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  :موضوع داستان 
  

  کنندی تابستون متفاوت رو آرزو مهی دخرت که سه

 . کشونهی مبای زی ولبی کمپ عجهی اون ها رو به شونیی حس ماجراجوو

 . کنندی بفهمن با رفنت به اوجنا سند مرگ خودشون رو امضا منکهی ابدون

 . شهلی قراره براشون به کمپ مرگ تبدیبستان اون کمپ تانکهی راجب ای اطالع قبلچی هبدون
 

*** 

  : مقدمه
  

  . . . نشسته بودم عتی آغوش طبدر

  . . . بود ییبای زغروب

  . بودمعتی نظارگره طبای آنارمن

  . . . رفت یکیهوا رو به تار . . .دی آنکه بفهمم شب از راه رسیب

  . . .ود ترسناک شده ب. . . خود را از دست داده بودییبای زگری دعتیطب

  . . . به مبارزه با من برخاسته بودند یی گودرختان

  . . . آمد ی همچون زمزمه مییصداها

   . . .دی از درونم به گوش رسییصدا

   . . .کهی مرگ به تو نزدایآنار

  نی فرار کنــسایسامر،الر:  زدمادیفر. . .  که تونستم کنمی کارتنها

  . ..  از پشت به سرم وارد شد ی ضربه اناگهان

   فرود آمدمنی به زمی همچون رقاص باله او

***  
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    )یکمپ تابستان(  
  
 سی و خسی بود خدهی که تازه بارون بارنی زمی ما روی کتونی هر قدم کفش هابا

  . شدیتر م
  

  . بودی احساس جالباما
  

  . بودییبای از ظهر زبعد
  
  . بردمی دوستام لذت منی به همراه دو تا از بهتری روز باروننی ایو قدم زدن تاز
  
  . رسوندمانی رو به پامی مرحله از زندگهی

  
  . انگار بزرگ شده بودمگهید
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  . کردمی رفتن به دانشگاه آماده می خودم رو برادیبا
  

  .می کنم اگه به امتحانات گند نزده باشی مفکر
  
 ی می و سامر طسایسه تا خونه رو به همراه الر مدرری باشه که مسی بارنی آخرنیا

  .میکن
  

  .می مدرسه تا خونه هامون خاطره داشتری مسنی چقدر از اری بخادشی:سامر
  
  !!نمی رو ببانی نحس برای افهی قستمی مجبور نگهی بهتر که مدرسه هم تموم شد و د-
  

  ! پسر خراب شههی تابستونت واسه ی بذاردی نباای آناریهـــ : سایالر
  
  ! خوادی می موندنادی تابستون متفاوت و به هی دلم سای درسته حق با توئه الر-
  

درسته که با دوست :  شد و گفترهی بهم چند لحظه بهم خرکشی زی با چشم هاسامر
 مینی عاشق کل تابستونو بشی مثل دختر بچه هاشهی نملی دلی ولمیپسرامون بهم زد

  .می گوشه خونه و غصه بخورهی
  

 ی و تومیریگی بد راجب پسرا می هامی تصمکمی:  زد و گفتیلبخند ژکوند سایالر
   که؟نیدونی وجود نداره می قانونچی دادن پسرا هیباز

  
 می رو که تصمی بارنیاوه بچه ها جدا؟ نکنه آخر: وارد بحث شدم و گفتمدوباره

  !!الیخیب..ن؟ی فراموش کردمی بدی پسرا رو بازمیگرفت
  
  ... دل رحمهشهی فرشته نجاتمون همنیا... نگاهسای اوه الر-
  
 رو نای من فقط با در نظر گرفتن اشتباهات گذشته انی سامر ببستی ننطوری نه ا-

 یسای الرمی بدی رو بازپی پسر خوشتهی می که خواستیآخه دفعه آخر...گفتم 
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 زد ، ی عاشقش شد و سامر بدجور باهاش الس می بدجوریمهربون و دوست داشتن
 سه نفرمون کال ی دوستد بوکی و نزدمیکردیسه اون پسره دعوا ممن و سامر وا

  !!خراب شه
  

 بچه یلی سالمون بود و خ14 دختر اون زمان ما یریگی سخت میلی آنا خیه:سامر
 بهتره بگم ای میرستانیسالمونه و سوم دب17 االن ستی نینجوری اما االن امیبود

 بزرگ گهی وقته دیلی ما خهامونی مال بچگهی اون قضم،ی رو تموم کردرستانیدب
 رفتار ی منطقای دنی توی همه چه نداره واسی باش لزومهی پاگهی دالیخیب...میشد
 می که دوست داری و هرکارمی پامون بذارری تابستونو منظقُ زهی نی اایب!! یکن

  ...میبکن
  
 می منطق شالیخی بار رو بنی اهی گهی سامر درست مدی خودم فکر کردم و گفتم شابا
  .ترهبه
  
 خونه ما و واسه تابستون فوق نیای ام، چطوره امروز بهی خوب منم پایلی خ-

  ...ی موندنادی تابستون به هیکه !! می کنیزیالعادمون برنامه ر
  

 نی من عاشق ایوا: و بغلم کرد و گفتدی پرسای حرفم تموم شه الرنکهی از اقبل
   !!!یای می دزدمی برای صبح ب4 اگه بهت بگن ی حتی اهی پایاخالقتم با همه چ

  
  ...شمی دارم خفه می الر-
  

 میای م4 عصر ساعت یخب پس من و الر: رو ازم جدا کرد و گفتسای الرسامر
  .می کنیزیخونتون که برنامه ر

  
  یبا.رمی مگهیمن د. ی اوک-
  

 ی که تودمی چهارراه از بچه ها جدا شدم و به طرف خونمون رفتم پدر رو دسر
  . دادیرخت ها آب م خونه به دی جلواطیح
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  سالم بابا:  و گفتمدمشی طرفش رفتم و بوسبه
  
   امتحان چطور بود؟نی سالم آنا آخر-
  
   خوب بود-
  
  ؟ی داری واسه تابستون چه برنامه ازمی خب عز-
  
 خونمون تا واسه انی و سامر قراره بسای پدر فعال خسته ــم عصر الردونمی نم-

  .میزیتابستون برنامه بر
  
 مورد عالقت ی خونه با غذای برو استراحت کن مامان توزمیب عز خویلی خ-

  منتظرته
  

 باهام برخورد ی که در خونه رو باز کردم آرون با جعبه پر از اسباب بازنطوریهم
  ...کرد

  
  حواست کجاست؟... من آرونی اوه خدا-
  
   آنا واقعا متاسفمی وا-
  

 درحال شهی کردن همیم کاراش منو کالفه شهی برادر کوچک ترم بود که همآرون
 سالم 8 همسن اون بودم و ی منم وقتدمی بود البته بهش حق میگوشی بازای دنیدو

  !!کردمی کارا رو منیبود هم
  

 برداشتم و به طبقه باال رفتم و در اتاقمو باز کردم همش نی زمی هام رو از روکتاب
 یاختم همه چ نگاه بهش اندهی ی باشه وقتختهی که آرون بهمش نرکردمیخدا خدا م

 ی به اتاقم مدی اتاقم کنار بودن و نور خورشی صورتیسرجاشون بود پرده ها
 رفتن به مدرسه مرتبش کردم موقع همونجور که امروز صبح ی صورتی پتودیدرخش

  .بود
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 هم مرتب بود و کمد می دراور صورتی سرجاشون بود و کشوهاشمی تمام لوازم آراو

 از اتاقم بهم شتری بیچیه...ایاوه خدا...اومدن ی به نظر مرتب ملمی وساهیو بق
  ... دادیاحساس آرامش نم

  
 یی گذاشتم واونقدر خسته بودم که تواناکمی کوچی کتابخونه ی هام رو توکتاب

  ...عوض کردن لباس هامو نداشتم
  
   اراده چشم هام بسته شدنی و بدمی تخت خوابم دراز کشی روو
  

***  
  
 نی ای گرفتمی تصمی چه کسیبلوند با اجازه  ی ساله 17 ی ای آناری هـــ-

  !ی حروم کندنیتابستون پر ماجرا رو با خواب
  
  ... که روم افتاد رو احساس کردمی رو درحالینی جسم سنگهوی

  
  !!! بودسای الریدم،صدای شندرست

  
  !!دی سرم کشی شکمم نشسته بود پتو رو از روی که روی درحالسامر

  
  !!یاوردی مدرسه رو هم در نفرمیونی دختر تو که ـــالیـــخی ب-
  
   خسته بودم خوابم برده بود اصال ساعت چنده؟یلی خی وا-
  

 نیآخر: برنزه اش به طرف ساعت اشاره کرد و گفتی دهی کشی با انگشت هاسامر
  !! بود4 که چک کردم ساعت یبار
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 تاپ بنفش از کمدم برداشتم تنم کردم و هی و نی شلوار کوتاه جهی شدم و بلند
 هی چهیبچه ها خب حاال قض: گفتمذاشتمی کمد می مدرسه توفرمیئونی که یدرحال

  م؟ی کنکاری چمی خوای؟واسه تابستون م
  

 که صد در صد مامانم درست کرده بود به طرفم اومد و یی با ظرف غذاسایالر
 غذا خوردن شما واسه نی و در حیخوریاول شما خانم بلونده غذاتونو م:گفت

  .می کنی میزیرتابستون برنامه 
  

  . کاناپه نشستمی غذا رو ازش گرفتم و روظرف
  

 تابستون پر شور و هیمن : گفت کردی که در تراس اتاقم رو باز می درحالسایالر
 تابستون متفاوت از تابستون هی!!! ی عادری تابستون غهی!!!  خوامی مجانیه

  .ی عادیدخترها
  

 یمن بدجور...درسته:د گفت کرده بوبی صلنشی سی که دستاشو روی درحالسامر
  !!!گردمیدنبال شر م

  
 شر ی ولنیگردیدرسته شما دنبال شر م: دهنم گذاشتم و گفتمی از پاستا رو تویکم

  !!!گردهیکه دنبالتون نم
  

 تراس اتاقت ی آنا منظره یه!!...می کنی مداشیخب ما پ: چشمک زد و گفتسایالر
  .... فوق العاده ستیلی خدتونی جدی خونه یتو
  
  !! اتاق رو واسه خودم انتخاب کردمنی که انهی همی درسته خب واسه -
  

  ...! بشه امسالیعجب تابستون: تخت خوابم پرت کرد و گفتی خودشو روسامر
  
  .می هم بذاری هامونو رودهی چرت و پرت گفتن ای به جانیای آم بچه ها ب-
  
  ... خب تو اول شروع کنگهی درست مای آنارسا،ی اره الر-
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!!! نیدی سخت رو به من می کاراشهیهم: شد و گفتزونی آوسای الریلوچه  و لب

  ... مایالقیی یالی ومی برنیایخب از نظر من ب
  
 واسه ی بود وقتکی و نزدمی همونجا بودشمی فکر کنم تابستون سه سال پسای نه الر-
ه  بددهی اهیخوب تو !! می گله گرگ خورده بشهی توسط رونی بمی رفته بودی روادهیپ

  آنا؟
  
 و لپ می برداریی غذاری و ذخامی و تنقالت بخرلمی عالمه فهی نیای به نظر من ب-

 که میاری پول بی کافی ما و به اندازه یای کلبه کنار دری تومی و برمیاریتاپامونم ب
  ... جاها نجوری شاپ ای و کافنمای کالب و سمیهمش بر

  
 رو نکارای امی تونی ممی جا باش تازه هرستنی خاص نادی کارا که زنی خب؟ای که چ-

 دموی من انیبذار!!  بچه هامیخوای خاص مزی چهی... متفاوتزی چهی!! میانجام بد
 نیای نه؟بمیسی همه ما عاشق پارنینیبب...نی کنیبگم مطمئنم همتون باهاش موافقت م

 نظر گذرهی بهمون احتماال خوش میلی اونجا خمیری بگسی واسه پاری تور تابستونهی
  ه؟یها چشما

  
 تور نی ای کجای خوش بگذره ولدی ندارم بای سامر من که مشکلیدونی آم خب م-

   باشه؟بی و غربی تونه خاص و عجی میتابستون
  

 یمنم نم...درسته: و داد و گفتی تکونشی لخت قوه ای با دستش به موهاسایالر
   موضوع خاصه؟نی ای بفهمم که کجانویتونم ا

  
 انی مای دنی که از همه جادمی عمارت رو دهی عکس نترنتی ای من قبال تودونمی نم-

 نیدی قصر و قلعه دی بزرگ و قشنگه از هر چیلی عمارتش خیاونجا تور تابستون
 عکسشو نی جذابه، به دل من که نشسته بذارمیی جوراهیبزرگ تر و قشنگ تره 

  .نشونتون بدم
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 هیرو وارد کرد و عکس  ینترنتی آدرس اهی کارم نشست و با لپ تاپم زی پشت مسامر
  .عمارت فوق العاده با شکوه اومد

  
  ..!هی عالنی ای خدایوا: نگاه عاشقش شدم و گفتمنی که با اولمن

  
باورم : گفتکردی سبزش با تعجب به عکس نگاه می که با چشم های درحالسایالر
  ! وجود داشته باشهمیی جانی همچشهینم
  

 تابستون دی باگهی پرفکته دیافقن همه چپس همه مو:  و گفتدی دستاشو بهم کوبسامر
 و استخرهاشو نماهای عکس کالب ها و سنیای بچه ها تازه بیوا!!  بشهیفوق العاده ا

  !! کنندستوونهید...نینیبب
  

***  
  

 و کردمی فکر مبای که به اون عمارت زی بودم درحالدهی تخت خواب دراز کشیرو
  متفاوت بشه؟ تابستون جالب و هی واقعا ممکنه امسال نکهیا

  
 چراغ اتاقم رو روشن نی اومد واسه همی اصال امشب خوابم نمی چرا ولدونمینم

  ...کردم و تا صبح کتاب خوندم
  
  . طلوع کردهدی که خورشدمی تا به خودم اومدم دو
  

  . بودهی کوتاهیلی شب خانگار
  

  . وجود نداشتگهی ددنی خوابی صبح بود وقت برا8 به ساعت انداختم،ساعت ینگاه
  
 که با حوله ی رفتم و مسواک زدم و صورتم رو شستم درحالیی طرف دستشوبه

:  گفتی که مدمی شننیی پای مادر رو از طبقه ی صداکردمیصورتم رو خشک م
  ... صبحونت رو بخور عروسکمای بیآنار
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 ی که می معموال هرکسکردی صدا می بود که منو به اسم آناری تنها کسمامان
 اما در هر ی گه آناریآنا اما مادرم بهم م: گفتی کنه بهم مخواست اسمم رو مخفف

  .دمی محی رو ترجای اسممو مخفف کنه چون آناری کسادیصورت خوشم نم
  
  : رفتم و وارد آشپزخونه شدمنیی پای عجله به طبقه با
  
  گوشی بازیآرون امروز قراره از شرت راحت شم کوچولو... سالم پدر، سالم مادر-
  

   عروسکمریصبح بخ : مامان
  

 6 بچه ام و هنوز یلی خکردمی گفت عروسکم هنوزم فکر می مامانم بهم میوقت
  !!سالمه

  
   آنا؟ی برییمگه قراره جا:  شده بود گفترهی که با تعجب بهم خی درحالآرون

  
 خواد بره یآرون خواهرت م...زمی عزریصبح بخ: و گفتدی رو بوسمیشونی پپدر

  ....سی به پاری تابستونیاردو
  
 شه منم یحداقل م!!  کهشمیخب من تنها م:  کرد و گفتزونی لب و لوچه آورونآ

  باهاشون برم پدر؟
  

 ی تابستون قراره حسابنینه متاسفانه ا:  از غذا رو قورت دادم و گفتمی القمه
 خونه باهات نیای آرون؟به دوست هات بگو بیمگه تو دوست ندار. دخترونه باشه

  !! جاهانجوری و انمایک و س پارنی باهم برای!!  کننیباز
  
 بلند شدم و با عجله به سمت طبقه باال ی صندلی از قهوه م خوردم و از روگهی دکمی

 تو که هنوز زمیعز:  گفتی که می درحالدمی مادرم رو پشت سرم شنی و صدادمیدو
  ...یصبحانه ـــت رو تموم نکرد

  
  . شدمری ممنون مامان س-
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 یلی داشتم و خجانی هیلی خمی ثبت نام کرده بودی که واسه تور تابستونروزی داز

 غلط به محض ی درسته و چه کاری چه کاردونستمی نمی حتگهیخوش حال بودم د
  . بود8:30 وارد اتاقم شدم دوباره به ساعت نگاه کردم ساعتنکهیا

  
 ی خونه انی و سامر مسای الر9ساعت !  وقت ندارمادی زیوااااا: زدمادی اراده فریب

  ... برسونه فرودگاه9:30 ما رو سر ساعت دیر باما و پد
  
 زنگ خورد اسم لمی گشتم،موبای مدنی لباس مناسب واسه پوشهی کمدم دنبال یتو

  .کردی میی خودنمالمی موباری تصویسامر رو
  
  ! منی خدای ضربان قلبم باال رفت و گفتم نکنه االن اومدن در خونه واهوی

  
  : که پر از استرس بود گفتمیی صدابا
  
   الو؟-
  
 منه تا شی پسای شما االن الری خونه میای مگهی ساعت دمی ن؟مای خوبای سالم آنار-
   اونجامیایب

  
  شمی باشه منم دارم آماده م-
  
  می به موقع برسدی خوبه پس عجله کن با-
  
  شمی گرفتم االن زود آماده می اوک-
  
  ی دوست دارم با-
  
   منم دوست دارم-
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 دارم آماده نکهیمدونم رو جمع نکردم منظورم از ا چی من هنوز حتی خدایوا
   بود؟ی چشمیم
  

   تا به حال چمدونم رو جمع نکرده بودم؟شبی چرا از دای خدااوه
  

  . فکرمی بیلی که خواقعا
  

 دای پدنی لباس مناسب واسه پوشهی رفتم، بالخره ی داشتم با خودم کلنجار میدرحال
  .کردم

  
 داشت ست نی التی که روش نوشته هادیتاپ سف هی و دمی رو پوشنمی کوتاه جدامن
  .کردم

  
 چمدونم ی و لباس اسپرت و لباس خواب رو برداشتم و توی تا لباس مجلسچند

  !! استخری واسه شنا توویگذاشتم به همراه چند دست ما
  
 لپ تاپ و ی به عالوه نطوری رو برداشتم همشمی لوازم آراشتری نصف ببای تقرو

  . رومیشخص لوازم هی و بقلیموبا
  

   دادم موهام صاف باشنی محی بلوندم رو با اتو مو صاف کردم معموال ترجیموها
  

 وارد سای بستم که در اتاقم باز شد و سامر و الری می روبان آبهی موهامو با داشتم
  .اتاق شدن

  
  !!ی نکردشمیتو هنوز آرا!!  منیخدا: با تعجب نگاهم کرد و گفتسامر

  
  !!ادیچقد لباست بهت م: گفتی با مهربونسایالر

  
  !!زمی عزی مرسسایالر... تموم شدهبای سامر همه کارام تقرکنمی مشی االن آرا-
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 و خط چشم و ملی چشم هام رو با ری زدم و حسابمی مالیلی خی رژ لب صورتهی
  . کردماهی سی چشم مشکهیسا
  

  ...می برای بی ها شدموی اهی شبگهی دهی کافیه: سامر
  

   شدم؟موی اهیجدا شب: و گفتم کردمسای به الررو
  

  ی خوب شدیلی خزمینه عز: سایالر
  

 به میتونستی من و سامر نمچوقتی بود که داشتم هی دوستنی مهربون ترسایالر
  .می باشسای الری و خوبیمهربون

  
  ی الری مرس-
  

 و سای رو به الردمشیکشی که دسته چمدونم رو گرفته بودم و دنبال خودم میدرحال
  میبزن بر:  هم و گفتمی لب هامو فشار رونهی آی توگهی بار دهیسامر کردم و 

  
 آرون ستمی که من نی سه ماهنی ای اتاقمو قفل کردم چون اصال دوست نداشتم تودر

  ... اتاقمو بدهبی ترتیدرست و حساب
  

  . منتظرمون بودنی خونه پدر با ماشی در ورودیجلو
  

 و یده که مراقب خودت باش قول بزمیعز:  آغوش گرفت و گفتی منو تومامانم
  .یخوب غذا بخور

  
   برمشهی که واسه همستی قرار نگردمی برمگهی مامان سه ماه د-
  

 و پدر ما رو می پدر شدنی کردم سوار ماشی با مادرم و آرون خداحافظنکهی از ابعد
  .به فرودگاه رسوند
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د  شده بوختهی که با ترس آمی شور و شوق خاصمی که سوار هواپبما شدنیهم
  .وجودمو فرا گرفت

  
 نی ماشی مدت تونی ای و سامر خواب رفتن، مونده بودم توسای الرقهی از چند دقبعد

  !! خسته بودننقدی که انای خودشونو نگه داشته بودن ایچه جور
  

 وصلش کردم و آهنگ لمی آوردم و به موبارونی ــم بی رو از کوله پشتمیهندزفر
  . کردمیمورد عالقم رو پل

  
  .میدی رسسی پاری به فرودگاه توی مدت نسبتا طوالنهی از بعد

  
 سفر به خارج با اون ها مثل هی دوست هام نی تابستون با بهترهی!  شدی باورم نمهنوز

  . بودای روهی
  

 که از اون عمارت ی و به آدرسمی گرفتی تاکسمی از فرودگاه خارج شدنکهی از ابعد
  .می رفتمیداشت

  
  .دمی به مقصد رسی طوالنری مسهی و نی سنگکی ترافهی از بعد

  
  .می شدادهی رو حساب کردم و پی پول تاکسو
  

  . برابر خوشگل تر بود100 محشره، خودش از عکس هاش نجای من ایخدا
  

واقعا ما ..! واو:  گفتکردی به عمارت نگاه ماقی که با شور و اشتی درحالسایالر
  ...معرکه ست....م؟ی بگذروننجایقراره سه ماه تابستونو ا

  
 ارواح بوده ی که انگار قبال خونه کردی به عمارت نگاه می با نگاه شکاکش جورسامر

 حالت هی!! حالت خاص دارههی اما ادیبه نظر قشنگ م: گفتیبا لحن مشکوک
  !!بیعج

  



  یکمپ تابستان
  

goldjar/me.Telegram  

 

16

  !!شهی همی مشکوکیتو که به همه چ...سامر:  بحث شدم و گفتموارد
  

 که با دمی دی مموی هم سن و سالیها و بچه کردمی که به دور اطرافم نگاه میدرحال
 شدم که جدا از عمارت یکی اومدن متوجه کلبه کوچی مدل باال می هانیانواع ماش

و حصار عمارت اونو محفوظ از !!  دور تر از عمارت بودیلی گفت خشهیم.ساخته بود
  . داشتی نگه مگهی دیمکان ها

  
 ی نمدهیرت دورش کش به عمارت داشت وگرنه حصار عمای ربطهی بود مال ی چهر
  .شد

  
  ...بچه ها اون کلبه...آم: و سامر کردم و گفتمسای به الررو
  

مثل :  و گفتدی بتونم جمله ـــم رو کامل کنم سامر دستمو کشنکهی قبل از ااما
  ... هامی وارد عمارت بشدی بانی فراموش کردنکهیا

  
 نترنتی ای توی و سامر وارد عمارت شدم درست مثل عکس هاسای همراه الربه

 شبانه از ی و کالب هاییای پرش فوق العاده روی با سکوهای با شکوهیاستخرها
 بود شهی اومدن و رستورانش که محفظه ـــش از شی جذاب میلی به نظر خرونیب

 وجود داشت و خارج از ارت بود که خارج از عمییبای زاری بساچهیو رو به ساحل در
به عالوه ...ییای سبز روی فضاهی چمن  سبزه بود وکردیعمارت تا چشم کار م

 دور تر کمی.  به چشمم نخوردهی تا به حال حتبندمی که شرط می با شکوهینماهایس
 جنگل وجود داشت که فضا رو چند برابر هیاز عمارت،خارج از حصار عمارت 

  . تر کرده بودییایرو
  

 ما بزرگ تر  که چندان ازی نگاهم با نگاه مرد جوانمی وارد سالن عمارت شدیوقت
 ی بود و موهادهی پوشی ساده انی شرت اسپرت و شلوار جی کرد اون تینبود تالف

 کرده هی هدی چند برابرییبای زشی داشت که به پوست گندمی خوش حالتییخرما
 سبز براق هستن با خودم گفتم نگ که چشم هاش به ردمی تر نگاه کردم و دقیبود دق

  ه؟ی چنجای سمتش انی ایعنی
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:  بود گفتباشی نازک و زی صدای که تویشگی خاص همی با عشوه مرسا
 دای عمارت پنی ای اتاقمون رو تودی چطور بانی دونیشما م... آقادیببخش...آم
  م؟یکن
  
  ...نی بهم بدتونوی تور تابستانتیلطفا کارت عضو...بله حتما... آه-
  

  . فوق العاده بودافشی هم درست مثل قصداش
  
  !! بودمدهیمردونه بود که شن ی صدانی تربایز
  
  .می عمارت به سمت طبقه دوم رفتی و از پله هامی دنبالش وارد عمارت شدبه
  

  !! مدرسه بودههی قبال نجای ازنمیبچه ها حدس م: آروم گفتیلی خسایالر
  

داخلش به ... بودهیمی قدیلی مدرسه خهیالبد ...آره: گفتی عالقگی با بسامر
  !!تسی جذاب نرونشی بیاندازه 

  
 بچه ها ادی به نظرم جالب مستیاونقدرام که بد ن...یه: زدم و گفتمی ژکوندلبخند
  ه؟ی چنجای مرده سمتش انی انیگیشما م

  
  ... خدمتکارههی ای گرادیباد...هیالبد ...دونمیچه م: در جوابم گفتسامر

  
  ...ادیبهش نم.... نگو-
  

کر که ... هاشنوهیم...ـــشیه: گذاشت گفتشینی بی که دستشو روی درحالسایالر
  ...ستین

  
  : و گفتستادی اون راهرو وجود داشت ای که توی از درهایکی ی جلوپی خوشتمرد

  
   درسته؟گهیسه نفر بودن د... خانوم هانجاستی ااتاقتون
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   از کمکتونیبله،مرس : ایآنار

  
 برد ی و خوش حالتش فرو می قوه ای موهای که دستشو توی درحالپی خوشتمرد

  ؟... کنم خانمیخواهش م: زد و گفتنی مت لبخندهی
  
  ....سمونتهی ارایآنار. . .  هستم ای آنار-
  
سرکالس ...معلم زبان فرانستون... هستمای اگزبِرانیمنم آدر... خوشوقتم خانم ها-

  .نمتونی بیزبان فرانسه م
  

  ...بله حتما:  بلوندمو با دستم عقب زدم گفتمی دسته از موهاهی که یدرحال
  

 داشت همونجور که آرزو ییبای زی بود منظره ییبایاتاق ز...میوارد اتاق شد سپس
  ... داشت و دو تا پنجره که رو به جنگل بودناچهی تراس هم به سمت درهی کردمیم
  
  .می رو رزرو کرده بودنجای اتاق انی اصرار سامر ما لوکس تربه
  
اق گذارده شده بودن  به اتاق انداختم سه تخت خواب که سمت راست اتی نگاه کلهی

 تراس با ای سالن ی که رو به جنگل بودن و در انتهایی پنجره هایدرست روبه رو
 زی مهی کار و زی مهی کمد واسه لباس ها و هی نطوری وجود داشت و همبای زیمنظره 

  . بودییبایاتاق بزرگ و ز.داشت اونجا وجود ی بهداشتسی سروهی و شیآرا
  

 ی بد زندگی جاهای تونم تویش قابل تحمله من اصال نمخدا رو شکر که اتاق: سامر
  .کنم

  
  ... خوشت اومدهای کنم از اگزبرایآنا فکر م: و گفتدی خندسایالر
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 بچه ها فوق العاده ی واادی ازش بدت بشهی آره خوب از خوشم اومده اصال مگه م-
 من ؟خبمیری بد بگی هامی راجب پسرا امسال تصممی گرفتمی تصمادتونهیبود بچه ها 

  ...هی معمله واسم کافنیپسر خودمو انتخاب کردم هم
  

  .... که خوشگل تر بود کهانیبرا: با تعجب نگاهم کرد و گفتسامر
  

 الیخیب:  گفتذاشتی کمد می چمدونش رو توی توی که لباس های درحالسایالر
  ...می بعدا راجب پسرا حرف بزنمی برسنی بذارمی مرتب کنلمونوی وسانیایپسرا فعال ب

  
باهات :  تختش ولو کرد و گفتی روی چمدونش روی توی همه لباس هاسامر

  ...موافقم
  

 به در خورد و سامر ی که تقه امی کردن لباس هامون داخل کمد بودی جاسازمشغول
  ...در بازه...دییبفرما: گفتیبدون متعل

  
 تخت خواب گذاشت و ی وارد اتاق شد و چند دست لباس بنفش رو رویخدمتکار

  :تگف
  
 نجای افرمیونی ن،ی بپوشنی هستنجای که ای در مدتدی هستن که بایی ها لباس هانیا

  ...هستن
  

 ی اردونجای نکنه اه؟ی منظورتون چد؟ی ببخشفرم؟یونی:  گفتتی با عصبانسامر
   مدرسه؟ای زندان؟ای آهنگه شیدختران پ

  
 ازش دیبا نجاستی انی قواننی جوان، ازهیدوش:  خونسرد جواب دادیلی خخدمتکار

 دی همه دانش آموزان با8 و ساعت شهی جشن برگزار مهی درضمن امشب دی کنیرویپ
  .حضور داشته باشن

  
 فرم ری لباس غستی نی جشن مشکلیه؟تویجشن؟چه جور جشن:دی پرسسایالر

  م؟یبپوش
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 ی رونجای انی از قوانستی لهی... آزادهدنی جشن ها لباس پوشی توزمی نه عز-

