
 

 

 دختر ماورایی

Romanik.ir  1  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 

دختر ماورایینام کتاب:   

آرمیتا حسینینام نویسنده:   

 

 

romanik.ir :آدرس سایت   

romanik.ir/forums :آدرس انجمن 

 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/
https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 دختر ماورایی

Romanik.ir  2  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 

 

 

هوراطراح:   

 کپیست: هورا

 Arasویراستار: 

 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 دختر ماورایی

Romanik.ir  3  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 برداری کپی هرگونه و باشد می پخش قابل رمانیک انجمن در صرفا رمان دختر ماورایی

 .دارد قانونی پیگرد

========================================================== 

 تخیلی عاشقانه،: ژانر

 زندگی خوبی به شخانواده کنار در و داره خوبی خیلی زندگی که ماهرخه اسم به دختری راجب داستان: خالصه

 داره. عجیبی نیروی شهمی متوجه سالگی هجده به رسیدن بعد ماهرخ که اینه موضوع ترینمهم اام کنه.می

 اذیتش صداها این .بشنوه دورتر کیلومترها از رو صداها تونهمی ماهرخ خب نیرویی؟ چه که میاد پیش سوال

بر نیروی شنوایی، ماهرخ  عالوه .هاستآدم بقیه مثل صورت این غیر در شنوه.می بخواد وقت هر چون کنن؛نمی

فهمه که نه انسانه، نه خون آشام، نه جن و نه شه و میای در خودش میبا گذشت زمان متوجه نیروهای دیگه

ها اییفض آدم نظرتون به حاال. کنه پیدا ها روفضایی آدم و بشه فضانورد که اینه همچنین عاشق  ماهرخ گرگینه.

 شد ببینیم این دختر با این قدرتش قراره به کجا برسه؟ جالب شه؟می فضانورد اصالا  کنه؟می پیدا رو

*** 

 راوی( زبان )از

 آورد،می در ناله به پا زیر را ارغوانی هایبرگ که حالی در و گرفت ترمحکم را کاپشنش. داشتبر می قدم آرام

 اندبیرست حیاط وارد تسرع با. نشود خیس تا کرد بیشتر را سرعتش باران ریزش با. رفتمی اشمدرسه سمت

 . رفت بهاره سمت و زد لبخندی. داد تکان دست برایش حیاط سوی آن بهاره. شد

 خوشی؟ خوبی؟. خانم بهاره به به -

 : گفت و گذاشت ماهرخ یشانه روی را دستش بهاره

 .دیممی کنکور دیگه امسال -

 نزدیک که صندلی جلوترین. شد سکال وارد بهاره دست در دست و داد تکان مثبت نشانه به را سرش ماهرخ

 و شور با همه دیدندمی را دیگرهم ماه سه از بعد چون هابچه کالس، در. نشستند و کردند انتخاب را بود پنجره

 .دادندمی تکان را هایشاندست وسط آن دیگر نفر دچن و زدندمی میز به رزا و یاسی. رقصیدندمی شوق

*** 

 ماهرخ( زبان )از
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 دتعدا زیادش پول خاطر داشت. به نفر هفت جمعاا ما کالس. کشیدم رو بهاره دست و گذاشتم یزم روی رو کیفم

  شاگرد بهاره و من. ریزنمی کرم هم درس وقت که آموزندانش ترینشیطون یاسی و رزا. کم هست آموزها دانش

 

 همیشه. کالسه عاشق که مه الله. معروفن کالس بامزه به و هستن خندون کالا هم آسمان و سایه و کالس اول

 و عسلی هایچشم. وفاداره هم خیلی و مهربونیه و آروم دختر بهاره. شهمی خیره نامعلوم یک نقطه به شینهمی

 و بادومی چشم هر دو و هستن ایافسانه دوقلوهای یاسی و رزا. بلنده من مثل قدش هم. داره ایقهوه موهای

 موهای و هاچشم هم سایه. ماهاست از ترکوتاه قدش و ندمیهگ پوست و آبی چشم هم الله. سفیدن پوست

 سیاه هایچشم و کالسمونه منفیه بچه کمی آسمان. الغره هم کمی و ماست همه از بلندتر قدش و داره سیاهی

 . سیاهه مداد از پر هم چشمش اطراف. سبز پشتش و آبیه موهاش جلوی سفیدی داره. و پوست و رنگ

 : گفت بلندی صدای با سایه

 .برقصه باید ماهرخ -

 یک با داشت که شنیدم رو مدیر آقای صدای هیاهو همه اون بین. بست دهنش رو که انداختم بهش تیزی نگاه

 .زدمی حرف خانم

 .خانم طرفهاون دبیرستان کالس سوم -

 .کنن صدا و سر جوریاین دبیرستانی دخترهای کردمنمی فکر واقعاا؟ -

 لهمی از و رفتم هاپله سمت. نیست بیرون کسهیچ که دیدم در کردن باز با. تمرف در سمت و شدم بلند جام از

 کالس سمت تعجب با زدن؟می حرف پایین اون از داشتن مدیر آقای و خانم. ببینم پایین رو تا شدم آویزون

 : گفتم بلندی صدای با و رفتم

 .میاد داره خانم. ساکت هابچه -

 .دیمب فراری باید یکی رو هم این: سایه

 .بکش نقشه بعد نه یا خوبه ببین هنوز: رزا

 یاسی و رزا. بود فکر توی سایه و کردمی بازی موهاش با که آسمان. کردن سکوت و نشستن سرجاشون همه

 : گفت گوشم دم بهاره. بودن مشغول جوریهمین هم بقیه و کردنمی پچپچ

 . ...گممی ماهرخ -
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 .که نیست نیاز میاد. صدات هم جورینزن. همین حرف گوشم کنار کنممی خواهش -

 .زنممی حرف آروم خیلی آخه واقعاا؟ -

 .شنوممی من نه -

 

 .معلمی عجب شدیم. خیره معلم تیپ به و شدیم بلند همه معلم ورود با

 صورتش هب محوی آرایش و بود پوشیده رنگ جیگری مقنعه و ربع سه پاشنه کفش با بلند رنگ آبی مانتوی معلم

 .کردمی نگاه همه به چشمی زیر هم معلم و کردنمی پچپچ هابچه همه. شدمی شدنش زیباتر عثبود که با زده

 . نشست میز پشت و گذاشت میز روی رو کیفش

 .لطفاا بنشینین -

 از بیرون ایپرنده هیچ اما شنیدم،می رو هاپرنده و باد صدای. شد برقرار سکوت دوباره و نشستیم سرجامون همه

  :گفت عمیقی، نفس کشیدن با و شد خم کمی و گذاشت میز روی رو دستش معلم خانم. اشتند وجود پنجره

 گمب باید اما درسم؛ هر دو دبیر که عجیبه براتون شاید. هستم هواپیما پرواز و آیرودینامیک مبانی دبیر من -

 .سالمه دو و بیست و هست خواه آزاد تمنا اسمم. هستن من درسی رشته هر دو

 و دهخون رشته دو چطوری کمش سن با این. شد اضافه دیگه دوتا و بود کم شاخ یک سرم روی ،سنش شنیدن با

 .گرفتم نگاهم رو خجالت با من که شد قفل هم نگاه در دقیقه چد برای نگاهمون ماست؟ معلم اآلن

 .کنین معرفی و شین بلند یکی یکی ها!بچه خب -

 :گفت پته تته با و شد بلند یاسی

 .. هستم... سی... ا... ی..من -

 :گفتم و شدم بلند آروم من سپس و شدن بلند آسمان و سایه رزا، اون از بعد و

 .هستم فرجی ماهرخ من هم -

 .شنیدم واضح کامالا من که گفت چیزی یه لب زیر تمنا خانم

 .خورهمی فضانورد به استایلش -
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 یحاتیتوض و کشید رو سازیشبیه و سازیمدل از شکلی تمنا آشنایی، کمی بعد. نشستم دوباره و زدم لبخندی

 درسمون امسال کردمنمی فکر اصالا . کردنمی پچپچ یا خوابیدن می یا هابچه کالس، طول تمام. داد راجبش

 هک بگذریم. شدن خیره تمنا به دوباره همه تخته، روی ماژیک محکم هایضربه با. باشه پیچیده و سخت انقدر

 .گممی اسمش رو فقط برداشتم و هم رو خانم

-  

 . کافیه امروز برای. خواممی رو درس این توضیحات ازتون بعد جلسه -

 و وسط پرید جیغ با سایه. شد خارج کالس از کوچیکی، خداحافظی و کیفش برداشتن با و رفت میزش سمت

 : گفت

 بیرون؟ بندازیم این رو هم چیه نظرتون بود؟ ایکنندهکسل زن چه دیدین -

 با اومد،می آموزش برای معلمی هر. شه خفه دیگه تا سایه سر روی انداختن داشتن کتاب و ماژیک هر چی همه

 رفتمگ رو بهاره دست. موندیم دبیر بی ماه چند ما قبل سال که جایی تا گشت.بر نمی و رفتمی سایه هاینقشه

 . بیرون زدم کالس از و

 بخوریم؟ بگیری چیزی یه ریمی بهاره -

 .اآلن میام بمون منتظر. باشه -

 حیاط و بود بزرگ پارک یک مقابل ما مدرسه. گرفتم نظر زیر ریز به ریز رو مدرسه کل و دادم تکیه دیوار به

 و مدیر دفتر اول طبقه. بود طبقه سه مدرسه داخل. داشت قرار هم ورزشی دستگاه چند توش که داشت بزرگی

 و اهآزمایشگ و باشیم ما که دبیرستان سوم کالس هم سوم طبقه. دبیرستان دوم و اول کالس دوم طبقه و بوفه

 مهندسی هامدوست و من و بود فضانوردی مهندسی مدرسه این توی موجود رشته. فضانوردی و ایسفینه وسایل

 و هزیاد زمانش اما داریم. کالس زنگ دو کالا. باشیم داشته ماه به سفر روزی یه بلکه تا خوندیممی نوردی فضا

 سخت. هم خوندنش و زیاده هم هامونکتاب حجم

 .نهشیری خیلی انصافاا خودش اما بلنده اسمش درسته. چهارمه ویرایش و فضا با آشنایی عالقم مورد کتاب تنها

 . جلوم گرفت رو شکالتی کیک و نسکافه و سمتم اومد سالن سمت اون از بدو بدو بهاره

 بریم حیاط؟ -

 : گفت و کرد کج دهنم رو بهاره

 پایین؟ بری پله همه این دوباره داری مرض مگه داره. پله تا صد همروی  ست.طبقه سه دیوانه -
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 . دهنمی مزه که کالس توی! نیار در بازی خل -

 و شدیم مدرسه بزرگ حیاط وارد. کردمی حرکت سرم پشت غرغر با هم بهاره رفتم،می هاپله سمت که حالی در

 هم بهاره. نوشیدم نسکافه روش از و خوردم ور کیک ای ازتکه آروم. نشستیم دارها تاب صندلی از یکی روی

 .دادمی تاب رو صندلی مدام پاهاش با و بود چیپس خوردن مشغول

 

. دنش خیره پسر به دخترها همه بود، کشیده هاششونه و داشت خوبی خیلی هیکل که بلند قد پسر یک ورود با

. بود ستهب کش با پشت از بود، بلند که ور طالییش موهای و بود پوشیده جین آبی شلوار با جذب سیاه سویشرت

 .شد مدرسه وارد سرعت با و کرد جاجابه کمی رو دودیش عینک

 بود؟ کی دیگه این بهاره -

 : گفت ببنده دهنش رو کردمی سعی که حالی در بهاره

 .باشن ها داشته داداشی همچین ممکنه غیر خل دخترهای این گممی -

 فضانورده؟ شاید -

 بدیم؟ آب سر و گوشی بریم -

 قتد با صداها به و کردم تیز گوش دقیقه چند زدم. بعد ایشیطانی لبخند و رسید ذهنم به فکری لحظه یک

 .دادم گوش

 ذارننمی دخترها یعنی این کردن. فرار دبیرها از یکی متاسفانه. اومدین خوش خیلی زاده!قلی آقای سالم -

 ممعل شهمی. کنن اذیتتون نشه روشون شاید ینمرد شما چون دارن. اذیت هم ولی تیزهوشن بمونه. معلمی

 بشین؟ دخترها این

 کالس چندمن؟ -

 دبیرستان. سوم -

 بعیده! ازشون هستن. بزرگی هایخانم واقعاا؟ -

 کنین؟می قبول. کنیم کارچی دیگه -

 مکثی گفت: بعد

 !بله -
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 زا شن.می عاشقش ههم کالسمون بیاد پسر این اگه. شدم خیره بهاره به ترس با و ندادم گوش چیزی به دیگه

 ایجلوه هر از. شیممی بدبخت کالا  میفتن. عقب تحصیلم در و دننمی گوش درس هم به اصالا  گذشته اون

 .نیاره مردم جوون سر که بالهایی چه بذارم؟ دلم کجای رو سایه بشه. ممکنه غیر ببینیم

 : گفت و زد سرم به محکم بهاره

 تو؟ کجایی -

 

 بشه. مونمعلم قراره پسره این بهاره

 : گفت و شد سینه به کرد، دست ریز چشم بهاره

 دونی؟می کجا از تو -

 دارم. قدرتی همچین من بده توضیح این برای باید یکی حاال

 شنیدم. -

 : گفت و سرم روی زد دیگه یکی بهاره

 کن. مسخره عمت رو برو -

. کنه حرکت دوباره تاب تا زدم نزمی به رو پاهام. شد مدرسه وارد داد،می فحش که حالی در و شد بلند بعد هم

 یرو که بارون قطره اولین با. خوردم رو کیک از ایدیگه تیکه و دادم تکیه صندلی به سرم رو بهاره خیالبی

 وتسک به و ایستادم سالن توی تعجب با. کردم طی رو هاپله بدو بدو و رفتم مدرسه سمت سریع افتاد، دستم

 همون دیدن با و شدم کالس وارد سریع نداره. امکان اصالا ساکت؟ ما سکال شه؟می مگه. کردم فکر کالسمون

 پسر آقا هایسخنرانی به و بودن نشسته سرجاشون ادب با ایمجسمه مثل همه. انداختم باال رو ابروهام پسر،

 .دادنمی گوش

 بشین؟ وارد ندارین قصد -

 شم.می وارد هم اآلن بله -

 شتپ هم شازده. نگفتم چیزی دیگه و نشستم میزم پشت آروم. شد فهخ شازده نگاه با که خندید بلند سایه

 : گفت و نشست میزش
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 سوالی هستم. شما فضای و هوا هایآموزش و فضایی هایلباس معلم من. ستزادهقلی آرش اسمم من -

 نیست؟

 : گفت سایه که بودن ساکت همه

 ترسین؟نمی شما -

 چی؟ از -

 : گفت خنده با سایه

 

 

 .ما از -

 : گفت و کشید سایه مقنعه از. رفت سایه سمت سریع و شد بلند و کرد حرص روی از ای خنده آرش

 !کنی پیدا حضور من کالس توی نداری حق تو -

وقت کم نمیاره ببین چی شد. آرش محکم ای که هیچکف هممون بریده بود. یعنی این غرور، این اخالق، سایه

 سایه رو از کالس پرت کرد بیرون و گفت.

 نیست؟ یسوال خب -

 گفتم:

 .باشیم داشته سوالی کنیم غلط استاد نه -

 هوایی، کنترل رژیم دادن توضیح از بعد. نشست میزش پشت و زد لبخندی هم آرش که خندیدن آروم همه

 هاکوچه از آروم و دادم دست بهاره با در دم. شدیم روانه خونه سمت حوصلهبی همه و کرد تموم رو کالس

 .کرد حرکت سرعت با و شد ماشینش سوار. موند قفل خان آرش روی چشمم که فتمر هوایی پل سمت. گذشتم

 با و آوردم در پام از رو گلی هایکفش و شدم خم. کردم رد هم رو کذایی مسیر اون باالخره و زدم پوزخندی

 زدهذوق بادمجون، دیدن با و شدم آشپزخونه وارد وسکوت. بود سکوت همیشه مثل. کردم باز رو خونه در کلید،

 .شد قفل محترم مادر نگاه روی نگاهم که رفتم سمتش

 .نزدمت تا کنار بکش -

 .بانو چشم! عصبانی چه اوه اوه -
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 آینه هب کردم،می شونه موهام رو که حالی در. پوشیدم کوتاهم رو آستین نفتی آبی لباس و شدم اتاقم وارد سریع

 .دیدم سرم پشت آرتین رو که شدم خیره

 .خدا به شهنمی ظاهر جوریاین روح هم -

 کردی؟ سفر ماه به گلم! آبجی خب -

 : گفتم و زدم سرش به محکم مشونه با

 !کن مسخره خودت رو رشته برو -

-  

 

 

 بده؟ چیش ساختمون مهندسی -

 بده؟ چیش فضا و هوا مهندسی -

 : گفت رفت،می در سمت که حالی در آرتین

 نیست. بد چیش بگو -

 یی شدم.اخمی کردم و با بستن موهام وارد پذیرا

 مامان مگه تو نباید سر کار باشی؟ -

 مادر از آشپزخونه گفت: 

 ناراحتی برم؟ -

 چرخوندمش، گفتم: سیب رو از روی میز عسلی برداشتم و در حالیکه توی دستم می

 نه آخه همیشه شیفت بودی. -

 ها برم بیمارستان.از این به بعد شیفت شبم و قراره شب -

ر سیب پرید توی گلوم. آرتین محکم به کمرم زد که باعث شد آخم بلند یه گاز به سیب زدم، که با حرف ماد

بشه. نفس عمیقی کشیدم و بعد از درست شدن حالم، محکم به کمر آرتین زدم که بفهمه هرچی عوض داره گله 

 نداره. 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 دختر ماورایی

Romanik.ir  11  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

تاق من و مون دو طبقه بود که طبقه باال ایکی از پاهام رو روی اون یکی انداختم و به خونه خیره شدم. خونه

های راحتی و سلطنتی. مادر عزیز چون آرتین بود. طبقه پایین هم یک هال بزرگ که سرتاسرش پر بود از مبل

های خونه پر شده از مجسمه طاووس و طوطی و تابلو جور چیزها عالقه داره، برای همین گوشهبه مجسمه و این

وزن انداختن هم وجود نداره. اگه این خونه بافت. یعنی جوری شده که دیگه جای سهای طبیعی و دستفرش

یی و های طالهاتون. آشپزخونه هم با کابینتگفت بابا من رو خفه کردین با این عتیقهزبون داشت، صددرصد می

ه کرد بگرفت، یه مجسمه اضافه میدرخشید و بدجور تو دید بود. کالا مادرم حقوقش رو که میسفید رنگش می

 این خونه. 

بزرگ  هایخوانی هست. نصف بیشتر خونه رو پر کرده از کتابم؛ شخص شخیص بابام عاشق کتاب و کتاباما بابا

 های کتاب. بعضی جاهای بوفه و قدیمیش. یک سمت کامل از اتاقش هم پر شده از ستون

 

مامان رو تو ذاره. کالا زمانی که من ندازه دور و مجسمه میها رو میشه که مامان اونخونه هم کتاب دیده می

گفت شب بخیر و الال. اما حاال که خانم پرستار قراره شب برن سر کار، باید بهم ها بود که میدیدم، شبخونه می

 بگن صبح بخیر.

برادر بنده هم فقط اختیار اتاق خودش رو داره و حق نداره وسایلش رو بندازه توی هال. خداروشکر. عاشق 

ری، از اون باال توپ آویزون کرده و سمت چپ هم ها. توی اتاقش که میتکار معمولی نیسورزشه. یعنی ورزش

وسایل بدن سازی ریخته؛ سمت راست هم تور فوتبال و کنارش هم تور والیبال. تختش هم سیاه رنگه و طرح 

هاش و تاجش هست. تشکش هم که عکس زمین بازی فوتباله. خودش هم که عاشق توپ فوتبال تو دسته

هندسی ساختمونه و در حال درس خونده. یعنی فعالا شاغل نشده ولی آرزو داره شاغل بشه. شغلش، یعنی م

شه خاله خرس مهربون. یعنی خوب بلده ده به آدم ولی به موقعش میجوریه که زیاد رو نمیاخالق مادر این

ین گم شک نکنه میهاست. این رو کفاصله رو رعایت کنه که نه پررو بشیم نه بی محبت. پدرم هم که عین بچه

گه بیاین مبارزه یا بازی کنیم. ما هم ذاتاا ره وسط میکنه بعد میها! یعنی میاد خونه، کمی کشتی کج نگاه می

ودک شناسه و کتشنه بازی، یه بار گرگم به هوا بازی کردیم و یه بار هم کشتی گرفتیم. اصالا خستگی هم نمی

ست. اخالق داداشم هم که جونم برات بگه، من رو خیلی دوست داره و درون پدر عزیز کامالا در حال خودنمایی ه

شناسم جز کنه؛ ولی اذیت کردن رو هم خیلی دوست داره. من هم که همه رو خوب میهمه جوره حمایت می

 دونم که عاشق رفتن به فضام.خودم. بله. از خودم فقط این رو می

کردم موهام رو از زدم و سعی مید. در حالی که دست و پا میآرتین از موهام کشید و من رو داخل آشپزخونه بر

 کردم.هاش بیرون بیارم، حرف بود که بارش میبین دست
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 موهام رو ول کن! تو عقل داری؟ نه، عقل داری؟ -

دونین به این نتیجه رسیدم که اصالا عقل نداره؛ اگه داشت یهو آرتین موهام رو ول کرد و یهو بغلم کرد. می

 شد.کشید و بعد هم مهربون نمینمی موهام رو

 شی!زنی چقدر ناز میآخ! تو وقتی غر می -

 موهام رو چرا کشیدی؟ -

 گه بیا ناهار. شما تو خوابی.چون یه ساعته مامان می -

زد، خیره سریع از آغوشش جدا شدم و به غذای سرد شده خودم که داشت روی میز غذا خوری چشمک می

 و بین برنج سرد، به حرکت در آوردم.شدم. پشت میز نشستم و قاشق ر

 

 رم بخوابم.آرتین: مامان من می

ای رحمی خودش فرو رفت. چاقو به دست افتاد دنبال آرتین و با صدای جدیمامان سریع بلند شد و تو جلد بی

 گفت: 

از  ها بیام خونه؛ اما به خاطر شماخوام و فقط شبتونستم مثل همیشه بهشون بگم شیفت روز رو میمی -

خوابم زدم که شب برم بیمارستان. چرا؟ چون ناهار بپزم براتون. باال سرتون باشم. این همه زحمت کشیدم 

 خوری؟غذا پختم بگی نمی

آرتین مثل موشی از بین دست و پای مامان فرار کرد و پشت میز نشست. زیر چشمی به من که از خنده مرده 

 بودم خیره شد و خیلی خیلی آروم گفت: 

 شه زدت.که نمیحیف  -

 شنیدم؛شنوم، نه؟ بله دیگه برای همین شنیدم چی گفت. ولی ای کاش نمیدونین که من همه چیز رو میمی

حرف چندان جالبی نزد. مامان هم باالی سر من و آرتین وایساد تا غذامون رو بخوریم. خیلی جالب شد. یاد 

خوردم کرد تو حلقم. اگر هم نمیمامان به زور غذا میدویدم تا غذا نخورم و هام افتادم که با سرعت میبچگی

شی. خب تونی از رو زمین پاشی و با زمین مخلوط میها که نمیزد. نه کتک معمولی ها؛ از اون کتککتک می

داد تا بخوریم. به کار کنیم؛ من و داداشم از اول با غذا خوردن میونه خوبی نداشتیم و مامان به زور غذا میچی

 قیه قورمه سبزی رو خوردم و دست کشیدم روی شکمم.زور ب

 سیر شدم مرسی. -
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 مامان خواست باز هم برام بریزه که با فریاد گفتم: 

 مامان نه! سیرم! -

ترسم. ولی انصافاا دست پخت مامانم حرف نداره. ولی چه کنیم که کم اشتها یعنی تا این حد از غذا خوردن می

 متفاوته. اخالق و رفتار و عالیق و کالا همه چی. تشریف داریم. گفتم که من همه چیزم

 آرتین هم به زور غذاش رو خورد و گفت: 

 دستت طال. -

 

 

ها باال رفتم و خودم رو روی تختم سریع از پشت میز بلند شدم تا مجبور نشم باز هم چیزی بخورم. سریع از پله

ز حد مجسمه و وسایل ورزشی. من کالا فرد انداختم. خداروشکر اتاق من نه بیش از حد کتاب داشت و نه بیش ا

ای و ی رنگی انداختم. یعنی به سه رنگ آبی و فیروزهعجیبی هستم و این از اتاقم هم معلومه. جلوی پنجره پرده

ر کنن. انقدسفیده. وقتی نور آفتاب روی پرده میفته، این سه رنگ به فضای داخل اتاق میفتن و حکومت می

شه. تختم هم سفید و سیاهه و روی دیوار بیفته. کالا فضای اتاق پر از این سه رنگ میخوشم میاد این رنگ رو 

ده که من شخصاا عاشقشم. کمدم تاجش نقش سه ستاره هست. فرش اتاقم هم تصویر سفر به ماه رو نشون می

رت قدیمی و چهای هم سفید و سیاه و طرح ستاره که با تختم سته. یک سمت اتاقم، ستونی پر از کتابه. کتاب

هایی که می تونن من رو به یک دنیای جدید و متنوع های تخیلی و ترسناک و کتابنه ها؛ ستونی پر از کتاب

کنم. کنار تختم هم مجسمه طاووس سازی قرار داره که کمی باهاشون کار میببرن. سمت دیگه هم وسایل بدن

 یوان.ش خیلی کوچیکه؛ اندازه یک لقرار داره که البته اندازه

های رنگی آویزونشون کردم. یک ست که با تنابچیز دارم دیگه. سقف اتاقم هم پر از شکل ستارهترکیبی از همه

میز مطالعه هم برای خوندن درس دارم که ست تخت و کمدمه. کالا آدم جالبیم نه؟ معتقدم باید از هر چیز یک 

 دست داشته باشم.

گه، افکارم رو پس زدم. این رفتارم که همش دونستم چی مییای که حتی نمبا روشن کردن آهنگ خارجی

تونه با احساسات بازی کنم میدم ولی حس میرم تو فکر بد رو مخمه. آهنگ خارجی معموالا کم گوش میمی

ای. هم از چشم کنه. ریتم آهنگ رو خیلی دوست دارم. منظورم از خارجی آهنگ انگلیسی نیست؛ آهنگ کره

 ها.اید و هم از صدای زیبای کرهکشیده خوشم میا
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گوشیم رو برداشتم و وارد فضای مجازی عزیز شدم. توی تلگرام که پیام نداشتم و تنها جایی که همیشه فعالن 

اینستاست. سایه و آسمان عکس سلفی گرفته بودن و زبونشون رو در آورده بودن. انگار نه انگار که از کالس 

 اخراج شده. این دیگه کیه بابا.

های دبیرستانی زدن و همش در حال چتن. البته ها زدن. یک گروه به اسم، خنگولوارد گروهی شدم که بچه

 هاشون هم اصالا باحال نیست؛ نصف بیشترش چرت و پرته.چت

سایه و آسمان و یاسی و رزا آفالین بودن و اآلن فقط من و بهاره و الله آنالین بودیم. حاال بحث بین الله و بهاره 

 ی خوبه باشه؟ پسر. ای خدا من سرم رو به کجا بکوبم. چ

 بهاره: پسرها خنگن و من مطمئنم فقط سعی دارن خودشون رو باهوش نشون بدن.

 

 ش بابات و بابام. یا دبیر جدید.الله: نه بابا همشون بد نیستن. نمونه

هم عشق در یک نگاه. اما تا شد. اون دید، عاشقش میخب اخالق ذاتی الله این بود که تا یک پسری رو می

بار رفته بودیم مغازه یه پسر دید گفت بار یا دوبار اتفاق میفته نه هر روز. یکدونم، عشق یکجایی که من می

عاشق شده. از مغازه خارج شدیم رفتیم سینما، یه پسر دید گفت عاشق شده. آخه عزیزم بذار چند روز بگذره 

 بعد عشق جدید بیار.

 و جمع کنین تا جمعتون نکردم.بحث مسخرتون ر -

 کنه. دیوونه شدم.بهاره: آخه داره از پسرها دفاع می

 استیکر خنده فرستادم و نوشتم:

 شه.خوره عاشق میشناسی؟ تا تقی به توقی میبهاری این رو نمی -

 ه و رزا وآسمان هم آنالین شد و چندتا استیکر خنده گذاشت و برای الله هم خاک تو سرت فرستاد. با ورود سای

 یاسی هم جمعمون جمع شد. بحث کشیده شد سمت دبیر عزیزمون.

 سایه: پسره الدنگ من رو پرت کرد بیرون. بگیرم خفش کنم؟

 ی جدیدی داری؟رزا: نقشه

 سایه عکس هیوال فرستاد و گفت: 
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 بله که دارم. نه پس... . -

 سایه بشین سر جات شر درست نکن. -

 آسمان: بچه مثبت رو باش.

 فهمین؟ کمبود معلم داریم.گم معلم کمه. چرا نمیکنم ها. من میرت رو از وسط نصف میآسمان س -

 ها یه چیزی بگم تعجب نکنین.یاسی: بچه

 همه با هم نوشتیم:

 چی؟ -

 

 یاسی استیکر گریه فرستاد و نوشت: 

 دبیر محترم عضو گروهمونه. -

 یک لحظه نفسم بند اومد و با کشش متن نوشتم:

 کی عضوش کرده؟ -

 له: من.ال

ش رو دیگه نگم که اصالا خوب نیست. همه گروه ریختن رو سر الله و تهدیدش کردن که توی مدرسه و بقیه

 ذارن. ش نمیزنده

 ها رو.تا دبیر عزیز آنالین نشده پاک کنین پیام  -

 .ذارم اللهت نمیکرد که زندههامون رو پاک کرد و سایه هم مدام تهدید میبهاره هم یکی یکی پیام

تم ها پایین رفبا شنیدن صدای چینی، سرم رو از تو گوشی بیرون آوردم و با ترس از اتاق خارج شدم. با دو از پله

کرد که یکی از و با دیدن صحنه مقابل، از خنده منفجر شدم. مثل همیشه پدر عزیز با داداش فوتبال بازی می

 کشید.با و آرتین وایستاده بود و خط و نشون میهای عزیز مامان شکست. مامان چاقو به دست جلوی بامجسمه

لبخندی زدم و راه رفته رو برگشتم و خودم رو روی تختم انداختم. نصف بیشتر زندگی من توی اتاقم بود و برای 

کردم. درسته خیلی بزرگ نیست اما برای سرگرمی من بهترین جاست. کتاب خوندن و جا حال میخودم این

کنم که به ماه سفر کردم و کشم و تصور میو کارهای دیگه. حتی گاهی دراز میورزش کردن و چت کردن 
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هاش گذاشتم. لبخندی زدم و دوباره گوشی رو روشن کردم. توی گروه پرچم خودم رو روی یکی از اون سوراخ

 ها به دعوا رسیده بودن.بچه

 ذارم.ت نمیسایه: الله من زنده

 الله: اصالا خوب کردم.

 مشت فرستاد و نوشت:  سایه استیکر

 پس منتظر باش! -

 

 

سایه و الله رو از گروه حذف کردم تا کمی ادب بشن و بعد عضوشون کنم. بهاره برام الیک فرستاد و همه گروه 

 .های وحشتناکمنفجر شد از خنده. سایه و الله هر دو با هم به خصوصیم پیام فرستادن. البته پیام که نه حرف

 ین. بای.شبعد ادب شدن عضو می -

که بگم از دعوا خوشم نمیاد، نه! من ای رو روشن کردم. نه اینگو رو مسدود کردم و با خنده آهنگ دیگهوگفت

زنم؛ ولی دوست ندارم سر یک چیز کنم و کتک هم میآدمی هستم که همیشه برای دفاع از حقم دعوا هم می

 کنن که.شناسن ولی رعایت نمیدوستام می ارزش دعوا کنم یا دعوایی ببینم. این رفتار من رو همهبی

در اتاقم باز شد و داداش و بابا هر دو سمت من هجوم آوردن. گوشیم رو از زیر دست و پاشون خارج کردم با 

هاش به خون نشسته بود، لبخندی زدم و های گرد شده به حرکاتشون خیره شدم. با ورود مامان که چشمچشم

دهنده دعوا فقط خودمم. سری از دونن پایانیسون به اتاق من پناه آوردن چون میتازه فهمیدم که این دوتا اد

 روی تاسف تکون دادم و از روی تخت بلند شدم.

 مامان بسه دیگه.  -

 مامان با صدای بلندی گفت: 

 دم که خرابش کنن.هام نمیمن این همه پول به مجسمه -

و ماتش کنم. یک جمله که مادر رو از اشتباهش  پوزخندی زدم و سعی کردم دنبال یک جمله باشم که کیش

برداره. اصال مگه یک مجسمه چقدر ارزش داره که باید به خاطر مجسمه عشق و بچش رو تنبیه کنه. یعنی تمام 

 های سنگی؟ سنگی هم نیستن.زندگیش شده اون حیوون
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 مادر! یک سوال. -

 بپرس. -

بتش دادی بیشتره یا عشقی که همیشه کنارته و ارزش طاووست بیشتر از عشقت و بچته؟ ارزش پولی که با -

 ها؟ کدوم؟گه مامان و دوست داره؟ اون طاووس برات مهمه یا اینای که بهت میبهت وفاداره؟ یا بچه

با این سوال هوشمندانم، کیش و ماتش کردم که دهنش قفل موند و فقط نگاهم کرد. پدر لبخند زد و داداشم 

کار کنم که طرف مقابل دونستم چیتاق خارج شد و این یعنی پیروزی من. خوب میبرام الیک فرستاد. مادر از ا

گن، نه؟ بله جنگ با زبانی سوزناک. دوباره خودم نتونه برام جبهه بگیره. به این رفتارم هم فکر کنم جنگ نرم می

 رو روی تخت پرت کردم و رو به اون دوتا بچه گفتم:

 

 برین بیرون؟تشریف نمی -

 درازی گفت و رفت بیرون. اما بابا سمتم اومد و محکم بغلم کرد.آرتین چشم 

 بابا خوبی؟ -

 شی.ت هم موفق میای هستی. مطمئنم توی زندگی آیندهتو دختر خیلی باهوش و منطقی -

م کاشت و از اتاق خارج شد. چند لحظه توی همون حالت متعجب موندم و بعد مثل همیشه ای رو گونهبوسه

جوری شیرین و خوب حرف رو تجزیه و تحلیل کنم. خب من دخترشم و وقتی دید اینسعی کردم همه چیز 

زنم اومد و بغلم کرد. خب معلومه یک پدر دخترش رو دوست داره دیگه، نه؟ مخصوصاا دختر باهوش و خوبی می

 مثل من.

رن نن. حتماا نشستن دانگاهی به ساعت انداختم و دوباره سایه و الله رو به گروه برگردوندم تا دیگه نفرینم نک

کشن بیان مدرسه و حالم رو بگیرن. باید مراقب خودم باشم تا مثل اون دفعه قورباغه نندازن سمتم. از نقشه می

 کسی که توی کیف معلم کرم بریزه هیچی بعید نیست دیگه.

م، ن بازش کنکردم با دندوکشوی کنار تختم رو باز کردم و بسته پاستیل رو برداشتم. در حالی که سعی می

خونه گرفته بودم و تا نصفه خونده بودم، های قطورم رو که تازه از کتابهام رفتم و یکی از کتابسمت کتاب

ها رو انداختم توی حلقم. کتاب رو روی میز گذاشتم و برداشتم. پشت میز مطالعه نشستم و یکی از پاستیل

کردم. این خوندم و توی ذهنم تصویر سازی میو میها رگذاری شده رفتم. ریز به ریزی خطسمت صفحه نشونه

کتاب داستانش راجب دختری بود که نیمه پری و نیمه انسان بود. داستان خاص و جالبی داشت و جوری بود که 

تونه زیر آب نفس بکشه. همچنین دونست چجوری این قدرت رو داره که میقابل باور بود. این دختر هنوز نمی

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 دختر ماورایی

Romanik.ir  18  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

کرد. پدرش یک کارمند ساده بود و ر داستانمون، شناگر بود و توی این رشته کار میمارگارت، همون دخت

مادرش مثالا مرده بود و اما در حقیقت فکر کنم اون پری بود و اآلن هم زیر آبه. اآلن توی این بخش داستانم که 

ودش هم نفهمید که مارگارت جوری که خ دونم چی میشهمیاونجا نره مهمونی تولد دوستش و مارگارت می

شه. با جا به بعدش خیلی هیجانی میبینه. فکر کنم از اینزنه و خودش رو توی آب میچی شد، غیبش می

 نوازش موهام، با ترس سرم رو باال بردم و آرتین رو دیدم.

 بکنه؟تر از همه بعد ورود سالمی یعنی حتی یک درصد هم فکر نکرده این اتاق در داره و باید در بزنه؟ یا مهم

 قدر زود عاشقم شدن. من امروز کاری کردم خبر ندارم؟اصالا چرا یهو نازم کرد؟ همه چه

 آرتین تو عقل نداری. -

 

 آرتین با خنده روی تختم نشست و گفت: 

 خب آبجی این رو از صبح صدبار گفتی. -

 چون نداری. -

 دلم تنگ شد اومدم پیشت. ایرادی داشت؟ -

 اجازه وارد شدن چرا ایراد داره.ای نداره اما بیخب مثل من خودت رو سرگرم کن. ایرد -

 هاش رو ریز کرد و زیر لب چیزی گفت که خوب شنیدم.آرتین چشم

 خواد حرصت بدم.دلم می -

 با پوزخند دوباره به کتاب خیره شدم و گفتم:

 دلت نخواد. -

 آبجی؟ -

عجب کرده که شنیدم ولی این آبجی رو انقدر بلند و با هیجان گفت که فکر کردم چی کشف کرده. خب آره ت

 بنده خدا خبر نداره من شنواییم عالیه. نکنه من هم پری دریاییم؟

 مرض. -

 چجوری شنیدی؟ -

 حوصلگی کتاب رو بستم و نفسم رو با حرص بیرون فرستادم.با بی
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 کنی؟خب االن بگم باور می -

 آره. -

 برگشتم سمتش و گفتم:

تونم چیزهایی رو بشنوم که خیلی ازم دورن. شدم میاز وقتی هجده سالم شده، یعنی دو هفته پیش، متوجه  -

جا چند کیلومتره؟ و این رو حتی اگه آروم باشن. مثالا صدای پسری رو شنیدم که توی کوه بود. از کوه تا این

 تونم بفهمم از کجاست.هم بگم، فهمیدم تو کوه بود چون وقتی صدایی میاد اگه چشمم رو ببندم می

 و گفت. آرتین سمت در اتاق رفت

 آبجی مطمئنی تو آدمی؟ -

 

و تشریفش رو برد سمت اتاقش. مطمئنی تو آدمی؟ یعنی چی؟ چرا یهویی  سوالی نگاهش کردم که در رو بست 

کس نه و من. جوری رسمی و خشک رفتار کرد؟ نکنه واقعاا پری دریایی شدم؟ اون هم هیچرفت؟ اصالا چرا این

 تونم نفس بکشم. دم. خدا رو چه دیدی. برم زیر آب ببینیم میمن و پری دریایی شدن. ولی نه. شاید بو

 با این فکر، حوله بزرگم رو برداشتم و سمت حموم رفتم.

تونم نفس بکشم. سرم رو باال آوردم و سعی کردم بفهمم سرم رو زیر آب وان برده بودم که متوجه شدم اصالا نمی

و سرم رو هم تو آب فرو کردم. من توی وان بردم اهام رو پاگه انسان نیستم، پس چیم؟ پری دریایی که نبودم. 

 فهمم.دونم از کجا اومده. اما باالخره مییک قدرت عجیب دارم که نمی

*** 

هام رو بار با دمپایی محکم زد توی سرم ولی من باز هم چشمروی تخت غلتی زدم و دوباره خوابیدم. مامان این

تونه بیدارم بکنه؛ به جز م باشه و من هم خوابم بیاد، هیچ فردی نمیبستم. کالا وقتی تخت . خواب گرم و نر

توجه به مامان که باالی سرم فریاد آرتین. امیدوارم خونه نباشه وگرنه مجبورم با تختم خداحافظی کنم. بی

 کشید، بیشتر توی بالشت نرمم فرو رفتم.می

 شی. پاشو دیگه. آرتین!بار اخراج میدختر دیرت شد! این -

 انم مامان.ج -
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های مامان رو شنیدم و با خیال راحت خوابیدم. صدای آرتین فکر کنم از اتاقش میومد. صدای دور شدن قدم

 با ترسکنارم هست. کردم یکی حس میکه خواب و بیدار باشم و روح ببینم، نه. حس عجیبی داشتم. نه این

 هام رو باز کردم که آرتین رو دیدم.چشم

 چطوری آجی؟ -

شویی رفتم. چند مشت آب گرم روی هام رو مالیدم و سمت دستکالفه چشم پریدم.از روی تخت باال با جیغ 

صورتم پاشیدم و به مانتوم که مامان روی تخت گذاشته بود، نگاه کوتاهی انداختم. با آرامش موهام رو شونه 

سیاهم رو به زور پوشیدم. یک  کردم و از باال بستم. کمی کرم و رژ محو زدم و مانتوی بنفش و شلوار و مقنعه

 کمی از عطرم زدم و با برداشتن کیف لی، از اتاق بیرون اومدم.

 آبجی تنبل ما رو باش. -

 

 

ها رو افتادم پایین. کمرم رو گرفتم و بلند سمتش برگشتم که با خالی شدن زیر پام، یک، دو، سه و همه پله

 شدم.

 لعنت بهت آرتین.  -

خندید. از خونه خارج شدم. از کوچه بزرگ رد شدم و وارد و با صدای بلندی می آرتین از میله پله گرفته بود

خوام برم مدرسه . با دیدن دار و دسته پسرها فهمیدم که بله، امروز هم مثل همیشه وقتی میمحوطه پارک شدم

باز هم  هاهاشون رو شنیدم. ای خدا اینرو تند کردم که صدای خنده هامموضوع جدیدی خواهم داشت. قدم

 زنن.دارن روی مخ من قدم می

 به به ماهرخ جان! خوبی خوشی؟ -

خواد یه چیزی زنه آروم اسمم رو صدا بزنه. اما وقتی میمن صدهزار بار به این بهاره گفتم وقتی من رو صدا می

انقدر دلم  دونن.کنه. برای همین هم کل افراد این پارک اسم من رو میبهم بگه، با صدای بلند ماهرخ ماهرخ می

جا کردم و تندتر خواد برم سر بهاره رو بزنم به دیوار خونش بریزه رو زمین. کالفه کیفم رو روی شونم جابهمی

 رفتم.

 نیفتی یه وقت. -
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شن. باید یک جواب ها جواب بدم بدم می اومد. اما می بینم با سکوت هم پرروتر میکه به اینهمیشه از این

زنم دهن همه بسته زنم، وقتی حرف میزنم و نمیهای تکم. حرف نمین یک جملهشکن پیدا کنم. از اودندون

 شه. جاال چی بگم بهشون؟ می

های پاره پوره و عجیب غریب، که مثالا مده، با موهای جوجه تیغی و ژل زده. خب پنج تا پسر قد بلند با لباس

 چی بگم بهشون؟ 

 تشون و بهشون خیره شدم.م انداختم و کامل برگشتم سمکیفم رو روی شونه

 ت دیر نشه؟خانم کوچولو مدرسه -

 خواستمشون نبودم! فقط میهای چهرهیکی از ابروهام رو انداختم و باال و دوباره نگاهشون کردم. دنبال زیبایی

یک جواب خوب پیدا کنم. خب من به این پنج نفر چی بگم که نه پررو بشن و نه برام خطر به حساب بیان؟ 

 ولم کنن و هم ازم متنفر نشن.یعنی هم 

-  

 

 یک سوال! -

 یکیشون که موهاش رو انداخته بود جلوی چشمش گفت: 

 شما جون بخواه. -

دارین و به صدتا دختر  دوست برین که صدتاخواستم بدونم چه سودی میارزشت برای خودت. میجون بی -

دارم به خواهرهاتون حرف ندازین؟ لذت خاصی داره؟ اگه داره من هم خیلی دوست جا حرف میهم این

 بندازم.

 های همشون درشت شد و سرخ شدن. با لبخندی حرفم رو ادامه دادم.چشم

رم مدرسه. پس چرا هی ندازین؟ من مثل یک دختر خوب دارم میو اگه لذتی هم نداره پس چرا حرف می -

گم نین و من هم میککنین خوشمزگی میپرونین؟ مثال فکر میندازین و تیکه میگم حرف میهیچی نمی

ای جونم چه پسرهای خوبی؟ اصالا چرا موهاتون رو عین جوجه تیغی کردین و لباس پاره پوره پوشیدین؟ 

کنین به نظر من اصالا بهتره فکر نکنین و جوری فکر میکنین مدل جدیده و بهتون میاد؟ اگه اینفکر می

ل زنم. بلکه من مثو نه با فحش باهاتون حرف نمیبینین نه با ناز و عشوه فسفر نسوزونین. اآلن هم که می

 ؟ ازن سیگار بندازی گوشه لبت مدلهگم هدفتون از این کارها چیه؟ اآلیک دوست معمولی دارم بهتون می

 گرا و خام رفتار نکنین. برای خودتون ارزش قائل باشین.قدر سطحیشه؟ اینافسردیگتون کم می
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مه دادم. زیر چشمی نگاهشون کردم که ببینم واکنششون چی بود. یکیشون با یک تک خند دوباره به مسیرم ادا

کرد و بقیه هم کامالا هنگ بودن. یکی از پسرها اومد سمتم که با دهنش باز بود و اون یکی با تعجب نگاهم می

 کرد گفت:تعجب نگاهش کردم. جلوم وایساد و در حالی که نگاهم می

منظور ازمون انتقاد کنه و دنبال قدر راحت جلومون وایسته و بیینوقت دختری رو ندیده بودم که اهیچ -

کنن که ما رو بیشتر جذب می کنن. اما تو امروز کنن یا با پرخاش رفتار میهدفمون باشه. همشون یا ناز می

خواستم جواب پروا حرف زدی و هیچ منظوری هم نداشتی. میوایستادی جلومون و کامالا منطقی و بی

 گیره و این لذت داره! بدم. نه لذت نداره ولی وقتی واکنشتون رو ببینیم خندمون می سوالت رو

 از کنارش گذشتم و در حالی که سمت در مدرسه می رفتم، گفتم:

 باشه.  -

 

 

اال ها بکه وارد حیاط مدرسه بشم، برای آخرین بار نگاهشون کردم و لبخند خشکشون رو دیدم. از پلهقبل از این

 رو شدم.باز کردن در، با هجومی از گریه و جیغ روبهرفتم و با 

کشید و الله هم دست و پا می زد. محکم به در کالس زدم که همه ساکت شدن و خیره سایه از موهای الله می

نگاهم کردن. کیفم رو روی میز انداختم و دست سایه رو از موهای الله بیرون کشیدم. یک سیلی به هر دو زدم و 

 تم.با فریاد گف

 همه سرجاشون! -

ای که روی اآلن فکر کردین به حرفم گوش دادن؟ نخیر به جون من هم افتادن. سایه و الله با موهای باز و مقنعه

ا گفتن دعوکردم. بقیه هم با صدای بلندی میکردن و من هم با جیغ فرار میگردنشون افتاده بود، دنبالم می

 دعوا سر مربا.

کشید. الله هم با خنده کشیدم و اون میست. من از موی سایه میونه خونهخب دیگه کالس نیست که دیو

کردن و هیجان زدن و دعوا دعوا میکرد و بهاره هم تو الک خودش بود. رزا و یاسی به میز مینگاهمون می

ن شد. کرد. با باز شدن در چهره دبیر عزیز، یعنی آرش خان، نمایادادن. آسمان هم از سایه طرفداری میمی

 سریع مقنعم رو درست کردم و با خنده گفتم:

 سالم.خوش اومدین استاد. -
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 تر شد. ش پررنگآرش نگاهی به دور تا دور انداخت و خنده

الله روی زمین دوال شده بود و من و سایه هم سمت تخته دست به یقه بودیم و بهاره به دیوار تیکه داده بود. 

ه شم روی صندلی. یعنی کالس که چه عرض کنم، دیوونه خونه. اصالا مییاسی و رزا پشت میز بودن و آسمان ه

 بهش دیوونه خونه هم گفت؟

 آرش سمت میز رفت و گفت:

 جنگ جهانی بود؟ -

 الله: جنگ جهانی اول دیروز تو چت بود و جنگ  جهانی دوم امروز تو کالس.

 همه زدن زیر خنده که آرش پشت میزش نشست و گفت:

 عزیز سرجاتون بشینین.خیله خب. جنگجوهای  -

 

 

همه با خنده سرجامون نشستیم و به اراجیف آرش جان گوش سپردیم. سایه و آسمان که خوابیده بودن و یاسی 

پرسیدن تا آرش بگه چه دخترهای خوبی. الله هم گوشیش رو آورده بود و و رزا هم هی الکی از استاد سوال می

ه بود و مشغول بود. بهاره هم سرش روی شونه من بود و هرچند با تکیه به دیوار، کتاب رو جلوی گوشی گرفت

های آرش. یکی از پاهام رو روی کرد به جز حرفکشید. من هم فکرم توی هرسویی پرواز مییک بار خمیازه می

اون یکی انداختم و آدامسی رو از کیفم بیرون آوردم و انداختم تو دهنم. همینجوری مشغول جوییدن بودم و به 

 ها و صدای یک پیرزن. دادم. یه دختر بچه گریون و صدای ماشیناومد گوش میایی که از دور میصداه

کرد که با بی تفاوتی نگاهش کردم. مثالا اآلن چرا مزاحم با خشم نگاهم میبا صدا زدن آرش بهش نگاه کردم. 

 خلوتم شد؟

 آرش سمت تخته رفت و گفت:

 توضیح دادم رو بازگو کنن. خانم ماهرخ بیان جلو و همه چیزهایی که -

جاست، چرا به من گیر دادی؟ اصآل چطور گوشی آموز اینه لعنت. خب داداش این همه دانشمگس معرکبر خر

 الله و خواب سایه و آسمان رو ندیدی؟ 
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کردن و وسط کالس وایسادم. همه بهم نگاه می از جام بلند شدم و با پرتاب آدامس رو سطل آ*ش*غ*ا*ل، 

هاش رو کار کنم؟ نباید پیش این میمون کم بیارم. یک نقشه عالی. خب من حرفدن. خب حاال چیمنتظر بو

م تونم بگم؟ گوش تیز کردشنیدم ولی بهش توجه نکردم. اگه برگردم عقب چیزهایی که شنیدم رو مرور کنم می

زدم و هر چیزی  های قبلیش تکرار شد؟ لبخندیکه صدای آرش رو در حال تدریس شنیدم. اما چجوری حرف

 شنیدم تکرار کردم. با تموم شدن حرفم همه دست زدن و آرش هم لبخندی زد و گفت:که می

 دین.هام گوش نمیکردم به حرففکر می -

دونم چیه، برای همین جا که یک قدرت عجیب دارم و خودم هم نمیخب عزیزم درست فکر کردی. اما از اون

 دادم؟ اصالا کالس باید یکمن رو ضایع کنی و بهم بگی چرا گوش نمی تونیکیش و ماتت کردم. فکر کردی می

 قدر کسل کننده باشه. که اینحال و هوای شاد داشته باشه نه این

 که بخواین ضایعم کنین خوب فکر کنین استاد!خب قبل از این -

 

 

هم با حرص به میز پشت میز نشستم و با غرور به مقابل خیره شدم. همه کالس منفجر شد از خنده و آرش 

 کوبید تا ساکت بشن. اصالا اون میز چه گناهی کرده که باید زیر دست تو له بشه؟ 

 نخواستم ضایع کنم. خواستم یکی بیاد توضیح بده ببینم یاد گرف... . -

 کامالا معلوم بود! -

 این بار با خشم سمت در رفت و با اشاره به بیرون کالس گفت:

م. ده ضایع کنآموزی رو که گوش نمیه بهتره بره بیرون. اصالا خواستم دانشاحترامی کناگه کسی قراره بی -

 خوب شد؟

 وسایلم رو جمع کردم و سمت در کالس رفتم و گفتم:

 اوالا من گوش می دادم. دوماا شما کم آوردی و قبول کردی که قصد ضایع کردنم رو داشتی. -

 و برداشت و اومد پیشم.از کالس خارج شدم که با تعجب دیدم، بهاره هم وسایلش ر

 بهاره: اگه دوستم نباشه من هم نیستم.

 یاسی و رزا و آسمان و بقیه هم بلند شدن و سمت در اومدن که آرش با حرص خندید و گفت:
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ها رو فراری دادین. همه پشت همین و اصالا هم کم فهمم چجوری معلمخوب باهم متهدین. حاال می -

 نمیارین نه؟

 همه با هم گفتن:

 نه. -

 الی موهاش کشید و با صدای آرومی گفت:آرش نفس عمیقی کشید و پشت میزش نشست. دستش رو البه

 بیاین بشینین سر کالس. -

مونه. یک ساعت و نیم تا پایان همه دوباره نشستیم. آرش کتاب رو بست و گفت که ادامه درس برای فردا می

م دقیقا؟ خب بشینم با بهاره حرف بزنم. اآلن وقت کار می کردیکالس وقت داشتیم و این همه ساعت باید چی

 آزاد شده یا نه؟ 

-  

-  

 

رم. پس بیاین دوست بشیم. زنم و نمیخوام باهم حرف بزنیم. ببینین شما اگه من رو بکشین هم جا نمیمی -

من قبول دارم که قدرت شما هفت نفر که متهد و مغرور و محکم هستین از من بیشتره. از این به بعد مثل 

 وست با هم رفتار کنیم و هر انتقادی هم داشتیم با احترام بگیم.د

ترین و کنه. خب معلومه که کم میاره. کالس ما خفنطفلی استاد ترسیده داره اعالم آتش بس می

ترین کالس تو جهانه. تا به اآلن ده تا معلم فرار کردن که ایشون هم از ترس تسلیم شدن. خب به وحشتناک

مروز ها رو هم بپرسم. اشه. البته باید نظر بچهاش دوست بشیم چون دیگه معلمی برامون پیدا نمینظرم بهتره باه

 گم تصمیم بگیریم انگار استاد قتل کرده و ما باید ببخشیم تاتو گروه باید راجبش تصمیم بگیریم. حاال جوری می

 قصاص نشه. 

 گیم.کنیم بعداا بهت میآرش ما رو دوستی فکر می -

 متعجبش تازه فهمیدم چی صداش کردم. اما خب به روم نیاوردم تا کم نیارم.  با نگاه

 زنه دیگه.آدم دوستش رو با اسم کوچیک صدا می -

 آرش لبخندی زد و با مکث کوتاهی گفت:

 تونم با شما در بیفتم. باشه اسم کوچیکم رو صدا کن.من دیگه نمی-
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 ی بلندی گفتن:سایه دست زد و همراه اون بقیه دست زدن  و با صدا

 دوستی با آرش تصویب شد. -

ها پریدن کردیم و برای همین بعضیآرش تقریبا از خنده سرخ شده بود و ما هم که دیگه احساس بزرگی می

 وسط و مثل همیشه وحشی بازی در آوردن.

 رزا: وقت آزاده دیگه؟

 بله راحت باشین.  -

هاش چهار تا شده بود. آخی لفطی دیدن گوشی چشم رزا گوشی الله رو گرفت و از همه یه سلفی گرفت. آرش با

ها فرار کرد. فرار عرض خبر نداره ما کی هستیم. بعد کلی سلفی و جیغ و داد، زنگ خورد و آرش از کالس دیوونه

هام رو از کیفم برداشتم و با کشیدن دست بهاره سمت بوفه کنم ها. یعنی با دو از کالس بیرون رفت. پولمی

 هم که انقدر شلوغ بود. هوا کم آوردم و به جایی رسیده رفتیم. بوفه 

 

ها رد شدم و دوتا ساندویچ گرفتم و پیش بهار برگشتم. کردم. به زور از روی بچهبودم که داشتم مرگ رو بغل می

ها گاهی به دلیل شوک عصبی خندید. خب دانشمندان معتقدند دیوانهبهار به دیوار تکیه داده بود و غش غش می

رسیم که بانو بهار دیوانه است! این جمله رو از کجا در آوردم واقعاا؟ ایول به خندند، پس به این نتیجه میمی

 خودم.

 چته؟ مردی؟ -

 بهاره ساندویچ رو از دستم کش رفت و با خنده گفت:

 خندم.خاطر این میدخترها رو یکی یکی له کردی رفتی بوفه. دارم به -

 شه. ها و سرهاشون رد شدم. من هم وزنم کمه چیزیشون نمیله نکردم که فقط از روی شونه

 خب تقصیر خودشون بود. جلوی راه من بودن! -

رداری تر از دهن بتونست بگه و لقمه بزرگبهاره یه گاز بزرگ از ساندیچ گرفت و دیگه چیزی نگفت. البته نمی

دم که سرخ شد. آروم طول سالن داد. با کف دستم محکم به کمرش زشه دیگه. طفلی داشت جون میهمین می

ها روش بود و یک تابلوی دیگه هم بود که رو طی کردم و به اطراف خیره شدم. چند تا تابلو بود که طراحی بچه

ترین دانش آمور بود آموزان زرنگ رو زده بود و کالا همش هفت نفر کالس ما بود. البته اگه شیطونعکس دانش
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اومد. محکم به سرم ازی از ساندویچم گرفتم و بهاره رو دیدم که با دو سمتم میاسم ما اول تابلو زده می شد. گ

 زد و گفت:

 چرا ولم کردی رفتی؟ -

 خب تو هم میومدی. -

رنه شه وگکردم میومد از یقم بگیره و گلوم رو ریز ریز کنه. خداروشکر که قاتل اعدام میفکر کنم اگه ولش می

داد، نیشم باز شد. امروز تولدم ن تابلویی که متولدین امروز رو نشون میذاشت. با دیداین اآلن من رو زنده نمی

هام رو بگیرم. حتی اگه هدیه نگرفته باشن هم باید بخرن.  بود و خبر نداشتم؟ چقدر خوب پس باید برم هدیه

 نگاهی به بهاره انداختم که از نیش باز من ترسیده بود. چند قدم عقب رفت و گفت:

 خوای؟ها چیه؟ چی می -

 تر شدم و گفتم:بهش نزدیک

-  

 

 عزیز دلم امروز تولدمه. برام چی گرفتی؟ -

 بهاره به دیوار خورد و گفت:

 دم بهت... میام... خونتون دیگه. اونجوری نخند دیگه.من... شب می -

شه نیشم رو بستم و این بار با صدای بلند خندیدم و به این ترس عجیب بهاره فکر کردم. آخه چجوری می

زد. ترین دوستم، با یک لبخند من تا این حد بترسه؟ رنگش عین گچ شده بود و داشت نفس نفس میمیصمی

 خندم رو خوردم و گفتم:

 خب بابا فهمیدم ترسیدی. بیا بریم کالس.-

بعد دومین کالس، که درس فشار هوا فضایی بود، همه از کالس خارج شدیم. خارج که نه فرار کردیم. از صبح 

گیرن که خسته زنن و گازش رو گرفتن. یه نفسی هم نمیون میزها کاشتن و هی ور ور حرف میمارو روی ا

 ستکنن. آدم از درسی که عاشقشه زده میشه. حاال مثالا مدرسه ما بهترین مدرسهجوری تدریس مینشن. همین

دکور و امکانات نیست؛  های روی دیوار وشد؟ خوبی مدرسه به بوفه و شیشهاوضاع اینه، مدرسه بدی بود چی می

 به معلم و نحوه تدریسه. ولی این رو هنوز نفهمیدن. وارد کوچه که شدیم بهاره دستم رو محکم گرفت و گفت:

 زنن؟ماهرخ اون پسرها خطری نمی -
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با دیدن شش تا پسر که توی کوچه تنگ و باریک بودن و سیگار دستشون بود، یک لحظه قلب تهی کردم. 

کرد. دست بهاره رو گرفتم و وارد کوچه شدم. باید خودم دستش بود و مدام باهاش بازی مییکیشون هم چاقو تو 

ای نبود. مسیرمون همین یه کوچه بود وگرنه حاضر بودم شهر رو کامل دور رو قوی و محکم نشون بدم. راه دیگه

 بزنم و برسم به خونمون.

 رین کوچولوها؟پِس پِس. کجا می -

به لرزش بهاره توجهی نکردم. سیگار رو فوت کرد و بهم چشمک زد. از حق نگذریم هر یه نگاهی بهش انداختم و 

شش نفرشون خیلی خوشگل بودن و موها و لباسشون اصالا عجیب غریب نبود و خیلی هم باکالس بود. خب ولی 

اگه  ای کاش فرهنگشون اندازه ظاهرشون بود. در غیر این صورت یک تومنی هم ارزش ندارن. دارن؟ مدیونی

 بگی مهم ظاهره.

 بهاره: ماهرخ بیا بریم دیگه.

 

 خواد خفش کنم بندازم بغل همین پسرها.باز این اسم من رو گفت. دلم می

 کوبم ها.بهاره ماهرخ ماهرخ نکن. به قرآن قسم سرت رو به دیوار می -

که خندیدن و تیند میبهاره که تازه فهمیده بود چی گفته الل مونی گرفت و سرش رو انداخت پایین. پسرها بل

 نداختن.می

 بهاره: مرض و درد. ببندین دیگه.

 پسر: جون که.

 اختیار دستم از خودم نبود. یه مشتی به دهنش زدم که از دندونش خون ریخت.

 من رو دوستم غیرت دارم. دیگه زر نزنی ها. -

چاقو رو زیر گلوم پسر دستی به دهن خونیش کشید و با خشم سمتم هجوم آورد. محکم دستم رو کشید و 

 گذاشت.

زر رو تو میزی جوجو. نکنه فکر کردی عاشق سینه چاک تو و دوستتم ها؟ نخیر، ما به دخترهای زشتی مثل  -

خواستم تیکه بندازم اما بیشتر از حدت جلو آودی. پس دیم. فقط میکنیم. فقط بازی میشما تف هم نمی

 کنم.بدبختت می
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 فت:هاش گمن رو ول کرد و رو به دوست

 سوارشون کنین تو ماشین. -

هام رو مشت کرده بودم و ذهنم هنگ بود. اآلن باید یه ریخت اما من دستبهاره به دیوار چسبیده بود و اشک می

رسه. نزنمش و مقاومت نکنم که دیگه آخر خطه. نه کار کنم؟ بزنمش که زورم نمیکاری بکنم دیگه، نه؟ چی

پسرها از دست و پای بهاره گرفتن و سوارش کردن. وقتی سمت من  ماهرخ برای تو هیچ جا آخر خط نیست.

 اومدن چاقویی که زمین بود رو برداشتم و سمتشون گرفتم.

 جلو نیاین. من یه دختر دیوونم. از کشتن و اعدام هم بیمی ندارم. -

حال زاری پسره سیگار رو تف کرد و سمتم حمله کرد. چاقو رو تو پاش فرو بردم که جیغش رفت رو هوا. با 

 سمت ماشین رفتم و  محکم دست بهاره رو گرفتم و با خودم کشیدم. پسرها پیش دوست زخمیشون بودن و 

 

 دیگه کاری باهامون نداشتن. چاقوی خونی رو انقدر محکم گرفته بودم که دستم رو زخمی کرده بود. 

 ای گفت:خیلی دوستانه پسر زخمی که به دیوار تکیه داده بود، با نگرانی بهم نگاه کرد و با لحن

 ای.ریزه. چاقو رو ول کن. تو واقعاا دیوونهدستت رو زخمی کردی. داره از دستت خون می -

 دوست کناریش با پوزخند گفت:

 ای مثل شما بیاد که.هیچ پسری سمت شما نمیاد. پسر دیوونه نیست پیش دختر زشت و مسخره -

ایی و پوستی سفید و قدی نسبتاا بلند بودم که نه الغر بودم زشت! اما ما زشت نبودیم. من یه دختر با موی خرم

قدر تلخ و غلیظه که هرکی بهش نگاه کنه ای تلخ داشت و معتقد بودم اینهام هم رنگ قهوهو نه توپول. چشم

ها بهمون گفتن زشت. زشت؟ حتی اگه ظاهرم زشت باشه شه. اما امروز دو بار اینبین امواج تلخش غرق می

 باست.باطنم زی

 باشه ما زشت شما خوشگل. -

این جمله رو انقدر آروم و مهربون گفتم که دل خودم به حال خودم سوخت. پسرها که دیگه دهنشون باز مونده 

بود. با بهاره سمت خونه رفتیم که وسط راه بهاره رهام کرد چون خونشون جلوتر از ما بود. وارد خونه شدم و 

هام رو هم د، سمت اتاقم رفتم. کیف مدرسم رو گوشه تخت انداختم و لباسدیتوجه به مامان که سریال میبی
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پشت در آویزون کردم. یه نفس راحت کشیدم و رو تخت ولو شدم. من روزانه چقدر استرس و اتفاق تجربه کردم. 

