعجب بهش نگاه كردم با

 چرا كارِ من؟ ـ

 .باشن يكيتونن عنصرِ تار يكه خاك و آبم م يدون يم! يكيتار. رسه يبه تو م ايچون با نبود ما، قدرت من و فر ـ

 :مكث ادامه داد يكم با

 .هر دو هستن ييآخه عناصرِ روشنا. كنه يكه كار ستين يازيالبته سارا ن ن؛يريرو بگ گهيهر پنج نفر دست همد ييجا يتو. نيتمركز كن ديبا ـ

 .رو تكون دادم و بهش نگاه كردم سرم

 :گفت نانياطم با

 .يدو نفر رو نجات بد ديتو با. حاال هم برو. مورگان نمتيب يبعد م يايتو دن ـ

 :با خشم گفتم. كردم يمجا هم فكر ن يشده باشه كه البته ب ختهيروم ر خيسطل آبِ  هيكردم كه  ياحساس م. دميسرعت از خواب پر به

 .ايفر ـ

 :گفت يلحنِ حق به جانب با

 .يبود دهيخواب يليخ گهيد ـ

 :لب زمزمه كردم ريز

 .يلعنت يايفر ـ

 :شد بلند گفت يكه ازم دور م يحال در
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 .يگفت يچ دميشن ـ

 .رو كردم هيتوجه بهش به بق يب

 .ميجا بر نيحاال از ا ديبچه ها با ـ

 .با تعجب بهم نگاه كرد سارا

 .مينكرد دايكجا؟ ما كه هنوز دروازه رو پ ـ

 .زدم يلبخند

 .ستيبه دروازه ن يازين چيه ـ

 .ديتو جاش پر وتيال

 شه؟ يمگه م ـ

 .ميكم از قدرتامون استفاده كن هي هيشه، فقط كاف يآره كه م ـ

 .مكث دستور دادم يكم با

 .نيهمه دورِ هم جمع ش ـ

به  ونمونيم يكم كم داشت چاله ا. نبود يازياستفاده كنن؛ اما انگار ن روهاشونيخواستم بهشون بگم كه از ن. بود كه با اكراه اومد اينفر فر نيآخر

 .به جهنم يچاله ا. اومد يوجود م

 

*** 

 "سارا"

بود؟ كم كم همه در اون چاله  يمنشا چ نيدونم ا يكردم؛ اما نم ينم يكار چيمن ه. شدم رهياومد خ يكه داشت به وجود م يوحشت به چاله ا با

با وحشت به اطرافم . كه به نظرم از همه جهان ها بدتر بود يجهان. ميبود گهيجهانِ د هي يدوباره چشم هام رو باز كردم، تو يو وقت ميفرو رفت

 :گفتم يخفه ا يبا صدا. بود نيآتش يچشمه پر از مذاب ها ل،يداشتن قند يغار بود؛ اما به جا هي هيشب. نگاه كردم

 جا كجاست؟ نيا ـ

 :بهم انداخت و گفت يسرسر ينگاه مورگان

 .هفتم يايدن ـ

 .باشه به اطراف نگاه كرد يزيچ يِانگار در پ بعد

 :ديپرس ايفر

 ؟يگرد يم يزيدنبالِ چ ـ

 :زد اديجواب بده فر ايكه به فر نيقبل از ا اما

 .مهرناز ـ
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حركت  يب يليخ. اومد يبه نظر نم يكه مچاله در خود انگار خواب بود؛ اما نه، عاد ميديرو د يدختر. ميزده بود نگاه كرد اديكه فر ييبه سو همه