  .لباس ها گذاشتم
  

  .دی خبرم کننی داشتی کاراگه
  

  بله ممنون خانم: در جواب خدمتکار گفتسایالر
  
  .دی نورا صدام کندی تونی م-
  
  . که در بسته شدی سپس خدمتکار از اتاق خارج و شد و زمانو
  

 نجایمگه ما ا! ییچه خدمتکار پررو:  منفجر شد و گفتی بمب ساعتهی مثل سامر
 ی کسدمیمن اجازه نم... کنهفی و تکلنیی تع بخواد واسمونی هر کمی هستیزندان

  .بهم دستور بده
  
به ...می خراب کنزای چنی تابستونمونو واسه ادی نبامینی ببای سامر بالیخی ب-

  !! اومدی به نظر نمیاز نظر من اونقدرام دختر بد...عالوه
  

و  ها رفرمیونی کمد گذاشتم و ی لباسم رو تونی حرفمو تموم کردم آخرنکهی از ابعد
 نی دست رو به سامر،و آخرهی دادم و سای دست از لباس ها رو به الرهیبرداشتم و به 

  .دست لباس رو واسه خودم برداشتم
  

 ی کوتاه مشکی بلند بنفش با دامن هانی شرت آستی تهی...می ها رو تنمون کردلباس
  . دارنیچ
  
  خورنی به درد تابستون نمادی که زنایا: گفتمی ناراحتبا
  

  ستنی بد نادمیز:  و گفتدی شرتشو باال کشی تی هانی آستکمی سایالر
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 بد ادمی که زهیمنظورت چ: گفتکردی می بررسنهی آی که خودشو توی درحالسامر
 من پوستم ادی هم بلونده بنفش بهتون مایآنار...ی داری تو پوست روشنسایستن؟الرین

اه مگه رنگ قحط  اد،ی برنزه نمی به پوست هاادیبنفش ز... برنزه ستستیروشن ن
  !بود؟

  
 می نگاه به اطراف کمپ بندازهی می و برمی غر زدن لباس هامونو بپوشی بهتره به جا-

  !می رو از دست بدیی جانی همچی تویی که فرصت ماجراجوفهی، ح
  

 ی هر چی سامر تو خوشگلالیخیب.ایباهات موافقم آنار: زد و گفتی لبخندسایالر
  .ادی بهت میبپوش

  
 نداشت اما با اون اندام خوش فرم و قد ی به خصوصیع سامر خوشگل در واقالبته

 اش رهی تی خاکستری بلوند و که با چشم های و با رده های قهوه ایبلندش و موها
 لب ای بد فرم ای بزرگ ینی بی شد بهش گفت زشت حتی شد، نمی ست مبایکه تقر

 و ی قلمینی بهی همراه ه و درشت بی گوشتی هم نداشت لب هایختی ری بیها
 ی جمله نی ادیشا!!  شد بهش گفت خوشگلی اما بازم در هر صورت نمکیکوچ

  . نداره واسش مناسب تر باشهی نقصچی هافشیق
  

  اد؟یچطوره بچه ها؟لباس بهم م:  با اکراه بهمون نگاه کرد و گفتسایالر
  

  .ادی می روشن همه جور لباسیآره خوبه، پوست ها:  عالقه گفتی بسامر
  
  وبم بچه ها؟ منم خ-
  

  !!!ادیچقدر لباسه بهت م:سایالر
  

 و می رفتنیی پای رو بپوشه به طبقه فرمیونی می کردی سامر رو راضنکهی از ابعد
 از ی که درحال کار کردن بودن و عده امیدی رو درهای و مدنیخدمتکارها و موئسس

  !! زدنی کمپ پرسه می مثل ما توگهی دی اومدن و عده یبچه ها هم تازه م
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  : خوند گفتی و مقررات کمپ رو منی قوانستی که لی درحالسایالر
  
 ی تو9 ساعت دی بامی که جشن داریی به جز اون شب هادی رو نگاه کننجای بچه ها ا-

  !!میاتاق هامون باش
  

 دی که بامی هستی پادگانه؟مگه دبستاننجای مگه ا؟؟؟یچـــــ:  زد ادی فرسامر
  م؟ی بخواب9ساعت 

  
  م؟ی کالس فرانسه داری به نظرتون کنی قوانالیخی ب-
  

  !!ی ـــش شدوونهیانگار بدجور د: با تعجب نگاهم کردن سامر گفتسای و الرسامر
  
  ... من فقطادی نه ز-
  

 معلوم هست چیبچه ها ه : دی جمله ـم رو تموم کنم سامر با تعجب پرسنکهی از اقبل
  ...!می بهتره زود برگردشهی داره شب مم؟یری کجا ممیدار

  
 واقعا می و برمونو برانداز کردم و تازه متوجه شدم که وارد جنگل شده بوددور
  م؟یری کجا ممیدار

  
  ...می برگردنیایبچه ها ب:  گفتدی لرزی مبای که تقریی با صداسایالر

  
  ن؟ینی بی از کدوم طرف؟شما مدرسه رو می ولمی برگرددیدرسته با: اکراه گفتمبا
  

!! می برگرددی باینه ول:  گفتدی باری و وحشت م که از صداش ترسی درحالسامر
  !! افتهی واسمون منجای ای خوام تصور کنم که ممکنه چه اتفاقاتی نمیچون حت

  
  ! نداشتیانی انگار راه پامی رفتی مشتری و هر چه بمی گرفتشی از راه ها رو در پیکی
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 ی ام منهیه س قلبمو که خودشو به قفسی تونستم صدایم! می واقعا گم شده بودانگار
 ی راه رو ادامه منکهی خودم رو حفظ کردم و با ایکوبوند رو بشنوم اما خونسرد

  . شده بودمدی نا امی ولمیداد
  
 هامون به مدرسه لی و با موبامینی تخته سنگ بشنی ای بهتره روهی کافگهی بچه ها د-

  .میزنگ بزن
  

  .نمزیمن زنگ م:  در آورد و گفتبشی جی از تولشوی موباسایالر
  

 نگاه کردم درحال غروب کردن بود کل آسمان دی تخته سنگ نشستم و به خورشیرو
  . شده بودی قرمز و زرد و نارنجی از رنگ هایبیترک

  
  .ی خودم گفتم عجب غروب محشربا
  

 رو با درختان سبز ییبای رفت کنتراست زی می رو به سرخشتری آسمان هر چه برنگ
  .کردی مجادی بودن ادهیجنگل که سر به فلک کش

  
 ی خودشو از دست مییبای رفت و جنگل زی میکی هوا رو به تاردی غروب خورشبا

  .داد
  

  . و ترسناک شده بودکی جا تارهمه
  

 اصال آنتن لمیبچه ها موبا:  بود گفتدای پشی که بغض از صدای درحالسایالر
  ..دهینم
  
 رفت به ی برگ ها راه می که روی کسی قدم های بگم که صدایزی خواستم چیم

  .گوشم خورد
  

 دردسر ی مطمئن شدم که واقعا توگهی از پشت درختان ددمی دی اهی ساانگار
  میافتاد
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  !!کهی مرگ به تو نزدایآنار: از درونم گفتییصدا

  
  ن؟یدی رو دهیشما هم اون سا... ش: کردم گفتمسای لکنت رو به سامر و الربا
  
 ترس سراسر سایب مثبت سامر و الر شدم اما با جوایاالتی خدی خودم فکر کردم شابا

سامر فرار ...سایالر:  زدم ادی که تونستم کنم فریوجودم رو فرا گرفت و تنها کار
  !!نیکن
  

 فرود نی به زمی ضربه از پشت به سرم وارد شد و همچون رقاص باله اناگهان
  ...آمدم

  
   هام رو باز کردمچشم

  
   کردمدایتاده بودم پ کف جنگل به شکم افی خاک های روی رو درحالخودم

  
بعد از من چند !  ولو شده بودننی زمی و سامر بودن که مثل من روسای الرکنارم

  !! به هوش اومد و بعدشم سامرسای بعد الرهیثان
  
  !! هوش شدمیو ب!  محکم به سرم ضربه وارد شدیلی خزی آوردم که با چادی به
  

  .میبچه ها بهتره فرار کن: گفتی به آرامسایالر
  

حق با ...درسته:  بود آب دهانش رو قورت داد و گفتدهی که رنگش به شدت پررسام
  !اونه

  
  ! بچه هانیبدو: زدم ادی که ترس سراسر وجودم رو فرار فرا گرفته بود فریدرحال

  
  ...دمی که ممکن بود دوی سرعتنی با آخرو
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  .کنم سرد رو پشت گردنم احساس زی چهی تونستم ی من بودن می جلوسای و الرسامر
  

 هی هام از شدت ترس منقبض شده بودن اما چهی بند اومده بود،تک تک ماهنفسم
  .دمی و با تمام توانم دوستادمیلحظه هم نا

  
بچه : زدمادی و فردمی بار که وارد کمپ شده بودم و دنی مخروبه رو که اولی کلبه

  !!دی کلبه عجله کنی تومیها بر
  

  ...می پشت در گذاشتی چوبکهی و تمی رسوندی دوان خودمونو به کلبه چوبدوان
  

 می کنکاریحاال چ: کرد گفتی که هق هق می شدن و درحالری سرازسای الری هااشک
  ..میبچه ها؟کاش از کمپ دور نشده بود

  
 که ممکن بود در از جا کنده ی به در وارد شد به طوریدی شدی ضربه هاناگهان

  .بشه
  

  !! نا مفهومیاپِج پچ ه...دی از پشت در به گوش رسیینجوا
  

 گری سامر نجوا پنهان شد و دغی جنی زد که در بی گوش خراشغی سامر جناگهان
  . نبوددی شدی از ضربه هایخبر

  
  دهی آنتن منجای الیموبا: گفتدنی لرزی که لب هاش می درحالسایالر

  
   زود بـاشنجای اانیعجله کن زنگ بزن به مدرسه زود باش بگو ب:سامر

  
  . اومدهشی واسمون پی زد و گفت که مشکل زنگری به مدسایالر

  
 ی اومدن چی وقتنی خوایبچه ها حاال م: گفتمری با مدسای الری از مکالمه تلفنبعد

  م؟یبگ
  



  یکمپ تابستان
  

goldjar/me.Telegram  

 

26

  !!قتویخب معلومه حق: گفتدی لرزی که هنوز مسایالر
  

 اون ادی موضوع با عقل جور در نمنینه ا: کرد گفتی فکر می منطقشهی که همسامر
  .ایفرنی به کالمی بهتر باشه برگرددی شام،ی شدونهوی دکننیها فکر م

  
 تابستون حق خارج شدن انی بود که تا پانی انی از قوانیکی: به سامر کردم و گفتمرو

  !میاز کمپ رو ندار
  

 نقدری اهی چشونی لعنتنی اون قوانستیبرام مهم ن:  ادامه دادی تری با لحن جدسامر
  .دی نکنی آورادیاونا رو بهم 

  
   بودبای زی به طرز باور نکردنزی چهمه

  
  !! بودمدهی ندی با شکوهنی به ایی کالب هاایفرنی کل کالیتو
  

  ! بودبای که زواقعا
  

 از ی تعدادنجوری و همدمی رو ددنی رقصی از دانش آموزان که باهم میتعداد
  . نشسته بودندزی مکی ک دور نی و مسئولنیمعلم

  
  !!اوردنی بچه ها می برایدنی از خدمتکاران که نوشی تعدادنطوری همو
  

  . بودبای حال زنی نقص و در عی بزی چهمه
  

  !ادی داره به طرفمون می کدینیبچه ها بب: برداشت و گفتیدنی نوشهی سایالر
  

  . به دور و بر انداختمینگاه
  

 نگاهم رو ازش گرفتم و در عی اومد سری بود که داشت به طرفمون مای اگزبرانیآدر
  . کردمیمتوجه نشده باشه که به اون نگاه م دوارمیام:دلم گفتم
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  !! تونه جذاب باشهی معلم مهی نقدری ادونستمی العاده شده بود، من نمفوق

  
 بود از دهی که پوشی بلند و کراوات مشکنی آستدی سفراهنی با پی شلوار مشکاون
  !!! شده بودشتری جذبه اش بشهیهم
  
   گذره؟یوش م جشن به شما و دوست هاتون خسمونتهی خانم ار-
  
   بله خوبه-
  
  د؟ی بچه ها آشنا بشهی با بقنی هنوز نتونست-
  
   آم، نه هنوز-
  

  : وارد بحث شد سامر
  
 که می خودمون هستی خوب امروز، روز اول بود و ما سه تا اونقدر مشغول دوست-
 البته می ندارگرانی به دازی نمی باهم باشی ما سه تا وقتمی کنی رو فراموش مگرانید

  ! داشته باشنازی به ما نگرانی ددیشا
  
  .بای خانم زنطورهی قطعا هم-
  

 نی دیافتخار رقص با معلمتون م:  دستش رو به طرفم دراز کرد و گفت ایاگزبرا
  سمونته؟یخانم ار

  
  . رقصش رو قبول کردمشنهادی رو گرفتم و پدستش

  
  .ود اشتباه بهی ای رقص اگزبراشنهادی قبول کردن پدی خودم فکر کردم شابا
  

  . دستش رو دور کمرم حلقه کردیوقت
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 بهم دست داد انگار دست هاش سرد بودن اما در واقع در پوستم سوزش یبی عجحس

  !! رو احساس کردمی خاصیو گرما
  

  . بهش نگاه کنمکی رو داشتم که از نزدنی و فرصت ادمی رقصی که باهاش میدرحال
  
  ! خوردیهش م ب24-23حدود !!!  اومدی سنش باال نمادی نظر زبه
  
  . از من بزرگتر نبودادیز
  

* * *  
  

 امروز فکر ی تخت خوابم رفتم به همه اتفاق های توی به وقتی شب وقتاون
  ...کردمیم
  
  م؟؟ی برگرددی بایعنی

  
  م؟؟؟ی بمونای

  
  میگشتی برمدی اومد نبای جالب هم به نظر مییبای شکوه و زنی در عزی چهمه

  
  . . . بود که من داشتم ی حسنیا

  
  ... بارم شده خودخواه باشمهی خواست واسه ی خواست بمونم دلم می مدلم

  
  !! شد طبق احساساتم عمل کنم نه عقلمی میچ
  

  ؟یداریسامر؟هنوز ب: وار گفتمزمزمه
  
   شده؟یزیچ. . . آره-
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  !!می برنجای خوام از ای سامر من نم-
  
 نرفته امشب ادتی  اما فکر کنم هنوزمی خواد بری دلم نمیی جوراهی اره خب منم -

  !!می مردی تامون م3 بود هر ومدهی نایاگه اگزبرا!!  جنگل افتادی تویچه اتفاق
  
 یلی خای کنم اگزبرایمنم اعتراف م...خب ... و ...  قشنگه و یلی خنجای ای ول-

  !!رمی بد بگی هامی خوام درموردش تصمی میجذابه دوستش ندارم ول
  
  . خواد برم ی راستش منم دلم نم-
  

  : بود گفتدای ازش پی که خواب آلودگیی با صداسایالر
  

 تابستون فوق العاده و جالب باشه نی که امی ما بهم قول دادمی بردی بچه ها نباآره
 کمی ترسم یمنم م!! مثل خودمونی ساله ا17 یمتفاوت تر از هر تابستون دخترها

  . جنگل جن زده باشهدی اتفاق بود شاهیاما اون 
  
  !!!؟یتو به جن اعتقاد دار: کردم و گفتمسای به الر روی ناباوربا
  
! می جنگل نری توگهی دمی کنی میخب سع!! ـــــــدی شاگمی خب می نه ول-

  . . . کمپ نداره که نی مسئولای به مدرسه یربط
  

  م؟یونیمی و ممی کنی مسکیپس همه موافقن که ر. . . آره درسته : سامر
  

  ن کامال موافقمم:  و گفت دی کشی اازهی خمسایالر
  
  ... دختراریشب بخ....می بخوابگهیسامر بهتره د...  منم موافقم-
  

* * *  
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 و سامر به سالن غذا سای با الرفرمیونی دنی بستم و بعد از پوشی دم اسبموهامو
  .می رفتیخور

  
  !می ها، نشستزی از میکی و بعد از انتخاب کردن می برداشتغذاهامونو

  
  !می از بچه ها آشنا نشده بودچکدومی بود که هنوز با هبیعج

  
 ی اجتماعی ما آدم هامی ارتباط برقرار کنگرانی با ددی بود بانی حق با آدردیشا

  !!میبود
  
  ...می آشنا نشده بودگرانی هنوز با دی چی برادونمینم
  
  ... از کنفلکسم رو خوردم گهی قاشق دهی افکار نی ابا
  
  .نای ما مزی که به طرف مدمی تا پسر رو د3
  
  ... رد و بدل نشدنمونی بی حرفی تعجب رو به سامر کردم ولبا
  

  : انداخت زمزمه وار گفتی رو به پسرا مای نگاه دننی تربی که عجی درحالسامر
  

  درسته؟!! ننی بشنجای و اانی نکنم اون ها بخوان بفکر
  
ما  زی تمام اومدن و سر می با پرروئقای دقگهی پسر د2 پسر از اون ها جدا شد و 1

  ...نشستن 
  

  امرتون؟:  خشک رو به پسرا کرد و گفت ی با لحنسامر
  
 شد رنگشون ی داشت که نمیبی عجی و چشم های قهوه ای از پسرا که مویکی

 ی رنگ آبهیچشم هاش ...!!دمی دی بود که میزی چنی داد و جالب تر از اصیتشخ
  ..خاص داشتن
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 واسه نشستن نبود، دور ییا جم،یخوری مثل شماها صبحانه ممیخوب دار: گفتپسر

  !می شما نشستزیم
  

 واسه یی ها پر بودن و جای گفت همه صندلی به اطرافمون کردم راست مینگاه
  !!نشستن نبود

  
همه :  خاص نشسته بود با تشر گفتی که کنار اون پسر با چشم هایگری دپسر

  !! کننی هول مننی بیدخترها تا پسر ها رو م
  

  .دی گلوش پری تود،ی نوشی رو که میمر قهوه ا حرف سانی ادنی از شنبعد
  

  م؟ی کردی ها رفتار میواقعا چرا مثه کول ...می کم آورده بودگهی جدا دانگار
  

 واسه ی عادزی ما چزی بدم و نشون بدم اومدن اون ها سر مریی کردم جو رو تغیسع
  ؟نیشما کالس چندم:  داشت کردم و گفتمی خاصی که چشم هایما بوده رو به پسر

  
  سوم:  و گفتدی قلپ از قهوه اش رو نوشهی پسر

  
  !مینیبی رو سر کالس مگهیپس امروز همد:  خونسرد ادامه دادمیلیخ
  
  ن؟ی چطور؟شماها هم سوم-
  
   کالجمی ری مگهی سال دی آره ول-
  
   تونم اسم هاتون رو بپرسم؟ی م-
  
  . هستمسمونتهی ارایمن آنار:  وقار گفتم با
  

  .منم سامر آندراده هستم:  گفت یشک با عشوه و لحن خسامر
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  ! لوپز هستمسایمنم الر...آم:  گفت شیشگی همی هم با لحن معمولسایالر

  
 کردم ری ددیببخش: ما نشست و گفتزی که قبال از اون ها جدا شده بود سر میپسر

  ...بچه ها
  
  ... بشهدی رابطه جدهی بتونه شروع نی ادی خودم فکر کردم شابا
  

  . کردی معرفانی خاص داشت خودش رو داری که چشم هایپسر
  
  . داشتی قهوه ای و چشم های نسبتا مشکی که کنارش نشسته و موهای پسرو
  

  ... شدی صدا زده منیکال
  

 ی قهوه ای سبز و موهای پوست آفتاب سوخته و بزنزه و چشم هابای که تقریپسر
  ... بوددنی ما نشست اسمش آزی سر مرتریداشت از همه د

  
  .می ها بلند شدی صندلی از رومی صبحانمون رو تموم کردبای تقرنکهیا از بعد

  
  نمتونی بی کالس فرانسه میخوب پسرا تو:  گفتم که و
  

  : شد و گفترهی گرفتن به ما خی خاصش که انگار آدم رو می با چشم هاانیدار
  

  ن؟ی شما اتاق شماره چندی ولباشه
  

  13شماره :  جواب داد سایالر
  
  ن؟ی کنار اتاق ما هستقای دقینعی واقعا؟؟؟ -
  

  .می هست14ما اتاق شماره :  رو کامل کردانی داری جمله نیکال
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 نقدری که ای درحالمی بوددهیپس چرا تا به حال همو ند:  با تعجب گفت سامر

  م؟یکینزد
  

  !م،هوم؟ی کالس دارنی فراموش کردنکهیدخترا مثل ا:  و گفتم دمی حرفشون پروسط
  

 گهی دمیبر...درسته..آره:  کرد دییسامر انداخت و حرفم رو تا به ی نگاهسایالر
  سامر

  
  ...می و به طرف کالس فرانسه رفتمی هامون رو از کمد برداشتکتاب

  
  . هوا برده بودی سرسام آور بچه ها ، کالس رو توی کالس صدایتو
  
  . دلم واسه مدرسه خودمون تنگ شدی طرز احمقانه ابه
  

 کالج می بردی باگهیسال د...واسه خاطرات...ه بچه ها خوب واسی اون روزهاواسه
  ...انی بم،یری دوستامم همون کالج که ما مهی که بقستمیمطمئن ن

  
  !امی موضوع کنار بنی با اخوامی می مدرسه نرم چه جورگهی که دی وقتدونستمینم
  
 ؟یخوایتو کدومو م...یه: افکار خودم بودم که سامر با آرنجش بهم زد و گفتیتو
  ؟یخوای رو مای اگزبرادمیدن؟شای آاین؟یان؟کالیردا
  

  زم؟ی عزنیسامر مگه اسباب باز:  گفت شیشگی با لحن مهربون همسایالر
  

  ! دادی متی اهمیادی سوخت و به همه زی همه می دلش براشهی همسایالر
  

 ای ادی خوشم بای که از اگزبراستمیمن مطمئن ن...بچه ها:  بهشون کردم و گفتم رو
 یهنوز ماجرا... خوامی رو نمی پسرچیمن ه!!  بگمی خب چه جورنیدونیم...نه

  ... تابستون دخترونه داشته باشمهی امسال خوامیمن م... ذهنمهی توانیبرا
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 نیما قرارمون ا...ـــالی خیبــ...اوه:  کرد و گفتزونی لب و لوچه آوسامر

مخصوصا ...نهمه اون پسرا خوشگل!! میری بد راجب پسرا بگی هامیبود که تصم
 دنیمن آ!! نیریشماها اونو فاکتور بگ...یه،هی عالکلشمیمحشره ، ه...اون...دنیآ

  ...خوامیرو م
  

اونم ...دونمینم... خوشم اومدهنیمنم از کال...خب...خب: خجالت زده گفت سایالر
   نه؟ای ادیاز من خوشش م

  
 پسر خود هیلت چون  دنباادی پسر بهی تا ینی بشدی تو نبازمی عزنی ببیالر:  گفتسامر

 ی اونو بکشوندیتو با... دنبالشادی جذابه منهیاگه بب...ادی نمیبه خود دنبال کس
 ازش شوی زندگدی بشه تو باوونتی که اون دی کنی کاردیدنبال خودت تو با

اما همون ...می باشفی پسرها ما ضعظر از ندی و شای تو دختر باشدیشا...یریبگ
  .می اراده کنهی کنن فقط کافوونشونید تونن ی مثل ما میی هافهیضع

  
  ؟یخوای رو منیواقعا کال:  کردم و گفتم سای تعجب رو به الربا
  
  ... ازش خوشم اومدهیی جوراهی ی ولدونمی نم-
  

 یباشه ول: کردم و گفتمسای کرد و دوباره رومو به طرف الری با نگاه سامر تالفنگاهم
  .. با خودتیکی نی اتیمسئول

  
 و حواست باشه سای الرهی بازهی فقط نیا...درسته: کرد و گفتدییتا حرفم رو سامر

  ...می کنی می بار ما بازنیا...شمیما عاشق نم...می بازیکه ما نم
  

  . وارد کالس شدای به در خورد و اگزبرای اتقه
  

  . در سکوت فرو رفتکالس
  

  ... گذاشتی مزی می دستش رو روی توی که کتاب هایدرحال
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 هستم معلم زبان فرانسه ای اگزبرانیمن آدر: د و گفت  رو صاف کرصداش

  .دی ساعت با من کالس دار3روزانه حداقل ...شما
  

 ، قرار نیزنی حرف میسی انگلای نی و به زبان التنی هستییکای اکثر شماها امرچون
  .دی زبان ها حرف بزننی کالس من هم به ای توستین

  
  .دی حرف بزنی سر کالس من به زبان فرانسودیبا
  

  salot: شهی میسالم به فرانسو: می شروع کننیای بخب
  

 هنوز وقت ناهار ی خوند ولی هاپ مپی هکی شکمم داشت موزگهی از کالس دبعد
  .نشده بود

  
  .می کمد ها گذاشتی هامون رو توکتاب

  
 هی از کالس فرانسه با معلم جذابش، بقنمیخوب ا:  کردم و گفتمسای به سامر و الررو

  !م؟ی کنرکایروز رو چ
  

  .می آماده شدی بانی زود باشزم،ی منتظرته عزیکالس سوار کار: سایالر
  

 کالس سوار ی کاله محافظ براهی به همراه ی شرت و شلوار مشکی تنکهی از ابعد
  .میدی پوشیکار

  
 که پشت مدرسه بود ی مخصوص سوارکاری و سامر وارد محوطه سای همراه الربه

  .میشد
  

  . ساله ها بود17 یرا فقط بی سوارکارآموزش
  

  . شدنی که داشتن آماده مدمی همسن خودم رو دی از بچه های اعده
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  ن؟ی ترسم شما تا به حال سوار اسب شدیمن م: سایالر

  
  . دادهادی بهم کمیآره قبال پدرم : سامر

  
منم تا به حال سوار نشدم،اعتراف :  گرفتم باال و گفتممی هام رو به عالمت تسلدست

  . استرس دارمکمی کنم که یم
  

 اسبتون بد نکهی مگر اشهی نمیزی بعدشم چستی نی کار سختنی نگران نباشادیز: سامر
  .قلق باشه

  
 و اسب می کرد ازمون خواست تا به اسطبل بری خودشو معرفنکهی بعد از ایمرب

 تا می بکشی و خواست که افسار اسب رو به آراممیمخصوص خودمون رو انتخاب کن
  .دایاسب باهامون ب

  
  . خاص افتاددی اسب سفهی وارد اسطبل شدم چشمم به نکهی محض ابه
  

  . کنهی تا منو همراهدمی گفته بود افسار اسب رو کشی که مربهمونجور
  

 که دمی محوطه دی و سامر رو توسای کردم و الرتی رو به خارج از اسطبل هدااسب
  . انتخاب کرده بودی اسب قهوه اهی سای و الری اسب مشکهیسامر 

  
 کالس انصراف نی شد از ای ندارم کاش می ترسم بچه ها حس خوبیمن م: سایالر

  .بدم
  
  .ادی بامزه میلیبه نظر که خ:  گفتمجانی هبا
  

 الزم سوار اسبم شدم و با شمارش معکوس اسب رو به سمت جلو ی از آموزش هابعد
  . کردمتیهدا
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  .ستمی مجبور شدم بای گوش خراشغی ناگهان با جکه
  
  . اسب افتاده بودی بود که از روسایت سرم نگاه کردم الر پشبه
  
 ادامه نی به تمرهیبق: دی کشادی فری مربی ولنیی اسب اومدم پای رواز

  . و خانم آندرادهسمونتهی شما خانم ارنطوریبدن،هم
  
  . کمکش کنمدی اون دوستمه بای ول-
  

  .دی کننی و تمرنیفقط سوار اسب هاتون بش:  بلند تر داد زد یمرب
  

  شه؟ی می چسایپس الر: سامر
  
  .رهی باشه به درمانگاه مدرسه ممی هست، اگه حالش وخهی اولی کمک ها-
  

  ...یول:  کردمی پافشاردوباره
  

  .نیافتی بشنوم، راه بیزی خوام چینم: یمرب
  

  .دی رسانی کردن بالخره کالس به پانی تمری از مدتبعد
  
 و دوباره همون مین رو عوض کرد و لباس هامومی همراه سامر به رختکن رفتبه
  .میدی مخصوص رو پوشرمیونفی

  
 افتاد که داشت انی چشمم به دارمی شدی از رختکن خارج ممی که داشتی درحالو
  . پک نبودکسی سقای دقی پک دار بود ولی از اون پسرهاد،ی پوشی رو مراهنشیپ

  
  !؟ی کردی به اون نگاه میداشت: سامر

  
  ؟ی به ک-
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  انی به دار-
  
  .ستی ننطوری نه ا-
  

 که اون چقدر یکردی فکر می داشتنطورهیچرا هم:  زد و گفتی لبخند ژکوندسامر
  .ی شده بودرهی به بدنش خدمیجذابه خودم د

  
 تو هم قبول کن که داشت چشمات در ی کنم که جذاب بود ولی اعتراف می اوک-
  .دنی باال تنه آدنی اومد با دیم
  

 کسی سانی داری پک بود ولکسی سدنی آیول..لهقبو:  زد و گفتشخندی نهی سامر
  ..پک نبود

  
  . خورده پک دار بودهی چرا -
  

  . باال اکثر اوقات خلوت بودی طبقه یراهرو
  
  . دختر قطع شدهی هی گری گفتگومون با صدامیدی در اتاقمون که رسبه
  
  . ستسایحتما الر:  تعجب رو به سامر کردم و گفتمبا
  

  .. نبودی اتاق کسی تویکرد ول در رو با عجله باز سامر
  

  .دی رسی هنوز به گوش مهی گری صدای بود ولی کامال خالاتاق
  

  . اونجا نبودسای تراس رو باز کردم، الردر
  
   کنم؟ی که من می کنی می سامر تو هم همون فکر-
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  ..ستی نسای الرهی گریصدا... ستی نسای کنم الری فکر م-
  

 به در خورد و ی لحظه تقه انی در همد،ی رس به گوشیی از داخل کمد صداناگهان
  .در باز شد

  
  . کردی کمک مسای خدمتکاره بود که به الرهمون

  
 ذره هم چشم هاش قرمز نبودن و به نظر هی ی کامال جا خوردم حتسای الردنی دبا
  . کردهی مهی اومد که گرینم
  