 گوشیم رو روشن کردم و وقتی دیدم همه آفن گوشی رو روی میز انداختم. 

 و گفت:انداخت  تخت یخودش رو رو آرتین با ذوق وارد اتاقم شد و

 ماهرخ یه خبر عالی دارم برات. -

 چی؟ -

دن و مشغول ماهرخ قراره از دخترهای جوون تست بگیرن برای رفتن به فضا. اگه آمادگی داشتی آموزش می -

 کنی.شی. یا اون باالیی یا این پایین کار میبه کار می

بعد از کلی ذوق و با شور حرف ن به خاطر این ذوق داره؟ فکم چسبیده بود پایین. داداش من که مخالف بود اآل

 زدن، روی تخت دراز کشید.

 خاطر این خوشحالی؟آرتین اآلن تو به -

-  

 

 قدر باحال!فکر کن آبجیم فضانورد بشه. چه -

 فکر کردن بهش هم عالیه. -

 آره عالیه. -

  یم.هام رو بستم که آرتین روی هر دوتامون رو با پتو کشید و خوابیدآروم چشم

هام رو باز کردم و تصویر تاری از مامان رو دیدم. کنار بابا جلوی در وایساده بود با صدای آروم مامان یکی از چشم

 زد.و آروم حرف می

 بابا: ببین چقدر ناز بغل داداشش خوابیده.

 جوری بغل هم بخوابن.مامان: اما دیگه بزرگ شدن خوب نیست دختر و پسر این

 زنی تو هم!هایی مییستن. حرفبابا: نامحرم که ن

د وقت سرم داد نزکرد. هیچاز وقتی یادمه کنارم بود و حمایتم می ش برام مهم نبود. دوباره خوابم برد.دیگه بقیه

س کنم حدونم چرا وقتی بغلش مییا دست روم بلند نکرد. زور نگفت یا الکی غیرتی بازی در نیاورد. اما نمی

کنم خیلی دوستش دارم و تو آغوشش احساس امنیت و شادی کرده. فقط حس میکنم که داداشم بغلم نمی

 گیره.م میها نباشم؟ از فکر کردن بهش هم خندهها باشه که من بچه ایندارم. نکنه مثل فیلم
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*** 

هام رو آروم باز کردم و با دیدن ساعت چهار بعد از ظهر از رو تخت پریدم و به جای خالی آرتین خیره چشم

بینه من گرسنه خوابیدم درس هم نخوندم چرا بیدارم نکرده؟ من م. آدم باید یکم شعور داشته باشه. وقتی میشد

گه بیا منو بزن. موهای جنگلیم رو شونه شه که. خودش با زبون بی زبونی میخوام از این خوشم بیاد نمیهی می

خوره. موهام رو جلوی ا رو دیدم که داره ناهار میها باال رفتم. بابکردم و باز نگهشون داشتم. بدو بدو از پله

 دفعه رفتم جلو.چشمم ریختم و یه

 بوم. -

بابا قلبش رو گرفت و با تعجب نگاهم کرد. موهام رو کنار کشیدم و زبونم رو براش در آوردم که تازه فهمید من 

 روح نیستم و دخترشم. مامان از پشت موهام رو کشید و گفت:

 رو باز نذار.صد بار گفتم موهات  -

 

رحم کش خفه بشه. به ذره ذره موهام خون های بیدوست دارم به موهام هوا بخوره. آخه چقدر باید توی دست

اومد. اآلن من به این مامان چی بگم که رسه. اصالا اگه این مو زبون داشت همین جا از خجالت مامانم در مینمی

 قدر موهای طفلی من رو نکشه.این

 ه دست پایین اومد و گفت:آرتین کتاب ب

 مامان نکش. -

مامان موهام رو ول کرد و با غرغر رفت تا ناهارم رو بریزه. پشت میزم نشستم و به بشقاب پر از ماکارونی خیره 

ها و مارهام کنن این مارهای پخته شده رو بخورم. سس قرمزی رو روی کرمشدم. همیشه من رو مجبور می

 ها فرو بردم.مریختم و چنگال رو توی شکم کر

 بابا از پشت میز بلند شد و گفت:

 مرسی همسر دلبندم. دختر تو هم دیگه روح بازی در نیار. -

 ماری که از دهنم آویزون بود رو خودم و گفتم:

 ترسی.که شما هم خیلی مینه این -

 ترسم.معلومه که می -
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ش شته بودیم که اگه من بتونم بترسونمبابا وقتی فهمید چی گفته دیگه خیلی دیر بود. من و پدر عزیز قرار گذا

وق هام درخشید و با ذلرزید، بهم بده تا بخونم. چشمباید اون کتاب ترسناکش رو که وقتی خونده بود از ترس می

 و لحنی شیطانی گفتم:

 اون کتاب رو بده بیاد داداش. -

 بابا هم مثل بهاره ترسید و چند قدم عقب رفت.

 کنی؟ری نگاه میجودم. چرا اینباشه دخترم می -

ترسن؟ آیا من حق ندارم در این کره خاکی ذوق کنم؟ باید برم کنم همه میفهمم چرا وقتی ذوق میمن نمی

رم مریخ. حیف فعالا جوریاس که چشم من همین اآلن میمریخی جایی؟ نه شما بگین باید برم مریخ؟ اگه این

 وقت پرواز نیست.

 لند شدم.ماکارونیم رو خوردم و از پشت میز ب

-  

 

 مرسی مامان. -

 ای کردم و گفتم:مامان چپ چپ نگاهم کرد که یعنی خودت غذات رو جمع کن. خنده شیطانی

 آخ من امتحان داشتم ها. -

داری متنفر بودم. یعنی ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم. دست خودم که نبود، کلاا از خانهبعد هم با دو از پله

ونم؛ که نتتونم انجام بدم. نه اینتونه انجام بده هم نمیبچه تازه به دنیا اومده می ترین کارهای خونه رو کهآسون

دونم دختر خیلی خوبیم نیاز به تعریف نیست. پشت میزم نشستم و خوام، بله. خودم میتونم و هم نمیهم نمی

م. فشار هوا خیلی برام کردکشیدم و حفظ میکتاب هوا فضام رو باز کردم. خط به خطش رو با ماژیک رنگیم می

هام تر بود. با فرار نور خورشید از روی کتابم تازه فهمیدم هوا تاریک شده. کمی چشمسخت بود ولی بقیش آسون

رو مالیدم و کتاب رو داخل کیفم انداختم. فردا قرار بود بریم به اتاق پرواز تا آموزش به حرکت در آوردن سفینه 

 تظر چنین فرصتی بودم. یعنی کلی ذوق کردم. رو شروع کنیم. خیلی وقت بود من

قدر زدم که در به گریه افتاد. موهام رو از جلوی چشمم کنار کشیدم و از اتاق خارج شدم. در اتاق بابا رو این

اومد. چراغ رو روشن کردم و نگاهم وقتی صدایی نیومد وارد اتاق شدم. همه جا تاریک بود و بوی کاغذ نم دار می

ای سوخته با فرش کرمی رنگ. از کنار پنجره تا کمد پر بود از ر قفل موند. تخت و کمد قهوهروی اتاق پد
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های بلند و تو پر. دنبال شماره سی گشتم و وقتی بهش رسیدم، با ذوق به کتاب خیره شدم. همون کتاب قفسه

رفت. آرتین هم نمیترسناکی که وقتی پدر خوند چند روز بی خواب شد و وقتی مامان خوند از خونه بیرون 

زد. همین کتابی که نزدیک به چند سال بود، دنبال به دست آوردنش ها تو خواب فریاد میوقتی خوندش شب

ها و کتاب رو بیرون کشیدم. پوست سیاهش رو که روش با قلم طالیی نوشته شده بودم. دست کردم توی قفسه

پاک بشه. خیلی سنگین بود و صفحش به هزار یا دو فوت کردم تا گرد و خاک از روش « قلمی برای مرگ» بود 

 رو شدم.بهرسید. کتاب رو بغل کردم و از اتاق خارج شدم که با بابا روهزار هم می

 آخر این کتاب رو برداشتی. -

لبخندی زدم و بدون حرفی وارد اتاقم شدم. در رو قفل کردم و کتاب رو روی میز انداختم. من تا کتابی رو تموم 

 تونم برم سراغ اون یکی.ینکنم نم

ها بود رو برداشتم و روی تخت افتادم. کتاب رو روی شکمم گذاشتم و به آخرین صفحش کتابی که راجب پری

 رفتم. دیگه کم مونده بود تا پایانش. نوشته بود پری با 

 

ه یعنی فهمیدن یک راز بزرگ راجب خودش یعنی راز پری بودنش زندگیش کامالا عوض شد. توی آب با ملک

 رو شد و پرنسس شهر دریاها شد. مادرش روبه

هام شدم. اون کتاب رمز آلود و ترسناک رو بهتره با رسیدن به خط آخرش کتاب رو بستم و متوجه سوزش چشم

فردا بخونم. کمی به بدنم کشش دادم و متوجه شدم امروز اصالا ورزش نکردم. سمت کمدم رفتم و لباس و شلوار 

های صورتی بود، برداشتم و پوشیدم. اصالا از شال سر کردن اون ید رنگ بودن و روشون خطورزشیم رو که سف

هم موقع ورزش خوشم نمیاد. موهای لخت و صافم رو با کش بستم و کمی جمع و جورش کردم و از باال بستم. 

 ها رو بدو بدو اومدم پایین.کاله سفید و لبه دارم رو روی سرم گذاشتم و پله

 دید، گفت: خورد و سریال میحالی که چیپس میمامان در 

 کجا به سالمتی؟ -

 رم پارک برای ورزش.می -

 مامان چیپس رو روی میز گذاشت و گفت:

 تا نه بیا خونه. راستی غزل توی فیلم مرد ها. -

 کردم، گفتم:خیال سمت در رفتم و در حالی که کتونی انتخاب میبی
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 خدا رحمت کنه. -

بستم از خونه های سیاهی روش بود رو برداشتم و در حالی که بندهاش رو میطکتونی سفید رنگم رو که خ

جا کردم تا نور به های پنج بود. کاله لبه دارم رو کمی جابهخارج شدم. هوا هنوز روشن بود و ساعت نزدیک

ه پارک ها گذشتم و بصورتم نخوره. یک لحظه ایستادم و با شمارش شروع کردم به دویدن. با سرعت از کوچه

ها موقع ورزش بیشتر حال آوردم اصالا صدای خوانندهبزرگ نزدیک مدرسه رسیدم. ای کاش هندزفریم رو هم می

 ده.می

روی دوچرخه رفتم و شروع کردم به پدال زدن. چهار تا پسر دقیقا جلوم روی تاب نشسته بودن و داشتن پسته 

هم تیکه ننداختن تعجب کردم. من به این خوشگلی خواست. وقتی بخوردن. کوفتشون بشه. من هم دلم میمی

نداختن. لباسم که عالی بود و آرایشم که فقط یک رژ صورتی کمرنگ بود. ای چیزی میصد درصد باید یه تیکه

 زنم تا لبمهام هم کشیده و خوبه از آرایش بدم میاد. فقط کمی رژ میکالا چون پوست سفید و نرمی دارم و چشم

 شه لب بدبخت.زنم و کالا محو میشه مدام لیسش میقتی خشک میخشک نشه. آخه و

 

از دوچرخه پایین اومدم و خواستم برم سمت وزنه که یک توپ فوتبال افتاد جلوی پام. خب اآلن وقت خودنمایی 

 ها هم هست.وقت اهل خودنمایی نبودم اما خوشم میاد پسرها بفهمن تو ورزش بهتر از اونشد. البته من هیچ

 ی از پسرها گفت:یک

 ندازی؟دختر خانم اون رو می-

گن یک پاس کاری عالی. ما با توپ چند تا رو پایی زدم و توپ رو دقیقا جلوی پای پسره انداختم. به این می

 اینیم دیگه. پسر لبخندی زد و گفت:

 میای بازی؟ -

یکی طرف.  اآلن یک دختر بره موقعیت رو دقیق برسی کردم. هشت تا پسر. چهار نفر این سمت و چهار نفر این 

 موند ولی منها بازی بکنه بد نیس؟ درسته خیلی خوشگل بودن و هر دختری جای من بود، دهنش باز میبا این

تونم ولی دوست ندارم. کالا هیچ عالقه و که نتونم، میاز بچگی اهل عشق و عاشقی و دوستی نبودم. نه این

 خبر ندارم ولی خب به دخترها هم احساسی جز احساس خواهرانه ندارم. احساسی به پسرها ندارم. شاید پسرم و 

 نمیای؟ -
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نگاهی بهشون انداختم و رفتم سمتشون. یه دروازه بزرگ این سمت بود و یکی هم سمت دیگه. خب زمینش 

 برای بازی کامالا مناسب بود.

 هستم ولی فقط یک دور. -

تیم هم دو تا پسر مو خرمایی با ظاهر معمولی و یکی بیش از چهار تا پسر مو سیاه و با چهره معمولی و اون یکی 

 حد قد بلند و نفر بعدی هم مو طالیی با لبخند زیبا. 

 مو طالیی: این دختر با ما. بازی رو شروع کنیم. 

شد که من با دین اون زرافه من توی حمله وایستادم و بازی شروع شد. توپ بین من و موطالیی پاس کاری می

دار من دروازه بود، توپ رو بهش انداختم. یک گل زد که حسابی حال کردم. دومین گل هم ضربه کاتکه نزدیک 

 بود و دیگه نتونستیم گل بزنیم. بازی شد دو بر صفر. 

 مو طالیی: میاین بریم یه چیزی بگیریم بخوریم؟

 

 

فر دوست شدم. اآلن همه منتظر به من خیره شده بودن. من عجب دختری هستم. خیلی راحت با این هشت ن

جاش هم زیادی باهاشون خیال خیلی هم خسته شدم. تا اینخوام برم باهاشون یه چیزی بخورم. نه بیهم می

 بازی کردم. کمی به بدنم کشش دادم و گفتم:

 نه دیگه خسته شدم. بای دوستان. -

 مو طالیی باز زر زد که دلم خواست خفش کنم.

 ره.میخب بریم ساندویچ بخوریم خستگیتون  -

 یکی از ابروهام رو باال انداختم و گفتم:

 نه یعنی نه. درسته؟ -

 مو  طالیی لبخندی زد و گفت:

 ها.بله. عه کوهسار اومد بچه -
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دادم ولی نگاهی به پسری که داشت میومد انداختم. وای چقدر خوشگل. هرچند خیلی عادی خودم رو نشون می

 گفت برم مخشجا بود میکاش من خوشگل بودم. االن الله اینخاطر زیباییش حسودی کردم. ای تو دلم کلی به

تر بودم. عجب آدمیم. پسری با شلوار لی و لباس آبی نفتی که روش گم ای کاش من خوشگلرو بزنم ولی من می

ای که حالت مشما داشت و سیاه رنگ بود رو پوشیده بود. موهای طالیی و بلندش رو با کش بسته لباس بارانی

کشید. لبخند خشکی هم گوشه لبش وجود داشت. کوهسار های عسلی رنگش. کالا قلب رو بیرون میشمبود و چ

 به ما رسید و گفت:

 کارها کردین؟من نبودم چی -

 مو طالیی گفت: 

 کردیم.هیچی داشتیم با این خانم فوتبال بازی می -

 های ریز شده گفت: کوهسار نگاهی بهم انداخت و با چشم

 شما؟ -

 من؟ -

 اینه اصل بدین. منظورم -

 

بشین بینیم باو. من به عمم هم اصل ندادم به تو بدم؟ بدلشم زیاده. خوشگلی که خوشگلی من با همه یکسان 

 دم.کنم. شاهزاده هم باشی اصل نمیرفتار می

 بدل بخواین داریم ولی اصل رو شرمنده. بای دوستان. -

کردم ها رو له میهای آهسته چمنو ترک کردم. با قدمجا کردم و هر نه نفرشون رکاله سفید و لبه دارم رو جابه

رفتم. من که الله نیستم با دیدن یک پسر زیبا بمیرم. خوشگله؟ حالل مادرش. البته و قدم زنان سمت خونه می

هام دیگه. احساس در احساسن و من هم متولد شده از اوناین اخالق من ذاتیه. یعنی مادر من و پدر من بی

 ها ارزش محبت ندارن.شه. یعنی پدر و مادر و خواهر و برادر. غیر اینفقط برای خانوادمون صرف میخانواده ما 

 شمره.ره و بابا هم میبا رسیدن به خونه آرتین رو دیدم که داره شنا می

 آرتین: خوب ورزش کردی؟

 به سر و وضعم اشاره کردم و گفتم:
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 معلوم نیست؟ -

تر زدم. مدرک بزرگام چسبیده بودن. خودم هم نفس نفس میهام و گونهموهام که عرق کرده بودن و به چشم

 از این؟ با دیدن پوست سبز شده مامان جیغی زدم که تا ایتالیا هم رفت.

گه دخترم سکته مامان روی پوستش خیار و کرم سبز رنگ زده بود و با اون ظاهر جلوی من اومده بود. آخه نمی

 شه ها. مامان سمت آشپزخونه رفت و با صدای بلندی گفت: یهایی پیدا مکنه؟ عجب آدممی

 پزم.برای شام آش دوغ می -

 بابا زد روی شونه داداش و گفت: 

 رم اتاقم کمی کار عقب مونده دارم.خسته نباشی پسرم. من می -

و لباس ورزشیم رو محو شد. من هم وارد اتاقم شدم ها باال رفت و بین پیچ و خم راهبابا با گفتن این حرف از پله

آشامی شکلم که سیاه رنگ بود عوض کردم. خودم رو روی تخت انداختم و نفس عمیقی رو با لباس خون

کنم با همون یک دست فوتبال بازی کردن کلی خسته شدم یا شاید هم خستم چون امروز کشیدم. احساس می

یست و کوهسار زیبا. چقدر موی بلندش های فوتبالها بعد بچهاز صبح زندگیم پر هیجان بود. اول اون مزاحم

 های عسلیش افتاده بود و اون پوست سفید و اومد. مخصوصاا اون تارهایی از موهاش که جلوی چشمبهش می

 

کردم خودم کنم؟ خودم الله رو مسخره میلبخند شیرینش. موضوع تموم شده. واقعاا دارم به یک پسر فکر می

 که بود به من چه.خیال خوشگل بود بدتر شدم که. بی

رو شدم. سایه و آسمان راجب مد بههای خل روگوشیم رو برداشتم و با صد و پنجاه تا پیام از گروه دبیرستانی

 زدن و الله و رزا راجب جشن فردا. من هم خودم رو داخل بحث انداختم و گفتم:حرف می

 دم.دونم من نبودم خیلی ناراحت شدین اآلن اومسالم سالم عزیزان. می -

هم  ایبهاره برام استیکر غش کردن فرستاد و بقیه هم پشت سر هم سالم نوشتن که سایه بین سالم تیکه

 انداخت.

 سایه: آره بابا خلمون کم بود اومد.

 ای؟نه خلمون که همین جاست. پس تو چی -

 کنم توجه کنید لطفاا.ها رو ارسال میآسمان: اسامی لقب
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 لند آسمان ظاهر شد.کس پیام نفرستاد که پیام بهیچ

آسمان: بهاره لقب بچه مثبت، رزا بچه سوسول، یاسی زیر آبی، آسمان که خودم باشم بانوی زشت، سایه دلقک، 

 الله عاشق، ماهرخ فرشته!

با خوندن کلمه فرشته با ذوق برای آسمان بوس فرستادم. البته اعتراضات بقیه هم اوج گرفت. مثالا سایه گفت 

ها. جور حرفگفت تو مدرسه سوسلی نشونت بدم که اون ورش هم سوسول باشه و کالا از ایندلقگ خودتی و رزا 

از گروه بیرون اومدم و آیدی یکی رو تو جست و جو زدم تا فردی بیاد شانسی شانسی باهاش حرف بزنم. از 

 یام دادم.ای رفتم و بهش پکاری که بهتر بود. چند تا کلمه انگلیسی زدم و با اومدن نام کاربریبی

 سالم. -

 بعد چند ثانیه پیام اومد.

 سالم. شما؟ -

ای زدم و رفتم ببینم عکسش چیه. دختر بود. خودم رو سرش بذارم بعد خدافظی کنم. لبخند شیطانییکم سربه

کنم در غیر این صورت دختر. با دیدن عکس همون کوهسار که تو پارک دیدم، دهنم باز موند. پسر معرفی می

 هاش زده بود و دستش توی جیبش رنگی به چشم عینک دودی آبی

 

بود و به دیوار تکیه داده بود. صورتش رو به آسمون بود و موهای طالییش پایین افتاده بودن و لبخند زیبایی 

ها خم شده بود و با چوب قلب روی لبش بود. به عکس دیگش زل زدم که کنار ساحل بود و روی ماسه

مش ریخته بودن و صورتش معلوم نبود. توی عکس بعدی که عکس آخر بود، کشید، موهاش هم جلوی چشمی

به ماشین فراری قرمز رنگی تکیه داده بود و عینک نارنجی رنگی روی چشمش بود، تیپش هم کالا آبی آسمانی 

تر از من تر نباشم؟ چرا باید این خوشگلبود و موهاش هم جلوی عینکش ریخته بود. آخه چرا باید من خوشگل

چی داره دیگه. حاال چطوری شانسی باشه؟ حسود نیستم ولی با این ماشین حتماا پولدار هم که هست پس همه

 شانسی این رو پیدا کردم.

 از گروهمون بهاره بهم پیام داده بود.

 بهاره: محو شدی؟

 نوشتم.
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 شم. تا تو رو محو نکنم محو نمی -

ی فردا رو پیش کشیدن که من به پیام خصوصی خودم و ها دوباره بحث مهمونبهاره عکس خنده فرستاد و بچه

 این شاهزاده رفتم. خودم رو چی معرفی کنم؟ 

 خب من یه ناشناسم. -

 جدی؟ من خوشم نمیاد با ناشناس چت کنم. بای. -

ت کنم که شانسی شانسی تو در یعنی غرورت رو برم. خب چت نکن من که از خدام نیست فقط خواستم مسخره

قدر خر شانس نبودم. اصالا وایسا ببینم چرا باید من با این حرف بزنم؟ شانسی! توی عمرم این اومدی. اون هم چه

ها رفتار می کنی. من هم برای حفظ غرور بابا دختر خوشگله که خوشگله به تو چه؟ آره دیگه داری مثل خنگول

 نوشتم:

 ت که نیستم. بای.خب چت نکن کشته مرده -

 ه عکس خنده فرستاد و نوشت:خواستم گوشی رو بذارم کنار ک

کنی نکن! کوهسار بیست ساله از کنی بکن نمیکنم تو میپس تو هم مثل من مغروری. خودم رو معرفی می -

 هایی هم که شدیداا عاشقشم والیبال و خلبانیه.تهران. و یکی از چیز

 

گم عمتم از شهر بجنور و خب خلبانی تفاوت زیادی با فضانوردی داره اما شاید کمی شبیه باشن. خب من هم ب

شه که. پس بگم کامرانم از شهر تهران بعدم ولش اصالا. خودم رو معرفی کنم ششصد سالمه؟ نه زیادی ضایع می

 دیگه. اون که انقدر صادق بود من هم صادق باشم.

 گم و اهل تهرانم و عاشق فضانوردیم.من هم هجده سالمه اسمم هم که نمی -

 نیس نگو. از دوستی با پسر یا دختر خوشت میاد؟ گی؟ عجب! مهماسمت هم نمی -

 عکس متفکری براش فرستادم و نوشتم.

 جسنم نه!جنسم آره اما غیر هماز دوستی با هم-

های باحالی داری دختر طور. اصالا خوشم نمیاد چون آخرش هم چرت و نامعلومه. عکسواقعاا؟ من هم همین-

 خانم.
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ن گذشته فهمید من همون دختر توی پارکم. به نمایم رفتم و عکس سیاه و وای این که فهمید من دخترم! از او

عکسم  کردم وسفیدم رو که با یک شال سیاه و لباس راحتی بودم دیدم. داشتم به پنجره و فضای بیرون نگاه می

خندیدم. طور بود که روی تاب بودم و موهام و شالم تو رقص باد بود و خودم هم میرخ بود. عکس بعدیم ایننیم

 عکس بعدیم هم من بودم توی لباس فضانوردی که خیلی هم بهم میومد.

 ممنون عکس شما هم بد نیس.  -

 دختر خانم فوتبالیست آخر که به ما نه اصل دادی نه بدل. دیگه بای. -

خب پس شناخته. آخه ارزش بدلم نداشتی برو بخواب بچه تا یه چیزی بارت نکردم. چیزی براش نفرستادم و کل 

زنم؟ این هم مثل بقیه بود که دارم باز هم باهاش حرف مییامم رو باهاش پاک کردم. نه پس فکر کردی نگه میپ

گم خوشگل باشه هم برای ذارم دیگه. غیر ممکنه باهاش حرف بزنم. باز هم میسرشون میهر شب الکی سربه

 ها از خنده غش کردم.ای ترسناک بچهخودشه نه من. من ماهرخم نه الله. وارد گروه شدم و با دیدن استیکره

 سایه: شبتون پر از جن.

 آسمان: مال تو هم روح.

 من: شما دوتا سایه خودتون رو ببینین غش کردین.

 پ

 

مردن. گوشی رو روی میز گذاشتم و از اتاق خارج شدم. بابا که توی اتاقش بهاره و رزا و بقیه از خنده داشتن می

داد. وارد اتاقش شدم و روی تخت نرمش هم توی اتاق خودش آهنگ گوش مینوشت. داداش داشت پرونده می

 آرتین گفت:هاش رو بسته بود و اصالا توی این دنیا نبود. نشستم. چشم

 کی اومدی؟ -

 اآلن. -

 هندزفری رو توی گوشم گذاشت تا نظر بدم.

 رفت که بره

 کرد با هر دفه که رفتاین دفعه فرق می

 عشق دلی
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 خیلی حرفه برهکه ما نشستیم پاش 

 کاشکی بشه

 یکی واسه مام از خوشیش دست بکشه

 بشه که ما انقده بهش خوبی کنیم که خسته بشه

 ای دل خودم وای

 ای تو همخوان دورت بزنن سادهها میاین

 تپیدشقلبم واسه تو می

 کس ندیدشاین حالو هیچ

 ها رو بهشگه نگی اینچه فایده که یکی تو دلم می

 هترینم باشبهترینت بودم ب

 این دیوونه خیلی دوستت داشت

 این دیوونه خیلی دوستت داشت

 

 هندزفری رو از توی گوشم بیرون آوردم و به آرتین که لبخند شیرین رو لبش بود، چشم دوختم.

 آهنگ عالی بود داداش. -

 خیلی احساسی بود من که عاشقش شدم. -

 زدم روی شونش و گفتم: 

 عاشق که نشدی؟ -

 من رو از خودش جدا کرد.آرتین اخم کرد و 

 من هجده سالمه ها! -

 پسر هجده ساله قلب نداره؟ -

 آرتین خندید و گفت:
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 آجی ما کالا دل نداریم که. -

ش رو کشیدم و با سر حرفش رو تایید کردم. آرتین به دیوار تکیه گفت ما خانوادتن دل نداریم. گونهراست می

زدیم. من هم به همیشه با هم از هر دری حرف می داد و مشغول حرف زدن شد. ما بهترین دوست بودیم و

داداشم راجب اون پسرها و مزاحمتشون و همه اتفاقات امروز گفتم. آرتینم لبخندی زد و گفت بهت افتخار 

کنم. افتخار هم داشت؛ با چاقو پای طرف رو سوراخ کردم. حتی موقع فوتبال بازی کردن هم گل زدم و اون می

سرش گذاشتم. آرتین هم گفت تو مدرسه بمب آورده بودن که رفتم و امشب هم فقط سربهپسر زیبا رو نادیده گ

رفتن شون الکی رژه میها. حتی گفت دخترها جلوی مدرسهجور حرفمدیر نصف کالس رو اخراج کرد و از این

 که با شنیدن اون حرف از ته دل خندیدم.

 مامان در اتاق رو زد و وارد شد.

 بیاین شام. -

 ا هم گفتیم:هردو ب

 چشم. -

 آرتین کاغذی رو بهم داد و گفت:

 

 شی.برو تست بده. من مطمئنم قبول می -

اون روز هم با تمام هیجانش تموم شد و من به آغوش تخت پیوستم. رعد و برق با شدت خودش رو به هر سویی 

ترسیدم؛ فقط و برق نمیوقت از رعد ش از بیرون پنجره معلوم بود. البته من هیچکنندهکوبید و نور خیرهمی

 صداش بد رو مخم بود. بالشت رو روی سرم گذاشتم با هزاران بدبختی خوابم برد. 

*** 

 کند بیدار شدم.با احساس اینکه کسی داره موهایم را ناز میچند غلت روی تخت زدم و دوباره خوابیدم. 

 طوره؟خواب من چهآبجی خوشگل و خوش -

 نگلیم رو که جلوی صورتم بود رو کنار زدم که آرتین گفت:از روی تخت بلند شدم و موهای ج

 آماده شو آبجی. -
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شویی رفتم. اول مشتم رو پر از آب کردم و به صورتم کوبیدم، بعد هم رژ کمرنگ و ای گفتم و سمت دستباشه

م رو سهمحوی زدم و با شونه کردن و بستن موهام، کارم رو تموم کردم. وارد اتاقم شدم و مانتو و شلوار مدر

پوشیدم. به جای مقنعه سیاه، مقنعه آبی نفتی رنگم رو روی سرم گذاشتم که پوستم رو سفیدتر نشون داد. با 

لبخند از اتاقم خارج شدم و کوله پشتیم یا همون کیفم رو کشون کشون با خودم پایین آوردم. بابا مثل همیشه 

کاکائو به نون تست مالید و آورد گذاشت تو دهنم. من  زود رفته بود اداره و مامان هم میز رو چیده بود. آرتین

 جوییدم تشکر کردم.هم که دهنم رو باز کردم و در حالی که نون رو می

 رم دیرم شد. خدافظ.آرتین: مامان من دیگه می

آرتین از خونه خارج شد و من هم همینجوری برای خودم نون گرفتم و با دهنی پر خدافظی کردم و سمت در 

های راحتیم رو که طالیی رنگ بودن پوشیدم و با دو از خونه خارج شدم. فکر کنم کل مسیر  رو کفشرفتم. 

هاش دویدم و با رسیدن به پارک، آروم حرکت کردم. نفس عمیقی کشیدم. با دیدن کوهسار که همراه دوست

هم شانس شد که من  رفت دهنم باز موند. من چرا باید همش این بشر رو ببینم؟ اینداشت سمت ماشینش می

 و تکون دادم.ر دارم؟ مو طالیی با دیدنم برام دست تکون داد که من هم فقط سرم

زدم تا ام رو کشید. هنوز ول نکرده بود و من هم با کیفم محکم به سرش میموتوری از سمتم گذشت و مقنعه

 ول کنه ولی اصالا انگار سنگ بود این بشر.

 ارمولک، سوسک... .ریخت، موزی، مول کن میمون، بی -

 

انقدر گفتم و گفتم که پسرا از خنده منفجر شدن. با خوردن مشتی تو دهن پسر موتور سوار، تازه فهمیدم 

ای ریخته بودن ام از دستش آزاد شده. مقنعه رو روی سرم درست کردم و موهام رو که به شکل وحشیانهمقنعه

زد. مو طالیی کوهسار جوری مشت میموتور سواره و همین بیرون، بردم داخل. کوهسار هم افتاده بود روی اون

 رو از پسر خونی جدا کرد و چیزهایی دم گوشش گفت که کوهسار آروم شد.

 شد، انداختم. موهایکاریش که توی لباس سبز لجنی رنگش بیشتر به رخ کشیده مینگاهی به هیکل ورزش

ریخته بود. این پسر واقعاا هم اخالق اجتماعی داشت  طالییش بی نظم باز شده بود و روی شونه و جلوی صورتش

تونست خیلی راحت بگذره و بهم کمک نکنه. کوهسار به درخت تکیه داد و چند نفس هم زیبایی. چون می

س یا نه که فهمیدن حالش چندان هم بد نیست. هاش هم باال سر موتوری بودن ببینن زندهعمیق کشید. دوست

 که توی کیفم بود رو برداشتم و سمتش گرفتم.سمت کوهسار رفتم و آبی 

 کوهسار اول یه نگاه به من و بعد به آب انداخت و با همون لبخند شیرین آب رو ازم گرفت و سر کشید.
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 باشه. هممنون. اگه جامعه ما چندتا پسر مثل شما داشت دیگه نباید اصالا حجابی وجود داشت -

رفتم ازش گ به حرفم پی ببره. معلوم بود خیلی تو فکره. آب رو کوهسار آب رو گرفت سمتم و با تعجب سعی کرد

ت باهاش خدافظی کردم و با لبخند ترکش کردم. زیر نگاه گرم کوهسار که با لبخند بهم و با همون غرور و متان

. با هها باال رفتم و صدتا دعا کردم تا معلمی تو کالس نباشخیره بود، به مدرسه رسیدم و داخل شدم. سریع از پله

زدن. با ذوق کیفم رو دادن و سایه و آسمان هم رو میز میرزا و یاسی رو دیدم که اون وسط قر میباز کردن در، 

ها کمرم رو تکون دادم. بهاره هم اومد وسط و روی میزم انداختم و رفتم وسط. دست رزا رو گرفتم و مثل اون

اومدم وسط همه دلشون خواست برقصن. الله هم مثل  اصالا انگار من دستم رو گرفت و شروع کردن به رقصیدن.

 زدن.خوندن و به میز میها سنگین شروع کرد به رقصیدن و حاال فقط سایه و آسمان بودن که آهنگ میعروس

 سایه: این همه دیوونه داری خب یکیش هم من

 شم منیعنی تو قلبت یه لحظه هم جا نمی

 رم واسه تو پس واسه کی مردممن نمی

 که با اسمت دل یه عالم رو بردممن 

 من دلی دوست دارم به خدا، خیلی دوست دارم به خدا

 من بگم حرفام رو جز تو به کی، همه زندگیم خودتی

 

 رسم به خدامنی که از تو خاک تو می

هاش رو هوا مونده با باز شدن در، اون هم به صورت خیلی ناگهانی همه خشکمون زد. مثل مجسمه. الله دست

بهاره در حال چرخش خشک شده بود و من هم مثل یک آدم صاف وایساده  جلو هم بودند.و رزا و یاسی  بود

رقصید بودم. سایه هم دهنش باز مونده بود که مثالا در حال خوانندگی دهنش خشک شده. آسمان باالی میز می

 که خشک شده بود.

 دور از انتظار بود.ای راه انداخت که اصالا چهبه چهآرش وارد کالس شد و به

 خونم برقصین.ریم اتاق هوا و فضا. حاال من میامروز کالس نداریم فقط نیم ساعت آخر می -

هاش خیلی تند به دخترها جیغ کشیدن و الیک فرستادن براش. آرش روی میز نشست و در حالی که با ناخن

 زد خوند.میز می
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 من قلبم مثل تو سنگ نیست که -

 تو بری وایمیسه

 د بر منای دا

 شه نیستفرداس که حالیم می

 اآلن که گرمم

 دیوونه کردم

 هرکی که دورم بود

 دیوونه برگرد

 تپهگفتم قلبم به عشقش میکاش بهش می

 گفت نهفوقش می

دادن. خب جلوی یه پسر بیشتر از این کردن و مثالا یکمی دستشون رو تکون میخوانی میهمه با آرش هم

م وسط و در حالی که دستم رو میکروفن کرده بودم، اون وسط مثل خواننده ترکی شه رقصید. من هم رفتنمی

 دادم. همه ساکت شده بودن و فقط من بودم که اون رفتم و کمی دستم رو تاب میاومدم و عقب میجلو می

 

امل رقصیدم. کمرم رو راست بردم و دستمم راست بردم و بعد سمت چپ اومدم. یه چرخ کخوندم و میوسط می

دادم، با صدای بلندتری خوندم. الله هم اون وسط دست زدم و در حالی که دست میکروفن شدم رو باال تکون می

خندید. کالا شده بود عضوی از ها میزد و مثل همه بچهرقصید. آرش هم دست میبه دست با رزا داشت تانگو می

 ما. سایه دست آرش رو کشید و با صدای بلندی گفت:

 ید برقصه.استاد با -

آورد. ولی چه کنیم که بعد همه این حرف رو تکرار کردن. آرش از این همه پررو بودن ما واقعاا داشت شاخ در می

هاست. آرش یه آهنگی رو زمزمه کرد و دست سایه رو کشید و با خودش آورد وسط و کالس ما جمعی از خل

 رقصید.

 شه زمینمتر میبا دوست داشتن تو دوست داشتنی -
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 باعث شدی که این زندگی رو زیبا ببینم تو

 تا نفسم با توی قلبم همرامه

 گیرمبا خیالش جون می

 اون همه دنیامه

 تو آغوشم جاشه

 شه براتمن همونم که دیوونه می

 کشه براتاون که داره نفس می

هم چه رقصی. پروا رقصیدیم. اون رقصید، همه ریختن وسط و بیخوند و میجوری با صدای زیبا میآرش همین

الله و رزا غش کرده بودن از بس باال پایین پریدن. بهاره هم دست من رو گرفت و چرخید. حاال من رو بگو. 

کنم. آرش دستم رو گرفت و خونی میرقصم و با صدای بلند همرم ومیور میور اوناومدم اون وسط با حس این

ها رو با کتک هوا. یادم باشه تو گروه جواب این جیغ ها رفتبا من شروع کرد به رقصیدن که همه سوت و جیغ

رقصه. یه چرخی زدم که آرش خندید و بعد دست سایه رو گرفت. کالا با همه بدم. پسر پررو دستم رو گرفته می

 رقصید جز الله. شاید این هم فهمیده الله جنبه نداره. اخم الله تو هم رفت و دیگه اصالا نرقصید.

 گفت: آرش با صدای بلندی

 

 ریم اتاق هوا و فضا.لباس مخصوصتون رو بپوشین می -

لباس فضانوردی رو که حالت خیلی محکمی داشت پوشیدم و فقط اون شیشه رو  نذاشتم رو سرم. آرش به 

 عالمت سکوت دستش رو جلوی دهنش گذاشت و از اتاق خارج شد.

تاق دیوارهاش کامال سیاه بود که کمی همه پشت سرش از کالس خارج شدیم و وارد اتاق هوا و فضا شدیم. ا

ستاره ریز روش نقش بسته بود. یک سفینه آزمایشی بزرگ گوشه اتاق بود. اتاق خالی از میز و صندلی بود و فقط 

اون سفینه بزرگ داخلش قرار داشت. زمین اتاق هم آبی نفتی بود. آرش چراغ مخصوص اتاق رو روشن کرد که 

های سفینه باال رفتیم و زیر پامون شروع کردن به درخشیدن. همه یکی یکی از پله هایهای دیوار و ستارهستاره

ا ها هفت تجوری درست شده بود و تعداد صندلیخاطر ما اینواردش شدیم. سفینه دارای چندین صندلی بود، به

نه اخل سفیبود. چند تا دکمه عجیب جلو قرار داشت و فقط دو صندلی توی بخش کنترل سفینه وجود داشت. د

یک بخشی مثل رستوران بود و چند تا میز روش بود و با نوشتن سفارش به صورت کامپیوتری اون غذا آماده 
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هامون نشستیم. صندلی من جلو شد. کالا جای بزرگی بود و سرویس بهداشتی هم داشت. همه روی صندلیمی

 های عجیب بود.کنار اون دکمه

 آرش جلوی همه وایستاد و گفت:

زنین که حالت دم. دکمه قرمز رو برای آماده شدنش میاز همه به حرکت در آوردنش رو یاد میاول  -

ر زنین. یک دفتجی رو میپیگیرین و دکمه سیاه الگن. این دستی رو به سمت باال میپرواز بهش مینیمه

ی رو باید برای چی فهمین چگه و با کمک اون میها رو بهتون میدم که کاربرد همه این دکمهبهتون می

 بزنین. 

ها رو که جلد آبی رنگی ها پخش کنم. کتابآرش به من اشاره کرد که کتاب رو که حجم کمی داشت، بین بچه

داشت و عکس دکمه روش بود، یکی یکی بین همه پخش کردم و برای خودم هم برداشتم و روی صندلیم 

 نشستم. 

فشار داخل سفینه باید این دکمه رو بزنین و از حالت دم. برای کم شدن خب حاال فشار رو آموزش می -

 شه کم کنین. فشاری که از بیرون وارد می

ی مونیم و وقتکردیم و دیگه خبری از شیطنت نبود. ما عاشق رشتههاش و حرکاتش نگاه میهمه با دقت به حرف

 کنیم. رو توی آموزش میدیم و تمام تالشمون خوره حتماا گوش میواقعاا چیزی باشه که به دردمون می

 خب یکی یکی بیاین امتحان کنین ببینم. اول سایه. -

 

سایه بلند شد و روی صندلی چرم و سیاه نشست. چند تا دکمه رو زد و دستگیره رو باال کشید که آرش دست 

زد و بعد اون همه دست زدن. بهاره هم رفت و فقط توی فشار ایراد داشت که آرش گفت ایراد نداره یاد 

 گیری.می

فرستادن خیره شدم که رفتم و روی اون صندلی نرم نشستم. با استرس به صدها هزار دکمه که برام بوس می

آرش گفت شروع کن. دکمه زرد رو با یک دکمه سبز رنگ فشار دادم تا فشار تنظیم بشه. دکمه قرمز رو زدم و 

خنثی گذاشتم. آرش دست زد و عالی بود دستگیره رو باال دادم. حالت شمارش رو تنظیم کردم و در حالت 

 آرومی گفت.

 بالخره کالس تموم شد و همه از سفینه خارج شدیم.

 برای جلسه بعد اون کتاب رو حفظ باشین. -
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 همه چشمی گفتن و از کالس خارج شدن. سایه با ذوق سمتمون اومد و گفت:

 رش، نیکان، محسن.خانم درخشنده فرار کرد. از این به بعد معلم ما فقط سه تا پسره. آ -

تونن در برابر ما طاقت بیارن مردم این سایه کال با معلم زن لجه؟ خب ولی نه پسرها فقط میداشتم از خنده می

 کنن. یک خاک تو سری به سایه فرستادم که زبونش رو برام در آورد. بقیه فرار می

 ها هم مثل آرشن؟رزا: یعنی این

 .شهالله: مثل آرش باشن که عالی می

 خوام فرار کنه.یاسی: خیلی پایه و خوبه باید به حرفش گوش بدیم. من که نمی

 آره آرش خیلی خوبه. آموزش دادنش هم با هیجان و خوبه. -

 مون. ترسید از ما.که ادب شده بچهآسمان: مثل این

 م:خاظر این حرفش خندیدن و تاییدش کردن. با حالت ضعفی دستم رو روی شکمم کشیدم و گفتهمه به

 شناسن دیگه.تونه مجبورمون کنه صف وایسیم. ما رو میبیاین بریم بوفه. همه با هم بریم کسی نمی-

 سایه: بله باید هم بشناسن. بزنین بریم.

 

 

ها حساب کار دستشون اومد و رفتن کنار. با صدای هر هفت نفر سمت بوفه رفتیم که اول و دوم دبیرستانی

 ها گفتم:بلندی رو به بچه

 ها؟خواین بچهمی چی-

 سایه: ساندویچ برای همه.

ای گفتم و هفت تا ساندویچ از خانم نوشین گرفتم. این خانم انقدر مهربونه که نگو. ولی خب چه کنیم که ما باشه

ها رو شه دل سوزوند. نوشین جون هفت تا ساندویچ داد بهم که من هم پول بچهدخترهای بدی هستیم نمی

 بهش دادم.

 ؟بریم حیاط -
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 بهاره: نه این همه پله.

 آسمان: بریم بابا. پله برات خوبه بهاری. شکمت اومده جلو ها.

سرش گذاشتن با حرص محکم به سر آسمان کوبید. همه سمت بهاره به شکمش نگاه کرد و وقتی فهمید سربه

ا داشت. رزا و یاسی دار بود که به اندازه پنج نفر جتاب رفتیم و ازش آویزون شدیم. تاب هم نبود، صندلی تاب

زدم. سایه با پشت تاب وایسادن و محکم هل دادن. من هم گوشه تاب نشسته بودم و با صدای بلند جیغ می

 صدای بلندی گفت:

 باالتر باالتر. -

 رسیدیم. بهاره لرزید و فریاد زد:که داشتیم به شاخه درخت میرزا با تمام قدرت هل داد، جوری

 نه! بسه! وای. -

اسی از جیغ ما لذت بردن و بیشتر هل دادن. نوک بینیم به شاخه خورد و با تمام قدرت جیغ کشیدم. ولی رزا و ی

کشیدیم. فکر کن بری برسی به شاخه درخت بلند، بعد مون افتاده بود رو شونمون و با قدرت جیغ میمقنعه همه

 یهویی بیای پایین باز بری باال. 

 هم خورد. وای حالم به-

 وس نشو.سایه: ماهرخ ل

 

هامون و درستش با دیدن سه معلم و خانم ناظم عصبانی که مقابلمون بودن، سریع دست کشیدیم به مقنعه

رفتیم و به زور دادن و اون گوشه با ترس وایستاده بودن. ما هم همچنان باال میکردیم. رزا و یاسی دیگه هل نمی

 جیغمون رو خفه کرده بودیم.

 یفی گفت:خانم ناظم یا همون بانو شر

 کشمتون.شما بیاین پایین می -

ترسیم. خام شریفی محکم دادن تا تاب واینسه. یعنی در این حد از ناظم میها تند تند پاهاشون رو تکون میبچه

نشسته خانم شریفی خیره خونهای بهاز تاب گرفت که تاب وایساد. با ترس از روی تاب پایین اومدیم و به چشم

 لهی عذاب. بابا این کجاش شریف بود فامیلیش رو شریف گذاشتن؟شدیم. شریف که نه ا
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کشین؟ این شما دیگه من رو دیوونه کردین. باید کالس سوم دبیرستان رو کالا اخراج کنم. خجالت نمی -

 سازه.بیستمین معلم فراری بود. خانمی به اون خوبی فرار کرد. موندم آقای آرش چطوری با شما می

 لوسن به ما چ... .ها سایه: خانم معلم

های درشت شده فقط نفس نفس زد. خانم شریفی اومد با دیدن اخم شریفی حرف تو دهنش ماسید و با چشم

 جلو و گفت:

 همتون دستتون رو بیارین جلو. -

 زنی؟زنی اصالا چرا میدستمون رو بردیم جلو که با چوب به دست هرکدوممون آروم زد. تو که آروم می

 رسم.ن بعداا به حسابتون میفعالا برین کالستو -

همه پا به فرار گذاشتیم به کالس هجوم بردیم. با بسته شدن در، سایه رفت جلو و مثل خانم شریفی حرف زد و 

ها روی پسر پوست جوگندمی با موهای سیاه قفل دلقک بازی در آورد. در کالس با صدای بدی باز شد و نگاه

رس سرجاش نشست و همه به احترام بلند شدن. پسر با لبخند پشت موند. پش معلم جدید ایشونن؟ سایه با ت

 میز نشست و گفت: 

 ها. حالتون خوبه؟سالم بچه -

 عجب معلم خوبی. همه با صدای بلندی گفتیم:

 بله! -

 

 من نیکانم. معلم فشار. خب امیدوارم بتونیم خوب با هم کنار بیایم. -

یی از ناحیه پایین بال رو خط زد و راجب فشار اون ناحیه  هاای کشید و بخشنیکان بلند شد و روی تخته سفینه

دار ای خندهحرف زد. سمت دم یعنی ته سفینه رفت و جدایی از سفینه رو توضیح داد. وسط توضیح یه تیکه

 کرد.مند میتر عالقهانداخت و همه رو بیشمی

 کنین؟می کارحاال فکر کنین اون باال تو سفینه این دنباله رو جدا نکردین. چی -

 خونیم.سایه: فاتحه می

 نیکان خندید و گفت:
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 میری ما راحت شیم. درسته؟پس شما می -

همه با صدای بلندی خندیدیم که حتی سایه هم خندید. رفتم جلو و روی تخته عکس سایه رو در حال مرگ 

 کشیدم. نیکان ماژیک رو ازم گرفت و گفت:

 نه بابا نقاشیتون هم خوبه که. -

خندوند، و پشت میزم نشستم. دوباره درس رو توضیح داد و اون هم چه درسی. مدام مارو می ای کردمخنده

میردم. نیکان با تموم کردن توضیحش پشت میزش نشست و با جمع کردن جوری که دیگه داشتم از خنده می

 ها، گفت:ورقه

 خواین جوک بگم؟خب کمی وقت مونده. می-

 آسمان: آره دادا یه جوک بگو.

 گی.ل داداش رو کامل بگو. معلم که نمیحداق -

ها رو فراری داد. نیکان شروع کرد به توضیح دادن باز نیشمون باز شد و تو دلمون از سایه تشکر کردیم که معلم

 جوک.

ه کرای»که حرکت کنه، گفت: ها خنگن بدون اینیه روز سه تا خنگ سوار تاکسی شدن. راننده فهمید این -

آروم رانندگی کن چه »ون کرایه دادن پیاده شدن و سومی زد تو سر راننده و گفت: دونفرش« بدین رسیدیم.

 «خبره با این سرعت؟

 

طرف. کل کالس با گرفت که مشتی به سرش زدم و پرتش کردم اونبهاره از خنده داشت مانتوی من رو گاز می

هم قرار بود برم تست بدم تا یا قبول خنده گذشت و تمام وسایلمون رو جمع کردیم تا بریم به خونه. بعد از ظهر 

بشم یا نه. کیفم رو روی شونم انداختم. با کشیدن دست بهاره از مدرسه خارج شدم. هوای گرم بدجور رو مخم 

کرد. موهام رو که عرق کرده بود، کمی از زیر مقنعه بیرون آوردم تا بهشون بود. این مقنعه هم گرما رو بیشتر می

گشتیم. باز هم از این پارک باید بگذریم. ای خدا. سایه و برگشت هر هفت نفر با هم بر میهوا بخوره. توی مسیر 

 کردن.زدن و همه هم حرفشون رو تایید میآسمان با خنده حرف می

 ها را نگیر.سایه: وای نیکان چقدر خوب بود. خدایا این معلم

 د.ها رو فراری داآمین. خدایا این سایه را از ما نگیر که معلم -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 دختر ماورایی

Romanik.ir  52  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

کردن، خندیدن و به انبوهی از اکیپ پسرها که به درخت تکیه داده بودن و به ما نگاه میهمه غش غش می

توجهی نداشتن. کیفم رو روی بهاره انداختم و خودم رو باد زدم. دقیقاا یکم مونده بود که به پسرها برسیم. 

 م رو شل کردم و گفتم:مقنعه

 ن آمین.خدا مخترع مقنعه رو نابود کنه. بگی -

م بخت کنه الهی. از توی کیفم شونههمه با صدای بلندی گفتن آمین و پسرها گفتن خدا مخترع مقنعه رو خوش

رو برداشتم و روی سر اون پسره پرت کردم. هنوز دخترها و اون پسرها هنگ بودن که من داشتم از خنده غش 

 گذاشت. کردم. پسر شونه رو از زمین برداشت و یک دستش رو روی سرشمی

 زنی؟چرا می -

 بخت کنه، آره؟میرم. گفتی خوشفهمی دارم از گرما میچون تو زیر این مقنعه نیستی و نمی -

پسره در یک حرکت ناگهانی شونه رو سمتم پرت کرد، که جاخالی دادم و شونه خورد به وسط پیشونی الله. 

ی اگه پسر باشه اون رو به روزی در درسته این دختر عاشق پیشه پسرهاست ولی کسی دست روش بلند کنه حت

ها و الله هم مدام پسر افتاد روی چمنمیاره که از زندگی پشیمون بشه. الله با سرعت سمت پسره هجوم برد که 

یکی از پسرها خواست الله رو پرت کنه این طرف که رزا رفت جلو و یه مشت  به صورت پسر بدبخت سیلی زد.

کشیدن و اون وسط کمی هم جنگ بود. سایه و آسمان موهای پسرها رو میبه شکم اون پسر زد و این شروع 

 داشتم.زد و من هم که داشتم الله رو از روی پسره بر میخوردن. بهاره هم با کفشش به سر پسره میکتک می

 دختر دیوونه ولم کن. تو زور نداری این رو از روی من برداری؟ -

 

و پرت کردم این طرف و خودم چند تا لگد محکم به شکم پسره زدم. این اآلن به من گفت زور نداری؟ الله ر

کردم و کم مونده بود خون باال بیاره که دخترها من رو کشیدن یعنی قشنگ داشتم پسره رو زیر پام له می

زدن. نوبت من شد دست و پام رو گرفتن. سایه یه تف سمت اون پنج تا طرف. حاال خودشون هم داشتن میاین

 اخت و گفت:پسر اند

هاست. کالا چندین معلم رو فراری دادیم. ما همه با دختر جماعت اون هم ما در نیفتین. کالس ما سر زبون -

 ایم. گرفتین؟دیوونه

 یکی از پسرها با پوزخند گفت:

 کامالا معلومه جوجه. -
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ای کج و کالا ههای چروک شده و مقنعهسایه سمت پسره رفت که پسر پا به فرار گذاشت. همه با اون لباس

وضعیت داغون به مسیرمون ادامه دادیم. کمی که از پسرها دور شدیم، دخترها زدن زیر خنده و کلی از خودشون 

 تعریف کردن.

 کردی؟ انقدر لگد زدی پسره به غلط کردن افتاد.رزا: ماهرخ تو هم جنگی بودی رو نمی

 های قدیمیم.آره بابا ما از الت -

 دیم پسرها مزاحم شدن ماهرخ با چاقو به پای پسره زد.بهاره: یه بار ما تنها بو

کردیم. خواستیم بیایم کمک که دیدیم پسرها سایه: بهاری فکر کردی خبر نداریم؟ همه از دور نگاهتون می

 کمک الزمن نه شما.

جدا  ها طی شد. آخر هم من از هفت نفرباز هم هر هفت نفر زدن زیر خنده و بقیه مسیر هم با اون چرت و پرت

شدم و با کلید در خونه رو باز کردم. خسته و کوفته خودم رو توی خونه کشیدم که نگاه متعجب مامان و آرتین 

ها خودم رو سمت اتاقم کشیدم و روی تخت افتادم. در همون حالت روم قفل شد. پوفی کشیدم و مثل جنازه

بستم و خودم رو به یک خواب دعوت کردم. گوشه هام رو مانتو شلوارم رو از بدنم در آوردم، انداختم زمین. چشم

 چشمم رو باز کردم و با دیدن ساعت تازه فهمیدم وای تست داشتم.

ای لی پوشیدم و شال آبیم رو انداختم رو موهام و با سرعت رفتم پایین. با عجله مانتوی زرشکی رو با شلوار بخیه

 مامان با دیدنم فریاد زد:

-  

 کشمت.ناهار نخوری بری می -

خره. البته مامان راضی نشد و ما با زور از خونه پوشید گفت برام ناهار میهاش رو میآرتین در حالی که کفش

فرار کردیم. روی صندلی چرم نشستم و با نفسی راحت به آرتین خیره شدم. آرتین چشمکی زد و ماشین رو به 

م رو لمس کنه. زبونم رو در آوردم که آرتین با حرکت در آورد. شیشه پنجره رو دادم پایین و اجازه دادم باد صورت

ده. از ماشین پایین اومدم و منتظر شدم آرتین هم بیاد خنده سری از روی تاسف تکون داد. خب چیه حال می

 پایین که در کمال تعجب دیدم، صندلی رو دراز کرده. زدم به شیشه و گفتم:

 دادا پایین نمیای؟ -

 گفت: آرتین کالهش رو روی سرش گذاشت و

 مونم.ذارن بیام تو. منتظرت مینه نمی -
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ش آروم کشیدم و سمت سالن بزرگ رفتم. توصیف کردن این سالن خیلی سخته خدایی. یک جای خیلی از گونه

کرد و آسانسوری هم وجود داشت که جا رو اداره میبزرگ که گوشه سالن، میزی بزرگ وجود داشت و آقایی اون

 ش بیست بود.آخرین طبقه رفت،های باال میبه طبقه

 رفتم سمت پسره و گفتم:

 برای تست فضانوردی اومدم. -

پسر کارتی بهم داد و برگشت و به کارهاش رسید. کارت طالیی رو برداشتم و سمت آسانسور رفتم. با رسیدن به 

ارت رو ای داشت، رفتم. کطبقه شانزده، از آسانسور خارج شدم و سمت در بزرگ و سفید رنگی که جنس آهنی

به جای کلید گذاشتم و در با صدای بدی باز شد. کارت رو کشیدم بیرون و وارد شدم. یک راهروی دراز وجود 

ها پر بود از های عجیبی وجود داشت. پشت یکی از شیشهها اتاقداشت که اطرافش پر بود از شیشه. پشت شیشه

 شیشه دیگری تمرین فضانوردی و وسایلی میز و یک صفحه بزرگ، پشت شیشه بعدی سفینه قرار داشت و پشت

ای که پشتش دستگاه آزمایشی از این نظیر وجود داشت. به شماره صد و شانزده کارتم خیره شدم و سمت شیشه

جا قرار داشتن که با ورود من همه به من سفینه قرار داشت رفتم و با کارت در رو باز کردم. چهار تا پسر اون

د ای که دودی بویشه هم بودم! یعنی من رو از پشت شیشه ندیدن؟ به دیوار شیشهخیره شدن. خب من بیرون ش

 شه.خیره شدم و فهمیدم بیرون دیده نمی

 سالم من ماهرخم و برای تست اومدم. -

 

تونستم هر سه پسر قد بلند و خوش هیکل بودن و خیلی جدی بودن. چهارمی پشتش به من بود و فقط می

 بینم.موهای طالیی و بلندش رو ب

 پسری که لباس بلوری رنگی پوشیده بود گفت: 

من شاهینم مدیر این بخش. ایشون کامران و اون یکی کیوان و هردو زیر نظر منن. ما چون عجله داریم  -

 بهتره همین اآلن بیاین و کارتون رو شروع کنین.

ا بود، هوی کتاب راجب دکمهبدون گفتن حتی یک کلمه، با غرور وارد سفینه شدم و با استفاده از مطالبی که ت

اول سفینه رو آماده کردم و روی شمارش گذاشتم و بعد به حرکت در آوردمش. حرکت نکرد ولی خب اگر واقعاا 

جای این همه کار آزمایشی وارد سفینه واقعی می شدم. کامران کرد. ای کاش بهکرد باید حرکت هم میکار می

 کشون خارج شدم.سری برام تکون داد و من از سفینه کوچی

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 دختر ماورایی

Romanik.ir  55  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 کیوان: لطفاا روی اون صندلی بشینین.

ای قرار داشت که بهش سیم وصل بود، رفتم و رو روی تنها صندلی اتاق که آهنی و سفید بود و باالش کاله آهنی

های رنگی وصل در کاله، به کامپیوتر بزرگی که بخش وسیعی از اتاق رو گرفته بود، صندلی نشستم. همه سیم

 هایی ظاهر شد.کاله آروم روی سرم قرار گرفت و روی اون کامپیوتر نوشتهوصل بود. 

 «ست.ا هاهوش نه برتر از همه هوشنیست. انسان نیست. باهوش نه تیز این فرد انسان»

با دهنی باز به نوشته ها خیره بودم. پسر مو طالیی برگشت و من تعجبم صد برابر شد. اینکه کوهسار بود! 

می ترتر و دهنش بازو دستگاه کوچیکی رو روی پیشونیم قرار داد. هر لحظه نگاهش متعجب کوهسار اومد سمتم

ه بلد هایی کشد. با کنجکاوی خواستم به دستگاه کوچیک توی دستش نگاه کنم که سریع خاموشش کرد. فحش

ان چیه! من انس خواستم ببینم توی اون دستگاهبودم رو زیر لب تقدیمش کردم ولی واقعاا حرصم خالی نشد. می

امالا دادم. کم کردن؟ اصالا نباید به حرف آرتین گوش میها؟ نکنه مسخرهنیستم؟ فراتر از باهوش؟ یعنی چی این

جا من رو خوندم. غیر اینه؟ اآلن ایننشستم و اون کتاب ترسناک رو میاشتباه کردم. باید اآلن توی خونه می

 . معلوم نیست چه مرگشونه.زننکاشتن و اون گوشه دارن با هم حرف می

 کوهسار: ماهرخ خانم شما از این به بعد فضانورد رسمی ما هستین.

 شه؟ چه زود! اون هم رسمی؟ حتی اول آموزش هم ندادن. واقعاا؟ فکر کنم دارم شاخ در میارم. آخه مگه می

 

 

شخصات من نوشته شده بود و کوهسار کارتی رو از کامپیوتر خارج کرد و داد دستم. کارتی بود که روش اسم و م

 من رو به عنوان یکی از فضانوردان رسمی برج کاریلن معرفی کرده بود.

 کوهسار: این کارت رو وقتی میاین از گردنتون آویزون کنین. برای ورودتون بهش نیاز دارین.

م و در همون راهروی ای خارج شدباشه آرومی گفتم و با تمام قدرتی که توی بدنم باقی مونده بود، از اتاق شیشه

 تنگ و دراز قرار گرفتم. کوهسار با من هم قدم شد و وارد آسانسور شد.

 کوهسار: شما خانواده دارین؟

 نباید داشته باشم؟ -
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شه خانواده نداشته باشم؟ اصالا این رو چرا کوهسار اخمی کرد و جوابی نداد. خب عقل نداره دیگه. مگه می

 پرسید؟

 یعنی چی من انسان نیستم؟توی اون دستگاه چی بود؟  -

 کوهسار مشغول بستن موهاش با کش شد و گفت:

 فهمین.بعداا می -

با حرص سمت ماشین آرتین رفتم و سوار شدم. تقریباا کل مسیر رو صحبت نکردم. وقتی به خونه رسیدیم سالم 

ن چه مرگشه. همه مردم دونم ایآرومی دادم و وارد اتاقم شدم. آرتین وارد اتاقم شد و سریع بغلم کرد. من نمی

 عجیب شدن. اول که آدم نیستم بعد هم که، ای خدا! یه جایی رو نشونم بده سرم رو بهش بکوبم.

 دونم قبول نشدی. ناراحت نباش.آجی می -

 دستم رو جلوی دهنش گرفتم و خودم رو ازش جدا کردم. کالفه دستی به موهای بلندم کشیدم و گفتم:

 قبول شدم. -

ی آرتین تعریف کردم و سفید شدن رنگش رو کامل دیدم. سریع از اتاقم خارج شد و هیچی همه ماجرا رو برا

خیال گوشیم رو برداشتم و جوری کرد؟ بیشه شما بگین نه. این چرا اینگم همه یه چیزیشون مینگفت. من می

داشتم و یکی یکی دار تو گروهمون انداختم و گوشی رو پرت کردم رو تخت. کتاب هام رو برچند تا پست خنده

خوندم حس کردم روی هوام. وقتی به فاصلم با مطالعه کردم. در حالی که خودکار توی دهنم بود و متن رو می

 تخت خیره شدم با ترس جیغ زدم که دوباره افتادم رو تخت.

 

ر رو رفتم سرکار و هر روز کوهساگذشت و من هر روز بعد از مدرسه میچند روزی از اون ماجرای عجیب می

دونست و از نظر من بهترین دیدم. پسر خیلی خوب و مغرور و شوخی بود. هر اخالقی رو مناسب به مکانی میمی

تونم منکر این بشم که کوهسار رو دوست دارم. گم از عشق و عاشقی بدم میاد ولی نمیفرد بود. هنوز هم می

رو باز کردم و زیر بارون سمت خیابون خیس دوستش دارم ولی فقط به عنوان یک دوست نه بیشتر. چتر سیاهم 

 با دیدن من که کردم، نگاهم روی کوهسار قفل شد دختریر رو در آغوش گرفته بودمیرفتم. در حالی که حرکت 

 .اومد دختر رو از خودش جدا کرد و سمتم

 دم.ماهرخ من برات توضیح می -
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 .ودش کشیدمن رو به سمت خ مردم عجیب نشدن؟ خواستم از کنارش رد بشم که

 بذار توضیح بدم. -

 با خشم و فریاد گفتم:

. به من چه؟ من اخیراا ناراحت شدم یا گریه بود توضیح بدی؟ خب یا زنت بود یا عشقتزر نزن. چی رو  -

 کردم؟ توضیح خواستم ازت؟ برو دنبال زندگیت دیگه. دیوونه شدی ها.