 .مورگان با عجله به سمت ما برگشت. بود كه خواب باشه يتر از اون

 .اون طرف ميبر ديما با ـ

 .اعتراض كرد نيكال

 ذابه؟پر از م يرودخونه  هيتنها راه اتصال،  ينيب يمگه نم ؟يچطور ـ

 .برگشت وتيبا شدت به سمت ال مورگان

 درسته؟ ،يپرواز كرد متيديتو اون موقع كه د ـ

 ...مذابا نيـ آره؛ اما االن تو ا وتيال

 كار رو بكنم؟ نيا يفقط بگو كه چطور ؛يخوام تو بر يـ نه، نم مورگان

 :گفتم يآروم به

 .مورگان يتون يتو نم ـ

 .شدت به سمتم برگشت به

 چرا؟ ـ

 .ميبكن ميتون يكه ما نم يكن يم گهيچون در عوض تو دو تا كارِ د ـ

 :تازه موضوع رو گرفته باشه گفت انگار

 .اُه ـ

 .ميباعث شد كه هممون به سرعت برگرد ييصدا

 .بندگان يا ديآرام باش ـ

 .شد رهيبه مورگان خ ميمستق

 به او اجازه دهم از سد من بگذرد؟ يگروه انتظار دارد كه به سادگ نيرهبرِ ا ـ

به اون  يقيكه نگاه دق نيمرد وحشتناك بدونِ ا. اشتباه يليبود كه البته كارش اشتباه بود، خ وتيكه به خودش اومد و حركت كرد ال ينفر نياول

 .باعث شد اون به عقب پرت شه يبندازه با اشاره ا

 .بودم زاريكنه ب يآتش باز يعنيبا قدرت من  يكيكه  نياز ا شهيهم ـ

 .ديكش اديفر مورگان

 ؟يكارش كرد يچ ـ

 .بود گرفت دهيحركت خواب يكه ب وتيرو به سمت ال دستش

 .شما خواهم كرد يبا همه  گريد يكه تا چند لحظه  يكار ـ

ما تا چند  يهمون طور كه همه . دمرده بو وتيال. تونست باشه ينم شتريب زيچ كياون حرف  يِمعن. خاموش شده بود نهيدر س ادميفر يصدا
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 .چند روز منو تنها نذاشته بود نياون بود كه ا. دوست من بود وتياُه، ال. ميمرد يم گهيد ي هيثان

 .دميذهنم شن يرو تو ييصدا. اون تكون خورده بود. كردم ينه، انگار اشتباه نم. كردم كه مهرناز تكون خورد احساس

 .ميرو بزن روهامونيبهش ن ديمن همه با هم با يبچه ها با اشاره  ـ

مهرناز باال  يدست ها. بودن دهيهم نشن ديشا ده،يمهرناز رو شن يكه صدا اورديخودش ن يكس به رو چيو ه ميكرد يبه اون مرد نگاه م همه

 .اومد

 !دو، سه ك،ي ـ

خورد و تلو تلو خوران به عقب پرت شد؛  يا كهيداشت به شدت مرد كه انتظارش رو ن. شد دهيمختلف به سمت مرد تاب يرويچند لحظه چند ن در

به همراه اون  ايفر مينشون بد يحركت ميكه ما بتون نيرو گرفت و قبل از ا ايكه پرت بشه با دست فر نيدرست قبل از ا. اشتباه بود يزيچ كياما 

 .شده بود ديناپد

 

*** 

 "مهرناز"

كتابم تكرار شده بود  يصحنه . فتميهم همراه اون رفته بود باعث شد به زانو ب ايكه فر نياما ا م؛يشد كه انقدر ساده اون رو كشته باش ينم باورم

 .و من باعث شده بودم

 :و با ترس گفتم) از راه پرواز(رسوندم  هيبق شِيسرعت خودم رو به پ به

 اون رفت؟ ـ

 .باعث شد بدنم و بدن هامون بلرزه ياديفر يصدا. دسرش رو تكون دا يبا ناباور مورگان

 !ــــــــــــــايفر ـ

مرده  ايفر. سالم برگرده ايامكان نداشت كه فر نياما ا م؛يسخت بود كه هممون بفهم. بفهمه نيسخت بود كه كال. رو آروم رو هم گذاشتم چشمام

. هم مرده بود فريلوس. آوردم اديدوباره به . كردن يم هيگر فرياز دست دادنِ لوس يجن ها برا. اطرافم گوش سپردم غِيج غيج يبه صدا. بود

 ديرس يكه به نظر ساده م يروزيپ نيا. نداشت يا دهيمچِ دستش گذاشتم؛ اما نه؛ فا يبا ترس دستم رو رو. قدم برداشتم وتيبه سمت ال ومآر