 و بهش کمک میت رفسای بود ، به طرف الررهی هنوز چشم هام به کمد لباس خنکهی ابا

  . تخت دراز بکشهی که رومیکرد
  
   ممنونم خانم نورا-
  

 کنم دکتر گفت که تمام امروز رو الزمه ی مه،خواهشی نورا کافیفقط بهم بگ : نورا
  .استراحت کنه

  
  . فقط تنهامون بذار شهی اگه می مرسمیدونیم: سامر

  
  . نگفت و اتاق رو ترک کردیزی در جواب چنورا

  
  .ی زدی باهاش حرف می اونجوردی سامر ، نبایه: گفتم رو بستم اتاق

  
  ؟ی تو حالت چطوره الراد،ی ازش خوشم نمالیخیب : سامر

  
  .دنی ها بهم خندیلی شدم خعی بد ضایلی خیخوبم سامر ول : سایالر

  
 بندم ی نداره شرط می ربطچیاصال رفتارشون واست مهم نباشه به اون ها ه: سامر

  . گند زدنشونی ها تو زندگنیشده بدتر از ا بارم که هی یخودشون برا
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 نورا وارد اتاق نکهی خورم قبل از ایبچه ها قسم م:  کمد رو برانداز کردم و گفتمدر

  . کمد اومدی از تویی صداهیبشه 
  

  .دمی دختر رو شنهی هی گریمن که فقط صدا: سامر
  

  ! دختر؟هی هیگر: سایالر
  
 در ی وقتی توئه ولهی گری صدامیر کرد دختر اول من و سامر فکهی هی اوهوم گر-

  ... بودی نبود تراس هم خالی کسمیاتاق رو باز کرد
  

 ی و صدادی تو و نورا وارد اتاق شدنکهیتا ا:  جمله ـم رو کامل کرد و گفت سامر
  . قطع شدهیگر
  

  .می کنی بزرگش مادی زمی ما دارستی نی جالبی اصال شوخالیخیب: سایالر
  
 ، تازه سامر هم میدی شنیی صداهی خورم که ی قسم مسایالر:  سماجت ادامه دادمبا

  !دیشن
  

 ری اون کلبه گی ، همون شب که توی بگی داری راجب اون شب چسایالر: سامر
  م؟یافتاده بود

  
 ی نبوده که از ما بدشون منجای ای کار چند تا از بچه هایدونیاز کجا م: سایالر

 از اتاق هی گرنی همی صدانی دونی ماز کجا!  کنن؟تمونی خواستن اذیاومده و م
   نبوده؟یبغل
  
  !می رو بزرگ کردزی و همه چمی توهم زدیادی زدی ست شاسای حق با الردی سامر شا-
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 اتاق نی ، اوال که فراموش نکننی زنی حرف رو منی انی شما دارشهیباورم نم : سامر
 و سمت چپ اتاق ستی نی اتاقگهی اتاقه و سمت راستمون دنی راهرو و آخریما انتها

  ...! جن زده ستنجای کنم ای دارم و حس منجای به ایسه تا پسره ، من حس بد
  

  !ی کنم نگو که به ارواح اعتقاد داری خواهش مزمیسامر عز: سایالر
  

  .بهشون اعتقاد دارم... ارواح چرایجن نه ، ول: سامر
  

  . لحظه در اتاق باز شدنی همدر
  
  ! به ارواح اعتقاد داره؟یک: ص بود گفت که از صداش مشخی با تمسخردنیآ
  

 زدن داشت ادی به فریادی زی که شباهتیی کاناپه بلند شد و با صدای از روسامر
 در دی شی جوان مزهی تا دوش3 وارد اتاق ی ندادن که وقتادیبه شما پسرها : گفت

  !د؟یبزن
  
 ارواح  که بهیی هازهی دوشینه برا:  ادامه دادزی با همون لحن تمسخر آمدنیآ

  .اعتقاد دارن
  

 ممکنه صدا از اتاق می و فکر کردمیدی دختر شنهی هی گری ما صداد،یبس کن: نیکال
  !ن؟ی کردی مهی گرنیشما باشه کدومتون داشت

  
  !ه؟ی گری صدا؟یچ : سامر

  
  .!می کردی نمهی ما گریول: سایالر

  
  ... شده بودم و زبونم بند اومده بودرهی تعجب به سه پسر خبا
  

  !میدی شنهی گری که صدامی ما مطمئنن؟ی کردی نمهی که شما گرهیمنظورت چ: نیکال
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 الیخیب:  داد و گفتهی تکواری هم گره زد و به دی دست هاش رو توالیخی بانیدار
  . دارنیواشکی ی غصه هاشهیدخترا هم

  
 که ما می گی واضح میلی بهتون خمی داردینیبب:  قاطعانه گفتگهی بار دکی سامر

  ...اون صدا رو.. ، اون صدامی کردی نمهیگر
  

 منبع صدا رو ی ولمیدیاون صدا رو ما هم قبال شن:  سامر رو کامل کردم و گفتمجمله
  .می نکرددایپ

  
بهتر باشه که احضار روح ...دیشا ...دیشا... ارواحههیمن مطمئنم همون قض: سامر

  .میکن
  
  !؟یتقاد دار اعزای چنی کنم ، نگو که به ای دختر خواهش می؟هیچ: دنیآ
  

 نیو منم با ا!  نفر از ما اعتقاد دارههیخوب ظاهرا که :  باال انداختم و گفتمابروهامو
  .ارمی افته کم کم دارم اعتقاد می داره منجای که ایاتفاقات

  
 کنم شماها یمن که هنوز فکر م:  بود گفتدهی که هنوز رو تخت دراز کشسایالر

  .نی شدیاالتیهمتون خ
  

 و می دارجای تخته وهی و ومی مدهی به ازی فقط نست،ی منم امتحانش بد نبه نظر: نیکال
  . باشه که اعتقاد کامل داشته باشهی کسدی باومی مدنطوریهم
  

  . همه نگاه ها به طرف سامر برگشتنی از اتمام حرف کالبعد
  

   بشم؟ومی مدنی خوای از من میعنی: سامر
  
  !ی اعتقاد دارشتری خوب تو از همه ما ب-
  
  ! خوشگل باشهدی باومی مددونمی که من مییو تا اون جا : دنیآ
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  !؟ی زنی باهام الس میدار: سامر

  
  ..!نــه:  ابروهاشو باال انداخت و گفتدنیآ
  

  !م؟یاری بری از کجا گجای تخته وی ولیاوک: سامر
  

 که دمیخوب شن:  کاناپه اتاقمون لَش شد و گفتی روشن کرد و روگاری سهی انیدار
 دی تونی جاها ، منجوری و ادی مرکز خری گشت توهی مید از ناهار قراره برامروز بع

  .نی فروشن بخری مجای ها که تخته وی فروشیاز اسباب باز
  
 ناهار از می برسری دگهی دقهی دق5 خوبه ، پس االن وقت ناهاره فکر کنم اگه تا -

  .دستمون رفته
  

* * *  
  

  .میماده ش تا آمی از خوردن ناهار به اتاق برگشتبعد
  

 گشاد ی بلوز نازک صورتهی به همراه ی دامن مشکهی کمد لباس رو باز کردم و در
  .خوردی می تاپ مشکهی رشیکه ز

  
 به عنوان ی رژلب ساده صورتهی و از دمی ـم رو پوشی آل استار مشکی هاکفش

  . استفاده کردمشیآرا
  

  .میوش بپفرمیونی میستی مجبور نرونی که بنهی اشیالاقل خوب: سامر
  

 داشت به نی چکهی کوتاه قرمز ساده که فقط سه تراهنی پهی رو برانداز کردم ، سامر
  .دهی جلف نپوشدمی دی بود که می بارنی اول،ی ساپورت مشکهیهمراه 
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 تا بای بلوز بنفش گشاد، تقرهی دنی کردم که درحال پوشزی رو آنالسای نگاهم الربا
 کرد و ی پوستش رو چند برابر میدی سف کهی ناف بود ، شلوار کوتاه مشکیباال

  . کردن بودشی درحال آرانهی آیجلو
  
 دکتر ادی مادمی که یی تا اون جا؟یای بی خوای می مگه توسایالر:  تعجب گفتمبا

  .ی امروز رو استراحت کندیگفته بود با
  

  .نی جا تنها بذارنی ای تونی خوای کنم ، نگو که منو میخواهش م: سایالر
  
  . برنی ها رو می امروز فقط سال سومانیم همه که ن-
  

 بهتون نی شه نگی موونهی تنها بمونه دنجای دست از سرش بردار، اایآنار: سامر
  !نگفتم

  
  ... هازهی دوشنیلیهرجور ما:  دادم و گفتمرونی رو ببازدمم

  
   دخترا؟نیحاضر:  کرد و گفتدی رژ لبش رو تجدسامر

  
  .میبزن بر: سایالر

  
  . برداشتم و دنبالشون راه افتادم ـم روی پشتکوله

  
 خورد و در آستانه سقوط با صورت زی پام لهوی شم که ادهی خواستم از اتوبوس پیم

  . دور کمرم حلقه شدیرومندی و نی بودم که دست قونی زمیرو
  

 ی انداختم و چهره های به دور و برم نگاهستامی که مجددا توانستم بایهنگام
 و نی کالنطوری شده بودن و همرهی بودم که به من خدهید رو سای سامر و الرشانیپر
  . زدندی که لبخند ژکوند مدنیآ
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 که دستشو دور کمرم ینی نگو که اای کنم خدای کجاس؟ اوه خواهش مانی دارپس
  . بودانیحلقه کرد دار

  
   طلبم نه؟یکی:  چشمک زد و گفتانیدار

  
  .انی داریمرس:  خجالت گفتمبا
  

  .م کنیخواهش م: انیدار
  
  ! انی اضافه کنم که همه دختر ها دست و پا چلفتنمیالبته ا: دنیآ
  

  ..! دخترادی خرمی برنیخوب بزن: سامر
  

  .می به دنبال سامر راه افتادسای و الرمن
  
  . دنبالمون راه افتادنگاردی بادنی پسر ها عدمی نگاه به پشت سرم کردم و دهی

  
  !چرا دنبال ما راه افتادن؟ نای انینی دخترا ببیه:  گفتمی آرومی صدابا
  

 و عقب رو نگاه کرد که همون لحظه پسر ها روشون رو برگردوند و ستادی اسامر
  .خودشونو زدن به اون راه

  
  .می داشته باشازی نگاردی کنم بادیفکر نم:  واضح و بلند گفتسامر

  
 شما  باانی و داردنی و آنیمستر کال:  ندادن، سامر بلند تر ادامه دادی جوابپسرها

  .ها بودم
  
  ! خوشگله؟یبله کار داشت: دنیآ
  

  .می خوای نمگاردیواضح گفتم باد: سامر
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  !جون من؟: دنیآ
  

  ...!!!!جون تو: سامر
  

  .می ما نگرانیول: نیکال
  

  .منم نگرانم: سایالر
  
  .می پس بهتره هممون باهم باش-
  

 لباس ها دی دخترانه و مشغول بازدی لباس فروشهی و وارد می باهم راه افتادهمه
  .میشد

  
  اد؟ی به نظرتون به من منینی رو ببی بلند نقره اراهنی پنی دخترا ایه: سامر

  
  ..! کهمیفهمی نمی خوب تا پرو نکن-
  
 ـش رو یی به نظر من تو پوستت برنزه ست سامر بهتره که رنگ طالیول: دنیآ

  .ادی که به پوستتم بیبردار
  

  !خواستم اسکولاز تو نظر ن:  جواب دادی با دهن کجسامر
  

  . خوب هردو رو بردار برو پرو کنیلیخ:  گفتمدمی خندی مزی رزی که ریدرحال
  

 ی اومد اونو جلوی به طرفم می بلند سبزِآبی لباس مجلسهی که با ی درحالانیدار
  !ادی به تو بنمی کنم ایفکر م: صورتم گرفت وگفت

  
  !؟یچ:  ابرومو انداختم باال و گفتمهی
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  ! که گفتمنی هم-
  
 رو بشکنم به ی که دوست نداشتم دل کسیی بهش کردم و از اون جای تعجب نگاهبا

  .دمیاتاق پرو رفتم و لباس رو پوش
  
 لباس هی ـش بد نبود قهی که سلدمی اتاق پرو کردم و دنهی آی نگاه به خودم توهی

  . دار بودنیبود که از پشت بلند و از جلو کوتاه و چ
  

  .. داشتییبای زی هایرو دوز لباس هم دکلته بود و یباال
  

  . به در اتاق پرو خورد و در باز شدی لباس بودم که تقه اییبای زمحو
  

  . بود که چشم هاش از حدقه در اومده بودنانیدار
  

 نیبه نظرتون ا:  و رو به دوستاش گفترونی و از اتاق پرو آوردم بدی رو کشدستم
  ! تو اون لباس ها بود؟شی که چند لحظه پهیهمون

  
  !ی شدی معروف منگی مدلهی دیتو با:  و گفتدی به صورتش کشی دستدنیآ
  

 که با لباسش ست شه ی ساق دار سبزآبیبا کفش ها:  گفتی با لبخند مهربوننیکال
  .شهیقشنگ ترم م

  
  !من چطورم؟:  اومد و گفترونی لحظه سامر از اتاق پرو بهمون

  
 خودش ی که روی شدیر شتهیشب:  رفت گفتی مسهی که از خنده ری درحالدنیآ

  .دهیسلفون کش
  

 تکرار گهی بار دهی ؟ی گفتیچ:  و گفتدی حمله ور شد و موهاشو کشدنی به آسامر
  .کن
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 ی شدی شتر عصبانهی هیاالن شب:  رو به سامر کرد و گفتی با نگاه مظلومانه ادنیآ
  .دهیکه رو خودش سلفون کش

  
  . رفتسهی دوباره از خنده رو
  
  . قشنگهنمی البته اادی بهت بشتری بیی سامر فکر کنم طال-
  

 یوا:  اومد گفتی به طرفمون می جفت آل استار سرخابهی که با ی درحالسایالر
  . خوام بخرمشونی دوست دارم میلی رنگ رو خنی من ایخدا

  
  . کنمی فکر رو منیآره منم هم: نیکال

  
  .د کری هم گره خورد و سقوط ناجوری هول شد و پاهاش توسای الرناگهان

  
  !تو حالت خوبه؟:  به سمتش رفت و بلندش کرد و گفتنیکال

  
  !؟یخوبم تو چطور:  گفتشخندی با نسایالر

  
  !میعال:  جفت ابروهاشو باال انداخت و گفتنیکال

  
  ... برو توش کارش،ک،یچه رمانت:  و گفتدی خنددنیآ
  

 هی نیو کال می مردانه رفتکی بوتهی به می که انتخاب کرده بودییزهای چدی از خربعد
  .دنی واسه خودشون خرنی شلوار جهی انی تاپ اسپرت و دارهی دنیکراوات و آ

  
  !میدی نخرجایبچه ها تخته و:  زدادی فرنی برگشتن به اتوبوس کالموقع

  
  .دی ما بمونه به طرف فروشگاه دوی از سوی منتظر جوابنکهی بدون او
  
  . کردری دیلی خاد؟ی پس چرا نم-
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 گهیاالن هاست که د:  کنار من تو اتوبوس نشسته بود گفتیل صندی که روسایالر

  !م؟ی کنکاری چافتهیاتوبوس هم راه ب
  

  . بهشنیزنگ بزن:  کردم و گفتمدنی و آانی به داررو
  

  !؟یبه ک: انیدار
  
  . افتهی االن اتوبوس راه مگهی دنی به کال-
  
  . زنمیمن االن بهش زنگ م: دنیآ
  

 جای تخته وهی با نی سر و کله کالارهی در ببشی از ج رولشی موبادنی آنکهی از اقبل
  . شددایپ

  
  ! بودبی و غربی عجیلی صاحب مغازش خی ولدمی خرجایبالخره تخته و: نیکال

  
  . به در اتاقمون خوردی تقه ادمی پوشی لباسم رو مکهی تنی که آخریدرحال

  
  . توایدر بازه ب: سایالر

  
 کتاب راجب هی کتابخونه مدرسه و می بردیبا:  گفتنی وارد اتاق شدند و کالپسرها

  .می کندایاحضار روح پ
  

  !م؟ی تونی می کنی کجا؟ االن؟ فکر م؟یچ: سامر
  

 دی باگهی ساعت دمی بعد از ظهر هستش و تا ن7:30حق با اونه االن ساعت : سایالر
  .می اتاق هامون باشی همه تودی هم با9 و ساعت می شام بخورمیبر
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 شب شده و بایمنم باهاشون موافقم االن تقر: م و ادامه دادم رو کامل کردجملشون
  .دنیاجازه ورود به کتابخونه رو نم

  
  !م؟یری گفته قراره اجازه بگیک:  ابروشو باال انداخت و گفتهی دنیآ
  
  !م؟یاری رو از کجا مدشی پس کل-
  
  !می دزدی مریاز دفتر مد: دنیآ
  
  !شهی نم-
  

  !کرد دختر منطقش گل نیآه باز ا: سامر
  

  ! تونم فرار کنمی نمننمونیمنم هنوز پام کامال خوب نشده اگه بب: سایالر
  

  .نی شما چهار نفر برمیمونی جا منی همسایمن و الر: نیکال
  

 تا وسط بای و تقردنی دستم رو کشانی بزنم سامر و داری بتونم حرفنکهی از اقبل
  . کردنم هولم دادی راضی برادنیراهرو آ

  
 و می دی مکی کشدنیمن و آ:  گفتانی دارمی اومدی منییه ها پا که از پلیدرحال

  .نیزی رو بهم نریزی و چدی هول نشدی کنی فقط سعدی کندای رو پدهایشما دو تا کل
  
  .البته اگه عرضشون بکشه:  و گفتدی کشی پوفدنیآ
  

 ی کینی بیحاال م:  گفتی گرفت و با لبخند تصنعدنی آی از بازوی نشگونسامر
  ! کشهیمعرضه ـش ن

  
  .نی تو بجنبنی برستی نیکس:  زد و گفتدی رو دری داخل دفتر مدانیدار
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  .می شدری و سامر وارد دفتر مدمن
  
  . کارش شروع کردم به گشتن و سامر درحال گشتن کمد بودزی ماز
  
  . شدمالشیخی قفل بود، پس بزشی می از کمد هایکی

  
 بای بود تقرکی نزددمیدی که میزی کردم و از چدای کاغذ پهی زشی می کشویتو
  . اومدی نفسم باال نمرمیبم
  
 اون ی که روی و برگه انی ببنویسامر ا:  اومد گفتمی که از ته چاه میفی ضعی صدابا

  . بهش نشون دادمیبی و غربی تامون نوشته شده بود به همراه اعداد عج6اسم هر 
  

: فت گدهی بردهی شده بود برختهی به ترس و تعجب آمیی با صداسامر
  ...هیچه کوفت...گهید...نیا

  
  !دونمینم! دونمی نم-
  
 ی و گفتی تو حرفمو باور نکردی هست ولیی خبراهی نجای من قبال بهت گفته بودم ا-
  !هی عادنایا

  
  .می و بری کندای رو پدی کن کلی فقط سعستی حرفا ننی سامر االن وقت ادونمی نم-
  

  . افتاددی به چند تا دسته کل رو باز کردم و چشممگهی دی از کشو هایکی در
  

 تونه ی کتابخونه مدی کلنای از ایکی کدوم ی کنیتو فکر م:  رو صدا زدم و گفتمسامر
  !باشه؟

  
  !دونمی نم-
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 رو انتخاب و شانسمو یکی دی اون همه دسته کلنی کردم تمرکز کنم و از بیسع
  .امتحان کنم

  
  !ادی داره میکی تر عی سرنیبجنب:  تمرکزم شکستانی داری ناگهان با صداکه
  

  . کردم دوباره تمرکز کنمی سعخوردی به گوشم میکی ی قدم های که صدایدرحال
  

زود :  ها رو برداشت و گفتدی از دسته کلیکی کنم سامر ی من انتخابنکهی از اقبل
  .میباش بدو وقت ندار

  
  و بهمی رو ترک کردری تر دفتر مدعی هرچه سردنی و آانی همراه سامر و داربه

  .میطرف کتابخونه رفت
  
 در طبقه سوم یادی که کتابخونه در طبقه سوم قرار داشت و افراد زیی اون جااز

  .نهی ما رو نبی کسمی کردی بازم سعی کردن ولیرفت و آمد نم
  

  .کردی در کتابخونه امتحان می رودی دسته کلیدهای تک تک کلانیدار
  

 از ترس دلم درد بایمنم تقر کرد و ی از استرس همش دور وبرش رو نگاه مسامر
  . روشن کردگاری نخ سهی بود و دنی بود آای دنالی خی بیگرفته بود تنها کس

  
  !اوه واقعا؟:  کرد و گفتدنی رو به آسامر

  
  !ه؟یچ: دنیآ
  
 گاری سنجا؟ی االن؟ ای خوای میعنی دنی آالیخیب: چشم غره رفتم و گفتمدنی آبه

  ؟یبکش
  
  !ه؟یمشکلش چ :دنیآ
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  !شهی پسر باورم نمیه...! الیخی باوه: سامر
  
  .سامر، خفه شو شتر کوچولو:  زد و ادامه داد گاری پک از سهی دنیآ
  

 دنی بود که در کتابخونه باز شد و آدنی آی در آستانه حمله ور شدن به سوسامر
  ! کردداینجات پ

  
 یاق بقهی دق10اوه چه جالب در عرض :  و گفتممی همراه بچه ها وارد کتابخونه شدبه

  !دی کندای همه کتاب پنی انی کتاب راجب احضار روح اونم بهی نی خوایمونده م
  

 چونه ـش و ری کتابخونه نشست و دستش رو زد زی های از صندلیکی ی روسامر
  ! طرفمی من که بنیخوب موفق باش: گفت

  
  .می کندای و کتاب رو پمی بگردی چهار نفرنیای چرت و پرت گفتن بیبه جا: انیدار

  
  .می گشتی دنبال کتاب احضار روح می نفر4 که یحالدر
  

  .دی راهرو به گوش رسی از توییصدا
  

  !دیعجله کن:  آروم گفتانیدار
  

 رهی با جلد قرمز تیمی چشمم به کتاب قدهوی قفسه کتابخونه رو نگاه کردم نی ترباال
ا  اون بری نوشته شده بود احضار روح و زی اون با خط مشکیو کهنه افتاد که رو

  . شودی کتاب قرض داده نمنیرنگ قرمز نوشته شده بود ا
  

  !دهی متی اهمیک:  گفتمی لبری هامو انداختم باال و زشونه
  

  .دی رسی قفسه کتابخونه نمنی بود به آخر173 نکهی قد خودم با اچون
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 نی کتاب رو برداره همون لحظه متوجه اادی رو صدا بزنم که بانی خواستم داراول
  ؟..دنی آدن،یآ:  آروم گفتمی بلند تره با صدادنیشدم که قد آ

  
  !؟ی بلوندهیچ:  خاص خودش گفتطنتی با شدنیآ
  

  . کردی حفظ مشوی اومد که در همه حال خونسردی مخوشم
  
  .رسهی قدم بهش نمی کردم فکر کنم خودشه ولدای پیزی چهی من ای ب-
  
  . بودمستادهی از کتابخونه اومدن که من ای به قسمتانی و سامر و داردنیآ
  
:  گفتیدی با نا امدی رسی دست اونم به کتابه نمی دستش رو دراز کرد ولدنیآ

  ! شدیعال
  

  . دوباره امتحان کنرم،یگیمن برات قالب م: انیدار
  
 گرفته بود گذاشت و موفق شد که کتاب رو انی که داری قالبی پاش رو رودنیآ

  .برداره
  

 کتابخونه ی کردن و قفسه هادنیه لرز کتابخونه شروع بی پنجره هاشهی شناگهان
  . سقوط کردیگری پس از دیکی

  
  . کتاب مسدود شدی کتابخونه با فرود آمدن قفسه های ورودریمس

  
  .. طرفنیبچه ها از ا...یلعنت...اه: دنیآ
  
  .میدی کتابخونه بود دوی که انتهای کوچکی به سمت در چوبو
  

 که دمی رو دنی و مسئولنی و معلم از در رد بشم سرم رو برگردوندمنکهی از اقبل
  .توانسته بودن وارد کتابخونه بشن
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  .میدی فرو رفته بود رسیکی پله دار که در تاری راهروکی به
  

  . سرد بودیبی به طرز عجنجای ایهوا
  

  !م؟یری کجا ممیدار: سامر
  
  . تنها راه فرار بودنی ای ولدونمینم: دنیآ
  

  .می سر در آورد طبقه دومی از راهروقهی از چند دقبعد
  

  . بودمنی و کالسای الرنگران
  

  می اتاقمون شدوارد
  

  .می رفتی و به سمت سالن غذا خورمی کردی تخت مخفری بود، کتاب رو زی خالاتاق
  
 بای زدم، تقریزی آمتی خوردن لبخند رضای که باهم شام مسای و الرنی کالدنی داز

  .دمی و به آرامش رسختیترسم فرو ر
  
 می برداشتشخوانی پی غذامون رو از روی ظرف هاانی و سامر و داردنی همراه آبه

  .می نشستنی و کالسای الرزیو دور م
  

 حتما از نی کردی مری دگهی دقهی دقهی شد بچه ها؟ اگه یچ: دی پرسی با نگرانسایالر
  !مردمیترس م

  
 سقوط یبی کتاب به طرز عجی و بعدش کل قفسه هامیکتاب رو برداشت: انیدار

  !کردن
  
  !دمی دی چری دفتر مدی بچه ها توشهی باورتون نم-
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 خودمون با پی اکی از اسامستی لهی:  لبشو گاز گرفت و جمله ام رو کامل کردسامر

  ! جور اعداد خاصهی
  

  !سن؟ی کاغذ بنوی ما رو روی اسامدیچرا با: نیکال
  

 ی افته ولیم ی اتفاقاتهی داره نجای اگمیاوه لعنت به شما ها، من دارم بهتون م :سامر
  .دی کنیشما حرفمو باور نم

  
 نی اولنیا:  گفتی شد و با لحن جدی که وارد سالن غذاخورری همون لحظه مددر

 زنه و بدون اجازه وارد ی به دفتر من دستبرد می کسنمی بی که مهی بارنیو آخر
 از کتاب ها گم شده، یکیو !  کلش رونیختی کل کتابخونه رو بهم رشه،یکتابخونه م

 نکهی برداشته هر چه زودتر قبل از او کنم هر کس که اون کتاب ری مشنهادیتون پبه
 و سر جاش بذاره، درضمن دفعه بعد ادی خودش بمی همه جا رو بگردمیمجبور بش

  ! کنمی باهاتون رفتار مگهی جور ددمیبهتون هشدار نم
  

  . از تموم شدن حرفش سالن رو ترک کردبعد
  

  !گه؟یجور د: گفت با تعجب زمزمه وار سایالر
  
 کنه و ی ات مکهی تکهی فوقش تینگران نباش هان:  گفتیزی آمطنتی با لحن شدنیآ

  ! خوردتی غذا مشیبه عنوان پ
  

  !....تمومش کن : سایالر
  

  ! نترسونشدنیبس کن آ: نیکال
  

  !می کتاب رو برداشتدهیفهم: انیدار
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 شد ی داده نم بود که قرضیی خواد چون جز کتاب هایاون کتاب رو م: سامر
  ! نوشته بود؟ی چرشی زادتونهی

  
  ! سرجاشمشی بذاری جورهی دی بعد از تموم شدن کارمون با-
  

  .می برگشت13 و به اتاق شماره می رو تموم کردغذامون
  

  . اتاقمون بود گذاشتی گرد که توزی می رو آورد و روجای تخته ونیکال
  

 دینوشته با:  گفتارهیر در ب کرد از کتاب احضار روح سی می که سعی درحالسامر
  .می و چند تا شمع روشن کنمیچراغ ها رو خاموش کن

  
 واسه می کردی خاموش م9 چراغ ها رو ساعت دی نوشت بای اگه اونم نمیحت: نیکال
  . با خودم شمع آوردمنانی از آشپزخونه محض اطمنیهم
  
  ! تونم باور کنمی هنوز که نمافته؟ی بمی ممکنه اتفاقیعنی -
  

  ! نداره؟یامتحانش که ضرر: سایالر
  
 شهیهم! ؟یدی ترسناک ندلمی مگه تو فی دختر مو قهوه ایه! ضرر نداره؟: دنیآ
  . کنهی متشی به سراغ آدم و تا آخر عمر اذادی منی روح خونهی مواقع نجوریا

  
  !دن؟یآ: سامر

  
  !جونم؟: دنیآ
  

  !خفه شو: سامر
  
  .زمی عزیمرس : دنیآ
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  ! کنمیخواهش م : سامر
  
 وجود داره روح اون دختر پر ینیچه تضم:  گوشه لبش رو گاز گرفت و گفتسایرال

  !از خون نباشه؟
  

 روح اون دختر می کندی که بای تنها کارزمیعز:  رو گرفتم و گفتمسای الری هادست
  . چه خبرهنجای که امی و ازش بپرسمیرو احضار کن

  
  ! شما چه خبر؟یسالمت! ستی نی خبرگهیاونم م: دنیآ
  

 نیدی دیزی شمع، اگه چنی آخرنمیخوب ا:  شمع رو روشن کرد و گفتنی آخرنیلکا
  . نترسهی کسنی کنیسع
  
  !خورهی آخه به جناب روح بر می الری کن نترسیسع: دنیآ
  

  . رو کرددنی آی دهن کجسایالر
  

 نی ذره بهی که شبجای نشانگر تخته وی رو رومونیانی انگشت ، سبابه و انگشت مدو
  .مید گذاشت شکل بویمثلث