 کوهسار با تعجب و غم گفت:

 تر رو که خواهرم باشه بغل کردم؟یعنی برات مهم نبود که من این دخ -

 نه اصالا برام مهم نبود. -

های کوهسار سرخ شد و با کنار کشیدن موهای خیسش از جلوی چشماش، ترکم کرد و سمت ماشینش چشم

شن. اآلن ناراحت شد که برام مهم نبود؟ خب برام مهم نبود دیگه. اصالا چرا ها گاهی خیلی عجیب میرفت. آدم

ای باال انداختم و سوار ماشینم خیال شونهشد؟ بیاد؟ چرا باید برای من این موضوع مهم میدباید توضیح می

هایی که توی جاده بودن به پرواز در اومدن. مقابل خونه پارک کردم و شدم. با به حرکت در آوردن ماشین، آب

هم لباسش رو پوشید و با برداشتن نداختن که با سر بهم سالم دادن. مامان وارد شدم. آرتین و بابا داشتن مچ می

 کیفش سمت در رفت و گفت:

 من امشب شیفتم زیاده شاید نرسم صبحانه آماده کنم. خدافظ. -

هام رو آویزون کردم. لباس پشمی همه خداحافظی کردیم و مامان از خونه خارج شد. وارد اتاقم شدم و لباس

 سفیدم رو که روش عکس خرگوش بود، با شلوار سیاهم 

 

یدم و موهام رو هم از باال بستم. این روزها سرم با درس و کارم شلوغ بود، نرسیدم کتاب ترسناکم رو بخونم. پوش

دار. کتاب رو باز کردم و با دقت شروع کردم به کتاب رو روی میز گذاشتم و خودم هم نشستم روی صندلی چرخ

آشام. با تعجب به این فکر کردم که پس نخوندن. ماجرا راجب دختری بود که نه انسان بود و نه جن و نه خو

ورتر هم بشنوه و به مرور زمان تونست صداهایی رو از کیلومترها اونیعنی چی بود؟ دوباره خوندم. این دختر می

گیره قدرتش فهمه کی بوده و هم یاد میرسه که این دختر هم میکنه. روزی میای هم پیدا میهای دیگهقدرت

 د قدرتش انقدر زیاد شد که زندگیش رو عوض کرد.رو کنترل کنه. شای
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مقدمه رو خوندم و با تعجب توانایی خودم و اون دختر رو مقایسه کردم. خب من هم صداهایی که از دورترین 

 شنوم دیگه.نقاط هستن رو می

ن که اون کردای و کوچیک زندگی میخیال افکارم قسمت اول داستان رو خوندم. یک خانواده تو خونه اجارهبی

های مختلف از بین دختر وارد زندگیشون شد. خودش رو یک پسر معرفی کرد و زندگی این خانواده رو به روش

دیگه رو بکشن. خوندن بخشی که بچه با چاقو مادرش رو کشت، باعث شد با ترس به برد و کاری کرد خانواده هم

و تموم کردم و کتاب رو بستم. این کتاب یک تاریکی اتاقم خیره بشم. با تموم ترس و لرزهام قسمت اول ر

اعتمادی خانواده بهم، همش آدم رو ها به دست این دختر و بیکابوس واقعاا ترسناکه. تفرقه افکنی بین خانواده

گرفتم و اصالا توی این دنیا نبودم. توی دنیای کتاب داشتم دست و کنه. با ترس پوست لبم رو گاز میدیوونه می

 ذهنم هنگ بود. با باز شدن ناگهانی در، قلبم رو گرفتم و هرچی فحش بلد بودم به آرتین دادم.زدم و پا می

 شی. از لبت هم داره خون میاد.آبجی من گفتم اون کتاب رو نخون دیوونه می -

دستی به لبم کشیدم و بی توجه به آرتین از اتاق خارج شدم. دستم رو روی نرده پله گذاشتم و به هال خیره 

کرد پایین حتماا آرتین جا بود و آرتین رو مثل داداش خودش پرت میارتفاع زیاد بود اگه اون دختر این شدم.

 و گفت:من رو از نرده دور کرد . دستی از پشت مردمی

 خیال اون ماجرا شو.آبجی بی -

زدیدن. اون ها رو دن و این خانواده اونها فکر کنن پدر و مادرشون مردهآرتین اون دختر باعث شد بچه -

باعث شد شوهر به زنش شک کنه و باهاش سرد بشه بعد هم همه خانواده رو به شکل هیووال در آورد و 

ش رو کشت و فقط اون یک دختر کوچیک تنها پسره مادرش رو کشت. مرد هم چون عاشق زنش بود، بچه

 موند و به بهزیستی منتقل شد. اون... .

 گی؟وونه شدی. من رو که کلش رو خوندم چی میبس کن. تو که فقط یک قسمت خوندی دی -

-  

 

 تو هم دیوونه شده بودی! -

 آجی دیگه نخونش. -

با نه گفتن سمت اتاقم رفتم و در رو بستم. آهنگی رو پلی کردم و آروم باهاش زمزمه کردم. وقتی آهنگ رو 

زد یا اون روز که به قلبش میخوند و مدام خوندم یاد کوهسار افتادم. اون روز که توی پارک با گیتار برام میمی

خودش رو انداخت جلوی ماشین تا من سالم بمونم. این آهنگ من رو بین رویا و حقیقت غرق کرد و حتی اجازه 

 شنا کردن رو هم ازم گرفت.
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 با تو هی راه اومدم -

 تا خود ماه اومدم 

 ماه قشنگم 

 دل تو جای منه

 همه دنیای منه  

 ماه قشنگم

 ای داد از دلم

 مه چیمی تو اخه ه

 عشق و زندگیمی تو 

 این یعنی عشق

 ای داد از دلم

 بین این همه آدم دلم رو به تو دادم 

 این یعنی عشق

 ای داد از دلم

 عاقشقت شدم کم کم 

 چه خبره تو قلبم

 

 این یعنی عشق

*** 

 د و گفت:کوهسار من رو وسط پلی که روی رودخونه بود، برد. عکس خودم و خودش رو روی رودخونه نشونم دا

 خوام با تو بشم ما.من می -
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 چیزی از حرفش نفهمیدم و فقط سرمو تکون دادم. کوهسار چند تا سنگ کوچیک توی رودخونه انداخت و گفت:

ی. کنکه چون دوستت دارم برام فرق کنی، نه! تو برای کسی که غریبست هم فرق میتو فرق داری. نه این -

 مراقب باش تفاوتت نابودت نکنه.

 و گفتم: ل روی شونه کوهسار زدمخیابی

 گی؟ بیا بریم تو ماشین.چرا چرت و پرت می -

 توجه به کوهسار از پل رد شدم و سمت ماشین رفتم. من فرق داشتم؟ یعنی چی؟ بی

*** 

های کوهسار بود. من یک انسان نیستم؟ این دختری که ها بود ولی ذهنم دنبال حرفهای بچهنگاهم روی چت

خوره. من دختری بودم که هم مییلی به من شباهت داره. ولی این یعنی چی؟ حالم از معما بهتوی کتاب بود خ

چیز رو زود بفهمم و برای خودم حلش کنم، اما این معما نه راه حلی داشت و نه جوابی. تونستم همههمیشه می

اشق شده، اما این بار فرق کرد و کامالا معلوم بود که عهای غمگین ارسال میالله داشت توی گروه دلنوشته

 جوریه.ست که همینکرد، اما این بار یک هفتهشد زود فراموش میداشت. همیشه وقتی عاشق می

 بهاره: الله اون پسری که عاشقشی کیه؟

 الله: نیکان.

کردیم ولی من هیچ درکی دونم باید درکش میاستیکر خنده فرستادم و الله هم با حرص از گروه ترک زد. می

گیره. بهاره و بقیه ریختن م میشه خندهدونم چرا. هر وقت حرف از عشق و عاشقی میر این زمینه نداشتم. نمید

روی سرم که چرا خندیدم و من هم که دیگه از این مسخره بازی خسته شده بودم دنبال یه جواب سخت و 

اره؟ من هم دلم خواست بخندم محکم بودم. عاشق شده که شده. به ما چه؟ تازه عاشق شدن مگه افسردگی د

 کنن بکنن. اصالا اآلن به چون از نظرم عشق خیلی چرته حاال هرکار می

 

کردم رو تایپ کردم و ارسال ای که روش داشتم فکر میگن ناراحتش کردم؟ با حرص جملهدن میمن فحش می

 رو زدم.

شه. کنه هی عاشق میجا میخیلی بی ای نداره. یه دختر هجده سالهالله غلط کرده عاشق شده. اون آینده -

خواین بکنین. خوره. از همین اآلن به بعد هرکدومتون هر غلطی میهم میها بهمن داره حالم از این حرف
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زنم و به عاشق بشین، دیگه درس نخونین، ازدواج بکنین و بچه بزرگ کنین. من هم میام بهتون سر می

خوام از این به بعد با هیچ ترها این اخالق رو دارن من اصالا نمیکنم. اگه دخپوشک عوض کردنتون نگاه می

دین؟ اصالا کردم. اآلن شما به من فحش میدختری حرف بزنم. دوست ما خام و نفهم بود. داشتم آدمش می

 همتون برین به درک. فقط و فقط این یادتون باشه که دوستی به اسم ماهرخ ندارین. تمام!

ها هم زنیه که اینشیم رو خاموش روی میز انداختم. این چه اخالق مسخره و حال بهاز گروه ترک زدم و گو

گم که بره دنبال هدفش و به جایی خوام با همچین دخترهایی چت کنم. دختر به اون میدارن. دیگه واقعاا نمی

ر فهمیدم چقدر س که هر دقیقه عاشق بشه. با کنده شدن پوست دستم تازهبرسه و با غرور زندگی بکنه نه این

 ها عصبانی شدم. با فریاد گفتم:های بچهنفهم بودن الله و فحش

 لعنتی همتون برین بمیرین. برین به درک! -

با دیدن تخت و وسایل اتاقم که روی هوا معلق بودن، ساکت شدم و فقط با تعجب به اطراف خیره شدم. آرتین و 

و تختی که روی هوا معلق بود خیره شدن. میز و تمام وسایلم  بابا با نگرانی وارد اتاقم شدن و با تعجب به من

حرکت مونده بودن. با خشم به دستم که خونی شده بود، خیره شدم و با صدای خیلی بلندی که روی هوا بی

 بغض توش میرقصید گفتم:

 همه دخترها باید بمیرن. از همشون متنفرم.  -

 آرتین: آبج... ی آ... آروم باش.

 یل رو هوا مونده؟ نکنه... .بابا: چرا وسا

 دستم رو پایین آوردم و همه وسایل دوباره سر جاشون قرار گرفتن. با عصبانیت سمت پدر رفتم و فریاد کشیدم.

نکنه چی؟ ها؟ من کیم؟ من چیم؟ بابا من دختر توام؟ تو واقعاا پدر منی؟ این نیروهای عجیب که من دارم  -

 خبره؟جا چه چیه؟ توروخدا یکی بهم بگه این

 

 

کنم ولی دلم گریه وقت گریه نکردم. اآلن هم گریه نمیدختری نبودم که گریه بکنم. در واقع تا به اآلن هیچ

ها از کار کنم که اون دونه اشکدونم باید چیخواست. اما من گریه کردن بلد نیستم. یعنی راستش نمیکردن می

 کنمکنم، همین! حتی بغض هم نمیم رو مشت میشم و دستچشمم سرازیر بشن. وقتی ناراحتم عصبانی می

های دونم که بفهمم من چرا این قدرتچون اون هم بلد نیستم. ولی اآلن شدید عصبانیم و این رو حق خودم می
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تونم غیر انسانم باشم؟ اگه انسان نیستم، پس من کیم و چیم؟ عجیب رو دارم؟ من چرا انسان نیستم؟ مگه می

ن خونه جواب من رو بده؟ با خشم، مشتم رو به دیوار کوبیدم که آرتین از اتاق خارج شد چرا یکی نیست توی ای

 م گذاشت.و پدر دستش رو روی شونه

 دخترم خب تو یک نیرو داری. چرا ناراحتی؟ -

ای م حرف نزنم تا حقیقت رو بهم بگن. درسته دختر سادهپوزخندی زدم و تصمیم گرفتم چند روز با خانواده

دیگه انقدر هم خنگ نیستم که نفهمم من یک انسان عادی نیستم. دوباره مشغول خوندن درسم  هستم، ولی

 شدم. 

*** 

کردم. با همه افراد سرد شده بودم و زدم و حتی به آرتین نگاه هم نمیم حرف نمیای بود که با خانوادهچند هفته

بودن که من رو به حال خودم رها کنن. از وقتی تر از این هام سریشکالسیفقط با بهاره صمیمی بودم. البته هم

 چسبوندن.تر خودشون رو بهم میبا همه سرد شدم بیش

 م انداختم و از مدرسه خارج شدم. سایه از اون سمت کوچه فریاد زد:کیفم رو روی شونه

 ماهی از الکت در بیا. -

 ببند دهنت رو! -

بهاره دستم رو محکم فشرد و در حالی که سعی  فقط همین یک جمله رو با صدای بلند و غرق در خشم گفتم.

 کرد گریه نکنه، گفت:می

 خدافظ ماهیم.-

های من، تیکه توجه به خشم و ناراحتیسرم رو براش تکون داد و از حاشیه پارک حرکت کردم. پسرها بی

شاید خانواده واقعیم م که خاطر خانوادهدونستم چرا. بهخندیدن. عصبانی بودم و اصالا نمیپروندن و هرهر میمی

 خاطر چی عصبی بودم؟ مگه من همون ماهرخ نبودم؟ مگه من یک نباشن؟ به خاطر قدرتی که داشتم؟ من به

 

شتم هم سابیدم و انگشم باید یه کوفتی بشنوم؟ دندون هام رو بهانسان نبودم؟ اصالا چرا وقتی از این پارک رد می

 رو تهدید وار جلوی پسرها گرفتم و گفتم:

 زنم. اوکی؟ هم میفقط یک کلمه دیگه بشنوم زمین و زمان رو به -
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شون اوج گرفت. با خشم دستم رو به سمتشون گرفتم که همشون تر نیششون رو باز کردن و خندهپسرها بیش

هاشون زده بیرون و از روی هوا معلق شدن. گیج شده بودم. از طرفی خوشحال بودم که ترسوندمشون و چشم

ها، سریع شروع ها من رو ببرن و روم آزمایش کنن. دستم رو پایین آوردم و با افتادن اونیدم آدمترسطرفی می

الی کرد. در حافتاد و با هر بار افتادنش کمرم رو ناقص میهام به باال و پایین میکردم به دویدن. کیفم روی شونه

ن وایسادم و به دیوار گچی تکیه دادم. درسته هام به درد افتاده بود و نفس نفس می زدم، کنار خونموکه کلیه

مانتوم کچی شد و امکان داشت مامانم نابودم کنه، ولی اآلن هیچی برام مهم نبود، جز این رفتار و کارهای اخیرم. 

تر. با خشم پوست لبم رو شه و کنترل کردنش سختهم رفتارم عجیب شده و هم قدرتم روز به روز بیشتر می

های لبم بیرون زد. دستم رو روی خون لبم گذاشتم و ی به وجود اومد و خون از بین پوستکندم که درد شدید

با دیدن خون نارنجی رنگ توی انگشتم، مطمئن شدم من واقعاا یک انسان نیستم. جدیداا خون نارنجی شده؟ با 

ان، وارد اتاقم شدم و هام رو جلوی در پرت کردم. بدون سالم به آرتین و مامحالی زار، وارد خونه شدم و کفش

های ظریف و کوچیک و هام خیره شدم. این دستهام رو عوض کردم. روی تخت نشستم و به دستلباس

چنین سفید. چجوری تونستن اون همه پسر رو روی هوا معلق کنن یا وسایل اتاق رو ببرن باال؟ یکی از هم

گرفت، ترسم هزار از دستم سرچشمه می هام رو روی اون یکی کشیدم و با دیدن جوشش آب زاللی کهدست

برابر شد. تصویر اتاقم تغییر کرد و تصویر یک دنیای ناشناخته مقابلم ظاهر شد. همه چیز عادی بود و همه شکل 

رد، کپاشیدن. یکی با دستش نون رو گرم میها آب میهاشون روی گلها با دستیک انسان بودن و اما این انسان

 کرد!یکی پرواز می

جوری شدم؟ من که یک انسان عادی بودم. هام رو باز و بسته کردم. من چرا اینیغی کشیدم و چندبار پلکج

اصالا چرا هجده ساله شدم؟ دستی روی سرم که داغ شده بود، کشیدم و از اتاقم خارج شدم. در حالی که از میله 

 رفتم.پله گرفته بودم، آروم پایین می

 خوری؟مامان: غذا نمی

 کنی؟دخترم چرا این کار رو با خودت و ما می بابا:

 

 

آرتین سمتم اومد که دستم رو جلوش گرفتم و آرتین با درست شدن یک باد، زمین خورد. دستم رو پایین آوردم 

 و با ترس به آرتین خیره شدم.
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کنترلش  تونمکار کنم. دیگه طاقت ندارم. این نیرو چیه؟ این قدرت چیه؟ چرا نمیدونم باید چیمن نمی -

 کنم؟ 

 گفت:شد، بلند میدر حالی که آرتین 

 ری سرکارت. باشه؟خوری و بعد میتو هیچیت نیست ماهی. اآلن هم ناهار می -

پشت میز نشستم. قاشقم رو بین برنج و خورشت فرو بردم و چند قاشق غذا خوردم. اما اصالا ای گفتم و باشه

م چرا حقیقت رو بهم دیگه همه چی مشکوکه. اما خانوادهدونم تمایلی به خوردن غذا نداشتم. من خوب می

پیچونن؟ انتظار دارن عادی زندگی کنن و من رو میگن، این خودش جای بحث کردن داره. چرا فرار مینمی

تونم نیرویی که دارم رو کنترل کنم؟ از پشت میز بلند شدم و سمت اتاقم کنم؟ چطوری عادی باشم وقتی نمی

اه رنگم رو با شلوار جین پوشیدم و شالی هم برنداشتم. کاله سویشرت رو روی موهام انداختم رفتم. سویشرت سی

شد. گریه کردن واقعاا و از خونه زدم بیرون. هوا گرفته بود و آسمون هر لحظه داشت برای گریه کردن آماده می

به غیر عادی بودنم داره؟ دستم تونم گریه کنم. نکنه این هم ربطی چجوریه؟ من در اونج غم و ناراحتی هم نمی

های تند خودم رو به اولین تاکسی رسوندم. راننده پیری که سیبیل رو توی جیب شلوار جینم فرو بردم و با قدم

جوگندمی رنگی داشت، سوارم کرد و ماشین رو به حرکت در آورد. صدای رادیو وخانم جوونی که داشت ور ور 

ای که خیس از اشک شده بود، گذاشتم. همیشه وقتی بچه روی شیشه زد، بد رو مخم بود. دستم روحرف می

ها رو با انگشتم پاک بکنم؟ اما بعدها فهمیدم این قطرات پشت شیشه تونم این بارونکردم چرا نمیبودم فکر می

رق غهام رو بستم. صدای حرکت الستیک روی زمین بودن نه جلو. سرم رو به مبل پاره و پوره، تکیه دادم و چشم

های شاد از های یک بچه، صدای آهنگدر آب، صدای پخش شدن بارون روی زمین، صدای جیغ زدن

خوام نیرویی خواد صدایی بشنوم. نمیهای دیگه، همه و همه باهم آمیخته شده بودن. دیگه دلم نمیماشین

 اون آسمون تاریک معلق خوام یک فضانورد باشم و یک بار، فقط یک بار زمین رو بینداشته باشم. من فقط می

 توی هوا ببینم. پیر مرد ماشین رو نگه داشت و نگاهی به من انداخت.

 بفرمایین این هم پولش. ممنونم. -

 پیرمرد لبخندی زد و گفت:

 موفق باشی عزیزم. -

 

کشیدم وارد سازمان شدم. بهتر بود شال از ماشین خارج شدم و در حالی که کاله سویشرت رو جلوتر می

خیال افکارم دکمه رو فشار دادم و توی آینه کثیف آسانسور م رو سرم. اآلن قراره با این کاله بمونم؟ بینداختمی
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هاش روی گونم افتاده بود. پوستم سفیدتر از همیشه به تصویر خودم خیره شدم. موهام خیس شده بود و بعضی

نوز جای خون نارنجی رنگ کمی بین شه گفت سفیدتر از برف. لبم کوچیک و قرمز شده بود و هبود و حتی می

تر از پوست کنده شده لبم وجود داشت. پلک هام کج شده بودن و به ابروم چسبیده بودن. دو تیله چشمم عجیب

 های من همیشه کمی تغییرافتی و نمی تونی باال بیای. چشمچالی بود که توش میهمیشه شده بود. مثل سیاه

ای. اما رنگ غیر عادی بودنمه. گاهی سبز لجنی و گاهی سیاه و گاهی سرمه خاطردن. این هم حتماا بهرنگ می

اصلیش عسلی بود! دیگه عسلی نیست. اآلن این دو تیله کامالا سیاهن و رنگشون با سویشرتم یکی شده. از 

ی کها با ذوق سمتم اومدن که کوهسار با لبخند شیآسانسور خارج شدم و سمت اتاق رفتم. کوهسار و بقیه بچه

 گفت:

 دی بهت بگم؟یک خبر عالی دارم برات. چی می -

 دست به سینه جلوش وایسادم و با ابروی باال پریده و لحن بی تفاوت گفتم:

 خوای نگو!خوای بگو و نمیدم. میهیچی بهت نمی -

 های تیز، ورق رو برسی کردم. اگه بگمای به خودش گرفت و کاغذی رو داد دستم. با چشمکوهسار چهره جدی

تونین درکم کنین. من همیشه از بچگیم عاشق رفتن به فضا بودم. یادم میاد هفت چه حسی داشتم باز هم نمی

جا توی یک تلوزیون بزرگ کنار عمو و بابا نشستم و مشغول دیدن سالم بود که خونه مامان بزرگم رفتیم. اون

یخ شدن. از اون زمان که زمین رو یک یک فیلم شدم. توی اون فیلم سه فضانورد سوار سفینه شدن و وارد مر

کره آبی رنگ بین فضای تاریک دیدم، عاشق رفتن به فضا شدم. از همون سن راجب این موضوع و فضانوردی 

تحقیق کردم. دنبال یک رشته که با این موضوع مرتبط باشه گشتم و انتخابش کردم. تا اآلن هر فیلمی دیدم 

وستشون داشتم هم راجب فضا و آدم فضایی بودن. من همیشه معتقد هایی که دراجب فضا بود و تمام کتاب

بودم آدم فضایی واقعیه و الکی نیست. کالا شدیداا عاشق این موضوع شدم که یکیشون رو ببینم. دنیاشون و 

ای برای رفتن به فضاست. روز شنبه من با کوهسار قراره سفینه رو به زندگیشون رو ببینم. اآلن این کاغذ پله

هایی که حیات در اون امکان داره تحقیق کنیم. امروز من باید اشک شوق کت در بیارم و بریم تا درباره سیارهحر

یدم. خواستم رسبریزم یا جیغ بزنم و باال و پایین بپرم. امروز برای اولین بار من پیروز شدم. من به چیزی که می

 ر عشقم رو به نگاه گرم کوهسار دوختم و فقط گفتم:نه تازه اول راهه. قراره بیشتر برسم. نگاه پر ذوق و پ

-  

-  

 یک دنیا ازت ممنونم به خاطر این کاغذ! -

 کوهسار لبخند شیرینی زد و گفت:
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 خوام یک چیزی رو بهت بگم.امشب بهتره بریم بیرون. می -

ب بگه یا امشلبخندی زدم و سرم رو به نشانه باشه تکون دادم. راستش اصال ابرام مهم نبود امشب قراره چی بهم 

م کی هست و کی نیست. اآلن فقط قراره کجا بریم. اصالا برام مهم نبود آدمم یا نه. اصالا برام مهم نبود خانواده

و  اسی شدپیای جیروز شنبه و سفر من به فضا مهم بود. آقای رضوانی مشغول ترسیم بدنه سفینه در تخته

ته دیگه توضیح داد. بعد از تموم شدن کار کیفم رو از روی درباره فشار در باال و جدایی بخش آخر و چند نک

 صندلی چرخ دار برداشتم و با کوهسار از ساختمون زدم بیرون. کوهسار به ماشینش اشاره کرد و گفت:

 بریم؟ -

 زد، گفتم:با تمسخر نگاهش کردم و با لحنی که خنده توش موج می

 ز شد. نظرت چیه؟نه بمونیم. شاید یه علفی چیزی هم از زیر پامون سب -

های اطرافش مطمئن شدم کوهسار لبخندی زد و سوار ماشینش شد. به زیر پام نگاه کردم و با دیدن سنگ

ونستم به تکنه. سوار ماشین شدم و نفس عمیقی کشیدم. اصالا نمیبیشتر بمونم یک علف بسیار عالی رشد می

کردم. اما ز شنبه رو لحظه به لحظه ترسیم میچیزی جز سفر به فضا فکر کنم. توی ذهنم بارها و بارها رو

ها رو رهها و ستاتصویری که از فضا داشتم کمی گنگ بود. روز شنبه واقعاا قراره من فضا رو ببینم. من قراره سیاره

ببینم. وای چه حسی داره که توی سفینه معلق باشم؟ چه حسی داره لباس فضانوردی تنم باشه؟ یعنی من و 

تی محاله محاله محاله! شاید بگین خل شدم یا زده به سرم؛ اما واقعاا فکرش رو بکن از بچگیم این همه خوش بخ

 تا اآلن آرزوی رفتن به فضا داشتم و روز شنبه قراره برم.

کوهسار ماشین رو کنار پارکی که روخونه کوچیک و زیبایی توش وجود داشت، نگه داشت. از ماشین پایین 

رسید، نشستیم. کوهسار نفس عمیقی کشید و در حالی که نگاهش روی ه رودخونه میای که باومدیم و روی پله

 ها روش افتاده بود قفل شده بود، گفت:آب سیاه رنگ که عکس چراغ

 دونی؟ماهرخ یه چیزی رو می -

 هاش گفتم:خیال چرت و پرتبی

 رم. کشم و میمقدمه صاف برای من بگو وگرنه راهم رو میحرفت رو بی-

 

دادم و به بند طور که پاهام رو تکون میار گوشه لبش رو باال داد و لبخند کجی تقدیمم کرد. همینکوهس

 کردم، به حرف کوهسار گوش سپردم.هام نگاه میکفش
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اون روز که گفتن تو انسان نیستی من واقعاا تعجب کردم. با اومدن جوابت ما فهمیدیم تو چی هستی. اما بی  -

خورد. برای همین تاییدت کردیم. از اون نین تواناییت توی این راه به دردمون میخطر بودی و قدرتت، همچ

روز به بعد من واقعاا مجذوب اخالق خوب و عالیت شدم. یک رفتار خاص! مثل بقیه عاشق و پیشه ظاهرم 

تر از صافتر و نبودی که البته این کامالا طبیعی بود. من از رفتارت خوشم اومد و به تدریج عاشقت شدم. رک

 تونم بگم. من عاشقتم و دوست دارم تو هم... .این هم نمی

 با صدای آرومی گفتم:

 هیس! -

کردم ولی هنوز هم به بند رخ چهره من خیره شد. نگاهش رو حس میکوهسار دیگه هیچی نگفت و به نیم

 کفشم خیره بودم.

ها روز به عجیبی دارم و این قدرت گه کیم. یک نیرویکس بهم نمیدونم چرا هیچدونم چیم. نمیمن نمی -

ای من رو سمت فضا و کنن. اآلن دیگه هیچی برام مهم نیست. از بچگیم یک عالقهروز دارن رشد می

کشید. همیشه دوست داشتم بدونم جایی جز زمین کردن، میها و حتی موجوداتی که توش زندگی میسیاره

نن؟ برای من اآلن روز شنبه مهم هست و بس. کجوری توش زندگی میجوریه؟ توش چی هست؟ چهچه

 درباره عشق و عاشقی هم باید بگم که... .

مکث کردم و توی نگاه پر عشق ومنتظر کوهسار خیره شدم. دوست ندارم دل کسی رو بشکنم ولی من واقعاا 

مه. دهانواکسی بشم. الاقل تا اآلن که نتونستم. گفتم که دوست داشتن من فقط برای ختونم عاشق هیچنمی

اخالق و به ویژه پولداریه. درسته اندام وحتی خوشدرسته کوهسار پسر خیلی خیلی زیبا و شیک پوش و خوش

مونه. اما من هر دختری نیستم. من ماهرخم! همه چی داره و از نظر هر دختری داشتنش مثل یک رویا می

خوام دم. من نمیاخواسته بهش پس میدم و اگه از کسی هم دل بگیرم نوقت دل نمیدختری هستم که هیچ

عاشق کسی باشم یا کسی عاشقم باشه. شاید غیر منطقی باشه اما من یک انسان معمولی نیستم و هیچ چیزم 

 منطقی نیست. کالفه نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم:

شق م و فضانوردی هست. من نه عامن بلد نیستم احساسی بشم. تمام عشق و احساس من برای خانواده -

 خوام کسی عاشقم بشه. حاال شما شم و نه میکسی می

-  

خیالم بشی و بری دنبال زندگی خودت. دخترهای بهتر از منی هستن که اشتباهی عاشقم شدی. بهتره بی -

دونم که خوام عاشقم باشی. عاشقت هم نیستم و میها باش. من نمیآرزوی داشتنت رو دارن. برو و برای اون

 شم.کس نمیعاشق هیچشم. من عاشقت نمی
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دونم که دلش هاش مشت شده بود. میلرزید و دستش میکوهسار غمگین نگاهش رو به آسمون دوخت. چونه

شدم. کوهسار آه پر دردی کشید که بخت نمیرو شکستم اما من واقعاا عاشقش نبودم و کنارش صد درصد خوش

شی؟ قلبم نشکست! قلبم ستی؟ چرا عاشقم نمیها که چرا عاشقم نیتوش هزاران سخن بود. مثل این سوال

 کنم اشک نریزم. شه اسمش رو قلب گذاشت. خیلی دارم تالش میداغون شد و دیگه نمی

 کوهسار دستش رو روی سرش گذاشت و گفت:

شی اما نه عاشق من و افرادی مثل من که اهل این کره خاکین. تو عاشق افراد فضایی تو هم عاشق می -

 جوریه.فهمی حال اآلن من چهکنی و میشق شدی من رو درک میشی. وقتی عامی

از روی پله بلند شدم و چند ضربه به لباسم زدم تا خاکش پاک بشه. دست کوهسار رو گرفتم و با بلند کردنش 

 گفتم:

ش اومد پیشت، قبولرفیق ببخش که دلت رو شکستم. اما آیا یک دختر که عاشقته و تو عاشقش نیستی می-

 ی؟ حاضر بودی تمام عمرت رو بدون عشق زندگی کنی؟کردمی

 کوهسار پوزخند زد و فقط دو جمله گفت و سمت ماشین رفت.

 کنه.عشق منطق حالیش نیست. عشق آدم رو خودخواه می -

*** 

با باز کردن در، وارد خونه شدم. کل خونه بین تاریکی و سکوت محو شده بود. وسایلم رو روی تخت انداختم و 

 رقصید.هام میره نشستم. تمام خاطراتم جلوی چشمکنار پنج

 هام کو؟مامان عکس بچگی»

 مامان: راستش همه آلبوم بچگیت توی یک حادثه سوخت.

 «چه بد شد! -

 جلوتر از کوهسار حرکت کردم و گفتم:»

-  

 بیا مسابقه دو بدیم. -

 باشه. یک، دو، سه. -

 کرد، اما هنوز هم جلوتر از کوهسار بودم.تر میکم های زیر پام سرعتم روبا سرعت شروع کردیم به دویدن. چمن
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 من تسلیم. -

 لبخندی زدم و گفتم:

 «چه زود جا زدی! -

 آرتین داداشی میای بازی؟»

 به من نگو داداش ها. تو که آبجی... . -

 مامان دستش رو جلوی دهن آرتین گرفت و گفت:

 «هوا سرده.خیال. بیاین تو هیس. دختر گلم داداشت کمی از دستت ناراحته. بی -

پوزخندی زدم و پنجره اتاقم رو کامل باز کردم. دستم رو روی لبه پنجره گذاشتم و سرم رو بیرون بردم. نفس 

عمیقی کشیدم و به باد اجازه دادم تمام صورتم رو لمس کنه. آه عمیقی کشیدم که بد سوختم. یعنی چطور تا 

نواده من کیا هستن؟ من خودم کیم؟ سواالتی که ذهنم م نیستن؟ پس خاها خانوادهاآلن شک نکرده بودم که این

 رو درگیر کرده بودن، پس زدم و روی تختم دراز کشیدم.

کرد، رو برداشتم و شروع کردم به خوندن. در حال ورق زدن کتاب ترسناکی که با هر فصلش بد مجذوبم می

داشت زیر نور مهتاب قدم بر میصفحات زرد رنگش شدم و با ذوق خط به خطش رو زمزمه کردم. دخترکی تنها 

بارید و دخترک اش به خانه برساند. در حالی که باران با شدت میو در تالش بود، خود را با آن دوچرخه کهنه

کشید، صدای عجیبی را شنید و لحظه ای متوقف شد. صدای زمزمه واری دوچرخه را با دستش دنبال خود می

 بیایی.  گفت: تو امشب باید پیش منکه آرام می

با صدای تق تق در، یک لحظه قلبم ایستاد و فکر کردم افراد کتاب وارد زندگی واقعیم شدن. آرتین کنارم روی 

 تخت نشست و گفت:

 کنی؟قربون آبجی خوشگلم بشم. آخه چرا انقدر ازمون دوری می-

 

 

رد کار کن اون صدا چیکتاب رو بستم و روی میز گذاشتم. هرچند خیلی دوست داشتم بدونم دخترک بعد شنید

گاه های غمگین آرتین نو اصالا صاحب اون صدا کی بود؟ یعنی کالا تمام فکرم توی کتاب قفل مونده بود. به چشم

 کردم که با بغض نگاهش رو ازم گرفت. خب اگه داداشم هم نباشه باز هم خیلی دوسش دارم. 
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 داداش حس بدی داره ندونی کی هستی. -

 فت:صدای شوخی گ آرتین با

 خب تو خواهر خنگ منی دیگه.  -

مشتی به بازوش زدم که شروع کرد به قلقلک دادنم. این بشر هر وقت میاد پیش من باید من رو بخندونه. انصافاا 

هر وقت کسی موهام رو  آرتین موهام رو آروم نوازش داد.خنده دار هم هست دیگه آدم واقعاا پیشش خوشحاله. 

خوابم. کنن. من هم کالا میها که مدام با موهام بازی میمخصوصاا توی آرایشگاهاومد. داد خوابم میتکون می

 خوابم برد. بسته شد و هام آروم چشم

 *** 

 با صدای آروم فردی، گوشه چشمم رو باز کردم و چهره نیمه روشن آرتین رو دیدم.

 دونی چند ساعته خوابی؟پاشو بیا شام. می -

 آلودی گفتم:خواب کمی روی تخت غلت زدم و با صدای

 باشه صبح بیدارم کن برم مدرسه. -

آلود، وارد هال شدم. از روی تخت بلند شدم و با همون موهای وز وزی و چهره خوابآرتین محکم صدام زد که 

ولی از  ؛های بزن بزن خوشم میادکرد. من هم از فیلمبابا روی مبل لم داده بود و به فیلم جکی جان نگاه می

ی فیلم ترکی هم چندان بدم نمیاد. نیشم رو بستم و روی مبل کنار بابا لم دادم. مامان با خشم هالوس بازی

 سمتم اومد و گفت:

 جا هم بخوابی.خسته نباشی دالور! زنده باشی پهلوان! رو تخت بس نبود اومدی این -

 ای گفتم:خمیازه بلندی کشیدم و با لحن خسته

 ستم.قدر کار کردم که! خیلی خدونی چهنمی -

 

خندید. آرتین هم با برخورد یک چیز آهنی به سر عزیزم، از روی مبل پریدم. بابا دلش رو گرفته بود و هرهر می

 از پله پایین اومد و رو به مامان گفت:

 حیف این دختر که برای شماست. -
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ندتا کارامل چاره پا به فرار گذاشت. سمت یخچال رفتم و از توش چمامان خواست سمت آرتین بره که بچه بی

برداشتم. اولین کارامل رو خوردم و دومی رو هم خوردم، خواستم سومی رو بردارم که مامان جلوی یخچال 

 وایساد و گفت:

 نوش جونت. سهم همه رو خوردی؟ -

های خالی از کارامل خیره شدم و نیشم باز شد. آروم و با احتیاط خواستم فرار کنم که مامان یکی از به لیوان

ی خورد اش رو سمتم انداخت و من هم دستم رو باال بردم تا دفاع کنم از خودم. کفتگیر به دیوار نامرئیکفتگیرها

 و افتاد زمین. نگاهی به خودم و دستم انداختم که مامان بدون هیچ تعجبی گفت:

 خیله خب برو هال دیگه. -

 ها؟ -

هاش روی فیلم زوم بود. برادر ما ن چشممامان با اخم نگاهم کرد که بی هیچ حرفی روی مبل نشستم. بابا همچنا

دونم نیاز نیست رو باش. آرتین هم سرش تا ته توی گوشیش بود و مادر عزیزم در حال صحبت با تلفن. می

مون زیادی صمیمی شده. از روی مبل بلند شدم و سمت اتاقم رفتم. کتاب رو بهتره فردا بگین. جمع خانواده

بره. هرچند من دختر زیادی باهوشی هستم ولی چه کنیم که خوابم نمیبخونم. اآلن شب شده دیگه بخونم 

حوصله خوندن کتاب نداریم. گوشیم رو برداشتم و به گروه خال رفتم. چند وقتی بود کالا گوشه گیر شده بودم به 

و رکشیدن که افسردگی من ها نقشه میدادم ها. توی گروه موضوع راجب من بود. به به بچهکس گیر نمیهیچ

 ها بگه با کرم ریختن روی کتاب و لباس کسی افسردگیش درست نشده.درست کنن. یکی نیست بیاد به این

 بهاره: نه کرم چیه دیگه. حالم رو بهم زدین.

 سایه: خب باشه حلزون بندازیم تو لباسش.

 آسمان: سوسک بهتره.

 با استیکر خنده نوشتم.

 

 ن رو باغ وحش کنید.دستتون درد نکنه من خوبم نیاز نیست کالسمو -

ها. با زنگ خوردن چند ثانیه همه ساکت شدن و دیگه هیچ پیامی ندادن. خب حتماا یهویی اومدم ترسیدن طفلی

دونم دختر خوبیم نیاز نیست بگین. گوشیم تماس رو وصل کردم و منتظر شدم اول طرف مقابل حرف بزنه. می

که وقتی یکی به من خاطر اینکرد. بهل بحث رو شروع میزد باید خودش اوکالا عادتم بود وقتی یکی زنگ می
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زنه یعنی اون با من کار داره نه من. با شنیدن صدای نفس و سکوت دهنم باز موند. خب عزیزم زنگ زنگ می

خواست بگم شما؟ ولی دهنم رو بستم و پافشاری کردم که اون حرف بزنه. زدی حرفت رو بزن دیگه. دلم می

دم و پاهام رو آروم روی هوا تکون دادم. گوشی رو از کنار گوشم کمی فاصله دادم و آه روی تخت دراز کشی

 بلندی کشیدم. البته بیشتر از روی بی حوصلگی بود.

 سالم. -

 با شنیدن صداش منفجر شدم.

 کنی.کوهسار تویی؟ سالم و درد! یه ساعته من رو خر کردی سکوت می -

 خب تو هم ساکت بودی. -

 ه اون با من کار داره نه من.زنگخب وقتی یکی می -

 ها نداره.سالم ربطی به این -

 کالفه بالشتم رو به کمد پرت کردم که دوست داشتم به جای کمد سر کوهسار باشه.

 خب حاال امرتون؟ -

خاطرش سرم رو بکوبم باز هم سکوت. یک سوالی برام پیش اومده. سرم رو به کجا بکوبم؟ هرچند ارزش نداره به

زنی باید یه چیزی بگی یا نه؟ اسکول کردی ما اآلن عصبانیم کرده. خب عزیز من وقتی زنگ میولی در هر حال 

 رو؟ آره احتماالا اسکول کردی!

 خوایم به فضا بریم!خب پس فردا آماده باش که می -

چاره فقط گفت جیغ نزن بعد های خودم کر شد، حاال از کوهسار چه انتظاری بود؟ بیجیغی کشیدم که گوش

شه داشت من که باهاش ای هم نمیکنم زیادی دلخور و سرد شده بود. خب انتظار دیگهکرد. احساس میقطع 

سالم بده. دوباره به گروه رفتم که  جور که من دلش رو شکستم حتی نباید به مناصالا خوب رفتار نکردم. اون

 فالین شدن؟ نکنه گروه خبر آر بیکس چت نکرده. جداا چی شد انقدمتعجب دیدم با اون پیام آخر من دیگه هیچ

 

زنن و من رو عضو نکردن؟ گوشیم رو خاموش کردم و به آسمون تاریک پشت جا حرف میای زدن اوندیگه

کاری باید چی کار کنم؟ راجب سفر به فضا کلی پنجره خیره شدم. تازه ساعت هشت شده. من با این همه بی

م خوندم و به نت هم رفتم. ورزشم که ساعت هشت شب ورزش فکر کردم که دیگه زیادی تکراری شده. کتاب
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م م سر رفته. یک لحظه فکرم هم که اصال پایه نیستن و اآلن قشنگ حوصلهکار کنم؟ خانوادهکنن. باید چینمی

 سمت آخرین حرف کوهسار کشیده شد.

 شی.شی. عاشق افراد غیر زمینی میآره تو عاشق افراد زمینی نمی -

خیال عصبانی بود یه چیزی گفت دیگه. خب من یک قدرت کامالا عجیب و عالی اا یعنی چی؟ بیغیر زمینی دقیق

خونه نشونه رفتم. آروم دستم های کتابدارم چرا خودم رو باهاش سرگرم نکنم؟ دستم رو بردم باال و روی کتاب

ها به عجب چیزی شد. کتابها هم هماهنگ با دست من روی هوا به پرواز در اومدن. به رو تکون دادم که کتاب

رو سرجاشون برگردوندم و سمت پنجره رفتم. شاید به پرواز در آوردن وسایل برای افراد دیگه خاص باشه ولی 

برای من مهم نیست. سرم رو کمی خم کردم و از پنجره به بیرون خیره شدم. پنجره ما جوری بود که پایینش 

شد از پنجره خارج شد و روی اون بام سرسر مانند نشست. یبام سرسر مانند خونمون قرار داشت و قشنگ م

دار و آبی رنگ ای بود. روی سقف شیبدار ولی عالیپاهام رو از پنجره خارج کردم و وارد بام شدم. سقف شیب

 دار آبیمون دراز کشیدم و به آسمون سیاه و پولکی خیره شدم. خونه ما یک خونه ویالیی با سقف شیبخونه

نه طالیی رنگ بود. و این خونه خوشگل و عروسکی شکلمون توی یک کوچه بزرگ قرار داره که رنگ و بد

نن. کهای رنگی، تاریکی شب رو خیلی زیباتر میهایی رنگارنگ کوچه رو محاصره کردن. شب ها این سقفخونه

رفتم. با سر خوردن پام از ها رو نشانه رم اون باال. دستم رو رو به باال گرفتم و یکی از ستارهمن پس فردا می

دار سر خوردم و کم مونده بود زمین رو بغل کنم. دستم رو سمت زمین گرفتم که روی هوا معلق سقف شیب

 موندم.

تونم پرواز کنم. این هم یک نیروی جدید. دستم رو روی هوا به حرکت در آوردم که دونستم میخداییش نمی

م و پریدم داخل. وای اگه بگم نترسیدم دروغ گفتم. خالصه با هر باالتر رفتم. آروم سمت پنجره اتاقم رفت

که کسی زحمت بکشه برای بیدار کردنم، خودم بلند شدم و مانتوی ای بود خوابم برد. صبح بدون اینبدبختی

زدم تا لبم خشک م رو پوشیدم. کامالا آماده جلوی آینه وایستاده بودم و کمی رژ صورتی کمرنگ میمدرسه

م انداختم و سمت آشپزخونه رفتم. همه خواب بودن، حتی مامان! به ساعت نگاه کردم کیفم رو روی شونه نباشه.

شه. دقیقاا من نیم ساعت چه غلطی قرار و با دیدن شش و نیم سوتی کشیدم. مدرسه ما ساعت هفت شروع می

  خوردم که شکبا اشتها می باید بکنم؟ شکالت صبحانه رو به نون تست مالیدم و داخل دهنم گذاشتم. همچین

 

خیال افکارم شدم و از خونه زدم بیرون. هوا نیمه اومد؟ بیکردم آیا من همون دخترم که از غذا زیاد خوشش نمی

روشن بود و خونین رنگ شده بود. انگار یکی با چاقوی تیز و بزرگی قلب آسمون رو شکافته باشه و آسمون رو به 

ها انعکاسی از آسمون ترکردم و دقیق به اطراف خیره شدم. شیشه خونههام رو آروماین رنگ در آورده باشه. قدم
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آلود نگاهی های خسته و خوابشد. به درختهای پاییزی پوشیده میبودن و زمین کم کم داشت توسط برگ

این منظره انداختم و دوباره نگاهم رو به مسیرم دوختم. با رسیدن به پارک شگفت زده شدم. چرا من اصالا به 

توجه نکرده بودم؟ درخت هایی که موهاشون رو خونی و زرد رنگ کرده بودن. پارکی که به جای چمن سرسبز 

ها ها رو زینت خودش کرده بود. به پسرهایی که مشغول صحبت بودن خیره شدم و با خودم فکر کردم اینبرگ

 کار داری؟چی جاواقعاا ساعت شش و نیم صبح بی کارن؟ خب برو بخواب دیگه این

 مسیرم رو ادامه دادم که یکی از پسرها گفت:

 ست.ت بستهزود اومدی مدرسه -

م خبر ندارم اینا دارن. نگاهی به چهره خونسردش انداختم و بدون هیچ حرفی نگاه تحقیر من از در مدرسه

از شدنش خودم رو آمیزی بهش دوختم و دوباره سمت در مدرسه رفتم. چند بار محکم به در، لگد زدم و بعد ب

ها باال رفتم و در حالی که نفس نفس انداختم توی حیاط. آقای نعیمی کامالا آماده بود خفم کنه که سریع از پله

سوخت، به در کالس رسیدم. خدا مخترع این پله رو نابود کنه، خدا مخترع مدرسه زدم و زانو هام از درد میمی

صندلیم انداختم و نفس عمیقی کشیدم. برام خیلی عجیب بود که بدون آسانسور رو محو کنه. خودم رو روی 

هام رو بستم و با آرامش به صدای باد گوش دادم که خیلی کالسمون رو در سکوت و آرامش ببینم. کمی چشم

ای پرت کردن. هاشون رو یک گوشهها وارد کالس شدن و کیفهم خورد. دارو دسته خنگولسریع آرامشم به

 و گفت:سایه رفت وسط 

 به به ببین کی زود از خواب دل کنده! -

 ت رو ندارم سایه ها.زر نزن حوصله -

 بست، گفت:آسمان رژش رو تمدید کرد و در حالی که موهاش رو با کش می

 گه که. سر صبحی هم هار شدی.دروغ نمی -

 کردن و قشنگوا میاز پشت میز بلند شدم و سمت آسمان رفتم که پا به فرار گذاشت. بهاره و یاسی هم دعوا دع

 ای کشیدم و سمت تخته رفتم. با ماژیک آبیم شکل زشت تک تک حوصلهرفتن. پوف بیرو مخ من اسکی می

 

 ها رو کشیدم که جیغشون به هوا رفت. اول سایه رو کشیدم و دماغش رو مدل خوکی کردم.بچه

 کشمت.سایه: پاکش کن وگرنه می
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آسمان شدم. یک رژ تو دستش کشیدم و لبش رو هم انقدر بزرگ  زبونم رو براش درآوردم و مشغول کشیدن

 کردم که تنها لبش از صورتش معلوم بود.

 کنم ها.ت میآسمان: خفه

ها رو هم به این ترتیب زشت کردم. همه خواستن به تخته هجوم بیارن و بهاره رو چاق کشیدم و بقیه بچه

ف فرما شد. همه با ترس روی صندلیشون نشستن و من هم نقاشیمو پاک کنن که در باز شد و استاد عزیز تشری

ای که از نقاش بزرگ یعنی بنده به جا مانده بود، خیره شد با نیش باز روی صندلیم نشستم. آرش با دیدن نقاشی

فتن گها هم هی میو بعد چند ثانیه بلند بلند زد زیر خنده. دلش رو گرفته بود و تکیه داده بود به تخت. بچه

 خندید من بودم. آرش نگاهی بهم انداخت و گفت:ها و تنها کسی که باهاش میو از این حرفنخند 

 پس تورو چرا نکشیدن؟ -

 بهاره: آخه ایشون نقاشی ما رو کشید.

آرش با پلیدی شروع کرد به کشیدن من. خب من خیلی خوشگلم انصاف نیست زشت بکشه. همه در انتظار 

ش دهنم باز موند. یا خود خدا من اینم؟ یک دختر  با لباس فضانوردی و نقاشی آرش بودیم که بادیدن نقاشی

پرچم به دست که لبخند خوشگلی هم داشت. به به فضانوردمون هم که کرد! الله از اون سمت با داد و فریاد 

 گفت:

 قبول نیست اون رو خوشگل کشیدی. -

 زد گفت:رو ورق میها رو پاک کرد و دوباره جدی شد. در حالی که کتاب آرش کل نقاشی

ای از حیات دیده شده رو پیدا کنن. هایی که توش نمونهخب فردا خانم ماهرخ قراره به فضا برن تا سیاره -

 خبر داشتین؟

دونستن. یعنی مگه ها میای بود نصف زندگی من رو همین بچههمه با جیغ گفتن بله! خب این هم چیز طبیعی

گم از شه دیگه! کالا توی کالس هم نخبر باشن؟ نه نمیس بیفته بقیه بیشد اتفاقی برای یک نفر تو این کالمی

 کنم. آرش چند نکته مهم که باید توی سفینه رعایت بشه رو شرح کار میتوی گروه باید بفهمن من کجام و چی

 

یلی هاش رو به جز چیزهای فرعی نوشتم و با خودم آروم خوندم. برام خداد و در طول صحبتش من همه گفته

د شمهم بود که اولین سفرم بهترین سفرم باشه. شوق و ذوقم برای دیدن فضا انقدر زیاد بود که حتی نمی

رسیم و ن ما به این آرزو نمیها هستن آرزوهای رویایی دارن و میگوصفش کرد. یک احساسی مثل رویا. خیلی

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 دختر ماورایی

Romanik.ir  76  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

کرد من یک فضانورد بشم؟ و برم رش رو میرسیدم. کی فکها اما حاال من داشتم به همون آرزوی رویایی میاین

ها دیدم یا فرق طور هستن که توی عکسای از تاریکی ببینم؟ اصالا آیا همشون همونسیاره ها رو بین هاله

دارن؟ معلومه حسش حتماا فرق داره. از نزدیک قراره ببینمش با اون اندازه و حجم. وای دل تو دلم نیست برای 

 مه ریختن روی سرم تا راجب فردا ازم سوال بپرسن. فردا! با خوردن زنگ، ه

 سایه: خب؟

 به جمالت. -

 بهاره: اذیت نکن بنال دیگه.

 گم.ممنون از این همه ادب! بمیرینم هیچی نمی -

ن ها پاییجا کردم و از پلهای که داشتم رو تو دستم جابهمیوهبا همین حرفم از کالس بیرون رفتم و کیک و آب

رسی که به حیاط وصل شده. با دین باد ری به یک راهروی چاق و بزرگ میپایین می رفتم. وقتی از پله

های ها رو به بازی گرفته بود، از رفتن به حیاط منصرف شدم و روی یکی از صندلیای که شاخه درختوحشی

ش آب انارم رو رو قرار داشت، نشستم. اولین دونه از کیکم رو داخل دهنم گذاشتم و از روطرح چوب که توی راه

و  که زیادی توی کالس شلوغبردم. شاید برای اینکه توی زنگ تفریح تنها باشم لذت مینوشیدم. همیشه از این

خواد کمی هم تنها باشم. البته اصالا از تنهایی خوشم نمیاد. هر چیزی جایی داره. وحشیمون موندم دیگه دلم می

م استراحت رو داره که باید توی سکوت ذهنم رو به آرامش دعوت زنگ تفریح برای من حکم تفریح رو نداره. حک

رقصه ولی از صدای فریادهای سایه و بقیه های اطرافم، توی فضا داره میکنم. هرچند اآلن هم صدای گنگ بچه

یلی ها طعم خای که نصفش رو خورده بودم، خیره شدم. این کیکها خیلی بهتره. به کیک قلبی شکل و قهوهبچه

ی دارن! شاید هم من دوسشون دارم ولی کالا از شکالت خوشم میاد. همیشه از چیزی خوشم میاد که طعم خوب

ها شکالت توش پراکنده شده باشه و دوست نداشتم یک جا اون همه شکالت رو بخورم. افکارم برای خیلی

ثل من باشه. به ماهی که توی عجیبه اما من کال عالیق متفاوتی دارم. شایدم تا حاال فردی رو پیدا نکردم که م

کردی نمی تونستی فروغ بود و اگه دقت نمیرنگ بود، خیره شدم. کنار خورشید خیلی بیآسمون خیلی کم

 ببینیش. با بسته شدن در حیاط، آسمون از دیدم خارج شد. در حالی که هنوز توی خودم بودم، زنگ خورد و با 

 

زنین؟ با شستن دفعه زنگ رو میایی یه هویی چه خبرتونه یکترس قلبم رو گرفتم. لعنت به همتون! یه ه

ها با دیدنم سمتم هجوم آوردن که دستم رو جلوشون گرفتم و همشون رو های لبم وارد کالس شدم. بچهکناره
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ای زدم و آروم ها رو گذاشتم زمین و لبخند الکیهوا موندن. وای حاال چه توضیحی برای این پیدا کنم؟ بچه

 کالس رفتم تا فرار کنم.سمت در 

امروز اگه اینجا هم بهشون جواب پس ندم، حتما توی گروه از خجالتم درمیان. با برخورد به فردی، برگشتم و 

های با ادب روی صندلیم نشستم. در طول نگاهم روی نگاه آقای معلم قفل شد. نیشم رو بستم و مثل خانم

شد خیره شدیم. معلم عزیز که روی تخته کشیده میکس جیک هم نزد و فقط به حرکات دست کالس هیچ

شد رو رو هوا قاپیدم. با خودکاری که هام رو تیزتر کردم و تمام کلماتی که از دهنش به کالس پرت میگوش

دونه چه خط بدی به وجود اومده بود. به دست قرمز شدم که به دلیل نوشتم و خدا میدستم بود تند تند می

ار اینجوری شده بودن، نگاهی انداختم و کالفه به کارم ادامه دادم. دیگه دستم از درد فشار آوردن به خودک

تر کردم تا از کار کنه و مغزم هم سوت کشیده بود! مقنعه رو که خیلی سفت شده بود، شلدونست چینمی

روی صندلی  گرمای بدنم کم بشه. با تموم شدن حرف معلم محترم خودکار رو توی جامدادی پرت کردم و رسماا

 ای یه بحثی ایجادولو شدم. سرم رو به پشتی تکیه داده بودم و پاهام هم آویزون بود. خب وسط کالس یه شوخی

 کن که ما انقدر خسته نشیم. باور کن این همه آزار دادن گناه داره عزیزم.

 شد، گفت: م میکرد و باعث خارش گونهبهاره دم گوشم در حالی که پچ پچ می

 ی اون کار رو کردی؟طورچه -

 مون بیشتر بشه. نفسم رو کالفه بیرون دادم و فقط گفتم:سرم رو کمی عقب بردم تا فاصله

 فهمی. گروه آنالین شو می -

م رو شکوندم تا از دردش کم بشه ولی بیشتر شد. کمی آب سرد نوشیدم و نفس راحتی های خستهانگشت

زدن. اما کاملاا معلوم بود به من هم نگاه بغل دستیشون حرف میکشیدم. تقریبا همه سر کار خودشون بودن و با 

کنن.! با شنیدن صدای زنگ، مثل جت وسایلم رو تو کیفم چپوندم و د برو که رفتیم. انقدر تند از مدرسه می

طور به وجود اومد؟ صد درصد رکورد زدم! با پاهای خسته و خارج شدم که خودم هم موندم این همه سرعت چه

مخشوش وارد خونه شدم. مامان خونه نبود و این جای تعجب داشت. چشم چرخوندم و متوجه شدم ذهنی 

هام رو در آوردم. موهای خیس از عرق و البته جنگلیم رو شونه کردم و از ها باال رفتم و لباستنهام. آروم از پله

 الی موضوع نگاه کنیم کالس اول ع دونستم. خب منطقی بهباال بستم. خیلی خسته بودم ولی اصالا دلیلش رو نمی
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وقفه نوشتیم و نوشتیم که اون هم سر جمع دو ساعت طول کشید و این همه خستگی نداره بود. کالس دوم بی

م گذاشتم و به فردا فکر کردم. خیال افکار پوچ شدم و پشت میز مطالعم نشستم. خودکارم رو روی چونهکه. بی

 مونه و حتی اآلن هم باور نکردم.اب میرم فضا. یعنی عین خومن فردا می

 هات رو آروم ببندهای آخر رو بخند بعدش چشماین لحظه»

 هایی که زمانی عاشقش شدمهام رو ببینه اون چشمنذار اشک

 گذرهها داره زود میامروز این دیدار آخره ثانیه

 «برهمرد، قلبی که رو ساحل کشیدیم و تیکه تیکه داره می

 کردم و منتظر شدم فرد مقابل حرف بزنه.گوشیم رو وصل 

اومدیم. ما خونه همکار باباییم شون میای داشت و باید به خونهکارش کار فوریسالم آبجی خوبی؟ بابا با هم -

 و تا شب هم نمیایم. غذا رو اجاق هست خواستی بخور. 

 هم باش بای. -

را من یک آهنگ غمگین گذاشتم؟ اون هم تر فکر کردم. چگوشی رو قطع کردم و به آهنگی که گذاشتم دقیق

رحمی هستم من! شم تازه دل یک جوون رو هم شکستم. عجب آدم بیعاشقانه؟ منی که اصالا عاشق هم نمی

هام کردم، داشتم خودکار رو بین دندونگوشیم رو گذاشتم رو میز و در حالی که از پنجره به بیرون نگاه می

کنم خودکار باید تو دهنم باشه؟ خودکار رو از دهنم بیرون آوردم ت فکر میدونم چرا هر وقکردم. نمیخورد می

اخالقی بود، پس چرا جذبش نشدم؟ چرا و چهره کوهسار رو تجسم کردم. اون از هر نظر پسرخوشگل و خوش

 هام رو بستم. تونم جذب هیچ فردی بشم؟ کالفه سرم رو به صندلی چرخ دارم تکیه دادم و چشمنمی

*** 

 های کثیف! دخترم! دخترم!م تو از مایی. نه از اون زمینیدختر -

 سمت من نیا! برو عقب! نیا! -

ون شگفت همهبه اطرافم خیره شدم. توی یک جای بسیار زیبا بودم. همه برام غریبه بودن ولی یه حسی بهم می

 خوبن!

*** 
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دنم روی زمین، همراه با صندلی. آخ و هام رو باز کردم و به بدنم کش دادم که این مساوی شد با افتاآروم چشم

اوخی کردم و از روی زمین بلند شدم. همه جا تاریک شده بود و من رو صندلی خوابم برده بود. آروم سمت 

 آشپزخونه رفتم غذایی که رو اجاق بود رو گرم کردم. با پیامی که به گوشیم اومد سریع برش داشتم.

 فردا ساعت یازده بیا سازمان. -

ها همشون رم! وای هنوز هم این غیر قابل باوره. تا زمانی که واقعاا به پرواز در نیومدم، ایند. فردا میکوهسار بو

 برام خوابن.

*** 

ای کشیدم و خواستم باز داد، خمیازهروی تختم چند بار غلت زدم و با دیدن ساعت که ده و نیم رو نشون می

خیالی هستم؟ روی تخت نشستم و به موهای درهم و برهمم تر بیبخوابم که یاد پروازم افتادم. من چرا انقدر دخ

رد شویی رفتم. مشتی آب سحالی سمت دستم افتاده بودن، دستی کشیدم. آروم بلند شدم و با بیکه روی شونه

ه ای که توی دستم بود، بروی صورتم پاشیدم که باعث شد ضربان قلبم بره باال. جلوی آینه وایسادم و با شونه

شد. بعد بافتن موهام چند تا کیک داخل دهنم انداختم موهام افتادم و هر از گاهی صدای آه و نالم بلند می جون

ونه ای پوشیدم و از خای سیری و شال فیروزههام رفتم. یک مانتوی آبی نفتی با شلوار جین فیروزهو سمت لباس

جوم هام هبستم. نور بیرون با هم یک جا روی چشم زدم بیرون. بند کتونیم رو با دقت پاپیون کردم و در خونه رو

ها هم باز بود. از داخل پنجره خلوت بود و پنجره همه خونه  هام شد. کوچه کامالا آورد که باعث بسته شدن چشم

ای ها و یا آرامش داخل خونه رو شنید. به رودخونه کنار خونمون خیره شدم. یک میله قهوهشد صدای جیغمی

رسید، رودخونه در ای که تا کمرم میو خونه کناریمون قرار داشت که پشت اون میله توپول و قهوه بین خونه ما

تونم بپرم توش شنا کنم کردم میگذشت. قبالا فکر میای میحال جریان و حرکت بود و از یک دهنه بزرگ دایره

رنگ بود. البته رنگش بین کردم یک آب پاک و خوردنی، ولی خب فقط یک آب خوش صدا و سبز یا فکر می

جا کردم و با م جابهمون رو یادم نگه دارم؟ کیفم رو روی شونهخواد این محله و خونهسبز و آبی بود. چرا دلم می

ها برام داشت دارش که خاطرههای روی ایوانش و سقف شیبمون با اون گلهای آروم عقب عقبی رفتم. خونهقدم

کردیم و من ه توی ذهنم ذخیره شدن. یادم میاد با داداشم کنار روخونه بازی میو حتی اون رودخونه، همه و هم

روی اون میله نشستم. داداشم نفهمید از پشت هلم داد و من افتادم توی رودخونه و اون داشت با قدرت من رو 

 اومد و بیرون می هارسن. مامانم همیشه صبحها فکر کنم به دریا میکشید. همه این آبای میداخل دهنه دایره
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داد. ما یک زندگی ساده و در عین حال های روی ایونش آب میکرد و بابام هم به گلها صحبت میبا همسایه

زده و آروم از کوچه گذشتم های غمگردم؟ آهی کشیدم و با قدمکنم بر نمیشاد و پرماجرا داشتیم. چرا حس می

قدر با پسرهای محله دعوا داشتیم. اون روز که با م. یادش بخیر چهو به پارکی که سرشار از خاطره بود خیره شد

یم کردقدر روز باحالی بود. شاید اون لحظه فقط به عصبانیتش فکر میهام روی پسرها آوار شدیم چهکالسیهم

وجود آوردیم که اگه کسی چیزی بهمون بگه ما پشت هم هستیم. اشک ولی ما با هم کالس قدرتمندی رو به

 ها رفتن ورم به فضا ولی چرا ناراحتم؟ خب خیلیم لغزید. من اآلن باید خوشحال باشم که میشی روی گونهچمو

میرن. ای کاش برای آخرین بار حداقل داداشیم و برنگشتن توی اینترنت هم سرچ کردم بیشتر هم دخترها می

نیومدن. به تاکسی سبز رنگی دست تکون دادم ها از دیشب اصالا به خونه دیدم. اونم یا حتی بهاره رو میخانواده

 که وایستاد و سریع سوار شدم.