جن ها در حالِ فرار . به عقب نگاه كردم. ميمصرف رو كشته بود يموجود ب كيقط و ف ميما دو نفر رو از دست داده بود. هم ساده نبود نيهمچ

. داشت خودش رو پرت كنه يرو نگه داشته بود كه سع نيدو زانوش افتاده بود و مورگان هم كال يو سارا رو) احتماال به همون جهنم(بودن 

 :دميكش اديفر

 .شه ينم ميوقت تسل چياون ه. ميتالش نكرد يما حت. نبود يچيه نيجنگ نبود، ا نيا ـ

 .دميدست زدن را شن يباز هم صدا. شه ينم ميوقت تسل چيگفتم، اون ه يم درست

 .شم ينم ميوقت تسل چيمن ه. من يبنده  نيآفر ـ

 .نگاه كرد نيبه سمت كال. شه ينم ميرو كه اون تسل نيدونستم ا يم. منحوسش برگشتم يِسمت صدا به
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 .ديرس يبه نظر م يبنده، معشوقت هنگام مرگ هم قو ـ

 :زد اديفر نيكال

 !خفه شـــــــــــــــــــو ـ

 .به طرفش حمله كنه؛ اما مورگان با دست مانعش شد خواست

 :ذهنم گفتم يتو

 .خواد يرو م نياون هم ن،ينه كال ـ

 :گفت يبا درماندگ نيكال

 .نشده شيچيو خودش ه رو كشته ايفر ياون لعنت. رو كشت اياون فر ـ

 :گفتم اديفر با

 .تنهاست گهياون د ـ

 :گفت يبا پوزخند فريلوس

 .امكان نداره نيا ـ

 .شدم رهيخشم بهش خ با

دست سازت نباشن فقط  ياون جنا يدلت خوشه؟ تو وقت ياالن به چ. فريهمشون رفتن لوس. تموم شده فر،ينگاه به اطرافت بكن، آره لوس هي ـ

 .خدا هم طردش كرده ينفر كه حت هي. ينفر كي

 .كردم يخبر داشتم و خودم هم نابودش م زشيخودم ساخته بودمش و خودم از همه چ. نوبت من بود كه اون رو زجرش بدم حاال

بذاره و  ونيكس حاضر نشده كه روحش رو با تو در م چيكس، ه چيه. ينكرد دايخودت پ يبرا يكه هرگز بدن نيبه ا. فريفكر كن لوس نيبه ا ـ

 ؟يكار كرد يتو چ

 .ديكش اديفر

 !خفه شو ـ

 .زدم پوزخند

 وت؟يمثلِ ال اي ؟يكش يمنو نم ايچرا مثلِ فر ه؟يچ ـ

 .ديمورگان به گوشم رس فيضع يصدا

 .مهرناز ـ

 .دست ساكتش كردم با

 .من ساختمت يباش يتو هر چقدرم كه قو. فريمنتظرم لوس ـ

 .شد رهيبهم خ تيعصبان با

 .منو نساخته بنده يكس ـ
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 .جلو گذاشتم يقدم

 .يايجا ب نيمن باعث شدم به ا ـ

 .گهيقدم د هي

 .من به تو روح دادم ـ

 .تر كينزد يقدم

 .شم يو من باعث مرگت م ـ

 .ميپرت شد نييسرعت دستم رو به گلوش گرفتم و هر دو با هم به سمت پا به

 .دميبار شن نيآخر يمورگان رو برا اديفر يصدا

 !مهـــــــــــــــــرناز ـ

 

*** 

 "مورگان"

 :با زمزمه گفتم. و به گوشِ خودم برگشت ديچيغار پ يتو ادميفر يصدا

 .امكان نداره ـ

همه تالش  نيا. اون رفته بود. نبود كه رد شه يزيبودم رو رد كنه؛ اما نه چ دهيرو كه د يزيچ نيا يكيانتظار داشتم . زد يكس حرف نم چيه

 ينم يكدوم حرف چيه. ميدو زانو افتاده بود يهر سه نفر رو. هر دوشون رو. رو ايمن هم مهرناز رو از دست داده بودم و هم فر. شتندا يا دهيفا