  
 کنارم یای شب ، موقع خواب بشهی م؟یینجای تو اانیروح دختر گر:  گفتدنی آو

  .آخه باهات کار دارم
  

  !اری در نیگفتم مسخره باز:  و گفتدنی خوابوند پشت گردن آیکی نیکال
  
  . بهمون نشون بدهیینجایاگه ا:  گفتی خودش دوباره با حس خاصو
  

  .فتادی نی و اتفاقمی لحظه صبر کردچند
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 ی الکهی ها همش مسخره بازنی گفتم انیدید:  بلند شد و گفتی صندلی از رودنیآ
  .میخودمون رو تو دردسر انداخت

  
 و تا اخر میری بگی کار شوخنی ادی کتاب نوشته بود که نبای تودنیبس کن آ: سامر

  .میادامه بد
  

  ...دنی و پرده ها در هوا رقصدی به پرده ها وزیدی لحظه باد شدهمون
  
  .نیاه دخترا چرا پنجره رو نبست: دنیآ
  
  . کردریی جلو رفت تا پنجره رو ببنده ناگهان حالت صورتش تغدنیآ
  

  ! شده؟ی چگمی با توام مدنی شده ؟ آیچ: دمیپرس
  
  !بچه ها پنجره بسته ست:  گفتشانی با چهره پردنیآ
  

  . افتادنی زمی وارد شد که رودنی به آی از پشت چنان ضربه اناگهان
  

 م،ی ادامه بددی بانی بشایب:  اش از ترس پر از عرق شده بودیشانی که پی درحالسامر
  . که کتاب داده بودهی همون هشدارنیا

  
  ...یول: دنیآ
  

  .عجله کن...نی بشی صندلی و روایفقط، ب... نی بشایب: انیدار
  

  .می نشانگر گذاشتی انگشتمون رو رو2 نفرمون 6 هر دوباره
  
   ما هستیکی در نزدی مطمئن شده بود روح سامر که حاالو
  

  !؟ی هستیتو ک: دی ـش رو حفظ کنه،پرسی کرد خونسردیسع
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  . رو نشان داد" زادورای ا" حروف حرکت کرد و کلمه ی چند بار رونشانگر

  
  ! افتاده؟ی چه اتفاقنجای ای بگی تونیم:  دوباره ادامه داد سامر

  
  . کامل شد" مرددی شما خواهی همه " جمله جای مجددا با حرکت نشانگر تخته وو
  

 ی تونیما کارمون باهات تموم شد،م:  بود گفتدای ترس از چهره ـش پسامرکه
  ،خداحافظیبر
  

  " مردم و هرگز نخواهم رفتنجای من ا" با سرعت حرکت کرد نشانگر
  
  !دی ها ،تمومش کنیلعنت: زد و گفتجای تخته وریدستشو ز: دنیآ
  

  ! مرده؟نجایه ا بود کیمنظورش چ: انیدار
  

  !م؟یری قراره ما هم بمنکهیو ا: سایالر
  
  .نی ها همتون خفه شی مسخره بازنی خسته شدم از اگهید: دنیآ
  
  . رو گفت و اتاق رو ترک کردنیا

  
  .می کنی کارهی تا فردا می بخوابمیریبهتره امشب رو بگ:نیکال

  
  .میخبر ندار افته که ازشون ی داره می اتفاقاتهی نجایدرسته ، ا: انیدار

  
  . خواب به اتاق خودشون برگشتنی هم برانی و کالانی ماجرا ها دارنی از ابعد

  
 و اون شب با هر می مسواک زدیگری پس از دیکی می هامون رو عوض کردلباس
  . بود خوابمون بردیبدبخت
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 یداری خواب و بی هم بودن که حس کردم توی روز بعد هنوز پلک هام روصبح
  .مدی شنیی پایصدا

  
  . و سامر هنوز خوابن و تازه اول صبح بودسای الردمی هام رو باز کردم و دچشم

  
  . هم نبودی از شخص چهارمیخبر

  
 ی باققهی هم گذاشتم تا چند دقی شدم پلک هام رو رویاالتی خودم گفتم حتما خبه

  .مونده رو دوباره بخوابم
  
  . اومدی بهداشتی هاسی سروی بار صدا از تونی ادمی شنیگری دی ناگهان صدایول
  

  ...هی چی که صدانمی زدم و رفتم ببای رو به دردلم
  

 رو انی دارهوی باز کردم و ی اتاقمون بود رو به آرامی که از توی بهداشتسی سرودر
  . که درحال مسواک زدن بوددمید
  

  ! من مردم از ترسیاوه خدا:  گفتمتی و با عصباندمی هم کشی هامو تواخم
  

  !ستمی نزادوراینترس روح ا:  دندان گفتریپر از خم با دهان انیدار
  
 قرار نبود بدون اجازه وارد گهی دی ولمی دست دادی درسته که باهم چند بار-

  !نیاتاقمون بش
  

  ! خودمون پر بودییدست شو:  دهانش رو شست و ادامه دادانیدار
  

  !یچه خبره اول صبح:  از پشت سرم گفتسامر
  

  !زه برنی زهیسالم دوش: انیدار
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  !سالم جنتلمن: کنه در جواب گفتفی ازش تعری اومد کسی که خوشش مسامر

  
 شد ی که از اتاقمون خارج می بعد از خشک کردن صورتش درحالانیدار

  .می منتظرتونی صبحانه تو سالن غذاخوریبرا:گفت
  

  ! خودتونهییاصال قابلتونو نداره دست شو:  جواب گفتمدر
  

  ... دونمیمــــ:  زدادی فر اتاقی از پشت در ورودانیدار
  
  . شدداری هم از خواب بسای الران،ی دارادی فربا
  

  !دمی دی می شومی خواب هاهی شبیبچه ها من د: سایالر
  

  .خوبه پس خودتونو واسه مردن آماده کن: سامر
  

 ی شسام با صدای که داشتم صورتم رو با صابون می درحالیی دستشوی از تومنم
  .دی که کرده بودی همون آرزونی ادینگران نباش: بلند گفتم

  
  !؟ی زنیدرمورد کدوم آرزو حرف م:  زدادی فرسامر

  
  .نی خواستی که میهمون تابستون متفاوت:  گفتمی بلند تری با صدادوباره

  
 ی آرزوهیکاش :  که بعدش گفتدمی شنیی دستشوی رو از توسای خنده الریصدا

  !می کرده بودگهید
  

 برداشتم و شی آرازی می اومدم و برس رو از رورونی بیی به دست از دستشوحوله
  .دمیموهامو برس کش

  
  ...! هاکردمی مگهی آرزو دهی شهی برآورده مدونستمی آره به خدا منم اگه م-
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 بلوندم رو که از مامانم به ارث برده بودم رو بافتم و ی و موهادمی رو پوشفرمیونی

  . سمت راستم انداختمی شونه یرو
  
  .دمی پوش روفرممیونی

  
  .می رفتی و سامر به طرف سالن غذا خورسای به همراه الرو
  

 ما سه تا زوم ی که کامال مشخص بود روری مدنی نگاهمون با نگاه سنگی البی توکه
  . کردیشده بود تالف

  
  .می نشستانی و داردنی ، آنی کالزی مسر

  
گاز زد و  بود رو دهی نان تست ـش رو که از قبل شکالت صبحانه روش مالسامر
  ! کردی بد نگاه میلی خرهی مدنی امی اومدی ممی ما داشتیوقت: گفت

  
  .نی ندتیبهش اهم:  و در جواب گفتدی از قوه اش رو نوشی مقداردنیآ
  

  . هستشی پارتهی امشب دمیشن: نیکال
  

  !؟یبه مناسبت چ: سایالر
  
  ! انتخاب کننی پارتی زوج کمپ رو تونی تربای خوان زیم: دنیآ
  
  !اد؟ی هم منی آدریعنیم فکر کردم  خودبا
  

   گذشتهکسالی کنم ی حس می ولدمشی روزه ندهی که درسته
  

:  شونـه ام گفتی با ضربه دستش رودنی خودم بودم که ناگهان آیاهای در روغرق
  !؟ی تو بلوندییکجا
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  !؟ی گفتیزیچ! متاسفم حواسم نبود.. آم-
  
  !؟یر امشب رو بی مهمونی با کی خوای تو مگمی آره م-
  
  !دونمینم.. آم-
  
  ! من که قرار شده با شتر خانم برم-
  

  !امی من باهات نمی صدام کنی اگه اونجوریهـ: سامر
  
  .انی ها دوست دارن باهام بیلی خستیمهم ن: دنیآ
  
  !؟ی بره پارتسای هم قراره با الرنی پس البد کال-
  
  !یتو موندفقط ! صد البته:  تکون داد و گفتدیی سرش رو به عالمت تادنیآ
  
  ! نشوی بده خجالتشنهادی بهش پاالی:  زد و گفتانی به داری چشمکدنیآ
  

  !هرجور خودش راحته:  و با غذاش ور رفت و گفتنیی سرش رو انداخت پاانیدار
  

تخسه من به جاش % 50 و یخجالت% 50 ما همش انی دارنی ادیببخش: نیکال
  !؟یمشب بر ای به پارتانی با داریدی افتخار مدم،ی مشنهادیپ

  
 کردم بحث ی باشه سعای اگزبرانی خواست همراه امشبم آدری دلم میلی که خمن

  ! کنن؟یمعلم ها هم امشب شرکت م:  و گفتمچونمیرو بپ
  

 که زده بودم رو گرفت جفت ی بود و انگار منظورم از حرفزی تیلی که خسامر
  ! کنمیفکر نم: ابروشو باال انداخت و گفت
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  ..! های رو ندادنیجواب کال: ره گفت با سماجت دوبادنیآ
  
  !نیدی و اون پاس منی اشی فکر کنم چرا منو پدیخوب با.. آم-
  

  !ستمی و اون ننیمن ا: انیدار
  
  . کنمی مدای بهترشو واست پیکی خودم قیولش کن رف: دنیآ
  

 دای پدمی خوب شایاوک:  دوباره گفتدنی رفت و آی چشم غره ادنی آی براانیدار
  !نکردم

  
 کمپ بود ی تک تک دخترهای بود و مطمئن بودم آرزوی اافهی پسر خوش قانیدار

   همراهشون باشهانیکه دار
  
  ! کردی نمشی خواست،عقلم همراهی که دلم می اونیول
  

 رو به عنوان انی کاله بمونه داری امشب سرم بی پارتی برانکهی بود قبل از ابهتر
  .همراه انتخاب کنم

  
 گفت که معلم ها شرکت ی عقلم می برم ولایبا اگزبرا خواست که ی چرا دلم مپس

  ..!لعنتش بهش..دی فهمی کنن پس چرا دلم نمینم
  

  .می نشستنی از تموم کردن صبحانه سرکالس آدربعد
  

  . زدی حرف می فرانسوبای زیلی خنیآدر
  
  ! باشه ؟ی خودم گفتم نکنه فرانسوبا
  
  . خورهی نمافشی نه به قیول
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  .دمی کشی دفترم می رو رویی هدف خط هایب
  
 زدم با خودم فکر کردم واقعا رنگ سبز چشم هاش ی مدی رو دنی هم آدری گاهو
  . هستنبای زیلیخ
  

  . به چشمم خوردی اهی در کالس حس کردم سای ناگهان از جلوکه
  

 یزی مطمئن نبودم که چقای بود و دقعی سریلیاما خ.. دختر با لباس بلندهی هیسا
  . نهای دمید
  

  . امشب منو نگران کردی فکر پارتگهی بار دهی فرو رفتم و االتمی خیه تو دوبارپس
  

  . کنمکاری چدونستمی نمهنوزم
  

  .دمی رو شنیی نجواناگهان
  
  ــای آنار-
  
  . اون درحال نوشتن جزوه ـش بودی سامر نگاه کردم ولبه
  

  ـایآنـار: دمی همون نجوا رو شندوباره
  
  . خوردمکهی دمی شنی که میزی چاز
  

  .ادی کالس مرونی کردم صدا از بحس
  
  . بلند شدم و از کالس خارج شدمی صندلی رواز
  
  .رمی اجازه بگای بودم که از اگزبرای تر از اونجیگ
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  . کردی رو صدا ممیلی فامای تونستم از پشت سرم بشنوم که اگزبرایم
  

  .خوامی رفتارم ازش عذر منی بهش توجه نکردم و با خودم گفتم بعدا بابت ااما
  
  . جنگل رفتمی دنبال نجوا توبه
  

  .دی وزی احساس کردم باد سردناگهان
  
  . ممکن بودری باد غنی ای روز گرم تابستونهی ی تویول
  

  ...ای با من بایآنار: دمی همون نجوا رو شندوباره
  

  . افتادی ما می برادی اتفاق ها بانی خورد شده بود چرا ااعصابم
  

  !ام؟یکجا ب!؟ییتو کجا! ؟ی هستیتو ک:  زدمداد
  

  . کردمی مهی و گردمی کشی مغی رو از دست داده بودم و جکنترلم
  

  . افتادنیی احساس کردم فشار خونم پاناگهان
  
  . رفتیاهی چشم هام رو به سو
  

  . جنگل افتادموسط
  
  .رفتمی که داشتم از هوش میی لحظه هانی در آخرو
  

  .دمی رو دی رنگی آبی هاچشم
  

  .نمیردم و بستم تا بتونم بهتر بب بار چشم هامو باز کچند
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  . داشت باهام حرف بزنهی بود که سعانیدار
  

  .دمی شنی رو مصداش
  
  . بدمی تونستم جوابی نمیول
  
 ی مگم؟ی می چی فهمی می کن نخوابی سعی کن به هوش بمونیسع! ؟ی آنا خوب-

  .. با من بمون؟یشنو
  

 ی چوببی صلهی جفت دست هاش بلندم کرد چشمم به ی که من رو رویهنگام
  . شد و از هوش رفتمکی چشمم تارشی پایشکسته افتاد و همون لحظه دن

  
  . هام رو باز کردمچشم

  
  . تخت خواب اتاقم بودمیرو
  
  . دستم سرم وصل بودبه
  

  . دستشه و کنار تخت خوابش بردهی که دستم تودمی رو دانیدار
  

  . رو صاف کردمصدام
  

  .ز کرد چشم هاش رو بای شد وقتداری بانیدار
  

  . براق تر هستندشهی از همشی آبی شدم که چشم هامتوجه
  
  . کردن بودهی از گری که ناشدمی دور چشم هاشو دی قرمزنطوری همو
  

  . و غرور مردونه ـش رو نشکونمارمی کردم به روش نیسع
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  آنا حالت چطوره؟: انیدار
  

  .خوبم متاسفم که نگرانت کردم:  زدم و گفتمیلبخند
  
  ؟ی رفتیافتاد؟ چرا از کالس اونجور ی چه اتفاق-
  
 ی اول فکر کردم سامر بود ولزنهی نفر حس کردم صدام مهی دم،ی شنیی صداهی -

  . اون نبود،دنبال صدا تا جنگل رفتمیصدا
  
   و بعدش؟-
  
 کردم و حالم بد هی زدم و گرغی نشد من فقط کنترلم رو از دست دادم جیزی چ-

  .شد
  
  ! همون روح دختره بود؟ی صدا-
  
 نی که آخرادمهی ی ولدونمی نمقای پسر نوجوون بود، دقهی ی نـه انگار صدا-

 خاک فرو رفته بود ی که توی چوببی صلهی رفتم، ی که داشتم از هوش میلحظات
  ...هی دم،مثلید
  
  ! قبر؟هی مثل -
  
  ...آره:  تعجب بهش نگاه کردم و گفتمبا
  

  . اونجامی بردی باشب
  
  !؟ی چی برا-
  
 اتفاقات پشت نی از اگهی افته چون دی داره می چه اتفاقنجای امی بفهمنکهی ای برا-

  !سر هم واقعا خسته شدم
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  . لحظه بچه ها وارد شدنهمون

  
  !؟ی بلوندیتو خوب!  پسر منم خسته شدمیگل گفت: دنیآ
  

  .آره خوبم:  زدم و گفتمیلبخند
  

 لوس نی از انمی نبگهی دسمونتهی ارای آناریه:  نازک کرد و گفتی پشت چشمسامر
  ..! هایاری در بایباز

  
 خاطر انگشت نانی خودش رو کنار تخت خوابم رسوند واسه اطمی با نگرانسایالر
 افته دست ی منیی فشار خونش پای کسیوقت.(  دست ها و پاهام رو لمس کردیها

 کنن اگه سرد باشه هنوز حالش بده و برعکس اگه گرم باشه یها و پاهاش رو لمس م
  )به حالت نرمال برگشته بدنش یعنی

  
  ! آنا؟ی کنی مینجوریچرا با خودت ا:  بغلم کرد و گفتسایالر

  
  .زمی متاسفم عزیلی خیلی باور کن خ-
  

  . دادی که خودش می و احتماالتدمی که من دیزی راجب چانی دارحاتی از توضبعد
  

  .می شد شب به جنگل برقرار
  
  . بودی جالبیی نظر من ماجراجواز
  
  .ترسناک بود هم ی طرفاز
  

  .می جنگل بودی واسه امشب تودنی نقشه کشدرحال
  

  . شدانی در چهارچوب در نمانی در اتاق باز و آدرکه
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  » معذرت بخواد نی حوصله داره از ایحاال ک«  خودم گفتمبا
  

  .دی که داشتم سرم داد نکشی انتظاربرخالف
  

:  و بعد گفتدی نگفت و فقط حالم رو پرسیزی کالس چی راجب اون مسئله تویحت
 زوج رو نی اون بهتری جشن بالماسکه هست که توهی که امشب دی دونیحتما م

  ! کنن؟یانتخاب م
  
  .میدونیبله استاد م: دنیآ
  

  !د؟یو حتما همتون هم زوج مورد نظرتون رو انتخاب کرد: نیآدر
  

  . زوم شده بودانی داری کرد چشم هاش روی می جمله رو تداعنی ایوقت
  

البته :  گفتعی رو بخوره سرانی االنه که با چشم هاش دارنیر کرد آدر که فکنیکال
  ای و آنارانیهمه به جز دار

  
  . بدمشنهادی تونم به همراه مد نظرم پیپس من م: نیآدر

  
  . بود اطرافم رو نگاه کردمی کمنظورش

  
  . کردی می رو همراهسای هم الرنی و کالرفتی مدنی که با آسامر

  
  !است؟ همجنسگرنی آدریعنی

  
  . رو خدا شانسو نگاه کنتو
  

 ی مشکلسمونتهیپس خانم ار:  جذابشو زد و ادامه دادی از اون لبخندهایکی نیآدر
  !د؟ی کنمی جشن امشب همراهی ازتون بخوام که توستین
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 استاد میمتاسف:  بزنم سامر گفتی حرفنکهی ابروهامو انداختم باال و قبل از اجفت

  .رهی مانی با دارای آناریول
  
  ...! کنمیسامر خواهش م:  اعتراض گفتمبا
  

  !شمی خفه میاوک:  هم گره زد و گفتی دست هاشو توسامر
  
 کنم ی متونی جشن امشب همراهیبله حتما تو:  گفتمنی محترمانه رو به آدریلیخ

  .ای اگزبرایآقا
  

  .دی ماسک بشناسری امشب من رو زدیپس با:نیآدر
  
  . رو گفت و از اتاق خارج شدنیا

  
  . بوددای داغونش پافهی که فقط قانیردا
  

  . به اتاقش رفتی کلمه اچی هبدون
  
  . عذاب وجدان گرفتمیبی طرز عجبه
  

  . از خارج شدن تمام پسرها از اتاقمونبعد
  

  . سوختی حسابچارهی پسر بیدلم برا! ؟یخل شد:  گفتسامر
  

  . شنوه هایم!  ترواشی: سایالر
  
  !نتخاب دارم من، ندارم؟ حق ای کارم بد بود ولیلی خدونمی م-
  

  .شگاهی آزمامی جمع کن برالیخیب: سامر
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  . اونجا بودی چون کالس بعدشگاهی بهم کمک کردن برم آزماسای و الرسامر

  
  . پسرها زودتر از ما اونجا بودنمیدی به کالس رسیوقت

  
  .نمی بشانی ها پر بود مجبور شدم کنار داری صندلهمه

  
  .زدی کلمه حرف هم باهام نمهی ی که واسم درد آور بود حتیزیچ
  

 ی رو به جانی آدرشنهادی بود که پنی حتما به خاطر اکردی بهم نگاه هم نمیحت
  . اون قبول کرده بودمشنهادیپ

  
  . عذاب وجدان بهم غلبه کردگهی بار دهی

  
  !کدوم صفحه ست؟:  گفتمنی حرف بزنم واسه همی کردم باهاش کمیسع
  

  دونمینم: انیدار
  
  ! نه؟بهی و غربیه چقدر عج معلمنی ا-
  
  .دی شا-
  
  !؟ی زنی حرف مینجوری تو چرا با من ا-
  
  !؟ی چه جور-
  
  .ی جورهی -
  
  .میری بگادی لطفا ساکت باش تا هردومون درس رو -
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  . احساس کردم قلبم شکستانی لحن حرف زدن داراز
  

  . صحبت کنهینجوری چون انتظار نداشتم باهام ادیشا
  
  . بودبی واقعا عجزدی مشگاهی که اون پرفسور آزمایی اون گذشته حرف هااز
  

  . دادی محی توضیعی و موجودات ماورا الطببی و غربی عجی هاشی آزماراجب
  
 کالس از ترس به ی بچه هاشتری اومد نه تنها من بلکه بی حرف هاش خوشم نماز

  . بودندهیچیخودشون پ
  
 یبچه خون آشام و آدم چاستاد اونوقت :  بحث رو عوض کنه گفتنکهی ای برادنیآ
  !شه؟یم
  

 ی از رنگ هایبی سال بود و موهاش ترکانی مبای تقری که مردای کاوالرپرفسور
   بودندی و سفیخاکستر

  
  ..!ثی خون آشام دو رگه خبهیاحتماال :  سر داد و گفتی مسخره ای خنده

  
  . بهشون منتقل شدیشتری بچه ها از جواب پروفسور جا خوردند و ترس بهمه

  
  . به خودش گرفته بودی واقعا جو مسخره اسکال

  
  . کالس رو جمع و جور کنهنکهی ای براای کاوالرپرفسور

  
خوب بچه ها :  صورتش جا به جا کرد و گفتی رو رونکشی کرد و عی سرفه اتک

 البته دم،ی بود و من هنوز به اون سطح از علم نرسی شوخنی که ادی دونیخودتون م
 به ای رونی ادیم ها ، انسان ها هم بتونن جاودانه بشن شا روز مثل خون آشاهی دیشا
  .می کنشروع کارمون رو نیای ، خب بوندهی به پتیقیحق
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 الیخی بی چه خون آشامی کامال مسخره، چه جاودانگی شوخهی دلم گفتم آره تو
  .! نادونرمردیبابا پ

  
 نیتر کی کوچی براشی اومد و در حال انجام دادن آزمای خوشم مشیلی فاماز

  . خواستمی و ازش کمک مزدمی صداش میمشکل
  

  . اومدی نمی به نظر آدم بدی بود ولیبی مرد عجنکهی از اجدا
  

  . تا ظهر وقتمون رو گرفته بودشاتی آزمابای از اتمام کالس که تقربعد
  

 ی غذاینوع (فی و با خوردن رست بمی رفتی و خسته به سالن غذا خورکالفه
  .برگشتمبه حالت نرمال ) یفرانسو

  
  !م؟ی کنکاری چدی نرفته که امشب باادتونیبچه ها : نیکال

  
آره :  گفتخوردیرو م) ی فرانسوی غذاینوع( از راتاتو ی که مقداری درحالسامر

 دی چرا جشن امشب رو بای ولزنهی مبمونی و غمیشی مندرالی وسط جشن سمیدونیم
  !م؟ی خراب کنینجوریا

  
 یمدرسه رو جدا قدغن کرده و جنگل هم که م رفتن به خارج از ریچون مد: دنیآ

  . ، خارج از محدوده مدرسه ستدیدون
  

 جشن همه حواسشون به زوج منتخب یتو:  رو کامل کرد و گفتدنی حرف آنیکال
  .می از فرصت استفاده کنمی تونیهست و ما م

  
  . گم شده بودمبای کمد لباس تقری و من تومی شدی مکی به شب نزدمی داشتگهید
  

  . لباس هاش وسط اتاق بودی هم که همه سامر
  
  دی بلند دکلته پوشی لباس سرمه اهی اومد بدون دغدغه ی خوشم مسای الری سادگاز
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 و بدون فی ظری هانی کامال چنیی اش تا پاهی باسن تنگ بود و بقی تا روبای تقرکه

  . خورده بودریپف از پارچه حر
  

  . و قشنگ بودبای زی سادگنی در علباسش
  

  .بلند قانع شدم) ی سبز و آبنی رنگ سرد بینوع(ی لباس سبزآبهی من هم به رهبالخ
  

 ی پارچه الهی به وسنیی پام تنگ بود و از اونجا به پای دکلته و تا وسط ران هالباس
 لباس دنباله ی براری پارچه حری شد و تا حدودی آزاد و گشاد مبای مانند تقرریحر
  . بوجود آورده بودی نسبتا بلندی
  

  !؟یدی پوشنوی چرا ای همه لباس دارنیتو که ا: سامر
  
 ذارهی لباس نمنیی پاری پارچه حرنطوری آمم واسه چاک جلوش راحت ترم و هم-
  ! گرمم شه،چطور مگه بده؟ادیز
  

  !محشره!  منیخدا: سایالر
  

 ، الک ی سرمه اهی رو با لباسش ست و با ساشی حاال که جواهرات سرمه اسایالر
  . خودش رو چند برابر کرده بودییبایلب قرمز ز و رژ یسرمه ا

  
  .شهی ممی حسودنی به کالیول! یمرس:  زدم و گفتمی ژکوندلبند

  
  !چرا؟:  گشاد شده بهم نگاه کرد و گفتی با چشم هاسایالر

  
 بلند ی رو با موهاش ست و با لباس طالئشی که داشت الک قهوه ای درحالسامر

  . کردی منطبق ممی بوددهیبه همراه پسرها خر کی بوتیدنباله دارش که از قبل تو
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 ی اجازه ی حتهی به بقیدی که به خودت رسینجوری گه چون ایاون درست م:گفت
  . کمپ بشنستهی شای که بانویدی هم نمنیا

  
:  سامر خبر داشت گفتی که از حس جاه طلبیی زد و از اون جای لبخندسایالر

  . کنهیهم نم به من نگای کسی تو هستیمطمئن باش تا وقت
  

  . خوادی شنوم که کمک می رو می دختر بچه اهی گری احساس کردم صداناگهان
  

  !د؟یدیشما هم اونو شن:  کردم و گفتمسای به سامر و الررو
  

  !و؟یچ: سایالر
  
  . بچههی گری صدا-
  

 می بردی فقط باز غش نکن بانجای کنم ای خواهش مینه،احتماال بازم توهم زد: سامر
  .جشن

  
  . وارد راهرو شدمهی گری نکردم و به دنبال صدایاشون توجه حرفبه
  

 که پشت به من دمی ددی بلند آشفته و لباس خواب سفی رو با موهای نوجووندختر
  . کنهی مهی و گررهی راهرو راه میانتها

  
  !زدورا؟یا:  گفتمیفی ضعی با صدااری اختیب

  
  .دمی دویش م وار دنبالوانهی برداشت و منم دی ترعی سری قدم هادختر

  
 رو باز کرد به دنبالش وارد چهارچوب ی راهرو دری انتهایکی بالخره در تارنکهی اتا

  .در شدم
  

  . وجود داشتی ترکی تر و تارکی باری ام راهروجلو
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 وار خودش رو به قفسه وانهی به دنبالش راه افتادم، قلبم دیکی تاری کهی باریتو
  . کوبوندی ام منهیس
  

 ی رو پشت سرم میگری شخص دی قدم های صدایکی تاریم تو احساس کردناگهان
  .شنوم

  
  . بلند به تن داشتن روبرو شدمی و با دو شخص که لباس هابرگشتم

  
  . بدمصی تونستم چهره هاشون رو تشخی نمکی باری راهرویکی تاردر
  
  .دمی زدم و به سمت در دوی خفه اغیج
  
  .و گرفتن دست هامیادی دو شبح با قدرت زعی حرکت سرهی با
  

  . کردمی فرار تقال می دستانشان برای که ال به الیدرحال
  

  . رو روشن کردکی تاری کهی چراغ قوه بارکی نور
  

  . اومدنی بودن که به سمتم مانی و دارنیکال
  

 و سامر بودن که داشتن سای به اطرافم انداختم اون ها دو شبح نبودن بلکه الرینگاه
  . کشتنی مبایمنو تقر

  
  !ن؟ی کنی مکاری چنی دارسایسامر، الر: نیکال

  
  . از دهانشان خارج نشدی حرفنی کوچک ترنی جواب کالدر
  

  . کردنش خارج از توان من بوددای زل زده بودند که انگار پی ها به نقطه ااون
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 اون ها دیخودتونو خسته نکن:  به طرف ما اومد و گفتکهی باری از انتهادنیآ
  . شدنزمیبنوتیه
  
  . و سپس به سامر زدسای به الری محکمیلیس ناگهان او
  

  . که در دستش داشت به گردن من نشانه رفتیی با چاقوسای نداشت الری ادهی فااما
  

  . شدی زخمشی بازورهی رو بگسای الری کرد جلوی می که سعی درحالانیدار
  
 ، سای الرن،یای پسرا شما جلو ندیصبر کن:  که بغض ازش معلوم بود گفتمیی صدابا
  . به من گوش کنسایرال
  

  . شده بودرهی خی روح به نقطه ای بیی باز هم بدون توجه به من با چشم هاسایالر
  

 دوست نی دوستتم ، من و سامر بهترنی به من نگاه کن من بهترسایالر:  دادمادامه
 نی کنم بهتری ازت خواهش ماری بادی خاطرمون رو به نی ، بهترمی هم بودیها

  .اری بادیخاطرمونو به 
  
 ی اون شب توادتونهی سایسامر، الر:  نشدم و ادامه دادمدی نا امومدی نی جوابچیه

 ادتهی تو دونمی تو بهم بگو مسای الرم؟ی خوردی چه قسمادتونهی یجشن شکر گزار
  . تو بودشنهادی اون پدونمیم
  