زد. پیرمرد شادی بود و اگه موهای ای و شادی گذاشته بود و خودش هم با ریتمش به فرمون میآهنگ کره

های کردم جوونه. کمی شیشه پنجره رو دادم پایین و نفس عمیقی کشیدم. ماشینسفیدش سیاه بود شک نمی

گرفتن. دلم شدن و هرکدوم با هدفی مسیری رو در پیش میلف با طرح و رنگ متفاوت از کنارمون رد میمخت

 شه. مقابل سازمان پیاده شدم و با دادن پول گفتم:خیلی برای این شهر و مردمش تنگ می

 همیشه شاد باشین! خوشحالم مردم شهرم مثل شما هستن. -

 مرد لبخندی زد و گفت:

 رسه!جا میبرین؟ کمتر کسی به این خواین به فضامی -

 لبخندی زدم و خیلی محکم گفتم:

 کمتر کسی امیدواره! -

به نگاه پر تحسین مرد خیره شدم و باالخره به سازمان رفتم. ساعت دقیقاا یازده بود. دیدی نه عجله کردم و نه 

وطه پشت سازمان شدم. خودم رو کشتم. با آرامش و لذت بردن از اطراف خیلی هم سر وقت رسیدم. وارد مح

شد. موهای تر و زیباتر دیده میهمه افراد آماده و منتظر بودن. کوهسار داخل لباس فضانوردی خیلی هیکلی

ر تهاش درخشندهطالییش رو با کش بست و کاله فضانوردی رو روی سرش گذاشت. از پشت اون شیشه چشم

نگاهی به خودم داخل لباس سفید فضانوردی انداختم.  شده بود. وارد اتاقک شدم و با غرور لباسم رو پوشیدم.

چرخی زدم و به اندامم که داخل لباس گم شده بود خیره شدم. به آرم ایران دستی کشیدم و با لبخند سمت 

 ای رو روی سرم گذاشتم و مقابل سفینه سفینه رفتم. کاله شیشه
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رم تر از تصوبهش رسیدم. خود واقعیش خیلی بزرگبزرگ ایستادم. این سفینه تمام دنیا و آرزوی منه. باالخره 

ای داشت و رو به باال بود. راستش ای که آرم ایران روش حک شده بود و حالت کشیدهبود. یک سفینه بزرگ نقره

ترسم. نوک صفینه رو به باال بود و به صورت افقی قرار داشت. اول کوهسار که به باال پرتاب بشم خیلی میاز این

ها دور سفینه جمع شده بودن. با ذوق پام ها تو اتاق فرمان بودن تا هدایتمون کنن و بعضیبیشتر بچه داخل شد.

ش گذاشتم و وارد سفینه شدم. خودم رو با هزار بدبختی روی صندلی انداختم و کمربندم رو بستم. رو روی پله

از و خواب روی صندلی بودم. بدن و های مقابلمون روشن شدن. دقیقاا در حالت دردر سفینه بسته شد و دکمه

سرم روی صندلی افتاده بود و پاهام هم رو به باال قرار داشت. کوهسار چند تا دکمه رو زد و کمربندش رو محکم 

 آور خانمی گوش دادم و اسم خدا رو آروم صدا زدم.بست. به صدای دلهره

 پس از شمارش پرتاب خواهید شد. یک، دو، سه. -

آسمونی که آماده در آغوش کشیدنمون بود، خیره شدم. وای چه حسی داره بری اون باال. هم از شیشه مقابل به 

دونستن دخترشون عزیزشون قراره م نمیترسم و تمام بدنم یخ بسته و هم هیجان دارم. خانوادهاز پرتاب می

 امروز پرواز کنه. توی یک نامه براشون نوشتم.

هاش با ما. از هاش و همچنین بازیه چی ممنونم. از بابا و صبر و شوخیخاطر همتون بهخانواده عزیز از همه»

ر دونم پدر واقعیم هستی یا نه ولی بیشتهای بابا ممنونم. بابا ممنون که پشتم بودی و دوستم داشتی. نمیکتاب

 از یک پدر واقعی بودی برام و دوستت دارم. 

کم کردی همیشه با هم بازی کردیم و درد و دل کردیم، برادر عزیزم آرتینم. من هر وقت هر مشکلی داشتم کم

وقت ترین برادر دنیا بودی. هیچما همیشه با هم صمیمی بودیم یادته؟ خیلی ممنون که بهترین و پر محبت

 ره. دوستت دارم و ممنونم. حتی اگه داداش واقعیم نباشی خیلی مدیونتم.از یادم نمی م با توخاطرات

ولی باز هم هیچی برامون کم  ؛رفتیخوابیدی و به بیمارستان میرستار بودی و شب نمیکه پمامان تو با این

های عزیزت هم سالم برسون. درسته بیشتر نذاشتی و عزیز ترین بودی برام. از طرف من به طاووس و مجسمه

خوبی. نمیولی تو تک بودی و هستی. تو یک مامان خیلی  ؛کردی و زود عصبانی می شدیمواقع کمی غرغر می

 ولی برای من هیچی کم نذاشتی. خیلی دوستت دارم. دونم مامان واقعیم بودی یا نبودی؛

گین به فضا امروز من، تک دخترتون ماهرخ، ساعت یازده قراره با یک موشک یا سفینه یا هر چی شما بهش می

 محاله و فراموشش کن؟ محال گفتین پرواز کنم. یادتونه از بچگی آرزوی سفر به فضا داشتم؟ یادتونه بهم می
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رم به فضا تا جاهایی که توش حیات ممکنه رو پیدا کنم. فضا نبود. هیچی برای من محال نیست. من امروز می

 «دار شما ماهرخ.فشار هوا و هزار کوفت دیگه داره و شاید برنگردم. حاللم کنید. دوست

 گیره. با صدای زن قلبم ازفکر کردن بهش گریم مینامه خیلی زیبایی نوشته بودم خداییش. حتی خودم هم با 

 خواستم از موشک فرار کنم.حرکت ایستاد. خیلی ترسیده بودم و می

 نه، ده، پرتاب! -

د رو شتونستم بادی که سریع رد میموشک با سرعت از زمین کنده شد و پرتاب شد. از شیشه مقابلم فقط می

یز تار شده بود. انگار با چسب من رو به صندلی بسته بودن. مثل ببینم و با اون سرعتی که موشک داشت، همه چ

ک پختم. موشتپید و از گرما داشتم میخمیر روش در حال لش شدن بودم. قلبم با سرعت بیشتری در ثانیه می

ای شد. لرزش و سرعت موشک تموم شد و در با یک سرعت غیر قابل باور هاله زمین رو کند و وارد فضای آبی

ناور و آروم بین آسمون سیاه رنگ، غرق شد. با صاف شدن و ایست کردن آروم موشک، صندلی هم به حالت ش

حالت عادی برگشت و من بدبخت هم از حالت خواب به حالت نشستن در اومدم. نگاهم با نگاه پشت شیشه 

و به  بینم گرفتمیکوهسار قفل شد. خودمونیم کاله فضانوردی خیلی بهش میاد. نگاهم رو از پسری که همیشه م

دیدمش دوختم. چه آرامش غیر قابل وصفی حاکم فضا شده بود. کمربندم رو باز ها تو خیال میچیزی که سال

کردم و با حالت سنگین و خیلی کند، سمت شیشه رفتم. دستم رو روی پنجره کوچیک موشک گذاشتم و به این 

ون تاریک و بزرگ معلق شده بود. به سیاره بزرگی که تاریکی خیره شدم. نورهای رنگارنگ و خاصی بین این آسم

های جشمم روش زوم بودن و دور تا دورش رو دایره بزرگی در بر گرفته بود و حالت کج داشت، خیره شدم. تیله

های زیبایی توی ای داشت چه سیارهتونستم نگاهم رو ازش بگیرم. این آسمون تاریک که درخشش آبینمی

ای و های قهوهترش آبی بود و بین اون رنگ آبی، رنگبه زمین بزرگی که نصف بیش خودش غرق کرده بود.

تر از چیزی بود که توی عکس دیدم. وای بین این خاکستری هم معلوم بود، چشم دوختم. زمین خیلی بزرگ

رد شدم ای مانندش آسمون تاریک و در حالت معلق چقدر جذب کننده و زیبا شده بود. وقتی از بین هاله ژله

 ؟ کوهسار با صدای ضعیفی گفت:واقعاا چه حسی داشتم

شه. من هم برای اولین بار سفرم رو دونم حس خیلی خوبی داره. انگار غرق در رویا شدی و باورت نمیمی -

 شروع کردم همین حس رو داشتم.

 کنم. دستم رو روی شیشه گذاشتم تا حس کنم مثالا دارم زمین رو لمس می

 رمون رو ادامه بدیم.خب کوهی بیا سف -
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 کوهسار لبخندی زد و گفت:

 کوهی و مرض. -

هام لمس کردم و موشک رو به حرکت در ها رو با دستروی صندلی نرم نشستم و کمربندم رو بستم. دکمه

شدیم. با های معلق و تاریک رد میکردیم و از کنار ستارهها رو رد میآوردم. با سرعت آرومی تک تک سیاره

یاره بزرگ که مقابلمون بود، آروم کنارش قرار گرفتم. کوهسار و من، هر دو با دقت به سیاره خیره دیدن یک س

 ای بزرگ وای سوخته داشت و بخشی از اون هم سیاه رنگ بود. سیارهشدیم. یک سیاره که بیشترش رنگ قهوه

اریکی آسمون خفه شده بود. با ای سبز لجنی رنگ در برگرفته بود و این هاله بین تتوپول که اطرافش رو هاله

فشار دادن دکمه قرمز موشک سریع از هاله سبز رنگ که مثل یک ژله بود، رد شد و با برخورد یک نور به 

هام با شدت و تندتر شده هام موشک مقابل خاک فرود اومد. نفسهام رو بستم. با باز کردن چشمچشمم، چشم

شد. از موشک به بیرون خیره عث بخار دار شدن شیشه کالهم میبود که این هم نشان دهنده هیجان بود و با

 شدم و فهمیدم همه جا خاکیه و هیچی وجود نداره.

 هیچی نیست. بهتره بریم. -

 کوهسار نگاهی بهم انداخت و با تردید گفت:

 هنوز بریم پایین. شاید یک چیزی دیدیم. -

بود  جا تاریکخارج شدیم و در سفینه بسته شد. همهباشه آرومی گفتم و در سفینه رو باز کردم. هر دو از سفینه 

هام خیره شدم. معموالا وقتی توی ای رنگ. چند قدم برداشتم و با تعجب به قدمهای قهوهو زمین پر بود از خاک

جایی که جاذبه نباشه، حرکت کنی به پرواز در میای. کوهسار هم تعجب کرده بود و این از نگاهش معلوم 

جا هوا بود؟ رو برداشتم و نفس عمیقی کشیدم که در کمال ناباوری هوا رو تنفس کردم. اینبود.کاله شیشه 

گوشیم رو برداشتم تا اسم سیاره رو چک کنم و با دیدن اسم نهصد و هفت هنگ کردم. اسم این سیاره 

ینترنت تو گفتن بهش؟ اصالا چطور اخاطر همین بر حسب دوریش از زمین عدد میناشخناخته مونده بود و به

 این سیاره کار کرد؟ این سیاره هنوز کشف نشده؟

 کوهسار؟ -

 کوهسار هم کالهش رو در آورد و با دستش موهاش رو پراکنده کرد و گفت:

 جا حیات وجود داره. باید بیشتر بگردیم.آخیش راحت شدم از شر کاله. این -

 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 دختر ماورایی

Romanik.ir  84  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

یم و گشتجا خالی بود و فقط باید بر میمهچیزی نگفتم که کوهسار با دقت به اطراف خیره شد. از نظر من که ه

 ای وجود داره. کوهسار به سمت چپ اشاره کرد و گفت:گفتیم چنین سیارهمی

رم. اگه چیزی پیدا کردم که عالیه و اگه چیزی پیدا نکردم رم و تا هرجا که بشه پیش میمن سمت چپ می -

 باش و سعی کن بهم زنگ بزنی. گردم. تو هم از سمت راست برو. هر اتفاقی افتاد قویبر می

که چیزی بگم سریع ترکم کرد و سمت چپ رفت. خب من رو توی این سیاره عجیب نهصد و هفت بدون این

اشقم فکر! مثالا عکار کنم؟ بیای چیزی بیاد جلوم باید چیگه قوی باش؟ اصالا اگه آدم فضاییتنها گذاشته و می

ها باال پریدن. سمت راست حرکت کردم و به زمین کوبیدم که خاک بودی تنهام گذاشتی آره؟ با حرص پام رو

آروم قدم برداشتم. هیچی نبود جز خاک. نه خیابونی نه چمنی و نه درختی. راه رفتن توی یک جای خالی و پر 

از خاک، در حالی که آسمون هم تاریکه خیلی کسل کننده و همچنین ترسناکه. من توی یک سیاره دارم راه 

انرژیم؟ دختر تو به آرزوت رسیدی یه جیغی پرشی و یک چیزی مثل این داشه باش دیگه! را انقدر بیرم چمی

های سفید و مدل آهنیم قفل بود که سرم به یک چیزی برخورد و صدای بدی داد. در حالی که نگاهم روی کفش

ه مگه داریم؟ غیر ممکنه! نکنه شدستم روی سرم بود، نگاهم رو به مقابلم دوختم و دهنم باز موند. نه! مگه می

ای بزرگ مقابلم قرار داشت و پشت شیشه شهری کنه؟ یک دیوار شیشههام توهم زده داره مسخرم میچشم

 وجود داشت.

رفتم  ها پایینای رو باز کردم. با ورودم به داخل شیشه، در بسته شد. آروم از پلهدستگیره رو کشیدم و در شیشه 

ای بود و هیچ آپارتمانی هم های زیبایی که نماشون شیشهها و خونهجا پر بود از برجو وارد شهر شدم. همه 

ها در حالی که از زمین نیم ای بودن یا برج. ماشین ش یا خونه کوچیک با نمای شیشهجا وجود نداشت. همهاین

زارهایی هم دور تا دور شد. باکردن و به جای دود حباب از لوله ماشین خارج میسانت فاصله داشتن حرکت می

ها برخی روی هوا به شکل ماری طور بود؟ بله خیابونخیابون پیچ در پیچ رو محاصره کرده بود. حاال خیابون چه

ها پایینش یه ستونی چیزی بود که خیابون روی اون قرار شناور بودن و برخی روی زمین بودن. تونل هوایی

، رو هوا شناور بودن. دهنم که باز شده بود رو بستم و حرکت کردم. ها که آسفالت شده بودداشت ولی این جاده

های شد. چمنتر باز میتوی پیاده روی چمنی شکلشون شروع کردم به حرکت کردن و هر لحظه دهنم بیش

واقعی بودن ولی بخشی از پارک کامل چمن آبی رنگ داشت و سمت دیگه هم چمن سبز بود. ما توی شهر چراغ 

های راحتی سیاهی تونه باشه؟ روی یکی از صندلیها، چمن واقعی میر چمن تا رنگی بشه ولی اینذاریم زیمی

ها رو با دستم لمس کردم. واقعی بود. یعنی چمن این شهر رنگی که توی پارک گذاشته بودن نشستم و چمن

 کنه؟ رویش می
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نم شون دهدورتر نشستن. با دیدن چهره در افکارم غرق بودم که یک خانواده با بچه کوچیکشون مقابل من کمی

بازتر شد. موهای بلند رنگیشون. یک زن که پوشت خیلی سفیدی داشت و چشمش کشیده بود و موهاش بنفش 

ها که عین ما انسان ها بود ها با ما چی بود؟ چهره اونرنگ بود. قدش بلند بود و بچه نازی بغلش بود. تفاوت این

 پس فرقشون چی بود؟ 

از کردن بچه فهمیدم فرقشون با ما چیه؛ قدرتشون. هم زیباتر از ما هستن و هم قدرت دارن. اصالا چرا با پرو

هاست با این تفاوت که موهام رنگی نیست. حتی م مثل اونگم ما؟ من یک انسان نیستم که. من هم چهرهمی

عکس گرفتن. از روی صندلی بلند  دیدم شروع کردم بهقدرت هم دارم. دوربینم رو مقابلم گرفتم و از هرچی می

ا هگرفتم و با ذوق منتظر این بودم برم زمین و اینشدم و دوباره به پیاده رو رفتم. از جای جای شهر عکس می

رو به مردم نشون بدم. به رستوران بزرگی که دورتادورش با مروارید طالیی تزئین شده بود خیره شدم و تصمیم 

کنن. توی رستوران میزها به ها چی بود؟ صد درصد پول من رو قبول نمیینگرفتم داخل بشم. یعنی پول ا

صورت منظم چیده شده بودن و رنگ همشون طالیی بود. روی یکی از میزها که گوشه رستوران قرار داشت 

 خورن اصالا؟نشستم و به صندلی خالی مقابلم خیره شدم. یعنی چی می

 پسری که جلوم نشست، چشم دوختم.با کشیده شدن صندلی مقابلم با تعجب به 

 جا پره مجبورم پیش شما بشینم. مشکلی ندارین؟ای نبود. همهببخشید جای دیگه -

های کشیده و خرماییش با موهاش هماهنگی خاصی به موی نسبتاا بلند و خرمایی رنگش خیره شدم. چشم

تش رو تو هوا تکون داد که منو گذاشت. دسداشت. پوست سفیدش هم رنگ خرمایی رو خیلی زیبا به نمایش می

ها رو از اون طرف در حالی که رو هوا معلق بود، اومد سمتش. فکر کنم هنوزم توی خوابم. اگه خودم این قدرت

 نداشتم واقعاا اآلن غش کرده بودم.

 خورین؟شما چیزی نمی -

 با گیجی کامل گفتم:

 من پولی مثل پول شما ندارم و نمی دونم غذاتون چیه! -

خوای یک  چیزی بگی بگو دیگه هام خیره شد و خواست چیزی بگه اما سکوت کرد. خب وقتی میچشمپسر به 

 همه عشوه نیاز نبود که. با آوردن غذا نگاهم رو به غذا دوختم. یک کوفته سفید رنگ که اطرافش سس ریخته این
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د ته فرو برد و در حالی که قصبودن و کنارش سبزیجات عجیب غریبی گذاشته شده بود. پسر چنگال رو توی کوف

 تیکه کردن کوفته رو داشت، گفت:

 از کجا اومدی؟ -

تم گفسکوت کردم! خب به این پسر هیچ ربطی نداشت و الزم نبود من براش توضیحی بدم. بعدش هم اگه می

خودم هم هر دونن انسان یعنی چی. هرچند من ها هم سیاره ما رو پیدا نکردن و اصالا نمیکرد؟ شاید اونباور می

و  شندلیل عاشق میها بیفهمم هیچ شناختی نسبت بهش ندارم. انسانخوام راجب انسان فکر کنم میوقت می

کنن و خیلی چیزها رو دوست دارن اما زمان عصبانیت همون ها محبت میشکنن. انساندلیل دل میبی

ها سخت پسند هستن و داشتن. انسان کنن و فراموش می کنن دوستشونچیزهایی که دوست دارن رو اذیت می

خرن اولش خوشحال کنن. وقتی یک خونه خیلی بزرگ میگردن تا بدترین چیز رو پیدا میاما گاهی انقدر می

ها موجودات شن. انسانای که دارن خسته میتری بخرن و از خونهشن ولی بعدش دوست دارن خونه بزرگمی

ها رو فهمم اصالا انسانکنم میبینیشون نیست. حاال که فکر می عجیبی هستن که هیچ فردی قادر به پیش

 شناسم!نمی

 خوری؟ شاید ازش خوشت اومد.یکمی می -

 ای ازبه پسرکی که سعی داشت از ذهن من اطالعاتی استخراج کنه چشم دوختم و بدون گفتن چیزی، تیکه

شیدن طعم اصلی داخل کوفته، شگفت زده های ترم نزدیک کردم و گاز کوچیکی ازش زدم. با چکوفته رو به لب

 ها خیره شدم. پسر لبخندی زد و گفت:تری زدم و به بقیه کوفتهگازهای بزرگ

ی ها زندگاومد پس تو یک فردی که پیش انسانخوب بود نه؟ تو اگر یک انسان بودی از این غذا خوشت نمی -

 کردی ولی انسان نیستی.می

های پازل رو کنار هم چید و طور انقدر راحت بخشای اومدم. چهاره دیگهقدر باهوش! من بهش نگفتم از سیچه

من رو گیج کرد؟ یعنی واقعاا تونست ذهنم رو بخونه؟ دیگه چیزی نگفتم و از پشت میز بلند شدم. آخرین نگاهم 

ای که کرد انداختم و از رستوران خارج شدم. با دیدن دیوار شیشهرو به پسر زیبایی که با تعجب نگاهم می

رسید و عکس آسمون روش افتاده بود، سمتش رفتم تا دوباره سوار سفینه بشم و تمام این نامرئی به نظر می

ها رو به مردم نشون بدم. خواستم در رو پیدا کنم اما فقط شیشه بود! با تعجب به مردی که لباس نظامی عکس

 م:هاش بود، خیره شدم و گفتپوشیده بود و عینک سیاهی روی چشم

 طوری باید برم اون سمت؟ببخشید آقا! من چه -
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 مرد خیلی سرد گفت.

 باید پادشاه اجازه خروجتون رو بدن. ورود به دست شماست، اما خروج از شهر به دست شما نیست! -

 یعنی چی؟ یعنی زندانی شدم؟  -

 ای لگدی زدم و گفتم:چیزی نگفت که با خشم به دیوار شیشه

 کجا باید پادشاهتون رو ببینم.واقعاا یعنی چی؟ حداقل بگو  -

های مرد کارتی سمتم گرفت و چیزی نگفت. با خشونت کارت رو از دستش کشیدم و نگاه کوتاهی به نوشته

ین ای فاصله گرفتم. ماشریزش انداختم. شبیه یک نوع آدرس بود. تفی به زمین انداختم و با خشم از دیوار شیشه

اده بود رو  تماشا کردم و با عجله سمتش رفتم. چند تقه به شیشه دودی سیاه و درازی رو که گوشه خیابون ایست

 شناسمشزدم که شیشه پایین اومد و چهره همون پسر نمایان شد. خب شاید بهتر باشه با فردی که کمی می

 سفر بشم. کارت رو نشونش دادم و گفتم:هم

 جا.من باید برم این -

 خب؟ -

کردم باهوشی ولی نه اصالا هم باهوش نیستی حقته با کف ولش فکر میخب و مرض. خب تو باید من روو ببری! ا

 پام بزنم دماغ خوشگلت محو بشه. نفسم رو با حرص بیرون دادم و گفتم:

 شه من رو ببرین؟می -

 سوار شو! -

ش روکج کردم و جلو نشستم. کمی شیشه رو پایین دادم و با خیال راحت به صندلی تکیه دادم. اآلن حتماا زبونه

هاش گذاشت و شیشه کناریش رو قدر پررو تشریف دارم. پسر عینک رو روی چشمگه من چهش خودش میپی

پایین داد. با روشن شدن ماشین حس کردم از زمین جدا شدیم که حسم هم درست بود. ماشین کمی روی هوا 

ودم رو دیدم. چه رفتن چشم دوختم و تصویر کوچیکی از خهایی که به هوا میموند و حرکت کرد. به حباب

 هاست؟ تر از انسانقدر علمشون بیشها اینطور اینشه. چهوقت هوای شهرشون کثیف نمیاختراع خوبی. هیچ

 همیشه انقدر ساکتی؟ -

دونم توی این سیاره غریب چرا انقدر ساکت موندم. در هر حال اصالا دلم راستش من اصالا ساکت نیستم ولی نمی

 م، به همین دلیل باز هم چیزی خواست باهاش حرف بزننمی
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ای داشت ایستاد. از ماشین خارج شدم که اون پسر هم نگفتم. ماشین مقابل یک خونه ویالیی که نمایه شیشه

 پیاده شد و گفت:

 های دیگه فرقی داشته باشن.جا خونه پادشاهه. ایشون خیلی خون گرمن و دوست ندارن با مارسیساین -

 و گفتم:بالخره دهنم رو باز کردم 

 مارسیس؟ -

 گیم ما هم مارسیس هستیم.بله. شما انسانین که البته ما به شما آدم فضایی می -

ه ها هم بای هستن و اینگن چون توی فضای دیگهاوه بله! به افرادی که توی سیاره ما نیستن آدم فضایی می

 ارسیس. لبم رو تر کردم و گفتم:دونم انسانم نه مگن. هرچند من اآلن نه میهمین دلیل به ما آدم فضایی می

 خوام بیشتر راجبتون بدونم.می -

ای کنار رفت، یک حیاط خیلی بزرگ مقابلمون ظاهر شد. توی من رو با خودش داخل خونه برد. وقتی در شیشه

دونستم، وجود های قرمز رنگ که اسمش رو هم نمیهایی با میوههای سبز لجنی رنگ و درختحیاط چمن

 شدیم تا به خونه برسیم، پسر گفت:های رنگی رد میی که از روی سنگداشت. در حال

کردم و اآلنم یکی از فرماندهان کل نیروهاشم. پادشاه با ملکه و اسم من مارپله. از بچگی پیش پادشاه کار می -

کنه. پادشاه بیش از حد مهربونه ولی یک غمی توی نگاهش مشخصه. قبالا، یعنی خدمتکارهاش زندگی می

ود صد و پنجاه سال پیش، یک جنگی پیش اومد. معاون پادشاه به پادشاه حمله کرد و توی این اتفاق حد

دختر یک روزه پادشاه گم شد. در حقیقت معاون این رو تهدید کرد و گفت یا مقامترو بده یا دخترت رو 

خوای بکن ولی می کنه و گفت هرکاریفرستم یک جای دور. پادشاه می دونست معاونش این کار رو نمیمی

ها بود و دختر پادشاه رو محو کرد. درسته معاون یعنی آقای ریچک توسط پادشاه این معاون شرورتر از این

به یک میمون تبدیل شد و اآلن تو جنگله ولی دختر پادشاه محو شد و دیگه هیچ خبری ازش نیست. این 

 موضوع خیلی ناراحتش کرده.

 خواستم بدونمخواستم بیشتر راجب علمشون، شهرشون و... بدونم. میم. میهاش کنجکاوتر شدبا شنیدن حرف

دونستم واقعاا پرسیدن این کنن؟ و نمیها هم به فضا سفر میشون کشور دارن؟ اونها هم توی سیارهاصالا اون

تا به  دادم که انقدر کنجکاو بشم چون چیزی رو دیدم کهکنه یا نه. به خودم حق میش میهمه سوال خسته

 حال ندیدم. یک چیز خیلی جدید.
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 خب راجب سیارتون میگی؟ یعنی... . -

 هام رفت تو هم.با لحن محکمش حرف توی دهنم ماسید و اخم

 فهمی. فعالا باید بریم پیش پادشاه.بعداا می -

ت رو تونستی چهره خودای بود و میوارد خونه شدیم و با دیدن داخل خونه تعجبم صد برابر شد. کف شیشه 

وش دار که رهای طرحتوش ببینی. چند پله کوچیک مقابل در بود که ازش پایین رفتیم و به هال رسیدیم. مبل

های عجیبی کشیده شده بود و واقعاا رویاییش کرده بود توی هال قرار داشتن. دیوارهای خونه پر بود از نقاشی

شد. در یک پیچ یده شده چون واقعی دیده میهای شاد که معلوم بود توسط نقاش ماهری کشها و نقاشیرنگ

رسید. توی اون سالن یک آشپزخونه بود که راهروی کوچیک و الغری وجود داشت، که به یک سالن دیگه می

ها هم با دیوار ست بودن. یک ربات هم توی آشپزخونه مشغول به کار بود. پله ای رنگ بود و کابینتدیوارش نقره

سرم  با این همه چرخیدن مارپل من رو کشید و از پله پیچی باال رفتیم.رو به باال بود. پیچی و شکالتی رنگی هم 

رفت. باالخره رفتیم باال و راهروی توپول و خاصی مقابلمون ظاهر شد. دیوارهاش سفید بود داشت رسماا گیج می

رو شی شده بود، توی راههای متفاوت در حالی که روش نقاو روش با نگین طرح کاری شده بود و ده در با رنگ

ست و یکی نقاشی آرایش داشت یعنی خونهداد کتابقرار داشتن. یکی نقاشی مطالعه روش بود که نشون می

حتماا آرایشگاه بود و بقیه هم به همین ترتیب. مقابل دری که عکس تاج روش بود، وایستادیم. مارپل آروم در زد 

 و گفت:

 تونم بیام تو؟سرورم می -

گه بیاید داخل. عجب گیری افتادیم ها. ما رو آوردن وسط فیلم ای میاین هم با صدای بم و مردونه احتماالا

شون ناقص کنم. واال! با شنیدن مون کردن. شورش رو در آوردن. بگیرم همشون رو با این سیارهتخیلی. مسخره

 صدای مردونه ولی مهربونی تمام نظراتم باد هوا شد.

 بیا پسرم! -

د اتاق شدیم. دیوار اتاق شکالتی رنگ بود و تاج تخت هم با رنگ دیوار ست بود. توی کل اتاق هم یک هر دو وار

های کرمی خونه وجود داشت. روی مبلپنجره بزرگ با پرده حریر و یک کمد و تخت، همچنین آینه و کتاب

  . سیبیل سفیدشرنگ که کنار تخت بودن نشستیم و به پادشاهی که روی تخت نشسته بود، چشم دوختیم
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های من بود. تل سفیدی که روی هاش خیلی شبیه چشمتر کرده بود و اون دو تیله چشمش رو مهربونچهره

 صورتش ریخته بود رو کنار کشید و گفت:

 کنی؟خب مارپل! معرفی نمی -

 مارپل لبخندی زد و گفت:

 شناسمش! هر وقت خواستم بشناسمش سوالم رو بی جواب گذاشته.نمی -

خواد نکنه. اصالا یعنی امکان داره پادشاهی به خواد باورم بکنه نمید دل رو به دریا بزنم و حقیقت رو بگم. میبای

 این بزرگی نتونه حرفم رو درک کنه؟ 

هایی که توشون کارم، اومدیم به فضا تا سیارهمن ماهرخم. از سیاره زمین اومدم. من و کوهسار، یعنی هم -

 شناسین؟ها رو میکنیم. شما سیاره زمین و انسان حیات وجود داره رو پیدا

غم از بین تیله خوش رنگش معلوم بود و لبخندش تبدیل به یک خط لبخند تلخ شد. دلم برای نگاه مهربونش 

که اآلن طوفانی شده بود، سوخت. برای چی؟ چه اتفاقی افتاده که دلم به حال یک مرد غریبه سوخته؟ با دیدن 

و سلطنتیش متوجه شدم سنش چندان هم زیاد نیست. یک مرد خیلی مهربون با ظاهری هیکل و لباس سیاه 

معمولی. ! شاید چهل سالش باشه. پادشاه از روی تخت بلند شد و سمت پنجره رفت. با کنار کشیده شدن پرده 

وهای بلند و سیاه رنگ، نور به داخل اتاق هجوم آورد. با صدای آروم در، بانویی بسیار زیبا وارد اتاق شد. م

ش و پوست سفیدش های سیاه و کشیدهسیاهش که تا وسط کمرش بود دقیقاا عین موهای خودم بود. چشم

 ش رو در عین سادگی خاص کرده بود. لب کوچیک و قرمزش رو تکون داد و گفت:چهره

 عزیزم انقدر خودت رو ناراحت نکن. باز چی شده رفتی سمت پنجره؟ -

وی ش کمه! پادشاه دستش رو رآدم از پنجره به بیرون نگاه کنه؟ این زن هم یک تخته مگه باید اتفاقی بیفته که

های من نگاه کرد و با لحن کامالا سردی که دیگه شیشه پنجره به حرکت در آورد و خیلی ناگهانی به چشم

 مهربونی توش نبود، گفت:

 خوای؟خب از من چی می -

تونه حکم اعدامت رو بده خوب فکر ت میم. دختر تو اآلن هر کلمهبا زبونم لبم رو تر کردم و سعی کردم فکر کن

 ذاره من فکر بکنم؟ کن و حرفی که شایسته و درست باشه رو بگو. اصالا این مرد با این ابهت و چهره خشن می
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ه رزن هم که یک جوری زل زده انگار مالش رو دزدیم. بین این دوتا دیوونه فقط مارپل با لبخند ملیحی به پنج

 خیره بود. نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 ای رو باز نمی کنن تا از شهرتون خارج بشم. اومدم اجازه بگیرم در رو باز کنین.خب در شیشه -

پادشاه سمت من اومد و دستم رو توی دست بزرگ و مردونش گرفت. نگاهی به دست کوچیک و سفیدم انداخت 

 و گفت:

 تو شبیه دخترمی! -

 د.با کمی مکث ادامه دا

 جوریه. از من کاری ساخته نیست و باید دو ماه صبر کنی.شه و تنظیمش ایناون در، دو ماه به دو ماه باز می -

رسماا هنگ کرده بودم و دهنم باز مونده بود. دهنم رو که نیمه باز بود بستم شروع کردم به آه و ناله. وای من دو 

هام آروم آروم خیس شدن و با یک پلک کوچیک چشمکار کنم؟ یعنی هیچ راهی نیست؟ جا باید چیماه این

کردم. اصالا من مالیدم و مدام به روزگارم فکر میهام رو میم سرازیر شد. با دستم چشمجویبار اشک روی گونه

میرم. مارپل دستش رو جا میای نه پولی نه کاری. نه! من اینجوری باید توی این شهر زندگی کنم؟ نه خونهچه

 م گذاشت و رو به پادشاه گفت:روی شونه

 کار کنه؟ حداقل یک شغل و کاری باید بهش بدین تا بتونه زندگی کنه.جا چیخب دوماه این-

موهای سیاهم رو از جلوی  هام رو که سرازیر بودن پاک کرد.نوک دستش اشکپادشاه لبخند پررنگی زد و با 

 چشمم کنار زد و با لحن شادی گفت:

جا زندگی کنی. ما دو اسب و تونی اینخیلی خوبیه. تو توی این دوماه خیلی خوب می سیاره و شهر ما جای -

ک دم. یخوام که ازشون مراقبت بکنه و نگهشون داره. بابتش صد جیزه بهت مییک گربه داریم. یکی رو می

 جا زندگی کنی. خوبه دخترم؟دم اونخونه هم توی طبقه مارپل بهت می

گفت. بابام! وای من دو ماه بدون آرتین وقت بهم دخترم نمی. دخترش! بابای من هیچگه دخترمقدر خوب میچه

ره اون سمت و با مونه؟ شک ندارم میجوری زندگی کنم؟ اصالا مگه کوهسار دو ماه منتظر من میم چهو خانواده

ون عاشق واقعی نبود. گرده چره زمین. اصالا دنبال من هم نمیگرده میدیدن خاک و خالی بودن سیاره بر می

 چرا تنهام گذاشت؟ با اون دلی که من شکستم عشقش اآلن تنفر شده و حتماا برای تالفی هم که شده تنهام 
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زد، قفل ذاره. با حالی داغون دستم رو روی سرم گذاشتم و سرم رو خم کردم. نگاهم روی زمینی که برق میمی

 رفتن.یبود و فکرهای جور واجور مدام توی ذهنم رژه م

 کرد، گفت:بانو کنارم نشست و در حالی که موهام رو نوازش می

 کنی؟قبول می -

 با صدای خیلی آرومی گفتم:

 ای دارم؟مگه چاره دیگه -

این خانواده چرا انقدر مهربون بود؟ چرا انقدر  ش رو روی سرم گذاشت.بانو سرم رو در آغوش گرفت و چونه

 چشم دوختم. کردن؟ بلند شدم و به مارپل محبت می

 ریم. پس ماهرخ هم فردا میاد برای کار. فعالا خدافظ.مارپل: خب ما دیگه می

فرما شد و من هم فقط هر دو خدافظی کردن و ما از اون خونه خارج شدیم. با سوار شدن به ماشین سکوت حکم

 با حرص به جاده خیره شدم.

 خوای راجب سیاره سوال بپرسی؟هنوز هم می -

 اه توش بمونم بهتره اطالعاتی هم داشته باشم.خب قراره دو م

 آره. -

قدر صدای تر کرد و با تکیه بر صندلی، آروم شروع کرد به حرف زدن. چهمارپل انگشتش رو روی فرمون سفت

شد. ای کاش معلممون توی داد و آدم از شنیدن خسته نمیقدر خوب توضیح میگیرا و دلنشینی داشت. چه

هاش گوش خیال افکارم به حرفجوری شد؟ بیشد که این؟ بهاره و سایه! وای چیمدرسه بود. گفتم مدرسه

 دادم.

جا که کشور ماست و شامل سی تا شهره. همه شهرها مردمی مهربون این سیاره کالا دو کشور داره. یکی این -

دار، نقاش و... نهدار و آشپز، کارخوهای ما بیشتر خدماتی و برای مردمه. مغازهگرم و خوب دارن. شغلو خون

های ما نه کاغذه نه سکه. یک کارت آهنی که داخلش جیره قرار داره و با . پولهست هپول ما بر حسب جیر

دوم که سمت چپ برای برادر پادشاه شه. کشور شه و داخلش پر جیره میهر بار کار کردن جیره شارژ می

 هم یک سکه خاکیه. شغلشون هم اکثراا  ها شبیه روستاست و پیشرفتی نداره. پولشون. شهر اونهست
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. ما سفر به فضا هم داشتیم و زمین رو هم دیدیم، بهش هم سفر کردیم. علم داری و مواردی از این هستدام -

 ترش هست.جا هزار برابر بیشما از هر نظر از شما بهتره. پس هرچی توی زمین بود، این

 سریع پرسیدم: 

 تون چیه؟اسم سیاره -

 نج.پسیاره اف -

ماشین مقابل خونه ویالیی ایستاد و هر دو پایین اومدیم. مارپل در بزرگ و سیاه رنگ رو باز کرد و به من هم 

اشاره کرد که داخل بشم. با ورود به خونه، زمینی که پر بود از سنگ و اطرافش رو درخت و چمن گرفته بود، 

ی به جای کلید توی در فرو برد و در باز شد. دیدم. در سیاه  بزرگی هم ته حیاط بود. مارپل کارت آبی رنگ

نگاهی به راهروی بزرگ و تاریکی که توش دو تا در مقابل هم قرار داشت، انداختم. مارپل یک کارت صورتی رنگ 

 داد دستم و گفت:

 ای رنگ خونه شماست و در مقابلش خونه من.در نقره -

خونه خودش رفت. کارت رو توی در فرو بردم و با  چه جالب مثل آپارتمان دو واحده. مارپل لبخندی زد و سمت

هایی با طرح باز شدنش داخل شدم. در کل یک هال مربع شکل بزرگ داشت که مبل سفیدی توش بود و فرش

ش کرده بودن. های سیاهی محاصرهزیبا روی زمین پهن بود. یک آشپزخونه کمی دورتر قرار داشت و کابینت

ق رو سه در بود. یکی اتارویی قرار داشت و توی راهرار داشتن که اون پایین هم راهپنج پله کوچیک رو به پایین ق

و دوتای دیگه حموم دست شویی. داخل حموم وان طالیی قرار داشت که تا به حال ندیده بودم. توی اتاق هم 

بود و  پرده شیری رنگ قرار داشت و تخت نیلی هم کنار پنجره بود. دیوار کرمی رنگ با کمد کرمی ست

 خونی خوبی داشت. با لباس فضانوردی سنگینم روی تخت افتادم. باید به فکر خرید لباس هم باشم.هم

ها بهم چشمک زدن. پس اصالا نیاز نیست لباس بخرم. ای از لباسسمت کمد رفتم و با باز کردن درش، توده

روش طرح خرگوش داشت  ماهرخ خودت رو برای یک زندگی جدید آماده بکن. لباس پشمی بنفش رو که

 هاست. همچین هم فرقیهای زمینیهاشون خوبه شبیه لباسبرداشتم و با شلوار آبی رنگ ورزشی پوشیدم. لباس

ها فاکتور بگیرم. دستی به موهای لخت و سیاهم کشیدم. کش رو نداره زندگیمون؛ البته اگر از قدرت اون

تم و از روی میز رژ قرمزی برداشتم. رژ رو آروم به باال و پایین برداشتم و موهام رو از باال بستم. سمت آیینه رف

های قرمز و پوست های کشیده و نازم و لبهم چسبوندم تا خوب پخش بشه. به چشملبم مالیدم. کمی لبم رو به

 سفیدم خیره شدم. فقط با یک رژ چقدر خوشگل شدم. رژ رو روی میز گذاشتم و از اتاق خارج شدم. اصالا باورم

 نمیشه که قراره یک خونه مجردی داشته باشم و تنهایی دو ماه زندگی 
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 های سه تایی و بزرگی که یک بخش پذیرایی روکنم. از سه تا پله کوچیک باال رفتم و به پذیرایی رسیدم. پنجره

 تم آدم؟دادن. گفگرفته بودن و مقابل تلوزیون قرار داشتن، خونه رو روشن کرده بودن و حس خوبی به آدم می

باید عادت کنم به اسم جدید. سمت پنجره رفتم و پرده سفید و حریر رو کنار کشیدم. پنجره رو به پارک بود و 

های سرسبز داشت. رودخونه کوچیکی که کنار پارک بود هم به زیبایی های رنگی و درختدید کاملی به چمن

مون یک رودخونه کوچیک داشتیم. دستم رو از خونه خیر ما هم دقیقاا کناراین منظره اضافه کرده بود. یادش به

روی شیشه خاک گرفته برداشتم و به کثیفی رو انگشتم خیره شدم. این شیشه باید پاک بشه. البته کل خونه 

باید پاک بشه ولی من اصالا از این کارها خوشم نمیاد. کی قراره برای من غذا بپزه؟ وای من که هیچی بلد نیستم 

و این خونه بمیرم؟ با کمی تعلل از خونه خارج شدم و سمت در سیاه رنگ خونه مارپل رفتم. چند نکنه قراره ت

هام رو به هم قفل کرده بودم و منتظر تشریف حوصله دستتقه به در زدم تا بلکه اون بتونه کمکم کنه. بی

خیس و خرماییش روی صورتش فرمایی آقا بودم. باالخره در سیاه رنگ باز شد و چهره مارپل نمایان شد. موهای 

اش رو به گوشه دیوار تکیه داد و کالفه به حوصله و خمار بودن. شونههای خرمایی رنگش بیریخته بودن و چشم

موهای خیس روی های خسته، من نگاه کرد. محو تماشاش شده بودم و کالا یادم رفته بود چرا اومدم. این چشم

از روش پوشیده بود و همچنین شلوار جین سفیدش، همه و همه صورتش، لباس سیاه و سویشرت سفیدی که 

 دست تو دست هم کرده بودن تا من رو مجذوب کنن.

اما من با یک شلوار آبی ورزشی و لباس بنفش خرگوشی، موهای سیاهی که اآلن بسته بودم و چشمام که کشیده 

های م، زیباتر ازش نشده بودم. با چشمشده بود، زیباتر از اون نبودم. حتی با وجود سفیدی پوست و رژ قرمز

 کردم؟ ماهرخ حرفت رو بزن دیگه.کردم و فقط نگاهش میخیال نگاهش میبی

 من اصال کار خونه بلد نیستم. حاال چی کار کنم؟ -

ون پرسم کوهساری به اها برگشتم این رو گفتم. ولی من بارها از خودم میبه به! نه سالمی نه علیکی مثل دیوونه

ای هم داره تونست در عین جوری یک پسر که چهره خیلی سادهی نتونست من رو جذب کنه، حاال چهزیبای

ا کردم اآلن چرطور؟ و منی که به هیچ پسری توجه نمیسادگی خیلی شیک و زیباتر از کوهسار باشه؟ واقعاا چه

 های خسته مارپل قفل شدم؟ آه ماهرخ خودت رو جمع کن لطفاا.روی چشم

شلوار سفید جینش برداشت و یه نگاه  هاش رو از جیبهام خیره بود، یکی از دستحالی که به چشم مارپل در

 و گفت:کلی به من کرد 

-  

-  
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-  

تو دختری به این بزرگی یعنی جداا بلد نیستی کار خونه بکنی؟ این قد و باالت و این زیباییت نه یعنی  -

 یستی آشپزی کنی؟ هه!زیبایی ربطی نداشت در هر صورت تو بلدی رژ بزنی بلد ن

کار کردم خب؟ بلد نیستم دیگه ای به موال. حاال مگه من چیرفت داخل و در سیاه رنگ رو محکم کوبید. دیوونه

م رفتم. محکم در رو بستم و پشت به در روی زمین سر جرم نکردم. لگد محکمی به در زدم و سمت خونه

طور رفتار کنه و در هست به من چه؟ اون حق نداشت اون خوردم. خوشگله که خوشگله. مغروره یا هر کوفتی که

رو بکوبه. رفتم سمت مبل و خودم رو روش پرت کردم. پاهام رو روی دسته مبل گذاشتم و سرم رو همم روی 

کار و اما غمگین به سقف چشم دوختم. حاال چرا غمگین؟ اون فقط در رو کوبید ش. خیلی بیاین یکی دسته

م دست زد؟ نه باید یک م کشیدم و اخمم بیشتر تو هم رفت. اصالا با چه حقی به چونهدیگه. دستی به چونه

شکنی بهش بدم. میوه قرمز و نرمی که توی یک لیوان روی میز بود رو برداشتم و جلوی دهنم جواب دندان

مز به میوه قرخیال گاز آرومی گرفتمش. بخورمش؟ نکنه سمی باشه؟ اصالا میوه رو چرا توی لیوان گذاشتن؟ بی

کردم پوستش رو انداختم دور. طور که آبش رو نوش جون میزدم که کلی آب شیرین وارد دهنم شد. همون

 ای!عجب میوه

کردم. اصالا از اخالقش خوشم نیومد یعنی خیال با نوک موهام بازی میاومد اما من بیصدای کوبیده شدن در می

. نگاهم رو از نوک موهام به مقابلم دوختم که با دیدن مارپل جیغ چی؟ اآلن هم انقدر دم در بمون تا بمیری

ردم. کهام رو تا ته باز کرده بودم و با نفس نفس و لرز بهش نگاه میبلندی کشیدم و روی مبل نشستم. چشم

ای جوری اومد داخل؟ دستم رو روی قلبم گذاشتم و با قورت دادن آب دهنم نفس عمیق دیگهشد؟ چهچی

 ارپل گوشه لبش رو باال برده بود و بی تفاوت منتظر بود ترس من تموم بشه. واقعاا که!کشیدم. م

از روی مبل بلند شدم و درست مقابلش وایستادم. نگاهی به سویشرت سفیدش که آستینش رو داده بود باال 

 زدم؟ سریع جدی شدم و گفتم.ها رو میشد من هم پسر بودم این تیپانداختم. چی می

 اومدی تو؟ طوریچه -

 مارپل به مبل تکیه داد و گفت:

 هایی دارم، نه؟ ت رو بکنه. اوه راستی یادت نره من یک قدرتبرات ربات آوردم تا همه کارهای خونه -

زد و تر آورد. با لحن خیلی شیرینی در حالی که لبخند میم گذاشت و سرش رو نزدیکدستش رو روی شونه

 :کرد، گفتش خودنمایی میچال گونه
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کنم. هم خوبم و هم بدم.! هم صمیمی و زنم هم محبت میعادت کن به اخالقم. ببین من همینم. هم نیش می-

خور تر از حد زهر باشم طرف دلشه و بیشتر از حد خوب باشم طرف پررو میهم مغرور. هردوشون الزمن. بیش

 کنم.زنم و هم درمانش میدونی؟ من هم ضربه میشه. میمی

م برداشت و لبش رو از گوشم فاصله داد. چشمکی زد و با تکون دادن دست، دوباره از و از روی شونهدستش ر

گه خوب بلده هم بزنه و هم درمان کنه. نه خوشم اومد رفتار ش. راست میدیوار رد شد و رفت سمت خونه

ه مقابل در بود رو باز کردم و خاصی داره. یک جورایی نه شوره نه بی نمک. هر دو رو با هم داره. جعبه سفیدی ک

 ای گفت:ربات دایره شکلی رو از توش بیرون آوردم. با زدن دکمه سبز، ربات روشن شد و با لحن بامزه

 کار کنم؟من باید چی -

ای که نیمه تاریک بود سازی کنه. وسط خونهبه خونه اشاره کردم که زود حرفم رو گرفت و رفت تا خونه رو پاک

نگاهم روی زمین براق قفل بود. اما واقعاا فکرم هم روی زمین قفل بود؟ به دیوار رنگی تکیه دادم  وایستاده بودم و

جوری شد؟ شد؟ چرا اینم بودم اما چیهام لغزید. اآلن بود توی اتاق خودم پیش خانوادهو قطره شوری از چشم

ها با کرد و من توی گروه خلش میخوند. آرتین ورزکرد و بابا کتاب میهاش رو پاک میاآلن مامان مجسمه

 کردم.هام چت میدوست

 خوری؟شام می -

نگاهم رو بهش دوختم و سمت میز رفتم و غذای ژله مانندی که پخته بود رو خودم. اولش طعم خیلی شیرینی 

جوری بود. همیشه خوب ای توش به وجود اومد، که طعمش رو بهتر کرد. زندگی هم همینداشت و بعد تلخی

 کنه. گاهی بدی هم چاشنیش باشه بد نیست.آدم رو کسل می بودن

*** 

ها بود؟ سمت پنجره رفتم و هام رو باز کردم و به صدای جیک جیک گوش دادم. این صدای پرندهآروم چشم

هام رو ببندم. ربات وارد اتاق شد و بازش کردم. نیسم گرمی به صورتم هجوم آورد که باعث شد یک لحظه چشم

میوه بود رو داد دستم. با خروجش نفسی کشیدم و دوباره به بیرون خیره شدم. آب قرمز رنگ توش آب لیوانی که

ای نوشیدم. طعم تلخی داشت. سرم رو به میله هام نزدیک کردم و جرعهرو که بیشتر شبیه خون بود به لب

ها ون هفت رنگش پرندهای که توی آسممیوه رو سر کشیدم. باالخره از منظرهپنجره تکیه دادم و کل آب

راهی که خط قرمزی روش بود رو برداشتم و با رقصیدن، دل کندم و سمت کمد رفتم. لباس سفید رنگ و راهمی

 ای که سبز رنگ بود پوشیدم. موهای سیاهم رو شونه کردم و شلوار لی
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 هام زدم و ازبراقی هم به لبچون شالی در کار نبود، همون شال قبلی خودم رو که سیاه بود، پوشیدم. رژ نارنجی 

ها از چی خوششون میاد به کرد. یعنی رباتها رو پاک میاتاق خارج شدم. ربات توی آشپزخونه داشت کابینت

 عنوان هدیه بهش بدم؟ رفتم سمتش و گفتم:

 کارت عالیه! ممنونم. -

ش خارج اومدم. مارپل هم از خونهخیال از خونه بیرون که جوابم رو بده به کارش ادامه داد و من هم بیبدون این

شد. موهاش رو ژل زده بود و عقب داده بود. شلوار سیاه جینی با لباس سفید پوشیده بود و از روی لباس سفید 

 سویشرت سبز رنگی به تن داشت. مارپل پوزخندی زد و گفت:

وه راسی این رو هم بگم من اصالا از دخترهایی که بهم زل بزنن خوشم نمیاد. آخرین بارت باشه. فهمیدی؟ ا -

 کار نیستم هر روز تو رو ببرم سر کار. خودت باید بری.بی

رو رد بشه. مگه چند بار من رو برده سر کار؟ امروز اولین روز کاری بود. نگاه کوتاهی بهم انداخت و خواست از راه

وی تنگ و تاریک باید رطوری حرف زد؟ با خشم رفتم وکشیدمش سمت خودم. توی این راهاون با چه حقی اون

 بهت نشون بدم کی به کیه.

ببین جوجه تو اصالا در حدی نیستی که من بهت نگاه کنم. در حقیقت من هیچ حسی به پسرها ندارم و  -

 کنم.بهشون تف هم نمی

 دستش رو جلوی دهنم گرفت و با پوزخند آخرین حرفش رو هم زد.

خوام چشمم به خالقت و نه هیچ چیزت. دیگه نمیازت خوشم نمیاد. همین! نه از خود نه رفتارت نه ا -

 چشمت بیفته.

هایی که حاال توش مارپلی وجود نداشت زل زدم و رو خارج شد. به پلهدستش رو از روی لبم برداشت و از راه

که فقط رو زمین دوستم داشتن. تا حاال هیچ فردی بهم بارها حرفش رو تکرار کردم. ازت خوشم نمیاد. مثل این

جوری حرف زده بود که بتونم جوابی برای این حرف داشته ه بود ازم خوشش نمیاد. تا حاال کی با من ایننگفت

خواستم فریاد بزنم بگم من هم ازت متنفرم اما دهنم تکون باشم؟ مغزم کامل هنگ بود و دهنم باز مونده بود. می

فهمی یکی توی این دنیا هست اد. میخورد. حس خیلی بدی داره که یکی بهت بگه اصالا ازت خوشش نمینمی

 خواد چشمشکه اصالا براش مهم نیستی. یکی هست که ازت خوشش نمیاد. یکی، فقط یک نفر هست که نمی

 هات بیفته. دستم رو به دیوار سرد کشیدم و بهش تکیه دادم. سرم رو روی دیوار گذاشتم و با خودم به چشم
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جوری برخورد کنه؟ من شه وقتی کاری باهاش نداشتم ایناما مگه میهایی که شنیدم رو باز مرور کردم. حرف

چی گفتم مگه؟ مشتی به دیوار کوبیدم و با به درک گفتنی از راهرو خارج شدم و توی حیاط قرار گرفتم. هوا 

ز اجا فصل بهاره یا تابستون. داد که اینها نشون میوزید. برگ های سبز رنگ درختگرم بود اما باد سردی می

ها با سرعت بهم برخورد و افتاد زمین. ها گذاشتم. یکی از بچهحیاط خارج شدم و اولین قدمم رو روی خیابون

 داشت، گفت:مامانش در حالی که بچه رو بر می

 خانم خوبین؟ -

 حداقل خوبه مردم این شهر کمی مهربونن.

 تون باشین.من چیزیم نیست. مراقب بچه -

 نه آخه فکر کردم کورین. -

ش به من خورد یا من به بچه؟ وای خدا ش رو برداشت و از کنارم رد شد. دهنم دیگه باز مونده بود. بچهبچه

رم همون انسان باشم و عاشق کوهسار. آخه خوام، میهان من نمیجا دیگه کجاست؟ اگر همنوع های من ایناین

خواست هام خیس شده بود و میشمزدن؟ چها کجا. کو اون مهربونی که ازش حرف میافراد زمین کجا و این

خواستم بدونم گریه کردن چه حسی داره؟ وقت گریه نکرده بودم و همیشه میاشک بریزه. من توی زمین هیچ

دونم چه حسی داره. حس تنهایی ناراحتی و درد. قلبت تونم گریه کنم. اآلن میکه تو این سیاره میاما مثل این

م شه. سرخوای غمت تموم بشه اما بیشتر میشی. میتر میخالی بشی اما پر ریزی تاکنه و هی اشک میدرد می

رو رو به آسمون روشن گرفتم تا قطرات نریزن و داخل چشمم بمونن. اما از گوشه چشمم ریختن و روی گوشم 

ادم. امه دهام رو بغل کردم و به مسیرم ادافتادن. نفس عمیقی کشیدم اما انگار توی این سیاره هوایی نبود. دست

کردن. قطره دایره شکلی که آبی رنگ اومدن و حرکت میهای گوشه جاده فرود میقدم هام آهسته روی سنگ

ها چقدر زیبا و عجیبه. انگار صحنه آهسته بود چون خیلی آروم بود، روی دستم افتاد و تازه فهمیدم بارون این

 ای هم هستیی فقط تو. خدایا تو توی سیاره دیگهمیومدن. پایین. آخ من اآلن خیلی تنهام. خدا فقط تو هست

 رحمن؟ ها رو تو ساختی درسته؟ چرا انقدر موجوداتی که ساختی بیمگه نه؟ همه این

 باالخره به خونه پادشاه رسیدم و وارد شدم. زنی که موهای طالیی و خوشگلی داشت، اومد جلو و گفت:

 دم.ها رو نشونت بمن ایزابل هستم. بیا بریم حیوون -

سرم رو تکون دادم که من رو همراه خودش به پشت خونه برد. پست خونه یک فضای بزرگ بود که زمینش پر 

 های سرسبز. اون گوشه یک خونه چوبی بود، که وقتی بود از چمن
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 ای داشت. اون یکیها کامال سفید بود و یال سفید فرفریرو شدم. یکی از اسببهواردش شدیم با دو تا اسب رو

های سیاهی رو بدنش بود و یالش کامل سیاه بود. ایزابل گربه سفیدی که پشمالو بود و خاکستری بود که خال

 شد رو داد دست من و گفت:چشم هاش هم دیده نمی

ها دیگه برای تو هستن. ساعت هفت وقتی کامل بهشون رسیدگی از لحاظ غذا، تفریح و کالا همه چی این -

 ششونم.ری و من هم شب پیکردی می

 باشه. -

ایزابل لبخندی زد و رفت. گربه رو روی تخت سفد و نرمی که اون گوشه بود، گذاشتم و یک شیر دادم بهش. 

ها رفتم و علف و آب جلوشون گذاشتم که گربه با زبون کوچیکش مشغول لیس زدن به شیر شد. سمت اسب

جا رو تمیز کردم. با ها برداشتم و اونها هم مشغول شدن. بعد خوردن غذا، علف و آب رو از جلوی اسباون

 ها کشیدم و گفتم:دستمال خیسی روی بدن سفید اسب

 ذارم سپیدک. خوبه؟اسم تو رو می -

های فرفریش رو آروم شونه کردم و با خوشگل شدنش سمت اون یکی اسب رفتم. وقتی کارم با اون هم تموم یال

آروم پوستش رو نوازش دادم که اون هم بیشتر م کردم. شد سمت گربه رفتم. شیر رو برداشتم و گربه رو بغل

 خودش رو به من چسبوند.

 پس اسمتون شد سپیدک و سایه و ملوس. خوبه؟ به نظر من که خوبه. -

با خوابیدن ملوس اون دو تا اسب رو از اتاقک خارج کردم و تو هوای آزاد قرارشون دادم. از تنابشون آروم 

 زدم. مارپل ناگهان مقابلم قرار گرفت و گفت:قدم می دور اون زمین کشیدم و دورتامی

 کنن. باید سوارشون بشی. البته اگه بلدی.جوری تفریح نمیها ایناون -

خوام ثابت با حرص بهش چشم دوختم. فکر کرده خودش بلده. هه دیگه واقعاا جلوی چشمم حقیر شده اما می

گرفتم. با پا آروم به شکمش زدم که حرکت کرد.  کنم بلدم. پریدم رو سپیدک و زینش رو محکم توی دستم

 مارپل هم سوار سایه شد و گفت:

 طوری؟با مسابقه چه -

کردیم. پشت ساختمون خیلی بزرگ بود و شاید اندازه یک  شهر بود. هردو سوار بر اسب با سرعت حرکت می

 زمین خالی بود و فقط چمن بود و دورتادورش یعنی 
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کرده بود. شالم روی شونم افتاده بود و موهام رو به دست باد سپرده بود. یک هاش رو درخت محاصره گوشه

رقصیدن. لبخند وسیعی لحظه نگاهم روی مارپل قفل شد. موهای خرمایی خیلی خوش حالت بین ساز باد می

ا داره ب کردکرد. این باال و پایین شدنش جوری بود که آدم فکر میرو نگاه میبهروی لبش بود و با ذوق به رو

کردم و یکی از پره. نگاهم رو ازش گرفتم و به مقابل دوختم. پوست نرم و گرم اسب رو کامالا حس میذوق می

کشید. هر بار که از پرید و فریاد میهام رو گردنش بود و اون یکی رو تناب. سپیدک با ذوق از موانع میدست

وقت اسب ی داشت. حس خیلی شادی داشت. من هیچریخت اما حس خوبپریدم، دلم میهای بلند میروی چوب

هام کنم که نکرده بودم. با ذوق یکی از دستسواری نکرده بودم و انقدر راحت نبودم. اآلن چیزهایی رو تجربه می

 خواستمرو بردم باال و شال رو تو هوا تکون دادم و جیغ کشیدم. برام مهم نبود بهم بگن دیوونه. اآلن فقط می

 شاد باشم.

کردم. اسب رو نگه خندیدم. مارپل روم زوم بود و این رو کامل حس میکردم هم میدر اون لحظه هم گریه می

هم چسبونده بودم. در چکید و لبم رو بههام از روی چشم هام میداشتم و آروم وادارش کردم به راه رفتن. اشک

ت بشه. روی بدن اسب دراز کشیدم و سرم حالی که لبم بهم چسبیده بود، کمی کشیدمش که تصویر لبخند درس

خاطر هایی که آروم رد می شدن بود. شاد و غمگین بودم. شاد بهرو روی گردنش گذاشتم. نگاهم روی چمن

کس جا تنهام. هیچکنم و غمگین چون امروز مارپل خوردم کرد و من اینکه دارم همه چیز رو تجربه میاین

ارونیم رو از چمن گرفتم و به مارپل دوختم. اسبش آروم و هم قدم با اسب من جا من رو دوست نداره. نگاه باین

 کرد. رو نگاه میبهمیومد و با اخم به رو

 خسته شدن. بهتره ببریمشون تو. -

مارپل چیزی نگفت و پشت سر من وارد اتاقک شد. از روی سپیدک پایین اومدم. زین سایه و سپیدک رو بستم 

 شستن. مارپل دستی روی سایه کشید و گفت:به دیوار و هردو خسته ن

 دلخوری؟ -

خواد من رو ببینه اآلن باید دلخور باشم؟ نه اآلن دلخور؟ خوردم کرد و لهم کرد. گفت ازم خوشش نمیاد و نمی

 تفاوت باشم.باید بی

 و گفتم:رفتم جلوی مارپل 

ی... و من... کسی رو که برام مهم گم بکن تو گوشت. تو... دیگه... برای... من... مهم... نیستیه چیزی می -

 ندازمش سطل زباله!نیست، می
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ای از اتاقک خارج شدم. ایزابل ازم تشکر کرد و صد ها رو شمرده شمرده گفتم و با لبخند پیروزمندانههمه این

 جیره تو کارتم ریخت.