چهارم  يايتونستم مردمِ دن يو من م ختير يداشت فرو م اهايدن وارِيد. با تعجب به اطراف نگاه كردم. لرزه يداره م نياحساس كردم زم. ميزد

. بودم دهيشد كه تا به حال ند يم ييبه جا ليشدن و اون غار داشت تبد يم ليبود به آب تبد نيزم يكه رو ييمذاب ها. نميپنجم رو هم بب ايو 

 .توجهم رو جلب كرد يفيضع يصدا

 !مورگان ـ

 .زدم اديسمت صدا برگشتم و ناخودآگاه فر به

 !مهرناز ـ

 :دميپرس. شكمش گرفته بود يبه دستش كردم كه محكم رو ينگاه. و به سمتش رفتم دميسرعت از جا پر به

 شده؟ يچ ـ

 .هم بدون زخم برم نيداد كه من همچ يـ اون اجازه نم مهرناز

 :نگرانِ من به سرعت گفت يچهره  دنِيد با

 .ستين قيعم يادياما نترس، زخمم ز ـ

 .دست من شروع به خوب شدن كرد و بعد تازه متوجه حرف زدنش شدم رِيزخم ز. زخمش گذاشتم و به خوب شدنش فكر كردم يرو رو دستم
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 ش؟يتو كشت ـ

 .رو تكون داد سرش

 .ما نيماست، سرزم نيجا سرزم نيا ن،يجا رو بب نيا ـ

 افته؟ يم يداره چه اتفاق ـ

 .شن يدارن ادغام م اهايدن. فتهيب ديكه با يهمون اتفاق ـ

 

*** 

 "مهرناز"

 .تعجب به همراه من نگاه كرد با

 ...ها نيا يپس همه  ـ

 .كنم يرو به هم وصل م اهايهستم كه دن يرو جدا كردم؛ اما انگار كس اهاينبودم كه دن يمن كس ـ

نه؛  اديز ديكه شا وتيو البته ال ايفر. يكياز دست دادنِ  يهر دو برا. كردن يم هيو سارا در آغوش هم گر نيكال. اومد هيگر يبعد صدا يا لحظه

 .افتادم هيناخودآگاه من هم به گر. اما باز هم دوستمون بودن

 .من بود رِيهمش تقص ـ

 .سرم رو باال گرفت مورگان

 مهرناز؟ يچ ـ

 .االن زنده بود اينوشتم، فر ياگه من نم ـ

 ؟ينوشته بود يجور نيتو مرگش رو ا. يچيدست تو نبود، ه يچيـ بس كن، ه مورگان

 ...ينه؛ ول ـ

 تو نبود؟ رِيتقص يديد ـ

دن يگو يانسان ها. اهايدن ياز همه . اومدن يكه به طرفمون م ميديد يرو م ياديز افراد يپنجم، كوتوله ها يايدن يششم، غول ها يايمانند 

 .لرزان به حرف اومدم يبا صدا. اومدن يها و انسان ها همه م هيچهارم و سا يايدن

 .ميبد حياون ها توض يبرا ديما با ـ

 .دميرو شن ياديفر يصدا

 !سارا ـ

 .بعد با سرعت خودش رو به طرف مرد حركت داد. به سرعت سر بلند كرد سارا

 !بابا ـ

 .به مورگان نگاه كردم. پدر و مادرش رفت دنِيد يهم برا نيكال
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 ؟ير يتو نم ـ

 .كمرم جا به جا كرد يرو رو دستش

 .عادت كردم گهيد يكس دنِيعادت كردم؛ اما االن به د. دميوقته اون ها رو ند يليخ اون ها وقت دارم، تازه من دنِيد يمن برا ـ

 :كردم گفتم يكه صورتم رو جدا م يدر حال. به لبم كاشت يبا لبخند بوسه ا. اون هم پاسخ داد. لبخند زدم بهش