  . گردنم فرود آوردی چاقو رو در هوا چرخاند و به سوسای الرناگهان
  

  .بستم رو می هاچشم
  
  . احساس نکردمی دردچیه
  
  ...ی خونچی ، هی سوزشچیه
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  . شدی اشک از گوشه چشمم جاری رو باز کردم قطره امی چشم های آرامبه
  

  . رو گرفته بودسای محکم دست الرانیدار
  
  .شمونی ببنددی نداره بادهی کارا فانیا: دنیآ
  
  .نشونی نه امکان نداره بذارم ببندمی کنی کار رو نمنی نه ا-
  
  . ضعف نشون بدننی از اشتری به چشمانم اجازه ندادم بگهید
  

 زانو باال ی هر سه ما رو تا روی لباس هانییپسرا پا:  و گفتمدمی کشیقی عمنفس
  .دیاریب

  
 ی بلندمون رو تا روی لباس هانیی از حرف من پاتی به تابعانی و دارنی ،کالدنیآ

  .زانو باال آوردن
  
 ی خالکوبنی ، ادی ، سامر پاهامون رو نگاه کنسایالر: د گفتم بغض آلوی همون صدابا

  ...نیبهم بگ! بود؟ ی نماد سه ستاره نشونه چادتونه؟یرو 
  

  . بازوانم کم و کم تر شدی روشانی فشار دست هاسپس
  

  . شدی سامر جاری اشک از چشم های هاقطره
  

 دونستمی من نمایم آناراوه متاسفم ، متاسف:  افتاد و گرفتهی بغلم کرد و به گرسایالر
  . کنمی مکاریدارم چ

  
  .می و به جشن رفتمی رو بستانی از اون فاجعه زخم داربعد

  
  .می لوکس کمپ و منتظر شروع جشن بودی از اون کالب هایکی یتو
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 چطور نیخوب اول بگ:  به سمت ما اومد و گفتیدنی با چند تا جام نوشدنیآ
  !ن؟یبزن باعث شد که توهم ی چن؟ی شدزمیبنوتیه
  

 و می اتاق بودی شد ما توی چقای دقدونمینم:  گرفت و گفتدنی جام رو از آهی سامر
  .دی شنیی صداهی ای که آنارمی شدی آماده ممیداشت

  
  ! بود؟ی چهی شبقایصداش دق: دنیآ
  

 دختر نوجوون و از اون جالب تر هی هی گریصدا:  سامر رو کامل کردم و گفتمحرف
 ی ادامه اگهی اتاق راهرو هست و دنی اتاق ما اخرکردمیکر م فشهی بود که من همنیا

  .نداره
  

  .می رو هم کشف کنی مخفی راز راهرودی حساب بانیپس با ا: سایالر
  

  .ادی اصال بهت نمیاری کاراگاه ها رو در بی نکن ادای ، سعسایالر: نیکال
  

  . چرا ادامه راهرو رو بستنمی بدوندیفقط با: انیدار
  

  !دم؟ی شنی مخفیدرمورد راهرو: از پشت سر گفت یی صداناگهان
  

  . کنمدای تا منبع صدا رو پبرگشتم
  

  . بودنی مسلما متعلق به آدری لهجه فرانسوی بـم و جذاب، با کمیصدا
  

 جدا از ی داشتم حسی اون کت و شلوار مدل فرانسوی تودنشی که با دیحس
  . کلمات بودانیهرگونه ب

  
  . بهم بدهی رو کسی حسنی نبود که همچقتچوی های وقت بود یلی خدونمینم
  
  . اومدی نظرم اون واقعا جذاب مبه
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  . بودیبی کرد حس عجی مجادی که در قلبم ای شادحس

  
  ... با ترسختهی آمیحس

  
  . را کنار زدمی موهای که با دستش ، دسته ایهنگام

  
  .دهی نمی آسمون معنیامشب با وجود تو ، ماه تو:  در گوشم زمزمه کردی آرامبه
  

  .دمی رو شننی اسم خودم و آدرناگهان
  

  . اول مردمی مثل همون دفعه بای که دست هام رو گرفت تقری هنگامنیآدر
  

  .دمی دی میی سبز براقش انگار تمنای چشم های تودمی رقصی که باهاش می مدتدر
  

 شک ی رفت بی به هرکس که نشونه می بود و به راحتیی قطعا پسر دلربااون
  . کردیشکارش م

  
  . دختر کمپ ، فکر نکنم باشمنیباتری هستم ، اما نه زییبای داشتم که دختر زقبول

  
 ، اون ها با هم دنی رقصی افتاد که با وقار خاص خودشون مدنی به سامر و آچشمم

  . دادنی ملی رو تشکیزوج خوب
  

  .میری بگدهی بامزشون رو نادی اگه کل کل هاالبته
  

  . بودندیم معنا متشخص و دوست داشتن به تمای هم زوجسای و الرنیکال
  
  . نشسته بود واقعا ناراحت شدمنی کاناپه تنها و غمگی که روانی داردنی داز
  

  . منه که اون تنها و ناراحتهری کردم تقصی محس
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  .رمیگی مگهی دیکی رو از ی خودم ، دلخوشی کردم دارم به خاطر دلخوشی محس

  
  .دمی متی اهمیادی ز مندی حق با سامر باشه شادی شادونمینم
  

 تی به تن داشت و از پشت جمعدی افتاد که لباس خواب سفی چشمم به دخترناگهان
  . شدیرد م

  
 دو پا برام مشکل ی روستادنی اگهی من ، دی خودش بود همونه خودشه خدادرسته

  .شده بود
  

 ها ی رای مسابقه درحال بررسنی و مسئولافتی انی رقص پاکی از اتمام موزبعد
  .شدن

  
  . ضعف حالم رو به شدت خراب کردهاحساس

  
  .رفتی مجی سرم مدام گو
  

  !حالت خوبه؟:  رو فشرد و گفتمی بازوانیدار
  
  ممنون. خوبم-
  

  .ارمی طاقت بتونستمی نمگهی شد دی پاهام کم و کم تر متوان
  

  . من رو در آغوش گرفت و نجاتم دادبای تقرانی داری رو رها کردم ولخودم
  
  . حس کنمی استفاده کرده بود به خوبانی که داری اوین جورج تونستم ادکلیم
  

 چشم نمی تونستم ببی ،مرفتی شات باال مهی که ی انداختم درحالنی به آدرینگاه
  . را به چشمان پر از خشم داده بودندشانی مهربانش که جایها
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  . نشهی عصباننی از اشتری بنی تا آدردمی کشرونی بانی رو از بغل دارخودم

  
 خوردنم نی قانع شد تا از زممی متوجه ماجرا شد و مجددا به گرفتن بازوانیردا

  . کندیریجلوگ
  

  .می چشم بهم زدن ما از جشن خارج شدکی در
  
 رو شروع ی چه مسخره بازدی باگهید:  گفتالیخی روشن کرد و بیگاری سدنیآ

  !م؟یکن
  

  . بکشونهنجایرو ا ی کسگاری نور سخوامی خاموش کن نمگارویدهنتو ببند و س: سامر
  
  .نهی ببی باشه که کسی اونقدر قوگاری کنم نور سی سامر فکر نمالیخی ب-
  

  . هوش شدی بای که آناریی به اون جامی بردیبا: انیدار
  
  .نی پناه نشون بدی و بفی ضعی منو فردنی خوای متشکرم که م-
  

  . نبودنی که منظورم ای دونیخودتم م: انیدار
  
  . بهم دست دادیبی حس عجمیدی اون مکان که رسبه
  

  .نی شکسته که راجبش گفته بودبی همون صلدینی رو ببنجایا: نیکال
  
 در دستش بود جفت ابروهاش رو باال انداخت و ی چوببی صلهی که ی درحالدنیآ

  ! بودنی ابیفکر کردم منظورتون از صل: گفت
  

 نی امی داربی صل االن دو تای ولنیدی دبی صلهی نی شما گفتنمی ببدیصبر کن: سامر
  !ده؟ی میچه معن
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  . باشهی قبرستون مخفهی تونه ی منجایکه ا: انیدار

  
 جسد هی تا می رو بکننجای ادینگو که حاال با:  دستش رو در هوا تکان داد و گفتدنیآ
  .می کندایپ

  
  .می کارو کننی همدیاتفاقا با:  گفتطنتی زد و با شی لبخند ژکوندنیکال

  
  . بودبی که مربوط به صلمی شدنیدن اون قسمت از زم مشغول کنی نفر6 سپس

  
 نجای االیخیب:  شوت زد و گفتی به سنگ کوچکدنی آنی کندن زمی از مدتبعد

  .ستی نیچیه
  
 و توهم نیشما عقلتونو از دست داد:  ادامه دادکردی که به سرش اشاره می درحالو

من ...نیط آدمن هم فقنجای ای ، آدم هاستی نیعی کمپ ماورا الطبهی نجای انیزد
  . برمی همراهمم با خودم مرمیکه م

  
  .دی به دنبال خود کشی چند قدمنکهی گفت و دست سامر رو گرفت و بعد از انویا

  
 لی محکم بهش تحویلی سهی خارج کرد و دنی دستش رو با تمام توان از دست آسامر

  .داد
  

هم گره خورد و  ی کامال عوض شد و ابروهاش به شدت تودنی حالت صورت آناگهان
  دهنش رو باز کرد تا اعتراض کنه

  
   منصرف شدسای الرغی جی با صداکه
  
  . تعفن دوباره سردردم رو برگردوندیبو
  
  ! شده؟یچ:  گرفتم و گفتممینی بی دستم رو جلواری اختیب
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  ...نجایا..نجایا:  قورت داد و گفتی آب دهانش رو به سختسایالر

  
  !؟ینی بی میچ! ؟ی اونجا چ-
  
 تر کی نزدمی که کنده بودی اون ها نموندم و به حفره ای منتظر جواب از سوگهید

  .شدم
  
  . رفتیاهی و چشم هام رو به سدی اون صحنه تنم لرزدنی داز
  
  . همسن و سال ما بودبای حفره جسد چند تا دختر و پسر تقریتو
  

  . تا بودن7-6 ها حدودا جسد
  

 به نجای دوباره ادی بامی کرددای ها رو پ جسدنی نفهمه ما ای کسنکهی ایبرا: انیدار
  .میروز اولش برگردون

  
  ! چرا مردن؟نای من ایخدا: نیکال

  
  .می افته که ما ازش خبر نداری داره می اتفاقاتهی نجایبهتون که گفته بودم ا: سامر

  
  .می شی گرفتار منای به سرنوشت امی بجنبریو اگه د: دنیآ
  

 چارهی بی هایطفلک: زد گفتیست هاش پس م که اشک هاشو با دی در حالسایالر
  .دنی کشی دونه چیخدا م

  
 ی جدگهی به بعد دنی از ادی بامی گرفتی موضوع رو به شوخنی اگه تا االن ا-
  . هر چه زودترمی فرار کننجای از ادی لنگه بای کار می جاهی مشیریبگ
  

  .می ری منجای فردا از انیهم: انیدار
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  .می برگردوندهی اون جا رو به حالت اولنیو زم می رو به سرعت پر کردحفره

  
  . کردنی که زوج منتخب رو اعالم ممی همون زمان به جشن برگشتقایدق
  
 ی شانسچی هدنی سامر و آییبای به زیی دونستم که امکان نداره با وجود زوج هایم

  .ندارم
  
 ی م مسابقه شرکت کرده بود حتما برندهی توانی دونستم اگه داری خوب منوی او

  .شد
  

  . نداشتیتی اهمنی ترکی واسم کوچگهی ها دنی هر صورت ادر
  
  . که مهم بود نجات دادن جون دوست هام بودیزیچ
  
  .می کردی رو ترک منجای ادیبا
  

  .می کردی به حس سامر توجه مدی بادیشا
  
  . نگذشته بودیادی مدت زنکهی با ای طرفاز
  

  . تنگ شده بودیلی پدر و مادر خی برادلم
  

  . دور کمرم حلقه شدی دستهانناگ
  

  . کردی متی بود که منو به سمت سکو هدانیآدر
  

  . زوم شده بودنی من و آدری چشم ها روی همه
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 لی بخشش رو تحوتی و رضابای زی از اون لبخندهایکی نگاه کردم داشت نی آدربه
  . دادیهمه م

  
  !چه خبر شده؟:  لب و آروم گفتمریز
  

  !؟یدیمگه نشن: نیآدر
  
  دم؟ی نشنوی چ-
  
  !!! که اسممون رو اعالم کردن-
  
  ! اسممون رو اعالم کردن؟ی چی برا-
  
  !ن؟ی کنی می زندگای دننی همی شما تونی مطمئنسمونتهی خانم ار-
  
  ! ؟ی زنی حرف می فهمم درمورد چی چطور مگه؟من اصال نم-
  
  !می ما زوج منتخب-
  
  !!!!؟؟؟...واقعا:  وق زده بهش نگاه کردم و گفتمی چشم هابا
  

  ...آره واقعا:  لبانش نشست و گفتی روی ترنیری و شقی لبخند عمنیآدر
  

  . کردنمی و روبان زوج منتخب رو به ما تقدای و هدامیستادی سکو ای که رویهنگام
  

  . بچه ها انداختمی آشفته ی به چهره ینگاه
  

  . خوش حال باشمیی تونستم تنهای ها نگران بودند ، نه نماون
  
  . بگذرم و برمنی تونستم از آدری نمی اون کمپ بگذرم ولزیاز همه چ تونستم یم
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  . عوض کردنی چشمانم جاشون رو با موج منفی چشم بهم زدن موج شادکی در
  
  .می کردی اون آرزو رو نمچوقتی کاش هیا

  
  .می نشست و مشغول شام خوردن شدزی مکی با ما دور نی بعد آدریمدت

  
 نی حس کنم که وجود آدرنوی تونستم ای شد و می رد و بدل نمی حرفچکسی هنیب

  . کردی متی رو اذانیتمام مدت دار
  

 ی که وسطادمیمن فهم: جمعمون رو شکست و گفتنی سکوت سنگنی آدربالخره
  !ن؟ی تونم بپرسم کجا رفته بودی می ندارم ولی زد،اصال قصد فضولبتونیجشن غ

  
 در جشن بتمونی و متوجه غدی سوال رو پرسنی انی آدری به صورت ناگهاننکهی ااز

  .می کردی نگاه مگهی به هم دجی و گمی هممون به لکنت افتاده بودبایشد تقر
  
 استفاده کرد و شیشگی همی ذاتی از خونسرددنی که آمی بدی چه جوابمیدونستینم

 کمی تا مشی ببرمی حالش بد شد و مجبور شدکمی ایخوب راستش آنار: گفت
  .استراحت کنه

  
 دهانش ی رو توکی از استی قانع نشده بود تکه ادنیگار از جواب آ که اننیآدر

  !نش؟ی نفرتون باهم ببر5حتما الزم بود که : گذاشت و گفت
  

 زمیعز:  از موهام رو پشت گوشم زد و گفتی نشد و دسته ای اگهی جواب دمنتظر
  !؟یچرا به من نگفت

  
  جانم؟! زم؟ی عز؟یچ
  

اون لحظه به من ...آخه: فتاده بودم گفتم از تعجب به لکنت ابای که تقریدرحال
  ... بود کهی کسنی ترکی نزدانیدار...و...ی نبودکینزد
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  . کردنی باهم تالفنی و آدرانی که نگاه داردمید
  
 به اتاق میخوب بهتره که برگرد:  زدم و گفتمی حرفم شدم و لبخند تصنعالیخیب

  .م گذشته و از وقت خوابمی خسته ایهامون چون احتماال همه حساب
  
  . بلند شدنسای و الرن،سامریدن،کالی حرفم آنی ابا
  

 نی سبز آدری به چشم هاشی آبی چشم هاقی خشمش رو از طرنی هم آخرانیدار
  .منتقل کرد و بلند شد

  
 که غذات ی خوای مای یای با ما بی خوای تو منیآدر:  زدم و گفتمی مهربونلبخند

  !؟یرو ادامه بد
  

  ... و می بمونم بهتره بریمنتظر کسمن وقت ندارم : انیدار
  

  . گذاشت و مانع از ادامه حرفش شدانی دهان داری دستش رو روسامر
  

 منتظرتون نی اگه شما بخوابی خسته ست ولکمی بود که نیمنظورش ا: سایالر
  .میمونیم
  

 شاگردام رو ی حرف هاچوقتی من هدینگران نباش:  و گفتدی بلند بلند خندنیآدر
  .امی من خودم منی نداره شما بربیم،عری گیبه دل نم

  
***  

  
  . کامال خسته بودممی وارد اتاقمون شدیوقت

  
  . لباس هام رو عوض کنم نداشتمنکهی حوصله ایحت
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 و بعدش هرجور شده بود بلند شدم و دمی تخت خواب دراز کشی روی لحظه اچند
  . و مسواک زدم و دوباره به تختم برگشتمدمیلباس خوابم رو پوش

  
  .میدی تخت هامون دراز کشی چراغ ها رو خاموش کرد و هر سه روسایرال
  

  !م؟ی کنکاریبچه ها حاال چ: سامر
  

  .. کارمون تمومهگهی هم بهمون شک کرده دایاگزبرا: سایالر
  
  . واسه خودمون داشته باشهی خطرنی کنم آدری نه من فکر نم-
  

  ! هنوز؟یستی متوجه ننکهیمثل ا: سامر
  
  ...یدی آزاره باور کن مگه رفتارشو ندی اون بی فهمم ولیامر م فهمم سی چرا م-
  

  . کنهی نگاه مانی بد به داریلیخ: سایالر
  
  ...هی عادنی خوب ا-
  

  !ه؟ی عادشیچ: سایالر
  
  .ادی از من خوشش مانی دونن که داری همه م-
  

  ...ی کنی متشی تو اذیول: سایالر
  

  .ستی انصاف ننیو ا: سامر
  
 که نهی گناه من ای همه نی صحبت نکنی جانی من مثل قاتل ها کنم بای خواهش م-

  !اد؟ی خوشم منیمن فقط از آدر
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  .می بخوابمیری بهتره بگهی چدی دونیم: سامر
  
  . بخونی رو که بلدی آرومی از اون آهنگ هایکی سای الر-
  

  . شروع به خوندن کردباشی و زفی لطی با صدای بدون معطلسایالر
  

I’m dying to catch my breath  
  

  شمی و زنده مرمیمی مدنمی نفس کشی برامن
  

Oh why don’t I ever learn?  
  

  رمیگی نمادی جوقتی هچرا
  

I’ve lost all my trust,  
  

   اعتمادم رو از دست دادمی همه من
  

though I’ve surely tried to turn it around  
  

   نگه داشتمنوی خسته شدم از بس انایقی که کنمی مفکر
  

Can you still see the heart of me?  
  
  ینی هنوزم قلب من رو ببیتونیم
  

All my agony fades away  
  

   دارهنی عذاب من از بی همه
  

when you hold me in your embrace  
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  یریگی اغوشت می که تو منو تویوقت
  

Don’t tear me down for all I need  
  

   نکنهی گرخوامی که مییزای چیبرا
  

Make my heart a better place  
  

   کن قلبم مهربون تر باشهی کارجاش
  

Give me something I can believe  
  

   بده که بتونم باورش کنمیزیچی بهم
  

Don’t tear me down  
  

  زی من اشک نریبرا
  

  . بسته شد و خواب رفتمی که چشم هام کدمی نفهمسای الری صدانی بدر
  

  .دمی خوابی سختنیزم ی کردم روی داشتم،حس میبی عجحس
  

  .نمی تونستم شفق رو ببی هام رو باز کردم مچشم
  

  ... جنگلی آسمان و سرسبزیقرمز
  
  ... اطرافم نگاه کردمبه
  

  .. بودمدهی ، وسط جنگل با لباس خواب دراز کشنی زمیرو
  

  ..! جنگلــمی من،من تویخدا: جمله از دهانم خارج شدنی ااری اختی بناگهان
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  . لباسمو تکوندمیم، گرد و خاک ها بلند شدنی زماز
  
  .دی وزی می تابستون بود اما باد سردنکهی ابا
  

 ی سابقه نداشتم که توچوقتی شد من هی نمنجا،باورمی اومدم ای من چه جورایخدا
  .خواب راه برم

  
  . کردمی رو احساس می نگاه کسینیسنگ

  
  .دمی دو13 تا اتاق شماره بای وجودمو برداشت و تقری همه ترس

  
  . و سامر هنوز خواب بودنسای در اتاق رو باز کردم الریوقت

  
  . برام افتاده بود،من چم شده بودی اتفاقچه

  
  . نکنمدارشونی دادم بحیترج

  
 بار از ترس چشم هامو نبستم و مانع نی ای ولدمی تخت خوابم دراز کشی رودوباره
  . شدمدنمیاز خواب

  
  . نگه دارمداری کردم بدنمو بی خسته بودم سعنکهی ابا
  
  . چشم هام رو باز کردمسای الرغی جی صدابا
  

  . بمونمداری بودم که بتونم بی کنم خسته تر از اونفکر
  
 معلوم چیسا؟هیالر:  و گفتمدمی به موهام کشی شدم دستداری تخت خواب بی رواز

  !هست چته؟
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  .نی زود باشنینی ببنوی انیای بنی زود باشایسامر،آنار: سایالر
  

  . رو گرفتمسای شدم و رد نگاه الر تراسوارد
  

  . جنگل دار زده بودی از بچه ها خودشو تویکی من،یخدا
  

  ...شهیباورم نم: سایالر
  

 خودش رو دی نبود پس چرا بای شناختم،پسر افسرده ای پسره رو منیمن ا: سامر
  !دار بزنه؟

  
  . مجبورش کرده باشهیکی دیشا...دی شا-
  

  ! ؟یک: سایالر
  
  .. متنفرمنجایاز ا فقط دونمی نم-
  

  . چه خبر شدهمینی ببنیی پامی برنیایب:سامر
  
  .می و به سمت جنگل رفتمیدی کمپ رو پوشفرمیونی

  
  . بودی آی اف بنی شلوغ و پر از ماموریلی جنگل خیتو
  

 ی که پسرنوجوون خودش رو دار زده بود،رو بسته بودن و اجازه نمی محوطه ادور
  .می بشکیدادن که بهش نزد

  
  . شدمکی بودم نزددهی که قبال سرکالس زبان فرانسه دیسر پبه
  

 ی مهی دو دستش گرفته بود و بدجور گرنی نشسته بود و سرش رو بنی زمی روپسر
  .کرد
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  . ناراحت شده بودیلی اتفاق خنی که اون ها باهم دوست بودن و حتما از ادونستمیم
  
  . بدونهیزی اون راجب ماجرا چدی خودم گفتم پس حتما بابه
  

  . پس زدیادی دستش رو گرفتم،دستمو با قدرت زمچ
  

  .آنا مراقب باش: سامر
  

به من نگاه :  شونه ـش گذاشتم و آروم گفتمی کردم و دوباره دست روسماجت
  . خوام چند تا سوال ازت بپرسمی می ولی ندارطشوی االن شرادونمیکن،م

  
م داد که نتونستم  هولی جورعی حرکت سرهی بلند و با نی زمی نداد از رویجواب

  . خوردمنیتعادلم رو حفظ کنم و زم
  

  . شدداشونی از کجا پهوی دونمی نمنی و کالدنیان،آیدار
  

  . بلندم کردنی دستم رو گرفتم و از زمنیکال
  

:  اش رو با دو دستش گرفت و گفتقهی مثل عقاب به سمت پسر حمله ور شد و انیدار
  !؟ی ندادن رو دختر دست بلند نکنادی بهت یعوض

  
:  زد و گفتانی به صورت داری و مشتدی اشک چشمانش چکی قطره انی خشمگپسر

  .دهنتو ببند
  

  . هم به کمکش رفتدنی دوباره به سمتش حمله ور شد و آانیدار
  
 ی اف بنی مگه مامورد،یبس کن:  خودم رو بهشون رسوندم و گفتمعی حرکت سرهی با
  !د؟ینی بی رو نمیآ
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فقط :  باال بردم و گفتممی به حالت تسلی دست هامو کم کردم وی به پسر عصبانرو
  . خوام ازت چند تا سوال بپرسم،فقط چند تا سوال آسونیم
  

  . شدرهی نداد و به فقط بهم خی جوابپسر
  

 باشه که بتونم سوال هامو ازش نی ای برای تونه جواب مثبتی منی ادی کردم شاحس
  .بپرسم پس شروع کردم

  
 نه ای اون اتفاق مربوط به دوستت هست دونمی افتاد نمیتفاق اهی برام شبی دنی بب-
  . دوستت افتاد بودی برای اون اتفاق همزمان با اتفاققای دقیول
  

 شارل ازم شبی دی ولیزنی حرف می راجب چدونمی من نمنیبب:  جواب دادپسر
  .می بری مخفیخواست که تا ته اون راهرو

  
  !ه؟ی اصلی راهروی که انتهای زنی حرف میی درمورد راهرو-
  
 از واری اتاق ما بود چون دیواری پشت کمد دی در مخفهی یستی نه ، نه تو متوجه ن-

 یلی و خکی تاریلی راهرو بود خهی، پشتش . شکستی بود اتفاقیمیچوب قد
  ...ترسناک

  
  ! شد؟یبعدش چ! خب؟-
  
اک  تونه خطرنی کار منی اون ازم خواست که باهاش برم اما نرفتم بهش گفتم ا-

  . رفتیی اون حرفمو قبول نکرد و خودش تنهایباشه ول
  

  . چشم هاش جمع شد و با دست هاش اشکاشو پس زدی اشک تودوباره
  
  . کنم ادامه بدهی خواهش می برات سخته ولدونمیم: بهش گفتمی همدردبا
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 بسته شد فکر کردم شارل اونو بسته هی رفت در خود به خود بعد از چند ثانی وقت-
 ی هاادی فری تونستم صدای کرده بود،می اونو بسته بود و شارل رو زندانیکی یول

 کی تا نزدبای شد،تقری کردم در باز نمی می سعی هر چی شارل رو بشنوم ولفیخف
 ی کنم و نجاتش بدم اما در باز نماز کردم که درو بی می داشتم سعدیطلوع خورش

 که شارل خودشو دمیرفتم و د رونیاد،بی خدمتکارا مغی جی که صدادمی دهویشد که 
  ...دار زده

  
   بود؟یخوب اسمت چ: دنیآ
  
   آنسل-
  

 توام م،اگهی برنجای از ادی خطرناکه و اما هر چه زودتر بانجای که ای دونیم: نیکال
 12 ساعت ،امشبیای با ما بی تونی می دچار بشقتی به سرنوشت رفی خواینم

  . باش14 اتاق شماره یجلو
  

  .امیباشه م: آنسل
  
 ی درمورد امشب ممی ری ما مقیخوبه رف:  آنسل رو فشرد و گفتی شونه دنیآ

  .ی حرف بزنی با کسدی که نبایدون
  

  .می رفتی خوردن صبحانه به سالن غذا خوریبرا
  
 و دمی شنی نشسته بودن حرف هاشون رو نمزی هم سر مگهی نفر د5 به جز من نکهی ابا

  . دور بشمنیدر از آدی فکر بودم که بانی ایتمام مدت تو
  

  . خارج شدمی از سالن غذاخورهی از تموم کردن صبحانه زودتر از بقبعد
  
  . رفتمنی سمت اتاق مخصوص آدربه
  
  . به در زدمی پشت دست تقه ابا
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  . در رو باز نکردی کساما

  
  . در زدمدوباره

  
  .ومدی نی بار هم جوابنیا

  
  . و در باز شدچوندمی در رو پرهیدستگ

  
  . بودی خالاتاق

  
  . اتاق شدموارد

  
  . داشتیزی کامال مرتب و تماتاق

  
  . ادکلنش تمام اتاق رو در بر گرفته بودیبو
  

  . بودییای اتاقش روی منظره
  

  .دمی کارش چند تا کاغذ دزی میرو
  

 شونی بقی من بود و روری از تصوی چند تا از کاغذ ها طرحی ها رو برداشتم رواون
  ...بایاسمم به همراه قلب و جمالت ز

  
  . شده بودمزی واقعا سورپرای طراحی استعدادش تواز
  

 ندادن ادیآنا بهت :  و با استرس گفتدی کشرونی کاغذ ها رو از دستم بی دستناگهان
  !؟ی اتاق نشگرانیبدون اجازه وارد د
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 لبخند اری اختی اون طرح ها بهم دست داده بود بدنی که از دی احساس قشنگاز
 شهی من همی دادن ولادیبهم :  تکون دادم و گفتمدییزدم و سرم رو به حالت تا

 در رو باز ی کسی وارد شم در زدم ولنکهی خورم قبل از ایکنجکاو بودم،اما قسم م
  .نکرد

  
  .ی در رو باز کنه وارد شستی نی کسی بهت اجازه داد که وقتتی و حس کنجکاو-
  

  ...قای دق: تکون دادم و گفتمدیی اشاره ـم رو در هوا به حالت تاانگشت
  
  ...دمی بله خودم فهم-
  
  ! سوال بپرسم؟هی تونم ی م-
  
  دم؟ی که چرا از صورتت طرح کشی بپرسی خوای م-
  
  ...یی جوراهی آره -
  
 باشه که تا االن ی چهره انی تربای زدی شای ندارم ولی قانع کننده الی خوب دل-
  . دارمی خودم نگه مشی رو پبای زی چهره هاشهی همدم،منید
  
  .نی داشته باشیادی خوشگل زی دوس دخترهادی حساب بانی با ا پس-
  
  .یی چند تاهی قبال داشتم ی االن نه، ول-
  
  !؟ی پس چرا االن ندار-
  
  .. خوامی و اونو مستادهی خوشگلش جلوم اهی چون دی شا-
  
 زود دی شایعنی رمی منجای تابستون که تموم شه منم از ای دونی خودت منی آدر-

  ..تر رفتم



  یکمپ تابستان
  

goldjar/me.Telegram  

 