 تو گوشی داری؟ -

دادم؟ خودم رو بغل کردم و ین جواب پس میهوا کامالا تاریک شده بود و من اآلن توی این هوای سرد باید به ا

 گفتم:

 نه. -

 و گفت: به من داد یک چیز دراز و توپولی که سیاه بود

 شه.دستت رو بذاری روش روشن می -

 ای! با ذوق پرسیدم:ناخنم رو روش گذاشتم که صفحش باز شد. عجب گوشی

 می تونم با زمین تماس بگیرم؟ -

خونه خارج شدم و سعی کردم ماشینی پیدا کنم تا تو سرما پیاده نرم. کم یک نه قاطع گفت و وارد اتاقک شد. از 

 زمزمه کرد:ت و م قرار گرفکم در مرز یخ زدن بودم که سویشرت سبزی رو شونه

 خوری.سرما می -

های بد من اما اآلن دیگه ازش متنفرم. یکی از اخالق ؛ کنهزنه و بعد درستش میگفتم خوبه تیر میقبالا می

ای بودنمه. وقتی یکی باهام جوری رفتار کنه که قلبم درد کنه، یعنی اون آدم برای من همون جا تموم کینه

شده. دست از فکر کردن برداشتم و سویشرت رو پرت کردم روی زمین. نگاه طوفانیم رو به نگاه آروم و شکالتی 

وقت دقت ریخت. هیچهای شکالتی رنگش میوزید موهاش رو روی چشموختم. نسیم خنکی که میرنگ مارپل د

چیز آدم رو حرصی تفاوت بودنش هم بیشتر از همهفهمم که نگاهش خیلی تلخه. بینکرده بودم، اما اآلن می

های مشت شدم رو هام عقب عقبی رفتم و باالخره نگاهم رو از چهره خونسردش گرفتم. دستکنه. با قدممی

 روی هوا تکون دادم و با صدای بلندی گفتم:

کنی رو ده. راستی این رو هم بدون چیزی که پرتش مییکی من رو از دست بده برای همیشه از دست می -

 تونی دوباره به دست بیاری. بای بای!نمی
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های تاریک و هوای ن بین کوچهبا سرعت شروع کردم به دوییدن و از مارپل و اون خونه به سرعت دور شدم. اآل

هام سوزناک فقط من بودم و من. دست از دویدن برداشتم و شروع کردم به آروم قدم زدن. یادمه یکی از دوست

جا ولش کردم. نفرت من از همین اآلن تا آخرش نسبت به مارپل ادامه بهم گفت ازم بدش میاد و من همون

ت رو داخل در فرو بردم که مارپل با نفس نفس خودش رو به من خواهد داشت. باالخره به خونه رسیدم. کار

کشید. خواستم هاش روی زانوش بود و بلند نفس میهاش ریخته بود و دسترسوند. موهاش شلخته روی چشم

هاش برام مهم نبود. به خیال خودم فکر برم داخل خونه که با صداش متوفق شدم. دیگه نه خودش و نه حرف

 عذرت خواهی کنه ولی گفت:خواد مکردم می

ببین ماهرخ خانم! من گفتم ازتون خوشم نمیاد و شما هم باید انتقاد پذیر باشی. در هر حال من صادق بودم  -

 تونم الکی بگم دوست دارم.ولی اگه بخوای می

 ایصد . دست مشت شدم رو از روی در برداشتم و یقه مارپل رو گرفتم. باجوییدمبا دندونم پوست لبم رو می

 خیلی خشنی گفتم:

 حرف من اینه وقتی از یکی متنفری نگران سرما خوردنش نباش. -

لوتر اومد که من عقب رفتم و به کرد. مارپل جانقدر ریلکس بودن جداا عصبیم میخونسرد نگاهم کرد. مارپل 

 ش برداشت و گذاشت روی قلبم. سرش رو کج کرد و گفت:دیوار خوردم. دستم رو از یقه

 متنفرم. گفتم خوشم نمیاد. نگرفتی حرفم رو نه؟من نگفتم  -

اما محکم گرفته بود. با خشم دستم رو باال آوردم که مارپل روی  ؛هاش آزاد کنمخواستم دستم رو از بین دست

 هوا معلق شد. محکم به در کوبیدمش و گفتم:

 خوای من رو ببینی کمکم نکن!گی ازم خوشت نمیاد و نمیوقتی می -

. مارپل هوا معلق کرد. با ترس به زمینی که ازش فاصله داشتم چشم دوختم یزد و من رو رومارپل پوزخندی 

ش خورد. این پسر واقعاا دیوونست. من هر جور من رو با سرعت به سمت خودش کشید که بینیم به چونه

 تونم دلیل رفتارش رو بفهمم. سرش رو کج کرد و گفت:خوام فکر کنم و تجزیه تحلیل کنم نمیمی

ماهرخ! روحرف خودت محکم وایستادی پایین هم نمیای آره؟ راستش خیلی دوست دارم یک جنگی باهات  -

 مند رو دوست دارم.های قدرتخواد باهات بجنگم. من همیشه جنگ با حریفشروع کنم. دلم می
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های قفل دونساییدم از بین دناحساس بهش خیره شدم. در حالی که دندونم رو میزده و بیهای یخبا چشم

 م گفتم:شده

 رسد که نه منی هستم نه تویی. روزی می -

خواست بفهمه من چی گفتم و این حرف یعنی چی. من کرد و با تعجب بهم خیره شد. حتماا اآلن می ممارپل ول

ای قوی بودن رو داره کیش و مات کنم. پس بهتره امروز این آقایی که ادع خیلی خوب بلدم کیش و مات کنم

م، رفتهم ریختم. ازش فاصله گرفتم و در حالی که عقب عقبی میرو درست کردم و با دستم موهاش رو به شیقه

 گفتم:

جا کنم که به سیاره شما سفر کرده بودم و پسری اونرسه که من دور از سیاره شما به این فکر میزمانی می -

ها یادم کردن. آره مارپل همه اینیاحترامی مهایی داشتن که بیمردم کرد.وجود داشت که اذیتم می

 های مهربونی!عجب سیاره خوبی عجب مردم شرمندم کردی با مهمون نوازیت، .دموننمی

کنه چون خودش هم برام مهم نیست. در رو باز کردم و کرد و برام مهم نبود به چی فکر میمارپل فقط نگاهم می

 هم کوبیدم.رو محکم بهخواستم برم داخل که فقط یک جمله دیگه گفتم و در 

 متاسفم برای خودم که فکر کردم پسر خوبی هستی. متاسفم مارپل! -

به خونه تاریک و ساکت نگاهی انداختم. ربات خاموش یک گوشه وایساده بود. سمت اتاقم رفتم و در رو قفل 

رده بود. روی تختم که تر ککردم. نور نارنجی رنگی که از پنجره به اتاق هجوم آورده بود، فضای اتاق رو دلگیر

م. های مارپل فکر کرددقیقاا به پنجره چسبیده بود، نشستم. سرم رو روی شیشه پنجره گذاشتم و به تمام حرف

جنگ کردن با من رو دوست داره؟ من از لجبازی و جنگ دختر و پسر خوشم نمیاد. تنها کاری که از این به بعد 

 خورم که دیگه بهش سالم هم ندم.همین جا قسم میقراره بکنم اینه که دیگه بهش محل نذارم. 

*** 

ای از یخچال برداشتم و میوهکشیدم. آبها برای مارپل خط و نشون میزدم و مثل دیوونهدور خونه گشت می

جای آروم نوشیدمش. سمت اتاقم رفتم و در رو قفل کردم. چراغ رو خاموش کردم و روی تخت دراز کشیدم. همه

 انداز شده بود. بالش رو رویک شده بود و فقط نور آبی و کمرنگی از طریق پنجره به اتاق طنیناتاق دیگه تاری

موهام رو به پشت انداختم که کل بالش رو در برگرفت و گوشم   شد.سرم گذاشتم و سعی کردم بخوابم اما نمی

 به سقف چشم دوختم. صدای  هام رو باز کردم ورو بین بالش نرم فرو بردم. با اومدن صدای بلندی سریع چشم
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تخت بلند شدم و با همون  شنوم؟ از رویگریه بچه و جیغ زن میومد. صدای بمب و انفجار میومد. درست می

جوری؟ خته و موهای درهم برهم سمت پنجره رفتم. درست بود. حمله کردن، اما کی؟ چرا و چهچهره شل

اما  ؛د و محو شد. با پای لرزون سمت در رفتمزد که تیری بهش خوردخترک کوچیکی وسط پارک قدم می

های لرزونم رو به کلیدی که روی تخت بود رسوندم و به شد. دستکشیدم باز نمیهرچی دستگیره رو پایین می

زور کلید رو توی قفل فرو بردم. باز شو لعنتی زود باش دیگه. باالخره در باز شد و با ترس و نفس نفس از خونه 

در خونه مارپل توقف کردم. در بزنم یا نه؟ نگاهی به لباس آستین کوتاه و شنی کردم و خارج شدم. جلوی 

همچنین شلوارک مدل لی. موهام هم که کامالا باز روی کمرم افتاده بودن. با صدای شکستن شیشه محکم به در 

اومد وسط؟ مارپل جوری مشت زدم. وای این دیگه چه بالیی بود سر من اومد؟ تا دیروز که خوب بود. جنگ چه

هاش نیمه باز بود و لباس سیاه و شلوار جین سیاهی پوشیده بود. با چهره غرق در خواب در رو باز کرد. چشم

زود من رو انداخت و هاش از حدقه زد بیرون. یک نگاه به من و راهحداقل اون مثل من نبود. با دیدن من، چشم

 ش کرد.رو وارد خونه

 چه ریختیه؟شده؟ چه خبرته؟ این چی -

دونستم چی بگم یا اصالا از کجا شروع کنم. هول شده بودم و همه چیز رو قاطی کرده بودم. فقط این رو نمی

 هم چه جنگی. مارپل محکم بازوم رو گرفت و من رو تکون داد.دونستم جنگ شده اون می

 الل شدی؟ -

 کار کنمهاش حرف نزنم؟ حاال چیش زل زدم. اما مگه من قسم نخورده بودم باها و نگاه خستهبه چشم

 حرف بزن! -

 با صدای بمب مارپل ولم کرد و سمت پنجره رفت و با فریاد گفت:

 کنی بگی جنگ شده؟ یه ساعته جون می -

چیزی نگفتم که دستم رو محکم گرفت و از خونه زد بیرون. سویشرت نارنجی رنگش رو داد بهم که من هم بی 

کاله بردم و از خونه خارج شدم. با سوار شدن به ماشین مارپل سریع  هیچ حرفی پوشیدمش. موهام رو داخل

ریم اما عهد بسته بودم باهاش حرف نزنم. آخ خواست بپرسم چرا جنگ شد یا اصالا کجا میحرکت کرد. دلم می

کردن، سراسر شهر رو هایی که بعد از پرتاب رنگ نارنجی پخش میقدر کینه ای هستی؟ بمبدختر تو چرا این

 کرد. هر دو شد و با پیچ و تاب دادن ماشین حال من رو بدتر میها رد میمه آلود کرده بودن. مارپل از بمب
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جا پر از بمب و نظایر رفتن و همهسریع پایین اومدیم و وارد خونه پادشاه شدیم. افراد نظامی توی حیاط رژه می

ام هها دستم رو جلوی گوشد رفت و منم مثل خنگولبود. مارپل سریع سمت پادشاه که روی پله وایساده بو اون

 گرفتم تا صدایی نیاد. 

های مارپل بود. با سرعت خودم رو ش بود مشغول جواب دادن به سوالپادشاه در حالی که دستش روی چونه

 بهشون رسوندم و گفتم:

 شه؟ا... ل... آلن چی می -

 پادشاه با مکث کوتاهی گفت:

فرستم به مرز تا با برادرم مقابله کنن. ما به همه افراد نیاز داریم. تعدادمون یم رو مینیروها و تمام افراد نظام -

 کمه. شما هم باید با مارپل سوار هلیکوپتر بشین و برین برای جنگ.

 بلد... . من کار با تفنگ رو -

تر از همه این آلن مهمقدر بدم میاد یکی حرفم رو بشکنه اما اپادشاه دستش آورد جلو تا به حرفم ادامه ندم. این

 اوضاع بود.

 تو نیرو داری پس همه چی بلدی! -

نگاهی به پادشاه که این حرف رو زده بود انداختم و نفس عمیقی کشیدم. پادشاه دستش روی سرش بود و 

هم گره خورده بودن و پوستش در حال منقبض شدن بود. مارپل دستم رو کشه. ابروهاش بهمعلوم بود درد می

 ن رو با خودش وارد خونه کرد. از هر طرف صدای بمب و موشک میومد. کشید و م

 کنم. اون بیش از حد زیادخواهه!برادرش گفت یا سرزمین رو بده یا حمله می -

 تفنگ خاکستری رنگی انداخت روی دستم و با لحن محکمی گفت:

س ط خودتی و خودت. پجا فقشی که بهت تیر بزنن. اونلباس جنگی بپوش. با لباس خاکستری تابلو نمی -

 مراقب جونت باش و براش بجنگ تا بتونی برگردی زمین.

مانتوی خاکستری و خاکی رنگ رو با شلوار جنگی پوشیدم. کاله سیاهی روی سرم گذاشتم و تفنگ رو روی 

م انداختم. با بستن بند کفش پوتین سیاه، سریع وارد محوطه پشت خونه شدم. تمام ابزار جنگی و شونه

 رفت یا می  هاجا بودن. ماهرخ زندگی معمولی یک دخترک کوچیک که فقط به گروه خنگولپترها اونهلیکو
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زد، تموم شد. تو اآلن توی سیاره نهصد و هفت باید برای جون خودت بجنگی تا شون رو میپسرهای الت محله

دار سرم گذاشتم. گذاشتن کاله لبهبتونی باز رنگ زمین رو ببینی. موهای سیاه و بلندم رو بستم و کاله رو روی 

های سرد داشت. موهای سیاهم هم خاطر آفتاب سوخته نشدن بود چون این سیاره روزهای داغ و شبفقط به

کامل از پشت کاله زده بود بیرون اما اآلن فقط نجات جونم مهم بود. سمت هلیکوپر رفتم و داخلش شدم. مارپل  

ش هاص جنگ و برای سرگروه بود، پوشیده بود. عینک سیاه رو از چشملباس سیاه و شلوار همرنگش که مخصو

ود از های کوچیک پر ببرداشت و با جدیت سوار شد. از میله سیاه هلیکوپر گرفته بودم و سرپا بودم، چون صندلی

ا ه. بها به پرواز در اومدن که باعث شدن دماغم بخارسرباز. هلیکوپتر از زمین کنده شد و با کنده شدنش خاک

ای که تا زمین داشتیم سرم گیج رفت و کمی عقب اومدم. فشار دستم رو دور میله بیشتر کردم و دیدن فاصله

های عمیق و آبی. تا حاال رودخونه ای شد که زیرش پر بود از آببهش چسبیدم تا نیفتم. هلیکوپتر وارد محوطه

ده بود نگاهی انداختم و تازه فهمیدم خیلی عوض جا رو ندیده بودم. به تصویر خودم که روی امواجش افتااین

دادم؟ باالخره از آب هم گذشتیم و وارد جنگلی که شدم. جداا من چند سالم شده بود که انقدر بزرگ جلوه می

 شدیداا ساکت بود، شدیم. هلیکوپر آروم پایین اومد.

ولی  ؛ای جون دفاع کنینشیم. تا پما توی این جنگل که مرز بین ما و شهر آگوست هست پراکنده می -

 نذارین از مرزمون رد بشن.

ای به جنگل انداختم. زمین پر بود از خاک و گل، آسمون جنگل هم معلوم از هلیکوپر پایین پریدم و نگاه کلی

 کردن. های بلند از رسیدن نور به جنگل جلوگیری مینبود و شاخه و برگ درخت

 فق باشین.من و ماهرخ با هم. والی و بقیه با هم. مو -

رو با خودش توی قلب جنگل فرو برد. پشت یک درخت مخفی شدیم و به اطراف خیره شدیم. دقیقاا  مارپل من

 مارپل به حرف اومد و گفت:کنم؟ این یعنی چی؟ چرا دارم از جایی دفاع می

 رخ؟نیاز نیست از جایی یا کسی دفاع کنی. کاری کن زنده بمونی. ماه  مراقب خودت باش. فقط همین! -

 هام رو بهش دوختم که ادامه داد:چشم

شم. درسته اشتباهه تو رو توی این جنگل جا ازت جدا میمراقب خودت باش. زنده بمون! من باید برم. همین -

و اما ت؛ ها خیلی نیرو و قدرتشون بیشترهولی باید برم جنگ. امکان مرگ و باختمون زیاده. اون ؛ تنها بذارم

شو.  ترسی، اون رو باز کن و برو سوار سفینهرو پیش بگیر به دریچه سیاهی می باید بمونی. همین مسیر

 بدرود ماهرخ!
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ها ولم کرد. رفت و من موندم و بی پناهی. واقعاا باید ولشون کنم و برگردم زمین؟ خب آره به من ربطی نداره اون

ی صورتم ریخته بودن رو پس زدم و با کنن. داره؟ مگه من از این پسر متنفر نبودم؟ موهایی که جلوکار میچی

ها در فرسوده و کوچیکی دیدم. سریع تونی! برو برو. بین بوتهسرعت شروع کردم به دوییدن. آره ماهرخ تو می

هاش خوب نبودن، برو. اما من احساس ری؟ این شهر و مردمرفتم سمتش و دستم رو بردم جلو. برم؟ ماهرخ می

 فضاییها یاد گرفتم حس انسان دوستی، آدمولی من دارم. انسان نیستم اما از انسانها ندارن انسانیت دارم. اون

 دوستی و صدتا چیز دیگه داشته باشم. دستی که روی دستگیره بود رو با تردید روی در کشیدم. باز کنم؟ برم؟

فی شدم. رم! تفنگ رو محکم گرفتم و با احتیاط حرکت کردم. با شنیدن صدای تفنگ، پشت درخت مخنمی

کردن. با افتادن بمب بزرگی مارپل و چند تا مرد دیگه داشتن به سیل عظیمی از نیروهای دشمن تیراندازی می

ها رفتم. تیراندازی دوباره از سر کنار مارپل، هوا مه آلود شد. روی زمین دراز کشیدم و سینه خیز آروم سمت اون

ت وایستاده بود. من رو دید و ناچار شدم دست بکنم گرفته شد. پسری که گوشه لبش سیگار بود و روی درخ

تر از اون شلیک کردم که دقیقاا خورد روی پیشونیش. همه متوجه توی تفنگم. خواست شلیک بکنه که سریع

دوییدم که ها رد شدم. تند تند میحضور من شدن. برای همین از روی زمین بلند شدم و با سرعت از بین بوته

دوییدم. زدم و با قدرت مییر کرد و مجبور شدم بندازمش زمین و برم. نفس نفس میای گکالهم به شاخه

ای وایستادم و دستم رو روی درخت گذاشتم. موهای شلختم رو از صورتم کنار کشیدم و عرق بالخره گوشه

تم گشپیشونیم رو با دستم پاک کردم. یه حس سوزش روی انگشت پام داشتم، خم شدم و کفش رو در آوردم. ان

خونی شده بود و شیشه رفته بود الش. شیشه رو آروم کندم و صورتم رو از درد جمع کردم. عجب پوتینی دادن 

 بهم. دوباره پوتین رو پوشیدم و با تالش از روی زمین بلند شدم. صدای کلفتی از پشت سرم گفت:

 هات رو ببر باال.تفنگت رو بنداز و دست -

زمین که سریع برگشتم و با یک گلوله کارش رو ساختم. با پاشیدن خونش رو  تفنگ رو خم کردم تا مثالا بذارم

به خون،  هم خورد. وضعیتم خیلی خراب بود. لباس خاکی و شلوار پاره. موهای شلخته و آغشتهصورتم حالم به

 .صورتی خونی! اوه

ون، موضوعی رو فهمیدم که ته جا دور کردم. با شنیدن صدایی که از بیسیم اومد بیربا پای لنگ خودم رو از اون

 دلم خالی شد.

 نیرو رو گروگان گرفتن. دارن میان سمتم. کمک! کمک! -

 رفتم. کشیدم و به سختی راه میها میاین صدای مارپل بود. دستم رو روی درخت
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 تسلیم شو. -

رو  د که حتی جلومرو شدم. با سرعت باد دویدم انقدر تننگاهی به پشت سرم انداختم که با نیروی عظیمی رو به

کردم. وای عجب سرعتی پاهام عین چرخ دوچرخه کار ها رو با پوستم حس میدیدم و فقط برخورد برگهم نمی

 کرد. صدای پادشاه توی بیسیم پیچید.می

ای. بقیه یا مردن یا گروگان گرفته شدن. مراقب خودت باش. دارم نیرو ماهرخ تو توی جنگل تنها بازمانده -

 فرستم.می

ها رفتم و بینشون هایی که روی هم افتاده بودن و غاری برای خودشون ساخته بودن، سمت سنگا دیدن سنگب

داد اما از هیچی بهتر بود. گوشه دیوار سنگی مخفی شدم و روی مخفی شدم. همه جا تاریک بود و بوی نم می

بیش تر از این طول بکشه صد درصد زمین نشستم. دست و پاهام یخ زده بود و توی خودم مچاله شده بودم. اگر 

گفت ها رفتم. پدرم همیشه میتوجه به موهای خونیم که به صورتم چسبیده بودن به گذشتهمیرم. نه؟ بیمن می

تونم خودم و بقیه رو نجات بدم؟ به تو دختر قدرتمندی هستی و من بودم. آره قدرتمند بودم. یعنی اآلن می

گاه بود نگاهی انداختم. پنجاه نفر از نیروهامون که رنگ آبی بودن توی مخفیای که توی دستم اسپینقشه جی

پوشوندن. تنها راه برای دشمن که قرمز رنگ بود، قرار داشتن. سی تا محافظ قرمز رنگ دورتادور اون محل رو می

و تصمیم گرفتم  ها بشم. با پای سست از روی زمین بلند شدمها این بود که من هم عضوی از اونگذر از محافظ

 برم توی دهن شیر.

کردم که باالخره شد. آروم حرکت میهوا کامالا تاریک و سرد شده بود و حتی صدای زوزه گرگ هم شنیده نمی

های خاکستری و بزرگ. پسری در های خاکستری رنگشون رو دیدم. محوطه بازی از جنگل پر بود از چادرچادر

با برگشتن پسر محکم با تفنگ رفتم سمتش و رفت پشت درخت. آروم  حالی که نیشش باز بود سمت من اومد

به سرش زدم که افتاد روی زمین. ناچار لباسش رو درآوردم و پوشیدم. موهام رو دادم زیر لباس و با گذاشتن 

 هام سمت چادر رفتم.عینک روی چشم

چادر دوم. سرم رو تکون دادم و ها رفتم که مرد سیبیلویی سینی غذا رو داد بهم و گفت برو توی سمت چادر

هام برق شادی زد. وای خدایا سمت چادر دوم رفتم. با دیدن مارپل و چند نفر دیگه که بسته شده بودن، چشم

ها رو جلوم گذاشتی. غذا رو جلوشون گذاشتم و کنارشون نشستم. مارپل لگدی به سینی زد شکرت. خودت اون

 لندی که غرق در خشم بود، گفت:که کل غذا روی زمین پخش شد. با صدای ب
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 وقت نمیام پیش شما.گمشو برو از جلو چشمم. من هیچ -

 منم ماهرخ! هیس!  -

جا جلوش بودم. من نرفتم هاش رو تا ته باز کرد و چند بار پلک زد تا از توهم بیدار بشه. اما من اینمارپل چشم

شه من بد باشم. فقط لبخندی زدم و ین دلیل نمیچون یک ذره مرام حالیم بود. درسته مارپل با من بد بود اما ا

ها تعدادشون خیلی زیاده و نیروشون هم بیشتره. ای بکشیم. اینبلند شدم و از چادر خارج شدم. باید یک نقشه

جوری باهاشون مقابله کنیم. پسر قد کوتاهی که عینک مربعی شکل روی چشمش بود، سمتم تونیم اینما نمی

داد بهم. قهوه رو گرفتم و تشکر کردم. هوا طوفانی بود و باد هربار با قدرت بیشتری خودنمایی ای رو اومد و قهوه

تونستم بگم باد حاکم کردن و این جا بود که میخاطر ترس از باد سرشون رو کج میها بهکرد. برگ درختمی

تن دهنم حس تلخی بهم دست هام نزدیک کردم و با ورودش به داخل دهنم، عالوه بر سوخشده. قهوه رو به لب

تونیم ببریم؟ برنده های سرد دستم قفل کردم. یعنی میداد. چند جرعه دیگه نوشیدم و لیوان داغ رو بین انگشت

 شدن برای ما غیرممکنه. پسره گفت:

 شن.گاه رو لو ندن، فردا تیر بارون میها اگه مخفیاین -

 یرن؟ باید یه کاری بکنم. سریع پرسیدم:مبا شنیدن جمله آخرش قلبم تهی کرد. وای یعنی می

 فردا ساعت چند؟ -

 نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:

 حدود ساعت دو.-

تونم کاری براشون بکنم؟ پارچه کرمی رنگی روی خاک پر از سنگ انداختم و دراز کشیدم. سرم رو یعنی می

شد و این یعنی اوج ناامیدی یروی دستم گذاشتم و به آسمون سیاه چشم دوختم. حتی یک ستاره هم دیده نم

هام رو ببندم. صدای جیغ و داد میومد و در آخر صدای انفجار. سریع از نه؟ سعی کردم بی خیال باشم و چشم

 بارید. بلندجام پریدم و در حالی که روی زمین نشسته بودم با ترس به اطراف خیره شدم. از آسمون آتیش می

ها با تفنگ دشمن رو هدف ها سوخته بودن. مارپل و بقیه نیرویمی از چادرشدم و با ترس به اطراف خیره شدم. ن

نداختن. سه تا هلیکوپتر که برای دشمن بود، باالی سرمون به پرواز در اومدن. با فریاد اگرفته بودن و تیر می

ها رو های درختدوییدم و اصالا خارها و برگمارپل همه پخش شدیم توی جنگل. با سرعت توی تاریکی می

کشیدم. بارید و خودم هم بلند بلند نفس میدوییدم. عرق از سر و صورتم میدیدم. فقط تند میخوب نمی

 و کردموهای سیاهم جلوی دیدم رو گرفته بودن اما توقفم مساوی بود با مرگ. هلیکوپتر باالی سرم حرکت می
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مخفی شدم. هلیکوپتر نور سفیدی روی کرد. دستم رو روی سرم گذاشتم و کنار یک درخت تیراندازی می 

جنگل انداخت و با عبور نور، نفس راحتی کشیدم. هلیکوپتر رد شد و رفت. من هم روی زمین اقتادم. قلبم رو 

زدم. با دیدن ساعت سیاهی که روی مچ دستم بود، دهنم باز شد. ساعت پنج محکم گرفته بودم و نفس نفس می

 م رو محکم گرفت.هندم که یکی شونهای خمارم رو ببصبح؟ خواستم چشم

و صورتش رو مقابلم قرار داد. با نگرانی تمام اعضای بدنم رو کنارم نشست نگاهم روی نگاه تلخ مارپل قفل شد. 

 کرد.نگاه می

 خوبی؟ متاسفم! واقعاا خیلی متاسفم. نشون دادی بامرامی ماهرخ.  -

هام خودم رو داخل یک غار دیدم. آتیش گرمی دن چشمبا باز ش هام رو بستم. آروم چشمدادم و  سرم رو تکون

 رفت اما هنوز خورشید طلوع نکرده بود. هم اون گوشه روشن بود و هوا رو به روشنایی می

 با شنیدن صدای گلوله یک لحظه نفسم رو حبس کردم. 

 و بلند شدیم و ناامیدهاشون رو روی سرمون قرار دادن. هردپنج نفر با نقاب سیاه مقابلمون قرار گرفتن و تفنگ

کی از کرد. یدیگه نگاه کردیم. سه نفر محکم مارپل رو گرفتن تا با خودشون ببرن و مارپل هم مدام تقال میبه هم

ها اومد سمت من که پریدم و محکم زدم به صورتش. مارپل هم با مشت تند تند به شکم دشمن ضربه مرد

ای نداشت. من رو با زدم فایدهقدر دست و پا می. هرچهزد. دست کلفتی محکم دهنم رو از پشت گرفتمی

خودش کشید و سوار ماشین سیاهشون کرد. مارپل پرواز کرد و با سرعت پشت ماشین حرکت کرد. هنوز اون 

هام ها شیشه رو داد پایین و تیری زد. با ناخوندست جلوی دهنم بود و سرم روی پای اون مرد. یکی از مرد

جوری روی م تا ولم کنه اما وقتی تفنگ رو جلوی پیشونیم گرفت، دست برداشتم و همونزددست رو چنگ می

کرد. با توقف ماشین، مرد از ها رو زیر الستیکش له میکرد و سنگپاش موندم. ماشین با سرعت حرکت می

 موهام کشید من رو دنبال خودش از ماشین خارج کرد. 

فقط یک در داشت. وارد خونه شدیم. همه جا تاریک بود و با چراغ ای نداشت و یک خونه آهنی که هیچ پنجره

کوچیک زرد، کمی روشن مونده بود. چند صندلی و میز فرسوده هم وجود داشت که افراد زیادی دورش نشسته 

خندید، با دیدنم دهنش باز موند که سیگار افتاد پایین. بودن. مردی که سیگار لب دندوناش بود و داشت می

ترین سوالی که من رو درگیر خودش کرده بود، این بود که البی داشتن سیاه رنگ بود و آهنی. اما مهمسیگار ج

خاطر قدرت برادر خودش رو بکشه؟ اگر من پسر بودم تونه حقیر باشه؟ واقعاا یعنی حاضره بهقدر مییک برادر چه

 ر تر از چیزی که فکی بود؟ یعنی کثیفکردم؟ مرد بلند شد و اومد سمتم. هدفش چچنین کاری رو با آرتین می
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 کردم بود؟ با پوزخندی خیلی محکم جلوش وایساده بودم.

های وحشی و ترسناکی داری. از این دختر تر شدی. چشمتوی لباس جنگی و تفنگ به دست خیلی خوشگل -

 بیارینش. خوشم اومد.

رات. مرد خواست تفنگم رو بگیره و من رو ها دارم ببا گفتن این حرف از کنارم گذشت. بچرخ تا بچرخیم. نقشه

ی ای که روتر گرفتم. چیزی نگفت و حرکت کرد. آروم دنبالش رفتم. خم شد و دریچهببره که تفنگ رو محکم

م ای داشت رفتتر شدم. سمت اتاقی که در آهنیها پایین رفتم و وارد یک جای تاریکزمین بود رو باز کرد. از پله

 لی نشسته بود و منتظر بود برم جلو. در رو پشت سرم بستم و آروم رفتم جلو.و وارد شدم. روی صند

 خوشم میاد با پای خودت میای تو. -

 با لحن محکمی گفتم:

 هیس! -

رفتم جلوتر و دقیق مقابلش ایستادم. چون اون نشسته بودم و من سر پا بودم، سرم رو خم کردم و صورتم رو 

ما ا ون گناه هست؛ جور افراد توی زمین هم هستن اما کشتنشید بمیرن. اینمقابل صورتش قرار دادم. این افراد با

جا فکر کنم اگر بکشم گناه نباشه، مگه نه؟ تفنگم رو روی پیشونیش گرفتم که دهنش باز موند. انتظار چیز این

 ای داشت؟دیگه

 کنی؟کار میداری چی -

بردم از این ریخت و من چقدر لذت میمی چشمهماشه رو فشار دادم و پیشونیش سوراخ شد. خونش مثل 

ها روی من قفل بود که لباسم خونی شده. یکی ها باال رفتم. همه نگاهکشتن. سریع از اتاق خارج شدم و از پله

لوله ترسیدم. چند گای کارش رو ساختم. دیگه از کشتن و کشته شدن نمیخواست حمله کنه سمتم، که با گلوله

ها. سه نفرشون سمتم هجوم آوردن که شروع تفنگ رو انداختم رو سر یکی از اون دیگه زد و با تموم شدنش،

کردم به لگد زدن و مشت زدن. مرد توپول رو گرفتم و سرم رو محکم به سرش زدم. لگدم رو وسط شکم توپولش 

. با بستزدم و وقتی دیدم تاثیری نداره از یقش گرفتم و سرش رو کوبیدم به دیوار که خونش روی دیوار نقش 

بیشتر شدن تعدادشون سریع از اون خونه بیرون اومدم و شروع کردم به دوییدن. همه اون افرادی که من رو 

 ه به محوط  تونن کاری بکنن چون شاهشون رو کشتم.اما دیگه نمی ، سوار ماشین شدن تا بیان دنبالم؛دیدن
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دن. اما چه دلیلی داشت؟ با صدای بلندی رو به جگیبازی رسیدم و مارپل و نیروی ما رو دیدم که با دشمن می

 همه گفتم:

 وقتی شاهتون رو کشتم جنگ چه دلیلی داره؟ تسلیم بشین! -

 ای که اون گوشه بود اشاره کرد و گفت:یکی از پسرهای قد کوتاه، به پسر هیکلی

 پسرش که هس... . -

 تم:ای به سر همون کسی که مثالا پسرش بود زدم و گفسریع با تفنگ گلوله

 حاال نیست. -

های ما نیروی دشمن رو دستگیر کردن و سوار یک گلوله هم به وسط گلوی خودش زدم تا دیگه حرفی نزنه. نیرو

طور که اومده بودیم سوار هلیکوپتر شدیم که هلیکوپتر اوج گرفت. مارپل سرش ماشینشون کردن. دوباره همون

 ش خیره شدم که گفت:هارو کج کرده بود و مشغول تماشای من بود. به چشم

 ممنونم. -

 نفس عمیقی کشیدم و جوابی ندادم.

 خوای با من حرف بزنی؟هنوز هم نمی -

گه ازم خوشش نمیاد یعنی هم من براش ترین آدم دنیام. وقتی یک بهم میایمن فقط نجاتشون دادم اما کینه

. با فرود هلیکوپتر، وارد حیاط پشتی خیالم شدشم هم اون برای من. باز هم جوابی ندادم که باالخره بیتموم می

 و گفت:شدیم. پادشاه سریع اومد سمتم 

 ممنون که کمکمون کردی. حاال وقتشه برگردی! -

 پادشاه کارت سیاه رنگی رو داد دستم و گفت:

 برو زمین! -

سته رشه. دجوری رفت. باالخره تموم میقدر سریع که نفهمیدم چهاما خیلی سریع رفت. اون ؛خواستم تشکر کنم

جا جای من نیست. از خونه خارج شدم و خواستم ها هستم اما با حس انسانیت بزرگ شدم پس اینمن از این

 هاش خیره بودم که گفت:منتظر به چشم مارپل دستم رو گرفت.برم که 
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 خوای بری؟ماهرخ گفتم ببخشید. نرو. تو عضوی از مایی کجا می -

قدر هم نیرو داشته باشم براشون مهم نیست. من یک انسانم آره. هرچهخوام عضو افرادی باشم که هیچی من نمی

ق گه ازت متنفرم حکه بخندم. کسی که به من میدونم که وقتی یکی زخمیه برم نجاتش بدم نه ایناین رو می

 نداره با من حرف بزنه. همه چیز یک بار برای همیشه تموم شد. آروم شروع کردم به دست زدن و گفتم:

گه ازت خوشم کنی. وقتی یکی به من می! آفرین! ببین داری خوب خودت رو جلوی چشمم حقیر میآفرین -

کنم. اوه راستی این رو هم بگم بدون من نه نمیاد دیگه حق نداره بیاد سمتم. بیاد هم من قبولش نمی

گم رم و با خودم میبهات رو زیر سوال میولی عاقلم، باهوشم و ریز سنجم. من این حرف؛ ایمغرورم نه کینه

ق و ببینه دیگه حهام رخواد چشمگه نمیتونه با من حرف بزنه؟ یکی وقتی میوقتی یکی از من متنفره می

 و آقای مارپل شما همون جا همون لحظه... . نداره بیاد پیشم

 گفتم.مکثی کردم و به نگاه بارونیش خیره شدم، اما باید می

 برای من مردی! -

 ی بلندی گفت:دداور شدم که با زش دهام ابا قدم

 شه خاص باشی.ت باعث میاههمین رفتار عاقالن -

ای رفتم. در رو باز کردم و از اون شهر خارج شدم. اآلن دوباره پوزخندی زدم و بی توجه بهش سمت در شیشه

سته جلو اطرافم پر بود از خاک و فضای خالی. همه خاطرات و اتفاقات رو توی همون شهر به جا گذاشتم. آه

 رفتم که سفینه سفید رو دیدم. با سرعت سمت سفینه دوییدم و سوارش شدم. کوهسار با دیدنم گفت:

 سه ساعته منتظرتم. چیزی پیدا کردی؟ -

سه ساعت؟ اون همه اتفاقات سه ساعت؟ یعنی زمان اون شهر با بیرون شیشه فرق داشت؟ امکان داره اون همه 

و  ها بهتره شناخته نشده بمونهبعضی چیز اید جواب سوال کوهسار رو بدم؟تی باتفاق توی سه ساعت بیفته؟ راس

اما نامعلوم و گنگ بودن  ؛دادها رو بشناسیم خدا خودش بهمون نشونشون میاین الزمه. اگر نیاز بود ما این سیاره

اید کنه یا شمیها خیلی خوبه. ما چه این شهر و افرادش رو بشناسیم چه نشناسیم فرقی در حالمون نبعضی چیز

 هم شناختنشون بهمون آسیب برسونه. پس بهتره جوابش رو با یک نه تموم کنم.
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 چیزی جز خاک نبود. -

ای گفت و روی صندلی نشست. من هم روی صندلی نشستم که با زدن دکمه سفینه رو به حرکت کوهسار باشه

قت وویی از انسانیت برده. درسته من هیچاخالق بود و یک انسان بود. انسانی که بدر آورد. کوهسار خیلی خوش

تونم با استفاده از عقل کسی رو که خوش برخورد و خوبه انتخاب کنم. اآلن بذار رفتارش رو شم اما میعاشق نمی

 امتحان کنم.

کوهسار؟ تو وقتی دیدی لباس فضانوردی تنم نیست و کالا عوض شدم و با لباس جنگی جلوتم چرا ازم  -

 چیزی نپرسیدی؟

 هسار خیلی قاطع گفت:کو

 خواد چیزی بگه من حق سوال پرسیدن ندارم.چون نخواستی بگی. وقتی یکی نمی -

قدر درک و شعورش باال به نظرتون حاال من باید چی بگم؟ شعور کوهسار و مارپل اصالا قابل مقایسه هست؟ این

 بود که سوالی نپرسید. لبخندی زدم و گفتم:

 ید ناشناخته بمونن.ها باها بعضی سیارهبعضی وقت -

 کوهسار سفینه رو نگه داشت و برگشت سمتم.

 کنه. مثل تو!بعضی چیزها باید نامعلوم، دست نیافتنی و خاص باشن. همینه که زیباشون می -

خوایم چیزهای بهتر از شن میگفت. همه چیز تا زمانی خوب هستن که نداریمشون. وقتی مال ما میراست می

به بیرون از پنجره خیره شدم. آرامش و نظم خاصی توی این آسمون بود. سکوتی که غرق  ها به دست بیاریم.اون

های متفاوتی. هرکسی ها. خدا واقعاا چه چیزهایی که درست نکرده. چه آرامش محوی و چه جهانبود از کالم

 شغل ها فقط به یک خونه کوچیک و یکدست خودشه که سقف زندگی خودش رو تا چه سطحی بخواد. بعضی

تر تر و بیشخوان به یک خونه بزرگ و ماشین خوب دست پیدا کنن. اما من یک چیز بزرگها میراضین و بعضی

خوام خواد کل چیزهایی که هستن رو ببینم و با کل جهان آشنا بشم. نمیخوام. دلم میها رو میاز همه این

 محدود به یک چیز باشم. نگاهی به کوهسار انداختم و گفتم:

 طور دختری هستم؟نظر تو من چه از -

 کوهسار کمی فکر کرد و گفت:

-  
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تونم بشناسمت هر روز یک رنگی. تفکرات متفاوت و خاصی شه. چون نمیکسی که براش جمله پیدا نمی -

 شی.دونی؟ توی هیچ دیالوگی جا نمیکنه. میداری که تو رو متمایزتر می

تم بشنوم. کوهسار مثل پسرهای دیگه نیست که الکی تا تقی به تونسترین جوابی بود که میاین بهترین و عالی

انه ای و عاشقشناسم. این جمله کنایهخوره بگن عاشقتم و دیوونتم. و بعد چند ماه بگه من شما رو نمیتوقی می

هم  زتونم بگم بهترین حرف دنیا بود. سفینه با سرعت از الیه زمین رد شد و وارد زمین شد. باکوهسار بود که می

هام رو باز کردم و از سفینه تونستم جلو رو ببینم. باالخره فرود اومدیم. چشمسرعت جوری شده بود که نمی

کسی توی سازمان نبود. توی بخش حیاط پشتی و بزرگی فرود خارج شدم. هوا کامالا تاریک شده بود و هیچ

ها های درختوزید و آروم دستت. باد سرد مینداخجا من رو یاد حیاط پشتی خونه پادشاه میاومده بودیم و این

خواد بارون بباره. کوهسار داد. قطره آرومی روی دستم لغزید که متوجه شدم میرو به چپ و راست تکون می

 اومد پیشم و با در آوردن کاله فضانوردی، سرش رو رو به آسمون گرفت.

 کسی توی دنیا لیاقت پسری مثل تو رو نداره.کوهسار هیچ -

هسار با تعجب نگاهش رو بهم دوخت. بارون این بار با شدت شروع کرد به باریدن. باز هم قلب ابرها شکسته کو

های خیسش چشم دوختم. کش روی صورت کوهسار قرار گرفتم و به موها و مژهبهزد. روبود و آسمون فریاد می

 ن. موهاش باز شده بود و کل اون موهای بلند طالیی روی صورتش ریخته بود

 ماهرخ؟ تو از من تعریف کردی؟ -

 سرم رو به نشانه آره رو به پایین تکون دادم وگفتم:

کسی توی دنیا خوب یاد نگرفته انسانیت کنه. وقتی تازه فهمیدم انسانیت یعن چی و تازه فهمیدم که هیچ -

ی تو خوام جواب بدم یعندونی نمیپرسی وقتی میکنی وقتی سوالی نمیمن حالم بده تو کمکم می

 خوای من برای تو بشم؟انسانیتت خیلی باالست. کوهسار هنوز هم می

دونستم کم هستن کسایی که واقعاا آدم باشن. همه میگن ما میگم اما این رو میدونستم دارم چیواقعاا نمی

ز اشه یعنی بویی رم بیرون یک پسری مزاحم من میآدمیم اما یاد نگرفتن آدم بودن یعنی چی؟ وقتی من می

فهمه با این کارهاش من رو اذیت می کنه و اون هم نوع خودش که یک انسان هست رو انسانیت نبرده یعنی نمی

کنه یعنی آدم نیست. وقتی ش و اذیت میکشه و زن و بچهکنه پس انسان نیست. وقتی یکی مواد میاذیت می

ت به کار خالف بزنه آدم نیست. وقتی یک بچه با زحماتی که پدرش کشیده و پولی که پدرش به دست آورده دس

 گن که تو من رو ناراحت کردی اون آدم نیست. وقتی به یکی مییک رفیق و دوستش رو ول می کنه با بهانه این
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ها باهاش شناسمت یا مثل غریبهگن من نمیدوستت دارم یعنی قلبش رو به دست میارن و وقتی بعدش می

هایی که دیدم نیست، بحث من اینه نن آدم نیستن. بحث من آدم فضاییشککنن و قلب طرف رو میرفتار می

یک  گه اینگن باید کمکش کنم چون میشه که دست یکی رو بگیره. چرا نمیروی همین زمین کسی پیدا نمی

 انسانه چه دختر باشه چه پسر؟

 کنی؟شوخی می -

س و شلوار من کامل آب شده بود و به تنم از افکارم به دنیای واقعی پرت شدم. هوا خیلی سرد شده بود و لبا

 چسبیده بود.

 های کوهسار خیره شدم و گفتم:خیلی جدی به چشم

 من با تو شوخی دارم؟ -

کرد که من رو قبول بکنه  یانه. خیلی مزخرفه که من از یک پسر کوهسار جوابی نداد. شاید داشت فکر می

خواستم یک انسان رو از دست بدم. کوهسار من نمی خواد بکنه.خواستگاری کردم. در هر صورت هر فکری می

سویشرت سیاهی از توی سفینه بیرون آورد و گذاشت روی شونه م. دستم رو گرفت و هر دو سمت ماشینش که 

جلوی سازمان پارک بود رفتیم. با سوار شدنمون، کوهسار بخاری داخل ماشینش رو روشن کرد. انسانیت یعنی 

 م.شوقت بیمار نمیش رو هم شکسته باشم نگران سرماخوردنم باشه. هرچند من هیچکه حتی اگر زمانی دلاین

 ساعت شش صبحه.  -

 لیدک و شدم پیاده ماشین از. دیدار امید به گفت فقط اما بگه چیزی خواست و ایستاد مونخونه مقابل کوهسار

 و بود بسته اتاق ها همه در. دبو سکوت و تاریکی در غرق جا همه. شدم خونه وارد. بردم فرو در قفل توی رو

 زمین روی آوردم در رو جنگیم و کثیف هایسلبا همه و شدم اتاقم وارد. اومدنمی کشیدن هم نفس صدای

 یچه کهاین از پشیمونم کمی راسش. کشیدم دراز تخت روی راحت و پوشیدم رو خفاشیم بنفش لباس. انداختم

 .خیالاصالا بی نبود؟ یا بود، حقش شاید هم یا. کشیدم خط روش سریع و ندادم بهش فرصتی

 

 نداد اجازه حتی من رو گرفت و محکم آرتین. کردم باز پلکم رو آروم محکم هایتکون با و بستم رو هامچشم

 نبودم؟ روز چند مگه حد؟ این تا یعنی با بغض صدام زد.. تخت رو بشینم

 . ...ما گینمی رفتی ماهه یه آبجی -
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 ماه؟ یه جون؟ -

 لبم هب کمرنگ هم رژ یک. زدم شونه رو موهام و برداشتم رو شونه. آینه جلوی رفتم و پایین پریدم تختم از سریع

 .رفتم آرتین سمت و زدم

 دروغ؟ -

 !راست نخیرم -

 از من رو و ما سمت اومد مامان .شدیم خارج اتاق از .بکشم لپش از خواست دلم که بود هابچه مثل لحنش انقدر

 گفتم: و شدم جدا بابا آغوش از تالش کلی با. کردن بغل من رو خانواده کل بله و کرد جدا آرتین

 بود؟ مبری خبر نبودم من. توروخدا کنین رحم -

 گفت: خورد،می خیار خرچ خرچ با که حالی در آرتین

 .نیست خبری اون جز شه.می شروع ترمت امتحان دیگه هفته دو -

 بابا گفت:. دهنم تو مو کرد برداشتم عسل رو ناخنم با و رفتم عسل سمت

 نداریم؟ ما قاشق دختر -

 نوچ. -

 خوبی حس. سوخت دستم بعدش ولی ؛نکردم حس رو گرما اول. شستمش و بردم گرم آب شیر زیر رو دستم

 گفت: و آورد کثیفم رو و خاکی جنگی لباس مامان. مخونه تو دوباره داشت

 جنگ؟ بودی اخیراا رفته -

 .رفتم در سمت بدو بدو و مبل روی از برداشتم یدم روسف و حریر شال. کن جمعش و بیا حاال

 .بابای بزنم سر هامدوست به رممی -

 گفت: فریاد با مامان

 .خونه میای که تو -

 وسطی هااین داریم امتحان بعد هفته سه شهنمی باورم کردنمی بازی وسطی داشتن بروبچ. شدم کوچه وارد

 گفتم: جیغ با .کننمی بازی
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 .بروبچ بر سالم -

 رد کوچه از که حالی در پسرهاد. آوردن هجوم سرم رو با هم همه بعد و چرخید درجه هشتاد صد سایه سر اول

 گفتن: شدن،می

 هندی رو! فیلم -

 .کردن باران بمب رو پسرها خشم با و کردن ولم همه بعد و

 .اخه چه تو به: سایه

 .کارت رد برو دهنت رو ببند: بهاره

دادم و با تر خودمونیم رفتن دنبال کار و زندگیشون. توپ رو توی دستم چرخ میا که دیدن از ما دیوونههپسر

 م:کارانه مشغول دیدن بروبچ بودم. توپ رو انداختم زیر پام و گفتژشت ورزش

 هستین فوتبال؟ -

 :همه باهم گفتن

 .ما هستیم هرکی نیست از ما نیست  -

این جمع صمیمی تنگ شده بود. برای این خل قدر دلم برای هعجب شعاری هم ساختن. من چ .م گرفتهخند

قدر هخه من چآهای بابام. های مامانم. کتابهای رنگارنگمون. برای داداشم و مجسمههاشون برای معلمبازی

ریخت بود. توپ رو با پام به بازی گرفتم و به سایه پاس  دیوونه این زمینم. هر چی هم باشه بهتر از اون فضای بی

حال بازی رحم خورشید در حال نیمرو شدن بودیم و همه داشتن با نفس نفس و بییر نور بیدادم. همچنان ز

 :کردن. یکی نیست بگه مجبورین؟ روی زمین ولو شدم و گفتممی

 .من نیستم -

جا بود وسط زمین انگار منتظر حرف من بودن. حاال جالبش این .با این حرف من، همه روی زمین دراز کشیدن

قدر ادیسونم. رفتم و جلوی پله هگذرن دراز کشیده بودیم. وای خدا من چا میان میهماشینکثیف کوچه که 

  کردنچنین داشتن گرما رو خنثی میزد و بقیه هم این مون نشستم. سایه با شالش خودش رو باد میهخون

 ای ندارین؟ برنامه ؟کنینکار میو چیر بهاره: امتحان

 :سایه با ذوق گفت
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 .لمتقلب جان د -

 :الله با تمسخر گفت

 کنی؟کس نگاه نکنه از کی تقلب میاگر هیچ -

 :م با پوزخند گفتمه همه به من خیره شدن و من

 .و خط بکشیدر رو من .اگر به این همه آدم تقلب بدم عمراا -

 .اه کنمیاسی: خط خطیت می

 .و دست بهاره رو با خودم کشیدمخ حال کردم. از روی پله بلند شدم آو براش در آوردم که آتیش گرفت. ر زبونم

 .ریم پارک می خواین بیاینما می -

ها که انگار از خداشون بود پشت سرم اومدن. یاسی بطری آب معدنی رو تا ته کرد تو حلقش. نصف آب بچه

 .واال ،و یاسی نداریم که زد. آب رو ازش گرفتم و سر کشیدم. چیه؟ منمونده بود و داشت به من چشمک می

ش مونده بود که اونم بهاره خورد. یعنی چنین موجوداتی هستیم ما. وارد پارک شدیم و سمت تاب سه هیک ذر

 این پسری یک نکنم غلط. زدمی باد خودش رو ناز با و بود نفره رفتیم و پنج نفره روش نشستیم. الله سر پا

تا ته زیاد کردم. البته توی  ور صداش و گرفتم آسمان از رو هندزفری. میومد عشوه جوریاین که بود هاطرف

گوشم نذاشتم. گذاشتم روی پام تا صداش به همه برسه. از نظر من آهنگ خوبی بود. لحن خواننده طرز 

کردم شد بگم آهنگ خوبیه. من همیشه از آهنگ خوشم میومد چون حس میخوندنش و متنش باعث می

جدید و ناب. انگار از خود تکراری خالص میشدن. یک حس چندین احساس شاد و مثبت یک جا وارد قلبم می

  کشیدندوختن و روش قلب میشدم. همه مثل من بین افکارشون لباس می

 و ببینهر ام اشکهکردم چشمفکر نمی

 ولی رسم روزگار انگار همینه

 ار عاشق بمونهوکه یکی دیوونه

 خر تنها بمونهآولی تا 

 تباه بودگفتی عشق ما از اول اشبه حرفت رسیدم که می
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 ها بودعشق از اول برای قصه

داد و که همه مثل من موافق نبودن. الله با دستش موهاش رو بازی میباهاش موافق بودم اما مثل این واقعاا

  ه.گرددونه بین خیاالتش دنبال کدوم شاهزاده سوار بر اسب میاش قفل بود. خدا میهنگاهش روی کفش

 دادی و گوش میر ایی که آهنگ منهروز

 فرستادیهی واسم قلب می

 :گفت کنن، اعتراض هکسایه آهنگ رو خاموش کرد و قبل از این

جوری نگا نکنین، من دیروز ساعت دو شب رفتم واسه گرفتن چیپس. از شانس خوبم مغازه هم باز بود. این -

تهبعد برداشتم و نوشخب نیاز داشتم بهش. خالصه این کاغذ رو توی راه پیدا کردم. اول گفتم بی خیال ولی 

 .های خیلی خاص و عجیبی توش دیدم

های ریز نگاهش می کردم و سعی داشتم حرفش رو هضم کنم. سریع کاغذ رو ازش گرفتم و دقیق بهش با چشم

 :نگاه کردم. با صدای آرومی گفتم

 .اوه خدای من -

 شون عالمت سوال بودن. ها نگاه کردم. همهیک نقشه عجیب بود. به بچه

 گم دروغه.ه میمن ک -

 ها درست کرده بودن نشون داد و گفت:ای که خطسایه روی کاغذ خم شد و حالت الک پشتی

 هاش؟نوچ. پارک ما شبیه الک پشت نیست با اون درخت -

داد گفت. نکنه واقعی باشه؟ صدای اذان خبر از این میدستم رو روی چونم گذاشتم و به فکر فرو رفتم. راست می

 هم زد و با ذوق گفت:هاش رو بهخونه. الله دستکه باید بریم 

 از فردا باید روزه بگیرین. -

 ای بهش انداختم و با تمسخر گفتم:سفیه اندر عاقل نگاه

 ت قبول بشه.نه بابا؟ تو و روزه؟ خب باید چند ماه با پسرها حرف نزنی تا روزه -
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 شد. الله سمت من هجوم آورد که پشت همه زدن زیر خنده و الله از حرص سرخ شد. آخی طفلی دختر عصبی 

های شیرینمون خیلی تنگ شده بود. البته اآلن دلم برای اون جنگ و بهاره قایم شدم. آخ دلم برای این دعوا

 های عجیبم خیلی تنگ شده. مامان یاسی سرش رو از پنجره بیرون آورد و با جیغ گفت:ماجرا

 بیا خونه یاسی. -

رد. عجب مامانی داشت این دختر من خبر نداشتم. به به موهای طالیی رو عشق کیاسی هم زیر لب هی غرغر می

رسید. اصالا از یاسی است. عجب آرایشی هم داره. از این فاصله و ارتفاع هم معلوم بود. حتماا خیلی به خودش می

 تر بود. اآلن که دقت کردم این رو فهمیدم. یاسی یکی زد تو سرم و گفت:جوون

 دی.مامانم رو خور -

 الله: ولی خودمونیم عجب مامانی داری.

 سایه: صداش رو عشق است.

 نیشم رو باز کردم و گفتم:

 موهاش رو عشق است.  -

همه زدن زیر خنده که یاسی هم شروع کردن به خندیدن. دیگه تصمیم گرفیتم رفع زحمت کنیم و از پارک 

 که همه متفرق بشن با صدای بلندی گفتم:بریم خونه. قبل از این

 دم ها.به درس نگاه کنین. من تقلب نمی -

جا تاریک بود. خبری از مامان و بابا نبود. آرتین هاشون باال رفت که فرار کردم و به خونه پناه بردم. همههمه جیغ

ها خوش شه؟ کجا به سالمتی رفتن؟ من رو چرا نبردن؟ اصالا مگه بدون من به اونهم نبود؟ مگه داریم مگه می

شه هام رو پرت کردم زمین. نه پس حوصله دارم بذارم کمد؟ حاال یکی پیدا میتم توی اتاقم و لباسگذره؟ رفمی

بذارشون کمد دیگه مگه نه؟ واال دیگه! کل بیست تا کتاب رو روی میز تحریرم گذاشتم و با حالت تفکر بهشون 

حان؟ فکر کنم جمعاا یک هفته شه و من چند روز وقت دارم برای امتنگاه کردم. بیست تا کتاب کی تموم می

شه بقیهش هم که فرعیات هستن رو هاش رو شب تا روز نگاه کنم تموم میها هم بیست کتابن. مهمدارم و این

ب های کتاهام خطخیال. نشستم و اول هوا فضا رو برداشتم. خودکار رو کردم الی دندونام و با دو تا تیله چشمبی

 رفتم. مثل یک داستان بود ماجرای خوندم به اوج احساسات فرو میکه میرو یکی یکی خوندم. در حین این
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کنید باید سرعت را بیش کردی. زمانی که از هاله سیاره عبور میخوندی کامالا حسش میکتاب و اگر عمیق می

 از حد کنید تا قدرت این هاله سفینه را نسوزاند و آسیبی به بدنه سفینه وارد نشود.

خوندم. هفت تا از بیست تا رو خونده بودم و دقیقاا فردا موم شد. چند روز پشت سر هم فقط میاولین کتاب ت

امتحان اولم بود. کتابش رو قبالا خونده بودم برای همین سطحی مرور کردم و از اتاق خارج شدم. آرتین داشت با 

 و گفتم: . به کنارش رفتمرفتگوشیش ور می

 کنی کلک؟چه می -

کنه؟ داداش مارو باش من شد و گوشیش رو نشونم داد. اوه جون بابا. این داره ماشین بازی می آرتین نیشش باز

ش کشیدم و سمت آشپزخونه رفتم. استانبولی مامانم روی میز کنه. از گونههم میگم داره با یکی چت می

و همزمان چند طعم رو  چپوندنکرد. من عاشق این غذا بودم. چند تا چیز رو با هم توی برنج میخودنمایی می

 ش رو تموم کردم. بابا با ابروی باال رفته نگاهم کرد و گفت:کردی. نشستم و سریع همهاحساس می

 خسته نباشی دالور. -

، دونماشتها بودم. از وقتی به سیاره رفتم اشتهام هم باز شده، عجب. شاید دارم قدر غذای خودمون رو میقبالا کم

 نه؟

 ممنون پدرم. -

که نخورده بودم   قدر به درس زوم بودم گذشت زمان رو هم نفهمیدم. ناهارمالا تاریک شده بود و من اونهوا کام

 اآلن فقط شام خوردم.

 رم الال. شب خوش.من می -

صدای شب بخیرشون رو شنیدم و سمت اتاقم رفتم. چراغ رو خاموش کردم و خودم رو رو تخت پرت کردم. فردا 

 برای من روز بزرگی بود.

تونه به کالس هاشون بود. با خودشون کتاب آوردن؟ بله خانم مدیر نمیارد کالس شدم. همه سرشون تو کتابو

ها داشتن آماده ها با فاصله زیادی از کنار هم قرار گرفته بودن و بچهما چیزی بگه. حیف من نیاوردم. میز

فرستاد. جلوی در دست به سینه یکرد و یاسی الیک مشدن برای مبادله کاغذ. سایه با پاش پرت میمی

 وایستادم و گفتم:
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 های من! سالم عشق -

 یاسی: سالم نفس من.

 با پوزخند روی میزم نشستم و گفتم:

 دم!تقلب نمی -

همه منفجر شدن و خواستن چیزی بگن که معلم عزیز وارد کالس شد. این همون پسر بود اسمش یادم نیست. 

ت سژ وشم. بهاره پشت سر معلم وارد شد و سریع سر جاش نشست. پسر بادونم نیاز نیست بگین زیادی باهمی

 باحالی پشت میزش نشست و گفت:

 خب ببینم چه می کنین. -

 سایه: تقلب آزاده؟

 معلم سریع جدی شد و با خشم گفت:

 جان؟ -

سایه قلب تهی کرد و رسماا دهنش رو بست. کاغذها رو روی میز گذاشت و پشت میزش نشست. خودکارم رو 

ش رو هم یادمه. سریع شروع هام چرخوندم و با دقت سوال رو خوندم. این رو حفظ بودم حتی صفحهوی دستت

نوشتم تا جا بشه. کل سوال رو که تموم کردم ورق رو برعکس کردم تا کسی کردم به نوشتن. تند تند و ریز می

 ندم، رایگان بدم به یکی دیگه؟تقلب نکنه. من چنین بشر پلیدی شدم. ولی پلید نه! خودم زحمت کشیدم خو

ها حق ندارن تنبلی کنن از من تقلب بگیرن. هم برای آیندشون خوب نیست هم زحمات من به باد خب اون

 که بقیه هم امتحان دادن از مدرسه خارج شدیم و دم در وایستادیم. ره. همین! بعد از اینمی

 خوب بود؟ -

 مردی یکم... .یاسی: بیشعور می

 م:با تحکم گفت

 از این به بعد بخون امتحان بده یاسی جون!  -

 یاسی سکوت کرد و این یعنی کمی آدم شد. سایه با ذوق گفت:
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 امشب ساعت دوازده شب همه میاین دم در خونه ما. -

 هایی گشاد شده و شکلک عالمت سوال گفتیم:همه با چشم

 جان؟ -

 دم پشیمون نشین.قول می  -

کردن و این یعنی مثل گفتم و به بقیه خیره شدم. همه داشتن فکر میگذره؟ چیزی نچی تو سر این دختر می

 من تو تردیدن. 

 باشه من میام. -

 سایه منتظر بقیه شد که همه اعالم موافقت کردن جز الله.

 تونم خوابم میاد.الله: من نمی

 هر کسی یک کتاب زد به وسط سر الله که الله پا به فرار گذاشت. 

 نیای من میام ها. -

وری ش بود، فها گم شد. بهاره در حالی که دستش رو شونهدستش رو به نشانه تسلیم باال برد و بین کوچهالله 

 چرخید سمتم و گفت:

 شد؟راستی تو رفتی فضا چی -

که همه فراموش کرده بودن و تازه یادشون افتاد. روی پله جلوی مدرسه نشستم و شروع کردم به به به مثل این

از جنگ بگیر تا اون پسر مسخره. وقتی حرفم تموم شده بود تازه فهمیدم دو ساعت  توضیح دادن همه چیز.

 خورد گفت: گذشته. سایه در حالی که چیپس می

 خاک توی سرت. چرا نگفتی کشف کردی؟ -

 گفتم که چرا نگفتم. -

 سایه چیزی نگفت که بهاره گفت:

 و گرفتی.رمرحبا! خوب حال پسره  -
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خدافظی کردم. وارد خونه شدم که مامان رو روی مبل در حال خواب دیدم. لبخندی زدم و با صدای بلندی 

ها میره سر کار روزها خوابه. وارد اتاقم شدم و مانتوم رو برعکس کار همیشم، آویزون کردم. کتابی که طفلی شب

اش نگاه هها به نوشتهدو روز دیگه امتحانش رو داشتم، برداشتم و ورق زدم. فقط ورق زدم یعنی. بعضی وقت

 کردم. آخه قبالا خونده بودم. آرتین پرید تو اتاق و گفت:

 کم پیدا شدی عشقم؟ -

 شدم؟ کم پیدا؟ عشقش؟ دهنم رو که باز مونده بود بستم و منتظر شدم ادامه بده.شده؟ من چیجون؟ چی

 و... . اما حاال وقتخاطر امتحان و فضا بینمش. بهآرتین اومد و کنارم نشست. یادم رفته بود که خیلی وقته نمی

از  که نه اوندونم برادر بقیه چطوره اما آرتین یک دوست بامرامه. نگاهش کردم. اینداشتم داداشم رو ببینم. نمی

دونستم آرتین شد باهم جور بشیم. اآلن میکه رفتارمون شبیه هم بود، باعث میتر بود نه من و اینمن بزرگ

یک برادر عاشقش بودم. قطره آرومی از گوشه چشمم لیز خورد که آرتین با  برادر واقعی من نیست اما بیشتر از

 نوک انگشتش پاکش کرد.

 شد؟کردی. چیوقت گریه نمیتو که هیچ -

 هایدونم ولی تغییر کردم. من شاید یک انسان ساده نباشم اما هم نوععوض شدم. دلیل تغییرم چی بود نمی

کنم. آرتین بلند شد و ا بهترن. از بین بد و بدتر من بد رو انتخاب میهخودم رو دوست ندارم و به نظرم انسان

 گفت:

 خوای بدم بهت؟بابا جدیداا یک کتاب جنگی خریده. خوند، تموم کرد داد به من و من هم خوندم. می  -

ست اما خودش جنگ! من خودم جنگ رو با تمام وجودم حس کردم. آره جنگ در ظاهر فقط یک اسم ساده

زنن و گاهی با ابزار. یک نیرو و ست. خطرناکه خیلی خطرناک. گاهی با زبون نیش مییده و گستردهخیلی پیچ

تر ابتترسه که قلبش بیقدر مییک ارتش. اصالا برای خودش یک دنیای خاصی داره، اما ترسش باالست. آدم اون

لبخند از اتاق خارج شد. پوست کتاب شه. آرتین کتاب رو انداخت روی پام و با ش کوبیده میاز همیشه به سینه

قرمز رنگ بود و روش نوشته بود روزگاری با ما. روی تخت دراز کشیدم و کتاب رو باز کردم. ورقش نارنجی رنگ 

س یا برای کهنه و قدیمی دیده شدن این چنین طرحی زدن. کتاب رو باز کردم شده بود و مشخص بود یا کهنه

شد. ماجرای کتاب از یک شد و صدای نامفهومی ازش خارج میم باز و بسته میو شروع کردم به خوندن. لبم آرو

کرد. یکم آهن شروع شد. یک مرد از قطار خارج شد و وارد شهر شلوغ شد. با دقت و ریز بینی به همه نگاه میراه

 مشکوک بود ولی دقیق بودنش حتماا با معناست. وارد یک 
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فهمم این مرد کاراگاهه و قراره جلوی یک های داستان میمه جا. وسطکنه به گشتن هشه و شروع میهتل می

الی کنه. کشتی خشه و کمی دنبالشون میقتل رو بگیره. به یک زن و مرد که خیلی عاشق هم بودن مشکوک می

بود و فقط این دو زوج بودن و این مرد هم مخفی شده بود. مرد با لبخند برگشت و گفت از اول عاشق پولت 

 شونکنه و کاراگاه هم از همهخوره اما دیگه دیره. مرد با تفنگ به سر دختر شلیک میم. دختر شدید جا میبود

 گیره.عکس می

کشم و از روی تخت بلند دم. خمیازه کوتاهی میهام رو مالش میکتاب رو روی میز می ذارم و کمی چشم

 عجیبی هستم خداییش. کشن می خوابن من بیدار می شم. آدمشم. همه خمیازه میمی

ندازم. از میله به پایین نگاه می کنم. بابا روی مبل بود و روی تاریک میشم و نگاهی به راهاز اتاق خارج می

رو رو طی میکنم و مادر رو توی اتاق در حال دید. آرتین هم نبود و مامان هم نبود. آروم طول راهداشت فیلم می

 پایین رفتم و با صدای آرومی گفتم:کنم. آروم از پله الال پیدا می

 بابا؟ -

 هم؟ -

 عزیزم گفتی خسته شدی؟ -

 دخترم من کی به تو عزیزم گفتم آخه خسته هم بشم؟ -

گن حرف راست رو از بچه بشنو همین بود. در یخچال رو باز کردم و بیسکویت گفت. میاین رو راست می

 سمت شیر رفتم. کاکائویی رو از توش خارج کردم. چند تا انداختم توی دهنم و

 شی.ها سیر نمیبا این -

 شیر رو بدون ریختن به لیوان، سر کشیدم و دهنم رو با آستین لباسم پاک کردم.