 من كجاست؟ گاهيشه؟ جا يم ياالن چ ـ

 :شد بود گفت رهيرو به رو خ تيكه به جمع يحال در

 .هر جا من باشم ـ

 .ستميمن از شماها ن ـ

 .يو هر دو لجباز و هر دو دوست داشتن يكيرفته؟ هر دو تار ادتي. ميـ من و تو از هم مورگان

 :ادامه داد. فتميگفت كه باعث شد به خنده ب شخندين يآخر رو با كم ي جمله

 .ميبا هم باش ديما با م،يمهرناز؟ ما با هم ينيب يم ـ

 :لب گفتم ريز

 .دوست دارم ـ

 :كرد گفت ينگاه م تيكه هنوز به جمع يحال در

 .منم دوست دارم! دميفكر نكن نشن ـ

 .به پهلوش زدم يميمال ي ضربه

 .بدجنس ـ

 .ميداد يم حيرو توض زهايچ يليخ ديبا. ميداد يم حيبراشون توض ديبا. ميرفت تيدو آروم به سمت جمع هر

 

*** 

. انداختم ينگاه فريبه لوس. بشه يطور نيخواستم ا ينم. ترسوند يمنو م نيبود و هم يواقع يليدونم، خ يخواب؟ نم. دمياز خواب پر يتكون با

 :ديپرس

 ؟يديد ـ

 :گفتم

 .يتو بازنده ا ـ

 .زد يطانيش يلبخند

 ...شه و بعد يماجرا باز م نيدوستانت به ا يپا ،ياگه تو به حرف من گوش نكن. رميم ينم يبازنده؛ اما به راحت ـ

 .رو به هم كوفت دستانش
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 درسته؟. رنيكه اونا بم يو مشاهده كن انيب يپس بهتره كه بذار ؛يبه اون ها ندار ياما تو كه حس ن؛يد يدو نفر رو از دست م يراحت نيبه هم ـ

 .التماس كردم. هر چه گناه بود بخاطرِ من بود. نداشتن ياون ها كه گناه ؟يچ وتيال ؟يچ ايمرد؛ اما فر ياون م. رو قبول كنم نيتونستم ا ينم

 .به اونا كار نداشته باش ـ

 .صورت تو هم به من كار نداشته باش نيدر ا ـ

 ؟يرو به گند بكش ايهفت دن نياز ا شتريو بذارم كه ب ـ

 .شد نيخشمگ فريلوس

 .بود شنهاديپ هيفقط  نيا ـ

كه من قرار بود براش بسازم  يخواست خودش رو از منجالب ياون م. خواست خودش رو نجات بده ياون م. ستين شنهاديدونستم كه پ يم اما

 ...البته يبودن، به زود يكه فرار يدانيخودش رو از شرِ مر. نجات بده

 .كنم يقبول م ـ

 :دادم ادامه

ما  ياز معامله  يزيخوام بفهمن چ ينم. ننيونا تو رو نبباشه كه ا يجور ياگه هم باش اي ،يجا اومدن تو نباش نيدوستانم به ا يكه وقت يبه شرط ـ

 ؟يديدو نفر فهم

حق رو  نينداشت و من كامال ا نانيبود كه خودش رو نجات بده؛ اما باز هم به من اطم يراه نيدرسته كه ا. دو دل بود. مكث كرد يلحظه ا يبرا

 .داشتم كه االن اعتمادش رو جلب كنم ازيحال ن نياما با ا. نبودم كه اون بتونه بهش اعتماد كنه يدادم؛ چون من كس يبهش م

 .به من اعتماد كن ـ

 .سردش رو به چشمم دوخت چشمانِ

 گهيهم درو  تيبلكه مورگانِ دوست داشتن وت،يو ال اينه تنها فر. ينيب يهرگز نم گهيباشه و بشه، دوستات رو د نياز ا ريبه غ يزياگر چ ـ

 .ديد ينخواه

 .كردم اخم

 .دونم يم ـ

 .نگاه كردم فريبا خشم به لوس. شدن يم كيداشتن نزد. دميشن يقدم هاشون رو م يصدا

 .برو ـ

حاصل  نانياطم دياول با. رفت يم ديخواد بره؛ اما االن با يكه م يياز جا رونيبِكشمش ب ديدونستم با يم. چشمام نگاه كرد يبار تو نيآخر يبرا