101

  
  !ه؟ی منظورت چ؟یچ -
  
  .ی نگی رو به کسهی قضنی ای بهم قول بددی بانی آدر-
  
  ... کنم نگمی می سع-
  
  .. بهم قول بده-
  

  .دمیخوب قول م:  برد باال و گفتدستشو
  
 ی اومدم تا بهت بگم اگه توام منجای ارم،راستشی منجای من امشب با دوستام از ا-

  .ای با ما بیخوا
  

  ن؟ی برنی خوایچرا م:  کرد و گفتریی چهره اش کامال تغحالت
  
  . افتهی میی اتفاقاهی بهت بگم فقط داره تونمی نم-
  
 جا نی از ای کسدی نبای دونم که حادثه اون پسره شارل همه رو ترسونده ولی م-

  .. نبودی کسری داشت و تقصیبره،اون پسر افسردگ
  
 کمپ یکه تو بود ی پسرنی داشت؟ اون شاد تری افسردگی بگی تونی چطور م-
  ! بودمدهید
  
 خنده هاشون از ته ی خندن ولی مشتری ترند بنی که غمگیی اون هایدونی مگه نم-

  .ستیدل ن
  
 با اون ها دی نجات خودم و دوستامم که شده بای من برای ولدونمی من نمنی آدر-

 ی واست اتفاقخوامی نمی نگم ولی ماجرا رو به کسنی قرار بود امی فرار کننجایاز ا
  .ای توام باهامون بافتهیب
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  .دمی قول مامی آروم باش منم باهاتون مشیه:  بغلم کرد و گفتنیآدر

  
  ... راه بودی توی وحشت واقعی از اون آروم گرفتم ولبعد

  
  . آنامیری پس امشب باهم م-
  
  .نمتی بی محوطه می تو-
  
  . کالسمی بردی باگهی خوبه د-
  
  .یایب باهامون ی کردم که قبول کنی فکرشم نم-
  
  . خوام از دستت بدمی آنا من دوست دارم و نم-
  
  .نطوری منم هم-
  
  . به سمت کالس فرانسه راه افتادمنی همراه آدربه
  

 رو انی دارنی تونستم نگاه سنگی وارد کالس شدم منی که به همراه آدریهنگام
  . خودم احساس کنمیرو
  
  .نمی ببشی آبی تونستم خشم رو از چشم هایم
  

  . سامر رو انتخاب کردم کناریصندل
  
  ؟ی بودنیتو با آدر:  گفتی نشستم سامر به آرومنکهی محض ابه
  
   نه-
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  ن؟ی پس چرا با هم وارد کالس شد-
  
   چون قبل از کالس رفتم اتاقش-
  
  ؟ی برا-
  
  . ازش خواستم اونم با ما امشب فرار کنه-
  
  ؟ی کردکاری تو چ؟ی چ-
  
  ! گه مطمئن باشی نمیزی چی اون به کس-
  
  ؟ی بهش گفتی چی هان؟ برای بهش اعتماد کردی چه حسابی تو رو-
  
  .. من فقط-
  
 جون همه ی از دستش بدی خواستی خودت چون نمی تو فقط به خاطر خودخواه-

  یما رو به خطر انداخت
  
   رسونهی نمبی سامر باور کن اون به ما آسستی ننطوری نه ا-
  
 نی کنه چون ای سرت خراب میرو بفهمه کمپ انی که اگه داری دونی مای آنار-

  .هی چه جورنی که رابطش با آدری دونی بود و از همه مهم تر مانی دارینقشه 
  
  . افتهی نمی سامر اتفاق-
  
  . کشنی رو مگهی هم دنی و آدرانی دختر،امشب دارینی خوش بیادی تو ز-
  
  آزار وی چقدر بی شناسی رسونه تو که اونو می نمبی آسی به کسنی نه آدر-

  .آرومه
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 کسو چی شناسم من هینه من اونو نم: کوبوند و گفتزی می جفت دست هاشو روسامر

  .ی فروختی راحتنی که جون دوستاتو به اشهی شناسم و باورم نمی نمنجایا
  

 کالس به ی باعث شد نگاه بچه هازی می سامر روی از کوبوندن دست های ناشیصدا
  .سمت ما برگرده

  
 زهیدوش: به دست داشت به طرف ما اومد و گفت ی که کتابی درحالنیآدر

  ! اومده؟شی پی آندراده مشکلزهی و دوشسمونتهیار
  

 شما به درستون اینه اصال مستر اگزبرا:  زد و گفتی لبخند کش دار تصنعسامر
  .نیبرس

  
 رو ازمونی مورد نلی و وسامی از اتمام کالس ها و خوردن نهار به اتاقمون برگشتبعد

  .می و منتظر زمان فرار شدمیهامون گذاشت ی کوله پشتیتو
  
  . شده بوددهی بلعیکی توسط تارای بود و دندهی شب فرا رسمهین

  
  . فرار از کمپ مرگ بودزمان

  
  !ن؟ی حاضرسای سامر، الر-
  

  . من استرس دارمیآره ول: سایالر
  

  .منم آمادم: سامر
  

  .می و آروم وارد راهرو شدمی هامونو برداشتی پشتکوله
  
  . بودنستادهیهرو پسرها به همراه آنسل ا رایتو
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  .می سالن خارج شی از در اصلمی تونینم: نیکال
  
  ! رفتن وجود ندارهرونی بی برای اگهی خوب راه د-
  

  .می کندای پگهی راه دهی دیبا: انیدار
  

  !؟یچه راه: سامر
  
  .می پریاز پنجره م: دنیآ
  

  ! شد صد برابر به استرسم اضافه شدیعال: سایالر
  
  .شهی نمیزی چزم،ی نگران نباش عزیالر:  گفتمسای به الری حس همدرداب

  
 ی برای طناب پارچه اهی و از تراس با گره زدن ملحفه ها می اتاق پسر ها شدوارد

  .می رفتن درست کردنییپا
  

 طناب ی به واسطه یگری پس از دیکی و بعد نیی پامی هامونو انداختی کوله پشتاول
  .می رفتنیی پایپارچه ا

  
  . اومدنیی نفر بود با ترس و لرز پانی که آخرسای الربالخره

  
  .می گرفتشی و راه جنگل رو در پمی هامونو برداشتکوله

  
  .نهی از در جلو نگهبان ممکنه ببمی که به جنگل راه داره بری از در پشتدیبا: انیدار

  
  !احمق گهی هم نگهبان داره دیاگه در جلو نگهبان داره احتماال در پشت: دنیآ
  

  .می پری مواریاز د: نیکال
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  !ن؟ی شدوونهی دم،ی بپرواری از دمی تونینم: تعجب گفتمبا
  

 از می تونی داره، می پشت ساختمان هست که حصار چوبیی جاهی آنا نیبب: آنسل
  .میاونجا بر

  
  !دن؟ی بهمون میهمون جا که آموزش سوارکار: سامر

  
  آره: آنسل

  
 ی من حس بدمی متوجه پچ پچ هامون نشده بری بهتره تا کسدیعجله کن: سایالر

  !دارم
  

  .نیافتیخوب راه ب: انیدار
  
 دهی همونطور که آنسل گفته بود و قبال دم،ی مدرسه راه افتادی سمت محوطه پشتبه

  . نکرده بودمی توجه چندانیبودم ول
  

  ! نگهبان هم نداشتی بود که حتنجای نداشت،جالب اواری قسمت از مدرسه داون
  
  .می جنگل راه افتادیاهی و به سمت سمیدی پری حصار چوبی از رویکی یکی

  
  . گرفتی کم ترس و وحشت وجودمو فرا مکم

  
  !م؟ی کردی مدای راه بهتر پهی شد یحاال نم: سایالر

  
  . بهتر نبودنی از ای که راهی دونی مزمیعز: نیکال

  
  له؟ی جاده چند مانیتا جاده اول: سامر

  
  !دونمینم: انیدار
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  .نمی ببمی اس گوشی چی جی بذار رو:سامر

  
 از اون ی کردم اما اثری نگاه منی آدردنی دی مدت همش به پشت سرم رو براتمام
  .نبود

  
  . نگاهم رو از ساختمان کمپ گرفتمنیآخر

  
  . از ساختمان چشم برداشتمستی ننی از آدری که مطمئن شدم خبریوقت

  
  ! کهومدی ننیآدر:  در گوش سامر گفتمآروم

  
  !ب بهتر خو-
  
  !رهی که نگرانشم دوست ندارم اون بمی دونی مهی منظورت چ-
  
  . شهی نمشیزی کنه چی می زندگنجای ساله که اانی نگران نباش اون سال-
  
 کرده؟ مگه چند سالشه؟ اون ی می زندگنجای سال اانی دونه که سالی تو از کجا م-

  ! سالشه25فقط 
  
 چون ومدی کنم که نی خدا رو شکر م فقط االن دارمستی من برام مهم ننی بب-

  . راه بندازهی فاجعه بزرگانیممکن بود دار
  

  .دی به گوش رسی خوردن کسنی زمی صداناگهان
  

  !؟یخوب:  خودش رو به من رسوند و بازوم رو گرفت و گفتعی سریلی خانیدار
  
  ..! من نبودم که-
  



  یکمپ تابستان
  

goldjar/me.Telegram  

 

108

بود و بر اثر  خورده نی بود که زمسای چراغ قهوه ـش رو روشن کرد، الردنیآ
  . هوش شده بودی ببای سنگ تقرهیاصابت سرش با 

  
 شده بود رو پاک ی که گلسای آوردم و صورت الررونی شلوارم ببی از جیدستمال
  .کردم

  
 به ی از آب رو برای آوردو مقداررونی ـش بی آب از کوله پشتی بطرهی هم نیکال

  .دی صورتش پاشی روسایهوش آوردن الر
  

  .هاش رو باز کرد چشم ی کمسایالر
  

  !زم؟ی عزی خوبیالر:  صورتش کنار زدم و گفتمی ـش رو از روسی خیموها
  

  ...من فقط...آره من خوبم من فقط: سایالر
  
 وقت ادی ، زی دختر دست و پا چلفتمی کن برن،جمعی زمی و خوردیهول شد: دنیآ

  !میندار
  

  ..! واقعایمرس: سایالر
  
  .قابل شما رو نداشت: دنیآ
  

  ..! موهاش بلونده خفه شه لطفایهر ک: سامر
  
  ...!سامــــــر :  وق زده به سامر نگاه کردم و گفتمی چشم هابا
  

 توام ی نبود موهاادمی بود، اصال نیاوه منظورم ا:  اشاره کرد و گفتدنی به آسامر
  !بلونده

  
  ..! ندارهبی ع-
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 دیبا.. شترافتیراه ب:  گردن سامر رو گرفت و به سمت جلو هل داد و گفتدنیآ

  .میعجله کن
  
 ی بود و به خوبدهی دبی انگار پاش آسمی بلند کردنی رو از زمسای الرن،ی کمک کالبا
  . تونست راه برهینم
  

 راه ی انداخت و تمام وزنش به اون منتقل شد و به سختنی رو دور گردن کالدستش
  . رفتیم
  
  . سرعتمون کند شده بودسای وضع الربا
  

 که دورمون یی هانی چراغ ماشدی نور شدلهی که به وسمیه بود نرفتشتری بی قدمچند
  .میدی دی رو میی جای و به سختمی کور شده بودبایرو محاصره کردن تقر

  
  .دیری و دست هاتون رو باال بگدیستیسرجاتون با: دی به گوش رسییصدا

  
  کرد، گفتی کردن راه فرار به اطراف نگاه مدای پی که مضطرب برای درحالانیدار

  .می فرار کندیبا: 
  

  .می کنی کارمی تونی شده نمری دگهید: رو گرفتم و آروم گفتمبازوش
  

 مدرسه هستن اونجا نی و مسئولرایستن،مدی نسی اونا پلنی رو ببنجای اایآنار: سامر
  . زنهی دونستم بالخره گند می منیرو اونم آدر

  
  !؟ی گفتی چکهیتو به اون مرد:  بهم انداخت و گفتینی نگاه خشمگانیدار

  
  ! اتاقشونی اونم تودنشونیامروز قبل از کالس فرانسه رفتن د: سامر

  
  !دمی محی سامر بس کن خودم بعدا توض-
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  .. خطر انداختهی مقدس جون همه ما رو تویای آنارشهیباورم نم: دنیآ
  
  ! نداشتم باور کنی باور کن قصد بد-
  

 و خفه ی که فقط دهنتو ببند خوامیازت م..خفه شو:  نعره زدتی با عصبانانیدار
  ..!یش
  
 ی کمپ ما رو مثل قاتل هایتی امنمی حرف زدن نمونده بود تی برای فرصتگهید

  . کردنتی دوباره به سمت کمپ هدای ارهیزنج
  
 یکی ی رو توانی کرد فرار کنه،اون شب داری مرتبا تالش مانی که داریی اون جااز

  . کردنی کمپ زندانیاز اتاق ها
  

  . به خاطر وضع پاش به درمانگاه کمپ منتقل کرده بودن روسایالر
  

  . منتظر بودم که سرم تموم شهسای تخت الرکنار
  

  .می فرار نکنگهی گفته بودن که مراقبمون باشه که دنی به آدرادی اعتمحض
  

  . به خودم زدمیپوزخند
  

  . کردمی مدی کردم که نبای اعتماد میی به کساشهیهم
  

  ! ساده و احمق بودمشهیهم
  
  ! اعتماد کرده بودمینجوری هم همانی برابه
  

  . بودمی به خاطر سادگدمی که کشی بدبختهر
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  !ارم؟ی برات بی خوای آب موانی لهی:  رو شکست و گفتنمونی سکوت بنیآدر
  

  . بودمدهی رو فهمنی بودن گونه هام شدم و منظور آدرسی خمتوجه
  

  . کردمیم هی صدا گری و باری اختی دلم شکسته بود که بیجور
  

 هی تخلتموی کرده بودن حاال نوبت من بود که عصبانی سر من خالتشونوی عصبانهمه
  .کنم

  
  . بلند شدمی صندلی رواز
  

  . منفجر شدمی و دست هامو مشت کردم و مثل بمب ساعتستادمی انی به ادررو
  
 بخوام جون دوستامو به خطر بندازم و حاال نکهی که بدون ای کردیتو کار... تو-
 نه؟ ، نه تنها به خاطر امروز بلکه به خاطر تک ای خورم ی که آب می پرسیم ماز

  . بخشمتی که بهت اعتماد کردم نمیی هاهیتک ثان
  

 ی نمچوقــــتیهــ:  زدمادی رو بلند تر و کردم و دوباره فرصدام
  .بخشـــمــت

  
هست که  یمارانی بنجای اد،ی کنم آروم باشیخواهش م:  وارد اتاق شد و گفتپرستار

  .می دارتیدر قبال سالمت اون ها مسئول
  

 که ییبرو خودتو مسخره کن پس اون دانش آموزا:  کردم و گفتمی طوالنی خنده
   البد مجسمه بودن؟نیکشت

  
 ی معلوم هست راجب چچیه:  کرد و گفتریی حالت چهره اش به تعجب تغپرستار
  !د؟ی زنیحرف م

  
  . کنمی من خودم حلش مدیشما بر: نیآدر
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از همون شب :  رو به من کرد و گفتنی که پرستار از اتاق خارج شد آدریهنگام

 اونا ستی نادی اون طور که به نظر می ولدی دونی مییزای چهی که شما دمیجشن فهم
  !میرو ما نکشت

  
!  سرش کجاست تهش کجاست؟دونهی احمق که نمهی ؟ی طرفی با چی هه فکر کرد-

 اشتباه رو دوبار هی ی زود اعتماد کنم ولدی شاست،ی نی کنی که فکر مینجورینه ا
  . کنمیتکرار نم

  
 با دو یشتری به سمتم اومد و شونه هامو گرفت پسش زدم مجددا با قدرت بنیآدر

 ی که شماها فکر می منو نگاه کن اونجورنیبب: دستش شونه هام رو گرفت و گفت
 واستون یاستم اتفاق خوی من فقط نمی کنی االن تو راجبم اشتباه فکر مستی ندیکن

  .نیریمی قطعا منی اگه از کمپ بره در اماننجای وقت شب شما جاتون انی اافتهیب
  
  . ندارنی حرفات برام ارزشگهید:  بود گفتمدای که از چشم هام پی خشمبا
  
 تونستم ی خواستم نجاتتون بدم چون نمی فقط می حق با توئه من ولدونمی م-

  .رمیمی شک نکن منم میری تو اگه بمتهافی بیتحمل کنم که واست اتفاق
  

  . حرفا پرهنیگوشم از ا:  زدم و گفتمی گشادلبخند
  
 کمپ امنه خارج از خطر، نی ای باشه من آدم بده، آنا باور کن جاتون تو-

 خارج از رونی اون بنی ذاری که اسمشو مگهی هر کوفت زهر مار دایوحشت،ارواح 
 فرار کنن منم جز نجای خواستن از ای مشیحصار کمپه، اون بچه ها هم چند سال پ

 دست دادشون واسم از ی فهمیهمونا بودم منم باهاشون دوست بودم چرا نم
  .دردناک بود

  
 فکر کن با ایخودت ب:  شد و ادامه دادی سبزش جاری اشک از چشم های اقطره

 اون ای ره؟یعقل خودت مگه شارل از محدوده کمپ خارج نشده بود که باعث شد بم
 خواستم ی خارج از محدوده بودن، باور کن فقط من؟ی کردداید ها رو کجا پجس
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 و من به همون ی مرده بوداالن گفتم تو ینجاتت بدم اگه امروز صبح بهت اونا رو نم
  . شدمی دچار مشیسرنوشت چند سال پ

  
 ی چند قدماری اختی اش وارد کردم که باعث شد بنهی به سی دو دستم ضربه محکمبا

  .بس کن، ازت متنفرم، ولم کن:  و گفتمعقب بره
  
  . رو برداشتم و پرستار رو صدا کردم که سرم رو قطع کنهفمیک
  

  .می سامر برگشتشی به اتاقمون پسای شدن الرداری از ببعد
  

  .می شده بودجی همه گی بهم گفته بود به بچه ها گفتم ولنی که آدریی حرفاراجب
  

  ...هی چه جهنمجانی که امیدونستی هنوزم واقعا نمانگار
  

  . حق با اون باشهدیشا: سامر
  

   کنه؟فی کل داستان رو برامون تعرمی ازش بخواستیبهتر ن: سایالر
  

  . دروغگو باشههی اونم مثل بقدی شادونهی چه می با اون هاست کسنیآدر: نیکال
  
  ! زندانش کردنستی که نی الکمی کنانی داری برای فکرهی دیفعال با: دنیآ
  

 کنن، یخودشون آزادش م:  و گفتمدمی بودن کشی که گلسای الریها به مویدست
  .شهی نمشیزیچ
  

  .ی حموم الری باشه برازی ندیشا:  رو به سمتش پرت کردم و گفتمسای الرحوله
  

  . شدمفیحق با توئه بدجور کث:  حوله رو برداشت و گفتسایالر
  

  . بهتون بگمدی بایزی چهی:  وارد حموم شد آهسته گفتمسای الرنکهی از ابعد
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  !؟ی نکنه حامله شدهیچ:  زد و آروم گفتی پوزخنددنیآ
  
  .یخودت حامله شد:  بهش زدم و گفتمی پشت دست ضربه ابا
  

   شده؟ی خب چنی رو تموم کنیمسخره باز: نیکال
  
 که ی مخفی و وارد اون راهرومی به اتاق آنسل برستی نسای فعال که الردی با-

  .می زد بشیراجبش حرف م
  

  سا؟یچرا بدون الر: رسام
  

 بی و آسی اون شکستنشه؟ی که چطور ذره ذره داره نابود مینی بیواقعا نم: نیکال
  .ی بهتر بدوننوی ادی بای تو که دوستشرهیپذ
  

  ...باشه باشه قبول:  باال برد و گفتمی دو دستشو به حالت تسلسامر
  
  . بود10 اتاق اون شماره می طرف اتاق آنسل راه افتادبه
  

  . اتاقش وسط راهرو بودبایتقر
  

  .می به در زدی اتقه
  

  ... تو در بازهنیایب: آنسل
  

 به تونیالبد حس کنجکاو:  گفتی تعجبنی آنسل بدون کوچک ترمی اتاق شدوارد
  ! کشونده شما رو نه؟نجایا

  
  .! حس محافظت از جونمونشتریب..! قاینه دق: دنیآ
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  ! اون تو؟نی برنی خوایحتما م:  دو دستش گرفت و گفتنی سرش رو بآنسل
  

  .می خوای اجازه نمی کار از کسنی و واسه اقایدق..بله: سامر
  

 ی فکر نممی اتفاقات رو تحمل کردی نبود، امشب به اندازه کافنیمنظور من ا: آنسل
   باشه؟ی کافگهی ددیکن
  
 باهامون ی آنسل اگه تو دوست ندارشهی نممونیزیچ:  گفتمی بخشانی لحن اطمنبا
  .این

  
 که چند هی همون حرفقای دقنیا:  دستش رو در هوا چرخاند و گفتتی با عصبانلآنس

   ازشتری خوام بی نمگهی کردم ددای شارل بهم گفت و بعدش جسدش رو پشیشب پ
  
  ! از دست بدمقاموی رفنیا

  
  .قی رفشهی نمیزیچ:  آنسل رو فشرد و گفتی جلو رفت و شونه نیکال

  
  .امیمنم باهاتون م: آنسل

  
 می گند باال آوردیادی چون امشب ز،ی بدکی و کشی جا باشنیو بهتره هم نه ت-

  . بدهجی مسلمی اومد به موبای سراغمون اگه کسانیممکنه دوباره ب
  
 یواری پشت کمد دی مخفی وارد راهرونی و کالدنی گفتم به همراه سامر، آنویا

  .میشد
  

  . داشتنیی به سمت پاچی مارپی هاپله
  

  . کردی مدای دما کاهش پمی رفتی منیی به سمت پایو هر چ اونجا سرد بود یهوا
  

  . کننده بودوونهی دگهی دبی و غربی عجی صداهای چکه کردن آب به عالوه یصدا
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  . کردمشتری دست سامر بی دستمو روفشار

  
  . به خودش گرفته بودی واروانهی ضربان دقلبم

  
  . کردنیچند برابر م پاهامون ترسم رو ری زیمی قدی چوبی پله هاری جری جیصدا

  
  . بدنم مور مور شدمیدی پله که رسنی اخربه
  

  .می وارد کجا شدمینی ببمی تونستی بود و اصال نمکی جا کامال تارهمه
  

  . رو روشن کردنشی فلش گوشنیکال
  

  .دی رو دری شد مسی بهتر محاال
  
  .می سالن سه گوش بودی توما
  

 ببرن یی تونستن ما رو به جایها م ری داشت و احتماال هر کدوم از مسری سه مسکه
  .می زنده برنگردگهیکه د

  
  !م؟ی برریحاال از کدوم مس:  به بچه ها کردم و گفتمرو
  
  ... بده کهی خواست جوابدنیآ
  

  .مواظب باش:  زدادی و فردی دستم رو گرفت و منو به سمت خودش کشنی کالناگهان
  

  . فرود آمدیبتا بزرگ بودم سنگ نسشی پقهی که من چند دقیی همون جاقایدق
  

 انتخاب ری مسهی نیای بستی نیزیچ:  کردم صدام نلرزه گفتمی می که سعیدرحال
  .میکن
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  .می سمت چپ رو انتخاب کردری مسگهی توافق همدبا
  

  . بودکی و تاری طوالنینیرزمی زیراهرو
  

 کردم خودم ی می رفتن و من هم سعی باهم جلوتر از من و سامر مدنی و آنیکال
  . کردی سامر برسونم که پشت اون ها حرکت مرو به

  
  .میاری کم بژنی ممکنه اکسمی بموننجای اادیبه نظرم اگه ز: دنیآ
  
  .. رو بشنومی کسغی جی تونستم صدایم
  

  ... نجوا و پچ پچیصدا
  
  !ن؟ی شنوی شما هم م-
  

  آره: سامر
  

 نجای از اقای که صداش دقستمیمطمئن ن:  و رو به من کرد و گفتستادی انیکال
  ... ساختمانری زقای چون ما االن دقنیی پاادی از باال مدیباشه،شا

  
  . بتونه جمله ـش رو کامل کنه حالت چهره ـش عوض شدنی کالنکهی از اقبل

  
  . حالت چهره هر سه تاشون عوض شددرواقع

  
  !ن؟ی شدزمیبنوتی شده؟ نکنه باز هتونیزی چه؟یبچه ها چ:  ترس گفتمبا
  

  !؟ی تو خواهر دو قلو دارایآنار:  اومد گفتیز ته گلو م که ایی با صداسامر
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 داداش هی من فقط ی دونی من تو که می خدای پرسی که مهی چه سوالنی نه ا-
  ... تر دارم که اسمش آرونهکیکوچ

  
  ...پشت سرت:  نجوا کنان گفتنیکال

  
  .نمی تا پشت سرمو بببرگشتم

  
  . اون صحنه واقعا شوکه شدمدنی داز
  

  .د و تمام بدنم به لرزش افتاد سرد شتنم
  
 ری غنیا:  بزنم و فقط تونستم بگمی کردم حرفی سعی سختبه

  !؟ی هستیک...ک...تو..تو...ممکنه
  

  . شکل من بودقای من بود،دقهی شبقای دختر دقاون
  

  .دی کشی مری بند اومده بود و قلبم تنفسم
  
  . قلبم نداشتمادنستی تا مرز ای و فاصله ادی لرزی چونه ـم می طرز وحشتناکبه
  

 ؟ی خواهر نداشتیمطمئن:  گفتی گرفته ای به من ناله کنان با صداهی شبدخترک
  ... تو هستمی از خانواده ی من جزئمی با من برایب.. من خواهرتمادی نمادتی

  
  ...ایبا من ب ...ایبا من ب:  کردی کرد و تکرار می پشت سر هم تکرار مو
  

  . رو پر کرده بودنیرزمی اش کل زیطانی شی خنده هایصدا
  

  . به سمت عقب بردارمی وارش باعث شد چند قدموانهی دی هاخنده
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 گرفته بود به سمت اون هی از پدرش هدشی رو که چند سال پبشی گردنبند صلسامر
  . شددی ناپدی گوش خراشغیدختر پرت کرد و دختر با ج

  
  .دی لرزیم کردم و بدجور بدنم ی بودم احساس سرما مدهی مرز جنون رستا
  
  ! بود؟ی چه موجودگهیاون د:  گفتدنیآ
  

  .قطعا انسان نبود: نیکال
  
  ؟ی مطمئننقدریاز کجا ا: دنیآ
  

 شد، موجودات دی رو به سمتش پرت کردم نا پدبی صلی که وقتییاز اون جا: سامر
  .دنی واکنش نشون مبی به صلی انسانریغ
  
  .ی ترسناک نگاه کردلمی فادیاحتماال ز: دنیآ
  

 رو ی خوبری فکر کنم مسستی نیاالن وقت شوخ:  رو جمع و جور کردم و گفتمخودم
  .... شموونهی دخوامی من نممی برگرددی بام،یانتخاب نکرد

  
  .امی من با شما نمی ولنی برگردنی خوایاگه شما م: نیکال

  
  !نی فعال شه کالتیی که حس ماجراجوستی ننیاالن وقت ا: دنیآ
  

  ..رمی منیمنم با کال: سامر
  

 کمپ ممکنه ما رو به کشتن بده مطمئنم که نیسامر بس کن اگه ا:  گفتمملتسمانه
  .شهی می مرگمون قطعمی بموننیرزمی زی تونی از اشتریب

  
 جور قشنگ تر هیالاقل .. به سرنوشت شارل گرفتار شمخوامیدرسته من نم: دنیآ
  ..! کهستی مدلش ننی خوب امیریبم
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 باهامون دی تونی شد شما نمفیح:  برداشت و گفتنی زمی گردنبندش رو از روسامر

  . فعال شدهمونی االن حس کارگاهنی اتفاقا از شانس بد شما من و کالنیایب
  
  . راه افتادیکی به سمت اعماق تارنی گفت و به همراه کالنویا

  
  .می به ناچار با حالت چشم و ابروش بهم فهموند که باهاشون بردنیآ
  

  !ن؟ی اومدیشد؟ شما که نم یچ:  با تمسخر گفتسامر
  
  ...سامر ، سامر اونجا رو: دنیآ
  

  ! شده؟ی چه؟یچ: سامر
  
  ..! تو پشت سرتههی شبیکی: دنیآ
  

  کو ؟ کجاست؟! یوا:  که بدجور هول کرده بود گفتسامر
  

  . سامر تازه ماجرا رو گرفتمی رفتسهی که از خنده رنی و کالدنی که من و آیوقت
  

  !؟.. آره مقدس تو همیایآنار: سامر
  
  .نمی بی نفرو مهی دینیاونجا رو بب: دنیآ
  

  !ستی خنده دار نگهیبس کن د: سامر
  

  .نمشیبی منم دارم مگهینه راست م: نیکال
  

 امکانش وجود گهی ددی منو بترسوندی کنی بار همتون باهم سعنی اگه االیخیب: سامر
  .نداره
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  ...هیع بار واقنیا:  رو به سامر گفتمنمشی تونستم ببی هم ممن

  
 باز به ی خورد ولی می هم سکندری اومد و گاهی سالنه سالنه به طرف ما میشخص

  ... دادیراهش به سمت ما ادامه م
  

  . تر شدکی که نزدیهنگام
  

  ... دارهی قهوه ای و موهای آبی که چشم هانمی ببتونستم
  

  ..!انهی من اون داریخدا:  گفتماری اختی بناگهان
  
  . دستش رو گرفتم ودمی دوانی سمت داربه
  

  . شده بودی زخمصورتش
  

  . زندان عذاب وجدان داشتمافتهی باعث شده بودم بنکهی به خاطر اهنوزم
  

  .ری ازش فاصله بگایآنار: سامر
  
  !؟ی چی برا-
  
  ...!اون خطرناکه: دنیآ
  

  . نباشهانیممکنه دار: نیکال
  

  ن؟ی شدوونهیشما ها چتونه؟ د: انیدار
  

  ..! کنهی موونمونیه د دارنجای اینه ول: سامر
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  ..!یستی نانی زندان باشه پس تو داری تودی االن باانیدار : نیکال
  

  ..! ؟ خب فرار کردمی گی می داریچ: انیدار
  

 ی باشانی رو به طرفت بندازم و تو واقعا داربی صلنیبه هر حال اگه من ا: سامر
  .شهی نمتیزیچ
  