 خورم.من هم سیرم فقط واسه حال دلم می -

ها جا کرد. روی مبل کنار بابا دراز کشیدم و مشغول گاز زدن به بیسکویتبابا لبخند کجی زد و شبکه رو جابه

داد. طرف چند ساعت رو هوا در حال پرواز موند و بعد اومد پایین فیلم هندی و جنگی نشون میشدم. داشت 

 ها هم فضاییتونم بگم فیلم تخیلی بود البته اگه اونها رو له کرد. چون خودم چنین نیرویی دارم نمیهمه آدم

 باشن.

 بابا من کیم؟ -
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 هاش گرد شده بود، گفت:مچایی به گلوی بابا پرید و صاف نشست و در حالی که چش

 چی هستی؟ -

 من کیم؟ -

 تو تویی. -

 بیسکویت رو روی میز گذاشتم و با ابروی باال پریده گفتم:

 منی که منم کیم؟ -

 تو خب... .  -

 بابا صادق باش.  -

 خوام واقعاا بدونم کی هستم.می -

 بابا از روی مبل بلند شد و در حالی که از پله باال می رفت، گفت:

 گم.فردا می -

تم چیزی بگم که محو شد. ساعت تازه ده شب بود و تا دوازده وقت زیاد بود. قلمو و بقیه وسایل رو آوردم و خواس

کردم حس مشغول کشیدن مجسمه عقابی که جلوم بود، شدم. نگاهی به عقاب انداختم. دقیق که نگاه می

رو ببینم. دستم رو بردم لمسش  تر خم شدم تا عقابست. دهنم باز مونده بود. بیشکردم سه بعدیه و زندهمی

خیال عقاب شدم. سمت در رفتم و با باز کنم و حس سردی کردم. با صدای زنگ در محکم قلبم رو گرفتم و بی

 کردنش، چهره سایه و بقیه نمایان شد.

 دونم کجا قراره بریم وکردن. خب باید یک لوازمی باشه برای سفرمون دیگه. هرچند نمیهمه منتظر نگاهم می

 چرا قراره بریم.

 ای چیزی بیارم.قوهرم چراغمن می -

م. با همون شلوار ورزشی سیاه و لباس سفید نخی و عروسکی شکلم و سمت ساکم رفتم و انداختمش رو شونه

ها هم قدم شدم. سایه و آسمان دست در دست یک شال سفید از خونه خارج شدم. در رو آروم باز کردم و با بچه

زد و خودش رو بغل کردن. هر دو هم سیاه پوشیده بودن. بهاره هم کنار من قدم میچ پچ میرفتن و پراه می

به  رفتن و روکرده بود. معلوم بود سردشه. لباس سبز لجنیش هم خیلی بهش میومد. یاسی و رزا عقب عقبی می

 گردنش انداخته بود.  زدن. و اما الله خانم سرش تا ته توی گوشیش بود و هندزفری هم رویما ور ور حرف می
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فهمم ساعت دوازده شب یک لشکر یا ش افتاده بود. من نمیشالش هم دیگه شال به حساب نمیومد و روی شونه

 ریم؟بهتر بگم سیاه لشکر داریم کجا می

 بری؟سایه اآلن مار و کجا می -

ایره ایستاده بودیم و به سایه دستش رو انداخت روی شونه آسمان و به ما اشاره کرد وایستیم. همه به شکل د

 زدم، با حرص گفتم:سایه که وسطمون بود خیره بودیم. در حالی که پام رو روی زمین می

 خب؟ -

 بیا من رو بزن عشقم.  -

 بیام؟ -

 سایه به نشانه تسلیم دستش رو باال برد و گفت:

ه رفتم و متوجه یک ای که بهتون گفته بودم رو یادتونه؟ من دنبال اون نقشگم عزیزم. اون نقشهاآلن می  -

خوام تونل عجیب غریب وسط پارک شدم. یک دریچه کنار صندلی هست و داخل اون هم تونل قرار داره. می

 جا بفهمیم چه خبره. بریم اون

پیشنهاد بدی نبود. ما که همه جوره پر از ماجرا و هیجان بودیم خب این هم یکیش. اصالا ما یک اکیپ پر از 

ب هستیم که این ماجراها تمومی نداره. ولی خیلی هم بد نیست. زندگی یک نواخت و ماجراهای عجیب و غری

 ای نداریم و هر روزش یک فصل جدیده. الله با اعتراض گفت:تکراری

 ریم امتحان بدیم من نتونم بلند بشم مقصر شما هستین ها.فردا ساعت هفت می -

دونم هر شب تا ساعت هفت آنالینی. ما رو سیاه یکردی خودم مبرو بابا تو که االن تو تخت تا صبح چت می -

 نکن.

الله خواست دهنش رو باز کنه که یاسی دستش رو جلوی دهن الله گذاشت و الله هم گاز گرفت. یاسی در 

 حالی که با حس بدی به دستش خیره بود زیر لب صدتا فحش به الله داد. سایه کالفه با صدای بلندی گفت:

 یپیم همه پشت همیم آره یا نه؟بسه بچه ها. ما یک اک  -

 همه با هم گفتن:

 آره. -
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-  

 پس با من بیاین پایین. همه اتفاقات رو ما با هم تجربه کردیم. این هم یکیش. هستین؟  -

 هستیم. -

سایه دریچه سیاه رنگی که روی زمین بود رو باز کرد. داخلش چند تا پله رو به پایین بود. همه با شک نگاهمون 

قوه رو روشن کردم و پام رو روی اولین پله گذاشتم. منتظر بودیم یکی بره تو. اول من چراغچرخوندیم و رو می

های ناهماهنگ پایین کشیدم و آروم از پلبعد من سایه و رزا و بقیه اومدن پایین. دستم رو روی دیوار خاکی می

پایین اومدن و با چشم، دقیق به  هاها تموم شدن و به یک مسیر دراز و الغر رسیدیم. همه از پلهمیومدم. پله

ها هیچی نیاوردن. سایه دستی به دیوار کشید و قوه رو آوردم اینجا خیره شدن. خوب شد من این چراغهمه

 گفت:

 شه؟ جا چیز خاصی پیدا میبه نظرتون این -

 الله: هه! آره بابا طال!

 کنم یا نه.یجا دفنت مرزا: تو دلت از یک جا دیگه پره. باز بگو هه ببین همین

 الله: چیزی بگو اندازه دهنت باشه.

 بهاره: بس کنین ما رفیقیم ها.

 ندازه وسط.الله: آخه من با این کاری ندارم خودش رو می

 کنین؟آسمان: تموم می

 یک صدایی اومد. -

همیدم فهمه کامالا خفه شدن و به من نگاه کردن. دوباره صدا اومد. چون من قدرت شنواییم عالیه این رو می

 ولی این ها نه. صدای قدم زدن میومد.

 صدای پا میاد. -

 الله: خب تو قدرتش رو داری جلوتر برو ما هم بیایم.

که حمایتم کنن از پشت من میان. صدای پای های م رنو باش به جای اینپوزخندی زدم و جلوتر رفتم. دوست

کردم خیلی ز حد دیگه دراز بود، احساس میاومد. این مسیری که داشتیم می رفتیم بیش ااون فرد دیگه نمی

 وقته داریم راه می ریم.
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 رزا: برگردیم دیگه چیزی نیست.

 یاسی: زود ناامید نشین شاید... .

 بهاره: ولی خیلی راه رفتیم.

 ها؟ اآلن اگر رفیقم پسر بود تا قله هم میومد. شه کمی تحمل کنین سوسولسایه: می

احترامی کرد و گفت مرام پسرها بیشتره. نخیر اگر پسری هم این مسیر خترها بیاین حرفش بهم برخورد. به ما د

زنه و عالوه بر اون پسرها تا خود صبح هم خونه نیان رو بره و انقدر مسیر طوالنی بشه از همین اولش جا می

م ر اینه؟ وایستادکنه. غیها که فکر نمیدن ولی ما ساعت دوازده اومدیم بیرون کسی بفهمه چیخانواده گیر نمی

 و رو به سایه گفتم:

 های پسرت رو صدا کن.رم. رفیقمن می -

گفت منظوری نداشتم، پشت کنم اما صدایی اومد. صدای یک مرد بود یا خواستم برگردم و به سایه که هی می

 پسر؟ همه به اون نقطه تاریک چشم دوختیم و حتی نفس هم نکشیدیم. سه تا پسر مقابلمون نمایان شدن.

ها کی بودن؟ یکی از پسرها سویشرت سیاهی پوشیده بود و کالهش رو کردن؟ اصالا اینکار میجا چیها ایناین

روی موهای سیاهش انداخته بود. پوست سفیدی داشت و چشم کشیده سیاهی هم داشت. قدش هم بلندتر از 

هاش زده ای شکلی به چشمدایره تر از رفیقش بود. عینکمن بود. اون یکی موهاش خرمایی بود و قدش کوتاه

های درشت سیاهش خیلی خوب میومد. یکی دیگه هم که به دیوار تکیه داده بود بود که به پوست گرد و چشم

تیپ سفید زده بود و موهاش هم معلوم بود طالیی رنگ کرده. کالا سفید بود و چشمش هم سیاه بود. آدامسش 

 هم بد جور رو مخم بود. 

 جا چی کار می کنین؟سایه: شما این

 اون پسری که کالا سیاه پوشیده بود و کاله انداخته بود رو سرش گفت:

 کار می کنین؟جا چیجا. اما شما هشت نفر که یک لشکرین اینما به خاطر یک نقشه اومدیم این -

 که همه یک اکیپیم.بابت نقشه اومدیم و این  -

 عینکی: هشت نفر؟

 نه پس چند نفر؟ -
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 الله سریع رفت جلو و گفت:چیزی نگفت که 

 شما چیزی پیدا کردین؟  -

 اونی که سفید پوشیده بود، گفت:

 نوچ. -

 ها گفتم:از کنار اون سه تا رد شدم و رو به بچه

 بیاین بریم. -

 همه دوباره دنبالم ره افتادن که یکی از اون پسرها گفت:

 ما هم بیایم؟ با هم بگردیم؟ -

 بهاره: خوددانی.

ریم زمین به کردم هرچی جلوتر میافتادن و به این مسیر دراز ادامه دادیم. احساس می پسرها هم دنبا ما راه

تر. شد و نفس کشیدن سختتر میره. هوا هم انگار کمخوره و سراشیبی هست و پایین میسمت پایین سر می

 سفید پوش گفت:

 من سامانم این دو تا هم حامد و محمدن.  -

 ت:محمد که همون سیاه پوش بود، گف

 ریم.کنم داریم الکی جلو میحس می -

 الله به دیوار تکیه داد و گفت:

 برگر... . -

 با صدای بلندی گفتم:

 هیس! -

 ها روی من زوم شد. این جلو یک خبرهایی بود. پام رو که گذاشتم جلو، سر خوردم و از اون سراشیبی همه نگاه
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م عین من یکی یکی سر خوردن و روی کمر بدبخت من افتادم پایین. کالا زیر پام خالی شد و سر خوردم. بقیه ه

 افتادن. محمد بلند شد و کاله سویشرت رو از روی موهاش برداشت.

 جا چه خبره؟محمد: اوه این

 سامان: عجب.

ها رو که چوبی شکل بود و از بین شیشه اون گوشه چندین گوی روی هم افتاده بودن. سامان یکی از اون گوی

ها رو شد، رو برداشت و از شیشه به داخلش خیره شد. من هم یکی از گویمعلوم میکوچیک رنگیش داخلش 

 های قدیمی.برداشتم و درش رو باز کردم. داخلش پر بود از سنگ

 ها خیلی قدیمی هستن.محمد: این سنگ

 حامد: مطمئنم یک گ... .

 وایستین. -

ها برای زمین نیست. زمین دارم. اینهمه به من خیره شدن. این سنگ ها برای سیاره ما نیست و من شک 

ها نها داشت. احتماالا اوجا بودم از این سنگای که من اونهای رنگی و شفافی نداره. اون سیارهچنین سنگ

هاشون رو توی زمین مخفی کردن ولی چرا نقشه رو انداختن زمین؟ معمایی شد برای خودش. یا اشتباهی سنگ

خواستن ما پیداش کنیم. آره؟ سنگ سبز رنگ و شفاف رو برداشتم که بدنم داغ یکه منقشه رو انداختن یا این

کرد. همه با تعجب به من خیره بودن. سنگ رو انداختم زمین و با ترس به دیوار تکیه دادم. سامان هم به سنگ 

 داد. شد. خیلی عجیب بود. انگار اتصالی میدست زد. نامرئی و مرئی می

 شه.سنگ دست بزنیم ببینیم چی میسایه: همه با هم به 

جا  رفتم. همههمه یک سنگ برداشتیم و دستمون رو روش گذاشتیم. شدید داغ شده بودم و عین بقیه ویبره می

ای بودیم و توی هوا معلق بودیم. انگار داخل تونل زمان تاریک شد و بعد آبی رنگ شد. داخل یک تونل دایره

ای توی اون تونل آبی شکل و و محکم گرفتیم و مثل یک حلقه دایرهبودیم. توی هوا دست های همدیگه ر

 دیم. شش نزدیک میکردیم و هر لحظه به دهانهای شناور موندیم. انگار داشتیم از یک تونل آبی سقوط میدایره

 وای. -

 دم. صدام دورگه شده بود. همه با تعجب به من خیره شدن. بقیه هم حرف زدن و من متوجه تغییر صداشون ش
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ش گذاشتم و باالخره سقوط کردیم و از اون تونل افتادیم پایین و اون تونل محو شد. سنگ رو داخل جعبه

انداختم توی کوله پشتیم. بقیه هم مثل طال سنگشون رو توی جیبشون مخفی کردن. از روی زمین بلند شدم و 

 مت لبه و با حیرت گفت:تازه فهمیدم که کجاییم. توی سقف یک برج بلند بودیم. سامان رفت س

 باالی برج میالدیم. اما... . -

رسید. من هم کنارش وایستادم و به تهران خیره شدم. تازه فهمیدم اما چی. تهران خیلی قدیمی به نظر می

های دراز و قدیمی. ما تو چه زمانی بودیم؟ دیگه همه چیز غیرقابل باور شده بود. های کوچیک و ماشینخیابون

های زمان رو مخفی کرده بودن تا کسی ازش استفاده نکنه و به اشتباه نقشه رو ها این سنگیپس آدم فضای

کار کنیم؟ چجوری به زمان جا. سر خوردم روی زمین و دستم رو روی سرم گذاشتم حاال چیانداخته بودن اون

 شه.شه؟ هوف آره دیگه همه چیز میخودمون برگردیم؟ اصالا مگه می

 خبره؟ جا چهحامد: این

 سایه: ماهرخ؟ نظرت... .

 گم.می -

ها گرفته تا اون سنگ و حاال این زمان. محمد نفسش رو نفس عمیقی کشیدم و کل ماجرا رو گفتم از آدم فضایی

 بیرون داد و گفت:

 شه؟ چی می  -

 دورانریم به کنیم میبار ازش استفاده میاین سوال من هم بود. استفاده از سنگ رو که بلند نیستیم. این

 دایناسورها واال. الله بلند شد و گفت:

 بیاین فعالا بریم تهران گردی ببینیم ماجرا چیه. -

 ا فهمیدم انقالبه و به زمان شاه نرفیتم. iهمه بلند شدیم و از برج پایین اومدیم. با دیدن حجاب دختر

 سایه: به زمان شاه اومدیم.

ه موهاشون باز بود و دامن بلندی تا زانو پوشیده بودن دهنم خواستم بگم نه بابا اما با دیدن دسته دخترهایی ک

 هاش با حجاب بودن فقط. محمد سرش رو انداخته بود پایین و زیرلب یک چیزهایی رو بستم. خب پس بعضی
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ها هم زد و بقیه بچهگفت. آخی با دیدن پای نیمه ل*خ*ت دخترها خجالت کشده. سامان با حرص قدم میمی

 دست بهاره رو گرفتم و گفتم: سردرگم بودن.

 نگران نباش. بچه ها بریم به اونجایی که اول توش بودیم؟  -

 سامان: آره بریم.

شن ها رفتیم و با دادن کرایه آدرس رو گفتیم. هرچند یازده نفر تو یک ماشین جا نمیبه سمت یکی از ماشین

 هاهای مردای داشت. این سیبیلسنتی برای همین بقیه با اون یکی ماشین اومدن. تهران قبلی چقدر حالت

هام رو بستم. گفتم ماجراجویی خوبه اما دیگه نه تا این حد. بدجور تو دید بود. به صندلی تکیه دادم و چشم

 ماشین وایستاد و همه پایین اومدیم. 

 جا نیست.جا که اصالا شبیه اونمحمد: نه؟ این

ز گل ساخته شده بودن. کوچه خیلی تنگ و کوچیک بود و این ها کوچیک و کهنه بودن و اگفت. خونهراست می

 پارک هم فقط چمن بود و بسیار کوچیک بود. سمت پارک رفتم اما خبری از دریچه نبود.

 بدبخت شدیم. -

محمد دستش رو روی سرش گذاشت و وای بلندی گفت. سامان هم دهنش باز مونده بود و از ترس به خودش 

 لرزید. می

 کردیم.جکاوی میحامد: نباید کن

 الله: من گفتم برگردیم. نگفتم؟

 شه؟رزا: چی می

 بهاره: بس کنین دیگه اه.

 آسمان با فریاد گفت:

 مون نابود شد. تا آخر باید توی زمان سرگردون بمونیم.چی چی رو بس کنیم؟ آینده -

زدن بودن که با  جوری مشغول دعوا کردن و جیغخواستم صدایی بشنوم. بس بود. همه همینوای دیگه نمی

 صدای خیلی بلندی گفتم:
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 شه من هم بیام وسط!شه؟  اگه میشه؟ میخفه شین! با دعوا حل می

شد نگاه بدی بهمون انداخت و رفت. چیه آدم ندیده؟ از این افراد توی همه پیرزنی که داشت از کنارمون رد می

تفاقات رو هضم کنم و بعد با یک فکر خوب شه. فضول! روی زمین زانو زدم و سعی کردم اها پیدا میزمان

شد اومدیم به این زمان؟ توی سنگ نوشته خاصی بود و ما اون رو فشار خودمون رو از این ماجرا نجات بدم . چی

جوری شانسی شانسی اومدیم به این زمان؟ شاید روی سنگ چیزی باشه که بتونه جوری شد یا همیندادیم؟ این

 کمکمون کنه.

 ز سنگ استفاده کنیم.باید باز ا -

 ها لذت ببریم؟سامان: اگر قرار باشه توی زمان سفر کنیم بهتر نیست کمی هم از این زمان

 نخیر! -

سنگ رو از کیفم در آوردم و هرچقدر لمسش کردم اتفاقی نیفتاد. با دیدن نوشته روش لعنتی به همه چیز 

 فرستادم و سنگ رو کیفم انداختم.

 شد؟سایه: چی

 تونیم ازش استفاده کنیم.ساعت یک بار می بیست و چهار -

 سامان: آخرش هم که حرف ما بود.

 محمد: پوف.

 آسمان: بریم یک چیزی بخوریم.

 های تنگ شروع کردیم به حرکت کردن.همه دنبال آسمان بین این کوچه

ا وض دوتها نشستیم. وسط رستوران حوض کوچیکی بود و جلوی حوارد رستوران شدیم و روی یکی از اون فرش

هایی بود. دختری که دامن بلند بلوری رنگی پوشیده جا هم گیتار و یک همچین چیزرفت. اونپله بود که باال می

ها هم قفل اون زن بود و با سیبیلشون ی مردرقصید. چشم همهخوند و میبود، میکروفن به دست آهنگ می

بسته بود. حامد و محمد هم مثالا داشتن نون خالی هاش کردن. سامان به پشتی تکیه داده بود و چشمبازی می

دادن. الله هاشون رو تکون میخوندن و دستخوردن. حاال دخترهای ما رو نگو. سایه و آسمان با آهنگ میمی

 کرد. بهاره هم سرش روی شونه من بود و در اوج غم بود. یکی دستش روی لبش بود و در افکارش شنا می
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ترسه. به پشتی تکیه دادم و پاهام رو دراز کردم. که توی چه زمانی هستیم میکی از اینرقصه و یخیال میبی

شه و چه که چی میت خبر داشته باشی ترسناکه. اینکه از آیندهکه توی زمان معلق باشی و بدون ایناین

وی زمان شاه موند شه تدونیم میدونیم راه بازگشتی هست و نه میکنیم فکر کردن بهش هم سخته. نه میمی

های جوجه رو آورد و پیاز بزرگی هم انداخت اون هم بدون هیچ چیزی. مردی که دستمال روی شونش بود سیخ

 وسط. چند تا نون هم گذاشت جلومون و رفت. 

 جاش فکر کرده بودین؟سامان: به این

 همه به سامان چشم دوختیم که گفت: 

 پول دارین؟ پول این زمان. -

زده شده کمون شده بود و سایه هم شوکو قلب تهی کردن اون هم چه قلبی. بهار که رنگین همه رنگ باختن

شه بیست و چهار ساعت موند؟ اون شدیم. ولی بدون غذا مگه میبود. خوبه هیچی نخوردیم وگرنه بدبخت می

اموش نکن. شک خورم. ماهرخ دختر تو یک نیرویی داری این رو فرهم منی که دارم از شدت ضعف قلبم هم می

 تونی.ندارم که می

 کنیم.بخورین یک کاریش می -

 بهاره: چه کاریش مثال؟

 جوجه رو برداشتم و انداختم تو نون. نون رو هم انداختم دهنم و یک گاز کوچیک هم از پیاز زدم.

 بخورین. -

همه مشغول  خیال شدن والله دهنش رو که آب ازش سرازیر بود، بست و شروع کرد به خوردن. پسرها هم بی

قورت دادن این جوجه دلچسب شدیم. چند لیوان آب هم خوردم و لبخند وسیعی زدم. محمد با دستمال دهنش 

 رو پاک کرد و گفت:

 که غذای گذشته خوردن داره.مثل این -

 الله: دقیقاا ولی... .

 خواست چیزی بگه که دستم رو گذاشتم جلو و گفتم:

 دستتون رو بذارید رو دستم. -
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تر حرفم رو تکرار کردم. همه دستشون رو روی دستم تر و محکمشک بهم خیره شدن و من مطمئنهمه با 

هام رو باز کردم و هام رو بستم و تمام سعیم رو کردم تا کوچه باریک رو تصور کنم. آروم چشمگذاشتن. چشم

 کردن.م. همه با دهنی باز به کوچه و من نگاه میدیدم تو کوچه

 دتون رفت؟من آدم نیستم. یا -

 سامان: وای خدا تو دیگه کی هستی. 

لبخندی زدم که نیش سامان باز شد حاال چرا بماند خودم هم نفهمیدم. دیگه نزدیک به غروب بود و خورشید 

 های جهان بودیم در اون لحظه. ترین آدمهدفزدیم و بیخونین رنگ شده بود. همه توی کوچه قدم می

 ای چیزی بکنیم. بیاین یک بازی الله: ما که تا صبح اینجاییم

ای که نشست کرده بود و انگار ها مشغول حرف شدن ولی من به دیوار تکیه داده بودم و نگاهم روی خونهبچه

 کسی داخلش نبود، قفل بود. 

 جا بخوابیم.بریم روی سقف اون خونه؟ شب هم اون-

هم میومد، چشم دوخت و فقط سری به حامد سرش رو بلند کرد و به سقف کوتاهی که به نظر جای خوبی 

ام رو از دیوار گرفتم و سمت خونه رفتم. در زنگ زدش رو هل دادم که باز شد. با نشانه موافقت تکون داد. تکیه

رو سه در بود. یکی از درها آشپزخونه بود و روی بزرگ قرار داشت که تو راهاحتیاط وارد خونه شدم. یک راه

دیواراش هم وضع بدی داشت. چند تا پتو و وسایل هم روی زمین پخش بودن. بهاره  دوتای دیگه اتاق بودن که

ای که توی آشپزخونه بود، چند تا بالش و پتو برداشت. بقیه هم به بهاره کمک کردن و من هم سمت پله میله

ر از دستم کمک رفتم. پاهام رو روی پله لنگ گذاشتم و ازش باال رفتم. در رو هل دادم و به سقف رسیدم. با زو

گرفتم و اومدم باال. از روی زمین بلند شدم و کمی لباسم رو تکون دادم. بقیه هم پشت سر من وارد سقف خونه 

شد و کم کم هوا حالت ها غرق میشدن. الله دریچه رو بست و روی لبه سقف نشست. خورشید داشت زیر ابر

هایی که م دوختم. همه به شکل دایره روی پتوها چشگرفت. روی زمین نشستم و به بچهسرد به خودش می

 انداخته بودن، نشسته بودن. 

 بینیم ها. جا میهای داغونی اینگم ولی عجب خونهیاسی: می

 الله: اینترنت هم نداره.

 یکی زدم پس کله الله و گفتم:
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 نه تو واقعاا به فکر اینترنتی؟ نه توروخدا واقعاا؟ -

 الله: خب آره دیگه.

 ی تاسفم تکون دادم و چیزی نگفتم.سری از رو

 تونیم بریم؟بهاره: حاال مطمئن هستین فردا صبح می

 سامان: چقدر ترسویین شما.

 یکی از ابروهام رو باال انداختم و گفتم:

 کرد؟ هم؟کی بود گریه می -

 سامان: اون شوک بود.

 حامد: ارواح عمت.

 محمد: خب بسه دیگه.

 صاحب نداشت؟سایه: حاال مطمئن هستین این خونه 

 ای نبود.نه نیستیم. ولی چاره -

با سنگ کوچیکی که روی سقف افتاده بود مشغول بازی شدم ولی ذهنم پر بود از افکار متفاوت. یعنی اآلن اگه 

گذره اما اون سمت زمان همونه؟ اصالا جا هم تند میبه زمان خودمون برگردیم امتحانمون تموم شده یا زمان این

ای؟ چطور زمان خودمون رو پیدا کنیم؟ یعنی آرتین و گردیم از کجا معلوم نریم به زمان دیگهطوری باید برچه

خیال من شده؟ من یک بار کنن؟ چرا کوهسار دیگه از من خبری نگرفت؟ نکنه کوهسار بیکار میبقیه چی

و غرور داره باید  تونم برش گردونم. اون هم یک پسرهخوامت و دوباره نمیکوهسار رو تف کردم و گفتم نمی

تونم ولش کنم. من یک آدم فضایی هستم و شاید تمام این خیالش بشم. من که عاشقش هم نیستم پس میبی

خاطر من پیش میاد نه؟ یا شاید هم سایه مقصر بود که ماجراجو بودنش گل کرده بود. اصالا چرا مشکالت به

 دنبال مقصرم؟ باید دنبال راه نجاتی باشم.

 خ خوابی؟ محمد: ماهر

 ها که به من چشم دوخته بودن، خیره شدم.با حالت گنگی به بچه
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 ها؟ -

 کنم ها.محمد: دارم صدات می

ای هستم باید با من حرف بزنی؟ ساکت شو ببینم چه کنم و دنبال راه چارهخب نکن. وقتی من دارم فکر می -

 خاکی باید به سرمون بمالیم.

 م دوختن.حامد پوزخند بلندی زد که همه بهش چش

 حامد: هه. به فکر این باش که صاحب این خونه همین اآلن وارد خونه شد. 

 همین رو کم داشتیم. نفسم رو کالفه بیرون دادم و روی مالفه دراز کشیدم.

 فهمن.ریم. نمیبخوابین صبح زود می -

 سامان: فکر کنم صاحبش دوتا مرد معتاد بود.

 به درک هرکی بود.  -

ای خوابیدن. پتو رو ها همه پتو رو دور خودشون پیچیدن و به همون شکل دایرهبود. بچه هوا سرد و تاریک شده

 هام رو بستم. ماه هم همونه و فرقی نکرده. تا گردنم کشیدم و با نگاه کوتاهی به ماهی که توی آسمون بود، چشم

 .نروی سقف ما الال کردی هوی پاشو ببینم،  شما کی هستین که -

هام گرد شد و باز کردم و به دوتا پسر جوونی که باالی سرم بودن چشم دوختم. سریع چشمهام رو آروم چشم

ود. زدم کافی نبقدر دست و پا میهرچه دهنم رو یکیشون گرفت. من رو کشید و برد پایین. خواستم داد بزنم که

 شد.تر میسرنگی که توی دست اون یکی پسر بود هر لحظه داشت به دستم نزدیک

 خوای؟شی ها. البته حسش خوبه. مینی معتاد میجیغ بز -

 ن... نه! -

 خوبه. ولی بخواه. -

 خواست سرنگ رو توی پوست دستم فرو ببره که هر دوتاشون رو تو هوا معلق کردم. 

 شین. خب؟فقط خفه می -

 هپرتشون کردم زمین که بیهوش شدن. حتماا از ترس بود. به ساعت خیره شدم. هفت صبح بود. رفتم باال و ب

 . رزا و یاسی و بهاره هم سرشون رو به آسمان خواب بودند . آسمان و سایهها که خواب بودن چشم دوختمبچه
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کنار هم بود و الال کرده بودن. الله هم گوشیش زیر سرش بود و دهنش باز مونده بود. سامان بالش رو بغل کرده 

من بود. رفتم سرجام دراز کشیدم و کمی سرم بود و محمد هم کالا برعکس شده بود. حامد هم سرش روی بالش 

م اومد. هنوز هم قلبم با ترس خودش رو به سینههام رو بستم. اما خوابم نمیرو از سر حامد فاصله دادم و چشم

گفت برای همین من هاش بازه و داره نگاهم می کنه. چیزی نمیکوبید. برگشتم سمت حامد که دیدم چشممی

شن، هر تر میهای درشتش خیلی خوشگلنگاهش کردم. وقتی که عینک نداره چشم هم چیزی نگفتم و فقط

شه. فقط یک سوال وجود داره که چطور چشمش توی تاریکی خیلی سیاهه و توی روز چند با عینک بامزه می

ای می شه؟ خیلی پررو شدم ها! سر جام نشستم که اون هم نشست. عینکش رو از کنارش برداشت و روی قهوه

 شد زیباییش چند برابر بشه.هاش گذاشت. برخورد نور خورشید به شیشه عینکش باعث میشمچ

 ها پاشین بریم دیگه.بچه -

همه با آه و ناله از جاشون بلند شدن. شالم رو روی سرم مرتب کردم و کش و قوسی به بدنم دادم. همه سرپا 

 شلوار و لباسش رو تکون داد و گفت:کردیم. سامان دیگه نگاه میحلقه زده بودیم و با شک به هم

 پوشیدم.سامان: ای کاش لباس سفید نمی

 محمد: منی که سیاه پوشیدم در این مورد موفق بودم.

 بهاره: ماهرخ؟

 هاتون رو بردارین.. همه گویبله -

و  کار رو انجام دادن. به خطوط روی گوی خیره شدماز توی کیفم گوی رو در آوردم و جلوم گرفتم. همه همین

 ها گفتم:شانسی رو به بچه

 همه سومین خط رو فشار بدیم. یک، دو، سه. -

دیگه دادیم تا هامون رو به همهمه دستمون رو روی سومین خط گذاشتیم و دوباره وارد اون تونل شدیم. دست

 گم نشیم. گم شدن تفکر جالبی بود.

تر بگم، ما داشتیم به اون سوراخ نزدیک . یا بهنگاه کردم شدمی تربه سوراخی که هر لحظه بهمون نزدیک

م م. روی زمین نشستم و مشغول ماساژ دادن گونهشدیم. محکم روی زمین سفتی افتادم اون هم روی گونهمی

 قدر درد کرد. شدم. آخ که چه
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 که بازی ادامه داره.محمد: نخیر مثل این

های ترسناک و جعبه شکالت این سمت و اون که هالووین بود. همه با ماسکوسط یک میدون بودیم و مثل این

 رفتن. سمت می

 جا اصالا ایران نیست.اآلان تو چه زمانی هستیم؟ این -

 خیال بیاین حال کنیم. بگیم بخندیم و بگردیم نه؟حامد: بی

های لباس فروشی رفتم. موافق بودم. دیگه مهم نیست قراره برگردیم زمان خودمون یا نه. سمت یکی از مغازه

باس سیاه و دنبال داری رو پوشیدم و ماسک یک دختر زیبا و افسونگر رو به صورتم زدم. توی آینه نگاهی به ل

آشام شده بودن. حامد و محمد هر دو ها بیشترشون جادوگر یا خونخودم انداختم و لبخند عمیقی زدم. بچه

مرد آتشی رو به صورتش زده بود. از  لباس سرلشکر پوشیده بودن. سامان هم یک لباس قرمز پوشیده بود و نقاب

 مغازه خارج شدیم و توی میدون شهر مشغول قدم زدن شدیم. چند تا بچه اومدن جلوم و گفتن:

خواین شرکت کنین؟ خیلی خوبه. یعنی هرکی نترسه برنده خاله اون سمت مسابقه هرکی نترسه هست. می -

 شه.می

 برین؟چشم. ما رو هم با خودتون می -

 ا هم گفتن:هردو دختر ب

 البته. -

 دادن برایخوشم میاد حداقل بلدم انگلیسی حرف بزنم. البته همه ما دخترها بلدیم. توی مدرسه ما فوق یاد می

جا تجمع کرده همین خوب یاد گرفتیم. پسرها هم دنبال ما اومدن و سمت بخشی از پارک رفتیم. کلی مردم اون

ک ده تا کارت برای هر ده نفرمون گرفتم و دادم دستشون. مردی بودن و توی صف ایستاده بودن. از اتاقک کوچی

 که لباس خیلی ترسناکی پوشیده بود روی پله بلندی ایستاد و گفت:

بیشتر  ست و هرکسیها وارد اون تونل بشن. هرکسی بیشتر بتونه افراد رو بترسونه برندهلطفاا شرکت کننده -

 شه.جیغ بزنه اول از بازی حذف می

کردن. تکمیل میها ودن و بیشتر جمعیت رو همون جوونو پسرها هم با نیش باز مشغول گشت بدوست دختر 

 ها برداشتم. دست از نگاه کردن به آدم
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 هر ده نفر وارد تونل شدیم که پنج نفر هم به جز ما وارد شدن. 

 شروع. -

 اومد کنارم و باهم وارد تونل شدیم.همه شروع کردن به پراکنده شدن.  حامد 

 نهایی بودها.ت -

 ولش باو تنهایی که صفا نداره. -

ی خیال همه چیز، توهای مصنوعی مخفی شدیم. شاید بهتره بیلبخندی زدم و هر دو با تکیه به دیوار پشت برگ

هاست که مثل ما توی زمان بگردن. داخل تونل زمان بگردیم حاال تا هر وقت که بشه نه؟ شاید آرزوی خیلی

و مصنوعی قرار داشت. دیوارهای پالستیکی هم به شکل مارپیچی مقابل راهمون  چندین درخت و علف بلند

شد. دست کرد هم قرمز رنگ بود و مدام روشن خاموش میوجود داشت. چراغی که تونل تاریک رو روشن می

 حامد رو کشیدم و سمت دیوار پالستیکی بردم.

ختر قد کوتاهه مو سیاه اومد جلو که یهویی پریدم پشت دیوار مخفی شده بودیم و منتظر بودیم یکی بیاد. یک د

دفعه پرید جلوم. از ترس جلوش که جیغش رفت تو هوا. برگشتم عقب که یک پسر با ماسک مرد عنکبوتی یه

وی پریدم جلدویدم و یهویی میولی دهنم رو بستم و جیغ نزدم. طول تونل رو با سرعت می ؛ تپیدقلبم تند می

چراغ سبز توی تونل، همه از تونل خارج شدیم. الله و سایه برنده بودن. خب من زیاد جیغ بقیه. با روشن شدن 

ولی مردم همچنان درحال  ؛اما زدم. ولی سایه و الله زیپ دهنشون رو کالا بسته بودن. هوا سردتر شده بود ؛نزدم

خنده افتادیم. به صندلی گشت زدن بودن. بهاره سیبیلی روی دهنش گذاشت و مسخره بازی در آورد که همه به 

جا وجود جا چراغونی شده بود و عکس شکالت روی همهها شدم. همهتکیه دادم و مشغول تماشای این زیبایی

ها رو بین ما پخش کردن. بستنی رو گرفتم دستم و شروع داشت. حامد و محمد بستنی به دست اومدن و بستنی

جوری زد. همیشه همه چیز اینای داشت. دل آدم رو میدهکردم به لیس زدن. مزه شیرین و در عین حال زنن

زنه باید کمی تلخی هم چاشنیش بکنیم. بستنی رو پرت بود و هست. زیاد شیرین بودن خوب نیست دل رو می

 کردم تو سطل زباله. آسمان با ترس دستش رو آورد جلو و گفت:

 رنگ شده. کنم دستم تار شده یا شاید هم کمآسمان: حس می

 حمد: نه بابا خیاالتی شدی.م

 حامد: خیاالت نیست.
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 سایه: وای این یعنی چی؟

 بهاره: نکنه توی زمان پودر بشیم؟

دستم رو حس می نگاهی به دست خودم انداختم و ته دلم فرو ریخت. حالت محو و تار داشت. انگار واضح نبود.

ساعت باید  بیست و چهارم. در هر صورت کردم اما حالت محوی داشت. شاید نباید زیاد توی یک زمان بمونی

هام طوری باید زمان خودمون رو پیدا کنیم آخه. روی زمین لیز خوردم و سرم رو روی دستباشیم. وای چه

دادم. ساکت بودن. انگار می ترسیدن حرفی بزنن و ترسشون گذاشتم. پاهام رو قفل کرده بودم و مدام تکون می

علق بودن زیاد خوشایند نیست. فوقش اولش خوبه ولی بعدش چی؟ آخرش چی بیشتر بشه. مسلماا توی زمان م

 شه؟ می

 بهاره گوی رو برداشت و گفت:

 کنم.بهاره: من امتحانش می

ها گذاشت و محو شد. دهن همه باز مونده بود. حاال از هم جدا شدیم. بهاره نیست و دستش رو روی یکی از خط

درصد پیدا کردنش از صد، صفره. امکان نداره بتونیم پیداش کنیم.  معلوم هم نیست کدوم زمان سفر کرده.

 چی نابود شد.همه

 زنم.محمد: من هم می

 نه! پراکنده نشین! -

ولی نه همه زدن و محو شدن. فقط من و سایه مونده بودیم. فکرش هم نمی کردم یک روزی تنهایی با سایه 

هام رو هم نداشتم. همه کی نه. ترس واقعی. دیگه حتی دوستهای اللرزید. اما نه از اون ترسبمونم. پاهام می

کنیم یا نه. وای چه حس بدی داره. نه توی زمان های مختلف پراکنده شدیم و معلوم نیست نجات پیدا می

ای داری نه دوستی. توی یک کشور غریب و یک زمان ت. نه خانوادهشه نه گذشتهت چی میدونی آیندهمی

 م گذاشت و گفت:ایه دستش رو روی شونهعجیب سرگردونی. س

 شه؟چی می -

 دونم.نمی -

 سایه هم کنارم نشست.
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-  

 

 ما هم بریم؟ -

 برو. -

 برم؟  -

 برو. -

جوری یهویی تونم باور کنم. چهسایه گوی رو فشار داد و محو شد. آهی از ته دل کشیدم. یک آه بلند. من نمی

کار کنم؟ شروع کردم به چرا همه ولم کردن؟ اآلن چیجا کجاست؟ جا اون هم این جوری؟ اصالا ایناومدیم این

ها شکالت به دست گشت می زدن و دوییدن. بچهقدم زدن. همه با ذوق و شوق این سمت و اون سمت می

ها رو فشار دادم و وارد وگو و خنده بودن. یکی از اون خطهای باحالی مشغول گفتها و لباسترها با نقاببزرگ

دیگه رو گم ها نبودن تا دست بدیم و حلقه بشیم تا همقش فقط این بود که دیگه بچههمون تونل شدم. فر

نکنیم. روی چمن افتادم و احساس درد شدیدی توی کمرم کردم. کمی با دستم کمرم رو مالیدم و به اطراف 

 رو مالیدم و هامنگاهی انداختم. توی یک پارک بودم. همه جا تاریک بود و به نظر می رسید که شبه. کمی چشم

جا محله ماست. وای زمان خودمونه؟ با ذوق و شوق شروع تر به اطراف خیره شدم. همون پارک بود. ایندقیق

هام رو پر از اشک کرده بود. سوزوند و چشمدوییدم که ضرب باد صورتم رو میقدر تند میکردم به دوییدن. اون

مام خوشحالیم فروکش کرد. اون دختر کوچیک من بودم. مون! سمت در رفتم. خواستم زنگ رو بزنم که تخونه

دستم رو روی شیشه پنجره گذاشتم و با اشک به خانواده م خیره شدم. بابام من رو بغل کرده بود و باال و پایین 

ذاشت. آرتین هم اون گوشه نشسته بود و به کیک نداخت. مامان هم با خنده داشت کیک رو روی میز میمی

آخ قلبم. دلم براتون تنگ شده. سرم رو روی شیشه گذاشتم که اشک از گوشه چشمم سرازیر شد. کرد. نگاه می

رفت بیمارستان. ها میخاطرم شبفهمم. مامانی داشتم که بهدارم قدر همه چیزهایی که داشتم و اآلن ندارم می

دیدم. کرد ولی نمیشیفت شب رو برداشت تا صبح پیشمون باشه. بابایی داشتم که همیشه بهم محبت می

ها تصمیم گرفتن باهامون هام میترکوندمش و همه معلمای داشتم که با دوستمدرسه داداشی مهربون داشتم.

فضایی هستم که به آخر راه رسیدم. پشیمونم که قدرتون رو سازگار بشن. من همه چی داشتم. یک آدم

هام بسته شد و دیگه چیزی نفهمیدم. اما شمدونستم. دیگه خبری از شیشه نبود. همه چیز محو شد. چنمی

 شد؟چی

سرم رو از روی خاک برداشتم و نشستم. همه جا تار بود اما می تونستم حس کنم شبه. من کجام؟ تونل؟ همون 

ها بیهوش روی زمین افتاده بودن. سریع سمت بهاره تونل؟ دستم رو به دیوار چسبوندم و بلند شدم. همه بچه

 هاش رو باز کرد و اولین سوالش رو پرسید.م. چشمرفتم و تکونش داد
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 شد؟ من کجام؟چی -

 همه یواش یواش بلند شدن. حامد دستی به موهاش کشید و گفت: 

 ماشین زمان، اون گوی چی شد؟ -

 دونم.من نمی -

 سایه کاغذی رو از روی زمین برداشت و شروع کرد به خوندن:

 قدر هرچی دارین رو بدونین. درس شما این بود. -

 محمد: من حس پشیمونی کردم برای همین... .

 الله: من هم پشیمون شدم.

 همه پشیمون شدیم. وای عجب ماجرای ترسناکی بود. -

ماجرای   شد خداییش.اول از همه الله شروع کرد به خندیدن و بعد از اون همه با صدای بلند خندیدیم. چی

شه و صدتا چیز دیگه. لبخند آخرمون چی می کهعجیب و ترسناکی بود. خیلی فکرهای مسخره کردیم. این

خندید. به دیوار تکیه دادم و سرم رو به دیوار خاکی هام هم میعمیقی روی لبم نقش بسته بود و حتی چشم

 تکیه دادم.

 ای چیزی بزنم.محمد: من غلط بکنم از این به بعد دست به نقشه

 حامد: وای خدایا.

 رزا: به خیر گذشت ها.

 .ها هم کم دارنفضایییاسی: این آدم

 چرخه.فضایی مینه کم ندارن. داستان زندگی من حول ماجرای آدم -

 خواد خانواده واقعیت رو ببینی؟حامد: دلت می

 دونم.نمی -

 از روی زمین بلند شدیم و از اون تونل خارج شدیم. پارک خلوت و تاریک بود.

 الله: ساعت چنده؟
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 محمد: چهار نصف شب.

 صبح. بهتره بگیم چهار -

 حامد: خب دخترها سفر باحالی بود خداحافظ.

 شد.ها ازمون جدا میپسرها محو شدن و ما هم آروم شروع کردیم به قدم زدن. هر کسی هم توی یکی از کوچه

 شما به چه زمانی سفر کردین؟ -

 بهاره: خودم رو دیدم با خانوادم.

 منم. -

 الله: همین باعث شد پشیمون بشیم.

 رزا: دقیقاا.

 من رفتم خداحافظ. یاسی:

 رم.آسمان: من هم می

 من هم برم. خداحافظ. -

سمت خونه رفتم و آروم در رو باز کردم. وارد اتاق شدم و در رو قفل کردم. لباسم رو روی زمین پرت کردم و 

هام رو م خیلی. آروم چشمکنم. خیلی خستههاست دارم کار میکنم سالخودم هم رو تخت انداختم. احساس می

 م و خودم رو به یک خواب راحت دعوت کردم.بست

*** 

المصب انقدر تو زمان سفر کردیم یادم رفت چی خوندم وگرنه من خیلی باهوشم. خودکار رو مدام توی میز فشار 

دادم. چه کنم چه نکنم ای داد ای وای بدبخت شدم. وای وای وای وای دادم و پاهام رو تند تند تکون میمی

ر تا وای! چرا هیچی یادم نمیاد؟ شدید عرق کرده بودم و از روی پیشونیم آب سرازیر بود. این وای. صدتا وای، هزا

ره برا ما. راست ندازه عقب چپ راست میرفت. انگار سربازه هی دستشون میمون هم رژه میپسره معلم مسخره

ه بقیه انداختم. بهاره به راست چپ چپ فرمان از جلو نظام. بگیرم خفش کنم میمون درختی. نگاه زیرزیرکی ب

 نوشت بقیه هم بر این اساس. باالخره زد تا یک چیزی گیرش بیاد. سایه ریلکس از روی کاغد میسرش مشت می
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یک چیزی به ذهنم رسید شروع کردم به تند تند نوشتن. عه این رو خونده بودم ها. دمای صفر چرا یادم نیومد؟ 

 ش رو نوشتم. کاغذ رو پرت کردم جلوی این پسره میمون.همه انگار تازه موتور مغزم گرم شد. کالا 

 من برم بیرون. -

 قدر با خودکار میز رو سوراخ کردی چیزی یادت اومد.مثل این که این -

 لعنت بر فضول. -

قشنگ زدم تو پرش. از کالس زدم بیرون و پشت به در یک نفس عمیقی کشیدم که نگو. این آخرین امتحان بود 

ها چهره ننه من غریبم به خودشن گرفته بودن ایول دیگه. همه یکی یکی اومدن بیرون. خیلی و معنیش اینه که

 ها هم مثل سایه ریلکس اومدن بیرون.خیلی

 زنیم.تموم شد. همه با هم جیغ می -

 همه با هم گفتیم:

 لعنت بر قفس! لعنت بر زندان! لعنت بر مدرسه! -

رهایی بودیم ما. بعد اون همه بدبختی باز هم خوش بودیم. وارد همه با جیغ از مدرسه پریدیم بیرون. عجب جونو

پارک شدیم. سیل دخترهای وحشی، نه خب آره دخترهای خوب کالس ما توی پارک متفرق شدن. پسرها از 

 شدت ترس و لرز چسبیدن به درخت.

 آخ جون آزادی. -

 بهاره: ایول ننه.

 قدر... .سایه: ما چه

 همه با هم جواب دادیم:

 گلیم! -

 قدر... .الله: ما چه

 خوشگلیم. -

 قدر... .یاسی: ما چه
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 باز هم همه با هم جیغ زدیم:

 نفسیم. -

 قدر... .رزا: ما چه

 جیگریم. -

 قدر... .ما چه -

 پسر: خلین.

ختران ترین دگفت. شکمم رو گرفتم و بلند بلند زدم زیر خنده. با عفتهمه زدیم زیر خنده. طفلی بچه راست می

 ترین! گم با عفتفهمی که میفهمی؟ نمینی میجهان ما بودیم یع

 آقا پسر این رو خوب ا... . -

 ها گفتم:با دیدن چهره برزخی بچه

 خوب نیومدی. -

 پسر: نه اصالا خیلی باحالین.

 هر پنج پسر زدن زیر خنده. سینه سپر کردم و با لحن التی گفتم:

 داش ما اینیم دیه.  -

آورد نشون می ای که دستمون به وجود میدوییدن. این بند و حلقه هر هفت نفر دست در دست شروع کردیم به

زدیم و از آزدی حرف ها با نیش باز قدم میهم وصلیم. بین کوچهداد ما هر هفت نفر بهترینیم. بهترین! همه به

م ا تا اسهزدیم. انگار توی زندان بودیم. عجب آدم هیی هستیم ها. ابوریحان بیرونی و آلبرت انیشتین و اینمی

بردن حاال ما کوه کندیم سال خوندن و در حین خوندن هم لذت میرفتن درس میدرس میومد با بدبختی می

 آخر رو تموم کردیم. 

 بهاره: همه باهم سال دیگه... .

 ترکونیم.دانشگاه رو می -

 وارد خونه شدم و آخیشی گفتم که کل خونه فهمیدم من رسیدم.

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 دختر ماورایی

Romanik.ir  149  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 

 ری اون سازمان کار کنی؟یآرتین: حاال که تابستونه م

 رم ولی یک سالمی، علیکی، کوفتی، دردی.اون رو که می -

 آرتین نیشش رو باز کرد و گفت:

 طوری؟ کوفتی دردی مرضی چه خبرها؟به آبجی جونم چه  -

های توی دستش ظاهر شد. یک دستمال چشم ریز کردم و هجوم بردم سمتش که مامان با یکی از اون طاووس

کرد. دیدم وضعیت قرمزه مامان ابروها رشو به هم قفل و هی این طاووس بدبخت رو پاک میهم دستش بود 

کرده رفتم تو اتاقم. اینترنت رو روشن کردم رفتم گروه خال. همه باهم پریده بودن تو گروه داشتن جیغ جیغ 

جا تا از این کنم ها!داد دست بذاری روی نقطه )غ( و بکشیش. کشیدن عرض میکردن. المصب حال میمی

دونم کدوم ور انداختم ور حاال نمیکشیم. گوشی رو پرت کردم اونجا تا آمریکا میاستانبول یا بهتر بگم از این

خواد بگیره شاید بختش باز شد. کتاب رو از قفسه برداشتم و شروع کردم به خوندنش. همون کتاب هرکی می

 تموم کردم. با جیغ بلندی گفتم: گم. با تاریک شدن هوا کتاب رو همترسناک رو می

 آرتین... دادا... . -

 آرتین پرید تو اتاق و گفت:

 ها؟ -

 شویی؟میای بریم دست -

رو. المصب ترسناک بود انگار شاخ در آورده بود اون هم چه شاخی. دست آرتین رو گرفتم و با هم رفتیم ته راه

 تم که نگو. خودت توی کتابی و برای خودت داره اتفاق میفته. یک ترسی داش

 جا نری ها.بمون همین -

 خاک تو سرت گفتم نخونش. -

 ببند. -

و جیغ زد. دلم ریخت. با پام زدمش و  شویی و وقتی اومدم بیرون آرتین نبود. یهو جلوم ظاهر شدرفتم دست

 گفتم.

 ترسونی؟من رو می -
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از حصار دستش پریدم  االخره با چنگ و دندون بازوهاش رو گاز زدم ونذاشت؛ اما بخواستم باز بزنمش که 

 بیرون.

*** 

 )سه سال بعد(

هام رو در آوردم. رفتم پایین و وارد هال شدم و با خوردن شام همه دور خسته از دانشگاه اومدم به خونه و لباس

ای. هر هفت نفر توی یک کردم اون هم از اون شناهای قورباغههم جمع شدیم. تو افکار خودم داشتم شنا می

شه ولی درکل با همیم. اآلن تنها فرقش اینه داریم استاد و رئیس هامون گاهی جدا میند کالسدانشگاهیم هرچ

پرس. ای. نگو و نکنیم. ما آدم بشو نیستیم. اصالا اکیپ ما به زلزله معروفه. اون هم چه زلزلهدانشگاه رو دیوونه می

 دونه چه خبره.ه آرتین با ابرو گفت نمیمامان و بابا خیلی ساکت بودن. من و آرتین چشم و ابرو میومدیم ک

 بابا: دخترم یک چیزی باید بهت بگم.

 خب؟ -

مامان: ما با یکی قرار دادی بستیم و برای محکم شدنش باید تو و پسر آقای سامانی باهم ازدواج کنین اما ازدواج 

 شین.کنین ولی بعد قرداد جدا میاجباری نیست ها. ازدواج می

 جدید. بدم هم نمیاد برم دنبال یک داستان و ماجرای جدید. فکر خوبی بود.  به به این هم ماجرای

 عجب.  -

 تونی بکنی بری دانشگاه و... .بابا: انگار هم مجردی. هر کاری دلت بخواد می

 .کنمنه بابا؟ مگه قرار بود ایشون تعین تکلیف کنن؟ معلومه هر کاری عشقم بکشه می -

 آرتین: بدبخت پسره.

 اش که زیپش رو رسماا بست.یکی زدم به پ

 بابا: یک ساعت دیگه میان برای مثالا خواستگاری.

مثالا رو خوب اومد. رفتم باال و یک لباس حریر خفاشی و سبز رنگ پوشیدم. یک لی هم پوشیدم و شال رو هم 

 ازه من کرد تم سرخ و سفید بشه؟ ولش باو باید امروزی فکر انداختم رو سرم. نه پس برم چادر سفید ببندم گونه
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دونم چی چی. یک رژ نارنجی براق هم زدم و رفتم پایین. آرایشم همون رژ بود، دم. نوکر باباش نمیچایم نمی

کرد. عالی هم بود. پسر و خانوادش اومدن و نشستن جلومون. من هم نشسته بودم داشتم رنگم رو باز و سفید می

شیده بود با یک شلوار لی. بهش میومد سی و هفت سال داشته کردم. زن مانتو جلوباز سیاه پوبا لبم بازی می

باشه. خیلی جوون بود المصب. باباش هم یک تیپ اسپرت زده بود کت و شلور سیاهی داشت. موهاش هم سیاه 

زد. فکر کنم چهل ساله بود. زن و بود و یک چروکم تو صورتشون نبود. نیشش هم باز بود داشت با بابام حرف می

هم بودن. هردو چشم بادومی و سیاه رنگی داشتن. شاید فامیل بودن نه؟ اصالا به من چه. برسیم به مرد شبیه 

ای تلخ رنگ بود هاش هم قهوهای تلخش رو جلوی چشم چپش ریخته بود. چشمپسره. قد بلند بود. موهای قهوه

هم  بود. کنکاش کردن یعنی تلخ ها. ته تهش یک لبخند و شیطنتی داشت یک شیرینی ای توی دل اون تلخی

داد اصالا هم به من نگاه نکرد. لباس آبی از کار سختی بود. لبخند متین و کوچیکی داشت و به بحث گوش می

ش باز بود و آستین لباس رو هم داده بود باال. شلوار لی پررنگی زیر پوشیده بود و از روش یک لباس لی که دکمه

 هم پوشیده بود. 

 اقعی نیست ولی برین یک حرفی بزنین و قوانین خودتون رو برای دو ماه زندگی بچینین.بابا: درسته ازدواج و

 های هشت وارد خانه شوی.قانون اول حق نداری در ساعت -

 هاش گرد شده بود.کردن که اون پسر هم چشمهمه با تعجب نگاهم می

 به جون آرتین شوخی بود. -

 آرتین زد به کمرم و گفت:

 به جون من؟ -

 م.خاله نه به جون -

 کرد.با این پسر بلند شدیم و رفتیم تو اتاق من. داشت با عالقه به اتاقم نگاه می

 چه اتاق متنوعی. -

 دست به سینه روی تخت نشستم و گفتم:

 بهتر بگیم، چه وسایل متنوعی. نه؟-

 پسر کنارم با فاصله نشست و گفت:
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 کم نیست ها. ش کرده. سه ماهبله. بابای من هم من رو اسباب بازی معامله -

ترسم ولی از ماجرا خوشم هم میاد. دلم که از ماجرا میکه این از بودن با من ناراحته. واال با اینمثل این

خواست این پسر از همه ماجرام با خبر بشه و بفهمه این هم برام ماجراست. دفتری که توش همه اتفاقات از می

 رو پاش و گفتم:جمله فضا و سفر در زمانو نوشته بودم، گذاشتم 

شه برای من. این کتاب بر اساس حقیقته. من نوشتم. من ناراحت نیستم. این هم یک ماجراجویی می -

 خوای بخون.دمش به تو میمی

 تونم ببرمش؟می -

 آره. اسمت چیه بچه؟ -

 لبخند کوچیکی زد و گفت:

 خوای زنم بشی؟دونی میبچه؟ خدایی اسمم رو نمی -

 خونه همین.تند نرو سه ماه اون هم هم -

 بله بله. اسمم امیر سامه. -

 اوه عجب اسم بلندی. همون بچه خوبه. -

 من بیست و دو سالمه. -

 من هم بیست و یک سالمه. -

 به من چه؟ -

 به من چه؟ نه منظور گفتم همچین بزرگ نیستی. -

 بچه هم نیستم. -

 طور به سر کنم؟برو بابا. من سه ماه با تو چه -

 امیر باز لبخند زد و گفت: 

 کنه. همون زندگی همیشگی رو خواهیم داشت فقط با هم. حالت نمی فرقی در -

 بی هم بهتره. -

 کالفه نگاهم کرد و گفت:

 ها مجبورم کردن.من چی کار کنم اه. عاشقت نبودم که این -

 گی این ها.این ها پدر و مادرتن نه درخت که می -
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 عجب.

 ی رجب.بچه -

 خنده؟ر آروم میقددونم این چرا اینباز هم آروم خندید. من نمی

 دیگه رو نبینیم. نظرت؟که ازدواج کردیم یک کاری کنیم همببین بعد این -

 مخالف. -

 چرا؟ -

 ره کسی رو نبینم خب.م سر میچون که زیرا. حوصله -

 که بره بیرون برگشت و خیلی جدی گفت:از روی تخت بلند شد و سمت در رفت. قبل از این

 د.ولی توی این سه ماه بهم دل نبن باشه؛ -

 ها؟ -

 خندش گرفت و کمی بلندتر خندید.

بندم تو هم کنن برای همین گفتم. من که دل نمیشن ازدواج میها هی عاشق میمعموالا توی این همخونه -

 نبند.

 کنم ها. کنم بعد خوردت میببند تا نبستمت به دیوار. بند بندت می -

 . خیالکنم تو بی احساسی خشن هم هستی. بیحاال که فکرش رو می -

گه عاشقم نشی انگار پسر شاه قاجاره. من عاشق این ها رفع زحمت کردن. پسره پررو یک جوری میباالخره این

 زنه بهم.کوهسار به این خوشگلی و نازی نشدم بیام عاشق تو بشم؟ راستی از کوهسار چه خبر زنگ نمی

 رم الال.من می -

 رو گرفتم که بعد شنیدن صداش گفتم:خیر گفتن و من هم وارد اتاقم شدم. شماره کوه شب به

 به به چه عجب ما صدای شما رو شنیدیم. -

 سالم ماهرخ خوبی؟ -

گیری؟ اون شب گفتم دوستت دارم هوا برت داشت رفتی فکر زنی خبر مبر نمیاصالا عالیم. چرا زنگ نمی -

 دی؟کنی ببینی جواب خواستگاریم رو چی می

 بعد زدم زیر خنده. 
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زنی هر وقت خواستی برم اشت. گفتم تو دوستم نداری هر وقت خواستی پسم میم. نه هوا برم ندوه  -

 خیالت بشم.داری بیمی

 همچین هم نیست ها. -

 جوری. جوری نمی دونم چهلحنش عجیب شد یک

 یعنی دوستم داری؟ -

 دونم.باید روش فکر کنم. نمی -

 هوف نداری دیگه. -

 شی؟خیال میخب اآلن کالا بی -

 تصمیم با توئه. -

 ندارم. نظری -

 کوهسار آهی کشید و گفت:

 زنی اذیت می کنی؟ خداحافظ برای همیشه.کردم. تو که دوستم نداری چرا زنگ میداشتم فراموشت می -

قطع کرد. اوه عجب خشن. نه شاید من خشن بودم یا شاید اون لوس بود. یا وای عجب چیزی شد. طفلی. دلم 

خوام جوون مردم زنگ زدم اذیتش کنم واقعاا؟ مرض دارم می م هم انداخت لیست سیاه. چرابراش سوخت. شماره

خیال شدم. دست من نیست یکم هام رو بستم و بیرو بازی بدم ول کنم؟ ها؟ عجب آدم چرتیم من. چشم

 رحمم یکم فقط. یکم! یکم! هوف خیلی!بی

*** 

 وم.هام نزدیک کردم که با حرفش پرید تو گلمیوه رو به لباز اتاق خارج شدیم. آب

 کردم از یک آمپول ریز بترسی.فکر نمی -

خوام چرا باید های ریز شده بهش زل زدم. اصالا من این ماجراجویی رو نمیمیوه رو از لبم دور کردم و با چشمآب

شم یا شاید، کی خیال سه ماه بعد راحت میبا این میمون ازدواج کنم؟ بعدش هم هر روز حرص بخورم؟ بی

داد. از بیمارستان خارج شدم و سریع سوار ماشین شدم. پاش رو روی گاز فشار میراحت می شم؟ همراهش 

رو بهخیال! شیشه پنجره رو دادم پایین که با هجومی از باد روری؟ بیقدر تند میمثالا باید بگم وای ترسیدم چه

 شدم. ماشین رو پارک کرد و هر دو پایین اومدیم. 
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 نره. ریم عقد کنیم گفتم یادتفردا می -

 نیشم رو باز کردم و گفتم:

 مونه.ره چون غیر چیزهای مهم یادم نمیبگی هم یادم می -

دادم. ولی خب واقعاا هم برام مهم نبود. یک عقد الکی تا زمان مشخص و بعد هرکه قشنگ داشتم حرصش می

هام رو پرت د. لباسگرفت. مامان هم خواب بورود راه خود را. وارد خونه شدم. آرتین داشت با بابا کشتی می

 کردم رو مبل و آستینم رو دادم باال.

 من هم هستم. -

 بابا: خوش اومدی. با منی یا آرتین؟

 آرتین. -

کشه. زنه میداد که رحمی تو کار نیست و میهاش رسماا داشت هشدار میکنار آرتین وایستادم. بابا با چشم

ریم خوریم که خون باال میاریم ولی باز هم میقدر کتک میکنیم، اینیادمه هر بار من و آرتین با بابا مبارزه می

کنه م برخورد میگه مرحبا جرئت. اولین مشت با گونهخنده و میشیم که بابا میجلو و تا لحظه مرگ تسلیم نمی

لگد،  ازنه. دوییدم سمتشون و بو تلو تلو خوران کمرم به دیوار میچسبه. آرتین هم زیر لگد بابا داره دست و پا می

 محکم به کمر بابا زدم. خواست جبران کنه که جاخالی دادم. 

شدم و آرتین زیر پای بابا بود، مامان ظاهر شد و باالخره در چنین وضعی که من زیر بازوی بابا داشتم خفه می

 جیغی زد که بابا هردومون رو ول کرد.

 ها رو از خیابون پیدا کردم مگه؟من این بچه -

 ستن بجنگن.بابا: خودشون خوا

 خودشون غلط کردن. -

به به عجب مکالمه زیبایی. با ابرو به آرتین اشاره کردم که هوا پس است بزن بریم. هردو بدو بدو از پله ها باال 

 رفتیم و وارد اتاق شدیم. در رو محکم بستم و پشت به در روی زمین نشستم.

 آخ کمرم. -

 آخ تمام وجودم. -
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 ت کرد روی سرم. نیشم رو باز کردم که بالش رو پر

 ببند خدایی. -

 جون داداش ما رو. -

 

وقت گوشه بزرگش چیزش بود چی بود؟ وای یادم زد؟ اوننه پس باید می سریع هحمو آورد سمتم و بغلم کرد.

 رفت.