تلخِ  يدفترچه  شهيهم. با من بود شهيدفترچه هم نيا. دميدست كش بميج يتو يدور از چشمِ اون به دفترچه . كردم كه دوستانم در امانن يم

تونستم نابودش  يخودم به وجودش آورده بودم؛ پس خودم هم م. دفترچه اون نابود شه نيكردم كه با ا يم يكار ديخودم بود؛ اما االن با سِينو

 نياز ا لقب ديبا. از جام بلند شدم. اومدن نگاه كردم و دوباره برگشتم تا به اون اخطار بدم كه بره؛ اما اون رفته بود يكه بچه ها م يبه سمت .كنم

 يپا يغار و جلو ي گهيقسمت د يبه صورت عقب عقب رفتم و خودم رو پرت كردم رو. رفتم ياومدن به اون سمت م يكه اونا به داخلِ غار م
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 .دميصداش رو شن. مورگان بود كه فرود اومدم

 مهرناز؟ ـ

 .شدم و با التماس نگاهش كردم بلند

 .ميبر ديما با ـ

 كجا؟ ـ

 .كردم ديتاك

 .ميبر ديفقط با ـ

 .هم در اومده بود ايفر يصدا يحت گهيد

 شده؟ يبده كه چ حيمثلِ آدم توض ـ

 .كنار دميرو كش مورگان

 .وتيطور ال نيهم ره،يم يم ايفر ميما اگه نر ـ

مورگان فرق كرد رنگ فر يبود كه م ياون كس. كنه يدونستم اون باور م يم. نگاه كنه يريجلوگ ايخواست از مرگ. 

 م؟يبكن ديكار با يـ چ مورگان

 .مورگان يبر ديتا هرجا كه ممكنه تو با. يو بر يكه اونا رو بردار نهيا يبكن ديكه با يكار ـ

 ؟يتو چ ـ

 .كنم يكه شروعش كردم و تموم م يزيمونم و چ يم. مونم يم ـ

 .سرد شد نگاهش

 .مونم يپس منم م ـ

 .نيزم دميرو كوب پاهام

 .شه ينم ـ

 .بازوم گذاشت يرو رو دستش

 .يد يجا جون م نيا يكه تو دار نميتونم برم و فقط بب ينم. بشه مهرناز ديبشه، با ديبا ـ

هستم كه  يمن كس. نه من ،يدار ازيهستن كه تو بهشون ن ياونا كسان. مورگان يبر ديتو با. مونم يمن زنده م! وقت چيه. دم يمن جون نم ـ

 .رو خراب كردم يزندگ

 .ستيبرام مهم ن ـ

 .كردم اخم

 .مهم باشه ديدونم؛ اما با يم ـ

 .كردم يفشار پا
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 .ببرشون ـ

 .بار بهم نگاه كرد و عقب عقب رفت نيآخر يبرا

 .بچه ها ميبر ديما با ـ

 .مختلف در اومد يصداها

 چرا؟ ـ

 .رو از من گرفت و به اونا نگاه كرد نگاهش

 .ميدونم؛ اما بهتره كه ما بر ينم نيباور كن ـ

 :بار به من نگاه كردن و بعد عقب گرد كردن و از غار خارج شدن؛ فقط مورگان موند و گفت نيآخر يها برا بچه

 مهرناز؟ ـ

 :دمِ گوشش گفتم. بار بغلش كردم نيرآخ يلبخند زدم و جلو رفتم و برا بهش

 .شه يدلم برات تنگ م ـ

 .كرد يادآوري

 .نه من ،ير يم يينه تو جا ـ

 .دونم يم ـ

 .فاصله گرفتم ازش

 .برو ـ

 نيزم يرو. خواستم يبود كه من م يزيتمامِ چ نيرفت و ا رونيهفتم ب يايرفت در اصل از دن رونيبار به من نگاه كرد و از غار ب نيآخر يبرا

كاش . گشتم يسخت زيبه دنبالِ چ نيزم يرو. نوشتم يم يجا بود كه بدونِ قلم چطور نيآوردم؛ اما مسئله ا رونيرو ب ادداشتمينشستم و دفترچه 