  ..! ندارهیدرسته ضرر: دنیآ
  

  .رین موجود فاصله بگآنا از او: نیکال
  

 خودم دارن بهم یقای رفشهیباورم نم:  کرد و گفتیزی تمسخر آمی خنده انیدار
  ..! اون موجودگنیم
  

  . باشه فاصله گرفتمانی کردم داری که فکر می از اون پسری قدمچند
  

  !؟یآنا تو هم توهم اونا رو زد: انیدار
  

  . پرت کردانی رو به طرف داربی بدم سامر صلی جوابنکهی از اقبل
  

  . افتادنی برخورد کرد و زمانی دارنهی به سبی صلگردنبند
  

  ! خورتون کردن؟زیچ:  بهمون انداخت و گفتی نگاه تاسف بارانیدار
  

  ! نشد؟دیپس چرا مثل دفعه قبل ناپد: نیکال
  
  ..! احمقانهیچون اون واقعا دار: دنیآ
  

  ..!حق با اونه: سامر
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 وونهی دینجوریواستون افتاده که باعث شده ا ی چه اتفاقنی بگشهیم: انیدار
  !ن؟یشد

  
 در جواب انی کرد و دارفی من بود رو براش تعرهی که شبی دختری ماجرانیکال

  !نی توهم بزنشهی راه باعث منی که انهیاون اتفاق به خاطر ا: گفت
  
  !؟ی دارنانی اطمنقدریچطور ا: دنیآ
  

  " توهم "ته  نوشکی کوچی تابلوهی ی روری مسیورود: انیدار
  

  !؟ی چرا خودت اومدیدونستیخوب اگه م: سامر
  

 نی کردم مسئولی داشتم از زندان فرار منجای اومدمیبه خواست خودم ن: انیدار
 ای که دفعه قبل آناری اصلی راهروی انتهای مخفی کهی و وارد باردنیدنبالم دو

  ..! در آوردمنجایا شد و افتادم و سر از ی پام خالری زهوی کرده بود شدم که داشیپ
  
  .پس اون دو تا راهرو بهم راه دارن: دنیآ
  

  .می نموننجای انی از اشتری بهتره بستی حرفا ننیاالن وقت ا: نیکال
  

 حرف بزن که نی با آدری جورهی اتاقش و نی رو ببرانی ، داردنیآنا تو و آ: سامر
  .دوباره به زندان برش نگردونن

  
  . حرف بزنمگهی دیه با اون عوض امکان ندارن؟ی من با آدر؟ی چ-
  

  .ی باهاش حرف بزنیستیآنا مجبور ن: انیدار
  

 کنار و دوستت ی امشب غرورت رو بذارنی کنم که همی ازت خواهش مایآنار: سامر
  !هوم؟ چطوره؟. یرو نجات بد
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  . باشه، باشه، قبول-
  

 سر دیهست با ی هر چم،ی کندای پنجای امی تونی می چگهی دمینی ببمیریما هم م: نیکال
  .میاریدر ب

  
  .می برگردوند14 رو به اتاق شماره انی ، داردنی کمک آبه
  
  . تخت خوابوندی رو روانی ، داردنیآ
  

 که برات خوب باشه یزی چهی آشپزخونه رمیم:  و گفتمدمی کشانی داری رو روپتو
  .! باشی پسر خوبامیدرست کنم تا من م

  
  . شده بودنرهیده بهم خ وق زی با چشم های درحالدنی و آانیدار

  
  .ی بود زدی چه حرفگهی اون دای اتاق خارج شدم و با خودم گفتم لعنت به تو آناراز
  

  .انگار واقعا عذاب وجدان داشتم..ی زدگند
  

  . زدمانی به داری بود گفتم واقعا حرف مسخره ای چگهی من اون دیخدا
  

  . اومدمی منیی که از پله ها پایدرحال
  
 بشن و دوباره انی دارالیخی کن امشب رو بی لطفا کار"ادم  دجی مسنی آدربه

  "زندان نبرنش
  
  .دی دستم لرزی تومی گوشدمی به آشپزخونه رسنکهی محض ابه
  
  . نگاه کردمی صفحه گوشبه
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 فکر فرار به سرت نزنه، گهی دی بهم قول بددی بای باشه ول" نی از طرف آدرجی مسهی
  "! نمت؟ی تونم ببیامشب م

  
 نه دم،ی قول م" کردم پی به زور تای شدم ولیکه ازم خواست واقعا عصب ی قولاز

  " فردا دی شاتونمیامشب نم
  
 جاش نمی شلوار کوتاه جبی جی رو خاموش کردم و تولمی موباتی شدت عصباناز

  .دادم
  

  . نبودی آشپزخونه شدم، کسوارد
  

  . موقع شب همه خوابننی که االبته
  

  . کنهی حتما پوستمو مدمینوز نخواب که هنهی ببنجای منو ای کساگه
  

  . کنده نشهی همه اتفاق پوستم کلفت شده باشه و به راحتنی بعد از اگهی ددی باالبته
  

  . کردمدای پختن سوپ رو پی براازی مورد نلی وساعیسر
  
 و منتظر ختمی قابلمه ری شد مواد رو توی که خودمم باورم نمی ترس با سرعتاز

  .شدم که بپزه
  

 چند تا انی داری افتاد و درش رو باز کردم و براهی اولیجعبه کمک ها به چشمم
  . کنم و ببندمی برداشتم که زخم هاشو ضدعفوننیچسب زخم و باند و بتاد

  
 و ارهی شب اون جا دووم بهی کردن که نتونسته کاری چچارهی با پسر بدونهی مخدا

  . شدهی زخمینجوریا
  
  . از پشت شونه ـم رو گرفتی افکار خودم بودم که ناگهان شخصیتو
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  !؟ی کنی مکاری چنجایتو ا: نورا
  
  .اومده بودم سوپ بپزم...راستش...من... من -
  

  !؟یسوپ بپز : نورا
  
  . شدهی بده، زخمیلی از دوستام حالش خیکی آره چون -
  

  !کدوم دوستت؟ : نورا
  
 ه،ی آبیلی خیلی که چشم هاش خی همون پسر سال سومش؟ی شناسی مان؟ی دار-

  . نگویزی چیلطفا به کس
  

  ن؟ی باشدهی خوابدی موقع شب بانی که ای دونی مزمیعز : نورا
  
 کنم به ی کنم ازت خواهش می شده خواهش می گفتم که چی ولدونمی اره م-

  ... نگو لطفایزی چیکس
  

  .نی قوانالیخی امشبو بهی ی ولنهی خالف قواننی ایباشه ول : نورا
  

  ا نوریمرس:  زدم و گفتمیلبخند
  

  . پختنگهی دادیبه نظر م:  و گفتدی در قابلمه رو برداشت و غذا ها رو بو کشنورا
  

 و بهم کمک کرد غذا ها رو با قرص ختی ری سوپ ها رو درون ظرف کوچکنورا
  .می برد14مسکن و چند تا چسب زخم و باند به اتاق شماره 

  
  . رو باز کردم و نورا بعد از من وارد اتاق شددر
  

  .دیچی پی بود و از درد به خودش مداریز ب هنوانیدار
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:  داد گفتی رو شستشو مانی داری نمناک زخم های که با حوله ی درحالدنیآ
  . دارهیزی چون خون ری باند با خودت آورده باشدوارمیام
  
  . بدرد بخور رو با خودم آوردمزی نگران نباش هر چ-
  

  . بده ، بخورهانی لطفا اون سوپ ها رو به دارنورا
  
  نجا؟ی ای آوردی چی برانویا: دنیآ
  

:  کردم ،گفتمی می ضدعفوننی رو با بتادانی داری از زخم هایکی که یدرحال
  .نگران نباش قابل اعتماده

  
  ! اخه؟ی بهش اعتماد کردیرو چه حساب: دنیآ
  
 به ی همه رو خبر کنه ولدی تونست همون لحظه که منو دی حساب که منی رو ا-

 ی چون گوش هاش می کنتیمن بهتره آداب ادب رو رعا نگفت، درضیزی چیکس
  !ستیشنوه کر که ن

  
  ! شنومیبله م:  بود گفتانی که مشغول سوپ دادن به داری درحالنورا

  
  . اومدی می نورا خوشم اومده بود، دختر به نظر خوباز
  

  . سالش باشه20 کنم که ی از ما بزرگتر نبود فکر می چند سالاون
  

 ی و پوست سبزه صورت دوست داشتنی مشکی به همراه موهای قهوه ای چشم هااون
  .از نورا ساخته بودن

  
  . برسونهیبی تونه بهمون آسی کنم که با اون صورت معصوم نمی فکر مکال
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 زخمش هم بود که نی که ظاهرا بزرگترانی زخم دارنی باند موفق شدم اوللهیبوس
  . چپش قرار داشت ببندمی پای روقایدق
  
  . بودی صورتش زخمهیاه کردم حدودا سه ناح صورتش نگبه
  

  . زخم چسبوندمی جای روشیشونی برداشتم و پس از شستن زخم پی زخمچسب
  

 قسمت 2 چسب زخم رو به کی کوچک تر بودند ی چون زخم هاگهی دهی ناحسه
  . و چسبوندمدمی بریچیکوچک تر با ق

  
  .وم شدن زخم هاش تمگهیبه نظر د:  و گفتمدمی کشدی شدی از خستگیآه
  
  . انگشت اشاره دست چپش هم هستی زخم روهینه : دنیآ
  

  . زخمش بچسبونی تو روویکی نی اایب:  دادم و گفتمدنی به آی زخمچسب
  

   کنه؟ی درد نمتیی جاگهید:  گفتمانی به داررو
  

  . کنهی درد منمیچرا سمت چپ س : انیدار
  
  ! شده مگه؟ی اونجا چ-
  

  !نبهش چاقو زد:  با تشر گفتانیدار
  
  ! بهش چاقو زده؟یچطور ممکنه ؟ ک:  تعجب گفتمبا
  

  ...تو: انیدار
  

  !ان؟ی داری زنی حرف میراجب چ:  و گفتمدمیخند
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  . گمی می از نظر احساسگمی نمیکیزیاز نظر ف: انیدار
  
 خوردم فکر ی باور کن خودمم بد ضربه ایزنیخوب اگه راجب امشب حرف م!  واو-
  ... کردم کهیم
  

 که عشقت از پشت خنجر ی کردیاره فکر نم:  بلند تر کرد و گفت صداشوانیدار
  !ی از من اعتماد داشتشتری بی لعنتیبزنه و به اون معلم فرانسو

  
  ... باور کن من فقطانی دارستی ننطوری نه ا-
  

 ی ولی کنمشی ترمی خوای قلبم و حاال می توی چاقو فرو کردهیتو فقط : انیدار
 جون می تونستی امشب مشه،ی تو خوب نمیقو زخم چای جاچوقتیبدون که ه

  ..! همه نقشه هامونی توی تو رسما گند زدی ولمیخودمون و همه رو نجات بد
  
 اشک پشت سر هم ی بعدی شد و قطره های اشک از چشمم جاری قطره ااری اختیب

  . اومدنیفرود م
  

اق رو  اتعای سری حرفچی گذاشتم و بدون هی پاتختی که دستم بود رو روی احوله
  .ترک کردم و به اتاق خودمون برگشتم

  
  . خواب بودسای وارد اتاق شدم الریوقت

  
  . نکنمدارشی کردم بیسع
  

  . هامو پاک کردم و وارد تراس شدم تا هوا بخورماشک
  

  . صدا دست بردار نبودی بی هی گرانگار
  

  . شدی می جاراری اختی هام مدام باشک
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  . به تراس باز شدی وروددر
  

  . درو باز کرد نگاه نکردمی کنمی ببنکهی ای رو برا سرمپشت
  

  .ستی باشه برام مهم نگهی دیعی هر موجود ماوراء الطبای روح ، خون آشام جن،
  
  ...ستی برام مهم نیچی هگهید
  

 حالش نامناسبه کمیازش ناراحت نشو اون فقط :  شونه ـم رو فشرد و گفتیدست
 اونقدرا هم که نجای باور کن انی ا و خستهنی مشکل درست کردادیهمتون امشب ز

  .ستی بد ندی کنیشما فکر م
  
  . به پشت سرم انداختمی نگاهمین

  
  . بدهی کرد بهم دلداری می بود که سعنورا

  
  . بوددهی فای من بی هاش برای حرف ها و دلداری بود ولی واقعا دختر مهربوناون

  
 کمی داداش کوچی برا اتاقم تنگ شدهی صورتونی دکوراسی دلم برایدونی نورا م-

 ی مزی ها اونجا دور مکشنبهی خونمون که اطی حی دلم برایآرون و پدر و مادر، حت
 نجای از امی بتوننی بعد از ادونمی کرد، نمی درست مکی و مامان برامون پن کمینشست

  .. نهای میسالم بر
  

ر داد  طبق قراشهی تابستون تموم می وقتشهی همی بهتره نگران نباشزمیعز : نورا
  .هی کمپ موقت و تابستونهی فقط نجای چون ارنی منجایکمپ همه بچه ها از ا

  
 قبل از ما ی واسه کسینورا تو مطمئن:  تراس خم شدم و گفتمی چوبی نرده هایرو

  !افتاده؟ی اتفاقات ننیا
  

  .زمیاره مطمئنم عز : نورا
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و باهوشه،  رکی من واقعا گند زدم حق با اوناست من خودخواه بودم، سامر ز-

 نی و کالدهی همه کارها رو درست انجام مدنی مهربون و راز نگهداره، آسایالر
 من کامال به درد نخورم و همه ی ولدهی نقشه دوم داره و همه رو نجات مهی شهیهم

  ... بودهنطوری همشهی کنم، همی خسته مامیرو با خودخواه
  
 آدم یکه اون ها ندارن، همه  ی داریزی چهی تو هم حتما ست،ی ننطوری ازمی نه عز-

  . مخصوص به خودشون رو دارنی هایژگیها و
  
  . رو برام مثال بزنیکی نم؟ی بی خودم نمی ها رو تویژگی پس من چرا اون و-
  
 تی موقعنی سخت تری و توی داری محکمتی شخص،ی تو عاقل و باهوشنکهی مثال ا-

 ها رو راجبت نی ای بودنجای که ای چند روزنی الاقل ا،ی کنیها مقاومت م
  .دمیفهم

  
  ... کنم نورای می باشه، احساس خستگنطوری کنم ای فکر نم-
  
 یلی نصفه شبه روز خ3 ساعت بای تقری به تخت خوابت و بخوابی بهتره برای ب-

  ...ی و خسته ای داشتیسخت
  
  . بودی حق با توئه روز مضخرف-
  

:  و گفتدیونه ام رو بوس و گدی و نورا پتو رو روم کشدمی تخت خواب دراز کشیرو
  .یخوب بخواب

  
  . کردی کارو منی مادر افتادم که هر شب اادی

  
  . مادر تنگ شده بودی دلم براواقعا

  
  . باهاشون سرد بودمشهی با اون ها نداشتم و همی رفتار خوبچوقتیه
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  . بودننیرزمی زی افتادم که هنوز تونی سامر و کالادی به ناگهان

  
  . حمله ور شد ترس و دلهره بهمبازم

  
  . بودم که به فکر چاره باشمی خسته تر از اونیول
  
  . فرو رفتمیقی بسته شد و به خواب عمتای و نهانی پلک هام سنگاری اختیب

  
  . شدمداری اطرافم بی روز بعد با سر و صداهاصبح

  
 بمب هی بخوابم، شماها مثل نی که گذاشتیمرس:  رو با خشونت کنار زدم و گفتمپتو

   شده؟ی باز چنی مونی میانرژ
  

 دای پیزی چهی و سامر نی کالشبید:  که حالش انگار بهتر شده بود گفتانیدار
  .کردن

  
  . بود اشاره کردی چوبزی می که رویمی به لباس کهنه و قددنیآ
  
  . تخت خواب بلند شدم و لباس رو برداشتم و با دقت بهش نگاه کردمی رواز
  
  . بلند بنفش بودنی آستزی بلهی

  
  ! دخترونه کمپ بودفرمیونی اون ستهدر
  

  . شدی مدهی بزرگ خون دی لباس لکه هایرو
  

 خشک شده خون وجود داشت به ی اون لکه های که روی کهنه ای روزنامه سامر
  .می کرددای همونجا پنمیبخون ا: طرفم گرفت و گفت
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 سپس  روزنامه که با خط درشت نوشته شده بود وتری رو از سامر گرفتم و تروزنامه
  .متن خبرش رو زمزمه وار خوندم

  
 " فرانسه ی کمپ تابستاننی ساله در بزرگتر17 بچه 8 ی بر اساس روزنامه خبر"

 از اون ها بدست ما ی شده و تا االن خبردی ناپدی به طرز مرموز"دارک کاستل 
 و ای اگزبرانی که بنا به اطالعات بدست آمده اسم دو نفر از آن بچه ها آدرده،ینرس

  ".  بوده استلسونی وزادورایا
  

  .ستادی از تپش ای لحظه ای از خوندن اون نوشته قلبم انگار برابعد
  

  . اتاق کم شده بودژنی آمد ، انگار اکسی باال نمنفسم
  
 امکان نینه ا...چطور ممکنه.. منیخدا:  به زبان آوردمی جمالت به معنی سختبه

  ...شهینه نم... تونه یچطور م..اون..نداره
  
  .ی بندازخشمی نگاه به تارهیبهتره : دنیآ
  
  . روزنامه نگاه کردمخی تاربه
  
  . تعجب کردمدمی دی که میزی چاز
  

  ! بودی نکردنباور
  

  . بودشی سال پ7 بای تقری براخشیتار
  

  " 2005 سپتامبر 15 " خیتار
  
بهتره عشق احماقنتو جمع ! ؟ی بودیاصال معلوم هست تو تا االن عاشق ک: دنیآ

  .ی نرسونبی به دوستات آسنقدری و ایکن
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 و بی نقشه ما هم عم،ی دختر بندازهی رو گردن رای همه تقصستیمنصفانه ن: انیدار
  .نقص داشت

  
 ی که راه افتادی عاقلیلی خودت خی تو فکر کردانی خفه شو داریکیتو : دنیآ

 ینی بی کنه؟ نمی حسابت نمنمی آدری کهی انگشت کوچی که حتیدنبال دختر
  ! بلند کنه؟نی که اونو از زمنی زمزنهی تو رو مشهی همیچجور

  
 گهی شکسته بشه و ددنی آی تونه با حرف های نمنی از اشتری کردم قلبم بحس

  .تحملشو ندارم
  
 یما حت! ه؟ی کای که اگزبرانجاستی االن بحث ایحق با اونه من مقصر بودم،ول.. نه-
  ! کنه؟ی مکاری چنجای شدن پس ادیاگه اونا نا پد! می طرفی با کمیدونینم
  

  . کردنداشونی اونا رو پدیخوب شا:  و گفتدی لبشو گزسایالر
  

  !ینی خوش بیادی دختر تو زالیخیب: سامر
  

  م؟ی روزنامه از خودش بپرسنیچطوره راجب ا: نیکال
  

  !گه؟ی اون راستشو بهمون می کنیزده به سرت؟ فکر م: سامر
  

پس .. مردهزادورایا:  و گفتمدمی کشیقی گذاشتم و نفس عمزی می رو روروزنامه
  !؟... هم نی آدریعنی

  
 درست ی کنی که فکر میزیامکان نداره اون چ.. کنمینه فکر نم: آنسل
  ! روزمره ما انسان ها رو انجام بدنی ندارن که کارهانویروح ها قدرت ا...باشه

  
  !ه؟ی چه کوفتست،ی روح نیپس اگه اون لعنت: دنیآ
  

  ...ان انسمهی نهی دیشا: انیدار
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 زادورای اگه انی و بزرگش کردنی حد توهم زدنی همتون تا اشهیباورم نم : سایالر

  ..! هم مرده باشهنی که آدرشهی نمنی بر الیمرده دل
  

  ...هی اون واقعا کمی بفهمدیبا..مشیری نظر بگری زدیبا : سامر
  

   ..!هی چمی بهتره بگای:  باال انداختم و گفتمابروهامو
  

  . نرفتمیانه به سالن غذا خور خوردن صبحیبرا
  

  . کردمی که همچنان حسش می عذاب وجدانیبرا
  

  . اتاق آنسل بود شدمیواری که پشت کمد دی وارد در مخفییتنها
  

  . که با خودم آورده بودم رو روشن کردمی قهوه اچراغ
  

 ی ختم میرونی شری توهم به اتاق زری گفته بودن مسنی که سامر و کالیزی چطبق
  .شد

  
  . کردمی رو انتخاب مگهی دری از اون دو مسیکی دی باپس

  
 ی خالص منجای کردم و خودمون رو از ای معماها رو حل منی هر چه زودتر ادیبا

  .کردم
  
  . واسه موندن خطرناکهنجای که ثابت کنه ااوردمی مری گی مدرکدیبا
  

 و مادر  انجام بدن حتما با پدری ما کاری هم نتونستن برای آی اف بنی ماموراگه
  .رمی گیتماس م

  
  . کردمی می کارهی دی گذشته بایی و ماجراجوی از شوخگهید
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  . برسهی جدبی به دوستام آسنکهی قبل از اتا
  

  . رفتمی منیی پایکی یکی طور که پله ها رو همان
  

  .دمی شنی چوبی پله های رو رویگری شخص دی قدم های صداناگهان
  

  .نگاه کردم پشت سرم رو ه،ی کنمی ببنکهی ایبرا
  

  . کردی تالفی سبز براقی با چشم هاچشمم
  

  . چراغ قوه رو به سمتش انداختمنور
  

  . بدمصی چهره اش رو تشختونستم
  

  . بودنی سبز براق متعلق به آدری اون چشم هادرسته
  

  . کنمکاری چدی من بایخدا
  

  .ارهی و االن دخلمو مدهی فهماون
  

  .م کرددنی بگم شروع به دویزی چنکهی ابدون
  

  . کردمی رفتم و پشت سرم رو نگاه نمی منیی پایکی ها رو دو تا پله
  
  . بخورمنی بود با صورت زمکی نزددمی پله که رسنی اخربه
  

  . خوردنم شدنی قدرتمند بازوم رو گرفت و مانع از زمی دستکه
  
  . بودنی اون دست متعلق به آدردونستمیم
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  .نگاه نکردم پشت سرم رو نمشی ببنکهی ای بار برانی ایول
  
  . گفتن نداشتمی برای حرفچیه
  

  ...یعی موجود ماورا الطبهی ای انسانه هی اون دونستمی نمی حتمن
  

  . کردم بازوم رو از دستش خارج کنمیسع
  
  . بود اون قدرتمند تر از من بوددهی فای بیول
  

  !؟..ی خوای میازم چ...تو..تو:  به زبان آوردمی با لکنت جمله اپس
  

  ..نجای ای اومدی تنها مدینبا: نیآدر
  
  !؟... هاتونی ها و آدم کشتی ؟ از جناشمی که از رازتون دارم با خبر می ناراحت-
  
  ...سمونتهی ارای آنارستی ننطوری ا-
  

  . رو به زبون آورد نفسم رو بند آوردلمی که اسم و فامیلحن
  

  . شناسهی که انگار سال هاست که منو میجور
  

  :ف زدن شروع کردم به حردوباره
  
 دونمی کردن من مدای رو پنجای اومدم و همه انجایحاال که ا! ؟ی خوای می ازم چ-

 دی روزنامه نوشته بود که شماها ناپدی توی اون مرده ولنی باهم بودزدورایکه تو و ا
  .ی مرده باشدی پس توام قانوناٌ بانیشد
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 که نمیلوار ج عقب شبی آهسته دستم رو به طرف جیلی خنی حرف زدن با آدرهنگام
  . اون گذاشته بودم بردمی ضامن دار توی چاقوهیقبال 

  
 دای اومد من نجات پشی پی مسئله اهی من نمردم من فقط یستی تو متوجه ننی بب-

  . مردزدورای ایکردم ول
  
 روزنامه و ی پس چرا توی کرددای اگه تو نجات پنی آدرستمی من احمق ننی بب-
  !؟ی به عنوان مفقود شده هستگهی و همه کوفت زهرمار دنترنتیا

  
 ی به کسهی قضنی که راجب ای بهم قول بددی توام بای ولدمی محی باشه بهت توض-
  ...آه...ی نگیزیچ
  

  . هستمی کالس آناتومونی مدنوی عصب پاش فرو کردم و ای ضامن دار روتویچاقو
  
  . کنهی تونه کاری و نمشهی حس می پاش بنی که بعده ادونستمیم
  

  . شرتم رو پاره کردم و دهنشو بستمی از تی در آوردم و قسمتبشیو از ج رشیگوش
  

  . نفر از باال به سمتم اومدنچند
  

  . چراغ قوه رو به طرفشون گرفتمنمی واضح تر ببنکهی ایبرا
  
اوه خدا رو :  و گفتمدمی کشیقی نفس عمسای و الرن،سامریدن،کالی آان،ی داردنی دبا

  !د؟ییشکر شما
  
  !؟ی کردکاریباهاش چ.... اوه پسر: دنیآ
  
  ..! عصب پاشی ضامن دار فرو کردم توی چاقوهی -
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 کارشو نیخوب ا:  وارد کرد و گفتنی با مشتش به سر آدری ضربه محکمانیدار
  ... سازهی میواسه چند ساعت

  
  ... تونست راه برهی نمشمینجوری به اون کار نبود همازی نیه:  اعتراض گفتمبا
  

  .. دلت به حالش نسوزهگهید کن یآنا سع: نیکال
  

  ...می وقت ندارادیز..میبهتره عجله کن: انیدار
  

 هست از هم ی اونجا چمی تر بفهمعی سرنکهی ایبرا..میدی رسری که به سه مسیهنگام
   .میجدا شد

  
 ری مسهی هم از دنی و آنی و سامر و کالمی رو رفتری مسهی باهم انی و دارسای و الرمن

  ..میهتر بود از هم جدا نش بدی شادونمی نمگه،ید
  

  ...میدی رسی در چوبهی به ییمای بعد از چند ساعت راهپبالخره
  

  . بودیمی که در قدیی از اون جای قفل بود ولدر
  
  . شکسته شدانی داری حرکت از سوهی با
  

  .میدی تقاطع رسکی که به دی طول نکشادی از ورود به در زبعد
  

 و باعث شد دوباره دنیم به اون تقاطع رس و سامر هسای الردن،ی با ما آهمزمان
  . بشهیکی رمونیمس

  
  . نداشتمی حس خوبیاونجور.. شدیعال:  دادم و گفتمرونی رو ببازدمم

  
 یمنم حس خوب:  کرد گفتی می که از استرس با دست هاش بازی درحالسایالر

  ...هی جورهی نجایندارم ، ا
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  .میامه داد به راهمون ادمی وقت نداشتادی که زیی اون جااز
  
  . سوختی منی آدری چرا هنوز دلم برادونستمینم
  

  . کردی میزی از حد خون رشی باگه
  

  . قاتل بشمهی که خوامی و من نمرهی بود بمممکن
  

  . تونست خوب بشهی نبود وگرنه با وجود زخم پاش هم میعی موجود ماورا الطباون
  

  . کردمی بهش گوش مدی بادی حق با اون بود شادیشا
  
  . بار من عجله کرده بودمنیا

  
  .میدی رسکی از جنس پالستی به پرده ای از مدتپس

  
  .می وارد شدیگری بعد از دیکی بدون مکث پرده رو کنار زد و انیدار

  
  . بودبی و غربی عجینیرزمی زشگاهی آزماهی هی شبنجایا

  
  !ه؟ی کدوم جهنمگهی دنجایا:  آروم گفتدنیآ
  

 نی به بعد مواظب باشنجایاز ا:  و آروم گفت بردشینی دستش رو به سمت بنیکال
  . بشنوهی ممکنه کسن،ی حرف بزنواشی

  
 اومد به ی پروفسور که از پشت به نظر آشنا مهی بود که پشت اون ی اشهی شواری دهی

  .چشمم خورد
  

  ... اونجا رویه:  وار گفتمزمزمه
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  . اشاره کردمشهی شواری به سمت دو
  
  !ته خرفرهی پیایاون کاوالر: دنیآ
  

  ...هیپس اونم تو باز: نیکال
  

 ی چرت و پرت راجب جاودانه شدن مثل خون آشام ها مادیواسه همونم ز: سامر
  !؟..گفت

  
  !؟.. خوان که جاودانه بشنی نکنه اونا واقعا منم،یصبر کن بب: انیدار

  
  !؟.. به ما دارهی چه ربطهی قضنیپس ا:  گفتمانی تعجب به دار به داربا
  

  . سرش رو به سمت ما برگردوندایحرکت کاوالر هی با ناگهان
  
  .نی مراقب باشیه: دنیآ
  

  .می دور باشای کاوالردی از دنکهی نفرمون واسه ا6 هر
  

  .می بشیگری وارد در دمی شدمجبور
  

  ..!نهی بود ما رو ببکیواقعا نزد:  و گفتدی کشیقی نفس عمنیکال
  
  ..! ستوونهیکامال د گهی دنی عقل داره اکمیباز اون معلم فرانسه : دنیآ
  

  ! کردی کار میزی چهی یانگار داشت رو: انیدار
  

 ی مخفشگاهی آزماهی نیی پانی ادی چرا بامی دارشگاهیما که اون باال آزما: سایالر
  ! بزنن؟گهید
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  ..! خالفهنجایچون کارشون ا: سامر

  
  . باور کنمنمی بی رو که میزی تونستم چی من نمیخدا

  
  " زادورای ورود به کانال ا" نوشته بود وارید ی روی کوچکی تابلویرو
  
  . دور نموندانی داررکی و زی آبی بودم از چشم هادهی که من دیزیچ
  

  ... باشهیزی چهی دیاون تو با: سامر
  

  ! کردنکاری با اون دختره چدونهیخدا م: نیکال
  
  ..! خوادیواسه ورود به اتاق پسورد م: دنیآ
  

  .بزن رو ایسال تولد کاوالر: انیدار
  
  ...دهیارور م:  گفتای پس از وارد کردن سال تولد کاوالردنیآ
  

  2005سال ! ؟ی شدن رو بزندی که ناپدیچطوره سال: سایالر
  
  ...دهیارور م: دنیآ
  

  ..می وقت ندارادی زدی بزنیزی چهی دیعجله کن: سامر
  

  .. رو وارد کننیسال تولد آدر:  کردم و گفتمدنی به آرو
  
  . شدنی کردن سال تولد آدر شروع به وارددنیآ
  

  . باز شدی هوشمند با بوق نسبتا بلنددر



  یکمپ تابستان
  

goldjar/me.Telegram  

 