 آبجی؟ -

 هم؟ -

 کوفت! -

 جانم؟ -

 ببین رفتی عاشق این پسره نشی ها. زود برگرد پیش خودمون. پیشش نمونی ها. -

 شه؟میتو دلت برای من تنگ  -

دونم دلش برام تنگ می شه. شاید دلیل اصلی اینکه می. آرتین سکوت کرد و سرش رو به میله تخت تکیه داد

هامون. من همیشه شاد م رو دوست دارم. زندگی پیش این خانواده و بچه بازیعاشق نمی شم اینه که خانواده

 و هستم. خوشحال بودم اشن پیششون بودم با این خانواده. حتی اگه خانواده واقعیم نب

 شه؟ تو نباشی با کی دعوا کنم و بخندم؟ تو نباشی فضانورد کوچولومون کی میآره خب.  -

 رم میام. من و عاشقی؟ هه!فیلم هندی نکن چند ماه می -

 ترسم. یک خبر بد دارم برات.زنی ازت میهر وقت پوزخند می -

 جان من نگو حوصله ندارم. -

 باشه. -

 نه بگو. -

 چی؟ -

 بگو! -

 خواست بگه یا شاید نمی تونست بگه.ن بلند شد و سمت در رفت. کمی مکث کرد. انگار نمیآرتی
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 کوهسار... خودکشی کرده. -

کار کرد؟ چرا؟ خب شاید مشکل خانوادگی داشت نه؟ یا شد؟ چیاز اتاق خارج شد و من دهنم باز موند. چی

خاطر کشه؟ اصالا ارزش داره؟ بهش رو میخاطر یک دختر خودشاید هم دلیلش من که نبودم نه؟ کدوم خری به

ها س. بلند شدم و روی تختم ولو شدم. وارد گروه خلیک آدم دیگه خودت رو بکشی؟ که چی بشه؟ مسخره

 شدم. بروبچ در حال چت بودن.

 های عمم.سالم بر عشق -

 کردیم.گفتی تعجب میهای خودم میبهاره: عشق

 کردم.کردی تعجب میسالم می -

 یکر خنده فرستاد و سالم نوشت.بهاره است

 یاب خوبی؟سایه: به به کم

 یاب؟خوبم بلی. کم -

 سایه: شوهر پیدا کردی کم میای؟

 حالم رو بهم نزن دختر! شوهر کجا بود؟ -

 رسن عشقم.آسمان: خبرها می

 دم.رسن. اآلن خودم توضیح میکنن میخبرها غلط می -

 الله: زود تند سریع تا نرفتی زندون.

 رو گفتم.کل ماجرا 

 سایه: عه؟ چه باحال. خب عاشقش کن حتماا. از دست نده.

 ببند! -

 رزا: آره ببند.

 سایه: تو نظر نده.
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های شدیدی ها رو اصالا ندارم. صبح با تکونگوشی رو روی میز پرت کردم و چشمم رو بستم. حوصله دعوای این

 فوالدین بود.هام رو باز کردم. خبری از آرتین و بوسه نبود. این مامان چشم

 امروز روز عقد بود. همه خواب موندیم. پاشو! -

ای سیلی چیزی نازل شده. واال. روی تخت نشستم و در حالی که موهام شده؟ فکر کردم زلزلهگم چیمن هم می

 کردم، گفتم:هام شونه میرو با انگشت

 عقد واقعی نیست که حاال. -

 شه. پاشو.نیست که نیست. دیر می -

 بشه. -

 جیغ گفت:  مامان با

 ماهرخ! -

 ها؟ -

 گی بشه؟ بیام بزنمت؟گم دیره تو میپاشو دختر من می -

 بیا. -

نم دوکه میشویی رفتم. کمی به صورتم آب یخ پاشیدم. با اینتا مامان اومد من از اتاق فرار کردم و سمت دست

ی و رفتم. کیکی شکالتشویی بیرون اومدم و سمت آشپزخونه کنم. از دستسینوزیت دارم ولی باز هم رعایت نمی

نوشیدم، مامان شونه به دست زدم یک جرعه هم از شیر میشیر رو برداشتم. در حالی که یک گاز از کیک می

اومد باالی سرم. موهام رو شونه کرد و به صورتم آرایش زد. یک لباس مجلسی سفید هم جلوم گذاشت. لباس رو 

ی های سیاه و پرپرشت مصنوئاس سفید گم شده بود. پلکپوشیدم و به خودم خیره شدم. پوست سفیدم توی لب

کردن. لبم شدیداا قرمز شده بود با اون رژ. نگاهی به لباس انداختم. دامن بلند سفید هم روی چشمم سنگینی می

های آبی و سفید رنگ که روش رو پر کرده بودن. آستین لباس هم کوتاه بود. کفش پاشنه بلند سفیدم با نگین

 پوشیدم.

 کاری ها.امان عقد واقعی نیست که. بیم -

 ماهرخ؟  -

 ماهرخ و مرگ. -
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دونم حاال مهم نیست. مهم اینه من اآلن حوصله و شد. مگه حرف بدی زده بودم؟ نمیمامان داشت دیگه لبو می

کنه. اصالا از عروس شدن بدم میاد حالم بد شد. حال مال ندارم خوابم هم میاد این پلکم هم سنگینی می

 م باال بیارم چه وضعشه آخه؟ اه!خوامی

 از خونه زدم بیرون. بابا تا من رو دید شیشه رو پایین داد و گفت: 

 به عروس... . -

 بابا؟ چی گفتی؟ ها؟ -

 شوخی بود. -

 شوخیش هم خوب نیست. -

تو ماشین نشستم که دیدم نیش آرتین بازه. مامان هم جلو نشست و بابا حرکت کرد. یک نیشگون از پای آرتین 

م دونم که دهنش رو رسما بست. باالخره رسیدیم و رفتیم تو. این پسره اسمش چی بود؟ امیر بود؟ نمیگرفت

که بی حاال. خالصه این پسره هم اومد سمتم و با هم رفتیم نشستیم تو جامون. مامان و بابای اون هم مثل این

 حوصله بودن. عاقد که دید هیچی شبیه یک عقد نیست، گفت:

 یش اومده؟عاقد: مشکلی پ

 بابا: بخونین.

یعنی قشنگ گفت به تو چه؟ این پسر هم کت و شلوار سیاه پوشیده بود و موهاش رو داده بود عقب. خوب بود 

بد نشده بود. ولی برای من همه چیز جز خودم بده. عاقد هم یک بار نه دو بار نه سه بار نه چهار با نه پنج بار از 

 تر گفتم بله.م نه برداشتم، بدون اجازه بزرگمن بله خواست که باالخره، نه شست

 بله. -

نه دست زدنی نه جیغی نه هیچ کوفتی. همه ساکت بودن. عاقد یک چپی چپی به همه نگاه کرد و از این پسر 

 بله خواست که اون با لحن خیلی خوبی گفت:

 با اجازه پدر و مادرم بله. -

 ها رفتیم بیرون.اء کردن و اینبه ادبت رو عشق است پسر. هر دو بلند شدیم و بعد امض
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جوری که دادم. بدون هیچ فرقی. دقیقاا گیرم. همونبابا: خب دیگه بعد سه ماه دخترم رو سالم پس می

 جوری.همون

 کرد، گفت:منظورش رو خوب گرفتم. پسره کمی قرمز شد و در حالی که به زمین نگاه می

 بله چشم. -

 برین دیگه خداحافظ. بابای امیر: پسرم قربون ادبت بشم من.

اد که فشار د امیر دستم رو گرفتکنه! بگیرم فکش رو بیارم پایین. شه داداش؟ هی برین برین مینریم چی می

دم و با ای زکنم کم مونده برم بکشمش. لبخند خرکیتعجب کردم. و بله فهمیدم دارم با خشم به باباش نگاه می

و از خانواده عزیز دور شدیم. فقط سه ماه، فقط سه ماه. من  امیر سوار ماشین شدم. ماشین رو روشن کرد

 تونم.می

 کتابی که بهم داده بودی رو خوندم. واقعی بودن؟ -

 م.وه -

 ای؟فضاییشه؟ یعنی تو آدممگه می -

 م.وه -

 دروغ؟ -

 خوای نکن.خوای باور کن نمیمی -

 تونی ثابت کنی؟می  -

 کنم.به وقتش می -

 باشه. -

که سریع پایین اومدم. پارکینگ بزرگی بود ک توش سه ماشین پارک کرده بودن. ماشین رو وارد پارکینگ کرد 

ای رنگ پوشونده شده بود. وارد آسانسور شدم که ایشون هم تشریف آورد. کف پارکینگ هم با سرامیک قهوه

یش پآخرین طبقه یعنی طبقه شیش رو زد. به آینه آسانسور تکیه دادم و به کف آسانسور خیره شدم. از بودن 

کشیدم اون هم منی که خجالت حالیم نیست. باحاله نه؟ امیر هم دستش رو روی نرده گرفته امیر خجالت می

ت. سکرد. خودشیفتهبود و به دیوار آسانسور تکیه داده بود. نگاهش قفل آینه بود و داشت به خودش نگاه می

از گلدون و یک پنجره. در سیاه رو باز باالخره به طبقه شیش رسیدیم. یک راه روی کوچیک که جلوش پر بود 

 کرد و داخل شد. من هم بی هیچ حرفی داخل شدم. درکل یک هال بزرگ بود که توش صندلی سلطتنی طالیی 
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ها هم میز عسلی بود. اون سمت هال یک پله به پایین بود و بعدش مبل راحتی رنگ چیده شده بود و وسط مبل

ها، آشپزخونه بزرگی بود که توش پر بود از فر و سمت چپ مبل سلطتنی که جلوش تلوزیون قرار داشت. دقیقاا

های شکالتی رنگ پر کرده بود. فرشی هم کف آشپزخونه نبود و جور چیزها. دورتادورش رو هم کابینتاین

های خونه سفید بودن که از روش باز پرده شکالتی آویزون بود. حتماا عالقه سرامیک سفید رنگی داشت. پرده

ها و موهاش هم شکالتی تلخه. کف خونه هم سرامیک شکالتی رنگ اصی به رنگ شکالتی داره. رنگ چشمخ

ای با زمینه سفیدی انداخته بود. طبقه باالیی هم در کار نبود. دو تا اتاق توی یک داشت و روش فرش فیروزه

د. اتاق خواب یک تخت دونفره شویی بوجا هم حموم دستها قرار داشت و همونرو دراز کنار مبل راحتیراه

ای داشت که تاجش مرمری و قرمز بود و طرحش هم قلب بود. میز آرایش هم جلوی تخت بود و یک کمد فیروزه

رنگ هم اون گوشه بود و جلوی کمد یک پنجره بزرگ بود که با پرده فیروزه ای پوشیده شده بود. اتاق دوم هم 

هم نداشت. چمدونم رو توی اتاق گذاشتم و سمت هال رفتم. روی کامالا خالی بود. یعنی کامالا. یک فرش 

ای بود. من تو این خونه موندگار نیستم صندلی راحتی نشستم. خیلی نرم بود المصب. رنگش هم سفید و قهوه

پس مهم نیست چه شکلیه. اگر از لحاظ علمی این خونه رو برسی کنیم نشون میده فرد آروم و شادیه. چون 

 ونه با نشاط و اما آرامش بخشه. ترکیب رنگ خ

 راستی خودش کو؟ برگشتم که دیدم کنارم نشسته. یا هشت تن!

 گفت.سرش رو به پشتی مبل تکیه داده بود و چیزی نمی

 خوابت میاد؟ -

 نه!  -

 مریضی؟ -

 برگشت با تعجب نگاهم کرد و گفت: 

 نه! -

 خب باشه.  -

 چرا پرسیدی؟ -

 کشی.به موهات دست می که هی کالفهرسی و اینچون خسته به نظر می -

 خیلی ریز بینی. -

 م.وه -

-  
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 خوابم نمیاد و مریض هم نیستم اما خستم. -

 شه.قدر مسخره میچه -

 و گفت: هاش رو بست و خودش رو روی تخت انداخت چشمامیر 

 چی؟ -

 شه.قدر مسخره میاگه قرار باشه این سه ماه بشینیم به دیوار نگاه کنیم. چه -

 م.وه -

 تو که خوابت نمیومد. -

 حاال اومد. -

 متس و ای گذشته بود که فهمیدم بله کالا خوابش برده. بالشت رو زیر سرش گذاشتم و بلند شدمچند دقیقه

ها رفتم و همه چیز رو گفتم. اصالا مگه . گوشیم رو برداشتم و رو تخت دراز کشیدم. به انجمن خلرفتم اتاق

 فهمن.ها نفهمن؟ من نگم هم میشه اتفاقی بیفته اینمی

 سایه: به به.

 کوفت. -

 فردا کالس داریم؟ -

 ش کنم.بهاره: آره اون هم با فرجی. بگیرم خفه

 خوبه پس من برم برای کالسش درس بخونم. -

 یاسی: برو خرخون.

 شین. از من گفتن بود.نخونین ضایع می -

 رزا: راست می گه! من هم برم.

وندنش. احساس تشنگی و گرسنگی کردم هام رفتم. شروع کردم به خگوشی رو روی میز گذاشتم و سمت کتاب

اما مامانی نبود برام غذا بیاره. عجب غلطی کردم اون هم به مدت سه ماه اومدم پیش این. سه ساعت از اومدن به 

 گذره به غلط کردن افتادم. در اتاق باز شد و امیر با یک سینی اومد تو. ش نمیخونه

 خوری؟شام پختم می -
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 آخی چه بچه خوبیه. 

 مرسی.آره  -

زمینی رو برداشتم و بهش سس زدم. سینی رو گذاشت روی تخت و خودش هم روی تخت نشست. سیب

گفت. بعد از سام هم به من خیره شده بود و چیزی نمینگار کسی قراره ازم بگیرتش. امیرخوردم اهمچین می

 که دهنم رو پاک کردم، گفتم:این

خوام داری بلد نیستم نمیصالا هیچی از آشپزی و خونهمردم؛ چون اپختی من میمرسی. راستش اگه نمی -

 هم یاد بگیرم.

 امیر سام لبخند متینی زد و گفت:

 خوای یاد بگیری! مرحبا!حتی اگه بمیری هم نمی -

 نیشم رو باز کردم که سینی رو برداشت و گفت:

 پزیش و زیر لبیکنی وقتی مزمینی خورد میدونی چه حسی داره. وقتی سیبولی من عاشق آشپزیم. نمی -

گه غذا پختن یعنی عاشق بودن. هر غذایی که با عشق پخته بشه طعم عشق رو خونی. مامانم میآهنگ می

 ده.می

تونم غذا نه بابا؟ فکم باز موند. عجب آدمیه. خب پس چون من نه عاشقم نه عشق مشق حالیمه برای همین نمی

م رو ی که فردا داشتهاین کتاب، کیفم رو برداشتم و کتابوندهم بپزم. امیر با سینی رفت بیرون و من هم بعد خ

ها خاموشه و فقط تلوزیون روشنه و امیر سام روی مبل پرت کردم توش. از اتاق خارج شدم که دیدم همه چراغ

 راحتی نشسته داره فیلم می بینه. رفتم پیشش نشستم و چیپس رو از روی میز برداشتم.

 بینی؟چی می -

 ه کنی، اسم فیلم رو نوشته.به تلوزیون نگا -

جب. در کل . ع!دونستم مرسی که گفتی. نگاهی به گوشه تلوزیون انداختم که دیدم نوشته فرشتگاننه بابا؟ نمی

جنگن و یا دارن ازش دیدم که با پسرها یا بهتر بگم با اون مرد خشن میتوی فیلم هفت تا دختر جنگی رو می

 رچ کنان خوردم و پوستش رو روی میز گذاشتم. کنن. آخرین چیپس هم خرچ خوفرار می

 م سر بره؟جا حوصلهواقعاا قراره سه ماه این -
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 کردی؟کار میمگه خونه خودتون چی -

رفتم پارک. با بابام هام میکردم و با دوستخوندم، ورزش میم رو میخونههای کتابرفتم، کتابدانشگاه می -

 کردم اما اآلن... .ل می کردم. خیلی کارها میگرفتم و با مامان کل کو آرتین کشتی می

امیر سام تو فکر بود و من هم دیگه چیزی نگفتم. دلم برای اون همه تفریح تنگ شده. خب من یک دختر بیست 

خوام. حتی نشینی و خانم بودن. من نمیگرده نه دنبال خونهو یک سالم که دنبال خوشی و گشت و گذار می

رفت بیمارستان. من این زندگی رو دوست گشت یا شب میها مینبود و یا با همسایه مامانم هم تو خونه بند

خوام بگم فقط سه ندارم. حتی برای سه ماه. این سه ماه عمر منه و در حقیقت لحظه طالیی زندگی منه. نمی

هم برای خودش  ماهه و این سه ماه رو تلف کنم و از دست بدم اون هم فقط به خاطر یک قرار داد. این سه ماه

 یک عمره. اصالا از کجا معلوم فردا نمردم؟ از کجا معلوم این سه ماه تموم شد من زنده موندم؟ 

 نظرت چیه این سه ماه رو بکنیم بهترین سه ماهه عمرمون؟ -

 سوالی نگاهش کردم که نیشش رو باز کرد. برای اولین بار نیشش رو باز کرد. 

 تر از خودتم.نکنه فکر کردی من متینم؟ نه بابا شیطونهیچی بگیم و بخندیم و بازی کنیم.  -

 عه؟ نه بابا؟ -

 آره بابا. -

 تلوزیون رو خاموش کردم و رو به امیر گفتم:

 شم تو چشم ببند.قایم می -

 باشه. -

رو رفتم. وارد اتاق دونفره شدم و زیر تخت رفتم. پتویی که روی تخت هاش رو بست که سمت اون راهامیر چشم

پوشوند. بیشتر کشیدمش و نفسم رو حبس کردم. امیر وارد شد و ند بود و زیر تخت رو هم میکشیده بودن بل

 گفت:

 کجایی؟ -

 زدم که از پاهام کشید و من رو آورد بیرون.اآلن باید بگم کجام؟ عجب! با استرس دستم رو گاز می

 یافتم. -
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یع دوییدم سمت هال و با هم دستمون یک نگاه به امیر و یک نگاه به جایی که چشم بسته بود کردم. هردو سر

 زدم، گفتم:رو روی دیوار گذاشتیم. درحالی که نفس نفس می

 آخ بردم. -

 من زودتر دستم خورد. -

 باشه برو قایم شو. -

هام رو بستم و نگاهی به هال کردم. نبود. سمت ردم. چشمو با صدای بلندی از یک تا صد شم هام رو بستمچشم

جا شویی رو هم گشتم اما نبود. سمت آشپزخونه رفتم که دیدم اونا و حتی حموم دستهرو رفتم و همه اتاقراه

دفعه در کابینت پایین باز شد و امیر با سرعت رفت هم نیست. سرم رو به یخچال تکیه دادم و فکر کردم که یک

 گفتم: جوری توش جا شده بود؟ رفتم سمت امیر وو سک سک کرد. به خدا کابینت یک ذره بود این چه

 جوری؟خدایی چه -

 مرد، گفت:امیر در حالی که داشت از خنده می

 جوری.خدایی همین -

 ای کشید و گفت:امیر خمیازه

 رم بخوابم.من خوابم میاد. می -

 که بره تو اتاق، گفتم:قبل از این

 رو تخت. جا بخواب منمن کجا بخوابم؟ اون اتاق که کالا فرش هم نداره. رو مبل هم راحت نیستم. تو این -

 ست دیگه. نامحرم هم که نیستیم.خب تو هم بیا رو تخت بخواب دونفره -

 عجب. -

روی مبل نشستم که امیر سمت اتاق رفت و در رو بست. سرم رو روی دسته مبل گذاشتم که فکرم رفت سمت 

ا بودم ی کوهسار. یعنی واقعاا من باعث شدم اون بمیره؟ کوهسار پسر خوبی بود. خیلی پسر خوبی بود. من بد

تونستم عاشقش بشم و این گناه من نبود. سمت اتاق رفتم و روی تخت دراز کشیدم. امیر شاید بهتر بگم من نمی

هام رو بستم و خوابیدم. احساس کردم نسیم خنکی هاش رو بسته بود و به پهلوی راست خوابیده بود. چشمچشم

کنه. روی هام فوت میدیدم امیر باالی سرم داره به چشمهام رو باز کردم که خوره. آروم چشمداره به صورتم می

 تخت نشستم که خندید و گفت:
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 شی؟ عجب خواب سبکی.تو با فوت کردن هم بلند می -

 شی؟نکنه شما با مشت و لگد بیدار می -

 امیر نیشش رو باز کرد و گفت:

 شم.نخیر من به صورت خودکار بلند می -

 صحیح. -

. میز حاضر بود و پر بود از هرچیزی که عشقت بکشه. پشت میز نشستم و بلند شدم و سمت آشپزخونه رفتم

 گفتم:

 دستت درد نکنه خانمم. -

 کوفت. -

 نیشم رو باز کردم و به نونم خامه مالیدم. بعد هم چپوندمش توی دهنم.

 خوری؟نمی -

 نه آماده شو ببرمت دانشگاه. -

 جان؟ -

 بی بال. -

 ندارم؟ فردا هم حرف در بیارن با پسر اومده.منظورم اینه که تو چرا ببری؟ پا ندارم یا دست  -

 خوبه محرمیم. -

 سه ماه دیگه که نامحرم شدیم چی بگم؟ -

کنی؟ این همه راه رو تو این گرما پیاده برو که مردم حرف در ها چه؟ تو با حرف مردم زندگی میبه اون -

 نیارن؟

قچه ذهنم دنبال جواب باشم چی تر حرف بزنم. باید توی صندوزد ولی من بلد بودم منطقیمنطقی حرف می

 بگم؟ آهان!

روی کردن خیلی هم خوبه برای سالمتی هم عالیه مخصوصاا پیاده روی صبحگاهی. برای حرف مردم پیاده -

کنه؟ که مردم بگن فالن فرد آدم متین و سر کنم ولی آیا آدم آبرومند با حرف مردم زندگی نمیزندگی نمی

 گن؟ردم نمیها رو مبه زیر و آبروداریه؟ این
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 امیر سام خیلی جدی شده بود و تا حاال این روش رو ندیده بودم.

نخیر! فرد آبرومند پیش خدا با آبرو هست نه مردم. بیا من در ظاهر سر به زیر و خوب باشم و مردم بگن من  -

خدا ثابت چه پسر خوبیم و برای خودم آبرو دارم اما جلوی خدا رو سیاهم. ما نیاز نیست چیزی رو به بنده 

 کنیم وقتی خدا اون باال هست.

دوستان عزیز خفه شدن رو برای کی گذاشتن؟ برای همین اآلن که برای اولین بار یک پسر من رو کیش و مات 

 کرد. رسماا باید ببندم دهنم رو.

 امیر کلید رو از جیبش در آورد و روی میز گذاشت.

 اگر هم نگران آبروتی بیا خودت ماشین رو برون. -

 که میل کردنم تموم شد میز رو جمع کردم و گفتم:م رو خوردم. بعد از اینه رسماا زیپ بستم صبحانهدیگ

 رانندگی بلد نیستم داداش. -

 امیر سام نیشش رو باز کرد و گفت: 

 شه یکی به شوهرش بگه داداش.چه جالب می -

 به شوهر واقعیش بله. -

 زنان بریم دانشگاه؟اصالا نظرت چیه هر دو قدم -

 تو هم دانشگاه داری؟مگه  -

 قدر هم پیر نشدم. من هم عین تو بدون شغل و دانشجوئم.بله دارم. بیست و دو سالمه ها این -

 دم.من شغل داشتم ادامه ندادم فعالا. بعد دانشگاه ادامه می -

 امیر سویشرت لی رو برداشت و درحالی که می پوشید، گفت:

 شغلت چی بود؟ -

 سمت در رفتم و گفتم:

 کردم و خودت که خوندی، نه؟هوا فضا کار میتو سازمان  -

 آهان اون.  -

 نه پس این. -
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زد. من هر دو از خونه خارج شدیم و شروع کردیم به قدم زدن. دستش توی جیب شلوارش بود و آروم قدم می

کرد و اون یکی هم از کیفم گرفته بود. موهای خرماییش زیر نور خورشید کمی هم یک دستم توی هوا پرواز می

ش راه شه؛ به این دقت نکرده بودم. کالا مگه من به چی دقت کردم آخه؟ واال دیگه. شونه به شونهالیی میط

 رفتن اصالا حس خاصی نداشت. زدم تو حالتون؟ خب نداشت دیگه بیام چه دروغی بگم آخه؟ واال! 

 کرد. من هم صحبت می رفت داشت باامیر شروع کرد به عقب عقبی راه رفتن. در حالی که عقب عقبی راه می

 طوره؟گم نظرت با مسابقه چهمی -

 ای.تا ببینم چه مسابقه -

 بیا تا دانشگاه مسابقه دو بدیم. -

 جا؟ خیلی دوره.جا تا اونجون؟ از این -

 امیر سام ابروهاش رو داد باال و گفت:

 جا زدی؟ -

 نخیرم. من هستم. -

تم که امیر هم آستین سویشرتش رو داد باال. هر م محکم بسامیر نیشش رو بست و وایستاد. کیفم رو روی شونه

 دو کنار هم وایستاده بودیم.

 یک، دو... . -

 سه! -

هر دو شروع کردیم به دوییدن. دیگه مهم نبود پیش هم بدوییم یا نه فقط مهم این بود کی زود برسه به در 

امیر سام رفت اون سمت خیابون و کنیم. کردن انگار ما بانک زدیم و داریم فرار میدانشگاه. مردم جوری نگاه می

کردم یا بهش ها و هرکی میومد جلوم رو یا رد میاز اون سمت شروع کرد به تند دوییدن. من هم زن و بچه

زدم پاهام رو تند تند روی زمین سنگی دادم. در حالی که نفس نفس میخواهی ادامه میخوردم بدون معذرتمی

بردم. ناگفته نماند که شالم هم ست مشت شدم هم تند تند باال پایین میکوبیدم. دوتا دو آسفالت خیابون می

م افتاده بود ولی انقدر تند بودم کسی متوجه موهای بازم هم که روی هوا معلق بودن، نشد. امیر سام روی شونه

و من دویید. وقتی به میدون رسیدیم اون از سمت راست رفت هم از اون سمت که یک پارک بود، با سرعت می

های نازک کنار خیابون. اما سمت چپ بازارچه از سمت چپ رفتم. سمت راست فقط خیابون بود و جدول

 کوچیکی کنار خیابون بود و هر دو سمتش کفش و مانتو و 
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فروختن. یک لحظه وایسادم و نفس نفس زدم. انقدر نفس نفس زدم گلوم درد کرد. تشنه هم بودم ولی ها میاین

دوباره شروع کردم به دوییدن و به زور از بین اون ازدحام رد شدم. وارد یک کوچه تنگ شدم و  باید می بردم.

نداختن با سرعت از کوچه هم رد شدم و پیچیدم به خیابون بزرگی. باالخره توجه به پسرهایی که حرف میبی

 ش پایین اومدم وشدم و از پلهبعد این همه دوییدن به پل رسیدم و ازش باال رفتم. با نهایت سرعت از پل هم رد 

همه به ما دوتا که  ههای دانشگاوارد دانشگاه شدم. دقیقاا بعد از من امیر سام رسید و به دیوار تکیه داد. بچه

کشیدن. امیر دستم رو کشید و زدیم خیره شدن. سایه و بروبچ برای من خط و نشون میداشتیم نفس نفس می

قدر هم سخت یم. پشت میز نشستم و سرم رو روی شیشه گذاشتم. هر چههردو سمت کافی شاپ دانشگاه رفت

باشه برد رو دوست داشتم. من همیشه برد رو دوست داشتم و دارم. امیر با دوتا نسکافه برگشت و جلوی من 

 نشست.

 جوری بردی؟ من از راه فرعی اومدم زود برسم.چه -

 من  هم از کوچه اومدم. -

 عجبا. -

 م چیه؟جایزه -

 افه رو برداشت و گفت: امیر نسک

 خوای؟چی می -

 با قاشق کوچیک و یک بار مصرف شروع کردم به هم زدن نسکافه.

 خوام.دوچرخه می -

 خوام.چرخه میگی سهفکر کردم می -

که همه اون نسکافه داغ رو سر کشیدم و زبونم تا ته سوخت، با خشم نگاهش کردم که نیشش رو بست. بعد این

 بلند شدم و گفتم:

 .بدرود -

 بای.  -

از کافه خارج شدم و وارد سالن دانشگاه شدم. بهاره و بقیه با سرعت دوییدن سمت من. خدا به دادم برسه. هر 

 م کردن. یک دایره تنگ درست کرده بودن که من هم توی دایره بودم.شش نفرشون محاصره
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 شد؟ چرا دوییدین؟بهاره: چی

 رسن ها.سایه: خبرها می

 ن هم بردم.مسابقه دو دادیم که م -

 جا؟جا تا اینآسمان: از اون

 آره. -

 یاسی: ایول بابا. خوبه زنده موندی.

 میری!جوری یک نفسه قورت دادی؟ من گفتم اآلن میالله: اون قهوه داغ رو چه

 کردین.به به پس نگاهمون هم می -

 رزا: نه بابا تصادفی شد.

 گی.تو که راست می -

 بهاره: بریم سرکالس.

ها نشستیم. همه توی کالس بودن و در انتظار استاد. بهاره از اون ترین صندلیو توی عقبوارد کالس شدیم 

 کرد.نداخت و سایه از این سمت کتاب پرت میسمت موشک می

 پسر جلویی بلند شد و گفت: 

 اکیپ شما باید بره آمادگی نه دانشگاه. -

 سایه: بشین بینیم باو.

 ها پنجبد رو مخ بودن خداییش. هر هفت نفر بلند شدیم. تعداد اونهای پسره هم بلند شدن. این اکیپ دوست

 نفر بود و جلوی ما مگس هم نبودن. با ورود استاد یکی از اون پسرها گفت:

 رسیم.بعد کالس به حسابتون می -

 استاد پشت میزش نشست و شروع کرد به ورق زدن کاغذهای توی دستش.

 هاتون رو بیارین.استاد: پژوهش
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 ای ننوشتم.سایه: و

 فهمی؟شی میجلوی این پسرها ضایع می -

 گم با هم نوشتیم.رزا: با من شریک شو می

 سایه: اگه سوال پرسید چی؟

 گم.رزا: چیزی نیست کوتاه بهت موضوع پژوهشم رو می

پرسید. نوبت به من که رسید دادن و استاد دو سه تا سوال راجب پژوهش میهمه یکی یکی با نوبت پژوهش می

ترسوند. توی دید و کردن که این من رو میها ساکت بودن و نگاهم میند شدم و رفتم سمت استاد. همه بچهبل

 کنه ولی نه! من باید نشون بدم که لیاقت توجه رو هم دارم.پاچه میتوجه بودن همیشه آدم رو دست

 پژوهش رو روی میز گذاشتم که استاد دقیق به پژوهشم خیره شد.

 دن سیاره دیگر توضیح بدین.راجب تاریک بو -

شه اما کنه و باعث روشن شدن هوا میها برخورد میدر هوا ذرات معلقی وجود دارن که نور خورشید به اون -

این ذرات که در اثر اکسیژن به وجود میاد توی سیاره دیگری مثل زحل وجود نداره و وقتی این ذرات نباشن 

 که خورشید در آسمان مشخصه اما هوا تاریکه.اینکنه و با پس نور خورشید به فضا اثر نمی

 آفرین برو بشین. -

وپرتی تحویل استاد داد و باالخره کار همه تموم شد. استاد رفتم و سرجام نشستم. سایه هم رفت و یک چرت

وسط کالس وایستاد و شروع کرد به توضیح راجب انعکاس در سیارات دیگر. بعد یک ساعت کالس تموم شد و 

 هامون رو جمع کردیم و از کالس خارج شدیم.ههمه جزو

 امروز همین یک کالس بود آره؟ -

 . شوهرت داره میاد این سمت.رزا: بله

 شوهرت شوهرت نکن ها. -

 یاسی: خب بابا نزنش.

 امیر اومد سمتمون و رو به دخترها گفت:
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 ها.سالم خانم -

 ها بودن. ادامه داد:خانمتونن یک خانم هم باشن چه برسه به ها سر جمع نمی؟ اینهاخانم

 خوای بیا باهم بریم.رم خونه اگه میمن می -

 نه من کار دارم. -

 باشه پس خداحافظتون. -

 وقتی رفت این سایه چنان منفجر شد که نگو. 

 شد؟ فرار کردن؟رسن پس چیاین اکیپ جلویی یادتونه؟ گفتن بعد کالس به حسابمون می -

 تو حیاطن بریم به حسابشون برسیم. -

آدامس رو بین همه پخش کرد و هرکدوم یک دونه آدامس انداختیم تو دهنمون. هر هفت نفر در حالی که رزا 

زدیم رفتیم سمت پسرها. هر پنج نفرشون به دیوار تکیه داده بودن و داشتن با صدای بلند حرف کنار هم قدم می

 خندیدن. زدن و میمی

 شد پس؟خب چی-

 گفت:یکی از پسرها که تعجب کرده بود، 

 رسیم من و علی و رضا که نگفتیم.شد؟ سامی گفت به حسابتون میچی چی -

 زنن! باحاله.کنن جا مییاسی: تهدید می

 بعد همه زدن زیرخنده.

 . پسرها آماده این؟باشه سامی:

 پسرها گنگ بهش نگاه کردن که سامی ابرو باال انداخت.

 علی: آهان اون باشه.

 باش آماده باش. الله: ای لشکر صاحب زمان آماده

 بعد باز زدیم زیر خنده. 

 از دانشگاه خارج شدیم که سامی رو به دوستش گفت:بعد از کلی مسخره بازی 
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 ها رو ببریم رستوران؟مراد این -

 پذیرین؟ها دعوت ما را میمراد: آره. خانم

 شبیه پسرهای الت بودن و به نظر من قابل اعتماد نبود. 

 الله: آره میایم.

 مرض. -

 له: چرا؟ال

 مگه من گفتم میام؟ -

 الله: نظر من نظر همه شماست.

 ای داری نظر هم بدی.که عقل درست حسابیبهاره: نه این

 کشیدم.ور اینالله  سمت بهاره هجوم برد که از بهاره دفاع کردم و الله رو 

 شد؟ه سامی: چ

 هستیم. باشه -

 مراد: پس پشت سر ما بیاین.

سوار شدن. ماهم سوار ماشین یاسی شدیم. من جلو و یاسی پشت فرمون. بقیه پسرها سمت ماشینشون رفتن و 

کشیدن. ولی من دادن ج یغ میزدن و شیشه رو پایین میهم به زور عقب نشسته بودن. پسرها هی بوق می

 ها مشکوکم. نکنه هنوز بخوان باهامون لج کنن؟نسبت به این

جا رستورانی باشه. کوچه باریک و رسید اینکرد. به نظر نمیوارد کوچه شدیم. رزا مشکوک به اطراف نگاه می

 کردن. شیشه رو دادم باال و گفتم:ها هم آروم جلوی ما حرکت میخلوت بود و اون

 مشکوک نیست؟ -

 رزا: هست.

 تونن بکنن.سایه: هیچ غلطی نمی
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 بهاره: اگه رفیقاشون رو صدا کرده باشن چی؟

 سان معمولی نیست.یاسی: ماهرخ نیرو داره اون که ان

 ولی من نگرانم. -

نه. هر ت نموبست رسیدیم که پسرها ماشینشون رو بردن عقب و پشت ما پارک کردن که راهی برای برگشبه بن

 و جلوی اون چهار نفر وایسادیم. هفت نفر پایین اومدیم

 موضوع چیه؟ -

 آره؟فکر کردید ما کم میاریم علی: 

 دونستم.می -

 سامی: حیف دیر شده.

 ای هنوز.: هه جوجهسایه

ها اضافه شدن. اآلن ده نفر بودن اون هم چه نفری. هر کدومشون سامی پوزخندی زد که پنج نفر دیگه به اون

 سه تا از ما رو حریف بود.

 ؟س! چرا واقعاٌمسخره -

 خیال شده بودیم خودتون اومدین، نه؟مراد: خودتون خواستین. ما بی

 کنیم.کنیم ها؟ تهدید بکنیم عمل هم میه دانشگاهی رو میکل بچگانسامی: نکنه فکر کردین کل

کردم. اما من ریلکس دستم توی جیب شلوار بود و در حالی که دخترها ترسیده بودن و خوب این رو حس می

 کردم. انقدر آدامس جوییدم مزش رفت.جوییدن با تنفر نگاهشون میآدامس می

 ها منتظر چی هستین؟سامی: برین بچه

 زد و بقیه هم بهها مینفر آروم بهمون نزدیک شدن که دخترها لگد و مشت پروندن. سایه گاز و لگد و این اون نه

شد. من هم اون گوشه داشتم تماشا تر میرنگشون پرخوردن خندهقدر مشت میاین شکل. پسرها هر چه

پسره چاقو رو به گلوی سایه  کردم. وقتی چاقوهاشون رو به دخترها نشون دادن همه دخترها مجسمه شدن.می

 نزدیک کرد که سایه سریع گفت:
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 تونی بکنی.هیچ غلطی نمی -

کرد. یکی از چاقو پوست گلوی سایه رو کند اما سایه همچنان محکم رو حرفش موند. هرچند داشت گریه می

 داد.پسرها بهاره رو از پشت گرفته بود و گلوش رو فشار می

 ... م... نفس... ب... .بهاره: ن... کن... نمی... تون

شد. رزا و یاسی زیر مشت و لگد پسرها بودن. هرکدوم از پسرها پوستش قرمز شده بود و واقعاا داشت خفه می

زدن. سرتا پای رزا و یاسی شده بود یک مشت و لگد محکم به پهلو و شکم و مخصوصاا صورت رزا و یاسی می

. الله هم با گرفته بودش زدش و نه هیچی فقط. نه میکردنمیسامی هم الله رو گرفته بود و هیچ کاری خون. 

ریخت. آسمان هم چاقو خورده بود و روی زمین افتاده بود. حتی ترس خودش رو بغل کرده بود و اشک می

 کردم.و من؟ به دیوار تکیه داده بودم و نگاه می خارج کنه ترسید چاقو رو از شکمشمی

 سامی: بسه ولشون کنین.

کشید و سایه دستش رو روی گلوی ی هم ازشون مونده که ولشون کنن؟ بهاره تند تند نفس میمگه چیز

کشیدن تا به دیوار برسن و بهش کرد. رزا و یاسی خودشون رو روی زمین میخونیش گذاشته بود و گریه می

 کرد.تکیه کنن. الله هم در همون حال بود و آسمان هم به خون شکمش نگاه می

 ا اون دختر رو نزدین؟سامی: پس چر

 هر ده نفرشون اومدن سمتم. وایستادم جلوشون. یک نفره و تنها جلوی ده نفر وایسادم. 

 جوری بزنیمش؟مراد: چه

خیاله. خیلی بد بزنینش به شکل وحشتناکی. فقط درد ترسه. خیلی بیکه از کتک خوردن نمیسامی: مثل این

 بکشه.

 پوزخندی زدم و گفتم:

 ین باش که با خلق خدایی. هه!با ما به از ا -

دهنش باز مونده بود و دنبال معنی حرفم بود. چاقوهاشون رو در آوردن و اومدن سمتم. چیزی نیست فقط 

 چیزی نیست ماهرخ!

 من با شما کاری ندارم شما هم با من کاری نداشته باشین. چون در غیر این صورت به نفعتون نیست. -
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 پسر خندید و گفت: 

 یست یا تو؟به نفع ما ن -

 شما! -

 دونین چرا؟ترسیدم. میهاشون خیره شدم. نمیاومدن. استوار وایستادم و به چشم جلو با صدای بلند خندیدن و

ترسیم نه از مخلوق. اولینش اومد و مشت محکمی به شکمم زد. بقیه پشت سر هم خب معلومه ما از خالق می

خواستم از نیروم استفاده کنم اما دوست داشتم کمی نمی من رو انداختن زمین و زیر مشت و لگد گرفتن. فعالا 

فتن. از ر عقب که حسابی لگد کردنحرص بخورن و خسته بشن. من بیدی نیستم که به این بادها بلرزم. بعد این

 کردن. جام بلند شدم و خندیدم. سایه و بقیه با نگرانی نگاهم می

 شد کم آوردی یا نه؟چی  -

 تم:لبخند ژکوندی زدم و گف

 نه! -

خواستن باز بیان جلو که دستم رو بردم هوا و همشون رو معلق کردم. چند دور چرخوندمشون و پرتشون کردم 

 کردن.روی زمین. همه پسرها متعجب به من نگاه می

 خوام. روز خوش.کنم، ولی نمیاگه بخوام ریز ریزتون می -

کردم و کمی از زخمشون رو ترمیم کردم و زخم  دست دخترها رو گرفتم و سوار ماشین شدیم. از نیروم استفاده

ها رفتن تو اتاق. روی صندلی نشستم و منتظر خودم هم خوب شد چیزی نبود. وارد بیمارستان شدیم و بچه

ای ندیده باشن. با صدای گوشیم، سریع کردم آسیب جدیدادم و دعا دعا میموندم. مدام پاهام رو تکون می

 جواب دادم:

 بله؟ -

 دونی ساعت چنده؟ اتفاقی افتاده؟ی؟ میسالم کجای -

چاره کمی نگران شده. چی بگم؟ بگم چند تا پسر ما رو زدن و باهاشون انگار شوهر واقعیمه میمون. ولی خب بی

 دعوا کردیم؟

 نه خوب نیستم بیا بیمارستان. -
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 چی؟ -

 فرستم بای.بیا بیمارستان. آدرس رو می -

 دیدن پرستار، سمتش رفتم و گفتم: گوشی رو قطع کردم و آدرس رو فرستادم. با

 هام خوبن؟دوست -

ای نبود. آقای دکتر لیست داروها رو نوشتن برین بله مشکلی نیست. کمی زخمی شدن ولی شکستگی -

 بگیرین.

 ها. با ورودم همه به من خیره شدن.باشه آرومی گفتم و رفتم پیش بچه

 بهاره: خوبی ماهرخ؟

 سایه: ایول داری آبجی.

 ا درد ندارین؟من خوبم. شم -

 همه باهم جواب دادن:

 نه زیاد. -

 جمع کنین بریم دیگه لوس نشین. -

 در اتاق به صدا در اومد و امیر با ظاهری شلخته جلومون وایستاد.

 امیر: چی شد؟

 الله تو توضیح بده. -

 الله: چرا من؟

 چون تو عالقه شدیدی به صحبت با پسرها داری. -

چیه؟ دروغ که نگفتم. روی تخت بهاره نشستم و مشغول نگاه کردن به این رو گفتم و همه زدن زیر خنده. خب 

شد. گرفت و دچار هیجان میزد و گاهی صداش اوج میداد. گاهی آروم حرف میالله شدم که با شوق توضیح می

و در آخر نفس عمیقی کشید و  د و با اشتیاق بیشتری توضیح دادبه بخش من که رسید آب دهنش رو قورت دا

 رو باد زد.خودش 
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 امیر: جدی؟

 ها نگاه کن!نه دروغی. ما با تو شوخی داریم؟ به بدن کبود این -

 امیر: خودتون اول رفتین پیششون.

 ها غلط کردن تهدید کردن.آخه اون -

 امیر: دیگه دیگه.

 سایه بلند شد و گفت: بریم دیگه مزاحم بیمارستان نشیم.

 موافقم. -

گفت ولی توی فکر بود. حاال دافظی سوار ماشین امیر شدم. هیچی نمیهمه از بیمارستان خارج شدیم که با خ

دانم و به من هم ربطی نداره درسته؟ شیشه رو دادم پایین و توی دلم خدا رو شکر کردم. بارها چه فکری؟ نمی

دم ترسم نه از مخلوق. همون خالق خودش نجاتمون داد. فرقی نداره آاین حرف رو زمزمه کردم. من از خالق می

ها یک خالقی دارن یک خالقی که توی ی اینفضایی. فرقی نداره حیوون باشی یا گیاه. مهم اینه همهباشی یا آدم

ده. امروز اگه حتی قدرت خاصی هم نداشتم من پیروز کنه و نجاتشون میهر لحظه و هر ثانیه کمکشون می

خونه از ماشین پایین اومدم و رفتم باال. خونه بودم. لبخندی زدم و سرم رو روی شیشه گذاشتم. با رسیدنمون به 

 کامالا تاریک بود. امیر چراغ رو روشن کرد و با ذوق رفت تو آشپزخونه.

 به به! بوی خوبی میاد. چی پختی کدبانوی من؟ -

 امیر سام لبخند شیرینی زد و به کابینت تکیه داد.

 چیزهای خوب خوب پختم. -

 آفرین. -

 گم... ام... .می -

 چی؟ -

 تعلل به اطراف خیره شد و بعد با لبخند کوتاهی گفت:امیر با 

 هیچی. -
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بی خیال  شدم و رفتم سمت اتاق. مانتوم رو داخل کمد گذاشتم و لباس خرگوشی سفیدم رو با شلوار جنگی 

راحتی پوشیدم. موهام رو باز کردم و بعد از شونه کردنشون، بافتم و انداختم رو شونم. به آینه نگاهی انداختم که 

 میر رو پشت سرم دیدم و سریع برگشتم.ا

 جن شدی؟ -

 ببخشید اومدم تیشرتم رو بردارم. -

 خیله خب بردار. -

ری داخلش.  شینی فرو میقدر راحته که نگو. روش میاز اتاق خارج شدم و سمت مبل راحتی رفتم. این مبل این

انگار عروسی باباشه. شاید هم  امیر فلش رو داخل تلوزیون گذاشت و آهنگی رو روشن کرد. تا ته هم صدا داد

کردم رفتم تو عروسی خودشه نه؟ رفت سمت آشپزخونه تا به ادامه کارش برسه. در حالی که با آهنگ زمزمه می

 آشپزخونه.

 اومدم کمک کنم. -

 واقعاا؟ شک دارم. -

 کرد.زمینی توی دستم نگاه میگفت که به سیباین رو در حالی می

 ه.خب گاهی باید ناخنک هم زد دیگ -

 زمینی رو از جلوم برداشت.م خرچ خرچ بکنم تو دهنم که سیبرخواستم باز بردا

 گاهی، نه کالا. خب مادمازل بیا پیاز رو سرخ کن. -

 اون کار رو بلد نیستم که. -

 امیر یکی از ابروهاش رو انداخت باال و گفت:

 دم که.یاد می -

امیر رفت سمت خیار و شروع کرد به پوست لبخند مالیمی زدم و رفتم سمتش. آروم مشغول هم زدن شدم که 

 برد شروع کرد به حرف زدن.کندن. در حالی که با عشق چاقو رو توی بدن خیار فرو می

ی. کنزنی و بهش توجه میآشپزی عین زندگیه. تو یک ساعته گیر دادی به یک سمت پیاز و هی همش می  -

 کنی. باحاله نه؟ها نمیتک نگاهی هم به اونسوزن اما تو شن و میهای دیگه دارن جزغاله میاما سمت
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 گفت قشنگ سیاه شده. از کجا فهمید؟ راست می

شه یا خیار پوست کندن. اگه بیش از حد خشم و قدرت نشون بدی کالا هم جاهای قابل خوردنش کنده می -

 درسته؟ شه یک خیار عالی و بدون پوست.هم پوستش. اما اگه با مالیمت چاقو رو توی بدنش بکشی می

 پیاز رو داخل ظرف کوچیکی انداختم و گفتم:

 دونی امیر؟ تو زیادی باهوشی. بچه خوبی هستی.آره.  می -

 امیر خندید و گفت:

 مگه بد بودم؟ -

 شناسمت.نه کالا ناشناخته بودی. کم کم دارم می -

 پیاز رو ازم گرفت و روی غذا ریخت.

 کنی؟داری چی کار می -

 د.نیشش رو باز کرد و نزدیک اوم

 کنم دیگه.دارم برای مرغ سس درست می -

 نه بابا؟  -

 امیر ابروهاش رو انداخت باال و لبخندی زد. 

 بلدی ساالد درست کنی؟  -

 ها رو بکنم.م پوست میوهتمتاسفانه نه. راستش اصالا بلد نیس -

ن و نه ه بلدفردا ازدواج کردی این رو بدون هیچ پسری مثل من نیست بیاد غذا بپزه. نآفرین آفرین. فردا پس -

 گن غذای من کو؟ای دارن. از سر کار میان غرغر کنان میعالقه

 کنن.غلط می -

شم. نه بابا از این خبرها ی اون من پررو میکنه با خندهامیر خواست بخنده ولی نخندید. فکر کنم خیال می

خوردن شدیم. انصافاا  نیست. باالخره زحمت کشیدم و میز رو چیدم. هردو سر میز غذا خوری نشستیم و مشغول

 زمینی رو هم عین چیپس دست پختش از دست پخت مامان من بهتر بود. سس رو ریخته بود روی مرغ و سیب
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ده و خالل کرده بود و طعم همشون عالی شده بود، مخصوصاا برنج. آخه برنج مامان من همیشه طعم آب رو می

 . چسبه اما این خیلی درشت و خوب بوددیگه میبه هم

 مرسی خیلی خوشمزه بود. -

 کنم.باور نمی -

 چی رو؟ -

 مزه بود.که خوشاین -

 چرا؟ -

 خوری.آخه تو جمعاا دو قاشق خوردی و دیگه نمی -

 خورم.من عادت کردم و کالا کم می -

 امیر کمی دمغ شد ولی چیزی نگفت. کمی هم خوردم که دیدم ظرفم کالا خالی شد. 

 مرسی. -

 که خوردم؟بابت این -

 تر از این نیست که غذاش رو کامل بخورن و تشکر کنن.ارزشآشپز با هیچ چیز برای -

 عجب. من جمع کنم یا خودت؟ -

 امیر ظرفش رو برداشت و گفت:

ما شریک زندگی نیستیم پس هرکی ظرف خودش رو برداره و بشوره. غذا رو هم اصوالا هرکی باید برای  -

 پزم.رات میخودش بپزه ولی چون من عاشق آشپزیم و تو هم بلد نیستی ب

شویی گذاشتم. سمت اتاق رفتم و با برداشتن گوشی روی تخت ولو بله نیستیم. ظرفم رو برداشتم و داخل ظرف

زدن. سالمی کردم که کل شدم. وارد گروه شدم که کلی پیام دیدم. همه راجب اون اتفاق و قدرت من حرف می

 گروه ریخت روی سرم.

 شوهرت؟ بهاره: خوش اومدی خوشگلم. چه خبر از

 استیکر عصبانی فرستادم و نوشتم:

 سالم دارن. -

 بهاره: بابا شوخی کردم نخور ما رو.
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 شوخی نکن. -

 الله: جدی شدی ها.

 شه.سایه: بابا این فاض به فاض عوض می

 باشه شما خوب. -

 آسمان: فردا کالس نداریم یعنی همچین بخوابم که سیل هم بیدارم نکنه.

 :استیکر خنده فرستادم و نوشتم

 مامانت از هر سیلی بدتره. -

 کنم.آسمان: مامانم هم خونه نیست یعنی دیگه عشق می

 شی.خوابی سال بعد بیدار میکنیم عین خرس میعه؟ به به پس تو رو ما آنالین پیدا نمی -

 آسمان: دقیقاا.

ب خوابه دونه کی بلند بشه. رفتم خونه آسمان دیدم ساعت هشت شسایه: خرس شرف داره بابا. اون هم می

 خانم. اون هم از کی؟ از ساعت چهار تا هشت شب.

 الله: صد رحمت به خرس.

 طور؟دقیقاا! من خوابم میاد شما چه -

 م.رم خونه عمهبهاره: من دارم می

 چرا؟ -

 جوری.بهاره: همین

 باشه. به دختر عمه سریشت سالم برسون. -

 رفتم که. ایشون رفتن اردو.بهاره: اگه اون خونه بود نمی

 ن من؟ چه خوب. دیگه شب خوش.جو -

 سایه: شبت ترسناک.
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 دوست ما رو باش. -

 رزا: شبت پر از گل.

 ممنون. -

کرد اون هم نصف شب. این بشر گوشی رو گذاشتم کنار و روی تخت دراز کشیدم. امیر داشت با موهاش بازی می

 خواد شیک باشه، نه؟نصف شب هم می

 ری؟جایی می -

 کنم از خودم خوشم بیاد.نگاه می خوام وقتی به خودمنه بابا می -

 ای عالقه داری؟ای تلخ یا همون نسکافهعه؟ عجب اندیشه متفاوتی. به رنگ قهوه -

 طور؟چه -

 ها.ت شده از این رنگنصف خونه -

 با رنگ چشم و موهام ستش کردم دیگه. -

 هام رو بستم.چیزی نگفتم و آروم چشم

*** 

هوا روشن شده بود و باد مالیم پرده رو به پرواز در آورده بود.  هام از روی تخت بلند شدم.با باز کردن چشم

های ای گیر دستها به شکل وحشیانهدستم رو روی شیشه پنجره گذاشتم. هوا مه آلود بود و شاخه درخت

کردم. منی که رحم باد افتاده بودن. چقدر دنیا پر از ماجرا بود و چقدر من نادون بودم که بهش توجه نمیبی

ر تونستم فقط یک باها فکر نکردم؟ میوقت به اینگرایی هستم چرا هیچرم و آدم درونقدر توی فکر فرو میاین

سام داشت صبحانه ق خارج شدم. امیراین سمت جهان رو هم ببینم. ناخنم رو از روی شیشه برداشتم و از اتا

خورم. سمت میز رفتم یک لیوان شیر میخورد و میز سمت من هم کامالا آماده کرده بود. ولی من صبح فقط می

و لیوان شیر رو برداشتم. کل شیر رو با لذت نوشیدم. یک کیک شکالتی هم از اون گوشه برداشتم و گاز بزرگی 

 ازش گرفتم. 

 بین این همه عسل و کره تو فقط این دوتا رو دیدی؟ -

 آره. اشکالی داره؟ -

 نه! -
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ای دنبال سرگرمی گشتم. ینه وایسادم و بین این دنیای شیشهمیزم رو جمع کردم و رفتم سمت اتاق. رو به آ

های مختلف در بیارم. از فرشته تا شیطان. لبخندی زدم و پشت میز تونم آرایش کنم و خودم رو به شکلمی

هام زدم. کرم خط چشم سیاه و نازکی هم به گوشه چشمم زدم و نشستم. رژ نارنجی و براقم رو برداشتم و به لب

کشیدم باال. در حالی که مشغول آرایش بودم به فکر فرو رفتم. دوست داشتم بدونم خانواده واقعی من  چشمم رو

کردم؟ نکنه همون ملکه و پادشاه م رو پیدا میجوری باید خانوادهکین. آیا من متعلق به همون سیاره بودم؟ چه

دونم زیادی به موضوع من داشت. نمیخانواده من بودن؟ چون ماجرایی که اون پسر مسخره تعریف کرد شباهت 

فرق  هاجا بمونم. تربیت من با اونتونستم اوندونم من نمیجا رو ترک کردم یا نه ولی مینکه اوپشیمونم از این

ها زیادی با من فرق داشتن و اصالا حس مشارکت و انسان دوستی نداشتن البته اصالا انسان نبودن که داشت. اون

احساس بودن؟ ته ته دلم دوست داشت خانواده دیگه کامالا بیباشن. ولی یعنی نسبت به همچنین حسی داشته 

 واقعیم رو بشناسه. 

هاش روی میز بود و با جمع کردن موهام از اتاق خارج شدم. امیر سام نشسته بود روی مبل راحتی و جزوه

 سخت مشغول مطالعه بود. رفتم جلوش نشستم و گفتم:

 سالم خرخون. -

جا مهم بود، روش با رسید و به نظرش اونسام بدون توجه به من به ادامه مطالعش رسید و به هرجا که می امیر

هاش گذاشت و با نهایت قدرت بهش فشار وارد کرد. عجب کشید. ماژیک رو داخل دندونماژیک سبز خط می

ادر نداری این بال رو سر من گفت مگه خودت خواهر مزبون داشت میشن. این ماژیک اگه هایی پیدا میآدم

خندیدم. گفت مگه ماژیک هم زبون داره؟ من هم غش غش میچسبید و میمیاری؟ این هم از ترس به دیوار می

هرچند اآلن هم با فکر کردن بهش نیشم باز شده. خمیازه کوتاهی کشیدم و روی مبل دراز کشیدم. دستم رو زیر 

اخل خط خورشیدی شکل قرار داشت که رنگش هم کرمی بود. تا به سرم گذاشتم و به سقف خیره شدم. چراغ د

حال این رو اصالا ندیده بودم عجب آدمیم. نگاهم رو به جوراب خط خطیم انداختم که به رنگ سفید و نارنجی 

 ها رو جمع کرد و گفت:بود. امیر سام جزوه

 خسته نباشم. -

 مگه کوه کندی؟ -

 کردم. های دانشگاهم رو مروردرس کندم. کل درس -

 نه بابا؟ -

 جون تو. -
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 جون خودت. -

گم نشد و با تیپی اومد که دهنم آسفالت نشد. میرفت کالفه نگاهم کرد و آروم گفت جون خودم. سمت اتاق 

باور کنین نشد. یک لباس سفید از زیر پوشیده بود و یک کت لی شکل از روش پوشیده بود و شلوار لی آبی 

 م داده بود سمت چپ و بهش ژل زده بود. نگاهی به من انداخت و گفت:پررنگش هم بد تو دید بود. موهاش ه

 امروز روز تعطیله بریم بیرون؟ -

 بریم. -

رفتم سمت اتاق و مانتوی بنفش خفاشی شکلم رو با شلوار لی نفتیم پوشیدم. شال بنفشش هم به شکل پیچی 

 وایستادم. روی سرم بستم. آرایش هم که داشتم. از اتاق زدم بیرون و جلوی امیر سام

 بزن بریم. -

امیر سام لبخندی زد و اصالا به آرایش و هیچیم توجهی نکرد و رفت بیرون. نکنه زشتم؟ نه بابا زشت نیستم این 

خواد من رو ببینه. خب نبینه من که به تعریف این نموندم واال. در خونه رو بستم و کفش پاشنه بلند و نمی

خوام لباسی و چیزی بخرم که به یک رنگی باشه باید فش. وقتی من میبنفشم رو پوشیدم. کالا همه چیزم شد بن

همه چیزم هم به اون رنگش باشه برای همین به رنگ مانتوهام هم کفش ست و هم کیف ست دارم. هرچند 

ها زیاد مهم نیستن ولی برای من مهمن. سوار ماشینش شدم و شیشه رو دادم پایین. امیر سام هم نشست و این

وقت جلو ننشسته بودم مگر روز اول ای داشت. هیچکه جلو بشینم یک حس دیگهنگ خارج شد. ایناز پارکی

نشستم. آهنگ رو عوض کردم و صداش رو زیاد کردم. با عقدمون و روزی که بچه بودم و بغل مامانم جلو می

 خوانی با آهنگ.صدای بلندی شروع کردم به هم

 یشه برگرد و نشون بده یادم بودمگه می

 نشدی فراموشم

 خونم.که من سبک میتر. نه اینامیر سام هم با من شروع کرد به خوندن ولی سنگین

 کس جز من عاشقت نبود و نیستهیچ

 کس مثل تو نبود و نیستهیچ
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رن؟ لبخند کوچیکی زدم و به بیرون خیره شدم. تعداد مردم کم شده بود یا تعداد افرادی که پیاده راه می

و اما جاده؟ خیلی شلوغ بود و زدن رو قدم میدونم جمعاا سه چهار نفر داشتن از پیادهقط این رو میدونم فنمی

 ها. بزرگ تا کوچیک. پر شده بود از انواع ماشین

 ریم؟کجا می -

 امیر سام کمی فکر کرد و گفت: 

 زنم.دونم. دارم تو جاده دور میخودم هم نمی -

م گذاشتم و کمی فکر کردم. اسف سرم رو تکون دادم. دستم رو روی چونهنگاهی به سر تا پاش انداختم و با ت

مون بود. همیشه با شاپ کنار خونهها رو توش داشتم کافیده و بهترین خاطرهجایی که همیشه بهم آرامش می

ا ججا گرفتیم. بهترین خندیدم حتی جشن تولدم و جشن قبولیم رو هم اونرفتیم و کلی میجا میها اونبچه

 برای رفتن بود.

 شاپ رویا.شاپ کنار خونه ما. کافیبریم کافی -

 باشه. -

امیر ماشین رو مقابل کافه پارک کرد و هر دو پایین اومدیم. وارد کافه شدیم که بوی شکالت توی فضاش 

داد. پیچیده بود. گوشه کافه که کنار پنجره قرار داشت، نشستیم. این فضای شکالتی همیشه بهم آرامش می

ر خاطخاطر یک پنجره بزرگ بود که سمت راست کافه رو در بر گرفته بود، یا شاید بهدونم این آرامش بهمین

بخشیدن. هر دلیلی وجود ای و سفید رو به کافه میدیوار شکالتی رنگش بود و اون لوسترهایی که رنگ قهوه

شکل با صندلی چرم و راحتی که روی پسندیدم. میزهای گرد داشت و من بین این همه دلیل شکل میزها رو می

های رویایی رو خیلی دوست داشتم و دلیل های مختلف قرار داشت. من این نقاشیمیز طرح زیبایی از نقاشی

ای که قطرات لغزان بارون روش که اسم این کافه رویا  بود هم به احتمال زیاد همین میزها بودن. به پنجرهاین

 بودن خیره شدم.

 قشنگه نه؟ -

 یر سام دستش رو روی میز گذاشت و در حالی که سعی داشت به جلو خم بشه، گفت:ام

 بخشه!آرامش -
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 دوست داشتم این پسر رو بیشتر بشناسم؛ حاال از هر لحاظ فرقی نداشت.

 کنیم. درست؟امیر سام ما به عنوان دوتا رفیق با هم زندگی می -

 هاش رو ریز کرد و گفت:چشم

 درست! -

 خوای از خودت بهم بگی؟قم رو بشناسم. میخوام رفیخب من می -

 امیر سام به صندلی تکیه داد و به پنجره خیره شد.

خب من از بچگی عاشق این بودم که فضانورد بشم. اینکه برم توی فضا و از نزدیک اون فضا رو ببینم آرزوم  -

. فعالا گناما نمی رو دارم؛ یشو اآلن اگه بگن بیا برو به فضا آمادگو کردم بهش برسم بود. آرزو. تمام تالشم ر

دونم. واقعاا خوش به رسم یا نه. داستان تو رو هم میدم ببینم به جایی میدارم رشته فضانوردی رو ادامه می

 حالت!

 لبخندی زدم و گفتم: 

 رسم.هام میاین برای من آرزو نبود که بهش برسم. هدف بود و من صد درصد به هدف -

تونستم بگم. من همیشه باید هام خیره شد. شاید این بهترین دیالوگ بود که میلبخند جذابی زد و به چشم

طرف رو جوری کیش و مات بکنم دیگه. ناخودآگاه آهی کشیدم که دلم رو سوزوند. دلم برای مامان بابام تنگ 

 ه. حتیکردم. دلم برای مجسمه مامان و کتاب بابا تنگ شدجوری کیش و ماتشون میشده بود. یادش بخیر چه

 دلم برای وسایل ورزشی آرتین هم تنگ شده.

گم عاشقش بودم ولی دوستش داشتم. همیشه مراقبش بودم و من قبالا یک دختری رو دوست داشتم. نمی -

م که هر غرور و مسخرهکرد من یک پسر بیهمیشه هواش رو داشتم اما اون هوا برش داشته بود و فکر می

 اشتباه کرد و من رو از دست داد. میرم. ولی نه!وقت بگه بمیر می

توی صداش هم خشم بود و هم پشیمونی. دلیل هردوی این احساس مشخص بود ولی زیاد دوست نداشتم بهش 

شه هر کسی یک روزی عاشق بشه جز من؟ اصالا تا به حال نشده یک پسری رو دوست طور میفکر کنم. اما چه

شم؟ اخه ها میین احساس رو درک کنم؟ یعنی من فقط عاشق فضاییتونم اداشته باشم. واقعاا چرا؟ چرا من نمی

 کشید، خیره شدم. وقتی توی فکر فرو چرا؟ کالفه از افکارم بیرون اومدم و به امیری که داشت نفس عمیق می
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 داد و آروم شروع کرد به حرف زدن.زنه. لیوان نسکافه توی دستش رو بازی میره اصالا پلک نمیمی

ی ما بمون، میای؟ من هم گنگ نگاهش کردم و فهمیدم منظور بدی میر یک امشب رو بیا خونهبهم گفت ا -

کنه و براش متاسف شدم. گفتم هم اسمم رو فراموش کن هم کار رو میداشت. فهمیدم اون با همه همین

. اون وقت ندیدمش. البته من ندیدمششناسم و دیگه هیچم رو پاک کن. من هم دیگه شما رو نمیشماره

 ها.دید و دنبالم میومد که غلط کردم و اینهی من رو می

هام نزدیک کردم و از مزه شیرین و تلخش لذت بردم. نه زیاد تلخ بود نه زیاد شیرین و این تنها نسکافه رو به لب

 شه.ای تلخی باشه لذت بخش میدلیلی بود که دوستش داشتم. وقتی داخل یک شیرینی ذره

 غرور. فقط باید یکی باشه که از روی خوش تو سوءاستفاده نکنه.هم مغروری و هم بیخب امیر سام تو  -

 امیر لیوان رو روی میز گذاشت و با لبخند خشکی گفت:

 شی.گفتی که عاشق نمیدقیقاا یک دختر مثل تو! راست می -

 اصالا دست خودم نیست. -

 بهتر! -

ارج شدن از کافه، هوای سرد و بارونی به سمتمون هر دو شروع کردیم به خندیدن و از کافه خارج شدیم. با خ

 هجوم آورد. همیشه عاشق هوای بارونی بودم. 