 .كردم يرو فراخوان م وتيال يروين ديخودش بود، من با... كه نيا ايآب بود و  رومين

 عيباالخره بعد از تالشِ فراوانِ من، ناگهان چوب در دستم آتش گرفت و سر. وختمبرداشتم و با نگاهم بهش چشم د نيچوب از زم كهيت كي

 .موند يذغال باق يا كهيخاموش شد و به جاش در دست من ت

 .كردم به نوشتن شروع

 :ديپرس فريلوس. كرد يمهرناز جلوش بود و بهش نگاه م. شد داريباالخره پد داريناپد انِياز م فريلوس"

 كه برن؟ يپس فرستاد ـ

 .كرد يبا خشم بهش نگاه م مهرناز

 ".ياشتباه خودم بكن يِذاشتم دوستام رو قربان ينم ـ

 .زد اديو هوا فر نيزم انِياز در م. شد يم كيداشت نزد فريلوس. ديبه سمت باال چرخ نگاهم

 .تمومش كن ـ
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 .نداشتم خودم رو با حرف زدن خسته كنم ميمن تصم اما

 .نگاه كرد نيخشمگ فريلوس"

 .نداره يا دهيكارها فا نياما ا ـ

 .زد يپوزخند مهرناز

 .تموم بشه ديكه شروع شده با يزيچ. االن فقط منم و تو فر،يداره لوس دهيفا ـ

 .يكه تمومش كن يستين يتو كس ـ

دستانش رو به سمت  ديكه به ذهنش رس يورد نيبا اول. اومد يسر انگشتاش به حركت در م يجادو داشت تو. دستاش رو آماده كرد مهرناز

 ".عقب رفت يتلوتلو خورد و كم فريلوس. پرت كرد فريلوس

 .عقب رفت فريمن لوس يهمزمان با نوشته . كرد نگاه

 يعصبانمهرناز . قدرت نداشت اديبود؛ اما ز سادهيكشت رو به روش وا ياون رو م ديكه با يكس. مرد ينم ياون به راحت. اما اون هنوز زنده بود"

غار  يحمله كرد و اون رو با خودش داخلِ مذاب ها كه فاصلش تا باال فريبه سمت لوس! يكرد، هر كار يم ينجات دوستاش هر كار يبود برا

 ".با اون دوست نبودند گريمذاب ها د نيا. سوخت يهم م فريلوس. سوختند يمذاب ها فرو رفته بودند و م رِيهر دو به ز. اد بود رسانديز

 .سوخت يزد، اون هم داشت م يم اديفر. نگاه كردم فريبه لوس. سوختم يداشتم م. سميتونستم بنو ينم گهيد. دستم حس كردم يرو يسوزش

از عنصرش از آب شده بود و آب با  يميهم ن فريمهرناز عنصرش از آب بود و االن لوس. بود نيدونست كه اون ورد كارش هم ينم فريلوس"

 .آتش دشمن بود

 ".رفتن يدو داشتن به كامِ مرگ فرو م هر

 .بود كه خودم خواسته بودم يزياومد؛ چون اون چ يسوختم؛ اما صدام در نم يداشتم م. از حد تصورم بود شتريسوختن ب. دمياز نوشتن كش دست

 

*** 

 "مورگان"

نفسِ . من هرگز حاضر نبودم كه اون رو ترك كنم. مكرد يبه مهرناز كمك م ديبا. دور شدنِ بچه ها نگاه كردم و خودم به سمت غار برگشتم به

 نيپوست مهرناز در حالِ سوختن بود، بدونِ ا. نگاه كردم. گوشم رو آزار داد ياديفر يكه وارد شدم، صدا نيهم. و وارد غار شدم دميكش يقيعم

نوشته هاش . كنارِ مهرناز افتاد ينگاهم به دفترچه . اما اونم در حالِ سوختن بود فره؛يلحظه فكر كردم كه كارِ لوس هي يبرا. داشته باشه يكه منبع