143

  
  ... دخلمونوای االن کاوالرای خدایوا: سامر

  
  . فکم منقبض شده بوددمی که دیزی ترس چاز
  

  . بودبی عجوتری کامپهی توری صفحه مانی روزدورای از ایعکس
  
 در کنار هم ی اشهی شی محفظه ی اون کنار هم توی قطعه قطعه شده ی جنازه و
  . شده بوددهیچ
  

 انسان هی من چطور ممکنه با یخدا:  افتاده بود گفتهی که به گری درحالسایالر
  . رو بکننی رفتارنیچن
  
  . حال شدن نبودی از غش کردن و بی بودم ، خبری می قودی بار بانیا

  
  . باشم ، وارد اتاق شدمی قودیبا
  

  .ن رو برداشتم به سمتش رفتم و اودمی رو اونجا دیدفتر
  
  : بشنون خوندمهی که بقی جوری نسبتا بلندی صدابا
  

  : دفتر خاطرات دارک کاستلبراساس
  
  .دی به قتل رسای توسط کاوالر2005 در سال زادورایا

  
 شود که در خون آن دختر ماده ی نشان داده مزدورای ای انجام شده روشاتیآزما

   وجود داردیا
  

  .ود شی باعث جاودانه شدن عمر مکه
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  . هستزدورای به چند خون مشابه اازی نشی آزمالی تکمیبرا
  

 او که دانش ای اگزبرانی آدری انجام شده روشاتی براساس آزما2005 سال در
 فاحش کردن اسرار کمپ لی دوستانش به دلهیآموز کمپ بود جاودانه شد و بق

  . سوختند و پرونده بسته شدی جشن آتش بازی دارک کاستل تویتابستان
  

 لوپز سای ، سامر آندراده و الرسمونتهی ارای آنارشات،ی مکمل آزمای بعدنفرات
  .هستند

  
 به هدف دنیشمارش معکوس تا رس:  گفتی مانندیوتری کامپی صداناگهان

  ... روز2 : یجاودانگ
  
 دی باعی سرمی بردی باد،یعجله کن:  گفتمتی با قاطعی خوردم ولکهی اون ها دنی داز

  ...می برنجایاز ا
  

  .می خارج شدشگاهی از آزمانهی ما رو نبای کاوالرمی کردی می که سعیدرحال
  
  .می سرعت به سمت پله ها رفتبه
  

  . اونجا نبودگهی دنیآدر
  

  ... رفتهنیآدر: سامر
  

 نهی ما ای که استراتژدونهی راحت اون مالتونی خگهی نمیزی چیاون به کس: انیدار
  !می کنی کمپ فاحش می همه بچه هاشی بگه ما هم رازشو پیزی چیکه اگه به کس

  
  .می ها رو به سرعت باال رفتپله

  
  .میدی به اتاق آنسل رسیوقت
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  !ن؟یشما بازم اونجا رفت:  با تعجب گفتآنسل
  
  . نگوی ماجرا به کسنیلطفا راجب ا:  صدام بود به آنسل گفتمی که توی ترسبا
  

 هیمشب جشن آتش باز ای راستگم،ی نمیزی چی به کسچوقتی که هدی دونیم: آنسل
  ! شرکت کنندی که همه بادمیو شن

  
  !!؟...ی ؟ جشن آتش بازیچــ: سامر

  
  ... زنمیبه پدر و مادرم زنگ م... تونم ادامه بدمی نمگهیمن د: سایالر

  
  .ی کار رو نکننیبهتره ا : نورا

  
 اون شبت ی حرف هایهمه !  نه؟ییتوام با اونا:  به نورا زدم و گفتم ی محکمیلیس
  !ی دادمونی همه مدت بازنیا!  بود اره؟یکال
  

  . باور کن اونا مجبورم کردن انتخاب با من نبودستمینه آنا من با اونا ن : نورا
  
   خفه شو نورایکیتو  : دنیآ
  

 ی که راه فرار فقط امشب تونهی واسه انی به پدر و مادرتون زنگ نزنگمیاگه م : نورا
  ..دستتونه

  
  !؟..هشی میمگه امشب چ : سایالر

  
 روز هی ی تودنی انجام مدهیچی پشاتی آزمای سرهی بار کی یاون ها ماه : نورا

 و نی افتادری گشهی همی ، برانی امشب فرار کننیاگه نتون..مشخص و امروز زمانشه
 و اون ها هم شهی فرار سخت تر مدی بکشوننجای رو با خودتون به ایشتریاگه تعداد ب

  .رنیمی منجایبا شما ا
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  ...یی از اونایکیتوام ! م؟ی تو اعتماد کنی به حرفادیچرا با : انیدار
  

 باعث نی من از همشون متنفرم از همشون ، فقط آدرستمینه باور کن از اونا ن : نورا
  . کنمی مفی واستون تعروی ادامه بدم ، من همه چیشده تا االن به زندگ

  
 تو همه نیا:  و گفت  دستش بود رو به سمتمون گرفتی که تویمی کهنه و قدآلبوم

  .ستی امن ننجای کنم فقط ای مفی رو واستون تعری هست همه چیچ
  

 نی مشت پروفسور و معلم و مسئولهی ری ما گست،ی کمپ امن ننی ای جاچیه: نیکال
 انهی وحشی هاشی کشن و روشون آزمای نوجوون رو می که بچه هامی افتادوونهید

  ! کننیر با افتخار ثبت م دفتهی ی هاشونو توتی و جنادنیانجام م
  

  .14 اتاق شماره ی تومی شنون، بهتره بری آروم باش صداتو مشیه : نورا
  

  .13 اتاق خودمون همون اتاق شماره ی تومینه بهتره بر : سامر
  

  .اتاق شما شومه : نورا
  
  !؟..هیمنظورت چ:  تعجب به نورا نگاه کردم و گفتمبا
  

  ... همون اتاق مردهی بوده، اون توزدورای ااون اتاق شومه چون قبال اتاق : نورا
  
 به ی زدن ، پاهام منقبض شده بودن ولخی نورا انگشتانم انگار ی حرف هادنی شنبا

  . شدم14 وارد اتاق شماره هیدنبال بق
  

 به ی حرفامیخوب، همه ما منتظر:  گفت نهی تخت نشست و دست به سی روسامر
  ... نورامیاصطالح راستتو بشنو

  
  .. از کجا شروعدی بادونمیواقعا نم : نورا

  



  یکمپ تابستان
  

goldjar/me.Telegram  

 

147

 یی از هر جای تونیم:  با تشر گفت دنی نورا جمله اش رو کامل کنه آنکهی از اقبل
 دچار نی به سرنوشت آدری اگه دروغ گفته باشی ولی شروع کنیکه دوست دار

 تا از می کنی ولت متی و در نهایستی اون جاودانه ست و تو ننکهی با تفاوت ایشیم
  ...یری بمیزیخون ر

  
 تر حرف بزنه و به می کردم و با حرکت چشم و ابرو بهش فهموندم که مالدنی به آرو

  ... نورایبهتره شروع کن: نورا گفتم
  

 یلی و باهم خمی خوندی درس مرستانی دبهی ی تونی و آدرزادورایمن ، ا : نورا
 تا 5 و با میومد انجای گذروندن تابستون به ای براشی سال پ7 بای و تقرمی بودیمیصم

 یعی ماوراء الطبزی چچی اون موقع ها هم،ی دوست شدنجایبچه همسن خودمون ا
 نی متوجه رفتار مشکوک مسئولنکهیا ترس نبود تا ی برایلی دلچیوجود نداشت، ه

 راجبشون به ما یزی کردن چی زدن و مجبورش می میی حرفازدورای اونا با امیشد
  .نگه

  
  . شدیا جار اشک از چشمان نوری اقطره

  
  ریلطفا ادامه بده ، آبغوره نگ: انیدار

  
 به همه می خواستی ، ممی از رازشون سر در آوردنکهیتا ا:  هق هق کنان گفت نورا

 مسخرشون ی هاشی اونا راجب جاودانه شدن و آزمامی فرار کنمی خواستی ممیبگ
 یو تو ر5 کشتن و اون 13 اتاق شماره ی رو توزدورای زدن ، اون ها ایحرف م

 بشه ، شونیشگاهی آزماوش رو مجبور کردن که منی کشتن ، آدریجشن آتش سوز
 که روش انجام دادن رفتارش عوض یی هاشی به خاطر آزمانیاز اون به بعد آدر

 یلی کرد خریی تغیلی بگم خدی بازم همون قلب مهربون رو داشت ، البته بایشد ول
 ، می تا زنده بمونمی نگیزی چیبه کس رو مجبور کردن که نی ، اون ها منو آدرادیز
 روح نم،یبی روحشو می کرد و هنوزم گاهنی رو نفرنجای امرگش بعد از زادورایا
 و هنوز دهی گناه که دار زده شده بودن به آرامش نرسی بی بچه 5 و اون زادورایا
  ... دور و بر هستننیا
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 و زدورای من و ای ها عکسنایا:  کهنه رو باز کرد و ادامه داد ی آلبوم قهوه ادر
  ... وحشتناکهی قبل از اون اتفاقا2005 سال ی تونیآدر

  
  . آلبوم نگاه کردمی عکس هابه
  

  . کمپ دارک کاستل رو به تن داشتندفرمیونی عکس ی توی هابچه
  

  . که بهش زدم حقش نبودیلی با اون بود ، اون سحق
  

 نجوری که ازمیاسفم عزواقعا مت:  گفتم ی نورا رو گرفتم و با حس دلگرمی هادست
  ... که بهت زدم هم متاسفمیلیو واسه اون س.. واستون افتادهیاتفاق

  
 تونستم ی بودم و نمیتی موقعنی همچی توشینه متاسف نباش ، منم چند سال پ : نورا

  . اعتماد کنمی تونم به کسی االنشم نمنی اعتماد کنم هر چند همیبه کس
  

  !؟..شهی شروع مبشونی و غربی عجی هاشیامشب ساعت چند اون آزما : انیدار
  

  ...یهمزمان با جشن آتش باز : نورا
  

  ...میریپس امشب م: نیکال
  

اگه :  متاثر شده بود گفتیلی گذشته نورا خدنی از شندی رسی که به نظر مسایالر
  .یای باهامون بی تونی توام میبخوا

  
 که ی با وجود اتفاقشهینم من باورم یخدا:  بده سامر گفت ی نورا جوابنکهی از اقبل

  .دی کنی اعتماد منجای ای به اهالنیدفعه قبل افتاد هنوزم دار
  

 نجایهمه دوستام ا...امی تونم بی ، در واقع نمامینه من نم:  زد و گفت ی لبخندنورا
 راجب ییزای چهی... اوناستیشگاهی هنوز موش آزمانیبه عالوه آدر...مردن 

  ...دمی امشبشون شنشیآزما
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  !؟..یدی شنی چقایدق : نیکال

  
  ...رهی امشب بمشی با آزمانیکه ممکنه آدر:  صداش گفتی دوباره با بغض تونورا

  
  !؟..ستنی ننی از مسئولچکدومی هی جشن آتش بازیتو: انیدار

  
 ی فرار رو فراهم متی من موقعنینگران اون جاش نباش...نه فقط نگهبان ها : نورا
  ..کنم

  
 که ممکنه اونا تو رو ی درحالی ما کنی کار رو برانی تو ادیچرا با:  تعجب گفتمبا

  !؟..بکشن
  

 ایآنار... به سرنوشت دردناک ما دچار بشهی اگهی خوام کس دیچون نم : نورا
  .دی و بعدش فرار کندمی مجی فراهم شده بهت مستی که موقعنیهم
  

ه که از  متوجه نشی تا کسم،ی رفتار کنی عادهیپس بهتره تا شب مثل بق : انیدار
  ...می سر در آوردیزیچ
  
  .ارنیالبته اگه تا شب دخلمونو ن : دنیآ
  
  . شروع شدی و جشن آتش بازدی زود شب از راه رسیلیخ
  

  .می باشی عادکی شی لباس هادنی با پوشمی کردی گفته بود سعانی که دارهمونجور
  

  .می آماده کردی جشن آتش بازی رو براخودمون
  

  .می کردی کمپ مرگ شرکت میبود که تو ی جشننی آخرنی ااحتماال
  

  . به لباس اسپرت رو آوردممیشگی عادت همطبق
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 تنه می کت چرم نهی و دی تاپ سفهی و ی ، کفش آل استار مشکنی کوتاه جشلوار

  ..یمشک
  

 گردنم انداختم به عالوه ی بلند نقره اری زنجهی ساده بستم و ی رو دم اسبموهام
  ... چرمیتبند مشک و دسی ست نقره ایگوشواره ها

  
  . کردی منو کامل می هاپپی هپی کاله کَپ که تهی و
  

  ... اومدمی به نظر می عادی کنم به اندازه کاففکر
  

  ! از کمپم؟ی فرارهی هیمن شب:  و سامر گفتسای و به الرستادمی انهی آیجلو
  

  ..کی شی ساده ولشهینه مثل هم : سایالر
  

:  کرد گفتی ست منشی با دامن کوتاه ج الجوردشو کهی که تاپ آبی درحالسامر
  ... ترسونهی اتاق مرده منو منی ای توزدورای انکهیفکر ا

  
 هم فشار دادم و ی و لبام رو رودمی لبام کشی رو رومی رژ لب صورتنهی آیجلو

  .ی هستنجای که اهی شبنی آخرنینگران نباش به هر حال ا: گفتم
  

 با یزیامشب بهتره چ: فر کرد و گفت  رو شی قهوه ای از موهاکهی تنی آخرسایالر
  ...شهی هامون که الزم ملی جز موبامیخودمون نبر

  
  ...می ری منی با ماشندفعهی طبق نقشه امی بری نمیزیمعلومه که چ: سامر

  
 طی بلیکامال زده به سرتون نه؟ پس با چ:  به اون دو تا کردم و گفتمی تعجب نگاهبا

  ...می باخودمون ببردی رو بای و لوازم ضرورزای و پول ، شناسنامه ،م؟یری بگمایهواپ
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 ی و قبل از جشن کوله پشتمی رو جمع کردازی از آماده شدن لوازم مورد نبعد
  .می گذاشتدنی آنی ماشیهامون رو تو

  
  . رو روشن کرده بودنشی آتی برگشتن به محوطه اصلموقع

  
  . بودندنی شد و همه درحال رقصی پخش می کر کننده اکیموز

  
  . راحت شدالمی خبای تقردمی جشن دی پسر ها رو تویقتو
  

  . شویقاط:  جلو اومد و گفتانیدار
  

  !؟یچ:  رو با تعجب تکون دادم و گفتمسرم
  

  ...وونهیباهام برقص د:  جذابشو زد و گفتی از اون لبخندهایکی انیدار
  
  .. آها-
  

  ..می باشی عاددی که نرفته باادتی: انیدار
  

  ..!بله:  هاپ برقصم گفتمپیردم با اون اهنگ تند، ه کی می که سعیدرحال
  

  .افتهی واسشون نی نظر گرفتم تا اتفاقری همه دوستام رو زدمی رقصی که مهمونجور
  

 الجوردش واقعا امشب خوشگل شده ی و تاپ آبنشی با اون دامن کوتاه جسایالر
  .بود

  
 خوشش دنی آ بادنی هاپ رقصپی چقدر از هنمی تونستم ببی سامر که منطوریهم

  .اومده
  

  .. باشملکسی رنکهی داشتم به اازی ندیشا
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  ... رها کردمخودمو

  
  ... هامو بستمچشم

  
  ... بردمی لذت مانی با تمام وجود از رقص به دارو
  

  ... دادمکی هامو فقط و فقط به موزگوش
  
  .. کردی می همراهکی لب هام با متن موزو
  

I still hear your voice, when you sleep next to me.  
  

  یدی خوابشمی پی وقتشنوم،ی صداتو مهنوز
  

I still feel your touch in my dreams.  
  

   کنمی حس ماهامی روی لمس نوازشهات رو روهنوز
  

Forgive me my weakness, but I don’t know why  
  
   چرادونمی نمی کن، ولی ضعف من چشم پوشاز
  

Without you it’s hard to survive.  
  

  ! تو زنده موندن سختهبدون
  
‘Cause everytime we touch, I get this feeling.  
  

  دهی حس به من دست منی ام،ی کنی نوازش مگروی هر بار که همدچون
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And everytime we kiss I swear I could fly.  
  

   پرواز کنمتونمی که مخورمی قسم مم،یبوسی مگروی بار که همدهر
  

Can’t you feel my heart beat fast, I want this to last.  
  

 شهی همیبرا) شدت ضربان قلبم (نی اخوامی م،ی کنی قلبم رو حس نمدی شدضربان
   بمونهیباق
  

Need you by my side.  
  
   دارمازی تو در کنارم نبه
  
‘Cause everytime we touch, I feel the static.  
  

  شمیکت م حری بمی کنی رو نوازش مگهی هربار همدچون
  

And everytime we kiss, I reach for the sky.  
  
   به آسمونا پر بکشمخوامی مم،یبوسی مگروی هر وقت همدو
  

Can’t you hear my heart beat so…  
  

  یشنوی قلبم رو نمدی ضربان شدیصدا
  

I can’t let you go.  
  
  ی بذارم برتونمینم
  

Want you in my life.  
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  خوامی ممی تو زندگتورو
  

Your arms are my castle, your heart is my sky.  
  

   تو قصر من هستن، قلبت آسمون منبازوان
  

They wipe away tears that I cry.  
  

  شورنی کنم می مهی رو که گریی اشکهااونها
  

The good and the bad times, we’ve been through them all.  
  

  می خوب و بد، تو همشون بودی هالحظه
  

You make me rise when I fall.  
  

  ی کنی که منو بلند میی افتم توی منی رو زمیوقت
  
‘Cause everytime we touch, I get this feeling.  
  

  دهی حس به من دست منی ام،ی کنی نوازش مگروی هر بار که همدچون
  

And everytime we kiss I swear I could fly.  
  

   پرواز کنمتونمی که مخورمیسم م قم،یبوسی مگروی بار که همدهر
  

Can’t you feel my heart beat fast, I want this to last.  
  

 شهی همیبرا) شدت ضربان قلبم (نی اخوامی م،ی کنی قلبم رو حس نمدی شدضربان
   بمونهیباق
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Need you by my side.  

  
   دارمازی تو در کنارم نبه
  
‘Cause everytime we touch, I feel the static.  
  

  شمی حرکت می بمی کنی رو نوازش مگهی هربار همدچون
  

And everytime we kiss, I reach for the sky.  
  
   به آسمونا پر بکشمخوامی مم،یبوسی مگروی هر وقت همدو
  

Can’t you hear my heart beat so…  
  

  یشنوی قلبم رو نمدی ضربان شدیصدا
  

I can’t let you go.  
  
  یبر بذارم تونمینم
  

Want you in my life.  
  

  خوامی ممی تو زندگتورو
  
‘Cause everytime we touch, I get this feeling.  
  

  دهی حس به من دست منی ام،ی کنی نوازش مگروی هر بار که همدچون
  

And everytime we kiss I swear I could fly.  
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  کنم پرواز تونمی که مخورمی قسم مم،یبوسی مگروی بار که همدهر
  

Can’t you feel my heart beat fast, I want this to last.  
  

 شهی همیبرا) شدت ضربان قلبم (نی اخوامی م،ی کنی قلبم رو حس نمدی شدضربان
   بمونهیباق
  

Need you by my side.  
  
   دارمازی تو در کنارم نبه
  

  . که وقتشهدمی و فهمدی لرزبمی جی تولمیموبا
  

 رو باز کردم از جی در آوردم و مسبمی جی رو از تولمیموبا دمی رقصی که مهمونجور
  .نی و بردی جدا شهی از بقگهیتا ده شماره د: طرف نورا 

  
   شده؟یچ : انیدار

  
  .می از جشن خارج بشگهی داده تا ده شماره دجی نورا مس-
  

  .می بردی فهموند که بادنی سامر و آن،ی با نگاهش به آنسل، کالعی سرانیدار
  

 متوجه رفتنمون نشه از ی کسنکهی ای و برامیم از محدوده جشن خارج شد باههمه
  .می شنا رفتیطرف استخرها

  
  !؟..نی زدپی تنی ری منی داریی جا-
  

  .مینی تا منبع صدا رو ببمی آشنا بود برگشتصدا
  

  . کمپ بودری مدی صدادرسته
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  .. رو به عقب هل دادری مدانیدار

  
 آنسل رو ی متر بود پا5ن در استخر با عمق  که در آستانه افتادی درحالریمد

  .گرفت
  

  . استخر افتادی توری کنترلش رو از دست داد و به همراه مدآنسل
  

  ...دی عجله کننی ، برنیبر: انیدار
  
  ..می به آنسل کمک کندی بامی برمی تونینم:  سماجت گفتمبا
  

  ...می بردی فرصته بانی آخرنی کنم آنا ایخواهش م : سامر
  

  ..کشنی اونا حتما ما رو منی بعد از اگهیدرست م: سایالر
  
  .رهی آنسل بممی بذارمی تونی نه نم-
  
:  دستم رو گرفت و با التماس گفتانی بزنم که داررجهی استخر شی خواستم تویم
  .. کنمیآنا خواهش م.. بار نهنیا

  
ر  باهیهمون !  ؟ی خطر بندازی دوستاتو توی خوای مگهی چند بار دایآنار: دنیآ

  . بود دختریکاف
  

  . زدمی گند مگهی ددی بار نبانی با اونا بود احق
  

  . بودمی خودخواه مدینبا
  
  . روح آنسل به آرامش برسهدوارمیام
  



  یکمپ تابستان
  

goldjar/me.Telegram  

 

158

  ...میبر:  نشون دادم و گفتمدیی رو به عالمت تاسرم
  

  .می شددنی آنی ماشسوار
  
  . روشن نشدنی ماشی استارت رو زد ولدنیآ
  
  ...یاه لعنت:  زدادی کوبوند و فرنی فرمون ماشیو رو دستش رتی با عصباندنیآ
  

  .می من برنی با ماشنیایب: انیدار
  
  ..می آوردانی دارنی و رو به ماشمی شدادهی پدنی آنی ماشاز
  

  ... روشن نشدنیماش.. استارت اول رو زدانیدار
  

  ... دوماستارت
  

  ... سوماستارت
  
  .. بالخره استارت چهارمو
  

  . خودشهنهیهم:  گفت انیر روشن شد و دانیماش
  

  . شدی سرعت از محوطه کمپ خارج منی که با آخریدرحال
  
  ... من اونجا رو یخدا:  گرفته با تعجب گفتمشی که ساختمان کمپ آتدمید
  

  ... بودنی همتیحتما منظور نورا از موقع : نیکال
  

  .خت دلم براش سوی اومد ولی ازش خوشم نمادی زنکهی با اچارهیاوهوم ب : سامر
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  ...دهیحتما خودشو نجات م : سایالر
  

  . محوطه متفرق شده بودنی آموزان تودانش
  
  .می در کمپ رو شکست و از اونجا خارج شدانی سرعت دارنی اخربا
  

  . رو بعد از خوردن چند تا بوق برداشتی نورا رو گرفتم و گوششماره
  

  .. از پشت تلفن اومدیفی ضعیصدا
  
  !؟...نیکن فرار نیتونست..آنا.. الو-
  
  !؟.. چرای کارو با خودت کردنیچرا ا...میری ممیدار..مینی آره نورا االن تو ماش-
  
 در کنار نی و من آدررسهی به بعد روح دوستام به آرامش منی نگران من نباش از ا-

  ...می کنی میاون ها خوشبخت زندگ
  
  ...دی نبای کردی اون کارو مدی نورا نبا-
  
 ی من هر روز توی اونجورم،ی رسی بعدا به آرامش مینا ول سوزم آی االن دارم م-
  ... بارههی نی همی سوختم االن فقط برای مشیآت
  
  ...ومدی نیی صداگهید
  
   الو؟ نورا ؟ نورا؟-
  
-....   
  
  !؟... نــــــورا-
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 رو با ی خوردند ، گوشی گونه هاش غلط می اشک روی که قطره های درحالسایالر
  .ماس رو قطع کرد ازم گرفت و تیناراحت

  
  ...زمی آروم باش عزستی نیزیچ:  بغلم کرد و گفت سای شوک بودم که الری توهنوز

  
  ... مرده بودنی آدردی کردم که شای فکر منی راه همش به ایتو
  

  .. اومدمی درد کنار منی با ای چه جورحاال
  

  . اگه نمرده بودیحت
  
  .نمشی تونستم ببی نمگهید
  

  ... فرصتشو ندادمی و من بهش حتنهی منو ببگهی بار دهی خواست ی ماون
  

 گونه هام حس ی شد رو روی می که از چشم هام جاری اشکی قطره هاحرارت
  .کردم

  
  ...می پرواز کردایفرنی به کالطی بلنی و با اولمیدی که به فرودگاه رسدی طول نکشادیز
  

  . شدی هنوز باورم نممیدی رسایفرنی به فرودگاه کالیوقت
  

  .می بوددهی که سالم به اونجا رسمینس آورده بود شاچقدر
  

 آرامش تنگ شده نی ایواقعا دلم برا...هی عالنیا..شهی من باورم نمیخدا: سامر
  ...می به اون کمپ نرفته بودچوقتیکاش ه..بود

  
  ...می و عاقالنه فکر کنمی بزرگ بشکمیخوب اونجا باعث شد تا  : سایالر
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 تابستون متفاوت رو هی چوقتی کاش هی گفتید مسامر بهتر نبو:  تفاوت گفتمیب
  ..می رودل کردگهی متفاوت شد دیادی چون زم؟ی کردیآرزو نم

  
  ... اونقدرام بد نبودنی ناز نکننقدری االیخیب: دنیآ
  

  !؟..میخوب کجا بر: انیدار
  

  . به آرامش خونمون دارمازیمن فقط ن: نیکال
  

  ... کنمی فکرو منیمنم هم : سامر
  

  !؟.. خونه آنامی ما دخترا هممون برمای چطوره مثل قد :سایالر
  

  ...می داشته باشازی کنم امشب بهم نیآره فکر م : سامر
  

  . ها ما دختر ها رو در خونمون رسوندنپسر
  

  ... نرهادتیدخترا قرار فردا عصرمون رو : نیکال
  
  .. لطف کردم و بهت زنگ زدم شتردیبعدا شا:  رو به سامر گفتدنیآ
  
  . نگفتیزی به من چانیر دایول
  
  . ندارهی کرد درمورد من شانسی که حس مدونستمیم
  . زنمیفردا بهت زنگ م:  بگمانی سامر مجبور شدم به دارشگونی نبا
  .می خونمون شداطی و وارد حمی پسر ها جدا شداز
  

 داد تنگ ی پدر به گل هاش آب مشهی که همی و باغچه ااطی اون حی دلم براواقعا
  . طبق معمول با آرون برخورد کردم که در رو باز کردمنیهم ...شده بود
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  .. لحظه هم تنگ شده بودنی ای دلم برایحت
  ...ماماااااااان آنا برگشتـه...یآنا برگشت:  زدادی با خوش فرآرون

  
 به سمتم و اومد منی بود از اتاق نشونی تلوزی که مشغول قهوه خوردن و تماشامامان

:  رو بغل کردم و گفتممامان ..ی خوش حالم که برگشتیلی خزمی عزیآنار: گفت
  .. تنگ شده بودیلیمامان دلم برات خ

  
خوب :  کرد و گفتزونی و سامر رو گرفت و آوسای من و الری های کوله پشتمامان

  !؟..اونجا چطور بود؟ خوش گذشت
  

  ..! خوش گذشتمیلیآره خ:  گفتیزی با لحن تمسخر آمسامر
  

  ...وا: مامان
  
  !؟..کجاست پدر -
  

بعد از ظهر ... سرش شلوغهشهی اون همیدونیخودت که م...زمیسرکاره عز: مامان
  ...ادیم
  

  ...ی قشنگ بود ولیلی بگم که اونجا خدی باسمونتهیخانم ار : سایالر
  

  .نی تابستون، اونجا بری هم براگهیخوبه پس چطوره سال د : مامان
  

  ...هامکان ندار...نه: می و گفتمیدی کشغی سه جهر
  

  .می رفتی اتاقم می استراحت کردن توی از پله ها برای که سه نفریدرحال
  

  ..!نی شدبی عجیلیشما دخترا امروز خ:  اومد که گفتی منیی مامان از پایصدا
  

  . اتاقم رو باز کردم و وارد اتاقم شدمدر
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  .. حس خوب بهم دست دادهی ورود به اتاقم بالخره با
  

  . شدم ولومی تخت خواب صورتیرو
  

  ...هی چگهی دنیا.. منیخدا:  رفت و گفترمی تحرزی به طرف مسامر
  

 برداشت و به سمتم اومد، تو زی می و آلبوم کهنه رو از روجای نشانگر تخته وسایالر
  !؟..ی رو آوردنایا

  
  ... تونم قسم بخورم که در اتاقم قفل بودیم.. نه -
  

  . به سامر نگاه کردی پرسش گرانه اسایالر
  

 رو یمنم که فقط لوازم ضرور:  باال گرفت و گفتمی دست هاشو به حالت تسلسامر
  ...جمع کردم و آوردم

  
 گرفتم سای رو از دست الرجای تخت خواب بلند شدم و آلبوم و نشانگر تخته وی رواز

  ...می کنی هم خودمونو خالص منای االن از شر انی همهی چدی دونیاصال م: و گفتم
 رو برداشتم و با سامر و تیدم و به سمت آشپزخونه رفتم و کبر اومنیی پله ها پااز

  .می شداطی وارد حسایالر
  

 کمپ رو به آتش یمی و آلبوم قدجای رو روشن کردم و نشانگر تخته وتیکبر
  ...میدیکش

  
    )انیپا(  
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