 کمی قدم بزنیم؟ -

یم تونستقدم شدیم. بارون خیلی شدید شده بود و حتی نمیامیر کمی مکث کرد و باشه آرومی گفت و باهم هم

برق هم با صدای وحشتناکی هر از گاهی جلومون رو ببینیم. عجب غلطی کردم همچین پیشنهادی دادم. رعد و 

 داد.رخ می

 ش انداختم و گفتم:زدهاحساس کردم دست امیر سام به شدت یخ زده. نگاهی به چهره سفید و یخ

 بریم تو ماشین. -

امیر سام نگاهم کرد و سرش رو به نشانه مثبت تکون داد. خیلی جالب شده بود. موهاش روی صورتش چسبیده 

مجسمه یخ بود. اما دماغش قرمز شده بود. سوار ماشین شدیم و سریع بخاری رو روشن بود و صورتش عین 

 کردم. 
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 قدم شدی؟تو که سردت بود چرا با من هم -

کردم به امیر خمار نگاهم کرد و جوابی نداد. با به حرکت در اومدن ماشین کم کم فضا هم گرم شد. احساس می

 ست و خیلی سردشه.شدت خسته

 جواب ندادی! -

 امیر با لحن خشکی گفت:

 چون دلم خواست. -

های مغزش خورده و مغزش اتصالی که بارون به سیمدیگه چیزی نگفتم و سرم رو به شیشه تکیه دادم. مثل این

ده. واال. رسماا یخ زده بود. افکارم رو شی مثل آدم جواب نمیقدم میپرسم چرا وقتی سردته با من همداده. می

 بارید. با شدت عین یکارون خیره شدم اما بهتره بگم به شرشر بارون چون اصالا نم نم نمیپس زدم و به نم نم ب

سازن. به های کوچیک رو میکنن و چشمههای زمین رو پر میکنن و چاله چولهخط آبی به زمین برخورد می

تا ازش بترسیم. حتی کشه کنه و هر از گاهی فریاد میاندازی میرسه آسمون داره به سمت زمین تیرنظر می

تونه مارو ببینه. یا هاش رو هم مخفی کرده و ما رو توی تاریکی فرو برده. ماه زندونی ابرها شده و نمیزیبایی

 تونیم ببینیم. بینه و ما نمیشاید اون می

 تونن نشونه محبت هم باشن. آسمونی که داره آب پاکیها با هم، درسته نشونه خشمن اما میاما همه این

ها رو از ها و اقیانوسکنه و دل دریاشوره. گل ها و گیاهان رو سیراب میهای زمین رو میریزه و تمام زشتیمی

بینی در هاش به خوابی راحت دعوت کرده و بهش تخت و بالش هم داده. میکنه. ماهش رو بین ابرآبش پر می

ها و با خورد بارون با زمین و این چالهعین بد بودن خوب هم هست. حتی صدای فریادش هم یک آهنگه. بر

 تونه بسازه. ای نمیالستیک ماشین، آهنگی ساخته که هیچ نوازنده

های من روی هم افتاده بودن. غرق در آرامش و خواب بودم که با تکون هوای ماشین کامل گرم شده بود و پلک

اخوش باالی سرم بود و خیلی آروم اسمم رو و حالی ن ستههایی خهام رو باز کردم. امیر سام با چشمدستی چشم

 زد.صدا می

 ماهرخ پاشو رسیدیم. -

 هاشهاش رو بسته بود. پلکاز ماشین پیاده شدم و سمت آسانسور رفتم. امیر به آینه تکیه داده بود. چشم

 کردم. لرزید و توی بدنش هم لرزش کوچیکی حس میمی
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 خوبی؟ -

ها رو روشن کردم. هر دو سمت خونه رفت. با ورود به خونه چراغ ای کشید و بدون جواب به من سمتخمیازه

ای پوشید وخودش رو روی تخت انداخت. من هامون رو عوض کردیم. امیر سام تیشرت آبیاتاق رفتیم و لباس

 هم همون لباس خرگوشیم رو پوشیدم و با خاموش کردن چراغ روی تخت خوابیدم.

هاش بسته بود و گویا ای کشیدم. به امیر خیره شدم. چشمو خمیازهبا صدای ناله مانندی روی تخت نشستم 

شدت داغ بودنش ترسدیم و  دستم رو روی پیشونیش گذاشتم. ازکرد. خواب بود اما زیرلب چیزی زمزمه می

سریع دستم رو برداشتم. پتو رو کامل از روش برداشتم و سریع از اتاق خارج شدم. با حالتی لنگ سمت 

م و سریع چراغ رو روشن کردم. دستمال مرطوب و آب مالیم برداشتم. سمت اتاق رفتم. دستمال آشپزخونه رفت

جا شد و گفت سرده اما توجهی رو داخل آب مالیم فرو بردم و آروم روی پیشونی امیر سام گذاشتم. کمی جابه

 هاش رو آروم باز کرد و نگاهم کرد.نکردم. پلک

 متاسفم. -

 ا صدای خیلی آرومی گفت: آروم لبش رو تکون داد و ب

 چرا؟ -

 من گفتم بیا قدم بزنیم. -

چیزی نگفت و به گوشه اتاق خیره شد. دستمال رو دوباره برداشتم و داخل آب فرو بردم و باز همون کار رو 

کردم. چند تا دستمال هم روی شکمش گذاشتم. این کار رو چند بار تکرار کردم که احساس کردم تبش کم  

 شد و همون جا ولو شدم.بسته ام هشده. کم کم چشم

*** 

هاش بسته بود. با خمیازه کوچیکی روی تخت نشستم. امیر هنوز خواب بود و چشم و آروم پلکم رو باز کردم

دستم رو روی سرش ها رو برداشتم و داخل ظرف انداختم. ها هم روی سر و شکمش بودن. دستمالدستمال

 رو باز کرد و شیطون خندید.هاش چشم گذاشتم که سریع دستم رو گرفت.

 خوبی؟ -

 ممنون. -

 بابت؟ -

-  
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 وقت بیدار بودی!خاطر من تا دیرکه دیشب بهاین -

 دونی من مریضت کردم بعدش هم... .خب به خاطر تو نبود که. آخه می -

 امیر لبخندی زد و گفت: 

 خاطر من نبود.باشه بابا به -

 م وارد آشپزخونه شد و گفت:نیشم رو باز کردم و ظرف رو سمت آشپزخونه بردم. امیر ه

 امروز کالس داشتیم؟ -

 داشتیم؟ -

 با ترس سمت گوشیم رفتم و سریع به بهاره زنگ زدم.

 الو کجایی؟ -

 علیک. -

 کجایی؟  -

 ه؟تورو سنن -

 بهاره کجایی؟ -

 مبلم. کنارتو خونه  -

 آخیش. -

 ها؟ -

 کالس نداشتیم. -

 داشتیم. رفتم کالس تموم شد اومدم خونه. -

 با جیغ گفتم:

 واقعاا؟ -

 نه! -

 عد هم شروع کرد به هر هر خندیدن.ب

 کوفت. -
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ست. در هر لحظه باید شوخی بکنه دیگه. امیر دوتا سیب شست نذاشتم چیزی بگه و گوشی رو قطع کردم. دیوانه

 و یکیش رو داد دست من.

 سمیش نکردی؟ -

 امیر پوزخندی زد و گفت: 

 نه که تو سفید برفی تشریف داری. -

 از اون هم بهترم. -

 اش به سر تا پام نگاه کرد و با نیش باز گفت:هامیر با چشم

 گو.دروغ -

 کوفت. -

 بخوری. -

 فقط دستم بهت برسه. -

بیشتر باز کرد و در حالی که به مبل تکیه میداد گفت: خب جلوتم دستت میرسه بیا ببینم چه امیر نیشش رو 

 میکنی؟

اون هم با تمسخر نگاهم کرد. یک گاز از سیب گرفتم و سیب رو میز گذاشتم. آستین لباسم رو دادم باال که 

تونم بفرستمش رو هوا. البته مرض گه برو بابا جوجه. ولی کور خونده. من میزد که مییعنی از نگاهش فریاد می

 گفت:ندارم همچین کنم ولی جوجه نیستم. فقط یک فضایی خوب هستم. دویدم سمتش بزنمش که 

 فردا امتحان داریم. تو نگاه کردی؟جنگ برای بعد.  -

 نه! -

 خب بریم بخونیم دیگه. -

 م.وه  -

 م و مرض. بریم بخونیم.وه -

 کنیم.خیال تقلب میبی -

 تو که خرخون بودی. -

 ش رو ندارم.حوصله -
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 ولی من دارم ولم کن برم بخونم. -

 خوام.نمی -

 چپ چچ همدیگر رو نگاه کردیم که گفت:

 بیا بریم اتاق مطالعه. -

ورودم دهنم باز موند. سرتاسرش پر بود  ز اول خالی بود. باچیزی نگفتم و پشت سرش وارد اون اتاقی شدم که رو

های قطوری که جلدشون رنگ و طرح هایی که داخلش کتاب وجود داشت. اون هم چه کتابی! کتاباز ستون

ای و خونه. میز دایرههای کتاب قرار داشتن. دقیقاا عین یک کتابخاصی نداشت. حتی وسط اتاق هم قفسه

شه بود که فقط دوتا صندلی چوبی کنارش بود. پام رو روی پارکت سرد و چوبی گذاشتم که ای هم اون گوچوبی

سرما تمام بدنم رو تحت سلطه خودش قرار داد. روی صندلی چوبی نشستم، هرچند اصالا راحت نبود و کمرم رو 

شروع کرد به ماژیک ها رو روی میز گذاشت و کنار من نشست. صفحه رو باز کرد و به درد آورد. امیر سام کتاب

 زدن.

 ها رو حفظ کن.زنم مهمن اوناونجاهایی که ماژیک می -

 های سبز رنگ. هرخطش یک سوال بود و هرسوالی معمایی بودآروم با حالت زمزمه شروع کردم به خوندن خط

یدن و اما داخل هر مطلب هزاران سوال ریز وجود داشت که استاد با پرسکه برای حل کردنش حوصله نداشتم  

 تونه این مطالب رو درک کنه. کنه. فقط یک فضانورد عاشق به فضا میها ما رو رسماا کیش و مات میاون

 صورت کلی ماجرا رو نبین. همیشه ریزبین باش حتی به من. -

خوند. سطح بین نباش؟ مطمئنم این ها رو مینگاه پر تعجبم رو به امیر سام دوختم که داشت با آرامش خط

مرموز بود. چرا باید بهش سطحی نگاه نکنم؟ مگه امیر  "به من"خاصی داشت و مخصوصاا کلمه  حرفش منظور

شناسمش. شاید هدفش شناسمش. اصالا نمیشه سوال. مگر اون واقعاا کیه؟ من نمیسام کیه؟ و دقیقاا همین می

 جوری جواب سوالم رو پیدا کنم.همین بود و اما چه

 کنه.عجله نکن. زمان ثابت می -

هام رو مالیدم و خمیازه بلند باالیی کشیدم. چیزی نگفتم و مطالب رو خوندم. با تموم شدن نکات مهم آروم چشم

خواستم همون خواست بلند بشم و دقیقاا میهام رو آروم بستم. اصالا دلم نمیو چشممیز گذاشتم سرم رو روی 

 هام رو بستم.ذاشتم و چشماما سوال هام رو بی پاسخ گ؛ جا بخوابم. شاید چون خسته بودم

*** 
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 )زنگ طراحی سفینه(

 )ساعت سه بعد از ظهر، روز سه شنبه(

 های افراد دقت داشت. با تحکم گفت:زد و به کاراستاد با قدرت قدم می

طرح ساده نباشه. یک طرح بسازین که خودتون خالقشین نه کپی کننده، چون کپی پیست رو من هم  -

 ن اآلن شروع شد. گروهی کار کنین.تونم بکنم. وقت از همیمی

ای که امیر سام داد بهم ها باهم بودن و من و امیر سام هم با هم. قلم رو توی دستم گرفتم و رنگ تیرههمه بچه

کش مختلف هم ای رو با دقت کشید و از چند خطرو به قلم مالیدم. امیر با مداد راحی روی ورقه طرح اولیه

سی طرح متوجه یک تکرار شدم و بخش باله رو به صورت افقی در آوردم رشه. با برتر باستفاده کرد تا دقیق

 محافظی هم توی بدنه براش گذاشتم و گفتم:

 بهتر نشد؟ -

 شه شما کاری کنی بد بشه؟مگه می -

کردم. قلم رو روی میز گذاشتم و کمی بدنم رو کش  ش رو روی آچار پیادهتک خندی زدم و طرح اولیه نصفه

 شون. هام در اومد. دلم پر خون شد از صدای گریهای استخوندادم که صد

 ش رو؟کشی ادامهامیر تو می -

 امیر لبش رو کج کرد و گفت: 

 چشم! -

 ش رو تویای رنگش رو باال داد. با یک دستش قلم رو گرفت و دست دیگهمن رو کنار زد و آستین لباس سرمه

ای رو پایین داده بود و شلوار جین آبی پوشیده لباس سرمهجیب شلوار فرو برد. به ژست کلیش خیره شدم. یقه 

و اآلن یک دستش توی  کرد و ریز میایش دقیقاا جلوی چشمش ریخته بودن و گاهی چشمش ربود. موهای قهوه

هاش رو ریز جیب و دست دیگش درحال کشیدن و رسم سفینه بود و قلم رو با حالت خاصی گرفته بود. چشم

کشید. من هم فشرده بود. سرش رو هم به سمت چپ خم کرده بود و با دقت طرح رو میبه کرده بود و لبش رو

کشدین که چرا کردم. سایه و آسمان سر هم فریاد میجا رو نگاه میهم به دیوار تکیه داده بودم و داشتم همه

دادن. شتن برای طرح نظر میجوری کردی و کالا دعوا داشتن با هم. بهاره و الله هم با ناز و عشوه دااین رو این

  بهاره نیشش باز شد و گفت عالیه و الله هم رنگ رو به گونه بهاره
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کشید و یکی از سمت راست. هردو هم دهنشون باز . رزا و یاسی هم عین دوقلوها بودن. یکی از سمت چپ میزد

هم رو به سمت امیرسام مونده بود و آب دهنشون سرازیر بود. بقیه هم همه درحال کشیدن طرح بودن. نگا

کرد. اآلن هر دو دستش توی هایی ریز شده به من نگاه میبرگردوندم. قلم رو روی گوشش گذاشته بود و با چشم

 شد دیگه.شد؟ خب میتیپ میای به این کار داشت؟ مثالا خوشاون جیبش بود. چه عالقه

 تموم؟ -

 ش رو کج کرد و با لحن نازی گفت:امیر سر

 بلی. -

رفتم و با دیدنش لبخندی زدم که نگو. یعنی یک دقتی داشت، خیلی خیلی عالی بود کارش. دستم سمت طرح 

 رو بردم جلو و گفتم:

 بزن قدش.-

دهنش کمی باز بود و آروم نفس اومد جلوم و زل زد ت چشمام! جدی شد و با دستش محکم زد به دستم. 

دوباره سرد شد. انگار ته دلم داشت گرم و سرد کشید. برای اولین بار حس کردم چیزی ته دلم گرم شد و می

 شده؟شد. ضربان قلبم برای اولین بار رفت باال و نگاهم افتاد پایین. چیمی

 گم. خودت بدون!دونی بدونی. ولی من بهت نمیخوام چیزی رو که نمیمی -

یرسام بود، صدا زد. ام ازم فاصله گرفت و با صدای بلندی استاد رو که پشت میز نشسته بود و با گوشیش مشغول

 خیلی محکم و با غرور گفت:

 استاد کار ما تموم شد. -

استاد با همون چهره جدی اومد سمتمون. بدون هیچ حرفی طرحمون رو ازمون گرفت و نگاهی بهش انداخت. 

 ش رو به ما گفت:بعد بدون تغییری در چهره

 تونین برین.می -

تند  .ها کشوندمشامیر رو گرفتم و با خودم سمت پلهن در سریع ای گفتیم و از کالس خارج شدیم. با بستباشه

 شد. باالخره به حیاط رسیدیم و ها رو یکی پس از دیگری طی کردم و امیر هم پشت سرم کشیده میتند پله
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ولی خیلی  ها که پشتش به درخت خورد؛مت درختلش دادم سها که در دید نباشیم. هسمت درخت بردمش

 رد.ریلکس نگاهم ک

 خوای؟ ها؟ی میواضح حرف بزن ببینم چ زنی.چند روزه رمزی حرف می -

 امیرسام گوشه لبش رو باال داد و گفت:

 خوام.من چیزی نمی -

 تونی بگی؟ موضوع چیه؟عاشقم شدی نمی -

 امیرسام پوزخندی زد و با ابروی باال رفته گفت:

 تو شدم!ولی موضوع این نیست که من عاشق  ؛هست عشق نیست، موضوع اصالا -

هام رو بستم. دستم رو روی سرم گه واقعاا؟ پس موضوع چیه؟ به درخت تکیه دادم و چشموای خدا این چی می

جوری شده؟ من از معما گفت؟ چی رو باید بدونم؟ واقعاا چرا اینگذاشتم و خواستم تجزیه تحلیل کنم. چی می

وشم نمیاد. من یک سر نخ هم ندارم که بخوام بدم میاد. نه خوشم میاد ولی از معمایی که حلش غیرممکنه خ

دونم اصالا دنبال چیم پس چرا باید سعی معما رو حل کنم. باالخره باید یک راهنمایی باشه یا نه؟ وقتی من نمی

ش کرد خیره شدم. توی دوتیلههام رو باز کردم و به امیری که با لبخند بهم نگاه میکنم پیداش کنم؟ چشم

هاش گذاشته بود و سرش قدر این بشر بیشعوره. خالل دندونی هم بین دندونزد. آخه چهمی ریلکس بودن فریاد

 کرد.رو خم کرده بود نگاهم می

 گیجم کردی. -

 بودی.  -

 چی؟ -

 گیج. -

 ببند. -

 خوام ببندم ولی دلم نمیاد تورو از صدای خوبم محروم کنم.من می -

 وای خدا. -

 چی شد؟ تو که اولش عاشقم بودی. پس چرا رفتی؟ -

 با جیغ بلندی گفتم:
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 چی؟  -

 امیر لبخندش رو خنثی کرد و گفت:

 رم خونه. میای؟می -

 آره. -

پشت سرش راه افتادم و سوار ماشین شدم. حوصله هیچ معمایی رو ندارم. هیچ معمایی. آهنگ رو روشن کردم و 

 خیالم.خیالی گرفتم. مثالا من بیژست بی

 ای داری؟دو روز کالس نداریم. برنامه -

 رم خونه بابام.مونم بعدم میروز با تو می آره یک -

 برو.  -

 ها؟ -

 گیری.پوف همیشه دیر می -

 دی.گیری. تو خوب انتقال نمیمرض و دیر می -

 هیس بذار آهنگ گوش بدم. -

 تونه بیشعور باشه؟قدر میآدم چه -

 تونه. مثل تو!خیلی می -

 مثل خودت! -

 باشه تو خوب! -

سمت اتاق رفتم و لباس قرمز بلندم رو با شلوار چسبان جنگی ها رو روشن کردیم. وارد خونه شدیم و چراغ

جا ها رو جابهپوشیدم. از اتاق زدم بیرون و سمت امیرسام رفتم. امیرسام رو مبل نشسته بود و داشت شبکه

 ش رو گرفتم:کرد. سریع رفتم سمتش و یقهمی

 ت کنم؟گی موضوع چیه یا خفهمی -

هایی دارم؟ ها؟ سریع با اعتماد به دونه من قدرتیش گرفت. مگه نمیامیرسام پوزخندی زد که کل وجودم آت

نفس دستم رو بردم باال و امیرسام رفت روی هوا. خیلی ریلکس روی هوا معلق بود و حتی یک ذره هم نترسیده 

 بود یا اصالا تعجب نکرده بود. محکم به دیوار کوبیدمش و با فریاد گفتم:

 کنم.بی بشم هرکاری میتونم بکشمت من عصفکر نکن نمی -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 دختر ماورایی

Romanik.ir  198  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 

 امیرسام لبخندی زد و گفت: 

 ذارم من رو بکشی.تونی. ولی من نمیدونم میمی -

 کار کنی؟خوای چیمثالا می -

ای که تا زمین داشتم خیره شدم. امیرسام پوزخندی زد و با دستش من رو روی هوا معلق کرد. با ترس به فاصله

 شد؟ اون قدرت داره؟ اآلن چی

 ی؟تو کی هست -

اش خورد. من این اتفاق رو قبالا هم تجربه کرده امیرسام من رو با سرعت به خودش نزدیک کرد که سرم به چونه

ش خیره ش گذاشتم و با دهنی باز به چهرهبودم. این، این رو توی فضا تجربه کرده بودم. دستم رو روی شونه

با بابای من قرارداد بسته. صورتش رو جلوی صورتم آورد تونه اون باشه. بابای این شدم. اما این که امیرسامه، نمی

 و گفت: 

من همون آدم فضایی هستم دختر و تو همون دختر پادشاه سرزمین مایی. پدر و مادرت این قرارداد رو  -

 ها نیستی بخوان برات تعیین تکلیف کنن.امضاء کردن که تو رو پس بگیریم. تو که مال اون

  نیشش رو باز کرد و گفت: 

 من برگشتم تورو ببرم پیش پدر و مادر واقعیت کوچولو! -

امیرسام تغییر شکل داد و شد همون مارپل. تمام بدنم یخ بسته بود و زبونم هم قفل شده بود. فکر کردم اون 

هام چی؟ ماجرا برای همیشه تموم شده ولی نه تازه ادامه داره. برگردم پیش پدر و مادر واقعیم؟ پس دوست

شد یهویی این پسر بیشعور باز پیداش شد؟ پس بگو خوام از زمین برم. اصالا چیم؟ من نمینوادهدانشگاهم؟ خا

چرا قلبم یک لحظه براش تپید. اون زمینی نیست. مارپل همون پسری که عاشقش شدم ولی دلم رو شکست. 

 اون برگشته. همونی که اون شب بارونی ولش کردم و کیش ماتش کردم. برگشته! 

وی زمین افتادم و مارپل رو هم گذاشتم روی زمین. روی مبل نشستم و دستم رو روی سرم گذاشتم. با شدت ر

خورد و خوام. قطرات اشکم با شدت روی گونم سر میرم. من نمیوای مامانی، بابا، آرتین داداشی، من نمی

ل ریختم. کان و درد اشک میداد. با تمام توکردم پوستم تغییر رنگ میصورتم قرمز شده بود. هر وقت گریه می

 رم. با همون صدای پر از ناله گفتم:غم و ناراحتی دنیا اآلن توی وجودم بود. من نمی

 خوام.توروخدا مارپل! من نمیام من نمی -
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 مارپل بی تفاوت دست در جیب نگاهم کرد و گفت:

 و بفهم ماهرخ. یا بهتر بگم، الیزا.ها. این رها هستیم نه مردم عادی. نه این انسانخانواده واقعیت ما مارسیس -

هام سرازیر روم خیره بودم و نم نم اشک از چشمبهتمام بدنم هم یخ کرده بود و هم گرم شده بود. به دیوار رو

های شور رو برای امروز ذخیره کرده بودن. اما قلبم طاقت هام آبشاری شده بودن پر از درد. گویا آبشد. چشممی

دادن و داشت شد. انگار داشتن با چنگ و دندون فشارش میشت. قلبم داشت فشرده میاین همه غم رو ندا

 کرد. ریزی میخون

*** 

 )یادم آید آن روز را که من بودم و تو(

 بهاره: ماهرخ یک لحظه به من نگاه کن.

 های بهاره خیره شدم. به چشم

 دوستت دارم! خیلی دوستت دارم!  -

 من هم. -

 تت دارم؟گفتی دوسشد میچی می  -

 شه دیگه!حاال خیلی طوالنی می -

*** 

 گفتم دوستت دارم!دیدمت و صدبار بهت میبهاره! ای کاش دوبار می

*** 

 بابا گفت:

 دختر گل من کیه؟ -

 من دیگه. -

 آرتین: بابا پس من چی؟ ها؟

 بیا داداش خوشگلم! حسود نباش. -
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 .آرتین هم به جمعمون پیوست

 آرتین: آبجی؟

 جونم؟ -

 که هستی!آرتین: ممنون 

*** 

 دیگه نیستم.

*** 

 تولدت مبارک مامی. -

 مامان شمع رو فوت کرد و با لحن مهربونی گفت: 

 مرسی عزیزهای من. -

ای از کیک رو برداشتم و گذاشتم توی دهن آرتین. آرتین هم دقیقاا همین کار رو کرد و کیک رو روی گوشه

 زبونم گذاشت.

*** 

 پرت شدم. الی دردآوربه حبا صدای مارپل از رویاهای شیرینم 

 اآلن بریم یا فردا؟ -

 فردا. -

دونین چه حسی داره؟ که همه چیزتون رو ول کنین برین پیش یک ای گفت و رفت سمت اتاق. میمارپل باشه

ی خوات بوده. میخوای قبول کنی اون ریشهچیز جدید که ریشه قبلیتون بهش وصل بود؟ حس بدی داره. نمی

خوام باور کنم نه ت بودن. من این حس رو دارم. نه میتو رو بزرگ کردن ریشهباور کنی همین افرادی که 

رمم های گام با شدت جلو و عقب شد و اشکتونم باور کنم. سرم رو به گوشه مبل تکیه دادم که دوباره سینهمی

قورت  ذاره آب دهنم روکردم یک چیزی مثل سنگ به گلوم چسبیده و نمیشروع کردن به ریزش. احساس می

 تونم با خیال راحت نفس بکشم. این چیز سنگی با قدرت راه گلوم رو بسته بود و دردم رو بهم بدم. و نه می
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بابایی  نوشت.خوند و کتاب میشه. بابایی که همیشه کتاب میداد. من دلم برای بابام تنگ میتر نشون میبیش

زدیم باز قدر من و آرتین زور میکرد. بابایی که هرچهگرفت و بازی میکه بچه بود و با من و آرتین کشتی می

خوام. چرا گذاشتی من رو ببرن؟ ها؟ مگه دختر خوبی نبودم برات؟ دلم برای اون برنده بود. بابایی من تو رو می

کرد. مامانی که تصمیم گرفت شیفت های خوشگلش رو پاک میمامانم هم تنگ شده. مامانی که همیشه مجسمه

کرد و هام هرشب موهام رو نوازش میتر پیش من و آرتین باشه. مامانی که بچگیار تا بیششب بره سرک

کرد. مامان تو چرا ولم کردی؟ یعنی محبت مادریت گذاشت که ولم های رنگارنگ کنار گوشم زمزمه میقصه

کرد با بوسه بیدارم می خواد. آرتینی که همیشهتر من دلم آرتین رو میکنی؟ واقعاا دوستم داشتی؟ و از همه مهم

هام رو خواد داداش. نفس عمیقی کشیدم و چشمکرد. دلم آغوشت رو میو همیشه درجواب خشم من بغلم می

 هام خودم رو روی مبل دیدم. سریع از روی مبل بلند شدم. مارپل اومد سمتم و گفت:بستم. با باز شدن چشم

تری به دیم و چیز جدیدشه یک چیزی رو از دست میجوری زندگی کردیم. همیالیزا ببین ما همیشه این -

مردن؟ نه؟ ولی اآلن شد؟ تا همیشه مامان بابات پیشت بودن؟ اصالا نمیدست میاریم. فکر کردی چی می

دونستی ملکه و پادشاه یک دختر و پسر هم سن تونی بری پیش خانواده واقعیت. پیش پادشاه و ملکه! میمی

ها اصالا توجه نکردن و ولشون کردن. تا اآلن ین. اما ملکه و پادشاه به اونقلو بودتو دارن؟ شما سه

هاشون وقت هیچ حرفی از اون یکی بچهها هیچای جز تو هم داشتن. اوندونستم ملکه و پادشاه بچهنمی

 نزدن. 

 اشتباه کردن! -

ه کرد که باد شدیدی وزید. باد زیرلب چیزی زمزم .ای باال انداخت و اومد سمتمدونم شونهمارپل به نشانه نمی

تر گرفتم. با آشکار شدن اطراف، خودم رو توی هم توی خونه؟ همه چیز تار شد و من از دست مارپل محکماون

ها دیدم. من هم یک مارسیس بودم. مارپل محکم از دستم گرفت و من رو سمت قصر برد. همون سیاره مارسیس

کردن. یک دختر و پسر هم سن من هم با لبخند نگاهم گاهم میآلود نهایی اشکملکه و پادشاه با چشم

 کردن. مارپل کنار گوشم زمزمه کرد:می

 برو پیششون! -

چند قدم برداشتم و ایستادم. نگاه مادرم پر از اشک بود. اما باید قبول کنم که اون مادرمه؟ یک لحظه چهره 

لرزید و قلبم م میهام شرشر سرازیر شدن. چونهمامانم به جای این مارسیس رو دیدم. چشمم رو بستم که اشک

زد. من رو هاش خواستن موج میهاش خیره شدم. توی چشمبی قرار بود. یک قدم دیگه رفتم جلو و به چشم

 خواست. پاهام تردید داشتن که برن ها ازش دور بود رو میخواست. دختری رو که سالمی
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گه پدر و مادرش نیستن و جایگزینی اومده؟ یک پام جلو بود و یکی ها دیتونه قبول کنه اونجلو. آخه کی می

هام توی جیبم مشت شده بودن و قادر نبودن بیان بیرون و کسی رو در اون عقب بین تردید وایستاده بود. دست

شروع کرد به هق هق.  در آغوشم گرفت.تونم بگم مادر یا نه، اومد جلو و دونم میآغوش بگیرن. مادرم، نمی

داد. این بوی عطر ترسید باز از دستم بده. بوی تنش بوی عطر مادرم رو نمیحکم من رو گرفته بود؛ انگار میم

هام رو پاک کردم. وقتی رود گریه دار یک ملکه. نفس عمیقی کشیدم و اشکهای مارکای بود. بوی عطردیگه

ابلش گرفت و به صورتم خیره شد. با رسونه چرا باید سرازیر بشه؟ محکم من رو مقمن رو به خانوادم نمی

 کرد.زد و نگاهم میهای خیس محکم پلک میچشم

 ملکه: تو دختر منی الیزا. تو الیزای منی!

 م گذاشت و گفت: های پاشنه بلندش خیره شدم. پادشاه دستی روی شونهچیزی نگفتم به کفش

 به خونه خوش اومدی گلم. -

. پسری که موهای طالیی رنگی داشت و پوست سفیدی داشت من رو با خواممن با تمام وجود این خونه رو نمی

 ها باال رفتیم و به یک اتاقی رسیدیم. درش رو باز کرد و گفت:خودش وارد قصر کرد. از پله

 بینمت.ام. خیلی خوشحالم که میآبجی من مارشام -

 ممنون داداش مارشام. -

 ه خواهرم بود محکم بغلم کرد و گفت: و از کنارم رد شد. اون دختر هم کمهربون نگاهم کرد 

 کجا بودی تو؟ -

 زمین. -

دستم رو محکم کشید و وارد اتاق شدیم. یک تخت بزرگ صورتی رنگ که دوطرفش میز کوچیک صورتی وجود 

ای و های نقرهخواب روش بود. یک فرش که طرح سیاره نهصد و هفت روش قرار داشت و کمدداشت که چراغ

ای بزرگ قرار داشت که حیاط رو به رخ کالا گرفته بودن. قسمت چپ هم پنجره براقی که قسمت راست رو

ها و وسایل آرایشی موجود هم وسط بود و مقابلش دراور قرار داشت. روی دراور انواعی از الککشید. تخت می

ود و بود. روی تخت نشستم که خواهرم هم کنارم نشست. چهره سفیدی داشت و موهای آبی رنگش رو بافته ب

ش تضاد زیبایی ساخته بود. مخصوصاا ش انداخته بود. لب کوچیکی داشت و چشم درشت بود. چهرهروی شونه

 لب و چشم. اون گفت:
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 دونستی!من اسمم لیزا هست آبجی جونم. هعی باید اسمم رو می -

 دونی.من هم ماهرخم. نه! یعنی الیزا. هرچند تو می -

 و گفت: لیزا محکم بغلم کرد

 همیشه باید با هم صمیمی باشیم. باشه؟آبجی ما  -

سکوت کردم چون جوابی نداشتم. باید اول خودم رو بشناسم. باید بفهمم کیم یا نه؟ به زمان نیاز دارم. فقط این 

دونم. قبول کردن این پادشاه هاسن به جای بابام سخته و قبول کردن ملکه لورا به جای مامانم خیلی رو می

 تره.یزا و مارشام به جای آرتین هم خیلی سختسخته. حتی قبول کردن ل

رم تا استراحت کنی. توی کمد هم دم آبجیم. من میگذره. بهت وقت میدونم چی توی اون ذهنت میمی -

 ها هست خواستی بپوش.انواعی از لباس

اشتم برم از اتاق خارج شد و در رو پشت سرش بست. ذهنم دنبال خاطراتم با خانواده قبلیم بود. اما قصد ند

سراغش. شاید بهتر باشه برم سراغ زندگی جدیدم. دنیای جدیدم و ریشه اصلی زندگیم. نفس عمیقی کشیدم و 

سمت پنجره رفتم. پنجره رو کامل باز کردم و دستم رو روی طاقچه کوچیک پنجره گذاشتم. نفس عمیقی 

پریدن و دوباره تغییر شکل ه میها از این شاخه به اون شاخکشیدم و بیشتر به سمت جلو خم شدم. پرنده

ها فرق داره. نگاهم های این منطقه هم با زمینیدادن. حتی حیوونشدن سگ و باز تغییر شکل میدادن و میمی

کرد. سمت تیرکمانش رفت و اون رو سمت هفت شکلک های نظامی رو اداره میروی مارپل قفل شد. داشت نیرو

 ترن. یکها واقعاا از ما پیشرفتهن سوختن. پس تیرشون هم خاصه و ایناون گوشه پرتاب کرد که هرهفت تاشو

 ها به اندازه صدگلوله ماست.گلوله این

اما اآلن ذهنم دنبال پیشرفت این سیاره با زمین نیست. نگاهم و فکرم همه دنبال مارپله. اون پسر زیبا و شیکی 

شروع کردم به نگاه کردنش که قلبم  م هام و با چشمداد. دستم رو زیر چونم گذاشتکه داشت تیراندازی یاد می

ا گشتم تگن ولی احساس قلقلک در ناحیه قلب کردم. مدام دنبال شمشیری میدونم بهش چی میریخت. نمی

تناب نگاه من رو از مارپل ببره، ولی نبود. شمشیری نبود، تفنگی نبود، هیچی نبود. با نگاه مارپل قلبم بیشتر 

کرد. توی نگاهش احساسی نبود اما تعجب، چرا یدن. سرش رو بلند کرده بود و به من نگاه میشروع کرد به تپ

مونه. روی تخت نشستم و دستم رو گفت عشق مثل طعم عسل که زهره میبود. یاد یک آهنگی افتادم که می

 هام رو بستم.روی قلبم گذاشتم. لحظه به لحظه شده بود خواستن مارپل. اما چرا؟ چشم

*** 
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 با سرعت حرکت کردم اما باز هم به مارشام نرسیدم.

 تر برو خب.داداش! آروم -

 مارشام چشمکی زد و گفت: 

 ست، نه؟مثالا مسابقه -

 زا دادی.س. تو به اسبت انرژیلیزا: کوفت و مسابقه

 مارشام: برو بابا.

 هردو برین کنار الیزا رسید! -

باز به مقابل خیره شدم. داخل جنگل مسابقه اسب سواری یک  با سرعت از کنار مارشام و لیزا رد شدم و با نیش

ها ذاشتم. حیوون به نظرم نه. اینها رو پشت سر میها می پریدم و حیوونحس دیگه داره. از روی تنه درخت

های مارشام و جادوگرن حیوون نیستن. حتی به شکل آدم هم درمیان. از بلندترین مانع هم رد شدم و به فریاد

 وجه نکردم. لیزا ت

 .تونبینمتو خط پایان می -

 مارشام: کور خوندی.

 لیزا: وایستا ببینم کجا به سالمتی.

 هامون پایین پریدیم.هردو سمت راست و چپم ظاهر شدن. با رسیدن به آبشار از روی اسب

 مساوی شدیم. -

 گم به همه.مارشام: پس تبریک می

 تبریک! -

 لیزا بعد از نوازش کردن اسبش، گفت: 

 هم. -

 هم؟ -
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 لیزا: ها؟

 کجایی؟ -

 مارشام: تو فکر یار.

 کردم.لیزا: ببند باو اصالٌ. داشتم به اسب نازم فکر می

 نکنه عاشقش شدی؟ -

 های گرد شده گفت:لیزا با چشم

 عاشق کی؟ -

 اسبت. -

من و مارشام زدیم زیر خنده و لیزا کفشش رو درآورد تا بکوبه تو سر من اما من جاخالی دادم و خورد توی سر 

 داد و با حرص به کفشکی دیگه. با شنیدن صدای آخ برگشتم و مارپل رو دیدم. سرش رو با دستش نوازش میی

 کرد. با فریاد گفت:توی دستش نگاه می

 کفش مال کیه؟ -

 لیزا پشت من قایم شد که مارپل اومد و کفش رو کوبید تو سر لیزا.

 میری به خدا!ها رفتار کن نمییکم مثل پرنسس -

 نظرم بهتره یه فرمانده نیروی نظامی به من دستور نده!لیزا: به 

 مارپل: هه!

 بسه. -

 مارپل: کسی از شما نظر خواست؟

م. دونم عاشقش شدگم. اما میقلبم تیکه تیکه شد ولی چیزی نگفتم. خیلی وقته در برابر مارپل چیزی نمی

 مارشام یقه مارپل رو گرفت و گفت:

 با خواهر من درست حرف بزن فهمیدی؟ -
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 های با شعورتون؟مارپل: با کدوم یکی از پرنسس

 مارشام: با الیزا.

 لیزا: ممنون واقعاا. من هم کشک!

 م گرفت اما بیشتر نگران بودم که اتفاقی برای مارپل بیفته. یکم خنده

 دونی الیزای شما کمی فضول تشریف داره.مارپل: من که چیزی نگفتم. فقط گفتم خودت رو ننداز وسط. آخه می

 دستت رو هم از روی یقه من بردار.

محکم دست مارشام رو پرت کرد اون سمت و خواست بره که مارشام مشت محکمی به دهن مارپل زد که از 

گوشه دهنش خون سرازیر شد. حوصله ادامه دعوا رو نداشتم. سریع مارپل رو روی اسبش انداختم و مارشام رو 

 هم به خودم چسبوندم.

 بسه مارشام. -

 : چشم آبجی.مارشام

مارپل دستی به گوشه دهنش کشید و سریع با اسب از ما دور شد. روی زمین نشستم و دستم رو روی سرم 

کنه. گذاشتم. مارپل به من گفت فضول؟ چرا باید عاشق چنین مارسیس مزخرفی بشم؟ عشق آدم رو ضعیف نمی

آره من قلبم رو یک بار له کردم بار دیگه کنم. دم. خودم لهش میاگر بازم بهم توهین کنه خودم جوابش رو می

 هم بکنم. چه اشکالی داره؟ از روی جام بلند شدم و گفتم:

 گین.شه. از این موضوع به کسی چیزی نمیبزنین بریم قصر. داره وقت ناهار می -

 هردو باهم گفتن:

 باشه آبجی. -

ر عین حال بچه بود. مثل آرتین، نه سوار اسب شدم و شروع کردم به حرکت. مارشام شدیداا غیرتی بود و اما د

کنه تا شادت کنه. اما نباید باهاش شه مثل آرتین نیست، اما بامرامه. ناراحت بشی تمام تالشش رو مینمی

ست. لیزا حسود و کمی لوسه اما به موقعش یک خواهر و مادر خیلی مهربونه و دربیفتی؛ چون صد درصد برنده

خاطر این که من توی زمین بزرگ شدم. افکارم رو ردوتاشون دارم شاید بهعاشق تجمالته. تفاوت زیادی با ه

 خیال شدم و از اسب پایین اومدم.بی
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زد و پادشاه رو شدم. مارپل داشت با پادشاه حرف میبهوارد قصر شدم و با چهره پادشاه هاسن و مارپل رو

ها م پشت سرش حرکت کرد. خواستم از پلهشد. مارشام رفت طبقه باال و لیزا هتر میش هر لحظه جدیچهره

 باال برم که پادشاه صدام زد.

 جا؟شه یک لحظه بیای ایندختر می -

با ابروی باال پریده برگشتم نگاهشون کردم و آروم رفتم سمت پادشاه. درحالی که نگاهم رو به کفش پاشنه بلند 

اهم دوست داشت توی چهره مارپل قفل بشه و طالییم قفل کرده بودم، منتظر بودم پادشاه حرفش رو بزنه. نگ

 کردم.ولی من با تمام وقارم حفظش می

دخترم این سالح جدید باید با نیروی یک دختر و پسر مارسیس مخلوط بشه تا قوی بشه. تو نیروت از همه  -

 کاری کنی؟تونی باهاش همها بیشتره و نیروی مارپل هم از همه بیشتره. میپرنسس

ت اما ترین حس دنیاسکه با مارپل باشم لذت بخشرنگی زدم. اینزیبای پدر دوختم و لبخند کم نگاهم رو به نگاه

 باید توی این مدت خیلی مغرور و سرد برخورد کنم تا فکر نکنه عاشقشم.

 بله مشکلی نیست پدرجان. -

 و گفت: زد پادشاه لبخندی

 ممنون عزیزم. -

ها تق تق کنان رفتم باال و وارد اتاقم شدم. در رو محکم پاشنهفتم و با اون رها بدون نگاهی به مارپل سمت پله

سواری رو از تنم در آوردم و دامن بلند سیاهم رو با لباس سفیدم پوشیدم و با کش موی بستم و لباس اسب

های قرمزم ساخته پاپیون دار موهام رو بستم. جلوی آینه نشستم و به خودم خیره شدم. این لبخندی که با لب

م که روی پام اهای قفل شدهکشید. دستهام رو هم به رخ میم رو متین کرده بود. گونهم عجب چهرهبود

 های با ادب کرده بود. با صدای در اتاقم آروم گفتم:ایگذاشته بودم من رو عین بچه مدرسه

 بفرمایین. -

شدم. اومد و مقابلم ایستاد. خیال و خالی از حسش، خیره های مثل همیشه بیبا ورود مارپل با تعجب به چشم

 چنان به آینه خیره موندم و از توی آینه نگاهش کردم.من هم هم

 سالم پرنسس. -
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 خیلی سرد گفت پرنسس که کمی قلبم گرم و سرد شد. نفس عمیقی کشیدم و جوابی ندادم.

یون میام جا باید کار کنین و یک روز در مبرمتون پادگان مخصوص جنگ. تا شب اوناز فردا میام می -

 دنبالتون. مشکلی ندارین؟

 نگاهی به چهره مصمم و محکمش انداختم. 

 مشکلی ندارم. -

 روی تختم نشست و در حالی که بالشت رو بغل کرده بود، با ابروی باال پریده گفت:

 عوض شدی ها. متین و خانم؛ یک پرنسس! گذشته رو فراموش کردی؟ -

 هاش، گفتم:برگشتم سمتش و با خیره شدن به چشم تر از خودش جواب دادم. کاملتر و محکممصمم

 شه.ای از خاطرات میشه، تبدیل به تیکهگذشته فراموش نمی -

 ناراحت نیستی؟ -

 هستم ولی نه خیلی. من خانواده واقعیم رو پیدا کردم. -

 کرد، گفت:سرش رو کج کرد و درحالی که به بالشت بیشتر فشار وارد می

 تر هم شدی.بینم عاقلمی -

 ز اول هم عاقل بودم.من ا -

 تر.نگفتم عاقل شدی، گفتم عاقل -

 حاال هرچی. -

 کرد، برگشت سمتم و با لحن تمسخر آمیزی گفت:مارپل بلند شد و سمت در رفت. در حالی که در رو باز می

 شه کرد.ها تعریف هم نمیاز بعضی  -

 با صدای بلندی گفتم: 

که راجب فضول بودن و... تعریف کردین. این که های شما رو شنیدیم. همون روز ما خیلی وقته تعریف -

 چیزی نیست.
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که عاشقشم خوب هام خیره شد. پوزخندی زد و و از اتاق خارج شد. خوشم میاد با اینسریع برگشت و به چشم

تونم با این مارپل کنار بیام. سمت تختم رفتم و روش بلدم جوابش رو بدم. اصالا ته این عشق مزخرفه من نمی

کشیدم. خیلی نرم بود و شدیداا گرم. سرم رو بیشتر بین بالش فرو بردم. دامنم رو توی دستم گرفتم و آروم دراز 

قدر گذشته بود که احساس کردم کسی داخل اتاقه. چشمم رو باز کردم و ظرف دونم چههام رو بستم. نمیچشم

 غذارو کنارم دیدم. شام! 

هدایت کردم. غذا رو سمت خودم کشیدم و یک قاشق ازش  روی تخت نشستم و موهای پریشونم رو به عقب

ای داشت. سمت پنجره ای داشت. در واقع همه چیز یک حس دیگهجا غذا خوردن یک حس دیگهخوردم. این

و هام ررفتم و بازش کردم. هوا تاریک شده بود و باد با مالیمت در حال حرکت بود. نفس عمیقی کشیدم و چشم

تر کرده بود. ها هم میومد و فضا رو خاصتوی حیاط میومد و صدای باد. صدای سگبستم. صدای شرشر آب 

سرم رو به پنجره باز شده تکیه دادم و تمام سرمای شیشه رو احساس کردم. حس گنگی داشتم. حس شادی و 

یی که بابایا  نبود برم اتاقشغم. حس تنهایی و حس تنها نبودن. تنها نبودم ولی تنها بودم. مثل قبل آرتینی 

ام کشیدم. مارشباهاش کشتی بگیرم. یک پادشاه بود که سرش شلوغ بود و یک ملکه که هنوز ازش خجالت می

 کار نیست و لیزا هم احتماالا خوابه. هم که بی

 با برخورد محکم یک نفر به در اتاقم، سریع سمت در رفتم و بازش کردم.

 مارشام: لیزا عصابم رو خراب کردی ها.

 رم اتاق. من مقدمم.ن اول میلیزا: م

 مارشام: نه تو لیزایی.

 مارپل: بس کنین! شاهزاده و پرنسس ما رو باش.

 عجب. -

هرسه تاشون برگشتن و به من خیره شدن. دست به کمر جلوشون وایساده بودم و مثل شکلک سوالی بهشون 

 نگاه می کردم.

 خب؟ -

 مارشام: به جمالت.
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 مون سر نره.ده. گفت ما هم شرکت کنیم حوصلهلیزا: مارپل یک پیشنهاد باحال دا

 به مارپل خیره شدم و گفتم:

 خب؟ -

 مارپل: قرص خب خوردی؟

 خب؟ -

 مارپل پوفی کشید و گفت: 

 پایین. پریمریم باال و بعد از باال با بالن میکوپتر میشناسی؟ اول با هلیریم سمت کوه. کوه دشت رو میمی -

 من نیستم. -

 دونستم.مارپل: می

 و؟چی ر -

 مارپل: ترسویی.

 باشه من هم هستم! -

 دونستم.مارپل: می

 دونستم. مسخره.دونستم میبرو بابا! می -

های آهسته دنبالشون راه افتادم و از قصر خارج شدم. هوا تاریک شده بود و اثری از باد و هوای سرد نبود. با قدم

ون ارتفاع دیدن منظره تاریک و چراغونی لذت کوپتر باال رفت. از اکوپتر رفتم. همه سوار شدیم و هلیسمت هلی

هام قفل چهره نیمه روشن مارپل شد. کرد. چشمبخش بود. مارپل هم کنارم وایستاده بود و به زمین نگاه می

حس و صاف ای از اون زیبایی بود و نگاه من قفل چهره مارپل. لب کوچیکش بیهای پر غرورش خیره نکتهچشم

 ها یکزخندی. واقعاا یعنی این بشر هیچ احساسی نداره؟ حداقل با دیدن این زیباییبودن و نه لبخندی نه پو

شدم.  هاش خیرهکه نگاهم رو برگردونم با سردی تمام به چشمجای اینلبخند کوچیک بزنه. با برگشتن مارپل به

دونستم این ا نمیتونستم از نگاهش یک حسی رو بخونم. امهاش رو ریز کرد و به من خیره شد. میمارپل چشم

  کس از دروندونم که با دیدن نگاهش قلبم تپید. نه یک بار نه دوبار، هزاران بار. هیچحس چیه. فقط این رو می

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 دختر ماورایی

Romanik.ir  211  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 

 شدیم، خیره شدم.هاش گرفتم و به کوهی که داشتیم بهش نزدیک میمن خبر ندارد. نگاهم رو از چشم

 کوپتر رفتیم به جنگ.مارپل: یادته؟ با همین هلی

 یادمه. جنگ جالبی بود. -

 مارپل: خیلی.

با فرود اومدنمون، سرمای شدیدی رو احساس کردم و سریع خودم رو بغل کردم. مارشام چترش رو چک کرد و 

 سمت لبه کوه رفت.

 کنم بچه.مارشام: بمیرم حاللت نمی

 مارپل: هه نترس ترسو!

رو باز کرد و آروم به پایین حرکت کرد. لیزا هم ای رفت و سریع پرید. بعد از چند ثانیه چترش غرهمارشام چشم

دم. لب تهی کراپشت سر مارشام پرید. دستی به چترم زدم و با دلشوره سمت لبه کوه رفتم. با دیدن پایین، ق

م و که برگشت دستی از پشت من رو گرفترفت. ارتفاع خیلی بود و حتی با دیدن اون پایین هم سرم گیج می

 مارپل رو دیدم.

 م بپریم؟با ه  -

اومد ولی مخالفت کردم. چند دلیل داشتم. دوست داشتم با مارپل بپرم. شاید چنین فرصتی دیگه به دست نمی

شد و ؛ یعنی داشتم اما احساسم بیشتر میپیشش باشمکه دوست نداشتم ترسم، دوم اینکه فکر نکنه میاول این

 خواستم بپرم که با صدای زیباش گفت:که من هنوز ازش دلخور بودم. مارپل رو پس زدم و سه این

 تو زیادی بی احساس و سرد تشریف داری. -

شم جوجه. با سرعت داشتم به زمین نزدیک پوزخندی زدم و پریدم. من اگر بی احساس بودم که عاشق تو نمی

شدم که چترم رو باز کردم. از بند چتر محکم گرفتم و به پایین خیره شدم. حس خوبی داشت. از ترس می

هم چسبونده بودم. دستم رو محکم به بند چسبونده بودم و احساس هیجان هام رو بهمنقبض شده بودم و دندون

شدم. دیدم. اما با آرامش خاصی داشتم به زمین نزدیک میکردم. خیلی باال بودم. همه چیز رو ریز میمی

 چشم دوختم.  کرد،لبخندی زدم و به مارپلی که سمت چپم بود و خیلی ریلکس نگاهم می

 کنی بی احساسم؟چرا فکر می -
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 دی.باره. خیلی سرد جوابم رو میاحساسی میچون هستی. از نگاهت بی -

 لبخندی زدم و نگاهم رو ازش گرفتم:

احساسی و غرورته. یک لبخند کوچیک زدی نگاهت رو ازم گرفتی و دیگه دقیقاا همین برخوردت نشونه بی -

 باهام حرف نزدی.

ر نداری عاشقتم. پس ظاهرم با احساس قلبیم تفاوت زیادی داره. خوبه! یا خودت باید بگی خوشحالم که خب

 عاشقمی یا کالا این عشق باید دفن بشه. به زمین خیره شدم و کسل گفتم:

 رسیم پایین؟پس کی می -

 مارپل جوابی نداد که گفتم:

 سوال پرسیدم! -

 خواستم مثل خودت رفتار کنم. -

 کنم؟ار میجوری رفتمطمئنی من این -

 نه. -

 عجب! -

سکوت کردم و با فرودم چتر رو بستم. لیزا و مارشام هم از اون سمت به ما ملحق شدن. مارپل دستش رو باز کرد 

 و نفس عمیقی کشید.

 رم.مارپل: خب شب خوش من می

 لیزا: کی ما رو ببره قصر؟

 مارپل: مگه پرواز بلند نیستی؟

رو تنها گذاشت. از روی زمین کنده شدم و با سرعت سمت قصر  مارپل با گفتن همین حرف ناپدید شد و ما

تونم پرواز کنم. پس چتر بازی که ترسی نداشت. پنجره اتاقم باز بود و از رفتم. چه جالب؛ فراموش کرده بودم می

طریق اون وارد اتاقم شدم. پنجره رو بستم و روی تخت نشستم. باالخره تا کی این عشق رو باید مخفی کنم؟ 

 ال دقیقاا همینه، تا کی؟ شاید تا همیشه، تا آخرش.سو

*** 
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سمت مارپلی که چند ساعت بود منتظرم بود رفتم. با رسیدنم به چهره اخمالوش پوزخندی زدم و نگاهم رو ازش 

 دیگه چسبیده بودن. هاش قشنگ به همگرفتم. سوار ماشین شدم و سکوت کردم که اون هم نشست. ابرو

 برو دیگه. -

 شد گفتی!هه خوب  -

م که ماشین رو به حرکت در آورد و با آخرین سرعت شروع کرد به حرکت. این تتک نگاهی هم بهش ننداخ

کردم ولی حتی یک کلمه هم چرخید که رنگ عوض میهایی رو که توی هوا معلق بودن چنان میهای تونلپیچ

ترسیدم. من و ترس؟ شوخی نمیهام رو بستم تا نترسم. هرچند در حالت عادی هم اعتراض نکردم و چشم

 کنی؟ می

با رسیدنمون به یک جای بی آب و علف پیاده شدیم. به پادگانی که در و دیوارش آهنی بود و حتی یک پنجره 

جا پشیمون شدم. مارپل هلم داد و خودش هم با من وارد هم نداشت خیره شدم و یک لحظه از اومدنم به این

جی رنگی کمی اطراف رو روشن کرده بود. پام رو به زمین کوبیدم و حس کردم شد. داخل تاریک بود و نور نارن

ای پایین رفتیم و به یک انباری رسیدیم. پر از سالح و افرادی که سخت ده. از پلهتوخالیه و صدای آهن می

 مشغول کار بودن، بود. همراه با مارپل سمت چپ رفتیم و تفنگ بزرگی رو روی میز چوبی دیدیم. 

 زمان بهش نیرو بدیم.از این تفنگ هست که باید همکلی  -

 هم. -

 مارپل دستم رو کشید و گفت:

 شروع کنیم؟ -

 آره. -

هر دو از سطح دستمون نور آبی رنگی رو سمت دهانه تفنگ دادیم و این بود شروع خستگی. ساعت نزدیک 

کشیدم و از باد سرد هشت بود که من خالص شدم. از پادگان خارج شدم و روی شن سرد نشستم. نفس عمیقی 

 لذت بردم. مارپل کنارم نشست و پاهاش رو دراز کرد.

 خسته شدی؟ -

 نباید بشم؟ -

 مارپل جوابی نداد و نگاهش رو به آسمون دوخت.
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 خوای فقط پیش اون باشی؟تپه؟ یا خیلی دوستش داری و میتا حاال حس کردی که قلبت برای یکی می -

 یه داد و نگاهش رو به نگاهم دوخت. لبخند کوچیکی زد و گفت:مارپل سرش رو به دیوار آهنی پادگان تک

 شاید. اما شک دارم. -

 اون کیه؟ -

 به تو ربطی داره؟ -

 نه. -

 خوبه. تا حاال شده دلت برا یکی تنگ بشه؟ -

 شه.خیلی شده و باز هم می -

 خوای برگردی؟می -

 آره. شاید. -

که رم شد. خیلی دوستش داشتم و فکر اینهاش خیره شدم و باز قلبم سرد و گبه چشم مارپل کمی جلوتر اومد.

 کنه.این عشق باید دفن بشه اذیتم می

 عاشق شدی؟ -

 کنم رنگ هم عوض کردم. ولی لحنم رو طبیعی نگه داشتم و گفتم:جا خوردم و حس می

 به تو ربطی داره؟ -

 آره. -

 فکر نکنم. -

 خوب بلدی دروغ بگی. -

 زنی؟راجب چی حرف می -

 دونی!خودت خوب می -

 دونم.نمی -

 ه جدی؟ ه -

دونم؟ دوپهلو هاش منظور خاصی داشت. خودم خوبم میبدون ادامه بحث، سمت ماشین رفت و سوار شد. حرف

  قدر این پسر روتپید و من چهوار براش میخیال. سمت ماشین رفتم و سوار شدم. قلبم دیوونهبود. ولی خب بی
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رو خیره اخم نگاهم کرد و من سریع به روبه دوست داشتم. یک لحظه نگاه پر احساسم رو بهش دوختم که با

 شدم. با رسیدنمون از ماشین پیاده شدم و گفتم:

 خداحافظ. -

تر پیشش بمونم. بیشتر. وارد قصر شدم که همه خواست بیشمارپل سری تکون داد و سریع ازم دور شد. دلم می

 رو توی تاالر اصلی دیدم.

 پادشاه: خسته نباشی دخترم.

 ممنون. -

 جا.یک لحظه بیا اینمارشام: 

 متعجب رفتم جلو که پام به تنابی خورد و همه جا پر شد از فشفشه و بادکنک. اما امروز تولد من نبود؟

 ملکه: امروز روز تولد واقعی تو هست!

 شد پاشمهای آرتین. چی میبازیخواست. کیک مامانم و مسخرهذوق کردم ولی دلم بیشتر تولد قبلیم رو می

 یک خوابه؟ مارپل مقابلم ظاهر شد و گفت: شببینم همه

 خواب نیست. -

تونه ذهنم رو بخونه. که میخاطر اینیک لحظه یخ زدم و ترسیدم. نه به خاطر یک لحظه ظاهر شدنش بلکه به

زاده اومده بودن. صدای آهنگ کر کننده بود و هیچ جا وارد حیاط پشتی قصر شدیم که کلی مهمون و اشراف

 بود. سمت مارپلی که یک گوشه وایستاده بود رفتم و گفتم:واضح قابل دید ن

 تونی ذهن من رو بخونی؟تو می -

 هم. -

 دونی؟پس یعنی همه چی رو می -

 مارپل پوزخندی زد و گفت: 

 هم.  -

 دونی؟پس چرا نگفتی می -

 گفتم. -
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 آره گفته بود. به صورت غیرمستقیم.

 یعنی از حسم خبر داری؟ -

 آره. -

 نظرت؟ -

 زی نگفت. خواستم برم که صدام زد.مارپل سکوت کرد و چی

 ماهرخ؟ یا بهتر بگم الیزا؟ -

هاش خیره شدم. آروم رفتم سمتش و مقابلش قرار گرفتم. لبخند عجیبی زد و با لحن خیلی برگشتم و به چشم

 دلنشینی گفت:

 دونی؟می -

 چی رو؟ -

 که خیلی دوستت دارم؟ -

دونم! و حیرت، خواب و خیال، رویا نمی تعجب ،ها باهم سمتم هجوم آوردن. شادیخشکم زد. همه احساس

فت گکردم؟ اصالا راست میکار باید میگفتم؟ چیشون مخلوط شدن و باعث شدن خشکم بزنه. چی باید میهمه

یا دروغ؟ دستم رو روی قلبم گذاشتم و به زمین خیره شدم. کیک رو مقابلم گذاشتن و همه با جیغ و سوت 

نزدیک شدم و به کیک خیره شدم. یک کیک شکالتی که عکس من روش  تولدت مبارک رو تکرار کردن. کمی

ای قرارتر. هرکسی یک هدیهها بیشتر شدن و قلب من بیحک شده بود. لبخندی زدم و شمع رو فوت کردم. جیغ

ل دار. با پراکنده شدن افراد، دوباره جشن از سر گرفته شد و همه رفتن دنبا بهم داد. مارپل یک گردبند مروارید

. کردتر میها بود و این جشن رو زیباتر و بهتر از زمینیرقصشون. مدل آهنگ و مدل رقصیدنشون خیلی خاص

 من رو به گوشه آرومی برد. هنوز گنگ بودم اما خوشحال هم بودم.مارپل 

 خوای برگردی زمین؟می -

 فهمی؟دونم. میجا رو عین خونه خودم میکنم و اونجا حس غربت میدونم. ایننمی -

 تر شد. روی صندلی نشستیم و به من نزدیک

 فهمم.می  -
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ل بودم و ترک کردنش کنم. این حس خیلی عجیبه حتی خودم هم توش موندم. من عاشق مارپخیال نمی

 شد.تر میو قلب من هر لحظه عاشقغیرممکن بود 

که قت بودم و تو نفهمیدی! با اینروم بودی عاشماهرخ بیشتر بهت میاد تا الیزا. من از وقتی تو همسایه روبه -

 تونستی ذهن بخونی ولی نخوندی. می

 م کشید.مارپل از گونهلبخند ضایعی زدم که 

 خیلی خنگم پس. -

 مارپل نیشش رو باز کرد و گفت: 

 احتماالا. -

 کوفت. -

 بخوری؟ -

 نه تو بخوری. نوش جونت. -

 تند تند شروع کرد به قلقلک دادنم و گفت:

 بگو. کی بخوره؟ یک بار دیگه -

 تو دیگه. -

کرد و  نفس عمیقی  برداشت و نگاهمرپل دست از قلقلک دادنم خندیدم. مانیشم باز بود و با نهایت قدرت می

 نگاهش یک حسی داشت؛ یک حس غم. اما چرا؟ کشید.

 چیزی شده؟ -

 ای هست و تو مارسیسی.فراموش نکن که من واقعی هستم و واقعاا دوستت دارم و واقعاا همچین سیاره -

 چی؟ -

 ای گفت: با حالت زمزمه لبخندی زد. مارپل

 فراموش نکن. -

 کنم. من هم خیلی دوستت دارم.نمی -

 مارپل خندید و گفت:
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 خداحافظ عشقم. -

 غمی زد که ترس تمام وجودم رو گرفت. از لبخند پر

 یعنی چی؟ -

*** 

خودم. تو زمین بودم؟ سریع از روی تخت افتادم روی زمین و شروع کردم به نفس نفس زدن. تو اتاقم بودم. اتاق 

سمت پنجره رفتم و بله توی زمین بودم. از اتاقم خارج شدم که دیدم هوا تاریکه و ساعت دو صبحه. آرتین توی 

ها ها و کتابشد. روی پله نشستم و با حالت ناباوری به کل خونه خیره شدم. مجسمهاتاقش خواب بود. باورم نمی

م ه خودمون بودم. مارپل؟ مارسیس؟ سیاره؟ خواب بود؟ دستی روی شونههمه و همه سرجاشون بودن. من خون

 قرار گرفت که برگشتم و یک پسر موطالیی رو دیدم.

 خواب نبود. به عنوان یک زمینی میام خواستگاریت ماهرخ من. -

 این رو گفت و محو شد. هم خوشحال بودم و هم دچار شوک شده بودم. پس یعنی؟ عاشقتم مارپل.

 

 

 م رو هم دنبال کنین با نام های:تونین رمان های دیگهسنده: این هم از آخرین قسمت رمان. میسخن نوی

 دختری در لباس یک پسر

 شبی نفرین شده )جلد اول(

 خون در شب )جلد دوم شبی نفرین شده(

 در پس آیینه )جلد سوم شبی نفرین شده(

 شرط بندی عشق ممنوع

 من فرق دارم

 اجنهخانه

 صژویین گربه خا
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 بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی»

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

 این لینکبرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 عه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.مراج
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