كردم و به  گاهدفتر ن يبه نوشته ها. كرد يبه مهرناز نگاه كردم؛ اما اون از شدت درد به من نگاه نم. به سرعت كنارِ دفتر رفتم. شدن يم يقيحق

 .كدوم از بچه ها رو چيكس رو از دست بدم، ه چينبودم ه حاضر. دادم ينجاتش م ديمن با. كه بغلم بود يذغال

غار نبود؛ اما اون مطمئن بود  يتو يكس. موند رهيخ يخال يها وارهيبه داخلِ غار برگشت و نگاهش به د. ديشن يها رو م اديفر يمورگان صدا"

به سرعت خودش رو به . پرت شدن نييو مهرناز به پا فريلوس. موند رهيخ ينگاهش به گوشه ا. غار نيهم يتو. غار باشه يتو ديكه مهرناز با

حاال اون در مقابلِ آتش مقاوم . كه به كمكش اومد خاك بود ييروين نيكمك خواست و بهتر روهاين يدر همون حال از همه . پرت كرد نييپا
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فكر  نيو با خود به ا ديكش يم نييبه سرعت خودش رو به پا. رفت يمذاب فرو م يكه داشت تو ديدست مهرناز رو د. شهيمقاوم تر از هم. بود

مذاب فرو رفته بود؛ اما چون اون عنصرش آب  انِيتمامِ بدنِ اون م بايكه دست مهرناز رو گرفت تقر يزمان. داد يد اون رو نجات ميكرد كه با يم

غار  يو با اون به دهانه  ديكش رونيگان تمامِ بدنِ مهرناز رو بمور. آب و آتش دشمنن؛ اما آبه كه خاموش كننده س. سوخت ينم اديبود، ز

 ".مرده فريدونست كه لوس يم ونبرگشت؛ اما ا

 .به سمتش رو كردم. گشت يبرم ينفسش داشت به حالت عاد. رو به سمت مهرناز برگردوندم نگاهم

 مهرناز؟ ـ

 :ديآروم پرس ييصدا با

 مورگان؟ ـ

 :ازش فاصله گرفتم و گفتم. گفت يآغوشش گرفتم و اون آخ در

 .حواسم نبود د،يببخش ـ

 :ديپرس

 كجاست؟ فريلوس ـ

 :گفتم. بود و نه خودش يخبر فريلوس غِيج ينه از صدا گهيد. جلوم نگاه كردم به

 .اون مرده ـ

 :مهرناز گفت. ختير يها فرو م واريبه لرزش در اومد و د نيزم

 .اون مرده ـ

 :زدم يلبخند

 .مياما ما همه زنده ا ـ

 .جلو اومد ايفر. دميو من بچه ها رو د ختيها فرو ر واريد

 تموم شد؟ زيهمه چ ـ

 :كردم تكرار

 !زيهمه چ ـ

 ما شش نفر؟ فيـ و تكل نيكال

 :و من گفتم مينگاه كرد گهيهمد به

 ؟يدر به در ـ

 .ديخند وتيال

 .من دوسش دارم ـ

 .اخم كرد ايفر



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا دهشتياكاربر  انجمن نو ~mehrnaz~ –  به نام ترسخياباني               

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٣ 

 .طور نيكه بگم؛ اما منم هم ادي يبدم م ـ

 .مات به ما نگاه كرد سارا

 پدر و مادرامون؟ شِيپ ميگرد يبرنم گهيد يعني ـ

 :دميپرس

 ادته؟يتو مگه اونا رو  ـ

 .كه سارا جواب بده، مهرناز جواب داد نياز ا قبل

 .شه ياالن كه اون مرده، طلسماش داره باطل م. بود فريطلسمِ لوس ،ياون فراموش ـ

 :نگاه من ادامه داد دنِيبا د. گشت يبرم يداشت به حالت عادكه  دمينگاه كردم و پوستش رو د بهش

 .اون مذابم كارِ خودش بود ـ

 :دميسمت همه پرس به

 خواد آواره بمونه؟ يم يك ـ

 .با خنده به هم نگاه كردن همه

 !مـــن ـ

 

 انيپا

~mehrnaz~ 

3/1/2013 

14/10/1391 
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